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 جمدآونهان للبخسروراًن افقاحية سكفة

اإلبذابة مجس ألس ناي

 قيامها منذ المتحدة العربية ت١االطر دولة رشت
 \ل I كظة كل العربيات شقيقاتها مع ١٩٧١ عام

 سبحانه الله بفضل ماهمت وتد C كفاحها لحظات
 ، قضاياها ض قضية كل في تردد وبال بسخاء وتعافى

 شون طلب كل الى االمتجابة في وسا تدخر وض
ان ورغم خارجه ض او العربي الوض ج سواء
 ، نتن النفط هو واحد مورد طى معتمد اآل دوى
 معر تدهور جراء ض تعانيها التي السوبات ورغم

 مساعدة فى الله باذن تستمر سوف فأنها غ دوالر
 لدعم جهودها بتكثيف وذلك ، االنابية في إخوانها

 واالسيوية االفريقية والدول العربية االمة اقتصاديات
 يحتق بما االنمائية برامجها انجاز على ومعاونتها
والرخاء. االس

 التي البفزولية الموارد ان نيه شك ال وبا
 انجاز على المتحدة العربية االمارات دولة ساعدت

 ني حتتته الذي الضخم واالنماش العمراني العل
 نقر من تعانيه ما رغم - ارجائها كانة في وجيز وتت

 البنيه تنمية وفي التقنية نتل وفي البشري العنمر في
 تيام على نفه الوتت في مناعدت تد - االمامية

 لرنع - الهامة االنمائية المشروعات من العديد
االفريقية الدول س الكثير في المعيشة دتوى٠

 - العديد شيها ماهمت التي —- واالميوية
 لالنماء ابوظبي صندوق وضها يؤساتنا

. العربي االقتصادي

 لالنماء ابوظبي صندوق الدولة است لقد
 للتيام ممكن عون كل له وتدهت العربي االقتصادي

 الصندوق ادارة حرصت وتد . وجه خير على مرمالته
 في االتتصادية التنمية خد*ة في بدورها التيام على

 العربية التنمية مؤسسات .هعالتنعيق من اطار
 والخبرة المشورة لتقديم المجال نفدر في الماطة

 للمشاريع ميمرة بشروط المالية والمساهمات
. واالسيوية االفريقية الدول في االتتصادية

 مديرته ١٩٧٧ عام خالل الصندوق واصل ولقد
 حيث المقترشة الدول في التتصادية١ التنمية دعم في
 اربعة تمويل في للمساهمة اتفاقيات عدة توقيع تم

 ٨٢٩٢ حوالى االجمالية تكلفتها بلعت متروعا عشر
 ٥٣١ بمبلغ تمويها في المذوق ساهم درهم لميون

سده االحاب اسة اس٦نلهر درهم ملبون

 عشرة ثالث القرونى هذه شملت وتد المشروعات
 النقل قطاعات في واسيوية واشريتية عربية دوال

 حظى وقد . والمياه والكهرباء والصناعة والمواصالت
 اجممعالى من/٣٦ بنية والمواصالت النقل تطاع

 الصناعة تطاع حصل بينما ، الممنوحة التروض تيمة
 ٠ /٣• على الكهربا، وتطاع ، /U على

 ايضا الصدوق تدم ١٩٧٧ ام—ء خالل وفي
 للدول المناعية التنمية ز٤س اش غنية مساعده
من جانب تمويل درهم الف ٥٦٠ - العربية
. العربي المفاعي الشيق دراسات تكاليف

 مشروعات ض عددا هناك ان الى االشارة وتجدر
 التارة في منها كمم جزء يتركز البحث تيد التنمية

ابرآم ١٩٧٨ عام يثهد ان المتوقع وس ،االفريقية
 بهذه الخاصة الغروض اتفاقيات ض كبير عدد

 جدواها دراسة من االنتها، فور المشروعات
. والغنية والمالية االتتمادية

 التنية خدمة في ايجابي بدور التيام سبيل وفي
 ; نعالة مشاركة الصدوق شارك االقتصادية
 كاالجتماع الدولية والمالية االقتصادية المؤتمرات
 الدولز والبنك الدولي النفد صدوق لمحايظي انوي
 التعاون *نظمة واجتماعات والتعمير لالنثاء

 للصدوق الدنوي االجتماع و والتنمية االقتصادي
 ومؤترات واالجتماعي االقتصادي لالنماء العربي
 المتحدة لالمم التابعة آسيا لعرب االقتصادية اللجنة

 التنمية خطط بمناتشه المتعلقة الدولية والمؤتمرات
 ذات مؤتمرات ض ذلك ار وط الثالث العالم دول في

العربي المسوبين على الصددوق بنشاط وثيقة هلة

 . المتحدة العربية االمارات دولة قان واخيرا
 ل٢ ملطان بن زايد الشيح السو صاحب بقيادة
 االتحاد كلمة جمع الذي ، واالب القائد ، نهيان
 امحاب اخوانه ♦ع بالتعاون والمنعة العزة له واتام

 وف—سس ، لالتحاد االعلى المجلس اعضاء السو
 االنسانية في والخواننا العرب الشتائنا دعمها نوامل

العالم مالل والرخاء السالم ليعم الندبة الدول في
. اجمعين
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وق سنه١ (دالة مجاصمآل اى

نهبان ال زايد بن خايغة الشيخ المحو صاحب

العربي االقتصادي لللفعاء أبوظبي صندوق ادارة مجلس رئيس

الغاص ، ١٩٧١ سة٣ رشم القانون من )٨(دشم المادة تبذانص

، الداخلية واللدئحة الصندوق بانثا،

٠١٩٧٧ لعام الثالث' المنوي التقرير الصندوق ادارة مجلس 'الى اوفع اشوق

 الصندوق عام هدير

نامرالنويس
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ائصجمندوق عب اساسسثة يغيانات

التأسيس

 ) به الممرح <المقرر المال راس

 الملفوع االل راس
الغرض

١٩٧٧آخر حنى الممنوحة القروض

. امارات درهم مليون ٧ر٧٨٠ االجمالية تيمتها طعت ١٩٧٧ آخر حتى الحراسات وتمويل الغنية المعونات

االقراض: شروط

 على وال الصندوق مال راس من ثم ١ . على اي*تروع تي الصندوق *ساب تزيد ان يجوز ال —
. للمشروع الكلية التكلفة *ن هثم٠ نعبة

. المشروعات *ن نوع لكل بالنسبة اض االتر بشروط يختص تيما الدول بين التمييز عدم —

■ اوذوية *ن تحتله ما بتدر اال آخر نوع على المئروعات او الغطاعات ض - نوع تففيل عدم —
. االقتصادية للتنوب *عدل انضل تعبق بهدف المعنية الدول في التنمية برا«ج او خطط

 الدول *نح *ع السداد اجل لطول او الفائدة لدعر لواءبالنبة ة *بر بشروط التروض يكوزطح —
. *عفولة ا*هال نترة المغترضة

 اذا خامة المنامب التجارى العائد ذات المشروعات ال ا- رؤوس في الصندوق *ساهمة تكون —
 يكون ان وبشرط المفروع في المداهمة على االنرادوالمؤسات تشجيع الى ستؤدي المساهمة هذه كانت

. المقترضة للدولة التوس ولالتتهاد يمثله الذي للقطاع حيوية اهمية ذا المشروع

ع 1.1 * خاص بوجه نعبيا الكبيرة لمشاريع ا تمويل في والمشاركة التندبق الى الصندوق يعهد —
. المشروعات هذه *ثل لنجاح ضمانا االخرى والدولية االقليمية المالية المؤممات

١٦٧١ يوليو

 امارات درهم طيون ٢٠٠٠

 ت١بر درهم طيون ٧١٧هر

 تنمية على واالميوية النريقية١و العربية الدول ماعدة
 ني والمساهمة بالتروض *دها طريق عن تهااتتماديا
 المعونات وتتديم ، بها التنمية مشاريع اموال رؤوس
 .الغنية واالشعارات االشطالعية للدراسات الغنية

درهم ملبون ١٦٠٣ر٢ : االجالية تيمتها ترضا ٤٢

العنوان

 ثاني آل محمد بن جاسم الشيخ بناية
الدالم شارع

 المتحدة العربية اال*ارات دولة — ابوظبي
 البرتي العنوان )٨١٤( بريد مندوق

المغدوق

 ٢٢٨٧ -ظكس٢٢٨٦:ه تليغون
ايونلبي

AH.
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انئودالش

٦١ ............. )١٩٧٧—١٩٧٢( واالحتياطي سالمال1ر )٣;( رتم ثكل

٦٢ .٠..٠..٠٠٠.٠). ١٩٧٧— ١٦٧٢.(والممرونات االيرادات .(؛)رتم ثكل

الجداول — تانيا

٩٤ )١٦٧٧ — ١٩٧٤ ,( الغطاعات حب العندوق تروض توزيع )١( رتم جدول

٩٥ ..... ١٩٧٧ عام خالل العندوق لذروض التطاعي التوزيع )٢'( رتم جدول

٩٦ ) ١٩٧٧ — ١٩٧٤ ( الصندوق لتروض الجغرافي التوزيع )٣,( رتم جدول
. . العربية الدول

٩٧ )_١٩٧٧_١٩٧٦,(الصندوق لتروض الجغرافي التوزيع )٤,(رتم جدول
. االفريقية الدول

٩٨ — ) ١٦٧٧ — ١٦٧٦( العذوق لتروض الجنراني التوزيع )٥( رنم جدول
.. االسبوبة الدول

٩٩ الصندوق تدمها التي الدراسات وتويل الغنية المعونات )٦( رتم جدول
)١٩٧٧—١٩٧٤(

١٠٠ )١٩٧٧ — ١٦٧٤( والتطاعات الدول دسب المثرويات توزيع )٧( رتم جدول





العايقة االتقيادلبة _ا4التتو
ذامية١يالوطنالعهزوالدود اتهية وأمكايات

 عام خالل المتتابعة االتتصابية االحداث تسفر لم
 ض التوقعات به اتست جا مع تتفق نتائج عن ١٩٧٧
 مع ظهرت التي االنتعاش عوامل تالثت اذ ، تفاؤل
 النمو معدل متوسط وانخفض ، ١٩٧٦ عام بداية

 الى نشاعل انه بل ، العالم بلدان معظم في المتحقق
 مجموعة في ١٩٧٧ عام ض الثالث الربع خالل الصغر
. والتنمية االقتصادي التعاون منظمة بلدان

 التجارة حركة عن المتاحة االولية االرتام وتشير
 النمو معدل تراخي الى ١٩٧٧ عام خالل الدولية

 ، ١٩٧٧ عام بز ١١ الى ١٩٧٦ عام بز ١٤ ض الدنوي
 المتقدمة الدول بعض مدقوعات .وازين سجلت وبينما
 مدقوعات موازين شان ١٦٧٧ عام ملحوظا تحشا
عجز من عليه كانت ما على ظلت تد الناجية الدول

. تذكر ارقشو دونما
 للدول الدولية للغيولة الكلي الحجم ارتفع ولتد
 ١٩٧٧ عام خالل الدولي النتد صندوق في االعشاء
 توزيع لكن ، الدابق بالعام بالمقارنة بز ١ ٤ بنعبة

 I—مجموء قوة يؤكد ) دوالر بليون ٢ ٥٣ ( الحجم هذا
 يعادل بما تتمتع التي الكبرى الصناعية البلدان

 للبلدان بز ٢٤هر متابل الحجم هذا اجمالي ض بز ٥٢
. العالم دول لبتية بز ٢ ٣هر ، للنفط المصدرة

 النقدية االسواق في الفائدة امعار حاقظت وقد
 بزمنويا) ره٧ ( ، ١٠٩٧٦ لعام جدتواها على العالمية

 وتراتب . طفيف بفارق )تمر ره٨ ( ١٩٧٧ عام ظدل
 عععرنس ازدياد بالغ باهتمام العالمية المالية االوساط

 العجز بدبب االجنبية العالمية أالسواق فى الدوالر
 المتحدة للواليات الجارية العطيات ميزان ق لمتزايد1

عر—د انخفاض ان اكز الى يدعو وجا . االمريكية
 Lالعوي للصالت بانبة لذلك كنتيجة الدوالر صرف

 يطل بات ) خاصة الياباني والس االلمانى (االرك
 لعمالت بانبة التوبة العمالت تلك هبة في ارتفاعا

 الدول بمصالح يض الذي االص ، العالم دول بتية
 وبصدح اكراية قدذتها اضاض حيذ ض النامية
 اشاس حب ص اب للسالت المصدرة الدون
. المنافدة على صادراب ندرة

بد تدريجيا الغذائية المواد الر

جقججبهآلعئ

 االسمدة ابمار انخفشت ولقد ، للمعادن المنخفضة
 وحدات ببعض ادى الذي الحد الى ١٩٧٦ عام

 هذه تزايد المتوقع وجن التوقف الى الحدية النتاج١
 بداية في جتوقعة بتفزة مرورا تدريجيا االسعار

. الثمانينات

 قيادات به شعر جا شيحكمها البترول اسعار اجا
 بالمعئولية شمور ض للبترول المصدرة الدول منظمة

 وجه وعلى الناجي والعالم العالمي االقتصاد ازاء
 المتحدة العربية االجارات دولة ابدته جا الخصوصى

 جحاشظ ملوك جن الدمودية العربية المملكة جوار الى
 ، العالمي التضخم جمدل جع البترول اسار لربط
 خفضى في المناعية الدول جحظم نجاح غان كذلك

 بعضها لدى الجارية واالعمال االبتهالك دالت
 عن للكثف او الطاقة جن الخاصة جصادرها لتطوير
 البترول اسعار تثبيت في تداهم موشا بديلة جمادر

. التادجة التليلة االعوام خالل
 العربي الوطن في التنمية الجكانيات نظرنا ما واذا
 االطار الى نظرة يتطلب االجر غان ، الناس وألعالم

 المصادر حيث جن التنمية وشرس العام االقتصادي
. التقنية والخبرة والتمويل
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 النامية للدول الصناعية الدول تقدمها التي الحكومية
التوس الدخل من / ٠ر٣٢ ندبته U تتجاوز نلم

 عقد معررات نمت ;( المناعية للبلدان االجمالي
 ٠- ) بز . ر٧ ندبته ما على المتحدة لالم الثاني التنمية

 االغراض على االنفاق ضخامة لذلك اضيف واذا
 وصلنا تد نكون الناجية الدول في السكرية الدئاعية
. عامة التنمية لمعوتات عام لتصور

 اتساع في الناجية للدول االماسبة المشخله وتكهن
 وعلى . المتقدجة الدول وبين بينها التخلف فجوة
 ) ١٩٧٠ - ٦١;( للتنمية االول العتد انتضاء جن الرغم

 ) ١٩٨٠ — ٧١ (٠- الثاني العتد انتهاء عد جو واقتراب
 المتحدة االم مؤتمر قرارات بموجب تحددا اللذين

 ني المبذولة الجهود اخفقت شتد والتنمية للتجارة
 الفردي الدخل في النمو جن جرضية جعدالت تحقيق

 ى II االدخار معدالت رئع في وبالتالي ، الحقيقي
 الى التوس باالقتصاد للدنطالق الالزم المستوى

 هو U االمر بلغ وتد ،التلقائي الذاتي النمو جرحلة
 امتصت حيث نموا االقل المتخلفة البلدان فى اسرا

 للزيادة المتواضعة المعدالت المخان عدد في الزيادة
. المحلي الناتج في

 النامية الدول في التنمية جعوتات تلخيص ويمكن
 على العالمى االقتصاد جشكالت انعكاسات فى

 لكوس الحالي الشكل كذلك ، الوطنى ,اقتصادها
 رد■ ■■ ■ ni اس كول١ لهذه الخارجية التجارة هيكل

 متزايدة صناعية ساما وتستورد اولية جوادا اساسا
 الس^ين خالل عتدت قد المتقلبة الدول ان بل المحر

 بينها تميما التجارية االتفاقيات من مجموعة الماضيين
 زيادة لصالح النامية الدول جن استيرادها ♦ن تحد

المساعدات تضاءلتا ولقد . بينها شيما التجارة

 على للبترول المصدرة الدول الى ننظر ان وينبغي
 ارصدة تمتلك الدول هذه كانت وان ، ناجية دول أنها

 ، للنضرب تابلة االرصدة هذه غموازد ، كبيرة جالية
 جعظمها ان كما طبيعية جصادر يحتوي ال ومعظمها

 دول بعض ساهمت ولقد . التصنيع مراحل أولى في
 الدول جاعدة في - الظروف هذه رغم - االوبك
 العالمي االقتصادي النظام دعم وفي ، االخرى الناجية

 ، المالية شوائضها جن كبيرة نسبة تدوير خالل من
 جنح او تروض هيئة على اجا الناجية للدول بتقديمها

 تميها التنمية عجلة لدتمع حكوجية جاعدات او
. الصادرات وزيادة العاطلة الطاقات وتشغيل

 النامية البلدان جن كثير في الطبيعية المصادر ان
 وتمي ، كبيرة اشاتا نشكل زالت ما االرض نيها بما

 بعيدة استراتيجية في التفكير ينبغي االغريقية التارة
 الدرابات ووضع الثروة جصادر الستطالع المدى

 ثم استغاللها اساليب اثمضل لتقرير الالزجة الغنية
 االهتمام ينبغي كذلك . لها المنابب التمويل تدبير

 ربط في يساهم بشكل االساسية البنية بمثروعات
 عجلة دتمع يحتق بما وسياسيا اقتصاديا البالد

 الزراعة تمثل حيث — السبوية’ا- التارة وفي. . التنمية
 دولية براجج تطوير ينبني — الذاتي لالكتغاء تدرة

 تعيرات جن الموبية الطبيعية الكوارث لمعالجة
 الدول وتحتاج . الخ . . وثميضانات وأعاصير ♦ناخية
 صناعية لمشروعات الحالية المرحلة فى عاجة الناجية

 التي االستهالكية للسطع المحلي التونير تستهدف
 للمرحلة كتمهيد وذلك ، آلخارج جن استيرادها يجري
. التصدير تستهدف التي الصناعة جن الثانية

 توصيف هو أوردناه كما الناس العالم توصيف ان
 حيث العربي الوطن على جوانبه ض كثير في ينطبق

 النرد دخل وجتوسط التوس الناتج ضعف نرى
والتمويلية االستثمارية االوعية وضعف الحقيقي



 القطاعات توازن وعدم السكاني التركيب وقضايا
 وضعف الخارجية التجارة هيكل واختالل االتتصادية

 رة ;ا شان ذلك وبرغم ،االقتصادي النمو معدالت
 العرس الوطن في المتاحة اب امكانيات ^ل
 اعمان تجرى وحيث ، التغيير في متعاظما امال تعطي
 والتعدينية والبترولية الزراعية الثروة لمصادر تطوير

 خطوات مع وتتواشق ، العربية البالد من كثير في
 اتفاقية طل العربية الجامعة دول بين ا-
 للدنماء العربية والهيئة ، العربية االقتصادية الوحدة

 ،..المشتركة والمثروعات والشركات ،الزراص
 عام خالل انشى; الذي العربي النقد وصندوق

 والمتعلتة النقدية المشكالت حل على للقيام ١٩٧٧
. العربية الدول في المدقوعات بموازين

 منذ المتحدة العربية االمارات دولة ادركت وتد
 كدولة المزدوج دورها اهمية ١٩٧١ في قيامها اعالن
 الداخلي المجال قفي ، االوبك في عضو وكدولة ناجية
 الى المعالم واضحة تمنيع سياسة تنفيذ في بداًت
 المجال وفي . النذا; لتآجين زراعية خطة جوار

 المستوى" على االجارات دولة ساهمت الخارجي
يستهدف نشاط كل في والخليجي العربي االقليمي

 اال فى ساهمت كما المالى او االقتصادي الشيق
 الخا جؤسماتها خالل جن العالمية االقتصادية

 العربى االقتصادى لالبماء ابوظبي صندوق طل
 المشترتما التنوات خالل ومن لالستثمار ابوظبي
 االتتصادية للتنمية العربي المصرف طل العربية الدول

 التروض لتتديم العربي والصندوق ، اقريقيا في
 الغنية للمساعدات العربي والصندوق ، الشريقيا
 االسالمية الدول وجع ، واالغريقية العربية للدول

 نبد الصدد هذا وفي . للتنمية االسالس البنك طل
 ني المتحدة العربية االجارات دولة به ساهمت ما ان

 دخلها جن بز ٢ ٠ بلغ تد الخارجية المساعدات ججال
٠ ١٩٧٧ عام التوس

 نثاط جوار الى االجارات دولة ساهمت وتد
 المشتركة المشروعات جن العديد تمويل في مؤساتها

 االستثمار شركات طل والناجية العربية الدول جع
 الثروة وتطوير الزراعية التنمية وشركات ، الثنائية

. االخرى الصناعية المشروعات وبعض ، الحيوانية

٤
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ئلفسزأقه

i ولل لصند ١ ل لروئ

١٩٧٧ 'حاص
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المملد^الآلذيئإلهاخمية

الصا فوسفات انتاج وتحسين تغمية مشروع

االولى المرحلة

)١( رتم ب١ سع االساصن الطاقة لرفع ١٦١٤ أل بدك التي االبهال امتكمال ابشروع يسبدف
 األردن عائدات رياد؟ نحتيتا سويا ض طيون ٣ر٦ الى الغوسات معدن ض منويا طن طيون ١ر٢ه من
. الفوسفات -

 والغربلة الحلحن معدات شاطة للتصبن وحدات وثالثة ، ♦ناجم لثالثة تنمية اعمال المشروع يتعفن
 ، وطحتاتها .يجاوات ٢ . تائمة ةبتدر كهربائية توى محطة جوار انى والمجففات الناقلة الديورو

. الحديد بالسكة الشحن وتجهيزات ، المياه تدبير واعمال

. االجنبية بالعمالت درهم طيون ١٣٠ ♦نها درهم طيون ٢٢٠ نحو المشروع يتكلف

 االجنبية، بالعمالت الممولة التكاليف من بز ٧٧ ونحو ن' التكاليف اجمالي من بز ٤٥ نحو الصندوق ترض يمثل
 ادارة على تتوم عامة ♦ساهمة ثركة وهي االردنية الغوطخات ♦ناجم ثركة التظفة باتي ص وموف
. االردن في الغوسشات معدن انتاج ♦ثروعات جميع وتنفيذ

٠ ١٦٧٦ عام من االول الربع في المشروع اعمال تنفيذ من االنتهاء المتوقع ومن

درهم مليون ١٠ - الترض تيمه

١٦٨٨/٩/٣٠ —١٩٧٧/٦/٨ الجسدا

/٤* الفائدة سمسر

١٩٧٩/٣/٣١ الولفى١لذوىسدق نسف نط ٢ على. الداد

سنة ٢ االمهال نترة

١٩٧٧/٦/٨ االتفاقية توقيع تاريخ
-

٢٧
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ابعدن دولة

الكهربحية الطاقة نظام استكمال مشروع

 ويهدى ، تمويلها في الصندوق يداهم والتي ، البحرين في الكهرباء الروعات اسدادا المشروع هذا يعتبر
 احتياجات فى والمتثل المتزايد الطلب لمواجهة بن البحر في اكهرياب الطانة تولي زبادة ار االروع هذا

. االخرى المناعية والحاجات العكان

 العلوية الخطوط من للنتل وشبكة ، .يجاوات ٥ . تائمة بقدرة الرتاع كهرباء محطة المروع و-
 كما ، الفرعية المحوالت محطات وس ، غولت كيلو ٦٦ جهد على كيلوطر ١١٢ بطول االرضية والكابلنت

 ، نولت ٢٢٠/٤٠٠ والمنخفخى نولت كيلو ١١ المتويط الجهد على التوزيع شبكة واصالحات انشاءات يتضمن
. والتوزيع والنقل التوليد في للتحكم ا مركز وكذلك

 بالنقد درهم طيون ٦٠٥ حوالي منها درهم طيون ٨٣٥ بحوالي للمشروع االجمالية التكاليف وتقدر
 العربي والصندوق للتنية الغويتي والصندوق للتنمية ي آلعود الصندوق االروع تهويل في ويداهم ، االجنبي
'٠ البحرين حكو«ة جوار الى اء لالنم

 ويتوقع االروع وادارة بتنفيذ القرض من المستفيدة الجهة وهي والماء والكهرباء االثغال وزارة وتتوم
٠ ١٩٨١ بداية في االروع اعمال تعتكمل ان

درهم طيون ٢ ٠ الشرض تيمة

١٩٧٧/١٢/٢٤—١٩٩٧/٩/٣٠ االحل

/٣ الفائدة سعر

١٦٨٣/٣/٣١ فى االول يوتحق بنوى نصف شط ٢ . على السداد

سنوات ٥ االمهال نترة

١٦٧٧/١٢/٢؛ االتفاقية توقيع' تاريخ

٢٩



الونسية الجهوهية

المواصالت شبكة طوير مشروع

 وبعن وبينها ، وضواحيها تونس ♦دينة في للركاب اخلي الد النغل خد«ات معتوى رفع المشروع يستهدف
 وكذلك التديمة الحائالت تجديد «ع جديدة حائالت ٢١. شرا، خالل ض وذلك ٤ البالد في الرئيسية المحطات
 وانشاء والعربات التاطرات ض مبوعة ١ ٣ اقتناء ♦ع والمرس تونس بثن المكهرب الحديدي الخط تجديد
. والصيانة االصالح بأعمال مللتيا ورثة

. االجنبية بالعلة درهم طيون ١١ . طها درهم طبون ١٦٢ بحوالي للمشروع االجالية التكاليف تتدر

، المشروع تكاليف جملة ض /٢٦ تطل وهي ، درهم طيون ٤٧ المشروع لهدا المذوق ترخى يبلغ
 التونمية المصارف ض ومجوعة ، الدولي البنك التويل ني وياهم ، له المطلوبة االجنبية العطة <، /٤٣
. التونمية الحكومة جوار الى

 النغل مرشق ادارة على تتوم تونية ثركة وهي للنقل التومية الشركة وادارته المشروع بتنفيذ تتوم
٠١٩٧٩ عام من االول النهد في المشروع انجاز يتم ان المتوقع وس ، للركاب الداخلي

درهم طيون ٤٧ الترضى تبة

١٦٩٠/٩/١— ١٩٧٧/٢/٢٦ القرضى أحل

/٣ب الفائدة سعر

١٩٧٩/٣/١ في تبدا طوي نمن تعط ٢٤ على الداد

. منة ٢ االمهال نترة

١٩٧٧/٢/٢٦ الترضى اتفاقدة توقيع تاريخ

٢٠



 المعدنية العلب *صنع مشروع
التونسية الجمهورية في





 الحديدية السكك عربات مشروع
التوندية الجمهورية في

ص*ا
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لدئنيبة ١ دف١لسوت ١ جهوعريشة

الحديبية السهك تطوير مشروع

 والبضائع الركاب نتل حاجات ♦ع يتالعم الذي بالشكل السودان حديد سكه تطوير الى المشروع يهدشا
. والحضاري االقتصادي التقدم مع ملحوظا نموا نمت والتي

 مع ، منز كيلو ١٠٠٠ نحو بحلول الحديدية السكك خطوط وتقوية اصالح اصالح المشروع ويتعسمن
 وبورمودان بنار في جديدة صيانة ورثى انشاء كمايتصبن ، واالشارة االتصال واجهزة المناورة تحويالت زيادة

. بضائع نقل عربة ٤٠٠ الى باالضائة التاطرات من عدد واقتناء

 بالنتد درهم مليون ٣.. حوالي منها درهم طيون ٥٨٤ بحوالي للمشروع االجمالية التكاليف تتدر
 االجنبي النقد ض بز ١٣ر٣ وحوالي التكاليف اجمالي بن بز٦ر٩ حوالي الصندوق ترض وسيفطي االجنبي

 البنك ومجموعة للتنمية الكويتي والصندوق لالنماء العربي الصندوق التمويل في ويساهم للمشروع الالزم
. السودانية الحكوجة جوار الى للتنمية االوروبي والصندوق والتنمية للتعمير الدولي

 الذي المشروع وادارة بتنفيذ القرنى من التفيدة الجهة وهي الودان حديد سكك هيئة وتقوم
٠ ١٦٨٠ عام اواخر في انجازه يتم ان ينتظر

درهم طيون ٤ ٠ الغرض تية

١٩٧٧/١٢/٢١-١٦٦٧/١٠/٣١ االحل

/٣ الفائدة سعر

١٦٨٢/٤/٣٠شطذمفضييتحقاالولفي٣٢ءلى العداد

منوايته ٤ االمهال فترة

١٩٧٧/١٢/٢١ االتفاقية توقيع ناربخ

(تونس) والياحي العقاري الشمالية سة





الجهوألاسة-ادوية

بانياس كيربا، محطة حروع

*كهربا محطة ءبانثا وذلك الكهربائية الطاقة على الطلب في المطردة الزيادة ♦واجهة المشروع يستهدفا
: لية التا العناصر ض المشروع ويتكون ♦يجاوات ٣٠٠ بطاقة

 جهد الى والمحوالت والمولدات المراجل ثاملة لكل .بجاوات ١٥٠ بقدرة كاملتحن بخاريتين وحدتين -
. الالزمة المدنية واالعمال نولت كيلو ٢٣٠

. كيلومتر ١٧٠ بطول ٠ك.ف٢٣٠ النقل خطوط -

 االجنبية بالعمالت درهم طيون ٥٤٢ طها درهم طيون ٧٢ . بحوالي للشروع االجمالية الكابة وم
 ويساهم االجنبي النفد ض بز ١. هر وحوالي التكاليف اجمالي س بز ٨ر٨ حوالي المشدوق ترض وبيفطي

 للتنميه مالمي اال والبنك لالنا؛ العربي الصندوق و للتنمية البعودي المشدوق المشروع هذا تمويل في
. التهويل باتي الدورية الحكومة وستونر ، االلمانية الخارجية المعونة وهيئة

 الدي المشروع وادارة بتنفيذ القرض هن المتفيدة الجهة وهي للكهربا، الدورية العامة المؤسة تتوم
٠ ١٦٨٢ عام اواخر في انجازه يتم ان ينتظر

درهم طيون ٥٦ القرض تيمة

١١٩٨/٦/١— ١٦٧٧/١٢/٢٠ االحل

/٣ الفاسدة سعر

١٦٨٣/٩/١ في االول يستحق نمفعنوي تط٣١ علي السداد

منوات ٦ االمهال نترة

١٩٧٧/١٢/٢٠ االتفاقية توقيع تاريغ
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سبابتاي١

التبربا. شبكة تعمم مشروع

 جهد ورفع االهلية الحرب احداث خالل تفررت التي اساسة الكهربا* شئكة امالح اب اثردع يهدف
. رسيس ذوالظاً وثحطتي ^١ خطوط اذثا،ات انتروع ويتغس نولت كيلو ٢٣ . جهد على الوريةواللبانة اب ورد 0ب ثيال اب انغل خطوط

 االجنبي بالنتد درهم طيون ٦٧ حوالي منها دوهم 0ليو٠١٤٣ بحوالي للدروع االباية اتكاب ب
 الالزمنة االجنبية العجالت ض ن ٢٨ وحواني اككايف بىلي١ ض ا ١ ٩ في۶ اكوق ترض وسيعطي
آلحكومة يتوار الى ييواالحتا االقتصادى لالخا، العرب المذوق االروع تمويل ف وب^ بببروع

٢يد ت ة ' ' .١١٧٩اذدازهيئعفمام , ان يظر االي المدروع وادارة بتنفيذ القرض من المتفيدة الجهة وهي الكهربا، بطحة وستقوم

لرمم مليون ٢٧ر١٢ ض التر تيمة

١٦٧٧/١٠/١٨-١٩٩٧/٣/١ الحل ا

/٤ الفائدة

١٦٨٢/٩/١ فى الولا يدحق نمغثنوى قط ٣ على. الداد

Cl 1 )■III mil ; .1 0 االمهال نترة

١٩٧٧/١٠/١٨ االتغاشة ننيعدو تاريخ
٠٠ :

٣٦



ال|تةابي

صوت بميناء الرابع الحوض خروع

 من شرة عبوات في تشحن التي المواد وتخزين وتفريغ لتحميل الالزمة الخدمات تونير المشروع يستهدف
 بطول جديدة ارصفة ثالثة وانشاء الميناء ومدخل الرابع الحوضى بتعميق وذلك بيروت مرغاً طريق عن لبنان والى

 وابعال مترا ٧٧٥ بطول لالمواج حاجز *تراوانثا، ١٣،١١ بعن يتراوح وبسق يترا ٩٩٠ تدره اجيالي
. التفريغو المناولةو النقل معدات

 االجنبي بالنفد درهم مليون ٩٧ حوالي منها درهم ملبون ١٨٢ بحوالي للمشروع االجمالية التكاليف تتدر
للمشروع الالزم االجنبي النتد /س٤٢ وحوالي التكاليف اجمالي ض بز ٢٢ حوالي الصندوق ترنى ويغطي
التكاليف. باتي اللبنانية الحكوية ستفطي و واالجقاعي االقتصادي لالنهاء اتعربي الصندوق التمويل في ويساهم

 المشروع وادارة بتنفيذ القرض *ن المستفيدة ة الجم وهو اللبناني واالعمار االنهاء يجلدى سيقوم
٠ ١٦٨٠ عام في المثروع انجاز يتم وينتظران بروت مرئ وتطوير توسيع لجنة «ع بالتعاون

درهم ♦ليون ٤٠ ر٦٨ الترضى تدمة

١١٩٧/٣/١ — ١٩٧٧/١٠/١٨ "■*ل 1 !((»ا

•/٠ i الفائدة سعر

١٩٨٢ لم ٩ا ١ فى' االول يستحق نصشمنوى ٠مسط٣. على العداد

سنوات ٥ االمهال سرة

١٦٧٧/١٠/١٨ االتفاقية توقيع تاريخ





معبرالعمة جهلة

المويس نقا؛ قطويل مشروع

 وبتوفير جوانبه وحماية تعديله ♦ع لها المائي التطاع مسطح بزيادة السريس نطويرتناة الى المشروع يهدف
 الدفن عدد زيادة مع مترا ١٦ر١ الناطس ذات السفن بتمرير يصح بشكل المرور على والرتابة االتصال ممدات

. العالمية النقل لحركة خدمة القناة في المارة

 ازاحة نشمل مدنية اعماال المشروع ويتضمن ، للتطوير متصلة مشروعات في حلقة المشروع هذا ويعتبر
 وأعمال ، الضفة حماية أعمال مع الجديدة الضفة بحماية تسبح معقولة لمدافة للقناة. الشرقية الضخة على الرمال

 يتضمن كما ، القناة ثمال اقصى في فؤاد بور ممر ثيرق لالمواج حاجز وبناء ) مكعب متر مليون ٥٠٠ ( الكراكة
 وبعض وتوجيهها الدفن ♦راتبة واجهزة الرادار ومنشات المالحة اجهزة ♦ثل الممليات ♦عدات المشروع

. الوتاية ومهمات واللنشات التاطرات

. االجنبية بالعملة درهم طيون ٢٥١١ ♦نها درهم طيون ٤٥٠٠ نحو للمشروع االجمالية التكاليف تبلغ

 للتعمير الدولي والبنك ، الياباني الخارجي االقتصادي التعاون صندوق ♦ن كل المشروع تمويل في ويساهم
 والبنك ، لالنماء العربي والصندوق للتنمية الكويتي والصندوق ، للتنمية المسودي والصندوق ، والتنمية

. المصرية الحكومة جوار الى المريكية ١ الدولية التنمية ووكالة للتنمية االسالس

٠ ١٩٨٠ نهاية في انجازه يتم ان يتوقع الذي المشروع وادارة بتنفيذ العويس قناة هيئة تتوم

هشم در طيون ٦ ٠ الترنس تيمة

١٦٧٧٠/١٢/٨-١٦٦٧/٩/١ االحل

/٣ الفائدة عر—دس

١٦٨٢/٧/١ نى االول بنوى;عتحق نحف تعط ٣٢ على الداد

لنواننا ٤ االمهال نترة

٠ ١٦٧٧/١٢/٨ التفاقيةا توقيع ناريح

٤٢



جمر)( الخيام عجر لندق



سا مورجا جهوية

مراسو في الصاب اساخ مماع مشروع

 العمال المطلوبة الملب تطاعات وبمضى التسطيح صلب من البالد حاجات توتير المشروع يدنهتدف
. المشروع ويتضصن االنشاءات

. الدائل المطب من ياسفو طن ١٢٠٠٠ طاقته كهربائي مصبر انشاء -

. الملب كتل لتشكيل درتلة وحدة -

 االف ١ . بطاتة المعمارية االنشاءات العمال المطلوب الضيح حديد النتاج البارد على محب وحدة ب
. سنويا طن

. مناعية ت وخدما .راتق <ا والوحدتين الممهر ♦لحقات -
 االجنبي بالنقد درهم طيون ٣٦ حوالي ♦نها درهم طزون ٤٤ بحوالي للمشروع االجمالية التكاليف وتقدر

 -وع الالزم االجنس النن ض ثم ٤٤ وحوالي التكاليف اجمالي ض ثم ٣٦ حوالي المذوق ترض ولبنطي
. التكاليف باتي الموريتانية الحكومة وسونمر

 المشروع وادارة بتنفيذ الترض *ن المتيدة الجهة وهي و,'لمناجم للمناعة الوطنية الشركة سوم
-١٩٧١ عام من االخير الربع في انجازه يتم ان ينتظر الذي

درهم مليون ١ ٦ الترض تبة

١١٨٦/٧/١— ١٩٧٧/١١/٢٧ االحل

اثم الفائدة سعر

١٦٨٠/١/١ فى االول ستحق ىسو نتف شط ٢. على العداد

شش االبال نترة

١٩٧٧/١١/٢٧' االتفاقية توتيع تاريغ

U



(موريتانيا) نواديبو في الملب اسباخ ممنع

الشبالي) (اليمن الجنوبية المرتفعات تنمية



النسة



جاسا جهولة

العدلي يسدم مطار تطويل مشروع

 . المتزايدة الدياحة حركة لمواجهة الكبيرة الطائرات باسبال يدح بحيث المطار تطوير اكروع يستهدف
: التالبة اللهية ا التطوير عمليات من المشروع ويتكون

 تشبيب الى باالضافة الطائرات موتف توليع مع يترا ٢٨٥ . طول الى الحالي المدرج وطد تتو^ -
. الرئيدية والمباني المدرج حول لياج واتامة االمطار عباه تمريق وعجاري خآت

. المالحية والتبيالت االشارة دات وتركيب وتوريد المطار اناءة دات تجديد —

 االجنبية بالعمالت درهم طيون ٤١ حوالي طها درهم طيون ٥١ الي بص للمشروع االباية التكاليف وتتدر
 في وياهم االجنبية العمالت ض ثم ١٣ وحوالي التكاليف اجمالي صا ثم ١١ حوالي الذوق نرض وبطي

. التكاليف باتي جامبيا حكومة وستقدم للتنمية االتمريتي والبنك للتنمية السعودي المندوق المشروع هذا نوبل

 الذي المشروع وادارة بتنفيذ الترض *ن المستفيدة الجهة وهي والمواصالت االشغال وزارة وستقوم
٠ ١٩٨٠ عام ض االول التحف في نحازها ينم ان ينتظر

درهم طيون ره٢ لقرضى اً قيمة

١٩٧٧/٥/١٢-١٩٦٢/١/١ الحل اً

/٣ الفائدة سمر

١٦٨٠/٣/٣١ فى االول يستحق سطوي نصف تمط ٢٤ على اًلسط^اد

امغنم. سصد ٣ االمهال ة تمتر

١٩٧٧/٥/١٢ االتفاقية توتيع تاريخ

٤٧



الدولي ياندوم «عالر تطوير *شروع
مبيسا جا بجمهورية

r



جهوميتياذسزاشي

كاجيرا سكر مشروع

 لمادة وتوفيرا ، المدفوعات ميزان على للعبء تخفيفا تنزانيا في السكر اشاج زيادة الى المشروع يهدف
. سامية١ غذائبه

 جد- ممنع واتامة ، االراضي هن هكتار الف ١ ٤ لمساحة الزراعية التنمية اعمال المشروع ويتضمن
. الموالبى تتطير جعدات الى باالضافة البيض١ السكر من طن الف ٥٦ تدرها سنوية انتاجية بطاتة

 بالعمالت درهم مليون ٢٤٦ حوالي طها درهم طيون ٣١٥ بحوالي للمشروع االجمالية التكاليف وتتدر
 الالزم االجنبي النقد من بز ٩ر٧ و التفاليف اجمالي - بز ٧هر حوالي الصندوق ترض وبيفطي االجنبية

 والحكومة االفريقي التنمية وبنك الشريقي١ التنمية صندوق جن كل المشروع هذا تمويل في ويداهم للمشروع
 . التكاليف باتي التنزانية الحكوجة وسقفطي الهاذية البنوك وبعض الهندية والحكوجة الهولندية

٠ ١٦٨٢ عام في اعماله اكتمال بعد وادارته المشروع بتنفيذ النانزانية الدكر انتاج هيئة تتوم

درهم طيون ٢ ٤ القرضى تعمة

٢./١٩٧٧/١-١١٩٢/٧/١ . البإ ا

{ ٠■/ الفائدة سعر

١٩٨٣/١/١ فى االول تحق يد سوى نعف سحل ٢. على الداد

سنواهتا ٥ االمهال نترة

١٦٧٧/١٠/٢، االتفاقية توقيع تاريخ

٤٩



الصندوق في محادثاته خالل التنزاني الوغد





غسيا جهوبية

االبنت كلنم مطحنة مشروع

 العاصبة من التريبة الصناعية المنطقة في االسيت طنكر طحن وحدة انشاء من المشروع يتكون
 ومختبر للصيانة وورش للفتل مختلفة ومعدات الكلنكر وتخزين االسيت لتعبئة معدات الى باالضافة ىكوناكر
. منويا االسيت من طن الف ٢٥٠ بحوالي الوحدة هذه انتاج ويقدر االسيت وجودة نوعية لمراتبة

 االجنبي بالنقد درهم مليون هرهه منها درهم مليون ٦٠ بحوالي للمشروع االجمالية التكاليف وتتدر
 للمشروع الالزم االجنبي النتد من بز ٣. وحوالي التكاليف اجمالي من بز ٢٧ حوالي الصندوق ترض وسبفطي
 باالضافة للتنمية االسالمي والبنك افريقيا في االقتصادية للتنمية العربي المصرف المشروع تمويل في ويساهم

. غينيا حكومة ♦داهمة الى

 ينتظر الذي المشروع وادارة بتنفيذ الترض ♦ن المستفيدة الجهة وهي الغينية االسيت انتاح شركة وتقوم
٠ ١٩٨٠ عام نهاية في انجازه يتم ان

هم در لجون ١٦ القرض تيمة

١١٦١/٧/١-١٦٧٧/١٢لم٢٤ االحمل

الفائدة معر

١٦٨٢ لم ١ ا ١ في االول يستحق سنوى نصف قط ٢. على المداد

منوات ٤ االمهال نترة

ع ١٦٧٧/١٢/٢٤ االتفاقية توقيع تارمخ

٥٢
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ونسيا دذد١ جهوريبة

 الكمربا، قوزيع شبكة وانشاء تس مشروع

باندونج بمدينة

 بحل الشبكة تحميل يمكن بحيث ، باندونج مدينة في الكهرباء توزيع شبكة نعة زيادة المثروع يستهدف
افنا/؛ ابنمو زبادة *ع دالمتوتعس الحايحن المشتركين آظياجات يفطي L—......1 تلجاوات٢ . . ين يزيد اقهى

 وردع ، الحالية المهترئة الشبكة في المفقودة الطاقة انقاذ المشروع يستهدف كما ، للمدينة والحضاري
. التوزيع شبكة على االعتماد درجة

 لخدمة اسدة االنثاءاى تنفيذ مع للدينة الداخلية االحيا، في التوزيع شبكة ترميم عملية المشروع ويثمل
 ،المنخفض د0اا? نولت ٢٢٠/٤٠٠ ، المتوسط للجهد غولت كيلو ٢ . الى الغبكة جهد رغع يتم ان على الضواحي

. اطلوبة الفرعية المحوالت محطات وانشاء والكابالت الخطوط توتركيبا اصالحات يتضمن وبما

 ا-وق ترض ويبلع ، االجنبية بالعمالت طيون ١٧٧ طها درمم طيون ٣٠ ٢ بنحو المشروع تكاليف تتدر
 ويساهم ،للمشروع الالزية االجنبية العمالت ض ثم ٣٢ ، التكاليف اجمالي ض ثم ١٩ يعادل بما درهم طيون ٥٧

. االندونيعية الحكوية جوار الى العربية االتتصادية للتنمية الكويتي المندوق المشروع تمويل في

٠ ١٦٨١ نهاية في المشروع يكشل ان المتوقع وين ، اندونيعيا كهرباء هيئة التنفيذ اعمال على تثرف

 درهم لميون ٥٧الترض تيمة

nnM١k\اال ٥١١٢١ —•١\\\ االجل

ا ٣هدالفائدة سمر

١٩٨٢/١١/٣٠ في االول يستحق سطوي نصف شط ٣ - علىالسداد

سنة ٥ ا

١٩٧٧/٤/١٨

االمهال نترة

االتفاقية توقيع تاريخ





انغاستان جهودة

بغالن سعر مشروع

 بمقدار الدكر ض ا'لمحلي االنتاج زيادة جوار نالى ، ت الواردا تعويض مشروعات من المشروع هذا يعتبر
. المادة هذه جن االستيراد العباء لهونا تخفيضا يحتق نانه منويا طن الف ٢ ٠

 الستخراج الكيميائية والمعالجة ، الشمندر غاليات هي االنشاءات ض مجموعة من المشروع ويفكون
 ومحطة المياه ومعالجة التخزين منشآت الى ضانة ياال وتجهيزه اللباب وتمرز ، وتنقيتها السكرية العصارة

. الطرق وتحويالت والمراتمق العاطش جساكن جثل االخرى الفرعية والخدجات الكهربائية التوى

 ويغطي االجنبية بالعمالت درهم جليون ١٤١ جنها درهم طيون ١٧٤ من يترب بما المشروع تكاليف تقدر
 ، للمشروع الالزجة االجنبية العمالت ض بز ٢١هر وحوالي التكاليف اجمالي ض بز ١٧ الصندوق ترض

. االكفانية والحكوجة العربية االتتصادية للتنمية الكويتي الصندوق المشروع تمويل في ويساهم

 بعد يعهد ان على المشروع بتنذبذ الترض جن المستفيدة الجهة وهي والصناعة التعدين وزارة وستقوم
 يتم ان وينتظر . وتشثيله بادارته والمالي االداري باالستقالل وتتمتع الحكومة تهلكها عاجة مؤسسة الى تنفيذه

٠١٩٨٠ عام ذتصشا٠ في المشروع انجاز

درهم طيون ٣٠ الترض تيمة

١٦٩٧/٥/١٥ —١٩٧٧/٩/١٢ االحل

/٣* الغائده سمر

١٩٨٢/١١/١٥ فى االول يتحق طوي نمد شط ٣ . على السداد

سنوات ٥ الجهال ا سرة

١٩٧٧/٩/١٢ االتفاقدة توشع تارمخ

٥٧





مثا ليتا ألفسن

-ا باأل مشروعات





ة٦لعآل١البىوف ادرز؛

الراسمالبه التكاليف اجمالي
)برهم طبون ( العبرية »شإسح.اا-٠ث1س»ش^ق

المفروغ ومسف األروع الدولة

١١٦٠٠٠ فى الزراعية التغمية واعمال ى الر نظام تطوير المشروع ينفس
- - .._،٠ر -٠٥٠١١ لمن . ا?أتا0 الزراعي الغرب المغرب

٨٢ره٠
طى - اكولغاشه ة والبد ممنع اتامة المشروع ض

. حاليا المتوغر الفوسفات خام -خخدام -٠١ الفوسفاتية االدة نونس

١٧٦.ر*
 الخام الحديد لمعادن جديدين منجمين تجهيز المشروع يتضمن

 االماسية البنيه عناصر معضى و وتلعيد تركيز وحدة ينضبن كوا
القلوب سنتة الالزمة

الغلب حديد مناجم موريتانيا

ا٣٠ر٠  اشام شامال مبر صناعي مجمع انشاء المشروع يتضبن
الشعبى الكباء انتاج لهدف ، والتتهعز ذمحوالدع١و الغزل

ودمو سيج

٢٥* ,٠
 المياه وسبخة االبار حقول وتطوير اعمال المشروع يتضمن

. تمز لمدينة والمحارى تعز ومجاري مياه الشاني الش

ا .را  واقتراح الطبيعية المداه لمصادر مدح احراء المشروع بتضمن
الزراعة للشة المطلوبة االعمال

 تغمية هراسات -
سهام وادى

١٦٤ر٠
 وانشاء .يحاوات ٦٠ ة متدر توى محطة اقامة المشروع متضمن

تمرعبة ومحطات مزدوج علوى نتل خط محن كهربا، مطه الجفوبي ولين

٧.ر
 طنة ي الجيولوجي المدح اعمال ال٠عامتك المثرو يتغمن

 للمرحلة المثسة الئتائج شو،على الناحلة والرمال غبر
. االولى

الجيولوجي الممح
)٢رطة٠<



 البنية بناء في كبيرة اهمية اتمريتيا في الدود مشروعات تثكل
 المحركة والتوى الطاقة ولتوليد للتنهية المالزمة االطية

االقتصادية التنهية ®دتلزهات وتعتبرض الزراعي االنتاج وزيادة

٦٢





بأة1|خ

 البرية لالتماالتدعا المطارات بانثا، االغريقية الدول -تهتم
. بينها 'تميها

٦٤



الووداالنهبية تابا:
الراسمالية الفكاليف احمالي

لرم)(دن العبرية
المشروع وصف المشععروع اللوب

٣ر٠ . مطار النشاء التفميلية الهندسبة الدراسات ,'احراء ليسوتو مطار لراسات

٤ ٠٠
 الحلول فيها بحا واالقتصادمة الغنية الحدوى دراسات احراء
 التصميمات واعداد الدحر بن المالحة المياه ننسرب لمنع الممكنة
االعمال لجميع

بيسمل تكامو سد هراسات السنغال

.ر.ه؛  ومحطة للتحويل وسمد سدللتخزين انشاء المشروع متضمن
الكهرباء توليد نهبلبو سد سرايون

ه٢ر٠  وتولهير للرعى محطات اربع وتجهيز تطوير الى المثروع يهدف
 الثروة لشية الالزية الحصات الى باالخاشة للماشية الرعاية

♦ الحدواندة
 المراعي تطوير
الماشية ونربية

انحر

٤٢ر٠  بانتحدام التقلعدى الحسد امالدى تطوير الى المشروع مهدف
للصيادين الخدمات وتوشير حديثة معدات البحرى المبد نطوبر

الراس جذر
االنغر

٦٠ر٠  حدبدة ماالت المعتهلكة االالت وتحديد احالل المشروع يتضمن
. االنتاحية الطاقة لرفع العمومية العمرة واعمال

-

غزل همدع تجعيد
اوغندا ونديج اوغندا

__________



*

!؟ ..
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 الدول فى التذا* موارد ض هاما ®وردا البكية الثروة تعتبر
 تطوير مشروعاتناً شان وبالتالي ،ابر ض اسة االشريب

. كول١ 0هذ مثل في ناحة اهغية تحتل ان يجب البحري الميد

٦٦





ق؟ جش

١

Li

 اساميا تطاغا يثكل اغريتيا فى الماشية وتربية شاس١ نطوير
*:...مع/ ةالفذآءالعالمي.٠حالز ; والماصة التنبية عالم الى المختلفة التقاليد ض البص

٦٨



 الصالحة ارسها بحصوبة تمتاز اتمريتيا في المناطق بعض
 هذه في الزراعية التنمية حروعات تمان وبالتالى ، للزراعة
. اولوية شتل ان يجب المناطق
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xk آلسودية١اال-،ول

 الراسمالية التكاليف احمالي
به التغليل

لرهم) طيونا

المشروعومد المشروع الدولة

٢٧٨.ر  نناس يربط مزدوج علوى نتل خط انشاء المثروع يتضحن
. التالد فى لذرالة١الثرتبةو المنطقتين فى الطانة

الكهربائي الربط خط بنجأللش

االتزسه—،؛بهالدول

الراسمة التكالف اهمالي " لتغئد١ في

)لرهم طيون (

المدروع ومف المشروع الهولة

؛٠٥♦' المعناء خدمات وتوسع كاسراالمواج اشاد شروع يتضببن
وبذا،زذيئأبةتتقتتدس. المغاًزة ،٤اع ذبك ف ن

 فا، تطوير
شنئون ارسس

حلسه



اس) الغعط (دالت البالد ض كثير في باالولوية الكهربائي الربط حرثات تحش
 وطني نظام في والتحكم االعتماد ض اعئى لدرجة تحتيتا

. للطاقة متكامل
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 على بلدانه ش كثير في يعتمد ابيا في الزراعي التطاع زال ما
 يجب القطاع هذا تنمية شان وبالغالي للزراعة البدائية الطرق

 العالمي الغداء ازمة آلجل للماهمة كبيرة اهمية ان.تحبل
» العكانية الكثاشة زيادة ومواجهة.
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.



٧٤



صم

بيرلفوالتهربواديت١

والوثائق
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لى ولمؤخر! رب والته لبحونف ١
والوحثائئ

 بمتابعة الصندوق في البحوث ادارة تامت ~ ١
 المتعلقة والتقارير واالبحاث الدراسات انشطة

 يشكل الدى الموضوعى للهيكل المختلفة بالجوانب
 لمذدوق١غرآض١ خدمة في االدارة لنشاط العام االطار

 ١٩٧٧ عام خالل الشاط هدا تمثل وقد . والدولة
: يلي نيبا

 االسصادية الهياكل دراسات وثحديث جتابعة - أ
 وبتهدف . المقترضة النامية للبلدان والمالية

 للبلدان والمالية االقتصادية االوضاع تتييم النشاط هذا
 انمائية مشاريع لتمويل اقتراض بطلبات تتتدم الغني
 حوى على ليس المشروع تتييم يمكن بحيث ، غيها

 جساتوى على بل شحسب الفرعي او الرئيدي القطاع
 هذا شمل كما . المقترضة للدولة التوجي االتتصاد
 الى تهدف الفئي االستطالعية بالبعثات التيام النشاط
 في التنمية خطط واستراتيجيات جالجح على التعرف
 الهيكل جع الخطط نتلك اتساق وجدى المقترضة البلدان
 اتساق وجدى ناحية جن المعنية الدولة التتصاد البياني

 االهداف جع الخطة عليها تحتوي الفتي المشروعات
. اًخرى ناحية جن بها المنوطة

 والمواد للدلع قطاعية دراسات اعداد - ب
الدولية لفنجارة١ في نسبية بأهمية تفشع التي االوب

 . القام والمواد الغدافية والمواد واالسمدة كالحبوب
 جن المطعة سرق مراقبة الى النشاط هذا ويهدف

 وائر العرض او الطلب تشوب التي التغيرات حيث
 العناصر شمل يمكن بحيث ، االسعار تقلبات على ذلك

 عناصر عن المطمة سرق في تتحكم التي الحقيقية
 ادارة تغذية فى الدراسات هذه وتفيد . المضاربة

 التي ألمشروعات لتتييم الالزجة بالبيانات المشروعات
 اوالتصدير الواردات جحل االحالل سباسة على تتوم
 وظروف االسعار توتعات تلعبه لما نظرا ، الخارج الى

 التي االولية المادة او بالمطعة الخاصة الموق
 الحكم في هام دور ض المشروع يستخدمها او ينتجها

. المشروع سادجة على

 ،العالمية والنقدية المالية االسراق جتابعة - ج
 العربي المستويين على والطاقة النفط وشؤون
 التي والدولية االقليمية المنظمات وانشطة ،والعالمى

 اخر بتغطية وذلك ، الصندوق بنشاط صلة لها
 هذه من اي حول والخارجية الداخلية التطورات

 التي والدرانات البحوث طريق عن الموضوعات
من او ، العلمية بالمؤتمرات المندوق تميها يشارك

 تحت االنجليزية باللغة يصدرها التي النشرة خالل
Financial and Economic Briefs عنوان

 والمالية االقتصادية المؤتمرات حضور— ٢
 النقد صندوق لمحاتمظي الدنوي كاالجتماع ، الدولية

 واذبتماعات ، والتعمير لالنشاء الدولي والبنك الدولي
 OECD والتنمية االقتصادي التعاون جنظمة

 التتصاديلالنماءا العربي لسشويللصذوق١ واالجتماع
لغرب التتصاديةا اللجنة مؤتمرات ، واالجتماعي

 الدولي والمؤتمر المتحدة االمم لمنظمة القايمة آسيا

 في المالي المؤتمر ، اليس في التنمية خطة لمناقشة
 وثيقة صلة ذات جؤتمرات جن ذللناً الى وط ، البحرين

. والدولي العربي التويس على المغدوق بنشاط

 يعتدها التي الغندريبية الدورات حضور - ٣
 لالنثاء الدولي للبنك النابع االقتصادية التنمية جعهد

 وايفاد ، الدولي النقد صندوق جعهد او والتعمير
 بعضى الى تخصصية دراسة بعشات

 النشاط هذا ويهدف . االجنبية الجاجعات
 تمي المؤهلة البشرية الكفاءات تنمية الى

 التطورات اخر لمتابعة اجاجها المجال وتمتح الصندوق
 والتنمية التمويل اقتصاديات في والتطبيقية النظرية

 ذلك اليه يؤدي ا يخفى وال . االقتصادي والتخطيط
 اغراض خدمة في الكفاءات هذه تمعالية نتزايد جن

. الصندوق

 طحوظا تقدجا الصندوق مكتبة حققت - ٤
 والدوريات والتقارير النشرات استكمال صعيد على

 ار باالضافة ، والعالمية العربية والمالية االقتصادية
 االحصائية والمجموعات والموسرعات والمراجع الكتب

 عدد بلغ تمتد . المغدوق انشطة بمختلف المتعلقة
 حاليا جنتظمة بصفة المكتبة الى ترد التي الدوريات

 ،كما واالنجليزية العربية باللنتين 'دورية ٢ ٥ . حوالي
 اجا . مجلدا ٥٥٠ حوالي والمراجع الكتب عدد بلغ

 البلدان جن المهداة الحكوجية والمطبوعات النثرات
. مجلدا ١٥٠٠ عن تمتزيد الدولية والمنظمات العربية
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 ابوظبي صندوق عام *دير يسالنو نامر لعادة
 العربي النفد صندوق «حاغظي اجناع حفووه اثأء

ابوظبي في
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 قتنماية<—الماي وامحص اينانية
١٩٧٧ عار
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ي قتتاتال ١ لعؤنماء ابونببي وق مت-
مستعتلزن متة ^ مؤسسة

١٩٧٧ “"ديسمبر—ول١ كاذون٣١ ق المرنيكل
—اءئامود اذال،

الموحودات ١٦٧٧ ١٩٧٦

برهم درهم

الطلب تحت وحسابات الدنوك لدى النقدية ٢٩٠١٨٠ ,٠٧٠ ٣٨ر٨٧٩ر٧٢٣

وباخطار الجل ودائع ٢٣٦ر٧٦٤هر٦٠ ٤٦٩ر٩٧٠ر٤٦٠

وسندات بأسهم استثمارات ٢٦هر٧١ر٨٣٧ ٤٢ر٨٣٨هر٤٤

القروض محوالت٠ صافى ه٣٦ر٦٨٠ر٢٢٢ ١٤٨هد٢٨ر٨٧٨

-- وفوائد عدينون ٢٧ ,٧٠٩٠٥١٤ ٣١ر١٩٦هر١٤

الموحودات -ع ٨٦ره١٣٦ر٢٣٣

انظاميه الصابات

عليها ♦صدق تروض رصيد ٧رهه٢٨٢ر٧٧٩ ٧٧٩ر٠٦٧ر٤ه٦

الدوله سولها تروض ١ر٠٢٤ر٠٠٠<ر٠. ٢٨٢ر٧٦٣ر٢..

المغدوق ملك ثابتة اهول ' ٣ر٤٩ر.٠١ه ٢ر٤٦٩ر٦٤٠

النظامة الحابات جوع ١ر٧٨٢ر٧٧٢ر٧٩٤ ١.ر٦٤ر٣٠٠ر٢٦٦
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 تقتادي ال ا للدنماء أبونبي وق مند
 مةستتزة١مةسةء

— د١اهلجو"ط
١٩٧٧ “يعير أوك'"د ذون١ك٣١ المرنيتذئ

اسؤم .1لما.-.,

ت والمطلوبا واالحتياطيات المال راس ١٦٧٧ ١٩٧٦

درهم درهم

المقرر المال راس "'ر"'ر'."دا ٢ر’ر..٠٠...ر.

المدنوع المال رأس ٧١٧هر٠...ر. ٦١٧.هر٠...ر

عام احتياطي ١٣ره٣ه١ر١٢٠ ١٠٤ر٣٦ره١١٢

االشاءات احتياطى ٧.هر٠ر٠.. ٧...ر..هر

واالحتياطيات المال راس مجموع ٨٦٠ر٣ه١ار٢. ٧٢٦ر٣٦ره١١٢

الخدمة ترك ومكاتماة االجازات مخصمى ٢ر٢٣٢ر٢٤٨ ٩٣ر.٤٤٦

االدارة محلس اعضا، «كافأة احتياطي ٤'"ر" '"ل"؛

متنوعون دائنون ٢ر٩ه٢ر٨٦ه ٧١٨ر٦٤١

والمطلوبات واالحتياطيات المال راس مجموع ٨٦ره٦٣٦ر٢٣٣ ٧٣١ر٤١٤ر١٦٩

اسالمية اساالت

عليها لدق اتراض عتود رصيد ٧رهه٢٨٢د٧٧٩ ٧٧٦ر٠٦٧ر٤ه٦

الدولة ممولها اتتراض عتود ١ر٠٢٤ر٠٠٠ر٠.. ٢٨٢ر٧٦٣ر٢٠.

ثابتة امول فى حرن اموال ٣)ر٦.ر,.١ه ٢ر٤٦٩ر٦٤٠

النظامية الحمامات وع٠ح٠ ١ر٧٨٢ر٧٧٢ر٧٦٤ ١ر٠٦٤ر٣٠٠ر٢٦٦
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قشكاديال ١ بيلونماء٦ا"بوهئ وقمند
طسئتزذ١مؤسةء

أبوظبيا

 ا- - ولمصوقأت ت ١ 2االيدا بيان

١٩٧٧ “د- ”اوت كإذوف٣١ ق

١٩٧٧ ١١٧٦

درهم درهم

االيرادات

الفوائد ٤٤ر٦٩١ر٣٩٣ ه٢ر٣١٢ر١٧٠

السندات لبع ارساح ١ر٢ه٣ر٦٢٨

اخرى امرادات ٨١ر٤٦٩ ٣٢ر٩٨١

االيرادات محبوع ٤٦ر٠٢٦ر٤٩٠ ه٢ر٣٤ره٩اه

المهروشات

واجور رواتب ٧ر٨٨٠هر٣١ ٢ر٨٩ر.٧ه٤

ابحارات ٢ر٧. ١٠٠٢٧ ١ر٨٢٤ر٦٦ه

ijllوا السفر ١ر٦ه٣ر٨١٦ ١ر٧٠٢ر٢ه.

L——عشوء بوئت٠ ٣٠٢٢٢,٥٨٧ ٢ههر٨ر٨٨٦

وسيارات اثاث ١٠٠٢٠٠٣٧٥ ٨٩هره٨٨

الخدمة نكشاة االحازات ١ر٣٠را٨٠٢ ٣٠٢,٢٠٠

المحرونمامتة هحبوع ا٧ر٨٠ر.١٣٨ ١٢,١٧ ,٠٢٩٨۴

الممروفا-تا عن االبرادات فائضى ٢٨ر٢٢٦ر٣ه٢ ٤٠ار٧١ر٦ه٣

عمله غروتات ابرادات ٢ر٧ه٩ر٦ه٧ ٢ر٠٧١ر٩٢٨

: ملي' كا توزيعه المتترح االيرادات نمائض صافي ٣٠د٩٨٦ر٠٠٩ ؛٢ر٢٢٣هر٨١

الصندوق مبنى انشاء احتياطى الى المحول ,ه٣٤...,.

العام االحتياطى الى المحول ٣ر.٩٨٦ر٠٠٩ ٣٦ر٦٠٣هر٨١

المجموع ٣٠ر٩٨٦ر٠٠٩ ٢٢ر٢٤٣هر٨١



ت1ب1ت١ضطلشيال تتر

 االدارة جدس٠ واعضا، رئيس والمعالي اسو اصحاب

 العرس االصادي لللياء ابوظبي منعوق

ابوظبي

 المالي المركز عادلة بصورة نظهر العام واالحتياطي والممرونات االيرادات وبياني الميزانية ان براينا

 ١٩٧٧ (ديسمبر) االول كانون ٣١ بتاريخ ) بتقلة عامة مؤسسة ,( العربي االقتصادي لالنماء ابوظبي لصتدوق

 لالصول المماثلة عليها المتعارف المحاسبية لالصول وتمقا التاريخ بذلك المنتهية للسدة الصتدوق اعمال ونتيجة

 وتد ، عليها المتعارف المراقبة لتواعد وغتا البيانات لهذه فحصنا تم لتد . الدابقة الدنة في اتبعت التي

. مناسة وجدناها التي االخرى المراقبة اجراءات شمل كما المحامبية للسجالت الالزم االمتحان اجراء شمل

وشركاه غزاله ابو طالل

١٩٧٨ (مارس) اًذار ٢٣ في ابوظبي
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 ١٩٧٧ دار نهاحبة ني' الماي لوضخ ا
L ";الم الم ؛ارد

 نهاية في درهم *ليون ٧٣١ *تابل في درهم *ليون ٨٦٥ *بلغ ١٩٧٧ عام نهاية في المستخدمة الموارد بلغت
 وكيفيته الموارد في التطور انتاش العرض في ونبين ٠ ١٩٧٥ عام نهاية في درهم طيون ٦٥١ ، ١٩٧٦ هام

.العثوات هذه خالل استخدامها

يرهماً الموارد(بآللف :ا

١٦٧٧/١٢/٣١ ١١٧٦/١٢/٣١ ١٩٧٥/١٢/٣١ ,البيان

٧١٧٥٠٠ ٦١٧٥٠٠ ٥٨٠ ٠٠٠ المدفوع المال راس

١٣٥٣٥١ ١٠٤٣٦٥ ٦٧٤٦٢ المام االحتياطى

٧٦٠٠ ٧٩٠٠ ٢٥٦٠ االخرى االحتياطيات

٢٢٣٢ ٩٣٠ ٧١٦ لمغعصات ا

٢٩٥٣ ٧١٩ ٢٨٠ الدائنون

٨٦٥٦٣٦ ٧٣١٤١٤ ٦٥١٠١٨

حرهماً االستخدامات(بآللف :ب

١٦٧٧/١٢/٣١ ١٩٧٦/١٢/٣١ ١١٧٥/١٢/٣١ العدان

٢٩١٨٠ ٣٩١٥٠ ١٨٥٠ النقدبة العسولة

٢٣٩٧٩٥ ٤٦٩٧٠٠ ٥٨٧٦٨٧ وباخطار الجل الودائع

٢٩٥٧٢ ٤٢٨٣٨ ١٧٥٧١ وادات، (اسمهم االستثمارات

٥٣٦٦٨٠ ١٤٨٥٢٩ ١٠٩٨٩ (مانى) التروض

٢٧٧٠٦ ٣١١٩٧ ٣٢٩٢١ المدينة الرصدةوا المدينون

٨٦٥٦٣٦ ٧٣١٤١٤ ٦٥١٠١٨
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. التطور هدا ايضاح ي«كن حتى الواردة البنود اهم يلي نميما ونوضح

:المال واس

 راس قيمة ض بر٣ره٩ تطل درهم طيون٧١٧هر بلع ١٩٧٧/١٢/٣١ حنى المال راس ض المدد بلع
 . درهم طيون الغي والبالغ ١٩٧٤ لعنة )٧( رعم التانون بموجب به الممرح االسس المال

. المندوق عمل ات منو خالل دشعات على المبلغ هذا مداد تم وتد

: االحتياطيات
 طيون٧٠ ، ٧٦ هام في درهم طيون ١١٢ متابل درهم نطيو ١٤٣ مبلع ٧٧/١٢/٣١ في االحتياطيات بلغت

٠١٩٧٥ هام في درهم

 انثاء وتانون الداخلية الالئحة تنمى الذى العنوى الغائفن تيمة الخرى منة ض الزيادة هذه وت«ثل
. العام االحتياطي الى يضاف ان على 'الصندوق

 ١٦٧٧م لعا االحتياطي لتفميل نعرض العابتة للنوات الضوي الغائض و«قارذة ايضاح يكن وحتى
. السنوات بتلك متارنا

١٩٧٧ 
درهم الف

١٩٧٦ 
درهم الف

١٩٧٥
درهم' الغا البان

٢٨٢٢٦ ٤٠١٧٢ ٤٦٠٨٧ الممروشات على االيرادات ضائض
٢٧٦٠ ٢٠٧٢ ٤٠٢ المملة فسرق 4.

٣٠٩٨٦ ٤٢٢٤٤ ٤٦٤٨٩
٥٣٤٠ ١٢٨٠ محتجزة احتياطيات ناقصا

٣٠٩٨٦ ٣٦٩٠٤ ٤٥٢٠٦
١٠٤٣٦٥ ٦٧٤٦١ ٢٢٢٥٣ من المرحل الرصد . مضاشا

, ١٣٥٣٥١ ١٠٤٣٦٥ ٦٧٤٦٢
السابق المام

الوواطع

 طيون ٤٧. متابل درهم طيون ٢١٩ مبلغ ١٩٧٧ عام نهاية في المختلفة البنوك لدى الودائع تيمة بلغت
 السحب طلبات زيادة الى الودائع تيمة في النتص ويرجع درهم طيون ٢٥١ يبلغ بنتص ١٩٧٦ عام في درهم

 درهم طيون ١٥١ طها درهم طيون ٥٤٤ حوالي الحالية المالية العنة نهاية في بلنت والتي المفترشين ض
٠ ١٩٧٦ عام نهاية حتى سدادها تم

٨٥



 متابل درهم ؛ه٣ر٦؛٠ر٢٢١ ابحالية المالية الدنة نهاية في للدول المطوحة التروض س المحوب بلع
 والذي الحالب العام خالل االقراض نشاط *دى ذلك *ن ويبين . الدابق العام في درهم ١ه١ر١١هره٤٤
 الغنية النواحي حيث ض سواء لمشاريع ١ بعض تواجه كانت التي المشاكل حل على بجدية العد نتيجة ز'د
 دنة اعطى الذي العندوق جانب *ن او المتترفين تاحية العدس هذا كان وسواء االدارية او المالية او

. المنمرم العام خالل للتترخين كبيرة
 يمنل وهو واسالمية واسيوية وافريقية عربية بين *ا دولة ١٦ في *شروعا ٢٧ المسحوب المبلغ ويغطى

درهم. ١ر٢٩٨ر٦٦٣ر٠.. البالغةو نفاذها عليهاوالمعلن المصدق التروض تية اجالي ض / } ١ر٩

والمعروفات االيرادات صاب : ثانيا

 ٢٨ر٢٢٦ر٣ه٢ جلع ١٩٧٧/١٢/٣١ في المنتهية المالية الدنة عن الممرونات على االيرادات غائض طع
٠ ١٩٧٦/١٢/٣١ في درهم ٤٠ر١٧١ر٦ه٣طدل درهم

 وبالتالي الجاري العام خالل التروض *ن المحوب قبة في الكبيرة الزيادة الى النتص هذا ويرجع
 التروض مسحوبات تيمة في الزيادة بلغت حيث االعلى العائد ذات ودائع في المتنمرة المبالغ تبة في النقص
. تتريبا ونعف *رتين الدابق العام خالل

اباض بازم *تارط الجاري للعام والمهيروغات االيرادات لتائبة عرنا يلي وب

١٩٧٦ المالية العنة ١٩٧٧ المالبه النه
سان

النسة التة اب التيمة

ا درمم درهم االيرادات : اوال

٦٦د٩٤ ٥٢٣١٢٦٧٠ ٩٧٠١٠ ٤٤٦٦١٣٦٣ نوائبد

٢ر٧٢ ١٢٥٣٦٢٨ سفدات مدع ارساح

ر*٠٦ ٣٣٩٨١ ٠ ,١٨ ٨١٤٦٦ .تنوعة ايرادات

"د"ا ه٢٣٤ه'٩ه١ ١٠٠ر’.. ٤٦٠٢٦٤٦٠

لمممروفاتا ثانيا

٤٠ ٠١٧ ٤٨٦٠٧٥٤ ٤٤٠٢٧ ٧٨٨٠٥٣١ الولا الباب ♦مرونات

٤اره٦ ٥٤٦٧٤٢٧ ٤٢د٦٨ ٧٥٩٧٤٣٠ االنى الداب ممرونات

٧ر٣٦ ٨٩٥٥٨٨ ٥ ,٧٣ ١٠٢٠٣٧٥ االلعثا الداب ♦مروفات

٤ر٨٣ ٥٨٨٣٢٩ — الرابع الباب مصروفات

٢ ,٤٨ ٣٠٢٢٠٠ ٧ر٣٢ ١٣٠١٨٠٢ الحدأة ترك ♦كائاًت ♦حممى

..ر..ا ١٢١٧٤٢٦٨ ١٠..ر. ١٧٨٠٠١٣٨

' ٤٠١٧١٦٥٣ — ٢٨٢٢٦٣٥٢ داتءلىالممروذات١االير فائض

 الآلاب. سدب١ الدل)واالروص ١اندقبينعذ k ميوندرعم ١٦٠٢ل٢.. ١٩٧٧ ألم اض ص اب ضعصا غبطن بسب *
٠ ١٩٧٧/١٢/٣١ عنى نفاذها معان الغير القروض درهم طبون ١٢٩٨ر٩٦٣

٨٦





الشكاالبياضية١



)١٩٧٧٠١٩٧٤( ئطت١لمشدوةحب١ذززليعتروض

 والفتادقالياحفن

المعتاعة
لعمتكبع١ذؤوه١ءتو١\لذز ] I لمياه١صرباؤ١

n والمواصالت 'لنتل - االسكات -

١٩٧٤١٩٧٥

هبوزلذلهر ٢٤٥ لقووفى١جمآل

١٩٧٦

رهبر د مبون ١٧ ٥ جمددالقروهى

١٩٧٧
هجألدرهر٣٩صض١د هيوزدرهر ٦٤شهوجمآلالذر

 ١٩٧٧ - ١٩٧٤ إجعادالتروض

مبيوتدآلر١١٦٣



١٩٧٤ ( وق كتد ١ لشاوهنى ف١لجفر١ لذرزيح١

لحميلش١لدول١

ألذهة١هول١

الميويش١لرول١

١٧٥

١٩٧٧١٩٧١٩٧٥

(١٩VY

٥"

؟4*

١٩٧4

ره
د

ر—



 طعيانن الحتيا ١و المتاد بإس
)١٩٧٧٠١٩٧(؟

لمال١س١ر االحياظيات

١/١٧

.
- ٥٨٠ د٨٠

م

ا
/

/
/ P-■'

١٤٣
1

--
٠

أل-"

_اااه_
I)ا أ

i'/ ؛ ؛-
١٩٧٢ ١٩٧٣ ١٩٧٤ ١٩٧٥ ١٩٧٦ ١٩٧٧

الستوات

جعم لبيبه ي لقثئ ١

٨

٧

٥"

ة

٣

١ا٠

تصمير
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أللممروفات ت١ د١الدير١
)١٩٧٧-١٩٧(؟

٢ابىقاىيداءا-ي

N'

٦

٥٠

٣ا

صبر

٩٢



ولله



عالد لتطا ١ حسب وق لصنبى ١ هتالنى نؤزلتع
١٩٧٧ - ١٩٧٤

) درهم طيون (

االحمالى رات : اا.

' احمافى ء لمحمو ا ١٦٧٧ ١١٧٦ ١٦٧٥ ١٦٧٤
تسه تدمه شمه شمه

ارهها ٨ ٦٣ر٦ ٦ ٤٠.ر ا ٢ ١ هر ١ افمشه والثروة الريفية والتنمية الزراعة

٢٧را٣٨ ٨ ١٦٢ر٨٨ ٦.ر. ١ ..ره ١ ١٣هر ١ والتخزين والموالعالت النقل

هه٣ر٦٢ ١٠ ا٦٠ار٢ ٤ ١٦٨.ر ' ١٣.ر. ١ ٩هره ٣ والمباه الكهرباء

٤٠ ٠٠ ١ ٤٠,. ا االكان

٤٩٠٧ ٢ ا ٠٤٦ل٧ ' والفنادق الساحة

ه٣٣ر٤ ١٣ ١٨٦ ٥ ٢٨٣.ر . ٦ ٦٤ ,٤ ٢ ن ا!-:ام

١٦٠٣ر٢ ٤٢ ٠, 0٣٩ ١٤ ٦٤٤,١ ا٦ ١٧.ره ٣ ٢٤٤ر٦ ٦ االحمار

. الوسية البهورية حروعات احد ض المال راس في لجة درد طبون ١ ١ - ٠



 وى٠العحسا1شوض_1 - ااسطا االوندع
١٩٧٧ 'عامي—خادلل

) دوهم مليون ب

االجمالي

-

المناعة الدياحة
والفنادق االسخان

الكهرباء
والمياه

. النقل
والمواصالت
والتخزين

سد٠٠*٠ل٠ل

والتنمية الزراعة
والثروة الريفية

ة ا)ع. - ،اا

العربية الدول )١

..ا — - — االردن

٢ر.٠ — - - ٢٠ - البحرين

٤٧ - - - ٤٧.ر - تونس

٤٠.ر - - - - ٤٠٠٠ - السودان

ه٦.ر - "V""""" — ه٦ر٠ - — لورية

٦٧ ,٨ - — ٢٧ر١٢ ٤٠ر٦٨ - لعنان

٦٠ ,٠ ■'.'..ا' - ٦٠ ,٠ — ممر

١٦,. ١٦,. - ا - — موريتانيا

االغريقية الدول )١

ره٢
- - ٥ ,٢ حاميا

٢٤,. ٢٤٠٠ — - - ٠ تنزانيا

١٦.ر ١٦ر٠ - جع - — - غدندا

االسيوية الدول )٣

0٧ر٠ - — داله. ٠ -
اندونيسيا

٣.ر. ٣-.ر. - — — — ائفانسشسان

٥٣٦ ١٨٦٠٠ - ١٦٠ ,١٢ ١٦٢ر٨٨ االصالي

٩٥



^وى1التوئسلبلغلمب

١٩٧٧ - ١٩٧٤
الدوداسبا

) درهم مليون (

االجالي
وك—لس-

٧٧ ٧٦ ٧٥ ٧٤

١٢٦هر ١٠٠٠٠ ٥ ١٠ ٢١هر الهاثية االردنية المملكة

٢٢.ر. ٢٠ر٠ ١٦ر.٠ ٤٠,٠ البحرين دولة

٦٨ر٢ ٤٧ر٠ ه١ر٢ ألتوندية الحمهورمة

١٣٦هر ٤٠,. ٩٦هر - - . د العودان جمهورية

١٠٧٠٥ ه٦ر٠ - ه١هر السورية لعزدية١الحمهورية

٦٠ر٠ ٦٠ر٠ ؛ن .. ء ...ة. ,Uا-.ا

٦٧ ه ٦٧ر٨ - اللدناندة الحههورلة

٢٦٦ر٤ ٦٠د٠ ١٣٠ر٠ ٧٦ ,٤ العربية مصر جمهورية

١١٠٠٠ — ١١.ر. — المغرسة اسة

١٦-؛ ١٦ - موريتانيا جمهورية

٤٤ر٠ ٤ر.٠ ٤ ,٠ اليمنية لعرمدة١الحمهورية

٢٦ر١ ٢٩ر١ . د اليمن جمهورية

١٢٨٢ر٠ ٤٠٦ر٨ ٤رهه٦ ١٧ره٠ ٢٤٤ر٦ االصالي

٩٦



ذوزلئبجغززلغةضابوة1ا

١٩٧٧-١٩٧٦
األنسء ولع اله

) درهم مليون (

االجالي ١٦٧٧ ١٩٧٦ الدولععمة

ر٠ ٤.ر لورونجدى حمهورية

١٦ر٠ ١٦.ر .السى حمهورية

٥ ,٢ ره٢ حامعيا جمهورية

٢٤٠٠ ٢٤,. تانزانبا حمهورية

١٦ر٠ ١٦.ر ■■■■■ II غينيا حمهورية

٦ره٢ ٤ره٢ ٢٠ <٠ االحالي

٩٧



صذهوة١التوزيعبجغزذلتؤض
١٩٧٧-١٩٧٦

آلئسوية ١ ول له (

) درهم مليون (

االحمالي ١٩٧٧ ، ١٦٧ الدوله

٤٠٠٠ ٤٠,. لنمالدثى حجهورية

'

٦٨ر٠ ٦٨.ر الهند حمهوربعة

٨*د ٨.ر مالديف حمهورية

٣٢ر٠ ٣٣ر٠ ماليزيا حمهورسة

٢٠,. ٢٠ سريالنكا جمهوريه

ه٧ر٠ ه٧.د *ا اندوندسيا حههورية

٣٠ر٠ ٣٠ ,٠ - افغانستان حمهوريه

٢ه٦.ر ٨٧ ١٦١ل٠ االجالي

٥٨



 لي ١ راسالى البى وعودل لفنتة ١ لمعونابى١
١٩٧٧-١٩٧٤ الصندوق مها قبى

) درهم الف (

االحالي

السوات

الدولة
١٦٧٧ ١٦٧٦ ١٦٧٥ ١٦٧٤

٣٤٠ ٣٤٠ - المحرين دولة

٢٠٠ ٣٠٠٠ - اليمنية العربية الحمهورية

٦٥٨٠ -
٦٥٨٠ — . شمعية . د اليهن حمهورمة

٥٦٠ ٥٦٠ - —
الصناعية التنمية مركز

العرسة للدول

٧٧٨٠ ٥٦٠ ٦٥٨٠ ٦٤٠ االجمالي

. للغاية ويسر ضبتر دراسات تمويل

٩٩



عالثط لتطا وا لوا لبى ا *حسب لننا ١لمشروء ١ نوزيع

١٩٧٧ - ١٩٧٤
القطاعات

الدول
المناعة

الساحة
والفنادق االسكان

الكهرباء
والمياه

 والمواصالت اتتل

والتخزين
 والتنمية الزراعة
افمسكية والثروة الريفية

X

العربية الدول

االردن
الفحرين

تونس

السودان
لورية

عمان

لدنان

.

المنرب

* نسا مورطا

* X نالىلي٠الي

الجنوبي البن
 االيتية الدول

ى لورند

مالحي
' 1 11اه٩

X تانزانبس^

ا غ..*،

 الدوداالميوية

بنجالديش
V.J -ا..1 ،0ا١

♦الدمغة

يا.العز

نكا مريال

X
اندونيسبا

X

نستاناشفا

..ا



الال:٠لهت1ا قال

المنم الله صدق
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