
 2005 -قتصادي بني الدول اإلسالمية جملة التعاون اال

 
  

 
  لبلدان وضع املديونية اخلارجية ل

  عضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمياأل
  

ال تزال مشكلة املديونية متثل عائقا مهما أمام جهود التنمية والنمو االقتصادي يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر 
عة البلدان منخفضة اإلسالمي على اعتبار أن معظم بلدان املنظمة يندرج، حسب التصنيف الدويل، ضمن جممو

. الدخل أو جمموعة  البلدان متوسطة الدخل يف حني ينتمي نصفها تقريبا إىل جمموعة البلدان شديدة املديونية
وبالنظر إىل حمدودية مواردها املالية، فإنه من الصعب على هذه البلدان األخرية أن ختدم ديوا يف نفس الوقت 

ومن هنا، فإن هناك ضرورة بالغة . ل مشاريعها اإلنتاجية واالجتماعيةالذي ختصص فيه املوارد الكافية لتموي
للتعامل احلذر مع االلتزامات املالية اخلارجية مبا يضمن سالمة عمل النظام املايل العاملي ويتيح للبلدان املدينة القدرة 

الدين اخلارجي للبلدان ويف هذا السياق، تسعى هذه الورقة إىل حتليل وضع . على خدمة ديوا على حنو منتظم
األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، مع التركيز بصورة خاصة على بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، من خالل 
تسليط الضوء على مكونات هذا الدين وقدرة تلك البلدان على تسديده واستعراض أهم التطورات احلاصلة يف 

 .هذا اال

 
  مقدمــــة .1
  

 على االستفادة من املوارد املالية أمهية خاصة يف جهودها من أجل االرتقاء تكتسي قدرة البلدان
إال أنه بالنظر إىل القيود اهليكلية اليت تكبل حركتها وإىل ضحالة . بنموها وبتنميتها االقتصادية

. مواردها احمللية، جتد البلدان النامية نفسها مضطرة إىل اللجوء إىل التمويل اخلارجي حلفز منوها
يف هذا السياق، توجد حاجة للموازنة بني استخدام املوارد اخلارجية من جهة واملداخيل و

إال أن ذلك . املخصصة إلعادة سداد الدين من جهة أخرى من أجل ضمان استدامة هذه العملية
ومن هنا، فإن القدرة على حتمل . ليس باألمر اهلني وال ميكن إدارته يف إطار صيغ حسابية حبتة

سداده من قبل البلدان املدينة قضيتان مهمتان تؤثران على مركز تلك البلدان على املدى الدين و
  .الطويل

  
وال تكمن أمهية اإلدارة السليمة والسلسة اللتزامات الدين اخلارجي يف ارتباطها بسالمة النظام 

 البلدان املدينة املايل العاملي فحسب وإمنا أيضا يف اإلسهام االقتصادي الدائم الذي ميكن أن تقدمه
ونظرا ملا لتلك القضية من أبعاد، فقد عكف الدائنون، على مدار العقود . لالقتصاد العاملي

األخرية، على وضع برامج خمتلفة لتنظيم عملية سداد الديون سواء ضمن إطار نادي باريس 
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وق النقد الدويل ونادي لندن أو من خالل مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون اليت طرحها صند
والبنك الدويل دف ختفيف عبء الدين عن كاهل البلدان الفقرية املدينة وكذلك الربامج 

  .األخرى الرامية إىل إعادة هيكلة الدين السيادي لدى بلدان األسواق الصاعدة
  

ويف هذا السياق، دف هذه الورقة إىل تسليط الضوء على وضع الدين اخلارجي لدى اموعة 
سالمية مع التركيز بصورة خاصة على البلدان اإلسالمية الواقعة يف إقليم أفريقيا جنوب اإل

الصحراء حيث يرسم القسم الثاين منها صورة لوضع الدين وقدرة جمموعة بلدان املنظمة بوجه 
. عام والبلدان األعضاء يف أفريقيا جنوب الصحراء على وجه اخلصوص على سداد ديوا اخلارجية

ض القسم الثالث اجلهود املبذولة إلعادة هيكلة الديون اخلارجية من قبل الدائنني الرمسيني ويستعر
واخلواص بينما يرصد القسم الرابع أحدث التطورات فيما يتعلق بالبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر 

 عدد من وخيلص القسم اخلامس إىل. اإلسالمي املشمولة مببادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون
  .املالحظات اخلتامية

  
  الوضع العام للدين اخلارجي لدى بلدان يف منظمة املؤمتر اإلسالمي .2
  
  تصنيف البلدان األعضاء حسب مستويات الدخل واملديونية. 2-1
  

وفق معيارين، أوهلما   يصنف البنك الدويل البلدان املشاركة يف نظامه اخلاص باإلبالغ عن الديون            
يصنف تقرير متويل التنمية العاملية للبنك لعـام        و. ةديونياملمستوى  لثاين هو    وا دخلالمستوى  هو  

ة متوسـط البلدان  ، و ة الدخل منخفضالبلدان  :  هي جمموعات  البلدان املدينة ضمن ثالث    2004
تـها إىل   مديونيقسم التقرير تلك البلدان حبسب مستوى       كما ي . ة الدخل رتفعالبلدان م ، و الدخل

، املديونيـة البلدان خفيفـة  املديونية، والبلدان معتدلة املديونية، وان شديدة   البلد: هيأربعة فئات   
  .املديونيةوالبلدان غري املصنفة حسب 

  
 بلدا ضـمن    29ومن بني البلدان السبعة واخلمسني األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، يصنف            

ة بلدان فقـط، هـي       بلدا ضمن البلدان متوسطة الدخل، ومخس      23البلدان منخفضة الدخل، و   
ومـن حيـث    . البحرين وبروناي والكويت وقطر واإلمـارات، ضمن البلدان مرتفعة الـدخل         

 بلدا ضمن البلدان معتدلة     16 بلدا عضوا ضمن البلدان شديدة املديونية، و       18املديونية، يصنف   
اجلدول ( بلدا غري مصنف     11 بلدا ضمن البلدان خفيـفة املديونية، بينما يوجد         12املديونية، و 

  ).1رقم 
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.  بلدان أعضاء باملنظمة يف أفريقيا جنوب الصحراء ضمن البلدان شديدة املديونية10وتصنف 
ومن بني بلدان اإلقليم . وباستثناء الغابون، تصنف هذه البلدان أيضا ضمن البلدان منخفضة الدخل

 ومعتدلة املديونية،  بلدان ضمن البلدان منخفضة الدخل9األعضاء اإلثين عشر األخرى، تصنف 
وبلدان اثنان ضمن البلدان خفيفة املديونية منخفضة الدخل، وبلد واحد ضمن البلدان خفيفة 

  .املديونية متوسطة الدخل
  
  إمجايل رصيد الدين اخلارجي. 2-2
  

 زيادة مـن  2002-1990شهد إمجايل رصيد الدين اخلارجي لدى البلدان النامية خالل الفترة       
اجلدول رقـم   ( للفترة ككل    ٪4.7 مليار دوالر أي مبعدل سنوي بلغ        2338.8 إىل   1351.9

وتفوق تلك الزيادة مثيالا لدى جمموعة بلدان املنظمة وبلدان أفريقيا جنـوب الـصحراء              ). 2
ونظرا .  لدى الثانية٪0.1 لدى األوىل ونسبة ٪3.8األعضاء خالل نفس الفترة حيث بلغت نسبة 

للدين اخلارجي لدى اموعات الثالث، فقد تراجعت حصة بلدان         لتباين معدالت النمو السنوي     
 يف ٪7.8أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء يف رصيد الدين اخلارجي لدى البلدان النامية من نسبة              

مت حساا باستخدام األرقـام املذكورة يف اجلدول  (2000 يف عام ٪4.5 إىل نسبة 1990عام 
 اموعة اإلسالمية ككل إذ تراجعت حصتها ضمن البلـدان          وينطبق األمر نفسه على   ). 2رقم  

وعلى ). 2اجلدول رقم ( يف العام الثاين ٪27.7 يف العام األول إىل نسبة ٪30.6النامية من نسبة 
الرغم من تباطؤ متوسط النمو السنوي لذلك الرصيد لدى اموعة اإلسالمية مقارنة مبثيله لـدى     

 مقارنة مبستواه   2002 يف عام    ٪56.7اد بصورة مدهشة بلغت نسبة      البلدان النامية، إال أنه ازد    
لـذلك، فقـد    ). 2مت حساا على أساس البيانات املذكورة يف اجلدول رقم           (1990يف عام   

تراجعت حصة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء يف رصيد الدين اخلارجي لدى جمموعـة              
وعند التمعن  . 2002-1990 خالل الفترة    ٪16.3 إىل نسبة    ٪25.3بلدان املنظمة من نسبة     

، يالحظ أن الزيادة    )4اجلدول رقم    (2002-1997 و 1997-1990يف الفترتني الفرعيتني    
السريعة اليت شهدها ذلك الرصيد لدى البلدان النامية وبلدان املنظمة تركزت يف الفترة الفرعيـة               

 5.1٪موعة األوىل ونسبة     لدى ا  ٪6.6األوىل حيث سجل متوسط معدل النمو السنوي نسبة         
أمـا  .  لدى اموعتني يف الفترة الفرعية الثانيـة ٪2لدى اموعة الثانية قبل أن يتراجع إىل نسبة   

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء، فقد تراجع لديها معدل منو ذلك الرصيد مـن مـستواه          
لذلك، فبينما .  الفترة الفرعية الثانية يف٪0.9- يف الفترة الفرعية األوىل إىل ٪0.8املنخفض بنسبة 

 مليار دوالر   1.1ارتفع رصيد الدين اخلارجي لدى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء بواقع            
 987 مليار دوالر لدى جمموعة بلدان املنظمة وبواقـع          234.7للفترة الكلية، فقد ارتفع بواقع      
  .مليار دوالر لدى البلدان النامية
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  أعضاء يف املنظمةأفريقيا جنوب الصحراء وبلدان أخرى بلدان صنيف ت: 1اجلدول 
  2004 كما يف يناير حسب مستوى الدخل واملديونية

  
 معتدلةالبلدان   )5 (البلدان شديدة املديونية  )1(فئة الدخل 

 خفيفةالبلدان   )6 (املديونية
البلدان غري   )7 (املديونية

  املصنفة
  أفغانستان  أذربيجان  بنني  انالسود  تشاد

    بنغالديش  بوركينا فاسو  تاجيقستان  جزر القمر
    موزمبيق  الكامريون  توغو  كوت ديفوار
    اليمن  غامبيا    غينيا بيساو

    أوغندا  غينيا    إندونيسيا
      مايل    قريغيزيا
      موريتانيا    نيجرييا

      النيجر    سرياليون
      باكستان    الصومال

      السنغال    

البلدان منخفضة 
  )2(الدخل 

      أوزبكستان    
  فلسطني  ألبانيا  كازخستان  سوريا  الغابون
  العراق  اجلزائر  ماليزيا  تركيا  غويانا
  ليبيا  جيبويت  املغرب    األردن

 السعودية  مصر  تونس    لبنان
 سورينام  إيران  تركمنستان    
    املالديف      

البلدان متوسطة 
  )3(الدخل 

    عمان      
  البحرين
 بروناي
 الكويت

 قطر
لبلدان مرتفعة ا

 )4(الدخل 
   

 
 اإلمارات

          ااميع
بلدان أفريقيا 

جنوب الصحراء 
  األعضاء

10  9  3    
بلدان أعضاء 

    9  7  8  أخرى
كافة البلدان 

    12  16  18  األعضاء
    47  43  45  العامل

  .231-230ص ، 2004bالبنك الدويل، : املصدر
  .بلدان املكتوبة بالبنط العريض هي بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء يف املنظمةال: مالحظات

 حمـسوب بطريقـة     2002لعام  اإلمجايل للفرد    القومي   دخلهاحسب  البلدان مصنفة ضمن اموعات الدخلية       )1(
  .البنك الدويل املعروفة باسم أطلس

 . دوالرا أو أقل735الدخل القومي اإلمجايل للفرد يعادل  )2(
 . دوالرا9075 دوالرا و736الدخل القومي اإلمجايل للفرد ما بني  )3(
 . دوالرا أو أكثر9076الدخل القومي اإلمجايل للفرد يعادل  )4(
 أو نسبة القيمة احلاليـة      ٪80تزيد على   ) PV/GNI(نسبة القيمة احلالية خلدمة الدين إىل الدخل القومي اإلمجايل           )5(

 .٪220 على تزيد) PV/XGS(خلدمة الدين إىل الصادرات 
)6( 132%≤PV/XGS≤220%  48أو%≤PV/GNP≤80%. 
)7( PV/XGS≤132% و PV/GNP≤48%. 
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  إمجايل رصيد الدين اخلارجي: 2اجلدول 
  )مليون دوالر(

  
  1990  1997  2002  

بلدان أفريقيا جنوب 
  105951  110857  104795  الصحراء األعضاء

كنسبة من كافة بلدان 
  16.3  18.8  25.3  املنظمة

  649010  588399  414268  كافة بلدان املنظمة
كنسبة من البلدان 

  27.7  27.7  30.6  النامية
  2338848  2122611  1351898  البلدان النامية

  .1مستخرج من اجلدول امللحق رقم : املصدر
  
  تركيب الدين. 2-3
  

اخلارجي أمهية خاصة ملا هلذا التركيب من تأثري مباشر علـى           الدين  رصيد  تركيب  تكتسي دراسة   
 إىل جانب تشكيله األساس الذي تبىن عليه التحاليل          وإعادة جدولته وختفيفه    الدين يات سداد عمل

  .بشأن القدرة على حتمل الدين
  
الـدين  الدين قصري األجـل، و    : يتألف إمجايل الدين اخلارجي من الفئات الرئيسية الثالث التالية        و

ويل األجل الديون اخلاصة غـري      ويشمل الدين ط  . ، وائتمانات صندوق النقد الدويل    طويل األجل 
  .املضمونة والديون احلكومية والديون املضمونة حكوميا

  
  تركيب إمجايل رصيد الدين اخلارجي: 3اجلدول 

  )كنسبة من اموع(
  

    1990  1997  2002  
  84.3  79.9  84.4  الديون طويلة األجل

بلدان أفريقيا جنوب   12.4  16.9  12.7  ة األجلالديون قصري
  3.2  3.1  2.9  ائتمانات صندوق النقد الدويل  الصحراء األعضاء

  81.2  79.6  84.0  الديون طويلة األجل
  جمموعة بلدان املنظمة  12.8  18.2  14.3  الديون قصرية األجل

  6.1  2.2  1.7  ائتمانات صندوق النقد الدويل
  81.7  78.7  81.5  الديون طويلة األجل

  البلدان النامية  14.0  18.5  16.0  ون قصرية األجلالدي
  4.1  2.8  2.6  ائتمانات صندوق النقد الدويل

  .5-3 و1مت حساا على أساس اجلداول امللحقة : املصدر
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وقد ظلت الديون طويلة األجل هي املكون األساسي للدين اخلارجي لدى اموعـات الـثالث      
لنوع من الـدين  إال أنه يالحظ أن أمهية ذلك ا ). 3اجلدول رقم    (2002-1990خالل الفترة   

 لدى اموعات الثالث قبل أن تزداد مرة أخـرى يف عـام             1997قد تراجعت نسبيا يف عام      
وبينما بلغت حصة تلك الديون يف إمجايل رصيد الدين اخلارجي مستواها عند بدايـة              . 2002

 منها  الفترة لدى جمموعيت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء والبلدان النامية فقد ظلت أدىن            
  .لدى جمموعة بلدان املنظمة

  
  تركيب رصيد الدين اخلارجي: 4اجلدول 

  )معدالت النمو السنوي(
  

 )متوسط التغري املئوي السنوي(معدالت النمو 
بلدان أفريقيا جنوب 

   البلدان النامية  بلدان املنظمة الصحراء األعضاء
90-97  97-02  90-97  97-02  90-97  97-02  

  2.0  6.6  2.0  5.1  0.9-  0.8  إمجايل رصيد الدين
  2.8  6.1  2.4  4.3  0.2  0.4  الديون طويلة األجل

  0.9  3.4  2.5  1.9  0.5  0.2-   حكومياة واملضمونةاحلكومي
  1.2  4.1  1.8  3.2  1.6  2.6  ديون رمسية

  0.6  2.5  4.1  1.1-  8.3-  10.7-  دائنون خواص
  8.8  28.8  2.1  25.6  6.4-  3.5  ديون خاصة غري مضمونة

  9.9  8.1  24.9  18.6  0.3-  1.9  ائتمانات صندوق النقد الدويل
  3.7-  8.9  5.5-  8.9  6.8-  5.0  الديون قصرية األجل

  .9-3 و1مت حساا على أساس اجلداول امللحقة : املصدر
  

ومن ناحية أخرى، اكتست الزيادة اليت شهدا الديون قصرية األجل وائتمانات صندوق النقـد              
، 1997فاألرقام اخلاصة بعـام     . ملية يف منتصف التسعينات أمهية خاصة     الدويل إبان األزمات العا   

 نقطة  4.2واليت متثل التقلبات اليت أفرزا فترة األزمة، تشري إىل تزايد الديون قصرية األجل بنسبة               
 نقطة مئوية لدى جمموعة بلـدان  3.9مئوية لدى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء وبنسبة     

مت حـساا    (1997-1990 نقطة مئوية لدى البلدان الناميـة للفتـرة          2.5 املنظمة وبنسبة 
وعند التمعن يف حصص ائتمانات صندوق النقد       ). 3باستخدام األرقام املذكورة يف اجلدول رقم       

 ٪0.5 لدى اموعة األوىل وبنسبة      ٪0.2الدويل خالل نفس الفترة، يالحظ أا تزايدت بنسبة         
مت حساا باستخدام النـسب املئويـة       ( لدى اموعة الثالثة     ٪0.2نسبة  لدى اموعة الثانية وب   

من هنا، ميكن القول إن التراجع الذي شهده الدين طويل األجـل            ). 3املذكورة يف اجلدول رقم     
يف منتصف التسعينات خف تأثريه لدى اموعات الثالث بفضل الزيادة اليت شـهدا الـديون               

ويالحظ أن بلدان أفريقيـا جنـوب الـصحراء         . ندوق النقد الدويل  قصرية األجل وائتمانات ص   
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األعضاء جلأت إىل الديون قصرية األجل أكثر من ائتمانات صندوق النقد الدويل ملواجهة الظروف 
  .املناوئة يف منتصف التسعينات مقارنة مبجموعة بلدان املنظمة ككل

  
 الثانية، يالحظ أنه بينما تراجع االسـتخدام        وعند التمعن يف التطورات اليت شهدا الفترة الفرعية       

 1990املكثف نسبيا للديون قصرية األجل لدى أفريقيا جنوب الصحراء عن مـستواه يف عـام      
، فقد ظل منو ائتمانات صندوق النقد الدويل لدى هذه اموعة عنـد نفـس               )4اجلدول رقم   (

أن نسبة تلك الديون تراجعت     كما يالحظ   ). 3اجلدول رقم   ( على األقل    1997مستواه يف عام    
 لدى جمموعيت بلدان املنظمة والبلدان النامية وإن تزايـدت          1990إىل أدىن من مستواها يف عام       

، مـستواها يف    2002نسبة ائتمانات صندوق النقد الدويل لديهما حبيث جتاوزت، يف اية عام            
 أعلى لدى جمموعـة     كما يالحظ أن هذه الزيادة كانت بدرجة      ). 3اجلدول رقم    (1990عام  

  ).2002 يف عام ٪6.1 إىل نسبة 1990 يف عام ٪1.7من نسبة (بلدان املنظمة 
  

 مع البيانات بـشأن     3وتنسجم البيانات بشأن حصص الدين كما هي معروضة يف اجلدول رقم            
 5 و 4وكذلك احلال بالنـسبة للجـدولني       . 4متوسط معدالت النمو السنوي يف اجلدول رقم        

فقد تراجع منو الـديون     . لتطورات اليت شهدا الديون املضمونة وغري املضمونة      اللذين يعرضان ا  
 خـالل  ٪0.2املضمونة لدى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء مبتوسط سنوي بلغ نـسبة   

وعلى العكس من .  يف الفترة الفرعية الثانية٪0.5الفترة الفرعية األوىل قبل أن يسجل زيادة بنسبة  
 يف ٪3.5منو الديون اخلاصة غري املضمونة لدى هذه اموعة زيادة سنوية بنسبة ذلك، فقد سجل 

). 4اجلـدول رقـم     ( يف الفترة الفرعية الثانية      ٪6.4الفترة الفرعية األوىل قبل أن يتراجع بنسبة        
لذلك، فقد شهدت حصة الديون املضمونة يف الديون طويلة األجل لدى بلدان أفريقيا جنـوب               

 مقارنة مبـستواها يف عـام       1997٪ يف عام    94.2اء تراجعا طفيفا إىل نسبة      الصحراء األعض 
ويف املقابل، شهدت حصة الـديون غـري        ). 5اجلدول رقم    (٪95.9 والذي بلغ نسبة     2002

 إىل  1990 يف عـام     ٪4.5املضمونة يف الدين طويل األجل لدى هذه اموعة زيادة من نسبة            
وخيتلف األمر لدى . 2002 يف عام    ٪4.1ع إىل نسبة     قبل أن تتراج   1997 يف عام    ٪5.8نسبة  

فعلى الرغم من تزايد متوسط معدالت النمو الـسنوي خـالل الفتـرتني             . اموعتني األخريني 
، فقد ساعد التفـوق النـسيب       ) على التوايل  ٪2.5 و 1.9(الفرعيتني لدى جمموعة بلدان املنظمة      

 على تراجع حصة الديون املضمونة فيه من        ملعدالت منو رصيد الدين طويل األجل خالل الفترتني       
 يف ٪80.5 قبل أن تسجل نسبة 1997 يف عام ٪80.2 إىل نسبة 1990 يف عام ٪94.6نسبة 
ويف املقابل، تزايدت حصة الديون غري املضمونة يف الدين طويل          ). 5اجلدول رقم    (2002عام  

بل أن تسجل نـسبة      ق 1997 يف عام    19.8 إىل نسبة    1990 يف عام    ٪5.3األجل من نسبة    
وعند التمعن يف الوضع لدى البلدان النـامية، يالحظ أـا سـارت            . 2002 يف عام    19.4٪

  ).5اجلدول رقم (عموما على نفس منط بلدان املنظمة 
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   يف الديون طويلة األجل الديون غري املضمونةو الديون املضمونة حصة: 5اجلدول 
    )نسب مئوية(

    1990  1997  2002  
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء   95.9  94.2  95.5  الديون املضمونة

  4.1  5.8  4.5  الديون غري املضمونة  األعضاء
  19.4  19.8  5.3  الديون غري املضمونة  جمموعة بلدان املنظمة  80.5  80.2  94.6  الديون املضمونة
  28.2  21.2  5.5  ضمونةالديون غري امل  البلدان النامية  71.8  78.8  94.5  الديون املضمونة

  .7 و6 و3مت حساا على أساس اجلداول امللحقة : املصدر
  
  املديونية وعبء مدفوعات الدين. 2-4
  

حيلل هذا القسم من الورقة بصورة موجزة مستويات املديونية ومدفوعات الدين لدى جمموعـة              
ويتم . ان النامية بلدان املنظمة وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء ويقارا مبثيالا لدى البلد          

ـ  اخلـارجي   الدين   إمجايل   نسبةذلك باستخدام جمموعة من النسب هي        ادرات الـسلع   ـإىل ص
إمجايل ، ونسبة   )EDT/GNP(مجايل  اإل، ونسبة الدين إىل الناتج القومي       )EDT/XGS(ات  ـواخلدم

 على  الفائدةمدفوعات  ، ونسبة   )TDS/XGS(ات  ـع واخلدم ـادرات السل ـخدمة الدين إىل ص   
 الـدين إىل    وتقاس املديونية بنـسبيتINT/XGS .(   (إىل صادرات السلع واخلدمات     ايل الدين   إمج

خدمة الدين إىل    مجايل بينما تقاس مدفوعات الدين بنسبيت     اإلالصادرات والدين إىل الناتج القومي      
  .إىل الصادراتالدين الصادرات والفائدة على 

  
ية لدى جمموعة بلدان أفريقيا جنـوب الـصحراء          إىل ارتفاع نسب املديون    6يشري اجلدول رقم    

 إمجايل نسبةويالحظ أن . األعضاء مقارنة مبا هي عليه لدى جمموعيت بلدان املنظمة والبلدان النامية
 لدى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء       اتـادرات السلع واخلدم  ـإىل ص اخلارجي  الدين  

أعلى نسبيا من مثيلتيها لدى اموعتني األخريني إذ سجلت، على مدار الفترة قيد الدراسة، حتسنا 
ويالحظ أن هذه النسبة سجلت حتسنا أيضا لدى اموعتني         .  نقطة مئوية  64.3تراجعت بواقع   

  .املذكورتني
  

يف سنيت البداية والنهاية للفترة قيد الدراسة، مجايل اإلالدين إىل الناتج القومي وعند التمعن يف نسبة    
ء بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء كان أفضل من مثيليه لـدى امـوعتني             يالحظ أن أدا  

 لدى اموعة املذكورة    1997إال أن االرتفاع الكبري الذي شهده هذا املؤشر يف عام           . األخريني
 إىل  6وتشري األرقام املذكورة يف اجلدول رقم       . كان هو األعلى على مستوى اموعات الثالث      

م من التحسن احملرز من حيث مؤشرات املديونية، تظل بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أنه على الرغ
  .األعضاء هي اموعة األكثر عرضة للخطر بني اموعات الثالث
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، يتضح  6وعند التمعن يف مؤشرات القدرة على سداد الدين كما هي معروضة يف اجلدول رقم               
صحراء األعضاء أفضل من مثيله لدى امـوعتني   أن الوضع لدى جمموعة بلدان أفريقيا جنوب ال       

 اتـع واخلدمـادرات السلـخدمة الدين إىل صإمجايل نسبة فعلى سبيل املثال، تشري   . األخريني
فقـد  . إىل أن هذا العبء لدى تلك اموعة كان أهون مما هو عليه لدى اموعتني األخـريني               

.  نقاط مئوية  10.9 إذ اخنفض بواقع     2002-1990حتسن أداء هذا املؤشر لديها خالل الفترة        
إىل صـادرات    على إمجايل الدين     الفائدةويالحظ وجود االجتاه نفسه من حيث نسبة مدفوعات         

 نقطة مئوية هو األعلى بني      8.6 إذ كان االخنفاض الذي حققته اموعة بواقع         السلع واخلدمات 
  .اموعات الثالث

  
    ات الدينمؤشرات املديونية ومدفوع: 6اجلدول 

  مؤشرات املديونية
نسبة الدين إىل صادرات السلع 

  واخلدمات
نسبة الدين إىل الناتج 

    القومي اإلمجايل
1990  

)٪(  
1997  

)٪(  
2002  

)٪(  
1990  

)٪(  
1997  

)٪(  
2002  

)٪(  
بلدان أفريقيا جنوب 

  الصحراء األعضاء
336.3  326.3  272.0  98.7  109.

5  95.2  
  59.9  54.5  53.5  150.2  155.5  191.2  جمموعة بلدان املنظمة

  38.9  36.3  34.1  111.3  130.4  167.6  البلدان النامية
  مؤشرات مدفوعات الدين

  نسبة إمجايل خدمة الدين
   إىل صادرات السلع واخلدمات

نسبة مدفوعات الفائدة على 
إىل صادرات إمجايل الدين 

    السلع واخلدمات
1990  

)٪(  
1997  

)٪(  
2002  

)٪(  
1990  

)٪(  
1997  

)٪(  
2002  

)٪(  
بلدان أفريقيا جنوب 

  الصحراء األعضاء
21.3  14.6  10.4  11.9  6.0  3.3  

  4.8  6.7  9.0  19.3  18.6  23.0  جمموعة بلدان املنظمة
  4.6  6.5  8.1  17.8  18.2  18.6  البلدان النامية

  .13-10مت حساا على أساس اجلداول امللحقة : املصدر
  

 اليت بلغتها مؤشرات املديونية لدى جمموعة بلدان أفريقيا جنوب          وعلى الرغم من املرحلة احلرجة    
الصحراء األعضاء، فقد كان أداء تلك البلدان من حيث مؤشرات مدفوعات الدين أفضل مـن               

عزى االخنفاض النسيب يف نسب مـدفوعات الـدين         وميكن أن ي  . مثيله لدى اموعتني األخريني   
نوات األخرية إىل عدم سداد الـديون القائمـة، وإعـادة           مقارنة بارتفاع نسب املديونية يف الس     

يتم تناوهلا  (اجلدولة، وتأثري جهود ختفيف الدين ضمن إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون             
ومع ذلك، جتدر اإلشارة هنا إىل أن مؤشرات        . 1996بعد عام   ) يف القسم الرابع من هذه الورقة     
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 جمموعة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء تظل أدىن بكثري          املديونية ومدفوعات الدين لدى   
  .اآلن من املستويات املقلقة اليت كانت عليها يف أوائل التسعينات

  
  إعادة هيكلة الديون القائمة على البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي .3

  
  خلفية مرجعية. 3-1
  

جراء يتخذه الدائن يتم مبوجبه رمسيا تغـيري الـشروط          أي إ "تعرف إعادة هيكلة الدين على أا       
املوضوعة إلعادة تسديد الدين حبيث ينتج عنه ختفيف يف التزامات خدمة الـدين علـى املـدى                 

ويشمل ذلك إعادة الشراء، وختفيف الدين وخدمته، والتبـادالت، والعفـو، وإعـادة             . القريب
وتشري التجارب ). Klein 1994, p 208" (ويلاجلدولة، وإعادة ختطيط مراحل السداد، وإعادة التم

وقد . إىل أن كافة البلدان، بغض النظر عن مستوياا التنموية، ميكن أن تعاين من مشكلة الديون              
خيتلف رد الفعل جتاه األزمات من بلد إىل آخر حبيث تنجح بعض البلدان أكثر مـن غريهـا يف                   

وعلى أية حال، حيتاج كل بلد يواجه       . نتائجهااحليلولة دون وقوع تلك األزمات ويف التعامل مع         
صعوبة يف حتمل ديونه إىل شكل من أشكال إعادة هيكلة الدين حىت يتمكن من استعادة توازنـه                 

  .املايل
  

ويرجـع  . وقد أصبحت إعادة هيكلة الديون مبختلف أشكاهلا من قبل الدائنني اليوم أمرا اعتياديا            
احلجم للديون القائمة على املـدينني الـرمسيني إىل أواخـر           تاريخ إعادة اهليكلة املنظمة وكبرية      

اخلمسينات وأوائل الستينات من القرن املاضي عندما وافقت احلكومات الدائنة على التفـاوض             
 وعلى الربازيـل يف مـايو       1956بشأن اتفاقية لتسوية الديون املستحقة على األرجنتني يف مايو          

 األساسي لعمل منظمة الدائنني الرمسيني املعروفـة        وقد شكلت تلك املفاوضات اإلطار    . 1961
وبالتوازي مع نادي باريس، تأسس نادي لندن املعين بإعادة هيكلة الـديون            . باسم نادي باريس  

  .املستحقة للماحنني التجاريني من خالل البنوك التجارية
  

      قدا يف عـامي1976 و1956وعلى الرغم من أن أول اجتماعني لنادي باريس ونادي لندن ع 
على التوايل، فقد أشارت التقارير الصادرة عن البنك الدويل خالل الثمانينات بوضوح إىل ضرورة  

، 1ويف هذا السياق، تناولت مؤمترات قمة جمموعة السبعة       . إجياد حلول أطول أجال ألزمات الدين     
 ومن ناحيـة  .، بصورة مستفيضة مشكلة الدين القائم على البلدان الفقرية1988اعتبارا من عام   

أخرى، دف أحدث مبادرة لتخفيف الدين طرحها البنك الدويل وصندوق النقد الدويل يف عام              

                                                           
  . أعضاء8 وأصبحت تضم 1994 انضم إليها االحتاد الروسي يف عام 1
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، واملعروفة باسم املبادرة املعززة لتخفيف الديون عن البلدان الفقرية املثقلة بالـديون، إىل              1996
لـذلك،  . كن حتملها مساعدة البلدان الفقرية املثقلة بالديون على الوصول بديوا إىل مستويات مي          
ويتناول هذا القسم   . فهي ترتئي تنسيق العمل فيما بني اهليئات املالية الوطنية والدولية ذات العالقة           

من الورقة قضية إعادة هيكلة الديون التجارية والرمسية لدى بلدان املنظمة بوجه عـام وبلـدان                
  .لرابع على املبادرة املعززةأفريقيا جنوب الصحراء األعضاء بوجه خاص، بينما يركز القسم ا

  
  إعادة هيكلة الديون التجارية يف بلدان املنظمة. 3-2
  

ميثل ختفيف الدين التجاري عملية صعبة تنطوي على مفاوضات بني العديـد مـن الكيانـات                
ذلك أن االلتزامات جتاه البنوك جيب التفاوض حوهلا من خالل جلنة استشارية تتألف من . التجارية

ويعرف . ة من كبار الدائنني وأن االتفاق جيب أن حيظى مبوافقة كافة البنوك الدائنة            جمموعة صغري 
هذا التجمع من البنوك املعنية بديون العامل الثالث بنادي لندن وهو جيري املفاوضـات اخلاصـة                
باتفاقيات إعادة جدولة الديون التجارية مع احلكومات املدينة وينظم عملية سدادها علـى هـذا      

. وتعترب إعادة اهليكلة ضمن إطار نادي لندن عملية طويلة ومكلفة بالنسبة للبلد املـدين             . ساألسا
أما اجلزء األكرب من ديون البلدان الفقرية فهو مستحق للبلدان الدائنة ضمن نادي باريس وللماحنني 

  ).2000صندوق النقد الدويل، (متعددي األطراف 
  

.  ملناقشة مشاكل السداد اليت تواجهها زائري      1976ام  وقد عقد نادي لندن أول اجتماع له يف ع        
 يف  3 وخطة بيكـر   2ومع ذلك، فقد أخفقت مبادرات مثل اتفاقية إعادة اهليكلة متعددة السنوات          

خلق جو ميكن معه إحياء عملية اإلقراض التجاري اليت توقفت يف منتصف الثمانينات من القـرن    
ء مبثابة شكل بديل إلعادة هيكلة الديون القائمة على     وقد كان نادي لندن يف تلك األثنا      . العشرين

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء اليت مل تشملها مبادرات أخرى أو مل تطبق عليها نفس الـشروط                
  .املطبقة على البلدان متوسطة الدخل

  

                                                           
 عبارة عن اتفاقية إعادة هيكلة يتم مبوجبها تثبيت الديون املستحقة لعامني أو أكثر من خالل سلسلة من فترات 2

معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، (ال تدخل تلقائيا حيز التنفيذ يف حالة توفر شروط معينة التثبيت األقصر أج
2004 ،http://www.unitar.org/dfm/Resource_Center/Glossaries/LondonClubGlossary/4Glossary.htm#2.(  

ة لتخفيف التزامات خدمة  من قبل وزير اخلزانة األمريكي جيمس بيكر كأدا1985 طُرحت خطة بيكر يف عام 3
برنامج تعديل يقوم البلد املدين ) 1: وتشتمل اخلطة على ثالثة عناصر رئيسية هي. الدين عن البلدان النامية

استمرار صندوق النقد الدويل يف رصد ) 3زيادة القروض املصرفية لدعم تلك اجلهود اإلصالحية، ) 2بتنفيذه، 
معهد األمم املتحدة للتدريب (زز من قبل البنوك التنموية متعددة األطراف التقدم احملرز واستمرار اإلقراض املع

  ).http://www.unitar.org/dfm/Resource_Center/TrainingPackage/TP10/GlossaryB.htm، 2004والبحث، 
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وتتباين الشروط املوضوعة من قبل نادي لندن من بلد إىل آخر بل قد ختتلف من اتفاقية إىل أخرى    
وتتمثل أهم أشكال إعادة اهليكلة ضمن إطار نادي لندن يف إعادة اجلدولة،            . بالنسبة للبلد الواحد  

وإعادة الشراء، والتحويل إىل ديون طويلة األجل، وإدامة القروض قصرية األجـل، والتأجيـل،              
، 2004-1980وخالل الفترة  . وتوفري قروض جديدة طويلة األجل، واملبادالت الطوعية للدين       

 اتفاقية متعددة األطراف لتخفيف الدين      65 بلدا عضوا يف منظمة املؤمتر اإلسالمي يف         24ل  دخ
مع بنوك جتارية بقيمة إمجالية بلغـت       ) 2004كما هو مبني يف املراجع الصادرة حىت ديسمرب         (

عائدة إىل بلدان أفريقيا جنوب     ) ٪21.2أو نسبة   ( مليار دوالر    30 مليار دوالر منها     141.9
عائدة لبلدان أعـضاء أخـرى      ) ٪78.8أو نسبة   ( مليار دوالر    111.9 األعضـاء و  الصحراء

  ).7اجلدول (
  

وتعد إعادة اجلدولة أحد أكثر األنواع املتعارف عليها إلعادة هيكلة الديون التجاريـة للبلـدان               
املعاملة وقد بلغت القيمة اإلمجالية للديون املستفيدة من هذه         . األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي    

. ٪ من كافة التسهيالت املمنوحة للبلـدان األعـضاء        91.4 مليار دوالر مبا ميثل نسبة       129.7
 اتفاقية ختص بلـدان أفريقيـا       24 اتفاقية منها    35ويبلغ عدد االتفاقيات املربمة يف هذا اإلطار        

  ).15اجلدول امللحق رقم (جنوب الصحراء األعضاء 
  

    يات إعادة هيكلة الديون التجارية لبلدان املنظمةأنواع وهياكل وحصص عمل: 7اجلدول 
  نسب مئوية  مليون دوالر  

  91.4  129708.0  إعادة اجلدولة
  5.3  7544.5  عمليات إعادة الشراء

  2.6  3720.0  ديون حمولة إىل ديون طويلة األجل
  0.5  660  قروض قصرية األجل مدامة
  0.1  209  قروض جديدة طويلة األجل

  0.0  60  لةقروض مؤج
      

  21.2  30032.0  حصة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء
  78.8  111869.5  حصة باقي البلدان األعضاء

  100.0  141901.5  اموع
  .15مت حساا على أساس اجلدول امللحق رقم : املصدر

  
ء  بلدا يف أفريقيا جنوب الصحراء، من عملية إعادة شـرا          11 بلدا عضوا، منها     15وقد استفاد   

ومن خالل شراء الـدين، خيفـف       . الدين وهي قيام املدين بشراء الدين بقيمة خمفضة يف العادة         
وقـد أعيـد   . الطرف املدين من مديونيته بينما حيصل الدائن على جزء على األقل من مستحقاته     

من إمجايل الديون التجارية املعادة هيكلتـها        ٪5.3 مليار دوالر متثل نسبة      7.5شراء ما جمموعه    
 16وقد بلغ إمجايل عمليات إعادة الشراء بالنسبة للبلدان األعضاء          . املستحقة على بلدان املنظمة   
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اجلدول امللحق رقم   ( عملية ختص البلدان األعضاء يف أفريقيا جنـوب الصحراء          11عملية منها   
15.(  

  
 األجـل   ويتمثل شكل آخر من أشكال إعادة اهليكلة يف حتويل الديون املستحقة، الديون قصرية            

وقد أعيـدت   . وخدمة الدين أساسا، إىل ديون طويلة األجل وذلك وفق شروط تيسريية جديدة           
٪ من إمجايل الديون التجارية املعادة هيكلتها علـى هـذا   2.6 مليار دوالر أو نسبة     3.7هيكلة  
 وقد استفادت ثالثة بلدان من هذه العملية منها بلدين عضوين باملنظمـة يف            ). 7اجلدول  (النحو  

  ).15اجلدول امللحق رقم (أفريقيا جنوب الصحراء 
  

وتعين إدامة القروض قصرية األجل إبداء البنوك الدائنة استعدادها للمحافظة على حجم التعامل أو              
وعادة ما يتالزم هذا اإلجراء مع إعادة جدولة        . سائر تسهيالت االئتمانات قصرية األجل القائمة     

من خارج منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، من هذا التـسهيل          وقد استفاد بلدان عضوان،     . الدين
وتشمل القروض اجلديدة طويلـة     .  مليون دوالر  660حىت اآلن وبلغت قيمة ديوما املشمولة       

األجل قروضا يراد ا دعم امليزانيات أو موازين املدفوعات بالتالزم مع إعادة اجلدولة ويف العادة               
وقد أبرمت أربعـة    .  ويشار إليها أيضا باإلقراض املنسق     بالتناسب مع حدود خماطر كل مصرف،     

 مليـون دوالر    209اتفاقات ضمن هذا التسهيل خالل الفترة قيد الدراسة بقيمة إمجالية بلغت            
أما التأجيل، فيعين التأخري    . إثنان منها خيصان بلدين عضوين باملنظمة يف أفريقيا جنوب الصحراء         

ملستحقة حىت االنتهاء من التفاوض بشأن اتفاق حول إعـادة          املتفق عليه جلزء من خدمة الدين ا      
 مليون دوالر   60وقد كانت االستفادة من هذا التسهيل حمدودة نسبيا إذ مل تتعدى            . هيكلة الدين 

  .لصاحل بلد عضو واحد يف املنظمة من خارج إقليم أفريقيا جنوب الصحراء
  
  إعادة هيكلة الديون الرمسية. 3-3
  

ت الديون الرمسية للبلدان املدينة ضمن اموعة غري الرمسية املعروفـة بنـادي             تتم معاجلة مشكال  
 عضوا دائما من كبار الدائنني باإلضافة إىل أطراف ماحنة أخرى           19وتتألف اموعة من    . باريس

وعلى الرغم من أن النادي ليست له صفة رمسية، يتم التوصل           . يتم دعوا يف كل حالة على حدة      
ومبـا أن   . ات من خالل جمموعة من القواعد واملبادئ املتفق عليها بني البلدان املاحنـة            إىل االتفاق 

الديون يتم تناوهلا على أساس كل حالة على حدة، فقد تعالَج ديون البلد الواحد ضمن أكثر من                 
هي الشكل األكثر رواجا إلعادة جدولة " الشروط الكالسيكية"ولعل . فئة من فئات إعادة اهليكلة

ومن بني الشروط األخرى اليت ال تزال تستخدم اليوم ما مت التوصـل             . يون ضمن إطار النادي   الد
بالنسبة للبلدان املثقلة بالديون    (إليه يف ختام مؤمترات قمة جمموعة السبعة، وهي شروط هيوستون           
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ـ       (4، وشروط نابويل  )ذات الدخل املتوسط املنخفض    ري بالنسبة للبلدان الفقرية شديدة املديونية غ
كما ميكن  ). بالنسبة للبلدان املؤهلة لالستفادة من املبادرة      (5، وشروط كولونيا  )املشمولة باملبادرة 

  .إضافة املعاملة اخلاصة بالنسبة للبلدان اليت ال تنطبق شروطها على أي من الفئات املذكورة
  

  الديون الرمسية املعادة هيكلتها لبلدان املنظمة: 8اجلدول 
  )مليون دوالر(

  
بلدان أفريقيا جنوب   الشروط

  الصحراء األعضاء
بلدان أعضاء 

  أخرى
موعة بلدان جم

  املنظمة
  79705  54783  24922  الكالسيكية

  45482  17072  28410  هيوستون
  13961  1661  12300  نابويل وتورونتو ولندن

  10943  240      10703  كولونيا وليون
  19148  17805  1343  الشروط اخلاصة

  169239  91561  77678  اموع
  .16مت حساا على أساس اجلدول امللحق : املصدر

  
 بلدا واقعا يف إقليم أفريقيـا  21منها  ( بلدا عضوا يف املنظمة      32، استفاد   2004وحىت ديسمرب   

 اتفاقية إلعادة هيكلة الديون الرمسية 176من معامالت نادي باريس من خالل ) جنوب الصحراء
وعند حتليل تلـك    ). 8اجلدول رقم   ( مليار دوالر    169.2ا قيمته   مب) 16اجلدول امللحق رقم    (

االتفاقيات حسب شروط كل منها، يالحظ أن جمموع ديون بلدان املنظمة اليت أعيدت جدولتها              
 مليار دوالر ختـص البلـدان       24.9 مليار دوالر منها     79.7مبوجب الشروط الكالسيكية بلغ     

  .ءاألعضاء ضمن إقليم أفريقيا جنوب الصحرا
  

وفيما خيص الشروط األخرى، يالحظ أن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء استفادت مـن            
 مليار دوالر بينما بلغت استفادة البلدان األعضاء ككل         28.4شروط هيوستون مبا بلغت قيمته      

ومن حيث شروط نابويل وتورونتو ولندن، واليت بلغ إمجايل ديون بلـدان            .  مليار دوالر  45.5
 منها بلدان أفريقيا جنوب الـصحراء    ٪88.1 مليار دوالر، ختص نسبة      13.96ة مبوجبها   املنظم

 من ديون بلدان املنظمة ضمن شروط ليون وكولونيا وقيمتها          ٪97.8األعضاء بينما ختصها نسبة     
لذلك يتضح أن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء استفادت أكثر من           .  مليار دوالر  10.9

ليون، بينما اسـتفادت البلـدان األعـضاء    -تورنتو، وكولونيا -لندن-ونابويلشروط هيوستون،   
  .األخرى أساسا من الشروط الكالسيكية واخلاصة

                                                           
  . حلت شروط نابويل حمل شروط لندن اليت حلت بدورها حمل شروط تورونتو 4
  .ط ليون حلت شروط كولونيا حمل شرو 5
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  املبادرة املعززة لتخفيف الدين عن البلدان الفقرية املثقلة بالديون .4
  
  إطار املبادرة . 4-1
  

ق النقد الـدويل والبنـك   يف حماولة لتخفيف عبء الدين عن كاهل البلدان الفقرية، طرح صندو          
 مبادرة جديدة لتخفيف الدين عن كاهل البلدان الفقرية املثقلة بالديون هي   1996الدويل يف عام    

وقد استهدفت املبادرة ختفيض أرصدة الـدين    . مبادرة ختفيف ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون      
كن حتملها وذلك من خالل جمموعة      اخلارجي القائم على البلدان شديدة املديونية إىل مستويات مي        

من األدوات مثل ختفيض الديون وتقدمي مساعدات إضافية واختاذ إجراءات لإلصالح اهليكلي يف             
، مت تعزيز املبادرة مبا يضمن سرعة تقييم احلاالت املـشمولة وربـط             1999ويف عام   . االقتصاد

  .ىل ختفيف حدة الفقرجهود ختفيض الدين بالسياسات االجتماعية والسياسات الرامية إ
  

وحىت يصبح أي بلد مؤهال لالستفادة من املبادرة جيب أن يكون مثقال بعبء من الـديون غـري         
ويشترط أن خيضع البلـد     . املمكن حتملها أو ختفيفها من خالل باقي اآلليات القائمة هلذا الغرض          

إلصالحية، ويطالَـب   املعين إلشراف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل للتحقق من سياساته ا          
باعتماد استراتيجية لتخفيض عدد الفقراء عند بلوغ ما يسمى بنقطة اختاذ القرار، وبتحقيق تقدم              

وبعد التحقق  . يف تطبيق استراتيجيته ملدة عام واحد على األقل عند بلوغ ما يسمى بنقطة اإلجناز             
ه على حتمل الدين فيما يتعلق بديونه من أداء البلد يف إطار الربامج املعتمدة، يتم إجراء حتليل لقدرت      

  .اخلارجية ومن مث تقييم املساعدة املطلوبة
  

ويقدم مـاحنو   . ويتطلب جناح املبادرة التعاون بني املاحنني الثنائيني والتجاريني ومتعددي األطراف         
ـ    . نادي باريس ترتيبات إضافية لتخفيف الدين للبلدان املشمولة باملبادرة         د وقد أنشأ صندوق النق

الدويل والبنك الدويل صندوق ائتمان البلدان الفقرية املثقلة بالديون لتسهيل مدفوعات القـروض             
اجلديدة لتغطية التكلفة اليت سيتحملها باقي املاحنني وجتنب إرجاء مدفوعات القـروض مبوجـب     

ني وقد نتج ذلك أساسا عن القلق الذي بدا حول متاحية املوارد والرغبة لـدى املـاحن               . املبادرة
واحتمال ختاذهلم يف تنفيذ برنامج املبادرة مبا يعين أنه ال ينتظر أن يبادر كافة املـاحنني اىل تقـدمي               

وقد ختتار املؤسـسات متعـددة      . التسهيالت الكافية لتخفيف دين البلدان الفقرية املثقلة بالديون       
  .ختاذ القراراألطراف تقدمي املساعدة لتخفيف عبء الدين بعد أن يصل البلد إىل مرحلة ا

  
ولتقليل اخلطر األخالقي إىل احلد األدىن وتفاديا ألن تصبح املبادرة تسهيال دائميا، ضمن برنامج               

 ما يسمى بفقرة الغروب أو حد زمين ملدة عامني يبدأ العمل        1996عمل املبادرة األصلية يف عام      
، اقتـرح  1998ادرة يف عام إال أنه عقب استعراض التقدم احملرز مبوجب املب. 1998به يف عام  
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ويف العام املذكور، أُرجأ العمـل      . 2000متديد العمل ا حبيث يصبح احلد الزمين نافذا يف عام           
 سـبتمرب   30ومع ذلك، فقد أعلن صندوق النقد الدويل يف         . بالفقرة للمرة الثانية لعامني آخرين    

، إىل اية عـام      2004اية    إرجاء العمل بالتاريخ احملدد للعمل بفقرة الغروب، وهو        20046
  .وعلى الرغم من متديد العمل باملبادرة، فهي تظل حمتفظة خباصيتها كإجراء مؤقت. 2006

  
  ة املعززةرادبضمن إطار املقدم احملرز الت. 4-2
  

املثقلة بالديون يف العامل وعددها     البلدان الفقرية    بلدا من بني كافة      27، بلغ   2004حىت ديسمرب   
ة اختاذ القرار أو جتاوزها، وقُدمت هلا مساعدات من قبل البلدان الدائنة يف إطـار                بلدا، نقط  38

 بلـدا نقطـة   15ومن بني تلك البلدان السبعة والعشرين، بلغ ). 9اجلدول رقم (املبادرة املعززة   
  .7 بلدا نقطة اختاذ القرار12اإلجناز بينما بلغ 

  
  ونتوزيع البلدان الفقرية املثقلة بالدي: 9اجلدول 

  
 مرحلة ما قبل اختاذ القرار نقطة اختاذ القرار نقطة اإلجناز

 بنني
 بوليفيا

 بوركينا فاسو
 إثيوبيا

  غانا
  غويانا

  مدغشقر
  مايل

  موريتانيا
  موزمبيق
  نيكارغوا

  النيجر
  السنغال
  تنـزانيا
 أوغندا

  الكامريون
  تشاد

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  غامبيا
  غينيا

  غينيا بيساو
  هندوراس

  مالوي
  واندار

  ساو توميه وبرنسيبيه
  سرياليون

  زامبيا

  بوروندي
  مجهورية أفريقيا الوسطى

  جزر القمر
  مجهورية الكونغو

  كوت ديفوار
  الوس
  ليبرييا
  ميامنار

  الصومال
  السودان

  توغو
 

  .2004 ديسمرب 28كما يف ) 2004c(البنك الدويل : املصدر
غويانا بلد عضو   . ان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء    البلدان املكتوبة بالبنط العريض هي بلد     : مالحظة

  .يف املنظمة من خارج اإلقليم
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 بلـدا عـضوا يف     20 بلدا مشموال باملبادرة منها      38، يوجد   9وكما هو مبني يف اجلدول رقم       
ومن ناحية  . منظمة املؤمتر اإلسالمي تقع مجيعها، ما عدا غويانا، يف إقليم أفريقيا جنوب الصحراء            

 بلدان من البلدان الفقرية املثقلة بالديون األعضاء مرحلة ما قبل اختاذ القرار بينما              5لغت  أخرى، ب 
  . بلدان نقطة اإلجناز9 بلدان نقطة اختاذ القرار و6بلغت 

  
  :الدين املخفف ضمن املبادرة املعززة: 10اجلدول 

  2004وضع بلدان املنظمة املشمولة حىت ديسمرب 
    )مليون دوالر(

املبلغ املخفف بالقيمة   
  احلالية الصافية

القيمة اإلمسية خلدمة 
  افقةتاريخ املو  الدين املخففة

  البلدان اليت بلغت نقطة اإلجناز
  03-مارس  460  265  بنني

  02-أبريل  930  553  بوركينا فاسو
  03-مارس  895  539  مايل

  03-ديسمرب  1353  591  غويانا
  02-يونيو  1100  622  موريتانيا
  01-سبتمرب  4300  2023  موزمبيق

  04-أبريل  1190  664  النيجر
  04-أبريل  850  488  السنغال
  00-مايو  1950  1003  أوغندا

  )بلدان الفترة االنتقالية(البلدان اليت بلغت نقطة اختاذ القرار 
  00-أكتوبر  2800  1260  الكامريون

  01-مايو  260  170  تشاد
  00-ديسمرب  90  67  غامبيا

  00-ديسمرب  800  545  اغيني
  00-ديسمرب  790  416  غينيا بيساو

  02-مارس  950  600  سرياليون
  البلدان اليت مل ينظر يف وضعها بعد

  98-مارس  800  345  كوت ديفوار
  -  -  -  جزر القمر

  -  -  -  الصومال
  -  -  -  السودان

  -  -  -  توغو
جمموع البلدان الفقرية 

    53692  31981  املثقلة بالديون
لدان الفقرية جمموع الب

    18718  9806  املثقلة بالديون األعضاء
    34.86  30.66  كنسبة من بلدان املنظمة

  .14مستخرج من اجلدول امللحق رقم : املصدر
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، فقد بلغت قيمة الـدين  2004ومن حيث وضع البلدان الفقرية املثقلة بالديون كما يف ديسمرب           
 مليار  31.98لقرار يف إطار املبادرة     املخفف واملتوقع ختفيفه عن تلك اليت بلغت منها نقطة اختاذ ا          

ويصل .  مليار دوالر بالقيمة اإلمسية خلدمة الدين املخففة53.69دوالر بالقيمة احلالية الصافية أو    
 مليـار   9.8املنتظر ختفيفه عن البلدان الفقرية املثقلة بالديون األعضاء يف املنظمة إىل             نديالمبلغ  

أو نـسبة   ( مليـار دوالر     18.7القيمة احلالية الصافية و   ب)  من اموع  ٪30.7أو نسبة   (دوالر  
وتستثىن من تلك   ). 10اجلدول رقم   (بالقيمة اإلمسية خلدمة الدين املخففة      )  من اموع  34.9٪

  .البلدان كوت ديفوار اليت ال يزال ملفها قيد الدراسة
  

يا رمسيا غري منتٍم إىل النادي       دائنا ثنائ  51وإضافة إىل الدائنني الرمسيني ضمن إطار نادي باريس، يوجد          
 بالقيمة احلالية الصافية( مليار دوالر 3.4 بلدا عضوا يف منظمة املؤمتر اإلسالمي تبلغ حصتها 17منهم 

ومن بـني  . يف الدين املخفف عن البلدان السبعة والعشرين اليت بلغت نقطة اختاذ القرار) 2002 لعام
أو التزم بتقدمي   ) مبن فيهم غواتيماال  ( دائنا   11 النادي، قدم    الدائنني الواحد واخلمسني غري األعضاء يف     

 مليون دوالر منها    918.7 بقيمة   8مساعدات لتخفيف الدين عن كاهل البلدان الفقرية املثقلة بالديون        
ومن حيـث توزيـع     .  مليون دوالر مقدمة من بلدين عضوين يف املنظمة مها ليبيا واملغرب           244.2

  ).11اجلدول ( مليون دوالر خيص بلدانا أعضاء يف املنظمة 140.1جمموعه الديون املخففة، فإن ما 
  

 مليار دوالر   2.5ويبلغ جمموع الديون املخففة جزئيا أو غري املخففة عن البلدان الفقرية املثقلة بالديون              
 مليـار دوالر    1.5 مليون دوالر لدائنني أعضاء يف املنظمة و       996.7منها  ) 17اجلدول امللحق رقم    (

وبالنظر إىل توزيع تلك الديون، يالحظ أن مليار دوالر منها مستحقة على البلدان             . ائنني غري أعضاء  لد
 مليار دوالر منها إىل دائنني أعضاء يف املنظمـة          611الفقرية املثقلة بالديون األعضاء يف املنظمة يعود        

  ).17اجلدول امللحق رقم (أيضا 
  

، يالحـظ أن البلـدان املاحنـة        )11اجلدول رقم   (ري املخففة   وبالتمعن يف الديون املخففة جزئيا أو غ      
األعضاء يف املنظمة اليت قدمت ختفيضا أو وافقت على تقدمي ختفيض يف قسم من ديوا على البلـدان                  
الفقرية املثقلة بالديون هي مصر والكويت واجلزائر وباكستان والسعودية واإلمارات حيـث بلغـت              

ومل .  مليون دوالر مستحقة على بلدان أعضاء يف املنظمة        550.5ها   مليون دوالر من   828.6قيمتها  
توافق بعد مخسة بلدان أخرى ماحنة أعضاء يف املنظمة هي كوت ديفوار وإيران والعـراق ونيجرييـا                 

 مليون دوالر عبـارة عـن ديـون         60.2 مليون دوالر منها     167.8وعمان على ختفيف ما قيمته      
  .الديون أعضاء يف املنظمةمستحقة على بلدان فقرية مثقلة ب
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  الديون املخفضة من ِقبل الدائنني الرمسيني الثنائيني غري األعضاء يف نادي باريس: 11اجلدول 
  )2002 لعام مليون دوالر، بالقيمة احلالية الصافية(

  
الديون على البلدان املدينة  إمجايل الديون البلد الدائن

 األعضاء يف املنظمة
  ن كامل مستحقاا لدى البلدان الفقرية املثقلة بالديونبلدان تنازلت ع. 1

  16.8  39  البلدان غري األعضاء يف املنظمة
  بلدان وافقت على إعفاء البلدان الفقرية املثقلة بالديون من كامل ديوا. 2

  99.7  244.2  البلدان األعضاء يف املنظمة
  94.3  238.8  ليبيا

  5.4  5.4  املغرب
  23.6  635.5  *ان غري األعضاءالبلد
  123.3  879.7  اموع

   البلدان الفقرية املثقلة بالديونلدىبلدان خففت أو وافقت على ختفيف جزء من مستحقاا . 3
  550.5  828.6  البلدان األعضاء يف املنظمة

  3.5  11  مصر
  214.8  311.7  الكويت
  152.1  211.8  اجلزائر

  4.3  4.3  باكستان
  155.5  199.4  السعودية
  20.3  90.4  اإلمارات

   البلدان الفقرية املثقلة بالديونلدىبلدان مل توافق بعد على ختفيف مستحقاا . 4
  60.2  167.8   **البلدان األعضاء يف املنظمة

  11.2  11.2  كوت ديفوار
  0  62.3  إيران

  45.8  91.1  العراق
  1.8  1.8  نيجرييا
  1.4  1.4  عمان

  710.7  1240.9  عضاءجمموع البلدان األ
  417.1  2182.9  جمموع البلدان غري األعضاء

  1127.8  3423.8  اموع الكلي
  ).2004d( بتقرير البنك الدويل 12B واجلدول 17مستخرج من اجلدول امللحق رقم : املصدر

حقات مل تذكر النيجر والكامريون وتوغو والسنغال ألن جمموع مست. ** مبا فيها مستحقات غواتيماال لدى نيكارغوا* 
  . مليون دوالر0.5كل منها يقل عن 

  
ويبلغ إمجايل مستحقات املاحنني غري األعضاء يف نادي باريس اليت ختص البلدان الفقـرية املثقلـة                

 مليار دوالر ختـص   1.2 مليار دوالر منها     3.4بالديون اليت بلغت نقطة اختاذ القرار أو جتاوزا         
وعلى مـستوى البلـدان     .  ختص ماحنني غري أعضاء     مليار دوالر  2.2ماحنني أعضاء يف املنظمة و    

املدينة، يالحظ أن الديون املستحقة على البلدان الفقرية املثقلة بالديون األعضاء يف املنظمة تبلـغ               
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 مليـون  417.1 مليون دوالر جتاه دائنني أعضاء يف املنظمـة و  710.7 مليار دوالر منها     1.1
  .دوالر جتاه دائنني من خارجها

  
  ـامتةاخلــــــ .5

  
حتلل الورقة متوسط معدالت النمو السنوي لرصيد الدين اخلارجي ومكوناته ضـمن الفتـرتني              

وتشري الفترة الفرعية الثانية إىل حدوث تباطؤ يف        . 2002-1997 و 1997-1990الفرعيتني  
كافة املكونات باستثناء ائتمانات صندوق النقد الدويل مقارنة بـالفترة الفرعيـة األوىل لـدى               

وعات املرجعية الثالث وهي بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء يف املنظمة وكافة بلدان             ام
كما يالحظ أن اموعات الثالث جنحت يف تقليص ديوا طويلة األجل           . املنظمة والبلدان النامية  

عاملية من هنا يتضح أن تلك البلدان عملت على جتاوز فترة األزمة ال       . ضمن إمجايل ديوا اخلارجية   
ويـشبه  . يف منتصف التسعينيات من القرن العشرين من خالل اللجوء إىل القروض قصرية األجل            

فبينما تزايد الدين اخلارجي لدى     . هذا السلوك ما كان سائدا يف السنوات األوىل من اية الفترة          
قـد  ، ف2002-1990بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء مبقدار بسيط نسبيا خالل الفترة  

ومع ذلك، فقد تراجعت حصتا هاتني اموعتني       . تزايد مبستويات أعلى لدى كافة بلدان املنظمة      
يف رصيد الدين اخلارجي للبلدان النامية خالل الفترة قيد الدراسة نتيجة للزيادة الكبرية اليت شهدها 

ا جنـوب الـصحراء     ويعزى األداء املتميز نسبيا لبلدان أفريقي     . هذا الدين لدى اموعة األخرية    
األعضاء إىل توقيعها على اتفاقيات إلعادة جدولة ديوا وتنفيذها لربنامج ختفيف الديون يف إطار              

  .املبادرة
  

وعلى الرغم من املعاملة اخلاصة اليت تلقتها بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء مـن حيـث                
لديها تظل أعلى بكثري من مثيالـا       ختفيف عبء الديون املتراكمة عليها، فإن مؤشرات املديونية         

ومع ذلك، فقـد  . على مستوى بلدان املنظمة ككل والبلدان النامية على مدار الفترة قيد الدراسة  
اختذت حكومات تلك اموعة خطوات هامة من حيث زيادة قدرا على سداد ديوا مقارنـة               

ويشري .  نقص مداخيلها اخلارجية   باموعتني األخريني حبيث جنحت يف تقليص ديوا بالرغم من        
  .ذلك مرة أخرى إىل مزايا املعاملة اخلاصة املمنوحة إىل البلدان الفقرية املثقلة بالديون األعضاء

  
 ختفيضا لديون   65وقد منح نادي لندن، وهو احملفل غري الرمسي املعين بالديون التجارية للبلدان،             

 30 مليار دوالر منها     141.9 بقيمة   2004-1980 بلدا عضوا يف املنظمة خالل الفترة        24
وتعتـرب إعـادة    . ختص بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء     ) ٪21.2أو نسبة   (مليار دوالر   

  .اجلدولة هي الشكل األكثر رواجا من بني أشكال إعادة هيكلة الديون التجارية
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الكالسيكية الشكل األكثر   ويعىن نادي باريس بالديون الرمسية للبلدان املدينة حيث متثل الشروط           
بالنـسبة  (أما األشكال األخرى فتتمثل يف شروط هيوسـتون         . رواجا من أشكال إعادة اهليكلة    

بالنسبة للبلدان مرتفعـة    (وشروط نابويل   ) للبلدان مرتفعة املديونية ذات الدخل املتوسط املنخفض      
بة للبلدان املؤهلة لالستفادة مـن      بالنس(وشروط كولونيا   ) املديونية غري املشمولة باملبادرة املعززة    

  ).املبادرة
  

 بلدا يف أفريقيا جنوب الصحراء، من معامالت        21 بلدا عضوا يف املنظمة، منها       32وقد استفاد   
 معاملة إلعادة هيكلة    176واستفادت البلدان األعضاء من     . 2004نادي باريس حىت ديسمرب     

لشروط اليت خضعت هلا تلك املعامالت،      ومن حيث ا  .  مليار دوالر  169.2ديوا بلغت قيمتها    
 مليـار   24.9 مليار دوالر يندرج ضمن الشروط الكالسيكية منها         79.7يالحظ أن ما قيمته     

ويبلغ إمجايل ديون البلـدان األعـضاء يف        . دوالر ختص بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء      
والر ختـص البلـدان     مليـار د   28.4 مليار دوالر منها     45.5املنظمة ضمن شروط هيوستون     

وتصل ديون البلدان األعضاء ضمن شروط نـابويل        . األعضاء الواقعة يف أفريقيا جنوب الصحراء     
 ختص بلـدان أفريقيـا جنـوب        ٪88.1 مليار دوالر منها نسبة      13.96وتورونتو ولندن إىل    

سبة  مليار دوالر ضمن شروط كولونيا وليون منها ن        10.9الصحراء األعضاء، بينما يندرج مبلغ      
من هنا يتضح أنه بينما ينـدرج القـسم   .  ختص بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء  97.8٪

األكرب من ديون البلدان األعضاء من خارج إقليم أفريقيا جنوب الـصحراء ضـمن الـشروط                
الكالسيكية واخلاصة، تندرج ديون بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء أساسا ضمن بـاقي             

  .الشروط األخرى
  

وتستفيد البلدان اليت تبلغ ديوا مستويات ال ميكن حتملها وال ميكن ختفيفها يف إطـار آليـات                 
ختفيف الدين القائمة من املبادرة املعززة لتخفيف ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون وذلك بعـد               

قرار أو جتاوزها    نقطةَ اختاذ ال   38 بلدا من بني     27، بلغ   2004وحىت ديسمرب   . أن يقَيم وضعها  
ومن بني تلك البلدان الـسبعة      . والتزم الدائنون بتخفيف الديون القائمة عليه ضمن إطار املبادرة        

ومن بني البلـدان    .  بلدا بلغ نقطة اختاذ القرار     12 بلدا بلغ نقطة اإلجناز و     15والعشرين، يوجد   
املنظمة تقع مجيعها، مـا عـدا        بلدا إىل عضوية     20الثمانية والثالثني املشمولة باملبادرة، ينتمي      

 بلدان نقطة ما 5ومن بني هذه اموعة األخرية، بلغت  . غويانا، يف إقليم أفريقيا جنوب الصحراء     
  . بلدان نقطة اإلجناز9قبل اختاذ القرار بينما بلغت ستة بلدان نقطة اختاذ القرار، و

  
لغت مستحقام حـىت ديـسمرب   أما الدائنون غري األعضاء يف نادي باريس أو نادي لندن، فقد ب 

 مليار  1.2 مليار دوالر منها     3.4 لدى البلدان اليت بلغت نقطة اختاذ القرار أو جاوزا           2004
  . مليار دوالر ختص دائنني من خارجها2.2دوالر ختص دائنني أعضاء يف املنظمة و
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متثل جزءا مهما   وكما تشري الورقة، حتتاج جمموعة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء، وهي            
من البلدان الفقرية املثقلة بالديون، إىل معاملة خاصة فيما يتعلق بديوا اخلارجية وخبفض تلـك               
الديون إىل مستويات ميكن حتملها وباستخدام تلك املوارد املالية اخلارجية يف األغراض اإلمنائية مما              

 الدين عن كاهل تلك البلدان هدفا يف        وال يعترب ختفيف  . يتطلب قيام تعاون وثيق بني الدول املاحنة      
حد ذاته إذ ال بد أن تصاحبه خطوات على صعيد اإلصالح املؤسسي مبا يعزز من قدرات تلـك                  

ومن نافلة القول إن ذلك يتطلب أيضا دعم كافة أعضاء اتمـع            . البلدان اإلنتاجية والتصديرية  
التعاون االقتصادي والتجاري بـني     اإلسالمي وفق اإلطار الذي رمسته خطة عمل املنظمة لتعزيز          

  .بلداا األعضاء
  

وإىل جانب املسؤولية اليت تقع على كاهل اتمع الدويل من حيث تقدمي الدعم للبلدان الفقـرية                
املثقلة بالديون األعضاء، توجد أيضا عدة شروط يتحتم على السلطات الوطنية يف تلك البلـدان               

ل الفاعل للموارد املمنوحة مبوجب ختفيف الدين ألغـراض         الوفاء ا، من بينها ضمان االستغال     
التنمية، وحتديد األولويات اإلمنائية مبشاركة كاملة من القطاعني العام واخلاص، ومتهيد األرضـية             
الالزمة لقيام قطاع خاص نشط وفعال، وتعزيز التنسيق بني بلدان أفريقيـا جنـوب الـصحراء                

  . جهة وباقي دول العامل من جهة أخرىاألعضاء وباقي البلدان اإلسالمية من
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  )مليون دوالر( املنظمة إمجايل الدين اخلارجي لبلدان: 1اجلدول امللحق رقم 
  

  1990  1997  1998  1999  2000  2001  2002  
  1843  1672  1602  1687  1651  1627  1292  بنني

  1580  1492  1409  1579  1459  1303  834  بوركينا فاسو
  8502  8367  9277  9476  9957  9371  6657  الكامريون

  1281  1104  1115  1141  1091  1023  524  تشاد
  270  243  232  228  227  219  187  جزر القمر

  11816  11618  12138  13170  14852  15609  17251  كوت ديفوار
  335.3  262.7  262.2  274.6  287.8  273.7  205.3  جيبويت
  3533  3413  3912  3978  4425  4278  3983  الغابون
  572.6  486.9  483.3  464.6  459.5  424.6  369.1  غامبيا

  3401  3254  3388  3522  3546  3519  2476  اغيني
  699  668  804  934  966  921  692  غينيا بيساو

  2803  2911  2964  3189  3205  3152  2468  مايل
  2309  2296  2488  2534  2392  2495  2113  موريتانيا
  4609  4449  7038  6965  8289  7632  4650  موزمبيق

  1797  1589  1686  1667  1650  1556  1726  النيجر
  30476  31042  31355  29128  30294  28455  33439  نيجرييا
  3918  3482  3428  3766  3883  3687  3736  السنغال

  1448  1295  1229  1298  1314  1200  1197  سرياليون
  2688  2563  2562  2606  2635  2561  2370  الصومال
  16389  15414  15741  16132  16843  16326  14762  السودان

  1581  1406  1432  1521  1472  1346  1281  توغو
  4100  3742  3503  3492  3912  3878  2582  أوغندا

بلدان أفريقيا جنوب 
  105951  102770  108049  108752  114810  110857  104795  الصحراء األعضاء

  1312  1094  1062  709  626  515  349  ألبانيا
  22800  22581  25272  27997  30678  30892  28149  اجلزائر

  1398  1260  1267  1039  702  506  …  أذربيجان
  17037  15236  15682  16570  15667  14421  12439  بنغالديش

  30750  29331  29187  31045  32440  30102  33016  مصر
  1459  1400  1431  1478  1516  1635  1969  غويانا

  132208  134044  144407  150991  151236  136161  69872  إندونيسيا
  9154  7483  7981  9905  14127  11845  9020  إيران

  8094  7516  7354  8087  7565  7317  8333  األردن
  17538  14372  11805  6122  6084  4078  -  كازخستان

  1797  1712  1827  1736  1505  1341  -  قريغيزيا
  17077  12446  9856  8205  6793  5029  1779  لبنان

  48557  44612  41941  41903  42409  47228  15328  ماليزيا
  270.4  234.9  206.0  218.9  193.6  171.3  78.0  املالديف
  18601  19308  20721  22982  23714  23549  25017  املغرب
  4639  6021  6564  6839  6266  6227  2736  عمان

  33672  31692  32779  33891  32263  30074  20663  باكستان
  21504  21341  21657  22369  22460  20937  17259  سوريا

  1153  1058  1034  1275  1243  1065  -  تاجيقستان
  12625  10876  10629  11880  10850  11229  7690  تونس
  131556  113437  117431  102242  97143  84785  49424  تركيا

  …  …  …  …  2259  1771  -  تركمنستان
  4568  4671  4418  4805  3230  2790  -  أوزبكستان

  5290  5087  5075  6194  5733  3874  6352  اليمن
  543059  506813  519586  518483  516703  477542  309473  بلدان أعضاء أخرى
  649010  609583  627635  627235  631513  588399  414268  كافة البلدان األعضاء

  2338848  2266744  2304964  2374671  2342091  2122611  1351898  البلدان النامية
  .2004، متويل التنمية العامليةالبنك الدويل، : املصدر
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  )ون دوالرملي(إمجايل خدمة الدين يف بلدان املنظمة : 2اجلدول امللحق رقم 
  

  1990  1997  1998  1999  2000  2001  2002  
  63  50  70  70  61  55  38  بنني

  53  38  47  64  54  51  34  بوركينا فاسو
  358  335  556  546  526  506  518  الكامريون

  29  23  26  32  35  35  12  تشاد
  5  2  3  3  2  2  1  جزر القمر

  831  621  1020  1449  1383  1360  1262  كوت ديفوار
  12.1  10.6  13.5  10.0  5.4  7.3  14.9  جيبويت
  410  455  352  538  307  433  176  الغابون
  19.2  14.4  21.5  21.2  25.7  26.7  37.7  غامبيا
  136  105  155  128  159  155  169  غينيا

  14.8  23.3  20.0  9.1  12.2  9.7  8.4  غينيا بيساو
  90  80  93  105  82  85  68  مايل

  64  76  83  105  110  114  146  موريتانيا
  76  89  88  105  104  110  79  موزمبيق

  28  28  25  31  62  64  99  النيجر
  1490  2543  1845  1063  1332  1416  3336  نيجرييا
  219  206  217  237  321  248  325  السنغال

  23  96  47  27  26  16  21  سرياليون
  0  0  0  1  0  0  11  الصومال
  23  56  61  57  61  58  50  السودان

  13  32  30  45  41  56  86  توغو
  79  50  75  131  153  161  145  أوغندا

بلدان أفريقيا جنوب 
  4036  4934  4848  4777  4862  4969  6637  الصحراء األعضاء

  58  37  27  23  21  24  3  ألبانيا
  4166  4383  4470  5191  5131  4418  8804  اجلزائر

  187  132  181  85  24  78  …  أذربيجان
  722  671  794  718  644  690  749  بنغالديش

  2066  1951  1832  2121  1898  1985  3073  مصر
  78  44  71  95  136  132  295  غويانا

  16971  15532  16681  17665  18310  19737  9946  إندونيسيا
  1460  1283  3225  5270  3062  6266  655  إيران

  585  657  734  549  872  864  628  األردن
  4115  3331  3338  1362  992  483  -  كازخستان

  173  177  173  110  115  78  -  قريغيزيا
  2188  1462  1469  768  526  733  99  لبنان

  8082  6229  6445  4775  6074  7109  4333  ماليزيا
  22.1  21.7  19.8  17.7  15.9  28.6  8.8  املالديف
  3691  2556  2688  3155  2895  3140  1795  املغرب
  1748  1667  864  976  1153  920  739  عمان

  2844  2998  2854  2935  2297  4083  1902  نباكستا
  258  265  343  370  337  554  1189  سوريا

  79  81  63  79  92  48  -  تاجيقستان
  1438  1359  1901  1535  1431  1413  1431  تونس
  27604  22367  20733  18629  14952  11914  7422  تركيا

  …  …  …  …  311  263  -  تركمنستان
  733  839  859  550  350  512  -  أوزبكستان

  171  259  243  178  197  98  169  ناليم
  79439  68302  70008  67157  61836  65571  43241  بلدان أعضاء أخرى
  83475  73235  74856  71934  66698  70540  49878  كافة البلدان األعضاء

  372931  376448  380428  355087  295681  296090  149722  البلدان النامية
  .2004، متويل التنمية العامليةالبنك الدويل، : املصدر
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  )مليون دوالر (الديون طويلة األجل: 3 رقملحق اجلدول امل
  

  1990  1997  1998  1999  2000  2001  2002  
  1690  1509  1446  1473  1472  1396  1218  بنني

  1399  1312  1212  1355  1287  1145  749  بوركينا فاسو
  7417  7166  7741  8002  8403  7964  5577  الكامريون

  1148  992  1008  1044  1004  935  464  تشاد
  240  218  202  206  212  203  175  جزر القمر

  10369  9975  10546  11295  12632  12498  13223  كوت ديفوار
  305.2  235.7  237.9  248.4  263.8  253.0  155.2  جيبويت
  3231  3034  3448  3290  3833  3665  3150  الغابون
  503.6  434.3  437.9  431.1  433.6  401.2  308.4  غامبيا
  2972  2844  2940  3061  3126  3009  2253  غينيا

  662.1  627.2  715.5  834.2  874.3  838.4  630.4  غينيا بيساو
  2487  2637  2665  2807  2833  2702  2337  مايل

  1984  1949  2143  2149  2050  2079  1806  موريتانيا
  4039  3757  6254  6379  7717  7123  4231  موزمبيق

  1658  1470  1527  1521  1509  1404  1487  النيجر
  28206  29399  30235  22608  23730  22926  31935  نيجرييا
  3372  3033  3027  3186  3318  3181  3000  السنغال

  1262  1121  1006  1066  1093  1023  940  سرياليون
  1860  1795  1825  1859  1886  1852  1926  الصومال
  9539  8984  9143  9348  9722  9494  9651  السودان

  1337  1203  1230  1285  1325  1214  1081  توغو
  3690  3315  3057  2989  3379  3370  2160  أوغندا

بلدان أفريقيا جنوب 
  89371  87010  92046  86437  92102  88675  88457  الصحراء األعضاء

  1200  980  937  599  527  412  36  ألبانيا
  21362  20864  23332  25896  28482  28712  26688  اجلزائر

  1037  862  775  603  380  236  …  أذربيجان
  16445  14773  15171  15998  15096  13874  11657  بنغالديش

  27282  25959  25083  26751  28178  27109  28438  مصر
  1218  1174  1184  1191  1229  1370  1781  غويانا

  100037  103123  110934  120923  122033  100326  58242  إندونيسيا
  6797  5465  4973  6287  9624  8492  1797  إيران

  7076  6636  6186  6718  6502  6147  7202  األردن
  16355  13541  11466  5188  5008  3218  -  كازخستان

  1593  1484  1510  1485  1302  1143  -  قريغيزيا
  14530  9788  7315  6003  4833  3234  358  لبنان

  40188  38321  37300  35892  33940  32289  13422  ماليزيا
  221.7  180.7  184.7  194.1  183.4  164.3  64.0  املالديف
  16913  17638  19161  20966  21883  21399  23860  املغرب
  3451  4755  5266  5004  4868  5195  2400  عمان

  30100  28572  29731  30358  28743  26312  16643  باكستان
  15849  15809  15930  16142  16353  16326  15108  سوريا

  999  869  846  1072  997  961  -  تاجيقستان
  12027  10195  9688  10267  9681  9517  6880  تونس
  94227  82975  84342  77880  75538  66197  39924  تركيا

  …  …  …  …  1748  1242  …  تركمنستان
  4175  4089  4009  3977  2851  2148  -  أوزبكستان

  4563  4277  4059  5372  5232  3434  5160  اليمن
  437646  412330  419383  424766  425211  379457  259660  بلدان أعضاء أخرى
  527017  499340  511429  511203  517314  468133  348117  كافة البلدان األعضاء

  1916629  1862499  1923208  1960634  1906517  1669655  1101250  البلدان النامية
  .2004، متويل التنمية العامليةالبنك الدويل، : املصدر
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  )مليون دوالر(الديون قصرية األجل : 4 رقماجلدول امللحق 
  

  1990  1997  1998  1999  2000  2001  2002  
  80  85  72  122  86  136  55  بنني

  54  63  84  103  59  66  84  بوركينا فاسو
  778  957  1301  1278  1398  1314  960  الكامريون

  25  23  29  28  23  26  30  تشاد
  29.7  24.2  28.4  19.9  12.9  13.9  12.4  جزر القمر

  956  1179  1043  1256  1576  2661  3597  كوت ديفوار
  9.6  11.5  10.9  13.5  15.1  15.3  50.1  جيبويت
  235  304  376  602  478  482  693  الغابون
  37.0  26.8  27.3  22.2  15.5  13.2  15.7  غامبيا
  289  287  335  334  293  411  172  غينيا

  13.7  17.9  64.2  82.2  76.0  70.7  56.5  غينيا بيساو
  151  103  134  189  185  275  62  مايل

  212  242  247  278  232  304  238  موريتانيا
  371  497  564  387  365  320  345  موزمبيق

  33  38  85  78  65  91  154  النيجر
  2270  1643  1120  6520  6564  5529  1504  نيجرييا
  293  201  147  308  273  213  421  السنغال

  16  22  49  37  30  9  148  سرياليون
  676  627  591  593  591  558  285  الصومال
  6277  5879  5974  6069  6349  6035  4155  السودان

  192  146  133  154  52  44  113  توغو
  153  152  130  132  134  114  140  أوغندا

بلدان أفريقيا جنوب 
  13151.0  12528.4  12544.8  18605.8  18872.5  18701.1  13290.7  الصحراء األعضاء

  31  31  37  29  35  48  313  ألبانيا
  108  199  222  195  186  162  791  اجلزائر

  82  103  156  29  1  4  …  أذربيجان
  521  315  295  254  150  175  156  بنغالديش

  3468  3372  4104  4294  4262  2993  4453  مصر
  145  129  130  147  133  108  75  غويانا

  23309  21808  22635  20029  20113  32865  11135  إندونيسيا
  2357  2018  3008  3618  4503  3354  7224  إيران

  536  447  706  871  593  743  1037  األردن
  1184  832  339  474  424  349  …  كازخستان

  19  48  129  61  28  33  …  قريغيزيا
  2547  2658  2541  2202  1961  1795  1421  لبنان

  8369  6291  4640  6012  8469  14939  1906  ماليزيا
  48.7  54.3  21.4  24.8  10.2  7.0  14.0  املالديف
  1688  1669  1559  2016  1831  2150  407  املغرب
  1188  1266  1299  1835  1398  1032  335  عمان

  1540  1314  1519  1830  2159  2481  3185  باكستان
  5655  5532  5727  6227  6107  4611  2151  سوريا

  60  79  77  102  147  74  …  تاجيقستان
  598  681  909  1538  1040  1539  634  تونس
  15192  16345  28912  23472  21217  17994  9500  تركيا

  350  388  234  312  511  529  …  تركمنستان
  331  503  282  626  147  419  …  أوزبكستان

  341  436  699  413  165  190  1192  اليمن
  69667.7  66518.3  80180.4  76610.8  75590.2  88594.0  45929.0  بلدان أعضاء أخرى
  82818.7  79046.7  92725.2  95216.6  94462.7  107295.1  59219.7  كافة البلدان األعضاء

  326410.0  328964.0  323309.0  341274.0  358632.0  393221.0  215997.0  البلدان النامية
  .2004، متويل التنمية العامليةالبنك الدويل، : املصدر



96  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  )مليون دوالر(ائتمانات صندوق النقد الدويل : 5 رقماجلدول امللحق 
  

  1990  1997  1998  1999  2000  2001  2002  
  73  77  84  92  94  95  18  بنني

  126  117  112  121  112  92  0  بوركينا فاسو
  307  244  235  196  156  93  121  الكامريون

  107  89  78  69  64  61  30  تشاد
  0.6  0.8  1.5  2.2  2.7  2.8  0.0  جزر القمر

  491  464  549  619  644  450  431  كوت ديفوار
  20.5  15.5  13.4  12.7  8.9  5.4  0.0  جيبويت
  67  75  89  86  113  131  140  الغابون
  31.9  25.9  18.1  11.3  10.4  10.2  44.9  غامبيا
  139  123  113  127  127  99  51  غينيا

  23.4  23.2  24.7  17.3  15.4  12.2  5.3  غينيا بيساو
  166  171  176  193  186  176  69  مايل

  113  105  98  107  110  113  70  موريتانيا
  200  196  219  200  207  189  74  موزمبيق

  106  81  74  68  76  61  85  رالنيج
  0  0  0  0  0  0  0  نيجرييا
  253  248  255  272  292  292  314  السنغال

  169  152  174  195  191  167  108  سرياليون
  152  141  146  154  158  151  159  الصومال
  573  551  625  715  772  797  956  السودان

  52  57  70  83  95  88  87  توغو
  257  275  316  372  398  394  282  أوغندا

بلدان أفريقيا جنوب 
  3427  3231  3471  3713  3832  3480  3045  الصحراء األعضاء

  81  83  88  80  64  55  0  ألبانيا
  1330  1518  1718  1906  2010  2018  670  اجلزائر

  279  295  336  407  321  267  …  أذربيجان
  71  149  216  318  422  372  626  بنغالديش

  0  0  0  0  0  0  125  مصر
  96  98  117  140  154  157  113  غويانا

  8861  9113  10838  10248  9090  2970  494  إندونيسيا
  0  0  0  0  0  0  0  إيران

  483  433  462  498  469  427  94  األردن
  0  0  0  460  653  511  …  كازخستان

  185  179  188  190  175  165  …  قريغيزيا
  0  0  0  0  0  0  0  لبنان

  0  0  0  0  0  0  0  ماليزيا
  0  0  0  0  0  0  0  املالديف
    0  0  0  0  0  750  املغرب
  0  0  0  0  0  0  0  عمان

  2032  1807  1529  1704  1360  1281  835  باكستان
  0  0  0  0  0  0  0  سوريا

  94  110  111  100  99  30  …  تاجيقستان
  0  0  32  76  129  173  176  تونس
  22086  14117  4176  891  388  594  0  تركيا

  0  0  0  0  0  0  …  تركمنستان
  62  78  127  202  233  223  -  أوزبكستان

  386  374  317  408  336  250  0  اليمن
  36046  28354  20255  17628  15903  9493  3883  بلدان أعضاء أخرى
  39473  31585  23726  21341  19735  12973  6928  كافة البلدان األعضاء

  95809  75281  58448  72763  76942  59734  34651  البلدان النامية
  .2004، متويل التنمية العامليةالبنك الدويل، : املصدر



97 وضع املديونية اخلارجية للبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

  )مليون دوالر(الديون املضمونة : 6 رقمجلدول امللحق ا
  

  1990  1997  1998  1999  2000  2001  2002  
  1690  1509  1446  1473  1472  1396  1218  بنني

  1399  1312  1212  1355  1287  1145  749  بوركينا فاسو
  7240  6940  7424  7647  8224  7766  5347  الكامريون

  1148  992  1008  1044  1004  935  464  شادت
  239.9  217.7  201.9  206.2  211.6  202.7  174.7  جزر القمر

  9110  8603  9063  9699  10799  10427  10665  كوت ديفوار
  305.2  235.7  237.9  248.4  263.8  253.0  155.2  جيبويت
  3231  3034  3448  3290  3833  3665  3150  الغابون
  503.6  434.3  437.9  431.1  433.6  401.2  308.4  غامبيا
  2972  2844  2940  3061  3126  3009  2253  غينيا

  662.1  627.2  715.5  834.2  874.3  838.4  630.4  غينيا بيساو
  2487  2637  2665  2807  2833  2702  2337  مايل

  1984  1949  2143  2149  2050  2079  1806  موريتانيا
  2526  2207  4537  4632  5960  5211  4211  موزمبيق

  1604  1408  1459  1451  1437  1308  1226  النيجر
  28057  29218  30020  22358  23445  22631  31545  نيجرييا
  3339  2982  3014  3172  3295  3126  2940  السنغال

  1262  1121  1006  1066  1093  1023  940  سرياليون
  1860  1795  1825  1859  1886  1852  1926  الصومال
  9043  8488  8647  8852  9226  8998  9155  السودان

  1337  1203  1230  1285  1325  1214  1081  توغو
  3690  3315  3057  2989  3379  3370  2160  أوغندا

بلدان أفريقيا جنوب 
  85690  83072  87737  81909  87457  83552  84442  الصحراء األعضاء

  1187  970  922  583  506  412  36  ألبانيا
  21255  20864  23332  25896  28482  28712  26688  اجلزائر

  964  767  676  495  307  236  …  أذربيجان
  16445  14773  15171  15998  15096  13874  11657  بنغالديش

  26624  25341  24510  26270  27794  26979  27438  مصر
  1214  1170  1180  1186  1229  1370  1781  غويانا

  70011  68717  69765  73658  67305  55857  47982  إندونيسيا
  6578  5295  4710  5732  7712  8285  1797  إيران

  7076  6636  6186  6718  6502  6147  7202  األردن
  3209  3446  3617  3353  3038  2622  …  كازخستان

  1394  1251  1220  1134  934  751  …  قريغيزيا
  13829  8952  6579  5332  4048  2349  358  لبنان

  26200  24140  19234  18930  18155  16807  11592  ماليزيا
  221.7  180.7  184.7  194.1  183.4  164.3  64.0  لديفاملا

  15001  15885  17300  18871  20766  20447  23660  املغرب
  1979  2687  2970  2596  2235  2567  2400  عمان

  28102  26474  27171  28136  26141  23974  16506  باكستان
  15849  15809  15930  16142  16353  16326  15108  سوريا

  912  762  755  741  703  669  -  تاجيقستان
  10641  9077  8888  9495  9499  9334  6662  تونس
  61823  54323  56514  50755  50197  47513  38870  تركيا

  …  …  …  …  1748  1242  …  تركمنستان
  3901  3803  3647  3508  2597  2041  …  أوزبكستان

  4563  4277  4059  5372  5232  3434  5160  اليمن
  338979  315600  314521  321095  316762  292112  244961  بلدان أعضاء أخرى
  424669  398672  402258  403004  404220  375665  329403  كافة البلدان األعضاء

  1376348  1323611  1376523  1423356  1406043  1314943  1041159  البلدان النامية
  .2004، متويل التنمية العامليةالبنك الدويل، : املصدر



98  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  )مليون دوالر(الديون غري املضمونة : 7 رقماجلدول امللحق 
  

  1990  1997  1998  1999  2000  2001  2002  
  0  0  0  0  0  0  0  بنني

  0  0  0  0  0  0  0  بوركينا فاسو
  177  226  317  355  179  198  230  الكامريون

  0  0  0  0  0  0  0  تشاد
  0  0  0  0  0  0  0  جزر القمر

  1259  1372  1482  1596  1833  2071  2558  كوت ديفوار
  0  0  0  0  0  0  0  جيبويت
  0  0  0  0  0  0  0  الغابون
  0  0  0  0  0  0  0  غامبيا
  0  0  0  0  0  0  0  غينيا

  0  0  0  0  0  0  0  غينيا بيساو
  0  0  0  0  0  0  0  مايل

  0  0  0  0  0  0  0  موريتانيا
  1513  1550  1717  1747  1757  1912  19  موزمبيق

  54  62  68  70  72  96  261  النيجر
  149  181  215  250  285  295  391  نيجرييا
  33  51  13  14  22  55  60  السنغال

  0  0  0  0  0  0  0  سرياليون
  0  0  0  0  0  0  0  الصومال
  496  496  496  496  496  496  496  السودان

  0  0  0  0  0  0  0  توغو
  0  0  0  0  0  0  0  أوغندا

بلدان أفريقيا جنوب 
  3681  3938  4308  4528  4644  5123  4015  الصحراء األعضاء

  13  11  15  16  21  0  0  ألبانيا
  107  0  0  0  0  0  0  اجلزائر

  72  95  99  108  72  0  …  أذربيجان
  0  0  0  0  0  0  0  بنغالديش

  659  619  573  481  384  131  1000  مصر
  3  4  4  5  0  0  0  غويانا

  30026  34405  41169  47265  54728  44469  10261  إندونيسيا
  219  170  263  556  1912  207  0  إيران

  0  0  0  0  0  0  0  األردن
  13146  10095  7849  1835  1970  596  …  كازخستان

  199  234  290  350  368  392  …  قريغيزيا
  701  836  736  671  785  885  0  لبنان

  13988  14181  18067  16961  15786  15482  1830  ماليزيا
  0  0  0  0  0  0  0  املالديف
  1912  1753  1862  2095  1117  952  200  املغرب
  1471  2068  2296  2408  2632  2628  0  عمان
  1998  2098  2560  2221  2602  2338  138  تانباكس
  0  0  0  0  0  0  0  سوريا

  87  107  91  331  294  292  …  تاجيقستان
  1386  1118  800  772  181  183  218  تونس
  32455  28652  27828  27124  25340  18683  1054  تركيا

  …  …  …  …  16  0  …  تركمنستان
  274  286  362  469  254  107  …  أوزبكستان

  0  0  0  0  0  0  0  اليمن
  98716  96732  104864  103668  108462  87345  14701  بلدان أعضاء أخرى
  102397  100670  109172  108196  113106  92468  18716  كافة البلدان األعضاء

  540281  538888  546685  537278  500474  354712  60091  البلدان النامية
  .2004، متويل التنمية العامليةالبنك الدويل، : املصدر



99 وضع املديونية اخلارجية للبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

  )مليون دوالر(ية الديون الرمس: 8 رقماجلدول امللحق 
  

  1990  1997  1998  1999  2000  2001  2002  
  1686  1507  1443  1470  1468  1393  1202  بنني

  1398  1309  1209  1352  1283  1141  711  بوركينا فاسو
  7069  6784  7094  7275  7745  7213  3864  الكامريون

  1135  978  993  1028  987  918  455  تشاد
  239.9  217.7  201.9  206.2  211.6  202.7  174.7  جزر القمر

  6752  6211  6669  7256  8302  7906  7686  كوت ديفوار
  299.7  235.7  237.9  248.4  263.8  253.0  155.2  جيبويت
  3078  2946  3330  3162  3708  3534  2435  الغابون
  502.7  433.1  436.2  430.3  433.6  401.2  290.1  غامبيا
  2944  2815  2911  3032  3097  2933  2144  غينيا

  662.1  627.1  714.7  833.4  873.5  837.6  597.4  غينيا بيساو
  2487  2637  2665  2807  2833  2702  2321  مايل

  1979  1945  2124  2130  2029  2055  1709  موريتانيا
  2523  2204  4526  4620  5948  5193  3560  موزمبيق

  1604  1408  1459  1451  1437  1308  1115  النيجر
  25538  25933  26574  16650  17669  17011  17007  نيجرييا
  3326  2972  3006  3163  3285  3115  2759  السنغال

  1260  1119  1000  976  1003  933  508  سرياليون
  1826  1763  1792  1826  1851  1818  1889  الصومال
  7495  7202  7330  7505  7666  7521  7500  السودان

  1337  1203  1230  1285  1325  1214  1029  توغو
  3652  3278  3032  2963  3313  3291  1826  أوغندا

بلدان أفريقيا جنوب 
  78793  75728  79978  71669  76732  72894  60937  الصحراء األعضاء

  1165  948  900  560  480  385  2  ألبانيا
  16255  16159  17456  18482  19445  18265  5866  اجلزائر

  847  618  564  442  302  228  …  أذربيجان
  15880  14299  14925  15788  14917  13679  11435  بنغالديش

  24653  23354  23970  25712  26920  25903  21190  مصر
  1163  1120  1135  1144  1152  1289  1610  غويانا

  56377  52948  55107  56083  49074  42523  33007  إندونيسيا
  1323  1229  1619  3020  5109  5902  225  إيران

  6257  5781  5194  5484  5147  4618  3551  األردن
  2297  2148  2228  2317  2050  1612  …  كازخستان

  1384  1216  1183  1098  901  721  …  قريغيزيا
  1010  954  931  948  904  710  188  لبنان

  5782  5861  4950  4825  4508  3983  4191  ماليزيا
  173.7  151.0  154.8  163.4  155.4  147.5  60.2  املالديف
  11904  11949  12843  13975  15032  14941  16981  املغرب
  1145  1291  983  735  642  645  327  عمان

  27174  25102  25120  25976  23715  21544  15791  باكستان
  14766  14751  14862  15055  15233  15191  13830  سوريا

  842  762  704  686  643  601  0  تاجيقستان
  6900  6130  6050  6414  7059  6986  5242  تونس
  13827  12827  13240  12931  14581  13738  18150  تركيا

  …  …  …  …  285  160  …  تركمنستان
  2278  2197  2065  1906  1446  1179  …  أوزبكستان

  4504  4227  3996  5300  5148  3252  3502  اليمن
  217907  206022  210180  219044  214848  198203  155148  بلدان أعضاء أخرى
  296700  281750  290158  290714  291580  271096  216086  ءكافة البلدان األعضا

  776284  750786  780664  808368  789476  731373  550864  البلدان النامية
  .2004، متويل التنمية العامليةالبنك الدويل، : املصدر



100  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  )مليون دوالر(الدائنون اخلواص : 9 رقماجلدول امللحق 
  

  1990  1997  1998  1999  2000  2001  2002  
  3  3  3  3  4  3  17  بنني

  0  3  3  3  4  4  38  اسوبوركينا ف
  171  156  330  372  479  553  1483  الكامريون

  13  14  15  16  17  17  9  تشاد
  0  0  0  0  0  0  0  جزر القمر

  2358  2392  2394  2443  2497  2521  2980  كوت ديفوار
  5.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  جيبويت
  153  88  118  128  125  130  715  الغابون
  1.0  1.2  1.7  0.8  0.0  0.0  18.3  غامبيا
  29  29  29  29  30  76  108  غينيا

  0.0  0.1  0.8  0.8  0.8  0.8  32.9  غينيا بيساو
  0  0  0  0  0  0  16  مايل

  6  4  19  20  22  24  97  موريتانيا
  3  3  11  12  13  18  651  موزمبيق

  0  0  0  0  0  0  111  النيجر
  2519  3285  3446  5708  5776  5620  14537  نيجرييا
  13  10  8  9  11  11  181  السنغال

  2  2  6  90  91  90  431  سرياليون
  34  32  33  34  35  34  37  الصومال
  1548  1286  1317  1347  1559  1477  1655  السودان

  0  0  0  0  0  0  52  توغو
  38  37  24  26  66  80  335  أوغندا

بلدان أفريقيا جنوب 
  6897  7345  7759  10242  10730  10659  23504  الصحراء األعضاء

  22  22  22  23  26  27  34  ألبانيا
  5000  4706  5875  7414  9036  10447  20822  اجلزائر

  117  148  113  52  5  8  …  أذربيجان
  565  473  246  210  177  195  223  بنغالديش

  1971  1987  540  558  874  1076  6249  مصر
  51  50  45  43  77  81  172  غويانا

  13634  15769  14658  17576  18231  13334  14975  إندونيسيا
  5255  4066  3092  2712  2603  2383  1571  إيران

  819  855  993  1234  1355  1529  3651  األردن
  912  1298  1389  1037  988  1009  …  كازخستان

  10  35  37  37  33  30  …  قريغيزيا
  12820  7998  5648  4384  3144  1639  169  لبنان

  20418  18279  14284  14105  13647  12824  7401  ماليزيا
  48.0  29.7  29.9  30.7  28.1  16.8  3.8  فاملالدي

  3097  3936  4456  4896  5734  5506  6679  املغرب
  834  1396  1987  1861  1593  1923  2073  عمان

  927  1372  2051  2160  2427  2430  714  باكستان
  1082  1058  1068  1088  1120  1135  1277  سوريا

  70  0  51  55  60  68  …  تاجيقستان
  3742  2948  2839  3081  2441  2348  1420  تونس
  47996  41495  43274  37824  35616  33775  20720  تركيا

  …  …  …  …  1446  1083  …  تركمنستان
  1623  1606  1582  1602  1151  861  …  أوزبكستان

  59  50  63  72  83  182  1658  اليمن
  121072  109577  104343  102055  101895  93910  89812  بلدان أعضاء أخرى

  127969  116922  112101  112296  112625  104569  113316   البلدان األعضاءكافة
  600064  572825  595859  614988  616567  583570  490295  البلدان النامية

  .2004، متويل التنمية العامليةالبنك الدويل، : املصدر
  



101 وضع املديونية اخلارجية للبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

  )٪(نسبة الدين إىل الصادرات : 10 رقماجلدول امللحق 
  

  1990  1997  1998  1999  2000  2001  2002  
  281.5  266.2  251.5  242.5  246.1  257.8  277.9  بنني

  480.1  450.2  434.0  400.8  300.4  341.8  164.6  بوركينا فاسو
  ---  305.8  337.6  418.4  427.3  401.8  262.6  الكامريون

  ---  374.2  394.0  388.1  287.9  295.7  191.1  تشاد
  ---  382.4  409.4  379.9  415.9  401.1  389.0  جزر القمر

  200.5  249.3  269.0  243.4  275.5  300.6  484.5  كوت ديفوار
  ---  ---  106.8  112.4  117.8  128.8  ---  جيبويت
  100.9  104.2  125.6  138.8  202.2  129.3  144.8  الغابون
  ---  172.8  180.8  186.1  171.8  182.5  217.5  غامبيا
  340.9  381.1  446.4  451.9  434.0  469.5  294.3  غينيا

  ---  1176.6  1136.2  1609.8  3036.5  1565.2  2554.0  غينيا بيساو
  218.4  295.6  395.9  400.4  426.8  419.7  449.3  مايل

  ---  552.0  577.4  649.9  602.2  539.3  432.9  موريتانيا
  362.8  414.8  915.5  1093.8  1436.4  1333.5  1550.9  موزمبيق

  ---  428.4  466.7  478.4  413.5  499.0  304.7  النيجر
  163.0  141.6  122.6  189.2  257.6  156.6  226.4  نيجرييا
  231.1  221.8  228.2  227.4  248.8  256.6  229.5  السنغال

    1263.8  1380.9  1730.7  1706.5  1333.3  568.8  سرياليون
  ---  ---  ---  ---  ---  ---  3385.7  الصومال
  548.9  626.2  635.5  1044.2  1284.1  1541.7  2574.9  السودان

  296.5  277.6  303.3  301.5  272.2  242.6  177.2  توغو
  369.7  313.8  367.0  368.7  530.6  486.2  1452.4  أوغندا

بلدان أفريقيا جنوب 
  272.0  260.5  258.2  348.2  430.0  326.3  336.3  الصحراء األعضاء

  76.9  67.7  78.6  71.9  75.2  93.5  98.6  ألبانيا
  ---  100.3  111.1  199.1  254.6  194.2  202.7  اجلزائر

  48.8  50.1  56.8  77.1  67.0  43.2  ...  أذربيجان
  172.5  169.1  169.5  203.9  207.3  202.0  427.9  بنغالديش

  153.5  143.5  135.2  157.2  180.8  145.3  219.6  مصر
  200.9  201.5  200.6  210.1  211.8  212.6  ...  غويانا

  194.6  203.4  194.4  257.0  262.0  206.9  233.9  إندونيسيا
  25.4  25.5  26.5  44.2  93.3  59.1  44.7  إيران

  121.0  120.5  125.3  147.1  138.1  133.6  270.8  األردن
  146.7  136.3  111.1  87.1  88.6  52.2  ...  كازخستان

  263.3  288.1  288.8  321.7  245.7  195.7  ...  قريغيزيا
  334.5  220.7  211.7  195.3  176.8  139.1  58.8  لبنان

  44.0  42.8  36.7  42.8  49.9  49.3  44.4  ماليزيا
  54.8  49.9  44.1  49.4  44.5  41.9  42.4  املالديف
  120.4  130.8  160.8  180.3  194.8  203.4  300.4  املغرب
  …  51.3  54.5  87.4  100.6  74.9  45.7  عمان

  211.2  260.5  289.8  333.5  307.0  254.2  231.2  باكستان
  253.6  271.3  301.2  384.8  433.8  345.5  316.1  سوريا

  149.1  150.5  128.6  182.6  195.4  137.8  ...  اجيقستانت
  118.2  103.2  111.9  123.2  116.8  125.7  131.4  تونس
  222.8  202.7  200.6  194.4  155.7  145.9  196.1  تركيا

  …  …  …  …  231.0  147.2  …  تركمنستان
  151.5  145.2  130.3  153.4  94.6  69.8  …  أوزبكستان

  101.4  101.5  93.2  157.1  194.4  104.1  209.9  اليمن
  138.2  133.6  130.8  155.0  163.1  138.6  166.8  بلدان أعضاء أخرى
  150.2  145.6  142.9  171.5  183.8  155.5  191.2  كافة البلدان األعضاء

  111.3  116.5  117.3  145.8  151.0  130.4  167.6  البلدان النامية
  .2004، متويل التنمية العامليةالبنك الدويل، : املصدر



102  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  )٪ (تج القومي اإلمجايلنسبة الدين إىل النا: 11 رقماجلدول امللحق 
  

  1990  1997  1998  1999  2000  2001  2002  
  69.2  71.1  71.4  71.2  71.1  76.5  71.5  بنني

  50.6  53.7  54.3  56.3  52.3  50.1  26.8  بوركينا فاسو
  98.1  103.4  112.0  106.1  120.9  110.2  62.4  الكامريون

  65.0  67.1  81.3  75.0  63.2  66.5  30.3  تشاد
  105.8  108.9  113.2  102.3  105.5  103.4  71.5  جزر القمر

  106.1  115.4  122.8  112.1  123.6  141.9  187.3  كوت ديفوار
  55.0  44.6  46.1  50.1  54.8  53.2  ---  جيبويت
  84.8  90.9  92.3  104.4  108.8  90.0  74.6  الغابون
  163.8  127.1  116.7  109.3  112.2  105.8  126.7  غامبيا
  107.9  109.5  111.6  104.3  102.5  96.1  92.9  غينيا

  337.8  365.1  395.9  444.5  504.4  362.3  296.6  غينيا بيساو
  98.6  118.2  123.3  126.3  125.9  130.1  102.6  مايل

  241.6  233.4  274.2  268.6  248.6  238.9  196.4  موريتانيا
  135.2  142.1  203.8  184.4  226.3  237.2  200.4  موزمبيق

  83.3  82.3  94.6  83.4  80.4  85.7  71.2  النيجر
  76.7  79.8  81.7  87.5  103.3  83.7  130.7  نيجرييا
  80.0  77.0  80.0  80.8  84.4  85.7  67.9  السنغال

  190.9  177.9  199.3  199.8  200.7  144.3  206.4  سرياليون
  ---  ---  ---  ---  ---  ---  283.8  الصومال
  124.7  128.8  147.2  152.2  157.5  158.5  60.9  السودان

  116.7  113.9  120.2  110.0  105.7  91.6  80.1  توغو
  71.4  67.5  60.8  58.7  59.9  62.0  61.1  أوغندا

بلدان أفريقيا جنوب 
  95.2  98.4  105.4  106.9  116.7  109.5  98.7  الصحراء األعضاء

  26.4  24.8  27.9  20.1  22.3  23.3  16.6  ألبانيا
  42.5  42.5  49.8  61.8  67.6  67.7  47.0  اجلزائر

  24.5  23.4  25.5  22.9  15.8  12.8  ...  أذربيجان
  34.2  31.3  32.1  34.9  34.4  33.0  40.4  بنغالديش

  34.2  29.5  29.1  34.5  38.9  39.2  78.6  مصر
  219.5  214.5  216.9  231.1  234.0  243.0  715.8  غويانا

  80.3  98.9  103.7  116.9  167.9  65.0  64.0  إندونيسيا
  8.5  6.6  7.9  10.0  13.9  12.0  7.5  إيران

  87.8  85.0  87.1  101.3  97.3  104.0  219.0  األردن
  74.3  68.4  68.8  37.5  27.9  18.7  …  كازخستان

  116.4  117.3  142.1  147.7  96.1  78.7  …  قريغيزيا
  93.7  70.5  56.6  47.1  40.0  32.9  51.4  لبنان

  54.9  54.9  50.7  57.0  62.1  49.8  36.4  ماليزيا
  44.8  40.1  34.7  39.2  37.8  35.6  40.2  ديفاملال

  52.6  58.4  63.8  67.1  68.2  73.0  100.7  املغرب
  23.4  31.1  34.3  45.5  46.0  40.3  26.6  عمان

  56.5  54.9  54.7  58.3  52.3  48.6  52.9  باكستان
  107.9  114.4  125.7  146.2  153.7  147.0  144.4  سوريا

  99.9  108.1  110.7  123.6  98.4  98.6  …  تاجيقستان
  63.0  57.1  57.4  59.7  57.3  62.4  64.7  تونس
  72.7  79.0  58.5  55.0  47.5  44.0  32.5  تركيا

  …  …  …  …  78.0  64.0  …  تركمنستان
  58.7  63.6  58.2  56.5  30.4  26.5  …  أوزبكستان

  57.4  57.5  58.8  88.6  93.3  61.1  132.6  اليمن
  55.8  56.3  55.1  58.8  60.1  48.8  46.4  بلدان أعضاء أخرى
  59.9  60.7  60.0  63.7  65.9  54.5  53.5  كافة البلدان األعضاء

  38.9  38.2  39.4  44.0  42.0  36.3  34.1  البلدان النامية
  .2004، متويل التنمية العامليةالبنك الدويل، : املصدر

  



103 وضع املديونية اخلارجية للبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

  )٪(نسبة خدمة الدين إىل الصادرات : 12 رقماجلدول امللحق 
  

  1990  1997  1998  1999  2000  2001  2002  
  9.7  7.9  11.0  10.1  9.1  8.7  8.2  بنني

  16.0  11.9  14.9  16.3  11.2  13.4  6.8  بوركينا فاسو
  ---  12.5  20.3  24.3  22.7  21.9  20.5  الكامريون

  ---  7.8  9.2  10.9  9.2  10.1  4.4  تشاد
  ---  3.6  4.8  5.2  3.7  4.2  2.3  جزر القمر

  14.1  13.3  22.6  26.8  25.7  26.2  35.4  كوت ديفوار
  ---  ---  5.5  4.1  2.2  3.4  ---  جيبويت
  11.7  13.9  11.3  18.8  14.0  13.1  6.4  الغابون
  ---  3.8  8.0  8.5  9.6  11.5  22.2  غامبيا
  13.6  12.3  20.4  16.4  19.5  20.7  20.0  غينيا

  ---  41.0  28.2  15.7  38.4  16.4  31.1  غينيا بيساو
  7.0  8.1  12.3  13.2  10.9  11.3  12.3  مايل

  ---  22.7  19.2  27.0  27.7  24.5  29.8  موريتانيا
  6.0  8.3  11.4  16.4  17.9  19.2  26.2  موزمبيق

  ---  6.9  8.0  9.9  15.5  20.3  17.4  النيجر
  8.0  11.6  7.2  6.9  11.3  7.8  22.6  نيجرييا
  12.9  13.1  14.5  14.3  20.6  17.2  20.0  السنغال

  ---  102.1  52.8  36.0  33.8  17.8  10.1  سرياليون
  ---  ---  ---  ---  ---  ---  15.7  الصومال
  0.8  2.3  2.5  3.7  4.7  5.4  8.7  السودان

  2.5  6.4  6.3  8.9  7.6  10.1  11.9  توغو
  7.1  4.2  7.9  13.8  20.8  20.2  81.4  أوغندا

بلدان أفريقيا جنوب 
  10.4  12.5  11.6  15.3  18.2  14.6  21.3  الصحراء األعضاء

  3.4  2.3  2.0  2.3  2.6  4.4  0.8  ألبانيا
  ---  19.5  19.6  36.9  42.6  27.8  63.4  اجلزائر

  6.5  5.3  8.1  6.3  2.3  6.6  ---  أذربيجان
  7.3  7.4  8.6  8.8  8.5  9.7  25.8  بنغالديش

  10.3  9.5  8.5  10.7  10.6  9.6  20.4  مصر
  10.7  6.4  9.9  13.5  19.1  17.2  ---  غويانا

  25.0  23.6  22.5  30.0  31.7  30.0  33.3  إندونيسيا
  4.1  4.4  10.7  23.5  20.2  31.3  3.2  إيران

  8.7  10.5  12.5  10.0  15.9  15.8  20.4  األردن
  34.4  31.6  31.4  19.4  14.4  6.2  …  كازخستان

  25.3  29.8  27.4  20.4  18.7  11.4    قريغيزيا
  42.9  25.9  31.6  18.3  13.7  20.3  3.3  لبنان

  7.3  6.0  5.6  4.9  7.2  7.4  12.6  ماليزيا
  4.5  4.6  4.2  4.0  3.7  7.0  4.8  املالديف
  23.9  17.3  20.9  24.7  23.8  27.1  21.5  املغرب
  …  14.2  7.2  12.5  18.5  11.1  12.3  عمان

  17.8  24.6  25.2  28.9  21.9  34.5  21.3  باكستان
  3.0  3.4  4.8  6.4  6.5  9.1  21.8  سوريا

  10.2  11.5  7.8  11.3  14.4  6.2    تاجيقستان
  13.5  12.9  20.0  15.9  15.4  15.8  24.5  تونس
  46.8  40.0  35.4  35.4  24.0  20.5  29.4  تركيا

  …  …  …  …  31.8  21.9  …  تركمنستان
  24.3  26.1  25.3  17.6  10.2  12.8  …  أوزبكستان

  3.3  5.2  4.5  4.5  6.7  2.6  5.6  اليمن
  20.2  18.0  17.6  20.1  19.5  19.0  23.3  بلدان أعضاء أخرى
  19.3  17.5  17.0  19.7  19.4  18.6  23.0  كافة البلدان األعضاء

  17.8  19.4  19.4  21.8  19.1  18.2  18.6  الناميةالبلدان 
  .2004، متويل التنمية العامليةالبنك الدويل، : املصدر

  



104  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  )٪(نسبة فائدة الدين إىل الصادرات : 13 رقماجلدول امللحق 
  

  1990  1997  1998  1999  2000  2001  2002  
  4.0  2.8  2.9  3.6  3.9  3.6  3.8  بنني

  5.3  4.0  4.4  5.1  3.9  4.7  3.1  بوركينا فاسو
  ---  5.6  10.6  11.7  10.2  10.0  9.9  الكامريون

  ---  2.0  3.5  3.7  3.2  3.5  1.9  تشاد
  ---  1.2  2.3  1.5  0.7  1.5  1.7  جزر القمر

  5.2  5.4  11.9  11.4  13.2  10.0  18.0  كوت ديفوار
  ---  ---  1.1  1.1  0.9  1.0  ---  جيبويت
  4.8  5.5  5.0  9.0  7.9  7.9  4.9  الغابون
  ---  1.4  2.7  2.6  2.4  2.9  7.2  غامبيا
  3.7  4.3  7.5  7.1  6.8  7.3  7.0  غينيا

  ---  17.4  14.5  8.8  16.0  6.1  22.5  غينيا بيساو
  1.9  1.9  3.5  3.8  3.6  4.8  4.4  مايل

  ---  7.4  6.9  9.3  10.5  9.5  9.7  موريتانيا
  1.8  1.7  4.1  7.5  6.9  7.9  12.6  موزمبيق

  ---  2.2  3.1  3.2  3.0  4.8  6.3  النيجر
  1.8  3.8  2.9  3.0  4.7  3.2  14.6  نيجرييا
  4.2  4.0  4.9  4.6  6.8  6.2  7.9  السنغال

  ---  11.7  13.5  10.7  15.6  8.9  4.4  سرياليون
  ---  ---  ---  ---  ---  ---  7.1  الصومال
  0.0  0.1  0.1  0.9  0.2  1.4  5.9  السودان

  0.5  2.1  2.2  2.6  2.3  2.9  6.0  توغو
  2.6  1.5  2.8  3.6  4.4  5.5  20.2  أوغندا

دان أفريقيا جنوب بل
  3.3  4.3  5.0  6.4  7.8  6.0  11.9  الصحراء األعضاء

  1.4  0.8  0.8  0.9  1.2  1.5  0.8  ألبانيا
  ---  6.3  7.3  12.9  16.5  12.9  14.6  اجلزائر

  1.0  1.6  2.6  2.1  2.0  1.7  ...  أذربيجان
  1.7  2.0  2.1  2.4  2.3  2.5  6.9  بنغالديش

  4.1  4.1  3.4  4.6  5.2  5.0  8.8  مصر
  4.5  2.8  4.2  5.6  8.8  7.2  ---  غويانا

  6.0  9.0  9.9  10.1  12.3  10.2  13.3  إندونيسيا
  1.0  1.4  2.0  3.0  5.3  4.9  2.1  إيران

  2.9  4.1  5.3  4.6  8.2  6.6  12.2  األردن
  6.1  6.7  7.0  4.0  4.0  2.7  …  كازخستان

  3.8  8.2  12.0  9.6  10.1  8.5  …  قريغيزيا
  21.0  13.8  12.7  11.6  9.3  8.2  2.4  لبنان

  1.8  2.1  2.0  2.0  2.7  3.0  3.4  ماليزيا
  1.1  1.3  1.3  1.2  1.0  1.1  1.5  املالديف
  7.2  6.6  8.2  9.2  9.2  9.8  10.7  املغرب
  …  3.0  3.2  3.6  5.7  3.9  3.4  عمان

  5.2  7.1  8.7  10.3  8.1  10.4  9.3  باكستان
  1.8  2.1  3.1  4.2  4.7  3.3  2.3  سوريا

  1.6  3.2  3.2  3.7  4.8  2.4    تاجيقستان
  4.8  4.3  5.8  6.1  6.1  6.0  7.6  ونست

  9.4  11.1  11.7  11.0  9.1  8.5  13.5  تركيا
  …  …  …  …  9.4  5.6  …  تركمنستان
  5.8  6.8  6.7  6.4  4.2  4.7  …  أوزبكستان

  1.2  1.5  1.7  2.0  2.6  1.0  2.9  اليمن
  4.9  5.8  6.3  6.6  7.5  6.8  8.5  بلدان أعضاء أخرى
  4.8  5.7  6.2  6.6  7.5  6.7  9.0  كافة البلدان األعضاء

  4.6  6.0  6.2  7.1  7.1  6.3  8.1  البلدان النامية
  .2004، متويل التنمية العامليةالبنك الدويل، : املصدر



105 وضع املديونية اخلارجية للبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

  *2004حجم الدين املخفف ضمن املبادرة املعززة كما يف ديسمرب : 14 رقماجلدول امللحق 
  )مليون دوالر(

  

  القيمة اإلمسية خلدمة الدين املخففة يمة احلالية الصافيةالدين املخفف بالق
املبادرة  

املبادرة   اموع  املبادرة املعززة  األصلية
  اموع  املبادرة املعززة  األصلية

تاريخ نقطة 
 القرار/اإلجناز

 البلدان اليت بلغت نقطة اإلجناز
    13028  7424  5604  6748  4077  2670  اموع

  03-مارس  460  460  0  265  265  0  بنني
  02-أبريل  930  530  400  553  324  229   فاسوبوركينا
  03-ديسمرب  1353  719  634  591  335  256  غويانا
  03-مارس  895  675  220  539  417  121  مايل

  02-يونيو  1100  1100  0  622  622  0  موريتانيا
  01-سبتمرب  4300  600  3700  2023  306  1717  موزمبيق

  04-أبريل  1190  1190  0  664  664  0  النيجر
  04-أبريل  850  850  0  488  488  0  السنغال
  00-يوما  1950  1300  650  1003  656  347  أوغندا

 البلدان اليت بلغت نقطة اختاذ القرار
    5690  5690  0  3058  3058  0  اموع

  00-أكتوبر  2800  2800  0  1260  1260  0  الكامريون
  01-مايو  260  260  0  170  170  0  تشاد
  00-ديسمرب  90  90  0  67  67  0  غامبيا

  00-ديسمرب  800  800  0  545  545  0  ينياغ
  00-ديسمرب  790  790  0  416  416  0  غينيا بيساو

  02-مارس  950  950  0  600  600  0  سرياليون
 البلدان اليت مل ينظَر يف وضعها بعد

    800    800  345    345  اموع
98-مارس  800  …  800  345  …  345  كوت ديفوار

  

    …  …  …  …  …  …  جزر القمر
    …  …  …  …  …  …  الصومال
  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  السودان

    …  …  …  …  …  …  توغو
جمموع البلدان اليت 

    30863  24499  6364  18366  15247  3118  *بلغت نقطة اإلجناز
جمموع البلدان اليت 

    22829  22829  0  13616  13616  0  بلغت نقطة اختاذ القرار
جمموع البلدان اليت مل 

    800  ...  800  345  ...  345  ينظر يف وضعها بعد
الديون املخففة ضمن 

اإلطارين األصلي 
  واملعزز

3118  28863  31981  6364  47328  53692    

  .7، ص 2004dالبنك الدويل، : املصدر
  .2004أعيد حساب األرقام حسب وضع كل فئة كما يف ديسمرب * 

  



106  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  )2004-1980(اتفاقيات ختفيف الديون التجارية لبلدان املنظمة : 15اجلدول امللحق رقم 
  

البلد وتاريخ   )مليون دوالر( األخرى املساعدات )مليون دوالر(الديون املعادة هيكلتها  فترة إعادة اجلدولة
املوارد اجلديدة  املعادة جدولتها الديون املؤجلة )شهرباأل(املدة  تاريخ البداية االتفاقية

 طويلة األجل
القروض قصرية 

 األجل املدامة
الديون املعاد 

 شراؤها
الديون احملولة إىل ديون 

 طويلة األجل
         البانيا

 130 371       95يوليو 
         اجلزائر

     1500    92فرباير 
     3200   94مارس  95يونيو 
  796      03أغسطس  الكامريون

         كوت ديفوار
    104 485  25 83 ديسمرب 1 85مارس 
     851  48 86 يناير 1 86نوفمرب 
        مل تنفذ بعد 88أبريل 
 1590 681.5     اتفاقية خفض دين مدعوم حكوميا وخدمة دين 97مايو 

         الغابون
     27  16 86 سبتمرب 1 87ديسمرب 
     75  36 89 يناير 1 91ديسمرب 
     187  6 94 يوليو 10 94مايو 

         غينيا
     28   دين قصري األجل فقط 88أبريل 

  130       98ديسمرب 
         غامبيا

    19   86 ديسمرب 18الرصيد كما يف  88فرباير 
         غويانا

      14 13 82 مارس 11 82أغسطس 
      12 7 83 يوليو 1 83يونيو 
      11 12 84 أغسطس 1 84يوليو 
      15 18 85 أغسطس 1 85يوليو 

  )يتبع(



107 وضع املديونية اخلارجية للبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

  
  )2004-1980(اتفاقيات ختفيف الديون التجارية لبلدان املنظمة : 15قم تابع اجلدول امللحق ر

  
البلد وتاريخ   )مليون دوالر(املساعدات األخرى  )مليون دوالر(الديون املعادة هيكلتها  فترة إعادة اجلدولة

املوارد اجلديدة  املعادة جدولتها الديون املؤجلة )باألشهر(املدة  تاريخ البداية االتفاقية
 طويلة األجل

القروض قصرية 
 دامةاألجل امل

الديون املعاد 
 شراؤها

الديون احملولة إىل ديون 
 طويلة األجل

       8      88يوليو 
  69       92نوفمرب 
  55.9       99ديسمرب 

         إندونيسيا
     80200    98يونيو 
     1500    02سبتمرب 

         إيران
     2800  93كما يف مارس الرصيد  93مارس 
     10900  94الرصيد كما يف ديسمرب  94ديسمرب 

         األردن
     580  30 89 يناير 1 89سبتمرب 
   50 50   18 89 يناير 1 89نوفمرب 
  736     اتفاقية خفض دين مدعوم حكوميا وخدمة دين 93ديسمرب 

         موريتانيا
  53       96أغسطس 

         املغرب
   610  531  16 83 سبتمرب 9 86فرباير 
     2415  48 85 يناير 1 87سبتمرب 
     3200  89 ديسمرب 31الرصيد كما يف  90يونيو 
         موزمبيق

     253   رصيد الدين بالكامل 87مايو 
  124       91ديسمرب 

  )يتبع(



108  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  )2004-1980(فيف الديون التجارية لبلدان املنظمة اتفاقيات خت: 15تابع اجلدول امللحق رقم 
  

البلد وتاريخ   )مليون دوالر(املساعدات األخرى  )مليون دوالر(الديون املعادة هيكلتها  فترة إعادة اجلدولة
دة املوارد اجلدي املعادة جدولتها الديون املؤجلة )باألشهر(املدة  تاريخ البداية االتفاقية

 طويلة األجل
القروض قصرية 

 األجل املدامة
الديون املعاد 

 شراؤها
الديون احملولة إىل ديون 

 طويلة األجل
         النيجر

     29  29 83 أكتوبر 1 84مارس 
     36  39 85 أكتوبر 1 86أبريل 
  107   107    91مارس 

         نيجرييا
     4714  21 86 أبريل 1 87نوفمرب 
     5671   جل فقطدين قصري األ 89مارس 
 2000 3300   5436  اتفاقية خفض دين مدعوم حكوميا وخدمة دين 92يناير 
         السنغال

     96  38 81 مايو 1 84فرباير 
     20  24 84 يوليو 1 95مايو 
     37    89يناير 

  80       96ديسمرب 
         سرياليون
     25   متأخرات أصل الدين 84يناير 

  235       95أغسطس 
         السودان

     593  28 80 يناير 1 81نوفمرب 
     3  متأخرات الفوائد فقط 82مارس 
     702    83أبريل 
     1037    85أكتوبر 

    *36    01ديسمرب  سورينام
         توغو

     69    80مارس 

  )يتبع(



109 وضع املديونية اخلارجية للبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

  )2004-1980(اقيات ختفيف الديون التجارية لبلدان املنظمة اتف: 15تابع اجلدول امللحق رقم 
  

البلد وتاريخ   )مليون دوالر(املساعدات األخرى  )مليون دوالر(الديون املعادة هيكلتها  فترة إعادة اجلدولة
رد اجلديدة املوا املعادة جدولتها الديون املؤجلة )باألشهر(املدة  تاريخ البداية االتفاقية

 طويلة األجل
القروض قصرية 

 األجل املدامة
الديون املعاد 

 شراؤها
الديون احملولة إىل ديون 

 طويلة األجل
     84    83أكتوبر 
     48    88مايو 

  46.1       97ديسمرب 
         تركيا

     2269    82مارس 
         أوغندا

  153       93فرباير 
         اليمن

  67       01يونيو 
  .2004، متويل التنمية العامليةالبنك الدويل، : املصدر

  .البلدان املكتوبة بالبنط العريض هي بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاء: مالحظة
  .تسوية متأخرات أصل دين مستحق للمصارف التجارية* 



110  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  ادي باريس اتفاقيات ختفيف الديون الرمسية لبلدان املنظمة مبوجب شروط ن: 16اجلدول امللحق 
  2004كما يف ديسمرب 

  
  )مليون دوالر(املبالغ املعادة هيكلتها حسب نوع الشروط 

  البلدان اليت أبرمت اتفاقيات  كولونيا  ليون  نابويل  لندن  هيوستون  تورونتو  الشروط الكالسيكية
  اموع  شروط خاصة  -2000  1997-2000  -1995  1991-1994  -1990  1988-1991  -1966

  190  89      74        27  ألبانيا
  12664                5344  اجلزائر

  7320                  
  647      5  208  152    193    بنني

        24    65        
  205    1    64  36    71    بوركينا فاسو

              33      
  6671    1300    1348  1258  960    535  الكامريون

          1270          
  84    15    24      33    تشاد

          12          
  8097      1402    1849  724    224  كوت ديفوار

  215          1822        
  380                  
  600                  
  881                  

  16                16  جيبويت
  28262                7098  مصر

  21164                  
  5230                330  الغابون

  235                  
  545                  

  )يتبع(



111 وضع املديونية اخلارجية للبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

  رمسية لبلدان املنظمة مبوجب شروط نادي باريساتفاقيات ختفيف الديون ال: 16تابع اجلدول امللحق 
  2004كما يف ديسمرب 

  
  )مليون دوالر(املبالغ املعادة هيكلتها حسب نوع الشروط 

  البلدان اليت أبرمت اتفاقيات  كولونيا  ليون  نابويل  لندن  هيوستون  تورونتو  الشروط الكالسيكية
  اموع  شروط خاصة  -2000  1997-2000  -1995  1991-1994  -1990  1988-1991  -1966

  481                  
  1359                  
  1031                  
  532                  
  717                  

  45    27            18  غامبيا
  956    151    156  203    124  200  غينيا

          122          
  379  21  141    196      21    غينيا بيساو

  1646  156    240  793  39    223  195  غويانا
  12652  4176          5445    310  إندونيسيا

  110    341              
  180                  
  2090                  

  4895            1147    586  األردن
  771    400              
      821              
      1170              

  102            102      قريغيزيا
  294    3    32  19    56    مايل

    29          155      
  1001  55  99    65  217    51  80  موريتانيا

  )يتبع(



112  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  اتفاقيات ختفيف الديون الرمسية لبلدان املنظمة مبوجب شروط نادي باريس : 16ع اجلدول امللحق تاب
  2004كما يف ديسمرب 

  
  )مليون دوالر(املبالغ املعادة هيكلتها حسب نوع الشروط 

  البلدان اليت أبرمت اتفاقيات  كولونيا  ليون  نابويل  لندن  هيوستون  تورونتو  الكالسيكيةالشروط 
  اموع  شروط خاصة  -2000  1997-2000  -1995  1991-1994  -1990  1988-1991  -1966

  50            384      
  6468            1390    1210  املغرب

  678    1250              
  1000                  
  940                  

  7295  612  2800  1860  663  440    707  142  موزمبيق
            71        

  604  38  115    128      43  30  النيجر
  32                  
  32                  
  26                  
  160                  

  39726            3326    7300  نيجرييا
  5700    23400              

  5700    23400              
  18650  234          3254    260  باكستان

      1752          650    
                12500    

  1816  74  22    168  233    136  78  السنغال
  74  107      427          
  70  233                
  106                  
  88                  

  )يتبع (



113 وضع املديونية اخلارجية للبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

  اتفاقيات ختفيف الديون الرمسية لبلدان املنظمة مبوجب شروط نادي باريس : 16تابع اجلدول امللحق 
  2004كما يف ديسمرب 

  
  )مليون دوالر (املبالغ املعادة هيكلتها حسب نوع الشروط

  البلدان اليت أبرمت اتفاقيات  ياكولون  ليون  نابويل  لندن  هيوستون  تورونتو  الشروط الكالسيكية
  اموع  شروط خاصة  -2000  1997-2000  -1995  1991-1994  -1990  1988-1991  -1966

  635    3    39  163      50  سرياليون
  30      41  180          
  34                  
  95                  

  171  132              39  الصومال
  1536                487  السودان

  270                  
  516                  
  263                  

  1423  155      237  52    75  280  توغو
  232  92                
  200                  
  70                  
  30                  

  5500                1300  تركيا
  1200                  
  3000                  

  847  256  147  147  110  38    90  40  أوغندا
  19                  

  532        112          اليمن
          420          

  169239  19148  5390  5540  6913  4764  45482  2284  79705  جمموعة بلدان املنظمة
  .b2004 ،.0=PAGE_FULL_PAYS_LIST?php.countries/countries/en/org.clubdeparis.www://httpنادي باريس، : املصدر

  . هي بلدان أفريقيا جنوب الصحراء األعضاءالبلدان املكتوبة بالبنط العريض: مالحظة



114  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  الديون املخففة من قبل الدائنني الرمسيني الثنائيني غري األعضاء يف نادي باريس: 17اجلدول امللحق 
  )2003مليون دوالر، بالقيمة احلالية الصافية لعام (

  

  

لية
مجا

اإل
فة 

كل
الت

نني  
ملدي

ى ا
 عل

لفة
تك

ال
  

مة
نظ

 امل
 يف

ضاء
ألع

ا
  

نني
ب

  

سو
 فا

كينا
ور

ب
  

ون
مري

كا
ال

  

شاد
ت

مبيا  
غا

  

ينيا
غ

  

سا
 بي

ينيا
غ

و
  

يانا
غو

  

ايل
م

انيا  
ريت

مو
  

يق
زمب

مو
  

جر
الني

ال  
سنغ

ال
ون  

ريالي
س

  

ندا
وغ

أ
  

  ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون املعفية أو املتفق على إعفائها بالكامل. 1
  17.3  2.4  -  12.7  34.8  12  1.3  6  1  7  1  -  -  3.9  0.3  99.7  244.2  ظمةبلدان املن

.12  34.8  12  1.3  6  1  4  1  -  -  3.9  0.3  94.3  238.8  ليبيا
7  -  -  17.3  

  -  2.4  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  5.4  5.4  املغرب
  3.7  -    -  13.1  -  -  4.1  -  -  -  -  --  -  2.7  23.6  635.5  البلدان غري األعضاء

  21  2.4  -  12.7  47.9  12  1.3  10.1  1  7  1  -  -  3.9  3  123.3  879.7  )1(جمموع 
  ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون املخففة جزئيا أو غري املخففة. 2

  18.6  8.9  69.4  61.4  152.1  111.5  39.7  10.1  31.4  45.5  2  8.8  9.7  35.5  6.3  611  996.7  بلدان املنظمة
  -  -  -  -  -  -  0.7  -  0  -  -  0  -  10.5  -  11.2  11.2  كوت ديفوار

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3.5  -  -  -  -  -  3.5  11  مصر
  1.9  -  -  -  -  -  -  -  2.3  -  -  -  -  -  -  4.3  4.3  باكستان
.23  21.4  30  7.6  7.4  14.6  18.5  1.3  5.6  6.5  16.2  6  214.8  311.7  الكويت

2  
36.

6  8  11.9  
.109  21.3  4.4  -  4.1  -  -  -  -  1.3  -  152.1  211.8  اجلزائر

4  9.6  2  -  -  
.26  -  35.0  18.3  -  10.3  22.8  0.7  3.2  3.2  7.5  -  155.5  199.4  السعودية

1  
24.

9  0.9  2.6  
  0.4  -  4.5  2.4  -  4.5  5.7  2.7  0.1  -  -  -  -  -  -  20.3  90.4  اإلمارات

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  62.3  إيران



115 وضع املديونية اخلارجية للبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

  -  -  -  0.1  21.3  20.7  3  -  -  0.7  -  -  -  -  -  45.8  91.1  العراق
                              0.3  0.3  0.3  النيجر

  )يتبع(



116  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  الديون املخففة من قبل الدائنني الرمسيني الثنائيني غري األعضاء يف نادي باريس: 17 امللحق تابع اجلدول
  )2003مليون دوالر، بالقيمة احلالية الصافية لعام (
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  1.8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1.8  1.8  نيجرييا
  -  -  1.4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1.4  1.4  عمان

  29.5  31.5  29  57.4  70.3  19.2  21.2  11.7  37.8  18.8  11.6  13.1  5.6  31.6  5.3  393.5  1547.4  ضاءالبلدان غري األع
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