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الصندوق عن أساسية بيائالتط

١٩٧١ يوليو ١٥ اتأسس
درهم مليون ٢ * * ا به) (الممرح المقرر المال رأس
درهم مليون ٢١٣٢ر٢ ١٩٨١ ديمبر ٣١ حتى المدفوع المال رأس

: العذوق أغراض
 ثكل في وذلك االقتصادى سموها تدعا العربية للدول االقتصادية الماعدات تقديم — ١

مشروعات. في ماهمة أو قروض
 تدعا األخرى واالسالمية واآلسيوية االفريقية للدول االقتصادية الماعدات تقديم - ٢

مشروعات. في همةما أو قروض شكل في االقتعادى سموها
 وتعمل الصدوق أغراض كل الني المالية ت ما الموع تأسيس ني المشاركة أو تأسيس - ٣

أبوظى. في مالية مرق وتدعيم خلق عل
 تكل والني التنفيذية الالتحة تحددها الي التعهدات ض ذلك وغير الضانات اصدار - ٤

الصندوق. أغراض
 اتحتلغة. الجزية االشهار ومائل في مو،قتة سيولة من له يتوافر ما امشخدام - ٥
 االقتصادية. التنمية مجاالت مختلف في الفتية والمعونات الخيرات توفير - ٦
الصندوق. أغراض لتحقيق الزمة تكون أخرى خدمات اًو أنشطة بأية القيام - ٧

 ١٩٨١ ديمبر ٣١ حتى الممزحة القروض

 اتكلغة) (بمر ١٩٨١ دبمبر ٣١ حتى تالماهما
١٩٨١ ديمبر ٣١ حتى الفتية المعونات
ديسمبر ٣١ حتى أبوظبي ماية دائرة لصالح المذوق يديرها الني والمنح القروض

١٩٨١

 في مشروعا ٧٦ سمويل درهم مبون ٣٤٨٧ر٣

 نامية دولة ٣٩

 درهم مليون ١٦٧هر٧

 درهم مبون ١ر٧١٨

درهم مبون ١٩٩٣ر٧٩

العربي األقتصادى لالنماء أبوظبي صندوق مقر





 مال رأس ض /"٠ ١ ا على مشربع أى ي الصندوق ماهمة تزيد أن اليون: االقراض شروط
للمشروع. الكلية التكلفة من ./' ٥٠ نبة على وال الصندوق

 من نوع لكل بالنسبة االقراض بشروط يختص فا الدول بين اتيين عدم -
المشروعات.

 ما بقدر آخر نوع على المشروعات أو القطاعات من معين نوع تفصل عدم -
 تحقيق .لبدف المعنية الدول في التنمية برامح أو خطط في أولوية من تحتله

للتنمية. معدل أفصل
 أجل لطول أو الفائدة لسعر بالنسبة ميرة بشروط القروض مخ يكون -

معقولة. امهال فترة لمقينصة١ الدول منح مع السداد
 مقابل بالمائة نصف فرض كل عقد ي المقرر الفائدة سعر الى يصاف -

العقد. تنفيذ ومصروفات االدارية المصروفات
 التجارى العائد ذات المشروعات أموال رؤوس في الصندوق ماهمة تكون -

 عل المؤسسات االغراد تشجع الى ىستؤد همةالما هذه كانت اذا خاصة المناسب
يمثله الذى للقطاع حيوية أهمية ذا المشرع يكون أن وبثرط المثربع في الماهمة

.المقاربة للدولة القومي ولالقتصاد
 بوجه نبيا الكبيرة المشاريع يل ممو ي والمشاقكة التنيق الى الصندوق يعمد -

 مثل لنجاح طحانا األخرى والدولية واالقليمية المالية الموسات مع خاص
المشروعات. هذه

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

 EM ٢٢٢٨٧ تلكس - ٨٢٢٨٦٥ : تليغون

. المتحدة العربية االمارات دولة - أبوظبي

١١



التنظيمي الهيكل

العربي االقتصادى لالنماء أبوظبي لصندوق



الرحيم الرحمن الله سيم

 عبد بن محمد والالم والرحمة الهدى رسول هجرة من عشر الخامس القرن مطغ مع
 لالنماء أبوظبي صدوق انشا، على سوات عثر انقضت وسلم عليه الله مل الله بن سرور اثخ لمو افاحة كلمة
 الماعدات تقديم في األخوى والتعاون التضامن عن خملي كتعبير العربي االقتصادى بملس ريس نائب نحان ال محمد

افوها تدب األخرى وللدول وآسا وافريقيا العربي العالم في االمية للبلدان االقتصادية االدارة
 من ذلك أوغير ضانات أو مشروعات في أوماهمة قروض صورة في وذلك االقتصادى،

المساعدات. أشكال

 جادى من والعشرين الثامن في العربي االقتصادى لالنماء أبوظبي صندوق أسيء لقد
)٣( رتم القانون بموجب ١٩٧١ عام يوليو من عشر الخامس الموافق ه١٣٩١ عام األولى
 العربية للبالد االجهاعي والتقدم االقتصادية التنمية لدعم مالية كؤسسة ١٩٧١ لة

واألخرى. واآلسيوية واالفريقية

 الى درهم مليون ٥٠٠ من الصندوق مال رأس ربع فقد لنشاطه وتوسيعا وتكثيغا
 القانون أجاز ذلك عن وفضال بالكامل. أبوظبي حكومة سددها درهم مليون ٢٠٠٠

 االحتياطيات الى سنويا الصندوق نثاط عنها يسفر الني األرباح صافي يصيف أن للصندوق
 يصاف بأن للصندوق القانون أذن كا القانون، يحددها الني والشروط الشب حدود في

 مال رأس من /'٠ ٢ * حدود في االحتياطيات تطل أن بشرط المال رأس الى األرباح صافي
 في درهم مليون ٤ ٠ * ٠ الى الصندوق رأسمال زيادة عل االدارة مجلس وافق كا الصندوق.

٠١٩٧٩/٩/٢٥ بتاريخ جلسته

 دولة رئيس تهيان آل سلطان بن زايد الشيخ السو صاحب توجيهات وبفضل
 الماضية سنوات العشر خالل االنمافي الصندوق نشاط توسع فقد المتحدة العربية االمارات

 حصيلة وبلغت واآلسيوية واالفريقية العربية الدول ليشمل نشاطه وامتد ماله رأس وزاد
 انشائه منذ الصندوق قام أن الغزة هذه خالل الصندوق وساعدات وماهمات تمويل
 واالفريقية العربية الدول في )٧٦( مشروعا وسبعين ستة بتمويل ١٩٨١ نهاية وحتى

: يلي كا وتفصيلها واألخرى واآلسيوية
عربية. دولة ١٢ في شروعا ٤١ -
أفريقية. دولة ١٧ في مشروعا ٢٢ -
آسيوية. دول نمان في شروعات ١٠ -

وتنكيل. مالطة - أخرى دول في مشروعات ٣ -
 وتفعيل معها تعاون الي الدول في االساسية البنية شروعات على الصندوق تركيز وكان

: يلي كا ذلك
المكية. والثروة الريفية والتنمية للزراعة مشروعا ١٧ -

والتخزين. والمواصالت للنقل شروعا ٢ ٠ -
والماء. للكهرباء حروعا ١٧ -

لالسكان. واحدا مشروعا -
١٣



والفنادق. للسياحة مشروعان -
.واالستخراجية التحويلية للصناعات مشروعا ٢٣ -

 انشائه منذ الصندوق قدمها الني القروض قيمة بلغت نشاطه من المنصرم العقد وخالل
 في درهم ١ر٧١٨ر٠*ا قدم كا ط درهم مليون ٣٤٧٨ر٣ يعادل ما ١٩٨١ نهاية وحتى
 مليون ١٦٨ يعادل ابمرع كان فقد والمساهمات ر االمتي بمال ني أما فنية. معونات شكل
 وبنك األوروبي العربي البنك أسهم في االكتتاب عل اشاهمات اشتملت حيث درهم
 السياحية الشالية سوسة وشركة واألزوتية الفوسفاتية لالسمدة العربية والشركة العاني التنمية
.اتويلية سفيدا وشركة

 البلدان في أبوظبي حكومة نمولها الني المشروعات بادارة كذلك الصندوق ويضعالع
 درهم مليون ١٩٩٣ر٧٩ مايعادل والمخ القروض حجم بغ وقد واالفريقية، العرية

المشروعات. لبعض جزي أو كامل كتمويل
 الدولية اتويل وهيئات المنظات مع التعاون بشأن االدارة مجلس لتوجيهات وتنفيذا
 عالقات القامة أبوظبي صندوق مس فقد والتنمية ر ؛المني تعنى الني والوطنية واالقليمية

 التنموية. والمنظات والموسسات الهيئات جمع مع المناسية الوماثل بكل التعاون من وثيقة
 مماثلة تنموية أهداف من لها مما. الموءمسسات هذه مع وثيقة عالقات الصندوق أقام وقد

أهدافه. تحقيق الى وصوال
 الصندوق : مثل العربية التنمية صناديق مع الكامل بالتشيق الصندوق ويقوم
 للتنمية العرافي الصندوق العربية، االقتصادية للتنمية الكويني الصندوق ،'للتنمية السعودى
 للتنمية العربي المصرف واالجيعي، االقتصادى لالنماء العربي الصندوق ط الخارجية

 عات اجي وتعقد للتنمية. االسالمي والبنك األوبك، صندوق ط افريقيا في االقتصادية
 وال اباالت مختلف في والتعاون للتشاور والمصارإف الصناديق وهذه الصندوق بين دورية

النامية. الدول في المشروعات من لعدد المشارك تويل با يتعلق ما سي
 اذ والغني االدارى يه جهاز بناء الى نشاطه من المنصرم العقد خالل الصندوق مس وقد

 تنفيذها. ومتابعة وتقييمها المشروعات عل التعرف عل قادرة وطنية طاقات اعداد من نمكن
 ويسعى .والقانونيين وانحاسبين الماليين وانحللين االقتصاديين للصندوق الغني الجهاز ويضم

الغنية. والمقدرة الكفاءة من عال مستوى عل وعربية وطنية عناصر الجتذاب الصندوق
 عدد بتنظيم الصندوق قام العمل وقيادة المسئولية تحمل نهدف الوطنية العناصر ولتدريب

 بنشاطه المتعلقة االمور لبحث والمتخصصين الطاء من عددا لها دعا والندوات الدورات من
 للعمل جديدة وأساليب نماذج تطوير يكفل بما الجاعي العمل وتنسيق تنظيم عل كالتدريب

 وتدريب الوطنية الكوادر تنمية .-هدف المصرفية واألخمال والمالية االقتصادية اباالت في
 الوطنية للكوادر الفرصة أتيحت ذلك الى وباالصافة الغرض. لهذا الالزمين الموظفين

 وتقويم اتويل وطرائق وسائل عل للتعرف الخارج في علمية ودورات ندوات في لالشتراك
 أصنى مما التقنية الوسائل أحدث واستخدام والبيانات المطومات جمع ووسائل المشروعات

 المشروعات مشاكل عل التعرف عل قادرا جعلته وحيوية مرونة الصندوق أخمال عل
 وتفهم مشروعاتها أولويات ترتيب في المقرصة النامية الدول وساعدة حلها ومحاولة

 الصندوق. وقوانين اجراءات
١٤



 اآلتية م بالمها اصطلح فقد الراثد دوره ويلب الصندوق نثاط يكتمل وص
 عام في واجهها الني المثاكل حل في وساعد النقد مجلس نشاط في الصندوق ساهم - ١

األخرى. الموسسات وبعض المنكزى المصرف تأسيس في أسهم كا ١٩٧٧ -٧٦
 الدولية. الموعنمرات من كثير في المتحدة العربية االمارات دولة الصندوق مثل - ٢
 االمارات بعض تخص الني المشروعات من العديد عل باالشراف الصندوق قام - ٣

المتحدة. العربية االمارات دولة داخل
 بدورها لتقوم وتأهيلها الوطنية الكوادر تدريب في قيادى بدور الصندومق اصطلح - ٤

 تدريهم عل أشرف الذين المواطنون تولى وقد الهامة االقتصادية اباالت في كامال
 في يساهم والني الوطنية والمصارف الموءسسات مختلف في قيادية مناصب الصندوق

الخارج. في الصتدوق مالها رأس

 آل سلطان بن زايد الشخ السمو صاحب بقيادة المتحدة العربية االمارات دولة ان
 اطار في النامية الدول تختلف االقتصادى العون تقديم في تستمر سوف الدولة رئيس تهيان

 السمحاء االسالمية الشريعة .ممبادىء االحوال. كل ني ملتزمة والتكامل واالخاء التعاون
الدارين. في وسعادته االسسان رفاهية عل والعمل والتقوى والبر التعاون الى الداعية

١٥



الى مرفوع هرير
المذوق ادارة مجلس

نتميا آل يدزا بن خليعه لشخا لسمرا صاحب
العربي االقتصادى لالنماء أبوظبي صندوق ادارة مجلس رئيس

 الصندوق بانشاء الخاص ،١٩٧١ لسة ٣ رقم القانون من )٨( رقم المادة لنص تنفيذا
 لعام السنوى التقرير الصندوق ادارة مجلس الى أرلح بأن أتشرف ،الداخلية والالغة
٠١٩٨١

 النويس ناصر
الصندوق عام مدير

٠١٩٨٢ مايو في أبوظبي

١



األول الفصل

االمية الدول في التنمية جملية على وأثرها الدولية االقتصادية التطورات



 على وأثرها الدولية االقتصادية التطورات

النامية الدول في التنمية جملية

عن يزيد ما أكل قد الصندوق يكون ، ١٩٨١ عام عن الحالي النوى التقرير بصدور مقدمة
 الجانب خالل مثابكا ، ١٩٧١ عام من يوليو في انشائه منذ نشاطه من سنوات عشر

 الي الماثلة األخرى التنمية سات موء مع اثانينات ومطإع اليعينات عقد من األكبر
 للتنمية الكويني الصندوق مثل الثالث العالم دول في االقتصادية التنمية عجلة دفع ني سقته

االسوى... التنمية وبنك واالجتإعية االقتصادية للتنمية العربي والصندوق االقتصادية
 من التالية األعوام شهدت فقد ط التنمية نمويل مجال الصندوق دخول جانب والى الخ.

 التنمية جملية تؤازر جديدة دافعة قوة شكلت الني التنمية متط مؤسسا من العديد ظهور انشائه
 في BADEA أفريقيا في االقتصادية للتنمية العربي المصرف منها لها، كبيرا كسبا واعتبرت

عام للتنمية العرافي والصندوق ١٩٧٤ عام للتنمية السعودى والصندوق ١٩٧٣ عام
عام الدولية للنمية األوبيك وصندوق ١٩٧٥ عام للتنمية االمالمي والبنك ،١٩٧٥
٠١٩٧٧ عام بالخرطوم الزراعي واالنماء ر لالمنى العربية والهيئة ١٩٧٦

 حقبة خالل العالم عاشها الني والمالية االقتصادية التطورات أهم الفصل هذا ويتناول
 ىتها٠بع تكت حيث الصندوق نشاط فزة نمثل والني ١٩٨١ - ١٩٧٢ الماطرة أعوام العثرة

 عل التطورات هذه انعكاس لمدى تحليل مع والمالي، االقتصادى الصعيدين عل واضحة
الثالث. العالم دول في التنمية جملية

اذ الدولي. النقد نظام ماحة الى منها طريقه أخذ ما ط التطورات هذه أهم من لعل : الدولي الئقدى النظام
تحويل قابلية ايقاف ١٩٧١ عام من أغسطس ١٥ في األمريكية المتحدة الواليات أعلنت
نظام انهيار الى أدى مما العمالت. صرف أسواق في بتعويمه ول،\ح ذهب الى الدوالر

 منذ عاما ٢٧ يناهز ما احمر الذى Bretton Woods وودز يتون بر بنظام المعروف الدولي النقد
 ووضع االتفاقيات من العديد المنكورة الحقبة خالل عقدب ولقد ٠١٩٤٤ عام في انشائه
 ١٩٧١ ديسمبر في Smithonian Agreement سميثونيان اتفاقية منها النقدية األظمة من العديد

 ديسمبر في اسمها تغير الني ١٩٧٢ يوليو في الدولي النقد نظام الصالح العثرين لجنة وتشكيل
 ١٩٧٣ مارس في الدومالر مقابل للعمالت العام التعويم ونظام المؤقتة، اللجنة الى ١٩٧٤

The Generalized Floating Exchange Rate ومؤنمرتمة Rambouillet واتفاقية ١٩٧٥ نوفبر في 
 يناير أول في به العمل ابتدأ الذى E.M.S. األوروبي النقد ونبام ١٩٧٦ يناير في جاميكا
 الذى الصدع رأب الى تهدف ،مؤقتة نت كا واألظمة االتفاقيات هذه جمع أن اال ٠ ١٩٧٩
تطبيقها. ومجرى أساسية اصالحات الى التوصل يتم أن الى ،القديم النقدى النظام أصاب

 بني األمر الدوالر صرف سعر في مستمرا تدربحيا تدهورا الغزة هذه شهدت ولقد
 أن الى ١٩٧٨ عام بداية منذ االزدياد في حدته ابتدأت .الرئيسية -العمالت جمع مقابل
 الذى التدهور ماعد ولقد العام. ذات ض أكتوبر نهاية في قيمته في انخفاض أقعى سجل
 تشكيل في رئيسي كورد يلعبه الذى الدور أهمية من الحد عل الدوالر قيمة في حدث

 أعطى مما الدوالر، يخالف األخرى العمالت أهمية بزع بم ومن الدولية. االحتياطيات
.The multiple reserve currency system العمالت المتعددة االحتياطيات ظام لغو قوية دفعة
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 ذلك ففي التينات، عقد اواخر الى جذورها امتدت بمثاكل البعينات عقد ابتدأ: والتفخم االقتصادى اممو
 االجإعية البرامج دفعت كا األجور، في تضخا األوروبية الدول من العديد شهد الوقت

 بدرجة الحكومية النفقات ازدياد الى فيتنام وحرب االمريكية المتحدة الواليات في الجديدة
 -٧٠ في الصناعية الدول في طفيف نكود الى التصحيحية التدابير أدت ولقد كبيرة.

 الدول هذه في االنتعاش من مرحلة ابتداء ذلك وأعقب ينحر لم التضخم أن اال ، ١٩٧١
 ولقد ٠١٩٧٣ عام منتصف في أوجها بلغت أن الى مريعة يخطى سبر أخذت ١٩٧٢ عام
 ورغم ).١( ٧ر٣ العام ذلك في الصناعية الدول جمع في التضخم معدل متوسط كان

 عن كثيرا يبعد كان أنه اال ط التالية السنوات في المرتفعة بالتويات بمقارنته السمي انخفاضه
 أوائل في ٢هر الصناعية الدول جمع في متوسطه يبلغ كان الذى المخفض معدله

 التضخمية الضغوط اشتدت حتى ، ١٩٧٤ عام بداية حلت أن وما أنه اال ٠ )٢( التينات
 الدول جمع في التضخم معدل متوسط باغ بحيمث االقتصادى، التوسع لسياسة نتيجة

 الدول هذه في الغولة اللطات ذلك دبع وقد ٠ )٣( العام ذلك خالل ٠/٠١١ر٦ الصناعية
 أعقبها مهدها في الرواج مرحلة اجهاض الى أدت متشددة ومالية نقدية سياسات تبي الى

 الدول معظم خمت واماد النكود من .محالة االقتصاد أصابت االنكاش من مرحلة حلول
 ٠١٩٧٥ عمام خالل متفاوته بدرجات المتقدمة الصناعية

 معدل متومط ارتنع .محيث ثانية االنتعاش في العالمي االقتصاد ابتدأ ، ١٩٧٦ عمام بداية ومع
 األحداث أن اال ره./'.٢ الى الصناعية الدول في الحقيي القومي الناح اجالي في اممو

 ما سرعان اذ . المرتقب التفاؤل مع تتفق نتاح عن تقض لم ،١٩٧٧ عام خالل االقتصادية
 معظم في الحقيني القومي الناتج اجالي في اممو معدل وانخفض االنتعاش عوامل تالشت

./'.٣ر٩ فبها متوسطه بلغ حيث الصناعية الدول جمع في خاصة وبصفة العالم دول

 مواجهة في )١٩٧٩-٧٨( التاليين العامين خالل ملموس تقدم أى العالم يحقق ولم
 مرحلة نحو حثيثة يخطى تحرك والنى العافي االقتصاد تهدد الني االساسية المشاكل

 معدالت تفاقم استمرار صاحبها قد الدورة هذه أن األزمة حدة من ضاعف ومما االنكاش.
 /*٠٧ر٨ و ا ٧هر العامين هذين في الصناعية الدول جمع في متوسطها بلغ الني التضخم

 القومي االح اجالي في اممو معدالت متوسط وهبوط البطالة حدة ارتفاع مع التوالي، عل
 ٠١٩٧٩ عام في /٣ر٧ الى الدول هذه في الحقيفي

 األوضاع تطورت اذ المراقبين، من العديد مخاوف تحققت فقد ، ١٩٨٠ عام خالل أما
 الى الصناعية الدول لجمع الحقيني القومي الناح اجالي في اممو معدل متوسط فانخفض

 في انخفاضا دولتين أكل هما األمريكية المتحدة والواليات المتحدة المملكة ^انت ./'، ١ر٢
 معدالت تزايدت كا ا. ٠ر٢ - الثانية وفي ا ١ر٧ - األولى في بلغ اذ اممو تحقيق

الصناعية الدول لجمع التضخم معدل متوسط بلغ بحيث بالخطر تنذر بدرجة التضخم

 GNP Deflator ب مقاسا )١(

)٢( 3 .IMF Annual Report 1975, p 

)٣( 8.p 198 ل ١ IMF Annual Report
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 يقارب وهو المعدل ذات باغ حيث األمريكية المتحدة الواليات في خاصة وبصفة /'،٠٩
عام في /٠ ٩ر٣ وهو والسعينات الستينات عقدى خالل تسجيله بم للتضخم معدل أعلى

٤( ١٩٧٥.(

 طريقة عن الصرف أسواق تخلت االجنبية، العمالت على الفائدة أسعار ارتفاع وح
 األسس االعتبار في األخذ عن كفت حيث ط األجنبية للعمالت التقليدية تقييمها

 أسعار خفض أو رغ اها مؤد جديدة أخرى معايير واستنبطت المعنية، للدول االقتصادية
 أمعار في الكبير لالرتفاع وظرا الفائدة. اكتناب على قدرتها لمدى طبقا العمالت صرف
 العمالت جمع مقابل صرفه أمعار بالتبعية ارتفعت فقد األمرأ، الدوالر على الفائدة

 خالل مائدة كانت الني اشتويات ذات بلغت محيث ، ١٩٨١ - ٨. عامي خالل األخرى
٠١٩٧٥ عام

 الني لية والما النقدية السيامات بين ما تضارب حدوث األخيرة الفترة هذه شهدت ولقد
 لعى كانت الدول هذه أن اذ األمريكية، المتحدة الواليات خاصة الصناعية الدول تتبعها
 بغرض االتان على قبضتها فيه تحكم كانت الذى الوقت في المتفاقم الميزانية عجز لسداد
 العنيفة التقلبات أدت وقد 'المالية. األمراق على كبيرة صعوطا شكل مما التضخم، محاربة
 السدات أسعار في كبير انحفاض حدوث الى الفائدة ألمعار العام التصاعدى االطار داخل

 في ستمر تدهور حدوث الى كذلك الثانوية، األسواق في المتداولة الرئسسة بالعمالت
 مقابل وذلك ١٩٨١ عام نهاية في دوالرا ٤.. حوالي األوقية معر بغ .محيث الذهب أمعار
 أقعى الذهب فيه مجل الذى التارخ وهو ،١٩٨٠ عام يناير ٢١ في لالوقية دوالرا ٨٧٥

سعره. في ارتفاع

 الدول في االقتصادية االحداث سار على هام تأثير من الصناعية للدول لما ونظرا
 األخيرة الدول على الصناعية الدول في السائدة القاممة األوصاع أثر انعكس فقد ط النامية
 الى االقتصادى النكود حالة أدت فقد األوجه. جمع من كبيرة بدرجة تضررت .محيث
 ارتفاع في كبيرا دورا التضخم لعب كا األولية، المواد من صادراتها على الطلب تباطوء
 اذ الصميم، في أصالي فقد الفائدة أسعار ارتفاع أما .تستوردها الني المصنعة السبع أمعار

 خالل عيها حصلت الني العاثم الفائدة سعر ذات خاصة وبصفة القروض على أثره انعكس
 عام خالل ا ١٨ الفائدة أمعار متوسط بغ بميث ٠١٩٨١ الى ٧٢ من سنوات العشر فرة

(ه). ١٩٧٢ عام خالل ./'٧ر٩ مقابل ١٩٨١

ورغم وروية. وأفريقية عربية دوال تشمل جغرافية نئاط رقعة في الصندوق يعمل النامية الدول وامكانيات مثاكل
 توجد أنه اال الدول. هذه من بمموعة بكل تتعلق خامة طبيعة ذات مثاكل هناك أن

: يلى فإ نجملها الثالث انجموعات هذه من كل تواجه التى المشركة المادية العقبات بعض
تتطلب الصناعية التنمية أن اذ األماسة. البنية مشروعات لامتكا عدم : األولى العقبة
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 العائد تقدير يصب التكاليف باهظة رات استى بدورها تتطلب وهذه ى حديثة أساسية بنية
 االقتصادى انو اعاقة شأنه من المشروعات هذه مثل نقص أن اال القصير. المدى في عبها

. )٦(المطلوب

 لهذه الحالية المديونية اجالي ضوء في انويل اتاحة استمرار امكانية مدى : الثانية العقبة
لها. المتوسة االدخارية واالمكانيات الدول
 تفاقم آثار خاصة وبصنة العالمية والمالية االقتصادية باألوضاع وتتعلق الثالثة العقبة

النامية. الدول على الصناعية الدول في التضخم معدالت

أهمها من المشاكل من العديد العربية الدول تواجه : العربية الدول
 بالدرجة المدربة العاملة اليد توافر عدم الى ذلك ويرحع االنتاجية، معدالت تواضع - ١

 تعتمد الني الدول في وخاصة الدول هذه من عدد في االنتاج وسائل وبدائية الكافية.
الزراعي. القطاععلى' األولى بالدرجة

 توفير على - متفاوتة بدرجات - العربي العالم دول د اعى ويالحظ الفذابى تأمين - ٢
 الدول ذلك في وتستوى الخارج، من االستيراد طريق عن الغذائية احتياجاتها

 وأفقيا رأسيا الزراعي االنتاج بزيادة معالجته يجب أمر وهو ،الزراعية وغير منها الزراعية
 الزيادة من تعاني الني الدول في خصوصا التقبل في المثكلة هذه تفاقم لتفادى
السكان. في الكبيرة

 على تعتمد أتها اذ الواحد، القطاع اقتصاد مرحلة في تعد الدول هذه زالت ما — ٣
 زراعية حاصالت انتاج أو الفوسفات مثل منجمية أو النفط هي أولية مادة استخراج

 على القادر المتوازن د لالقتصا الالزمة المقومات الى تفتقر فاتها وعليه وتصديرها. معينة
 من عدد على يقوم انتاجي بنيان من انو هذا مثل يتطلبه ما الى بالنظر الذاني. انو

المتوازنة. االقتصادية القطاعات
 الالبة عدا في - تعتبر الدول هذه عليها تعتمد الني االقتصادية الموارد معظم ان - ٤

 مدى يقاس فسوف وعليه .منجمية أم نفطية أكانت سواء ناصبة موارد - الخصبة
 الى الناضبة الالوات هذه تحويل على قدرتها على فيها الحقيقية التنمية جهود نجاح

المتوازن. انو لها تضمن متجددة أصول
التنمية، خملية ندة لما الالزمة األساسية البنية مشروعات من العديد الى احتياجها - ٥

التكاليف. باهظة خملية وهي

 تنيا وبامكا عديدة بمزايا الدول هذه حايى قد الله أن اال االبقة، المشاكل ورغم
 بالوة تتمغ غنية دول ننها ،استغاللها أحسن ما اذا الوفير بالخير عليها تعود أن يمكن كبيرة

 عذبة مياه بمصادر وأخرى مختلفة معدنية بالوات تتمغ أخرى دول ومنها ،النفط هى طبيعية
األكل. الوجه على السغاللها الالزمة المالية الموارد تمتلك ال أنها اال خصه وأراني ونيرة
وأخرى ،السرارها المناسة الومائل عن وتبحث الثروة نمتلك ض ينها من توجد أنه أى
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 أنها اال مالثم ومناخ خصبة وتربة عذبة مياه من الزراعة ومقومات العاملة اليد لدحها تتوافر
 عجلة لدخ الالزمة األموال رؤوس الى تفتقر أنها أى مدفوعاتها موازين في العجز من تعاني

 االقتصادى التكامل من نوع قيام هو الدول، من الجموعة هذه يعوز ما فكل بها. التنمية
 خالله ض يتم حيث المصير، ووحدة والعادات والدين اللغة سانده تكامل بينها، فتم الحقيفي
 والطاقات االمكانيات من األقعى الحد الى منه وسفاد االنمائية خططها بين التسق

المنطقة. هذه شعوب مستوى ربع .-هدف لدتها المتاحة الهائلة

االفريقية الدول ض كل في التنمية تعترض الني المشاكل عن حديثنا معرض في : واآلسيوية االفريقية الدول
 وأخرى داخلية عوامل الى بعضها يرح المشاكل هذه أن الى التنويه محب ،واآلسيوية
 االفريقية الدول من كل في التنمية تعرض الني الخارجية العوامل وترجع خارجية.

 منذ خاصة وبصفة الدولي، االقتصاد في المعاكسة االتجاهات الى رئيسية بصفة واآلسيوية
 تباطوء الى وأدى الصناعية الدول عم الذى االقتصادى النكود تتضمن والني ، ١٩٧٤ عام
 وتفاقم عليها، الطلب النحفاض نظرا الدول هذه تنتجها الني األولية المواد تجارة نمو

 المصنعة البع أسعار زيادة عل أثره انعكس والذى الصناعية الدول في التضخم معدالت
 المدفوعات موازين في العجز وزيادة االستيراد تكلفة من زاد مما الدول هذه تستوردها الني
.الدول لهذه الخارجية المديونية زيادة من نلك تبع وما

 تعتبر حيث زراعية اقتصاديات واآلسيوية االفريقية الدول اقتصاديات أغلب وتعتبر
 تف الذى الزراعي االدا، تواضع ذلك رغم نالحظ أننا اال األساسة، الحرفة الزراعة

 جنوب دول لمعظم االقتصادى االدا، جا، لقد الدول. هذه في الزراعي االنتاج أرقام
 والمنى لآلمال مخيبا السبعينات عقد خالل آسيا شرفي جنوب ودول افريقيا في الصحراء

: أهمها داخلية هيكلية مشاكل الى - اليها المشار الخارجية العوامل الى باالصافة - يرح
الكافية. بالدرجة المدربة البثرية الكوادر توافر عدم - ١
 يشكل مما وسدود رى وشبكات ء ومواني طرفى من االساسية البنية مشروعامد نقص — ٢

التنمية. خطط تنفيذ أمام كيرا عائقا
 في الكبيرة للزيادة نتيجة الدول هذه في الحقيني الفردى الدخل متوسط انحفاض - ٣

السكاني-. انو معدالت
 تع وما - االفريقية الدول خاصة وبصفة - الدول هذه حكومات استقالل حداثة - ٤

االستعار. من التحرر أعقبت الني االقتصادية المشاكل بعض مواجهة من ذلك
 بعض الى باالضافة للتنمية، المعاثة والجغرافية المناخية العوامل بعض وجود - ٥

.والتصنع والتجارة الريف تنمية عن نشأت الني المشاكل

 تتمغ أن؛اال الدول، هذه في التنمية عل سبي أثر من السابقة للمشاكل ما ورغم
 في وجه أكل عل استثمرت ما اذا بيةابحا بنتائج تعود أن يمكن هائلة اقتصادية تنيا بامكا
التنمية. خدمة

 التنمية في االسراع نحتم واالسوية االفريقية الدول ي السائدة الحالية األوصاع ان
ضو، في األهداف وواضحة المعالم محددة استراتيجية وضح وتتطلب واالجكاعية االقتصادية



 طريق عن المتاحة االمكانيات من الكاملة االستعادة يتم حيث األولويات، تنظيم اعادة
 الزراعي القطاع انتاجية برفع خاصة بصفة االهتام مع الطبيعية للمصادر األمثل االستخدام

البشرية. الموارد وتنمية االساسية البنية مشروعات وتنفيذ وغذائية زراعية صناعات واقامة

 الدول الى المالية التدفقات

: النامية

 بدائل تدبير بدون - الدول لهذه الحالية االقراض معدالت لتخفيض محاولة أية ان
 وعليه الدول. هذه في السيولة على سلبية آثار حدوث شأنه من سيكون - أخرى ممويلية

 ابها. المقدمة والمخ ODA الرسمية التنمية ماعدات حجم زيادة الى االلتجاء من فالمناص
 اثابنات عقد خالل الدول لهذه بالنسبة االقراض ستقبل أن ذلك، حتمية يدعم ومما
 فوائض توافر ساعد فقد الشكوك. من العديد يحيطه أصبح األوربية، المالية االمراق من

 االقتصادى النكود مرحلة الصناعية الدول ودخول السبعينات^ عقد خالل األوبيك دول
 بنات، اثا عقد خالل أما االسواق. هذه من اقراصها على - ونهايته منتصفه في - مرتين
 : يلي لما نظرا اقراصها استمرار امكابة في صعوبات الدول هذه تواجه فقد

 في تقريبا دوالر بليون ١١٢ من األوبيك دول لغوائض المتمر التدريي االنحفاض — أ
 االتجاه هذا استمرار توبع *ع ١٩٨١ عام ني دوالر بليون ٧٥ حوالي الى ١٩٨< عام

 خططها نمويل في لغوائنها الدول هذه اسخدام سبب وذلك ١٩٨٢ عام في
 سب أثر والذى النفط أمراق في الملحوظ الغائض الى باالصافة الطموحة، االنمائية

أسعاره. على

 ،٨٢ عامي خالل االقتصادى النكود حالة من الصناعي العالم دول خروج توبع - ب
 االتإبة اخاطر نسبة تقلل أنها الطبيعي ومن االقراض. الى واحتياجها ١٩٨٣
المقرصة. الدولية للمصارف بالنسبة

 من ترد النامية الدول الى المالية التدفقات أن نجد اثويلية، المصادر استعرضنا ما واذا
: التالية الرئيسية المصادر

. OECD والتنمية االقتصادى التعاون منظمة من المنبثقة DAC التنمية مساعدات لجنة دول -
 واالجباعي االقتصادى لالنما.* العربي الصندوق وهي وموسساتها األوبتك دول -

 والبنك االوبيك وصندوق أبوظبي وصندوق المودى والصندوق الكويي والصندوق
الخ. ... افريقيا في االقتصادية للتنمية العربي والمصرف االسالمي

 الوقت ذات في وتتمغ متعددة، ومالية اقتصادية مشاكل من النامية الدول تعاني
 صآلة ضو-* ني أنه اال . فيها. التنمية خطط بعيد حد الى تساند أن يمكن هائلة بامكابات

 الدخل النحفاض نظرا ،الخطط لهذه الالزمة االستيارات ممويل في انحلية المدخرات ساهمة
 ابها المالية الموارد تدفق هوزيادة القادم العقد خالل الدول هذه يعوز ما فان بها. الفردى

 عن التنمية ممويل الى التجاتجا تغادى مع رسمية تنمية مساعدات هيئة في الكافية لدرجة با
 الدين خدمة تكلفة زيادة الوضع ذلك شأن من أن اذ تجارية، بشروط االقراض طريق

ابها. المالية التدفقات صافي من ويقلل جديدا عبئا يمثل الذى األمر األجنبي.
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الخ. . . . االسيوى التنمية وبنك يفي االفر التنمية كبنك االقليمية التنمية موسسات -
وموسساته. الدولي البنك مثل الدولية التنمية هيئات -

 تزايدت فقد DAC التنمية ساعدات لجنة من الرسمية التنمية ممساعدات يختص ١وب
 عمام في دوالرا بليون ٢٦ر٧٨وهو لها حد أقعى بلغت .محيث السبعينات عقد خالل تدريحيا

 أنه اال ),١٩٧٢- ١٩٧٠( البعينات معالع في دوالرا بليون ٧ر٩ * متوسط مقابل ١٩٨*
 التنمية ساعدات من الثاني الشق نمو وهو العقد ذلك أثناء جديد اتجاه ظهور يالحظ
 الرسمية التنمية ساعدات عن األطراف، متعددة الموسات الى المساعدات أى الرسمية،
 بليون ٩ر١٣ الى ابعينات مطبع في دوالرا بليون ١ر٦٩ متوسط ض ازدادت حيث الثنائية
 الرسمية التنمية بماعدات مقارنة ./'٤٤٠ر٢٤ قدرها نمو بنبة أى ١٩٨٠ عام في دوالرا
 في دوالرا بليون ٦ر٢١ متوسط ض فقط /*٠١٨٤*ر٦ بنبة مبالغها ازدادت الني الثنائية
).٧( ١٩٨٠ عام في دوالرا بليون ١٧ر٦٤ الى البعينات مطلع

 اجالي ض ./' ٠ر٧ اد هدف عن كبير حد الى تبعد الرسمية التنمية مساعدات كانت ولقد
 طوال UNCTAD والتنمية للتجارة المتحدة االتم موءنمر قرره والذى المانحة للدول القومي الدخل

 و ١٩٧٧ عام في أدنى كحد./' ٠ر٣١ بين ما الساعدات معدل تراح فقد البعينات. عقد
 الدخل اجالي من ./' ٠ر٧ اد هدف يحقق ولم ٠١٩٨٠ عام في بلغته أقعى كحد ./' ٠ر٣٧

 وانروج وهوالندا الدانمارك وهي العقد سنوات بعض في فقط دول أربع اال القومي
 تعتمد انمائية موارد من النامية الدول حرمان ذلك شأن ض فان الطبيعي ومن والريد.

 فعال .-ها تدفقت الني انحققة والدية ./' ٠ر٧ اد هدف بين القرق هي األول المقام في عليها
 الى موجهة كانت كبيرة مالية موارد من حرمها مما النامية، الدول الى الرسمية الساعدات

 بعض سماح عدم الى ذلك ويرخ ).١٩٨٠ عام في مثال دوالرا بليون ٢٣ر٨٨( التنمية
 مشاكل تعزو حيث بالكامل، الرسمية التنمية ساعدات في حصتها بتدفق الصناعية الدول
 قد ذانها هي أنها ذلك في نظرها ووجهة ،النفط أسعار ارتفاع هو واحد سب الى العالم

 في والعجز االقتصادى والنكود التضخم أى االقتصادية المعوقات ثالوث تأثير نحت وقمت
 الى منها المطلوبة المساعدة يد مد عل بالتبعية قدرتها من حد مما الجارية العمليات موازين
النامية. الدول

 ال الي - االسكندنافجة الدول مثل - أخرى صناعية دول توجد الحظ لحسن أنه اال
 يد مد عن الصناعية الدول تراح وأن ،الرسمية التنمية مساعدات عن بديال ترى

 تجارية بشروط االقتراطى هو واحد خيار أمام مستنكها النامية الدول الى التنمية مساعدات
 جمع بين االقتصادى التعاون أن ترى الدول هذه فان كذلك جديدة. بأعبا، عليها يلي مما

 الى فقط تنسب أن يمكن ال العالم مشاكل وأن مغى^ مما أهمية أكثر اآلن هو العالم دول
سابقا. ذكر كا مجتمعة أسباب عدة الى انما النفط، أسعار ارتفاع
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 المالية التدفقات في الزيادة تعاظم الون. ذات في أيضا لوحظ فقد آخر جاب ومن
 من Private Flows at Market Terms الوق ني السائدة التجارية بالشروط الخاص للقطاع

 منذ معدالتها ازدادت والني البعيأت، عقد خالل DAC التنمية ماعدات لجنة دول
 ٤ ر.٦٣ فبلغت العقد مطلع في المتوسط في دوالرا بليون ٧ر٤٤ كات حب ، ١٩٧٥ عام

 تفوق النية وهذه /'،٠٤٤٦ر ١ * قدرها نمو تبة بذلك محققة ، ١٩٨٠ عام في دوالرا بليون
 والني العقد ذات خالل بثقيها الرسمية التنمية ماعدات نمر في الزيادة تبة كبير حد الى

٠/'٠٢٣٩ الي حو بلغت

 األوبيك دول فهر ،الرسمية التنمية ماعدات منه تناب الذى الثاني المصدر أما
 عام عن النوى تقريرها في والتنمية االقتصادى التعاون دول منظمة أثارت وقد .ومنظاتها

 في الرسمية التنمية لماعدات الرئيية المالمح أحد ض بأن الماعدات، هذه الى ١٩٨٠
 ينتمون ال الذين الماعدات مسرح عل البارزين المانحين من عدد ظهور هو البعينات.

 دول من رثيية بعفة وهم والتنمية. االقتعادى التعاون دول منظمة أعفاء الى
 بليون هره٢ النامية للدول قدمتها الني الرسمية التنمية ماعدات كات فقد ٠ )٨( بيك األو

 محدرعها وصل خيت التالية النوات خالل التدفق في واشمرت ١٩٧٥ عام في دوالرا
 حدها الماعدات هذه بلغت وقد دوالرا. بليون ٣٤ر٤١ الى ١٩٨٠ -٧٥ القترة خالل

 ،١٩٧٩ عام في دوالرا بليون ٦ر١. د مقارنة ١٩٨٠ عام في دوالرا بليون ٧ وهو األقص
 هذه قيمة وتنكل ٠١٩٧٧ في دوالرا بليون ره٩٠ ،١٩٧٨ عام في دوالرا بليون ٤ر٣٠

 عام في للنفط المصدرة العربية للدول القومي النانخ اجالي من /"٠ ٥ حوالي الماعدات
 ٠١٩٨٠ عام في ./'٢ر٣٤ و ١٩٧٩ عام في ./'٢ر٨٠ و ١٩٧٧ عام في ./'٣ر٧ه و ١٩٧٥

 الناتخ اجالي الى المعونات نبة أن ١٩٨١ لعام النوى تقريره في الدولي البنك ذكر وقد
 وأن التنمية، ماعدات لجنة في االعضاء الدول تقدمه ما تفوق األوبيك لدول القومي
 المانحة الدول أكير تعتبر المتحدة العربية االمارات ودولة والكويت العودية العربية المملكة

 ره٢٨ بلغت حيث بالدوالرات، المقدمة الماعدات حجم حيث من األوبيك منظمة في
. )١( ١٩٨* عام في بها القومي الناتج اجالي ض ./'٣ر٤٨ نمثل دوالرا، بليون

 الذى الدولي البنك أبرزها فان األطراف، متعددة الدولية ت ست بالموء يتعلق فيما أما
 .-ها ارتبط الني القروض قيمة بلغت ولقد النامية. للدول ابت للماعد مصدر أهم يعتبر
 واستمرت دوالرا بليون ٠ر٩٢ منها المحوب بإغ ،١٩٧١ عام خالل دوالرا بليون ١ر٩٢
 دوالرا بليون ٨ر٨١ الى ارتفعت بم البعينات عقد خالل ذلك بعد التدربمية الزيادة في
 هذه من المحوب اجالي أما دوالرا. بليون ره * ٦ منها المحوب بإغ ١٩٨١ عام في

 مقابل دوالرا بليون ٢٧ر٧٣ بغ فقد ).١١٨١ -٧١( الفترة هذه خالل القروض
/'.ه١هر٨ بنبة أى دوالرا بليون ه٣ر٧٦ قدرها ارتباطات
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 التنمية تويل األطراف متعددة المؤسسات أصخم من يعد الدولي البنك أن ورغم
 في التنمية استيارات اجالي من /*٠١ بنسبة اال يسهم ال بالكاد أنه اال ط االطالق على

المنز دور - الحاالت أحسن على - دوره يعد أن الممكن فن وعليه ى النامية الدول
Catalyst )١٠(

 مخيبة السبعينات عقد خالل الثالث العالم دول في االقتصادية التنمية نتائج جاءت لقد جديدة اسزاتيجية ونع الى الحاجة
نمو معدالت الى التوصل في الواصح االخفاق، ظل في خصوصا للقلق، ومثيرة لآلمال للتنمية

 أكر في للغرد القومي الناتج اجالي في اتو يتعد لم المثال، سيل فعل ابدول. هذه في مقبولة
 عقد خالل ./' ١ر٦ مقابل وذلك العقد. ذلك خالل سنويا /،٠١ر٢ فقرا االفريقية الدول

 عليه نوا كا المذى القدر بذات العقد نهاية في حالهم على الدول هذه مكان وظل ط التينات
 للتخلص تكاح زالت ما وهي العقد ذلك من النامي العالم دول خرجت كا ٠ )١١( بدايته في

 تلك خالل عليها تركت الني الضخمة الخارجية الديون أثقال ومن ط التضخم آثار من
الحقبة.

 هي والتضبنات اتانينات عقدى خالل الدولي انجتمع يواجهها سوف الني األخطار ان

 الدول سكان تعداد في الهائلة فالزيادة مغى. وقت أى خالل العالم واجهه مما بكثير أعظم
 ينهذ خالل لسمة ببليوفي تقدر والني ،بها المستمر فيالسكا لالنفجار نتيجة لناميةا

 وعلى العالم في الغذاء انتاج على الضغط حدة تصاعد الى تؤدى سوف )،١٢( العقدين
 للتوصل أنه اال حتميا. أمرا خاللها التنمية خملية في االمرع -مجعل مما االقتصادية، موارده

 المالية للتدفقات الحالي الوصع في القاثمة الخطيرة الثفرات سد- يقتفي األمر فان ذلك. الى
الدول، من اشلغة لجموعات احتياجات االعتبار في األخذ مع النامية، الدول الى

 زيادة األمر نهاية في ستدعي وهذا منها. كل في االقتصادية القطاعات احتياجات وبالتبعية
على الدولي واالقتصاد الثالث العالم دول مصلحة تحدم بحيث المالية التدفقات اجالي حجم

السواء.

 وضع سرعة بغرض المعنية االطراف جمع تكاتف الى الحاجة مدى تبرز وهنا
 للسياسات واقعيا توحيدا تتطلب اسزاتيجية الثالث.، العالم دول في للتنمية دولية اسراتيجية

النامي، العالم دول كافة تغطية على وقادرة متسقة وتكون الخارجية، والمساعدات الداخلية
 تتخن أن على هذا بلوغها. المرجو األهداف وتعمق االنمالي للتعاون األولويات وتوصح
 هذا عليه يكون أن يحب وما السبعينات، عقد خالل التنمية موءسسات أداء لها، كأساس

 المالية الموارد من النامية الدول احتياجات تلبية .-هدف القادمين العقدين خالل االداء
 العقدين خالل االسلنراتيجية هذه تنقيذ على يشجع ومما التنمية. خملية لتدعيم الالزمة

 عالوة الماضي، العقد خالل واالقتصادية االنسانية بالمشكالت المتزايد االحساس القادمين،
االفطار مجموعات أفقر في ابائدة بالظروف المتزايد الدولي انجمع اهتإم من نلمسه ما على
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 على بالنفع مباشرة تعود برامح تشمل للتنمية اسزاتيجيات اقرار من ذلك تلى وما النامية،
 األجل طويلة المالية الموارد تدفق زيادة هو الفقيرة الدول تحتاجه ما ان ٠ )١٣( .الدول هذه
 مقيدة غير تكون أن أى بحرية، لالستخدام وقابلة ميرة قروض هيئة في تكون أن على الها

معينة. دول من االستيراد بتمويل أو بذاتها مشروعات في باالمتخدام

 الموءسسات أن نجد السبعينات، عقد خالل المانحة الجهات أداء استعرضنا ما واذا
 اال الغنية، والماعدات القروض طريق عن التنمية خملية في بالساهمة اهتمت قد الدولية

 للدول بالنبة البالغة األهمية ذات النشاط أوجه بعض في الدخول في ترددا أظهرت أممها

 ات بمساعد يختص وفا ككل. القومية التنمية كويل توجه الني البرامج تحويل مثل النامية
 كانت زيادتها، الى الحاجة فيه تعاظمت الذى الوقت في أنه فيالحظ الرسمية. التنمية

 لجنة دول بعض قيام على عالوة /"٠ ٠ر٧ ال هدف تحقيق الى تصل لم بحيث تتراخنى تدفقاتها
 نهاماعدا بزيادة الدول هذه مطالبة جانب والى معينة. دول بمحاباة التنمية مساعدات

فاعليتها. لزيادة وذلك القيود من تحريرها الضرورى من فانه المذكور، بالهدف بااللتزام

 القومي دخلها اجالي من محسوسة بنسبة ساهمت قد ا٩أ; فالمالحظ ،األوبيك دول أما

.مشروطة غير متها المقدمة الماعدارند أن الى بالنظر خصوصا ط التسجيل يستحق أمر وهو

 المانحة الدول أداء تحسين نتيجة من يكون أن المأمول لمن أنه الى الدولي البنك أشار وقد
 ومتوسطة منخفضة الدول بين التفاوت تضييق في والنجاح اكوط معدالت رفع

 المانحة، الجهات أداء لتحسسين أولوية اعطاء جانب الى فانه رأينا. في أنه اال ).١٤الدخل(
 هيكلية تعديالت الدخال جهودها كل ببذل المستفيدة الدول تقوم أن الوقت ذات في بحب
التنمية. لعملية بمرونة تستجب. بحيث تهااقتصاديا على

 أن وأهمها البعينات، عقد من المستفادة ببعض.الدروس نحرج للى الوقت حان لقد
 ،مشنننكة مصالح األول المقام في هي - والفقيرة منها الغنية - بأكله العالم دول مصالح

 تعمل أن يحب وعليه .الجمع فيه يعيش الذى الدولي ايختمع سواء حد على تؤلفان وأنهما
 العقدين خالل الحقيقية التنمية طريق' ني األمام الى بقوة دفعه على المعنية األطراف كافة

جمعاء. االنانية ورفاهية خير من فيه نأمل ما خاللها يحقق بحيث القادمين
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الثافي الفصل

١٩٨١ عام خالل العذوق مفروعات





العربية الدول

 تالسةءدباصعا

: المشرع وصف

ابنية العربية الجمهورية

 واثاره المشرع من الهدف
: القوهي االقمال

 ذمار الكهربالي الربط شرع
اينية العربية الجمهورية

 تعز - ذمار - ليبا الكهر الربط
ابنية والماء الكهرباء وزارة :

 الطاقة الستالم تعز ومدينة آب مدينة في فرعيتين محطتين بناء من المشرع يتكون
 فولت كيلو ١٣٢ بمقدار العالي الجهد ذات المزدوجة الطافة خطوط على محملة الكهربائية

 من األولى المرحلة وتبدأ سهام. سهول عبر كتنيب برأس المتصلة ذمار مدينة في تفرعها بعد

 يذهب فقسا ،الطاقة توع الي الفرعية امحطة توجد ذمار وفي ذمار، — باجل كتنيب رأس
 حيث آب الى وجنوبا خمران - صنعاء الى نإال
 وبأسالك فولت كيلو ١٣٢ مقدارهما العالي الضغط ض خطين ذمار محطة من يتفع أ)

 على للحفاظ وذلك أمبير، ميجاواط ١١٥ مقدارها وبطاقة ٢ تم ٤٠٠ مقطعها مساحة
فقدانها. ض والتقليل الطاقة

 يخطين فولت كيلو ١٣٢ تحمل أبراج بواسطة ذمار من الكهربائية الطاقة نقل سيتم ب)
 قدر بتعز ذمار يربط الذى الطريق .مجانب وستكون مين. ٣٠ وبارتفاع مزدوجين
 بقدر السهول في مارة تكون سوف فاألبراج ولذلك ووعرة جبلية والمنطقة االمكان
نقاط. ستة في الطريق وتقطع المستطاع

 كيلو٣٣ الى فوك كيلو ١٣٢ العالي الضغط لتحول فرعية محطة آب مدينة في ستنشأ ج)
محوالت. بواسطة فوك

فوك. كيلو ٣٣ الى الطاقة لتحول تعز بمدينة أيضا فرعية محطة ستنشأ د)

 صنعاء - كتنيب رأس مشرع ض الغائضة الكهربائية الطاقة نقل الى المشرع نهدف عل
 مدينة في فرعيتين محطتين اقامة مع ،تقريبا مين كيلو ١٤٤ .طول جنوبا وتعز آب مديني الى
ذمار. بمدينة ا'لغرءية امحطة وتعزيز وتقوية آب

 األثر عظيم لها سيكون مما هامة واجإعية اقتصادية آثار المشرع تنفيذ عن ينتج سوف
: منها شنى نواحي على
 قيمة عن عبارة /*٠٢٥ ،٢٠ بين يين'ح ر بمقدا. المدفوعات ميزان على العبء تقليل أ)

 الكهربائية المولدات لتشغيل االجنبية بالعمالت استيرادها يتم الني البهرولية المنتجات
منخفضة. بكفاءة والفاز بالديزل تعمل الني

 بالتدريب الغنية كفاءتهم وزيادة تدريبهم على والعمل الوطنية العالة فرص زيادة ب)

األجانب. الخبراء ض والمعرفة الخبرة واكناب
 المعدات لتشغيل الالزمة الكهرباء لتوافر والصناعية الزراعية المشروعات في التوسع ج)

التكاليف. بأقل واآلالت
 التلفزيونية البرامج باستقبال السكان بين والثقافية االجإعية األوصاع تحسين د)

بالكهرباء. تدار الني الحديثة المعدات وامتحدام

وتعز



المشرع تكاليف

: العويل مصادر

: القرض شروط

انحلية. بالعمالت درهم مليون ١٠ نحو منها امارات درهم مليون ١١٣ تبلغ

ياهم درهم مليون ٣٧هر البالة. الصندوق قرض جاب الى
واالجإعية االقتصادية للتنمية العربي الصندوق -
الدولية للتنمية األوبيك صندوق —
اضنية الحكومة “

امارات درهم ،لميون ٣٧هر القرض قيمة

ميالدية ٢٠٠١ الى ١٩٨١ من سة ٢٠ القرض مدة

منويا /٠ ٣ السنونة الفائدة

سنوية نصف قسطا ٣* الداد

سنوات ٥ الماح فرة

١٩٨١ يناير ١٥ االتفاقمة توقع رخ تار

٣١



االفريقية الدول

النيجر جمهورية

انواراربن فى الكهرباثة الطاقة تولد المشرى اسم

(سونيشار) أنوارين لفحم النيجر صكة : المثرى تغين عل الغانمة الهيئة

 باستعال الكهربائية الطاقة توليد كروع الثانة التولد محطة ءانثا المشروع يتضمن
 بطاقة أى مرحلة لكل ميجاواط ١٦ تبغ اجالة طاقة سوفر الذى بن نورارأ نى الفحم
وأربت. أجاديس ولمدينتى نيوم اليورا لمناجم وتوصطها (صافى) مجاواط ٣٢ قدرها اجالة

 الفحم لمنجم توسعات أخمال التولد محعلة الى راالضافة الثانة المرحلة لأخما وتتضمن
 الماه ضخ معدات على واضافات الكهربائة الشكة توسع ^ذلك السكنة والغربة

اخرى. وخدمات
 ^ذلك المشروع تنفذ عل االشراف ومنها الهندسية الخدمات المشروع يشمل كا
وادارلين. فنين من النيجريين العاملين تدرب
٠١٩٨٢ أواخر نى الثانة المرحلة أخمال ستكل أن المتوقع ومن

: المشرى ولف

القريبة والقرى اليورانيوم لمآجم الالزمة الكهربائية الطاقة توقير الى المشروع دف٣_ عل واثاره المشرع من الهدف
 خطوط عبر المستورد النزول عن لالستعاضة ونللث لنجر را المتوفر الفحم باستخدام
 هذا ان عالى. بشكل كلفته يرفع مما انجاورة الدول ء موافى من وشاقة طويلة مواصالت

 وفي االمعار في تقلبات من ارادتها عن الخارجة للعوامل البالد تعرض من يقلل المشروع
 . ياء والكهر النزول استراد فى المستخدم األجنى النغد نى توفر الى باالضافة الشحن
 تستخدم االدارية الكوادر ومن المهرة العال من محلى توفبركادر المشرع عن سينتج كذلك

 تشهد أن المتولح ومن الفحم. مناجم أو الكهرباء حفل نى سواء مشارح أية نى مستقبال
 لكان تحارى جذى ممكن نشاء يا وذلك اقتصاديا انتعاشا أجاديس) ( المشرع منطقة

امحاورة. المناطق

: القوهى االقمال

 ومقدر امارات درهم ملون ٦٩١ر١٦ للمشروع االولى للمرحلة االجالية التكاليف تبإغ
 المرحلة تكالف أما االولى. المرحلة تكاليف محمل من /*٠ ٤ . يحوالى امحلية العملة جانب
 بالعمالت والباق انحلة بالعملة /*٠٤٠ منها درهم مليون ٤١٣ر٧٩ فتبلغ للمشروع الثانية

األجنة.

: المثرى تكاليف

٣٢



: اكويل مصادر

: القرض شروط

 المشروع من الثانية المرحلة بتمويل العربي االقتعادى لالنماء أبوظبي صندوق شرك
 كذلك الثانية. المرحلة تكاليف مجمل من ٧ر٢ه حوالي أى درهم مليون ٣* يلغ بقرض
 ‘االفريفي التنمية بنك الفرني، التصدير بنك من كل تروض بشكل باتويل بثارك
 االقتعادى. للتعاون المنكزى الفرني الصندوق االلماني، الحكومي البنك االوروبي، البنك

أخرى. وشركات ية النيجر الحكومة المال برأس وياهم

امارات درهم مليون ٣٠ القرض قيمة

١٩٩٤/٧/١ — ١٩٨١/٢/٨ الغرض مدة

-/٠٤ الفائدة سعر

سنوى نصف لسطا عشربن ا، 1-11

سنوات ٤ االمهال فهرة

١٩٨١/٢/٨ االتفاقة توقع خ تار

٣٣



رواندا جمهورية

الدولي نومبيهكا كيجالي مطار تطوير الدولى كانومه كجالى مطار تطوير : المشرع اببم

رواندا. فى والمواصالت البريد وزارة : الشروع تغين عل القاتمة الهيئة

 الحنكة فى انو طلعات تغطى مراحل ثالث تنفذ كانوسه كحالى مطار تطوير سطل
 : التالي النحو على للبالد الجوية
١٩٨٦ عام نهاية حتى الفتى؛ وتغطى األولى المرحلة
١٩٩٣ عام نهاية حتى الغزة وتغطى الثانة المرحلة
٢٠٠٠ عام نهاية حتى الغزة وتغطى الثالثة المرحلة

من المطار .مموجبها ستمكن والتى األوملى المرحلة تنفيذ عل الحالي المشروع ويعمل
 ٧٤٧ بوسح از طر ومن )DC 10( ١. سى دى از طر من المدى الطويلة الطائرات استقبال

)747 BOEING( . مزا ٣٥ ٠ ٠ طوله البالغ الحالي الممر واصالح تقوية المثروع ويتضمن 
 وساء الكهرباء لتولد محطة بناء يشمل كا المناورة. ومدرجات الطائرات موقف وتوسع

 وأجهزة معدات وشراء للنكان استقبال محعلة وانشاء الوفود ين لتخز وتسهالت مخازن
واالتصال. المالحة

: المشرع ومف

 رواندا فى الوحيد الدولى المطار هو كانومبه كجالى مطار كون من المشروع أهمة تأنى
 اباورة البلدان مرانى* عل يعتمد مقفال بلدا تكون أن الجغرافى موقعها علها قرض التى

 وتفاقم فقيرة طرق شبكة وجود ومع ٠٢١٧٠٠ يحوالى امحيط سواحل عن رواندا تبعد حيث
 كجالى مطار لتطوير طسات, ادخال أهمة زادت وازدحامها انجاورة ء الموانى مشاكل

 الخارجة التجارة حنكة وتسهل لزيادة الكبرة السعة ذات الضخمة الطائرات الستقبال
 من ويخفض التجارية. الحنكة انعاش فى سيساهم الذى األمر الجوط طريق عن للبالد
موافيء الى الطويلة البرية الطرق عل االعكاد أخطار البالد ايصاد ومجب النقل تكلفة

امجاورة. الدول

 عل آلثاره المشرع من الهدف
: القومي االقتصاد

 درهم مليون ٢٤ر٧ منها درهم مليون ١٤٠ر٦ حوالى للمشروع االجالية التكاليف تبإغ
األجنة. بالعمالت درهم مليون ١١ره٩ امحلية، بالعملة

: المشرع تكاليف

٣٤



: اكويل درمما

: القرض شروط

 ١ ٥ قدره بقرض المثرئ نمويل في العربي االقتصادى لالنما، أبوظبي صندوق يشرك
 (الصندوق الفرنسية الحكومة من كل اكويل في كذلك ويثزك امارات. درهم مليون

 وصندوق البلجيكية والحكومة والتعاون) الماعدة وصندوق االقتصادى للتعاون المنكزى
الكويي. والصندوق الدولية للتنمية األوبيك

امارات درهم مليون ١ ٥ القرض تيمة

١٩٩٩/٤/١ — ١٩٨١/٣/١٧ القرض مدة

-/٠٣ الفائدة سعر

سنوى نصف تسطا ثن ثال 1 II ل

سنوات ٤ االمهال فرة

١٩٨١/٣/١٧ االتفاقة توقع رخ تار

٣٥



 االتحادية الكاميرون جمهورية

: المشرع امبم

 : المشرع تغذ على القاممة الهيئة

: المشرع ومف

 وأفآره المشرع من الهدف
 : الفومي االقمال

: المشرع تكاليف

: اممويل مصادر

: القرض شروط

ياوندى - دواال طريق

الكاميرون. جمهورية في التجهيزات وزارة

 ياوندى والعاسمة دواال الميناء بين يصل النة أيام طيلة لمحنة صالح امنلى طريق بنا،
 ويثتمل المدينتين. بين المرور حنكة بأغراض يفي يعد لم الذى الحالي الطريق من بدال

بطول ياوندى العاسمة الى دواال ميتاء من االسغلتية بالخرسانة معبد طريق بناء على المشروع
كلم. ٢٣٧ حوالي

 وتنثيط والصناعية الزراعية المنتجات نقل تهيل المثرع هذا عل المرتبة اآلثار من ان
البالد. أجزاء بين الوحدة تدعيم الى باالصافة التجارة حنة

 ذلك في بما امارات درهم مليون ١٣٠٠ بحوالي للمشرع االجالية التكاليف تقدر
 ٩٧٠ حدود في االجنبية السلة عنصر يبغ درهم. مليون ٣٦٠ بموالي أسعار احتياطي

اغطية. العملة عنصر البافي ويشكل التكاليف. اجالي من /٠٧٤ يمثل وهذا درهم مليون

 مليون ١٦ قدره بقرض اشمويل في العربي االقتصادى لالنماء أبوظبي صندوق يثارك
 افريقيا. في االقتصادية للتنمية العربي المصرف من كل باتويل يشارك كذلك درهم.

 االفريفي التنمية وبنك هولندا وحكومة االسالمي التنمية وبنك للتنمية الكويى والصندوق
 للتعاومن الفرني المنزى والصندوق األوروبي التنمية وصندوق الدولي والبنك كندا وحكومة

 ستمول الى الكاميرون حكومة الى باالصافة الغنية، للمعونة الفرني والصندوق االقتصادى
المشرع. تكاليف اجالي ض /'٢٦ حوالي أى انحلية بالعملة التكاليف

امارات درهم مليون ١ ٦ القرض قيمة

١٩٨٥/٣/١-١٩٩٦/٩/١ القرض مدة

-/٣١/٢ الفائدة سعر

سنوى نصف قسط ٢ ٤ الداد

سنوات ٣ االمهال فرة

١٩٨١/١١/٣٠ االتغانة توقع (خ تار

٣٦



مالي جمهورية

جاو - سيفار طريق : المشروع امم

 على القاتمة الهيئة

المثرح وصف

 اذ من الهدف

الفومي االقتصاد

 المثربع تكاليف

: اكويل مصادر

: الغرض شروط

جاو - مسفار طريق هيئة المشرع تغفين

 ٦ مقا مر ٩ وبعرض تقريبا كلم ٥٥٦ بطول مفك طريق انثاء على المئرع يثمل
 ومعابر خرماني جر انشا، المشرع يثمل كا وجاو. سهفار مديني بين ويربط مفلتة مار

الهندسة. والخدمات ٥للميا

 وذلك البالد في النقل لمشاربع بالسبة مالي حكومة لدى عالية بأولوية المشروع يحش على آلثاره نروع
 بالموانيء البالد ربط الى سيوءدى الذى االفريقية الصحراء عبر الطريق من جزء لكونه

 ثالث ربط في الطريق مشروع يساهم كذلك المتوسط. األبيض البحر على الجزائرية
 لفترة االتصال منقطعة تبتى اغافظات هذه أن حيث البالد أنحاء وبائر ببعضها محافظات

 الوحيد المواصالت نريان يمثل الذى النيجر نهر في المالحة توقف خالل السنة أثناء طويلة

 ىسيؤد كا منطقته. في الزراعية التنمية تشجع الى المشرع سوءدى كذلك حاليا. المتوفر
النقل. تكاليف في ملموس خفض الى

مليون ه٣ر١ نحو منها درهم مليون ه٣٠ر٨ بمقدار للمشروع االجالية التكاليف تقدر :
أجنبية. خملة درهم مليون ٤٧٧ر٧ وحوالي محلية خملة درهم

 ٣٠ قيمته بقرض المشروع ممويل في العربي االقتصادى لالنماء أبوظبي صندوق يشارك
 االمالمي والبنك الكويني الصندوق من كل باتويل يشارك كذلك درهم. مليون

 التنمية وبنك أفريقيا في للتنمية العربي والمصرف األوبيك وصندوق السعودى والصندوق
مالي. حكومة الى باالصافة االتحادية، ألمانيا وحكومة يني األفر

امارات درهم ملون ٣» القرض قمة

١٩٨٧/٤/١-١>/١/١.>٢ القرض مدة

-/٠٢ الفائدة سعر

منوى غف قط ٣٠ الداد

سنوات ٥ االمهال ترة

١٩٨١/١٢/١٣ االتفاقة توقع تخ تار

الكونغو حديد سكة تحطيط اعادة مشروع
الثعبية الكونغو جمهورية





الشعبية الكونغو جمهورية
: المشرع اسم

 : المشرع تغين على القاتمة الهيئة

: المشرع وصف

 الكونغو حديد سكة تخطيط اعادة

الكونغو عبر النقل هيئة

 لوبومو ومدية بيلنجا قرية بين الحديدية السكك خطوط مد اعادة من المشرع يتكون
 المدنية األخمال أهمها عناصر عدة عل المشرع يشمل كيلومين٨٨ الطريق طول يبلغ حيث

 اجالي يبغ أنفاق أربعة وحفر ط الجديد الخط مسار وانشاء لألتربة والردم الحفر كعمليات
 ومعابر الجسور مثل أخرى أخمال ويشمل وتركيبه. الخط مسار ورصيف كيلومين* ره٧ طولها
 ومباني المشرع الى المؤدية الطرق أخمال عل يشمل كذلك المياه. تصريف وخنادق المياه

المعدات. وتنكب الخطات

 عل قدرتها زيادة طريق عن الحديدية الكك تشغيل كفاءة زيادة الى المشرع تهدف عل آلثاره المشروع من الهدف

الحوادث من واالقالل والتشغيل الصيانة تكاليف وخفض والنقل الحنكة استيعاب القوهي االقتصاد
 عل منافذ لها ليس الي الوسطى أفريقيا منطقة المشرع من ستستفيد كذلك واألعطال.

 لسكك با تنقل الني وخاصة درات الصا تشجع عل أثره للمشروع سيكون كذللث البحر.
 واألخشاب الكونغو. من والبوتاس الجابون. من المتجنين الصادرات هذه وأهم الحديدية

 البصالح نقل حنكة تزيد أن وينتظر الوسطى. أفريقيا وجمهورية والكونغو الكاميرون من
 ٣ر٨ تبغ الحالية القصوى الطاقة أن حين في ١٩٨٥ عام في طن مليون ٧هر الى لتصل

طن. مليون

 : المشرع تكاليف

: اسمويل مصادر

: القرض شروط

 بالعملة درهم مليون ٤١٩ر ١ مثها درهم مليون ١٢٧٠ يحوالي المشرع تكاليف تقدر
االجنبية. بالعمالت درهم مليون ٨٥ ٠ر٩ و الخلية

 مليون ٣٧ قيمته بقرض باتويل العربي االقتصادى لالنماء أبوظبي صندوق يساهم
 السعودى. والصندوق الكويني الصندوق من كل بالغويل يساهم كذلك درهم.

 والبنك األوبإن وصندوق افريقيا في االقتصادية للتنمية العربي والمصرف العرابي والصندوق
 والصندوق االقتصادى للتعاون الفرنسي المنكزى والصندوق األوربى التنمية وصندوق الدولي

 و^الة يق االفر التنمية وبنك الدولية للتنمية الكندية والهيئة والتعاون للساعدة الغرتمي
الكونغولية. والبنوك والحكومة االمريكية المساعدات

امارات درهم مليون ٣٧ القرض قمة

١٩٨٦/٣/١-١٩٩٩/٩/١ القرض مدة

■/ ١\|٠٣ الفائدة ممر

سنوى تصف قط ٢٨ الداد

سنوات ٤ االمهال فرة

١٩٨١/١٢/١٤ تفاقةاال توقع (خ تار

’١١٨١ م ب ديسمبر ٤ سيريالنكا الصيد قوارب مشروع قاربين أول تسليم
٣٩





االسيوية الدول

تربال سد مثرو^
 االسالمية باكستان لة جمهور

المشرع اسم

باكتان في والكهرباء الماء مصادر تنمية هيئة المشروع تنفيذ على الغانمة الهيئة

 الضفة على ثانورن سدرن الى باالضافة م١«ه وارتفاعه م ٢٧٥. طوله طغ ركامى سد
 مكب مغر منار ١٣ر٧ وتستوعف ئإال كلم ٨٠ سافة الى السد محرة نمتد للنهر. السرى

الكهرباء. وتوليد الرى ألغراض للتصربف قابلة مكب مال مليار ١ ١هر منها المياه من

: على المشروع ويحتوى
 تجاوز التى الماه كات رف لتصر وذلك ثانوى واآلخر رئسى احدهما للماه مسقطن -

العادنة. غير الفضان مواسم نى للد التخرسة الطاقة
 رقم النفق مخرج عند بم وقد الكهرباء. وتولد للرى الالزمة الماه نف لتصر أنفاق خمسة -

 مجاوات ٧٠٠ االسمة قوتها تمح الهدرولكة نالطاقة الكهرباء لتولد محطة تنث )١(
 وذلك ميجاوات ٣٥٥٠ الى تصل حتى تومسعها وسيتم ميجاوات) ١٧٥ X مولدات ٤(

 ٤ و )٢( رقم النفق مخرج عند )١٧٥ X ٦( ميجاوات ١٠٥٠ بطاقة مولدات ٦ باضافة
. )٣( رقم النفق مخرج عند )٤٥٠ X ٤( ميجاوات ١٨٠٠ بطاقة مولدات

: المفروع ومف

المياه كيارت ستساعد حيث باكتتان. في الزراعية التنمية لمشروعات الرى مياه توفير - ١ على واثاره المشروب هن لطالهد

 زيادة على التخزين بميرة بعفل متقبال عابها الحصول سكن التى االضافة
عام بأسعار سويا الواردات ض دوالر ملون ٢ . > يعادل مما الحوب من االنتاح

٠١٩٨٠

: القوس االقتصاد

 مصادر أرخص باعتبارها الكهرباء. توليد فى الهدرولكة الطاقة من االستفادة - ٢
 كانت دوالر مليون ٥٠ * حوالى انفاق الدولة على يوفر الذى األمر الطاقة،

الحرارية. بالمولدات الكهرباء لتوليد الالزم البرود المتبراد ه بتن
درهم مليون ٦٧٢٠ : االجالية
درهم مليون ٣٣٤٥ أجنبية خمالت

: المثور تكاليف

درهم مليون ٣٣٧٥ : محلية شملة
لكة االمر المتحدة الواليات - ايوظى صندوق -
فرنا - الكويتى الصندوق -
ايطاليا - العودى الصندوق -
بريطانيا - الدولي البنك -
الغربية المانيا - الدولية التنمية مؤية -
استراليا - المشركة االوروبية الوق -

كندا -

: العويل ممادر

١



امارات درهم مليون ٩٢هر: القرض شروط القرض قمة

١٩٩٩/٩/٣٠ - ٨١/٩/١ القرض مدة

"/٠٣ الفائدة ممر

سنوى نصف قسطا ثن ثال الداد

سنوات ثالث االمهال فرة

١٩٨١/١٢/١٦ االتفاقة توقع تارط



األخرى الدول

لعلة ما جمهورية

باعكهر محطة توسع مشروع المشروع اسم
B )) Power Station — Church Wharf, Marsa «

التوزيع. ونظام التوليد محطات بادارة تقوم والي Enemalta شركة : المشروع تنفيذ على القاتمة الهيئة

Turbo-alternator المتناوب للتيار بينيةالر المولدات من وحدتين اخافة ض المشروع يتكون : المايع وصف

(ب) مرسى لخطة كامتداد الوحدتين تنكيب وسيتم منهإ. لكل ميجاوات ٣ا منكبة بطاقة

االتاء. هذا الستيعاب الماعدة األخرى والخدمات المناب المولح يتوافر حيث القاتمة
 محعلة Vع ك.ف٣٣ يهد هواني خط اضافة طريق ص ع التوز شث نوسع الى فة ن'الى
محطة الى ك.ف٣٣ يجهد آخر هواني وخط الفرعية. معر محطة الى (ب) امى التولب
لفرعية.ا بنغيزا

 جزيرة عل م.و ١٧٨ الى و م. ١٢٧ ض المنكبة ية التوليد الطاقة ربع الى المشروع .ألدف على واثاره المفرع من الهدف
التشغيل وضع من التوليد نظام اخراج عل المشروع وسيعمل التوزيع. شيكة وتقوية مالطا. القولي االقتصاد

 المثروء سيعمل كا األخثرة. النوات في الطلب لتزايد نظرا للغاية حح يعتبر والنى الحالي
٠ ١٩٨٥ عام يجلول للطلب متوى أعل تلبية على

: المشرع تكاليف

: اممويل ممادر

: القرض شروط

دوالر مليون ٣٣ر٨ األجنة رالعملة التكالف

دوالر مليون ١٢-ر الخلية بالعملة التكاليف

دوالر مليون ٤ره٨ التكاليف اجاني

دوالر مليون ١١ (٢٨ : االيطالية الحكومة
دوالر ملون ره ٤٠ أبوظى صندوق
دوالر مليون ٢٩ر٢< المالطية الحكومة

دوالر مليون ٤ره٨٨ االحالي

درهم مليون ٢ < القرض قمة

سنوات ١٠ الداد فبرة

سنتن االمهال فرة

./■٢هر الفائدة معر

١٩٨١/١٢/١٧ االتفاقة توقع خ تار

٤٣



)١(رقم بياني رمم
 المدفوع المال رأس - المبرمة القروض - الصندوق قروض محوبات

)١٩٨١—١٩٧٤(
الصندوق خمليات ملخص جدول : المصدر



)٢( رقم يأنى رسم
 الصندوق خمليات نسب
١٩٨١-١٩٧٤
الصندوق خمليات ملخص جدول : امدر

٤٥



 الصندوق لعمليات ملخص
)١٩٨١-١٩٧٤(

درهم مليون

١٩٨١ ١٩٨، ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ١٩٧٥ ١٩٧٤ البيان

٢٠٠٠١٠٠  المقرر المال رأس
به) (الممرح

٢*٠٠ر٠ا ٢ ر ٢٠٠..ر. ٢٠٠..ر. ٢٠٠..ر. ٢٠٠..ر. ٢٠٠..ر. ٢٠,..رم.٦١١١ ٠١

١٤٩ر٩٤ ٤١٦ر٣. ٦٩٢ر٦٧ ١رهه٦١ ١٠ر*٠* ٣٧هر٠ ه٠٠<ر٠ المدفوع المال رأس
٢١٣٢<ر٢ ١٩٨٢ر٠٨ ١ه٦ره٧٨ ٨٧٣ر١١ ٧١٧هر٠ ٦١٧هر٠ ه٨٠ر٠ ٠ ه٨٠ر٠» (بمح) االجالي

٩٤ر٨٩ )١(٨٦ر١٩٠ ه٦ر٣٦ ٤ر<٨٧ ٣٠ر٩٩ ٣٦ر٩٠ ٤ره٢١ ١٨ر٧٢ العام االحتاطى
٤١٣ر٦٦ )١(٣١٨ر٧٧ ٢٣٢هر٨ ١٧٦ر٢٢ ١٣ره٣ه ١٠٤ر٣٦ ٦٧ر٤٦ ٢٢ر٢ه (بمح) االجالي

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

٢٧٨ر٠. ٣٧ره٧٠ ٤،٢،،ر ٨٤٠.*ر ه٣٩..ر ٦٦٢ر٤٠ ١٨٣ر٠. ٢٠٧ر٢٠ المبرمة القروض

٣٤٨٧ر٣. ٣٢٠٩ر٣٠ ٢٨٣٣ر٦. ٢٤٣١ر٦. ١ه٩١ر٦٠ ١٠ه٢ر٦. ٣٩ر.٢٠ ٢٠٧ر٢٠ (بمح) االجالي

٢٢ر٦١ ١٤ر٤٦ ١،٣ر١، ٧ر٦٣ ٠ر٩٣ ره٨٩ ٨ر٦٢ -  (بأسعار المساهمات
التكلفة)

١٦٧هر٧ ١٤٤ر٩٦ ١٣هر،٠ ٢٧,٤٠ ١٩ر٧٦ ١٨ر٨٤ ١٢ر٩ه ٤ر٣٣ (بمح) االجالي

٣٦٥٤ر٨٧ ٣٣ه٤ر٢٦ ٢٩٦٤ر١ا ٢٤ه٩..ر ١٦١١ر٣٦ ١٠٧١ر٤٤ ٤٠٣ر١ه ٢١١هر٣  المبرمة القروض اجالي
(مجح) والماهمات

٣٩٨ر٧٩ ٦٧٣ر٠٦ ه٧٣ر١٧ ٢٩٦ر١٣ ٣٩٢ر٤٨ ١٤٠ر٢١ ٩.ر٣ ١ر٩٦ الغروض مسحوبات
٢٤٨٤ر٨٣ ٢٠٨٦.ر٤ ١٤١٢ر٩٨ ٨٣٩ر٨١ ه٤٣ر٦٨ ١ه١ر٢٠ ١٠ر٩٩ ١ر٩٦ (بمح) االجالي

'/٠١٩ /١٦ /١٥ /٢٠ /١٩ '/١٧ /١٢ /٤ االحتاطى اجالى نسة
 المال رأس اجالي الى

ا المدفوع

/٧١ /٦٥ ا اه /٣٥ /٣٤ /١٤ /٣ ' /١ مسحورات أجالى نسة
 اجالي الى القروض
ا المبرمة القروض

/٨ /٧ /٨ /٣ /٣ /٣ /٢ /١  الماهمات اجالى نة
اجالي الى (بالتكلغة)

ا المدفوع المال رأس

الميزانية. من المالية البيانات في )٨٠( رنم االيضاح انظر

٤٦





الثالث الفصل

الصندوق ويديرها الحكومة نمولها الي المفروعات





 الحكومة نمولها الدولة خارج مشروعات

الصندوق ويديرها

العربية الدول

ايبة العربية الجمهورية — ١
 الشرفي والجزء العاسمة بين يربط والمنى مأرب - صنعاء طريق في حاليا العمل يسير

 والسياحية. التجارية الح^ة تنشيط يستهدف كيلومال ١٧٣ طوله اسفلى بطريق البالد من
 الطريق اإيرمن الجزء ل اكض بم . درهم مليون ٢٤* ب للمشروع الحالية التكلفة وتقدر
٠١٩٨٢ عام في كامال الطريق احالم المتوي وس

 سد وهو .مأرب بد الخاصة الدراسات لستكابا الحالي الوقت في الصندوق يقوم
 االراطي من هكتار آالف ١ . يقارب ما انعاش في االقتصادية مزاياه تتضح تاريخي

 ٣٩ نحو السد ارتفاع ويباع الرى. الحتياجات ونحزيضا السنوى الغيضان مياه بدرء الزراعية
 في بما الريفية والتنمية الرى منشآت - الد اشاء جوار الى - المشروع أخمال وتشمل مترا

 المثروع تكلفة تصل أن المتوى وس المدارس وبعض صحية. وعيادة نموذجية مزرعة ذلك
 مع تفاوض اآلن زيرى المناقصات طح بم درهم. مليون ٥٠٠ الى تنفيذه ل كض ا عند

 ٠ ١٩٨٢ عام ض األخير الرح في بالمثرش العمل بدء المتوى وس العطاء لالسمة المقاولين

: الديمقراطية الصومال جمهورية — ٢

 حكومة مولته الذى للصوما با جوبا سكر مشرش قرض بادارة أبوظبي صندوق يقوم
درهم. مليون ٣٧١ر٧ قيمته بقرض أبوظبي

الدولة. حاجة لتغطية سنويا السكر من طن ألف ٧* انتاج الى المشرش نهدف
 السكر قصب لزراعة األراطي من هيكتار ٨٢٠ . حوالي اعداد من المثزش يتكون

 من طن ألف ٧٠ النتاج مصغ وبناء الفيضانات، وحواجز والصرف الرى شيكة وتجهيز
 البنية ومستلزمات ملين للعام مدينة واشاء ٠لة الالزمة المنشآت وجمع سنويا. السكر

المتخصصة. الوطنية الكوادر واعداد .وللمثرش لها الالزمة األساسمة
 قيمته المثرش يمول قرطا - الصندوق وادارة باشراف - أبوظبي حكومة قدمت

 كل الغويل ني وساهم ١١٩٧٧/٧/٢٩ خ بتار وذلك ميسرة بشروط درهم مليون ٣ * ٤ر٢
السعودى. والصندوق األوبيك صندوق س

 عام في درهم) مليون ١٤٠ر٦( المشرش تنفيذ تكلفة في طرأت الني الزيادة عل وبناء
 تويل آخر قرطا — أيضا أبوظبي صندوق وادارة باشراف - أبوظبي حكومة قدمت ١٩٨٠
 كا الزبق- القرض شروط بنفس درهم مليون ٦٧هر قيمته المشرش تكلفة في الزيادة
السودى. والصندوق األوبيك صندوق من كل أيضا اتويل في ساهم



: برعو - بربرا <يق

: سكر ممايع ثالثة

: الورق مصغ

: الدولي دمشق مطار نكاب مبى

 الى ١٩٨٠/١٠/١ ض للمدة ١٩٨٠/١٠/١ بتارخ االضافي القرض اتفاقية وقعت وقد
 ابتداء سنوى نصف قسط عشرين على السداد يتم أن على /'٠٣هر فائدة سمر ١٩٩٣/٧/١

 في التكر اناج في المصغ بدأ منوات. ٣ مدنها امهال فزة بعد أى ٠١٩٨٤/١/١ من
 وقد ١٩٨٤ نهاية في االراضي وزراعة استصالح خمليات تتهي أن المتوبع وس ١٩٨٠ يوليو

درهم. مليون ٧٤٥ د ١٩٨١ عمام في االجالية التكاليف قدرت

 القلب وبين بربرا ميناء بين ويربط كيلومين ١٣٠ نحو برعو - بربرا طريق طول يبغ
 * البالد أجزاء بين والزابط الغذائية المواد ونقل التجارة حنكة يزيد بما للصومال التجارى
 نحو االجالية تكلفته وتبلة والجسور. العبارات مثل االنشاءات من عددا المشرع ويشمل

 ٠١٩٨١ اكتوبر في الطريق افتتاح بم درهم. مليون ٢٠٥

: السورية العربية الجمهورية - ٣
 السكر من سنويا طن ألف ١٥٠ مجموعه ما النتاج مصالح ثالثة المشرع هذا يتضمن

 هذه في االستيراد على يا سور اعزل من تقليال وذلك ملحب. وتل . ومسكنة الرقة. في
 أبوظبي حكومة وتاهم ط درهم مليون ٣٣٢ نحو االجالية المشرع تكلفة وتباغ السلعة.
 للصناعات العامة المؤسست وتقوم درهم مليون ١٣٠ وقدره بالكامل االجنبي النقد بتمويل
 عام نهاية في منها مشروعين افتتاح بم .المشرع تنفيذ على باالشراف السورية الغذائية
٠١٩٨١ عام منتصف في الثالث المشرع افتتاح وبم ١٩٨٠

 من مختلفة نوعيات من سنويا طن ألف ٦ . انتاج الى الزور دير في المشرع هذا نهدف

 هذه من الواردات عن وتعويضا سوريا. في المتزايد انحلي االستهالك لحاجات وفقا الورق
 ذلك بمافي والملحقات والمعدات المدنية االنشاءات على المشرع يشتمل ؤ السلعة.
 مليون ٤٤٠ نحو للمشرع االجالية التكلفة وتبخ الحديد. بالسكة والربط للعاملين المساكن

 أبوتمي حكومة بتغطيته تقوم للتكلغة االجنبي النقد يمثل درهم مليون ٢٢٠ أى نصفها درهم
 بم وقد السورية الكاوية للصناعات العامة المؤسسة المشرع بادارة وتقوم بالكامل.
٠١٩٨٠ عام في االخمال استكال

 المدولي دمشق مطار لتطوير برنامج بتنفيذ سوريا ي المدفي للطيران العامة المديرية تقوم
 الكبيرة الزيادة مع يتوافق بما المناسبة بالمعدات ٥وتزويد النهالي المطار مبى استكال يتم بحيث

 وصاالت المالحة خدمات المشرع ويشمل المطار. عبر والسياحية التجارية اب في
 درهم مليون ١٥٢ الى للمشرع االجالية التكلفة وتصل الصيانة. ورش وتطوير الشحن

 درهم. مليون ٥٠ أبوتمي حكومة ماهمة وتبغ االجنبية بالعمالت درهم مليون ٣٩ منها
 ٠١٩٨٢ عام من الثاني النصف في الركاب مبتى افتتاح المتولح ومن

 القرض ويخ الثالثة. المشروعات هذه نمويل قرض اتفاقية توقع ١٩٧٦/٦/٢١ في نم
 ئ سنوات ٥ مدتها ح فزة المقترض ويمنح /'،٠٤ السنوية فائدته ئ درهم مليرن ٤٠٠

 ،١٩٨١/٤/٣٠ في أولها يستحق متاوية سنوية نصف قطا عشرين على الداد يتم بحيث
٠١٩٩٠/١٠/٣١ في األخير )ستحق بيز
٥١



السويس قناة فح اعادة

: الدولي الحرطوم مطار

: المدفوعات ميزان دعم

: العربية ممر جمهورية - ٤
 قناة فع العادة عاجل مشروع باعداد ١٩٧٤ عام خالل المصرية الحكومة قامت
 ذلك في بما ٠١٩٦٧ عام على السابق المستوى بنفس العالمية البحرية للمالحة السويس

 محطات انثاء واعادة القناة جوانب وترميم وتطهيره المالحي الجرى ض العوائق انتشال
 التكلفة وتبغ . التكيلية والمنثآت المواصالت ومراكز االشارة ومحطات المالحية المراقبة

 المشروع نمويل في أبوظبي حكومة ماهت وقد درهم، مليون ٤٥٠ للمشروع ليةاالجا
 بفائدة ٠١٩٧٤/١١/٢٦ في الموقعة القرض التفاقية طبقا درهم مليون ١٤٧ مقداره بقرض
 .محيث ونصف سنوات ثالث قدرها سماح فارة المقالض منح هع /*٠٣١/٢ قدرها سنوية
 ١٩٧٨/٣/٣١ في أولها يستحق متساوية سنوية نصف قسط ثالثين على الداد يكون

الكويي الصندوق المشروع هذا نمويل في وماهم ٠١٩٩٢/٩/٣٠ في األخير ويستحق
للتنمية.

الديمقراطية الردان جمهورية - ٥
حكومة قبل من الممول الدولي الخرطوم مطار شروع قرض بادارة الصندوق يقوم

درهم- مليون ٣٧٥ قيمته بقرص أبوظبي
 الدولية المدني الطيران لمنظمة أ) ( للتصنيف طبقا عالمي مطار سييد الى المشرع _مدف

المقبلة. سة الثالثين مدى على وانحلي واالقليمي العالمي الجوى النقل حاجة سد
 رقم ١(** احال وقوة مين ٣٧ ا ا بطوال رئيي مدرج اساء المشرع ويضن

 كافة يتغمن كا االحتياطية والمولدات المالحية واالضاءة والمرابط المناورة وممرات تحميل)
 والمناولة المالحية االتصال أجهزة وكافة ولوازمها والخدمات والبفائ. للنكاب العمليات مباني

واالدارة. واالتقان واالطغاء والعياتة والطرق
 حكومة قرض يفطي . درهم مليون ٧٦* .محوالي للمشرع االجالية التكاليف وتقدر

اتويل باستكال الودانية الحكومة وستقوم التكاليف. اجالي من /٠ ٥ * حوالي أبوظبي

االزم-
 الى ١٩٨٠/١١/٥ من للمدة ١٩٨٠/١١/٥ بتارخ القرنى اتفاقية وقعت

 ابتداء سويا نعف قطا أربعين عل الداد يتم أن على ۶٠٢ فائدة بعر ٠٢٠٠٦/٧/١
سوات. ٦ مد"ني امهال فين؛ مع أى ١٩٨٧/١/١ من

 -هدف درهم مليون ١٨٥ قيمته أبوظبي حكومة قدمته قرض بادارة أبوظبي صندوق يقوم

 ٠١٩٨٠/٤/٥ في االتفاقية توقع بم وتمد الودان. لحكومة المدفوعات ميزان دعم
: كايالي القرظى ئروط وتتلخص

١٩٩٠1٤ا٣-'١٩٨اا٤1ه هذض\ مده
./٣هر : الفائدة سعر
 ١٩٨٣/١٠/٣١ من ابتداء مسويا نصف قطا عشرة أربعة السداد فهرة
بتة ٣١/٢ االمهال فالة
٥٢



: الديمقراطية اين جمهورية - ٦
(عدن) المنصورة في شقة وخمسون واثنين مائتين بناء مشروع بادارة الصندوق يقوم عدن اسكان

 تكلفة وتقدر ط الشعبية الديمقراطية ايس جمهورية لصالح أبوظبي حكومة من كنحة
 التفصيلية والرسوم والمواصفات الدراسات اعداد بم وقد درهم مليون ٥٥ بحوالي المشروع
 بحرى واآلن المقاولين تأهيل كذلك وبم المشروع على لالشراف االستشارى اختيار وبم للمباني
 ني بالمشروع العمل يبدأ أن المتوبع وض الموءهلين المقاولين أحد على العطاء بارساء العمل
٠١٩٨٢ يوليو



االفريقية الدول

: اوغندا جمهورية - ١
 ربط الى وتهدف أوغندا فى األولوية ذات المشروعات ض واحدا المشرع هذا نعتبر

 األوغندية الطرق ئبكة تربط التى األخرى االجزاء استكال الى باالضافة النل غرب منطقة
 المشرع تكاليف قدرت وقد كلومتى ١١٣ الطرق طول ونبغ والزائبرنة. السودانة بالحدود

 االجنبة بالعمالت االخر والنصف انحلة بالعمالت نصفها درهم ملون ١٨٠ محوالى
 اتفاقية وقمت درهم. مليون ٤ . مقداره بقرض المشرع نمويل فى أبوظى حكومة وساهم
٠١٩٧٧/٨/١٥ في القرض

:أروا - بكواش طريق

األسالمية االتحادية القمر جزر جمهورية - ٢
 أنوطى حكومة خصصت فقد الالد هذه -ها نمر التى الصمة االقتصادية للظروف نظرا
 لتدبر والتعلم الصحة مجال نى الستخدامها j:أمر دوالر ملون ٢ قدرها مالة ساعدة

 بم وقد للمدارس. الالزمة االثاثة المواد ^ذلك نة الضرور العالج ومهات معدات نعض
المهات. هذه نراء وبم ١٩٧٩ اكتوبر ٣ نى المنحة اتفاقة توقع

:والتعلم المحة قطاعى منحة

: زائير جمهورية - ٣
 الالزمة الطة والمعدات االجهزة بتوفبر الخاصة الدراسات ياستكال أنوطى صندوق قام

 وتلة لألهالى تبرا العالجة وقدرتها تها كفاء رفع -هدف زائبر نة جمهور نى للمستشفات
أكتوبر نى انحال هذا نى أنوطى حكومة ساهمت وقد الطى. العالج هى أساسة لخدمة
أبوظبى. صندوق باشراف درهم مليون ١٨هر قدرها منحة بتقديم ١٩٨٠

: طبية معدات لثرا، منحة

: السفال وجمهورية مالى وجمهورية االسالمية موريتانيا جمهورية - ٤
 السفال مجمهوربة دناما نى أحدهما السنغال تهر عل سدنن بناء الى المشرع -هدف

 ومحسن الكهريائة الطاقة واناج الزراعة للتنمة وذلك مالى مجمهوربة متنتالى نى واآلخر
 وقد درهم. مليون ٢٧٠٨ر٤ الى يحو المشرع تكاليف قدرت السنغال. تهر نى المالحة

 تكتمل أن ونتوبع درهم ملون ٢٥٩ قمته بقرض المشرع هذا نى أبوظى حكومة ساهمت
٠١٩٨٩ عام في المشرع أخمال

السنغال تهر حوض تنمية

٥٤





االسيوية الدول

: المالديف جزر
االتصاالت وجود المالديف أرخبيل في البحرية للمالحة الضرورية الحاجات من الالسلكية االتصاالت

 المالحة على البالد تعتمد حيث الخدمة وانتظام الكفاءة من راق مستوى على الالسلكية
 قدمت فقد األهمية لهذه وتقديرا األخرى البلدان وبين بينها لالتصال كوسيلة البحرية
 الستقبال كاملة أرضية محطة شراء لتغطية درهم مليون ٤ قيمته قرضا أبوظبي حكومة

 بم وقد البالد، هذه في التنمية لجهود ودهما االتصال، لهذا تبيرا الصناعية االفار اشارات
/*٠٢ قدرها توية بفائدة درهم مليون ٤ بمبإغ ١٩٧٦/٨/١٤ بتارخ القرض اتفاقية توقع

 سنوية نصف فطا ثالثين على القرض سدد أن على سنوات ٥ قدرها امهال فالة مع
٠١٩٩٦/١/١ في األخير وسحق ١٩٨١/٧/١ في منها األول سحق متاوية





 الحكومة نمولها الدولة داخل مشروعات

الصندوق ويديرها

العين - أبوفلى امارة

 فنة جدوى دراسة راعداد الدولة رئس السمو صاحمى من لتوجه الصندوق قام
 الطاح الحل النتاج متكاملة مثالة مزرعة مشروع تنفذ على وماالنراف . واقتصادنة

العن. مدرنة من بالقرن مساكن ممنطقة

 تربية نموذجية حظيرة انشاء مشروع
: كن.مما األبقار

ومشارب. ومعالف مراط من تجهزاتها كافة مع األبقار لزسة مكغة حظائر اقامة - ١
أوتوماتكا. االبقار لحل نظام اقامة - ٢
األخضر. بالعلف هكتار ٥* د تقدر مساحة وزراعة استصالح - ٣
الحلى. وتعلى لسزة مصغ اقامة - ٤
ومصحة. ورشة انشاء ^ذلك رالمشرح للعاملن مساكن اقامة - ٥
ران. بز الفر نوع من بقرة ٢ . . عدد استراد - ٦

: بعالمثر مكونات

 ٠١٩٨١ أكتوبر نى االنتاج مرحلة المشرح دخل وقد ط المشروع مكونات كافة تنفذ بم
 يتوسع أن المتوبع وس الحلب. لزمن ٢٠٠٠ الى ١٥٠٠ بين اليومى االنتاج ويزاوح
 العدد غارن األخار من اضافا عددا راستراد ١٩٨٢ عام خالل نشاطه فى المشروع
 الموجودة األماسة العنة من حد أقعى الى لالستفادة وذلك الحاضر الوقت نى الموجود
الطازج. الحلى من العالل احتاجات من أكر جزء ولتفطة

: المشروع موقف

 ورأس االستجارة النفقات قها مما درهم ملرن ١ ١هر حوالى المشرح تكالعف تبغ
العامل. المال

: لمثرع١ ليف1تك

الفجيرة امارة
: الخزفي البالط شرح - ١

 الغنية االختبارات الى باالضافة للمشروع والغنية االقتصادية الجدوى دراسة استكال تم
 ٦٠. تبغ انتاجة طاقة ١٩٨١ ابريل شهر نى المشروع - تنفذ بدأ وقد التصنع. وتجارب

 الثانى الرح خالل انتاجه نبدأ أن يتوبع و شهرا ١٥ المشرح تنفيذ ستغرق وسوف ٢م ألف
 الفنون أحدث من المشروع هذا فى السخدم االنتاجى الغن ويعتبر ٠١٩٨٢ عام من

 داخل الرح الحرق أسلون على نقوم حيث الخزفى البالط انتاج نى المستخدمة االنتاجية
 الى الخام المادة دخول لحفلة منذ الكاملة باآللة تتمز االنتاجة العملة أن كا غازية، أفران

 أشهر من اثنتان المشروع بتنغذ ويقوم الحازن. الى المعلبة البالط صناديق خروج حتى المصغ
 الميدان. هذا في األلمانية الشركات
درهم. ملرن ٢٥ محوالى للمشروع الكلة التكالف وتقدر

بالعين بماكن األبقار لزبية نموذجية حظيرة انشاء مشروع
٥٨



: المخرى الموف مشرع - ٢

 المتوفرة البازك أحجار ض المخرى الصرف اناج مشروع تنفيذ ١٩٨١ عام حالل بم
 العخرية األلياف من طن ٣٥** للمشرع جية االنا الطاقة وتبغ الفجيرة. امارة في

 لالنابب الحرارى العزل في م تتخد والي الثيك أو األلمنيوم أو بالورق والمفلغة المنجدة
 كجدران م تتخد والني المقواة القواطع الى باالضافة ذلك، الى وما واالفران والجدران

 من والحرارة للصوت عازلة كواد واألرضيات واألسقف الجدران لتفليف كألواح أو متحنكة
 الشركات احدى المشروع بتنفيذ ويقوم أخرى. ناحية من لالشتعال قابلة وغير ناحية

ابال. هذا في المتخصصة االيطالية
درهم. مليون ١٧ للمشرع السىرية١ التكاليف بلغت وقد

: والدواجن البيض انأج مشروع - ٣
 والدواجن البيض انتاج مشرع بتنفيذ ١٩٨٢ عام من األول الرح خالل البدء سيتم

 يستغرق وسوف سنويا. فروج مليون ٣هر و مائدة بيضة مليون ١١هر تباغ انتاجية بطاقة
 الشنكات أكبر من تعد الني األلمانية لومان شنكة بانشائه وتقوم سنتين المشروع هذا تنفيذ

الجال. هذا في عالميا المتخصصة
 نمويل في الفجيرة حكومة مع الحيوانية الروة لتنمية العربية ابة ساهمت وقد
.درهم مليون ١٠* الى تكاليفه تصل أن يقدر الذى المشروع

: الفجيرة باء تجهيز مشروع - ٤
 في أبوظبي حكومة من لها الممنوح القرض من جزء باستخدام الفجيرة حكومة قامت

 حنكة تسهيل في منه واالستفادة. لتشغيله الالزمة واآلليات. بالمعدات الفجيرة ميناء تجهيز
 في الميناء يبداً وسرف العرب. .محر عل المطلة للدولة الشرقية البوابة عبر والتجارة النقل

 المتخصصة العالمية الشنكات احدى بادارته وتقوم ١٩٨٢ عام منتصف في السفن استقبال
 األتل. عل درهم مليون ٩ * يحوالي الميناء تجهيز تكاليف وتقدر الموانيء. ادارة في

االسكان مشرع - ٥
 الفجيرة شنكة بتأسس الحكومة قامت االمارة في المساكن أزمة من التخفيف عل خمال
 ويساهم /*٠ ٥ . بنسة الحكومة بها ساهم درهم مليون ١ . . يبإغ برأسمال الحدوة العقارية

٠/٠٥٠ بنسبة الخاص المال رأس بها

 لهذا وتحقيقا معقول. بايار االمارة في للعاملين المالثم السكن توفير الى الثنكة وتهدف
 بناية ١٦ من يتكون والذكا الفجيرة مدينة في السكنية مشاريعها أول بتنفيذ بدأت الهدف
 واالثنتان نوم بغرفني منها اثنتان شقق أربع طابق كل في طوابق سة عل منها كل نحتوى
.مركزيا مكيفة شقة ٩٦ منها شقة ٣٨٤ انجمع فيصبح غرف بثالث ن األخرى



 للبيئة الالزمة الحدمات كافة على الحتوائه نظرا المتكاملة المشارح من المشروع ويعتبر
 انجارى مياه لمعالجة وحدة هع مجارى وشبكة العامة والحديقة األطفال وروصة كالمسجد

تجارية. ومعارض ومحالت للسيارات ومواقف داخلية وطرق
 عام تماية في انجازه ويتولح درهم مليون ١٢٢ بمباغ للمشروع الكلية التكلفة وتقدر

٠١٩٨٢
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الراح اصل

البحث قيد مشروعات

 بعدن المنصورة كهرباء مشروع
احلية الديمقر اين جمهورية



العربية الدول

جيبوفي جمهورية

صح على اسمنت مشروع : المشروع اسم

جوق حكومة : المشرع تغين على ثمةالغا الهيئة

 فى سرا طن ألف ٣٥٠-٣٠* بطاقة لالسمت مصغ انشاء من المشروع يتكون
 األولة المواد توفر بب وذلك جيبونى العاسمة من كيلومن ٩ ١ بعد عل صبح على منطقة
 جبرق مناء مع حدردى نحط مرتطة المنطقة هذه كون عن فضال المنطقة تلك فى والعالة
 انتاج من /'٠٨٠ حوالى تصدير وسم المنطقة. تلك والى من والمنتجات البضاى نقل يسهل

 أما اسودية. العربية والمملكة لى الثط وابن كالصومال انجاورة للدول األسمت من المشروع
. محلما سشهلك فسوف االنتاح مقة

: المشروع وصف

 المباشرة آثاره الى أهمنه وترح جرنى، حكومة لدى عالة رأولوبة المشرع هذا محظى
: جرف اقتصاد على التالمة المعاشرة وغبر

المالب. نى المتوفرة الروات استغالل - ١
 االسمنت من طن ألف ٢٥٠ معادل ما بتصدمر وذلك للبالد التجارى المزان تحسن — ٢

 طى احتا من رد سز الذى األمر سنورا طن ألف ٥ * اسراد من ردال سنوما
للبالد. الصعبة العمالت

 الذى األمر صح|ا اا<، منطقة فى البالد داخل آخر وتجارى صناعى منكز خلق - ٣
.جوف منطقة الى النزح تحفف فى مساعد

عامل. ٥٠٠ محوالى عددهم مقدر النمن العال ٧ تدر - ٤
.أخرى صناعات قام تشجع - ٥
فقط. الميناء عائدات على حالما تعتمد حث, للدولة الدخل مصادر تنوح — ٦
 الحدمد السكة من قرله مسى وذلك المصغ عله سبثسد الذى للمكان الممتاز الموبع - ٧

.جيبونى ميناء مع مباشرة ترمطه سوف التى
الشروع. قيام من المتوبع الجيد الحالى االقتصادى العائد - ٨

 <، وآىره ا.ذشروع ض لهدف١
: القوس االقصاد

 ملون ٨٨هل حوالي آى امارات درهم مليون ٣٢٦هر بحوالي المثروع تكاليف تقدر
التكلفة. اجالي من /"٠ ٧٥ _٧< بين تزاح بنبة الصعبة العمالت وتقدر أمرى دوالر

: المشرع تكاليف

 بعد المشرر يل نمو نى للماهمة اسعدادها انوطة والهئات الحكومات دو 11 أردت
 المهتمين ومن للتنمية' الكويتى الصندوق يمولها والتى االقتصادية الدراسة اعداد ض االنتهاء

التالية الجهات بالمثروع
العراقة الحكومة -
يق االفر التنمية بنك -
االسالمى التنمية بنك -
واالعية. االقتصادية للتنمية العربى الصندوق -

: اممويل مهادو
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االفريقية الدول

سثل جمهورية

 ماهى يجزلرة الطرق صانة مشروع - أ
ماهى جزلرة ل١شم ماه شكة مشروع - ن

: المشروع اسم

واالقتصاد. التخطيط لوزارة التابعة العامة االشغال ننكة (أ)
سحل. وانحارى الماه هئة (ن)

: المشروع تنفيذ على الغانمة الهيئة

: الطرق صانة مشروع أ
 والتى ماهى جزيرة نى الرثسة الطرق بعض وتحسين اصالح على المشرع يشمل
 السنن عشرات استعالها على مغى حث وسرلعة لة ضرور اصالحات الى تحتاج

 لتصاح وتوسيعها المعبدة الطرق من كلم ١٩ وتحسين باصالح المشروع ولتعلق
والمشاة. الكبرة الماصات الستعان

: ماهى جزلرة شمال ماه شبكة مشروع - ن
 حتى وذلك ماهى جزيرة من الشال منطقة فى المياه شبكة مد على المشروع مشمل
 وصول يتأمن وبذلك للماه الرشسة الخطوط من متصلة شكة المنطقة رط نكتمل

 األخرى االجزاء نى الحدمة تحسين الى باالضافة الحزورة من واسعة منطقة الى الماه
للشبكة.

: وأهدافها المشروعان ومحف

: ماهى برة مجز الطرق صانة تكالف أ)
بالنقد درهم مليون ٤ر٨ منها درهم مليون ٧ر٤ االصالحات هذه تكاليف تبلغ

االجبي.
: ماهى جزيرة شمال ماه شكة تكالف ن)

االجنى. بالنقد درهم مليون ١هر منها درهم مليون ١ر٨ المشروع تكاليف تباغ

االسالمية االتحادية القمر جزر جمهوربة

: المشروعان تكاليف

متسامودو معاء توسع : المشروع اسم

والبيئة التجهيز وزارة : المشرع تغين على القاتمة الهيئة

 لشطن منزا ١٧* منها مقرا ٢٥* شافة الحالى الرصف توسع على المثروب بشمل
 ساحات وانشاء الالزمة الحفر رلمات الى باالصافة ،الساحلة للمالحة منزا ٨* و الكببرة
 المناسى المكان هى متامودو أن باللكر والجدير للمناء. معدات وشراء ومخازن مظللة

 السكان ناحة من الثانة بالجزيرة وجوده من بالرغم البالد ذه٢ ميناء أى ءالشا الوحيد
واشاحة.

: المرع ومف



 المشرع من الهدف
: الفومي االقمال

 المشرع تكاليف

: اممويل مصادر

 الباهظة التكاليف وتونير االجنبية المواني، على القمر جزر اخاد تقليل الى اوع نهدف على واالره
 والى من انجاورة المواني، من البفابع شحن واعادة نحن في القمر جزر تتكبدها كانت الني
 المالحة تنمية مع للدولة الخارجية التجارة حلكة تنمية الى المثرع نهدف كذلك القمر. جزر
بقية مع مباشرة القمر جزر ربط الى باالخافة ببعض بعضها وربطها للدولة المكونة الجزر بين

العالم. مواني،

/'٠٨٠ منها االجنبية العملة تثكل درهم مليون ١٦٦هر الي .محو المشرع تكلفة قدرت
الباقية./'٢٠ والخلية

 في االقتصادية للتنمية العربي المصرف :وهم ممولون عدة المشرع عويل في مباهم
االسالمي. والبنك للتنمية االفريني والبنك الكويني والعندوق -االوبك وصذوق افريقيا

العربي. االقتعادى ،لالنما أبوظبي صندوق الى باالصافة







موريشيوس جمهورية

أوفاكوا) (مار الشرى ماه وتخزين ح توز شكة اصالح : المشرع امم

المنكزية المياه هئة : المشرع تنفيذ على ثمةالقا الهيئة

 ٣٠ لخزن تتسع السكنية المناطق بعض من بالقرى خزانات بناء من المشرع شكون
 أماكن معرفة كذلك السكنة المناطق نى الرسة االناب ية وتقو الماه من مكب منز ألف

 وخفض جديدة عدادات ووضع لتسرنا نمية لخفض الالزم واجراء الماه تسرى
 الضخ محطة تقولة سخ حث ى كور منطقة الى المشرع وسستد القدممة. العدادات

 التخزلن طاقة ورغ الرئسة الماه أناب وتحسن جديدة ضخ محطة شراء وذلك الحالة
 ح التوز شبكة تجديد ع ،مكى منز ألف ١٢ حوالى الى مكى منز ألف ٩ر٨ من الحالة
اطالة.

: المشرع ومف

فقدان نبة وخفض كيوريب منطقة الى المياه طخ تكاليف خفض الى المشرع تهدف على واثاره المثرع من الهدف
 الشرى ماه وصول ن لض التخزين طاقة وزيادة للسشنهلكن ٨ل التوز مماعات مادة وز الماه

 الطل لمواجهة لالنابب الرئسسة الشكة تقوية الى المشرع مهدف كذلك مستمر. شكل
 يعتر و د ية المنكز الماه هشة دخل فى زبادة المشرع عن وسنجم ،الشرى لماه المتزايد

شرس. مور لدى األولوية ذات المشارح من المشرع

: القوس االقصاد

المشرع من األولى المرحلة ستكلف درهم ملرن ١٢٥ .محوالى المشرع تكالف قدرت
 نية المرحلة,الثا أما .درهلم مليون ٢٢ ب بكور الضخ أخمال وستتكلف ط درهم ملون ٦٥

األجنبية. بالعملة درهم مليون ١٨ منها درهم مليون ٣٨ فتكلف

الشروع تكاليف

 الى باالضافة الكونى الصندوق « أبوظى صندوق الى باالضافة تويل ا فى رشبرك
موريشيوس. حكومة

بورندى جمهورية

: اممويل معادر

موسو سكر : المشرع اسم

للسكن الوطنى (المكى بورندى حكومة : المشروع تغين على القاتمة الهيئة

موريشيوس .مجمهورية - ماراوفاكوا - الثرب مياه وتخزين ح توز شبكة اصالح مشرع



: المشرع ومف

 المفرع ض الهدف
: التولي االقمال

 : المشرع تكاليف

: العويل ممادر

 ويتغمن البالد شرفي جنوب موسر بمنطقة للكر شامل محمع من المثرع يتكون
 ممغ واقامة والصرف الرى شبكات بها بما بالقصب هكتار ١ ٩ ا . الي حو وزراعة اعداد
 كذلك ينويا. سكر طن ألف ٢ا حوالي أى يوميا القصب ض طن ١٠٠٠ جرش على قادر

 االنتاج وسيخععى خمالبة، مدينة مع االساسة البنية انشاءات اقامة على المشرع يثمل
انحلي. لالستهالك

 عن االستغناء و انحلي االستهالك حاجة سد مدف محبا الكر انأج الى المشروع يهدف على آلئاره
 دوالر ماليين ١ ‘ يعادل ما ينويا للدولة يوفر المشروع فان وبذلك الكر ض الواردات
 لمثروعات جيدة فاتحة وسكون المنطقة ازدهار الى ى د سيوم المثروء فان كذلك أمراًتي،

العمل. فرص من العديد خلق الى دى سوم أنه كا أخرى ومناعات

 أجنبية خمالت درهم ميون ١٦٦هر منها درهم. مبون ٢٦١ر٤ المشرع تكاليف تبغ

محبة. خملة درهم مليون ٩٤ر٩ و

المشرع، هذا نمريل امكانية العربي االفتمادى لالنما، أبوظبي صندوق يدرس
 للتنمية الربي والمصرف األوبيك صندوق من كل بقروض تريلبا أيضا ويشترك

محلية. نمريل ساتومؤ االخريفي التنمية وبنك األلماني والبنك افريقيا في االقتصادية
 وشبكة محلية سات مو، مع بورندى حكومة من كل المال رأس نمويل في يثترك كذلك
األلماني. والبنك هندية
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االسيوية الدول

: المشرع اسم

تنفيذ على الغانمة الهيئة

: المشرع وصف

 المشرع من الهدف

 : الفوهي االقصاد

المشرع تكاليف

: اممويل مصادر

الشعبية بنجالديش جمهورية

يا اليور لسماد شيتاجونج مصخ

انحدودة يا اليور لعاد شيتاجونج ننكة المقرع

 المرافق انشاء وكذلك يا واليور االمونيا النتاج متكامل مصغ انثاء عل المثرع يشتمل
 من الطبيعي الفاز عل المصخ يعتمد وسوف شيتاجونج. ميناء من بالقرب بالمشرع الملحقة
باقراباد. غاز حقول

 انحلية الوق لتزويد ضويا يا اليور من مقرى طن ٥ ٠ رم * . . انتاج الى المشرع نهدف على آلثاره
 المشرع عن وسينتج الفدائية، انحاصيل من بنجالديش انتاج زيادة بغرض وذلك أساسا
الخارج. الى االنتاج في فائض أى يصدر سوف كا األجنبية للعمالت توفير

امارات درهم مليون ١.٧٣-ر أجنبية خمالت
امارات درهم مليون ٦ه٦-ر محلية خملة

امارات درهم مليون ١٧٢٩-ر انجمع

 السعودى الصندوق
 االسالمي التنمية بنك
آلسيوى ١ 'لتنمية بنك

 OECF الياباني االقتصادى التعاون صندوق

 CIDA الكندية الدولية التنمية هيئة

 العربي االقتصادى لالنما، أبوظبي صندوق
IDA الدولية اتويل هيئة

 أمرني دوالر مليون ٨٥
 أرتي دوالر مليون ١ ٥

أمر.كل دوالر مليون ٧٢

 دوالر مليون ٦ <
 دوالر مليون ٢٥
 دوالر مليون ٢٣
دوالر مليون ١٥





الخاص الفصل

 ١٩٨١/١٢/٣١ في العمومية الميزانية

١٩٨١ عام خالل المالي والوغع



والمعالى المو أصحاب
العربى االقتصادى لالنما، أبوظى صدوق ادارة بملس وأعصا، رئبى

 عل المبيتة العريى االقتصادى لالنما، أبوظى لهذوق المالية البيانات بفحص تنا لقد
 صافى وبيانات ،١٩٨١ دس ٣١نى العمومية الميزانية والمتغمنة ٧٩ الى ٧٤ من الصفحات
 اجرا، فحصنا تغمن ولقد خ. التار ذلك فى المنتهية للنة المعام واالحتياحلى االيرادات

 رأيآها التى األخرى المراقبة اجراءات شمل كا انحاسية. للجالت الالزمة االختبارات

األحول. هذه مثل فى ضرورية

 دس ٣١ فى للصدوق المالى المنكز صادقة بطريقة تظهر المالية البيانات أن رأينا وفى
 وذلك التارخ، ذلك نى المنتهية للنة العام واالحتياحلى االيرادات صافى كذا ،١٩٨١

عابها. المتعارف العامة انحاسية لالصول وفقا

ووترهاوس براس

أبوظي
١٩٨٢ مايو
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 العربي االقتصادى لالنما، ابوظبي صندوق
 مستقلة) عامة (مؤمسسة

٨١ ديسمبر ٣١ في العمومية الميزانية

١٩٨٠
الموجودات

٨ر٠٣٩ر١٠٩ البنوك طرف والحابات ,الصندوق نقدلة
١٢٤ر١١٧ر١٠١ وباخطار الجل ودالح
١٦٤ر٤٤٣ر٦٩٩ )٣ (يفاح استئارات
١ر٩٧٤ر٣٩٤ر٦٣٩ )٤ (ايضاح القروض سحوبات صافى
ه٤ر٤ه٢ر١٧٣ مستحقة وفوائد متنوعة مدبنة ارصدة

٢ر٣٢ره٤٤٦ر٧٢١ الموجودات اجالي

واالحباطيات المال ورأس المطلوبات
٢٣هر٠ره٤١٠ )٥ (ايضاح متنوعة دائنة ارصدة
١٢ر٤٦١ر٣٢٣ محصصات

٣ره٩٦٦ر٧٣٣ المطلوبات اجالى

١٠٩٨٢,٠٨٠,٦١٦ )٦ (ايضاح ' المال رأس
٣.٧ر٣٩٩ر٣٧١

٢ر٢٨٩ر٤٧٩ر٩٨٨

العام االحتياطى

٢ر٣٢ره٤٤٦ر٧٢١ واالحتاطات المال رأس . المعريات اجالى

النظامية الحابات
١(٠ه٣,٧٢٢(٠٧٢ علها المصدق القروض التزامات
١ر٦ه١ر٢٩٤ر٨٧٢ الصندوق بديرها و الحكومة نمولها قروض

عنها. نيابة
٢هر٧١ر٢٣٦ القروض لتمولل متعلقة مصرفة حمامات

,الحكومية.
٦(٦٤٣,٧١٢

٢ر٧١٤ر٢٣١ر٨٩٢

 اجنبة خملة تعهدات اجالى صافى
.اًجلة

المالية. البيانات هذه من يتجزأ ال جزءا المبينة االيضاحات تشكل

بالدرهم) (المبالح

١٩٨٠١

 ١٨ر٨٠٢ر٩٠٣
 ١١١ر٦١٦ر٧١١
 ٢٠٠ر٩٩ره٨٤٤
٢,١٦٨,١٤٤( ٥٣٠ 
٦٧ر٢٧٧ر٧٨٢

٢,٥٦٦,٨٣٧ ,٧٧٠

٧ر٧٧٣ر٧٣٢
١٣ر٣٨١ر٤٤٨

٢١ر١رهه١٨.

٢,١٣٢,٠٢٢,٨٣٠ 
٤١٣(٦ه٩,٧٦٠

٢هر٤ره٦٨٢هر٩٠

٢هر٦٦ر٨٣٧ر٧٧.

٧٨١ر١١٩ر٧٤٧
٢ر٠٢٦ر٣ه٣ر٣٨٦

٢١ر٣٦٦ر٩ه٠

٢ (٨٣٣ (٨٤٠,٠٨٣
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 العربي االقتصادى ء لالنما ابوظبي صندوق
 متقلة) عامة (مؤسسة

 ت والمصروف! االيرادات صافي بيان
٨١ ديسمبر ٣١ في المنتهية المالية السنة ض

بالدرهم) (الميالح

١٩٨١ ١٩٨٠
االيرادات

١٢١ر٤ه٤ر٧٦ه ١١١ر٠٩٤>ر٤٨ وخموالت فوائد
٣٧٧ر٤٣٢ ١ه١<ر٤٦ متنوعة خرى ا دات ورا ا

٤٣ره٣٧٧ محققة خملة فروق ارباح

١٢١ر٨٣٢ر١٩٧ ١١١ر٦٨ر.٤٧١

المصروفات
١١ر٣٨٩ر٤ه٣ ١.ر<٧٦ر٤٧٩ الموظفين رواى

٤ر٧.٢ر١٩٤ ٤ر١٢٨ر٦٨٩ ايارات
١ر٨٦٢ر٧٧< ١ر٤٧٩ر٢٨٩ االجازات ومخصص الخدمة ترك مكانآت

٢ر٧٦ر.٨<ه ٢ر٧٤٣ر٣٧٩ سفر مصروفات
٤.ر٩٢ر٤٩١ ٣ر٦٤ر>٦ه٨ عامة مصروفات

٧٦٤هر١ه ٦٩٢<ر٨١ وسارات اثاث
١٠٣٦٩,٠٦١ محققة خملة فروق خائر

٢٦ر٩٤١ر٣٣٤ ٢"٢ر٧٦هر.٧ه

٩٤ر٨٩ر.٨٦٣ ٨٨ر٩١٩ر٨٩٦ المعروفات عن االبرادات فائض
متعلقة اجنة خملة فروق

)١١ر٣٦٩هر٢(ه )٨ (ايضاح باالسثارات

٩٤ر٨٩٠ر٨١٣ ٧٧ر.ههر٣٧١ لالحتياطى انحول العام ايرادات صافى

المالية. البيانات هذه من يتجزأ ال جزءا المبينة االيضاحات تثكل
٧٥



 العربي االقتعادى لالنما، ابوظبي صدوق
 متقلة) عامة (مؤسة

 العام االحباطي يان
١٩٨١ دبس ٣١ في

بالدرهم) (المبالغ

١٩٨١ ١٩٨٠
٣.٧ر٣٩٩ر٣٧٢ ٢٣٢هر٧٧ر٦٢ه السابق فى ذكر كا سابر اول فى الرصد

١١ر٣٦٩هر٢ه )٢ر٧٢٨ر٦٢٤( )٨ (ايضاح الماض بالعام الخاص التعديل

٣١٨ر٧٦٨ر٨٩٧ ٢٢٩ر٨٤٩.ر٠١ التعديل بعد الرصد

٩٤ر٨٩٠ر٨٦٣ ٧٧ر.ههر٣٧١ العام ايرادات صافى

٤١٣ر٦ه٩ر٧٦٠ ٣٠٧ر٣٩٩ر٣٧٢ دسسبر ٣١ نى يظهر كا الرصيد
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المالية بالبيانات الخاصة االيضاحات
الصندوق - ١

 نمكين بغرض الصندوق اسس ولقد ٠١٩٧١ لسنة ٣ رنم القانون بموجب الصندوق بتأسس ابوظبي حكومة قامت
 ويقوم االخرى. والدولية العربية اسات مع والتبق بالتعاون وذلك ط النامية الدول لتقدم المساعدات تقديم من الحكومة

 في مساعدتها بغرضى واالفريقية واالسيوية العربية الدول الى خاصة بصفة االقتصادية والمساعدات القروضى بمنح الصندوق
 والثروة الريفية والتنمية الزراعة قطاعات في الحيوية المشروعات من عددا تفطي تسهيالت مخ ولقد االنمائية. مشروعاتها تنقيذ

 التحويلية والصناعات والفنادق، والسياحة واالسكان، والماء والكهرباء والتخزين، والمواصالت والنقل السمكية.
واالستخراجية.

انحابية السياسة — ٢
— : التالية البنود في المالية البيانات عرض في المتبعة انحاسبية للسامة الرئسة المالمح تتلخص

السندات في االستبارات - أ
 حياة مدار عل الخعم استهالك ويتم هذا وجوده. حالة في الخصم منها مطروحا سميةاال بالقيمة السدات في رات االستى توصح

االستحقاق. تاريخ حتى السندات

مساهمات في استيارات - ب
).٨ (ايضاح الشراء تكلفة سعر انحاهمات في االستيارات قيمة ادرجت

ثالث طرف يديرها استيارات - ج
اقل. IrJ الرق او الكلفة سمر ثالث طرف يديرها الني االستيارات محفغلة قيمة ادرجت

االجنبية العمالت - د
 اما • رية كل تضن ^ريخ في ثدةسا كانت الني الصرف ابار بالدرهم، االجنبيه بالعمالت نمت الني العمليات عن عبر

 مع الميزانية، تارخ في االثدة الصرف باممار بالدرهم لها المعادلة القيمة احتسيت فقد االجنبية بالعمالت والخصوم االصول
االيرادات. حساب الى ذلك عن الناتجة الخاثر او االرباح ترحيل

االسالك - ه
الثراء. سنة في قيضا بكامل الثابتة االصول ستهلك
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بالدرهم) (المبالح

االخارات - ٣
- االنى. البند هذا بتضمن

١٩٨١ ١٩٨٠
١ر٢١٦ر١.٢ ١٠ر٤٢٨ر٢٦١ االبداع وشهادات مسدات

١٧٨ر٤٨٠ر٩٣ه ١٣٤ر٣٩٠ر٣٧٧ المشروعات اموال رؤوس فى الماهمات
٢١,٢٩٨٠٨٠٧ ١٩ر٦٢.ره٦١ ثالث طرف يدبرها اموال

٢٠٠ر٩٩ره٨٤٤ ١٦٤ر٤٤٣ر٦٩٩

القروض محوبات محافى - ٤
- : االني القروض صافي يتضمن

١٩٨١ ١٩٨٠
٣ر٢٧٠ر٩ه٠ر١٢٠ ٣ر١٣٩ر٧٦٣.'.ر الممنوحة القروض اجالى

)٧٨٦ر١١٩ر٧٤٧( )١ر٠ه٣ر٧٢٢ر٠٧٢( سحها بم لم ارصدة

٢ر٤٨٤ر٨٣٠ر٣٧٣ ٢ر٠٨٦ر٠٤٠ر٩٢٨ الغروض من المسحوبات اجالي
)٣١٦ر٦٨ره٨٤٣( )١١١ر٦٤٦ر٢٨٩( الداد دفعات

٢ر١٦٨ر١٤٤هر٣٠ ١ر٩٧٤ر٣٩٤ر٦٣٩ القروض محوبات صافى

متنوعة دائنة ارصدة - ٥

١٩٨١ ١٩٨٠
٤ر٤٢٧ر٢٧ه ٧ر٢ه٨ر٢هه الحكومة عن نالة ا٢ محتفظ ارصدة

١ر٦ه١ر٤١٠ ١ره٣٩٠ر١١٣ الحكومة القروض من سداد دفعات
٦٩<ره٤٧ ٨ه٧ر٠٤٢ متنوعة دائنة ارصدة

٧ر٧٧٣ر٧٣٢ ٢٣ره.هر٤١.

المال رأس - ٦
١٩٨١ ١٩٨٠

٢...ر...ر...ر ٢.ر...ر به المصح المال رأس

٢,١٣٢,٠٢٢٠٨٣٠ ١ر٩٨٢ر٠٨ر.٦١٦ ايوطى حكومة نه اكتتت الذى المال رأس
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 الزيادة هذه اقرار يتعين انه اال الصندوق. ادارة بملس لقرار طبقا وذلك درهم باليين ٤ الى به المصرح المال رأس زيادة نمت
درهم. بليون ٢ الى به المصح المال رأس ربع الذى ١٩٧٤ لعام ٧ رقم للقانون تعديل بموجب

المعام االحتياطي - ٧

الصندوق. ء انثا قانون بموجب وذلك العام االحتياطي الى المال. رأس ض /٠٢* قدره اقمى بحد االيرادات هافي رحل
 التغير س ليعك ١٩٨* ديمبر ٣١ في العام االحتياطي عدل ولقد المال. رأس الى ذلك بعد االيرادات صافي يصاف ان عل

.٨ االيضاح في ذكره ورد كا للصندوق انحاسية المياسة في بم الذى

المايق بالعام المتعلقة التعديالت - ٨
 اموال رؤوس في الماهمات تقييم في االبقة النوات في متبعة كات الى انحاسية المياسة تغير العام خالل في بم

 هذه صرف سعر تعكس بطريقة الماهمات هذة تكلفة تقييم حيث ض وذلك اجنبية بعمالت قيمتها انحددة المفروعات
 في السارى الصرف سعر اساس عل محتبة االستبارات هذه قيمة االن فتدح وعليه .المالية المنة نهاية في االجنبية العمالت

 الن نظرا للصندوق. المالي الوطع لنتاح صدقا اكش عرصا تعطي الجديدة المياسة هذه ان اعتبر ولقد الماهمة. شراء تارئخ
 اساس عل العام االحتياطي عدل ولقد المتاجرة. لغرض -ها يحتفظ ال االمد طويلة اسبارات نمثل الماهمات هذه مثل

بالتبعية. الماطي العام ض المقارنة العمومية الميزانية كاعدك الجديدة. المياسة

بالدرهم) (المبايع

١٩٨١ ١٩٨*
الثابتة لالصول التركى االجالي

٢ر١*٦***ر ١ر٧ه٩.**ر الدفاتر ض قيمتها المبعدة
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والجداول البيانية االشكال ملحق

 ١٩٨١/١٢/٣١ في التحويل معر
امارات درهم ٣ر٦٧٣٠ = أمرني دوالر



)١( رنم شكل
الصندوق يديرها الي الحكومية والمخ والقروض العذوق ألنثطة العام التوزيع

١٩٨١-١٩٧٤

 درهم مليون ٣٤٨٧ر٣ المذوق قروض

./'٦١ر٧٢

)٢( رنم شكل

الصدوق لقروض الجغرافي التوزيع
١٩٧٤-١٩٨١
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)١( رنم جدول
العذوق لقروص الجغرافي ح التوز

١٩٨١-١٩٧٤
العربية الدول

امارات درهم مليون

االجالي ١٩٨١ ١٩٨٠ ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ١٩٧٥ ١٩٧٤ الدولة

١٤هره ١٩ر٠ - ١٠٠؛٠ ره٠ ٢١هر الهاشمية االردنية المملكة
٢٢٠,٠ - - - - ٢٠ر٠ ١٦٠ر٠ - ٤٠ر٠ البحرين دولة
٠|٣٠٦ ٢١٨ر٨ ٤٧ر٠ - - ٤٠ر٢ التونسة لة الحمهور

١٤٠هر - - - ٤ر٠ ٤٠,٠ ٩٦هر - - ممقراطة الد السودان لة جمهور
١<٧هر ه٦ر٠ - - ه١هر لة السور العرمة لة الحمهور

٧٢٣ر٠ - - - ٦٦٣ر٠ ٦*ر' - - خمان ساطنة
٦٧ر٨ - - - ٦٧ر٨ - - - اللمنانة لة الحمهور
٢٦٦ر٤ - - - - ٦٠ر٠ ١٨ر٤ ١٣٨ر٠ ه٠ر٠ العربة مصر لة جمهور
١ه٠ر٠ - - ٤٠ر٠ - - ١١٠ر٠ - - المغربية المملكة

١٦٠*ر - ٢٤*ر ١٢٠ر٠ - ١٦ر٠ - - - االسالمة شانا مور بة جمهور
١٦٤ر٠ ٣٧هر ٣٧هر - ٤ره٠ - ٤٠ر٠ ٤ر٠ اسمنة العرمة الحمهورلة
٢٠٨ر٢ ١٧٢هر ٣ره٧ الديمقراطية ايس جمهورية

٢٦ه٨ر٩ ٣٧هر ٢ه٣ر٠ ٣٧٨ر٨٧١٢ر٠ ٤٠٦ر٨٤٨٠ر٦١٨٣ر٠ ٢٠٧ر٢ العربة الدول اجالى
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(تاح) المذوق لقروص الجغرافي التوزح

االنريقية الدول
امارات درهم مليون

االجالي ١٩٨١ ١٩٨٠ ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ١٩٧٥ ١٩٧٤ الدولة

٤ر٠ ٤ر٠ - - بورندى جمهورية
٤٦.ر ٣ر*٠ - - - - ١٦ر٠ - - مالي جمهورية

٧ر٩ - ٢ر٧ - ره٢ - - - جاسا لة جمهور
٢٤,٠ - - - - ٢٤ر٠ - تنزانيا جمهورية

١٦.ر - - - - ١٦١٠ - - غينيا جمهورية
٢.ره - - - ٢ره٠ - - - أوغندا لة جمهور

٤ر٠ - - ٤ر٠ - - - - - القمر جزر جمهورية
١٦ر٠ - - ١٦١٠ - - — — - مالجاثي جمهورية

ارة - - ٤ر٠ - - - — - سيشل جمهورية
٤١٠ - - - ٤ر٠ — — - السنغال لة جمهور
٧.ر - ٤<ر ٣١٠ - - لسوتو مملكة

٤*ر - ٤ر٠ - - - األخصر الرأس جزر جمهورية

١٢ر٠ - ١٢*ر - - - - بياو غينيا جمهورية
٣٠ر٠ - - - - - - - النيجر جمهورية
١ره٠ ١ره٠ - - - - - - - رواندا جمهورية
١٦ر٠ ١٦(ر - - - - - - - المتحدة الكامبرون لة جمهور
٣٧ (٠ ٣٧<ر - - الشعسة الكونغو لة جمهور

٢٧١ر٩ ١٢٨'ر ٢٢ر٧ ٢٤.ر ٣٢.ر ٤ره٢ ٢٠ر٠ - - االفرشة الدول اجالى
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(تابع) الصندوق لقروض الجغرافي ح التوذ

االسيوية الدول
امارات درهم مليون

االجالي ١٩٨١ ١٩٨٠ ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ١٩٧٥ ١٩٧٤ الدولة

١'٠*ر - - - ٦*ر* - ٤٠"ر - -• بنجالديش جمهورية
٦٨ر٠ - - ٦٨ر٠ الهند لة جمهور

٨ال - - - ٨ر ٠ - لفلدما لةجمهور

٣٣.ر - - - - - ٣٣ر٠ نامالز مملكة

٢ر*٠ - - - - - ٢٠*ر — - نكالالسبر لة جمهور
ه٧.ر - - - - ه٧ر٠ - - - أندونا لة جمهور

٣اال - - - - ٣٠ر٠ أفغانستان لة جمهور
٩٢هر ٩٢هز االسالمة راكستان رة جمهور

٤<٨هر ٩٢هر - - ٦٨<ر ٨٧ر٠ ١٦١ر٠ - - االبوية الدول اجالى

 (تاح) الصندوق لقروض الجغرافي التوذح

األخرى الدول.

امارات درهم مليون

االجالي ١٩٨١ ١٩٨٠ ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ١٩٧٥ ١٩٧٤ الدولة

٤٨ر٠

١'ر"

٢٠ر٠ - - ٢٨ر٠ - . مالطا لة جمهور
الذنكة رة الحمهور

١٤٨ر٠ ٢٠ر٠ ١٠٠ر٠ — ٢٨ر٠ - - - - األخرى الدول اجالي

امارات درهم مليون

٣٤٨٧ر٢٧٨,٠٣٧٥٣ !٧٤٠٢(٨٨٤٠ر٠ ه٣٩ر٠ ٦٦١ر٦١٨٣ر٠ ٢٠٧ر٢العام االجالي
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)٢( رقم جدول
 الصندوق قدمها الي الغنية المعونات

١٩٨١-١٩٧٥
امارات درهم الف

االجالي (١٩٨١ ١٩٨ ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ١٩٧٥ الدولة

٣٤٠ - - ٣٤٠ البحرين دولة

٣٠٠ - - - - - ٣٠> اسمنة العربة بة الجمهور

لحامعة الصناعة التنمة منكز
٥٦٠ ٥٦٠ — - - العربة الدول

٥١٨ - ٥١٨ - - - الدعقراطة الحومال لة جمهور

١٧١٨ - ٥١٨ - ٥٦٠ — ٦٤٠ االجالي
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)٣(رقم شكل
الدول مجموعات حب الصندوق لقروض القطاعي التوزيع

/٠٣٤ ر٢ اشخراجية صناعة

١٩٧٤-١٩٨١
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كاح )٣( رنم شكل
الدول مجموعات حب الصندوق لقروض القطاعي ح التوز

 ين ونحز ومواصالت نقل
7.١٩*ر
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تابع )٣( رقم شكل
الصندوق لقروض القطاعي ح التوز اجالي

١٩٧٤-١٩٨١

./■٣ره٣ ونحزين ومواصالت نقل

مليون ٢٧٨ار

٨٨

١٩٨١ لعام االجالي



)٣( رنم جدول
.العذوق لقروض القطاعي التوزيع

العربية الدول

١٩٨١-١٩٧٤

امارات درهم مليون

االجالي
الصناعة
 النحورلة

واالستخراجة

االحة

الفنادق
االسكان

الكهربا،

الما،

النقل
والمواصالت

والتخزين

الزراعة
والتنمة
الريفية

واألروة
السمكة

القطاعات ا

ار الدول

١٤هره ١١٩ر٠ ره٠ ٢١هر الهاشمية األردنية المملكة

٢٢ر.٠ ٦ر'٠ - - ١٦٠ر٠ — - البحرين دولة
٣.٦ر٠ ٢٢٤ر٨ ٢٠ر - - ٦٠هر - التورسة لة الحمهور

١٤٠ (٥ ١ ٠ ٠هر - - - ٤٠ار - ممقراطة الد السودان لة جمهور

١٠٧هر - - ١٠٧هر - - لة السور العربة الحمهورلة

٧٢٣ر٠ ٧٢٣ر٠ - - - - خمان لمئ

٦٧ر٨ - - - ٢٧ر١ ٧)٤٠ اللنانة لة الحمهور

٢٦٦ر٤ ه٨ر٤ ١٨ر٠ ١٣٠ر٠ ٦'ر' - العربية مصر جمهورية

١ ٥ ر. * ٧٠ر٠ - ٤*ر* - - ٤ار* المفرية المملكة

١٦٠ر٠ ٩٦ر٠ - - - ٤٠*ر ٢٤٠٠ االسالمة لتانا مور لة جمهور

١٦٤٠٠ - - - ٨١هر ٨٢هر اسمنة العربة الجمهورية
٢٠٨ر٢ ٦ر٦ ١١٢هر ٦"ر' ٢٩,١ الديمقراطية ا.ش جمهورية

٢٦ه٨ر٩ ١٤ه٨ر٣ ٣٨ر٧ ٤٠١٠ ٦١٨ر٦ ٣٠٦ر٢ ١٩٧ر١ العربة الدول اجالى
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 (تاح) الصندوق لقروض القطاعي التوزح
 االفريقية الدول

١٩٨١-١٩٧٦

امارات درهم مليون

االجمالي

الصناعة
التحويلة

واالستخراجة

الساحة

الفنادق
االسكان

الكهرباء

الما،

التفل
والمواصالت

والتخزين

الزراعة
والتنمة
الرخة
والثروة
السمكة

القطاعات ا

ا الدول

«-٠ - ٤ر٠ بورندى جمهورية

٤٦ر٠ - — - - ٣٠,٠ ١٦ر٠ مالي جمهورية
٧ر٩ - - ٧ر٩ - جامبيا جمهورية

٢٤.ر ٢٤,٠ - - تنزانيا جمهورية

١٦,٠ ١٦*ر - - - - - غنا لة جمهور

١٦ر٠ - - - ١٦'ر - - مالجائى جمهورية

٤ر٠ - - - - ٤ر٠ جزرالقمر جمهورية

٤>* ' )٨ - - ٣ر٢ - - سيثل جمهورية
٢.ره ٢<ره - - - - - أوغندا لة جمهور

٤ر٠ - - - - - ٤ر٠ السنغال لة جمهور

٧*ر - - - - ٧ر٠ - لمسوتو مملكة

٤ر٠ - - - - - األخضر جزرالرأس جمهورية

١٢(ر ٢ر٠ - - - ١٠ر٠ - ساو غنا لةجمهور

٣اال - - - ٣٠ر٠ - النيجر جمهورية
١ وه * - - - ١.ره رواندا جمهورية

١٦ر٠ - - - ١٦,٠ --- الكامرون جمهورية

٣٧ار - ٣٧ر٠ الشبة الكونغو جمهورية

٢٧١ر٩ ٦٧ر٨ - - ٤٩ر٢ ١٢٦ر٩ ٢٨.ر االفريقية الدول اجالى



(تاح) المذوق لقروض القطاعي التوزح

 االسيوية الدول

١٩٨١-١٩٧٦

امارات درهم مليون

االجالي

الصناعة
التحوطة

واالسخراجة

االحة

الفنادق
االسكان

الكهربا،

111-

النقل
والمواصالت

والتخزين

الزراعة
والتنمة
الرخة
والثروة
السمكة

القطاعات ا

ا الدول

٦٨ ٦٨ الهند جمهورية

٣٣ ١٦ - - - - ١٧ ماليزيا مملكة

١٠ا ٤٠ - - ٦٠ - بنجالديش جمهورية
٢٠ - - - - - ٢٠ سبربالنكا لةجمهور

٥٧ و — - - ٥٧ - أندوسا لة جمهور

٣٠ - - - - - أفغانستان لة جمهور

٨ - - - - ٨ المالديف لة جمهور

٩٢هر — ٩٢ه( باكستان مة جمهور

٤٠٨ه( ٨٦ - ١٨٥ ٨ ١٢٩هر 'آلسرية 'لدول إجالى

٩١



 (تاح) الصندوق لقروض القطاعي التوزيع
األخرى الدول

١٩٧٨-١٩٨١

امارات درهم مليون

االجالى

الصناعة
 التحويلة

واالبسخراجة

الساحة

الفنادق
االسكان

الكهربا،

،III

النقل
والمواصالت

والتخزين

الزراعة
والتنمة
الرضة
والثروة
السمكة

القطاعات ا

ا الدول

٤٨ ٢٠ ٢٨ - مالطا جمهورلة

١٠٠ ١٠٠ اينكة بة الحمهور

١٤٨ ١٠٠ - ٢٠ ٢٨ - األخرى الدول اجالي



)٤( رنم جدول
١٩٨١ /دسمبر٣١ حتى الفعلية بالتكلغة العذوق ساهمات تطور

بالدرهم الماهمة اجالى
 الساهمة قيمة
االمارات بدرهم

االصلية بالعملة الماهمة نيمة التاريخ rالمؤمسسة ١

٨,٩٧١,٠٧٢ ٥ لكسمبوح فرنك ٨٣ر ٢ ؟ رم * ٠٥  ١ . عل مدادها تم

 من الفترة نى دفعات
٧٨/١٢/٨ الى ٧٢/٨/١

األوروبي العربي البنك

٨ر٩٨١ر٤ه٦
١ر.٣٨٤ دبؤ فرنك ١ ا ار• ا . ١٩٧٣/٨/٢٤ األوروبي الربي البنك

١ر.٩٦٢.ر٩٨

ره٦١٤ر٢٣٨
٢ر٦٧٨ر٩٧ه
٢ر٦٦٨ر٨٨ه

خماني ريال ٥٠٠ار..
 خماني ريال ٢٥٠ر٠٠٠

خماني ريال ٢٥ ...ر.

١٩٧٨/٥/١٥
١٩٨٠/٧/١٦

١٩٨٠1٩ا١٠

العانى التنمية بنك

١٢ره٧١٤ر٧ه٢

١<٣ر١٠٤ر٤٧٨

٢٢ر٦١٠ر٢٧٤

تونى دينار ١١ر٠٠٠ر٠ ٠٠
األولى) (الدفعة

ره٨٠٠ر٠ا٠
 دينار مليون ٢ر٩ منها حول

الثانة) الدفعة( تونمى

١٩٧٩/١١/٩

١٩٨١/٤/١٧

 لألسمدة العربية الشألكة
واآلزوتة الغومناتة

١٩ر٩٢٨ر٩١٣

ره٨١٤ر٩٨١
٤ر٩٩٩.ر٨٢

٩ر١١٤ر٨ه٠

تونمى دينار ٥٥ *ر* ‘ *
تونمى دينار ٥٥ ٠ر٠ ٠ ٠

تونى دينار ١ر٠٠٠ر٠ ٠٠

١٩٧٥/٦/٢٣
١٩٧٦/٧/٢١
\\k.Nv

الشالية سوسة شنكة

١ر٩٨٦...ر
١ر٩٨٦<ر٠. أمرد دوالر ٥٠ .ر.‘. ١٩٧٥/١/٩ سعدا شنكة

١٦٧هر٧٣ر٢١٩ بالدرهم الساهمات اجالى

o ١٩٨* عام عن افاهمين على انعام أسهم ح بتوز القابضة الثزكة قامت 

.لكمبورج فرنك ٨ر٣٢ر**ا* منها الصدوق نصيبا بغ ١ * بوالح

٩٣



)٥( رقم جدول
 حتى الصندوق ويديرها أبوظبي حكومة نمولها الني المبرمة والمخ القروض

١٩٨١ ديمبر ٣١

درهم) (مليون

اجالي منحه لرص

الشروع /// الدولة

٢٤٠ر٠*
٢٤٠,٠٠

العربية الدول : أوال

 اينة العربية الجمهورية - ١
مأرب - صنعاء لق طر

ه٧٦ر٧٠

٢٠ ره ..
٣٧١ر٧ا

 ممقراطة الد الصومال جمهورية - ٢
 جورا سكر

برعو - بربرة طريق

٤ر<.٠*

_

١٣٠ر٠.

٢٢٠ر٠.
٥٠.،ر

 الورية العربية الجمهورية - ٣
 سكر مصالح ثالث
الورق مصغ

الدولى دمثق مطار نكان مبنى

١٤٧ر٠*
- ١٤٧..ر

 العرمة مصر لة جمهور - ٤
الرس قناة فتح اعادة

ه٦٠ر٠.

-

٣٧..ره
١٨<ره٠

الدممقراطة السودان ,ة جمهور - ٥
 الدولى الخرطوم مطار
المدلوعات ميزان دعم

١٩٢٣ر٧٠ ٤٤ ره .. ١٤٧٨ر٧٠ العربة الدول اجالى

٩٤



١٩٨١ ديسمبر ٣١ حتى الصدوق ويديرها أبوظبي نمولهاحكومة الني المبرمة والمخ القروض
(تاح)

درهم) (مليون

اجالي منحه لرص

المفروع ا// الدولة

٤٠..ر
اران’

االفرخة الدول : ثانيا

أوغندا لة جمهور - '
أروا - بكواش طريق

٧هر٩
٧هر٩ -

 االسالمة االتحادية القمر جزر جمهورية - ٢
والتعلم الصحة قطاع دعم

١٨<هر
١٨اهر

زائير جمهورية - ٣
الصحة قطاع دعم

٦٦ر٠٩ ٤ر'٠ا االفرخة الدول اجالى

٤<ر٠
٤ر٠ا

االسوية الدول : ثالثا

 المالديف جزر
الالسلكية االتصاالت

١٩٩٣ر٧٩ ٤٧١ار٩ ١ه٢٢ر٧ا العام االجالي

٩٥



)٦( رنم جدول
 باقراضها المذوق الي.قام المفروعات توزيع
 والقطاعات الدول حب

١٩٨١-١٩٧٤

القطاعات

الدول

٩٩بث. ٦١ ة

n'٩د ال
ث

٦٠ 3ق
.۵ <؟ا

۶٩ 5
؛ؤؤ.

 ؟إل؛٩
1

دولة ١٢العربية الدول :أوال

 الهاشمية األردنية المملكة - ١

البحرين دولة - ٢
 التونية الجمهورية — ٣
 الديمقراطية السودان جمهورية - ٤

 السورية العربية الجمهورية - ٥
 خمان سلطنة - ٦
 اللبنانية الجمهورية - ٧

 العربية معر جمهورية - ٨
 المغربية المملكة - ٩
 االسالمية موريتانيا جمهورية -١٠

 ابنية العربية الجمهورية — ١١
الديمقراطية ابن جمهورية — ١٢

١
١
٣
١

٤
٤

٢
٢
٢
٢
٤

٤

٤

دولة ١٧ —االفريقية الدول : ثانيا

بورندى جمهورية - ١٣
 مالي جمهورية-١٤

 جابيا جمهورية -١٥

 تنزانيا جمهورية — ١٦
غينيا جمهورية - ١٧

 ني مالجا جمهورية - ١٨
 القمر جزر جمهورية - ١٩

سئل جمهورية -٢ا
أوغندا جمهورية — ٢١

:

٩٦



 (تابع) باقراصها الصندوق قام الي المفروعات ح توز
والقطاعات الدول حب

١٩٧٤-١٩٨١

االفريقية الدول تايع

النفاد جمهورية -٢٢
بوتو مملكة - ٢٣

األخصر الرأس جزر جمهورية -٢٤
بيساو غينيا جمهورية - ٢٥

 النيجر جمهورية -٢٦
 رواندا جمهورية - ٢٧
 الكاميرون جمهورية - ٢٨
الشعبية الكونغو جمهورية -٢٩

االموة الدول دول ٨ -،أال

بنجالديش جمهورية - ٣٠
 الهند جمهورية -٣١
 مالديف جمهورية -٣٢
 ماليزيا مملكة - ٣٣
 سيريالنكا جمهورية -٣٤
 أندونيسيا جمهورية — ٣٥
 أفغانستان جمهورية -٣٦
باكستان جمهورية — ٣٧

دولتان -

مالطا جمهورية -٣٨

تنكيا جمهورية -٣٩

 المفروعات) العام(لعدد االجالي
١٣٢٠١٧٢٣FHالقطاعات حا

٩٧



)٧( رنم ^ول
 الدولة حسب ١٩٨١ ديسبر ٣١ حتى انثاثه منذ الصندوق قروض ومحوبات التزامات
والمثروع

درهم) بالمليون (المبالغ

تارخ
توقح

االتفاقية

 من المنصرف
الغرض

القرض شروط

القرض المثروع اال:لالدولة الداد
سس

١٩٧٤ ٢١..هر سوات ٣ /٢ قط ٣ ٠ ■/٠٣ ٢١..هر طالل الملك سد األردن
١٩٧٥ ره ، < ٠ سنوات ٣ /٢ قط ٣ * -/٠٣ ...ره السعودلة الحدود األزرق طريق
١٩٧٧ ١٠ ..،رم سة ٢ قسط ٢٠ .,'٤هد ١ ا ارا .. الحط فوسفات مناجم
١٩٨( ١١ر٤٨٣ سنوات ٣ قط ٢٤ ./'هره ١٩...ر الغوسغاتة األسمدة

١٩٧٤ ٤٠ر.. . سنة ١ /٢ قط ٣ ٠ ■ا.٣هد ٤...ر. سرة كهرباء البحرين
١٩٧٦ ١٨ر٣٨١ سنوات ٤ نط ٢٠ .,'ب ٦٠...ر الصفرة الصناعات
١٩٧٦ ١ر..٠.. سنوات ٤ لل ٣٠ ./-٣هر ١٠...ر. )٢( المرحلة سؤة كهرباء
١٩٧٧ ١٢ر٠٠٩ سنوات ٥ ما ة ٢٠ /٠٣ ٢ر'٠ا٠ (رفاعة) البحرين كهربا،

١٩٧٤ ١٣..هر سنوات ٣ قط ٢٤ ./-٣هر ١٣..هر ردالحد السكة عررات توس
١٩٧٤ ٢٠ر٧.. سنوات ٥ /٢ قط ٢٠ .;-ه ٢٠ر٧٠‘ لمة الثط سوسة
١٩٧٤ هره٠٧ سنوات ٣ قط ٢٠ -/٠٥ ٦ر٠ا' المعدنة العف معغ
١٩٧٧ ٤٧...ر سنة ٢ نط ٢٤ ./-٣هر ٤٧...ر المواصالت نسكة تطوير،
١٩٧٩ ٢١٨هر٩٢ سنوات ٤ قسط ١٦ -,٠٥ ٢١٨ر٨.. الغوغاتة األسمدة

١٩٧٦ ٨٩.ر٩٧ سة ٢٣/٤ قسط ٢* ./'٤هر ١ ٠ ٠هر ٠ ٠ الله عمد الحاح غزل مصنم السودان

١٩٧٧ ٢٢ر٢٤١ سنوات ٤ قط ٣٢ /٠٣ ٤٠...ر الحديد السكة تطوبر

١٩٧٤ ه١ر٤٨٣ سنوات ٤١/٢ قط ٣ ٠ /٤ ه١ر٤٨٣ الكهربالى التنسيق مراكز سوريا
١٩٧٧ ٣٤ر٤٢٣ سنوات ٦ نط ٣١ -,٠٣, ٥ ٦ر * ٠ * بالياس كهربا،

١٩٧٦ ه٢ر٤٣٢ سوات ٣١/٢ قط ٣٤ /٣هر ٦٠اار٠ الفاز انابب خمان

١٩٧٨ ٦٦٣ر٠.. سة ٢ قط ١٠ /٤ ٦٦٣ر٠ا٠ النفط حقول تطولر

١٩٧٧ ٢١هر٣ه مسوات ٥ قسط ٣٠ /٤ ٤٠ر٦٨٠ الراح الحوض بيروت ميناء لبنان

١٩٧٧ ١٩هر٨٠ سنوات ٥ قط ٣ ٠ /٤ ٢٧ر١٢٠ الكهرراء بم توز نسكة

٩٨ادارية مماريف /,٠ ١/٢ يتضمن ال



الدولة حب ١٩٨١ بسم; ن ٣١ حتى انشائه منذ الصندوق قروض ومحوبات التزامات
والمثروع

درهم) بالمليون (المبابغ

خ تا( <4 ف المضر ز ة: االقرض شروط القرض اال:ل الداد سعر
الفائدة

القرض المثروع الدولة

١٩٧٤ ه٨ر٤٠٠ سنوات ٥ قط ٢٦ -/٠٤ ه٨ر٤٠٠ طلخا سماد مصر

١٩٧٤ ١٦ر٢٦ه سنوات ٤ ،/ قط ٢٠ -/٤ ١ ٨ر* * * الخام خمر فندق

١٩٧٥ ١١٤ر٩٠٦ سنوات ٦ ظ ٣٠ ./-٣هر ١٣٠/٠٠ أبوقير كهرباء

١٩٧٧ ٣٠ر٨<٠ سنوات ٤ ظ ٣٢ /٣ ٦٠ر٠٠< السورس تطوررقناة

١٩٧٦ ٤...ر< نة ٢٢/٣ قط ٣ ٠ /٢هر ٤٠.ر٠< األوقاف خمارة المغرز

١٩٧٦ ٦٧ر٨١٨ سة ١ ٢/٣ ئ ٢٠ ■/ ٥ ٧٠/٠٠ القطن لفزل مصنعن انشاء

١٩٧٩ ٧ر١٢٨ سنوات ٥ ئ ٣٠ /٤ ٤٠/٠٠ الزراعى الغرب سهل تنمية

٠١٩٧٧ ١٦ر٠.. سنة ٢ قسط ٢٠ /٤ ١٦/٠٠ دسو نوا فى  (*I.. iyg 1 ا أساخ مصخ نما شا مور

١٩٧٩ - سنوات ٥ قط ٢٠ /٤ ٨٠ر٠٠< القل حدند مناجم

١٩٧٩ ٣٦ر٢٢٨ سنوات ٥ قط ٣٠ /٣ ٤٠ر٠*< النعمة / كفا طرق

١٩٨٠ سنوات ٦ قط ٤ ٠ /٢هر ٢٤/٠٠ الزراعي الجرجول

١٩٧٤ ٤*ر‘• سنوات ٣١/٤ قسط ١* /٣هر ٤ر٠ ٠ ٠ صنعاء ده ا-ش
١٩٧٥ ٣٦ر٧٣٦ ت سنوا ٨ ئ ٣٠ /٣ ٤٠ر٠<٠ )١( الجنونة المرتفعات تنمية الشالي
١٩٨٠ - سنوات ٨ a ٣٠ /٣ ٣٧هر٠< )٢( الحورة المرتفعات تنمة

١٩٧٨ ٣ر٤٠٣ سنوات ٥ قط ٣٠ ا ١هر ره > < « سهام وادى دراسات

١٩٧٨ ٣٣ر٠٨٨ سنوات ٥ قط ٣٠ /٣هر ٤٠ر٠٠< تعز ومجارى مياه

١٩٨١ ٢ر٠٩٣ سنوات ٥ قط ٣ ٠ /٣ ٣٧هر ٠ ٠
- باني الكهر الربط
تعز ا ذمار

١٩٧٦ ٢٩ر٠٩٠ ت سنوا ٤ قط ١٠ /٣ ٢٩ر١٠* الصد قوارب ايس
١٩٧٦ ٦ر٤٤١ سوات ٤ ١/٦ قط ١٠ ٠/٢ ٦هر٨٠ الجيولوجي المح الجنوبي
١٩٨٠ ٤٢هر٦٣ سنوات ٥ قط ٣ ٠ -/٣ ١١٢<هر٠ المنصورة كهربا،

١٩٨٠ ١ر٣٢٦ سنوات ٥ قط ٣٠ ٦٠ر٠٠< ناشطون سناء

٢١١٣ر٧٤٨ ٢٦ه٨ر٨٦٣ العربة الدول امالي

٩٩ادارية مصاريف /٠١/٢ يتضمن ال



١ حتى انشائه منذ الصندوق قروض ومحوبات التزامات
والمثروع

الدولة حسب ١٩٨١ ,يسمبر

درهم) بالمليون (المبالح

تارخ
توقع

االتعاب

 من المنصرف
القرص

القرض شروط

القرض المشروع المال١الدولة الداد ت

١٩٧٦ ٢ر٦٤٦ سنوات ٦ /٢ قط ٣٠ ./'٢هر ٤ر٠.* السمكة الهروة تنمة بورندى

١٩٧٦ ١٣ر٢٩١ رتة سنوا ٥ فط ٣٠ -/٠٣ ١٦ر٠٠< سلنجى سد مالم]
١٩٨١ سنوات ٥ فط ٣٠ •٠١ ٣٠ر٠٠< جاو - منار طريق

٨و<٧٧ ٧ر٨٠٢ سنوات ٣ فط ٢٦ /٠٣ ٧ر٩٠( )٣و١( المرحلة ياندوم مطار جاما

١٩٧٧ ٢٢ر٨٢٩ سنوات ٥ فط ٢٠ /٤ ٢٤...ر كاجرا سكر تنزانيا

١٩٧٧ ١ره٠١ه سنوات ٤ نط ٢٠ -٠/٠٤ (٥ ١٦,٠٠٠ الكلنكر مطحنة غسا

كامو سدى دراسات السنغال

١٩٧٨ ٣ر٦٣ه سنوات ٥ قط ٣ ٠ /٣هر ٤ر٠ا* 'وبيال بيل

١٩٧٨ ٢ر٦٩٩ سنوات ٥ فط ٢٠ /٢٠ ٣٠٠٠٠ دراسات - ماسبرو مطار لوتو
١٩٨٠ سنوات ٤ قط ٢٠ /٢ ارأ .. ماسبرو مطار

١٩٧٨ هر٢١ ت١سز ٢ ا٦ قط ٢٠ .,'٤هد ٢ ره . . . النسج مصالح تجدلد أوغندا

جزر
١٩٧٩ ٣ر٦٩٩ سنوات ٤ قط ٣ ٠ /٢ ...و؛ عنجوان مطار القمر

للطاقة روجه مشروعات ثى مالجا
١٩٧٩ ١١ر٧٣١ سنوات ٥ قط ٢٠ /٣هر ١٦ر٠٠< الكهربائية

١٩٧٩ ٣ر٠٠٢ سنة ٢ قط ٢٠ '،.٤هد ٣ر٢.. براماين كهربا، سشعل

١٩٧٩ ر'٧٨٦ سنة ٢ فط ٢٠ '،.٤هد ٠ر٨٠* الثاج مصغ

١ادارية معاريف .ثم ١/٢ يتعمن ال



الدولة حسب ١٩٨١ ديسمبر ٣١ حتى انشائه منذ الصندوق قروض ومسحوبات التزامات
والمثروع

درهم) بالمليون (المبابغ

ع

 من المنصرف
القرض

القرض شروط

القرض المفروع الدولة
اال:ل الداد

,سدة

١٩٨٠ سنوات ٣ قط ٢٣ -/٣ ١ ٠ر٠ ٠ ٠ يه-كومور ياو طريق غسا
١٩٨٠ سنوات ٣ فط ٢٣ -/٠٣ ٢...ر الكاشو فستق انتاج لسماو

جزرالرأس
١٩٨٠ سنوات ٣ ئ ٢٤ ./'٣هر (؛٠٠٠ الصد تطوير األخضر

١٩٨١ ١١ر٨٠‘ سنوات ٤ قط ٢٠ -/٠٤ ٣ر.٠٠< اًنجآرارين ٤كهربا السجر

١٩٨١ - سنوات ٤ فط ٢٤ ./-٣هر ١٦ر٠٠> ياوندى - دواال طريق الكاميرون

١٩٨١ - سنوات ٥ ظ ٢٨ /-٠٣هر ٣٧...ر الحدرد السكة نحطط اعادة الكونغو

١٩٨١ سنوات ٣ قط ٣ ٠ -/٣ ١ره٠<٠ كجالى مطار رواندا

٩٩ر٤ه٦ ٢٧١ر٩.. االفريقية الدول اجالي

١ * ١ ادارية معاريف /٠١/٢ يتغمن ال



الدولة حسب ١٩٨١ ديسمبر ٣١ حتى انشائه منذ الصندوق روض ومسحوبارت التزامارت
والمثروع

االمسوية الدول
درهم) بالمليون (المبالغ

ه من المنصرف

القرض

القرص شروط

القرض المثروع ;;الدولة اداد ت

'آلالت مصغ 'ستكال رنجالدرش

١٩٧٦ ٣٨ر١٨٧ سنوات ٣ /٤ قسط ٢٠ 7.٤هر ٤..،ر' الرى وعدد
١٩٧٨ ه٨.ر١ه سنوات ٥ أل ٣٠ 7.٣هر ...د" الكهربالى الربط

١٩٧٦ ٦٨»<ر٠ سنوات ٥ قسط ٣٠ 7.٣هر ٦٨ر٠<٠ الكهرباء تولد الهند

١٩٧٨ ٦١٦)٧ سنوات ٣١/٢ أل ٢٠ 7.٣ ٨ر٠ ٠ ٠ هلولى مطار لف لد ما

واألعالف الدفق طحنة مايزا

١٩٧٦ ١٦...ر سنوات ٥ لط ٢٠ ٤ .7 ١ ٦ر * •. صاح اقلم نى
١٩٧٦ ٨.ر٩٨ سنوات ٥ أل ٢٠ ٤ .7 ١٧...ر مرواك في النخيل زيت

١٩٧٦ ٣ر٩١١ سنوات ٤ أل ٢٠ ■ا.هزة ٢٠ر٠<< السمكة الثروة تنمة سريالنكا

١٩٧٧ ٣٢ر١٨٣ سنوات ٥ /٢ أل ٣٠ 7.٣هر ه٧ر٠ ٠٠ باتدوذج كهرباء أندوسا

١٩٧٧ ١٦ر٦٦٧ سنوات ٥ أل ٣٠ 7.٣هر ٣٠...ر بغالن سكر سبتان أففا

١٩٨١ لنوات ٥ أل ٢٨ ;/٣ ٩٢..هر تربال سد كستان تا

٢٤٨ر٦٧٧ ٤٠٨هر٠* ألسوة 'لدول اجالي

١٠٢ ادارية معاريف /٢ يتغمن ال



الدولة حسب ١٩٨١ ديسمبر ٣١ حتى انثائه منذ الصندوق قرونو، لنلي با ومسحو لتةماالتزا

والمثروع
(تاح)

درهم) بالمليون (المبايغ

I  من المنصرف
الفرص

القرض شروط

القرض المثروع ددالدولة الداد :

١٩٧٨ ٢ر٨١١ سرات ٣ لط ٢٦ -/٠٢,٥ ٢٨ر٠<٠ شلرك مرس تطوير مالطة
١٩٨١ سرات ٣ قط ٢٠ ./'٢هر ٢...ر، مالطة كهرباء

١٩٨٠ ٢ر<١٣٤ سنوات ٥ ■kj ٣٠ //٠٥ ١٠٠...ر الببروكعاوات' مجمع ري

٢٢ر٩٤ه ١٤٨<ر٠< األخرى الدول اجالي

٢٤٨٤ر٨٢٦ ٣٤٨٧ر٢٦٣ العام االجالي

ادارية معاريف ./' ١/٢ يتفعن ال

األخرى الدول

١






