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 الفصل الثاني عشر
 العون اإلنمائي العربي

 
 تقديم

 

باً          ي جان ي العرب ًا من جوانب       يشكل العون اإلنمائ التعاون االقتصادي بين الدول العربية من جهة وباقي الدول النامية مهم

ة أخرى      ية أخرى، والمتمثل فيما                             .  من جه ي دول نام ية إل ه دول نام ذي تقدم يرًا من الدعم ال درًا آب ذا العون ق ويحوي ه

ية والهبات التي عادة ما يتضمنها ال                        ات الفن ى المعون نحة، إضافة إل ه القروض من عنصر الم .  عون اإلنمائي العربي  تحوي

وللعون العربي دالالت مهمة لها أبعادها االقتصادية والحضارية،  فالدول العربية المانحة للعون هي دول نامية تعتمد على        

تزاماتها في إطار العون الذي تقدمه،                       يها ال ا ف ية والخارجية بم ية الداخل تزاماتها المال بائها وال ة أع نفط ، لمواجه ائدات ال ع

ى ا   نفط، ال        عل رغم من أن ال د    ذل وقد نجحت هذه .   النضوبإلى ه الرئيسي إليرادات هذه الدول، مآل    صادراته المصدر ي تع

ثالثة المنصرمة، ومن خالل المساعدات اإلنمائية التي تقدمها وعالقاتها بالمؤسسات اإلنمائية الدولية،                      ود ال دول في العق ال

تمام الدولي لقضايا واحتياجات ا          وقد  عكست جهود .  لدول النامية، والتأثير في حجم وتدفقات العون العالمية في جذب االه

ية مدى استجابتها لاللتزامات الدولية في مؤازرة الدول النامية بشكل ال يقل أهمية عن الجهات الدولية المانحة                     دول العرب ال

 في المائة،   0.7 نسبة   اليها القومي اإلجم  جنات إلىإذ تجاوزت نسبة تدفقات العون الذي تقدمه         للعون بمعيار نسبة التدفقات،    

وهي النسبة المحددة من قبل األمم المتحدة آهدف للمساعدات اإلنمائية المقدمة من الدول الصناعية المتقدمة، آما ان العون    

 .العربي هو عون ميسر وغير مقيد في معظمه

 
 أهم مؤشرات العون اإلنمائي العربي

 
 عنصر المنحة

 

يز العون      ي السماح والسداد، وبالتالي                          يتم ائدة، وطول فترت ثل في انخفاض سعر الف ي بشروط ميسرة تتم ي اإلنمائ العرب

يه        نحة ف اع عنصر الم عدم تقييدها بشروط التوريد  هو ومن أبرز ما تتسم به معظم القروض المقدمة في هذا اإلطار .  ارتف

ا في ال                   دول المانحة، وعدم تدخله بل مؤسسات ال يذ من ق  .سياسات االقتصادية والمالية واالجتماعية للدول المستفيدة     والتنف

ير من المصادر األخرى باعتبارها عون ميسر غير                           ا آث ي تقدمه ية الت ذه القروض عن المساعدات اإلنمائ يز ه ك تتم وبذل

تفيدة      دول المس يانات أن عنصر المنحة في القروض التي تقدمها المؤسسات العربية الما             .مشروط لل نحة للعون وتوضح الب

 . في المائة70 حوالي إلى، بينما تصل هذه النسبة في العون العربي الثنائي  في المائة40تبلغ في المتوسط حوالي 
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 نسبة العون إلى الناتج القومي اإلجمالي
 

ناتج القومي اإلجمالي للمانحين الرئيسيين لعام           ى ال ي إل ، وبلغت هذه  في المائة0.8 حوالي 1999بلغت نسبة العون العرب

ة، وللسعودية        1.2النسبة للكويت      ارات        1.1 في المائ ة، ولإلم وتقل هذه النسب ). 12/3الملحق ( في المائة،  0.3 في المائ

ة في السنوات السابقة، بسبب الضغوط االقتصادية الناشئة عن انخفاض عائدات النفط التي أثرت على عدم        ك المقدم عن تل

فس المستوى من العون اإلنمائي، إذ بلغ متوسط العون المقدم من المجموعة العربية المانحة              استمرار هذه الدول في تقديم ن      

ي            نات والتسعينات حوال دي الثماني ومع ذلك، فإن .  في المائة من ناتجها القومي على التوالي    3.5 في المائة و   2.8خالل عق

زي                    دول الرئيسية المانحة ت ناتج القومي لل ى ال ي إل ة من دول لجنة مساعدات              نسبة العون العرب ير عن النسبة المقدم د بكث

ية    -1987 في المائة خالل عامي 0.33 في المائة مقابل    0.23 نحو   1998-1997 والتي بلغت خالل عامي        )1()داك(التنم

1988. 

 
 تطور العون اإلنمائي العربي

 

ى أخرى، أو من خالل                      ة إل ي من دول ا آعون ثنائ ه، إم ي، في معظم دم العون العرب ية العربية الوطنية   يق  مؤسسات التنم

ية  ي أو من خالل المؤسسات اإلنمائية، ثم               . واإلقليم دم سواء العون الثنائ ي المق ي العون العرب ي إجمال يما يل ونستعرض ف

 . على نحو منفصليتوضح الفقرة التي تليها العون المؤسس

 
 إجمالي العون

 

ة     ية الميسرة المقدم ية اإلنمائ ام    بلغت المساعدات العرب ية ع دول العرب ي 1999 من ال يون دوالر أمريكي  2092 حوال  مل

ك ارتفاع   ةمسجل   في المائة   176.7، وبنسبة   1998 في المائة عما آان عليه عام        52.9 حجم هذه المساعدات بنسبة      ي ف ًا بذل

ام          يه ع ان عل ا آ ة في عام              1997عم ية المقدم ثل المساعدات اإلنمائ ابل تم  من حجم تلك ائة في الم  31 نحو   1999، وبالمق

ام  ي ع اعدات ف ترة        .1990المس اعدات خالل الف ن مس ية م دول العرب ته ال ا قدم ي م بلغ إجمال ك ي  1999-1970وبذل

ي  دول    107,740حوال م ال ملت معظ ات االقتصادية وش يع القطاع ي جم ية ف اريع إنمائ تمويل مش ت ل يون دوالر وجه  مل

 .1999-1970ر المتوسط السنوي للعون اإلنمائي العربي خالل الفترة  تطو) 1(ويوضح الشكل  ).12/1(النامية، ملحق 
 

                                                           
تكون مجموعة داك من الدول التالية         )25( أستراليا، النمسا، بلجيكا، آندا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، لوآسمبورج، هولندا،           : ت

 .نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، أسبانيا، سويسرا، بريطانيا والواليات المتحدة
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ام    توفرة عن ع يانات الم ى 1999وتشير الب ية    إل دول العرب ى ال ي اقتصرت عل ي العرب ات العون اإلنمائ  أن مصادر تدفق

 حوالي  1999السعودية عام   إذ بلغ إجمالي ما قدمته      . الرئيسية المانحة للعون وهي السعودية، والكويت، واإلمارات وعمان       

ت  1572 يون دوالر، والكوي ارات  342 مل يون دوالر، واإلم ان  160 مل يون دوالر وعم يون دوالر18 مل افة .  مل وبإض

ة قطر خالل السنوات السابقة، يكون إجمالي المساعدات               يانات دول مجلس التعاون لدول الخليج  المقدمة من دول  اإلنمائيةب

ية  ترة  العرب ي    1999-1970  للف  في المائة من إجمالي المساعدات اإلنمائية  93.5 مليون دوالر تشكل نحو      100,701حوال

 ).12/2 و12/1(العربية، الملحقان 

 

بة      نهاية الحق دم خالل العقود الثالثة الماضية،                    1999-1970وب ي المق  في  64.4 بلغت مساهمة السعودية في العون العرب

  في   8.8 في المائة، بينما بلغت مساهمة الدول العربية األخرى حوالي           10.5مارات   في المائة، واإل   16.3المائة، والكويت   

 ).2(المائة، شكل 
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 العون اإلنمائي المؤسسي
 

ية     واصلت مؤسسات      ية العرب جهود التعاون والتنسيق وتطوير     )2( األعضاء في مجموعة التنسيق العربية         وصناديق التنم

ية ا         زيادة فاعل اليب المناسبة ل ذي تقدمه، وتحقيق االنسجام بين سياساته وأهدافه، وذلك انسجامًا مع التطورات              األس لعون ال

وقد تبلورت مسارات . الدولية في مجال العون اإلنمائي ومسارات تدفقاته وحجمه، وبما يستجيب ألولويات الدول المستفيدة  

ن مؤسسات المجموعة في ضوء مجموعة من العوامل والم            تعاون بي تغيرات التي يأتي على رأسها االستجابة التنسيق وال

بات وجهود اإلصالح االقتصادي التي تتم في الدول المستفيدة، ودعم جهود التنمية االجتماعية، وزيادة نصيب الدول                  لمتطل

ي ي الدول ون اإلنمائ ات الع تفيدة من تدفق ود اإلصالح االقتصادي  .المس ي إطار جه امفف  عدد من مؤسسات المجموعة ق

ثل الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي                       بإنشاء    تمويل مشروعات القطاع الخاص م الزم ل اإلطار التنظيمي والقانوني ال

، في عدد آخر من مؤسسات  نفسهويتم في الوقت.  واالجتماعي، وصندوق األوبك للتنمية الدولية، والبنك اإلسالمي للتنمية      

 .أنشطة القطاع الخاص اإلنمائيةالمجموعة، بحث السبل الكفيلة لقيامها بتمويل ودعم 

 

ام   ة لع ات المجموع تراآمة لمؤسس ية الم يات التمويل ي للعمل توزيع القطاع ح ال م 1999ويوض ي لدع تمام المتنام  االه

ياه والصرف الصحي   ة والم نقل واالتصاالت والطاق ات ال مل قطاع ي تش ية الت ية األساس روعات البن ذه . مش ت ه إذ احتل

ى  بة األول ي القطاعات المرت بتها حوال يها 57.8 بحصة بلغت نس ام، تل ذا الع ية له يات التمويل ي العمل ة من إجمال ي المائ  ف

ي تشمل التعليم والصحة واإلسكان بنسبة                ية الت  في المائة، ثم قطاعات اإلنتاج الزراعي    21.3قطاعات الخدمات االجتماع

 . في المائة20.9والصناعي بنسبة 

 

تعاون التمويل       يم  يوال ينحصر ال ن مؤسسات المجموعة فقط، بل تقوم تلك المؤسسات باالشترا           ف  مع مؤسسات تمويل    كا بي

ير من المشروعات، وتشجع المؤسسات                ل آث ية، بالمساهمة في تموي اتها التمويل ية ومؤسس ية أخرى وحكومات أجنب دول

تمويل المشترك لجذب وتعبئة موارد مالية إضافية من مصادر آثيرة وتوج          ذا ال ثل ه ية م يهها نحو العمليات اإلنمائية العرب

في المنطقة العربية وخاصة لتنفيذ المشروعات التي تفوق تكاليفها في آثير من األحيان ما ال يمكن ألي مؤسسة منفردة أن           

تسهم به وحدها، ولتنفيذ المشروعات التي يكون من شأن اإلسراع في تنفيذها تفادي أآبر قدر ممكن من الزيادة في تكاليفها              

، الذي يعطيها مجاًال واسعًا للحرآة، ويمكنها "التمويل الموازي "التضخم، وتحبذ المؤسسات العربية في هذا المجال        بسبب   

ا              ا لديه يق اإلجراءات والقواعد المعمول به ثال فقد بلغت عمليات التمويل المشترك بين الصندوق      . من تطب ى سبيل الم عل

اء االقتصادي واالجتماعي ومؤسسات          ي لإلنم ية خالل الفترة               العرب ية والمؤسسات الدول ية واإلقليم ية الوطن ية العرب  التنم

يار دوالر أمريكي، بلغت حصة مؤسسات التنمية العربية فيها نحو               17.3 نحو    1974-1999  في المائة، وحصة    52.4 مل

ية        تمويل الدول ية الزراعية           (مؤسسات ال ي للتنم ي والصندوق الدول نك الدول اد  (الب نك اإلف  ) إيف  في  17.6) ريقي للتنمية  والب

                                                           
اء االقتصادي واالجتماعي، وصندوق األوبك للتنمية الدولية، وصندوق أبو ظبي للتنمية،                      )26( ي لإلنم تشمل مجموعة التنسيق الصندوق العرب

ية          ي للتنم ية، والمصرف العرب المي للتنم نك اإلس ية، والب عودي للتنم ندوق الس ية ، والص ادية العرب ية االقتص ي للتنم ندوق الكويت والص
 . أفريقيااالقتصادية في
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ية             اتها التمويل ية ومؤسس ة، وحصة الحكومات األجنب  في المائة آان من مصادر 8.3 في المائة، والباقي وقدره  21.7المائ

 .عربية أخرى

 

ات   تمرت مؤسس ية واس ية العرب ناديق التنم ية      وص ا القانون اتها ونظمه ي سياس تماثل ف تقارب وال يق ال ا لتحق ي جهوده  ف

ية  دول  واإلجرائ ى ال ه إل ذي تقدم ون ال ية الع ين فاعل يرًا لتحس تعاون شوطًا آب ا قطع ال ية، آم ياتها التمويل م عمل ي تحك الت

تفيدة من خالل تحديث ومكننة آلية تبادل المعلومات حول المشروعات قيد التنفيذ والمشروعات الجديدة بشكل نظامي                    المس

ا ومت   روعات وتمويله يم المش ي تقي تراك ف تمر، واالش تملة   مس روعات المك ق للمش يم الالح روض والتقي تها وإدارة الق ابع

يذ ود بصياغة   .التنف ذه الجه تكملت مؤسسات المجموعة ه ا وإجراءاتها، اس ي نظمه تماثل ف يق ال ا لتحق ي إطار جهوده فف

ا اد به ا بشكل مباشر أو لالسترش ية للعمل به ية النموذج ائق القانون دد من الوث تماد ع ائق. واع ذه الوث د ومن ه يل قواع  دل

ود تنفيذ األعمال                يقة الشروط الخاصة النموذجية لعق ال، ووث يذ األعم ى تنف تعاقد عل ى البضائع وال إجراءات الحصول عل

يمات للمناقصين لعقود تنفيذ األعمال المدنية، ووثيقة التعليمات للمناقصين والشروط العامة والخاصة                  يقة التعل ية، ووث المدن

د ا       ود توري ية النموذجية                   النموذجية لعق دى أعضاء المجموعة، واالتفاق نموذج الموحد لتسجيل االستشاريين ل لبضائع، وال

يل استخدام االستشاريين        وقد ساهمت هذه الجهود في تحقيق مستوى عال من التقارب والتماثل           . للخدمات االستشارية، ودل

ؤد     كل ي ا بش ي تحكمه نظم الت د وال ي القواع ة وف ات المجموع يات مؤسس ي عمل يص   ف ون وتقل ياب الع هيل انس ى تس ي ال

 .المعوقات الفنية والقانونية التي تواجهها عمليات اإلقراض
 

 1999وصناديق التنمية لعام عمليات مؤسسات 
 

تزامات العمليات التمويلية لمؤسسات وصناديق التنمية العربية لعام               ي ال غ إجمال  مليون دوالر، بلغت 2,742 حوالي   1999بل

اهمة الص بة مس يها نس ي ف نك اإلسالمي 31.7ندوق العرب ة، والب ي المائ ي 25.6 ف ة، والصندوق الكويت ي المائ ي 18 ف  ف

ي     و ظب ندوق أب ة، وص ك    7.9المائ ندوق األوب ة، وص ي المائ ي    7.2 ف رف العرب ة، والمص ي المائ ة،  4.2 ف ي المائ  ف

 ).12/4( في المائة، ملحق 2.4 في المائة وصندوق النقد العربي 3.0والصندوق السعودي 

 

يه الدول العربية من العمليات التمويلية لمؤسسات وصناديق التنمية العربية الوطنية واإلقليمية                 و ا حصلت عل بلغت نسبة م

ام     ي  1999خالل ع ية     62.9 حوال دول اإلفريق ة، وال دول اآل   17.0 في المائ ة، وال  في المائة، ودول 17.7سيوية   في المائ

 ).12/5( في المائة، ملحق 0.7، والبلدان األخرى  في المائة1.7أمريكا الالتينية 

 

يات التمويلية لمؤسسات وصناديق التنمية العربية                      و تزامات العمل يمة ال ي ق نقل واالتصاالت من إجمال غ نصيب قطاع ال بل

ام        ية لع ية واإلقليم ي    1999الوطن ة          24.8 حوال ة، وقطاع الطاق رباء ونفط وغاز     ( في المائ ة، وقط     20.6) آه اع  في المائ

ي        ياه والمجاري حوال ة، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية           12.4الم  في المائة، وقطاع الصناعة والتعدين      11.1 في المائ

 ).12/5( في المائة، ملحق 21.3 في المائة، والقطاعات األخرى 9.8
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 المجموع التراآمي
 

نادي     ات وص ية لمؤسس يات التمويل تزامات العمل ي الل وع التراآم غ المجم نك   بل ية والب ية واإلقليم ية الوطن ية العرب ق التنم

ام              نهاية ع ية وصندوق األوبك ب ي    1999اإلسالمي للتنم غ نصيب الدول العربية منها حوالي      53.1 حوال يار دوالر، بل  مل

يار دوالر  32.5 ة 61.3( مل ي   )  في المائ دول األسيوية حوال يار دوالر  10.9وال ة 20.5( مل ية ) في المائ دول اإلفريق  ، وال

ي    يار دوالر  8.5حوال ة  16.1( مل ي    )  في المائ ية حوال ريكا الالتين يون دوالر  769، ودول أم والبلدان )  في المائة1.4( مل

 ).3(وشكل ) 12/6(، ملحق ) في المائة0.7( مليون دوالر 385األخرى حوالي 

 

 
 

تزاما    ي ال ي إجمال المي ف نك اإلس اهمة الب ت مس ة ا توبلغ ن مجموع دم م تمويل المق ي  ال يق حوال ة، 24.8لتنس ي المائ  ف

ي    ي حوال ي    20.8والصندوق العرب ي حوال ة، والصندوق الكويت ي    20.3 في المائ ة، والصندوق السعودي حوال  في المائ

ك 12.5 ة، وصندوق األوب ي المائ ي 7.4 ف ي حوال نقد العرب ة، وصندوق ال ي المائ ي 6.1 ف ة، والمصرف العرب ي المائ  ف

 .)12/6( في المائة، ملحق 4.0 أبو ظبي حوالي  في المائة وصندوق4.1حوالي 

 

تفيدة في إطار أولوياتها اإلنمائية وبصفة خاصة فيما يتعلق باستكمال وتطوير              دول المس ية في ال ياجات التمويل ية لالحت وتلب

ية االقتصادية، حازت قطاعات البنى األساسية                اعدة الضرورية للتنم ئة الق ا وتهي نى األساسية والخدمات به والخدمات الب

نقل واالتصاالت والمياه والصرف الصحي والخدمات التعليمية والصحية والسكنية على نحو                  ة وال ي تشمل الطاق  68.5الت

ية             يات التمويل تزامات العمل يمة ال ي ق ة من إجمال وفي المقابل آانت حصة القطاعات اإلنتاجية التي تشمل أنشطة  . في المائ

ية        ثروة الحيوان زراعة والرعي وال ثروة السمكية والصناعة والتعدين على نحو      ال وفي قطاعات البنى .  في المائة31.5 وال

و       ى نح ل عل ة إذ تحص اع الطاق ة لقط ت األولوي ية آان نقل      25.4األساس اع ال يه قط تمويل، يل ي ال ن إجمال ة م ي المائ  ف

ذي تحصل على         في المائة، ثم قطاع المياه   16.3 في المائة، ثم قطاعات الخدمات التي تحصلت على          20.1واالتصاالت ال

ة    6.7والصرف الصحي بنسبة         16.5وفي القطاعات اإلنتاجية، تحصل قطاع الزراعة والثروة الحيوانية على            .  في المائ

أمـريـكا الالتينية
الدول األسـيـويـة%1.4

%20.5

الـول األفـريـقـيـة
%16.1

دول أخــرى
%0.7

الـدول الـعـربيـة
%61.3

1999 التوزيع الجغرافي لعمليات مؤسسات التنمية العـربية حتى نهاية عام  شكل (3) : 
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ى   ن عل ية، وقطاع الصناعة والتعدي يات التمويل تزامات العمل ي ال ن إجمال ة م ي المائ ة، الملحق 15.0ف ي المائ ) 12/7( ف

 ).4(والشكل 

 

 
 لمتأخراتوضع ا

 

تأخرات      ي الم  مليون دوالر في    2652على الدول المستفيدة لصالح مؤسسات وصناديق التنمية انخفاضًا من           )3(سجل إجمال

ام      ة ع ى  1998نهاي يون دوالر في نهاية عام        2513 إل  في المائة، وعلى    67.3، يستحق على الدول العربية منها       1999 مل

 . في المائة0.1 في المائة، وعلى دول أمريكا الالتينية 2.2سيوية  الدول اآل في المائة، وعلى30.4الدول اإلفريقية 

 
 العون اإلنمائي المقدم للدول العربية من جميع المصادر

 

ية الرسمية            ي المساعدات اإلنمائ غ إجمال  حوالي 1998المقدمة من جميع المصادر للدول العربية عام ) صافي السحب ( بل

يون دوالر مسجال ب      5445  . مليون دوالر  5568 حين بلغ    1997 في المائة عن ما آان عليه عام         2.2ذلك تراجعًا نسبته     مل

 .، فقد آان االنخفاض في حجم هذه المساعدات السمة الغالبة لتدفقاتها خالل عقد التسعينات             1996 و 1994وباستثناء عامي   

ي         ام     11184إذ انخفض من حوال يون دوالر ع ي   1990 مل ى حوال ام  5862 إل ورغم االرتفاع الذي طرأ على   .1995 ع

ات العون        ي تدفق دول النامية من جميع المصادر من        ) صافي السحب   (إجمال دم لل  إلى 1997 مليون دوالر عام 48,145المق

ام    50,070 دول العربية من هذه التدفقات انخفضت من       1998 ع يه ال ا حصلت عل إن نسبة م  1997 في المائة عام 11.6، ف

ى    وبالمقارنة مع نسبة ما حصلت عليه الدول العربية من إجمالي العون المقدم للدول النامية               .1998ئة عام    في الما  10.9إل

ام    د التسعينات سجل تراجعًا ملحوظًا لهذه النسبة لتصل إلى حوالي                19.3 والتي بلغت      1990ع إن عق ة، ف  10.9 في المائ

 .1998في المائة عام 

                                                           
 .هي المبالغ المستحقة غير المسددة من أصل القروض والفوائد ورسوم الخدمة المستحقة على تلك القروض  )3(

 

النقل واالتصـاالت
% 20.1

أخـــــرى
% 16.3 الزراعة والثروة الحيوانية

% 16.5

الطـــــاقة
% 25.4

الصناعة والتعدين
% 15.0

المـيـاه والمجــاري
% 6.7

1999 التوزيع القطاعي لعمليات مؤسسات التنمية العـربية حتى نهاية عام  شكل (4) : 
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ي المساعدات اإلنما         غ إجمال د بل ترة            وق يع المصادر خالل الف ية من جم دول العرب ة لل ية المقدم  73حوالي  1998-1989 ئ

ا يعادل حوالي          يار دوالر، أي م  في المائة من إجمالي تدفقات العون المقدم للدول النامية من جميع المصادر والبالغة              13مل

 . مليار دوالر لنفس الفترة560حوالي 

 

العون اإلنمائي المقدمة للدول العربية من جميع المصادر، إذ بلغت هذه النسبة وحصلت مصر على أعلى نسبة من تدفقات       

ام  35.2 ة ع ي المائ طين 1998 ف يها فلس رب  11، يل م المغ ة، ث ي المائ م األردن  9.7 ف ة، ث ي المائ م  7.5 ف ة، ث ي المائ  ف

ر     في 3.1 في المائة، ثم موريتانيا  3.8دان   في المائة، ثم السو    4.3 في المائة، ثم لبنان      5.7 في المائة، ثم اليمن       7.1الجزائ

 ).5(وشكل رقم ) 12/8( في المائة، ملحق 2.9المائة ثم سورية 
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إجمالي المساعدات اإلنمـائية  الرسمية للدول العربية من جميع المصادر شكل (5) : 
مليار 1989 - 1998



 

ملحق (1/12)   :  المساعدات العربية اإلنمائية  الميسرة (صافي السحب)
(1999 - 1970)

( مليون دوالر)

 1974-1970  1979-1975       1984-1980     1989-1985     1994-1990   19951996199719981999  1999-1970   % 

   100.0   107,740   2,092   1,368   756   1,124   1,191   13,387   15,515   32,741   31,870   7,696مجمـــوع الــدول العربيــــة

   93.5   100,701   2,092   1,368   756   1,124   1,191   13,148   14,831   30,450   29,130   6,611دول مجلس التعاون الخليجي

   10.5   11,251   160   159   59   31   65   1,957   272   2,768   4,857   923اإلمـــارات *

   64.4   69,338   1,572   961   460   691   674   8,696   12,253   21,503   18,515   4,013الســعودية 

   0.4   470   18   26   19   11   3   189   198   6. . .. . .عمــــــــــان

   1.9   2,079. . .. . .. . .. . .. . .   4   28   692   1,076   279قطــــــــــــر

   16.3   17,563   342   222   218   391   449   2,302   2,080   5,481   4,682   1,396الكويــــــت

   6.5   7,039. . .. . .. . .. . .. . .   239   684   2,291   2,740   1,085الــدول العربيــــة األخـــرى

   1.1   1,183. . .. . .. . .. . .. . .   45   262   354   449   73الجزائــــــر

   2.9   3,121. . .. . .. . .. . .. . .   76   76-   1,091   1,577   453العـــــــراق

   2.5   2,735. . .. . .. . .. . .. . .   118   498   846   714   559ليبيــــــــــا

 ** بيانات السعودية للسنوات ( 1990 - 1999 ) من وزارة المالية وعن اجمالى التزامات المساعدات االنمائية.
المصدر  :  1)  التقرير االقتصادى العربى الموحد - أعداد مختلفة  وبيانات من   وزارة االقتصاد الوطني في سلطنة عمان .

              2) منظمة التعاون االقتصادى والتنمية ، تقرير التعاون من أجل التنمية  أعداد مختلفة .

* قدرت مساعدات اإلمارات لعام 1999 بنفس النسبة من الناتج القومي لعام 1998  لعدم توفر البيانات.

**



 

ملحق  (2/12)   :  المساعدات العربية اإلنمائية الميسرة

 (1970 و 1975 و 1980 و 1985 و 1990 - 1999)
( مليون دوالر)

صافي السحب

197019751980198519901991199219931994199519961997199819991999
(%)

. . . 2,092 1,368 756 1,124 1,191 800 1,507 1,390 2,895 6,797 3,809 9,544 5,416 385مجمـــوع الــدول العربيــــة

 100 2,092 1,368 756 1,124 1,191 766 1,473 1,356 2,880 6,675 3,729 8,223 4,845 320دول مجلس التعاون الخليجي

 8 160 159 59 31 65 100 239 172 558 888 122 1,118 929 0اإلمـــارات

 75 1,572 961 460 691 674 627 811 960 1,870 4,430 2,630 5,682 2,699 172الســعودية 

 1 18 26 19 11 3 18 27 19 61 64 198 6. . .. . .عمـــــــــان

. . .. . .. . .. . .. . .. . . 2 1 2 1 2- 8 277 307 0قطــــــــــــر

 16 342 222 218 391 449 19 395 203 390 1,295 771 1,140 910 148الكويــــــت

. . .. . .. . .. . .. . .. . . 34 34 34 15 122 80 1,321 571 65الــدول العربيــــة األخـــرى

. . .. . .. . .. . .. . .. . . 12 7 16 3 7 54 81 31 1الجزائــــــر

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 1 3- 78 32- 864 265 0العـــــــراق

. . .. . .. . .. . .. . .. . . 22 27 17 15 37 58 376 275 64ليبيــــــــــا

* بيانات السعودية للسنوات (1990-1999) من وزارة المالية وعن إجمالي التزامات المساعدات اإلنمائية
المصدر : مصادر الملحق ( 1/12 ) .

*



 

ملحق (3/12)  :  نسبة المساعدات اإلنمائية العربية إلى الناتج القومي اإلجمالي للمانحين الرئيسيين

(1985 و 1999-1990)

(نسب مئوية)

19851990199119921993199419951996199719981999

       0.8       0.6       0.3       0.4       0.5       0.7       0.8       0.7       1.6       4.0       2.5دول مجلس التعاون الخليجى

       0.3       0.3       0.1       0.1       0.1       0.3       0.7       0.5       1.7       2.7       0.5اإلمـــارات

       1.1       0.7       0.3       0.5       0.6       0.5       0.7       0.7       1.5       4.2       2.9الســعودية

       1.2       0.9       0.7       1.3       1.7       0.1       1.4       0.8       2.4       5.0       3.0الكويــــــت

المصدر : حسابات الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.



 

ملحق ( 4/12 )  :   العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية

حسب مجموعات البلدان المستفيدة خالل عام 1999

(مليون دوالر)

حصصالمصرفصندوقالصندوقالصندوقالصندوقصندوقصندوقالبنك
المجموعالمجموعالعربيالنقد الكويتيالعربيالسعودياألوبكأبوظبياإلسالمي

(%)العربي

    99.9   2,742   114   66   492   869   83   197   218   703المجموع التراآمي الكلي

   25.68.07.23.031.718.02.44.2100.1 حصص المؤسسات  (%)

    62.9   1,727   0   66   184   869   59   17   168   364مجموعة البلدان العربية

    17.0   465   114   0   136   0   8   104   0   103مجموعة البلدان األفريقية

    17.7   485   0   0   140   0   16   43   50   236مجموعة البلدان اآلسيوية

    1.7   47   0   0   24   0   0   23   0   0مجموعة بلدان أمريكا الالتينية

    0.7   18   0   0   8   0   0   10   0   0مجموعة البلدان األخري

المصدر:  أمانة التنسيق لمؤسسات التنمية العربية بالصندوق العربي، خالصة العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية آما في 1999/12/31.



 

ملحق ( 5/12 )  :  التوزيع القطاعي للعمليات التمويلية حسب مجموعة البلدان المستفيدة

 خالل عام 1999

(مليون دوالر)

النسبةالمجموعأخرىالصناعةالزراعة والثروةالمياهالطاقة (آهرباءالنقل
المئوية الكليوالتعدينالحيوانيةوالمجارينفط وغاز)واالتصاالت

(%)

    99.9     2,742     584     269     303     340     565     681المجموع التراآمي الكلي

   100.0   21.3   9.8   11.1   12.4   20.6   24.8 حصص القطاعات   (%)

62.9    1,727    312    204    134    276    373    428مجموعة البلدان العربية

17.0    465    63    0    92    64    45    201مجموعة البلدان األفريقية

17.7    485    156    65    77    0    147    40مجموعة البلدان اآلسيوية

1.7    47    43    0    0    0    0    4مجموعة بلدان أمريكا الالتينية

0.7    18    10    0    0    0    0    8مجموعة البلدان األخري

*  تشمل خدمات الصحة والتعليم ودعم موازين المدفوعات.

المصدر:  أمانة التنسيق لمؤسسات التنمية العربية بالصندوق العربي، خالصة العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية آما في 1999/12/31.

*



 

ملحق ( 6/12 )  :   المجموع  التراآمي للعمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية 

حسب مجموعة البلدان المستفيدة آما هو في 1999/12/31

(مليون دوالر)

حصصالمصرفصندوقالصندوقالصندوقالصندوقصندوقصندوقالبنك
المجموعالمجموعالعربي***النقد العربي*الكويتي**العربي*السعودياألوبكأبوظبياإلسالمي

(%)

    100.1   53,127   2,169   3,250   10,778   11,041   6,670   3,917   2,128   13,174المجموع التراآمي الكلي

   24.84.07.412.520.820.36.14.199.9 حصص المؤسسات  (%)

61.3   32,532   0   3,250   5,741   11,041   3,016   648   1,759   7,077مجموعة البلدان العربية

16.1   8,535   2,169   0   1,935   0   1,367   1,549   140   1,375مجموعة البلدان األفريقية

20.5   10,906   0   0   2,650   0   2,133   1,208   222   4,693مجموعة البلدان اآلسيوية

1.4   769   0   0   212   0   60   486   0   11مجموعة بلدان أمريكا الالتينية

0.7   385   0   0   240   0   94   26   7   18مجموعة البلدان األخري

* تتعلق عمليات الصندوق العربي وصندوق النقد العربي بالدول العربية فقط.

**  بدأت عمليات الصندوق الكويتي في عام 1962،  بينما يتراوح بدء عمليات المؤسسات التمويلية األخرى بين عامي 1974 و 1978.

*** تتعلق عمليات المصرف العربي بالدول اإلفريقية غير العربية.

المصدر:  أمانة التنسيق لمؤسسات التنمية العربية بالصندوق العربي، خالصة العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية آما في 1999/12/31،.وبيانات من المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا.



 

ملحق ( 7/12 )  :  التوزيع القطاعي للعمليات التمويلية حسب مجموعة البلدان المستفيدة

 آما فى 1999/12/31

(مليون دوالر)

النسبةالمجموعأخرىالصناعةالزراعة والثروةالمياهالطاقة (آهرباءالنقل
المئوية الكليوالتعدينالحيوانيةوالمجارينفط وغاز)واالتصاالت

(%)

    100.1     53,129     8,646     7,971     8,756     3,554     13,497     10,705المجموع التراآمي الكلي

     20.125.46.716.515.016.3100 حصص القطاعات   (%)

    61.3    32,533    5,761    5,434    5,337    2,477    8,148    5,375مجموعة البلدان العربية

    16.1    8,535    1,495    523    1,669    688    1,192    2,968مجموعة البلدان األفريقية

    20.5    10,906    1,055    2,014    1,598    279    3,996    1,964مجموعة البلدان اآلسيوية

    1.4    769    248    0    111    49    121    240مجموعة بلدان أمريكا الالتينية

    0.7    385    86    0    40    61    40    158مجموعة البلدان األخري

*  تشمل خدمات الصحة والتعليم ودعم موازين المدفوعات.

المصدر: مصدر الملحق (5/12).

*



 

ملحق  (8/12) :  المساعدات اإلنمائية الرسمية للدول العربية من جميع المصادر (صافي السحب)

(1998-1988)
(مليون دوالر)

1989199019911992199319941995199619971998
نسبةالتغير
 1998-97   (%)19981998-1989

التوزيع النسبي 
(%) 1998-1988   

   4.0560,065   50,070   48,145   56,373   59,610   60,649   57,053   61,497   61,865   58,036   46,767المجموع الكلي للدول النامية
      13.0   10.9   11.6   11.0   9.8   12.8   12.4   13.4   16.7   19.3   11.3مجمـــوع الدول العربية (%)
     99.9   73,017   2.2100.0-   5,445   5,568   6,227   5,862   7,782   7,073   8,249   10,319   11,184   5,308المجمــــــــــــــــــــــــــــوع

6.4   4,691   11.57.5-   408   461   505   537   369   309   425   474   588   615األ ر  د   ن
0.0   26-. . .. . .. . .. . .. . .   6  -8  -9  -8  -6   5  -6اإلمـــارات
0.9   638   51.20.8-   41   84   81   49   44   96   65   44   137  -3البحريـــن
3.1   2,295   24.12.7-   148   195   124   71   106   228   390   357   393   283تونـــــــــس
4.4   3,190   56.97.1   389   248   305   312   419   349   406   340   263   159الجزائــــــر
1.5   1,122   4.71.5-   81   85   97   105   129   134   113   108   195   75جيبوتــــي
0.4   307   127.30.5   25   11   23   17   16   35   55   45   44   36الســعودية
6.4   4,703   51.43.8   209   138   219   239   410   458   550   881   827   773الســــودان
4.5   3,312   20.42.9-   156   196   219   347   745   259   197   381   684   127ســـــــورية
5.0   3,626   1.21.5-   80   81   88   189   537   890   654   186   494   427الصومــال
3.0   2,220   47.32.1-   116   220   348   327   259   182   140   552   64   12العـــــــراق
0.6   448   35.00.5   27   20   62   59   95   49   37   15   66   18ُعمــــــــــان
4.1   2,962   0.511.0   598   595   548   498   460   182   81   0   0   0فلســـــــطين
0.02   16. . .. . .. . .. . .. . .   2   1   3   2   2   2   4قطــــــــــــر
0.04   27. . .. . .. . .. . .. . .   3   3   3   2   5   7   4الكويــــــت
2.6   1,906   0.84.3-   236   238   232   187   235   144   124   132   259   119لبنـــــــــان
0.1   107   0.00.1   7   7   8   6   4   6   6   26   20   17ليبيــــــــــا
39.4   28,789   1.035.2-   1915   1934   2199   2014   2690   2401   3604   5025   5439   1569مصــــــــــر
10.1   7,369   15.39.7   528   458   650   495   831   713   947   1232   1051   464المغـــــــرب
3.3   2,415   29.03.1-   171   241   272   230   267   328   202   220   240   244موريتانيا
4.0   2,899   12.95.7-   310   356   247   169   170   314   256   300   406   371اليمـــــــــن

المصدر :  منظمة التعاون االقتصادى والتنمية ، تقرير التعاون من أجل التنمية 1998 ، وأعداد سابقة .   
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