
ینایر 2020

دلیل الدیون
لمحة عامة عن بلدان مختارة



المحتویات
1

2

4

12
17
21
26
30
34
38
43
48
53
57
61
65
69
74
78
83
88
93
97

101

106

108

109

مقدمة إلى الدلیل

ما المختلف في هذا الدلیل؟

ماذا یكشف هذا الدلیل؟

نظرة عامة على القارة
أنغولا      
كابو فیردي      
لكامیرون      
جمهوریة الكونغو      
 جیبوتي      
مصر      
إثیوبیا      
غانا      
كینیا      
موریتانیا      
موریشیوس      
المغرب      
موزامبیق      
نیجیریا      
جنوب أفریقیا      
السودان      
توجو      
تونس      
زامبیا      
زمبابوي      

الملحق الأول: مسرد المصطلحات

الملحق الثاني: تقییم مؤشر شفافیة الدیون

الملحق الثالث: الأفریقیون الموقعون على مبادرة الحزام الاقتصادي لطریق الحریر

حواشي



مقدمة إلى الدلیل

دلیل الدیون01



ما المختلف في هذا الدلیل؟

دلیل الدیون02



دلیل الدیون03



ماذا یكشف هذا الدلیل؟

دلیل الدیون04



دلیل الدیون05

الشكل: الدیون الملغاة من قبل الصین مقارنة بالدیون الملغاة من قبل مقرضین ثنائیین آخرین خلال الفترة 2000-2018 في 20 دولة مختارة



دلیل الدیون06

الشكل: القروض من الصین كنسبة مئویة من جمیع القروض من الدائنین الثنائیین الرسمیین والقروض من الصین كنسبة مئویة من الناتج المحلي
الإجمالي، 2018



دلیل الدیون07

الشكل: النسبة المئویة للسكان الذین لا یحصلون على الكهرباء في 20 بلدًا أفریقیًّا مختارًا، 2018

الشكل: الحاجة إلى إدخال تحسینات على البنیة التحتیة للموانئ للوصول إلى مستویات صینیة في 20 بلًدا أفریقیًّا مختاًرا

التركیز على التجارة والبنیة التحتیة للنقل مقابل البنیة التحتیة للموانئ *
تجاوزت المغرب وجنوب أفریقیا ومصر المستویات الصینیة للبنیة التحتیة للموانئ **



دلیل الدیون08

الشكل: مستویات الدین العام في عام 2020 كنسبة مئویة من الناتج المحلي الإجمالي



دلیل الدیون09



دلیل الدیون10

(في الصین (تم تظلیلها باللون الأزرق (BRI) الشكل: الموقعون على مبادرة الحزام الاقتصادي لطریق الحریر



دلیل الدیون11
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نظرة عامة على القارة
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دلیل الدیون13

أنغولا
أنغولا في عام 2021

نمو اقتصادي 2.6٪
نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 107.5%

رصید المیزانیة 0.13%-
مؤشر شفافیة الدیون نسبة للمؤشر المعیاري 8 / 3

ملیون دولار تخفیف الدیون الصینیة 14.5

لیست جزءًا من مبادرة البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون



دلیل الدیون14

أنغولا



دلیل الدیون15

أنغولا

تحدیات التمویل الحالیة

الشكل: تكوین أرصدة دیون أنغولا

ما الذي لا تزال أنغولا بحاجة إلى تمویله؟
:بعض الأمثلة

الحصول على الكهرباء لـ 57 في المائة من السكان
الحصول على میاه الشرب لـ 44 في المائة من السكان

الوصول إلى الإنترنت لـ 73% من السكان
تحسین البنیة التحتیة للموانئ بنسبة 41٪ للوصول إلى المستویات الصینیة



دلیل الدیون16

أنغولا



دلیل الدیون17



دلیل الدیون18

كابو فیردي 

كابو فیردي في عام 2021
نمو اقتصادي 5.5٪

نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 137.6%
رصید المیزانیة 4.1%-

مؤشر شفافیة الدیون نسبة للمؤشر المعیاري 4.5/8



دلیل الدیون19

كابو فیردي 

الشكل: توزیع أرصدة دیون كابو فیردي



دلیل الدیون20

كابو فیردي 
تحدیات التمویل الحالیة

ما الذي لا تزال كابو فیردي بحاجة إلى تمویله؟
:بعض الأمثلة

الحصول على الكهرباء لـ 6٪ من السكان
الحصول على میاه الشرب لـ 13٪ من السكان

الوصول إلى الإنترنت لـ 37٪ من السكان
تحسین البنیة التحتیة للموانئ بنسبة 22٪ للوصول إلى المستویات الصینیة



دلیل الدیون21



دلیل الدیون22

الكامیرون

الكامیرون في 2021
نمو اقتصادي 4.1%

نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 45%
رصید المیزانیة 3.3%-

مؤشر شفافیة الدیون نسبة للمؤشر المعیاري 8 / 3.5

بلیون دولار تعهد بتخفیف الدیون الملتزم بها من 1.2

(HIPC) خلال مبادرة البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون

ملایین دولار لتخفیف الدیون الصینیة 6

ملیون دولار لتخفیف دیون المملكة المتحدة 51

ملیون دولار لتخفیف دیون الولایات المتحدة 19

الأمریكیة



دلیل الدیون23

الكامیرون

أ . التعرض للدیون الصینیة
إن الصین - ومن خلال القروض "الرسمیة" و"غیر الرسمیة" على حد سواء، هي أكبر تمویل فردي للكامیرون، حیث تمثل ما یقرب من 40% من

أرصدة الدیون الخارجیة للكامیرون وإجمالي تكالیف خدمة الدیون. واقترضت الكامیرون ما یقرب من ملیار دولار من الصین لتمویل میناء
كریبي، و678 ملیون دولار لمشروع إمدادات المیاه من نهر ساناجا.[8] وفي أوائل عام 2019، شطبت الحكومة الصینیة الدیون الحكومیة

[المعفاة من الفوائد التي لم تسددها الكامیرون للصین، والبالغة قیمتها الإجمالیة حوالي 78.4 ملیون دولار.[9

الشكل: تكوین أرصدة دیون الكامیرون



دلیل الدیون24

الكامیرون
تحدیات التمویل الحالیة

ما الذي لا تزال الكامیرون بحاجة لتمویله؟
:بعض الأمثلة

الحصول على الكهرباء لـ 37٪ من السكان
الحصول على میاه الشرب لـ 40٪ من السكان

الوصول إلى الإنترنت لـ 70٪ من السكان
تحسین البنیة التحتیة للموانئ بنسبة 33٪ للوصول إلى المستویات الصینیة
تحسین البنیة التحتیة للطرق بنسبة 20٪ للوصول إلى المستویات الصینیة



دلیل الدیون25

الكامیرون
والتي ستسمح للبلاد بتعلیق ،(DSSI) للمساعدة في تمویل التعافي من كوفید-19، تشارك الكامیرون في مبادرة تعلیق الدیون لمجموعة العشرین
خدمة الدیون من قبل دائنیها الثنائیین الرسمیین - بما في ذلك الصین - بإجمالي 337 ملیون دولار بحلول نهایة عام 2020. وفي مایو 2020،

(RCF) حصلت حكومة الكامیرون أیًضا على قرض بقیمة 226 ملیون دولار من صندوق النقد الدولي في إطار مرفق الائتمان السریع بدون فوائد
للتخفیف من آثار كوفید-19.[15] ویشمل إطار التعاون الإقلیمي تقدیم دعم للمیزانیة یهدف إلى تغطیة حوالي ثلث احتیاجات الكامیرون من التمویل

[الناجم عن الأوبئة.[16



دلیل الدیون26



دلیل الدیون27

جمهوریة الكونغو 

جمهوریة الكونغو في عام 2021
نمو اقتصادي 3.4%

نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 98.4٪
رصید المیزانیة 1.8٪

مؤشر شفافیة الدیون نسبة للمؤشر المعیاري 8 / 2

ملیار دولار الالتزام بتخفیف عبء الدیون عن 1.8

(HIPC) طریق مبادرة البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون

ملیون دولار لتخفیف الدیون الصینیة 139

ملیون دولار لتخفیف دیون المملكة المتحدة 65

ملیون دولار لتخفیف دیون الولایات المتحدة 15



دلیل الدیون28

جمهوریة الكونغو 

التعرض للدیون الصینیة
إن لأصحاب المصلحة الصینیین مصلحة كبیرة في حافظة دیون الكونغو. وكما هو الحال في أنغولا، غالًبا ما تكون الأدوات المدعومة بالنفط
بمثابة ضمان للائتمان الصیني.[7] واعتباًرا من عام 2020، بلغت حصة الدین الصیني من إجمالي رصید الدین الخارجي 45٪ بینما تبلغ

خدمة الدین للصین 43٪ من إجمالي خدمة الدین.[8] وتستخدم هذه القروض في المقام الأول لتمویل مشاریع البناء، ولا سیما الطرق السریعة.
وفي الأعوام الأخیرة، اقترضت الكونغو 1.8 بلیون دولار لبناء طریق سریع جدید یربط العاصمة برازافیل بالساحلو537 ملیون دولار أخرى

لطریق سریع ثان.[9] وفي عام 2019، وافقت الصین على إعادة هیكلة الدیون بمبلغ إجمالي 1.6 ملیار دولار، مما یوفر شروًطا جدیدة لثمانیة
[من أصل 24 قرًضا صینیًّا إلى الكونغو.[10] [11

الشكل : تكوین دیون جمهوریة الكونغو



دلیل الدیون29

جمهوریة الكونغو 
تحدیات التمویل الحالیة

ما الذي لا تزال الكونغو بحاجة إلى تمویله؟
:بعض الأمثلة

الحصول على الكهرباء لـ 31٪ من السكان
الحصول على میاه الشرب لـ 55٪ من السكان

الوصول إلى الإنترنت لـ 87٪ من السكان
تحسین البنیة التحتیة التجاریة بنسبة 45٪ للوصول إلى المستویات الصینیة
تحسین البنیة التحتیة للطرق بنسبة 155٪ للوصول إلى المستویات الصینیة



دلیل الدیون30



دلیل الدیون31

جیبوتي 

جیبوتي في عام 2021
نمو اقتصادي 8.5٪

نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 41.7٪
رصید المیزانیة 14.6%-

مؤشر شفافیة الدیون نسبة للمؤشر المعیاري 8 / 1



دلیل الدیون32

جیبوتي 

الشكل: تكوین دیون أرصدة دیون جیبوتي



دلیل الدیون33

جیبوتي 
تحدیات التمویل الحالیة

ما الذي لا تزال جیبوتي بحاجة لتمویله؟
:بعض الأمثلة

الحصول على الكهرباء لـ 40٪ من السكان
الحصول على میاه الشرب لـ 24٪ من السكان

الوصول إلى الإنترنت لـ 44٪ من السكان
تحسین البنیة التحتیة التجاریة بنسبة 26٪ للوصول إلى المستویات الصینیة



دلیل الدیون34



دلیل الدیون35

مصر 
مصر في عام 2021

نمو اقتصادي 2.8٪
نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 112٪

رصید المیزانیة 8.1%-
مؤشر شفافیة الدیون نسبة للمؤشر المعیاري 4.5/8



دلیل الدیون36

مصر 

تحدیات التمویل الحالیة

ما الذي لا تزال مصر بحاجة لتمویله؟
:بعض الأمثلة

الوصول إلى الإنترنت لـ 52% من السكان
تحسین البنیة التحتیة التجاریة بنسبة 25٪ للوصول إلى المستویات الصینیة

الشكل: الدین الصیني كنسبة من إجمالي الدین الخارجي لمصر



دلیل الدیون37

مصر 



دلیل الدیون38



دلیل الدیون39

إثیوبیا 

إثیوبیا في عام 2021
نمو اقتصادي 2.8٪

نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 112٪
رصید المیزانیة 8.1%-

مؤشر شفافیة الدیون نسبة للمؤشر المعیاري 8 / 4

بلیون دولار من الدیون الملتزم بها من خلال مبادرة 1.9

(HIPC) البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون

ملیون دولار لتخفیف الدیون الصینیة 141

ملایین دولار لتخفیف دیون المملكة المتحدة 7

ملیون دولار لتخفیف دیون الولایات المتحدة 46

الأمریكیة



دلیل الدیون40

إثیوبیا 

التعرض للدیون الصینیة 
الصین هي أكبر دائن ثنائي لإثیوبیا، حیث تمثل الدیون المستحقة 32٪ من رصید الدین العام لإثیوبیا، یلیها البنك الدولي بنسبة 31٪ اعتباًرا من
عام 2020. ومع ذلك، تمثل القروض الصینیة حصة أعلى بشكل غیر متناسب من إجمالي خدمة الدیون بنسبة 42٪ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة

المرتبطة بهذا المصدر من الائتمان. وقد اقترضت إثیوبیا من الصین لتمویل أكثر من 50 مشروًعا، منها 3 بلایین دولار لتوسیع الاتصالات
السلكیة واللاسلكیة، و2.5 بلیون دولار للسكك الحدیدیة بین أدیسي وجیبوتي، و2.3 بلیون دولار لمحطات الطاقة الكهرمائیة، و1.7 بلیون دولار

[لمطاحن السكر.[8

الشكل: تكوین أرصدة دیون إثیوبیا



دلیل الدیون41

إثیوبیا 

ما الذي لا تزال إثیوبیا بحاجة إلى تمویله؟
:بعض الأمثلة

الحصول على الكهرباء لـ 55٪ من السكان
الحصول على میاه الشرب لـ 70٪ من السكان

الوصول إلى الإنترنت لـ 82٪ من السكان
تحسین البنیة التحتیة للطرق بنسبة 130٪ للوصول إلى المستویات الصینیة



دلیل الدیون42

إثیوبیا 

والتي من شأنها أن تسمح للبلد بتلقي تعلیق خدمة الدیون من قبل دائنیها ،(DSSI) وشاركت إثیوبیا في مبادرة مجموعة العشرین لتعلیق الدیون
الثنائیین الرسمیین - بما في ذلك الصین - والبالغة 472.9 ملیون دولار بحلول نهایة عام 2020.[15]وفي أبریل 2020، طلبت إثیوبیا ووافق
صندوق النقد الدولي على تمویل طارئ بقیمة 411 ملیون دولار كجزء من برنامجها المیسر لأداة التمویل السریع للمساعدة في معالجة التداعیات

الاقتصادیة للوباء. وسیلزم سداد هذا في غضون 10 أعوام. كما نجحت إثیوبیا في طلب منحة من صندوق النقد الدولي من أبریل إلى أكتوبر
[2020 في إطار صندوق احتواء الكوارث والإغاثة بقیمة إجمالیة 12 ملیون دولار، والذي تم تمدیده مؤخًرا حتى أبریل 2021.[16



دلیل الدیون43



دلیل الدیون44

غانا 

غانا في عام 2021
نمو اقتصادي 5.9٪

نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 63٪
رصید المیزانیة 9.3٪-

مؤشر شفافیة الدیون نسبة للمؤشر المعیاري 8 / 7

بلیون دولار تعهد بتخفیف عبء الدیون عن طریق 2.2

مبادرة البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون

ملیون دولار لتخفیف الدیون الصینیة 246

ملیون دولار لتخفیف دیون المملكة المتحدة 100

ملیون دولار لتخفیف دیون الولایات المتحدة 26

الأمریكیة



دلیل الدیون45

غانا 

الشكل: تكوین أرصدة دیون غانا



دلیل الدیون46

تحدیات التمویل الحالیة

غانا 

ما الذي لا تزال غانا بحاجة إلى تمویله؟
:بعض الأمثلة

الحصول على الكهرباء لـ 18٪ من السكان
الحصول على میاه الشرب لـ 64٪ من السكان

الوصول إلى الإنترنت لـ 62٪ من السكان
تحسین البنیة التحتیة للموانئ بنسبة 22٪ للوصول إلى المستویات الصینیة
تحسین البنیة التحتیة للطرق بنسبة 48٪ للوصول إلى المستویات الصینیة



دلیل الدیون47

غانا 



دلیل الدیون48



دلیل الدیون49

كینیا 

كینیا في عام 2021
نمو اقتصادي 6.1٪

نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 62٪
رصید المیزانیة 8.5٪-

مؤشر شفافیة الدیون نسبة للمؤشر المعیاري 7.5/8

ملیون دولار تخفیف الدیون الصینیة 13.66

لیست جزءًا من مبادرة البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون



دلیل الدیون50

كینیا 

التعرض للدیون الصینیة
مع أخذ الدین الخارجي الكامل لكینیا في الاعتبار، تشكل القروض الصینیة حوالي ربع رصید دیون كینیا بسبب الحصة الكبیرة من الدیون

التجاریة متعددة الأطراف.[11] ومع ذلك، فإن الصین هي أكبر دائن ثنائي لكینیا، حیث تمثل 78.3٪ من خدمة الدیون الثنائیة الرسمیة لكینیا.
وتشمل المشاریع الرئیسیة الممولة باستخدام القروض الصینیة خط سكة حدید یربط مومباسا بمالابا (مقابل 5.1 ملیار دولار) والعدید من الآبار

[الحراریة الأرضیة (مقابل 867 ملیون دولار).[12

الشكل: تكوین أرصدة دیون كینیا



دلیل الدیون51

كینیا 

ما الذي ما زالت كینیا بحاجة إلى تمویله؟
:بعض الأمثلة

الحصول على الكهرباء لـ 25٪ من السكان
الحصول على میاه الشرب لـ 41٪ من السكان

الوصول إلى الإنترنت لـ 13٪ من السكان
تحسین البنیة التحتیة للموانئ بنسبة 2٪ للوصول إلى المستویات الصینیة
تحسین البنیة التحتیة للطرق بنسبة 10٪ للوصول إلى المستویات الصینیة



دلیل الدیون52

كینیا 
في یونیو 2020 - وهو أقل من درجة الاستثمار والمضاربة بدرجة "B+" من حیث الجدارة الائتمانیة، حافظت وكالة فیتش على تصنیف كینیا
عالیة، لكنها تشیر إلى القدرة على الوفاء بالالتزامات المالیة الحالیة مع افتراض عدم حدوث المزید من الصدمات الاقتصادیة.[20] - على الرغم

[من أن النظرة المستقبلیة سلبیة.[21

والتي ،(DSSI) بعد الانخفاض في البدایة، قررت كینیا في أواخر عام 2020 المشاركة في مبادرة تعلیق الدیون التي أطلقتها مجموعة العشرین
من شأنها أن تسمح للبلاد بتلقي تعلیق خدمة الدیون من قبل دائنیها الثنائیین الرسمیین - بما في ذلك الصین - والبالغة 630.8 ملیون دولار بحلول
نهایة عام 2020.[22]وفي أبریل 2020، حصلت كینیا على قرض بدون فوائد بقیمة 739 ملیون دولار من صندوق النقد الدولي في تمویل

الطوارئ كجزء من برنامج التسهیلات الائتمانیة السریعة، والذي سیحتاج سداده إلى 10 أعوام. یقترح صندوق النقد الدولي أن هذا سیغطي ٪35
[من احتیاجات كینیا التمویلیة الفوریة لكوفید-19.[23



دلیل الدیون53



دلیل الدیون54

موریتانیا 

موریتانا في عام 2021
نمو اقتصادي 4.2%

نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 90%
رصید المیزانیة 2.6%-

مؤشر شفافیة الدیون نسبة للمؤشر المعیاري 8 / 3

ملیون دولار تعهد بتخفیف عبء الدیون عن طریق 622

مبادرة البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون

ملیون دولار لتخفیف الدیون الصینیة 61

ملایین دولار لتخفیف دیون المملكة المتحدة 4

ملیون دولار لتخفیف دیون الولایات المتحدة الأمریكیة 2



دلیل الدیون55

موریتانیا 

التعرض للدیون الصینیة
إن موریتانیا جزء من مبادرة الحزام الاقتصادي لطریق الحریر، ولكن القروض الصینیة لیست جزءا رئیسیًّا من محفظة دیون البلاد. [6] وقد

شّكل الائتمان الصیني 8% من إجمالي أسهم الدین الخارجي لموریتانیا اعتباًرا من عام 2017. وأقرضت الصین موریتانیا حوالي 300 ملیون
دولار لتوسیع مینائها في عام 2008، الذي لا یزال أكبر مشروع في البلاد منذ عام 2000.[7] والدائنون الرئیسیون للبلاد هم المؤسسات

الرئیسیة المتعددة الأطراف (بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) حیث تبلغ حوالي 48% من الدیون الخارجیة الموریتانیة، تلیها
[الكویت (26%) والمملكة العربیة السعودیة (%12).[8

الشكل : تكوین رصید دیون موریتانیا



دلیل الدیون56

موریتانیا 

ما الذي ما زالت موریتانا بحاجة إلى تمویله؟
:بعض الأمثلة

الحصول على الكهرباء لـ 55٪ من السكان
الحصول على میاه الشرب لـ 29٪ من السكان

الوصول إلى الإنترنت لـ 81٪ من السكان
تحسین البنیة التحتیة للموانئ بنسبة 43٪ للوصول إلى المستویات الصینیة
تحسین البنیة التحتیة للطرق بنسبة 275٪ للوصول إلى المستویات الصینیة



دلیل الدیون57



دلیل الدیون58

موریشیوس
موریشیوس في عام 2021

نمو اقتصادي 5.9٪
نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 73%

رصید المیزانیة 6.7٪-
مؤشر شفافیة الدیون نسبة للمؤشر المعیاري 8 / 5



دلیل الدیون59

موریشیوس

ما الذي لا تزال موریشیوس بحاجة لتمویله؟
:بعض الأمثلة

الحصول على الكهرباء لـ 63٪ من السكان
الوصول إلى الإنترنت لـ 73٪ من السكان

تحسین البنیة التحتیة للموانئ بنسبة 9٪ للوصول إلى المستویات الصینیة

الشكل: الدین الصیني كنسبة من مجموع الدین الخارجي لموریشیوس



دلیل الدیون60

موریشیوس



دلیل الدیون61



دلیل الدیون62

المغرب
المغرب في عام 2021

نمو اقتصادي 4.8٪
نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 78%

رصید المیزانیة 6٪-
مؤشر شفافیة الدیون نسبة للمؤشر المعیاري 8 / 4



دلیل الدیون63

المغرب

ما الذي لا یزال المغرب بحاجة لتمویله؟
:بعض الأمثلة

الوصول إلى الإنترنت لـ 36٪ من السكان
تحسین البنیة التحتیة التجاریة بنسبة 35٪ للوصول إلى المستویات الصینیة

الشكل: الدین الصیني كنسبة من إجمالي رصید الدین الخارجي للمغرب



دلیل الدیون64

المغرب



دلیل الدیون65



دلیل الدیون66

موزامبیق
بلیون دولار من الدیون الملتزم بها من خلال مبادرة 2.1

البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون

ملیون دولار لتخفیف الدیون الصینیة 88

ملیون دولار لتخفیف دیون المملكة المتحدة 78

ملیون دولار لتخفیف دیون الولایات المتحدة 27

الأمریكیة

موزمبیق في عام 2021
نمو اقتصادي 4.7%

نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 125%
رصید المیزانیة 5.3%-

مؤشر شفافیة الدیون نسبة للمؤشر المعیاري 3.5/8



دلیل الدیون67

موزامبیق

الشكل: تكوین رصید دیون موزامبیق



دلیل الدیون68

موزامبیق
ما الذي لا تزال تحتاج موزامبیق لتمویله؟

:بعض الأمثلة

الحصول على الكهرباء لـ 69٪ من السكان
الحصول على میاه الشرب لـ 44٪ من السكان

الوصول إلى الإنترنت لـ 79٪ من السكان
تحسین البنیة التحتیة للموانئ بنسبة 22٪ للوصول إلى المستویات الصینیة
تحسین البنیة التحتیة للطرق بنسبة 144٪ للوصول إلى المستویات الصینیة



دلیل الدیون69



دلیل الدیون70

نیجیریا 

نیجیریا في عام 2021
نمو اقتصادي 2.4٪

نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 35٪
رصید المیزانیة 5٪-

مؤشر شفافیة الدیون نسبة للمؤشر المعیاري 7.8/8

ملیون دولار لتخفیف الدیون الصینیة 5.5

لیست جزءًا من مبادرة البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون



دلیل الدیون71

نیجیریا 

التعرض للدیون الصینیة
لدى نیجیریا نسبة صغیرة نسبیًّا من الدیون الصینیة في حافظة تمویلها. ووفًقا لمكتب إدارة الدیون في نیجیریا، بلغ إجمالي الاقتراض من الصین

[3.121 ملیار دولار أمریكي، وهو ما یمثل 3.94% من إجمالي الدین العام للبلاد حتى 31 مارس 2020.[6

الشكل: تكوین رصید دیون نیجیریا



دلیل الدیون72

نیجیریا 

ما الذي ما زالت نیجیریا بحاجة إلى تمویله؟
:بعض الأمثلة

الحصول على الكهرباء لـ 44٪ من السكان
الحصول على میاه الشرب لـ 49٪ من السكان

الوصول إلى الإنترنت لـ 39٪ من السكان
تحسین البنیة التحتیة للطرق بنسبة 79٪ للوصول إلى المستویات الصینیة



دلیل الدیون73

نیجیریا 



دلیل الدیون74



دلیل الدیون75

جنوب أفریقیا

جنوب أفریقیا في عام 2021
نمو اقتصادي 4٪

نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 83%
رصید المیزانیة 11.1%-

مؤشر شفافیة الدیون نسبة للمؤشر المعیاري 8 / 7



دلیل الدیون76

جنوب أفریقیا

التعرض للدیون الصینیة
تأخذ جنوب أفریقیا قدًرا متزایًدا من القروض من الصین منذ عام 2009 ولكنها لا تمثل حصة كبیرة من أرصدة الدیون الخارجیة لجنوب أفریقیا -

حیث كان حوالي 4% فقط من إجمالي أرصدة دیونها الخارجیة من الصین في عام 2017 - وهي زیادة تدریجیة من 1.2% في عام 2009.
وطبًقا لمبادرة البحوث الأفریقیة الصینیة، طلبت جنوب أفریقیا من الصین تمویل 17 مشروًعا على الأقل بین عامي 2000-2018. وكان

معظمهم (11) قرًضا لدعم وضع العملة الأجنبیة في البلاد.[5] وركز الباقي بشكل رئیسي على قطاع النقل والطاقة. وقد یكون السبب في النوع
السابق من القروض هو أن الصین هي واحدة من أهم الشركاء التجاریین لجنوب أفریقیا. وفي عام 2018، أصبحت الصین أكبر وجهة تصدیر لها،

وصدرت جنوب أفریقیا 18.1 ملیار دولار أمریكي إلى الصین، أي ما یمثل 15.7٪ من إجمالي قیمة صادرات جنوب أفریقیا. وكانت المنتجات
[الرئیسیة المصدرة من جنوب أفریقیا هي الذهب وخام الحدید وخام المنغنیز.[6

الشكل: الدین الصیني كنسبة من مجموع الدیون الخارجیة لجنوب أفریقیا



دلیل الدیون77

جنوب أفریقیا

ما الذي لا تزال جنوب أفریقیا بحاجة إلى تمویله؟
:بعض الأمثلة

الحصول على الكهرباء لـ 9٪ من السكان
الحصول على میاه الشرب لـ 7٪ من السكان
الوصول إلى الإنترنت لـ 45٪ من السكان



دلیل الدیون78



دلیل الدیون79

السودان

السودان في عام 2021
نمو اقتصادي 3٪-

نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 75%
رصید المیزانیة 4.3٪-

مؤشر شفافیة الدیون نسبة للمؤشر المعیاري 2/8

ملیون دولار لتخفیف الدیون الصینیة 205

لیست جزءًا من مبادرة البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون



دلیل الدیون80

السودان



دلیل الدیون81

السودان

ما الذي لا یزال السودان بحاجة لتمویله؟
:بعض الأمثلة

الحصول على الكهرباء لـ 40٪ من السكان
الوصول إلى الإنترنت لـ 70٪ من السكان

تحسین البنیة التحتیة التجاریة بنسبة 42٪ للوصول إلى المستویات الصینیة
تحسین البنیة التحتیة للطرق بنسبة 372٪ للوصول إلى المستویات الصینیة

الشكل: الدین الصیني كنسبة من إجمالي الدین الخارجي للسودان



دلیل الدیون82

السودان



دلیل الدیون83



دلیل الدیون84

توج
و

توجو في عام 2021
نمو اقتصادي 4٪

نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 37%
رصید المیزانیة 1.6%-

مؤشر شفافیة الدیون نسبة للمؤشر المعیاري 4.5/8

ملیون دولار تعهد بتخفیف عبء الدیون عن 282

طریق مبادرة البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون

ملیون دولار لتخفیف الدیون الصینیة 53

ملایین دولار لتخفیف دیون المملكة المتحدة 6

لا شيء لتخفیف دیون الولایات المتحدة الأمریكیة



دلیل الدیون85

توج
و



دلیل الدیون86

توج
و

تحدیات التمویل الحالیة

الشكل : تكوین رصید دیون توجو

ما الذي لا تزال توغو بحاجة لتمویله؟
:بعض الأمثلة

الحصول على الكهرباء بالنسبة لـ 1٪ من السكان
الحصول على میاه الشرب لـ 35٪ من السكان

الوصول إلى الإنترنت لـ 88٪ من السكان
تحسین البنیة التحتیة التجاریة بنسبة 41٪ للوصول إلى المستویات الصینیة
تحسین البنیة التحتیة للطرق بنسبة 33٪ للوصول إلى المستویات الصینیة



دلیل الدیون87

توج
و



دلیل الدیون88



دلیل الدیون89

تونس
تونس في عام 2021

نمو اقتصادي 4.1%
نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 82%

رصید المیزانیة 4.5٪-
مؤشر شفافیة الدیون نسبة للمؤشر المعیاري 8 / 6.5



دلیل الدیون90

تونس

ما الذي لا تزال تونس بحاجة لتمویله؟
:بعض الأمثلة

الوصول إلى الإنترنت لـ 37٪ من السكان
تحسین البنیة التحتیة للموانئ بنسبة 28٪ للوصول إلى المستویات الصینیة
تحسین البنیة التحتیة للطرق بنسبة 36٪ للوصول إلى المستویات الصینیة



دلیل الدیون91

تونس



دلیل الدیون92



دلیل الدیون93

زامبیا
زامبیا في عام 2021

نمو اقتصادي 2.3٪
نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 85%

رصید المیزانیة 5.03٪-
مؤشر شفافیة الدیون نسبة للمؤشر المعیاري 8 / 4.5

بلیون دولار من الدیون الملتزم بها من خلال مبادرة 2.5

البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون

ملیون دولار لتخفیف الدیون الصینیة 259

ملیون دولار لتخفیف دیون المملكة المتحدة 151

ملیون دولار لتخفیف دیون الولایات المتحدة 122

الأمریكیة



دلیل الدیون94

زامبیا



دلیل الدیون95

زامبیا
الشكل: تكوین أرصدة دیون زامبیا

ماذا لا تزال زامبیا بحاجة إلى تمویله؟
:بعض الأمثلة

الحصول على الكهرباء لـ 60٪ من السكان
الحصول على میاه الشرب لـ 77٪ من السكان

الوصول إلى الإنترنت لـ 46٪ من السكان
تحسین البنیة التحتیة للطرق بنسبة 234٪ للوصول إلى المستویات الصینیة



دلیل الدیون96

زامبیا



دلیل الدیون97



دلیل الدیون98

زمبابوي
زیمبابوي في عام 2021

نمو اقتصادي 2.5٪
نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 95%

رصید المیزانیة 0.82%-
مؤشر شفافیة الدیون نسبة للمؤشر المعیاري 8 / 6

ملیون دولار لتخفیف الدیون الصینیة 155

(HIPC) لیست جزءًا من مبادرة البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون



دلیل الدیون99

زمبابوي

الشكل: الدین الصیني كنسبة من مجموع الدین الخارجي لزمبابوي



دلیل الدیون100

زمبابوي

ما الذي لا تزال زامبیا بحاجة لتمویله؟
:بعض الأمثلة

الحصول على الكهرباء لـ 59٪ من السكان
الحصول على میاه الشرب لـ 36٪ من السكان

الوصول إلى الإنترنت لـ 43٪ من السكان



دلیل الدیون101

الملحق الأول: مسرد المصطلحات



دلیل الدیون102



دلیل الدیون103



دلیل الدیون104



دلیل الدیون105



دلیل الدیون106

الملحق الثاني: تقییم مؤشر شفافیة الدیون

جدول1 : موجز المعاییر ونظام تحدید درجات مؤشر شفافیة الدیون



دلیل الدیون107

الجدول2 : مؤشر شفافیة الدیون لجمیع البلدان العشرین



دلیل الدیون108

الملحق الثالث: الأفریقیون الموقعون على مبادرة الحزام
الاقتصادي لطریق الحریر



دلیل الدیون109

حواشي
































