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الضندوق عن اساسبة تأنات
التاستبن

 به) (المحبرح المقرر المال رأس
 ١٩٧٩ ديسمبر ٣١ حتى المدفوع المال رأس

الغرض:

حتى الممنوحة القروض
 ١٩٧٩ ديسمبر ٣١

 المال رأس في مساهمات
 ١٩٧٩ ديسمبر ٣١ حتى

 وتمويل الغنية المعونات
 ١٩٧٩ ديسمبر ٣١ حتى الدراسات
 يديرها التي والمنح القروض

 ائرة د لصالح الصندوق
١٩٧٩ ديسمبر ٣١ حتى المالية

 ١٩٧١ يوليو

 درهم مليون ٢٠٠٠
درهم مليون ١٥٦٥١٧٨

 طريق عن اقتصادياتها تنمية عل السيوية وا الفريقية وا العربية الدول مساعدة
 المعونات وتقدم بها، التنمية مشاريع اموال رؤوس في والمساهمة بالقروض مدها
 الغنية الستشارات وا الستطالعية ا للدراسات الغنية

 درهم مليون ٢٩٤٧١٥ الجمالية ا قيمتها بلغت قرضعاً ٦١

درهم مليون ١٢٨١١٠

درهم مليون ١٩,٧٨٠ الجمالية ا قيمتها بلغت

درهم مليون ١٤٧٧١٢ الجمالية ا قيمتها بلغت

S واهش—االه يثئروط

 مال رأس من بز ١ * عل مفروع أي في الصندوق مساهمة تزيد ان يجوز ال
.للمشروع الكلية التكلفة من /٥* نسبة عل وال الصندوق

 من نوع لكل بالنسبة االقراض بثبروط يختص فيما الدول بين التمييز عدم
. المثبروعات

 تحتله ما بقدر آخر نوع عل المفروعات أو القطاعات من معين نوع تفضيل عدم
 معدل افضل تحقيق بهدف المعنية الدول في التنمية برامج أو خطط في أولوية من

للتنمية.
 مع اد السد اجل أولطول الفائدة لسعر بالنسبة ميسرة بثبروط القروض منح يكون

معقولة إمهال فترة المقترضة الدول منح
 التجاري العائد ذات المشروعات اموال رؤوس في الصندوق مساهمة تكون
 عل والمؤسسات االفراد تشجيع إلى ستؤدي المساهمة هذه كانت ا إذ خاصة المناسب

 يمثله الذي للقطاع حيوية أهمية ذا المعثبروع يكون ان وبدثبرط المغبروع في المساهمة
المقترضة. للدولة القومي ولالقتصاد

 بوجه نسبياً الكبيرة المشاريع تمويل في والمشاركة التنسيق إلى الصندوق يعمد
 هذه مثل لنجاح ضماناً االخرى والدولية واالقليمية المالية المؤسعسات مع خاص

المفروعات.

؛ العثنوت

غباش. سعيد معالي بناية — السياحي النادي منحلقة

 (الصندوق) البرقي العنوان — )٨١٤( : بريد صندوق
 E.M. ٢٢٢٨٧ تلكس - ٨٢٢٨٦٥ تلغون:

المتحدة العربية االمارات دولة — ظبي أبو
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الرحيم الرحمن الله بسم

 افتتاحية كلمة
للشديخ
 نهيان آل محمد بنسرور
 رئيس نائب

األالرة مجلس

 منذ عليها وسارت رسمتها التي سياستها المتحدة العربية األمارات دولة واصلت
 للبالد االقتصادي والعون القروض وتقديم مساهمتها في والمتمثلة ١٩٧١ عام في قيامها

 تحقيقا النمائية ا مشاريعها وتنفيذ اقتصادها ودعم لتطوير واألفريقية واآلسيوية العربية
الكريم. والعيش وا'ألمن والرخاء للرفاهية

 العالم بلدان اكثر المتحدة العربية األمارات دولة اصبحت السياسة هذه وبفضل
 لتلك وقروض معونات من تقدمه ما بلغ بحيث النامية البلدان مساعدة في ومساهمة سخاء
 دولة تقدمها العالم في أكبرنسبة ٥هذ وتعتبر القومي، دخلها من/٢ . لى حوا يعادل ما الدول

 عل اعتمادها من بالرغم ألخرى ا والغنية الصناعية الدول مع بالمقارنة النامية للدول منفردة
 الدوالر قيمة تدهور بسبب بها تمر التي العقبات من وبالرغم النفط، هو فقط واحد مورد

 الله باذن ستستمر المتحدة العربية األمارات دولة ان العالمي. للتضخم العالية والمعدالت
 العربية ان البلد في الجتماعية وا القتصادية ا التنمية عجلة لدفع مضاعفة جهود بذل في تعالى

األمام. الى خطوات آلسيوية وا ألفريقية وا

 المكان في اعتبارها في تضع المتحدة العربية األمارات دولة تنتهجها التي السياسة وان
 البثبري العنحبر وتدريب وتوسيعها وتدعيمها العمر.اذية النهضة في االستمرار األول

 .ان كما .األساسية البنية مشاريع وانجاز الحديثة التقنية واستيعاب نقل في حيوي كرأسمال
 في آلسيوية وا ألفريقية وا العربية الدول بمساعدة أ متزايد اهتماماً تهتم القدر وبنفس الدولة
 الدولة انشأت وقد المعيشة. مستويات ورفع بها للنهوض األنمائية مفبروعاتها وتنفيذ تمويل

 االقتصادي لألنماء ظبيابو صندوق رأسها وعل مستقلة ومؤسسات اجهزة هذا اجل من
 في واالجتماعية االقتصادية التنمية مشاريع وتنفيذ تمويل في الفعالة الجهود لتكثيف العربي
. آلسيوية وا واألفريقية العربية الدول من العديد

 عل العربي األقتصادي لألنماء ظبيابو صندوق انشائها منذ الدولة حرصت ولقد
 الدول انماء في المساهمة سبيل في كاملة رسالته ليؤدي له ألمكانات وا التسهيالت كافة تقديم

 والدولية العربية التمويلية والمؤسسات الهيئات مع ومتعاوناً هذا كل في منسقاً النامية
الصندوق. بها يقوم التي الوظائف نفس تؤدي والتي المماثلة األهداف ذات األخرى

 في ذلك كان ء سوا باليدس المالية والمنح والخبرة القروض تقديم نبروط اتسمت وقد
 ومراعاة المقترض مصلحة عل الحفاظ او والسداد المهال ا اومدة الفائدة سعر احتساب

 بالبنية تتعلق تنفيذها يزمع التي المشاريع كانت ء وسعوا واالقتصادية. المالية ظروفه
 اقتصادياتها لتطوير بتنفيذها النامية الدول تضطلع والتي التجارية باالغراض ام األساسية

لمواطنيها. جديدة عمل فرص وخلق المعيشة مستوى ورفع

 تنفيذ اجل من المقترضة الدول مع التعاون عل الصندوق يحرص هذا كل وفي
 الى أ استناد محددة عمل ومواعيد وبرامج ومعاير لدراسات طبقاً االقتصادية المشاريع
الغبروط افضل عل للحصول العالمي العالي المستوى ذات الغنية الخبرة بيوت خدمات

الموردين. من ألسعاروا



 الدول مساعدة لى ا الرامية سياسته في الصندوق استمر ١٩٧٩و ١٩٧٨ عامي وخالل
 عثبر لثمانية اتفاقية عثرة تسع ابرام تم حيث فيها االقتصادية التنمية بدعم النامية

 التمويل في بذلك مشتركاً درهم مليون ١٣٤٥١٧ بمبلغ تمويلها في الصندوق ساهم ، مشروعاً
 من المقدمة القروص وكانت والدولية. ألقليمية وا العربية والهيئات الصناديق مختلف مع

 والمواصالت النقل قطاعات في واسيوية وافريقية عربية دولة عشرة لخمس الصندوق
 والغنية الهندسية والدراسات البترول آبار وتطوير والزراعة والماء والكهرباء والصناعة

 من النقل ع قطا نصيب كان وقد . المقترضة ان البلد في الحيوية المشروعات من لعدد عية والزرا
 قطاع نال بينما ،درهم مليون ١١٩١٢ والماء الكهرباء وقطاع ،درهم مليون ٨٣ القروض ٥هذ

. ألخرى ا القطاعات نصيب من الباقي وكان درهم مليون ١٠٩٤١٥ الصناعة

 اجهزة داخل تدرس زالت ال للتنمية مثبروعات عدة هناك ان الى ننوه ان يفوتنا وال
 جدواها دراسة من الصندوق يفرغ ان المنتظر ومن النامية، البلدان مختلف في الصندوق

 القروض اتفاقيات من عدد توقيع ١٩٨٠ عام يشهد حتى والغنية والمالية القتصادية ا
. بها الخاصة

 في الجتماعية وا القتصادية ا التنمية مجال في بدورفعال يقوم ذلك بجانب الصندوق ان
 الدولية والقانونية والمالية القتصادية ا المؤتمرات من العديد في شارلك حيث النامية، البلدان

 لألنشاء الدولي والبنك الدولي النقد صندوق بمحافظي الخاصة السنوية كاالجتماعات
 والتنمية االقتصادي التعاون منظمة واجتماعات العربي النقد وصندوق والتعمير

 الدولية والمؤتمرات الجتماعي وا القتصادي ا لالنماء العربي للسندوق السنوية الجتماعات وا
 دولياً الصندوق عمل بمجال عالقة لها التي الثالث العالم دول في االنماء برامج بشأن

. وعربياً واقليمياً

 من المزيد قيام عل وحرحعاً للمساعدات، ودعما القتصادية ا للعالقات أ وتوطيد
 قررمجلس فقد تمربها، التي الصعبة للظروف وتقديرا النامية البلدان في التنمية مشروعات

 رأسمال زيادة ،١٩٧٩/٩/٢٥ بتاريخ )١٦( رقم جلسته في ظبي ابو صندوق ادارة
 عليه كان ما مع بالمقارنة تضاعف قد الصندوق رأسمال يكون وبذلك بليون ٤ الى الصندوق

 الحقيقية مساعداتها حجم في توسعت قد المتحدة العربية االمارات دولة وتكون سابقاً،
 لرغبة االستجابة في فعالة مساهمة يسهم مما األجمالي، القومي ناتجها من النامية للبلدان
 بحيث الصندوق سيس تأ قانون يعدل وسوف ا هذ . الثالث التنمية عقد خالل الدولي المجتمع
المال. رأس بزيادة ارة الد ا مجلس قرار يتضمن

 سلطان بن زايد الشيخ السمو صاحب قيادة تحت المتحدة، العربية المارات ا دولة ان
 المتحدة العربية االمارات دولة في ابنائه صفوف ووحد ألمة ا كلمة جمع الذي نهيان آل

 وتدريب البالد بناء معركة وخاص الشامخة الحبروح ذات القتصادية ا النهضة وتصدر
 لن سوف ،لالتحاد االعل المجلس اعضاء السمو اصحاب اخوانه مع 'ا واحد صفاً ابنائها

 الدول شعوب وسائر العرب ألشقائنا المخلحى الصادق والعون الدعم تقديم في جهداً تألوا
 الله باذن المعمورة انحاء كل في السالم اعالم وترفرف والرخاء االستقرار ليسود النامية
.وتوفيقه

١





نهيان آل زايد بن خليفة الشيخ السعو صاحب
العربي، االقتصادي لألنماء ابو.ظبي صندوق ادارة مجلس رئيس

 بانشاء الخاص ،١٩٧١ لسنة ٣ رقم القانون هن )٨( رقم المادة لنص تنفيذا
 السنوي التقرير الصندوق مجلددزادارة الى ارفع بأن أتشرف ،اخلية الد والالئحة الصندوق

.١٩٧٩و ١٩٧٨ لعامي

 الصندوق عام مدير
النويس ناهر

الى مرفوع تقرير
الصندوق ادارة مجلس

١٥





المحتويات

 ان البلد في التنمية عملية عل واثرها الدولية القتصادية ا التطورات — ألول ا الفصل
النامية.

 ١٩٧٩و ١٩٧٨ عامي خالل الصندوق مشروعات - الثاني الفصل

 الصندوق ويديرها الحكومة تمولها التي المشروعات - الثالث الفصل

 البحث قيد مشروعات - الرابع الفصل

.١٩٧٩و ١٩٧٨ عامي المالي'خالل والدخل الميزانية - الخامس الفصل
والجداول البيانية االشكال
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االول الفصل
 ووضا الدوية االقتصادية الدرات

ناكامةاتتهداسةئالثلبى عاف



: مقدمة

: االقتصادي النمو - ١

 يكون ، ١٩٧٩و ١٩٧٨ عامي عن الصندوق نشاط يفطي الذي التقرير صدور مع
 في تأسيسه منذ سنوات تسع قرابة اكمل قد العربي االقتصادي لألنماء ابوظبي صندوق

 يكون بأكمله، السبعبنات عقد تفطي تكاد التي المرحلة هذه وبانقضاء ٠١٩٧١ يوليو
 يفوق بمعدل الثالث العالم دول في االقتصادية التنمية عملية تمويل في ساهم قد الصندوق

 للتنمية الثاني العقد خالل للتجارة المتحدة األمم مؤتمر استهدفه الذي المعدل مرات عدة
القرن. هذا من السبعينات سنى استغرق الذي ٠ ٠ - ٠

 االقتصادية واألوضاع التطورات الفصل هذا في والتحليل بالعرض نتناول وسوف
 عل التطورات تلك واثر ،١٩٧٩ — ١٩٧٨ عامي خالل العالمي باالقتصاد مرت التي الدولية
 االماء مع واتجاهاتها الجغرافي توزيعها حسب االنمائي التمويل ومصادر التنمية، عملية

 التي المتحدة العربية ألمارات ا دولة وخاصة للبترول المصدرة ان البلد دورمنظمة عل الضوء
 المساعدات تقديم ادارة مهام العربي االقتصادي لألنماء ظبي ابو بصندوق اناطت

النامية. للبلدان ألقتصادية ا والمعونات

 ١٩٧٩و ١٩٧٨ عامي خالل العالم شهدها التي االقتصادية التطورات تسفر لم - اً
 فالدورة العالمي، ألقتصاد ا تهدد التي األساسية المشاكل مواجهة في ملموس تقدم اًي عن

 لمرحلة التنازلي االتجاه في تتحرك تزال ال المتقدمة الصناعية البلدان في االقتصادية
 في االستقرار الى األمر بها ينتهي ان من المراقبين الكثرمن مخاوف اثارت لدرجة ،االنكماش

 ينطبق ال التعميم ا هذ ان من الرغم وعل .القادمة الثالث السنوات خادل الركود مرحلة قاع
 كان للدورة العام االتجاه ان اال الدرجة، بنفس المتقدمة الصناعية البلدان جميع عل

 النخفاض ا في السبعة البلدان لمجموع األجمالي المحل نموالناتج استمرمعدل حيث واضحا
 . )١(١٩٧٩ عام ^٣۶٥ ثم ١٩٧٨ عام ^٤ ،١٩٧٧ عام/٤,١ الى ١٩٧٦ عام /٥,٤ من

 عام من األول النصف خادل فقط /٢ الى يتدهور قد المعدل ان الى التوقعات وتشير
 معدالت باستمرار اصطحبت قد الدورة ان ،األزمة حدة من ضاعف ومما . )٢(١٩٨*

 الرامية ألقتصادية ا والسياسات الجهود كافة من الرغم عل الوقت نفس في والبطالة التضخم
 البلدان في عنه المتحدة الواليات في التضخم معدل الرتفاع ونتيجة الوضع. هذا معالجة الى

 العمالت لمعظم بالنسبة التدهور في الدوالر صبرف سعر استمر فقد األخرى، الصناعية
 المراقبون ويجمع . بال.احد تخطرعل لم قياسية مستويات الى الذهب سعر وارتفع ، الرئيسية

 الورقية العمالت في الثقة انهيار عل دليل ألكبر المالية األسواق في االضطراب هذا ان عل
 للقيمة. امينا مخزنا تكون ان وهي النقود وظائف من وظيفة اًهم ألداء تصلح تعد لم التي

 للمبرف ثابتة اسس عل يقوم جديد دولي ونقدي اقتصادي نظام الى التوصل فان وبالتالي
 غنى ال امر بالثقة، وتمتعا ثباتا اكثر Reserve Asset احتياطي بأصل ويتعامل والمدفوعات

 في االستقرار اشاعة في السبعينات طوال بذلت التي المحاوالت جميع فشلت بعدما عنه،
وولدن. بريتون نظام انهيار بعد والنقدية المالية األسواق

(١) OECD Obse^er, No. 99 July 1979, p.10 

(٢) Ibid, P.11



 من كثيراً ان الى الدولي النقد لصندوق السنوي التقرير يثير اخرى ناحية وش - ب
 بعد تلق لم العالم بلدان من كثير في (العرض) طاقة عل اثرت اش واالختالالت اثاكل
 ض تكون ان يجب المشاكل هذه مواجهة ان فأكثر اكثر يتضح بداً قد وانه الكافية، العناية
 ذك ض وبتبين )٣اسب( بادارة المتعلقة التقليدية السياسات غبرتلك اخرى سياسات طريق

 الناتج نمو اتجاه الى األولى بالدرجة يعود انما الغربية، القتصاديات ا في األزمة -ر ان
 العقود. في عليه كان عما االنخفاض الى Potential Rate of Growth المرتقب األجمالي المحلي

 اختالل مسئولية للنفط المصدرة ان البلد عن يدفع ما التفسير هذا في نجد ولعلنا "افابقة
 التقارير احد يشير ذلك عل اً وتأكيد النفط. اسعار ارتفاع بسبب العالمي االقتصاد في القوازن

 االقتصادية الدورة فيه كانت وقت في حدثت قد ١٩٧٤ عام في النفط اسعار في اريادة ان الى
 االذكماش،حيذما لىمرحلة١ ،١٩٧٣- ١٩٧١ الفترة خالل االنتعاش مرحلة من انتقلت قد

 لذغطءام١اسعار في الجديدة الزيادات اما ٠١٩٧٤ عام بالتراخي االقتصادية األنشطة بداًت
 لعائداتها الشرائية القيمة تدهور عن للنفط المصدرة للبلدان تعويضا جماءت واش ١٩٧٩

 التضخم معدل في المتنايد واالرتغاع الدوالر سعرصرف في المستمر التدهور بسبب النفطية
 التحسن ان غير المتحدة، الواليات في االقتصادي الوضع ركود مع تزامنت فقد العالمي
 قد واليابان الغربية كالمانيا األخرى الصناعية البلدان اقتصاديات غل طراً الذي النسبي

. )٤الكساد( مرحلة باتجاه الدورة انزالق حدة من خفف

 باالقتصاديات النامية القتصاديات ا تربط تزال ال التي التبعية لعالقة ونظراً — —ج
 البلدان في االقتصادي النشاط عل المتقدمة البلدان في الدورة آثار انعكست فقد المتقدمة
 وبالتالي المتقدمة البلدان في والخدمات. السلع عل الكلي الطلب انخفاض ان حيث النامية،

 نمو معدل تراخي عن تمخض قد الخام والمواد األولية المواد من وارداتها انخفاض
 ،ثم١٩٧٨،١٩٧٧ عامي خالل ^٦ الى ١,٩٧٦ عام ^٢٦ من النامية البالد من الصادرات

 من انخفضت قد. الصادرات اًسعار في الزيادة ان وحيث ٠١٩٧٩ عام خالل فقط ثماً ٥ — ٤ الى
 تتراوح ات الوارد اسعار في الزيادة ظلت بينما ١٩٧٩ —٧٧ بين ما المتوسعط في ثماً ٥ لى ا ثماً ١١
 النامية البلدان صالح غير في تدهور قد الدولي التبادل معدل فان سنوياً، ثماً ١ ٠—٩ بين ما

 في النامية البلدان تواجه التي الصعوبة مدى ذلك من ويتضح ٠ )٥األقل( عل ثما٥ً بنسبة
 التنمية لعملية المتاح الذاتي التمويل حجم النخفاض نظراً مرضية نمو معدالت تحقيق.
 من األجنبي النقد ايرادات نمو معدل وتراخي ناحية من الواردات تكاليف ارتفاع بسبب

 رصيد تدهور أ األمرتعقيد يزيد ومما . اخرى ناحية من الخام والمواد األولية المواد صادرات
 ٣٨ الى دوالر بليون ٢٤ من النفطية غير النامية البلدان لمجموعة الجارية العمليات ميزان
 هذه سجلته عجز مستوى اعل بذلك مقارباً ١٩٧٩و ١٩٧٨ عامي خالل دوالر بليون

 حيث العجز، هذا تغطية عل الرأسمالية التدفقات ساعدت وقد ٠١٩٧٥ عام منذ المجموعة
 ١٩٧٨ عامي خالل المتوسط في دوالر بليون ٤٦ الى ١٩٧٧ عام دوالر بليون ٣٦ من ارتفعت

 اقبال طريق عن تحقق قد التدفقات هذه من األكبر الجزء ان الى االشارة وتجدر .١٩٧٩و
 المالية األسواق من تجارية بشروط االقتراض عل الدخل المتوسطة النامية البلدان من عدد

القروض. هذه خدمة اجل من البلدان تلك عل كبيراً عبئاً يلقي الذي األمر الدولية،

 عل حقيقياً خطراً تشكل ال النامية البالد مديونية تزايد ان من الرغم وعل — د
 ادارة في بالغة صعوبة تواجه بداًت البلدان تلك من متزايداً عدداً ان اال العالمي، االقتصاد

 هذه وترجع األخيرة. السنوات في ملحوظ بشكل عليها تراكمت التي الخارجية الديون
 تكلفة وارتفاع ناحية من الديون تلك استحقاق اجال تدهور الى األولى بالدرجة الصعوبة
دولي ومالي نقدي نظام وجود عدم ان جلياً اصبح فقد اخرى. ناحية من عليها الحصول

286.IMF Survey, September 17,1979, p )٣(

Business Week, World Economic Outlook, )٤(
84.duly23,1979, P

121.OECD: Development Co-operation 1978, P )٥(



 هو البلدان، بعض بها تمر التي السيولة ازمات لمعالجة الألزمتين والفعالية بالكفاءة يتمتع
 الى الصدد هذا في الشارة ا وتجدر التجارية. بالشروط لالقتراض اللجوء الى اضطرها الذي

^٧ الى ١٩٧٧و ١٩٧٦ عامي خالل المتوسط في ثما١٧ً من الدولية السيولة نمو معدل تراخي
 وحدة بليون ٤. بمقدار للسيولة الكفي الحجم ارتفع حيث ،١٩٧٩و ١٩٧٨ عامي خالل فقط
 وفي . تعريبا وحدة بليون ٣*٠الى ليصل ألخبرين ا العامين خالل الخاصة السحب حقوق من

 بازدياد خاهلئأ انطباعاً يعطي الميركي ا بالدوالر الدولية السيولة حجم قياس فان الواقع،
 الدوالر صرف سعر لتدهور نطرأ فعال المتحقق من اكثر نمو بمعدل الدولية السيولة حجم

 النسبي التوزيع استمر وقد ٠١٩٧٩ عام خالل ^٣. بمعدل الخاصة السحب لحقوق بالنسبة
 الى ٥٣ من نصيبها ارتفع التي الصناعية البلدان لصالح العالم بلدان بين الدولية للسيولة

 الى٢٤ من للنفط المصدرة البلدان نصيب انخفض بينما المذكورين، العامين خالل بالمائة ٥٨
الفترة. نفس خالل ^١٦

المالية التدفقات - ٢
النامية: البلدان الى

 السنوات خالل النامية للبلدان اتيحت التي المالية التدفقات تزايد من الرغم عل — اً
 فمن . جوانب عدة بالتدهورمن اصيب قد التدفقات ٥هذ هيكل ان اال ،ملحوظ بشكل ألخيرة ا

 لهذه الحقيقية القيمة بينما ظاهريا، تزايدت قد الرسمية التنمية مساعدات ان نجد ناحية
 سعر تدهور بسبب وذلك سنوات عدة قبل السابق مستواها عند راكدة ظلت المساعدات

 لمساعدات الجغرافي التوزيع فان كذلك العالمي. التضخم معدل وارتفاع الدوالر صرف
 من المقدمة المساعدات ان يبين Official Development Assistance الرسمية التنمية
 التي الدخل المتوسعطة النامية ان البلد لصالح رجحت قد والتنمية األقتصادي التعاون منظمة

 البلدان من المقدمة المساعدات كانت بينما المساعدات، هذه من ثماً ٧٥ لى بحوا استأثرت
 تلك من ثما٦٢ً عل حصلت التي الدخل المنخفخعة البلدان نصيب من للنفط المصدرة

 التنمية مساعدات من النامية البلدان نصيب ان الى الشارة ا تجدر كما . )٦المساءدات(
 DAC التنمية ات مساعد لجنة لدول األجمالي القومي الناتج من ثماً ,* ٣ يتجاوز لم الرسمية
 من ثما١ً التدفقات اجمالي فيصعبح ،االمتيازية غير المالية التدفقات من ثماً ,* ٧ الى باالضافة

 األمم مؤتمر استهدفه ما بين الكبير الغارق ان غير الدول. لتلك األجمالي القومي الناتج
 عقد بنهاية انتهى الذي الثاني التنمية عقد خالل تحقق ما وبين والتنمية للتجارة المتحدة

 كان فقد اعاله. اليها المشار للنسب المعاكس النسبي التوزيع في يتمثل انما السبعينات،
 االجمالي المحلي الناتج من ثما٠,٧ً الى (الميسرة) الرسمية المساعدات تصل ان المأمول

 العامة التمويل مؤسسات (قروض االمتيازية غير للتدفقات فقط ثماً ,* ٣ الى باالضافة
)٧(السوق) خبروط الي اقرب بشروط والخاصة

 هيكل عل طرأ الذي التغير الى االشارة الصدد، هذا في بمكان ألهمية ا ومن - ب
 النسبية ألهمية ا انخفضت فقد السبعينات. خالل النامية البلدان الى المالية التدفقات
،١٩٧٩ وعام ١٩٧٠ عام ثماًفقطمابين٣٠ الى هثما٢ً <،ODA الرسمية التنمية لمساعدات

 خالل ثماً ٣ * عل يزيد ما لى ا ثماً ٥ من اًقل من الخاصة التجارية البنوك قروض ارتفعت بينما
 وذلك ثما١٢ً الى ثما٢ً * من المباشرة لالستثمارات النسبية األهمية تراجعت كما الفترة. نفس

 وتمثل هذا المالية. األوراق في واالستثمارات والحكومية الخاصة التصدير قروض لصالح
 المالية التدفقات اجمالي من ثما٧ً . لى حوا التنمية مساعدات لجنة بلدان من المالية التدفقات
 في Offshore الحدود خارج البنوك قروض ادخلنا اذا ثما٩ً . الى وترتفع النامية للبلدان

 اتخذت بينما ثنائي بشكل التدفقات هذه من ثما٨٧ً عل يزيد ما تقديم تم وقد . )٨الحسبان(
االطراف. المتعددة المؤسعسات في واشتراكات مساهمات شكل ثماً)١٣( المتبقية النسبة

Ibid )٦(
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 باليين خمدسة عل يزيد بما للنفط المعددرة ر اآلقطا منظمة ان بلد ساهمت وك - ■ '(*
 ١٩٧٩و ١٩٧٨ عامي خالل النامية للبلدان رسمية كمساعدات المتوسط في سضا' دوالر

 يزيد Iaj بذلك مساهمة الفترة، نفس خالل امتيازية غير كمساعدات بليون ٢ الى باالضافة
 لهذه الحقيقي الحجم فان الواقع، وفي النامية. للبلدان المالية التدفقات اجالي من ^٩ عل

 هذه تمثله لما نظرا وذلك المجردة، األرقام به توحى مما بكنبر اكبر يضبر المساغدات
 البلدان الى األوبيك لبلدان األجمالي القومي الناتج من كببرة نسبة تحويل ض المساعدات

 التنمية. مساعدات لجنة بلدان بها ساهمت التي بالنسبة اطالئ تقارن ال واص النامية،
 ما خالل من الدولي النقد صندوق ايرادات فيتدءيم األوبيك منظمة بلدان مساهمة غان كذلك
 الراسمالية حصصها زيادة وفي ، Oil Facility النفطية بالشعهيالت - عل ا-

 األطراف المتعددة واألقليمية الدولية والمنظمات المؤسعسات معظم في السنوية واشتراكاتها
 عل المالية بالتلفقات النامية البلدان لدعم جهود من البلدان هذه تبذله ما عل دليل ألكبر

.اشكالها مختلف

 في المتحدة العربية األمارات لدولة الخارجية االستثمارات حجم ارتفع وقد - د
 موزعة ،١٩٧٩ عام درهم مليون ٦٥٠ عل يزيد ما لى ا والدولية القليمية وا العربية المؤسسات

 المعرف رأسمال في الدولة مساهمة ارتفعت فقد ودولية. وافريقية عربية مؤسعسة ٢٦ عل
 عام في درهماً مليون ٢٦ مقابل درهم مليون ٦٦ الى العام هذا افريقيا في للتنمية العربي
 درهم ماليين بسبعة االسادمي التنمية بنك رأسمال في الدولة مساهمة ارتفعت كما ،١٩٧٨

 التمويل ومؤسعسة الدولي النقد وصندوق الدولي البنك وهي الدولية التمويل مؤسعسات وفي
 عدة رأسمال في الدولة شاركت فقد العربي، الصعيد عل اًما درهم. مليون ٦١—ب الدولية
 ءلالنما العربي الصندوق رأسمال وفي درهم مليون ٨ . عل يزيد بما مشتركة عربية فركات

 باالضافة العربية الزراعية التنمية وهيئة العربي النقد وصندوق واالجتماعي االقتصادي
درهم. مليون ١٥٠ بمبلغ اًخرى وعربية اقليمية مؤسعسات الى

 المنح من عدداً االمارات دولة قدمت فقد الثنائية المساعدات نطاق عل اًما - ه
 يقارب ما مجموعها في بلغت والصديقة الشقيقة البلدان من لعدد األجل طويلة. والقروض

 ابو صندوق كلف وقد ،١٩٧٨ عام درهم بليون ١,٢ مقابل ١٩٧٩ عام درهم بليون ١, ٥
 وادارة بتمويل بدوره الصندوق قام وقد المساعدات. هذه بعض عل واالشراف بادارة ظبي
 هذا التقرير، هذا من والثالث الثاني الفصلين في ذكرها الوارد التنمية مفروعات من عدد

 الصندوق مع تتعامل التي النامية للبلدان فنية ومعونات خدمات من يقدمه ما الى باالضافة
 والهندسية والمالية االقتصادية الشؤون في المختصين الغنيين من بعثات ايفاد في تتمثل والتي
 او التنمية لعملية المفروعات أفضل النتقاء اقتصادي مسح ء ألجرا متعددة بمهام للقيام
 الموافقة قبل واالجتماعية االقتصادية جدواها عل التعرف بهدف محددة مشروعات لتقييم

.لها الموضوع الزمني للجدول وفقأ قبل من الممولة المفروعات تنفيذ اولمتابعة تمويلها عل

٢٣
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التونسية: الجمهورية - ١

مصنع مشروع وتحويله بالبالل المتوافر الصخري الفوسفات خام من االستفادة الى المشروع يهدف
الفوسفاتية االدة التصدير. ألغراض معظمها ويوجه الزراعية، التنمية اعمال في منها بجزء يستفاد اسعدة الى

 يومياً حلن ١٥٠* الواحدة طاقة الكبريتيك حامض ألنتاج وحدتين المشروع يشمل
 ألنتاج تحبيب ووحدة طن، ١٠٠* للوحدة يومية بطاقة الغوسغوريك حامض ألنتاج ووحدتين

 يشمل كما طن ١٠٠* قدرها يومية بطاقة والغوسفور النيتروجين عنحبري تتضمن اسمدة
.والمستودعات والورش الطاقة وتوليد الخدمات منشآت المشروع

/٤ * التمويل في الصندوق مشاركة وتمثل درهم، مليون ٦٧٠ نحو المعثبروع يتكلبط
 طويل وقرخى المشروع، مالكة الشركة رأسمال في مساهمة صورة في وهي التكاليف، من

.االحتياجات باقي بتغطية التونسية الحكومة تقوم بينما المذكورة، النسبة بذات األجل

 المشروع مالكة الشركة وهي واآلزوتية الفوسفاتية لألسمدة العربية الشركة تقوم
٠١٩٨٠ عام من الثاني النصف في األعمال اكتمال ويتوقع واالدارة، التنفيذ باعمال

درهم ١٠٢, ٨٥٠*, ٠٠ المساهمة قدمة

درهم ٢١٨, ٨٠٠***, القرض قدمة

١٩٧٩/٥/١٩-١٩٩٠/١٢/٣١ األجل

^٥ الفائدة سعر

سنوى نصف قسط ١ ٦ عل
لم٣/٦/٣٠ فى األول ستحق السداد

سنوات ٤ ألمهال ا فترة

١٩٧٩/٥/١٩ االتفاقدة توقيع تاريخ
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 انتاجية بطاقة عبدالله الحاج منطقة في القطن لفزل محدنع انشاء المفبروع يستهدف
 الى باالضافة الشعبي الكساء اًغراض لخدمة السميك الغزل من طن ٧٧٠٠ قدرها سنوية
التصدير. ألغراض الرفيع الغزل من طن ٢٦٥٠

 ات ومعد والمعامل والملحقات المسبرح والفزل الممشط الفزل ات معد عل المصنع يشتمل
 انشاءات الى باالضافة النقل ات ومعد لحريقا مكافحة ووحدة المياه لمعالجة ووحدة التكييف
واالدارة. والمخازن المصنع

 بالعمالت درهم مليون ١٤٥ منها درهم مليون ٢٢٦ للمشروع الحالية التكاليف تبلغ
 في الصندوق مساهمة تصبح درهم) مليون ٤( االضافي القرض قيمة وباضافة ،ألجنبية ا

 ونحو التكاليف، اجمالي من /٣٧ الصندوق قرض يمثل بحيث درهم مليون ٨٤ التمويل
التكاليف. باقي بتغطية السودانية الحكومة وتقوم ،األجنبية بالعمالت التكاليف من /٥٨

 المشروع استكمال ويتوقع السودانية، بالحكومة الصناعة وزارة المشروع بتنفيذ تقوم
٠١٩٨٠ من األخير الربع في

 القطن غزل مصنع مشروع

 عبدالله الحاج منطقة ق

اضافي) (قرض

درهم مليون ٤ االخاق القرض قيمة

درهم مليون ٨٤ األجمالدة القرض قدمة

٧٦/٧/٢٠-١٩٩٠/١٢/٣١ األجل

/٤ ؛ الفائدة سعر

 لستحق سنوى نصف قسط ٢ « عل
١٩٨١/٦/٣٠ في األول السداد

سنوات ٥ األمهال فترة

١٩٧٨/٩/١٦ األضاق القرض اتفاقية توقيع تاريخ

٢٩





المغربية: المملكة _٣

الزراعي الغرب شروع العمل فرص بزيادة الغرب منطقة سكان معيشة مستوى رفع الى المشروع يهدف
المزروعة. المساحة من االستفادة زيادة خالل من امامهم والكسب

في المكثف الري الى المطرية الزراعة من الري نظام تحويل عل المعثبروع سيعمل
 الري وشبكات الضخ بمحطات بتجهيزها وذلك الرباط، مدينة هكتارشمال ٤٥, ٥٠٠ مسعاحة

والخدمات. الزراعة أساليب وتحديث والحرف

 مليون ٣٣٧ منها درهم مليون ١١٦١ بنحو للمشروع االجمالية التكاليف تقدر
 ،االجببية بالعملة الالزم التمويل من/١٢ نحو الصندوق قرض ويمثل ،االجنبية بالعمالت
 والصندوق واالجتماعي االقتصادي لالنماء العربي الصندوق المفروع تمويل في ويساهم

للتنمية. السعودي

 ويتوقع بالمغرب، الفالحى لالستثمار الجهوي المكتب المشروع تنفيذ عل يغرف
٠١٩٨٣ عام انتهاء قبل المفروع أعمال من االنتهاء

درهم حليون ٤ • القرض قدمة

٧٩/٤/١١-١٩٩٨/٧/١ اآلجل.

٤ ١/٢/ الفائدة سعر

 الول ا يستحق سنوى نصف قسط ثالثن عل
١٩٨٤/١/١ في السداد

سنوات ٥ االمهال فترة

١٩٧٩/٤/١١ االتفاقدة توقيع تاريخ

١



: موريتانيا جمهورية - ٤

مشروع — أ
ا كيفا طريق

 جميعأ وربطها معأ العتروس وعيون والنعمة، كيفا، مدن ربط المشروع يستهدف
للتنمية. الضرورية للخدمات وتوفيرا السكان ألنتقال تيسيراً نواكشوط بالعاصمة النعمة

 ٦١/٢ منها أمتار ٩ اجمالي بعرض كيلومتر ٤٨٦ طوله طريق تعبيد المشروع يتضمن
الطريق. امتداد عل المنشآت كافة مع السغلتبا مكسوة متر

 درهم مليون ٣٣٢ منها درهم مليون ٥٠٥ بنحو للطريق االجمالية التكاليف تقدر
للمشروع، االجمالية التكاليف من/٨نحو الصندوق قرض ويمثل األجنبية، بالعمالت ممولة
الالزمة. ألجنبية ا العمالت من /١٢ ونحو

 السعودي والصندوق للتنمية، الكويتي الصندوق من كل المعثبروع تمويل في يساهم
الموريتانية. الحكومة جوار الى للتنمية

 التي للمشروع األعمال تنفيذ عل باالشراف موريتانيا بجمهورية التجهيز وزارة تقوم
٠ ١٩٨١ آخر في منها االنتهاء يتوقع

درهم مليون ٤٠ القرض قدمة

١٩٩٩/١/١ - ١٩٧٩/٧/٨ األجل

/٣١/٢ الفائدة سعر

االول يستحق .سنوى نصف قسط ثالثين عل
١٩٨٤/٧/١ في الداد

سنوات ٥ االمهال فترة

١٩٧٩/٧/٨ التفاقدة ا توشع تاريخ



شروع - ب مدينة قرب الفين جبال منحلقة في القلوب حديد مناجم استغالل المفبروع يستهدف
العلوب حديد مفاب نقله ثم المنتج نوعية والتركيزلتحسين والتقنية التعدين اعمال من ذلك يتضمنه بما الزويرات

للتصدير. نوانيبو ميناء الى

 للتنقية المعالجة وحدة الخام، الستخراج التعدين معدات توفيد المشروع يشمل
 السكك خطوط وكذلك التوزيع، وشبكة ملحقاتها مع الكهرباء توليد ومحطة والتركيز،
 والمساكن الطرق انشاءات الى باالضافة التصال ا واجهزة والعربات والقاطرات الحديدية
الوطنية. الكوادر لتدريب طيبة فرصة المشروع ويتيح المرافق، وخدمات

 درهم مليون ١٢٨٠ منها درهم مليون ١٧٤ -٨ بنحو الجمالية ا التكاليف تقدر
 ويساهم ألجنبية، ا بالعملة التكاليف من /٦ نحو الصندوق قرض ويمثل ألجنبية ا بالعمالت

 التنمية وبنك للتعاون الياباني والصندوق للتنمية السعودي الصندوق المشروع تمويل في
 المركزي والصندوق الدولي والبنك الكويتي والصندوق االوبك منظمة وصندوق االفريقي
الفرنسي. االقتصادي للتعاون

 من المستفيدة الجهة وهي (سنيم) الموريتانية والمناجم للصناعة الوطنية الشركة تقوم
 عام منتصف في المشروع تنفيذ من االنتهاء ويتوقع وادارته، المدثبروع اعمال بتنذيذ القرض
٠١٩٨٣

درهم ملدون ٨ ٠ القرض قدمة

١٩٩٤/٤/١-ه١٩٧٩/١٢/٤ األجل

٤ ١/٢^ الفائدة سعر

ز٤/١آل٠/١ه في ألول ا يستحق سنوى نصف قسط ٢ ٠ عل الداد

سنوات ٥ االمهال فترة

١٩٧٩/١٢/٤ التفاقية ا توقيع تاربخ

rr



تطوير شروع
الجنوب نفهد حقول

عمان سلطنة - ٥

 يزيد بما البالد بجنوب حديثاً المكتشفة النفط حفول استغالل الى المشروع يهدف
 من الثاني النصف في يومياً برميل الف ٨* بمقدار الخام النفط من السلطنة انتاج

٠١٩٨٠

 شبكة وانشاء ومرمول، أمل بحقول النتاجية ا اآلبار من عدد حفر المشروع ويتضمن
 ا*كروع يشمل كما العاصمة مرفأ الى النتاج ا لنقل الضخ ومحطات األنابيب خطوط من

السكنية. والمجمعات والمعالجة التجميع مراكز

 منها الصندوق قرض يمثل درهم مليون ١٥٨٨بنحو الجمالية ا المشروع تقدرتكاليف
أ٤٢ نسبة

 المديرية التنفيذ علمى وتشرف ،المساهمة عمان تطويرنغط شركة المشروع بتنفيذ تقوم
 النصف في المشروع اعمال تنفيذ من االنتهاء ويتوقع العمانية، بالحكومة للمالية العامة
٠١٩٨١ عام من الثاني

درهم مليون ٦٦٣ القرض قدمة

٧٨/١٠/١١-١٩٨٥/٧/١ األجل

الفائدة سعر

األول يستحق سنومة نصف أقساط ١ . عل
١٩٨١/١/١ في

السداد

سنة ٢

'

االمهال فترة

١٩٧٨/١٠/١١ قدة التفا ا توقدع تارهخ



مشروع - أ أجل من المخلفات وتجميع المدينة لسكان النقية الثرب مياه توفير المخدوع يستهدف
تعز مدينة ومجاري مياه المتزايدة. المدينة احتياجات وتدبير العامة الصحة عل المحافظة

 مترمكعب مليون ١١,٦ لتوفير الجوفية المياه تطويرمصادر أعمال من المشروع يتكون
 ات انشاء مع ملم ٥٠٠ وقطر كيلومتر ٢ ٦ بطول لرئيسيا النابيب ا وخط ، سنوياً ٥الميا من

 الى الفرعية التوزيع شبكة الى باالضافة الضخ ومحطات الكيمائية والمعالجة الخزانات
 خالل من المعالجة وكذلك والطرد للتجميع المجاري توصيالت المشروع يشمل كما المشتركين
والترسيب. األكسدة مستنقعات

 درهم مليون ١٦٧ منها درهم مليون ٢ه٦لي بحوا للمشروع الجمالية ا التكاليف تقدر
 من ^٢٤ ونحو التكاليف، اجمالي من ^ ١٦نحو الصندوق قرض ويمثل الجنبي ا بالنقد

 ووكالة للتنمية، السعودي الصندوق المشروع تمويل في ويساهم الجنبي ا بالنقد التكاليف
اليمنية. الحكومة جوار الى ألمريكية ا المتحدة الواليات بحكومة التنمية

 المشروع وادارة بتنفيذ القرض من المستفيدة الجهة وهي والمجاري، المياه هيئة تقوم
٠١٩٨١ من األخير الربع في الرئيسية المشروع أعمال تستكمل ان ويتوقع

درهم هليون ٤ " القرض قدمة

٧٨/٧/١-١٩٩٨/٢/١ اآلجل

^٣١/٢ القائدة سعر

 ألول ا يستحق سنوى نصف قسط ثالثس عل
٠١٩٨٢/٨/١ في السداد

سنوات ٥ المهال ا فترة

١٩٧٨/٧/١ االتفاقدة توشع تاريخ



سهام، وادى بحوض الطبيعية المياه لمصادر شامل مسح اجراء الى المشروع يهدف سهام وادى دراسات شروع
 الهندسية الدراسات واعداد المنطقة، في الزراعية للتنمية المطلوبة االعمال ح واقترا

. العمال ا لهذه والتصميمات

 الصندوق قرض ويمثل درهم، مليون ١٠١٨ الدراسات لهذه الجمالية ا التكاليف تبلغ
للتنمية. الكويتي الصندوق المعثروع تمويل في ويساهم المطلوب، التمويل من /٤٦١٣

تهامة، اقليم تطوير هيئة اخراف تحت الدراسات باعداد استشاريون ء خبرا يقوم
٠١٩٨٠ منتصف في منها النتهاء ا ويتوقع

درهم مليون ٥ القرض قدمة

٧٨/٢/١٥-١٩٩٧/٧/١ األجل

١ ١/٢/ I ا
 االول يستحق سنوى نصف قسط ٣ . عل

١٩٨٣/١/١ في
السداد

سنوات ٥ االمهال فترة

١٩٧٨/٢/١٥ التغاشة ا توقيع تاريخ



تجديد مشروع مليون ١ ٧نحو الى امبالي في القائم للمصنع السنوي النتاج ا زيادة لى ا المفبروع يهدف
االفريقي النسيج مصنع شاملة اصالحات اجراء المشروع ويتضمن . الحالي النتاجا أمثال أربعة أي االقمشة مترمن
 ات معد وتدبير الالزمة، الغيار قطع وتوفير آالته، وتجديد واستبدال ومرافقه، المصنع لمباني
االنتاج. جودة لرقابة معمل وانشاء الداخلي، النقل

 درهم مليون ٤٢ منها درهم مليون ٥٧ بنحو للمشبروع االجمالية, التكاليف تقدر
 الجمالية ا التكلفة من ثماً ٤ ٤ نحو الصندوق قرض ويمثل ،الجنبية ا بالعمالت ممولة عناحبر
 العربي المحبرف المشروع تمويل في ويساهم ،الجنبية ا بالعمالت التكلفة من ثما٦ً . ونحو

األوغندية. الحكومة جوار الى افريقيا في القتصادية ا للتنمية

 من المستفيدة الجهة - الوغندية ا الصناعة بوزارة الوحلني النسيج مجلس يقوم
 في المشروع أعمال تنفيذ من االنتهاء المتوقع ومن وادارته، المشروع بتنفيذ - القرض

٠١٩٨٢ عام منتصف

درهم مليون ٢٥ القرض قدمة

٧٨/٧/٢٥-١٩٩١/٧/١ اآلجل

٤ ١/٢^ الفائدة سعر

 أولها يستحق سنوى نصف قسط ٢ * عل
١٩٨٢/١/١ في

السداد

سنة ٣ ١/٢ االمهال فترة

١٩٧٨/٧/٢٥ االتفاقدة توشع تاريخ

٣٧



السنغال: جمهورية - ٨

شروع
وبيال كاموبيل سدى دراسات

 وبيال كاموبيل سدى وشكل لموقع االمثل الحل الختبار هندسية دراسة اعداد يجرى
 من للتنفيذ الالزمة التصميعات اعداد مع الزراعية، األراضي الى المالحة المياه تسرب لمنع

الصرف. ومجاري وقائية وحواجز سدود
 الصندوق. قرض من بالكامل تعويلها ويتم درهم مليون ٤ نحو الدراسة هذه تتكلف
نهاية في منها االنتهاء ويتوقع السنفالية المالية وزارة الدراسات اجراء عل تشرف

٠١٩٨١

درهم مليون ٤ القرض قدمة

١٩٧٨/١/٨-١٩٩٧/٧/١ األجل

*٣١/٢ الفائدة سعر

ستحق سنوى نصف قسط ثالثين عل ١٩٨٣األولى؛لي/ السداد

سنوات ٥ االمهال فترة

١٩٧٨/١/٨ قدة التفا ا توقدع تاربخ



االسالمية: االتحادية القمر جزر جمهورية - ٩

 عنجوان مطار تعمر مشروع لهذه الوحيد المنفذ يعتبر والذي عنجوان جزيرةمطار مهبطتعمير الى المشروع يهدف
الدولة. أقاليم أغنى عنجوان جزيرة وتعد الجزيرة،

 بكسوة تغطيته ذلك في بما المطار لمهبط والترميم الصالح ا أعمال المشروع يتضمن
 جوار الى المحيط ء لشاطى المالصق المطار جانب في القائم الجسر وتقوية جديدة، أسغلتية

األساسية. المرافق اصالح اعمال

 القمر جزر في الطرق لشبكة فنية دراسات الجراء القرض من جزء تخصيص تم وقد
 . الصندوق قرض بالكامل يمولها درهم مليون ٤ نحو االعمال ٥لهن التقديرية التكاليف وتبلغ

٠١٩٨١ نهاية في أعماله اكتمال ويتوقع النقل، وزارة المشروع بتنفيذ تقوم

درهم مليون ٤ الغرض قيمة

األجل

^٢ الفائدة سعر

 متساولة سنولة نصف قسط ثالثين عل
١٩٨٣/١/١ فى األول ستحق

السداد

سنوات ٤ االمهال فترة

١٩٧٩/٣/٣١ االتفاقدة توشع تاريخ

٣٩



ليسوتو مملكة -١٠

ومواصفات االنشاءات ألعمال الهندسية التصميمات وضع الدراسات تتضمن الهندسية الدراسات
للمطار. الالزمة واألجهزة المعدات ليسوتو لمطار

بالكامل، الصندوق يمولها درهم مليون ٣ نحو للدراسات االجمالية التكاليف تبلغ
 التي الدراسات هذه وضع عل باالنبرافليسوتو مملكة في والمواصالت النقل وزارة وتقوم
 تبغ الذي المطار انشاء مشروع في لبدءبا يسمح وبما سنتين، نحو تستغرق أن لها يتوقع
درهم. مليون ٨٠ نحو تكلفته

درهم ٣< ■ *'*<** القرض قدمة

١٩٧٨/٢/٦-١٩٩٢/١٠/١ األجل

/٢ الفائدة سعر

 ألول ا يستحق سنوى نصف قسط عشرين عل
٠١٩٨٣/٤/١ في السداد

سنوات ٥ االمهال فترة

١٩٧٨/٢/٦ التفاقية ا توقيع تاريخ



٤۶

ني مالجا جمهورية -١١

 الكهربائية للطاقة روجيه مشروع االستهالك مراكز الى ونقلها يكاليكاأند في الكهربائية الطاقة توليد المعثبروع يستهدف
. امانجا ومور ناريقوفأنتا في

التحويل ونفق متر، ١٢٥ وطول متر ٣. بارتفاع تحويفي سد انشاء المشروع يتضمن
 (ويجري ميجاوات ٢٨ منها كل قدرة مولدات ٤ الستقبال المولدات وبيت كيلومتر، ٤ بطول
 ١٥. بطول كيلوفولت ١٣٨ جهد عل علوي نقل وخط ، ألولى) ا المرحلة في فقط اثنين تركيب

المساعدة. والخدمات الملحقات الى باالضافة والفرعية الرئيسية المحوالت ومحطات كيلومتر

 درهم مليون ٤١٤ منها درهم مليون ٤٧٥ بنحو للمشروع الجمالية ا التكاليف تقدر
 الكويتي والصندوق الدولية التنمية هيئة المفروع تمويل في ويساهم ،آلجنبية ا بالعمالت
 افريقيا، في االقتصادية للتنمية العربي والمحرف للتنمية السعودي والصندوق للتنمية،
مالجاني. حكومة الى باالضافة كندا بحكومة الخارجي العون ووكالة

 يتوقع الذي المفروع أعمال عل باالخبراف غشقر مد كهرباء هيئة وهي جراما، تقوم
٠١٩٨٢ من األول الربع خالل تنفيذها من االنتهاء

درهم مليون ١٦ الغرض قيمة

١٩٩٤/٣/١_ه٧٩/١./٢١ األض

/٣٠٥ الفائدة سعر

 ألول ا يستحق سنوى نصف قسط ٢ . عل
١٩٨٤/٩/١٥ في

الداد

سنوات ٥ االمهال فترة

١٩٧٩/١٠/٢١ االتفاقدة توقيع تاريخ

٤١



سيشل جمهورية ا ١٢

مخازن احتياجات لتوفير يوميا المجروش الثلج من طن ١ ٢ انتاج المشروع يستهدف الثلج وحدة مشروع
الثلج. من البحري الصيد وأسطول االسماك تبريد

 بوحدة مزود طن ٢ . سعته ومخزن التثليج وحدة ات ومعد ات انشاء المشروع يتضمن
الملحقة. والخدمات تبريد

 الصندوق ويمولها امارات درهم اًلف ٨٠ . نحو للمفبروع الجمالية ا التكلفة تبلغ
بالكامل.

 الذي المفبروع تنفيذ عل باالنبراف سيشل في الزراعة بسكرتارية الصيد دائرة تقوم
واحد عام خالل انجازه يتوقع

درهم ٨ , " القرض فدمة

١٩٩١/٧/١ - ١٩٧٩/١٢/١ األجل

-/١١٥ الفائدة سعر

١٩^٢/١/١ فى ألولا ستحق سنوى نصف قسط ٢ . عل الداد

سنة ٢ االمهال فترة

١٩٧٩/١٢/١ االتفاقدة توشع تاريخ

٤



لين برا كهرب؛) مشروع ب_ من الجمهورية جزر ثانية برالين لجزيرة الكهربائية الطاقة توفير الى المشروع يهدف
 والصناعات السياحة حركة وكذلك بالمواطنين، وسكناها تعميرها ينشط بما المساحة حيث

والحرفية. الصغيرة

 مع فرعية محوالت ومحملة ميجاوات، ٢ قائمة بطاقة قوى محطة من المفروع يتكون
الوقود- وخزان توزيع، وشبكة كيلومتر، ٦ طوله مدفون نقل خط

 بالعملة درهم مليون ١. منها درهم مليون ١٣ للمفبروع الجمالية ا التكلفة تقدر
 بالعملة التكلفة من ثما٣٢ً الجمالية، ا التكلفة من ثما٢٥ً نحو الصندوق قرض ويمثل ألجنبية، ا
عمان. سلطنة حكومة الماثبروع تمويل في ويساهم ،الجنبية ا

 يتوقع الذي المشروع وادارة بتنفيذ سيشل بجمهورية والمواسء االشغال وزارة تقوم
٠١٩٨١ نهاية في أعماله استكمال

درهم٣, ٢ •٠•,٠٠ القرض قيمة

١٩٧٩/١٢/١-١٩٩١/٧/١ األجل

/٤٠٥ الفائدة سعر

األول مستحق سنوى نصف قسط ٢ * عل .ذ١٩٨٢/ذ١/١في الداد

سنة ٢ االمهال فترة

١٩٧٩/١٢/١ االتغاشة توشع تاريخ

٤



متحئممخاإو,غ)
جردإ

٤٤



بنجالديش: جمهورية - ١٣

 الطبيعي الفاز مصادر باستخدام المولدة الكهربائية الطاقة نقل الى المفروع يهدف
 السائل الوقود لتكاليف توفرأ الغربية المنطقة الى البالد من الغرقية المنطقة في المتوافرة
 لدرجة زيادة للطاقة موحد بنظام البالد ربط الى يهدف كما حالياً، والمدععتخدم المستورد
. االعتماد

نحو وطوله كيلوفولت ٢٣' جهده مزدوج علوي كهربي نغل خط من المشروع يتكون
 المحوالت محطات مثل الخطة وملحقات بالمياه، مغمورة ميل ٨ لى حوا منها ميال ٩٥

المغمور. الجزء لعبور القيسونات وانشاءات

 ويمثل االجنبية بالعمالت درهم مليون ٢٥٧ منها درهم مليون ٣٣٩ المفروع يتكلف
 بالعمالت الممولة التكاليف من ^٢٣, ٣ نحو التكاليف، جملة من ^ ١٧, ٧ الصندوق قرض

للتنمية. الكويتي الصندوق المفروع تمويل في ويساهم ،االجنبية

 ويتوقع وادارته، المفروع تنفيذ بمسئولية بنجالديش في الطاقة تنمية مجلس يقوم
٠١٩٨٢ نهاية قبل المفروع أعمال استكمال

 الكهربائي الربط خط شروع
مدينتي. بين

وابشودري توثجي

درهم مليون ٦ * القرض قيمة

١٩٩٧/٨/١ - ١٩٧٨/٣/٢٨ االجل

^٣١/٢ الفائدة سعر

 الول ا يستحق سنوى نصف قسط ٣ . عل
٨٣/٢/١ في

السداد

سنوات ٥ االمهال فترة

١٩٧٨/٢/٢٨ االتفاقدة توقعع تاريخ

٤٥



المالديف: جمهورية -١٤

 الطائرات استقبال من يتمكن بحيث للبالد الرئيسي المطار تطوير المشروع يستهدفهلولي مطار توسعات مشروع
 السياحة لقطاع وتنشيطأ النقل، حركة في المجاورة البالد عل المالديف العتماد تقليال الكبيرة
. البالد في للدخل الرئيسي المصدر يعد الذي

 وانشاء متر، ٢٥٠٠ طوله يصل بحيث الطائرات مدرج ومد اصالح المشروع يشمل
 المطار وتزويد والمخازن، والمراقبة الركاب مباني انشاءات مع للطائرات جديد مربض

المطارات. خدمة ومعدات المالحية بالمعدات

 ممولة درهم مليون ٦٨ منها درهم مليون ٧٢,٦ للمشبروع االجمالية التكاليف تبلغ
 ،للمشروع الجمالية ا التكلفة من بز ١ ١ نحو الصندوق قرض ويمثل األجنبية، بالعمالت
 للتنمية الكويتي والصندوق للتنمية السعودي الصندوق من كل المشبروع تمويل في ويساهم

المالديف. حكومة جوار الى

٠١٩٨* عام من الثاني خالل.الربع المفبروع أعمال تنفيذ استكمال المتوقع من

درهم ملسن ٨ القرض قدمة

٧٨/٩/١٧-١٩٩١/٧/١ األجل

ل، الفائدة سعر

اولها ستحق سنوى نصف قسط ضن عل
١٩٨٢/١/١ في

السداد

سنة ٣ ١/٢ االمهال فترة

١٩٧٨/٩/١٧ التفاقدة ا توقيع تاريخ



 شلوك مرس تطوير مشروع يعزز بما والتخزين والشحن والتفريغ الغن، استشال سعة زيادة اموع يستهدف
 بطول ورصيف مترأ، ٨٥* لمساحة ج أموا كاسبر بناء ويتضمن للميناء، القتصادي ا الدور
 ،تخزين كساحة مربع متر اًلف ١٠٠ مساحة اعداد مع مترأ ١٤،١٢ بين وعمق مترأ ٤٥٠

 الصيانة العمال متر ١. نحو وعمق متر ٤٢. بطول رصيف بناء أيضا المدثبروع ويشمل
والطرق. التصال وا للعمليات الميناء خدمات زيادة وكذلك البحرية، للحاويات

 مليون ٩٨ منها درهم مليون ٢٢٠ بنحو المشروع من األولى المرحلة تكاليف تقدر
 ونحو التكاليف جملة من /١٣ لي حوا الصندوق قرض يفطي وسوف ،ألجنبية ا بالعمالت

 الى التمويل في للتنمية السعودي الصندوق ويساهم ألجنبية. ا بالعمالت التكاليف من /٢٩
.مالطة حكومة جوار

 في المتوقع اكتماله بعد ارته واد المدثبروع بتنفيذ المالطية بالحكومة الشغال ا وزارة تقوم
٠١٩٨٢ نهاية

درهم ملدون ٢٨ القرض قدمة

٧٨/٣/٢٨-١٩٩٣/٧/١ اآلجل

٢ ١/٢^ الفائدة سعر

 ألول ا بستحق سنوى نصف قسط ٢ ٦ عل
-١٩٨١/١/١ في

السداد

سنوات ٣ االمهال فترة

١٩٧٨/٣/٢٨ االتفاقدة توشع تاريخ

٤٧



٤٨



 الصندوق قروص مسحوبات — المدفوع االل رأس - المبرمة لضض١
)١٩٧٩ - ١٩٧٤(

)٢( بياني رسم
والمسحوبات المدفوع المال رأس الى والمسحوبات لمبرمة ا للقروخى لمئوية ا النسب

 المبرمة القروض أجمالي الى
)١٩٧٩-١٩٧٤(

 المدفوع المال رأس الى المسحوبات نسبة
 المبرمة القروض اجمالي الى المسحوبات نسبة
المدفوع المال رأس الى لمبرمة ا القروص نسبة

٤٩



 تزمخت1إساالمىتالزئضزالمةفيذسماًل|لمص عملئة

١٩٧٩/١٢/٣١ ز|تليدنى1ت1ل|سةاسبةاا۶اايا/د
دريفمر مليون ل I مقربة

١٩٧٩- ١٩٧٤

١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ١٩٧٥ ١٩٧٤ الساب

٦٩٢/٦٧ ١٥٥,٦١ ١٠٠/٠٠ ٣٧/٥٠ ۵٨٠/٠٠ المدفئ ل الما - لو \ل
١٥٦٥/٧٨ ٨٧٣/١١ ٧١٧/٥٠ ٦١٧/٥٠ ٥٨٠/٠٠ ٥٨٠/٠٠

(كع) ي الجما ا

٥٦/٣٦ ٤٠/٨٧ ٣٠/٩٩ ٣٦/٩٠ ٤٥/٢١ ١٨/٧٢ ل ط,ال1. '-٧ا

٢٣٢/٥٨ ١٧٦/٢٢ ١٣٥/٣٥ ١٠٤/۴٦ ٦٧/٤٦ ٢٢/٢٥ (كئ) 'إلجباال

١٧٩٨, ٣٦ ١٠٤٩/٣٣ ٨٥٢/٨٥ ٧٢١/٨٦ ٦٤٧/٤٦ ٦٠٢/٣٣ خياطات٧رسالهالوا

٤٠٢/٨٠ ٨٤٠/٠٠ ٥٣٩/٠٠ ٦٦١/٦٠ ١٩١/٠٠ ١٩٩/٢٠ ابصدوق االروايااًرمها

٢٨٣٣/٦٠ ٢٤٣٠/٨٠ ١٥٩٠/٨٠ ١٠٥١/٨٠ ۴٩٠/٢٠ ١٩٩/٢٠ ؛كع ( االجماني

١٠٣/١٠ ۵/٦٠ ٨/٤٠ ١١/٠٠
 المشروعات رسماف نى المدداشمة

الصندوق اترحا اس

١٢٨/١, ٢۵/٠٠ ١٩/٤٠ ١٩/٤- ١٩/٤٠ ١١/٠٠ كع)( اإلجماني

٢٩٦١/٧٠٠ ٢٤٥٥/٨٠ ١١١٠/٢٠ ١٠٧١/٢٠ ٤١٧/٥٥ ٢١٠/٢٠
 في ولمساشمة المهرمة العروضى إجاني
الصندوق قها I ا"لبى المثحدعات للهمال

٥٧٣/١٧ ٢٩٦/١٣ ٣٩٢/٤٨ ١٤٠/٢١ ٩/٠٣ ١/٩٦ الصندوق قروى مموات

١٤١٢/٩٨ ٨٣٩/٨١ ٥٤٣/٦٨ ١٥١/٢٠ ١٠/٩٩ ١/٩٦ (ني) اإلجعاني

١٠٤/٢٣ ٨/٢٣ ١/٢٢ ٦/٥٣ K,٢i ،/٥٧
 رسمال في الصندوق مساهمة

مإ لنصف ا المشروعات
٢,.١٣٣ ٢٨/٧٩

٢٠/ ٥٦ ١٩/٣٤ ١٢/٨١ ٤/٥٧ ) كع ( ي الجما ا

١٥٤٦/٠٠ ٨٦٨/٦٠ ٥٦٤/٢٤ ١٧٠/٥٤ ٢٣/٨٠ ٦/٥٣
 قروضىالموندوق ت مسدموبا فيإجا

المشثعات ولدمال فى فجة المد ولمساشمة

X١٨١/٠ *٢٧٨/٤ ٢٢١/٧ * X ١٧٠/٣ X ٦٧/٣ ٧٠ ٣٤/٤ الىلم.س|الاللغع انيية اشعف -ندة

y ٤٩/٩ x۴٤/٥ ٧٠ ٩؟ X ١٤/٤ X ٢/٨ ١/٠ * انيمة شيفا لإتما إل ت /(\ل ا -نبة
X ٩٠/٢ X ٩٦/٢ ٧٠ M٥,K ا ٢٤/٥ X ١/٩ X ٠/٣ ةس|اللى|لعغع الى انيات -نبة

X ٩٨/٧ X ٩٩/٥ X ٧٨,٦ X ٢٧/٦ X ٤/١ X ١/١٣ نى الدفية نية زل مات ا ندة -
إس|الالخع يىل|خأاتالى



الثالث الفضل
 التهوعة نقولها الي،، المشروعات
ابوهئارش مسدوق ويدرهتا



 في للحكومة الغنية المشورة تقديم ليشمل الماضية الفترة خالل الصندوق نشاط اتسع
 في الحكومة تمثيل ليشمل وكذلك المتحدة، العربية االمارات دولة في التنمية مشروعات بعض
 ات ن المعثبروعات من عدل تمويل مثل الخاصة الطبيعة ات ن الخارجية ات المساعد بعض ادارة

،السيوية وا الفريقية وا العربية الدول بعض في واالجتماعية االقتصادية المزدوجة الهمية ا
المشروعات: هذه لبعض موجز عرض يل وفيما

اليمنية: العربية الجمهورية - ١

 مشروعا وهما اليمن في الحكومة قبل من ممولين مشروعين بادارة الصندوق يقوم
 رئيس نهيان آل سلطان بن زايد الشيخ سمو تعهد اف واللن ،مأرب وسد ،مأرب صنعاء طريق
بالكامل. تكاليفهما بتحمل الدولة

 الدثبرقي والجزء العاصمة بين يربط والذي صنعاءامأرب، طريق في حاليا العمل يسبر
 كيلومتر ١٧٣ حلوله اسفلتي لطريق المطلوبة االعمال نصف من اكثر انجز وقد البالد، من

من بأكثر للمشروع الحالية التكلفة وتقدر والسياحية، التجارية الحركة تنشيط يستهدف

 من األخير الربع في المشروع تنفيذ في العمل ينتهي أن المتوقع ومن درهم، مليون ٢ • *
١٩٨٠

 سد وهو ،مأرب بسد الخاصة الدراسات باستكمال الحالي الوقت في الصندوق يقوم
 الزراعية الراضي ا من -هكتار آالف ١ . يقارب ما انعاش في القتصادية ا مزاياه تتضح تاريخي

متر؛ ٣٩ نحو السد ارتفاع ويبلغ الري، الحتياجات وتخزينها السنوي الغيضان مياه بدرء
 ذك في بما الريفية والتنمية الري منشآت - السد انشاء جوار الى - المفروع اعمال وتشمل
 عند المشروع تكلفة تصل أن المتوقع ومن المدارس ا وبعض صحية، وعيادة نموذجية مزرعة
درهم. مليون ٢ ٠ ١ الى تنفيذه اكتمال

.جمهورية - ٢
في نكمية الهمية ١ من ءالية درجة عز) بمشروعين االمارات دونة حكومة هتمت ١ : يمعر لمو

/برعو. بربرا طريق مشروع جوبا، سكر مشروع وهما الصومال،
 سنوية بطاقة القصب من السكر النتاج مصنع انشاء جوبا سكر مشروع يشمل

 توريد يضمن بما جوبا لمنطقة الزراعية التنمية أعمال الى باالضافة طن ألف ٦٨ مقدارها
 من الصومال واردات تعويض بهدف وذلك . االنتاج موسم خالل القصب من المناسبة الكمية
 ٦٥٠ نحو للمشروع االجمالية التكاليف وتبلغ ،مدفوعاتها ميزان عل للعبء تخفيفاً السكر
 تم وقد ،درهم مليون ٣٠٤ , ٢ مقداره قرضاً االمارات دولة حكومة منها قدمت ،درهم مليون
 امهال فترة المقترض منح عل االتفاقية ونصت ،١٩٧٧يونيو ٢٩في القرض اتفاقية توقيع
 قسط عثرين عل ١٩٨٣/١/١ في السداد أ يبد بحيث سنة ونصف سنوات خمس قدرها
 ان بالذكر الجدير ومن ٠١٩٩٢/٧/١ في منها االخبر ويستحق متساوية سنوية نصف

 في حالياً العمل يجري الماثبروع. هذا تمويل في ايضاً يساهم للتنمية السعودي الصندوق
٠١٩٨١ في االنتاج يبدأ اًن له ويتوقع المعثبروع، تنفيذ

القلب وبين بربرا ميناء بين ويربط كيلومتر ١ ٣ * نحو برعوا ا بربرا طريق طول يبلغ
،البالد ء اجزا بين والترابط ائية الغن المواد ونقل التجارة حركة يزيد بما للصومال التجاري
 نحو الجمالية ا تكلفته وتبلغ والجسور، العبارات مثل النشاءات ا من ا عدد المشروع ويشمل

٠١٩٨٠ عام من االخير الربع في الطريق اكتمال المتوقع ومن درهم، مليون ١٨٧

٥٢



 وص سوريا في كببرة ش^ت ثالثة تمويل في االمارات دولة حكومة تساهم
 للسكن، مصانع ثالثة انشاء مشروع وهي التنمية'افورية، فطة في أولوية ذات مشروعات
 المساهمات هذه مجموع ويبلغ الدولي، تطويرهطاردمشق ولجوع ‘انحرق مصنع وشروع

درهم. مليون ٤ . . نحو

 ض سنويا طن ألف ١ ٥ . مجموعه ما النتاج مصانع ثالثة االول المعثبروع يتضمن
 هذه في االشراد عل سوريا اعتماد من تقليال وذلك سلحب، وتل ومسكنه، الرقة، في السكر

 االهارات دوأل وشاهم ورهم، مليون ٣٣٢ نحو االجمالية المشروع تكلفة وتبلغ السلعة،
 الحدناعات العامة المؤسسة وتقوم درهم مليون ١ ٣ . وقدره بالكامل الجنبي ا النقد بتمويل

 انتاج موسم في اعماله اكتمال يتوقع الذي المشروع تنفيذ عل باالشراف السورية الغذائية
٠١٩٨٠

 نوبات ض سنويا طن ألف ٦ . انتاج الى الزور دير في الورق مصنع مشروع يهدف
 الواردات عن وتعويضا ،سوريا في المتزايد المحل الستهالك ا لحاجات وفقأ الورق هن مختلفة

 ذلك في بما والملحقات ات والمعد المدنية االنشاءات عل المشروع و- السلعة، هذه ض
 مليون ٤ ٤ . نحو للمشروع الجمالية ا التكلفة وتبلغ . الحديد بالسكة والربط للعاملين المساكن

 دولة حكومة بتغطيته تقوم للتكلغة الجنبيا يمثل.النقد درهم مليون ٢ ٢ . أي نصفها درهم
 السورية الكيماوية للصناعات العامة المؤسسة المشروع بادارة وتقوم بالكامل. المارات ا

٠١٩٨٠ بداية في العمال ا استكمال ويتوقع

 دمشق مطار لتطوير برنامج بتنفيذ سوريا في المدني للطران العامة المديرية تقوم
 مع يتوافق بما المناسبة بالمعدات ٥وتزويد النهائي المطار مبنى استكمال يتم بحيث الدولي
 المالحة خدمات المشروع ويشمل المطار، عبر والسياحية التجارية الحركة في الكبيرة الزيادة

 مليون ١ه٢الى للمشروع االجمالية التكلفة وتصل ،الصيانة ورش وتطوير الشحن وصاالت
مليون ٥ ٠' االمارات دولة مساهمة وتبلغ الجنبية ا بالعمالت درهم مليون ٣٩ منها درهم

درهم.
 ويبلغ الثالثة، المشروعات هذه تمويل قرض اتفاقية توقيع ١٩٧٦/٦/٢١ في تم

 ٥ مدتها سماح فترة المقترض ويمنح /،٤ السنوية فائدته درهم، مليون ٤ . . القرض
 في اولها يستحق متساوية سنوية نصف قسط ععثرين عل السداد يتم بحيث سنوات،

٠١٩٩٠/١٠/٣١ االخيرفي يستحق ،بيذما١٩٨١/٤/٣٠

العربية مصر جمهورية - ٤

 قناة فتح العادة عاجل مشروع باعداد ١٩٧٤ عام خالل الممرية الحكومة قامت
 ذلك في بما ،١٩٦٧ عام عل السابق المستوى بنفس العالمية البحرية للمالحة السويس
 محطات انشاء واعادة القناة جوانب وترميم وتطهيره المالحي المجرى من العوائق انتشال
 التكلفة وتبلغ التكميلية، والمنشآت المواصالت ومراكز االشارة ومحطات المالحية المراقبة

 بقرض المشروع تمويل في المارات ا دولة ساهمت وقد درهم، مليون ٤٥٠ للمشروع الجمالية ا
 سنوية بفائدة ،١٩٧٤/١١/٢٦في الموقعة القرض التفاقية طبقا درهم مليون ١٤٧ مقداره
 يكون بحيث سنة ونصف سنوات ثالثة قدرها سماح فترة المقترض منح مع /٣ \/\ قدرها

 ١٩٧٨/٣/٣١ في اولها يستحق متساوية سنوية نصف قسط ثالثين عل السداد
• لكمية الكويتي الصندوق المعثبروع هذا تمويل في ويساهم ٠١٩٩٢/٩/٣٠ في االخير

 الجمهورية - ٣

السورية العربية



القمر: جزر جمهورية - ٥
 حكومة خصصت فقد القمر، جزر بها تمر التي الصعبة االقتصادية للظروف نظرا

 الصحة مجاالت في امها الستحد امريكي والر د مليون ٢ قدرها مالية مساعدة المارات ا دولة
 الالزمة الثاثات وا المواد وكذلك الضبرورية، العالج ومهمات معدات بعض لتدبير والتعليم

 ٥هذ ء خبرا اعمال حاليا وتجري ،١٩٧٩ اكتوبر ٣ في لمنحةا اتفاقية توقيع تم وقد ،ارس للمد
المهمات.

المالديف: جزر - ٦
 االتصاالت وجود المالديف ارخبيل في البحرية للمالحة الضبرورية الحاجات. من
 المالحة عل البالد تعتمد حيث الخدمة وانتظام الكفاءة من راق مستوى عل الالسلكية

 فقد الهمية ا لهذه وتقديراً االخرى، بالبلدان ولالتصال بينها لالتصال كوسيلة البحرية
 محطة خبراء لتغطية درهم مليون ٤ مبلغها مالية مساهمة االمارات دولة حكومة قدمت

 لجهود ودعما االتصال، لهذا تيسيراً الصناعية القمار ا اشارات الستقبال كاملة ارضية
 مليون ٤ بمبلغ ١٩٧٦/٨/١٤ بتاريخ قرض اتفاقية توقيع تم وقد البالد، هذه في التنمية
 عل القرض يسدد اًن وعل سنوات، ٥ قدرها امهال فترة مع/٢ قدرها سنوية بفائدة درهم
 في الخير ا ويستحق ١٩٨١/٧/١ في منها الول ا يستحق متساوية سنوية نصف قسط ثالثين

٠١٩٩٦/١/١

أوغندا في السبقية ا ذات المفبروعات من اً واحد اروا بكواش طريق مفبروع يعتبر : أوغند جمهورية ا
 التي االخرى ءالجزا ا استكمال الى باالضافة النيل غرب منطقة ربط الى المشبروع فويهد
 ١١٣ الطريق طول ويبلغ والزائيرية، السودانية بالحدود االوغندية الطرق شبكة تربط

 الذي الجنبي. ا المكون تمثل نصفها درهم مليون ١ ٨ . نحو الجمالية ا كلفته وتبلغ كيلومتر،
 اعمال اكتمال المتوقع ومن درهم، مليون ٤ . مقداره بما االمارات دولة حكومة فيه تساهم

 في المشبروع ا هذ قرض اتفاقية توقيع تم وقد ٠١٩٨٠ عام من الثاني النصف في المثبروع
 ٥ مدتها امهال فترة ومع /٣١/٢ فائدة بسعر درهم مليون ٤ « بمبلغ ،١٩٧٧/٨/١٥

 في منها الول ا يستحق متساوية سنوية نصف قسط ثالثين عل اد السد يتم اًن وعل سنوات
٠١٩٩٧/٣/١ االخيرفي ويستحق ١٩٨٢/٩/١

االجهزة بتدبير الخاصة الدراسات لستكمابا الحالي الوقت في الصندوق يقوم ئب، ن "“جمهور

 عل تيسيراً العالجية وقدرتها كفاءتها لرفع زائير في للمستشغيات الالزمة الطبية ات والمعد
 في المارات ا دولة حكومة مساهمة وتقدر الطبي العالج هي اساسية لخدمة وتلبية االهالي

 خطة بشأن اتفاق الى قريباً الوصول المنتظر ومن درهم، مليون ١٩ بنحو الصدد هذا

التذويد.

٥٤



 الععئد يل؛ا،تعل ار رابغاليلر/ة الم-دبفى

لغاًدلغدل/4ال
١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ابيان

٢٦٥/٠٠٠ ١٨٨/٠٠٠ ٣٨٤/٢٠٠ *٥ * ٨/ ٠٠ ١ الحمية االروض احماي
١/٤٧٧ثم٢أ ١/٢١٢/٢٠٠ ١/٠٢٤/٢٠٠ ٦٤٠/٠٠٠ ]dT[ االحماد

٣٢٣١/٨٣٦ ٣٣٩/٠١٢ ٣٣٧/٤٧٦ ١٩٢/٧٣٦ li'i’uj ]V١:ومدددححوبا
١.١./ا.١. ٨٦٩/٢٢٤ ٥٣٠/٢١٢ ١٩٢/٧٣٦ اصع) االجاي

/■ ١هاال ا ٧١/٧ بز ٥١/٧ ٣٠/١ .7  الي ذسة؛لمسجودات
. المهرمة وضإعتر ا

٠ لم^ابصبمذإ ١٩٧٥ نى لمخ ريم بدن ١٣٢/٠٠ _١ : مالحظات
اباه ف يمل ٢ل وال .//\ 1y< &لل< نبمة رلحيم ميررك ١٧٢/٠٠ -٢
الزاه ف ين٠ت<رغ«بىاا>ا/رلأل; ده،ا;ا؛ مبريع ١٥٦/٧٠ -٣





اوادع اسل
باًحشا١ هيد لتا مشروعا



المدشرئ وصبب لمفزع ١ الدوفة

ت لنوسناا هر خا رتصيع وحدة ۶ نثا ا
 قنوع انحاص هومة لرناع تحقثا

 فوسنات ثنائ النتن المصادرات
٠٤الرإسوسذوردئ١المذثادروحامهنى

نيةلمنوسناا سجدةالا مصغ االردن

 ٧اا اقاهبقالم,,آل ازد ألمث ف :,ج! آ.
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 االنة اصدوي درسات مغدوقا يموال
صرالسكتع فها لما واالقتصادية

 س|د المانحة المياه تسحى لمخ
 هبرويبسا االشمان االعجماتإجببع وعداد

. االزسدات بعداسفاء لمخرئ١ تتعين ق

مدكاموسل الستغاال

 إلتخو-لوسد للتخزى سد انشاء
. الهرناب لتهغيد وهطة

مدونة تا سد نونسبر'

 جبرمنا تزويد الدرئا لستهدف
 بدحنمن . ؛?.ةا < ١ البط؛ةغا؛>ع انوه االو'
 االمحطة مئجرسحبرباالطافة اعداد

 ٣٢ نتدرة احمطاقةلتوإدد نحاربة
. األتل ٢ىخطوط وت ميحا

سوإدثار مسفرى النيجد

 االتلددي المغد نفظورنايب
 وتوهنهر حديثة باستحدالبرمعدات

. الصيادين اصدمات

ين |\ ل ١لصددتطويرا 'االخالدش و’ه

 مدىثلدث عاى لتبحا زراعة تطبر
 لفا ١٣ نزعة نجذطربق سنوت

 لكآروداستخد'شمعداتحدببثة
. الالهة وعحسباً

التمح نظوبرزوعة االكامبرون

 مراجل ثللثتشن االثرى نتطلب
 اصوة الصكت لعوفىI تمتطدا يطى

 المرحة تنعبن لى ١ لمشروعا وبهدف
 الطارمن ادستمكن االوفى

 كلسا ۴٥٠ سعة ركاى ئزتاستقاالطا
. طن ٣٥ تسوية

لى ا١رظ مطبا لعاندا

٥٩



 vj ;بيا لمجعا يرط طر;تمهيد
 مسافة لمماشموا١ إظرقبا ا^صناش

 بتج بما اتحافي إطرنىا همكبرض
 الحياحات اتحصوداى!ا دسمهولة للهحيح

* قالسوا با لالشاوا

 ثع٩الم لحرلتى
الحساس الروى

و هدسا خنا

 تفرلرة متسامودو مداجتوبدديع
 لت متطدا تحدمةلمشوبر ننحوا

حمة وتثنيشع رمةتحا ١ رق U[،ا
. اتجزر بض يناغ١

شامودو مدناء صر ١جزر

آ'جا ؛

 لدعلوبر إثة نا لمرطناًا من جزء ۶نها ا
 مدج بهديد إدنا ون ندور ريا مطا

 ،.ا.مدغ'، ل،ب . ؟دفا مد تسح٠-،٠الطا;ا
k LH وفد "لدولا رؤساء لىالستتا

 المآلة تعول ف ساهبر o ا الصندوق
. ازط

ساندور رمطا حابا

 السد نرمه لىا لمثرئا نهدف
 نئة اكهربا اإطاقة لمنوبلد فيتاغبرا

 ;لت ١ الزإهن واستخدارالمياه
. الرزعية لالوس

ترسال سد فستان با

 ت وإ سما ١؟v من اكساية الطاقة رادة
 طاقة تين وحد نهتفن يخاوات ١١٧ الى

 <±لس^-اة وتفوبة ودت بعا٠ V • ;منها
;سدضخطين١ التوئاتحالية

اساية الغة تهية مالطا

 بطاقث كهردابية1توليدهباعمثإلسنكازكايا

. وات ميجا ١١٠٠



الناسق النضل
 لى ات والوضع افيزاية
١٩٧٩ و ١٩٧٨ خاللعاي



١٩٧٩و١٩٧٨ عاب ريدغءاالبمس الناسة
١٩٧٩ و ١٩٧٨ ارل كازرع وبب ٣١ ف الزانة

الصبوإت ا

٢لبدم ١ بآردز البالع

١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧

لىالسوكوحساست!لظف التدبة ٣/٠٤٦ ٢١/٤٦٤ ٢٩/١٨٠
رخطا وبا ل— لالب ودالئع ٢٦٥/٢٢٦ ١٥٧/٩٦٨ ٢٣٩/٧٩٥

الدستغارإتا
سندابى ٨/٧٧٩ ٨/٩٦٧ ٠٩/٠٠٩

ات٧ مسا ١٣٣/٠١٩ ٢٨/٧٨٨ ٢٠/٥٦٣
طروض ا وبان١مس في هبا ١۴٦٤/٦٧٨ ٨٢٢/٤١٦ ٥٣٩/٦٨٠

مستحقة ونوالثد مدينون ٣٩/٦٢٠ ٣٠/١٨٣ ٢٧/٧٠٩

وش الدس ا مسئ ١٨١٤/٣٦٨ .إ٦٩/٧٨٦ ٨٦٥/٩٣٦

مدة ا٣الذظ ماتاتحسسا

عليها ق ممهد فتروض يد—وهعب ١/٢٤٠, ٥٨٦ ٥٥٤/٦٥٥ ٧٥٥/٢٨٣
لدولةا تموإها تروض ١/٣١٥/٤٤٢ ١/٠٥٤/٣٤,

ثابتة صهوها ١/٤٣٢ ٤/١٠١ ٣/٤٩٠

تهاإذظجامة1-اممسال ٢/٥٥٧/٤٦٠ ١/٦١٣/٠٩٧ ١/٧٨٢/٧٧٣



١٩٧٩ دكاززارر) دبير ٣١ غوب٦ذي١الر

اسور

البالع؛,دزالدذص

١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧

به المصحح در_،\|ل|ل1 ٢/٠٠٧٠٠٠
،

٢/٠٠٠/٠٠٠

فوع ال أل——الم ; Jiii) 

االحتياضاراص

١/٥٦٥/٧٨٠

٢٣٢/٥٧٨

٨٧٣/١١؛

١٣٦/٢٢٢

٧١٧/٥٠٠

١٣٥/٣٥١

طإت وإالخا ل٧ا رإس محمئ ١/٧٩٨/٣٥٨ ١/٠٤٩/٣٣٦' ٨٥٢/٨٥١

(ا,هاًإض؛ذثادات) مخمصس!لمصذدوق ٧/٥٠٠ ٧/٥٠٠ ٣/٥٠٠

اكندمة ترك بآت ومئ االجانات مخسى ٣/٤٦٤ ٢/٧٥٠ ٢/٢٣٢

االدار ممدس٠ااًءصا ئفاه مخممى ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠

مئنون ١ د ٤/٦٤٦ ٩/٨٠٠ ٢/٩٥٣

١/٨١٤/٣٦٨ ١/٠٦٩/٧٨٦ ٨٦٥/٩٣٦
ة ؛مد Uin 1 د 111 ال..)

عدها مصدق وتروض دصب___،ألءعود ١/٢٤٠/٥٨٦ ٥٥٤/٦٥٥ ٧٥٥/٢٨٣

المدولمة تمواها وتروض صدعقود ١/٣١۵/٤٤٢ ١/٠٥٤/٣٤١ ١/٠٢٤/٠٠٠

مغايتة امهون ؤأ مستغراً اموال ١/٤٣٢ ٤/١٠١ ٣/٤٩٠

٢/٥٥٧/٤٦٠ ١/٦١٣/٠٩٧ ١/٧٨٢/٧٧٣

٦٣



١٩٧٩ عام نهاية ؤ. المان الوضع
الميزانية: - ١

 هقايإل في درهم درن ١٨١٤ سيلغ ١٩٧٩ fk قهلمابة في اسستقدهة د۵االمئوااو ■٠■■#٠»\]
 في، وبتيين ٥١٩٧٧ fk نهية في دوهم سعيون ٨٦٥٥١٩٧٨ ته¥ في دوهم سلليون ١ "٦٦

الشستوات:: هذي خالل اههااستخب وئدة الملوارد في اللتطور اللظافي اللعوض

*/}1لل(\( الورد - ١

١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧

دفئ1؛وااللي ١/٥ ٦٥//٧٨٠ ٨٧٢/١١! ٧١٧/٥٠٠
االضافداراو ٢٢٢/٥*) ١٧٦/٢٢٢ ١٣٩٢٥١

محصدت ١١/٢٦٤ ١٠/٦٥٠ ١٠/١٣٢
المباثنون /،٦٤٦ ٩/٨ *م ٢/٩٥٢

١/٨١٤,١٢٦٨ ١/٠٦٩/٧٨٦ ٨٦٥٠/٩٢٦

^))وووا(, نخدامات بي'االص

١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧

i؛؛ t ٣٠٠ ٥ 1 >»اا i ;;؛ '؛؛،. ا'a Jr، هعفه. و'٧٠ ٢١/٤٦٤ -

_|'| iU; jj j. aY درثع ;المم ٢٦٥//٢٢٦ ١٥٧/٩٦٨ ٢٢٩/٧٩٥
٧٩ 1/hf 'ستدأ؛'ت ٧,ا٩١٧ ٩/٠٠٩
„ - ها-١ مد ١٢٣٠, *١٩ ٩K,NMk ٩٠/٥٦٢

ق)۶اً السروس ١٧٦,،!1٦٧٨ ٨٢٢/٤١٦ ٥٣٩/٦٤٠
و|اءآلليبذةالمدنة "لحدينون ٢٩//1-؟ ٢٠/١٧٣ ٧٢,٧٠٩

١//٨١٤// ٣٦٩ ١/٠٦٩/٧٨٦ ٨٦٥/٩٢٦

٦؛



التطور: هذا ايضاح بعكن حتى الواردة البنود أهم يفي فيما ونوضح

المال: راس

 حن درهم مليون ١٥٦٥٠٧٨ حبلغ ١٩٧٩/١٢/٣١ حتى المال رأس من المسدد بلغ
 ألغى والبالغ ١٩٧٤ لسنة )٧( رقم القانون بموجب به الممبرح االسمى المال رأس قيمة

الصندوق. عمل سنوات خالل دفعات عل المبلغ هذا سداد تم وقد درهم. مليون

:االحنباطيات

 مقابل درهم مليون ٢٣٢٠٥٨ مبلغ ١٩٧٩/١٢/٣١ في العام االحتياطي بلغ
 ،١٩٧٧/١٢/٣١ في درهم مليون ١٣٥٠٣٥ ،١٩٧٨/١٢/٣١ في درهم مليون ١٧٦٠٢٢

 الداخلية الالئحة تنص الذي السنوي الغائض قيمة الخرى سنة من الزيادة هذه وتمثل
العام. االحتياطي الى يضاف أن عل الصندوق انشاء وقانون

 تفصيل نعرض السابقة، للسنوات السنوي الغائض ومقارنة ايضاح يمكن وحتى
السنوات. بتلك مقارنا ١٩٧٩ لعام االحتياطي

الدراد بآالف المبالع

١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧

بزد|تضالممهروفات٧فائضا ٥٦/٣٥٦ ٤٠,٨٧١ ۴٠/٩٨٦
مخحذة طبات امحتا ناقصبا - - ----

٥٦/٣٥٦ ٤٠/٨٧١ ۴٠/٩٨٦
ماردالق اروا من لمبافا;بمبد،داخ<دل ١٧٦/٢٢٢ ١٣٥/٣٥١ ١٠٤/٣٦٥

٢٣٢/٥٧٨ ١٧٦/٢٢٢ ١٣٥/٣٥١

٦٥



القروض:

 رهم ل١,٤١٢,٩٧٦, ٥٧٦ مبلغ ١٩٧٩ نهاية في الممنوحة القروض من المسحوب بلغ
 ،١٩٧٧ عام في درهم ٥٤٣,٦٨٠,٢٢١ ، ١٠٩٧٨ عام في درهم ٨٣٩,٨٠٧,٧٤١ مقابل
 حل عل بجدية العمل نتيجة زاد والذي ١٩٧٩ عام خالل القراض ا نشاط مدى ذلك لنا ويبين

 ء وسوا ارية أواالد أوالمالية الغنية الناحية في سواء المشاريع بعض تواجه كانت التي المشاكل
 كبيرة دفعة أعطى الذي الصندوق جانب في أو المقترضين ناحية في العمل هذا كان

المنحرم. ١٩٧٩ عام خالل للمقترضين

والمصروفات االيرادات حساب -٢

 ٨٩٧٩/١٢/٣١ في المنتهية المالية السنة عن المحروفات عل االيرادات فائض بلغ
 ،١٩٧٨/١٢/٣١ في درهم ٣٧,٨٢٧,٧٤.٧ مقابل درهم، ه٦,٦٩٨ه,١ه مبلغ

 قيمة في بلكبيرة الزيادة الى النقص .ويرجعهذا١٩٧٧/١٢/٣١ في درهم ٢٨,٢٢٦,٣٥٢
 ائع ود في المستثمرة المبالغ قيمة في النقص وبالتالي ١٩٧٩ عام خالل القروض من المسحوب

األعل. العائد

. السابقين بالعامين مقارناً ١٩٧٩ لعام والمحروفات ات االيراد لقائمة عرضا يلي وفيما



 غ٩ي۶اال ردكإراتحلسيغاتلدذة١١بي|رد

١٩٧٩ص-زصخيءاًرل) ٣١ ف

الدراد بآالف المبابغ
١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧

|سدات

النوايئد ٣۵٧٦/ ٦ ٥٥/٦٢٩ ٤٤/٦٩١
 تلسنداا سع رباح ا

شمله نرق ابرادات ٢/٦٩٩
١٣

٣/٠٤٣
١/٢٥٤
٢/٧٦٠

متنوعة ايرادات ١٨٦ ١٤٥ ٨١

ير'د'ت٧ا مجمئ ٧٩/٢٤١ ٥٨/٨٣٠ ٤٨/٧٨٦

تلصرونا ا

جور وا ني روا ٨/٦٧٨ ٨/٨٢٦ ٧/٨٨٠
ابحارات ٢/٨٩٤ ٣/٢٢٤ ٢/٧٠١

ادة - م١عاب -۴١ ,؟٣٦٥ ١/٦٨٣ ١/٦٥٤
عامة مصروحات ٥/٥٤٦ ٢/٦١٨ ٢/٢٤٢

وسيارت ابثاث ١/٢٣٤ ٦١١ ١/٠٢٠
اتحدمة ترك آلت ومئ الجازات١ ١/١٦٨ ٩٩٧ ١/٣٠٢

المصروفات مسئ ٢٢/٨٨٥ ١٧/٩٥٩ ١٧/٨٠٠

هبافيفاشااليراداتاضأل ٥٦/٢٥٦ ٤٠/٨٧١ ٢٠/٩٨٦
- الضاخيالعام١ال

٦٧



 االدارة مجلس واعضاء رئيس والمعاي السمو اصحاب
العربي االقتصادي لالنماء ظبي أبو صندوق

أبوظبي-

 المرفقة العام واالحتياطي والمحروفات االيرادات وبياني العمومية الميزانية ان برأينا
 عامة (مؤسسة العربي القتصادي ا لالنماء أبوظبي لصندوق المالي عادلة.المركز تظهربصورة

 التاريخ بذلك المنتهية للسنة أعماله ونتيجة ١٩٧٩ ديسمبر ٣١ في كما أبوظبي - مستقلة)
 تم لقد . السابقة السنوات في المتبعة لالصول المماثلة عليها المتعارف المحاسبية لالصول وفقا

 اجراء فحصنا شمل وقد عليها، المتعارف المراقبة لقواعد وفقاً البيانات لهذه فحصنا
التي االخرى المراقبة اجراءات شمل كما الحاسبة والسجالت للقيود الالزم المتحان ا

مناسبة. وجدناها

وشركاه غزالة أبو طالل

١٩٨٠ مارس ١٢ في ظبي أبو

٦٨



البذةصاول١(بألشك

 ١٩٧٩/١٣/٣١ سؤسويل^

إمتازت درهتم ٣,٧٦٨٠ = if:j/Jدوالر وادت



)١( رقم شكل

 )١٩٧٩ - ١٩٧٤( القطاعات حسب الصندوق قروض توزيع
درهم) حليون ٢٩٤٧٠٥ الغروض (اجمالي

 التحويلية الصناعات
 السماكوا الزراعة

لمواصالتوا النقل

 والمياه الكهرباء
اسكان
سداحة

 )١٩٧٩ -١٩٧٤( الصندوق لقروض زمني توزيع
درهم) مليون ٢٩٤٧, ٥ (االجمالي

٧



الصدوق كروبى ف Is—بغ التوئ
١٩٧٩ ' ١٩٧٤
اأعربة الدول

امازت دلهد مليون

االجعابي ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ١٩٧٥ ١٩٧٤ لدوحة ا

١٢٦ه, ١..,. ٥ ٢١ه' الردية ١ اللح^ة

؟٢٠/٠ ؟٠/٠ ١٦٠/٠ ٤٠/٠ جعرين١ ة ول د
٤١٩,٩ *۶٢١/٧ ٤١٠ - *٥١/٢ المترنمة لسمورلةا

١٤٠/٥ ٤,- ٤٠/٠ ٩٦,٥ السودانجهورين

١٠٧, ٥ ه٦., " ٥١/٥ نورينا نجهورليةا
٧٢٧/٠ ٦٦٣, ٠ ٦٠/٠ ممان سلطنة

٦٧, ٨ ٦٧/٨ البناية اتجهورية

٢٦٦/٤ ٦٠/٠ ١٨/٤ ١٣٨أ ٥٠,- مصراصبية جهورية
١٥٠/٠ - ,٤٠ ١١٠/٠ المفرسة اخللة
١٧٦,. ١٢.,. ١٦,- - لنا رستا V؛همهورلة
٨٩/٠ •/،ا ٤٠/٠ ٤أ ,ة ا..؛٠ا/صادئا

٣٥,٧ - - ٣٥/٧ - — طبة ١لمديمضا لميمى ١

٢٤٨٢/٣ ٤٨١/٧ ٧١٢/٠ ٤٠٦/٨ ٤٨٠/٦ ا٨٣٠ - ٠٢١٨/٢ -الى اب-

 . سما-انال ف همة 1—سئممم مبرلع ١ ١ اباغ يهض عب
 االل. 0—7 سما ف همة 1——' رم) رضع ١٠٢/٨٥ ابيك تغض **
٠ ١٩٧٥ عام لب الدضاناق. ; ■
. الغنية - األ]ل- ومم ٧؛ ٠

I هميغرك يناغ ا شلع I لجضيبأ 

١٩٧٩' ١٩٧٦
صة االفر الدول

درهبرامارت ميون

اإلجاني ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ الدوحة

٤/٠ ٤/٠ بوروندي بسب
١.,اً

- ١٦,- ماي جعصيية
,ه٢ - ٩٢ جموريذحاما

٢٤,- - ٢٤/٠ تنزايا هعصيذ
١٦٠ ١٦/٠ عرنا جعمورية

؟٥;: ٢٩٠ اوغندا حمورة
٤ /٠ حزرالتمر حعهوربة

١٦,٠ ١٦,- در .،..ب ، ٥ فى د دا
٤,- ٤/٠ ل ؛٦٠ فىال. حمه,د

٤/٠ لمت لمسنفا ١ حميررية
٣,: - ٣,- — --ش

١٢١/٢ ٢٤,- ٣٢/٠ ٤٥/٢ ٢٠/٠ اىياً

٧١



الصندوق لقذوض الجفراي التوزيع
١٩٧٩-١٩٧٦

تجSJ 1 .u y،١ دويا—ر ١
لذت دلممراما مليون

االجماي ١٩٧٩ ١٩٧٩ ١٩٧٧ ١٩٧٦ الدولة

. ".,١ ٦٠/٠ ٤٠/٠ بحأديش حمالوريية

٦٨/٠ ٦٩/٠ الهند حمهورلة
٨/٠ ٨/" مالديف جهورية

۴٣/٠ ٣٣/٠ ليذيا ما جهورية
/-؟٠ ٢٠/٠ ى بال سهر حعهررلذ

٥٧/. ٥٧/٠ ونسا لند ١ حعالورت
۴٠/٠ - - ۴٠/٠ - نستان اففا جعسية

۴١٦/٠ ٦٩,. ٨٧/٠ ١٦١,٠ |بي

دولاذى
درسدامابأت مليون

٢٩,. ٢٩,. ' حعض,لذط؛ط

 طت٧ابتااليةغبذ

I ١٩٧٩- ا ٩٧٥ صبىا نيا لي

إفدرسر١

ابألجاي ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ١٩٧٥ الدولة

٢٤٠ *۴٤٠ لمرى١ دولة
٥٣٠٠ — — يفةا بةى'اعا اتجهورن
٦٥٩٠ ٦٥٩٠ هبة ا■لدميعمت اببن جاعوويق

إصنايةا ابدة لبرتفر
٥٦٠ *٥٦٠ . صسة١اإدون وجامعة

٤٠٠٠ ٤٠٠٠ ل لسنفا ا جعموررية
۴٠٠٠ ۴٠٠٠ - - - وتر >أ 1 ۴ ممالة

١٩٧٩٠ ٧- ٥٦٠ ٦۵٨٠ ٦٤٠ اسالي

رهسدوىIاصجتج،نف'لفرومى جدول ف ا"لمروض مع معمافة **



 ضبيه ا شف ١لمظاءب ا دي ا

Jiv ١٩٧٩ - ١٩٧٨ عاسب
زتمأ درمزا مايون

االدي ! Xق
ؤ

إ
0

.ال

ة. ة؛
L -ylا لدولا - ١

٣٢١/٧ ٣٢اا٧ تونس
٤/٠ ٤/٠ - العودات

١٢٠/٠ ٨•/• ٤٠/٠ نا مورستا
٦٦٢/٠ ٦٦٢/٠ ،jul—ء

٤٠/٠ ٤٠/٠ المغرى
* /٤٥ - - - ٤٠/٠ - '٥/٠ المشمالى المسن

ااالفربقة الدولى - ٢

•/،أ ٢٥/٠ - اوغندا
- - - ۶٠ المتمر بزر

١٦;:
- ١٦,- مدغسثقر

،,٠ -/٨ ٣/٢ حزرلسدشل
۶٠ ٤/٠ ،اا،إ ذا؛... ؛ ١مد ده
٣،• - - - - ٣,- - ليسوتو مملحوتكة

-المدولىاألسيؤة٣

• ٦٠/٠ ٦٠/٠ - بننادديثى
،V - - - ٨,- - يعل لمدما

اخوى دول - ٤

.\ا ا - - - ٢٨/٠ - 1 إى م

١٣٤٥/٧ ١٠٩٤/٥ ١١٩/٢ ٨٣/٠ ٤٩,- اصالى



النفاعات يب اسمبيه زلف ززي
١٩٧٩ - ١٩٧٤

بعرامازت د مليون

٧٩-٧٤الجاف١ ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ١٩٧< ١٩٧٤
اء اديا

سى ب ية سع بة عرد لبة صد لبة

؟٢٩١ ١٢ ١ ٩٠ ٢ ١١٨,٦ ٧ ./.لم ١ ٢١,٥ ١
رتعة ١و ثرعةا لثروةا
:كةل 1 لمزوةوا لرضة ١

٢٥٩٤ ١٣ ٤٤/٠ ٢ ٢٩,. ٣ ١٩,؟٩ ٥ ٦٠,٠ ١ ٥/٠ ١ ١٣/٥ ١
صهدت والهط لدل١

لتخذيى ١و

٦٧٢/٨ ١٤ ١٩ا٢ ١٠٠,. ٢ ١.,١٦ ٤ ١٦٨.ا ٢ ١٣٠,. ١ ٩٥/٥ ,٣ وابا، ءمرباا

■/•لم ١ ٤٠/٠ ا سنكاناال

٤٩/٧ ٢ *٩٠ ١ **٤١,٧ ٢ إننادق وا إساحة ١

١٦٠١/٥ ١٨ **٤٠٢/٥ ٣ *٦٩.,؟ ٣ ١٨٦,. ؟*٧٥/٠ - - ٤٦,- '
اتوللة لصناعة١

الستخرجة ١و

؟٩٤٧/٥ ٦١ ثمه.ه٧ ٨ ٨٤٠/٠ ١٠ ٥٣٩/٠ ١٤ ٦٦٩٦ ١٦ ١٩٣/٠ ٤ ٢ا٨,٢ ٩ ف الجما ا

ينتض|خاذب #

ن٧ةسا نب صامة بفزابذ #*
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ت itبللتلها اورو I : I 4* ت الوط تبنع
١٩٧٩ - ١٩٧٤

ق -٦

إ أ'ذ ل٩
آل

±
1٦٦'
5؛' اوق الدول

2 LJ; §[ ا ولى لو ١ ع ١

+ 4 4 االردت
+ +++ البحبيين

ا, .} ب اب لتونس
4 - 4 + ن١ السود

- 4+ وريبا——سد
4 عمان

; 1 - ئ ؛ - لنان

; ب المعرب
ب ب 4 نما مورستا

- ++ 4 + الدخمافي اليهن
— - - - - + تجنوى ١ ليمن ١

االرسية ؟-المدول
4 بوروندي

- - 4 .اي
4 مبا جا

١ 1ذةالي
4 - ضهدا

+ مدغشتس
4 المغمر جزر

4 + سسثل
+ - ا اوعند

- - + ازل
- - - --- + - لميسوتو

لدووألسوبة ا -٣
4 ا نحالدلض

4 ايد
- 4 لمديف ما

ب ب مالمهذيا
4 يرالنهتكا——سع

- - ; + اندونلسا

ب - — - — - نستان افعا

اخدى ,دول٤
— - - - ؛ — ا UYI هد

١٦ ٢ ١ ١٤ ١٣ ١٢ االحمالى

٧
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