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 الفصل الحادي عشر
 العون اإلنمائي العربي

 
 
 

 تمهيد
 

م جوانب              ي أحد أه ي العرب بر العون اإلنمائ  التعاون االقتصادي بين الدول العربية المانحة والدول المستفيدة، وتبرز          يعت

ًا مقدمًا من دول نامية إلى دول نامية أخرى       بر عون ه يعت ته من آون وتمثل المملكة العربية السعودية ودولة الكويت . أهمي

تحدة المصدر الرئيسي للعون العربي، وتسهم دول أخرى ف            ية الم ارات العرب ة اإلم ي تقديم العون مثل قطر وُعمان ودول

ر يا والجزائ تجارية   . وليب تمويل األخرى ال ن مصادر ال ة م ل تكلف رًا وأق ثر يس ية أآ ية العرب اعدات اإلنمائ بر المس وتعت

ي   ائدة وطول فترت ي انخفاض سعر الف ثل ف تعدد األطراف، بعناصر يسر تتم ي والم قيها الثنائ يز بش ية، إذ تتم واإلنمائ

ذي يتيح للدول المستفيدة             السماح والسداد و     ا غير مشروطة األمر ال ى آونه بات، باإلضافة إل نح واله ى الم توائها عل اح

 .إمكانية آبيرة إلدارة واستغالل هذه المساعدات بتكلفة أقل، وبمرونة أآبر تنسجم مع سياساتها وأولوياتها اإلنمائية

 
 المالمح العامة للعون اإلنمائي العربي

 
دم العون    : أوًال نوات عديدة أهمها المساعدات الثنائية من دولة إلى أخرى، والمساعدات من             يق ي عبر ق ي العرب  اإلنمائ

تعددة األطراف              ية وم ي الوطن تمويل اإلنمائ وتشكل المساعدات الثنائية قسمًا مهمًا من تدفقات       . خالل صناديق ال

ير               ة شروطها وتتضمن في آث ون، وهي مساعدات تتصف باليسر في آاف ذا الع نح والهبات    ه من األحيان الم

ية            وارث الطبيع تعرض للك ي ت وًا أو الت ل نم دول األق زايد دور الصناديق ومؤسسات التنمية في    . خاصة لل د ت وق

ة من خاللها باليسر أيضًا إضافة إلى أن هذه المؤسسات تقدم           ية المقدم ون، وتتصف المساعدات اإلنمائ م الع تقدي

ي والدعم المؤسسي        دم من الهيئات الخيرية                   ويضاف . العون الفن ي المق ات العون الخيري واألهل ك تدفق ى ذل  إل

ي             ا الجغراف ا وتوزيعه أن حجمه يقة بش يانات دق توفر ب ات ال ت ي تدفق نح، وه ية آم ير الحكوم يات غ والجمع

 .والقطاعي

 

روع     :ثانيًا ى مش يزًا عل نات ترآ بعينات والثماني دي الس الل عق ي خ ي العرب ون اإلنمائ ات الع هدت توجه ية ش ات البن

ية      رز خالل عقد التسعينات اهتمام بمشروعات التنمية البشرية ومكافحة       . األساسية والمشروعات اإلنتاج نما ب بي

ر والبطالة في إطار تنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي، وذلك انسجاما مع تصاعد أهمية هذه المشروعات في                الفق

 .سلم أولويات الدول المستفيدة
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ية                 استحوذت ج   :ثالثًا دول العرب تمام ودعم ال ى اه ية في فلسطين عل ود التنم وفي هذا السياق، قررت القمة العربية       . ه

 مليون دوالر وصندوق األقصى برأسمال 200إنشاء صندوق انتفاضة القدس برأسمال مقداره    ) 2000القاهرة   (

داره    ى الهوية العرب                 800مق اظ عل ى الحف ة إل تمويل المشاريع الهادف يون دوالر ل ية واإلسالمية لمدينة القدس،     مل

ن االقتصاد الفلسطيني من تطوير قدراته الذاتية وفك ارتباطه مع االقتصاد اإلسرائيلي                آما قررت القمة   . ولتمكي

ية    يروت   (العرب ية الفلسطينية بحوالي           ) 2002ب ة السلطة الوطن  مليون دوالر أمريكي لمدة ستة     330دعم موازن

ترة مماث         تجديد لف ة لل ة أخرى   أشهر قابل ذا الدعم طبقا لنسب حصصها في موازنة                . ل ية في ه دول العرب وتسهم ال

 .الجامعة العربية

 
 تطور العون اإلنمائي العربي

 

غ إجمالي المساعدات اإلنمائية المقدمة من الدول العربية عام             43.3بلغت  مليار دوالر، أي بزيادة 1.4 حوالي  2001بل

ة    ا       . في المائ ي المس بلغ إجمال ك ي يـة المانحة خالل الفتـرة                وبذل دول العرب تها ال ي قدم يـة الت  2001-1970عدات اإلنمائ

ي    ات االقتصادية في                       110.5حوال يع القطاعـ يـة في جم تمويـل مشاريـع إنمائ يار دوالر وجهت ل  دولة نامية،   127 مل

 ).11/1(الملحـق

 

 

 

 

 
ي العر  ون اإلنمائ ات الع نات، شهدت تدفق د الثماني نذ منتصف عق راجعًاوم ي ت ن . ب تدفقات م ذه ال إذ انخفض متوسط ه

ي  ترة 6.5حوال يار دوالر للف ي 1984-80 مل ى حوال ترة 3.1 إل يار دوالر للف ي 1989-85 مل ى حوال يار 2.7، وإل  مل

ترة     ي      1994-90دوالر للف ى حوال م إل  مليار دوالر خالل عامي 1.2 وإلى حوالي 1999-95 مليار دوالر للفترة 1.4، ث
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ية        .2000-2001 د النفط ة العوائ دم آفاي ة وع دول المانح ية لل ية الداخل باء المال ي األع ى تنام تراجع إل ذا ال زى ه  ويع

 ).1(لمواجهة هذه األعباء األمر الذي أدى إلى ظهور العجوزات في الموازنات العامة لهذه الدول، الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د شكلت السعودية والكويت واإلمارات وقطر وُعمان أهم          مصادر العون اإلنمائي العربي، فقد بلغ إجمالي المساعدات       وق

ام          تها السعودية ع ي قدم ي    2001الت يون دوالر، والكويت حوالي        820 حوال  129 مليون دوالر، وقطر حوالي  225 مل

ي             ارات حوال تها اإلم ي قدم رات المساعدات الت ي تقدي غ إجمال يون دوالر، وبل  24 مليون دوالر، وُعمان حوالي 208مل

يون دوالر   ة من هذه الدول خالل الفترة                  . مل ية المقدم ي المساعدات اإلنمائ بلغ إجمال ك ي 103 حوالي   2001-1970وبذل

 ).2( في المائة من إجمالي المساعـدات اإلنمائـية العربية، الشكل 93.6مليار دوالر تمثل نحو 

 

 تدفقات رأس المال ومعنى يسرها وعنصر المنحة الذي تحتويه
 

وتسمى أيضًا  (وتشمل المصادر الرسمية الحكومات والمؤسسات      . قات رأس المال من مصادر رسمية أو خاصة       تأتي تدف 
ن ين الثنائيي ية  )بالمقرض نظمات الدول راف  (، والم تعددي األط ين م مى بالمقرض مل   ). وتس ة فتش ادر الخاص ا المص أم

تمانات التصدير لشراء سلعهم، وال             ن يقدمون ائ ن والمصنعين الذي مصارف التجارية التي تقدم االئتمان المرتبط الموردي
ا تشمل المنظمات الخيرية التي تقدم منحًا في شكل معونات                      تثمرين الخواص، آم روض، والمس تجارة الخارجية والق بال

 .مالية أو سلعية
 

رق بين القيمة    في المائة أو أآثر، أما عنصر المنح فهو الف         25وتسمى التدفقات ميسرة إذا اشتملت على عنصر منح يبلغ           
ية المخصومة لخدمة الدين، آنسبة مئوية من القيمة االسمية األصلية                    يمة الحال ويستخدم .  االسمية األصلية للقرض والق

 . في المائة لحساب عنصر المنحة10سعر خصم قدره 

 

 

 

الجـزائـر
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 نسبة العون إلى الناتج القومي اإلجمالي
 

ي العربي إلى الناتج             غ متوسط نسب العون اإلنمائ  في 0.4 حوالي 2001 القومي اإلجمالي للدول العربية المانحة عام     بل

ذه النسبة للكويت            ة، وبلغت ه وتشير البيانات  .   في المائة  0.3 في المائة ولإلمارات     0.4 في المائة وللسعودية     0.6المائ

ى أن متوسط نسب العون لهذه الدول سجل ارتفاعا خال                        العون للسنوات الخمس الماضية إل       1998ل العامين   الخاصة ب

ي     1999و غ حوال ة،   0.6 إذ بل ن انخفض خالل عامي       0.8 في المائ ي، في حي ى التوال ة عل  إلى 2001 و2000 في المائ

ي ي0.4 و 0.3حوال ى التوال ة عل ي المائ دول .   ف ذه ال ي ه ية ف ى الضغوط االقتصادية الداخل ذا االنخفاض إل ويعزى ه

اق          ية للتوسع في اإلنف ية، باإلضافة إلى التراجع في عائداتها النفطية         والحاجة المتنام ية الداخل باء المال ة األع ام لمقابل  الع

تها لمواجهة هذه األعباء       وبشكل عام، تراجعت نسبة متوسط العون العربي إلى الناتج القومي خالل السنوات            . وعدم آفاي

يه، إذ بلغت                ا آانت عل ة بم يرًا مقارن راجعًا آب ام    في ا 2.5الخمس الماضية ت ة ع ة عام   4 و1985لمائ  1990 في المائ

أن متوسط نسبة العون اإلنمائي إلى الناتج القومي لدول مجموعة                  )11/2(الملحـق    ًا ب  في المائة 0.22 بلغ ∗)داك(، علم

 .، وهو ما يقل عن النسبة المحققة للدول العربية المانحة في ذلك العام2000في عام 

 
 العون اإلنمائي المؤسسي

 

لت مؤ ية     واص يق العرب ة التنس ي مجموع اء ف ية األعض ات التنم ية     ∗∗سس دول النام ى ال ية إل اعداتها اإلنمائ م مس  تقدي

تفيدة  ام           .  المس ذه المساعدات ع ي ه ا آان عليه في السابق          2001وسجل إجمال ًا عم ًا ملحوظ وقد انسجم ذلك مع .  ارتفاع

ام     نذ ع دأ م ذي ب اعدات ال ذه المس م ه ي لحج اه المتنام تجابة    1997االتج ر، اس ب آخ ن جان س، م ا عك ب، آم ن جان م

ياجات التمويلية المتزايدة للدول المستفيدة              ية المانحة لالحت ية العرب ويتوقع أن يشهد الطلب على تدفقات      .  مؤسسات التنم

ة، وخصوصًا في المنطقة العربية تمشيا مع                           ا مضطردًا خالل السنوات القادم ذه المؤسسات ارتفاع دم من ه العون المق

تثمار في المشاريع اإلنمائية سواء في البنى األساسية والخدمات أو في المشاريع اإلنتاجية،                 ال ى التوسع في االس حاجة إل

 .وآذلك بالنظر إلى ارتفاع عنصر المنحة في هذا العون وسهولة إجراءاته وشروطه

 
 دعم القطاع الخاص

 

ية ا                   دور القطاع الخاص في التنم تزايدة ل ية الم القتصادية، قامت بعض مؤسسات التنمية األعضاء في         في ضوء األهم

ل واستكمال نظمها القانونية واإلدارية والمالية بشكل يسمح بتمويل مشروعات                  تطوير وتعدي ية ب مجموعة التنسيق العرب

رامجها اإلقراضية          ام           . القطاع الخاص ضمن ب نك اإلسالمي ع أ الب د أنش ية األعمال في إطار هيكله        1995فق  إدارة تنم

                                                           
، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، اليابان،                    كاستراليا، النمسا، بلجيكا، آندا، الدانمار           ): داك(تضم دول مجموعة          *

 .، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، إسبانيا، السويد، سويسرا، إنجلترا، الواليات المتحدة األمريكيةجلوآسمبور
 
البنك اإلسالمي للتنمية، صندوق أبوظبي للتنمية، صندوق األوبك للتنمية الدولية، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق العربي لإلنماء                     **

 .دوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيااالقتصادي واالجتماعي، الصن
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ام         ا أ ع ا أنش اهم البنك           2000لتنظيمي آم يار دوالر س داره مل تطوير القطاع الخاص برأسمال مق  المؤسسة اإلسالمية ل

نحو نصفه    اء االقتصادي واالجتماعي عام             . ب ي لإلنم ام الصندوق العرب  بتعديل اتفاقية إنشائه على نحو يخوله 1997وق

 مليون دوالر آمرحلة أولى، وقد بدأت 500النشاط مبلغ المساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص وخصص لهذا           

ية          ناة التمويل ذه الق ن ه تفادة م ي االس اص العرب اع الخ رآات القط ض ش ام    . بع ك ع ندوق األوب تكمل ص  1999واس

رنامجه اإلقراضي لدعم مشروعات القطاع الخاص، بينما                    ة لتوجيه جزء من ب ية الالزم ية والتنظيم اإلجراءات القانون

وم عدد    ويالحظ أنه رغم استحواذ مشروعات القطاع الخاص       .   آخر من مؤسسات المجموعة بدراسة هذا الموضوع           يق

تمام مؤسسات المجموعة، فإن صافي االلتزامات التمويلية لهذه المشروعات من المؤسسات الثالث المشار إليها                 ى اه عل

ام      نهاية ع تجاوز ب م ي اله ل كل    2001أع ك بش ود ذل يار دوالر، ويع ن       المل بر م دد األآ جام الع دم انس ى ع ي إل أساس

ية للمؤسسات المانحة من جهة، والى عدم استكمال البيئة القانونية             ات اإلنمائ تمويل مع األولوي المشروعات المرشحة لل

 .واالستثمارية الالزمة لتحقيق أهداف األطراف المعنية

 
 2001عمليات صناديق التنمية العربية لعام 

 

تزاما      ي ال غ إجمال ام           بل ية ع ية العرب ية لصناديق التنم يات التمويل  مليار دوالر، بلغت مساهمة 4.2 حوالي 2001ت العمل

يها        نك اإلسالمي ف  في المائة، والصندوق 22.3 في المائة، والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي    38.1الب

ية   ية االقتصادية العرب ي للتنم ة، وصندوق أبوظ9.3الكويت ي المائ ية  ف ي للتنم عودي  9.2ب ة، والصندوق الس ي المائ  ف

ية  ي     7.0للتنم نقد العرب ندوق ال ة، وص ي المائ ية      6.3 ف ية الدول ك للتنم ندوق األوب ة، وص ي المائ ة،  4.0 ف ي المائ  ف

 ).11/3(الملحق .  في المائة3.8والمصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا 

 

ا حصلت عليه مجموعة الد            2001ول العربية من العمليات التمويلية لصناديق التنمية العربية  خالل عام وبلغت نسبة م

ي     0.8 في المائة، ودول أمريكا الالتينية 9.1 في المائة، والدول األفريقية      32.9 في المائة، والدول اآلسيوية       57.0حوال

دول األخرى        ة، وال ة، الملحق    0.2في المائ غ نصيب قطاع    ). 11/3( في المائ د بل ة  وق ط، غاز  ( الطاق رباء، نف من ) آه

ي        تزامات حوال ذه االل ي ه  في المائة، وقطاع الصناعة والتعدين 22.9 في المائة، وقطاع النقل واالتصاالت  29.7إجمال

ياه والصرف الصحي حوالي          14.0 ة، وقطاع الم  في 4.2 في المائة، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية 10.1 في المائ

ة، والقطاعات    ي                المائ يزان المدفوعات حوال يم والصحة واإلسكان ودعم م ي تشمل التعل  في المائة،  19.1 األخرى الت

 ).11/4(الملحق

 
 المجموع التراآمي

 

ام                        نهاية ع ية ب ية العرب ية لصناديق التنم يات التمويل تزامات العمل غ المجموع التراآمي الل ي    2001بل  مليار  60.3 حوال

 مليار  13.3والدول األسيوية حوالي    )  في المائة  61.3( مليار دوالر    37.0نها حوالي   دوالر، بلغ نصيب الدول العربية م     

ة    22.1(دوالر   ي        ) في المائ ية حوال دول األفريق يار دوالر     8.7، وال ، ودول أمريكا الالتينية حوالي     ) في المائة  14.5( مل
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يار دوالر     0.8 والشكل ) 11/5(، الملحق   ) في المائة  0.7( مليار دوالر    0.4والبلدان األخرى حوالي    )  في المائة  1.4( مل

)3.( 

 

 

 

 

 

تزامات التمويل المقدم من مجموعة التنسيق حوالي                        ي ال نك اإلسالمي في إجمال ا بلغت مساهمة الب  في المائة،   27.0آم

ي    ي حوال اء االقتصادي واالجتماع ي لإلنم ي  21.3والصندوق العرب ة، والصندوق الكويت ي المائ ة، 19.1 ف ي المائ  ف

ي       و  في المائة،   6.1 في المائة، وصندوق النقد العربي       7.2 في المائة، وصندوق األوبك       11.7الصندوق السعودي حوال

 ).11/5( في المائة، الملحق 3.2 في المائة، والمصرف العربي حوالي 4.4وصندوق أبوظبي للتنمية حوالي 

 

ي تشمل قطاعات  ات، والت ية والخدم نى األساس د حازت قطاعات الب ياه والصرف وق نقل واالتصاالت والم ة وال الطاق

و      ى نح كنية، عل حية والس ية والص ات التعليم يات     69.6الصحي والخدم تزامات العمل يمة ال ي ق ن إجمال ة م ي المائ  ف

تفيدة الستكمال وتطوير البنى األساسية والخدمات، وتهيئة               دول المس ياجات الملحة في ال ك استجابة لالحت ية، وذل التمويل

اعدة  دول   الق ية لل ع الخطط اإلنمائ جامًا م ة انس اع الطاق ية لقط ة عال ت أولوي د أعطي ية االقتصادية، وق الضرورية للتنم

ى نحو         ذي حصل عل ية، وال يه قطاع النقل واالتصاالت بنسبة        25.4العرب تمويل، يل ي ال ة من إجمال  في 20.3 في المائ

م القطاعات األخرى التي تشمل الصحة والتعليم واإل           ة، ث  في المائة، ثم 16.6سكان ودعم موازين المدفوعات بنسبة    المائ

ياه والصرف الصحي بنسبة            ة    7.3قطاع الم ات اإلنتاجية، بلغت حصة قطـاع الزراعة والثروة          .  في المائ وفي القطاعـ

ية  ن     15.3الحيوان ناعـة والتعديـ اع الص ية، وقط يات التمويل تزامات العمل ي ال ن إجمالـ ة م ي المائ ي الم15.1 ف ة،  ف ائ

 ).4(، والشكل )11/6(الملحق 

 

أمريكا الالتينية
الدول األسيوية%1.4

%22.1

الدول األفريقية
%14.5

دول أخرى
%0.7

الدول العربيـة
%61.3
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 التمويل المشترك

 

تعاون مع                      ى ال ية التنسيق في إطار مجموعة التنسيق، باإلضافة إل ية العرب ن صناديق التنم تعاون والتنسيق بي يشمل ال

ية اتها التمويل ية ومؤسس ات األجنب ية األخرى والحكوم تمويل الدول ن ال. مؤسسات ال تعاون بي ية ال برز أهم مؤسسات وت

ية في الحاالت التي تتطلب التمويل المشترك للمشاريع اإلنمائية من عدة مصادر لتنفيذ المشروعات التي                     ية والدول العرب

يذ المشروعات التي يكون من شأن اإلسراع في                             ا، ولتنف ه وحده نفردة أن تسهم ب ا يمكن ألي مؤسسة م يفها م وق تكال تف

ادي أآبر قدر ممكن من الزياد         يذها تف التمويل "وتحبذ المؤسسات العربية في هذا المجال . ة في تكاليفها بسبب التضخمتنف

 . ، الذي يعطيها مجاًال واسعًا للحرآة، ويمكّنها من تطبيق اإلجراءات المعمول بها لديها"الموازي

 

ادي و      اء االقتص ي لإلنم ن الصندوق العرب ترك بي تمويل المش يات ال ي عمل غ إجمال ثال، بل بيل الم ى س ي وعل االجتماع

ترة    ية خالل الف ية الدول ية واإلقليم ية الوطن تمويل العرب ات ال و 2001-1974ومؤسس ي، 18.4 نح يار دوالر أمريك  مل

و     نها نح ية م ية العرب ناديق التنم ة ص ت حص ية   54.3بلغ تمويل الدول ات ال ة مؤسس ة، وحص ي المائ ي ( ف نك الدول الب

ية   ية الزراع ي للتنم اد(والصندوق الدول يةوالب) إيف ي للتنم ية   16.3) نك األفريق ات األجنب ة، وحصة الحكوم ي المائ  ف

 .  في المائة من مصادر عربية أخرى7.7 في المائة، وحوالي 21.7ومؤسساتها التمويلية األخرى 

 

 

 

 
 

الطـاقة
%25.4

الصناعة والتعدين
%15.1

المياه والصرف 
الصحي
%7.3

النقل واالتصاالت
%20.3

أخـرى
%16.6

الزراعة والثروة 
الحيوانية
%15.3
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 المساعدات اإلنمائية المقدمة للدول العربية من جميع المصادر
 

ية الرسمية         ي المساعدات اإلنمائ غ إجمال دول العربية من جميع المصادر، باستثناء العون   ) لسحب صافي ا (بل ة لل المقدم

ام        ي، ع ي    2000المؤسسي العرب بته         4.8 حوال راجعًا نس ك ت يار دوالر مسجًال بذل  في المائة عما آان عليه عام  8.9 مل

بته 1999 راجعًا نس ام    18.3 وت ي ع يه ف ان عل ا آ ة عم ي المائ ق 1995 ف ك انخ ). 11/7(، الملح ب ذل د واآ اض وق ف

ا حصلت عليه الدول العربية من إجمالي العون اإلنمائي المقدم إلى الدول النامية                    إذ انخفضت هذه . مضطرد في نسبة م

. 2000 في المائة عام     9.5 وحوالي   1995 في المائة عام     9.8 إلى حوالي    1990 في المائة عام     19.3النسبة من حوالي    

ام      نهاية ع يه            2000وب ا حصلت عل ي م ية خالل الفترة         يكون إجمال دول العرب  مليار دوالر   78 حوالي   2000-1990ال

 ).5( في المائة من إجمالي المساعدات الدولية،الشكل 12.6تمثل حوالي 

 

 
 

 

 

ا حصلت خمس دول على ثلثي المساعدات اإلنمائية المقدمة للدول العربية               ، إذ حصلت مصر على ) في المائة 66.5(آم

تدفقات          ك ال ى نسبة من تل ترة      أعل  في  10.3 في المائة، يليها المغرب      38.8 حيث بلغت حصتها     2000-1990 خالل الف

م األردن       ة، ث وتوزعت باقي المساعدات على    .  في المائة  5.3 في المائة، وفلسطين     5.6 في المائة، ثم السودان       6.5المائ

 في المائة لكل منهما 4.2اليمن بنسبة  في المائة، وآل من الجزائر و  4.4 في المائة، والصومال بنسبة      4.6سورية بنسبة    

يا        ي، وموريتان ى التوال ة، وتونس        3.3عل ة، والعراق        3.2 في المائ ة وباقي الدول العربية بنسبة         3.1 في المائ  في المائ

 ).11/7( في المائة، الملحق 6.5
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 إجمااللمساعدات اإلنمـائية الرسمية للدول العربية من جميع المصادر): 5(الشكل 
1990-2000



 

ملحق (1/11)   :  المساعدات العربية اإلنمائية  الميسرة (صافي السحب)
(2001 - 1970)

( مليون دوالر)

 1974-1970  1979-1975       1984-1980      1989-1985     1994-1990     1999-199520002001  2001-1970   % 

   100.0   110,451   1,407   982   6,811   13,429   15,515   32,741   31,870   7,696مجمـــوع الــدول العربيــــة

   93.6   103,412   1,407   982   6,811   13,190   14,831   30,450   29,130   6,611دول مجلس التعاون الخليجي

   10.6   11,618   208   216   482   1,957   272   2,768   4,857   923اإلمـــارات *

   64.0   70,637   820   475   4,359   8,698   12,253   21,503   18,515   4,013الســعودية 

   0.4   518   24   24   77   189   198   6. . .. . .عمــــــــــان *

   2.3   2,530   129   94   187   44   28   692   1,076   279قطــــــــــــر 

   16.3   18,045   225   173   1,706   2,302   2,080   5,481   4,682   1,396الكويــــــت

   6.4   7,039. . .. . .. . .   239   684   2,291   2,740   1,085الــدول العربيــــة األخـــرى

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

   2.8   3,121. . .. . .. . .   76   76-   1,091   1,577   453العـــــــراق

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

 *    بيانات تقديرية لعام 2001 .
**   بيانات السعودية للسنوات ( 1990 - 2001 ) 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 .

**



 

ملحق (2/11)  :  نسبة المساعدات اإلنمائية العربية إلى الناتج القومي اإلجمالي للمانحين الرئيسيين
(1985 و 2001-1990)

(نسب مئوية)

1985199019911992199319941995199619971998199920002001

       0.30.4       0.8       0.6       0.3       0.4       0.6       0.4       0.8       0.7       1.6       4.0       2.5دول مجلس التعاون الخليجى

       0.30.3       0.3       0.3       0.1       0.1       0.1       0.3       0.7       0.5       1.7       2.7       0.5اإلمـــارات

       0.30.4       1.0       0.7       0.3       0.4       0.5       0.5       0.7       0.7       1.5       4.2       2.9الســعودية

       0.40.6       1.1       0.8       0.6       1.1       1.6       0.1       1.4       0.8       2.4       5.0       3.0الكويــــــت

المصدر  :  حسابات الصندوق العربى لالنماء االقتصادى واالجتماعى .



 

ملحق ( 3/11 )  :   العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية
حسب مجموعات البلدان المستفيدة خالل عام 2001

(مليون دوالر)

حصصصندوقالمصرفصندوقالصندوقالصندوقالصندوقصندوقصندوقالبنك
المجموعالمجموعالنقدالعربيالنقد الكويتيالعربيالسعودياألوبكأبوظبياإلسالمي

(%)العربيالعربي

    1587.2384.0167.9292.5926.7386.50157.2261.34163.3100.0المجموع التراآمي الكلي

38.19.24.07.022.39.30.03.86.3100.0 حصص المؤسسات  (%)

    705.591.229.7227.0926.7130.000.0261.32371.457.0مجموعة البلدان العربية

    67.35.046.628.70.071.90157.2376.79.1مجموعة البلدان األفريقية

    814.4287.875.636.80.0157.000.01371.632.9مجموعة البلدان اآلسيوية

    0.00.016.00.00.017.900.033.90.8مجموعة بلدان أمريكا الالتينية

    0.00.00.00.00.09.700.09.70.2مجموعة البلدان األخري

المصدر: - أمانة التنسيق لمؤسسات التنمية العربية بالصندوق العربي، خالصة العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية آما في 2001/12/31.
            ـ صندوق النقد العربي



 

ملحق ( 4/11 )  :  التوزيع القطاعي للعمليات التمويلية حسب مجموعات البلدان المستفيدة

خالل عام 2001 

(مليون دوالر)

النسبةالمجموعأخرى*الصناعةالزراعة والثروةالمياهالطاقة (آهرباءالنقل
المئوية الكليوالتعدينالحيوانيةوالصرف الصحينفط وغاز)واالتصاالت

(%)

    953.21236.6421.1176.8581.9793.74163.3100.0المجموع التراآمي الكلي

   100.0   19.1   14.0   4.2   10.1   29.7   22.9 حصص القطاعات   (%)

551.1580.1244.2100.1300.3595.62371.457.0مجموعة البلدان العربية

190.337.832.755.60.060.3376.79.1مجموعة البلدان األفريقية

188.9618.7144.216.1281.6122.11371.632.9مجموعة البلدان اآلسيوية

22.90.00.05.00.06.033.90.8مجموعة بلدان أمريكا الالتينية

0.00.00.000.09.79.70.2مجموعة البلدان األخري

*  تشمل خدمات الصحة والتعليم ودعم موازين المدفوعات.

المصدر:  مصدر الملحق 3/11



 

ملحق ( 5/11 )  :   المجموع  التراآمي للعمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية *

حسب مجموعات البلدان المستفيدة آما هو في 2001/12/31

(مليون دوالر)

حصصصندوق المصرفالصندوقالصندوقالصندوقصندوقصندوقالبنك
المجموعالمجموعالنقدالعربيالكويتيالعربيالسعودياألوبكأبوظبياإلسالمي

(%)العربي

    16288.32633.34335.57032.212881.211522.91943.13669.360305.8100.0المجموع التراآمي الكلي

   27.04.47.211.721.319.13.26.1100.0 حصص المؤسسات  (%)

8387.81971.9724.43315.812881.26025.89.63669.336985.861.3مجموعة البلدان العربية

1507.8144.21688.51381.10.02075.11933.58730.214.5مجموعة البلدان األفريقية

6357.3510.01368.32181.50.02917.80.013334.922.1مجموعة البلدان اآلسيوية

11.00.0523.859.90.0254.00.0848.71.4     مجموعة بلدان أمريكا الالتينية

24.47.230.593.90.0250.20.0406.20.7مجموعة البلدان األخري

*  بدأت عمليات الصندوق الكويتي في عام 1962،  بينما يتراوح بدء عمليات المؤسسات التمويلية األخرى بين عامي 1974 و 1978.
المصدر:  مصدر الملحق 3/11



 

ملحق ( 6/11 )  :  التوزيع القطاعي للعمليات التمويلية حسب مجموعات البلدان المستفيدة

 آما فى 2001/12/31

(مليون دوالر)

النسبةالمجموعأخرى*الصناعةالزراعة والثروةالمياهالطاقة (آهرباءالنقل
المئوية الكليوالتعدينالحيوانيةوالصرف الصحينفط وغاز)واالتصاالت

(%)

    12225.115310.94406.69197.79127.310038.260305.8100.0المجموع التراآمي الكلي

     20.325.47.315.315.116.6100.0 حصص القطاعات   (%)

    6344.49011.83045.15774.76018.76791.136985.861.3مجموعة البلدان العربية

    3139.41252.2752.71633.0582.41370.58730.214.5مجموعة البلدان األفريقية

    2293.84885.6487.51633.42526.21508.413334.922.1مجموعة البلدان اآلسيوية

    289.6121.353.6116.20.0268.0848.71.4      مجموعة بلدان أمريكا الالتينية

    157.940.067.740.40.0100.2406.20.7مجموعة البلدان األخري

*   تشمل خدمات الصحة والتعليم ودعم موازين المدفوعات.

المصدر:  مصدر الملحق 3/11



 

ملحق  (7/11) :  المساعدات اإلنمائية الرسمية للدول العربية من جميع المصادر (صافي السحب)
(2000-1990)

(مليون دوالر)

19901991199219931994199519961997199819992000
نسبةالتغير
 2000-99  (%) 20002000-1990

التوزيع النسبي 
(%) 2000-1990   

   4.4618,083-   50,372   52,712   50,907   48,715   56,667   59,610   60,649   57,053   61,497   61,865   58,036المجموع الكلي للدول النامية
      12.6   9.5   10.0   10.9   11.7   11.0   9.8   12.8   12.4   13.4   16.7   19.3مجمـــوع الدول العربية (%)
     100.0   78,005   8.9100.0-   4,789   5,256   5,543   5,702   6,246   5,862   7,782   7,073   8,249   10,319   11,184المجمــــــــــــــــــــــــــــوع

6.5   5,067   28.011.5   553   432   411   462   507   537   369   309   425   474   588األ ر  د   ن
0.0   1   0.00.1   4   4   4   2   7   6  -8  -9  -8  -6   5اإلمـــارات
0.9   709   1125.01.0   49   4   47   92   82   49   44   96   65   44   137البحريـــن
3.2   2,489   11.94.7-   223   253   150   194   124   71   106   228   390   357   393تونـــــــــس
4.2   3,289   82.03.4   162   89   394   250   305   312   419   349   406   340   263الجزائــــــر
1.5   1,194   5.31.5-   71   75   81   86   97   105   129   134   113   108   195جيبوتــــي
0.4   331   6.90.6   31   29   25   11   23   17   16   35   55   45   44الســعودية
5.6   4,400   7.44.7-   225   243   209   139   220   239   410   458   550   881   827الســــودان
4.6   3,573   30.63.3-   159   229   155   197   219   347   745   259   197   381   684ســـــــورية
4.4   3,418   9.62.2-   104   115   80   81   88   189   537   890   654   186   494الصومــال
3.1   2,385   32.92.1   101   76   116   220   348   327   259   182   140   552   64العـــــــراق
0.7   578   15.01.0   46   40   44   65   62   59   95   49   37   15   66ُعمــــــــــان
5.3   4,133   23.313.3   636   516   607   603   550   498   460   182   81   0   0فلســـــــطين
0.0   22   80.00.0-   1   5   1   1   2   2   1   3   2   2   2قطــــــــــــر
0.1   43   57.10.1-   3   7   6   0.4   3   3   3   3   2   5   7الكويــــــت
2.8   2,191   1.54.1   197   194   238   249   232   187   235   144   124   132   259لبنـــــــــان
0.1   97. . .. . .. . .   7   7   7   8   6   4   6   6   26   20ليبيــــــــــا
38.8   30,221   16.127.7-   1328   1582   1955   1985   2199   2014   2690   2401   3604   5025   5439مصــــــــــر
10.3   8,011   38.38.7-   419   679   530   464   650   495   831   713   947   1232   1051المغـــــــرب
3.3   2,600   3.24.4-   212   219   172   238   272   230   267   328   202   220   240موريتانيا
4.2   3,253   42.15.5-   265   458   311   356   248   169   170   314   256   300   406اليمـــــــــن

المصدر :  منظمة التعاون االقتصادى والتنمية ، تقرير التوزيع الجغرافي للتدفقات المالية للدول النامية ، أعداد مختلفة .   
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