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العربي االقتصادي ءلالنما ابوظبي صندوق مبنى
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التاسيس
 به) (المصرح المقرر المال راس .
 حتى المدفوع المال رأس .

 ١٩٨٠ ديسمبر ٣١
: الغرض .

الصندوق عن أساسية بيانات

١٩٧١ يوليو

دلعم طيون ٢"'
ديهم مليون ١ر٩٨٢ر٠٨

 اقتصادياتها تنمية على السيوية ة ؤالفريقية العربية الدول مساعدة
 التنمية مشاريع اموال رؤوس في ؤلمساهمة بالقروض مدها طريق عن
. الغنية والستثارات االستطالعية للدراسات الغنية المعونات وتقديم ، بها

 حتى الممنوحة القروض .
 ١٩٨٠ ديسمبر ٣١

 المال رأس عي مساهمات .
 ١٩٨٠ ديسمبر ٣١ حتى

 وتمويل الغنية المعونات .
 ١٩٨٠ ديسمبر ٣١ حتى الدراسات

 يديها التي ؤلمنح القروض .
 دائر لصالح الصندوق

١٩٨٠ ديسمبر ٣١ حتى المالية

 د^م طيون ٣٢١٠ ر٤٦ االجمالية قيمتها بلغت قرضا ٧٢

درعم طيون١٢٣ر٨ه

 درجم طيون ١٩ر٧٨. االجمالية قيمتها بلغت

دهم طيون ٢٣٠٨ر٢ االجمالية قيمتها بلغت

؛االقراض شروط
 مال رأس من ٤١٠ على مشروع أي في المشوق مساهمة تزيد ان يجوز ال .

 . للمثزوع الكلية التكلفة من ٤٥٠ نسبة على وال الصندوق
 من نوع لكل بالنسبة االقراض بثروط يختص فيما البول بين التمييز عدم .

. المشروعات
 ما بقدر اخر نوع على المشروعات او القطاعات من معين نوع تفصيل عدم .

 افضل تحقيق بهدف المعنية البول في التنمية برامج او خطط في اولوية من تحتله
. للتنمية معدل

 السداد اجل لطول أو الفائدة لسعر بالنسبة ميممة بشروط القروض منح يكون .
 . معقولة إمهال فتر المقترضة الدول منح مع
 التجاري العائد ذات الشبروعات اموال رؤوس في الصندوق مساهمة تكون .

 ولمؤسدات االفراد تثجبع إلى ستؤدي المساهمة هذه كانت إذا خاصة المناسب
 للقطاع حيوية اهمية ذا الشروع يكون ان وبثرط الشروع في المساهمة على
 . المقترضة للبولة القومي ولالقتصاد يمثله الذي

 بوجه نسبيا الكبير المشاريع تمويل في ؤلمشاركة التنسيق إلى الصندوق يعمد .
 هذه مثل لنجاح ضمانا االخرى وإللولية زالقليمية المالية المؤسسات مع خاص

. الشروعات

: العنون

 . غباش سعيد معالي بناية - السياحي النادي منطقة
 (المشوق) البني العنوان )-٨١٤:( بريد صندوق

E.M. ٢٢٢٨٧ -تلكس٨٢٢٨٦:ه تلغون
المتحدة العربية االمارات ثولة . أبوظبي
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ابوظبي في العمرانية النهضة





العربي االقتصادي لالنماء أبوظبي صندوق
التنظيمي الهيكل

ج]

اًتذبثاتذاًا

لهستثداا١
الط

 ل

-

االسيوية الدول
األخرى والدول

-نثي —
ا ت1ساب ت



 افتتاحية كلمة
لسعوالشيخ

 نهيان آل محمد بن سرور

رئس نالب
االدالل مجلس

 االقتعادى الشم طريق ني المتحدة العربية االمارات لولة مسيلة خطت
 بن زايد الفيخ السمو لصاحب الرشيدة بالقيادة ثابتة مريعة خطوت طالضاعى

. االعلى المجلس اعضاء السمو اصحاب باخوانه الحولة رئيس نهيان ال سلطان
 تنظيمات من ومقوماتها دعائمها وتوطيد الحليثة اللولة بناء بفضل أجكن وبد
 التنمية طريق في المريع التلرخ ، واجتماعية واقتصادية قانونية واطر ادارية

 . المناهة واالمكانات الموارد استخدام وحسن ، الصعاب على ؤلتفلب الثاملة
 أثارت حديثة عمرانية 'نهضة في ادناها الى اقصاها من اللولة انتظمت فقد

 على الرشيدة قيادتها سهر بفضل الدولة وتمكنت . حولنا من العالم اعجاب
 وفرت وفعاال كامال استغالال الحديثة االنتاج وسائل ؤستغالل ادخال من مصالحها

 بالخلمات كنليى اللولة وعنيت . ؤالدارية الغنية الشئون في االخصائيين له
 اللولة أرجاء كل في ؤنتثابعا تعميمها على فعملت ئالقتصاد االساسية والهياكل

. أنحاقها كل في آنتوإزنة واالجتماعية االقتهابية للتنمية تحفيفا
 ؤلمنح ؤلقروض االقتصادى العون تغليم في المولة استمرت الهتا نفس وش

 من المولة وتهلف وغيها. ؤالسيوية واالفريقية العربية للبلدان ولساهمات
 وتوفير الغذائي وأمنها االقتصادى استغاللها تدعيم الى النامية البول مساعدة

 النشاء الالزمة االموال رؤوس وتهد انتاجهاالداخلي تنويع خالل من احتياجاتها
 مع المنافسة على قادأل وتصبح نمها مقومات تستكمل حتى ورعايتها الصناعات
. االجنبية الصناعات
 مستوى لرفع النامية البول في الزراعي القطاع الى اللولة مساعدات وامتدت

 الوطنية االموال رؤوس وتشجبع فيها البطالة ومعالجة العمالة وتحقيق االنتاج
 المساعدات الدولة وغلمت . المختلفة االنتاج مجاالت في لالستثمار ؤالجنبية

 وتهر فيها االنتاجية الطاقة ودعم االقتصادية هياكلها لتطوير النامية للبول
 الطرق في المتمثلة الهياكل تلك لضعف نسبة المختلفة التنمية متطلبات

. والتعليم الصحة وخدمات وإلمطارات ولمواهالت
 ينفذ اصبح الذي العربي االقتصادى لالنماء أبونلبي صندوق المولة أنشأت وفد
 انشائه منذ الصنلوق ؤهتم . البولي الصعيد على االقتصادية المولة سياسة

 اتصاالته في فلمس . وغيها واالسيوية ؤالفريقية العربية النامية البول بمشاكل
 االختناقات زلبولية العربية التمويلية المؤسسى مع وتنسيقه البول لتلك وبعثاته

 ، ؤلمجتمع الحياة جونب كل في األساسية آلهياكل ضعف من ، منها تعاني اتي
 والغنية االدارية باالعمال للقيام كافيا تدريبا زلمدربة المهلة البثرية الكوإدر وندآل

 ؤلغنية االدارية االجهر وضعف ، ؤلتطور التنمية عملية لقيادة الالزمة والمالية
 المحلية المالية الموارد وضععف ، المستويات مختلف وعلى القطاعات مختلف في

 موزين في المستمر وإلعجز ، كبير بشكل االدخار معدل ونخفاض للتنمية المتاحة
 الرؤية وضوح وعلم ، المختلفة االنتاج قطاعات وجمود ، وميزانياتها مدفوعاتها

 اتنموية ؤلجهود االدارات بين ؤلربط التنسيق وضعف ، التنمية لعملية الشاملة
.المختلفة

 التي باالتناقيات ١٩٨٠ عام في النامية بالبول الصنبوق اهتمام وتعكس
 عربية لول تسع مع قروض اتفاقيات عثعآل تهع تم فقد . البول تلك مع ابرمت

 . ؤلزراعة ؤلطاقة ؤلصناعة والمواصالت النقل قطاعات في واخرى وافريقية
 النقل قطاع نصيب كان ، دلهم طيون ٣٧ره٧ القروض هذه مجموع وبلغت

 مليون ١٢١ الصناعة قطاع ونصيب ، درعم مليون ١٦ر٧ وتخزين والمواصالت
 مليون ١ ٢هر السمكية ؤلثرأل الريفية ؤلتنمية الزراعة قطاع ونصيب ، درعم
 شارك كنلك . درعم مليون ١١٢ هر ؤلمياه الكهرباء قباع ونصيب ، دهم

نونس بجمهورية السياحي الشمالي سوسة مثروع لصذدوقفىزيادذراسمال١
. دلهم طيون ١ * بمبلغ
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 ثالث بشانها ابرمت قروض باداأل الصندوق ابوظبي امار حكومة وكلفت
 وخصصت . دلهم مليون ٦ ٣ . مجموعها في بلغت عربيتين بولتين مع اتفاقيات

. المدفوعات ميزان ودعم والمواصالت الصناعة لقطاعي القروض هذه
 في التنمية مشروعات من المستجد العديد ان الى االشاأل تجدر نلك وبجانب

 اجهر داخل للدراسة تخضع زالت ال النامية البلدان قطاعات مختلف
 ؤلغنية االقتصادية الجدوى دراسات من االجهر هذه تفرغ ان ونامل ، الصندوق

٠ ١٩٨١ عام خالل الشروعات لهذه
 االقتصادية المؤتمرات في شارك فقد المكف الصنبوق نشاط في واستمرارا

 بمحافظي الخاصة السنوية كاالجتماعات ؤلدولية االقليمية والقانونية ؤلمالية
 ، العربي النثد وصندوق ، ؤلتعمير لالنشاء البولي ولبنك ، الدولي النقد صنبوق

 التعاون منظمة وإجتماعات ، واالجتماعي االقتصادي لالنماء العربي والصندوق
 الخامة البولية ؤلمؤتمرات ، االفريقي التنمية بنك ومجموعة ؤلتنمية االقتصادى

 العلمية ولندؤت ، ديونها جدولة زعادة الثالث العالم لول في االنماء ببرامج
. والغنية والمالية االقتصادية المجاالت في الدولية الهيئات نظمتها التي الهامة

 در الكط تدريب على سياسته في يعتمد أبوظبي صندوق ان المطوم ومن
 فمنذ . المجتمع هذا في للتقدم االساسية البنية تشكل انها باعتبار الشابة الوطنية

 ، الوطنية الكؤدر لتدريب استراتيجية بتطبيق الصنلوق قام ، ١٩٨* عام بداية
 في وبورات ، االنجليزية للغة تدريبية لورات في الموطنين ايفاد على تعتمد

 الدولي البنك وبورات ، الممطي الجهاز في بورات مثل ، تخصصهم مجاالت
 عام خالي تم وقد . البولي ؤلتمويل االداأل في ودورات ، المشروعات تقييم في

 أشهر للستة ؤلخطة ، التدريبية البورات هذه في للخارج طنا مط ١٣ ايفاد ١٩٨*
 قام كنلك . قصير بورات في للخارج طنين مط ٨ ايفاد هي ١٩٨١ عام من االولى

 نيوجيرس بوالية ببرنستون الدولية المفاوضات معهد مع بالتعاون ، الصندوق
 االولى ، ١٩٨* عام خالل تدريبيتين بورتين بعقد ، االمريكية المتحدة بالآليات

 ، الدولية المفاوضات تخطيط حول ، ١٩٨* مارس ٤ الى ٣ من الغتأل خالل
 الكفاءة معايير نطوير حول ، ١٩٨* ديسمبر ١٤ الى ٨ من الغتأل خالل والثانية
 وموظفة موظفا ٢ ٤ االخيآل اللوأل حضر وفد . للمتخصصين االداأل في ألداء

 ، الخارجية ووزاأل ، الوطني أبونلبي وبنك ، التخطيط وزاأل ومن الصنتوق من
 من عدل باستضافة الصنلوق قام كذلك . الصحة ووزار ، االميري طلديو؛ن

 في محاضرات اللقاء وذلك ، االخير باللوأل المتعلقة الميادين في المتحدثين
 ديسمبر ١ * في عامة محاضآل بتنظيم الصندوق قام كذلك . تخصصاتهم مجاالت

 النامية البول الى المتقدمة البول من االنتاجى الغن نقل حول ،١٩٨* عام من
 ويحتل . خاص بوجه االمارات ودولة عام بوجه النامية البول على 1طذعكاساته
 الشابة الوطنية الكوإدر استقطاب على تعمل كمؤسسة الصداأل مكان الصنلوق
 ألعلى العدادهم ، الدختلغة غمل مجاالت في بتدريبهم ويقوم ، الطموحة

. تخصصاتهم مجاالت في المستويات

 في قدما السير على العزم عقدت قد ، المتحدة العربية االمارات بولة ان
 وتنويع القومي الدخل بزيادة ، ءية1طلصذ العمرانية نهضتها دعائم توطيد

 ، وتطوبرعا الصناعة وبناء االساسية الهياكل استكمال على ولعمل ، ممادر
 االقتصادى العون تقديم على تصميمها على زيادة ، الزراعي االنتاج في ولتوسع

 التخلف اثار لمحو مشروعاتها في ومساهمات قروض شكل في النامية للبول
 وثقة بثبات تخطو حتى ، الطبيعية ومواردها نفسها على لالعتماد امكانياتها ودعم

. الله باذن والزدهار التقدم طريق في
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 افى مرفوع تلرير
الصندوق اداآل مجلس

نهبان ال زايد بن خليغه الشيخ السمو هاحب
، العربي االقتصادى لالنماء ابوظبي مخوق اداأل مجلس رئيس

 بانشاء الخاص ، ١٩٧١ لسنة ٣ رقم البانون من )٨( رقم المادة لنص تنفيذا
 التقرير الصخوق اداأل مجلس افى الفع بان اتثرف ، الداخلية وإلالئحة الصخوق

٠ ١٩٨* لعام السنوى

 الصندوق عام مدير
النويس نامر

٠١٩٨١ يوش في أبوظبي
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االول الفصل
 وأينا الدولية االقتصادية التطورات

النامية اللدان في التنمية عملية على



 التهرير صدور مع العربي االنتصادى لالنماء ابوظبي صنلوق يكمل
،١٩٧١ يوليو شهر في انشائه منذ سنوات عثر من يقرب ،ما ١٩٨٠ لعام الحالي
 خالل المماثلة االخرى المؤسسات مع التنمية جهزد في ساهم قد يكون وبنلك
 التطورات الفصل هذا ويتناول . الثالث العالم لود في السبعينات عقد معظم

 من التطورات هذه تركته وما ١٩٨٠ عام خالل العالم شهدها التي االقتصادية
. النامية البلدان في الصية عملية على وضحة بصمات

: مقدمة

 األول . السياسية الساحة على هامين حدثين العام هذا خالل العالم شهد - أ
 االيام في افغانستان بغزو السويتي االتحاد قيام عن الناتج الفعل رد تأثير وهو

 لباكستان اجتياحه احتمال من العالم عم الذي ؤلخوف ١٩٧٩ عام من االخيأل
 على السياسية االوضاع هذه انعكست ولقد ، ١٩٨٠ عام من يناير شهر خالل
 العام أؤئل في الده سعر تدهور فقد . األسوق في زلنهب الدوالر من كل سار

 بعض اسية ازنياد نلك اثر من وكان . قبل من تعرف لم هوسحيقة الى وتردى
 حيث الياباني زلين السويسري ؤلفرنك االلماني المارك مثل االخرى السالت
. للدوالر مكمل بلور - الغامة السحب حقوق وحدة جانب الى - تقوم اصبحت

 في تقريبا سعؤ تضاعف بحيث كبأل بلرجة الذهب على الطلب ازداد كما
عام من اكتوبر شهر في آليه وصل سعر ألقمى باتبة ١٩٨٠ يرتقا شهر أوإخر

 لى١ قظن تتسن الجنتة تن آلفي ذهيار١الذييعكس آالن ، ١١٧١
. للقيمة مخزن افضل باعتباأل الذهب

 في وإيران البراق بين الحرب الندالع كان فقد ،١٩٨٠ عام أآلخر أما.في
 العواقب من معه خش وما النت من االمدادات تهليل في أثر سبتمبر شهر

 تعتمد التي الكبرى الصناعية البول ببعض تلحق قد التي المدمو ؤالثار خية الو
 السعودية ان اال . الغربية زلمانيا اليابان مثل النفط استيراد على كليا اعتمادا
 العالم تجاه بمسئوليتها احساسها منطلق من قامت األخرى القنيج لول وبعض

 منه انتاجها بزيادة ، النفط انتاج في ثقل ذات لول كونها بحكم ، الصناعي
 األوبيك منظمة عن بوضوح االجراء هذا ويبعد . األسواق في النقص لتعويض

 الى تلجا لم انها اذ ، النفط مجال في االحتكارات بور باداء قيامها شبهة
 على معين اسعار ستوى لغرض الملحة الحالة هذه مثل في االنتاج تخفيض
. )١( عمالئها

 تببو للعالم االقتصادية الصوآل فان ، االقتصادية الساحة على أما - ب
ما■، حلعدة حولة لدامة السععمنات عقد نهالة ٠اه ١٩٨٠ عام شهد فقد . متحممة
 التضخم شكلة فيها احتدت حيث ، الصناعية للبول االقتصادي النشاط تدهور

 النمومع معدالت في ملحوظ تباطؤ صاحبها ولتي ا'جمع العالم تسود التي الخطأل
 ميزان ارصدة توزيع وس الصناعي العالم في االنكماشية الميول بتعاظم التهديد

التقرير ويشير ٠ )٢( للبول الرئيسية المجموعات بين الخارجية الجارية العمليات

: اتالوي سو .ا

(1) THE ECONOMIC INTELLIGENCE UNIT - WORLD OUTLOOK 1980 p.4
(2) WORLD ECONOMIC OUTLOOK IMF p.3
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 المتفاوتة التضخم معدالت ان الى ، الصدد هذا في البولي النثل لصنلوق السنوي
 السياسات رسم في صعوبة مصدر شكلت قد الصناعية البول في ارتفاعها في

 صرف اسواق استقرار على المحافظة وغي ، الخارجية بالمدفوعات المتعلقة
 مسبتا ثرطا يعتبر التضخم لمعدالت الحالي االرتفاع من الحد وان . العمالت

. )١( البولي التوازن الى وللتوصل المطي النمو العادة
 صالح غير في تعمل التي المعاكسة المؤثرات بعض حاليا توجد - د

 قيمة ارتفعت فقد . النفطية غير النامية البول مدفوعات ومركز الخارجية التجار
 . اًسعاآل في للزيادة نتيجة ١١٨* عام كبيرفي بدرجة النفط من وارداتها

 للتضخم سعة الغذائية زلموإد الرأسمالية السفع أسعار في االرتفاع سعة أن كما
 تكلفة الى جوهرية مبالغ اضافة بسبب بها الضرر ابإغ الحاق الى ا-دت قد

 البول هذه حميلة زيأدة على ساعد قد األسعار ارتفاع أن من وبالرغم . وإرادتها
 غير في تدهور قد الخارجية تجارتها نتيجة اجماد أن اال ، الصادرات من

 بين الغرق لعظم نظرا الجارية عملياتها ميزان في العجز زيادة الى ؤدى صالحها
عام عن الجارية عملياتها اجمالي في العجز بلغ فقد . وصادراتها وإراداتها حجم

 عام في بوالر بليون ٥٥ قدر عجز مقابل ونلك )٢( بوالر بليون ٦٨ ١٩٨*
 أدى اذآ اال ،١٩٨١ عام في اكبر بدرجة العجز زيادة توفع مع ١٩٧٩

 الوردات من الحد الى تهدف اجراءات تبني الى ، المناسب التمويل) الى االفتقار*

 على الطلب ضعف ابتداء ، أيضا الحالية المعاكسة العوامل من أنه كما
 الركود من مرحلة في معظمها لدخول نتيجة الصناعية البول في الزردات

 مما الحماية لسياسة بعضها تبنى جانب الى هذا . متفاوتة بدرجات االقتصادى
. )٣( قاتمة الدول هذه الى للصادرات بالنسبة التمات يجعل

 العجز تفاقم مع التكيف للنفط المصدأل غير النامية البول حاولت وقد - د
 تجارية بثروط - االقتراض طريق عن بتمويله وذلك الجارية عملياتها ميزان في

 البول قيام بها األموال توافر على ساعد وقد . األوروبية المال رأس أسواق من -
 في بلغت التي ، أموالها مزكائض كبير جزء بايداع آلمصدرللنفط الرئيسية النامية

 انفاق تستطع لم حيث بها المتواجدة بالعصارف لوإلر بليون ١١٥ ،١٩٨٠ عام
 في الصناعية البول دخول الى باالضافة هذا . بالكامل نفطها مبيعات حصيلة
 فرص عن البحث عن المصارف ثبجع مما تكرنا كما االقتصادي الركود برحلة
 استمرار امكانية صعوبة هنا تبرز أنه اال ٠ )٤( الناهية البوق في لالقراض أخرى

 من اقتربتم قد أنها اذ ، العال رأس أسواق 'الى االلتجاء في الناسة البول مجموعة
 كبر أن كما ، التجارية المصارف حددتهالها التي االنمائية السقوف الى الوصول

قامتيرهذه،الدول حلمتها.ولقد في كاهلها تثقل أصبح قد المقترضة المبالع حجم

(1) IMF ANNUAL REPURT 80 P.2
(2) INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS P.16
(3) IMF ANNUAL REPORT 1980 P.28
(4) INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS SEPT. 80 p.5



 العالية .التدفقات ٢
: النامية الدول الى

 وسد الواردات تكاليف زيادة تغطية ني عليها حصلت التي الثروض باستخدام
 وسداد البولية االحتياطيانح وتكويب االسبار أجل من المحلية الموارد في العجز
 ارتفاع فان اخر جانب من انه اال . االجل قصر الليون نوحيد وفي التائمة الديون
 الحمون صعوبة حدة من زاد قد ، البولية المال رأس اًسطق من االقتراض تكلفة
 في التقبم من كافية درجة استمرار على للمساعدة الالزمة ؤلخلمات السلع على

 اخرى قروض على البول هذه حصول حتمية تبرز وهنا ٠ )١( التنمية عملية
 البولية المؤسسات تلعبه الذي البور اصية الهت ذات في وتبرز ، مبسرة بثروط

. الصدد هذا في العربية التنمية وصناديق واالقليمية
 التنمية ساعدات لجنة لول .استمرت أ

DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE مصدر اكبر كونها في ١٩٨٠ عام خإلل 
 الخاصة المصارف توسيد غالل منساشرأو ؛ما ، النامية للبول المالية للتبفئات

 بربو ما عن مسؤولة ، حاليا البور هذه وتعتبر . فيها الرئيسية مراكها تئع التي
 الرصيد أما ، السبعينات أوائل في ٤٩. مقابل ، التدفقات اجمالي من ٤٩٥ عن

. )٢األوبيك( منظما ثول طريق عن يعدى فععظمه الباني
 صافي اجمالي ثلثي النامية البول الى الميسر غير المالية التدفقات وتمثل

 عن التدفقات هذه زيادة في نجحت انها اذ ، الخارجية الموارد من عليه تتحصل ما
 دفع قبولها يعني نلك أن اال . ؛٣القروض( من النوع هذا الى اتجاههاه زيادة طريق

 ارتفاع عليه يترتب الذي األمر ، أقمبر ومتحقعأت أعز معدالت ذات فؤئد
 البول قروض لخلمة المدفجة المبالغ بلغت فقد . القروض هذه خلمة نفقات
 بليون ٨ مقابل وذلك ؛٩٧٨ عام في لوإلر بليون ٣. لبنفط الممدآل غير النامية

 هذه وتمثل . فقهد أعوام ثمانية بالل ٤٢٧٥ قدرعإ بزيادة أى ١٩٧ بوالرإيعاثم.
.مود من’الالتة لتذه بنياكحل;مي نن /١ر١ تذلمدة

 الناسة للبول O.D.A. الرسمية التنمية مساعدات تضاؤل يالحظ .ب
 الببانات تظهر اذ ،مرض غير وهومظهر ، لها المالية التدفقات اجمالي من كض

 في ٤٦٠ و ١٩٧٠ عام في ٤٥٠ مقابل ونلك حاليا ٤٣٠ الى انخفاضها الحديثة
 قد الكبرى البول بعض من المساعدات مستوى أن الى نلك ويرجع ٠١٩٦٠ عام

 الحد وسياسات الداخلي المالي استغرابها بخصوص القلق بعض بسبب انخفض
 يالحظ انه اال . التنمية مساعدات لجنة حكومات معظم نتبناها التي الميزانيات من
 في البول بعض استمرار المسجعة،مذها العوامل بعض ظهور االخير الفتر في

 من االخر بعضها دنو توفع مع القومي دخلها اجمالي من ٤ ٠ر٧ اد نسبة تجاوز
 زادت قد واليابان الغربية المانيا مثل االخرى البول بعض ان كما . النسبة هذه

 بمضاعفة االولى تعهدت المثال سبيل وعلى مساعداتها من محسوسة بطريقة
 . )٤( سنويا ٤١٢هر بنسبة زيادتها أو القاتمة الثالث السنوات خالل مساعداتها

 بدرجة المساعدات ميزانيات زيادة االخرى البول بعض اعتزام على عالون هذا
. القائمة السنوات خالل كبير

(1) IMF ANNUAL REPORT 80 P.28
(2) DEVELOPMENT COOPERATION OECD 1979 REVIEW P.73
(3) IBID p.86
(4) THE OECD OBSERVER JULY 1980 p.28
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 البول الى تذهب تقريبا الرسمية التنمية مساعدات نصف ان عطيا ويالحظ
 المساعدات أن على الرأي في المتزايد االجماع وغم هذا ، الدخل متوسطة النامية
 حيث فقرا االكثر البول نصيب من رئيسية بصفة تكون ان يجب المسر

 واالجتماعية االقتصادية التنمية معدالت لتباطوع ونظرا ، ماسة هئزك االحتياجات
 النامية البول في المباشر األجنبي االسشار تمثل التي التدفقات أما ..كبعر بدرجة

 آالسشار من أقل نمؤ معبق أن بما الميمر عير االقراض من أبطأ كان فقد
 . المال راس أسهم من المملوك األجنبي النصيب انخفض ذلك۶و ، محليا الممول

 في االجنبي التنغم من المضيفة اللوق قلق حدة تخفيف ذلك شأن من ن١ وطبيعي
 ، النامية البول في المباشر االجنبية االسشارأت حاليا وتبلغ هذا . اقتصادياتها

. التنمية مساعدات لجنة لول من المباشر االجنبي االسشار اجمالي ثلث

 مساعداتها مستوى على ٨ . عام خالل االوبيك منظمة لول حافظت - ج
. أيضا بوالر بليون ٥ حبوب في أى العاضبين العامين خالل النامية البول الى

 نامية بولة تعتبر ذاتها المتحدة العربية االماراتإ بولة كون من وبالرغم
 تتقاسم ، النفط وهو لالستنزاف قابل أصل على 1مطرده من فبير جانب في تعتمد

 مشاكلها ولها ، االقتصادية بالتنمية المتعلقة الصعوبات االخرى النامية البول مع
 قامت نلك ;غم أنه اال ، المجال هذا في المربع الحل نتطلب التي الذاتية

 وقد هذا . التنمية لمساعدات القومي دخلها اجمالي من محسوس جنء بتخصيص
 عام خالل االمارات بولة من المقدمة ؤلمساعدات القروض اجمالي بلغ

 لول الى مقدمة قروض درعم مليون ١٨ره٦ منها دوهما بليون ٣ر٣ ١٩٨٠
 درعم مليون ٤٠ر١ و نامية لبول ومساعدات منح درجم بليون ٣ر١ و نامية

 النقد صندوق في حصتها بسداد الدولة قامت كذلك . لهيئات مقلمة مساعدات
 في االفتهادية للتنمية العربي ؤلممبرف دوهم مليون رهه٩ بمدار البولي
 درعم طيون ٥٠ر٣ بمدار العربي ؤلصنلوق دويم طيون ٢٤هر بمقدار افريقيا
 مشتركة عربية استثمارات في بالمساهمة ١٩٨٠ عام خالل اللولة وقامت
. درعم طيون ٥ . ٧ر٦ قيمتها بلغت

 بلغت والتي أبوظبي صندوق من المشمة ؤلمساهمات القروض بجانب هذا
يديرعا التي زلمنح ؤلقروض دوهم طيون ٣٨٥ ،١٩٨٠ عام في فيمتها

 حيث العام نفس في دوهم مليون ٦٤٦ بلغت زلتي المالية دائآل لصالح الصنلوق
 تمويل الى باالضافة المساعدات هذه بعض على ؤالشراف باداأل المطلوق كلف
 هذا من والثالث الثاني الفصلين ني نكها الوارد التنمية مشروعات من العديد وإداأل

. الرابع الفصل في الواردة البحث قيد مشروعات على عالوة التقرير
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بالحندوق عقدت التي الندوات هن جانب







الثاني الفصل
 العتندوق مشروعات

١٩٨٠ عام خالل



 العربية الدول
 : الهاشمية االردنية المملكة ٠ ١

 : المشروع

 المشروع: من الهدف

المشروع: مكونات

: التمويل مصادر

: الصندوق فرض شروط

بالعتبة الفوسفاتية االسمدة مصنع

 ٦٩ . بطاقة االمونيوم فوسفات ثنائي النتاج مصنع انشاء الى المشروع يهحف
 . الغوسغوريك حامض طن الف ١اه الى باالضافة سنويا طن الف

 : التالية الوحدات من المشروع يتكون

. وحدة لكل طن ١٨٠٠ يومية بطاقة الكبريتيك لحامض وحدتين - ١
 الخام الفوسفات صخور بطحين الكبريتيك حامض يمزج حيث التفاعل وحدة - ٢

الترويق ملحقات مع يوميا طن ١٢٥٠ بطاقة الغوسغوريك حامض النتاج
. والتركيز

 النتاج الغوسغوريك حامض من بض النشادر تمزج حيث التحبيب وحدة - ٣
 . الساعة في طن ٥ . منهما كل طاقة خطين من مكونة ولوحدة النشادر فوسفات

 عمل ووحدة ؤلمنتجات، الخامات مخازن مجموعة مثل ،-الملحقات
 . المكاتب ومنشات التبريد ومياه الكهرباء وخلمات ،اهياس

 لبعم مليون ،٠٠ منها مهم مليون ١٢٠٠ الكلية المشروع تكاليف تبلغ
 . قروض قي1طلب مساهمات

: كالتالي التمويل ويتم

معم مليون ٢٢٢ الفرنسية الحكومة
سيم مليون ٣٧ الكويتي المشوق

مهم هليون ٣ ٧ البولية التمويل مؤسسة
 دمهم مليون ١٨٥ شتركة وأجنبية عربية بنوك مجموعة
لالسشارات العربية الشركة

دربم مليون ٤٦٦ر٢ البتروكيمإوية
دآلم مليون ١ ٩ ابوظبي سنلوق

 طلمؤاسات االفراد قبل من العام لالكتتاب المال رأس من الباقي وسيطرح
. العربية

مهم هليون ١٩ القرض قيمة

١٩٨٠/٥/١٢-١٩٩٥/٩/١ القرض مدة

/"٠٥ هد الفائدة سعر

 سنوي نصف قسطا وعشرين أربعة على
١٩٨٤/٣/١ في تبدا

السداد

سنوات ٣ االمهال فتآل

١٩٨٠/٥/١٢ االتفاقية توغبع تاريخ
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: الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية ٠ ٢

 : المشروع . ا

 المشروع: من الهدف

: المشروع مكونات

: التمويل مصادر

الصندوق: قرض شروط

نشطون ميناء

 بالمحافظة نشطون في الصيد ولسغن للبضائع ميناء انشاء الى الشروع يهدف
. السادسة

 فعال نظام تطوير الى باالضافة الميناء في للصيد منشآت اقامة الشروع يتضمن
 يبلغ الميناء الى يؤدى طريق وإنشاء الصيد قزرب ونوير ،االسماك الستغالل

 الغنية المعونات نوير مع العذبة ٥للميا بشبكة الميناء وتزويد كيلومتر ١ ٩ طوله
. الالزم ؤلتدريب

 قرض سيفطي ،دوعم طيون ١١٨ بحولي للمثروع االجمالية التكاليف تغدر
 جانب الى المثروع هذا في وسيساهم التكاليف اجمالي من/*٠٥ ١ حوالي الصندوق
البول ومجموعة ؤلتعمير لالنثاء الدولي البنك من كل ابوظبي صندوق

. االوروبية

دلهم طيون ٦ ٠ القرض قيمة

١٩٩٩/١٠/٣١٠١٩٨٠/٩/١٠ القرض مدة

/٣ الفائدة سعر

 فى تبدأ سنوى نصف قسطا ثالثين على
١٩٨٥/٤/٣٠

السداد

ت سنط ٥ االمهال فتر

١٩٨٠/٩/١٠ االتفاقية توغيع تاريخ
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. عدن كهرباء: المشروع . ب

 مدينة في ميجاوإت ٦ . بطاقة ديزل كهرباء محطة اقإمة الى المشروع يهدفالشروع: من الهدف
. عدن األولى فظة بالمة المنصوآل

المشروع: معونات

: التمويل مصادر

: الصندوق قرض ثروط

 المحآلت وتركيب تطير الكهرباء محطة الى باالضافة المشروع يتضمن
 بتغطية المحطة وستقوم لها الالزمة التوصيالت شبكة وقاية المدنية والعمال

 . لها الالزمة الطاقة من ؤلتجارية الصناعية ولمنثات السكان حاجة

 قرض يفطي دألم مليون ٢٢٥ بحوالي للمثروع االجعالية التكاليف نثدر
 جانب الى المثروع هذا في ويساهم التكاليف اجمالي من /٥ ٠ حوإلي الصندوق
. التكالينن اجتالي من 7.0 . بنسبة الجزائر حكومة أبوظبي صنلوق

درعم مليون ١١٢هر القرض قيمة

١٩٩٩/١٠/٣١٠١٩٨٠/٩/١٠ القرض مدة

/٣ القائدة سعر

في تبدأ سنوى نصف قسطا ثالثين على
١U٥M٢٠

السداد

سنوات ٥ االمهال فتر

١٩٨٠/٩/١٠ االتفاقية تطيع تاريخ



 : اليمنية العربية الجمهورية ٠ ٣

 : الشروع

المشروع: من الهدف

المشروع: مكونات

: التمويل مصادر

المندوى: قرض شروط

 زيادة طريق عن الريف سكان معيشة مستوى ولفع زيادة الى المشروع يهدف
اب محافظتي في للثرب الصالحة المياه وتطير زلحيؤثي الزراعي االنتاج
. وتعز

: من الشروع يتكون

االجتماعية ؤلخبمات االرشاد -
الصحية ؤلخبمات الحيواني االنتاج -
الزراعي التسليف -
الثرب مياه توغير -
الريفية الطرق -
الزراعي االبحاث مركز لموظفي مساكن انشاء -
البلهارسيا مكافحة برنامج -

 فرض سيفطي درعم مليون ٣٠٣ بحوإلي للشروع االجمالية التكاليف نشر
 . التكاليف اجمالي من /١٢هر حوالي دبهم مليون ٣٧هر البالغ الصنحوق

 لالنشاء البولي البنك ابوظبي صندوق جانب الى المثروع هذا في ويساهم
 ستقوم كما،السويسرية ؤلحكومة الزراعية للتنمية البولي ؤلصنلوق ؤلتعمير
. للمثعروع الالزم المحلي النقد من بض بالمعاهمة اليمنية الحكومة

درجم مليون ٣٧هر القرض قيمة

١٠٠٢1 ٢|٢ \.\U ٩|٠ 1U القرض مدة

%٣ الفائدة سعر

 في تبدأ سنوي نصف قسطا ثالثين على
١٩٨٨/٩/٣٠

السداد

ت سنط ٨ االمهال فتر

١٩٨٠/٩/١٤ االتفاقية تطيع تاريخ

٣١



اليعنية العربية بالجعهورية تعز ومجارى مياه مثروع

الحيعة مياه لتجعبع الرئيس البرج

تعز بمدينة الياه خزانات احد



الموريتانية: االسالمية ،-الجمهورية

ر

 : المشروع

 المشروع: هدف

المشروع: مكونات

: التمويل ممسادر

الصندوق قرض شروط

الزراعي الجرجول مشروع

 استصالح خالل من الحبوب من موريتانيا انتاج زيادة الى المشروع يهدف
. المروية االراني من هيكتار ٤٢٠* زستزراع

 شبكة وقامة الجرجول نهر على وقنطرة رى وقناة سد اقامة من المشروع يتكون
 بالمعدات المشروع وإمداد لالرز ومقشآل مخازن واقامة االرض وتسوية رى

 ساكن ائامة افى باالضافة ،ؤألسمدة للبنور الزراعي ؤالصان االننثال ووسائل
 . المشروع الداآل فنية معونة وتقديم المشروع لموظفي

 قرض سيفطي ،درعم مليون ٣٦٠ بحوإني للمشروع االجمالية التكاليف نثدر
 في ويساهم . التكاليف اجمالي من %٦ر٧ حوفي درعم طيون ٢٤ ولبالغ المتوق

 للتنمية السعودي الصندوق من كل ابوظبي متوق جانب الى المشروع هذا
 التنمية ومتوق البولية التنمية وهيئة االلماني التنمية وبنك االسالمي ولبنك

 افى باالضافة الفرنسية ؤلحكومة الزراعية للتنمية الدولي ؤلمتوق االوروبي
. موريتانيا وحكومة المزارعين ساهمة

درعم طيون ٢ ٤ القرض قيمة

٢٠٠٦/١٠/٣١٠١٩٨٠/١١/٦ القرض مدة

ة٢هر الفائدة سعر

 في تبدأ سنوى نصف قسطا أربعين على
١٩ل\١ل1ة1٢٠

السداد

سنوإت ٦ االمهال فتآل

١٩٨٠/١١/٦ االتفاقية تونيع تاريخ

٣٣



االفريقية الدول

: بيساو غينيا جمهورية ٠ ٥

الكاشو فستق شروع (ب) كوموريه " بيساو طريق (أ) : المشروع

 بيساو العاصمة بين يربط كيلومتر ١ ٢ بطول طريق انشاء الى المشروع يهدف
. بكوموريه الزراعي الصناعي والمجمع

(أ) المشروع من الهدف
I

 المفلق جيبا نهر فرع يقطع متر ٢«ا حوالي بعرض سدا المثروع هذا يشمل
 االولية المواد .ونقل ، والداخل بيساو بين ما ؤالفراد السلع نقل حركة تسهيل بهدف

 من المشروع هذا ويعتبر . التصدير وميناء كوموريه مثروع بين ما والمصنعة
. بكوموريه الزراعى الصناعى المجمع مكونات احد

):١سره( شروع مهونات
I

 أجنبى نقد درهم طيون ١٨ منها درعم مليون ٢٨ حوالى المشروع تكاليف تبلغ
 دليم) مليون ١٠( االجنبى النقد من ٤٥٥ الصندوق وسيفض محلي ولباقى
 ، االجنبى بالنقد المتبقى الجني لتغطية ممول عن بالبحث الغينية الحكومة وتقوم

. المحلية بالسلة الالزمة النفقات بتغطية ستساهم كما

: التمويل مصادر
ا

ا
1

 ما تتراوح انتاجية بطاقة كوموريه فى الكاشو فستق لمدأملة وحدة عن عباأل

. التركيب زعمال المدنية االعمال ذلك فى بما سنويا مترى طن ١ه٠٠-٧ه٠ بين

الكاشوال): مشروع مكونات

دألم مليون ٢ + ١ ٠ القرض قيمة
: الصندوق قرض شروط

١٩٩٤/١٠/٣١٠١٩٨٠/٤/١٩ القرض مدة

٤٣ الفائدة سعر

 فى تبدأ سنوى نصف قسطا وعشرين أربعة على

١٩K٣|t؛٢٠

السداد

سنوات ٣ االمهال قتآل

١٩٨٠/٤/١٩ االتفاقية توغيع تاريخ

ح:
خ ب



الثالثة المرحلة ياندوم/ مطارالشروع:

المشروع: ض الهدف

المشروع: مكونات

التمويل: مصادر

: الصندوق قرض شروط

 سبق الذي المطار لتطوير الثالثة المرحلة من جنع انهاء الى المبروع يهدف
 يساعد سوف زلني ، منه الثانية المرحلة تمويل في ساهم ان ابوظبي لصندوق

 . جامبيا في الرئيسي القطاع وهو السياحة قطاع تطوير على

 ، متر ٣٦٠٠ الى متر ٢٨٥٠ من الطائرات مدرج تمديد الشروع يتضمن
 وتشييد ، طائرات لست موفف الى لطائرتين موقف من التبائرات موفف وتوسيع

 وتدريب الطائرات ورع لجر معدات الى باالضافة البول رؤساء الستقبال مبنى
. هندسية وخدمات العاملين

: من كل تمويلها في يساهم درعم مليون ٤ . حوالي المثروع تكلفة قيمة تبلغ

درعم طيون ٢ر٧ أبوظبي صندوق
دلهم طيون ٧هر السعودى الصنلوق
دلهم مليون ٧هر االوبيك صنلوق

. الباقية المبالغ بغامين الجامبية الحكومة وتقوم

دحهم مليون ٢ر٧ القرض قيمة

١٩٩٦/١/١٠١٩٨٠/٦/٢ القرض مدة

%٣ الفائدة سعر

 في تبدأ سنوي نصف قسطا وعثرين ستة على
١٩٨٣/٧/١

السداد

سنوإت ٣ االمهال فتأل

١٩٨٠/٦/٢ االتفاقية توغبع تاريخ

٥



: االخفر الرأس جزر جمهورية - ٧

: المشروع

المشروع هدف

المشروع: مكونات

: التمويل مصادر

: الصندوق قرض شروط

السمكية الثرأل تنمية

 ألماع ط التونا الخصوص وجه وعلى األسماك انتاج زيادة الى المشروع يهدف

 الخارجية ق األسبط الى تصديها ليتم وتخزينها تجميدها ثم ومن الباطئية
 . األجنبية العمآلت لزيادة تحثيقا وإالمريكية االفريقية األوربية

 دائرية شباك مع قاربا ١ ٢ من يتكون جديد صيد اسطول ثراء المثروع يتضمن
 من مجموعات أربع بها ويلحق ، مترا ١ ٥ بهلول الصلب من ممفوتاً وعمودية
 اضافياً وحدة جانب الى ، األسماك لصيد الالزم الطعم لجمع البخارية القوارب

. الغنية للمساعدة جز تخصيص مع ، الصيد ومعدات الثلج لصناعة

 سيفطي امارات درهم مليون ٢ ٢هر بحوالي للمشروع االجمالية التكاليف تقدر
النحو على سيغطى والباقي التكاليف اجمالي من ٤١٨ حوالي الصندوق قرض

التالي:-

درعم مليون ٩ر٦٢ : للتنمية السعودى الصنلوق

دنيعم مليون ٨ر٨٨ : افريقيا في االقتصادية للتنمية العربي الممرف

دلهم مليون ٤ القرض قيمة

١٩٩٥/٤/١٠١٩٨٠/١٠/١ القرض مدة

٤٣هر الفائدة سعر

 فيتبدأ سنوى نصف شطا وعثرين أربعة على

١٩٨٣/١٠/١
السداد

سنوات ٣ االمهال فتآل

١٩٨٠/١١/١٨ االتفاقية تطبع تاريخ

٣٦



 : ليسوتو مملكة ٠ ٨

 : الشروع

 المشروع هدف

المشروع: مكونات

: التمويل مصادر

الصندوق: قرض شروط

الحولي ماسيرو مطار

 ؤالقليمي العالمي الجوى النغل لحاجة يكفي مطار تشييد ا'لى المشروع يهدف
البولة. في ؤلمطي

 ؤلعرابط قعناوآل وممرات متر ٦ ا وعرض متر ٣٧ * . بطول مدرج تشييد
ؤلخدمات وبضائع للركاب اسيك مبني, كافة كمايتضعن ، المالحية ؤالضاءة

. ولوازمها

 ٣( سابغة باتفاقية خ شيى ئإهعية االقعفية مراسات بتمويل الصندوق قام
 ١٥٩ بحأللي امشروع تكتيف. ترت ضنية جلزها ثبوت وعند ، درعم) طيون
 أللباقي االجنبي نك -ن عحمم طيون ٤ ي للصندوق يساهم امارات دلعم طيون
: التالية المؤسسات على موزع

للتنمية السعودى الصندوق -
الكويتي الصندوق -
زأفرشا االفتهادية -للتنمية العربي المصرف -
االوبيك صندوق -
االفريقي التنمية بنك -
االوروبي التنمية صنلوق -

برعم طيون ٤ القرض قيمة

١٩٩٤/١٠/١٠١٩٨٠/٤/١ القرض مدة

٤٣ الفائدة سعر

 في تبدأ سنوى نصف قسطا عشرين على
١٩٨٥/٤/١

السداد

سنزت ٤ االمهال فتر

١٩٨٠/١٢/٢٠ االتفاقية ترقيع تاريخ





 األخرى الدول

: تركيا جمهورية - ٩

اليب في البتروكيعاويات مجمع ن ا-وع

مجمع النشاء الزمة ومود معدات نراء استكمال الى المشروع يهدف المشروع هدف
 للصناعات ؛®وسيطة. مفتجات من مزيج. النتاج الخطوط متعدد للبتروكيماويات

 تستخدم ألني ،ينبل يولي برولى ألبولي تيلين البولي اهمها الكيماوية
. عب؛نصن وءالئيف البالستيك النتاج المجمع منتجات

 المشروع: مكونات

: التمويل مصادر

الصندوق: قرض شروط

 الحرارية ؤلعباثلة صاعل وحدات المعدات تلك افى باالضافة المثروع يشمل
. الكهرباء ومحطة المياه معالجة وحدات ار باالضافة والتركيز زلتقطير

 تمويل في ويساهم دوهم مليون ٥٥٥٠ بجولي للمثروع االجمالية ادتكاليف تقدر
 االوروبية الحكومات من مجموعة ابوظبي صنلوق جانب الى المثروع هذا

. التركية الحكومة جانب الى دولية ومؤسسات

دلهم طيون ١ ا ا الغرض قيمة

١١٠٠٠|11٣٠٠N٩K ١>١|٠ X القرض مدة

7.0 الفائدة سعر

 فى تبدأ سنوى نصف قسطا ثالثين على
١٩٨٥/١٠/٣١

السداد

سنوت ٥ االمهال فتر

١٩٨٠/١٠/٢ االتفاقية توغيع تاريخ

٣٩



بياني رسم
 ع العدفو العال رأس - العبرمة الغروض - الصندوق قروض مسحوبات

)١٩٨٠٠١٩٧٤(

المنس قروض مسحوبات "
H المبرمة القروض 
المدفوع المال راس □



 الصندوق لعطيات ملخص
)١٩٨٠٠١٩٧٤(

لحعم سيون

١٩٨٠ ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ١٩٧٥ ١٩٧٤ الببان

٤١٦ر٣. ٦٩٢ر٦٧ ١رهه٦١ ١.٠..ر ٣٧هر٠ ه٨٠«ر٠ المدفوع المال رأس

١٩٨٢.ر٨ ١ه٦ره٧٨ ٨٧٣ر١١ ٧١٧هر٠ ٦١٧هر٠ ه٨٠ر٠« ه٨٠ر٠« االجمالي(لجمع)

٧ههر ه٦ر٣٦ ٤ر.٨٧ ٣٠ (٩٩ ٣٦ (٩٠ ٤ره٢١ ١٨ر٧٢ العام االحتياطي

٣١ر.١٣ ٢٣٢هر٨ ١٧٦ر٢٢ ١٣ره٣ه ١٠٤ر٣٦ ٦٧ر٤٦ ٢٢ر٢ه االجمالي(مجمع)

٢٢٩٢ر٢١ ١٧٩٨ر٣٦ ١٠٤٩ر٣٣ ٨ه٢ر٨ه ٧٢١ر٨٦ ٦٤٧ر٤٦ ٦٠٢ (٣٣ العام واالحتياطي المال رأس

٣٧ره٧٠ ٤.٢ر٨٠ ٨٤٠ر ٥٣٩ ة ٦٦٢ر١٤ ١٨٣ر٦٤ ١٩٩ر٢. المبرمه القروض

٣٢١٠ر٤٦ ٢٨٣٤ر٧٦ ٢٤٣١ر٩٦ ١ه٩١ر٩٦ ١ه.٢ر٩٦ ٣٩ر.٨٢ ٢٠٧,١٨ االجعالي(بع)

١,„. ١.٢ر٨ه ره٦ ٠ ١١),. المشروعات رأسمال في المساهمة

١٢٣ر٨ه ١١٣ر٨ه ١١..ر ١١,٠٠ ٠),١١ ١١..ر ١١..ر االجمالي(مجمع)

في ولمساهمة المبرمة القروض اجمالي

٣٣٣٤ر٣١ ٢٩٤٨ر٦١ ٢٤٤٢ر٩٦ ١٦٠٢ر٩٦ ١.٦٢ر٩٦ ٤.١ر٨٢ ٢١٨ر١٨ الصندوق اقرعا التي المشروعات رأسمال

٦٧٣ر٨٦ ه٧٣ر١٧ ٢٩٦ر١٣ ٣٩٢ر٤٨ ١٤ر.٢١ ٩ (٠٣ ١ر٩٦ القروض مسحوبات

٢.٨٦ر٨٤ ١٤١٢ر٩٨ ٨٣٩ر٨١ ه٤٣ر٦٨ ١ه١ر٢٠ ١ر.٩٩ ١ر٩٦ (مجعع) االجعالي

١ر،٤٦ ١.٤ر٢٣ ٨ ,٢٣ ١ر٢٢ ٦هر٣ ٨1٢٤ ٤هر٧ * المساهمات من المنصرف

. عمان تنمية وبنك سفيدا وشركة االوربى العها البفك في الصندوق ساهمة فيها يدخل *

٤١



١٩٨٠ افى ١٩٧٤ ض

لروض اسلين بتوليع الصندوق للم
،لوضا ٧٢ لعدد درهم طبون ٣٣٣٤۶٣١ بلغت

٣٤ ،/العد براس ومساهمة لنية ولعساعدات
نديه. دولة

سون : ساعات

. أخفر السمكية والثروة الزراعة قطاع
. يدوى وألتخنين النعل ،،
. الد وألكهرباء الماء ،،

. رمادى ولئشييد االسكان ، ،
اصدر والفنادق السياحة ،،
. احعر الصناعة ،،
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الثالث الفصل
 الحكومة تمولها التي المثزوعات

الصندوق ويديرعا
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ل الصندوق ويديرها الحكومة تمولها الدولة خارج مشروعات

 ١٩٨ا عام خالل وإستمر الماضية األعوام خالل الصندوق نشاط اتسع
 دولة فى التنمية مشروعات بعض في للحكومة الغنية المشوآل تقديم ليشمل

 المساعدات بعض ادار في الحكومة تمثيل) وكذالى . المتحدة العربية االمارات
 األهمية ذات المتروعات من عدد تمويل مثل الخاصة الطبيعة ذات الخارجية
 وفيما الفريقية ط العربية الدول بعض في واالجتماعية االقتصادية ، المزلوجة

 - : المتروعات هذه لبعض موجز عرض يلي

: الديمقراطية السودان جمهورية - ١
: الدولي الخرطوم مطار متروع - أ

 من الممول الدولي الخرطوم مطار متروع قرض باداأل ابصندوق يقوم
. درعم مليون ٣٧٥ قيمته بقرض ابوظبي حكومة قبل

 لمنظمة (أ) للتصنيف طبقا عالمي مطار تشييد الى المتروع يهدف
 على ولمحلي واالقليمي العالمي الجوى النقل حاجة ليسد الدولية المدني الطيران

المقبلة. سنة ٣٠ اد مدى

 احتمال وقر متر ٣٧٠٠ بطول رئيمي مدرج انشاء المتروع ويتضمن
 وإلمولدات المالحية والضاءة ؤلمرابط المناور وممرات تحميل) لقم ١٠٠(

 والخدمات والبضائع للركاب العمليات مباني كافة يتضمن كمإ ، االحتياطية
 وإالطغاء والهيئة والطرق والمناولة المالحية االتصال أجهر وكافة ولوازمها

.وإالداآل واالتقان

 يفطي ، دوهم مليون ٧٦٠ بحوالي للمثروع االجمالية التباليف ونقدر
 الحكومه وستقوم . التكاليف اجماتي من /٠ ٥ . حوالي أبوظبي حكوة قرض

. الالزم التمويل باستكمال السودانية

 الى ١٩٨٠/١١/٥ من للمدة ١٩٨٠/١١/٥ بتاريخ القرض اتفاقية نعت
 نصف قسطا أربعين على السداد يتم أن على 7ت٢ فائدة بسعر ، ٢٠٠٦/٧/١

 . سنوات ٦ مدتها امهال فتر مع أى ١٩٨٧/١/١ من ابتداء سنوى

: المدفوعات ميزان دعم - ب
 ١٨٥ قيمته أبوظبي حكومة قدمته قرض باداآل أبوظبي صندوق يقوم

 االتفاقية تونيع تم وغد . السودان لحكومة المدفوعات ميزان دعم بهدف درهم مليون
. ١U٠M٥ ق

 :- كالتالي القرض ثروط ونتلخص
١٩٩٠/٤/٣٠٠١٩٨٠/٤/٥ من القرض مدة

/٠ ٣ هر الفائدة سعر

من ابتداء سنوي نصف قسطا عثر أربعة على السداد فتر
١٩٨٣/١٠/٣١ 

سنة ٣هر االمهال فتر
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: الديمقراطية الصومال جمهورية - ٢

 الذى بالصومال جوبا سكر مشروع قرض باداأل ابوظبي صندوق يقوم
. دوهم مليون ٣٧١ ر٧ قيمته بقرض ابوظبي حكومة مولته

 حاجة لتغطية سنويا السكر من طن ألف ٧ . انتاج الى المشروع يهحف
. المادة هذه من الدولة

 لزراعة األراني من هيكتار ٨٢٠٠ حزلي اعداد من المشروع يتكون
 مصنع وبناء ، الفيضانات وحوإحز ؤلصرف الرى شبكة وتجهيز السكر قصب
 مدينة زنشاء ، له الالزمة المنثات وجميع سنويا السكر من طن الف ٧ . النتاج

 الكودار ؤعداد ، وللمثروع لها الالزمة األساسية البنية ومستلزمات للعاهتين
. المتخصصة الوطنية

، ١٩٧٧ عام دألم مليون ٥٥٥ د للمشروع االجمالية التكاليف قدرت وفد
 المشروع يمول قرضا - الصندوق وادالة باشراف - ابوظبي حكومة قدمت وعليه
 وساهم ، ١٩٧٧/٧/٢٩ بتاريخ وذلك ميممة بشروط درهم مليون ٣.٤ر٢ قيمته

. السعودي ؤلصندوق األوبيك صندوق من كل التمويل في

 طيون ١٤. ر٦ ( الشروع تنفيذ تكلفة في طرأت التي الزيادة على وبناء

 أبوظبي صنلوق ردار باثراف - أبوظبي حكومة قدمتآ ١٩٨٠ عام في درهم)
 درعم طيون ٦٧هر قيمته المثروع تكلفة في الزيادة لتمويل اخر قرضا - ايضا
 االوبيك صندوق من كل ايضا التمويل في ساهم السابق،كما القرض شروط بنفس

. السعودي ؤلصنلوق

 على السداد يتم ان على ٤٥ فائدة بسر ١٩٩/؛١/ا١ً الى ١٩٨٠/١٠/١ من للمدة ١٩٨ * ؛١٠/١ بتارير االنافى القرض اتفاقية وفعت وبد

 ٣ مدتها امهال فتر بعد ،أى ١٩٨٤/١/١ من ابتداء سنوى نحذ قسط عشرين
. سنوات

نإئير: جمهورية-٣
 وألمعدات األجهر بتدبير الخاصة الدراسات باستكمال أبوظبي صندوق قام

 وفدرتها كفاءتها رفع بهدف زائير جمهورية في للمستشغيات الالزمة الطبية
 ساهمت وفد . الكبي العالج هي أساسية لخدمة وتلبية ليلألها تيسيرا العالجية
 قدرعا منحة بتذيم ١٩٨٠ عام من ابمتوبر في انمجال هدا في أبوظبي حكومة

. ابوظبي صندوق باشراف درهم طيون ١ ٨هر
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بالصومال جوبا سكر مضروع افتتاح



 الصندوق ويديها الحكومة تمولها الدولة داخل مشروعات

 : أبوظبي اماأل
: العين

: مساكن بمزلعة االبعار لتربية نموذجية حظيأل انشاء شروع

 دراسة باعداد الحولة رئيس السمو صاحب من بتوجيه ، الصنودق قام
 في الطدى النتاج متكاملة مثالية مزرعة اقامة ع لمشرو واقتصادية فنية ^وى
. الخاصة للدآلآل التابعة المؤرجة على العين مدينة من بالقرب ساكن منطقة

:الشروع اسم

: من تتكون طوى بقر ٢ ا « بطاقة االبقار لتربية وحدة اقامة - ١
. الخاصة الدائر لدى الموجودة االبقار بين من بقر ١٠٠-
. الغريزيان نوع من مستوردة بقآل ١ ا . -

 البالستيك من أو الكارتون من علب في المنتج الحليب لتجهيز وحدة اقامة - ٢
. الرغبة حسب الزبدة او الكريم وفرز اللتر ونصف لتر سعة

 فى هيكتار ٣٥ مساحتها تبلغ البرسيم علف النتاج مؤرجة استصالح - ٣
 فذ هيكتار ٤ ٢ الى المماحة هذه وتصن الشروع تنقيذ من الولى المرطة

 فيها بما ككل للمزرجة هيكتار اه مساحة اجمالى من السادسة السنة
 - مساكن مؤرجة اختيار الصنلوق ويقترح للمبانى المخصصة المساحة

 نظرا المشروع القامة - دبي طريق على العين مدينة من بالقرب الوقعة
: التالية للمزايا

األساسية البنية من جزء توغر -
الجوية المياه وغر -
معبد طريق وجود -
الكهرباء وجود -

:الشروع وصف

بحولي األولى السنوات في ، الحليب من السنوى المثروع انتاج يقدر
 ٤اه و«ا« المطية االبقار تنتجها لتر ١٥٠ ٠٠« حزلى منها لتر ٦٠, ٠٠٠

 االبقار ساللة تحسين مع الحليب كمية وتصل ، المستوردة االبقار تنتحها لتر
. الثامنة السنة من ابتداء السنة ني لتر ٩٠٠ ٠٠٠ حواني الى المحلية

 للتربية بقآل ٤٥ و للحوم عجل ٩ . حواني سنويا المثروع ينتج كما
 وينتج . المسنات الشروع بقرات استبدال في تستعمل اخرى ٤ ٥ الى باالضافة
 من اعتبارا االنتاج ويبدا .العضوى السماد من طن ٥٠٠ حوار أ:ا المثروع

٠١٩٨١ اكتوبر

:المنتظر الشروع انتاج

 لتغطية ونلك درجم مليون ٨ حواني للشروع الالزم المال رأس يبلغ
 المال راس الى باالضافة ،دريم ماليين بمبعة تقدر التي االستثمارية النفقات
.سنويا درم بمليون المقدر العامل

:الشروع تكاليف
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الفجيرة اماأل

: الخزفي البالط شروع ٠ ١

: الصخرية االلياف شروع ٠ ٢

: الدواجن انتاج مثروع ٠ ٣

: الحليب انتاج شروع ٠ ٤

 مليون ٢ * * بمبلغ قرض استخدام على ؤالثراف بادار الصندوق يقوم
. الفجير اماأل في انمائية مشاريع لتمويل ابوظبي حكومة من مقدم درعم

 المشاريع وتقييم اختيار في الغنية المساعدة بتقديم المخوق قام وقد
:التالية

 اقامة في الفجير في الموجود الصلصال استغالل الى الشروع يهدف
 المطابخ حوائط تبليط في يستخدم الذي (السيراميك) الخري للبالط صناعة

 الخبر بيت قام وقد . االرضيات تبليط في حديثا استخدامه شاع كما ، والحمامات
 للشروع واالقتصادية الغنية الجدوى دراسة باجراء (جيوكونسلت) الهولندى
 يقدر التي االنتاجية للطاقة وفقا للمشروع النهائية الموصفات 'تحديد حاليا ويجرى

حوالي للشروع االستثمارية النفقات وتبلغ . سنويا مربع متر طيون الى تصل ان
. درعم طيون ٣ ‘

 في بكثر تترر التي الصخرية االلياف استغالل الى المشروع هذا يهدف
 المسح باجراء (جيوكونسلت) الهولندي الخبر بيت قام وقد . الفجير اماأل جبال

 في الموجودة الصخرية االلياف لنوعية الممثلة العينات وتحليل ؤنتقاء الجيولوجي
 في زلحراأل للصوت عازلة كمادة لالستخدام صالحيتها درجة لتحديد االماأل
 لتحديد صناعي نطاق على اختبار اجراء حاليا ويجري . ولتمديدات االبنية

. المادة لهذه القياسية المواصفات

 وذلك سازج الفروخ ولحم المائدة بيض انتاج الى الشروع يهدف
 وتبلغ . الغذائية السلع هذه من االمارات دولة احتياجات من جر سد في للمعزصة

 فروح مليون ٣هر و مائدة بيضة طيون ١١ هر حواني للمشروع االنتاجية الطاقة
 للدجاج ومدجنة اللحم دجاج لتربية مدجنة من المثروع هيكل يتكون . سنويا

 صوص لتفريخ مفرخه سإعة ا طن ٥ بطاقة االعالف لتصنيع ووحدة البياض
 ٠١٢٠٠ بطاقة للدواجن الي وفرع سنويا صوص طيون ٣ر٧ بطاقة الفروج
 مليون ٨ . بحوالي للعثروع االستثمارية التكلفة وتقدر . ءة٠سا دجاجة/ ١٥٠٠

. منها بجر نية الحيط للثرود العربية الثركة ستساهم درهم

 جر لسد سنويا المبستر الحليب من طن ١٠٥٠ انتاج الى المشروع يهدف
 طن الف ٢٣ الى تصل ان ينوع والتي التغرب حليب الى االمارات احتياجات من

 هيكل ويتكون . فقط طن ١٢٦٠٠ سوى حاليا منها ينتج ال ١٩٨٥ عام في سنويا
 االعالف من طن ٣٠٠٠ النتاج هيكتار ٦ . مساحتها تبلغ مزرعة من الشروع
وتقدر . الغريزيان عرق من حلوب بقر ٣٠ ٠ على وتحتوى سنويا الخفراء

 العربية الثركة ستساهم درعم طيون ١ ٣ بحطلي للشروع االستثمارية التكلفة
. منها بجر نية الحيط للثرأل
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الصندوق يديها التي الحكومية والمنح الغروض

البراهم باالف المبالغ

١٩٨٠ ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ابيان

٨٣١ ٢٦ ...ره ١٨٨*«*ر ٣٨٤ر٢.. ه٠٨*♦«ر والمنح المبرمة القروض اجمالي

٢٣٠٨ر٢ ١ ,٤٧٧ ,٢٠٠ ١ ,٢١٢ [٢٠٠ ١.ر٢٤ر٢.. ٦٤...ر. االجمالي(مجمع)

،٤٤ر٨٧ ٢٣١ر٨٣٦ ٣٣٩.ر١٢ ٣٣٧ر٤٧٦ ١٩٢ر٧٣٦ والمنح القروض مسحوبات

١هر٤ره٩٣ ١,١٠١,٠٦٠ ٨٦٩ر٢٢٤ ٥٣٠ر٢١٢ ١٩٢ر٧٣٦ االجمالي(مجمع)

ة٧٢ر٧ ة٧٤هر ة٧١ ,٧ هة١ر٧ ة٣ر.١
 الى المسحوبات نسبة

والمنح المبرمة القروض

. منها سحب اي يتم لم ١٩٧٥ ني ارصدة برهم مليون ١٣٢ر * ٠ - ١ : مالحظات
. الميزانية في يدخل لم /بلعوبربرا طريق مثروع قيمة بريم مليون ١٧٢ ر٠٠ - ٢
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الرابع الفصل
البحث قيد مشروعات
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الدون

المغرب

الشمالي اليمن

الصومال

السنغال

المشروع وصدالمشروع

 مختبا في استثمارية مشاريع اقامة الشركة تستهدف االمارات بين استثمار شركة
أو المتربية المملكة في سطء االقتصادية القطاعات زلمفرب

 شروعات اختيار على معتمدة االمارات نولة في
 للشركة المبدئي المال راس ويبلغ تجارية ربحية ذات

. دلهم مليون ١ ٨٥ حوالي

الكهربائي الربط

بارديرى سد

كاموبيل سد

 ١٣٢( كهربائي نقل خط انشاء الشروع يستهدف
 ، وتعز ذمار مدينتي بين كم ١٤٤ بطول ك.ف)

 بين الكهربائي النقل لننام امتدادا الخط هذا وسيكون
 مدينة قرب »كتنيب «رأس المركزية التوليد محطة

 لمواجهة وذلك ، وعمران وصنعاء ذمار ومدن الحديدة
 تكاليف وتبلغ ، الكهربائية الطاقة على المتزايد الطلب

 . دبعم مليون ١١٣ر٦ حوالي االجمالية الشروع

الخرسانة من مقوس سد اقامة من الشروع يتكون
، مترا ٦ . ؤرتفاع متر ٥٢٥ بطول جوبا نهر على

 ٩ . بطاقة كهربائية توليد محطة اقامة الى باالضافة
 حوإلي االجمالية الشروع تكاليف وتبلغ . ميجازط
.درعم مليون ٢٢٤٣

 بما واالقتصادية الغنية الجلوى دراسة الصندوق يمول
 من المالحة المياه تعرب لمنع الممكنة الحلول فيها

 تحدد لم . االعمال لجمبع التصميمات وعداد البحر
 يساهم ان المقدر ومن ، بعد االجمالية الشروع تكلفة

. التنفيذ تمويل في الصندوق
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الدولة

النيجر

الكاميرون

باكستان

القمر جزر

رواندا

مالطة

المشروع

سونيشار شروع

ياوندى - بواال طريق

بيال تر سد

متسامودو ميناء

كيجالي مطار

الكهربائية الشبكة تطوير

المشآلع وصف

 بالطاقة اليورانيوم مناجم تزويد المثروع يستهدف
 الى باالضافة للفحم منجم اعداد ويتضمن الكهربائية

 ، ميجاؤط ٣ ٢ بقدآل الطاقة لتوليد بخارية محطة
 للمثروع االجمالية التكاليف ونثدر النقل وخطوط

. درهم مليون ١١*٤ر٩ه بحولي

 كم٢٣٣ بطول معبد طريق انشاء المثروع يستهدف
 باوندى ومدينة التجاري) (المركز دؤال مدينة بين

 والمواصالت النقل حركة اتساع لمواجهة (العاصمة)
االجمالية المثروع تكاليف ونثدر المدينتين بين

. دوهم مليون ١ ا٣٢ر٣ بحوالي

 الطاقة لتوليد القائم السد ترميم المثروع يستهدف
 لالراني الرى الغراض المياه وإستخدام الكهربائية
 بحوالي االجمالية الشروع تكاليف ونثدر ، الزراعية

. درهم طيون ١ه٧٦ر٢ا

 بجزير متسامودو ميناء توسبع الشروع يستهدف
 ، الخارجية التجاأل متطلبات جميع ليخدم عنجون
 التكاليف ونثدر . الجزر بين البضائع حركة وتشجيع
 . درعم مليون ١.٢ر٢. بحوالي للمشروع االجمالية

 متطلبات نوكب مراحل ثالث تنفيذ الشروع يتطلب
 تنفيذ الشروع ويستهدف . الجوية الحركة في النمو

 استثبال من المطار ستمكن التي االولى المرحلة
 ونثدر . طن ٣٥ بحمولة راكبا ٣٥٠ سعة طائرات
مليون ١١٤ر٧ بحولي االجمالية الشروع تكاليف

. درعم

 ١٢٧ من الكهربائية الطاقة زيادة الشروع يستهدف
 طاقة وحدتين بتركيب ، ميجاوت ١٨٧ الى ميجاوإت

 الحالية التوزيع شبكة ونثوية ميجاؤت ٣ . منها كل
 الشروع تكاليف وتقدر . خطين على تعتمد التي

. درعم مليون ٨٠ بحولي االجمالية

٥٥





الخامس الفصل
 التالي والوضع الميزانية

١٩٨٠ ديسعبر٣١ ق



١

 االدارن مجلس وأعضاء رئيس السموولمعالي أصحاب السادة/
العربي االقتصادي لالنهاء ابوظبي صندوق

 العربي االقتصادى لالنماء أبوظبي لصنلوق الحسابية البيانات بفحص شنا لغد
 ١٩٨اديسمبر ٣١ في العمومية الميزانية المتضمنة ٦ حتى ٢ من بالصفحات المبينة
 رقد ، التاريخ هذا في العنتهية للسنة العام واالحتياطي االيرادات صافي وبيانات

 المراقبة وإجراء المحاسبية للسجالت الالزمة االختبارات اجراء فحصنا شمل
. حينه في نرورية وجدناها التي االخرى

 المالي المركز عادلة بصور تظهر اليها المشار الصابية البيانات أن وبرأينا
 المنتهية للسنة العام ؤحتياطيه دخله صافي وكذا ١٩٨* ديسمبر ٣١ في للصنلوق

. عليها التارف البولية المحاسبية لالصول وفقا ونلك ، التاريخ هذا في

اك.
 وشركاه هاوس ووتر برايس

 أبوظبي
م١٩٨١ مايو

٥٨



 العربى االتهادي لضاء ابوظبى لهندوق
١٩٨٠ ديسمير ٣١ في العمومية' الميزانية

١٩٧٩
دلهم يضاح الموجودات

وحسابات البنوك لدى نقدية
٣.ر٤٦ر٠٢٩ الطلو، تحت
٢٦ره٢٢هره٣٧ وباخطار الجل ودائع
١٤١ر٧٩٨.ر٤٨ (٣) اسشارات

١ر٣٦٤ر٦٧٧ر٧٨٤ (٤) القروض مسحوبات صافي
٣٩ر٦٢ر.٤٤ه مستحقة روائد مدلفون

١ر٨١٤ر٣٦٧ر٨٤٣ الموجودات اجعالى

المطلوبات

٤ر٦٤٦ر١ه٧ (٥) متنوعة دائنة أرصدة
ترك ومكافاة االجازات مخصص

٣ر٤٦٣ر٨٧٣ اسة
'''ر''؛ االداأل مجلس اعضاء مكافاة مخصص

٨هر١٠«ر٣*

١هر٦ره٧٨ر.١٨٨ (٦) المال راس
٢٣٢هر٧٧ر٦٢ه عام احتياطي

٧'"ر"هر مباني احتياطي

١ر٨ره.٨ه٧ر٨١٣ طالحتياطيات المال رأس اجعالى

١ر٨١٤ر٣٦٧ر٨٤٣ المطلوبات اجمالي

نظامية صابات

١ر٢٤هر.٨٦ر٤٢٤ عليها مصدق قروض التزامات
ن نيال وتدار الحكومة تمولها قروض

١ر٣٠ره٢...ر.. عنها
١ر.٢٤٢ر٠٢٧ للحكومة عطيات تمويل بنوك حسابات

وشراء بيع تعهدات مجموع صافي
- اجلة عملة

٢ههر٦.ر٢٨ر٤ه١

. الحسابية اديانات هذه من يتجزا ال جزع تشكل المرفئة االيضاحات

١٩٨٠
دلهم

٨.ر٣٩ر١.٩
١٢٤ر١١٧ر١.١

١٦٦ر٣٧٤هر٦٢
١ر٩٧ره١٩٢ر٤..

ه٤ر٤ه٢ر١٧٣

٢ر٣٢٨ر١٧ره٣٤ه

٢٣ره.هر٤١.

٤:ر٦١ر٣٢٣

٢٨ر٤٦٦ر٧٣٣

١ر٩٨٢.ر٨ر.٦١٦
٣١::ر;٧ر٩٩٦

٢ر٢٩٩ر٧.٨ر٦١٢

٢ر٣٢٨ر١٧ره٣٤ه

١ر٠ه٣ر٧٢٢.ر٧٢

١ر٦ه١ر٢٩٤ر٨٧٢
٢هر٧١ر٢٣٦

٦ر٦٤٣ر٧١٢

٢ر٧١٤ر٢٣١ر٨٩٢

٥٩



 عن االيرادات صافي بيان
١٩٨٠ ديسمبر ٣١ فلي المنتهية السنة

١٩٨٠
درهم

١٩٧٩
درهم ايضاح االيرادات

١١١.ر٩٤.ر٤٨
١ه١.ر٤٦

٤٣ره٣٧٧

٧٦ر٣ه٦ر٣٤٨
١٨٦ر٠٦ه

 فوإئد ايرادات
 متترعة اخرى ايرادات

أجنبية عملة فروق من محققة أرباح

١١١ر٦٨٠ر٤٧١ ٧٦هر٤٢ر٤١٣

١.ر.٧٦ر٤٧٩

١ر٤٧٩ر٢٨٩
٤ر١٢٨ر٦٨٩
٢ر٧٤٣ر٣٧٩

٣ر٦٤ر.٦ه٨
٦٩٢ر٠٨١

٨ر٦٧٧ر٦..

١ر١٦٧هر٢ه
٣ر٨٩٣هر٧٣

٢ر٣٦ره٣ه١
هره٤٦ر٨٣ه

١ر٢٣٤ر٤٧٢

 المعروفات
موظفين رؤتب
 ومخصص الخلمة ترك مكافأة

 االجازات
ايجارات

 السفر مصروفات
 عامة ممرونات

وسيارات أثاث

٢٢ر٧٦هر.٧ه ٢٢ر٨٨ره٣ه٦

٨٨ر٩١٩ر٨٩٦
)١١ر٣٦٩هر٢(ه

ه٣ر٦ه٧ه.ر٧
٢ر٦٩٨ر٧٣٢ (٨)

 الممرطات عن االيرادات فائض
االستثمارات من أجنبية عملة فروق

٧٧ر.ههر٣٧١ ه٦ر٣رهه٧٨٩
 العام عن االيرادات صافي
العام لالحتياطي محولة

١٩٨٠ ديسمبر ٣١ ,في العام االحتياطي بيان

١٩٨٠
دلهم

١٩٧٩
دلهم

٢٣٢هر٧٧ر٦٢ه
٧٧ر.ههر٣٧١

١٧٦ر٢٢١ر٨٣٦
ه٦ر٣رهه٧٨٩

 يناير ١ في الرصيد
العام عن االيرادات صافي

٣١٠ر١٢٧ر٩٩٦ ٢٣٢هر٧٧ر٦٢ه ديسمبر ٣ ١ في الرصيد

. الحسابية البيانات هذه ض يتجزآ ال جزع تشكل العريقة االيضاحات



الصندوق - ١

الحسابية البيانات على ايضاحات

 لسنة ٣ بقم للغانون وفقا أبوظبي حكومة بوسطة العربي االقتصادى لالنماء أبوظبي صندوق أسس
 االخرى ؤللولية العربية السلطات مع ولتنسيق التعاون من الحكومة لتمكين المتوق اسس رقد ر١٩٧١
 وكنلك العربية البول يزود المتوق فان ، الخصوص وجه وعلى . النامية البول الرتقاء المساعدة يد ولتقليم

 تسهيالت منح وغد ، التطوير مشروعات في لمساعدتها االقنضادية ولمساعدات بالقرونى والفريقية االسيوية
 والماء واالستخراجية التبطية الصناعات قطاعات في الحيوية المشروعات من عددا تغطى

 والفنادق والسياحة القرى وتنمية السمكية والثروة والزراعة والتخس والمواصالت والنقل والكهرباء

المحاسبية السياسات - ٢

: كاالتي هي الحسابية البيانات هذه عرض في اتخنت التي الهامة المحاسبية السياسات ان

سندات في اسشارات أ)

 . منها أى هناك كان ان الخصومات ناقصة االسمية بالقيمة مبينة سندات في االستثمارات

. االستحقاق حتى القتر مدى على استهالكها يتم الخصومات

رأسمالية مساهمات هي استثمارات ب)

. بالتكلغة مبينة رأسمالية مساهمات في االسشارات

ثالثة أطراف بواسطة تدار استثمارات د)

 أو للعلقة االدنى بالقيمة مبينة ثالثة أطراف بوسطة المدار التجارية والوراق السندات اسشارات
. السوق

االجنبية العمالت )د

 في السائدة المرف السعار وفقا المتحدة العربية االمارات بدرهم عنها معبر االجنبية بالعمالت العمليات
 في الساندة المرف السعار وفقاتحويلها تم االجنبية بالسالت واللتزامات الموجودات . منها كل تاريخ
. الدخل لبيان ترحيلها تم الناتجة ولخسانر االرباح . السومية الميزانية تاريخ

االستهالك ه)

. عليها الحصول فيها تم التي السنة نقس في بالكامل الثابتة االصول استهالك يتم

١



١٩٨٠ ١٩٧٩
االستثمارات ٠ ٣

درهم درهم

: يلي فيما االستثمارات تتمثل

١ر.٤٢٨ر٢٦١
١٣٦ر٣٢١ر٢٤٠
١٩ر٦٢ره٠٦١

٨ر٧٧٩.ر٦٨
١٣٣.ر١٨ر٩٨٠

 ايداع وشهادات سندات
 الرأسمالية المساهمات حصص

ثالثة أطراف بواسطة تدار أموال

١٦٦ر٣٧٤هر٦٢ ١٤١ر٧٩٨ر٠٤٨

التروض مسحوبات صافي ٠ ٤

١٩٨٠ ١٩٧٩

: مايلى القروض صافي يمثل

درهم دوهم

٣١٤٠,٥٦٠,٧٦١ 
(١,٠٥٣٧٢٢,٠٧٢)

 ٢,٦ه٣ه,٦٣,٠٠١
)'١,٢٤٠,٥٨٦,٤٢٤(

 الممنوحة القروض اجمالى

غدرمسحولة ارصدة

٢, ٠٨٦,٨٣٨,٦٨٩ 
)١١١,٦٤٦,٢٨٩(

١٠٤١٢,٩٧٦,٥٧٧ 
(٤٨٠٢٩٨٠٧٩٣)

 القروض مسحوبات اجمالى

الغروض تسديدات

١,٩٧٥,١٩٢,٤٠٠ ١٠٣٦٤,٦٧٧٠٧٨٤ القروض مسحوبات صافى
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متنوعة دائنة ارصدة ٠ ٥

١٩٨٠ ١٩٧٩

: يلي فيما المتنوعة الدائنة االلهدة تتمثل

لرهم درهم

٧ر٢ه٨ر٢هه
١ره٣٩ر.١١٣
٨ه٧ر٠٤٢

٣ر٤٨٨ر٨٠١
١ر١ه٧ر٣ه٦

 الحكومة عن نيابة بها محتفظ أرمدة
 الحكومة نروضن تسديدات
أخرى متنوعة دانئة أرمدة

٢٣ره.هر٤١ا ٤ر٦٤٦ر١ه٧

المال رأس ٠ ٦

١٩٨٠ ١٩٧٩

: المال رأس يمثل

لرهم درهم

٢ د٠ ٠ ٠ «د ٠ ٠ د٠ ٠ ٠ ٢ دددبه الممرح المال رأس

١ر٩٨٢.ر٨ر.٦١٦ ١هر٦ره٧٨ر.١٨٨ أبوظبي حكومة بواسطة فيه المكتتب

١٩٨٠ ١٩٧٩

ثابتة .أصول ٧

'لرهم درهم

١ر٧ه٩...ر ١ر٤٣٢...ر
 الثابتة االصول احمالي

الدفاتر من قيمتها المستبعد

. االستثمارات من أجنبية عمله فروى - ٨

 ربما باللنعم االجنبية العمله اسشارات تغييم اعادة تمثل االستثمارات من االجنبية العمله نروق
ضمن ١٩٧٩ عام ني االجنبية العملة من المطفة االرباح كانت رقد ، العام نهاية ني التحويل السعار

٦٣





وألجداول البيانية االشكال
 ١٩٨٠/١٢/٣١ في التحويل سعر

. امارات دبهم ٣ر٦٧٣٠ = أمريكي دوالر واحد

٥



 ١٩٨-«١٩٧٤ القطاعات حسب المال رأس في والمساهمات القروض تونيع
درهم طيون ٣٣٣٤٠٣١القووض- اجمالي

وكمرباء ا،

 ١٩٨. القطاعات حسب المال راس في والمساهمات القروض توزيع
دوهم طيون ٣٨,ه٧-١٩٨٠ لعام القروض اجمالي
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 الصندوق لقروض الجغرافي التوزيع
 العربية الدول

١٩٨٠٠١٩٧٤
امارات دليم مليون

االجمالي ١٩٨٠ ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ١٩٧٥ ١٩٧٤ الدولة

١٤ ره ١٩ ,٠ ١*٠*ر ره٠ ٢١هر االرضة اسلكة
٢٢٠.ر - - ٢٠ ,٠ ١٦٠ر٠ ٤٠ر٠ البحرين دولة

٤٢٩ر٩ ه١.ر. ★ ٣٢١ر٧ .1 ٤٧ ٠ه١ر٢ التونسية الجمهورية
١٤٠هر ٤ر٠ ٤٠.ر ٩٦هر السودان جهورية
١.٧ر ه٦.ر □ ه١هر السورية الجمهورية
٧٢٣.ر ٦٦٣ ٦٠ر٠ عمان سلطنة

٦٧ر٨ ٦٧ر٨ اللبنانية الجمهورية
٢٦٦ر٤ ٦ر*٠ ١٨ر٤ ١٣٨ر٠ ه٠ر٠ العربية معر جمهورا

١٥٠.ر .1 ٤٠ ١١٠.ر العفربية السلكة
.1 ١٦٠ ٢٤.ر ١٢٠.ر ١٦ر٠ موريتانيا جمهورية
١٢٦ ,٥ ٣٧هر ٤ره٠ ا'.اد ٤ر٠ اليمنية الجمهورية
٢.٨ر٢ ١٧٢هر - - - ٣ره٧ - الديمقراطية اليمن

٢٧٤ره٣ ٢٦٣.ر ٤٨١ر٧ ٧١٢.ر ٤.٦ر٨ ٤٨٠ر٦ ١٨٣.ر X٢١٨J٢ االجمالي

. المال راس في ساهمة دلهم مليون ١ ١ المبلغ يتضعن *
 . المال رأس في ساهمة درعم مليون ١.٢ر٨ه المبلغ يتضمن ★
o المال راس في مساهمة .
 ٠١٩٧٥ عام في االضافة تحت □

X الغنية المعونات مع مكرر .

االفريقية الدول
١٩٨٠٠١٩٧٦

امارات دلهم مليون

االجمالي ١٩٨٠ ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ الدولة

٤.ر ٤ ,٠ بورندى جمهورية
١٦ر٠ ١٦,٠ مالي جمهورية

٧١٩ ٢ر٧ ره٢ جامبيا جمهورية
). ٢٤ ٢٤.ر تانزانيا جمهورية

١٦ر٠ ١٦<ر غينيا جمهورية
٢.ره ٢.ره اوغندا جمهورية
٤.ر ٤.ر الغمر جزر جمهورية

١٦ (٠ ١٦,٠ مدغشقر جمهورية
ار، ٤.ر سيشل جمهورية
.ر، ٤.ر السنغال جمهورية
٧.ر -ر، ٣.ر ليسوتو معلكة

٤ر٠ ٤.ر االخفبر الرأس جزر جمهورية
١٢.ر ١٢.ر - - - - و لعسا غعنعا

١٤٣ر٩ ٢٢ر٧ ٢٤,. ٣٢). ٤ره٢ ٢٠*ر االجمالي
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 تابع - للقروض الجغرافي التوزبع
 االسيوية الدول

١٩٨٠٠١٩٧٦
امارات دلهم طيون

االجمار ١٩٨٠ ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ الدولة

١.ر.. ٦٠ د٠ ٤٠,. بنجالليش جمهورية
٦٨.ر - ٦٨.ر الهند جمهورية

٨ ٨ د٠ مالليف جمهورية

٣٣.ر ٣٣ر٠ ماليزيا جمهورية
٢٠,. ٢٠.ر سيريالنكأ جمهورية

ه٧.ر ه٧.ر اندونيسيا جمهورية

٣٠ر٠ - - - ٣٠.ر - أفغانستان جمهورية

٣١٦.ر - - ٦٨.ر ). ٨٧ ١٦١ (٠ االجعافي

اخرى دول
امارات دلهم مليون

االجعافي ١٩٨٠ ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ الدولة

٢٨.ر ٢٨ر٠ مالطا جمهورية

تري جمهوريا

١٢٨ ١٠٠ر٠ - ٢٨*ر - — االجمافي

 التي الدراسات وتمويل الغنية المعونات
 الصندوق قدمها

١٩٨٠٠١٩٧٥
دبعم الف

االجعافي ١٩٨٠ ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ١٩٧٥ الدولة

٣٤٠ ٠٣٤٠ ابعرن بولة

٥٣٠٠ - - ٠٠٥٠٠٠ - - ٣٠٠ اليمنية العربية الجمهورية

٦٥٨٠ ٠٠٦٥٨٠ سيعقراطببن الس جعهورية

٥٦٠ ٠٥٦٠ العربية الدول لجامعة الصناعية التنمية مركز

،٠٠٠ السنغال جمهورية

٣٠" - ٠٠٣٠٠٠ - - - - ليسوتو مملكة

١٩٧٨٠ - ٧٠٠٠ ٥٦ ٠ ٦٥٨٠ ٦٤٠ االجعافي

منحه *

المنعوق لقروض الجغرافي التوزيع جعول فى التروض مع مضافة ..
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امارات دليم مليون

للقروض القطاعي التوزيع
١٩٨٠ لعام

االجمالي
المطاعة

االسنخراجية
ولتحويلية

 السياحة
بق ولغنا االسكان ٥ولميا الكهرباء

النهل
 صالت ولعو

ؤلنفنين

والتنمية الزرائ ثكية وثاون

العربية البول - ١

االرس
١٠,» ' ٠١٠.ر - - - تونس

١٧٢هر ١١٢ه, ٦٠ر٠ الجنوبي اليمن
٣٧هر ٣٧هر الشالي اليمن

٢٤ر٠ ' - ' - ٢٤). موريتانيا

١٢.ر ٢١٠

١.ر^

االفريقية البول ٠ ٢

و لعسا غعنعا
٢ر٧ - - ٠ ٢ر٧ - جامبيا

٤٠٠ ٤«ر االخفبر الرأس جزر

<ر، ' ' - ' ٤١٠ ' ليسوتو

' ' - ' ' ' االسيوية البول - ٣

١ ٠ ر*٠ ١ ٠ ٠ر٠

اخرى لول - ٤

تركيا

٣٨ره ١٢١ ١٠,. - ١١٢ه, ١٦ر٧ ١٢هره االجمالي

. المال راس في المساهمة يتضعن *
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القطاعات حسب المش س١ر في والمساهمات القروض شنيع
١٩٨٠ - ١٩٧٤ للسغوات

امارات دليم مليون

االجمالي
،٨٠٠٧

١٩٨٠ ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ١٩٧٥ ١٩٧٤

صه عدد سه صه ليمه صه سه سه سه
اساع

٣ه٤ر٦ ١٦ ١٢هره ٤ ٤٠ ١ ). ٩ ٢ - ١١٨ر٦ ٧ ٤٠ ,٠ ١ ٢١هر ١
 الريفية ^لتنمية الزراعية رو
السمكية ثرو

٣٧١ |١ ١٦ ١٦ ,٧ ٣ ٤٤ر٠ ٢ ٣٩ ,٠ ٣ ١٩٢ [٩ ٦'ر* ١ •ره ١ ١٣هر ١ والتخزين والمواصالت قل

٧٨ره٣ ١٥ ١١٢هر ١ ١٩ر٢ ٢ ١٠’•ر ٢ ١٦٠ر١ ٤ ١٦٨ر٠ ٢ ١٣٠ر٠ ١ ٩هره ٣ والمياه تهرباء

٤٠ ١ ' - ' - ' - ' - ٤٠ر٠ ١ - - ' - 'سكان

ه٩ر٧ ٤ *** **١٠ر٠ *٨ر٠ ١ **٤١ر٧ ٢ والفنادق فياحة

١٧٢٢ ,٥ ٢١ ١٢١ ,٠ ٣ *٤٠٢هر ٣ *٦٩٢ر٠ ٣ ١٨٦ ,٠ *٢٧ره٠ ' ' ٤٦ر٠ ٢ واالستخراحدة التحوبلدة سناعة

٣٣٣٣ر٢ ٧٣ ٣٨ره٧ ١٢ ٥ ٠ ره٧ ٨ ٨٤٠ ,٠ ١٠ ه٣٩ر٠ ١٤ ٦٦١ر٦ ١٦ ١٨٣ر٠ ٤ ٢١٨ر٢ ٩ االجعالي

اضافي قرض يتضعن *
المال راس في مساهمة المبلغ يتضعن

 درهم) ٣٤% (••• البحرين من لكل هبات اليتضعن ***
 درهم) ٣(•••,•• اليمنية العربية والجمهورية

درهم) ٥٦ ,*٠٠(. العربية الدط لجامعة التابع الصناعية التنمية ومركز
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والقطاعات الدول حسب الغروض توزيع
١٩٨٠٠١٩٧٤

I ي ا[ 1
% و؛ اوا.

1?
بو ل 4%

1 P n
العربية الدول - ١

< * االربن
٤ ٠ - *** البحرين

تونس
٤ السودان
٢ سوريا

-٢ عمان
٢ بفان
٦
٣ المغرب
٤ موريتانيا
٥ - - - - *** الشاش اليمن

الجنوبي اليمن

االيبة الدول - ٢

١ ' * بورندى
١ - مالي
٢ جامبيا
١ تانزانيا
١ غعنعا

١ مدغشقر
١ الغمر جزر
٢ سدشل
١ . اوغندا
١ السنغال
٢ لدسوتو
١ االخضر الرأس جزر
٢ ' ' ' - و لعسا غعنعا

األسيوية الدول - ٣

٢ بنجالليش
١ الهند
١ .الليف
٢ ماليزيا
١ سيريالنكا
١ اندونيسيا
١ - - - - ' افغانستان

اخرى ل لو - ٤

١ ملال
١ * - ' ' - - تري

٧٢ ٢١ ٣ ١ ١٥ ١٦ ١٦ االجمالي
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