




'صإ٤ب,|1 |*ب

النوي التقرير

١٩٨٢



الرحيم الرحمن الله بسيم

تفرقوا وال جميعا الله بحبل واعتصموا

العظيم الله صدق



تميان ال سلطان بن زايد الشيخ السمو صاحب

المتحدة العربية االمارات دولة رئس



الصندوق ادارة بملس ورئيس العهد ولي



االدارة بملس أعضاء

ضان آل محط ن سرور اكخ سمو
االدارة محاس رئيس ناب

تميان آل محمد بن طحنون الشخ سمو

النعيمي الله عبد راشد معالي

ركي عباس حمن اللكتور معالي

السويدي حبروش محمد معالي

الباجهجي عدنان الدكتور معالي

 النوبس ناصر سعادة
الصدوق عام مدير



امحتويات

اسحة رقم
٧ ...........................................................الصندوى عن أساسية بيانات -
٩ .........................................'مهيان آل محمد بن سرور للشخ افتتاحية كلمة -

١٣ ................................................................االدارة بملس الى مرفوع تقرير -

١٥ ......... ٠١٩٨٢ عام خالل الصندوق مشروعات - األول الفصل

٣٠ ...... الصندوق ويديرها الحكومة ممولها الي المشروعات - الثاني الفصل

٣٤ ..............................................البحث قيد مشروعات - الثالث الفصل

 عام خالل المالي والوضع ١٩٨٢/١٢/٣١ ي العمومية الميزانية - الراح الفصل
٤٦ .................................................................................................١٩٨٢

والجداول البيانية االشكال - هلمحق



الصندوق عن أساسية بيانات

١٩٧١ يوليو ١٥ التأسيس

امارات. درهم مليون ٢٠٠< به) (الممرح المفرر المال رأس
امارات. درهم .لميون ٢١٣٢ر ٠٢ ١٩٨٢ ديمبر ٣١ حتى المدفوع المال رأس

: العذوق أغراض
 تدعا واألخرى واآلسيوية واالفريقية العربية للدول االقتصادية الماعدات تقديم - ١

شروعات. في ماهمة أو قروض شكل في وذلك االقتعادى سموها
خلق عل وتعمل أغراضه تكل الي المالية المومات تأمير في المشاركة أو تأمير - ٢

. الدولة ي مالية سوق وتدعيم
 تكا والني التنفيذية الاللة تحددها الني التعهدات من ذلك وغير الصانات اصدار - ٣

أغراضه.

 انحتلغة. انجزية االمتهار ومائل ي مؤقتة سيولة من له قريتوا ما استخدام - ٤
 االقتصادية. التنمية بماالت مختلف في الفتية والمعونات الحبرات توقير - ٥
أغرافه. لتحقيق الزمة تكون أخرى خدمات أو أنشطة بأية القيام - ٦

 ١٩٨٢ ديمبر ٣١ حتى المقدمة القرونى

 التكلفة) (بعر ١٩٨٢ ديمبر ٣١ حتى الماهمات
 ١٩٨٢ ديمبر ٣١ حتى الغنية المعونات
 ٣١ حتى أبوفلبي ماية دائرة لمالح العذوق يديرها الني والمنح القروض
١٩٨٢ ديسبر

 سمويل امارات درهم مليون ٣٧٢٩ر٣

 نامية. دولة ٤. في مفروعا ٨٣

 امارات. درهم مليون ١٨ره٢٧٦

 امارات. درهم ١ر٧١٨««ر٠

امارات. درهم مليون ٢٣١٢ر٧٩

٧



 وال ماله رأس من ١ * على مثرع أى ي الصندوق ماهمة تزيد أن اليحون -: االقراض شروط

للمثربع. الكلية التكلفة من /"٠ ٥ ٠ نبة على

 من نوع لكل بالنية االقراض بشروط يختص فعا الدول بين اكييز عدم -
المشروعات.

 ما بقدر اال آخر نوع على المشروعات أو القطاعات من معين نوء تفضيلي عدم -
 محقيق ،ردف المعنية الدول بي التنمية أوبرامج خطط ي أولوية من تحتله

للتنمية. معدل أففل
 مع السداد وأجل الفائدة لعر بالنية ميسرة بثروط القروض تقديم يكون -

.معقولة امهال فأرة

 مقابا بالمائة نصف فرض كل اتفاقية في المقرر الفائدة سعر الى يغاف -

االتفاقية. تنفيذ ومعروفات االدارية المصروفات
 التجارى العائد ذات المشروعات أموال رؤوس ي الصندوق ماهمة تكون -

 االفراد تشجي* الى سبؤدى الماهمة هذه كانت ادا خاصة المناسب

 أهمية ذا المثروء يكون أن وبثرط المشروع في الماهمة على والمؤسسات

.المتفيدة للدولة القودي ولالقتصاد يمثله الذى للقطاع حيوية
 جه 4ب نييا الكبيرة المشارح يل ممو بي والمشاركة التنيق الى الصندوق يعمد -

 هذه مثل لنجاح ضانا األخرى والدولية واالقليمية لية الما المومات م* خاص

المشروعات.

غباش. سعيد معالي بناية - السياحي النادى منطقة : العنوان
(الصندوق) البربي العنوان - )٨١٤( : بريد صندوق

 EM ٢٢٢٨٧ تلكر - ٨٢٢٨٦٥ : تليغون

.المتحدة العربية االمارات - أبوظبي

٨



 بن سرور البخ لمو افتتاحية كلمة
 مجلس رئيس ناب نميان آل محمد

االدارة

الرحيم الرحمن الله بسم

 فرة في ١٩٨٢ لعام العربي االقتصادى لالنماء أبوظبي لعندى النوى التقرير يعدر
 والنامية المتقدمة للدول والمالية االقتصادية األوضاع في اضطرابا العالمي االقتعاد لمها يثهد

. سواء حد على

 الي األولية المواد أمعار وانحفاض الفائدة أمعار وارتفاع والبطالة الكاد قامتمرار
 من زادرتط متدنية لث مستويا بلغت والتح، دراممها صا حصيلة في النامية الدول عليها تعتمد
 وترآلم مدفوعاتها موازين ي العجز وزيادة الدول لهذه التجارى التبادل نسب تدهور حدتها
 نب مجا٠ مجتمعة العوامل ٥هذ كل .لها لنبة با الدين خدمة وتعاظم الحارجية الديون

 الغو معدالت على تاممة بصورة انعكست الدولية المالية االسواق ي العشوائية االضطرابات
 صحيت وقد فقرا. االكر للدول بالنسبة خطورة أكر وبدرجة النامية للدول االقتصادى

 وتدفقات التجارة عل المفروطة القيود الدول لهذه االقتصادى المار على السلبية اآلثار
 الوضع السبعينات خالل النامية الدول ي التنمية تجارب أظهرت وقد االموال. 'رؤوس

 وخاصة الالتينية أمريكا ودول اآلسيوية بالدول مقارنة االفريقية للدول اليء االقتصادى
الصحراء. جنوب فقرا االكر االفريقية الدول

 وصآلة الدول لهذه الديون مداد على والقدرة االستيعابية القدرة ضعف ذلك ويعكس

 ولم االموال. رؤوس حنكات من تعوق الني اخاطر وجود لع االجنبية االستيارات حجم
 ولكن مواتية الغير األوضاع هذه عن ممعزل الالتينية أمريكا ودول االسيوية الدول تكن

 أمريكا دول بعض في والمالية النقدية المثاكل حدتها في تفوق كانت وان أقل بدرجة
 السلبي التأثير من لها كان بدرجة الخارجية الديون وأعباء الجامح للتضخم نتيجة الالتينية

 تغادى .-هدف الدولية االجزعات من العديد عقد الى دعا ما العالمي المالي الوضع عل
لها. نتيجة الدولي االقتصاد ينهار قد عالمية نقدية أزمة حدوث

 في العالم يواجهها الني والمالية االقتصادية االضطرابات هذه وراء ض نتاءل أن ولنا
 االقتصادية السياسة عناصر طياتها ي تحمل التساؤل هذا على االجابة ان الراض؟ الوقت

 كانت ما على الدولية المؤسسات نظم واستمرار صناعيا المتقدمة الدول تتبعها الني العشوائية
 على المقروصة القيود ي تكن كذلك الثانية. العالمية الحرب انتهاء منذ تعديل بدون عليه

 ثم القا وباالسلوب بالدرجة الماعدات حجم كفاءة وعدم اليها النامية الدول صادرات
 في الدول هذه تجد حيث صناعيا المتقدمة الدول مصالح األولى بالدرجة تفيد أتها بحيث

 الغير االنتاجي القن ونقل صادراتها زيادة في واسعا بماال النامية للدول المشروطة مساعداتها
 االستشاريون به يقوم الذى والمدور الحاالت أكر ي النامية الدول لطبيعة مالثم.

المشروع. ادارة في مشاكل ض يصاحبه وما للمشروعات

 الديون فداد لالقرض الدولية المالية االسواق الى النامية الدول لجوء ذلك الى أصف
 لها. الخارجية الديون خدمة صعوبة من االخرى هي زادت باهظة فائدة وبأسعار عليها الني
منظمة مرمة والى النقط أسعار الى المشاكل هذه جمع تؤول أن القدر سخرية ومن



 أنباء وأاالت مؤسسات من لدنها وبما صناعيا المتقدمة الدول استطاعت حيث األوبك
 االقتصادية للمشاكل الرئيسي السب هي النفط أسعار في التطورات بأن تدعي أن قادرة
 االقتصاديين فان رأينا وي سواء. حد على المتقدمة والمدول بل النامية الدول منها تعاني الني

 التصدى في ا^بر العبء اآلن عيهم يقع والتنمية اتويل بماالت في المتخصصين العرب
 االستعار وتاريخ والتنمية التخلف لقصايا العديدة الجوانب أغفلت الني االدعاءات لهذه

 حوار ان . حديثا المستقلة الشعوب ثروات ومهب النامية للدول االقتصادى بم اليابمي

 سياسي اطار داخل نجتمع ألننا ذلك اآلن جدوى بال بات قد الجنوب مع ل الثط
 عيها بمب النامية الدول فان وعيه صناعيا. المتقدمة المدول صغ من وتنظيمي واقتصادى

 عقائدها مع يتناسب اطار ،صناعيا المتقدمة الدول مع للمفاوصات العام االطار تحدد أن
 حوار طريق عن وذلك لها، المشتركة للمصالح ض المتجا االطار أى ،وتنظاتجا وظروفها

 تغاوطي وطع الى الوصول دف٣، الجنوب مع الجنوب حوار أى البعض، بعضها لع أخمق
االقتصادية. ينها وحر امكانيابما واسالباد المشنزكة المصاك تحديد بعد أفضل

 ينع وابع من النامية للدول واالجكاعية االقتصادية التنمية فلطة لولهع الوقت آن لقد
االقتصادية. أو السياسية لضفوط با سواء عيها يفرطر وال ذاتجا من

 المصدرة العربية الدول الثالث العالم لدول التنمية لفططة االطار هذا ضن ويدخل
 من الجموعات هذه بين الحوار ^ائز كأحد العجز ذات النامية بالدول وعالقتها للنفط

 الدول. لهذه واالعية االقتصادية الهياكل واقع من يبى أن يحب الحوار هذا الدول.
 العامة للمفاهيم طبقا وذلك اقتصاديا متخلفة نامية دول األخرى هي العربية النفطية فالدول

 االقتصادى التخلف ومشاكل خصائص في جميعها األخرى هي تشترك وبالتالي للتخلف.
 وتصدير استخراج على أساسية بصفة تعتمد الدول هذه فان آخر جانب من واالجياعي.

 والى حادة لتقلبات أسعارها وتتعرض النضوب الى مآلها الخام النفط وهي واحدة سلعة
 تدور والمنى للدخل الرئيسي المورد فيه تعتبر الذى الوقت في اآلن. يحدث كا االتحفاض

 تكتشف لم النفط غير الطبيعية الموارد أن حيث األخرى االقتصادية األنشطة بابي حوله
 الدخل مصادر في تنوع لتحقيق للتنمية برامج الى األخرى هي وتحتاج محددة بطريقة

 سبل لها ء بمي مصطردة معدالت الى واالجياعي االقتصادى اتو بمعدالت والوصول
داثمة. وبصورة الدولي الجتع داخل الكريم العيش

 على تعتمد الثالث العالم دول الى العربية النفطية الدول من التنمية مساعدات فلسفة ان
 اقتصادية مناك وبدون بمحفة شروط بدون المساعدة يد مد في الحنيف االسالمي الدين
 فالمفهوم الخارجية. المساعدات في المتخصصة ومنظابما العربية الدول هذه على تعود

 في التنمية دف٦ذ عدة اطط مبدأ على يعتمد الدول لهذه عدات اطط لفلسفة االسايمي
 أصفا فاذا الثالث. العالم دول بين والتفاهم التعاون أواصر لربط النامية الدول اقتصاديات

 وأن صادراتجا على الطلب زيادة الى تؤدى ال الدول هذه تقدمها الني المعونات أن دلك الى
١٠



 في التنمية لت لمؤسسا بالنسبة الوضع عكس على مشروطة غير العربية الصناديق قرونو
 يخفع حيث أيضا مشروط غير والمقاولين االستشاريين اختيار وان . صناعيا المتقدمة الدول
 مع تعاملها في أفضل نبي ونع في النامية الدول أن نجد . الدولية المناقصات لمعايير ذلك
 الوطنيين والمقاولين االستشاريين تشح الصناديق هذه فان كذلك العربية. الصناديق هذه

.وكغاءنجم سمعقم من التأكد بعد ذلك منها -طلب اذا المقترضة الدول في

 نسبة تثكل بكوتها تتصف للنفط المصدرة العربية الدول مساعدات فان معلوم هو وئل

 المتقدمة الدول قدمته ما الدول لهذه الماعدات نسبة فاقت حيث القومي دخلها من كبيرة
 النفطية الدول من الميرة المالية الماعدات معظم فان كذلك كبيرة. وبدرجة صناعيا
 تحلفا ا,^ثر والدول المنخفض الفردى الدخل ذات النامية الدول أساسا تستهدف العربية

وتضررا.

 فلظة أسس تطبيق في وواضح حي نموذج المتحدة العربية االمارات دولة ان
 السمو صاحب بقيادة ١٩٧١ عام في قيامها اعالن فنن الثالث. العالم لدول الساعدات

 نامية كدولة المزدوج دورها أديمت االتحاد مسيرة قاثد نهيان آل ملطان بن زايد الشيخ
 من والدولي االقليمي المتوى على االمارات دولة ساهت فلقد األوبك. في عصر وكدولة
 التنمية ف يتهد نئاط كل في العربي االقتعادى لالنما، أبوظبي صندوق خالل

 الصندوق قدمها الى الميرة القروض قيمة بلغت فقد الثالث. العالم دول في االقتصادية
 قدم كا امارات- درهم مليون ٣٧٢٩ر٣ قيمته ما ١٩٨٢ عام نهاية وحتى انشائه منذ

 فقد والماهمات االسئار مجال في أما فنية. معونات شكل في امارات درهم ١ر٧١٨ار « ٠
 بادارة كذلك الصندوق ويصطلح امارات. درهم مليون ١٨٥ يعادل اشرع كان

 بلغت حيد واآلسيوية واالفريقية العربية الدول في أبوظبي حكومة نمرلها الني المشروعات
 مليون ٢٣١٢ر٧٩ يعادل ما ١٩٨٢ عام نهاية وحتى انجال هذا في والمنح الغروض حجم
للمثروعات. جزلي أو كامل كتمويل امارات درهم

 فقد ١٩٨٢ عام نهاية وحتى انشائه منذ الصندوق قدمها الني الميرة للقروض وبالنبة

: يلى كا وتفميلها نامية دولة أربعين في مشروعا ونمانين ثالثة كويل كانت
القروض. اجالي من /٠٧٤ بنبة عربية دولة ١٢ في مشروعا ٤٣

القروض. اجالي من /'٠٨ بنبة افريقية دولة ١٨ في مشروعا ٢٦

القروض. اجالي من /١٣ بنبة آسيوية دول ٨ في مشروعا ١١

 القروض. اجالي من ا ٤ بنبة ورقيا مالطة أخرى دول في مشروعات ٣

كا معها تعاون الني الدول في االساسية البنية مشروعات على الصندوق تركيز كان وقد

: لي

 ٠ /"٠١٢ر ١٩ بنسبة السمكية والثروة الريفية والتنمية للزراعة مشروعا ١٤

 ./'.١٢ر٦ه بنبة والتخزين والمواصالت للنقل مشروعا ٢١

١١



 ./'.٢٤ر٣٣ بنسبة والماء للكهرباء مشروعا ٢٠
 ./'.٤٨ر٧٢ بنبة واالستخراجية التحويلية للصناعات مشروعا ٢٥

./'.٢ر١١ بنسبة لالسكان واحدا ومشروعا والفنادق للسياحة مشروعان

 قطع قد االخرى العربية والصناديق أبوظبي صندوق بين التعاون أن الى االشارة وتجدر
 اتفاقيات وحتى ومتابعة وتقييم استطالعية بعثات من المشرع مراحل جمع في كبيرا شوطا

 بدور يقوم الصندوق فان كذلك تقريبا. مشاغمة األخرى هي أصبحت القروض
 عن بالنيابة يقوم كا والمالية. االقتصادية االمور بعض في االمارات لدولة االحارى

والفجيرة. العين من كل ي المشروعات بعض ادارة عل االشراف في أبوظبي حكومة

 السمحاء االسالمية عقيدتنا من نابعة الصندوق يقدمها الني الميسرة المساعدات هذه ان
 االن ممر والني النامية الدول مساعدة بأهمية االمارات وشب الدولة رئيس سمو شعور ومن

 صندوق ان عاما. عثرة خمسة من أكر منذ االمارات دولة Iff مرت الني المراحل بنفس
 الدول من الماعدات لفلخة الحية الغاذج أحد هومن العربي االقتصادى لالنماء أبوظبي
 األخوى والتعاون التضامن عن العملي التعبير ممثابة وهو الثالث العالم دول الى العربية النفطية

 اطار داخل الجنوب مع الجنوب لحوار الناجحة الركائز أحد من انه الثالث، العالم دول بين
البناء. الدولي التعاون عليه يكون أن محب كا الدولية التنمية

١



الى مرفوع تقرير
المذوق ادارة مجلس

نهيان آل زايد بن خليغه الثخ المو صاحب
البربي االقتمادى لالنماء أبوفلبي محدوق ادارة مجلس رئيس

 العذوق بانثاء الخاص ،١٩٧١ لة ٣ رقم الغانون ض )٨( رقم المادة لنص تنفيذا

 لعام النوى التقرير العذوق ادارة بملس الى أريع بأن أتثرف الداخلية، والالتحة

٠١٩٨٢

النوير نامر
لصندوق ا م عا مدير

١٩٨٣ مارس في أبوظبي

١٣





األول الفصل

١٩٨٢ عام خالل الصدوق مشروعات



العربية الدول

المغربية المملكة

: المشرع امم
 على القاتمة الهيئة
 : المشروع تغين

: المشروع ومف

األوط. الحوز مشروع

 بمراكش. الفالحى ر لالسي الجهوى والمكب التجهيز وزارة

: من المشرع يتكون
 ٢٧٠ حوالي التخزينية قدرته تباغ ترابي سد وهو : وملحقاته شواريت آيت سد أ)

 حوالي له ارتفاع وأقعى منز ٣٨٠ حوالي القمة عند طوله يبغ و مكعب ماًر مليون
 وحفر النزاب من مكب نز مليون ٩ حوالي ردم على الد أخمال وتشتمل منزا. ١٤٠

المياه. مجرى لتحويل مؤقت نغق وبناء مكب منز مليون ١هر حوالي
 ٧ ١ طولها يبإغ المشروع أراضي الى الرى مياه لتوصيل اسمنتية قناة : روكاد قناة ب)

كيلومنزا.
 آالف نية نما حوالي لرى والثانوية الرئيسية القنوات على وتشتمل : الرى منشآت ج)

بالرش. آالف وأربعة باالساب هكتار
 الزراعي ر االمتي ومراكز الزراعية اآلالت على وتشتمل : الزراعية الحدمات د)

الزراعي. والتسليف االرشاد وأخمال ومستلزماتها
 منز ١ر٤ وسعة كيلومنزات ٦ بطول أنابب خط انشاء وتشمل : الثرب مياه منشآت ه)

 الغراض مراكش لمدينة المياه من سنويا ا،كعب منز مليون ٤٠ لنقل نية اثا مكب
والصناعي. المنزلي االستهالك

 من الكهربائية الطاقة لتوليد محطة انشاء وتتضمن : الكهربائية الطاقة توليد منشآت و)
 كهربائية نقل وخطوط التة في ميجاواتاساعة ١١٥ االنتاجية طاقتها تبلغ السد
كيلومنز. ١١٠ طولها

 وادى في المتاحة المائية الموارد لاسفال طريق عن الزراعي االنتاج زيادة الى المشرع تهدف على واثاره المشرع من الهدف
الى نهدف كا الزراعية. األرافي من هكتار ألف ٥٧ حوالي لرى اسعالها وتنظيم األخضر القوهي االقتصاد

 الكهربائية الطاقة وتوليد والصناعي المنزلي االستهالك الغراض مراكش لمدينة المياه توفير
للكهرباء. الوطنية الشبكة لتدعيم

/'٠٤٦ حوالي مها امارات درهم علون ١٣٢٠ بحوالي للمشروع االجالية التكاليف تقدر : المشروع تكاليف
االجنبية. بالعملة

درهم مليون ١ . . البالح العربي االقتصادى لالنماء أبوظبي صندوق قرض جانب الى : التمويل مصادر
: يساهم امارات

االقتصادى لالنما، الكويني والصندوق عيةواالجئ االقتصادية للتنمية العربي الصندوق -
المشروع- نمولى في المغربية والحكومة االفريفي التنمية وبنك العربي



امارات درهم ملرن ١ ٠ ٠ القرض قمة

٠٢-١٩٨٢ىىس٢٠ القرض مدة

سنويا /'٠ ٣هر الفائدة سعر

سنوى نصف قسط ٣ ٠ السداد

سنوات خمس الساح فرة

١٩٨٢/٩/١٣ االتفانة توقع خ رتا



انمة العربية الجمهورية

تعز. مدينة ومجارى مياه مشروع المشرع اسم
ايمية. والماء الكهرباء وزارة : المشروع تنفيذ على القاتمة الهيئة

مليون ١١ر٦ لتوفير الحيمة حقل في الجوفية المياه مصادر تطوير أخمال من المشروع يتكون : المشرع وصف
 وقطر كيلومين ٢٦ بطول الرئيسي االنابب وخط بئرا. ١٣ من سنويا المياه من مكعب مز

 الى باالضافة الضخ. ومحطات الكائية والمعالجة الخزانات انشاءات يع مليمين. ٥٠٠
 للتجمب انجارى توصيالت على المشروع يشتمل كا .للمشترين الفرعية ع التوز شبكة

والترسب. اآل^سدة مستنقعات خالل من المعالجة وكذلك والطرد.

 اخافظة أجل من ت اخلفا ومجمع المدينة لبكان النقية الثرب مياه توفير الى المشروع نهدف على آلثاره
: التالية آثاره الى باالضافة العامة الصحة عل
 الغنية انجاالت في العالية المهارات من عدد توفير على بعد فا المشروع تشغيل سيساعد أ)

 نتيجة الماهرة العاملة اليد في القصور عن تعويضا منه جانب في هذا ويعد .اختلغة
للخارج. الهجرة

 والمؤسسات الفنادق عل سيعود ما جانب الى صالحة مياه على السكان سيحصل ب)
 انشاء في االسراع الى المشروع سيؤدى كا صحية. مياه على حصولهم من الصناعية
المياه. لنقل البالستيك أنابب وتسويق صناعة ي والتوسع

 ت وخدما ية أدو دن العالجية الخدمات على ينفق ما توفير عل المشرع سيساعد ج)
 الحاالت من سنويا .نم ٤ ٢ بحوالي المياه سؤ بسب المرض نبة تقدر حيث . صحية
يمي. ريال ١١٥ حوالي لعالجه المريض على ينفق ما ويقدر المرضسة

 ٥ بحوالي العاملة للقوى االنتاجية الكفاءة ارتفاع المسروء تنفيذ عن ينتج أن يقدر د)
معدالت نقمر الى باالصافة وانجارى. المياه خدمات بسب الحالي معدلها عن

الحريق.

وقد امارات. درهم مليون ٢٥٦ بحوالي ١٠٩٧٨ عام المشروع لتنفيذ الكلية التكاليف قدرت : المشرع تكاليف
 اتفاقيته توقب وبم امارات درهم مليون ٤ . يبغ بقرض الوقت ذلك في الصندوق ساهم

 التكاليف ارتفاع أعوام بثالثة المشروع تنفيذ ي البدء بعد تبين أنه اال ٠ ١٩٧٨/٧/١ خ بتار
: منها أسباب لعدة نتيجة امارات درهم مليون ٤٠٧ الى
. الدراسة اد اعد عند الحفر ت كيا تقدير سؤ -
تعز. مدينة على طرأ الذى الكبير للتوسع نظرا متوقعة تكن لم جديدة مياه خطوط اضافة -

 درهم مليون ١٥ قيمته اضافي بقراض المشروع تنفيذ في مسماهمته بزيادة الصندوق قام لذا
امارات. درهم مليون ٥٥ الصندوق ساهمة جملة لتصل امارات

ايية العربية ية بالجمهور تعز مدينة ومجارى مياه مشروع
١٨

 المفرع من الهدف
: القوهي االقتصاد





: التمويل معادر

: القرض شروط

 االقتصادى ءلالنما أبوظبي صدوق قرض جا'ب الى المشروع ممريل في همةلمابا يقرم

: من كل العربي
للتنمية السعودى الصندوق -
األمريكية المعونة وكالة -
ايبة العربية الجمهورية حكومة -

امارات درهم ملون ١ ٥ االضافى القرض تمة

١٩٩٨/٤/٣٠-٨٣/١٠/٣١ من سة ١٥ القرض مدة

سنويا /٠٣ الفائدة معر

سنوى نصف تسط ٣ا الداد

واحدة سنة الماح فرة

١٩٨٢/١٠/٢٦ االتفاقة توقع تار(خ

٢



 سيشل جمهورية

المشروع(؟) امم

 على القاتمة الهيئة

 : المشرع وصف

المشرع تكابف

المشروع(ب: اسم
 على القاتمة الهيئة

 المثرع وصف

المثرع تكاليف

القرض شروط

ماهي. الطرق.مجزيرة صياتة مشرع

واالقتصاد. التخطيط لوزارة التابعة العامة االنفال شرقة المثرع تنفيذ

 الناقالت الستيعاب وتوسيعها المعبدة الطرق من كيلومال ١ ٩ اصالح على المشرع يشتمل
الكبيرة.

بالعملة درهم مليون ٤ر٨ هضا امارات درهم مليون ٧ر٤ بمبإغ االصالحات تكاليف تقدر :
األجنبية.

ماهي. جزيرة شمال المياه شبكة مثرع )

سيشل. مجمهورية وابارى المياه هيئة المثرع تنفيذ
 الخطوط مع المنطقة وربط ماهي جزيرة شمال منطقة في المياه شيكة مد على المشرع يشتمل
عائالت. ٥١* الى للثرب الصالحة المياه وصول لتأمين ٥للميا الرئيية

بالعملة امارات درهم مليون ١هر منها امارات درهم مليون ١ر٨ بمبلغ التكاليف تقدر :
األجنبية.

امارات درهم ملون ٤ القرض قمة

١٩٨٤/١٠/٣١-١٩٩٤/٤/٣٠ القرض مدة

سنويا ٠/٠ ٤هر الفائدة سعر

سنوى نصف قسط ٢ ٠ الداد

سنتان االمهال فالة

١٩٨٢/٦/١٠ االتفاقة توقع (خ تار

٢١



موريشيوس جمهورية

: المشرع اسم

 تنفيذ على القاتمة الهيئة

المشرع وصف

 المشرع من الهدف
: القوهي االقتصاد

: المشرع تكاليف

: التمويل مصادر

: القرض شروط

. )فاكوا - أو - (مار الثرب مياه وتخزين ح توز شبكة اصالح

المنكوية. المياه هيئة : المشرع

 لتخزين تتسع السكنية المناطق بعض من بالقرب خزانات ))١٠(( بناء من المشرع يتكون
 أماكن وتحديد السكنية المناطق في الرئيسية االنابب وتقوية المياه من مكب مز ألف ٣٦

 المشرع وسيمتد جديدة. عدادات ووطع التسرب نسبة لخفض الالزم واجراء المياه ترب
 جديدة ضخ محطة بشراء وذلك الحالية الضخ محطة تقوية سيتم حيث كيوريب منطقة الى

 الى مكب مز ألف ٩ر٨ من الحالية التخزين طاقة ورفع الرئيسية المياه شبكة وتحسين
الحالية. ح التوز شبكة تجديد هع مكب. مز ألف ١٢ حوالي

 تسرب نسبة وخفض كيوريب منطقة الى المياه ضخ تكاليف خفض الى المشرع نهدف على وأثاره
 الشرب مياه وصول ن لض التخزين طاقة وزيادة للمستهلكين التوزح ساعات وزيادة المياه

 الطلب لمواجهة لالنابب الرئيسية الشبكة تقوية الى المشرع نهدف كذلك مستمرة. بصفة
. المركزية المياه هيئة دخل ي ريادة المشرع تنفيذ على وسيبرتب . الثرب مياه على المتزايد
.يشيوس مور حكومة لدى األولوية ذات المشارح من المشرع ويعتبر

 من األولى المرحلة تتكلف امارات درهم مليون ١٢٥ بحوالي المشرع تكاليف قدرت
 درهم مليون ٢٢ كيورب في الضخ أضال وستتكلف امارات. درهم مليون ٦٥ المشرع
 درهم مليون ١٨ منها امارات درهم مليون ٣٨ فستتكلف الثانية المرحلة أما امارات.

االجنبية. امارات.بالعملة

 الصندوق العربي. االقتصادى لالنماء أبوظبي صندوق الى باالضافة اتويل في يشزك

موريشيوس. وحكومة العربي االقتصادى ءلالنما الكويي

امارات درهم مليون ١٨ القرضى قمة

١٩٨٥/١٠/٣١-١٩٩٧/٤/٣٠ القرض مدة

يا سنو ٣ الفائدة سعر

سنوى نصف قسط ٢ ٤ الداد

سنوات ثالث االمهال فزة

\U١k|K االتفاقة توقع رخ تار

موريشيوس .مجمهورية فاكرا) - أو - (مار الثرب مياه وتحزين توزح شبكة اصالح مشروع

٢٢





بورندى جمهورية

: المشرع اسم

 تنفيذ على القاتمة الهيئة

: المشروع وصف

 المشروع من الهدف
: الفوهي االقتصاد

 المشروع ليفتكا

: التمويل مصادر

: القرض شروط

موسوم سكر

.بورندى) (حكومة للسكر الوطي المكتب : المشرع

 شرفي جنوب موسو ممنطقة للسكر شامل صناعي - زراعي مجمع من المشرع يتكون
 هكتار ١٤١٦ منها هكتار ١٩٢٥ تبإع اجالية مساحة وزراعة اعداد ويتضمن البالد.
تقليدى مصمغ واقامة .والصرف الرى شبكارف نظام اعداد كذلك السكر. بقصسب ستزع

 النتاج طن ١ ٥ ٠ ٠ الى زيادتها الممكن من يوميا القعب من طن ١٠٠٠ جرش عل قادر
 البنية انشاءات اقامة عل المشرع يشتمل كذلك سنويا. سكر طن ألف ٢٠ حوالي

اغل. لالستهالك االنتاج وسيخصصر خمالية. مدينة مع االساسية

 الواردات عن واالستغناء انحل االستهالك حاجة لد محليا السكر انتاج الى المشرع عهدف عل آلثاره
 العمالت من أمراًفي دوالر مليون ١ . سنويا للدولة يوفر المشرع فان وبذلك السكر. من

 لمشروعات جيدة فاتحة وسيكون المنطقة ازدهار الى سيؤدى المشرع فان كذلك االجنبية.
العمل. فرص من العديد خلق الى سيؤدى أنه كا ،أخرى وصناعات

 امارات درهم مليون ١٦٦هر منها امارات. درهم مليون ٢٦١ر٤ المشرع تكاليف تبإغ
انحلية. بالعملة امارات درهم مليون ٩٤ر٩ و االجنبية بالعملة

 من كل العربي االقتصادى لالنماء أبوظبي صندوق الى باالضافة اكويل في يشرك
 يي االفر التنمية وبنك أفريقيا في االقتصادية للتنمية العربي والمصرف األوبك صندوق

 مؤسسات مع بورندى حكومة المشرع مال رأس في ويشرك محلية. نمويل ومؤسسات

.هندية وشنكة محلية

امارات درهم ملون ٢ ٠ القرض قيمة

١٩٨٦/١٠/٣١-١٩٩٦/٤/٣٠ القرض مدة

منويا /'٠٣ القائدة معر

سنوى نصف قسط ٢ ٠ اواد

سنوات أرح االمهال فرة

١٩٨٢/٥/١٠ االتقاتة توقع بخ تار

٤



.بشيتاجونج يا اليور د بمط

. انحدودة يا اليور لماد شيتاجونج المشرع تنفيذ على القاتمة الهيئة

ع مينا من بالقرب واألمونيا يا اليور ساد النتاج متكامل مصخ ء نثا ا على المشروع يشتمل المشرع وصف
يا اليور د مط الى تحويلها يتم بوميا االمونيا من طن ١٠٠٠ بانتاج المصغ يقوم شيتاجونج.

عل المشرع ويعتمد طن). ألف ٥٦١ حوالي السنوى (االنتاج طن ١٧٠٠ يومية بطاقة
الملحقة المرافق انشاء المشرع ويشمل الطاقة. ولتوليد خام كادة محليا المنتح الطبيعي الفاز

به.

 على واثاره المشرع من الهدف
: القوهي االقتصاد

 : المثرع ت مكونا

: وانشاء وهندسة تصميم - ١
يوميا. طن ١٠٠٠ االنتاجية طاقتها أمونيا وحدة - أ

يوميا. طن ١٧٠٠ االنتاجية طاقتها يوريا وحدة - ب
بالمصغ. المتعلقة األخرى المنشآت - ج

 العال. ومساكن المصغ ومباني مكاتب تشييد — ٢

.المصغ تشييد معدات اقتناء - ٣

زيادة بغرض انحلي للسوق بنجالديش في يا اليور د بمط انتاج زيادة الى المشرع نهدف
فائض تصدير الى المشرع نهدف كا الغذائية. انحاصيل من الزراعية االراطي انتاجية

الخارج. الى انحلي السوق احتياجات عن االنتاج

امارات. درهم مليون ١٠٧٣ ؛ االجنبية العمالت : المشرع تكاليف
امارات. درهم مليون ٦٩ . انحلية العمالت
امارات. درهم مليون ١٧٦٣ االجالية التكاليف

دوالر. مبون ٨ره٩ للتنمية المودى الصندوق التمويل مصادر

دوالر. مبون ٧٢ : اآلسيوى التنمية بنك

دوالر. مبون ٤ ٤الياباني االقتصادى التعاون صندوق



دوالر. عيون ٢٣ر٢ه : العربي االقتعادى لالنما، أبوظبي صندوق

دوالر. عبون ١٦ : االمالص التنمية بنك

دوالر. مبون ٢ * : الكندية الدولية التنمية هيئة

دوالر. مبون ١ ٥: الدولية التنمية هيئة

امارات درهم ملرن ٨٥: القرض شروط القرض قممة

١٩٨٢-١٩٩٧ القرض مدة

سنويا /٠ ٤ الفائدة معر

سنوى نصف قسط ٢ ٠ السداد

ت سنوا خمسع االبهال فرة

١٩٨٢/١/٦ االتفاقة توقع خ تار

٢٦



)١( رقم بيافي رمم
المدفوع المال رأس - المبرمة القروض - العذوق قروض محوبات

)١٩٨٢-١٩٧٤(
الصندوق خمليات ملخص جدول : المصدر

اماراتدرهم مليون

٣٧٥
٣٦٠

٣٤٥

٣٣٠

٣١٥

٣٠٠
٢٨٥
٢٧٠

٢٥٥
٢٤٠ 

٢٢٥ 

٢١٠ 

١٩٥ 
١٨٠ 

١٦٥ 

١٥٠ 

١٣٥ 

١٢٠ 

١٠٥ 

٩٠ 
٧٥ 

;

١٥

المبرمة ا(قروض □
المدفوع المال رأس □

٢٧



)٢( رتم بياني رسم
 الصندوق خمليامت نب

١٩٨٢-١٩٧٤
الصندوق خمليات ملخص جدول : المصدر

د'

المدع المال رأس اجالي الى االحتياطي سج/احالي

 (بالتكلغةاً الماهمات اجالي نبة

۶المدفو المال رأس اجالى الى

السنوات



الصندوق لعمليات ملخص
)١٩٨٢-١٩٧٤(

امارات درهم مليون

١٩٨٢ ١٩٨١ ١٩٨٠ ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ١٩٧٥ ١٩٧٤ ايان

٢٠٠٠""ر ٢٠"".رم ٢٠٠٠ر٠«المقرر المال رأس ٢٠٠ .ر.‘ ٢«.٠ر٠. ٢٠٠ ..ر. ٢"ر"' ٢٠٠ ..ر. ٢٠٠..ر.

١٤٩ر٩٤ ٤١٦ر٣٠ ٦٩٢ر٦٧ ١رهه٦١ ١٠٠..ر ٣٧هر٠ ر«*ه٠«
به) (المصرح

المدفوع المال رأس
٢١٣٢ر٠٢ ٢١٣٢ر٠٢ ١٩٨٢ر٠٨ ١ه٦ره٧٨ ٨٧٣ر١١ ٧١٧هر٠ ٦١٧هر٠ ه٨٠<ر٠ ه٨٠ر٠" )صح( االجالي

٩١ر٩٢ ٩٤ر٨٩ ٨٦ر١٩ ه٦ر٣٦ ٤٠ر٨٧ ٣٠ر٩٩ ٣٦ر٩٠ ٤ره٢١ ١٨ر٧٢ العام االحتاطى
ه٠هره٨ ٤١٣ر٦٦ ٣١٨ر٧٧ ٢٣٢هر٨ ١٧٦ر٢٢ ١٣ره٣ه ١٠٤ر٣٦ ٦٧ر٤٦ ٢٢ر٢ه )مجمع ( االجالي

٢٦٣٧ر٦٠ ٢ه٤ره٦٨ ٢٣٠٠ر٨ه ١٧٩٨ر٣٦ ١٠٤٩ر٣٣ ٨ه٢ر٨ه ٧٢١ر٨٦ ٦٤٧ر٤٦ ٦٠٢ر٢ه واالحباطى المال رأس
العام

٢٤٢..ر ٢٧٨..ر ٣٧ره٧٠ ٤٠٢ر٠. ٨٤٠ر٠* ه٣٩..ر ٦٦٢ر٤٠ ١٨٣..ر ٢٠٧ر٢٠ المبرمة القروض
٣٧٢٩ر٣. ٣٤٨٧ر٣٠ ٣٢٠٩ر٣٠ ٢٨٣٣ر٦٠ ٢٤٣١ر٦٠ ١ه٩١ر٦٠ ١٠ه٢ر٦٠ ٣٩٠ر٢٠ ٢٠٧ر٢٠ (صح) االجالي

١٧,٧١ ٢٢ر٦١ ١٤ر٤٦ ١٠٣ر١٠ ٧ر٦٣ ٠ر٩٣ ره٨٩ ٨ر٦٢ بأسعار ( الماهمات

١٨ره٢٨ ١٦٧هر٧ ١٤٤ر٩٦ ١٣٠هر٠ ٢٧ر٤٠ ١٩ر٧٦ ١٨ر٨٤ ١٢ر٩ه ٤ر٣٣
الكنة)

(صع) االجالي

٣٩١٤هر٨ ٣٦٥٤ر٨٧ ٣٣ه٤ر٢٦ ٢٩٦٤ر١٠ ٢٤ه٩ر٠< ١٦١١ر٣٦ ١٠٧١ر٤٤ ٤٠٣ر١ه ٢١١هر٣ المبرمة القروض اجالي
(بمح) ت والماهما

٢٧١هر٧ ٣٩٨ر٧٩ ٦٧٣ر٠٦ ه٧٣ر١٧ ٢٩٦ر١٣ ٣٩٢ر٤٨ ١٤٠ر٢١ ٩ر٠٣ ١ر٩٦ القروض مسحوبات
٢٧ه٦ر٤٠ ٢٤٨٤ر٨٣ ٢٠٨٦<ر٤ ١٤١٢ر٩٨ ٨٣٩ر٨١ ه٤٣ر٦٨ ١ه١ر٢٠ ١٠ر٩٩ ١ر٩٦ )صع( االجالي

'/٠٢٤ /١٩ /١٦ ١٥ /٢٠ /١٩ ا ١٧ /١٢ /٤ االحتياطى اجالى نبة
 المال رأس اجالي الى

ا المدفئ

;٧٤ /٧١ Z ٦٥ ا ٥ ٠ /٣٥ /٣٤ /١٤ /٣ /٠١ مسحوات أجالى نسة

 اجالي الى القروض
Z المبرمة القروض

؛'٩ /٨ /٧ /٨ /٣ /٣ /١ الماهمات اجالى نة
 اجالي الى (بالكنة)

ا فوغ المد المال رأس

٢٩



الثافي لغصل١

 ويديرها الحكومة نمولها الي المشروعات
١٩٨٢ لعام الصدوق



العربية الدود

الشعبية الديمقراطية اين جمهورية

(عدن). المنصررة اسكان مشرع : المثرن اسم

 واكارتها الداخلة الطرق وانحاز وانشاء مانى عشرة على موزعة سكنة شقة ٢٥٢ عدد رناء
الصرف. وخدمات بالماه المانى رد وتزو

المشروع وصف

 الصحى السكن توفير طرق عن للسكان المعمشة األوضاع تحسين الى المثرع تهدف
ومجارى. وطرق وكهرباء ماه من لة الضرور الخدمات توفر مع لهم المناسا

 على آلثاره المشرع من الهدف
: القوس االقتعاد

 تكالف ذلك ممانى امارات درهم ملون ٦ . محوالى للمشرع االجالة التكاليف تقدر
التنفيذ. على االخراف

: المشروع تكاليف

.أبوظبى حكومة من مقدمة محة : التمويل معادر

منحة. : القرض شروط

٠١٩٨٤ يونيو في العمل اتهاء المتن ومن ١٩٨٢/٨/٢٨ : المشروع في العمل بد، تاريخ



االفريقية الدول

مالي - موريتانيا - النفاد

 : المشرع اسم

: المشروع ومحف

 وآثاره المشروع من الهدف
 : القوهي االقتصاد

 : المشروع تكاليف

: التمويل مصادر

: القرض شروط

.السنفال هر— حواض تنمية

 أحد فتج يا مبر على مالي ية جمهور في آخر وسد السنغال ر١- مصب عند دياما في سد تشييد
 ويتولح .ياماد عن ٢١١٠٠ حوالي تبعد الني مننتالي منطقة ني السنغال لنبر الرئيسية القرع

٠١٩٨٩ عام بي الدين أخمال تكتمل أن

السفال. '-هر في المالحة وتحسين الكهربائية الطاقة نتاج وا الزراعية التنمية الى المشرع عهدف على

 امارات. درهم مليون ٢٧٠٨ر٤ بنحو المشرع تكاليف قدرت

 اتويل في ويشنرك .امارات درهم مليون ٢٥٩ قيمته اجالي بقرض أبوظبي حكومة ساهمت
من المستفيدة الثاللثط الدول حكومات الى باالصافة ودولية عربية وموءسسات هيئات عدة

المشرع.

امارات درهم مليون ٢٥٩ القرض نمة

١٩٩٢/٣/٣١-٢٠١١/٩/٣٠ القرض مدة

سويا /٠٣هر القائدة سعر

سنوات عثر االمهال فرة

١٩٨٢/٣/٢٨ االتفاقة توقع خ تار



 الدولة داخل مشروعات

الصندوق ويديرها الحكومة نمولها
)١٩٨٢ عام (خالل

 من مقدمين درهم مليون ٥ . . مماغ قرصين على واالشراف بادارة الصندوق يقوم
 الفجيرة. امارة في انمائية مشارع كويل أبوظبي حكومة

 وبم ٧٩/٧/٧ بتاريخ اتفاقيته وقعت امارات درهم مليون ٢* . بمبلغ األول القرض - ١
: كاال وهي الصناعية المشارح من عدد تنفيذ

 الخزفي البالط مشروع - ١
الصخرى الصوف مشرع — ٢

 والدواجن البيض انتاج مشروع - ٣
الفجيرة ميناء تجهيز مشرع — ٤
االسكان مشروع - ٥

الفجيرة اسمنت مشروع - ٦

الكسارات مشرع - ٧
للتأمين الفجيرة ننكة - ٨

 ٠١٩٨٢/٢/١٧ بتاريخ اتفاقيته وقعت امارات درهم مليون ٣٠. بمبإغ الثاني القرض - ٢

 من ممويلها بم الني المشارح ل الستكا منه امارات درهم مليون ٥ « مبإغ تحصيص وبم
 من كويلها التنمية مشارح من لعدد اقتصادية جدوى درامات اعداد وبم األول القرض
 حكومة مساهمة ممويل على الموافقة ممت الذى الوطني الفجيرة بنك منها الثاني القرض

درهم. مليون ١ . . تباغ والني فيه الفجيرة.

امارات درهم ملون ٣٠٠ القرض قيمة

١٩٨٧—١٩٩٧ القرض مدة

بدون الفائدة سعر

سنوى نصف قسط عشرون اداد

سنوات خمس االمهال فرة

١٩٨٢/٢/١٧ االتفاقة توقع نلم تار



الثالث الفصل

البحث قيد مشروعات





العربية الدول

خمان ساطنة

ريسوت. اسمنت : المشرع امبم

الخاص. والقطاع الحكومة عن ممثلين من مكون ادارة بملس المشرع تنفيذ على القاتمة الهيئة

واالسمنت العادى االسمنت من سنويا طن ألف ٢ ١ . قدرها انتاجية بطاقة مصغ انشاء المشرع وصف
لألمالح. المقاوم

.كيلومقرا ١ ٢ المدينة عن تبعد الني ريسوت منطقة في صاللة مدينة من بالقرب المشرع يبع

 االسمنت مادة من البالد من والوسطى الجنوبية المنطقة احتياجات تغطية الى المشروع نهدف على وثاره المشرع من الهدف

فرص وتوفير جديدة صناعية منطقه خلق طريق عن الجنوبية المنطقة انعاش في سيساهم كا القوهي االقتصاد
المنطقة. ألبناء والتدريب العمل

امارات. درهم مليون ١٩٢ ب المشروع تكاليف تقدر المشرع تكاليف

من كل المشروع ياىونمو مال رأس في الصندوق جانب الى سياهم : التمويل مصادر
خمان. سلطنة حكومة -

العافي. التنمية بنك -
كان. سلطنة في الخاص القطاع -
للتنمية. االسالمي ابنك -

خمان بساطنة يسوت ر اسمنت مشروع —*
٣٦



التونسية الجمهورية

الجريد. واحات تطوير : المشرع ايمم

التونسية الفالحة وزارة : المشروع تنفيذ على القاتمة الهيئة

 الحنون نى القاتمة الواحات من هكتارا ٣٣٦١ قرارة وضع تحسن المشرع رتضمن
 الواحات من هكتارا ٩٢١و التقليدية الواحات ض هكتارا ٢٢٤٠ حوالى منها التونس.
العصرلة.

المشروع ومحف

عل التالية اآلثار الى أهميته وترحح التونسية الحكومة لدى عالية بأولوية المشرع يحظى على واثاره المشرع من الهدف
: التونس االقتصاد

 لتصدبر شجة توشى دسار مالبن خمسة ممقدار االجنة العمالت حصلة زرادة - أ
النور. دقلة نمور

.سنويا ،ل۶ ا يوم ١٧ * عن تقل ال لمدة فة اصا موسمى خمل فرصة ٢٦٠٠ نحو توفبر - ن
 من طن آالف عشرة بمقدار االجالى االنتاج رزبادة للواحات االنتاجة الكفاءة رفع - ج

 كان خما المتوسط د طن ٢ر ١ ممقدار الواحد الهكتار انتاجة ورزرادة النور دقلة ممور
. المشرع تنفذ قل علعه

 وكذلك للجمح المياه بتوفير توزرت. واللة واحات سكان ن الدخل ح توز اعادة — د
االنتاج. ومستلزمات المعدات

: القوهى االقتعاد

 مليون ١١٢ منها امارات درهم مليون ٢٢٢ بحوالى المشرع لتنقذ االجالة التكالف تقدر
.أجنة خملة امارات درهم

المشرح تكاليف

الحكومة المشروع نمويل في العربي االقتصادى لالنماء أبوظى صدوق جاى الى ساهم

. التونعسة
: التمويل مصادر

٣٧

. التوني بالجنوب الجريد واحات تطوير مثروع





صيح على اسمت مشروع : المثروع اسم

جيبوفي. حكومة : المشروع تغين عل القاتمة الهيئة

جيبوي جمهورية

 منطقة فى منوبا طن ألف ٣٥ ٠ - ٣ ٠ * بطاقة لالسمنت مصغ انشاء من المشروع يتكون
 والعالة األولة المواد توافر ب وذلك حمرق العاسمة من كلومز ٩ ١ بعد على صح على

 رهل جوق منا* مع حديدى نحط مرتطة المنطقة هذه كون عن ففال المنطقة تلك نى
التاح من ./' ٨ ا حوالى تصدير وس المنطقه. تلك والى من والمنتجات البفاى نقل

انجاورة• الدول الى االسمت من المشرع

: المفروع ومف

وغير المباشرة اثاره الى هميتهأ 'وترجو جيبوني حكو»ة لدى عالية بأولوية المسروء هذا يحظى على واثاره المشرع من الهدف
: الجيبوفي االقتصاد عل التالية المباشرة

البالد. فى المتوافرة الزوات منغالل ا - أ
 االسمنت من طن ألف ٢٥ . تعادل ما رتصدرر وذلك للبالد التجارى المزان تحسن - و،

سنورا. طن ألف ٥٠ استراد من ردال سنورا
 الذى األمر صبيح عل منطقة فى البالد داخل آخر وتجارى صناعى منكز خلق - ج

العاسمة. الى النزح تحفف نى سساعد
عامل. ٥ . . .محوالى عددهم يقدر الذين العال تدرب - د
. أخرى صناعات قام تشجع - ه
فقط. المناء عائدات على حانا تعتمد حث للدولة الدخل مصادر تنوح — و
 السكك من قرته ست وذلك المصغ عله سدد الذى للمكان الممتاز المولح - ز

. جرنى سناء معز ساشرة ترطه سوف التى رة رد الحد
المشروع. قيام من المتولح الجيد االقتصادى العائد - ح

: اتدلى االيهاب

االجنبية. بالعملة /'٠٧٥ مها امارات درهم مليون ٣٢٦ بحوالي المشروع تكاليف تقدر المشرع ليف تكا

 رعد المثروء ممولى نى للماهمة استعدادها اتوسلة والهئات الحكومات سعفر أسدت
 أبوظى صدوق جانب الى بالمئربع المهتمين ومن االقتصادية الدراسة اعداد ض االنتهاء

: التالية الهيئات العربى االقتصادى لالنماء
يق االفر التنمية بنك -
للتنمية االسالمى البنك -
واالعية االقتصادية للتنمية العربى الصندوق -
العربي. االقتصادى لالنما* الكويتى الصندوق -

: التمويل مصادر

٣٩



االفريقية الدول

االتحادية الغمر جزر جمهورية
۶االدال

متامودو. معناء توسمبم : المشروع اسم

والبيئة. التجهيز وزارة : المشروع تنفيذ على القاتمة الهيئة

 الكمبرة للسفن مترا ١٧٠ منها مترا ٢٥٠ لمسافة الحالى الرسف توسع على المشروع يشتمل
 مظللة ساحات وانشاء الالزمة الحفر خمدات الى باالضافة ط الساحلة للمالحة مزا ٨٠ و

 الوحد المنا- المكان هى متامودو أن باللكر والجدير للميناء معدات وشراء ومخازن
والساحة. السكان ناحة من الثانة بالجزيرة وجوده من بالرغم البالد .-هذه ميناء أى النثاء

: المشروع ومف

 الماهظة التكالف وتوفبر االجنية المواقء على القمر جزر اعياد تقليل الى المشروع تهدف
 والى من امحاورة ء لى الموا من الهاو*/ شحن واعادة شحن نى القمر جزر تتكدها خانت التى
 المالحة تنمة مع للدولة الخارجة التجارة حنكة تنمة الى المشرع تهدف كذلك القمر. جزر
شة مع ماشرة القمر جزر ربط الى باالضافة ببعض بعضها وربطها للدولة المكونة الجزر بين

العالم. موالى،

 على بآثاره المشروع من الهدف
: القوهى االقعاد

 /٠٨* منبا االجنة العملة تثكل درهم ملون ١٦٦هر محوالى المشروع تكلفة قدرت
.7. ٢٠ وانحلية

: المشروع تكاليف

 نى االقتصادية للتنمة العرنى المصرف : وهم ممولين عدة المشروع ممويل نى سياهم
 االسالمى. والنك للتنمة االفرق والبنك الكويتى والصندوق األوبك وصندوق افريقيا

العربى. االقتصادى لالنما، أبوظى صندوق الى باالنحافة

: اتمويل درمعا

االسالمية االتحادية القمر جزر دت تبمهور متامودو ميناء توب مثروء





غينيا جمهورية

أبوظي) (حكومة أنزينكورى - جيكيدو طريق  : المشرع اسم

: المشروع وصف

 المشرع من الهدف
 : القوهي االقتصاد

: المشرع تكاليف

: التمويل مصادر

 غينيا جنوب في أنزيركورى ممدينة جيكيدو مدينة يربط مسقلت طريق بناء المشرع يتضمن

كوناكرى. العاسمة من كيلومر ٦ * . مسافة وعلى ليبيريا جمهورية حدود على
 مهر مها كل عرض الجانبين عل أكتاف مع امتار ٧ بعرض r ٢٨٧ الطريق طول يباغو

 على للمحافظة الالزمة والبرابخ والجسور الجانبية الجارى بناء الى باالضافة المين وضف
الطريق. سالمة

 والساسة واالجإعية االقتصادية آلثاره ظرا المشروع هذا الغينية الحكومة اختارت لقد على آلثاره
 هع أيضا وربطه واضحة اقتصادية امكانيات ذو نافي اقليم الى االنتقال سيسهل أنه حيث
الدولة. ي الوطنية الوحدة تقوية الى سوءدى مما غينيا أقاليم بقية

 - جيكيدو وهو للمشروع األول الجزء ممويل أبوظبي حالومة من الغينية الحكومة طلبت
 ٩٦ر٢١ حوالي الطريق من األول الجزء تكاليف وتبخ ٠٢١٣٢ طوله يبإغ والنى سريدوا.

 والباي األجنبية بالعملة ./'٧٨ر٣٣ نحو أو دوالر مليون ٧ره٣٦ منها أمراً دوالر مليون
انحلية. بالعملة دوالر مليون ٢ ٠ر٨ه

 السعودى والصندوق االسالمي التنمية بنك منهم ممولين عدة المشرع ممويل في سيساهم
الغينية. والحكومة للتنمية الكويي والصندوق بلتنمية



السنغال جمهورية

ساند). (برنامج النهر دلتا ل، المروبة الزراعات تنمة : المشرع امم

والتعاون. التخطط وزارة : المشروع تتفين على القاتمة الهيئة

 الصندوق النك وعد وقد ساند. همئة خمل ررنامج من جزء وتقسم الدولى النك رقوم
 تلك ضوء فعلى وعله ٠١٩٨٣ مارس - فبرابر الفق؛ فى للبرنامج تقسمه نتاى رارسال
فمه. المساهمة للصندوق ممكن الذى البرنامج من الحزء تحدرد سمتم الدراسة

: وأهدافه المثروع ومف

 التكاليف ترتفع أن انحتماى ومن أمرن دوالر مليون ١٨٠ ر للبرنامج األولمة التكالف تقدر
المدولى. المنك تقمم رعد لهاثة رصفة ذلك وسمتصح .األولمة رت برالقدا عن

وعالمثر تكاليف

نى للمساهمة استعدادها ودولمة عررة مموطة وموءسسات ت وهمئا ت حكوما عدة أردت

المشروع. نمويل

التمويل مصادر

٤٣



سيراليون جمهورية

. الكهرماني ممبونا سد . الكهرمالى ممرنا سد :المشروع اسم

الوطنية. الطاقة هيئة :المثرى تنفيذ على القاتمة الهيئة

 منز ملرن ٢ر ٤ حجمه سلغ منزا مسعون بارتفاع صخرى سد بناء على المشروع شعتمل
 وحدتن على الطاقة تولد محطة وتحتوى مكى. منز ملون ٢٢٥ تحزين بطاقة مكب

 الزف ترتات هناك ان كا وحدة لكل معجاوات ٣٣ر٩ بطاقة الكهرباء لتولعد خمودشن
 ٣٣( الطاقة ممولى خطوط نمدرد على اضا المشروع شعتمل و مستفعال. ثالثة وحدة

 ررنامح الى اصافة الحالعة المنخففر الضغط شعكة وترمم العاسمة فرشاون رنة لمد كعلوفولت)
القومة. الطاقة لهعئة الفنعن تدرى

:المثرى وصف

 تولد نكهرباء النزول من والمولدة الحالة التكالف االهظة الطاقة لددلى المشروع -هدف
 راحتاجاتهم الحشهلكن ومد الكهررائعة الطاقة حجم انتاج بزيادة وذلك المائعة الطاقة من
 االقاني ^ذلك المستقل نى الفرنى االقلم احتياجات وتغطة مضمونة بصورة الكهرباء من

رالكهرراء. لمدها االقتصادية الحدوى ثعتت ما اذا االخرى

 على وآثاره المثروع من الهدف
:القوس االقتعاد

 او ‘/٠٨* مزا االجنبية العملة تشكل درهم ملعون ٩٤٩ر « ٥ محوالى المشروم تكلفة قدرت
ا: ٢ا واتحلية درهم مليون ٨ * ٨ر«٨ الى حو

:المفرى تكاليف

 الصندوق : وهم ممولن عدة الحروع ممويل نى سيساهم ظى أبو صندوق الى باالطافة
الوطنة. الطاقة وهعئة مبرالون وحكومة االطالة والحكومة الدولة التنمعة و^الة السعودى

 االوبك وصندوق للتنمة الكويتى الصندوق من كل المشروع فى يساهم أن ويتوقع
ن ائى من المعدات بعض ومتمول االخرى. الدول وبعض االوروبى التنمية وصندوق

الموردين.

:التمويل معادر



االسيوية الدول

المالديف جمهورية

شحن. ض شراء نمويل : المشروع اسم

انحدودة. المالدلجية اش ئنكة : المشروع تنفيذ على الغانمة الهيئة

الحكومة نمتلكها والى انحدودة المالدلجية الغن لشزكة متعملة، تجارية ثحن سفن شراء المشرع وصف
 األجنبية للعمالت رثيي مصدر ألجا أثبت التجارية خملياتها خالل من والى /'٠١٠٠ بنبة

 اخافية منن بثرا، للثنكة الحالي االسطول حجم من يزيد والمثروع .المالديغية للحكومة
طن. ١٨٠٠٠ الى ١٥٠٠٠ بين ما حمولتها

 الثحن طاقة وزيادة سفنها اسطول عدد زيادة خالل من ،المالديغية الغن ننكة طوير على آلثاره المشروع من الهدف
االجنبية. العمالت ض الدولة حصيلة زيادة الى دى سيو، مما ،للثرقة القوهي االقتعاد

العربي. االقتصادى لالنماء أبوظي مذوق التمويل مصادر

المالديغية. الغن ثتجكة

٤



١٩٨٢/١٢/٣١ ى



 الحسابات مراتي تقرير

والمعالي السمو أصحاب
 العربي االقتصادى لالنماء أبوظي صندوق ادارة بملس وأعضاء رئيس

 للسنة العربي االقتصادى لالنماع أبوظبي لصندوق العمومية الميزانية بفحص تنا لقد
 المنتهية للسنة المالي المنكز في والتغيرات االيرادات صافي ثم وقوا ١٩٨٢ ديسمبر ٣١ في المنتهية
 شمل وقد عليها المتعارف المراقبة لقواعد وفقا الفحصن خمليات ممت وقد التاريخ. بذلك
 الي األخرى المراقبة اجراءات شمل كا انحاسية للجالت الالزمة االختبارات اجراء

حينه. في ضرورية وجدناها
 تظهر التقرير هذا من ٥٤ :الى ٤٨ من الصفحات على المبينة المالية البيانات أن رأينا وي
 ٣١ في المنتهية للسنة العربي االقتصادى لالنماء أبوظي لصندوق المالي المنكز صادقة بطريقة

 وفقا التاريخ ذلك في المنتهية لبنة المالي الكز في والتغير االخمال ونتائج ١٩٨٢ ديسمبر
السابق. العام في مماثلة بصورة والمطبقة عليها المتعارف انحاميية لالصول

أبوظبي
١٩٨٣ مارس ٩

وترهاوس برايس



 العربي االقتعادى لالنما، أبوظبي بندوق
 منقلة) عامة (موءية

١٩٨٢ ديسمبر ٣١ في العمومية الميزانية

امارات) (درهم

١٩٨١

١٨ر٨.٢ر٩٠٣
١١١ر٦١٦ر٧١١
٢٠ر*٩٩ره٨٤٤

٢ر١٦٨ر١٤٤هر٣٠
٦٧ر٢٧٧ر٧٨٢

١٩٨٢

١٤ر٤٩٣ر٤٤٨
١١هره٩٤ر٣٦٦
٢٣٨.ر٤٨ر٤٧١
٢ر٢٢٩ر٨٦٨ر٦٩٨
ه٦ر٦٨٦ر٢٤٦

 )٣ (ايضاح
)٤ (ايضاح

الموجودات
العنوك طرف لحارات وا بالصندوق نقدرة
وباخطار ألجل وداى

استتارات
 القروض مسحوبات صافى
متنوعة مدرنة وأرصدة مستحقة فوائد

٢هر٦٦ر٨٣٧ر٧٧٠ ٢ر٦ه٤ر٦٩١ر٢٢٩ الموجودات اجالى

٧ر٧٧٣ر٧٣٢
١٣ر٣٨١ر٤٤٨

٢ر٢ه٧ر٦٩١
١٤ر٨٣٣ر٦٩١

)٥ (ايضاح
 واالحتياطيات المال ورأس المطلوبات

 متنوعة دائنة أرصدة
مخصصات

٢١ر١رهه١٨. ١٧ر٠٩١ر٣٨٢ المطلوبات اجالى

٢ر١٣٢.ر٢٢ر٨٣<
٤١٣ر٦ه٩ر٧٦.

٢ر١٣٢ر٠٢٢ر٨٣.
هره.ه٧٧.ر١٧

) ٦ ضاح (، المال رأس
العام االحتياطى

٢هز٤ره٦٨٢هر٩٠ ٢ر٦٣٧هر٩٩ر٨٤٧

٢هر٦٦ر٨٣٧ر٧٧. ٢ر٦ه٤ر٦٩١ر٢٢٩ واالحتياطيات المال رأس المطلوبات. اجافي

٧٨٦ر١١٩ر٧٤٧
٢ر٠٢٦ر٣ه٣ر٣٨٦

٢١ر٣٦٦ر٩.ه

٩٧١.ر٤٩ر٧٧٩
٢هر٨ره٣ه٣ر٣٨٦

١٢ر٣٨٧ر٤٢٨

النظامة الحارات
عيها المصدق القروض التزامات

نارة الصندوق يدبرها و الحكومة ممولها قروض
عها

القروض لتموراى متعلقة مصرفة حسابات
الحكومة

٢ر٨٣٣ر٨٤٠.ر٨٣ ٣,٥٦٨,٧٩٠,٥٩٣

المالية. البيانات هذه من يتجزأ ال جزءا المبينة االيضاحات تثكل

٤٨



العربي االقتصادى «لالنما أبوظبي صندوق

متقلة) عامة سمعة (موء

والمصروفات االيرادات صافي بيان

١٩٨٢ دسس ٣١ في المنبية المالية الة عن

امارات) (درهم

١٩٨١ ١٩٨٢

١٢١ر٤ه٤ر٧٦ه ١٢٧ر٠٣٢ر٧٤٩

 االيرادات

وخموالت فوائد

٣٧٧ر٤٣٢ ٣٣هر٠٣ متنوعة أخرى ابرادات

١٢١ر٨٣٢ر١٩٧ ١٢٧ر٠٦٦ر٢ه٢

المصروفات

١١ر٣٨٩ر٤ه٣ ١٢ر٣ه٩ر٩٣٠ الموظفن مرتات

٤ر٧.٢ر١٩٤ ره٧٢٦ر٨ه١ امجارات

١ر٨٦٢ر٧٧٠ ٢ر٣٠٩ر١٨٤ للموظفن االجازاب ومخصص الخدمة ترك مكاآلت

٢,٧٦٠,٨٥٠ ٢ر٩٩٩ر٠٨٢ سفر مصروفات

٤ر٠٩٢ر٤٩١ ٣ر٣٧٤ر٦٤٦ عامة مصروفات

٧٦٤هر١ه ٣هر٢ره٤٧١ وسارات مكتبة جهزات

١ر٣٦٩ر٠٦١ ٤٣٠ر١٠ه العام هذا محققة خملة فروق خائر

٤ر٤٢٣ر٧٢٦ سارقة سنوات خاصة خملة فروق خسائر

٢٦ر٩٤١ر٣٣٤ ٣ره١٤٨ر٩٩ه

٩٤ر٨٩٠ر٨٦٣ ٩١ر٩١٧ر٢ه٧ المصروفات عن االيرادات فائض

٩٤ر٨٩٠ر٨٦٣ ٩١ر٩١٧ر٢ه٧  الى انحول العام ايرادات صافي

)٤ (ص العام االحتاطي

الماية. اييانأت هذه من يتجزأ ال جزءا المبينة االيضاحات تثكل

٤٩



 العربي االقتصادى لالنما، أبوظبي صندوق
 ) مستقلة عامة مسة موء (

 العام االحتياطي بيان

١٩٨٢ ديسمبر ٣١ في

امارات) (درهم

١٩٨١ ١٩٨٢
٣)٧ز٣٩٩ر٣٧٢ ٤١٣ر٦ه٩ر٧٦. سابر أول ل الرصد

١١ر٣٦٩هر٢ه الماطى رالعام الخاص التعدبل

٣١٨ر٧٦٨ر٨٩٧ ٤١٣ز٦ه٩ر٧٦.
٩٤ر٨٩ر.٨٦٣ ٩١ر٩١٧ر٢ه٧ العام ابرادات صال

٤١٣ر٦ه٩ر٧٦. هزه.ه٧٧.ر١٧ دسمبر ٣١ نى رظهر كا الرصد

المالية. البيانات هذه من يتجزأ ال جزءا المبينة االيضاحات تشكل



 العربي االقتصادى ءلالنما أبوظي صدوق
مستقلة) عامة (موءسسة

 ابز'المالي في نمت الي بالتفيرات بيان
١٩٨٢ ديسمبر ٣١ في المتهي العام ض

امارات) (درهم

١٩٨١ ١٩٨٢
: اال عن الناتجة الماية الموارد

٩٤ر٨٩ر.٨٦٣ ٩١ر٩١٧ر٢ه٧ العام ابرادات صال
العامل المال رأس ل تؤثر لم رنود تعدبل

٩٢٠ر١٢ه ١ر٦٤٢ر٢٤٣ للموظفين بمزارا متعلقة مخصصات
١١ر٣٦٩هر٢ه العام طىاالحتا - االلق بالعام الخاص التعدلل

١٠٧ر١٨هر.١٣ ٩٣ههر٩..هر خالل العمدات ض النامجة المالة الموارد
العام

في الزيادة
١٤٩ز٩٤٢ر٢١٤ - باالكتتاب المال رأس

٢.ره.٣٩ههر٤ ٢.٩ر٨٤ره٨.< العام خالل القروض من سداد دفعات

في القص
- ٤ر٣*٩ر٤هه العنوك طرف والحاالت اللصندوق النقدرة
- ١هر.٩١هر٣٦ متنوعة رة مد وأرصدة مستحقة فوائد

١٢ر..هر٣٩٠ - والخطار ألجل ودائع

٤٧٤ر٦٦٢ر٦٧١ ٣١٨ر٣.٦ر٢٩١ انحموع

: ل المالة الموارد استخدمت
٣٦ههر٢ر١٤ه ٣٧ه.ر٢ر٦٢٧ اسبارات ا، ث
٣٩٨ر٧٨٩ر٤٤ه ٢٧١هر٦٩ز٩٦٨ العام خالل القروض من المسحوالت

: في الزيادة
٣ر٩٧٧ر٦هه والخطار الطل تحت الح الود

١٠ر٧٦٣ر٧٩٤ المنوك طرف والحاالت لصندوق ال النقدرة

: في القص
١ره٧٣١ر٦٧٨ هره١٦ر٠٤١ متنوعة دائنة أرصدة

١٩...ر. الصندوق مبى مخصص
١٢ر٨٢ره٦.٩ متنوعة مدينة وأرصدة هضحقة فوائد

٤٧٤ر٦٦٢ر٦٧١ ٣١٨ر٣٠٦ر٢٩١

- الماب ابيانات هذه من يتجزأ ال ا جز، المبينة االيضاحات تثكل
٥١



الماليه بالبيانات الخاصة االيضاحات
الصندوق - ١

 الى المساعدات تقديم من تمكينها بغرض ، ١٩٧١ لسنة ٣ رقم القانون مموجب الصندوق بتأسيس ظبي أبو حكومة قامت
 والماعدات القروض بمنح الصندوق ويقوم االخرى. والدولية العربية تاناطا هع والتبق بالتعاون وذلك النامية الدول

 منح ولقد االنمائية. مشروعاتها تنقيذ في ماعدتها بغرض واالفريقية واالسرية العربية الدول الى خاصة بصقة االقتصادية
 والمواصالت والنقل . السمكية والثروة الريفية والتنمية الزراعة قطاعات في الحيوية المشروعات من عددا تفطي تسهيالت
.واالستخراجية التحويلية والصناعات والفنادق. والسياحة واالسكان. والماء والكهرباء «والتخزين

: انحاسية السايمة - ٢
: التالية البنود في المالية البيانات عرض في المتبعة انحابسيية للسياسة الرئيسية المالمح تتلخص

 السندات في رات االمسى — أ

السوق. بسعر السندات قيمة ادرجت

 ساهمات في االستتارات - ب
 التكلفة. بسعر المساهمات في االستتارات قيمة ادرجت

 : ثالث طرف يديرها استتارات - ج
 الرق. بسعر ثالث طرف يديرها الني االستتارات محفظة قيمة ادرجت

: والعموالت القوائد - د
 الخائر أو االرباح قيد ويتم رات.واالستتا القروض سسوبات عل والتحقة انحصلة الفوائد والعموالت، الفوائد تشمل
 تحققها. عند االستتارات بع عن الناتجة

: االجنبية العمالت - ه
 كل تنفيذ تارخ في سائدة كانت الني الصرف السعار طبقا وذلك بالدرهم االجنبية بالعمالت نمت الني العمليات عن عبر

 تارخ في السائدة الصرف بابار بالدرهم لها المعادلة القيمة احتبت فقد االجنبية. بالعمالت والخصوم االصول اما .خملية
 االيرادات. حساب الى ذلك عن الناتجة والخاثر االرباح ترحيل مع الميزانية،

: اي االصول - و
 الثراء. سنة في قيبا بكامل والسارات المكتبية التجهيزات في الممثلة الثابتة االصول اسقهالك يتم

: االجازات ومخصص الخدمة ترك مكاآلت - ز
 وااللتزامات العالية للتثريعات طبقا بالطمر المتعلقة االخرى والمزايا واالجازات للموظفين الخدمة ترك آلت مكا احتساب ينم

المتحدة. العربية االمارات دولة في التعاقدية



امارات) (درهم

االمتيارات - ٣
١٩٨١ ١٩٨٢ : االنى المند هذا بضض

١ر٢١٦ر١.٢ ١١ز٦٠٩ر٢١٤ ارداء ات د وشها سندات
١٧٨ر٤٨ر.٩٣ه ٢٠٠ر٣ه٨ر٦٧٧ المشروعات اموال رؤوس نى ت هما ى

٢١ر٢٩٨ر٨.٧ ٢٦.ر٨هز.٨. ثالث طرف برها رد اموال

٢ر..٩٩ره٨٤٤ ٢٣٨ر٠٤٨ر٤٧١

١٩٨١ ١٩٨٢ القروض محوبات مانى — ٤
: اآلل القروض مانى يتغمن

٣ر٢٧ر.٩ر.ه١٢. ٣ز٧٢٧ر٤ه٠ر١٢٠ الممنوحة القروض اجالى

)٧٨٦ر١١٩ر٧٤٧( )٩٧١ر٠٤٩ز٧٧٩( لعد ا١سد نم م ارصدة

٢ر٤٨٤ز٨٣٠ز٣٧٣ ٢ر٧ه٦ر٤٠٠ر٣٤١ القروض من المحورات اجالى

)٣١٦ز٦٨ره٨٤٣( ه)٢٦هز٣١ر٦٤٣( الداد دفعات

٢ر١٦٨ز١٤٤هز٣. ٢ر٢٢٩ر٨٦٨ر٦٩٨ القروض تمسحورا صانى

٠١٩٨٢ ديسمبر ٣١ حتى منها السب ه١ي .ولم ممنوحة بقروطى تتعلق ارتباطات بعد. ا٢سحب م١ي م الي االرصدة نمثل

٥٣



؛ماوالت) (دوهم

١٩٨١ ١٩٨٢ a — ءبم ئ'اأ ؛؛وبد : األ;هدذ ئاً; بذ

ره٤٢٧ر٢٧ه ١٣٣ر٩٦٩

' ■: ٠::ي

١ر٦ه١و٤١* ٣٦ر٣٢*

٦١؛'د°٧ ٢ر٠٨٧ر٤٠٢

٧ر٧٧٣ر٧٣٢ ٢ر٢ه٧ر٦٩١

١٩٨١ ١٩٨٢ المال 'رأس — ٦

'"د'"د"'دا ٢٠٠٠..و ...و. له T المعم المال واس

٢ر١٣٢.ر٢٢ر٨٣* ٢ر١٣٢.ر٢٢ر٨٣٠ حدمة فه شت ا'ا 'ا!تنى المال رأس

*:بهى

 هذه اقرار يتعين أنه اال العنوق. ادارة بمد لقرار طيف؛ وذلك درهما. باليين ٤ الى به المدح المال وأس زيادة ت
درهما؛'. بليون ٢ به الممرح المال رأس حدد وابنى ١٩٧٤ لعام' V رقم. القانون تعديل بموجب الزيادة

: العام طي االحي - ٧

 نبة ر• العام االحتياطي زيادة وعتد الصندوق. انثا'، قانون بموجب وذلك االم االحتياض الى االيرادات صافي رحل
المال. رأس الى ذلك بعد الزيادة تضاف المال. رأس ض /"٠٢•

٤



والجداول البيانية االشكال ملحق

 ١٩٨٢/١٢/٣١ في التحويل سعر
امارات درهم ٣ز٦٧٣< = أ/.تفي دوالر



 يديرها الي الحكومية والمخ والقروض العذوق ألنثطة العام التوزية,
١٩٨٢-١٩٧٤

 درهم مليون ٣٧٢٩ر٣ العذوق قروض
ه./'٩ر٨٧

)٢( رقم شكل
 المذوق لقروض الجفرانى ح التوز

١٩٨٢—١٩٧٤

 الصندوؤ لونات

 ١ر٧١٨ الفية
درهم مليون

٥٦



)٣(رنم شكاى
الصندوق لقروض القطاعي ح التوز اجالي

اجة ا

واستخراجية تحويلية لت صناعا
٤٣ر٣٩

ألله

'٢ر١١ واسكان فنادق .سماحة

 الدول لجمع االجإلي
١٩٨٢ —١٩٧٤

٧

١٩٨٢ لعام االجالي



)١( رقم جدول
 العذوق لقروض الجغرافي التوزح

١٩٨٢ —١٩٧٤
العربية الدول

امارات درهم مليون

االجالي ١٩٨٢ ١٩٨١ ١٩٨٠ ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ١٩٧٥ ١٩٧٤ الدولة

١٤هره ١٩ار ١٠٠ر٠ اره ٢١هر الهاشمية االردنية المملكة

٢٢.ر. - - - - - ٢٠*ر ١٦٠ر٠ - ٤٠ر٠ البحرين دولة

٣٠٦,٠ - - ٢١٨ر٨ - ٤٧ر٠ - - ٤٠ر٢ التونة ة الحمهور

١٤٠هر - - - - ٤ر * ٤*ر' ٩٦هر - - ممقراطة الد السودان جمهورية

١.٧هر - - - - - ه٦ر٠ - - ه١هر السورية العربة الجمهورية

٧٢٣ر٠ - - - - ٦٦٣ر٠ - ٦٠ر٠ - - خمان سلطة

٦٧ر٨ - - - - - ٦٧ر٨ - - - نة للمناا مة لحمهورا

٢٦٦ر٤ - - --- - - ٦'ر' ١٨ر٤ ١٣٨ر٠ ه٠<ر العربة مصر لة جمهور

٢٥٠•ر ١*ر** - - ٤٠)* - - ١١٠ر٠ - - المغربة المملكة

١٦٠ر٠ - - ٢٤ار ١٢٠ر٠ - ١٦ر٠ - - - االسالمة نا بتا مور جمهورية

١٧٩*ر ١ره٠ ٣٧هر ٣٧هر - ٤ره٠ - - ٤٠,٠ ٤ار اسمنة العربة الحمهورية

٢٠٨ر٢ - ١٧٢هر ٣ره٧ ممقراطة الد ابر جمهورية

٢٧٧٣ر٩ ١١ره٠ ٣٧هر ٢ه٣ر٠ ٣٧٨ر٨٧١٢ر٠ ٤٠٦ر٨٤٨٠ر٦١٨٣ر٠ ٢٠٧ر٢ العربة الدول اجالى



(تاح) العذوق لقروض الجغرافي التوزح
االفريقية الدول

امارات درهم مليون

االجالي ١٩٨٢ ١٩٨١ ١٩٨٠ ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ١٩٧٥ ١٩٧٤ الدولة

٢٤*ر ٢'ر' - - - - - ٤*ر - - بورندى يه جمهور
٤٦*ر - ٣ار< - - - - ١٦'ر - - مالى جمهورية
٩)٧ - - ٢ر٧ - - ره٢ - - - جاما جمهورية

٢٤ر٠ - - - - - ٢٤,٠ - - - تنزانيا جمهورية
١٦<ر - - - - - ١٦ر٠ - - - غينيا جمهورية

٢.ره - - - - ٢.ره - - - - أوغندا جمهورية
٤ر٠ - - ٤.ر - - - - - جزرالقمر جمهورية
١٦ر٠ - - - ١٦ار - - - - - ثى مالجا جمهورية

٨*ر ٤•ر - - ٤ر * - - - - - جمهورية
٤<ر - - - - ٠>٤ - - - - السنغال جمهورية

٧ر٠ - - ٤.ر - ٣ار - - - - لسرتو مملكة

٤ر٠ - --- ٤<ر - - - - - - األخضر الراًس جزر يه جمهور
١٢ر٠ - - ١٢.ر - - - - - - سماو غسا جمهورية

٣٠*ر - ٣'ر' - - - - - - النجر جمهورية
١*ره - ١ ره . - - - - - - - رواندا جمهورية
١٦*ر - ١٦ار - - - - - - المتحدة مبرونالكا جمهورية

٣٧,٠ - ٣٧.ر - - - - - -- الشعمة الكونغو جمهورية
١٨ر٠ ١٨), مورثيوس جمهورية

٣١٣ر٩ ٤٢ر٠ ١٢٨.ر ٢٢ر٧ ٢٤ر٠ ٣٢..ر ٤ره٢ ٢.ر. - - االفريقية الدول اجالي



(تاح) العذوق لقروض الجغرافي التوزح
اآلسيوية الدول

امارات درهم مليون

االجالي ١٩٨٢ ١٩٨١ ١٩٨٠ ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ١٩٧٥ ١٩٧٤ الدولة

١٨ره٠ ٨ره٠ - ٦٠.ر ٤٠ر٠ لثن د دغال لة جمهور

٦٨ر٠ - - - - - - ٦٨<ر الهند جمهورية

٨ر٠ - - - — ٨ر ٠ - - - - مالدلف لة جمهور
٣٣<ر - - - - - - ٣٣ر٠ ماليزيا مملكة

٢٠ر٠ - - - - - - ٢٠ر٠ - - لالنكا سبر لة جمهور
ه٧.ر - - - - - ه٧ر٠ - - - أندونسا لة جمهور

٣٠ر٠ - - - - - ٣٠ر٠ — — — أفغانستان جمهورلة
٩٢هر ٩٢هر االسالمة ماكستان جمهورية

٤٩٣هر ٨<ره ٩٢هر - ٦٨ر٠ ٨٧ (٠ ١٦١ر٠ - األسرية الدول اجالي

 (تاح) العذوق لقروض الجغرافي ح التوذ
األخرى الدول

امارات درهم مليون

االجالي ١٩٨٢ ١٩٨١ ١٩٨٠ ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ١٩٧٥ ١٩٧٤ الدولة

٤٨<ر ٢٠ر٠ - - ٢٨ر٠ مالطا جمهورلة
١٠٠.ر - 'د''ا البركة ة الحمهور

١٤٨ر٠ - ٢٠ر٠١٠٠ر٠ - ٢٨ر٠ - - - - األخرى الدول اجالي

امارات رهم د ملمون

٣٧٢٩ر٣ ٢٤٢ر٠ ٢٧٨.ر٣٧ره٧٤٠٢ر٨٨٤٠ر٠ ه٣٩ر٠ ٦٦١ر٦ ١٨٣ر٠ ٢٠٧ر٢ العام االجالي



)٢( رقم جدول
 الصندوق قدمها الني الغنية المعونات

١٩٨٢—١٩٧٥

امارات درهم الف

االجالي ١٩٨٢ ١٩٨١ ١٩٨٠ ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ١٩٧٥ الدولة

٣٤٠ ٣٤٠ البحرين دولة

٣٠٠ ٣٠٠ اسمنة العرمة الحمهورمة

٥٦٠ ٥٦٠ الصاعية التنمية <كز
العرمة الدول لحامعة

٥١٨ - - ٥١٨ - - - - - ممقراطة الد الصومال مة جمهور

١٧١٨ - - ٥١٨ - - ٥٦٠ - ٦٤٠ االجمالي



)٣( رقم جدول
 العذوق لقروض القطاعي ح التوز

 العرية الدول
١٩٨٢ —١٩٧٤

امارات درهم مليون

االجالي

الصناعة
 التحويلة

واالستخراجه

الساحة

الغادق
االمكان

الكهرباء

الماء

التقل
والمواصالت

والتخزين

 الزراعة
 والتنمة

' الريفية .

والثروة
السمكة

القطاعات ا

ا الدول

١٤هره ١١٩.ر اره ٢١هر الهاشمية االردنية المملكة

٢٢٠ر٠ ٦<ر' - - ١٦٠ر٠ - - البحرين دولة

٣٠٦ر٠ ٢٢٤ر٨ ٢ر.٧ - - ٦ هر< - التونسة بة الجمهور
١ ٤ هر< ١ < هر< - - - ٤'را - ممقراطة الد السودان بة جمهور

١٠٧هر - - ١٠٧هر - - بة السور العربة ية الجمهور

٧٢٣.ر ٧٢٣ر٠ - - - - - خمان سلطنة

٦٧ر٨ - - - ٢٧ر١ ٧)٤٠ - اللبنانية الجمهورية

٢٦٦ر٤ ه٨ر٤ ١٨.ر - ١٣ر.٠ ٦٠ر٠ العربية مصر جمهورية

٢ه٠<ر ٧٠,٠ ٤٠ر٠ - - ١٤٠ر٠ المعرية المملكة

١٦.ر. ٩٦ر٠ - - ٤٠ار ٢٤ر٠ االسالمة لتانا مور لة جمهور

١٧٩*ر - - - ٩٦هر - ٨٢هر اسمنة العربة بة الجمهور

٢.٨ر٢ ٦ر٦ - ١١٢هر ٦٠'ر ٢٩ر١ الدممقراطة اش جمهورية'

٢٧٧٣ر٩ ١٤ه٨ر٣ ٣٨ر٧ ٤*ر* ٦٣٣ر٦ ٣.٦ر٢ ٢٩٧ر١ العربة الدول اجالى

٦٢



(تاح) المذوق لقروض القطاعي التوزح
االفريقية الدول

١٩٨٢ —١٩٧٦

امارات درهم مليون

االجالي

الصناعة
 التحوللة

واالستخراجة

الساحة

الفنادق

االمكان

الكهرباء

الماء

النقل
والمواصالت

والتخزين

الزراعة
والتنمة
الرخة
والثروة
السمكة

القطاعات ا

ا الدول

٢٤ر٠ ٢را٠ - ٤<ر بورندى جمهورية

٤٦ر٠ - - - - ٣٠.ر ١٦'ر مالي جمهورية
٧ر٩ - - - - ٧,٩ - جاما لة جمهور

٢٤ر٠ ٢٤ر٠ - - - - - تنزانيا جمهورية
١٦,٠ ١٦.ر - - - - - غسا لة جمهور

١٦٠٠ - - - ١٦,٠ - - ثبى مالجا جمهورية

٤.ر - - - - ٤1٠ - جزرالقمر جمهورية

٨*ر ٠ر٨ - - ٤ر٧ ٢هر - لسثل جمهورية
٢<ره ٢ره٠ - - - - - أوغندا لة جمهور

٤ر٠ - - - - - ٤ر٠ السنغال لة جمهور

٧ار - - - - ٧٠٠ - لمسوتو مملكة

٤ر٠ - - - - - األخضر الرأس جزر جمهورية

١٢.ر ٢٠٠ - - - ١ارا - لعساو غنا لة جمهور

٣ر<٠ - - - ٣<را - - النيجر جمهورية
١اره - - - - ١ اره - رواندا جمهورية

١٦ر٠ - - - ١٦ر٠ ا.لكامبرون لة جمهور

٣٧ (٠ - -- - - ٣٧, ٠ - الثمة الكونغو لة جمهور

١٨.ر ١٨.ر مورشيوس جمهورية

٣١٣ر٩ ٨٧ر٨ - - ٦٨ر٧ ١٢٩ر٤ ٢٨.ر االفريقية الدول اجالي



(تاح) الصندوق لقروض القطاعي التوزح
السرة لدول١

١٩٨٢-١٩٧٦

امارات درهم مليون

االجالي

الصناعة
 التحوللة

واالستخراجة

الساحة

الفنادق
االمكان

الكهربا،

-III

النقل
والمواصالت

والتخزين

الزراعة
والتنمة
الريفية

والروة
السمكة

٦٨ ٦٨ الهند لة جمهور
٣٣ ١٦ - - - - ١٧ ماليزيا مملكة

١٨٥ ١٢٥ - - ٦٠ - - بنغالديش جمهورية
٢٠ - - - - - ٢٠ جمهوريةسيريالنكا
٥٧ - - - ٥٧ - - أندوسسا جمهورية

٣٠ ٣٠ - - - - - أفغانستان جمهورية
٨ - - - - ٨ - المالدلف لة جمهور

٩٢هر — ٩٢هر باكستان جمهورية

٤٩٣هر ١٧١ - - ١٨٥ ٨ ١٢٩هر االسرية الدول اجالى



(تاح) العذوق لقروض القطاعي التوزح
االخرى الدول
١٩٨٢-١٩٧٨

امارات درهم مليون

االجالي

الصناعة
التحورلة

واالستخراجة

االحة

الفنادق
االسكان

الكهربا،

الما،

النقل
والمواصالت

والتخزين

الزراعة
والتنمة
الرشة

والثروة
السمكة

القطاعات ا

ا الدول

٤٨ - - - ٢٠ ٢٨ مالطا بة جمهور
١٠٠ ١٠٠ التزكة بة الحمهور

١٤٨ ١٠٠ - - ٢٠ ٢٨ - ألضى١ الدول اجالي

٣٧٢٩ر٣ ١٨١٧ر١ ٣٨ر٧ ٤٠ر٠ ٩.٧ر٣ ٤٧١ر٦ ٤ه٤ر٦ العام االجمالي



)٤( رقم جدول
١٩٨٢ ادسس٣١ حتى الفعلية بالتكلغة الصندوق ماهمات تطور

الماهمة اجالي
بالدرهم

 المساهمة قيمة
االمارات بدرهم

األصلة بالعملة شاهمة قمة التاريخ المؤسسة اسم

٨ر٩٧١ر٠٧٢

١ه١ر١٨٨

٥ لكمبورج فرنك ٨٣ر ٢ “و‘"

أمر.كل دوالر ٤١ر١٦٢..ر

 ١ . عل مدادها تم
 الغرة نى دفعات

 الى ٧٢/٨/١ من
٨\|١|٨،\

 من تنازل سى ١١
نى الماهمن أحد

\u ٣|٦ h

االوروبي العربي البنك

 - القارضة) (الثزكة
لكسسورح

٩ر١٣٢ر٦٤٤
١ر.٣٨٤ فرذكبلجإ١٠٠<ر٠< ١٩٧٣/٨/٢٤  االوروبي الربي البنك

(بروكسل)

١٠,٩٦٢,٠٩٨

ره٦١٤ر٢٣٨
٢ر٦٧٨ر٩٧ه
٢ر٦٦٨ر٨٨ه

 خمالي ريال ه٠٠ر٠..
 خمالي ريال ٢٥٠ر٠٠<

خمالي ريال ٢٥ ٠ر٠ ٠٠

١٩٧٨/٥/١٥
١٩٨٠/٧/١٦
١٩٨٠/٩/١٠

 - خمان تنمية بنك
مسقط

١٢ره٧١٤ر٧ه٢

١٠٣ر١٠٤ر٤٧٨

٢٢ر٦١ر.٢٧٤

١٩٧٩/١١/٩

١٩٨١/٤/١٧

 لالسمدة العربية الثزكة
- واآلزوتة الغومغاتة

تونس

' “ دا ١١ ««« تونى دينار ١١ر٠٠٠ر٠ ٠٠
األولى) (الدفعة

ره٨٠٠ر٠٠ا
 دينار مليون ٢ر٩ منها حول

الثانة) (الدفعة توسى

١٩ر٩٢٨ر٩١٣

ره٨١٤ر٩٨١
٤ر٩٩٩.ر٨٢

٩ر١١٤ر٨ه٠

 دينارتونى ٥٥٠...ر
تونى دينار هه٠ر٠ ٠٠

١٩٧٥/٦/٢٣
١٩٧٦/٧/٢١
\U'KI\٠

 والتنمية الدراسات سكة'
 البالية لوبة

رس ين د ١ . . . . . .التونة لة لحمهور ا

١ر٩٨٦...ر
١ر٩٨٦ر٠.. **ر*'هدوالرأمر.كل’ ١٩٧٥/١/٩ سفدا شنكة

جنيف - لالمخارات

١٧ههر٢ر١ه٦

٨ر٨٩٩ر٣ه٢
٨ر٦ه٢ر٨<٤

١٩٨٢/٩/٢٣
١٩٨٢/١٢/٢٠

واالمارات المفرى سنكة
الرباط - للتنمة

4 ألي4 ص د ١ ٥ ٠٠٠ ٠٠٠

مغربي درهم ١ ره .. ...ر.

١٨ره٢٧٦هر٦٣ بالدرهم الساهمات اجالى

الماهمين على انعام أمهم يع سون القابضة الب قامت لت؛ب

 لكمبورج فرنك ٨ر٣٢٠ر٠ا٠-/ االسمية قيمن؛ سلف مها ٨٣ر٢ منها الصندوق نحيب بلغ ١٩٨٠ عام عن /٠١٠ بنبة

لكسمبورج فرنك ١٢ر٦٣٠ر٠٠٠_/ االسمية قيت؛ سلغ سها ١٢٦ر٣ مذ؛ الصندوق نصيب بغ ١٩٨١ عام عن /١٣ر٦٣٦٤ بنبة

٦٦



)٥( رقم جدول
أبوظي حكومة نمولها الي المبرمة والمخ القروض
١٩٨٢ ديسمبر ٣١ حتى الصندوق ويديرها

درهم) (مليون

اجالي منحه لرص
المشروع /// الدولة

٢٤..را
٢٤٠..ر

العربية الدول : أوال

 اسمنة العربة الحمهورلة - ١
مأرى - صنعاء طرق

ه٧٦ر٧٠

٢٠ ره ..
■ ٣V٦jV-

 ممقراطة الد ل الصوما لة جمهور - ٢
 جورا سكر

برعو - بربرة طريق

٤*.ر.*

- ١٣٠ر٠<
٢٢٠<ر٠
ر<ه٠»

 لة السور العربة الحمهورلة - ٣
 سكر نع مصا ثالث

الورق مصغ
الدولى دمشق مطار ^اى مبنى

١٤٧..ر
- ١٤٧ر٠<

 العربة مصر لة جمهور - ٤
سسلوا قناة فتح اعادة

ه٦٠ر٠<
- ٣٧..ره

١٨ره٠<

 الدممقراطة السودان لة جمهور - ٥
 الدولى الخرطوم مطار
المدفوعات ميزان دعم

٦ر'٠' ٦٠ر٠*

 الديمقراطية اين جمهورية - ٦
الشعسة
(عدن) المنصورة اسكان مشروع

١٩٨٣ر٧* ٥ * ره . . ١٤٧٨ر٧٠ العربة الدول اجالى

٦٧



أبوظي حكومة نمولها الي والمخ القروض
(تاح) ١٩٨٢ د.س ٣١ حتى المذوق ويديرها

درهم) (مليون

اجالي محه لرص
المثروع /// الدولة

٤"ر'
٤.'ر*

االفريقية الدول : ثانيا

 أوغندا جمهورية -
أروا - بكواش طريق

٧هر٩
٧هر٩ -

 االسالمة االتحادية القمر جزر جمهورية - ٢
والتعلم الصحة قطاع دعم

١٨.هر
١٨<هر -

زائير جمهورية - ٣
الصحة قطاع دعم

٢ه٩..ر

٢ه٩،.ر

 مالى لة وجمهور االسالمة نا لتا مور لة حمهور - ٤
 السنفال لة وجمهور

السنفال مهر حوخس تنمة

٣٢.ره٩ االفرخة الدول اجالى

٤*ار

االسوية الدول : ثالثا

 المالديف جزر
الالسلكية االتصاالت

٢٣١٢ر٧٩ ه٣١.ر٩ ١٧٨١ر٧٠ العام االجيالي

٦٨



١٩٨٢-١٩٧٤

)٦( رقم جدول

باقراضها الصندوق قام الني المشروعات ح توز

والقطاعات الدول حسب

القطاعات

الدول

3ا<;? ي

اق
د ال'

5

ؤ

•7
[٠ ١3ل

,۵ آل.

۶٩ 3

؛ان ؤ
و
0

دولة ١٢العربية الدول : أوال

 الهاشمية األردنية المملكة - ١

البحرين دولة - ٢
 التونية الجمهورية - ٣
 الديمقراطية الودان جمهورية - ٤
 السورية العربية الجمهورية - ٥
 حمان سلطنة - ٦
 اللبنانية الجمهورية - ٧
 العربية مصر جمهورية - ٨
 المغربية المملكة - ٩
 االسالمية موريتانيا جمهورية - ١٠
 لجنية العربية الجمهورية —١١
الديمقراطية ايعن جمهورية -١٢

٢
١
٣
١

٣
١

٤٣

٤
،

٢
٢
٢
٢
٤
٤
٤

;
دولة ١٨االفريقية الدول :ثانيا

 جمهورية - ١٣

 جمهورية-١٤

 جمهورية-١٥

 جمهورية —١٦

جمهورية — ١٧
جمهورية — ١٨

 جمهورية - ١٩

 جمهورية —٢'

جمهورية-٢١

بورندى
مالي

جامبيا

هس

جزرالقمر

اوغندا

٢٦

٦٩



 (تاح) باقراصها الصندوق قام الني المشروعات ح توز
والقطاعات الدول حسب

١٩٨٢-١٩٧٤

القطاعات

الدول

ؤم :٤١ ي
دة

n

؛ ال-

٩
■ي

1!ق
ؤ. د

3*
٠

؛.ؤآلل
و
0

االفريقية الدول تابم

 السنغال جمهورية —٢٢
ليسوتو مملكة - ٢٣
األخضر جزرالرأس جمهورية -٢٤
 بيساو غينيا جمهورية - ٢٥

 النيجر جمهورية -٢٦

 رواندا جمهورية — ٢٧
الكاميرون جمهورية - ٢٨
 الشعبية الكونغو جمهورية — ٢٩
مورشيوس جمهورية - ٣٠

دول ٨االميرية الدول : ثالثا

بنغالديش جمهورية - ٣١
 الهند جمهورية — ٣٢
 مالديف جمهورية —٣٣
 ماليزيا مملكة - ٣٤

 سيريالنكا ية جمهور — ٣٥
 أندونيسيا جمهورية —٣٦
 أفغانستان جمهورية — ٣٧
كستان با جمهورية — ٣٨

١١

دولتان —

مالطا جمهورية —٣٩

ركا جمهورية - ٤ *

 المشروعات) العام(لعدد االجالي
١٤٢١٢٥القطاعات ى

R

٧٠



)٧( رقم جدول
 الدولة حب ١٩٨٢ ديم ٣١ حتى انشائه منذ الصندوق قروض بات ومحو التزازت
والشروع

درهم) بالمليون (المبالحالعربية الدول

ع

 ;٥ المنصرف

القرض

القرض شروط

القرض المشروع زدالدولة الداد سعر
الفائدة

١٩٧٤ ٢١..هز سوات ٣١/٢ قسط ٣٠ -(٠٣ ٢١..هر طالل الملك سد األردن
١٩٧٥ ره ٠ ٠ ٠ سوات ٣١/٢ قط ٣٠ -/٠٣ ره ٠ < ٠ رة السعود الحدود األزرق طرق
١٩٧٧ ١٠ -را .. سنة ٢ قسط ٢٠ /-٠ ٤هر ١٠٠...ز الحسا فوسفات مناجم
١٩٨٠ ١٩ر٠٠< سنوات ٣ قط ٢٤ .)'هده ١ ٩ر * * ♦ القوخاتة األسمدة

١٩٧٤ ٤..*ر< سة ١ ١/٢ قط ٣ ٠ ./-٣هر ٤...ر. سرة كهرباء البحرين
١٩٧٦ ٢٨ز٠٢٦ سنوات ٤ فط ٢٠ /-٠ ٤هر ٦٠ر٠<< الصفرة الصناعات
١٩٧٦ ١٠٠...ز سنوات ٤ قط ٣ ’ ./-٣هر ١’ ٠ر٠ ٠ ٠ )٢( المرحلة سرة كهرباء
١٩٧٧ ١٣هر٤٣ ت سنوا ٥ قسط ٢٠ zr ٢٠*"ر (رفاعة) البحرين كهربا،

١٩٧٤ ١٣هر٠< سنوات ٣ ئ ٢٤ ./'٣هر ١٣..هر رد الحد السكة عررات تو'س
١٩٧٤ ٢٠ر٧٠< اهضت٢ قسط ٢٠ -٠٥ ٢٠ر٧.. لة الثط سوسة
١٩٧٤ هزه٠٧ توات ٣ فط ٢٠ ه.' ٦'.'ر المعدنة العل معت
١٩٧٧ ٤٧..ز‘ سة ٢ ئ ٢٤ .-٣هز ٤٧...ر المواصالت شكة برم تطو
١٩٧٩ ٢١٨هز٩٢ ت سنوا ٤ قط ١٦ ه.' ٢١٨ر٨٠< القومناتة األسمدة

١٩٧٦ ٨٩.ز٩٧ سنة ٢ ٣*/ قسط ٢٠ /-٠ ٤هر ١ ٠ ٠هر ٠ ٠ الله عد ٣الحا غزل معت السودان

١٩٧٧ ٢٣ز٢٨٨ متوات ٤ لل ٣٢ ■T ٤٠...ر ردالحد السكة بر تطو

١٩٧٤ ه١ر٤٨٣ سوات ٤ ١/٢ وط ٣ ٠ -٠٤ ه١ز٤٨٣ الكهربالى التنيق مراكز سوريا
١٩٧٧ ٣٩ز٨٧٢ ت سنوا ٦ قط ٣١ 7-٣ ٥٦ز٠ ٠ ٠ بانياس كهرباء

١٩٧٦ ه٣ز٧٨٨ سوات ٣١/٢ قط ٣٤ ./'٣هر ٦ا..ر. الغاق انابب خمان
١٩٧٨ ٦٦٣..ر‘ سنة ٢ قط ١٠ -بر ٦٦٣...ر النقط حقول تطوير

١٩٧٧ ٢١ر٧هه توات ٥ قط ٣ ٠ "U ٤٠ر٦٨٠ الرابع الحوطى لبروت مساء لبنان
١٩٧٧ ١٩ر٨٣ه توات ٥ قط ٣ ٠ -٠٤ ٢٧ر١٢٠ ء را الكهر ع توز شكة

٧١ادارية يف مصار /٠١/٢ يتضمن ال



الدولة حسب ١٩٨٢ ديسمبر ٣١ حتى انشائه هشذ الصندوق قروطن بارندومسحو التزامات

والمشروع

درهم) بالمليون (الجالح

نلج تار من المنصرف الفرفر شروط

ج القرض اال:د الداد C- سعر
العائدة

القرص المشروع الدولة

١٩٧٤ ه٨ر٤*< سنوات ٥ قسط ٢٦ '٠٤ ه٨ز٤ * * طلحا د مط مصر
١٩٧٤ ١٦ر٦١٩ سنوات ٤ ا ، نط ٢* -/٠٤ ١ ٨ر* * * الخام خمر فندق
١٩٧٥ ١١٦ر٨١٤ ت سنوا ٦ *r نط /-٣هر ١٣***ر* أبوفي كهربا،
١٩٧٧ ٣٢ر٩٢٧ ت سنوا ٤ قط ٣٢ -/٣ ٦...ر* سير السه قناة نر تصه

١٩٧٦ ٤***ر* -سع ٦١١ أفط ٣٠ ./-٢هر ٤٠.*ز’ األوقاف خمارة المفرى
١٩٧٦ ٦٧ر٨١٨ i ١ ٢/٣ نط ٢ * ٠ ٥‘ ٧••*ر* القط- لفزل مصنعن انشاء
١٩٧٩ ١١ر٢٩٣ سنوات ٥ قط ٣ * -/٤ ٤***ر* الزراعى الفرى سها تنمة

١٩٨٢ - سنوات ٥ قط ٤٤ /-٣هز ١٠٠...ر
 نالحوط ت شوار آت سد

األومط

١٩٧٧ ١ ٦ر .*٠ سة ٢ قسط ٢٠ -/٤ ١٦.*.ر سو د لوا j لعد ا ء أسا مص;* نا شا موز

١٩٧٩ ٨ههر٢ ت سنوا ٥ ط ة ٢٠ •IA ٨***ز* القل حديد مناجب

١٩٧٩ ٣٧ر٨ه٦ سنوات ٥ قط ٣ * -/٣ ٤ « ز . . . النعمة كفا طرق

١٩٨* ١*ر٤ه ت سنوا ٦ نط ٤ * /-٢هز ٢٤**<ز الزراعى الجرجول

١٩٧٤ ٤***ز سوات ٣7 قسط ١٠ .'٣هر ٤*ز * * صنعاء ساه ابن
١٩٧٥ ٣٩ر٨٤٦ سنوات ٨ ٧٣• -/٣ ٤***ز* )١( الحنولة المرتفعات تنمة الشالي
١٩٨* ٣*ر٧٨ سنوات ٨ ثمط ٣ * '٠٣ ٣٧<*هز )٢( الحنونة المرتفعارلم تنمة
١٩٧٨ ٣هر٤ه سنوات ٥ قسط ٣٠ ١ ر ٥ ره ٠ ٠ « سهام وادى دراسات
١٩٧٨ ٤*هر*٧ ات سنة ٥ نط ٣ * /-٣هر ٤٠...ز تعز ومجارى مياه
١٩٨٢ - ت متوا ٥ ئ ٣٠ .'٣هز ١ زه . . « اضال) نر(رض ومجارى مياه

١٩٨١ ١٤ر٤٨ه رف ا سنه ٥ قسط ٣٠ -/٣ ٣٧هر٠٠
 - بافي الكهر اربط
تعر - ذمار

١٩٧٦ ٢٩*ز٩* سنوات ٤ قط ١ * -/٣ ٢٩ر١*. الصعد قوازى ابن

١٩٧٦ ٦ز٤٤١ ت\سز ة١ا نط ١ * -/٢ ٦هر٨* حى له لحمها لسحجا الجنوبى

١٩٨* ٩زه٩٦٨ مدات ٥ قط ٣ * -/٣ ١١٢**هز المنصورة كهرباء

١٩٨* ١٩ز٢٣٨ ت سنوا ٥ ا ة ٣ * -؛٠٣ ٦***ر* ن ناشطه سناء

٢٢ه٨*.ز٨ ٢٧٧٣ز٨٦٣ العربة الدوفي اجالي

٧٢ادارية مصاريف /٠ /٢ ;ف ال 0



الدولة حسب ١٩٨٢ ديسمبر ٣١ حتى اشائه i« الصندوق قروض ومسحوبات التزامات

والمثروع

األفريقية الدول
درهم) بالمليون (المبالح

ه
 من الحبرل

القرض

القرض خروط

القرض المشروع ددالدولة اداد ت
١٩٧٦ ٣ر٠٧ه سوات ٦ ١/٢ قط ٣ < ٢هر ٤ر٠ ٠ ٠ المكة الهروة تنمة بوزندى
١٩٨٢ - ت سنوا ٤ قط ٢٨ -/٠٣ ٢٠ ...ر موسو سكر

١٩٧٦ ١٣هر٨٣ ت سنوا ٥ قسط ٣٠ -٠٣ ١ ٦ر ٠ ’ ٠ سلنجى سد مالى
١٩٨١ ٢اد٦. ت ا سد ٥ قسط ٣ * -/٦ ٣•'•ل' جاو - سفار طريق

٨و.٧٧ ٧ر٨٠٢ سوات ٣ قط ٢٦ /٣ ٧ز٩'.. )٣و١( المرحلة ندوم يا مطار جاعسا

١٩٧٧ ٢٣ز٨.< ت سنوا ٥ قط ٢< /٤ ٢٤..<ر كاجبرا سكر تنزانيا

١٩٧٧ ١ ره * ١ ٥ ت سنوا ٤ kJ ٢٠ )-٠١٠ هز ١ ٦ر ٠ ٠ ٠ الكلنكر مطحنة غسا

بل كاب سدى دراسات السنغال
١٩٧٨ ٣ز٧٨١ ت سنوا ٥ قسط ٣٠ /٣هر ٤ر٠ ٠ ٠ ويال

١٩٧٨ ٢ز٦٩٩ ت سنوا ٥ قط ٢٠ /٢ ٣...ر دراسات - ماس^رو هطار لسوتو
١٩٨٠ سنوات ٤ قسط ٢٠ -٠٣ ٤."'ر ماسبرو مطار

١٩٧٨ ره٢٨١ سوات ٣ /٢ ظ ٢٠ ا ٤هر ٢ره٠'• لنسحا نع مصا تحدلد أوغندا

جزر
١٩٧٩ ٣ر٦٩٩ ت سنوا ٤ قط ٣ ٠ -٠٠٢ ٤ر٠ ٠ ٠ عنجوان مطار القمر

للطاقة روجه مشروعات مالجانى
١٩٧٩ ١٤ر٨٨٦ سنوات ٥ قط ٢ ٠ /٣هر ١ ٦ر * ٠ * راثة الكهر

١٩٧٩ ٣ر٢٠. سنة ٢ قط ٢ ٠ .)-١هد ٣ر٢.. براسلين كهربا، سسثمل

١٩٧٩ ز'.٧٨٦ سنة ٢ a ٢٠ -؛.١هذ ٠ر٨<٠ اكلح هصذع ت 1
الطرى صانة

١٩٨٢ ر<٧٧٠ سنة ٢ ئ ٢٤ ا ٤هز
إ١..هر ا١ًهر٠*

الثرب ماه

٧٣ادادين نف معان ضن\.' ال



الدولة حب ١٩٨٢ ديسمبر ٣١ حتى انشائه منذ الصندوق قروض ومسحوبات التزامات

والمثروع

)درهم بالمليون لة المبا (

نؤ تار

توقع
االتعاب

 ،ر المخرف

القرص

القرف شروط

القرص المشروع ددالدولة الداد ؛:أسعر
الفائدة

١٩٨٠ ز.٢٢٦ سوات ٣ قط ٢٣ ل|٣ ١...ر. -كوموريه ياو طريق غنا

١٩٨٠ سنوات ٣ نط ٢٣ ا.٣ ...دا الكاشو فستق نتاح ا ياو

جزرالرأس
١٩٨٠ سنوات ٣ قط ٢ ٤ ./'٣هر ٤ر٠<٠ الصد تطوير األخطر

١٩٨١ ٢٣ر١٦٢ سنوات ٤ قط ٢٠ ■٠٤ ٣...د. أذوآر'رين كهر؛، النجر

١٩٨١ - سنوات ٤ قسط ٢٤ /-٣هر ١٦ر٠<٠ ياوندى - دواال طريق الكامبرون

١٩٨١ ٣ر٧٣٣ ت سوا ٥ قط ٢٨ ٣هر ٣٧ر٠.. الحديد السكة محطط اعادة الكونغو

١٩٨١ - ت سنوا ٣ قط ٣ ٠ -/٣ ١...ره كجالى مطار رواندا

١٩٨٢
،

سنوات ٣ قط ٣ ٠ ١٨ر٠ ٠ ٠ كوا فا ماأو - الثرى ماه مورشيوس

١٢٩ر٤ه٨ ٣١٣ر٩.. االفريقية الدول اجالي

٧٤ادارية معاريف /٠ لم يتضص' ال



الدولة حسب ١٩٨٢ ديسمبر ٣١ حتى انثائه منذ الصندوق قروض ومسحوبات ت التزاى

والمثروع

)درهم بالمليون (المبالاالسيوية الدول

I  *<، المنصرف

القرض

القرض شروط

القرض المشروع الدولة
;ن

الداد :

اآلالت معت ل ستكا ١ رنجالدرش
١٩٧٦ ٣٨ر١٨٧ تسنوا ٣ ا ه 1؛ ٢ • ■ا.هدة ٤٠ر٠<٠ الرى وعدد
١٩٧٨ ٦٠.<»ر ت سنوا ٥ قط ٣ * ./■٣هر ٦٠...ز الكهربالى الرط
١٩٨٢ ات سد ٥ قط ٣ ٠ ؛,-٤ ٨..<ره شتاقونح نى يا اليور ساد

١٩٧٦ ٦٨ر٠ا٠ ت سنوا ٥ ط ة ٣٠ '/rj، ٦٨ر٠<٠ الكهرباء تولد الهند

١٩٧٨ ٧ر٦١٦ سوات ٣ ١/٢ ئ ٢٠ "/٠٣ ٨ز ٠ ٠ ٠ هلولى مطار رف لد ما

واألعالف الدقز مطحنة يا لير ما
١٩٧٦ ١٦ر.٠ ٠ سدات ٥ ئ ٢٠ '/٠٤ ١٦ر٠٠< صباح اقلم فى
١٩٧٦ ٩.ر٣٦ سدات ٥ ئ ٢٠ ' ٤ ١ ٧ر ٠ ٠ ٠ مرواك نى النخيل زيت

١٩٧٦ ٨ر٣٠٦ ت سنوا ٤ قط ٢٠ '؛.هزة ٢ر<٠٠< السمكة الذروة تنمة سريالنكا

١٩٧٧ ه٠ر٦٤< سنوات ٥ ا قط ٣ ٠ /٣هر ه٧ر٠<٠ باندونغ كهربا، أندونسسا

١٩٧٧ ١٦ز٨٢. سنوات ٥ قسط ٣٠ ./'٣ر٠ه ٣'/'• رفالن سالر أفغانستان

١٩٨١ ٣ره٦ه٩ سنوات ٥ *انط ٩٢هر٠< تربال سد باكتان

٣١٠ر٢٦٤ ٤٩٣..هر االية الدول اجالي

٧٥ادارية يعذ ممار /٠ /٢ يتضمن ال



الدولة حب ١٩٨٢ ديسمبر ٣١ حتى انشائه منذ الصندوق قروض ومسحوبات التزامات

والمشروع
(تابع)

درهم) بالمليون (المبالة

؛'ة
؛' من المنصرف

القرض

القري شروط

القرض المشروع ددالدولة ام ا ا| سعر؛.م-
الفائدة

١٩٧٨ زه٤٦٤ سنوات ٣ فط ٢٦ ./'٢هر ٢٨ر٠.< شلوك مرسى تطوير مالطة

١٩٨١ هره٩٢ سنوات ٣ ki ٢٠ .إل٢هر ٢٠ر٠<٠ مالطة كهرباء

١٩٨٠ ٤٧ز٦٢١ سنوات ٥ قط ٣ ٠ ' ٥ ٠ ١٠ ارم ام رات و الهروكط محد تركتا

ه٨ز٦٧٧ ١٤٨..<ر األخرى الدول اجالي

٢٧ه٦ر٤٠٧ ٣٧٢٩ر٢٦٣ العام االمالي

ية ادار يف مصار :ا ١٠/٢ بت ال ٥

٧٦





ا،ل!الاا؛اا !ال  آلةا  0 اااس


