
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٥٨٨ عنزيفريح ال. د.إعداد أ

  جاسم براك الخميس ثـــــاسم الباح
مساهمات الصندوق الكويتي للتنميـة فـي تمويـل          ثــــعنوان البح

  التنمية االقتصادية بشمال أفريقيا
  اهرةجامعة الق ةـــــــجامع

  معهد البحوث والدراسات اإلفريقية ةــــــــكلي
  النظم السياسية واالقتصادية م ــــــــقس

  )م١٩٨٣(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

ور الـصندوق الكـويتي للتنميـة     د هذه الدراسة التعرف على   تهدف
 أفريقيـا خـالل     االقتصادية في تمويل مشاريع التنمية بمجموعة دول شمال       

 والتي تتضمن حسب تعريـف اللجنـة االقتـصادية        ١٩٦٠/١٩٧٠السنوات  
ـ  الم – الجزائر   –تونس  (ألفريقيا كل من      –مهوريـة الـسودان     ج –رب  غ

  .)جمهورية مصر العربية
وهذه الدراسة قد تساهم في إلقاء الضوء على بعض جوانـب تلـك             

  .التجربة
  منهج الدراسة

 أما الشق الثـاني     –نها منهجاً تاريخياً    وقد اتبعت الدراسة في شق م     
اعتمد على المنهج الوصفي الذي اقتضى تتبـع المـساهمات   من الدراسة فقد  

التي قدمها الصندوق الكويتي لدول شمال أفريقيا وفـق الدراسـة القطاعيـة           
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 ٥٨٩ عنزيفريح ال. د.إعداد أ

مجموعة مـن المؤشـرات     التجاهات تلك المساهمات وذلك من خالل تحديد        
اف التي منحت من اجلها تلك المساعدات وعلـى         ذات االرتباط الوثيق باألهد   

نحو يمكن معه إلقاء الضوء على مدى االرتباط القائم بين أهداف المـشاريع             
  :الممولة وقطاعات االقتصاد القومي وذلك من خالل األتي

 ،طبيعة مشكلة كل قطاع ساهم الصندوق في تمويل المشاريع في نطاقـه         -١
  .جاد حلول لمشكالت تلك القطاعاتثم بيان أثر تلك المشروعات في إي

 تقدير األهمية النسبية الستثمارات القطاعات من واقع خطة التنمية ومدى           -٢
  .التناسب بين استثمارات المشاريع والمساهمة التي قدمها الصندوق

  . بيان األهداف االقتصادية للمشاريع الممولة-٣
  استنتاجات الدراسة

 أثـر تلـك المـساهمات أن        ولقد خلصت الدراسة في مجال تقـدير      
المشاريع التي ساهم الصندوق في تمويلها بدول شمال أفريقيـا قـد مثلـت              
أولويات بخطط التنمية بهذه البلدان وارتبطـت ارتباطـا وثيقـا باألهـداف             
االقتصادية لخطط التنمية وعلى نحو شكل تنفيذها وضرورة ملحة إلمكـان           

  .تحقيق النمو المنشود لهذه البالد
ـ         ففي مجال   ة التنمية الزراعية في كل من تونس والمغرب وجمهوري

السودان اشترك الصندوق الكويتي في تمول مشاريع لالستصالح الزراعيـة          
  . ألف فدان٥٠٠على مساحة إجمالية قدرها حوالي 

وقد تراوحت بسبة مساهمات الـصندوق فـي تمويـل احتياجـات            
 -٣٠جنبي وما بين    من تكاليفها بالنقد األ   % ٨٥-٣٠المشاريع الزراعية من    

  .من تكاليفها% ٥٠
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 ٥٩٠ عنزيفريح ال. د.إعداد أ

وفي مجال التنمية الصناعية والتعدين فقد شملت مساهمات الصندوق         
مشروعات لتطوير استغالل الثروة المعدنية بالمغرب وتـونس وجمهوريـة          
مصر العربية عالوة على مشاريع لـصناعة الـسكر بكـل مـن المغـرب            

صناعة أيـضا تـوفي     والسودان، وتضمنت مساهمات الصندوق في مجال ال      
وتراوحـت  . االئتمان للبنوك الصناعية بكل من السودان وتونس والمغـرب        
% ٥٥ -% ٥نسبة مساهمات الصندوق بمشاريع الصناعة والتعدين ما بـين    

مـن جملـة   % ٤٧-% ٦٦من تكلفة المشروعات بالنقد األجنبي، وما بـين    
  .التكاليف

وق كـال مـن     وفي مجال الطاقة والنقل فقد شملت مساهمات الصند       
وتراوحـت  . السودان وتونس والمغرب والجزائر وجمهورية مصر العربية      

نسبة مساهمات الصندوق في تمويل جملة التكاليف لمشروعات الطاقة بـين           
  .لمشروعات النقل والمواصالت% ٣٣-٢٢وما بين % ٦٠-٩

وقد أوضحت الدراسة المقارنة لنشاط بعض المؤسسات اإلنمائية أن         
قطاعي للقروض متعددة األطراف والمقدمـة مـن وكـاالت          نمط التوزيع ال  

التمويل الدولية تسير على نفس النمط لقروض الـصندوق الكـويتي حيـث             
يالحظ أن قطاعي الطاقة والنقل قد حظي بالنسبة الكبرى من قـروض تلـك      

أما قروض هيئة التنمية الدولية     . الوكاالت يلي ذلك الزراعة والتنمية الريفية     
ها لقطاع الزراعة والتنمية الريفية ثم مشروعات التنميـة         فقد خصص معظم  

  .األساسية
واحتلت مشروعات الزراعة والخدمات العامة واألنـشطة المتعلقـة         
بالصادرات الجانب الرئيسي من القروض المقدمة مـن حكومـات الـدول            

  .الكبرى


