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الصندوق عن اساسية بيانات

٠ ١٩٧١ بولو ١٥ التاييس
* . 'هارات درهم مليون ٢- ) به المصرح ( المقرر المال رإس

. رات٧ درهم ميون ٢١٣٢-,٢ ١٩٨٤ ديهبر. ٣١ حتى المدفوع المال راس

؛ الصندوق أغراض

 ثكل في وذلك االقتصادي لنوها تدعيما واألحرق واالسيوية واألفريقية العربية لبدول ية االقتصاد الماعدات تقديم -١

* مشروعات اموال رووس في مساهمات او وروص

 . الدولة في مالية سوق وتدعيم خلق على وتعمل أغراضه تكمل التي المالية المؤسات تأسيس في المشاركة أو تأسيس — ٢

 ضا،١أغر تكمل والتي التنفيذية االالئحة تحدده؛ التي التعهدات من دال وعثر الضمانات إصدار — ٣

 ♦ المخننلغة المجزية االنثار وسائل في مؤقتة سيولة ,من له يتوافر ما ستحدام ' ~ ٤

 . االقتصادية التنمية مجاالت مختلف في الغنية والمعونات الحبرات توفر — ٥

. أغراضه لتحقيق الزمة تكون أخرى خدمات أو أنشطة ية بأ القيام - ٦

٤* في مشروعاً ٨٤ لتمويل امارات درهم مليون ٣٩١٥٠٥٦ ن ١٩٨٤ ديسمبر ٢١ حتى وق ات روض
. نامية دولة

. امارات درهم مليون ٢٤٩٠٢٦ ١٩٨٤ ديسمبر, ٢١ حتى الصندوق ساهمات
؛ ) التكلفة بعر (

. امارات درهم مليون ٣٠٢٢ ؛ ١٩٨٤ ديسمبر, ٢١ حتى للصندوق الغنية المعونات

 حكومة لصالح الصندوق يديرها التي والمنح القروض
* امارات درهم مليون ٢٤١٨٠٠٥ : ١٩٨٤ يسبر. د ٢١ حتى ابوظبي

 . ) منح نكل في درهم مليون ٦٣٣,٨٥ و قروص نكل في درهم مليون ١٧٨٤٠٢* منها (

 أبوظبي حكومة لصالح الصندوق يديرها التي المساهمات

* امارات درهم مليون ٤٨٠٧٠ : ١٩٨٤ ديسمبر ٢١ حتى

. امارات درهم مليون ٨٢٢٠٨٥ ؛ السندوق يديرها الدولة داخل وأنثعلة مشروعات

. امارات درهم مليون ٧٤٥٧٠٦٤ ؛ ١٩٨٤ ديسمبر, ٢١ حتى الصندوق أنشطة اجمالي
أمريكي دوالر مليون ٢٠٣٠۶٣٩ تعادل

 درهم ملبون ٤**' إلى به المصرح ادال رأس زيادة ١٩٧٩/٩/٢٥ بتاريخ ) ١٦ ( رقم ‘جلن) ي الحندوق إدارة مجفى قرر ★

. امارات
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؛االقراض شروط

* للمشروع الكلية التكلفة من /*٠ ٥* على وال مالبى رأس من /١* على مشروع أي في الضدوى ماصة بزيد أن يجوز ال —

* المشروعات من نوع لكل بالنبة االقراض بشروط يحتدى فيما الدول بيرن التمييز عدم —

 برامج أو حطط في أولوية من تحتله ما بقدر إال أخر نوع على المشروعات أو القطاعات من معين نوع تفضيل عدم —
* للتنمية معدل افضل تحقيق بهدف المعنية الدول في التنمية

* معقولة إمهال فترة مع الداد وأجل الفائدة لعر بالبة ميسرة بشروط القروض تقديم يكون —

* االتفاقية تنفيذ ومصروفات االدارية المصروفات مقابل بالمائة نصف' قرض كل اتفاقية في المقرر الفائدة سعر الى يضاف —

 ستؤدي المساهمة هده كانت إذا خاصة المناسب التجاري العائد دات المثروء؛ت أموال روس في الضدوى مادحة تكون —
 يمثله الزي للقطاع بة حيو أدحية ا’د المشرع يكون أن بشرط و المشروخ في المادحة على والمؤسسات د اآلئر بثجيع إلى

* المتفيدة للدولة القومي ودالقتصاد

 واالقليمية المالية المؤيسات مع خاص بوجه نبياً الكبيرة المشاريع بل٠تمو في والمشاركة التنعيق إلى الضدوى بعمد —
♦ المشروعات دده مثل لجاح ضمانا االخرى والدولية

غباش سعيد معالي بناية — السياحي النادي منطقة ؛ العنوان
) الصندوق ( البرقي العنوان - ) ٨١٤ ( ؛ بريد بندوق
 EM ٢٢٢٨٧_تلكر٨٢٢٨٦ه تليغون:

. المتحدة العربية 'االمارات - بوظبي ١

١



) ١ ( رقم شكل
يديرها التي الحكومية والعملياب والمنح والقروض الصندوق ألنفطة العام التوزيع

 درهم مليون ٢٩١هره٦ المغدوق لروض

ه/•٢هل

االماش
 درهم مليون ٧ه،٧ر ٦،

تمادد
دوالر مليرن ٢.٢٠ر٢٩

امريكي
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العربى االقتصادي لالنماء ابوظبي صندوق ادارة مجلس إلى مرفوع تقرير

نهيان ال يد زا بن حليفة الشيخ المو صاحب
 العربي االقتصادي لآلنماء أبوظبي صندوق ادارة مجلس ريس

، وبعد طيبة تحية

 بوظبي أ صندوق بانشاء الخاص ٠١٩٧١ لعام ٣ رقم القانون من )٨( رقم المادة لص تنفيذاً
 “بر ٠١٩٨٤ و ١٩٨٣ لعامي النوي التقرير الصندوى ادارة مجلس ئلى سموكم إلى أرفع بأن أتشرف

،٠، واالحترام التقدير خالص هع

م ١٩٨٥ يو ما

 العربي االقتصادي لالنماء
. باالطالع التكرم بماء

النويى ناصر
الصندوق عام ر





 نهيان آل محمد بن سرور الشيخ لسمو افتتاحية كلمة
ادارة مجلس ركيس ناكب

 العالم بأن الفترة هده وتتميز * ١٩٨٤ ٠ ١٩٨٣ عامي عن نشاطه العربي االقتصادي أبوظبي لصندوى الحالي التقرير يفطي
 التي . األوروبية الدول بعذى تبعها . االقتصادي الركود حالة من الشمالية أمريكا خروج بتداء ا منها األوال العام خالل شهد قد

. االقتصادي النمو من متفاوتة معدالت . المذكورة الفترة حآلل سجلت

 معدالت على للغاية عكسية اثارأ الصاعية الدول بها مرت التي السابقة األوضاع تركت فلقد النامية للدول بالنبة أما
 عن وعجزها , نموها معدالت تباطؤ لوحظ إد . وقراً األكثر األوريقية الدول كابت . تعمرراً الدول أشد ولعل . منها العديد بمو

 الصادرات من عائداتها تدهور . الدول هده مشاكل حدة من زاد ومما . السكاني نموها معدالت في المضطرة الزيادة مالحقة
 جنوب منها تثع التي الدول وخصوصاً . ويالتها من كثف الزي الجفاف عن فضال ‘ الخارجية يونها د خدمة أعباء وزيادة

 االنعاش مجهودات إعاقة هع الفقر انتثار ياد ازد النتيجة كانت بحيث ١٩٨٤ و ١٩٨٣ عامي خالل حدته امتدت فلقد . الصحراء
. الدول هده حكومات تبدلها التى االقتعمادي

 نتج أنه إال . تجارية مصادر من االقتراض إلى بااللتجاء الجارية عملياتها موازين في العجز زيادة النامية الدول واجهت وقد
 تراكم محصلة أدت ولقد * كبثرة بدرجه يونيتها مد ياد ازد . الفائدة أسعار ارتفاع واكبه الدي 'االقتصادي الركود وترة طول عن

 وضعها ياد ازد إلى . لها االجمالي المحلي الناتج في النمو معدل وانخفاض . الصادرات من دخلها ونقص . الدول هده يونية مد
 كبثرة مشاكل النامي العالم دول يونية مد تبب واليوم * القائمة يونها د خدمة في تعثرها عنه نتج مما . سوءا الخارجي
* المشاكل لهذه حل يجاد ال رهنا . بالسة وظيفته بأداء الدولي النقد نظام قيام إلى الوصول أصبح بحيث . الدولي لالقتصاد

. والتعمر ءلالنشا الدولي البنك مال رأس بزيادة وذلك . بقة ال١ المشاكل حدة من للتخفيف الجهود تكثفت فقد وعليه
 بعذى إجراء على وحثها . النامية الدؤل أقراض في الثقة اعادة ومحاولة . الدولي النقد صندوق موارد بزيادة المطالبة كذا

 مساندة تكفل التي الوسائل يجاد إ كيفية ءلى الدولي المجتمع يركز وحالياً * صادراتها زيادة بغرض الخارجية التكيف عمليات
 المارعة بغرض المبرة ت١للمساءلى اضافية تدفقات انسياب تأمين أهمها من والتي . الدول هده في االقتصادي االصالح سياسات

. فيها تقام التي للمثروعات االنمابي التمويل في

 التنمية جهود في األخرى العربية يق الصناب مع ءام) عشر األربعة بت قار فترة خادل بنشاط بوظبي أ صندوق شارك ولقد
 ال . االنمائي الحقل في نشاطها تقييم فإن ‘ يق الصناب هده عمل فترة لطول ونظرأ * واالسيوية األفريقية الدول من العديد في

 اجمالية بصورة النظر خالل من يتم أن يتعين ونما . حدة على عام كل خالل عليه الحكم خالل من بالضرورة يتم أن يجب
. أجلها وامتداد بطول تتصف التنمية عملية أن إذ . أطول فترة خالل حققتها التي انجازاتها كافة إلى
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١٩٨٥ باير ٢٤ .فقرا االكثر الناهية للدول المئترك التمويل يا قما لحث والصدوق )سدا (الدولية للتنمية الكندية الوكالة بين العمدوق هتر في تعت اش المباحثات ض جاب



 ءلى ذلك أثر انعكاس و؛,البار . أسعاره انخفاض إلى اؤس اسين غره آلل اسل على اسب اخاص أدى لقد

 آلبا, النزور االتجاه اليقاف . االوبيان منظمة خالل عن جهودها الدول هده كثفت ئند وي ' ل المنتجة الدول دخول
 في بتعوبة 'ننحح 'نكاد الجهود هده أن المثاهط أن إال - فها’ األص ادول بها "درم ظج١ حمص ب بتحد وذلك .ائ

. اس ارق في وادورات الععوظ هن بالعديد تواجه إذ . االن حنى النفط احار استقرار على "المحافظة

 أ'ئر انعكاس ت الرغم ءلى أنا- إال , حين,' لد رئيي كمحدر النفحن عائدات على تقمد االمارات دوال ض هو والما
 االوال حرد شر .االررة الفترة خالل كبيرة بدرجة العائدات هده انخباص في انتاجه من حصتها وتحديد اسعاره تدني

 'نقومها اش االدت ميرة وموانلة دعم على االمارات دولة ريى نهيان آل سلطان بن يد زا الشيخ سمو من بتعليمات
. ومها التنمية عجلة دوران استمرار لتاًميرن . الثاك العالم لدول المختلفة بأشكالها

 بحيث . للمثروءك المئترك التمويل على االنمائية المؤسسات تعلقها التي األهك ازدياد األخبرة االونة في ويالحظ
 المئتركة العريبة يق الضاد مع سواء التمويل من النوع هدا في بوظبي أ صندوق ع نئط ولقد . يدة جد بعاد أ أخذ في بتدأت ا

. الدور لبناد ا ءةومجمو . االقليمية التنمية بنوك مع أو . التتهية مساعدات لجنة في األعضاء والدولل

 مع دولة ٣٣ في تقع مئروء؛ ٥٥ 'تمويل في االن احت اشترك قد أنه نجد . المجال هذا في الصندوق نثإط باستعراض و
 جمار بلة ولقد ا المقدمة القروض قيمة اجمالي من ^٥٤ حوالي تمثل العربية يق الحساد فيها 1بم حرىاال التمويل مؤسسات
 ٨٥٧٨٠٨٩ البالغة تكلفتها اجمالي في١م /٠٧ نبة تمثل يكيا أمر دوالرأ مليون ٥٧٧٠٠٩ مباغ المئتركة المشروعات هده في ارتباطاته

 وذلك ٠ ا ٤٦ نبة باغ فقد للتنمية االبازمي والبناد األوبيان وصندوق ى٠األحر العربية يق الحساد نحسب أما . دوالرأ ميلون
 التمويلية حضت؛ بلذنين بقة اك المئروء؛ت دات من مثروء؛ ٢٥ في التنمية مساعدات لجنة في األعضاء الدول مساهمة مقابل

 مئروء؛'نم عثر اثني تكلفة مب: ا ١٣ نبة االقليمية التنمية بنوك نصيب باغ كما . التكلفة اجمالي من ا ٢٣ نبة فيها
 تم مئروء) عثر تكلفة.ستة مب: /٢٢ نبة الدولي البنان مجموعة حصة فيه بلغت الذي الوقت في .الحسدوق مع 'نمويلها
 تم مثروء) عثر اثني تكلفة اجمالي 'ا١م ا ٩ نبة حصتها بلغت فقد .التجارية للمصادر بالنبة أما . الحسدوق مع 'نمويلها

. الحسدوق مع تمويلها'

 نثاطه تنويع على عمل وقد الذاك. العالم دول في التنمية شعلة ادكاء في بوظبي أ صندوى يلعبه الذي للدور وتاًكيدأ هدا

 في المشاركة إلى تعداه بل . بق ال في يحدث كان كم؛ . ت المسروء؛ لتمويل القروض منح على يقتصر لم بحيث .االنمائي
 والدول الدولة بيرن المشتركة الشركات انثاء بتثجبع 'المنطلق هدا من الحسدوى قام وند وعليه . المشروعات هده أموال رؤوس
 طرأ االنمائية لرساك- يد جد كبعد .الشركات هده مثل إلى ينظر أصبح أنه إذ . الجغرافي نثاطه رقعة ضمن تقع التي النامية
 في 'العديدة األنشطة من تغطيه وما .النامية الدول في االقتصادية القطاعات تنمية في تلعبه أن يمكن الذي الدور ألهمية

. المتنوءذ االنتاجية االستثمارية المجاالت

 تعمل التي كات الثر من العديد في 'اليوم يساهم أصبح إد .الحسدوق عمل من يد متزا جانب على هدا.النشاط ستحود ا ولقد

. الخ ... والياحة والزراءذ واال'سكان الحساعة قطاعات في

 كاف ولقد . االحر بعضها أموال رؤوس زيادة في به اكاتا عن فضا؟ .والمؤسات الثركات من العديد انشاء في اشترك كما
. درهى' مليون ٢٤٩٠٢٦ ماصاته اجمالي باغ بحيث . المجال هدا في نثاطه من األحرين العاميرن فترة في

 تمثيل عن فضان . الدولية التنمية مؤتمرات من العديد في ١٩٨٤ ٠ ١٩٨٣ مي ء؛ فترة حازل بنشاط الحسدوق شارك وقد
 الجهود تعضيد في التنمية حقل في تعمل بهة'التي المشا والدولية االقليمية المؤسسات مع اتصاالته من كثف كما . فيها الدولة
. بها 'نقوم التي التنمية جهود تدعيم في وماعدتها . حظا األقل الدول معاناة تخفيف إلى الرامية



العربية االنمائي التمويل لمؤسات الثاني االجتماع في االفتتاح كلمة يلقي المالية للشئون الدولة وزير الطاير احمد االستاذ معالي .
١٩٨٤ أبريل ١٤-١٢ أبوظبي

٢٢





 ارتباحمماته اجمالي باغ * نامية دولة ٤٠ في مشروعاً ٨٤ ءدد بتمويل اآلن وحتى' نشاطه ممارسة بدأ مند الصندوى قام لقد
 قروضه اجمالي من ’./ ٨١ بنسبة درهماً مليون ٣١٧٨٠٦٤ ١٩٨٤ م ء؛ ية نها في منها الحوب باغ . درهماً ملبون ٣٩١٥٠٥٦ قبلها

. درهماً مليون ٣٠٢٢ بلغت والتي الصندوى قدمها التي الغنية المعونات عن فضا؟ هدا * مة البب

 درهماً مليون ١٧٨٤٠٢٠ منها . درهماً مليون ٢٤١٨٠٠٥ بلغت فقد . بوظبي أ حكومة ضولها التي والمنح للقروض بالنبة أما
 في المتخصص جهازها باعتباره ‘ عنها نيابة بادارتها 'الحسدوى قام . منح شكل في درهماً مليون ٦٣٣٠٨٥ و . قروض شكل في

 . المحدود لالستثمار والسودان االمارات شركة على اشراف إلى باالصاعة هذا . الثاك العالم لدول االنماية االحتياجات دراسة
 مليون ١٣٠٢٦ بلغت /٠ ٥١٠٠٠ بنسبة فية بوظبي أ حكومة ساهمت . أمريكياً دوالرأ مليون ٢٦٠٠٠ المدفوع مالها رأس باغ التي

 مليار ٣ البالغ به المصرح المال رأس من I ٧ بنسبة النمساوي المؤتمرات مركز شركة وكذلك درهما مليون ٤٨٠٧٠ يعادل دوالرأ
 ٥٠٠ قدمتها التي بوظبي أ حكومة قروض قيمة بلغت الفجرة امارة في مشروعاً ١٤ بادارة الصندوق قام كما . ساوي شلن

 غرب لأللبان الدعي سنيح ومزرءذ . درهماً مليون ١٥٠٦٠ تكلفته اجمالي باغ الذي العين بقار أ مشروعي وكذلك . درهماً مليون
 ومثروعات ) درهماً مليون ٩٣٠٧٥ ( الخيمة رأس اسمنت مشروخ إلى باالضافة هدا . درهما مليون ٦٠٠٠ تكلفت التي المقام

. ) درهما مليون ١٤١٠٥ ( الخليج وطران ) درهما مليون ١٦ ( الخبرات ومدرسة ) درهما مليون ٥٠ ( عجمان

 التي والماهمات للمثروء؛ت بالنسبة سواء ٠ ١٩٨٤ يمبر د ٣١ حتى الصندوق أنشطة اجمالي أن القول يمكن ذك وعلى
 مليون ٢٠٣٠٠٣٩ تعادل ‘ درهماً مليون ٧٤٥٧٠٦٤ بلغت قد . بوظبي أ حكومة وماهمات لمثروعات بادارته أو . بتمويلها قام

. أمريكياً دوالرأ

 منظمات لدعم العربي الخليج برنامج في تمثيلها أسندت قد المتحدة العربية االمارات دولة حكومة أن إلى االشارة وتجدر
البرنامج هدا في أمريكياً دوالرأ مليون ٩ قيمته بما ساهمت حيث . بوظبي أ صندوى إلى ) أغفند ( االنمائية المتحدة األمم

 في فيه العاملين بعض يفاد إ طريق عن المجال هذا في نشاطه بتكثيف الصندوق قام الوطية الكوادر تدريب مجال وفي
 الخبراء من نخبة إليها ودعي الداحل في عقدها التي الدورات إلى باالضافة ، الخارج في المسسويات أعلى على متخصصة دورات

والمؤسسات الهيئات في العاملين المواطين من عدد فيها وشارك الدولية والمفاوضات واالدارة المشروعات تقييم ين مياد في العالميين
األخرى.

 بن يد زا الشيخ السمو صاحب بها يتمسك التي تلك . االنمائية رسالته تحقيق في قدماً بوظبي أ صندوق يمضي وهكذا
 االعتبارات من راسخة أسسس على وذلك ‘ مسيرتها استمرار وتاًمين , تدعيمها على ويحرهن . الدولة رئبس نهيان آل سلطان

. بثقيها والدينية االنانية



معدمه

 الدولية والمالية االقتصادية االوضاع
١٩٨٤ و ١٩٨٣ عامى خالل

 منحما ٠ ١٩٧١ ءام من يوليو في انشائد مند نشاطه من عاما عثر األربعة زهاء ١٩٨٤ عام ية نها في بوظبي أ صندوى أكمل
 .الثاك العالم دول هن اآلكر الجاب في التنمية راية اعآلء في اكاهمة في المماثلة. االنماية المؤسات إلى .التاريح هدا مند

 على الوانحة بصا'ضا تركت والتي ٠ ١٩٨٤ و ١٩٨٣ عامي خالل حدك التي الدولية االقتصادية التطورات الفصل هذا ويتناول
. الثاك العالم دول في التنمية عملية على التطورات هذه انعكاس لمدن تحليل مع . والمالي االقتصادي الصعيدين

ة االقتصادي النمو - ١

:الصناعية ا-الدول

 عام مند امتد الدي االقتصادي الركود حالة من الصناعية الدول بعذى خروج بتداء ا ٠ ١٩٨٣ عام من االول النصف شهد
 قادت حيث األولى خاصة وبصفة . المجال هدا في الرائدتين الدولتين وكندا األمريكية المتحدة يات الوال كانت ولقد' * ١٩٨*

 برامح من استفادت لتي١ا الشرائية والقوة الحقيقية الدخول أن والمالحظ * االقتصادي االنتعاش طريق في أخرى الصناعية الدول
 عن الفائدة وأسعار التضخم معدالت من كل تخفيض في كير تقدم احراز ساندها قد . الشخصي الدخل على الضرائب خفض

 والسيارات االسكان مجاالت في خاصة وبصفة المستهلكين طلب زيادة على العوامل هده ساعدت ولقد * ١٩٨٢ عام يات معتو
 االتجاه وخف . الطلب في الزيادة لمواجهة الصناعي االنتاج في سريع توسع حدوث إلى أدى مما . األخرى المعمرة واللع

* األعمال* في الثقة بزيادة يج بالتدر الوضع وانعكس المحزون النخفاض بق ال١

 بالنبة /٠٣ر٤ 'النمو معدلب باغ إد ٠ ١٩٨٣ م ء؛ من األولل النصف وي االجمالي القومي للناتج التصاعدي االتجاه تركز ولقد
 فى النمو ندة ما في هاماً ماأل ء؛ . منهما كل في الواردات صاوي في النمو كان ولقد . لكندا ا ٣ر٣ و األمريكية المتحدة يات للوال
 عام في /٠ ٣ دا االجمالي القومي الناتج في النمو معدل باغ التي بان لليا بالنبة خاصة وبصفة . األخرى الصناعية الدول بقية
. المحلي الطلب ياد ازد يحماً أ سانده والذي ٠ ١٩٨٣

 /٨ر٣ باغ بحيث ٠١٩٨٤ عام ية بدا مند األمريكية المتحدناً. يات الوال في الحقيقي االجمالي القومي نموالناتج سرعة ازدادت ولقد

 كان بحيث سويا /١ر٦ باغ إذ كبثر حد إلى الثاك. الربع في تباطأ قد النمو معدل أن إال ٠ )١( منه األول النصف خالل سنوياً
 . البقداء على قادرة بمو آلت بمعد بتسم طويلة قترة ية بدا أنه أو . وقتية طبيعة دو التباطؤ هدا كان إدا ما معرفة علينا يتعين

 C*األخر الدول في االقتصادي لالنتعاش مثاكل يبب أن يمكن بحيث . المتحدة يات الوال في للنشاط حادأ ارتداداً يمثل أم

 ارح في االتادي النمو في التباطؤ وصف في بالغت قد المتحدة يات الوال فى الرسمية اللطات أن ذلك بعد تبين أنه إال
 ظهرت وقد ' وشيكاً أصبح ود االقتصادي الركود باًن يدأ تهد يثكل أنه على المتشائمون صوره بحيث ١٩٨٤ عام من الثاك
 زيادة عن فضاأل ‘ بوقمبر شهر منتصى في السيارات مبيعات معدل ازداد كما . االقتراض على الطلب ارتفاع إلى تثير بوادر

 الحقيقي االجمالي القومي الناتج نمو ارتفاع ذلك بعد صدرت التي ية االقتصاد البيانات أثبتت بحيث ارئيية المؤشرات معدل
 المعدل هدا ويعد ا ٧ من بقرب ما إلى ١٩٨٤ عام خالل البمو بمعدل قفز مما . سنوياً ا ٤ر٣ إلى لعام١ من األخبر اربع خالل
* المانية عاما وثالثين الثالثة خالل أي ٠ ١٩٥١ عام مند المتحدة الواليات حققتها التي النمو معدالت أفضل

- ٢٥ -



 الضخم معدالت من كل النخفاض كان فقد . الصغرى الصناعية الدول واغلب . االتحادية والمانيا المتحدة المملكة اما
 الجارية باألسعار االجمالي المحلي الناتج في النمو معدل بلغ ولقد * االستثماري النشاط احياء تشجيع ي أثره . الفائدة واسعار
 . ضعيفا يعتبر وهو . ية االتحاد المانيا في •/' ١ر٣ الحقيقي االجمالي القومي الناتج في 'النمو معدل بلغ كما . ./' ٣ر١ لألولى

 باغ إد ٠ ١٩٨٣ عام في ورنا في يضاً أ ضعيفاً' النمو كان ولقد * بان واليا الشمالية أمريكا حققتبا التي النمو بمعدالت بمقارنته

 تقليص على والعمل التضخم لمكافحة كان حيث . فقط /"٠ ٠ر٧ ١٩٨٣ عام في الجارية باالسعار االجمالي المحلي الناتج في النمو
 إلى بالحاجة أيعأ ايطاليا تأثرت كما .المحلي الطلب في الريادة مجال ض الحد في أثره الجارية العمليات ميران في العجر
 * /٠ ١ر٢ بلغ- بحيث 'الجارية باألسعار االجمالي المحلي الناتج نمو على سلبياً ذلك أثر انعكى بحيث . مدفوعاتها ميزان تحين

 خالل أخرى إلى. دولة من يختلف لها الحقيقي االجمالي القومي الناتج في النمو معدل كان وقد .األصعر الصناعية الدول بقية أما

 الرئسة العناعية الدول من ما حد إلى أضعى كان ٠ ١٩٨٣ عام في ا ١ر٩ البالع متوسطة أن إال ٠ ١٩٨٤ عام وبداية ١٩٨٣ عام
 معا-ل متول استمر ولقد * مدفوعاتها موازين وضع وضعف التضخم معدالت ارتفاع من الدول هده قاست إذ . كمجموعة السيع
 في االسراع بوادر بعذى ظهور لوحظ قد أنه إال . الكبرى الصناعية الدول في مثيله عن متخلفا ١٩٨٤ عام مستهل في النمو

 في شركائها ببلوع د لك ود أووى اب١لمك االساس ارساء من الحعرى الصناعية الدول بعدى تمكنت بحيث . االقتصادي النشاط

* االوتصادي االنتعاش من مرضية مراحل خرى أل ا الدول من التجارة

.. النامية ب-الدول

 تقييد إلى ترمي ليامات تبنيها صحبه والذي ١٩٨* عام مند عيةالحنا الدول في ساد الذي االقتصادي لالنكماش كان
 األوضاع أدت ولقد * النامية الدول من العديد في النمو معدالت على ية للغا عكسية اثارا . التضخم جماح كبح بغرض االئتمان

. وأسعارها أحجامها انخفاض إلى وبالتالي 'الدوال هذه صادرات على الطلب انخفاض إلى بقة ااسا

 في الزيادة ضاع مجاراة عن وعجزه؛ . وقرا كثر األ الدول األخص وعلى األفريقية الدول في النمو معدالت تباطؤ ويآلحظ

 من عائداتها تدهور على وعمل . طويلة فترة 'مند القائمة مشاكلها مع االقتصادي الركود تكاتف ولقد * الكان نمو معدالت
 الجفاف الدول هده ويالت تكثيف من زاد ولقد . منها تعاني التي المحن قائمة إلى الخارجية ديونها أعباء وأضاف . الصادرات

 الفقر هوة إلى األفارقة يين مال دفع من زاد والذي ١٩٨٤ ٠ ١٩٨٣ عامي خآلل الصحراء جنوب األفريقية بالدول حل الدي
 ٠ ) ٢ ( البشرية للمعاناة صورة بلغ أ . العالم إلى األمر ية نها في وحمل . المبذولة االقتصادي االنعاش مجهودات وأعاى السحيقة

 فترة طوال مرتفعة نمو معدالت 'نجيل في استمرت االسيوية الدول بعض أن نجد . األفريقية الدول من العكش وعلى
 سكان تعداد نصف ض أكثر تمثل التي واندونيسيا وباكتان والصين الهند الدول هده بين ومن * يبا تقر االقتصادي الركود
 منخفضة واالسيوية األفريقية الدول بين ما النمو في الملموس التفاوت هدا يدعونا وقد * المنخفض الدخل دات الدول جميع

 اقرار قبل يجب أنه إال ؟ ال أم فثلت قد الصحراء جنوب األفريقية الدول في التنمية جهود كانت إذا عما التساؤل إلى الدخل
 'نرس .حديد ألساس الطويلة البناء عملية تبدأ تكد لم المنخفص الدخل ذات األفريقية الدول أن االعتبار في األخد .ذلك
 * قبل '١م منها اآلسيوية لدول ا معظم ورعت لتي'ا العملية دات وهي . ية واالقتصاد جتماعية آل وا لسياسية ' تنميتها دعائم عليه

 في استمر النامية.قد الدول في االجمالي المحلي االنح في النمو أن إال ٠ ١٩٨٣ عام في الخارجي المحيط في التحسس ورغم
 معدل عن يضا أ يقل كبا ٠ ١٩٨* إلى ١٩٦٥ من الفترة خادل متوسطه عن كثبرا يقل وهو . ا ١ نبته بلغت بحيث االنخفاض

 . النامية الدول في االقتصادي النمو في االنكماش وقسوة وترة طول عن نتح قد أنه القول يمكن فانه وعموماً * الكاني النمو
 التوسع أن إال . السدات لواس بالسسة الملحة األولويات ض - كافية بمعدالت - االقتعادي التوسع استعادة أصح أن

)*٣( الدولية االئتمانية األوضاع وتحسن . المدفوعات لميزان القوي الوضع من أساس على إال طريقه ياًخد أن يمكن ال الدائم



؛ التضخم — ٢

 متوسط باغ بحيث الرئيية الصناعية الدول من كل في ٠ ١٩٨٣ عام خالل كبيرة بدرجة الفحمية النفوط حدة زادت
 اليابان كانت ولقد ٠ ١٩٨٢ عام في ا ٧ر٢ مقابل وذلك . ا ره١ العام هذا خالل الصاعية الدول لجميع ) ٤ ( التضخم معدل
 الواليات ثم , ا ٣ر٣ االتحادية ألمانيا تلتط . ا ر.٧ إلى ١٩٨٣ عام في هبط إذ . التفخم معدل تخفيض في نجاحاً الدول هذه أكثر

 مثل التضخم مكافحة في التوفيق ذات خرى األ األوروبية الدول بعض يحالف لم الذي الووت في هدا ٠ ا ٤ر٢ بكية مر أل المتحدة

 , ١٩٨٢ عام في X ١٧ر٩ مقابل ) V ) 0. ١ره٢ ليصبح طفيفة بدرجة ١٩٨٣ عام في فيها التفخم معدل انخفض الذي . يطاليا إ
- ١٩٨٢ عام في ة ١٢هر مقابل وذلك ١٩٨٣ عام في ) ٦ ( ا ٩ر٧ باغ حيث وفرنا

 بدرجة التحن إلى ميلها لنا يظهر . سنوي ربع أساس على الصناعية الدول في التفخم معدالت تتبع فان ‘ ١٩٨٤ عام في أما
 خالل فقط X ٣ر٧ باغ بحيف االنخفاض في التنخم معدل فيها استمر التي المتحدة يات الوال باستثناء بق اال العام من أقل

- العام

: الدولي النقد نظام في حدثت التي التطورات - ٣

 ٠١٩٨٣ عام خالل الصرف أسواق في الدوالر لقيمة المتمر االزدياد من قلقها عن مناسبة من أكثر في الصناعية الدول عبرت
 والفرنك األلماني والمارك االسترلينى الجنيه وخصوصاً انخفاض إلى األوروبية األجنبية العمالت جميع اتجاه ذلك عن نتح فقد

 تقريباً' الدوالر مقابل بقوته محتفظاً بقي فقد الياباني ألين أما * نهايته إلى العام ية بدا منذ وذلك . والفرني الويري
* منه الثالث الرع خالل النبي الضعف بعض عدا فيما . العام طوال

 عام طوال االنخفاض في المذكورة الرئيية العمالت استمرت إذ . التالي العام خالل الرئيية الصناعية الدول قلق ازداد ولقد
 باني اليا الين أما . منه األوال الربع من األخير الثهر خالل قيمتها في الملحوظ التحن بعذى عدا فيما . الدوالر مقابل ١٩٨٤
 خالل تدريجياً االنخفاض في ذلك بعد بتدأ وا ٠ ١٩٨٤ عام من األول النصف خالل الدوالر متابل قيمته بثبات احتفظ فف

 التي اآلخرى الرئيية األوروبية بالعمالت بمقارنته بكثير أقل كان انخفاضه معدل أن المالحظ أن إال " منه الثانى النصف
 فيه سجلت والذي the Black Friday عليه أطلق الذي ١٩٨٤ سبتمبر ٢١ الجمعة يوم قيمتها في انخفاض أقصى جك

 عام مارس في الدوالر مقابل للعمالت العام التعويم نظام طبيق مند تبلغها لم االنخفاض في قيامية متويات العمالت هذه
- عاماً عثر اثني حوالي مند أي ٠ ١٩٧٣

 التدهور من عمالتها أسعار لحماية الصرف أسواق في اليوم ذلك في بثدة األوروبية المركزية البنوك بعذى تدخك ولقد

 جل التد هدا نجح ولقد • المارك كاندة الدوالرات ض الماليين مئات باع الذي . Bundesbank األلماني المركزي البنك وخصوصا

 اما " الصرف اسواق في للمتعاملين جيمة خائر سب مما . ا ٤ر٣ نبتها بلغت كبيرة بدرجة الدوالر قيمة تخفيذى في
 التاريخى المتدنى المتوى هذا بلوغه على ساعد ومما . دوالرأ ١ر١٦٢٧ ١٩٨٤ يعبر د ٢" في سعره سجل فف . االسترلينى الجنيد

 اللبي األثير عن فضأل . الصناعات حقل في اليايية القالقل تفاقم استمرار أهمها — الدوالر قوة بخالف — أخرق عوامل عدة
* الجنية على الثمال بحر نغط أسعار انخفاض تركه الدي

 األول واكف ١٩٨٤ نطية في مداه العمالت جمبع مقابل الدوالر قوة زيادة استمرار من الصناعية الدول قلق بلغ ولف
 قيمته في انخفاض أقعى وهو ٠ ١٩٨٥ يناير ١٤ في دوالرأ ١ر١*٢- سعر االسترلينى الجنيه سجل حيف ٠ ١٩٨٥ عام يناير شهر من

 لوزرا، اجتماعاً ابثهر ذات ض الثاني النصف في عقد فقد وعليه • التاريخ هذا حنى العملة هده 'تاريخ شهده الدوالر مقابل
 أسواى اضطراب تأثير وقع وبحث الستعراض وذلك . المركزية بنوكط محافظو حفره الرئيية الخس الصناعية الدول مالية

 ' اختاللها عتد األسواق هذه في يوياً التدخل على المركزية بنوكهم اتفاق إلى انتهى . دولهم يات اقتعاد على العماالت حرف

* لعماالتهم ية حما
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 على ساعد مما . المتحدة يات للوال بالنسبة الواردات اسعار تخفيض إلى ادى قد الكيفية بهده الدوالر قيمة ارتفاع ان والواقع
 ولقد « الخارجية األسواق في المنافسة ءلى قدرة أقل جعلها مما . صادراتها أسعار زيادة إلى أدى أنه إال . النضخم معدل اعتدال

 مستويات ١٩٨٤ عام في وبلوغه . المتحدة يات للوال التجاري الميزان في العجز تفاقم ٠ ١٩٨٠ عام مند الوضع هذا استمرار عن نتح
. دوالراً مليار ١٢٣ر٣١ إلى ارتفع إذ .قبل ض .بلغه' لم

. كبيرة بدرجة عليه الطلب زيادة إلى ٠ ١٩٨٤و ١٩٨٣ عامي حالل الصرف أسواق في الدوالر قيمة ارتفاع في الب ويرجع
 اعتبرمت حيث السياسي وضعها فوة منها أسبارب لعدة المستثمرين أموال اجتداب في يكية األمر المتحدة يات لوال ' بجحت فقد

 ارتفاع عن فضال هذا ٠ ١٩٨٤ ٠ ١٩٨٣ ءامي خالل حققه الدي االقتصادي النمو وسرعة . لالستثمارات safe heaven االمن المرفأ
 أسعار في الزيادة به اتصفت ما أهم أن إذ . التضخم معدالت تخفيض في كبيراً نجاحاً فيه سجلت الذي الوقت في . الفائدة أسدار

 الوضع هدا أدى ولقد . للتضخم واضحة بوادر ظهور ية لبدا بة كاستجا يجيء لم االرتفاع هدا أن . العامين ين هد خالل الفائدة
 األسواق تقدمه بما مقارنة وذلك هناك المالية الوق تقدمها التي المتنوعة االستثمارية دوات٠األ على الحقيقي العائد ارتفاع إلى

األحرى. المالية

 قوة على يؤثر لم ذلك أن إال ‘ ١٩٨٤ عام من األخر الربع في الدوالر على الفائدة ألسعار السريع النزولي االتجاه ورغم
 الناتج في النمو معدل ارتفاع بعد خصوصاً . قوياً يعتبر زال ما أنه على األمريكي االقتصاد إلى األسواق نظرت حيث الدوالر
 معدالت تخفيض أن عن فبال هذا ٠فيالربعالثالث۶.١ر٦مقإبل سنوياً .لم٤ر٣ إلى العام من الرح هذا في الحقيقي االجمالي القومي

 الغرق ابقى مما . االوروبية الدول في قائدة ١ الفائدة اسعار في مماثلة تخفيضات اجراء تبعه قد . المتحدة يات الوال فى الفائدة
. األخيرة لصالح قائماً األمريكية المتحدة يات الوال أسواق ي االئدة تلك وبيرن بينها الفائدة أسعار ي

. تأثر حيث ‘ ١٩٨٤ ٠ ١٩٨٣ ءامي خالل مستمرة وبصفة تدريجياً االنخفاض إلى بدورها أسعاره اتجهت فقد الذهب أما
 الدولي الصعيد على حدثت إلتي السياسية لألحداث بته استجا عدم ومع * الدوالر بقوة . األجنبية العماالت مثل دالث في مثله

 حرى األ االستثمارية الممتازة النوعية إلى والمصرفية السياسية االزمات ووت المستثمرين وهروب * بق ٧ا ي يحدث كان مثلما
The Flight to Quality قائمة رأس على تربعت استثمارية كأداة بريقه كبير حد إلى الذهب فقد . األمريكية الحرانة كاذون 

٠ ١٩٨١ عام وأوائل ١٩٧٩ عام من الثافي النصى طوال االستثمارية األنشطة

 انخفاض منها . الذهب في المستثمرين همة تثبيط على تكاتفت 'التي الهامة األخروى العوامل بعض توجد أنه والو'اقع
 الذهب سجل أن ذلك أثر من كان ولقد . االنخفاض إلى النفط أسعار اتجاه كذا . الرفة العالم دول في التضخم معد.الت

 خالل يبلغه لم حد وهو . دوالراً ٢٩٧ سيدني سوق في منه األوقية سعر باغ إذ ٠ ١٩٨٤ يمبر د ٢٠ في أسعاره في انخفاض أقصى
* التاريخ دالث حتى الماضية سوات الخمر وترة

؛ النامية الدول بأراض المتعلقة المخاطر زيادة - لم

 في بتدأ ا الذي االقتصادي والركود ٠ ١٩٨٠ - ١٩٧٩ عامي في النامية للدوال الجارية العمليات موازين في العجز زيادة عن نتج
 إلى بااللتجاء ياتها اقتصاد على دالغ أثر وقع النامية الدول واجهت أن . سنوات ثالث لفترة واستمر ١٩٨٠ عام في الصناعية الدول

 هذه- كانت إذا . االتجاه همنا مثل تبرير الممكن من كان ولقد . المتضخم العجز هدا لتمويل تجارية مصادر من بثقل االقتراض
 نتيجة جاء الذي . الفائدة أسعار مستوى وارتفع االقتصادي الركود فترة امتدت وقد أما . مؤقتة طبيعة دات الخارجية المؤثرات

 الوضع اضعاف زيادة دلك أثار كانت فقد . التضخمية الضغوط لمواجهة متشددة ائتمانية لسياسات الصناعية الدولل التباع
٠ ) ٧ ( المقترضة للدول الخارجي
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 ويمكن ).٨( أمريكى دوالر مليار ٧٦٨ ١٩٨٣ عام ية نها في اجماليها باغ بحيث النامية الدول يونية مد ازدادت ولقد
 لدول النفطية الغوائض تدوير في الكبرى المصارف نثاط لزيادة نتيجة محسوا أصح قد يونيه المد هده - أن القول

 في - يتم يكن لم القروض هن الهاش الحجم هذا منح أن يبدو أنه إال * منها النامية خاصة وبصفة الدول إلى بأقراضها األوبيك
 حصل بحيث . الدول أقراض طر بمد؛ المتعلقة الدراسات باعداد يحتص فيما خصوصا . سلم أدس على - الحاالت معظم

. خدمتها على قدرتها تفوق مبالغ على الدول من العديد

 المحلي الناتج في النمو معدل وانخفاض . الصادرات من دخرا ونناوص النامية الدول يونية مد تراكم زيادة عنم نتج ولقد
 صافي كان بحيث ٠ ١٩٨٣ عام في كيرة بدرجة الدول لهذه الخارجي الونع ساء أن • الفائدة ارتفاع عن فنة ‘ لها االجمالي
 القروض مبالغ فاقت القروض فوائد مدفوعات أن أي . سالبا منها يد للعد بالسسة the net resource transfer الموارد تحويالت
 على قدرتها انخفاض إلى تبر أصبحت الدول لهذه االئتمانية الجدارة مؤشرات أغلب أن كما ' عليها حصلت التي الجديدة

 وتدهور ٠ ١٩٨٣ إلى ١٩٨* من الفترة فى ا٢هر* إلى ا ١ره٦ من الدوال لهذه بالنبة الديون خدمة معدل ازداد فقد . يونها د خدمة
 )*٩( الفترة ذات خالل ا ٢٦ر٠* إلى ا ٢ر*١ من االجمالي المحلي الناتج إلى األجل وطويلة متوسطة القروض معدل ينأ أ

 القطاع من المقرضين عزوف وازداد . وصادراتها لدخلها بالنبة خدمتها مبالغ كدا . النامية الدول بونية مد ازدادت وهكذا
* جديد تمويل باي مدها عن الحاص

 دق التي . الالتينية أمريكا دول خصوها باقراضها المتعلقة االئتمانية المخاطر ياد ازد . لذلك النهائية المحصلة كانت ولقد
 انخفاص في واضحأ ذلك أئر ظهر بحيث . المالية المكسك أزمة ظهور بدء عند ٠ ١٩٨٢ أغسطس شهر في خطرها ناقوس أول

 ثلث عن يقل وهو . الفترة تلك خازل فقط دوالر مليار ٢٢ باغ إذ ٠ ١٩٨٣ عام من األول النصف في الدولي األقراض حجم
٠ ١٩٨٢ عام من األول النصف في الدولية القروض خجم في الزيادة

 البنوك وانطرت . برمته الدولي المصرفي النظام بانهيار هددت إذ . واضحة اثارأ الدولية الديون أزمة تركت ولقد
 يون للد مخصصات في أرباحها من كبير جزء تجنيب عن فنا؟ هدا . واسع نطاق على الديون جدولة مبدأ قبول إلى التجارية
* ربحيتها على طبيأ أثر مما . المالية لمراكزها تدعيماً وذلك تحصيلها في المشكوك

 تواجه التي الرئيسية المشاكل أكبر أحد تعتبر النامية الدول من يد للعد التراكفية الخارجية يونية المد أصبحت واليوم
 بالسة وظيفته بأداء الدولي النقد نظام قيام إلى الوصول أن إد . كبرة خطورة يثكل أصبح موضئ وهو . العالمي االقتصاد
* ) ١٠ ( المشاكل لهذه حل يجباد إ يتطلب

. الرئسة الصناعية الدوال مطالبة . منها المشاكل هذه حدة لتخفيف الحلول بعض إيجاد على الدولي المجتمع حرص ولقد
 ختانف ا رغم . الدولية القروض ازمة حدة تصاعد لمعالجة ونالث الدولي النقد لصندوق المالية الموارد بزيادة النامية الدول كذا
 النامية الدول صالبت ‘/٥٠ بنبة الموارد هده لزيادة الصناعية الدواًل تحمست ففيما * الزيادة مباغ في المجموعتين من كل

 كما . الثالث العالم بدول المتعلقة التموبى المثكالت على التغلب في التجارية المصارف فشل إلى بالنظر وذلك . بمصاعفتها
 بين ما المعلومات لنقل كوسيلة ونالث المقترضة الدوال عن المعلومات لتبادل دولى معهد انشاء الدولية البنوك بعض اقترحت
 أكثر الدول أفراض عملية جعل عن فنا؟ هدا ‘ أخرى جهة من المقترضة الدول وبين بينها وما . جهة من المقرضة البنوك

 الدولي التمويل معهد اسم تحت المطلوب المعهد انشاء ١٩٨٣ عام ببع ر شهد ولقد . اقراضها في الثقة إعادة مع . وضوحاً
Institute for International Finance‘IIF’ . للمعلومات محايدة مقاصة كفرفة اعتبر *

 Multilateral Investment Guaranty Agency الجنيات متعددة وكالة انشاء في ١٩٨٤ يوليو في الدولي البنك ذلك تبع ولقد

’MIGA‘ انف ض والهدف . الثالث العالم مديونية أزمة لحل كوسببلة وذالث . النامية الدول فى االستثمارات لصمان
 في عمعأ أكر دور لعب على والزراعية الصناعية والثركات والبنوك الخاص القطاع من المستثمرين تشجيع هو الوكالة هذه

الثقة تعوزها ظروف في * لها الالزمة الحماية بتوفر ونالث . مشتركا تمويال تتطلب والتي النامية الدول في المقامة المشروعات
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؛والنامية الصناعية الدول من كل في والمالية االقتصادية األوضاع مستقبل - ٥

 يجب التي االسباب بعض توجد زالت ما فإنه ، ١٩٨٤ ٠ ١٩٨٣ عامي خازل الصناعية ادول احرزته الذي التقدم من بالرغم
: يلي ما منها ندكر . الحالي االقتصادي االنتعاش دوام لتأمين منها االحتراس

 تأمين الصروري لمن فانه وعليه . مستقرة ومالية ية اقتحماد ظروف ظل في فقط الدوام االقتصادي لالنتعاش يكتب — أ
 معدالت زالت ما التي األخرى الدول معها تتاوى وأن . األسعار ثبات من الرئيسة الدول معظم بلغته الذي السوي
 أسعار لثبات الظروف تهيئة الدول بين ما متقاربة تصخم معدالت إلى التوصل شأن من أن إذ . مرتفعة فيها التضخم
 تتمشى أن يتعين فإنه وعليه . ودائم عام اقتصادي انتعاش طريق في تقف التي الكبرى العوائق أحد إزاحة هع . الصرف

. أجمع العالم في التضخم دالت تخفيض في السمر التقدم مع النقدية الساسات

 العوائق من عدد يوجد أنه إال . االنتاجي االستثمار رقعة اتاع م أساس على االقتصادي االنتعاش دعائم ارساء ضرورة — ب
 جانبأ العجز هدا مثل يمتص إذ . الرئيسية الدول بعض ميزانيات في العجز تفاقم ثاغ دون أهمها الهدف هدا بلوغ أمام

 ويبدو . المال رأس أسواق عن بعيداً الحاص القطاع من المستثمرين باقصاء يهدد وبدلك . المحلية المدخرات من كبيراً
. العالم دول ببقية مقارنة الكبير النبي اقتصادها حجم إلى بالنظر . األمريكية المتحدة ياتت الوال حالة في واضحاً ذلك
 ارتفاع استمرار في الدولة هذه في الميزانية عجز ساهم أن . المحلية بالمدخرات مقارنة الهائل المالي االختالل عن نتج بقد

 النامية الدولل نظر وجهة ومن . العالم بقية من . ندرته رغم المال راس امتصاص مع . االخرى الدول في الفائدة اسعار
 تكلفة إلى عام كل ) ١١ ( أمريكياً دوالرأ مليار ٤ يضيف ، فقط /٠ ١ر٠ بمقدار العالمية الفائدة أسعار زيادة أن نجد اليوم

. الخارجية يونيتها مد خدمة

 صرامة أعاقت فقد . الصناعية يات لالقتصاد الهيكلية المرونة من أفضل درجة 'استعادة الدائم االقتصادي االنتعاش يتطلب — ج
. االقتصادي االداء . الخ ... المتدهورة للصناعات الحماية وتوفير . واالعانات . الزائدة والرقابة 'األجور. ربط اتفاقيات

 مدفوعات أن كما . الجارية معامالتها موازين في العجز لتفاقم نظرأ مقلقأ أصبح ود األمر فان النامية للدوأل بالنبة أما
 األوقات هذه اجتياز على قادرة تعد لم أنها الدول هذه اكتشفت بحيث . وصادراتها لدخلها بالبة ازدادت قد وخدمته الدين

 شكوك بعبب الدولل هذه بعض من األموال رؤوس هروب . المثكلة حدة من ضاعف ومما . االقتراص من بالمزيد العصيبة
 احتماالت أن المرتقبين المستثمرين اعتقاد عن فضال . الصرف سعر وتحركات ية االقتصاد األوضاع حول المحليين المستثمرين

٠ ) ١٢ ( يد متزا بشكل بيتها جان تفقد أخدت قد النامية بالدول األعمال

ة تخلفاً االكثر للدول بالنسبة والتوقعات ، الراهن االقتصادي الوضع - ٦

 بغرض الخارجية التكيف عمليات بعض باجراء ودلك . ملحا أصبح وا- النامية الدول مدقوعات موازين توازن استعادة إن
 حجم تخفيض إلى يرمي . مقابل داخلي آخر تكيف إجراء ذلك يتطلب أن وطبيعي . لوارداتها بالنبة صادراتها زيادة

 عند االعتبار في أخده يتعين الذي الزمني البعد تحديد هو . الدول هده يواجه الذي الرئيس التحدي أن إال . 'المحلي االنفاق
 دون تحول رئيسية عقبة يمثل أصبح التنمية ومساعدات التجارة من لكل القاتم المناخ أن كما * ) ١٣ ( التكيف هدا مثل إجراء

٠ ) ١٤ ( والخدمات السلع من الصادرات في والتوسع االنتاج نمو إلى تؤدي قد والتي المطلوبة التكيف سياسات تطبيق

 الدول في إشراقاً أكثر تبدو أنها رغم , ء؛مة بصفة مشجعة غير فانها . الخفض الدخل ذات للدول بالنسبة التوقعات أما
 أما . اآلسيوية القارة في االنخفاض في السكان نمو معدالت استمرت ما إذا وبخاصة . األفريقية الدول في عنها اآلسيوية
يد وتزا الفقر اسسمرارية من األكبر الجانب عن مسئوال يعتبر المتوقع االقتصادي النمو بطء فإن . 'األوريقية للدول بالنبة



 ليرأ ض ١٩٨٤ و ١٩٨٣ عامي خالل الدول هده نت ء؛ فقد • ) ١٥ ( اكحرا، جنوب تقع التي الدول بعض في خلوهاً . حدته

 مع الماشية في خائر وحدوث . التصدير ومحاصيفي الغذائية المحاصيل انخفاض عنا- نتح . العرف هذا في ض مرت جفاف فترة
 - ) ١٦ ( المنطقة هذه دول من يد للعد أصال النعيفة يات باالفتعال الغرر بالغة اثار إلى ادنا مما . مروضة ' الطاقة انخفاض

 وانخفاض العالمية التجارة تباطؤ في تعثك والتي الدوال هذه تواجهها التي يده اللد بات اضعو من ف١الجف هدا عمق ولقد
 على األمر ية نها في ماعد مما . الربعية التنمية ماعدات وانخفاض . الخارجية '.لديون خدمة التزامات وزيادة االدرات أسعار

" االقتصادي االنتعاش سبيل في ادول هده حكومات تبدلها التي الجهود تقويض

 االقتراض طريق عن تتطيع وقد , إليها األموال ى-فق زيادة إلى . غيرها من أكثر . تحتاج ال-ول هذه أصبحت فقد وعليد
 من تنعف الدول لهذه المالية األوضاع أن إال . األجنبي النقد في النقص وتعوض . الخاصة مدخراتها ستكمال الدارج من

 الماعدات على االعتماد مواصلة- ءلميها -يتعدن ثم ومن . لها المقا.م التجاري االقراض في كبيرة زيادة أية حدوث احتمال

' الميرة

 سياسات بماندة الكفيلة البل إيجاد كيفية في يتلخص حالياً الدولي المجتمع يواجهه 'لذي الرئيي لتحدي أن والواقع
 'المفاوصات في واضحاً التحدي هدا ظهر ال و * المبرة للماعدات إضافية تدفقات تأمين يق طر عن الط ود . االقتحادي االصادح

ومد , لها اإلضافية الموازنات بونع المتعلقة المناقشات في كذا I IDA 7 الدولية التنمية لهيئة بع اال التعبئة ببرنامج الخاصة
' لومي اتفاقية أجل

 فقد نالط ومع . سنوات لعدة استمرارها مع الميرة المعونات في حقيقية زيادة إلى بالحاجة لتثعر ال-خل منخففة الدول إن
 على العمل يجب الط لذ . 'الحقيقية بالقيمة تقييمها 'عند للغاية منخفضة كانت الرسمية 'المعونات أن محنتها أوقات في وجدت
 أشد يعاني أن وتفادي القادمة النوات في تقدم أي إحراز االخل منخفضة للدول أردنا ما إدا . الماعدات هده مثل زيادة

- ) ١٧ ( التدهور من مزيداً فقرأ الكان

: النامية الدول إلى المالية التدفقات - ٧

 المتوردة خرى 'الى النامية الول وا بياط األو منظمة في عفالء الى النامية االول بين ما العازقات في حدث "نطور أهم لعل
 . النفذ هن األوبياط منظمة في األععا، النامية االول دحول في طرأت التي الزيادة أثر وعلى . ض التمو مجال في كان . للنفط
 على العمل بفرص ودالط * للتنمية الىطر'ف ومتعددة واقليمية وطنية يق صناد بانشاء . مجتمعة أو فرادى . االول هذه قات

 مثاكل أثر حدة تخفيف اما المالية االفقات هذه من الهدف كان ولقد - 'الثالث العالم دول بقية إلى المالية الموارد انياب

 ٠ ) ١٨ ( طعينة المشروعات لبعذب االنمائي التمويل الديم أو , الدول هده مدووعات موازين

؛ يلي فيما النامية للدول المالية فقات بالتا. الخاصة الرئيية المالحظات تلخيدب يعكن و

 أن إذ - باث 'ألو الول القومي الناتج اجمالي من كنبة للنفط المتوردة االمية الدول إلى المالية التدفقات حجم عظم — أ
 لصدد هدا في االذاعية للدول محاوالت أية عن بكثير. يزيد 'القومي الناتج اجمالي إلى المالية التدفقات معدل

 - الفردي االخل ساض من •نعاني التي االول إلى وجهت قد الثالث العالم دول إلى األوبياط دول ساعدات أن ب-

 المصدر أض واعتبرت . االالهية بالدول الخاصة تالط محل حلت قد للنفط المصدرة الرئيية للدول القومية المدخرات اًن — ج

- النامية االول إلى . الطرق من بالعديد المناسة لألموال األخير. االوي
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 رسمية تنميه ماعدات هيئة في إليها 'المالية الموارد تدوق زيادة هو االول المقام في النامية الدول يعوز ما ان الواقع وفي
ODA’ Official Development Assistance، . بثروط االقتراض إلى التنمية تمويل في اللتجائها ياً تفاد

ماعدات انخفاص الدول هده يؤرى مما أنه إال . المالية أعبائها إلى ويضيف ديونها خدمة تكلفة من يزيد مما . تجارية
 وطبيعي النامية الدول من الحادرات على تؤثر التي القيود من للحد إجراءات أية اتخان الصناعية الدول ورفض الرسمية التنمية

* األجنبية العماالت على يقها طر عن تحصل التي الوسائل من حرمت ما إدا مشاكلها على التغلب من تتمكن لن الدول هده أن

 Development Assistance التنمية ماءذات لجنة في األعضاء الدول من الرسمية التنمية ماعدات تدفقات صافي انخفض فقد

)Committee (DAC مضواها عن دوالرأ مليون ٥٠٠ بمبلغ أقل تعتبر وهي دوالر مليار ٢٧ر٣ إلى ١٩٨٣ عام خادل النامية الذود إلى 
 البالعة نبتها عن تقل وهي . األعضاء للدول القومي الناتج اجمالي من /٠٠ر٣٦ نعبة الدغرات هده وتمثل ٠ ١٩٨٢ عام في

٠ ١٩٨٢ عام في ا ٠ر٣٨

 مساعدات قامت قد . والربا- والنرويج اوهولنا- وفرنا الدانمارك هي . خساً الدول هده ضمن من أن ياالحظ أنه إال
. والثالف الثاني التنمية عقدي عن المتحدة األمم قررته الذي الهدف وهو ‘ القومي ناذجها اجمالي من ا ٠ر٧ نبة عن تربو

أنها ١٩٨٣ م ء؛ عن المبدئية البيانات فتثير . بيك األ دول وهو الرسمية التغمية مساعدات منه تذاب الذي الثاني المصدر أما
 دوالر بملياري المبلغ هدا ويقل . أمريكي دوالر مليار ٣ر٨ قيمتها بلغت رسمية تنمية ساعدات النامية للدول ودمت ود

 من ا ٠ر٧٧ نبة الدول هده قا-مت فقا- ذلك رغم أنه إال . النفط أسعار تخفيض وقع يعكى مما ٠ ١٩٨٢ عام عن أمريكي
 ية العود العربية المملكة أن الخصوص وجه على ويالحظ . صافية رسمية تنمية ماعدات هيئة في القومي ناتجها اجمالي

 من ا ٣هر و ا ١هر لي١التو' على باغ النامية للدول رسمية تنمية كماعدات وزنه له جانباً قدمتا قد الكويت ودولة

٠ ) ١٩ ( دخليهما

 ولقد * النامية للدول ت١المساءلى مصادر أخم من يعتبر الذي اال-ولي البناث برزها أ فإن . الدولية بالمؤسسات يتعلق فيما أما
 بل مقا وذلك . مليارأ ٨هر٨ منها المحوب بلغ دوالرأ مليار ١١ر٩ه ١٩٨٤ المالي العام خادل بها ارتبط التي القروض اجمالي باع

. دوالرأ مليار ٦ر٨٢ منها الحوب باغ دوالرأ مليار ١١ر١٤ اجماليها بلغ ١٩٨٣ عام خالل بها ارتبط وروض

؛ التنمية لمساعدات دولية استراتيجية رمم نحو ٠ ٨

 على والحفاظ الهيكلي التكيف على ساعدتها على تعتمد والتي النامية للدول المالية التدفقات زيادة إلى ية المؤد بير. التدا إن
 لموازين العامة الصوزة ستتحسن إد . مناال أيسر التجارة تحرير تجعل سعوف . الطويل األمد في مالياً لالستمرار قابليتها

 ومن . النامية للدول االئتمانية الجا-ارة تقوية إلى وينع الصادرات من با-وره التحرير سيزيد كما . القصير األمد في مدفوعاتها
 التجارة تحرير فان باختصار و . خدمتها على القيام امكانية مع المال لرأس إضافية تدفقات على الحصول على قدرتها زيادة ثم

تقوي عوامل إال هي ما . ادول كافة في مادئمة ية اقتصاد سياسات اتباع مع . الخارجي التمويل تدفقات في والتوسع الخارجية
. عام بوجه النامية الدول في بلنمو الدبغ فوة اسعادة دعم أجل من االخر البعض بعضها

 التي القروص جدولة اء؛دة ءلى الدائنون فيها يوافق والتي حالياً المتبعة االجراءات من المؤتلفة المجموعة أن في نثك إننا
 واالصادح التقشف برامح تنفيد . النامية الدول من أي . بل المقا الجانب في منها ويطلب . النامية الدول عليها ححلت

وقرأ كثر األ النامية الدول ى-رة ضعف من لمناه ما دلك إلى أضفنا ما وإدا . متناسق لحل فاتحة تكون أن يمكن . االقتصادي
من مناص ال باًذه اقتناء) ألزددنا ... حاليا منها القائم خا-مة في تعثرها مع . تجارية بثروط القروض من المزيد استقطاب على

. ميسرة رسمية تنمية ماعدارنن هيئة في لدول' هده إلى األموال تدوق ريادة على العمل
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وعاى إلحاحا المثاكل ألنا, خاصا اهتماماً تعطى الدولية للتنمية استراتيجية تبيق إلى الحاجة مدى ها . وعليه  
هذه مثل تواجه التي المعوقات إزالة إلى ترمي وفعالة خاصة إجراءات تثعل وأن . سرا األكر الدول أوضاع تدهور األخص
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االول الفعل
١٩٨٤٠١٩٨٢ عامي خالل الصندوق مشروعات

التوشية الجمهورية

* الجريد واحات تطوير : المشروع إسم

.. التونية الفالحة وزارة : المشروع تنفيذ عنى القائمة الهيئة

 منها .التونى الجنوب في القائمة الواحات من هكتارأ ٣٣٦١ بة تجا وض 'تسن اموع يبضن ؛ ا-وع وصف
. العحرية الواحات من هكتارا ٩٢١ و ية التقلي,', الواحات من هكتارأ ٣٢٤" حوالي

 وترى ,التونية الحكومة لدى عالية بأولوية المشروع .بحظى = القومي االقعاد عاى واثاره المفروع ض الهدف
. التوني االقتعاد على التالية آثار إلى أهميته

 . اش دقن: 'سور ير لتئ. نتيج: 'نوني ينار د يني ماآل خمس: بمقدار األجنبية العمادت حصين: زيادة — أ

 " سنويا عمل ا وم ١٧" عن تقل ال إدة إضافيا: مويمي ععل فرصا: ٢٦"" نحو توفير. — ب

انتاجيا: وبزيادة النور دقن: 'نمور ض طن االف عثرة بمقدار االجمالي االش بزش الواحات االش افكفاءة رض - د
" المثروع تنفيذ قبل عليه كان عما المتوسط في طن ٢ر١ بذرار الواحد الهكآر

 " االضاح ومتلزمات والمودات المياه بتوفبز وذلك واليا:'توزرت واحات يكان بني الدخل توزيع إعادة — د

 الى'رات درهم مبون ١١٢ منها امارات درهم ميون ٢٢٢ بحوالي المشروع لتنفيذ االجماليا: التكاليف تذنر : المشروع ليغط تكا
" أجنبية عمن:

" المشروع تمويل في التونيا: الحكوما: تاهم العربي االقتصادي لالنما، بوظبي أ مندوى جانب إلى ؛التهويل مادر

؛القرض شروط

امارات درهم ملعون ٧٤ القرض قمة

٢٠٠٣ ا ١٠/٣١-١٩٨٣ ا ٤/٣" القرض مه-ة

سنوباً X ٤هر الفائدة سعر

سنوى نصف قسط ٣٠ الداد

سنوات حمس االمهال فترة

١٩٨٣/٢/١٦ االتفاقعة توقع بخ تار
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عمان ساطنة

. ريسوت اسمنت ؛ المفروع اسم - ١
 ) . ع . م * ش ( لالسمنت ريسوت شركة ؛ المشروع تنفيذ عل القائمة الهيئه

 المقاوم واألبمنت العادي بورتالند اسمنت من طن ٢١ر*٠ا٠ قدره؛ انتاجية بطاقة اسست محنع انشاء : المسروء وصععغ^

صاللة مدينة غرب كم ١٢ يبعد موقع في وذلك لالمالح

 من والوسطى الجنوبية المنطقان احتياجات تغطية إلى المشروع يهدف : القومي االقتصاد عل واثاره المشروع من الهدف
 العمل فرص وتوفير جديدة صناعيان منطقة خلق طريق عن الجنوبية المنطقة 'انعاش في سيساهم كما االسمنت مادة من الباآلد

* المنطقة بناء أل والتدريب

 . امارات درهم مليون ١٧* ب المشروع تكاليف تقدر ؛ وع المثر. تكاليف

عماني ريال مليون ٨ المال رأس ؛ التمويل مصادر
 والمؤسسون . عماني ريال مليون للتنمية االسالمي البناى . عماني ريال مليون بمبلغ بوظبي أ وق صن. من كل فيه ساهم
عماني ريال مليون ٦ الخاص والقطاع

عماني ريال مليون يعادل درهم مليون ١ر*٧ أبوظبي صندوق من وقرض عمان حكومة من قرص ن قروض

ة القرض شروط

امارات درهم مليون ١ر٧ القرض قسان

١٩٩٢ ا ٣ ا ٣٠ - ١٩٨٣/١٠/٣١ القرض مدة

سنو؛ اً ٥ الفائدة سعر

سنوى نصى قط ١ ٤ الداد

سنتان االمهال فترة

١٩٨٣ /٩/٢٥ االتفاقة تووع نخ تار

. بالواليات الداخلية الطرق مشروع ؛المشروع ام - ٢

. المواصالت وزارة ؛المشروع تنفيذ عل القائمة الهيئة

 . المضعة : هي يات وال عشرة في الهامة الداخلية الطرق من مترأ كيلو ١٨٠ تعبيد. المشروع هذا يثمل ؛ وع المشر وصف
 متر ٦هر بش ما الطرق هذه عرض ويتراوح وعبري نزوي ‘ الرستاق . شناص . لوي . صحار ‘ صحم . بورة الخا . الريف

* والصحيفة المنحدرة الطبيعة ذا'ت األراضي في متر ٧هر . وابجيدة النوية الطبيعة ذات األراضي في
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 ؛ يلي ما إلى المثروع يهدئ : القومي االقتعاد عنى واثاره المشروع من الهدف

 امدع ماطق في الواى والقرى ن المد. وس الخارجيان الرئيية الطرق بين االتدال _ين٠تح أ_

 * ن 'المد. بعذى في الداخلية الطرق تدفي — ب

 الرئيية بالمدن الصغيرة القرق لربط المعبدة الطرق من بدة جد. شبكة خلق ~ د

 البيرة 'لمد.ن إلى القرى من الداخلية الهجرة من والحد. عامان بعفة المنطغه في المعيثة متوى رفع — د

 ازرب المحاميل نقل عملية وتهيل الوقت وتولى- العربات تثفيل تكاليف تخفيض طريق عن الوطي االقتداد دعم — ه
لمكيه ة لثرو او

درهم هيون ٢٦٦هر حوالي أي عماني ريال ميون ٢٥ د المثروع لهدا االجمالية التكاليف تقدر : المشروع تكاليف

* ادارات

: التمويل معادن

* المثروع تكاليف من ثم" ٤ * . درهم مليون ١٠٥ ؛ بي العر االقتصادي ء دالت' بوظبي أ بندوق

٦٢ أي 'إغروع تكاليف من ثم٠٢٥ . كويتي ينار د مليون ٥ ؛ للتنمية الكويتي لحندوى

" إمارات درهم مليون

* المشرع تكاليف من ثم٣ه . إمارات درهم مليون ٩٩هر : عمان سلطنة حكومة

: القرض شروط

امارت درهم ملون ١٠٥ القرض قمة

٢٠-١ ا ١• ا ٣١ - ١٩٨٤ ا ٣ ا ٣١ من القرض مدة

سوواً ./' ٣هر الفائدة سعر

منوى نبمف قط ٣٠ الداد

سموات ثآلث االمهال فترة

١٩٨٤/٣/٢١ االتفاقة 'نوفع بختار
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البحرين

. المركزي الري لمشروع والغنية االقتصادية الجدوى دراسة : المشروع ام

. والزراعة التجارة وزارة ة المشروع تنفيذ عاى القائمة الهيئة

؛ يلي ما إلى المشروخ يهدف : وع المثر. وسف،

 * الري مياه احتياجات بثأن بدائل يد وتحد المجاري نظام وتحري الجوب والمياه المجاري مياه معالجان ~ أ

 وتنفيد بتصميم وذلك مثلى يقة طر 'استخدامها وترشيد واستفادلها المياه على للحفاظ بالبحرين معينة ري مناطق يد تحد — ب
. الري مياه استخدام في باالسراف تتميز التي القائمة الفردية الري وحدات عن بدال مركزي ري مثروغ

 وامداد ري مناطق إلى الزراعية الماحات وتقسم المياه فيها تنعدم 'التي للمناطق الري مياه من جيدة ونوعية كمية توور — ج
. الري مياه من جيدة بنوعية زراعية أرض كل

 . ري منطقة لكل األرض 'نحت ومجاري سطحية مجاري على يثتمل مجاري نظام تنسيم — د

 مشروخ تكاليف الدراسة تحدد أن المنتظر ومن . أمريكي دوالر ١١١ر ٤٨٤ بنحو الدراسة تكابيف تقدر ؛ الدراسة ليف ئكا

. ية االقتصاد جدواه ثبتت إذا المركزي اري

بتقديم المشروخ تمويل في الصندوق ياهم وربما الدراسة النجاز فنية مساهمة بوظيي أ صندوق قدم ؛ التمويل مصادر

. قرض

 ١٩٨٤ ا ١ ا ١٧ في وقمت البحرين دولة وحكومة الصندوق بين فنية مساهمة اتفاقية بموجب ؛ الغنية المساهمة وط شر
 الدراسة مشروخ لتمويل 'امارات درهم ١*هر٠ر“* مقدارها للحكومة فنية مساهمة الصندوق قدم المشروع جدوى دراسة لتمويل

 ظروسة١ للمثروء؛ت والغنية ية االقتصاد الجدوى تثبت لم إذا الغنية الماهمة الصندوق يسترد ولن . أخر,ى ومشروعات
' للمشرئ والغنببة ية االقتصاد الجدوى ثبتت إذا قرص إلى الماهمة تحول أن االتفاقية في واشترط

 االسمال و^ىة لداد ا وطاة االدارئ ومصاريفه الفائدة وسعر 'القرص شروط على والحكومة الصندوق يتفق وسوف

 بالبحرين وازراط اسارة وزارة بن ١٩٨٤ /٢/٢٢ بناريخ االستشارية الحدمات. اتفاقية وقعت الدراسة لمشروع وتنفيذ؛
١٩٨٤ أكتوبر في الدراسة تليم تم وقد * واالستثاري
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) ٢ ( رض بياني رسم
الصندوق عمليات نسب

الصندوى عمليات ملخص

المدفئ المال راس اجمالي إلى االحتياطي اجمالي نبة

بالتكلغة ( الماهمات اجمالي 'نبة
المدفوع المال رأس اجمالي إلى

الستوات



) ١ ( رقم بياني رسم
 المدفئ المال رأس — المبرمة القروض — الصندوق قروض محوبات

) ١٩٨٤ - ١٩٧٤ (
الصندوق عمليات ملخص جدول : المصدر

اماران درهم مليون

 الصندوى قروض بات محو □
 المبرمة القروض "
لمدفوع١ |لمال رأس 1

النوات
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وقالصند لعمليات ملخص
امارات درهم مليون ) ١٩٨٤ - ١٩٧٤ (

١٩٨٤ ١٩٨٣ ١٩٨٢ ١٩٨١ ١٩٨٠ ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ١٩٧٥ ١٩٧٤ البيان

٢..ر... ٢٠٠..ر. ٢..ر... ٢..ر... ٢-.ر..- ٢٠٠..ر. ٢..ر... ٢..٠..ر ٢..ر..- ٢..٠ر٠.. ٢٠..ر.. المقرر المال رأس

) به المبرح (

٤١٩ر٩٤ ٤١٦ر٣. ٦٩٢ر٦٧ ١رهه٦١ ١٠..ر. ٣٧هر٠ ٥٠ ..رم المدفوع المال رأس
٢١٣٢ر٠٢ ٢١٣٢.ر٢ ٢١٣٢ر٠٢ ٢١٣٢ر٠٢ ١٩٨٢ر٠٨ ١ه٦ره٧٨ ٨٧٣ (١١ ٧١٧هر٠ ٦١٧هر٠ ه٨٠ر٠. ه٨..ر. ) مجمع ( االجدالى

٦ر٠١ ٧ره٦٧ ٩١ر٩٢ ٩٤ر٨٩ ٨٦ر١٩ ه٦ر٣٦ ٤ر.٨٧ ٣ر.٩٩ ٣٦ر٩. ٤ره٢١ ١٨ (٧٢ العام االحتياطى
٦٤٣ر٢٦ ه٨١ر٢ه هره.ه٨ ٤١٣ (٦٦ ٣١٨ر٧٧ ٢٣٢هر٨ ١٧٦ر٢٢ ١٣ره٣ه ١٠٤ (٣٦ ٦٧ (٤٦ ٢٢ر٢ه ) مجمع ( االجدالى

٢٧٧ره٢٨ ٢٧٣٣ر٨٤ ٢٦٣٧ر٦٠ ٢ه٤ره٦٨ ٢٣٠٠ر٨ه ١٧٩٨ر٣٦ ١.٤٩ر٣٣ ٨ه٢ر٨ه ٧٢١ر٨٦ ٦٤٧ر٤٦ ٦.٢ر٢ه  واالحتياطى المال راس
العام

١٠..ره ٨٤ )V. ٢٤٢..ر ٢٧٨..ر ٣٧ره٧. ٤-٢هر٩ ٨٣٦..ر ٠٠) 0٣٩ ٦٤ره٣٧ ١٧ره٠. ٢٣٢ر٢٠ لمرمة , القروض
٣٩١هره٦ ٣٨١٠هر٦ ٣٧٢ره٨٦ ٣٤٨٣ر٨٦ ٣٢٠ره٨٦ ٢٨٣ر.١٦ ٢٤٢٧هر٧ ١ه٩١هر٧ ١٠ه٣هر٧ ٤.٧ر٢٠ ٢٣٢ر٢٠ ) مجمع ( االجدالى

٤.ر.٩ ٢٣ر٨٩ ١٧ر٧١ ٢٢ر٦١ ١٤ر٤٦ ١٠٣ر١. ٧ر٦٣ -)٩٣ ره٨٩ ٦٢)٨ -  ذلعار ( همداتالما
)التكلعة

٢٤٩ر٢٦ ٢.٩ر١٧ ١٨ره٢٨ ١٦٧هر٧ ١٤٤ر٩٦ ١٣٠ (٥٠ ٢٧ر٤. ١٩ر٧٦ ١٨ر٨ه ١٢ر٩ه ٤ (٣٣ ) مجمع ( االجمالى

٤١٦٤ر٨٢ ٤٠١٩ر٧٣ ٣٩١١ر١٤ ٣٦ه١ر٤٣ ٣٣ر.ه٨٢ ٢٩٦٠ر٦٦ ٢٤ه٤ر٩٧ ١٦١١ر٣٣ ١٠٧١ (٤١ ٤٢٠ (١٥ ٢٣٦هر٣  المرمة القروض اجمالى
) محمع ( داهماتو'

١٦ره٢٩ ٢ه٦ر٩ه ٢٧١هر٧ ٣٩٨ر٧٩ ٦٧٣ر٠٦ ه٧٣ر١٧ ٢٩٦ر١٣ ٣٩٢ر٤٨ ١٤٠ (٣١ ٩ر٠٣ ١ر٩٦ القروض بات محو
٣١٧٨ر٦٤ ٣٠١٣ر٣ه ٢٧ه٦ر٤٠ ٢٤٨٤ر٨٣ ٢.٨٦.ر٤ ١٤١٢ر٩٨ ٨٣٩ر٨١ ه٤٣ر٦٨ ١٥١ (٢٠ ١ر.٩٩ ١ر٩٦ ) مجمع ( االجمالى

•،٠٢• بز ٢٧ X ٢٤ X ١٩ X ١٦ X ١٥ X ٣- X ١٩ X ١٧ X ١٢ X ٤

 االحتياطى اجمالى نة

 المال رأس اجمالي إلى

■/' المدفوع

X ٨١ X ٧٩ X ٧٤ X ٧١ X ٦٥ -٥ .،' X ٣٥ X ٣٤ X ١٤ X ٣ X ١

رات محو لىحدا ا نة
اجمار الى القروض
/٠ المرمة القروض

المداهمات اجدار نة
ا -٨١٢ ٠ ١٠-/ •/■ ٩ -/٠ K ٠ ٧-/ K ٠ ٢-/ ٠ ٣-/ X ٣ X٢ X١ اجمالي إلى (بالتكلغة)







الثاني الفصل
الصندوق ويديرها أبوظبي حكومة تمولها التي والبرامج المشروعات

 ١٩٨٤ و ١٩٨٣ عامي في الحكومة مفروعات ؛أوأل

 اليمنية العربية الجمهورية

؛ مأرب سد - ١

 * العربي االقتصادي لالنماء بوظبي أ صندوق هع باالشتراك ‘ المكية والثروة الزراعة وزارة ؛ التنفيذ عل القائمة الهيئة

 . البلق جبال بين محصور مضيق عند م٣٩ وارتفاع م٦ا* بطول بي ترا سد بناء من المشروخ يتكؤن ؛ المشروع وصف
 ٣٩٨ الجديد الد خلف المياه خزان سعة * م١٤ وارتفاعه هم٠* الجديد السد عن كلم ٣ يبعد والذي القديم السد طول يبلغ

 ١٠ا**ر مساحتها تقدر منطقة في يان والود الجبال على تهطل التي الموسمية األمطار على كليأ الخزان يعتمد * مكعب متر مليون
 درء السد تصميم في روعي ولقد . مكعب متر مليون ٢** المطر يرة الغز السنين في األمطار هطول معدل ويباغ . مربع متر كيلو

. واحدة مرة سنة ١٠ا»ر٠ كل في المتوقعة الفيضانات خطر

 والبالغة المؤارخ من الكثير. تجرف التي والسود الفيضانات على السيطرة إلى المشروع يهدف ؛ المشروع من الهدف
 والتي والقنوات الجداولل شق بعد ودلك هكتار ١٠ر٧٤٨ إلى الزراعية الرقعة زيادة وكذلك هكتار ٣٣٠* حوالي الحالية مساحتها

 كانت حيث سنة ٣٥٠♦ قبل العالم في المناطق أخصب من كانت منطقة والحياء عبيدة وادي في متر كيلو ٦٣ بطول ستمتد
 قبل ٥٧٥ سنة مرة اخر السد انهيار بعد الرافدين بالد و الشام بالد إلى القبائل نزحت ومنها العربية للحضارة مهداً المنطقة هذه

* ٢٠ -١٥ -االية سبأ سورة في الكريم القران في وانهياره مأرب سد دكر جاء وقد ١ الميالد

 وإدخال الزراعة في الحديثة الطرى على المزارعين وإرشاد الزراعية النوعية لتحين نمودجية مزرعة إنشاء كذلك ويشمل
 بدأ وبالفعل . السياحة لتنثببط وذلك القديم الد موقع برأ عا السد إلى مأرب مدينة من طريق انشاء وكذلك . العالية التقنية

 ريس نهيان آل سلطان بن يد زا 'الشيخ سمو من منحة كان والذي مأرب — صنعاء طريق فتح بعد المنطقة يغزون السواح
. الدولة

 النموذجية والمزرعة اتخ وس القنوات بناء متضمنة . امارات درهم مليون ٣١٥ المشروخ تكلفة تبلغ ؛ المغرز تكاليف
 ١٩٨٨ عام من األول النصف في العمل من االنتهاء المتوقع ومن . مأرب مدينة إلى مأرب سد من والطريق

 ٠ ١٩٨٤ ا V ا ١٢ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

 ؛ ذمار محافظة في بالزالزل المتضررة المناطق في سكنية وحدة ٥٢٥ بناء - ٢

 نعمر العادة اءآلعلى اسس مع باالشتراك العري االقتصادي لالنماع أبوظبي صندوق ؛ التنفيذ عل القائمة الهيئة
. الزالزل من المتضررة المناطق
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 من الثرقي بالثمال قرية ٢٦ في منتثرة وحدة ٥٢٥ عددها سكنية وحدات بناء من المشروع يتكون ؛ المفروع وصفا
 مناطق في تقع . الصحية والمرافق جلوس وغرفة نوم غرفتين من تتكون مربع متر ٤٠ مساحتها سكنية وحدة كل . ذمار مدينة
 مستقبال تحدث أن يمكن التي للزالرلل لبناء ١ مقاومة التصميم في روعي ولقد . زراعية يان ود على تشرف ولكنها وعرة جبلية

 أواًل من انهدمت والتي المنطقة في الموجودة األحجار من مبنية كانت أن بعد الجيري بوق والطا الملحة الخرسانة من وستكون
. زلزال ضربة

 من سللة وأعقبتها ١٩٨٢ ديسمبر ١٣ في اليمنية العربية الجمهيرية مرة ألول الزالزلل هزت أن بعد ؛ المشروع من الهدف
 تبب حيث . واألرواح الممتلكات في دمارأ شهدت التي ذمار محافظة مركزها وكان . البآلد من كبيرة منطقة شملت الزالزل
 ١...ره حوالي تهدم أن بعد مأوي بدون اآلالف وتثريد واألطفال الساء من معظمهم ١٤٠٠ وجرح شخصاً ١٦٠ وفاة في الزلزال

* سكنية وحدة

 * ١٩٨٦ عام منتصف في به 'العمل ينتهي وسوف امارات درهم مليون ٤٠ للمشروع االجمالية -التكلفة تبي ؛ المشروع تكاليف

٠ ١٩٨٤ /٧/١٢ ن االتفاقية توقيع تاريخ
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 أبوظبي حكومة من سابقاً تمويلها تم التي والبرامج للمشروعات ملخص ؛ ثانيا

العربية الدول

الورية العربية الجمهورية

 : الدولي دمثق مطار ركاب مبنى - ١

 . امارات درهم مليون ٥٠ : الحكومة قرض

 امارات درهم مليون ١٠١ر٧ المشروع؛ تكلفة اجمالي
 . المحلية بالعملة سورية ليرة مليون ٤٢ إلى باالضافة

 والحكومة لعودي ا الصندوى ؛ االخرى التمويل مصادر

ية لور ١

 ٠ ١٩٧٨ ا ٧ ا ٢ ؛االتفاقية توقيع تاريخ

 ٠ ١٩٨٣ عام المشروع افتتاح تم ؛ للمشروع الراهن الونع

؛ الورق مصنع - ٢

 . امارات درهم مليون ٢٢٠ ؛ لحكومة ا قرض

 . امارات درهم مليون ٤٤٠ ؛ المشروع تكلفة اجمالي

 . الورية الحكومة ؛ األخرى التمويل مصادر

 ٠ ١٩٧٨/١٢/٢٤؛االتفاقية توقيع تاريخ

 ٠ ١٩٨١ عام المشرع افتتاح تم ؛ للمشرع الراهن الوضع

 وتل ،ومكنة ،الرقة من كل في المكر مصانع - ٣
؛ سحدب

 . امارات درهم مليون ١٣* ؛ الحكومة قرض

 * امارات درهم مليون ٣٣٢ ؛ المشروع تكلفة اجمالي

. الورية الحكومة ؛ األخرى التمويل مصادر

 الديمقراطية الصومال جمهورية

i - ؛ جوبا سكر

 . امارات درهم مليون ٣٧١ر٧ ؛ الحكومة قرض

 . أمريكي دوالر مليون ٢٠٠ر٣ ن المشروع تكلفة اجمالي

 وهمندوى لعودي ا الصندوى : خرىأل ا يللتمو ا در مصا
. الصومالية وااحكومة األوبك

 اتفاقية ثم ١٩٧٧ / ٧ ا ٢٩ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ
٠ ١٩٨٠ /١٠/١ بتاريخ اضافية

ت برعو بربرا طريق - ٥

 . امارات درهم مليون ٢٠٤ر٤ ؛ الحكومة منحة

 . امارات درهم مليون ٢٠٤ر٤ ؛ المشروع تكلفة اجمالي

 ٠ ١٩٧٧/٥/١ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

 شهر في الطريق افتتاح تم : للمشروع الراهن الوضع
٠ ١٩٨١ عام ض أكتوبر

العربية مصر جمهورية

 ؛الودن قناة فتح اعادة - ٦

 • امارات درهم مليون ١٤٧ ؛الحكومة قرض

 " امارات درهم مليون ٤٥:"المثروع تكلفة اجمالي

 المتحدة يات الوال حكومة ؛األخرى التمويل مصادر
 وحكومة أوربية دول مع ثنائية واتفاقيات األمريكية

"اليابان

" ١٩٧٤ /١١/١٦:االتفاقية توقيع تاريخ

 " ١٩٧٦ ا ٦ ا ٢١:االتفاقية توقيع تاريخ

 الثالث المثروعات .انجازتم :للمشروع الراهن الوضع
ا الفعلية طاقتها من ./' ٨"ب تقدر بطاقة وتعمل
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 الديمقراطية الودان جمهورية

 : المدفوعات ميزان دعم - ٧

 . امارات درهم مليون ١٨٧هر : الحكومة قرض

 - ١٩٨٠/٤/٥: االتفاقية توقيع تاريخ

 : الدولي الخرهنوم مطار - ٨

 " امارات درهم مليون ٣٧٥ : الحكومة قرض

• ١٩٨٠ ا ١١ ا ٥ : االتفاقية توقيع تاريخ

 والتصاميم الدراسات 'اعداد تم : للمشروع الراهن لوضع ا
 . بالمثروع الخاصة النهائية

 الديمقراطية اليمن جمهورية

 : المنصورة إسكان " ٩

 . امارات درهم مليون ٦٧ : الحكومة منحة

 . امارات درهم مليون ٦٧ : المشروع تكلفة اجمالي

 ٠١٩٨٢/٤/٤: االتفاقية توقيع تاريخ

في المثروع من االنتهاء تم للمشروع: الراهن الوضع
٠١٩٨٤ يمير د

االفريقبية الدول

 أوغندا جمهورية

: أروى - بكواش طريق - ١*

 . امارات درهم مليون ٤٠ : الحكومة قرض

 . امارات درهم مليون ١٨٠ : المشروع تكلفة اجمالي

 أوغندا وحكومة قطر حكومة : األخرى التمويل مصادر

 ٠ ١٩٧٧/٨/١٥ : االتفاقية توقيع تاريخ

 تمويلية فجوة المثروع يواجه : للمشروع الراهن الوضع
 خالل تنفيده في التوقف بسبب التكاليف الرتفاع نظرا

. االهلية الحرب

القمر جزر جمهورية

 : ومدرسية طبية ومعدات أدوات شراء - ١١

 . امارات درهم مليون ٧هر : الحكومة منحة

٠ ١٩٧٩ ا ١٠ /٠٣ : االتفاقية توقيع تاريخ
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مسالي لد الكهربائية الطاقة توليد محطة منثات .

دياما لد عام منظر .

- ٤٩ -



 ، مالي ، موريتانيا ( النفاد نهر حوض دول
) النفاد

 ؛ السنغال نهر حوض تنمية -١٢

؛ الحكومة قرض

 * امارات درهم مليون ١٢ر*١ ؛ النفاد

 . امارات درهم مليون ٩ره٧ ؛ مالي

 . امارات درهم مليون ٤٣ر٢ أ موريتانيا

 . امارات درهم مليون ٢٥٩ ؛ الحكومة قرض اجمالي

 . امارات درهم مليون ٢٧٠٨ر٤ ؛ المشرح تكلفة اجمالي

 ‘ السفال نهر تنمية منظمة ؛ األخرى التمويل مصادر
 التنمية بنك ، الكويتي الصندوق . العودي الصندوق

 للتنمية الكندية الوكالة . االيطالية الحكومة االسالمي.
 ، االقتصادي للتداون الفرسي المركزي الصندوق . الدولية
 بنك . للتنمية األفريقي الصندوق . األفريقي التنمية بنك
 الحكومة . األلماني التنمية بنك . أفريقيا غرب تنمية

 األمم برنامج . الدولية للتنمية األمريكية الوكالة .األلمانية

. االنماني المتحدة

 أعمال من االنتهاء المتوقع من ؛ للمشرح الراهن الوضع
٠١٩٨٨ عام في شنتالي وسد ١٩٨٦ عام في ياما د سد

االسيوية الدول

المالديف جزر جمهورية

 :الالسلكية االتصاالت - ١٢

 . امارات درهم مليون ٤ : الحكومة قرض

٠١٩٧٦/٨ ا ١٤ : االتفاقية توقيع تاريخ



الثالث الفصل
١٩٨٤ ديسبر ٢١ حتى الصندوق يديرها التي أبوظبي وحكومة الصندوقاً مساهمات

ة الصندوق ساهمات ة أوال

) القابضة الفركة ( األوروبي العربي البنك - ١

٠ ١٩٧٢ عام ؛التاسيس تاريخ

. لكمبورج فرنك مليار ٣ل٠٠ ؛ به المصرح المال رأس

. بالكامل المال رأس دفع تم ؛ المدفوع المال رأس

 * لكمبورج دوقية — لكمبورج مدينة — الحرية طريق ٧٦ ؛ المقعر

. لكمبورجية ساهمة شركة ؛ القانوني الشركة شكل

 انشاء طريق عن وذلك . المصرفي العمل مجال في واألوروبية العربية الدول بين التعاون زيادة ؛ الفركة أهداف
 في بروكل - األوروبي بي العز البنك بانشاء نشاطها ممارسة في الشركة بتدأت ا . الهامة المالية المراكز في مصرفية وحدات
 األوروبي العربي البنك انشاء ذلك أعقب ولقد * العام ذات في فرانكفورت - األوروبي العربي البنك تبعه ١٩٧٢ نوفمبر
 تمثيل بمهمة ليقوم العام ذات من أكتوبر نهر في البحرين األوروبي العربي والبنك ‘ ١٩٧٦ ديسمبر في لندن - المحدود

* الخليج منطقة في المجموعة

 واليابانية واالوروبية الدولية والعربية العربية والمصرفية المالية المؤات من مجموعة ؛ الشركة مساهمي هيكل
 بنسبة الشركة المجموعة هده وتمتلك . بان واليا أوروبية دول وعشر عربية دولة عشر إحدى في تعمل مؤسسة ٢٥ من مكونة

’ واألوروبي العربي الجانبين ض لكل ■/' ٥’

 ■ واألوروبيين العرب بين ما مناصفة عغوأ ٣٦ من مكون ادارة مجلى المجموعة ادارة على يثرى : االدارة مجلس

 الرية ادول بين ما الخارجية التجارة تمويل مجال في األربع المصرفية المجموعة وحدات سطت : المجموعة نشاط
 إلى هدا ’ الدولية القروض تمويل في االشتراك كذا . الدول هذه في العاملة للمؤيات والنيات القروص منح وفي , واألوروبية

. المتنوعة المالية االستثمارات في نشاطها جانب

 لرد طار ١٢ر٣ إلى أصولها زيادة في انعكر والذي اسائها تاريخ منذ كببرة بدرجة المجموعة حجم نمو ازاداد

لكلعمبورج فرنك خمار ٧٤ر٣ ليهااجما بلغ مختلفة توظيفات منها ٠ ١٩٨٢ عام ية نها في الموحدة لميزانيتها طبقأ لكمبح

سويسرا - جنيف - الدولية لالسثمارات سيفيدا شركة - ٢

قابضة كثركة وذلك ١٩٧* نوفمبر ة التاًميس تاريخ
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 . دوالرا مليون _ر*ه ؛به المصرح المال راس

 . دوالرأ مليون ١٨ر٣ ؛المدفوع المال رأس

لكحبورج دوقية - لكسمبورج مدينة جوته شارخ٢ : المقر
* سويسرا — جنينى كامبيل دي شارع ٨ الرييسي المركر

. لكسمبورجية ساهمة شركة ؛ القانوني الشركة شكل

 أو القرونن بمنح أما فيها المشروعات وتمويل دراسة طريق عن اآلفريقية الدولل تنمية على :'العمل الشركة أهداف
 كذا . المالية األوراق في االتجار مثل واالستثمار األعمال لبنوك المتنوعة األنشطة ممارسة عن فضاة هذا . اناهمات في الدخول

 دراسة مجال في االستشارية الحدمات تقديم عن فضال هدا . الدولية القروض مبالغ تدير التي المصرفية المجموعات في االشتراك
. المشروعات

 يبلغ أوروبية مصرفية مؤسات كذا . واالقليمية الدولية التمويلية المؤسات من مجموعة ؛ الشركة مساهمي هيكل

 * عربية دول ثالث منها دولة عشر تنسعة في تعمل ١٣٧ عددها

. عضوأ ٢٩ من مكون ادارة مجلس المجموعة ادارة على يشرف ؛ اإلدارة مجلس

 استثمارها تم دوالراً مليون ٤٣ر٣ ١٩٨٣ عام نهاية في الشركة وقروص ساهمات محفظة اجمالي بلغ ؛ الشركة نشاط
. االقليمية االنمائية المؤسسات إلحدى وقرض . دولة ٢٧ تفطي األجل طويل مشروعاً ٧٥ منها عملية ٨٧ في

التونسية الجمهورية - الشمالية لسوسة والتنمية الدراسات شركة -

I ٠ ١٩٧٣ عام في الشركة تأسيس تم ؛التأسيس تاريخ ١٩٧٣ عام في الشركة تأسيى تم ؛التأسيس تاريخ ،

 . توني ينار د مليون ٦هر : به المصرح المال رأس

بالكامل المال رأس دفع تم : المدفوع المال رأس .بالكامل المال راس دفع تم :المدفوع المال داس

* سوسة مدينة في فيقع المشروخ أما لعاصمة ا تونس مدينة : المقتر

* تونسية ساهمة شركة ؛ القانوني الشركة شكل

 ١٣هر٠ا د االستببعابية طاقته تقدر متكامل سياحي مجمع إقامة مشروخ تنفيد إلى الشركة تهدف : الشركة أهداف
 شمال تقع المتوسط بيض األ البحر على تطل منطقة في هكتارأ ٢٧٠ مساحتها أرص على ونالث . وفنادق وفيالت شقق من سريرا
. هناك السياحية المناطق اجمل من وتعتبر سوسة قرية من بالقرب تونى مدينة

الشركة مساهمي هيكل

 بوظبي أ صندوى

 التونية الحكومة
 الدوش ض الير اب

 الدولية التمويل هيئة
مختلفة تونية هيئات

؛/•٣٢ر٣١
 بز ٣ - ,٧٧
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 الشمالية سومة - ويالقنطا مرسى مشروع .
 التونسية الجمهورية
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 * الحمندوى يمثلون اعضاء ثالثة منهم عضوا عثر اثني من مكون ادارة مجلس الشركة ادارة على يشرف ؛ االدارة مجلس

 وملعباً للنزهة ميناء تمثل هكتارأ ٢٥٤ ماحة على معين معماري لنظام طبقاً المذكور المجمع أقيم ؛ الفركة نشاط
. األجانب للمستثمرين لبيعها فيال ٣٢٠ و شقة ٨٠٠ بناء عن فضال هذا ‘ السياحي حنبعل وفندق للجولف

 يطل التي النافذة أنه إذ السياحي للمجمع الالزمة األساسية البنية مشروعات من لقنطاوي١ مرسى أو النزهة بناء ويعتبر

 افتتاحه تم ولقد ، الهامة الترفيهية العناصر من كونه عن فضال هذا . المتوسط بيض األ البحر حالل من الخارجي العالم على منها
 اآلماكن من وهو ، ١٩٨٠ ير فبرا شهر في افتتاحه وتم هكتاراً ٧٢ ساحة على أقيم فقد الجولف ملب أما ٠ ١٩٧٩ يوليو شهر في

. الشتاء موسم في حاصة الفنادق اشغال زيادة في هاماً عامال ويعتبر السياحي بالمجمع الهامة الترفيهية

 قرية وهي البحر يار د قرية القامة وذلك الميناء منطقة حلف تقع هكتاراً ٣٢ حوالي مساحتها أرضاً الشركة خصعت ولقد
 منها أربع انجاز تم مراحل ست إلى المسرئ تقسم تم ولقد . األندلي العربي الثكل على للتمليك شقة ٨٠٠ لبناء نموذجية

. شقة ٥٤٩ المنجزة عدد بلغ وقد ١٩٨٤ عام نهاية حتى

 ٣٢٠ إلقامة حصصت هكتاراً ٣٨ مساحتها وتبلغ الجولف ملب حول وتقع الفجالت منطقة أيضاً السياحية المحطة تضم كما
. عليها فيالت بناء في يرغب لمن تهيئتها بعد األراضي تباع حيث ‘ التمليك بغرض فيال

 ٤٧٠ بها غرفة ٢٣٢ على يحتوي نجوم أربعة نموذجي سياحي فندق وهو حنبعل فندق ببناء أيضاً الشركة قامت ولقد
٠١٩٧٩ يوليو شهر في رسمياً افتتاحه وتم . سريرأ

 لبناء األولل . قسمين إلى قسمتها حيث ، األندلى يار د منطقة القامة هكتارأ ٨هر مساحتها أرض قطعة أيضاً حصصت كما
 فندقين إلقامة القنطاوي جنان تسمى هكتارأ ٣٢ مساحتها منطقة أعدت كذلك . انجازها تم . مفروشة شقق لبناء والثاني فندق

* التنفيذ مرحلة في اآلن وهي مفروشة وشقق

 انشاء تم حيث . القنطاوي مرسى منطقة في تقام يدة عد 'فندقية لشركات مساهمات في الدحول سياسة الشركة اتبعت ولقد
 . المنطقة تلك تنمية بغرض الشركات هده

 عمان سلطنة — عمان تنمية بنك 1

 ٠ ١٩٧٦ عام في البنك تأسيس تم ؛ التأسيس تاريخ

 . عماني ريال مليون ١٠ ن به المصرح المال رأس

 . بالكامل الممال رأس دفع تم ٤ المدفوع المال رأس

 . عمان بلطنة مسقط مدينة ؛ المقر

. عمانية ماهمة شركة ؛ القانوني الفركة شكل

 في المشروعات رة١ئد وملكية انشاء في رائدأ دورأ ليلعب الحاص القطاع تشجع إلى البنان يهدف ؛ الشركة أهداف
: طريق عن . ين وتعد وصناعة زراعة من االقتصادية القطاعات مختلف

 في االستثمارات تمويل ألغراض المطلوب االئتمان بتوفير العمانية الشركات إلى اآلجل وطويلة المتوسطة القروض تقديم —

. المختلفة القطاعات
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. التالد في ية االقتصاد للتنمية أهمية لها التى العمانية شاهمة الشركات أموال رؤوس في شاهمة -

. والبة ية االقتصاد الجدوى دراسات تجهيز طريق عن العمانية للثركات واالستثارات الغنية اشاعدات تقديم -

؛ البنك ساهس هيكل

ا ١٠ بوخلي ا صندوق
’./ ٤٠ العمانية الحكومة

والمقاوالت للتجارة الكويتية الشركة
/٠ ١٠ الخارجية واالستثمارات

ا ٧ للتمويل الدولية المؤسسة
ا ١٣ وأجنبية اقليمية أخرى مؤسات
ا ٢٠ العمانية والثركات األفراد

 . الصندوى يمثل واحد عصو منهم أعضاء ثمانية من مكون ادارة مجلس البنك إدارة على يشرف ؛ االدارة مجاس

 القطاعية الدراسات ووضع المحليين المستثمرين لمعاونة مجدية يدة جد مشاريع عن البحث في البنك قام ؛ البنك ط نثا
 . والقائمة الجديدة المشاريع لمعاونة والغنية والتسويقية واالدارية المالية المجاالت في خبراته وقدم ، الجدوى دراسات واعداد

 عدة على موزعة مشروعاً ١٢١ عددها بلغ يع لمثار عماني يال ر مليون ٢٤ر٤ قيمته ما ١٩٨٣ عام نهاية حتى البنك مول وقد
. الفعلي التثفيل بدأ منها والعديد ية اقتصاد قطاعات

التونسية الجهورية - واألزوتية الفوسفاتية لالسدة العربية الفركة - ٥

 ٠١٩٧٤ أبريل ؛التأسيس تاريخ

 . تونسي ينار د مليون ٤٢ ؛ به المصرح المال رأس

 . بالكامل المال رأس دفع تم : المدفوع المال رأس

 . العاصمة تونى - العراق نهج ٢٠ ؛ المقر

 . تونسية ساهمة شركة ؛ القانوني الفركة شكل

:باآلتي القيام إلى الشركة تهدف ؛الفركة أهداف

 . فيها واالتجار منها المشتقة الكيماوية والمواد الفوسفاتية األسمدة انتاج - أ

 الحارح إلى األخرى الكيماوية والمنتجات واألزوتية الفوسفاتية األسمدة تصدير - ب

' بأغراضها ارتباط لها يكون جديدة أو قائمة مؤسسات أو شركات أية في كان شكل بأي الشركة مساهمة - ج

؛ الشركة مساهمي هيكل

 بوظبي أ صندوق
التونسية الحكومة



 الصندوى يمثلون أعضاء أربعة منهم أعضاء عثرة من مكون ادارة مجلى الثركة ادارة على يثرف : االدارة مجدن

؛ التالي الوجه علي ونالغ الفوسفاتية األسمدة بانتاج الخاصة األولى بالمرحلة نثاطها الثركة بدأت : الثركة نثاط

" منهما لكل يومياً طن ٥” بطاقة X ٢٨ بتركيز الغوسغوريك حامض النتاج وحدتان —

يومياً طن ٨٥٠ بطاقة X ٥٤ بتركيز الغومغوريك حامض النتاج وحدة —

. منهما لكل يومياً طن ١٥٠٠ الكبريتيك حامض النتاج وحدتان —

. يومياً طن ١٠* طاقتها DAP اآلمونيا فوسفات ثنائي النتاج وحدة —

 االسمدة انتاج وحدة استكمال بعد وذلك ٠ ١٩٨٤ عام أوائل من اعتباراً التثفيل من الثانية المرحلة الشركة دخلت ولقد
 طن ١"' بلهاءة مونيا آل ا نترات انتاج وحدة وهي األولى . فرعية وحدات ثالث بين ما الوحدة هذه انتاج ويتنئ " األزوتية

 بانتاج الخاصة الثالثة الوحدة عن فضال هذا . يومياً طن ٧٦٠ر” بكفاءة النيتريك حامض انتاج وحدة وهي والثانية . يومياً
. يومياً طن ١٠٠٠ بكفاءة اآلمونيا

المغربية المملكة - للتنمية واالمارات المغرب شركة - ٦

٠ ١٩٨٢ ا ١٠ ا ٧ : التأسيس تاريخ

 . مغربي درهم مليون ١٣' : به المصرح المال رأس

 ‘ بالكامل المال رأس دفع تم ؛ المدفوع المال رأس

 . الرباط - الريي - موريى سان تجزئة ساس بني شارخ ٦٥ أ المقر

. مغربية همةما شركة ؛ القانوني الشركة شكل

 والفادحة والساحة والمعادن الصناعة ميادين في المشاريع وتمويل وانجاز اعداد إلى الشركة تهدف ن الشركة أهداف
 الشركة وتقوم فيها ولمساهمة الشركات وانشاء األموال رؤوس انسياب تشجع وكذلك ، االقتصادية المجاالت وبقية والعقارات
التالية؛ بالعمليات

* والمؤسسات الشركة مال رأس في الماهمة —

. لها التابعة للشركات األجل والطويلة والمتوسطة القصيرة القروص منح —

♦ المغربية المتخصصة المالية للمؤسسات القروض منح —

. المغربي المصرفي الجهاز لدى الشركة أموال توظيف —

. المغربية والشركات المؤسسات لفائدة والكفاالت الضمانات منح —

 وذلك المباشر االقتراص طريق عن أو السدات اصدار طريق عن والخارجية الداخلية المالية الوق من األموال اقتراص —

* مواردها حجم لزيادة
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. وغيرها والصناعية والمالية التجارية ين المياد في والمنقولة الثابتة العمليات بكل الشركة تقوم وعموماً

؛ الشركة ساهمي هيكل

^٥٠ بوظعي ا صندوى
Z ٣٩هر ٠٠,- المغربية الكومة

•/ ٤ر٨ بية معر بنوك مجموعة

/٠ ره٧ بية المفر التأمين شركة مجموعة

 . بوظبي أ صندوى يمثلون خمسة منهم أعضاء عشرة من مكون ادارة مجلس الشركة ادارة عل يثرف ؛ االدارة مجدن

 في شركات عثر تملك ) زليجا ( قابصة بية مغر شركة أسهم من ه^٣هر بثراء منذ'ناًسبها الشركة قامت ؛ الثركة نشاط
 فندق القامة االقتصادية الجدوى دراسة باعداد أيضاً الشركة وقامت . والمصارف والتجارة والصناعة والسياحة التعدين مجال

 الدراسات من مجموعة الشركة أعدت يصاً وأ * تنفيده في والبدء المسروع يج بترو االن وتقوم البيصاء بالدار االولى الدرجة 'مب

 * البحث قيد لمثروعات االقتصادية

: منها المغربية الشركات من عدد في مساهمات الشركة وتمتلك

دقالة في المكر معمل —

الماء. لقنوات الوطنية الشركة -

. والسياحي العقاري القرص -

؛ البحث قيد المشاريع

. المحدود الدخل لذوي االسكان مشاريع -

. الحميرة مصنع —

* الخثب مصنع —

المغربية المملكة - مراكش اسمنت شركة - ٧

 ٠ ) ١٩٧٦ عام من الثاني النصف في االنتاج بدأ ( ١٩٧٢ ا ١٢ ا ١٥ ؛ التأب تاريخ

 . مغربي درهم مليون ٥٥ ؛ به المصرح المال رأس

. بالكامل المال رأس دفع انم ت المدفوع المال رأس

 ٤٦ تبعد التي ية المزود منطقة في المصنع ويقع * ٥٥* : ب * ص الوليد بن خالد شاع . مراكش . المغربية المملكة : المقر
 . األولية لموادها الرئيمية المقالع من بالقرب مراكش عن كلم

. محدودة مئولية ذات ماهمة شركة ؛ نوني لقا ا الشركة شكل

- ٥٧ -



 استخراجها وتطوير . االسمنت لصناعة الآلزمة األولية والمواد الخامات عن البحث إلى الشركة تهدف ؛ الشركة أهداف
 تسويق ثم ومن لها بعة التا االنتاج ووحدات مصانعها في عالمية بمواصفات اسمنت إلى وتحويلها تصنيعها لغرض وتهيئتها
* لوطني ا االقتصاد وتطوير دعم في والماهمة لماهميها مناسبة باح أر لتحقيق منتوجها

 على فهم همساطا بقية أما . به المصرح الشركة رأسمال من .ثم١٨ر١٨ الصندوق همةما تثكل : الشركة مساهمي هيكل
التالي: الثكل

بز ٢٩ر٤١ لالستثمار الوطنة الثركة

y ٩ المغرب الفارح شركة

بز ٩ مكناس اسمنت شركة

بز ٩ العالمية المالية الثركة

بز ٩ للتقاعد المغربى المهنى الصندوق

بز ١٦ر٤١ اخربن ساهمن

 وتدار . بوظبى أ صندوق عن ممثلون اثنان منهم عصوأ عثر احدى من مكون ادارة مجلس الشركة يدير ؛ االدارة مجلس
 هع ادارتها مجلس مقررات لمتابعة الشركة ادارة مجلس عن منبثقة لجنة تشرف كما ‘ العام يرها مد بواسطة مركزياً الشركة
العامة. االدارة

 المرودية في لها التابع المقلع في لمصمعها الآلرمة األولية الخامات باستخراج القيام الشركة نشاطات أهم ت الشركة نشاط

 ومن وحزنها مزجها بعد ولهبئتها التكسع وحدة في تكسيرها ثم وغيرها واالطيان والجيى الكلى احجار باستخراج تقوم حيث
 الالزمة الوحدات بكافة ومزود وحديث متكامل مصنع وهو الجافة بالطريقة يشغل الذي الرئيسي مصنعها إلى نقلها يتم ثم

 ما أو الكلنكر من يومياً طن ١٢٠٠ للمصنع القصوى الطاقة وتبلغ . أصناف وبثالثة فرنسية بمواصفات بورتالند اسمنت النتاج
 االسمنت ويع وتوزيع لنقل الالزمة األنشطة بكافة الشركة تقوم كما . أنواعه بكافة االسمنت من سنوياً طن ٤ه٠ر٠»٠ يعادل

* المصنع من القريبة العماالت ضمن لها المخصصة المناطق بكافة

 طاقة أكبر بأخرى التكير وحدة ومعدات مكائن باستبدال الشركة تقوم ؛ والتنفيذ البحث قيد الشركة مشاريع
 باستبدال الشركة تقوم كما . انتاجها تكاليف وتخفيض األولية المواد من مالئمة ونوعيات كميات تأمس بهدف نوعاً وأفضل

 تقوم كذلك . V. ٤٠ بنبة الوقود تكاليف تخفيض بهدف الفحم حرق بوحدة الرئيسي الفرن لتفنية بالوقود الخاصة المحارق
. الخارجية األسراق إلى يها لمد االسمنت فائض لتصدير الالزمة الدراسات باجراء

المغربية المملكة - والسياحي العقاري القرض - ٨

 ٠ ١٩٢٠ عام مايو في الشركة تأسيى تم ؛ التأسيس تاريخ

 * ١٩٨٣ عام مغربي درهم مليون ٢١٠ ن به المصرح المال رأس

 . بالكامل المال رأس دفع تم :المدفوع المال رأس

. المغرب — البيضاء الدار — ريم شاع ٦٨ ؛ المقر

- ٥٨ -



 لماكن١ باء كمويل المؤهلة بالمغرب الوحيدة الرسمية المؤسسة والسياحي العقاري القرض يعتبر ئ الشركة أهداف
 في الحكومة لوجهات وطبقاً ادارته مجلس طرف من له المحددة العامة الباسة إطار في نشاطه بممارسة يقوم وهو . واكادق

* والسياحة سكاناال عيقطا

؛ الشركة مساهمي هيكل

./' ١١ر١٦ بوظيي أ مشدوق

7ا ٨٨ر٨٤ وخاصة عامة وخبه عامة مغربية مؤسسات

 عثر وأد الناص القطبع يمثلون أربعة منهم . عضوا عثر خمة من مكون ادارة مجلس الشركة يدير ن االدارة مجلس
* المجلس في ين مقعد للصندوق وسيخصص . العام القطاع يمثلون

 للثركات القروض بمتح تقوم حيث والسياحة االسكان مجاالت في الريسي الشركة نشاط ينحصر ؛الشركة نقاط
:اآلية لألغراص واألفراد

: السكن, دور وشراء بناء - ١
 سعاويات قروضا؛ 'األول للنظام حليقاً ويمنح * الحاص وثانيهما العام أولهما لنظامين طبقاً القروض منح يتم حيث

/٠ ٧٥ تتعدى ن تبة حدود في الث ود يجار الال ;الشخصي للسكن دور تشييد بعرص واألوراد ين وللمستثمر . السكنية
 ات''.لدخل١ذ ء'الطبقات يوا آل المخصمة الكن دور تمويل إلى يهدف فهو النظام.الخاص أما * للعقار االجمالية القيمة من

* الواحد للمسكن درهماً ١٣♦**ر* ميلغ حدود في وذلك المحدود

:الفنادق وتجهيز بناء - ٢
 باالضافة . شوات ١٠ ومدتها وتجهيز'الفنادق .عاماً ٢* ومدتها البناء من كآل السياحي للقطاع الممنوحة القروض وتشمل

. شوات خمس ومدتها السياحي النقل إلى

 من راًعتبا لشركة ولقد'بدأت . عقارية وأخرى .األراضي الشصالح قروض بمنح تقوم الشركة فإن ذلك إلى باإلضافة
 رؤوس في داهمة طريق عن ونالط' .دولة'المنشا' في االقتصادي النشاط تحريك إلى ترمي جديدة سياسة اتباع في ١٩٧٣ عام

 قامت ٠١٩٨٣ عام في أي .اكجربة هده من شوات عثر بعد أنه إال . القروض منح على اقتصاره وعدم المشروعات أموال
 الموارد جميع وتخصيص مساهمات في الدخول سياسة بإيقاف قرارأ االدارة مجلس اتخد حيث .الساسة هده بتغيير الشركة
 * والساحة االسكان‘ وهو الربيسي للنشاط األولوية إعطاء مع القروض لمنح المتاحة

 عمان سلطنة - لالسمنت ريسوت شركة - ٩

 ٠ ١٩٨١ مارس ١٥ ن التأسيس تاريخ

 . عماني ريال مليون ٨ ؛به المصرح المال رأس

 . بالكامل المال رأس دفع تم ؛المدفوع المال رأس

* عمان بلطنة صاللة مدينة ؛المقر

. مغربية ماهمة شركة ؛ القانوني الشركة شعكل

- ٥٩ —



 كما االسمنت مادة من البالد من والوسطى الجنوبية المنطقة احتياجات تغطية إلى الشركة تهدف ؛ الشركة أهداف
. بها العمل فرص وتوفير يدة جد صناعية منطقة خلق طريق عن الجنوبية المنطقة انعاش في ستساهم

؛ الشركة مساهمي هيكل

. عمانية ساهمة شركة ؛ القانوني الشركة شكل

./' ١٢هر بوظبي ا هندوى

/٠ ١٢هر للتنمية االسالمي البنك
/٠ ٢ *رم عمان ساطنة حكومة
/٠ ٥٥•ر الخاص القطاع

 . الصندوق يمثل واحد عضو منهم عصوا عشر اثني من مكون ادارة مجلس الشركة ادارة على يثرف ة االدارة مبدر،

٠١٩٨٤ فبراير في االسنت ض المبيعات وبدأت ١٩٨٤ عام يناير في االنتاج في الشركة بدأت ؛الشركة نشاط

المغربية المملكة - رباب شركة - ١٠

ب ١٩٨٤/٦/٢٤؛التأسيس تاريخ

 . الواحد للهم مغربي درهم ٥* بقيمة سهماً ٦٤ر١٦٦ على مونع مغربي درهم مليون ٣ر٢ ؛ به المصرح المال رأس

 موريس كلوسان تجزئة ساسن بني ٦٥ الرباط ؛ المقر

. مغربية ساهمة شركة ؛ القانوني الشركة شكل

 في والمنقولة الثابتة العمليات بكافة والقيام والمؤسات الشركات أموال رؤوس في طاهمةبا الشركة تقوم ؛ الشركة أهداف
* وغيرها والصناعية والمالية التجارية الميادين

 * المغربية البورصة في متداولة أسهم ’./ ٨و المال رأس من /٠٩٢ بنبة بوظبي أ صندوق ياهم ؛ الشركة مساهمي هيكل

 * الصندوى يمثلون أعضاء ٣ من مكون ادارة مجلس الشركة ادارة على يشرف ؛ االدارة مجطس

 * المغربية بالمملكة والصناعية اطاهمة الشركات من العديد في بالماهمة الشركة قامت ؛ الشركة نشاط

 بانشاء تقوم التي الساحية لآلستثمارات دلما شركة في باطاهمة الشركة تقوم أن المتوح من ؛ البحث قيد مشاريع
* البيضاء الدار في األولى الدرجة من فندق

 الصندوق اشترى أن بعد ١٩٨٤ /٦/٢٤ بتاريخ الجديد االسم إلى اسمها' تغير ، المغرب — بنارويا اسم تحمل الشركة كانت ..
* أسهمها غالبية



التونسية الجمهورية - العامري ببرج الغالحية الفركة -١١

 ٠ ١٩٨٤ /١٠/٢؛التاب تاريخ

 تونسي ينار د مليون ٤ : به المصرح المال رأس

. بالكامل المال رأس دفع تم ؛ المدفوع المال رأس

 ' التونسية الجمهورية - الزهراء ؛ المقر

 ♦ تونسية ماهمة شركة ؛ القانوني الشركة شكل

 ؛ التالية األغراض إلى مباشرة غير أو مباشرة بصفة الثركة تهدف ؛ الشركة أهداف

 ♦ أنواعها يثنى الفآلحية المشاريع واستغالل انشاء - ١

 . والفاكهة والخصر الحبوب وانتاج الغالحية األراضي واحياء تنمية — ٢

 . األعالف وضاعة الحيواني واالنتاج الماشية تربية -٣

* والحيوانية العالجية المنتوجات كل وببع وانتاج شراء — ٤

 بأغراضها ارتباط ولها يدة جد أو قائمة مؤية أو شركة أية في األشكال من شكل بأية الشركة ماهمة — ٥

* لنشاحمها وبوسبعها أعراضها حدود في ألوتراهن 1 — ٦

 باألء مباشر غير. أو مباشر ارتباط لها التي والعقارية المنقولة والمالية والتجارية الغالحية العمليات كل — ٧
* بها الملحقة أو الشبيهة

؛ الشركة مساهمي هيكل

I ٤* بوظبي أ صندوى
ا ١٠ التونى لآلقتعاد التنمية بناد
ا ١٥ الفآلحية للتنمية التوس الساد
ا ١٠ لالستثمار واالمارات توفى نناد

/٣ المراعى و'ضقبر الماشعه نمة فى روان د
٥ .7 التونسى القومى العنان
ا ١٧ لولنا محموعة

 أعفاء بالثة منهم أعضاء تسمة من مكون ادارة مجلس الشركة 'ادارة على يشرف ؛ االدارة مجدد
بوظي" أ

او المحددة اض

صندوى يمثلون

٦١ -



: التالية باالنشطة القيام الشركة تزهع ؛ الشركة نشاط

: الماشية تربية - ١

. األلبان النتاج حلوب بقرة ١٠٠* حوالي اقتناء __

. اللحوم النتاج عجل ٢٥٣٠ حوالي تمين .

. والصوف واللحوم األلبان النتاج الغنم من رأس ٤٠٠٠ حوالي تربية —

النباني: االنتاج ٠٢

. الفذاية المواخي احتياجات لتلبية العلفية الزراعات —

. الحبوب انتاج —

. المثمرة األشجار —
. الحضار —

- ٦٢ -





 الصندوق يديرها التى أبوظبي حكومة ساهمات ة ثانياً

المحدودة لالستثمار والسودان االمارات شركة - ١

 ٠ ١٩٧٧ عام في الشركة تأست ؛التأسيس تاريخ

 . أمريكي دوالر مليون اه ؛ به المصرح المال رأس

 . أمريكي دوالر مليون ٢٦ ؛ المدفوع المال رأس

 * الديمقراطية الردان جمهورية - الخرطوم مدينة ؛ المقر

* محدودة مسئولية ذات همةما شركة ؛ القانوني الشركة شكل

 والصناعة الزراعة مجاالت وخاصة المجاالت جميع في االستثمار أعمال ممارسة إلى الشركة تهدف ؛ الشركة أهداف
* وغيرها والتخزين والساحة والنقل

* واكطيف واألوراص التمويل أعمال مزاولة —

* بالمشروعات المتعلقة والبحوث الدراسات اعداد —

 من بأي صلة دا عمل بأي القيام اًو صها دعر تحقيق بهدف شركات أو شركة أي في تساهم أو تؤسسس أن لها يمكن —
. أغراضها

 العراص ية صرور تكون منقولة أو بتة ثا أحرث حقوى أية أو مباني أو أراصي أي على تحوز أو تشتري أن لها يمكن —

. الشركة

؛ الشركة مساهمي هيكل

/٠ ٥١ بوظبي أ حكومة

/٤١ الودان حكومة

 * بوظبي أ حكومة عن نيابة الشركة بادارة بوظبي أ صندوق يقوم

 صندوى يمثلوى أعضاء ثادئة منهم أعضاء ستة من مكون ادارة مجلس الشركة ادارة على يشرف ؛ االدارة بلس

٠االدارة مجلس رئيس فيهم بما أبوظبي

 ٤٠٠* مخزن كل ماحة . االحمر البحر على بورتسودان ميناء في مخزنا ٣٤ بانشاء الشركة قامت ؛ الشركة نشاط
. ألمنيوم وسقوف الحديدية والهياكل االسمنتي الطوب من مبني مربع متر

: منها المشروعات من لعدد وفنية ية اقتصاد جدون 'دراسات باعداد الشركة قامت ؛ للشركة الدراسة تيد مشاريع

♦ الجزيرة بمنطقة الدواجن تربية مشروع —

* بورتسودان ينة مد في أولى درجة فندق انشاء مشروع —

٦٤ -



 بالنمسا بغيينا المؤتمرات لمركز نموذج
النمساوي المؤتمرات مركز شركة

- ٦٥ —



* بالخرطوم العربي بالسوق تجارية محآلت انشاء شروع —

. مدني واد بمدينة تجارية محآلت انشاء مشروع —

* الهندي الدولة بنك مع مسترك مصرف انشاء مشرع —

النمساوي المؤتمرات مركز شركة - ٢

 ٠١٩٨٤ ؛ التأسيس تاريخ

 . نماوي شلن مليون ٣٠٠* ؛ به المصرح المال رأس

النمام — فينا مدينة المقر؛

 * محدودة مسئولية ذات نمساوية مساهمة شركة ؛ القانوني الشركة شكل

 . نمساوي شلن مليون ٤٥٠٠ ؛ المركز تكاليف

. مال رأس نماوي شلن مليون ٣٠٠٠ ؛ التمويل هيكل

. قروص نمساوي شلن مليون ١٥٠٠

. النمساوية الحكومة ۶٠ ٥٠ المال؛ رأس في المساهمين
. ية العود العربية المملكة ۶٢٦
. الكويت دولة ۶١٧

. بوظبي أ حكومة ۶ ٧

 اجتمإع قاعة ١٤ يثمل مكب متر ألف ٥٠٠ وبحجم مربع متر ألف ٩٠ بمساحة مبنى من المركز يتكون ؛ المركز وصف
 . بها الخاصة والمرافق والمكاتب الصاالت قاعة بكل وملحق أدوار ثالثة عل موزعة

٠ ١٩٨٧ عام يو ما في ينتهي أن المتوقع ومن ١٩٨٢ عام يوليو في المركز في العمل بدأ

- ٦٦ -



 العربية الدول في الصندوق مشروعات توزيع خريطة
١٩٨٤/١٢/٣١ حتى

، ✓االمارات
العود

عربية دولة ١٢ في مشروع ٤٦

 ريفية وتنمية سمكية ثروة ، زراعة

واستخراجية تحويلية صناعات

 وماء كهرباء

 ومواصالت نقل

واسكان فنادق ، سياحة





 الفصل
والماعدائ القروض عن ملخص

)٠١٩٧٤

 القروض :أوال

 العربية الدول

 الهاشمية األردنية المهلكة

 طالل الملك سد-١

 " امارات درهم مليون ٢١هر : الصندوق قرض

 " امارات درهم مليون ١١"ر" : المشروع تكلفة اجمالي

 والحكومة الكويتي الصندوق : األخرى التمويل مصادر
.األردنية

 - ١٩٧٤ ا ٩ ا ٣٥ : االتفاقية توقيع تاريخ

 السعودية الحدود - األزرق طريق - ٢

 امارات درهم مليون ٥ ؛ الصندوق قرض

 • امارات درهم مليون ١٥ : المشروع تكلفة اجمالي

 . األردنية الحكومة : األخرى التمويل مصادر

 ٠ ١٩٧٥ ا ٣ ا ١٧ : االتفاقية توقيع تاريخ

 الحسا فوسفات انتاج وتحه) تنمية - ٢

 ■ امارات درهم مليون ١"" : الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٣٣* ؛ المشروع تكلفة اجمالي

 العوذات مناجم شركة األخرى: التمويل مصادر
- األردنية

الرابع
الصندوق من المقدمة الغنية

١٩٨٤ (

 الفوسفاتية االسمدة مصنع - لم

 ا امارات درهم مليون ١٩ أ الصندوق قرض

 . اهارات درهم مليون ١٢٠٠ : المشروع تكلفة اجمالي

 الحكومة . الكويتي الصندوق ؛ االخرى التمويل مصادر
 عربية بنوك مجموعة . الدولية التمويل مؤسسة ا الفرنسية
 ت١السشار العربية الشركة . مشنركة وأجنبية

* البتروكيماوية

٠ ١٩٨٠ /٥ /١٢ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

البحرين دولة

 والماء الكهرباء-٥

 - امارات درهم مليون 1• ن الصندوق قرض

 * امارات درهم مليون ٢١٢ ؛ المشروع تكلفة اجمالي

 وحكومة الكويتي الصندوق ؛ األخرى التمويل مصادر

‘البحرين

- ١٩٧٤ /١١/٣٧ : االتفاقية توقيع تاريخ

- ١٩٧٧/٦/٨: االتفاقية توقيع تاريخ

٦٩ -



 )٢(المرحلة والماء الكهرباء -٦

 - امارات درهم مليون ١” : الصندوق قرض

 * امارات درهم مليون ٣٢٨: المثروع تكلفة اجمالي

 . البحرين حكومة : األخرى التمويل مصادر

 - ١٩٧٦/٢ /١١ : االتفاقية توقيع تاريخ

 الصغيرة الصناعات — ٧

 - امارات درهم مليون ٦- : الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٨٤ : المشروع تكلفة اجمالي

 " البحرين حكومة ؛ األخرى التمويل مصادر

 • ١٩٧٦/٢ /١١ : االتفاقية توقيع تاريخ

 ) رفاعة ( البحرين كهرباء - ٨

 • امارات درهم مليون ٣" ؛ الصندوق قرض

 - امارات درهم مليون ٨٣٥ : المشروع تكلفة اجمالي

العودي. الصندوق األخرى: التمويل مصادر
 * البحرين وحكومة . العربي الصندوق . الكويتي الصندوى

 ٠ ١٩٧٧/١٢/٢٤ : االتفاقية توقيع تاريخ

 : التوشية الجمهورية

 والياحي العقاري الثمالية سوسة — ٩

 " امارات درهم مليون ٢ر"٧ : الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ١٠٥ : المشروع تكلفة احمالي

. الدولية التمويل هيئة : األخرى التمويل مصادر
 * تونية وطنية مؤسات . لدوليا بي العر المصرف

٠ ١٩٧٤ ا ١٢ ا ١٨ : االتفاقية توقيع تاريخ

 المعدنية العلب مصنع - ١*

 . امارات درهم مليون ٦ : الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ١٨ : المشروع تكلفة اجمالي

 . التوسبة الحكومة : األخرى التمويل مصادر

٠ ١٩٧٤ /١٢ ا ٣١ : االتفاقية توقيع تاريخ

 حديد سكك عربة ٢٠ اقتناء -١١

 . امارات درهم مليون ١٣هر : الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٢٤ر٨ : المشروع تكلفة اجمالي

 . التونبة الحكومة : األخرى التمويل مصادر

٠ ١٩٧٤ /١٢ /١٨ : االتفاقية توقيع تاريخ

 المواصالت شبكة تطوير — ١٢

 . امارات درهم مليون ٤٧ : الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ١٦٢ : المشروع تكلفة اجمالي

 مجموعة . الدولي البنك : األخرى التمويل مصا.در
 . التونية الحكومة . التونية المعارف

٠ ١٩٧٧/٢ /٢٦ : االتفاقية توقيع تاريخ

 الفوسفاتية االسمدة مصنع -١٣

 . امارات درهم مليون ٢١٨ر٦ ؛ الصتدوق قرض

 . امارات درهم مليون ٦٧" : المشروع تكلفة اجمالي

 . التونية الحكومة : األخرى التمويل مصادر

٠١٩٧٩ ا ٥ ا ١٩ : االتفاقية توقيع تاريخ



التونسية الجمهورية تابع
 الزراعي الجريد - ١،

 . امارات درهم مليون ٧٤ ؛ الصندوق قرض

 * امارات درهم مليون ٢٢٢ ؛ المشرح تكلفة اجمالي

 . التوسة الحكومة ؛ األخرى التمويل مصادر

 ٠ ١٩٨٣/٢ /١٦ ؛االتفاقية توقيع تاريخ

 الديمقراطية السودان جمهورية

 الله عبد الحاج بمنطقة القطن غزل مصنع — ١٥

 . امارات درهم مليون ١٠هرا ؛ الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٢٦٤ ؛المشروع تكلفة اجمالي

 وبنك ين مورد سيالت األخرى؛ التمويل مصادر
 . السردان وحكومة أندوشين

 ٠١٩٧٦/٧ ا ٢٠ ؛االتفاقية توقيع تاريخ

 الحديدية السكك تطوير - ١٦

 * امارات درهم 'مليون ٤٠ ؛ الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٥٨٤ ؛ المشرح تكلفة اجمالي

 الصندوق . العربي الصندوق ؛ األخرى التمويل مصادر
 . للتنمية األوروبي الصندوى ، الدولي البنك . الكويتي

. السودان وحكومة

٠ ١٩٧٧/١٢ /٢١ ؛االتفاقية توقيع تاريخ

السورية العربية الجمهورية
 الكهربائية التنيق مراكز - ١٧

 * امارات درهم مليون ه١هر : الضدوق قرض

 . امارات درهم مليون ٦٥ أ المشروع تكلفة اجمالي

* الورية الحكومة : األخرى التمويل مصادر

٠ ١٩٧٤ /٩/٢٤: االتفاقية توقيع تاريخ

بانياس كهرباء محطة - ١٨

. امارات درهم مليون ٥٦ : الضدوق قرض

- امارات درهم مليون ٧٢٠: المشروع تكلفة اجمالي

. العودي الضدوق األخرى: التمويل سادر

الخارجية المعونة هيئة , االسالمي البنك . العربي الصندوق
.ارية الحكومة .األلمانية

٠ ١٩٧٧/١٢ ا ٢٠ : االتفاقية توقيع تاريخ

عمان سلطنة

ايبال في الفاز حقول تنمية - ١٩

* امارات درهم مليون ٦٠ : وق الضد قرض

. امارات درهم مليون ٣٦٠ : المثروع تكلفة اجمالي

لصندوقا , بي العر لصندوقا : األخرى لتمويلا مصادر
. عمان سلطنة وحكومة يتي لكوا

٠١٩٧٦ ا ٨ ا ١٧ : االتفاقية توقيع تاريخ

الجنوب نفعل حقول تطوير — ٢٠

. امارات درهم مليون ٦٦٣ : الصندوق قرض

. امارات درهم مليون ١٥٨٨ : المشروع تكلفة اجمالي

. عمان ساطنة حكومة : األخرى التمويل مصادر

٠ ١٩٧٨/١٠ /١١ : االتفاقية توقيع تاريخ

ريوت اسمنت -٢١

. امارات درهم مليون ١ر*٧ : الصندوق قرض

. امارات درهم مليون ١٧٠ ؛ المشروع تكلفة اجمالي

* عمان سلطنة حكومة : األخرى التمويل مصادر

٠١٩٨٣ /٩/٢٥: االتفاقية توقيع تاريخ

٧١



 عمان سلطنة تابع

 بالواليات الداخلية الطرق - ٢٢

 ' امارات درهم مليون ١٠٥ : الصندوق قرض

 ■ امارات درهم مليون ٢٦٦ : المثروع تكلفة اجمالي

 حكومة * الكويتي الصندوق ؛ األخرى التمويل مصادر

* عمان ساطنة

 - ١٩٨٤ ا ٣ ا ٣١ : االتفاقية توقيع تاريخ

 اللبنانية الجمهورية

 الكهرباء شبكة تعمير -٢٢

 " امارات درهم مليون ٢٧ر١٢ : الصندوق قرض

 " امارات درهم مليون ١٤٣ : المشروع تكلفة اجمالي

 وحكومة . العربي الصندوق : األخرى التمويل مصادر

- لبنان

 - ١٩٧٧ ا ١• ا ١٨ : االتفاقية توقيع تاريخ

 بيروت ءيمينا الرابع الحوض -٢٤

 ا امارات درهم مليون ٤٠ر٦٨ ؛ العندوق قرض

 . امارات درهم مليون ١٨٢ ؛ المشروع تكلفة اجمالي

 وحكومة . العربي الصندوق : األخرى التمويل مصادر
- لبنان

٠ ١٩٧٧ ا ١• ا ١٨ : االتفاقية توقيع تاريخ

العربية معمر جمهورية

الخيام عمر نندق - ٢٥

٠ امارات درهم مليون ١٦ر٦٢ : الصندوق قرض

- امارات درهم مليون ١٢- : المشروع تكلفة اجمالي

واالمتيراد ير التصد بنك ؛ األخرى التمويل مصادر
- المصرية والحكومة األمريكي

- ١٩٧٤ ا ١١ ا ٩ : االتفاقية توقيع تاريخ

الثاني طلخا سماد - ٢٦

- امارات درهم مليون ه٨ر٤ أ الصندوق قرض

- امارات درهم مليون ٥١٤ : المشروع تكلفة اجمالي

الصندوق . العربي الصندوق : األخرى التمويل مصادر

‘ قطر دولة ‘ الخارجي الليبي العربي المصرف . الكويتي
- المصرية والحكومة الدولية التنمية وكالة

- ١٩٧٤ ا ٩ ا ٢٤ : االتفاقية توقيع تاريخ

أبوقير في الكهربائية القوى محطة — ٢٧

- امارات درهم مليون ١٣٠ ؛ الصندوق قرض

- امارات درهم مليون ٧٤" : المشروع تكلفة اجمالي

مجموعة , الكويتي الصندوق ؛ األخرى التمويل ممادر

- الفرنية والبنوك الشركات من

- ١٩٧٥ ا ١٠ ا ٢٨ : االتفاقية توقيع تاريخ

الويس قناة تطوير - ٢٨

. امارات درهم مليون ٦٠ : الصندوق قرض

. امارات درهم مليون ٤٥٠٠ : المشروع تكلفة اجمالي

 . العودي الصندوق ؛ األخرى التمويل مصادر

 . اإلسالمي البنك . العربي الصندوق , الكويتي الصندوق
 البنك الياباني. الخارجي االقتصادي التعاون صندوق
 . المصرية والحكومة , األمريكية التنمية وكالة . الدولي

 ٠١٩٧٧/١٢ ا ٨ : االتفاقية توقيع تاريخ

٧٢ -



 المغربية المملكة

 القطن غزل النتاج مصنعين انشاء - ٢٩

 * امارات درهم مليون ٧٠ ؛ الصندوق قرض

 * امارات درهم مليون ١٩٨٥ ؛ المشرن تكلفة اجمالى

 * المغربية الحكومة ؛ األخرى التمويل مصادر

٠ ١٩٧٦ ا ٤ ا ٢٩ ن االتفاقية توقيع تاريخ

األوقاف لوزارة تابع تجاري مركز - ٣٠

 . امارات درهم مليون ٤٠ : الصندوق قرض

 امارات درهم مليون ٦* : المشروع تكلفة اجمالي

 . المغربية الحكومة ؛ األخرى التمويل مصادر

 ٠ ١٩٧٦/١/٢٨ : االتفاقية توقيع تاريخ

 الزراعي الغرب - ٣١

 . امارات درهم مليون ٤٠ : الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ١١٦١ ؛ المشروع تكلفة اجمالي

 الصندوق . العربي الصندوق : األخرى التمويل مصادر
 . المغربية والحكومة . األفريقي التنمية بنك . العودي

 ٠١٩٧٩ ا ٤ ا ١١ : االتفاقية توقيع تاريخ

 ) شواريت آيت سد ( االوسعد الحوض س ٣٢

 . امارات درهم مليون ١٠٠ : الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ١٣٢٠ ؛ المشروع تكلفة اجمالي

 الصندوق . العربي الصندوق ؛ األخرى التهويل مصادر
 األفريقي. التنمية بنك . العودي الصندوق الكويتي.

. المغربية والحكومة

 االسالمية موريتانيا جمهورية

 يبو نواد في الحدب أسياخ مصنع - ٣٣

 . امارات درهم مليون ١٦ : الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٤٤ : المشروع تكلفة اجمالي

 . الموريتانية الحكومة ؛ األخرى التمويل مصادر

 ٠ ١٩٧٧/١١/٢٧ : االتفاقية توقيع تاريخ

 النعمة - كيفا طريق - ٣٤

 . امارات درهم مليون ٤٠ : الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٥٠٥ : المشروع تكلفة اجمالي

العودي. الصندوق األخرى: التمويل مصادر

 . الموريتانية والحكومة . الكويتي الصندوى

 ٠١٩٧٩/٧/٨: االتفاقية توقيع تاريخ

 القلب حديد مناجم - ٣٥

 . امارات درهم مليون ٨٠ : الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ١٧٤٨ : المشروع تكلفة اجمالي

 العودي. الصندوق األخرى: التمويل مصادر

 بنك . للتعاون الياباني الصندوى . الكويتي الصندوى
 البنك . الدولية للتنمية األوبك صندوق . األفريقي التنمية

 * الفرني االقتصادي للتعاون المركزي الصندوى . الدولي

٠ ١٩٧٩/١٢ /٤ : االتفاقية توقيع تاريخ

الزراعبي الجرجول - ٣٦

 * امارات درهم مليون ٢٤ : الصندوق قرض

. امارات درهم مليون ٣٦٠ : ال لمشرا تكلفة اجمالي ٠١٩٨٢ ا ٩ ا ١٣ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

- ٧٣ -



■٩

-

الزراعي الجرجول شرئ .
االسالمية ميريتانيا جمهيرية

- ٧٤ -



االسالمية موريتانيا جمهورية تابع

 الك . العودى العندوق : األخرى التمويل مصادر
 , دولية التنمية. وكالة . األلماني الهية بنك . االسالمي

 للتنمية الدولي الضدوق ‘األوروي اب صندوق

 - موريتانيا وحكومة مزارعي . الفرنية الحكومة . الزراعية

 ٠ ١٩٨٠/١١ ا ٦ : االتفاقية توقيع تاريخ

 اليمنية العربية الجمهورية

 صنعاء مياه -٠٢٧

 . امارات درهم مليون ٤ ؛ الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٢٦ ؛ المشرع تكلفة اجمالي

 األمم برنامج . الدولي البنك ؛ األخرى التمويل مصادر
 الواليات وحكومة . العالمية الصحة منظمة ، للتنمية المتحدة
. المتحدة

 ٠ ١٩٧٤ /١٠/٢٩ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

الجنوبية للمرتفعات الريفية التنمية - ٢٨

األولى) (المرحلة

 . امارات درهم مليون ٤٠ ؛ الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٩٣ ؛ المشرع تكلفة اجمالي

 الدولية التنمية وكالة األخرى؛ التمويل مصادر
. يمن ا وحكومة

 ٠ ١٩٧٥ /١٠ ٢٠ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

 تعز ومجاري مياه -٢٩

 . امارات درهم مليون ٥٥ ؛ الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٤٠٧ ؛ المشرع تكلفة اجمالي

 وكالة . السعودي الصندوق ؛ األخرى التمويل مصادر
. اليمنية والحكومة . األمريكية التنمية

 سهام وادي دراسات - ٤٠

 . امارات درهم مليون ٥ ؛ الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ١٠ر٨ ؛ المشروع تكلفة اجمالي

 . الكويتي الصندوق ؛ األخرى التمويل مصادر

 ٠ ١٩٧٨/٢/١٥ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

 ) الثانية المرحلة ( الجنوبية المرتفعات - ٤١

 . امارات درهم مليون ٣٧هر ؛ الصندوق قرض

 . امارات 'درهم مليون ٣٠٣ ؛ المشروع تكلفة اجمالي

 الصندوق . الدولي البنك ؛ األخرى التمويل مصادر

 الحكومة , ية السوير الحكومة ، الزراعية للتنمية لدوليا
* اليمنية

 ٠١٩٨٠/٩/١٤ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

 تعز ذمار- الكهربائي الربط - ٤٢

 . امارات درهم مليون مليون ٣٧هر ؛ الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ١١٣ .؛ المشرع تكلفة اجمالي

 صندوق . العربي الصندوق ؛ األخرى التمويل مصادر
 . اليمنية والحكومة األوبك

 ٠ ١٩٨١ /١ /١٥ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

 ؛ الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية

 الصيد قوارب - ٤٢

 . امارات درهم مليون ٢٩ر١ ؛ الصندوق قرض

 * امارات درهم مليون رهه٣ ؛ المشرع تكلفة اجمالي

 . اليمنية الحكومة ؛ األخرى التمويل مصادر

٠ ١٩٧٦/٤/٢٨ ن االتفاقية توقيع تاريخ ٠ ١٩٧٨/٧/١؛ االتفاقية توقيع تاريخ
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الفعبية الديمقراطية اليمن جمهورية تابع

الجيولوجي المسح - 11

 . امارات درهم مليون ٦هر٨ ؛ الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٧ر٢٢ ؛ المشروع تكلفة اجمالي

 . اليمنية الحكومة ؛ األخرى التمويل مصادر

 ٠١٩٧٦ ا ٤ ا TA ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

 ) المنصورة ( عدن كهرباء - 1ه

 * امارات درهم مليون ١١٢هر ؛ الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٢٢٥ ؛ المشروع تكلفة اجمالي

 . الجزائر حكومة ؛ األخرى التمويل مصادر

 ٠ ١٩٨٠ ا ٩ ا ١٠ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

 شملون نا ميناء - 1٦

 . امارات درهم مليون ٦٠ ؛ الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ١١٨ ؛ المشروع تكلفة اجمالي

مجموعة . الدولي البنك ؛ األخرى التمويل مصادر
 . العربي الصندوى . األوروبية الدول

٠ ١٩٨٠ ا ٩ ا ١٠ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

 األفريقية الدول

أوغندا جمهورية

 األفريقية النيج مصانع تجديد - ٤٧

 * امارات درهم مليون ٢٥ ن الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٥٦: المثروع تكلفة اجمالي

 للتنمية العربي المعرف األخرى: التمويل مصادر
 . أوغندا وحكومة أفريقيا في االقتصادية

- ١٩٧٨/٧/٢٥: االتفاقية توقيع تاريخ

بورندي جمهورية

 تنجانيقا ببحيرة السمكية الثروة تنمية — ٤٨

 . امارات درهم مليون ٤ : الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٣٤ر٤ : المشروع تكلفة اجمالي

 ٠ )IDA( الدولية التنمية هيئة : االخرى التمويل مصادر

٠١٩٧٦ ا ٦ ا ١٩ : االتفاقية توقيع تاريخ

موسو سكر -٤٩

 * امارات درهم مليون ٢" : الصندوق قرض

 " امارات درهم مليون ٢٦١ر٤ : المشروع تكلفة اجمالي

 المعرف . األوبك صندوق : األخرى التمويل مصادر
 التنمية وبنك أفريقيا في االقتصادية للتنمية العربي

 مال رأس في ويثترك . محلية تمويل ومؤبات يقي األفر

 وشركة محلية مؤسات هع بورندي حكومة المشروع
هندية.

٠ ١٩٨٢/٥ /١- : االتفاقية توقيع تاريخ

٧٦ -



أفريقية دولة ١٨ في مشروع ٢لم

 االفريقية الدول في الصندوق مشروعات توزب .بعلة خر
١٩٨٤/١٢/٢١ حتى

- ٧٧ -



تنزانيا جمهورية

 كاجعرا سكر - ٥٠

 * امارات درهم مليون ٢٤ ؛ الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٣١٥ ؛ المشرع تكلفة اجمالي

 . األفريقي التنمية بنك ؛ األخرى التمويل مصادر
 , الهند حكومة . هولندا حكومة . األفريقي التنمية صندوى
 « تنزانيا وحكومة هندية بنوك

٠ ١٩٧٧ ا ١٠ ا ٢٠ ؛االتفاقية توقيع تاريخ

جامبيا جمهورية

 األولى المرحلة - ياندوم مطار - ٥١

 . امارات درهم مليون ره٢ : الصندوق قرض

 ٥١ األولى) المرحلة (شامل :المثروع تكلفة اجمالي
* امارات درهم مليون

 البنك ، يالعود الصندوق : األخرى التمويل مصادر
 " جامبيا وحكومة , للتنمية األفريقي

 ٠ ١٩٧٧/٥/١٢ : االتفاقية توقيع تاريخ

 الثالثة المرحلة - ياندوم مطار

. امارات درهم مليون ٢ر٧ ؛ الصنخروق قرض

 ٤٠ ) الثالثة المرحلة شامل ( : المفروع تكلفة احالي
. امارات درهم مليون

 صندوق . العودي الصندوق : األخرى التمويل مصادر
" جامبيا وحكومة أوبك

األخضر الرأس جزر جمهورية

 األسماك صيد تنمية - ٥٢

 . امارات درهم مليون ٤ ؛ الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٢ر٣ : المشروع تكلفة اجمالي

 المصرف . العودي كوق١ ؛ ألضى١ اكمويل مصادر
 األغذية ومنظمة أفريقيا في ية االقتعاد لكصة بي رر

. الدولية والزراعة

٠ ١٩٨٠ ا ١١ ا ١٨ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

القمر جزر جمهورية

 عنجوان مطار تطوير - ٥٣

 . امارات درهم مليون ٤ : الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٤ ؛ المشروع تكلفة اجمالي

 — — األخرى التمويل مصادر

٠ ١٩٧٩/٣/٢١ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

رواندا جمهورية

 كانومبية - كيجالي مطار - ٥٤

 . امارات درهم مليون ١٥ : الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ١٤٠ر٦ : المفروع تكلفة اجمالي

 صندوق . الكويتي الصندوق : األخرى التمويل مصادر

 . االقتصادي للتعاون المركزي الفرني الصندوق . باث االو
 البلجيكية الحكومة . والتعاون للصاعدة الفرني اطدوق
* رواندا وحكومة

٠ ١٩٨١/٣ /١٧ : االتفاقية توقيع تاريخ ٠ ١٩٨٠/٦/٢: االتفاقية توقيع تاريخ

٧٨ -



السنغال جمهورية

 وبيال كاموبيل سدي دراسات — ٥٥

 . امارات درهم مليون ٤ ؛ الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٤ : المشروع تكلفة اجمالي

— ؛_ األخرى التمويل مصادر

٠ ١٩٧٨/١/٨؛االتفاقية توقيع تاريخ

سيشل جمهورية

 ماهي بجزيرة الطرق صيانة ) أ ( ~ ٥٦

 ماهي جزيرة شمال المياه شبكة ) ب ( - ٥٧

 . امارات درهم مليون ٤ : الصندوق قرض
 ) درهم مليون ‘ر٥٣ ‘ درهم مليون ٣ر٤٧ (

 : المشروع تكلفة اجمالي
 • امارات درهم مليون ٧ر٤ ) أ (

 " امارات درهم مليون ١ر٨ (ب)

 . ميثل حكومة ؛ األخرى التمويل مصادر

 ٠١٩٨٢/٦/١• : االتفاقية توقيع تاريخ

 الثلج مصنع -(أ) ٥٨

برالش كهرباء ب) -(٥٩

 . امارات درهم مليون ٤ ؛ الصندوق قرض
 ) درهم مليون ٣ر٢ * درهم ملحن ‘ر٨ (

؛ المفروع تكلفة اجمالي
. درهم مليون ر*٨ : الثلج مصنع ) أ (

 . درهم مليون ١٣ر٠ : برالين كهرباء ) ب (

؛ األخرى التمويل مصادر
 — - الثلج مصنع ) أ (

* عمان سلطنة : برالين كهرباء (ب)

٠ ١٩٧٩/١٢ /١ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

غينيا جمهورية

 الكلنكر مطحنة — ٦٠

 • امارات درهم مليون ١٦ : الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٦، : المشروع تكلفة اجمالي

 . للتنمية االسالمي البنك : األخرى التمويل مصادر
 وحكومة أفريقيا في ية االقتصاد للتنمية العربي المصرف
غينيا"

- ١٩٧٧ ا ١٢ ا ٢٤ : االتفاقية توقيع تاريخ

بياو غينيا جمهورية

كوموريه - و بيا طريق - ٦١

 . امارات درهم مليون ١٠ ؛ الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٢٨ ؛ المشروع تكلفة اجمالي

 . بيساو غينيا حكومة ؛ األخرى التمويل مصادر

 ٠١٩٨٠/٤/١٩ ن االتفاقية توقيع تاريخ

 الكاشو فستق انتاج - ٦٢

 . امارات درهم مليون ٢ ؛ الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٤ر٤ ن المشروع تكلفة اجمالي

وحكومة « السعودي الصندوق ؛ األخرى التمويل مصادر

. و بيما غينيا

 ٠١٩٨٠ا ٤ ا ١٩٠٠ االتفاقية توقيع تاريخ

 الشعبية الكونغو جمهورية

 الحديدية الكك تخطيط اعادة - ٦٣

. امارات درهم مليون ٣٧ : الصندوق قرض



 • امارات درهم مليون ١٢٧" : المثروع تكلفة اجمالي

 الكويتي' الصدوق االخرى: التمويل مصادر

 في ية االقتصاد للتنمية العربي المعرف ، العودي الصندوق
 الصندوى . الدولي البنك . األوبك صندوى , يقيا أور

 للتعاون الفرني المركزي الصندوق . للتنمية بي األورو
 الهيئه * والتعاون للماعدة لغربيا لصندوىا . يالقتصادا

 األمريكية الماعدات وكالة الدولية. للتنمية الكندية

 . الكونغو وحكومة . كونغولية بنوك . الدولية للتنمية

 " ١٩٨١ ا ١٢ ا ١٤ : االتفاقية توقيع تاريخ

 ليسوتو مملكة

 ماسيرو مطار دارسات "٦٤

 " امارات درهم مليون ٣ : الصندوق قرض

 " امارات درهم مليون ٣ : المثروع تكلفة اجمالي

— — : األخرى التمويل مصادر

 " ١٩٧٨/٢/٦: االتفاقية توقيع تاريخ

ماسيرو مطار

 " امارات درهم مليون ٤ : الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ١ه٩ر١ : المشروع تكلفة اجمالي

 . العودي الصدوق األخرى: التمويل مصادر*
 في االقتصادية للتنمية العربى المعرف . الكويتى الصندوق
 للتنمية األوروبى الصندوى . األوبك صندوق . أفريقيا
 . للتنمية األفريقي والبنك

٠ ١٩٨" /١٢ /٢" : االتفاقية توقيع تاريخ

مالي جمهورية

مالي جمهورية تابع

 " امارات درهم مليون ٦٥٤ : المشروع تكلفة اجمالي

 . الكويتي الصندوق : األخرى التمويل مصادر
 في االقتصادية للتنمية العربي المصرف . العودي الصندوق
 للتعاون الفرني المركزي الصدوق , قطر دولة . أفريقيا

 األلماني البنك , للتنمية األوروبي الصندوق , االقتصادي

 , والتعاون للساعدة الفرني الصندوق . )KfW( للتنمية
" مالي وحكومة

 " ١٩٧٦/١" ا ٢٤: االتفاقية توقيع تاريخ

 جاو - سيفار طريق - ٦٦

 " امارات درهم مليون ٣- : الصندوق قرض

 " امارات درهم مليون ه٣ر"٨ : المشروع تكلفة اجمالي

 البنك . الكويتي الصندوق : األخرى التمويل مصادر
 المعرف . األوبك صندوى . ي العود الصندوى . االسالمي

 التنمية بنك أفريقيا. في االقتصادية للتنمية العربي
 " مالي وحكومة االتحادية ألمانيا حكومة . األفريقي

" ١٩٨١/١٢ /١٣ : االتفاقية توقيع تاريخ

مدغشقر جمهورية

 انديكاليكا سد - ٦٧

 . امارات درهم مليون ١٦ : الصندوق قرض

 " امارات درهم مليون ٤٧٥ : المشروع تكلفة اجمالي

 الكويتي. الصندوق األخرى: التمويل مصادر

 في بة االقتعاد للتنمية العربي المعرف . العودي الصندوق
 الدولية التنمية وكالة . الدولية التنمية هيئة . افريقيا
" مدغشقر وحكومة . الكندية سلنجي مد - ٦٥

* امارات درهم مليوق ١٦ : الصندوق قرض

٨٠

٠ ١٩٧٩ /١" /٢١ : االتفاقية توقيع تاريخ
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 الحديدية الكك تخطيط اعادة مشروع
الثعبية لكونغوا جمهورية
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 االتحادية الكاميرون جمهورية

 ياوندي - دواال طريق - ٦٨

 . امارات درهم مليون ١٦ ؛ الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ١٣٠٠ ؛المشروع تكلفة اجمالي

 البنك . الكويتي الصندوق ؛ األخرى التمويل مصادر

 في االقتصادية للتنمية العربي المصرف . للتنمية االسالمي
 األوروبي الصندوى . للتنمية يقي األفر البنك . يقيا أور

 للتعاون الفرنسي المركزي الصندوى ‘ الدولي البنك . للتنمية
 حكومة . والتعاون للمساعدة الفرنسي الصندوى ، االقتصادي

 . االتحادية الكاميرون وحكومة ‘ هولندا حكومة . كندا

٠ ١٩٨١/١١/٣٠ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

موريشيوس جمهورية

 الغرب مياه وتخزين توزيع شبكة اصالح - ٦٩

فاكوا) أو (مار

 . امارات درهم مليون ١٨ ؛ الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ١٢٥ ؛ المشروع تكلفة اجمالي

 وحكومة الكويتي الصندوق ن األخرى التمويل مصادر

يشوس سمد

٠ ١٩٨٢/٤/٨؛ االتفاقية توقيع تاريخ

النيجر جمهورية

 أنوارارين في الكهربائية الطاقة توليد - ٧*

 الثانية المرحلة ) سونيثار (

 . امارات درهم مليون ٣٠ ؛ الصندوق قرض

 ٦٩١ األولى المرحلة تكاليف : المثروع تكلفة اجمالي
. امارات درهم مليون

. امارات درهم مليون ٤١ر٨ الثانية المرحلة تكاليف

النيجر جمهورية تابع

 , الفرنى التحدير بنك األخرى؛ التمويل مصادر
 ابك .للتنمية األوروبي البنك ,للتنمية األفريقي البنك

 للتعاون الفرني المركزي الصندوق . األلماني الحكومي
 ابجرية الحكومة المال برأس ياهم و * االقتصادي
■ أخرى وشركات

٠ ١٩٨١/٢/٨: االتفاقية توقيع تاريخ

 االسوية الدول

أفغانستان جمهورية

 بغالن سكر - ٧١

 . امارات درهم مليون ٣٠ ؛ الصندوق قرض

 . ذمارات درهم مليون ١٧٤ ؛ المشرن تكلفة اجمالي

 الحكومة . الكويتي الصندوق ؛ األخرى التمويل مصادر
. األفغانية

 ٠ ١٩٧٧ ا ٩ ا ١٢ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

 أندونيسيا جمهورية

باندونج كهرباء توزيع شبكة - ٧٢

 . امارات درهم مليون ٥٧ ؛ الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٣٠٢ ؛ المشروع تكلفة اجمالي

 الحكومة . الكويتي الصندوق ؛ األخرى التمويل مصادر

* االندونيسية

٠ ١٩٧٧/٤ /١٨ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

- ٨٢ -



بنغالديش جمهورية تابعاالسالمية نكلتابا جمهورية

ترييال سد - ٧٣

 . امارات درهم مليون ٩٢هر ؛ الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٦٧٢’ : المشروع تكلفة اجمالي

 الكويتي الصندوق األخرى: التمويل مصادر

 التنمية مؤية 1 الدولي البنك * يالعود العندوى
 المتحدة الواليات المشتركة. األوروبية الوق الدولية.

 الغربية. ألمانيا إيطاليا. بريطانيا. فرنا. . األمريكية
. كندا . أستراليا

 - ١٩٨١/١٢ /١٦ : االتفاقية توقيع تاريخ

 بنغالديش جمهورية

تونجي مدينتي بين الكهربائي الربط -٧٤
. وايثودري

 . امارات درهم مليون ٦* ن الصندوق قرض

 ‘ امارات درهم مليون ٣٣٩ ؛ المشروع تكلفة اجمالي

 حكومة . الكويتي الصندوق ؛ األخرى التمويل مصادر
. يش بنغالد

 * ١٩٧٨/٢/٢٨ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

 جونج بشيتا اليوريا سماد -٧٥

 . امارات درهم مليون ٨٥ ؛ الصندوق قرض

 ا امارات درهم مليون ١٧٦٣ ؛ المشروع تكلفة اجمالي

 بنك I السعودي لصندوى ا ؛ األخرى التمويل در معها
 * بابي اليا االقتصادي التعاون صندوى . االسيوي التنمية
 . الكندية الدولية التنمية هيئة . االسالمي التنمية بنك
* الدولية التنمية هيئة

٠ ١٩٨٢/١/٦؛ االتفاقية توقيع تاريخ

 والعدد االالت مصنع استكمال — ٧٦

 . امارات درهم مليون ٣٨ر١٨٧ ؛ الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ٢٠٠ ؛ المشروع تكلفة اجمالي

 بنغالديش حكومة ؛ األخرى التمويل در ملك
 ♦ بلجيكا . الفرنسة الحكومة

٠ ١٩٧٦/٦/٢٦ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

ميريالنكا جمهورية

 البحري الصيد تنمية -٧٧

 ’ امارات درهم مليون ٢’ : الصندوق قرض

 ’ امارات درهم مليون ٢’ : المشروع تكلفة اجمالي

 — األخرى التمويل مصادر

- ١٩٧٦ /١١ /١٣ : االتفاقية توقيع تاريخ

الهند جمهورية

 باء الكهر, توليد مشروع -٧٨

) تثيال رشيكش جروال (

 ’ امارات درهم مليون ٦٨ ؛ الصندوق قرض

 ’ امارات درهم مليون ٢٩٧ر٢ : لمثروع ا تكلفة اجمالي

 ’ الهندية الحكومة : األخرى التمويل مصادر

’ ١٩٧٦/٧/٦: االتفاقية توقيع تاريخ



 ريفية وتنمية سمكية ثروة ، زراعة

واستخراجية تحويلية صناعات

ومواصالت نقل

وأخرى أسيوية دول ١٠ في مشروع ١٤

االسيوية الدول في الصندوق مشروعات توزيع خريطة
٩٨٤

- ٨٤ -



مالديف جمهورية

هالولي مطار - ٧٩

 . امارات درهم مليون ٨ ؛ وق الضد قرض

 . امارات درهم مليون ٧٢ر٦ : المثروع تكلفة اجمالي

 , العودي الصندوق األخرى: التمويل مصادر

 . يف المالد حكومة . الكويتي الصندوى

- ١٩٧٨/٩/١٧ : االتفاقية توقيع تاريخ

 ماليزيا مملكة

*A - مرواك في النخيل لزيت سواي 

 • امارات درهم مليون ١٧ : الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ١٢- : المشروع تكلفة اجمالي

 - الماليزية الحكومة : األخرى التمويل مصادر

- ١٩٧٦ ا ١١ ا ٧ : االتفاقية توقيع تاريخ

 صباح اقليم في واالعالف الدقيق مملحن - ٨١

 . امارات درهم مليون ١٦ : الصندوق قرض

 - امارات درهم مليون ٥٧ : المشروع تكلفة اجمالي

 - الماليزية الحكومة : األخرى التمويل مصادر

- ١٩٧٦ ا ١١ ا ٤ : االتفاقية توقيع تاريخ

 االخرى الدول

التركية الجمهورية

 جا اليا في ويات وكيما البتر مجمع - ٨٢

 . امارات درهم مليون ١“ ؛ الصندوق قرض

 ا امارات درهم مليون ٥٥٥- ؛ المشروع تكلفة اجمالى

 لحكومات ا من مجموعة : ى خر أل ا لتمويل ا در مصا
 التركية لحكومة ' جاب إلى , دولية ومؤسسات . األوروبية

 - ١٩٨٠ /١٠ /٢ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

 مالطا جمهورية

 مالطا ء كهربا محطة توسيع - ٨٢

 . امارات درهم مليون ٢٠ ؛ الصندوق قرض

 . امارات درهم مليون ١٦٩هر : المشروع تكلفة اجمالى

 حكومة . االيطالية الحكومة ؛ األخرى التمويل مصادر

. مالطا

 ٠ ١٩٨١ /١٢/١٧: االتفاقية توقيع تاريخ

 شلوك مرسى تطوير - ٨٤

 * امارات درهم مليون ٢٨ ؛ الصندوق قرض

 * امارات درهم مليون ٢٢* ؛ المشروع تكلثة اجمالى

 حكومة . العودي الصندوى ؛ األخرى التمويل مصادر
. ماس

٠ ١٩٧٨/٣/٢٨ : االتفاقية توقيع تاريخ

٨٥ -



 شلوك مرسى تطوير مشروع افتتاح .
مالطا جمهورية

شلوك لمرسى عام منظر .

- ٨٦ -



 الغنية المعونات :ثانياً

البحرين دولة

 عي صنا سح ءجراا - ١

 * امارات درهم ألف ٣٤:* المنحة قيمة

٠ ١٩٧٥ ا ٩ ا ١٨٠٠ االتفاقية توقيع تاريخ

المركزي -الري٢

 . امارات درهم مليون ١هر ؛ المنحة قيمة

٠ ١٩٨٤ /١ ا ١٧ ؛االتفاقية توقيع تاريخ

 اليمنية العربية الجمهورية

 سهام وادي تنمية جدوى دراسة - ٢

 - امارات درهم ألف ٣"" : المنحة تيمة

٠ ١٩٧٥/٣/٣: االتفاقية توقيع تاريخ

 الدول لجامعة الصناعية التنمية مركز -٤
العربية

 - امارات درهم ألف ٥٦" : المنحة قيمة

- ١٩٧٧ ا ٦ ا ٢٣ : االتفاقية توقيع تاريخ

 الديمقراطية الصومال جمهورية

 الحيوانية الثروة عن اقتصادية دراسة - ٥

 • امارات درهم ألف ٥١٨ : المنحة قيمة

٠ ١٩٨" /٥ /١١ : االتفاقية توقيع تاريخ



١٩٨٤ - ١٩٧٤ الصندوق لقروض الجغرافي التوزيع )٢( رقم شكل

١٩٨٤ — ١٩٧٤ الصندوق لقروض القطاعي التوزيع اجمالي )٣( رقم شكل

واستخراجية تحويلية صناعات

ى١ذل

ومواصالت نقل



الخامس الفصل
الصندوق يديرها الدولة داخل وأنشطة مشروعات

الفجيرة مشروعات - ١

 إلى انمائي قرض بتقديم الدولة. رئيس نهيان آل سلطان بن يد زا الشيخ سمو من بتوجيه بوظبي أ أمارة حكومة قامت

 وكلغته بوظبي أ صندوق عنها أنابت وقد . واجتماعيا اقتصاديا االمارة تطوير بهدف درهم مليون ٥٠٠ بمبلغ الفجيرة حكومة
 هع عليها االتفاق تم والتي لالمارة االقتصادية األهمية ذات األساسببة المشاريع لتمويل القرض وادارة االشراف بمهام بالقيام
واثنين الحيوانية الثروة وتنض الزراعة قطاع في وثالثة صناعية منها سبعة . مشروعاً عثر أربعة بلغت حيث الفجيرة حكومة
. والمصرفي المالي القطاع في منها واثنين واالسكان األساسية والبنية الحدمات لقطاع

المشروعين إلكمال جارياً العمل زال وما فترة منذ بها والعمل 'تشغيلها وتم بالكامل مشروعاً عثر اثني انجاز تم لقد

ين- االحر

 بتاريخ درهم مليون ٣٠٠ البالغ الثاني والقرض ١٩٧٩ /٧/٧ بتاريخ درهم مليون ٢٠٠ البالغ األول القرض منح تم لقد
. سنوية نصف باقاط ويسدد فائدة بدون , ١٩٩٧ - ١٩٨٤ بين ما للفترة سنوات خس مدتها امهال بفترة ٠ ١٩٨٢ /٢/١٧

علماً ١٩٨٤ /١٢/٣١ حتى درهم مليون ٣٢٨ يقرب ما بلغت حيث القروض اجمالي من /٠٦٦ وانجاز بتنفيد الصندوق قام
وتقوم . الثاني القرض من درهم مليون ١٢٨ من يقرب ما صرف تم ثم ومن ١٩٨٢ /١١/١ بتاريخ اسنفن قد األول القرض أن

 لدراستها قريباً الصندوى على عرضها بغية التنمية مشاريع من احر لعدد الالزمة الدراسات باجراء الفجيرة امارة حكومة

* منها المناسب واعتماد

 استثمارات هع باالشتراك الفجيرة امارة في لالسثمار األموال رؤوس وابتقطاب تشجيع الصندوى خطة استهدفت لقد
 األنشطة مختلف في كبيرة أموال بتوظيف القيام على الخاص الوطني الرأسمال حفز حيث . متنقل بشكل أو الصندوق

 في كبير.ة انمائية حركة قيام إلى وأدت ‘ بالنجاح جهوده وتكللت دلك إلى العرب الممولين دعى كما . لالمارة االقتصادية
 في االجمالية التكاليف إلى المنصرف نسبة بلغت حيث . والخدمية منها االنتاجية االقتصادية األنشطة مختلف في االمارة

. األخرى المستقلة االستثمارات ذالن إلى تصاف ا ٢٧ر٨ المشتركة المشاريع

: االنجاز قيد زالت ما التي واألحرى منها المنجزة بوظبي أ حكومة من الممولة المشاريع نعرض يلي وفيما

- ٨٩ -



االجمالية التكاليف االنحاز نسة بوظبىأ حكومة قرض

) درهم بالمليون ( ) درهم بالمليون ( المنجزة المثارح

٢٨هر بز ١٠٠ ٢ره٧٦ للرامك االمارات مصع ١

0) ١٤ ٠ ١٠٠/ ١- (٧٨ الصحرى الصوف مصخ - ٢

١ (٢۶ ا ١٠٠ ١ره٢ والآلط الرخام ممنع - ٣

ره٤١ ا ١٠٠ ره٤١ الوطنة الفحرة محاجر — ٤

١٠ ا ١٠٠ ٢ر٤٢ الناء لصناعات الفجرة نع مشار — ٥

اكل) رأس ٥٥٥( ٣٨٠ ٠ ١٠٠■/ ٣٨ر٧٦ الفحرة اسمنت شركة ٦

٣٧هر ا ١٠٠ ١٨ر٧ه٠ الفحرة أححار شركة ٧

٢٤٨ ا ١٠٠ ٧٣ر٠ه الفحرة مناء ٨

رأساكل)٤٠٠( ١٥٠ ا ١٠٠ رهه٠٨ ن اذوط ة الغد باش ٩

اكل) رأس ٢٠( ١٥ ا ١٠٠ ٧هر للتأس الوطنة الفجبرة شركة — ١٠

١٣٠ ا ١٠٠ ٥٠ بة العقار الفحبرة شركة ١١

١٠٨هر ا ١٠٠ ٢١ (٦٨ الدواجن النتاج العربية الركة-١٢

لحاهزة ا الزراعة الوت مشروخ - ١٣

يرى تقد ٢٣  العمل ياشر لم
باالنشاءات

٠ر١٦ ) الخضروات (

تقديري ١٣ االنشاء تحت ١ر٦٢ األلبان النتاج العربية الركة-١٤

١ر١٧٧ر٦ ٣٢٧هر

٠٣٢ ٦/

؛ المجمع

 درهم مليون ٥٠٠ ؛القرض سلع مجموع

X ٦٦ : التنفيذ نة

 ٢٧ر٨ : االجمالة التكالف إلى القرض نبة

 X ٤١ر٧ : الصناعية المشاريع نبة

 واالسكار والخدمية األلمية البنى هثاريع نسة

 X ١٢ر٢ : والحوانة الزراعة المشارح نبة

X ١٤ر١ : والمغرفة المالة المشارح نة





للسيراميك االمارات مصنع - ١

 الصناعة دائرة وتقوم ١٩٨٣ عام ية بدا في الفعلي االنتاج بدا و الفجيرة مدينة في ١٩٨٢ عام من اكتوبر في المصنع تاسس تم
 . والجدران لؤرضيات السيراميك أنواع مختلف من سنويا مربع متر ألف ٦٠٠ المصنع ينتج . بتثفيله الفجيرة لحكومة واالقتصاد

 عامل ٩* عن يزيد فيه العمالة وحجم عالية تكنولوجيا ذو متكامل المصنع . درهم مليون ٢٨هر انشائه تكاليف وبلغت
 كافية بكميات المتوافر والطين الطمي على أساسا يعتمد حيث انتاجه الغراض المحلية األولية المواد على ويعتمد . وموظف

 التعاون مجلس دول أقطار وفي االمارات أسواق داحل المصنع انتاج تعويق ويتم . االمارة في المواقع مختلف في جيدة وبنوعيات

. االستشارية الشركات إحدى قبل من ويدار ية السعود األخص وعلى

الصخري الصوف مصنع - ٢

 وبلغت ٠ ١٩٨٢ عام من يونيو في انتاجه بدأو السيراميك مصنع بجانب الفجيرة مدينة في ١٩٨١ عام في المصنع تأسس
 حرارية كعوازل تستخدم التي الصخرية الصوفية االلياف من سنوياً طن ٥٤“ وينتج . درهم مليون ١٤هر انشائه تكاليف
. الجودة عالية وبمواصفات واآلعراص األشكال بمختلف واالنشاءات الصناعية لآلغراص وصوتية

 امارة في المقالع مختلف في كبيرة بكميات تتوقر التي يبز الدا صخور من المحلية األولية المواد على أساسأ االنتاج ويعتمد
 يقوم حيث التعاون مجلس ودول االمارات دولة في انتاجه تسويق ويتم ‘ عامال ٥٠ من يقرب ما المصنع ويستخدم * الفجيرة

. الخارجية االسراق إلى انتاجه من جزء بتصدير

. استشارية شركة بواسطة الفجيرة لحكومة واالقتصاد الصناعة دابرة المحمنع ويدير

والبالط الرخام مصنع — ٣

 انشائه تكاليف وبلغت ، ١٩٧٩ عام ية بدا في فيه االنتاج بدأو الفجيرة امارة في با د في ١٩٧٨ عام من مايو في 'المصنع تأس
 االنواع مختلف وينتج . عامل ١٣٣ المصنع ويستخدم . الفجيرة حكومة لحساب بالكامل بدفعها الصندوى قام درهم مليون ١ره٢

 االسمنتي البآلط أنواع مختلف المصنع ينتج وكذلك . الفجيرة امارة في المقالع مختلف في المتواجد المحلي الرخام من واآلحجام

. الرخام مخلفات من اخرى وعرضية ثانوية ومواد والحجر

, الطبيعي الرخام من سنويا مربع متر ألف ٢٠و والجبس والرمل المكسر الحجر من مكعب متر ألف ١٤٥ المصنع طاقة تبلغ
. البآلط من ابع متر ألف ٤“و

. جيدة بحالة وهو وفنيا آليا متكامل والمصنع

 امارة من مناطق عدة في كبير؛ بكميات المتوفرة واألحجار الرخام من المحلية األولية المواد على انتاجه في المصنع ويعتمد
* الفجيرة

 واالقتصاد الصناعة دائرة قبل من ويدار الخليجي التعاون مجلس دول أسواى وفي محليا المصنع اشاج كامل لويق قم
. يةستخارا شركة بواسطة الفجيرة لحكومة

- ٩٢



البنا، لصناعة الذجيرة يع مثار

الفحره اسمنت مصنع .

٩٣



الوطنية الفجيرة محاجر - ،

. درهم مليون هره قدره برأسمال ، الفجيرة مدينة قرب الحيل وادي جبال في ١٩٨٢ عام من ديسمبر في الكسارة تأسيى تم
 ويقوم . الفجرة حكومة في واالقتحماد الصناعة دائرة قبل من وتدار الساعة في حلن ١٨٠ بطاقة المكسر والحجر الحصو تنتج

. بالكامل االمارات أسواق في االنتاج تصريف ويتم عامل ٣٠ من يقرب ما الكارة بتثفيل

البناء لصناعة الفجيرة شركة - ٥

 من أكثر الفجيرة حكومة تمتلك درهم ماليين عثرة قدره برأسمال الفجيرة مدينة في ١٩٧٨ عام تأسست ساهمة شركة
 االسمنتي بوق الطا النتاج مصنع ولديها . منها درهم مليون ٢ر٤٢ مبلغ بتمويل بوظبي أ حكومة قامت األسهم من •/' ٥٥

* ستقل بثكل وتدار عامل ١٣٠ فيها ويعمل ، با د في آخر مصنع يها ولد االسمنتية المنتجات من وغيرها الكونكريتية والكتل

الفجيرة أسمنت شركة ء ٦

 بامارة دبا مدينة فى مصنعها بانشاء وقامت ١٩٧٩ ا ١٢ ا ٢* في تأسست ، درهم مليون ٥٥٥ رأسمالها ساهمة شركة
 بورتالند اسمنت المصنع ينتج بوظبي أ حكومة من درهم مليون ٣٨ر٧٦ منها درهم مليون ٩* الفجيرة حكومة تملك . الفجيرة
 احتياجاته كافة ويؤمن ومتكامل حديث مصنع وهو ستقل بثكل ويدار ، عامل ٢٤* ويستخدم ، سنوياً طن ألف ٥٢* بطاقة

 . حلويلة لفترة احتياحلياتها وتكفي المصنع من القريبة المقالع من االولية المواد من

. ستقل بثكل ويدار ١٩٨٣ عام من يناير في الفعلي باالنتاج المصنع بدأ

الفجيرة أحجار شركة — ٧

 الحليج صلبوخ وشركة ’•/ ٥* الفجيرة حكومة بين درهم مليون ٣٧هر قدره برأسمال ١٩٨٣/١/٤ بتاريخ الشركة تأسيس تم

 البالغة الفجيرة حكومة حصة كامل بدفع بوظبي أ حكومة قامت * ./' ١٥ ) سعود,ية ( الدن بن ومؤسسة •/' ٣٥ ) الكويت (
 استخراج معالجة لغرض المجهزين من عدد على المصنع تأسيس أعمال كافة إحالة تم ١٩٨٤ عام من مايو وفي درهم مليون ١٨ر٧ه

 الطاقة وتبلغ وخليجياً محلياً وتويقها ونقلها أحجامها بجمبع ) الصلبخ - الكنكري ( ومشتقاتها بأنواعها واألحجار المخور

. ستقل بثكل الشركة وتدار بالتة طن مليون ٣ االنتاجية

الفجيرة ميناء - ٨

 نهيان آل سلطان بن يد زا الثيخ سمو الدولة رئيس توجيهات على أساسأ اعتمد الفجيرة إلمارة األساسية البنى تطوير إن
 التكميلية باألعمال الصندوق قام ثم ومن الفجيرة ميناء إلقامة االنشائية لالعمال درهم مليون ١٧٥ مبلغ سموه منح حيث

 قامت حيث درهم مليون ٧٣ من أكثر الحاضر الوقت حتى بلغت والتي األخرى والمنشآت الميكانيكية بالمعدات الخاصة
 يكون وبذلك أرضياً المشروع استكمال في الصندوق وقام المائية باألعمال يتعلق فيما واالسكان االشغال وزارة األولى بالمرحلة

* درهم مليون ٢٤٨ الميناء على صرفه تم ما مجمحع
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 بية االستيعا والطاقة شخص ١٣٠ من أكثر بتثفيله ويقوم ١٩٨٣ مارس في افتاحه وتم ١٩٧٩ أكتوبر في بالعمل بوشر لقد

 ٣ فهي الحصى وتداول النقل وطاقة مربع متر ١٣٠٠٠٠* فتبلغ الخزن طاقة أما . قياسي قدم ٢٠ تعادل سنوياً ا حاوية ٨* ‘٠٠

. أجنبية اختصاصية شركة بواسطة الفجيرة حكومة في واالقتصاد الصناعة دائرة قبل من الميناء ويدار ، سنوياً طن مليون

الوطس الفجيرة بنك - ٩

 بوضع وقام الوطني الفجيرة بنك تاًسبى إلى الصندوق سعى حيث لالمارة والمصرفي المالي القطاع تطوير إلى يهدف

 دات ساهمة شركة أساس وعلى ٧ رقم األميري المرسوم بموجب ١٩٨٢ /١٠/٢ بتاريخ تأسيسه وتم لذلك الالزمة الدراسات
 رأسماله يبلغ * ١٩٨٤/٩/٢٠ بتاريخ افتتاحه وتم له الالزم والنظام األسس لوضع العالمية البنوك أحد واعتمد محدودة مسؤولية

. درهم مليون ١٥٠ المدفئ المال رأس بلمع وقد . درهم ١٠٠ الواحد البم قيمة سهم ماليين ٤ على مونع درهم مليون ٤٠٠ االسمي

 ٥٤ بلغت والتي بالكامل بوظبي أ حكومة بصرفها قامت والتي المدفئ المال رأس من ا ٣٦ د الفجيرة حكومة وتساهم

 حكومة ساهمت كما . درهم مليون رهه٠٨ مجموعها بلغ وبدلك اصدار يفمعمار درهم مليون ١*ر٨ إليها يضاف درهم مليون

 رأس من ا ٤٧ر٤ للمواطنين األهلية اطاهمات وبلغت . المدقوع المال رأس من درهم مليون ٢٥ يعادل ما أو ة ١٦ر٦ ب دبي
. المدفئ المال

 عدد وباغ . بوظبي وأ بي د في ١٩٨٤ عام بنهاية له فرعين افتتاح يتم وسوف . الفجيرة مدينة في خدماته البنك بدأ

 بثكل ويدار . المصرفية األعمال بكافة تقوم التي االعتيادية التجارية البنوك ض وهو شخص مائة ض يقرب ما به العاملين

. العامة واالدارة ادارته مجلس قبل من متقل

١٠ I للتأمين الوطنية الفجيرة شركة

 مليون ١٥ منه المدفع درهم مليون عشرون قدره برأسمال ١٩٧٦ /١٠/٢٥ بتاريخ أمئري مرسوم بموجب الشركة تأسست

 بدفع بوظبي أ حكومة قامت أسهمها. من /٠٥١ الفجيرة حكومة تملك محدودة مسؤولية ذات مساهمة وطنية شركة وهي درهم

 تقوم . والسارقة بوظبي أ . دبي . دبا الفجيرة. في فرئ عدة وللثركة درهم. مليون ٧هر مبلغ أي الحكومة حصة معظم

 المشروعات من بعدد الشركة وتناهم . شخص ٣٥ بلغ العانطين من وعدد ادارة مجلس ويديرها التأمينية األعمال بكافة الشركة
 وسيولة مالي بونع الشركة وتتمتع . الوطني الفجيرة بنك ، الفجيرة أسمنت ‘ التجارية الفجيرة شركة منها االمارة في االنمائية

. جيدة ية نقد

العقارية الفجيرة شركة - ١١

) الكويت ( العمباح بر الجا األحمد الصباح ناصر الشيخ وسمو الفجيرة حكومة بين ١٩٨٠/٧/١٤ بتاريخ الشركة انشاء تم

 سهم مليون خسون الفجيرة حكومة تمتلك . واحد درهم الواحد البم قيمة سهم مليون ١٠٠ على موئ درهم مليون ١٠* قدره براسمال

 الطلب مواجهة هدفها محدودة مسؤولية ذات والشركة . بالكامل بدفعها بوظبي أ حكومة قامت ) درهم مليون ٥٠ قيمتها (

. بيعها أو بتأجيرها والقيام التجارية والمجمعات الماكن ببناء قيامها خالل من وذلك الفجيرة امارة في المساكن على النامي
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 ٦ من بناية كل تتكون حديثة بناية ١٦ من مكون الفجرة مدينة في سكني مجمع ببناء مشروعاتها أولى الشركة نغذب

 أغلب على يحتوي حيث متكامل والمجمع بناية لكل تجاري أرضي وطابق شقة ٣٨٤ مجموعها شقة ٢٤ ذات سكنية بق طوا
« الخ ٠« ونوادي للسارات ومواقف وأرصفة داخلية وطرق األطفال ورياض كالجد الضرورية االجتماعية المتطلبات

 تدار , درهم مليون ١٣٠ من يقرب ما االجمالية تكاليفه وبلغت ١٩٨٣ ا ٧ ا ١٥ في وانتهى ٨١ ا ١* ا ٤ في به العمل بوشر

 . مستقل بشكل ادارتها مجلس قبل من الشركة

الدواجن النتاج العربية الفركة - ١٢

 الفجيرة حكومة قبل من ٠ ١٩٨١ /٣/٢٥ بتاريخ أمبري مرسوم بموجب تأسست المسؤولية محدودة مساهمة شركة وهي

 ا ٧وه منها /٢٥ الفجيرة حكومة تملك , درهم نليون ٨٩ر١٨ قدره برأسمال بدمشق الحيوانية الثروة لتننمية العربية والشركة

* بالكامل الفجيرة حكومة حصة بدفع بوظبي أ حكومة قامت وقد . الحيوانية الثروة لتنمية العربية للشركة

 وبدأ . الفجرة مدينة من بالقرب االمارة في الدواجن لتربية مسروع لتأسيس الآلزمة الدراسات باجراء الشركة قامت

 المشروع تكاليف بلغت ٠ ١٩٨٤ ا ١٠ ا ١ في التثفيل وبدأ ١٩٨٤ عام من الثاني النصى في وانتهى ١٩٨١ ا ١٢ ا ٢٦ في العمل

 بح والمنا والمفقسات العلف ومصنع البيض انتاج ومزرعة التسمين مزارع من المشرع ويتكون . درهم مليون ١٠٨هر االجمالية
. دونم ١٦٠٠ من أكثر مساحتها تباغ أرض على ومقامة . األخرى الحدمات ووحدات

 وتقوم أعآلف طن ألف ٢٤و بيضة مليون ١١وهر الدجاج من طن- ٣٩٠٠ للمشروع القصوى السنوية االنتاجية الطاقة تباغ

. الحيوانية الثروة لتنمية العربية الشركة بادارته

الجاهزة الزراعية البيوت مشروع — ١٢

 ويهدف درهم مليون ٢٢ له خصص وقد الزجاجية البيوت في الخضروات النتاج الفجيرة حكومة به تقوم زراعي شروخ
. أخصائي استثاري قبل من الدراسة قيد وهو . الخضروات مختلف من سنويأ طن ١٠٠* انتاج إلى المشرع

األلبان النتاج العربية الفركة - ١٤

 الحيوانية الثروة لتنمية العربية والشركة الفجيرة حكومة بين ١٩٨٣/٥/٤ بتاريخ أمثري مرسوم تأسست ساهمة شركة

 مبلغ دفع تم وقد درهم مليون ٦هر٠ البالغة الفجيرة حكومة حصة بدفع بوظبي أ حكومة تقوم . درهم مزيون ١٣ قدره برأسمال
. اآلن حتى منها درهم مليون ١ر٦٢

 كتسوية األولية األعمال تمت حيث دبا منطقة في هكتار ٦٠٠ مساحة على الخضراء المراعي مشرع بتنفيذ الشركة بدأت

 من رأس ٣٠٠ ستستوعب التى بقار األ حظائر في العمل يجري كما . ذلك إلى وما الري شبكات يد وتمد بار اآل وحفر األرض

. ومشتقاتها األلبان النتاج مصنع إلى باالضافة بقار األ

- ٩٨ -
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بالعين األبقار لتربية نموذجية حظيرة انشاء روع—متل - ٢

 مسروع تنفيد على باإلشراف و واقتصادية فنية جدوى دراسة باعداد لدولة ١ رئيس السمو صاحبا من بتوجيه لصندوى ١ قام

. العين مدينة من بالقرب مساكن بمنطقة الطازج الحليب النتاج متكاملة مثالية مزرعة

؛ المشروع مكونات

 . ومشارب ومعالف بط مرا من تجهيزاتها كافة هع بقار األ لتربية مكيفة حظائر اقامة — ١

 . أوتوماتيكيا بقار األ لحلب نظام اقامة - ٢

 « األخضر بالعلف هكتاراً ٥♦ ب تقدر مساحة وزراعة استصالح — ٣

 . الحليب وتعلب بسترة مصنع اقامة — ٤

 . والجبن اللبن وشراب لبن من الحليب مشتقات النتاج مصنع اقامة — ٥

 * بيطرية وعيادة ورشة انشاء. وكذلك بالمشروع للعاملين مساكن اقامة — ٦

* الفريزيان نوع من بقرة ٦٥٠ عدد استيراد - ٧

؛ المشروع موقف

 بين اليومي االنتاج ويتراوح ١٩٨١ أكتوبر في االنتاج مرحلة المشروخ دحل وقد . المشروخ مكونات كافة تنفيد تم

 بعض ببع طريق عن الحلوبة األبقار اقتناء على المزارعين بتثجبع المشروخ ويقوم المواسم حسب الحليب من لتر ٩٠٠* — ٥٠٠٠

. اليهم القطع من

؛ المفروع تكاليف

. العامل المال ورأس االستثمارية النفقات فيها بما امارات درهم مليون ١ره٦ للمشرع االجمالية التكاليف بلغت

ت واإلشراف االدارة

. االدارة على باالشراف الصندوق ويقوم واالداري المالي باالستقالل المشرع يتمتع

٢ - .j المقام ابقار روع 

؛المشروع عن فكرة

 المقام جر شرقي الدعي سيح بمنطقة حلوب بقار أ مشروخ بتنفيذ الصندوى قام الدولة رئيس السمو صاحب من بتوجيه

 في ادارته على االشراف وكذلك المشروخ تنتين على الغني االشراف في الصندوق دور ويتمثل . الجديا. المصفح - العين طريق على

. الدولة رير بممو الحاصة الدائرة طريق عن تم فقد التمويل اما . التنفيذ بعد ما مرحلة





ن المفروع مكونات

 بقرة ٥٠٠ نحو او ، والتسمين التربية عجول من ٢٠٠ ونحو حلوب بقرة ٣٠* نحو لتربية مباني عدة من المسروع يتكون
. البع بطريقة مبكرة مرحلة في عجولة من والتخلص الكبيرة بقار األ تربية على المشروع اقتصر ما إذا حلوب

 حفظ وسائل وكذلك الوقت نفس في بقرة ٢٤ نحو لحالبة اوتوماتيكيين محلبين من ذلك جانب إلى المشروع ويتكون

. مساكن بمنطقة الموجود الحليب مصنع إلى المزرعة من ونقله الحليب

. الخاصة الدائرة وستقوم * وللعمال للموظفين ومساكن التصليح وورشة كاالدارة أحرى- مرافق عدة من المشرع يتكون كما

 كافة انتاج من المشروع لتمكين للري شبكة وتركيب هكتار ٥* بة قرا باستعمالح الخاصة وبوسائلها المناسب الوقت في
* االحضر العلف من احتياجاته

؛المشروع موقف

 نوع من بقرة ١٠٠ من المكونة األولى الدفعة استالم تم كما ٠ ١٩٨٤ سنة منتصف خالل المشرع تنفيد من االنتهاء تم

 اناحات استصالح من االنتهاء بعد أي ١٩٨٥ نهاية هع القطبع بقية استالم يتم أن على ١٩٨٤ أكتوبر أشهر خالل الفريزيان

♦ العلفية االحتياجات النتاج المخصصة

 إلى البقية وتنقل الموقع في يومياً لتر ٩٠* نحو منها تبإع لتر ١٥٠٠ بنحو الحليب من الحاضر الوقت في المزرعة انتاج يقدر

* وتسويقها بتصنيعها يقوم لكي الحليب مصنع

؛المفروع تكاليف

 الضرورية والمعدات البناء أعمال كافة على المذكورة التكاليف وتشمل . درهم مليون ٦ بنحو االجمالية المشروخ تكاليف تقدر
 استصالح أعدال ٩ . العين بلدية تحملتها والتي والمجاري الطرقات أعمال باستثناء ‘ بقرة ٢٠٠ نحو قيمة فيها بما للمشروع

♦ الخاصة بوسائلها بتنفيدها الخاصة الدائرة ستقوم والتي االراضي

:واإلشراف االدارة

 شبه محلية ادارة بواسطة بادارته الحاضر الووت في يقومو . تنفيده على واالشراف المشروع مواصفات باعداد الصدوى قام
. الصندوق ادارة عن مستقلة

i - الخيمة راس اسمنت مشروع

 لمادة البالد حاجة من جزء بتغطية اناهمة بهدف ١٩٧٣ عام في الخيمة رأس اسمنت شركة أست ؛موجزة ب

. االمارة اقتصاد تطوير في المصنع ساهم وقد . االسمنت

بدور فيها الكويتي الصناعي البنك يقوم والتي ١٩٧٨/٦/٢٤ في المبرمة دلقرض اتفاقية من جزء تغطية ت القرض من الهدف
الوكيل.

. سوات عثر حالل يسدد سوياً ’./ ٤ بفائدة امارات درهم مليون ٩٣ر٧ه ئ القرض قيمة
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٠١٩٨١/٤ /١٥ ن االتفاقية توقيع تاريخ

 التعاون مجلى دول في االسمنت مشاريع أفضل من ويعتبر عالية بكفاءة المشرع يعمل ؛ للمشروع اراض الموقف

. حالياً العالم في االسمنت صناعة بها تمر التي الظروف رغم وذلك الحليجي

عجمان مشروعات - ٥

 أرصفة وبناء بعة والرا الثالثة المرحلة وتشمل عجمان خور تطوير مشرع وهي انجازها تم مشروعات عدة ؛ موجزة لمحة

 مليون ٢٧ قدرها بتكلفة الدائري والطريق الكورنيش بناء ومشرئ امارات درهم مليون ١١٢ تكاليفها بلغت قر ٢٢٠٠ بطول

 الطريق توسمع ومشرع امارات درهم مليون ره٣٥ وبتكلفة كم ٨هر بطول الصناعية المنطقة طريق مشرع ثم امارات درهم

. امارات درهم مليون ٤ قدرها وبتكلفة كم ٥ بطول عجمان لمدينة الرئيسي

 لتواكب تطويرها عملية في واكاهمة لآلمارة األساسيبة البنية تحين إلى المشروعات هذه تهدف ؛ المشروعات من الهدف

. الدولة امارات تشهدها التي العمرانية النهضة

 » امارات درهم مليون ١٤٨ر٣ه المشروعات هده تكاليف اجمالي باغ ؛ المشرع تكاليف

 * سنوات عثر على ويسدد المشروعات هذه تكاليف اجمالي من ا ٣٣ نبة تمثل امارات درهم مليون ٥٠ ؛ لقرض ا قيمة

 ٠١٩٧٩/٦/٢ االتفاقية-؛ توقيع تاريخ

الخبيرات مدرسة - ٦

 مباني من والمشيد للمدرسة القديم المبنى هدم تم فقد بوظبي أ مدينة شهدته الذي العمراني للتطير نطرأ ؛ موجزة لمحة

 . بالكامل بوظبي أ حكومة من المقدم بالقرض الجديدة المدرسة عليها شيدت يدة جد أض منح وتم . مؤقتة

* امارات درهم مليون ١٦ ؛ التكاليف

 * عاماً عثر اثني على يسدد . سنتين سماح وفترة سنوياً /٠٣ بفائدة درهم مليون ١٦ ؛ لقرض ا قيمة

٠ ١٩٧٨ ا ١٠ ا-١٠ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

 وزارة مظلة تحت أساسية كلغة االنكليزية باللغة المتحدثة الجاليات بناء أ لحدمة نشاطها المدرسة تمارس ؛ الراهن الموقف

* الجيدة والسمعة االدارة بحسن لها المشهود المدارس من وهي التعليمية الدولة سياسة وصمن والتعليم التربية

الخليج طيران - ٧

 ودولة عمان وسلطنة المتحدة العربية االمارات دولة حكومات من والمملوكة الحليج طيران شركة تعتبر ؛ موجزة لمحة

أسطولها تحديث على دوف تعمل التي الرائدة الشركات من وهي المنظمة في الموجودة الشركات أفضل ض البحرين ودولة . قطر



 بين المنتثرة خطوطها على انافرين وجمع الخليجي التعاون مجلس دول بناء أل الممتازة الخدمة لتوفر طائراتها عدد وزيادة

. القارات جمع

 . أسطولها لدعم العمالقة يتار ترا نوع من للشركة يدة جد طائرات خس شراء تمويل في المساهمة ؛ القرض من الهدف

« سنوات ثمان على ويسدد سوات ثالث لمدة مماح فترة هع سوياً ./' ٢هر بفائدة امارات درهم مليون ١٤١هر أ القرض قيمة

٠ ١٩٧٦ ا ٥ ا ١٩ ؛ االتفاقية توقيع تاريخ

* لها يدة جد خطوط وفتح الطائرات تثفيل تم وقد وجه أحسن على نشاطها الشركة تمارس ؛ الراهن الوضع

- ١٠٤ -



) أغفند ( االنمائية المتحدة األمم منظمات لدعم العربي الخليج برنامج

 عبد بن طالل األمير سمو مبادرة خالل من واالنانية االنمائية المتحدة األمم منظمات لدعم العربي الخليج برنامج تأسس
 العربي الخليج دول وأمراء ورؤساء ملوك والمو والفخامة الجاللة أصحاب على الفكرة هذه عرض حين * معود آل العزيز

. لماندتها جهودهم ووجهوا دعموها الذين

أغفند من صوره

- ١٠٥ —



 في الشخصية سموه لجهود كامتداد وذلك المتحدة األمم منظمات خالل من طالل األمير- سمو لدى الفكرة هذه نبعت ولقد

 أبريل في السع العربية الخليج بدول المالية وزراء اجتمإع ذلك وأعقب . ) اليونيسيف ( لألطفال المتحدة األمم منظمة دعم

 عن ممثال تثمل ادارة لجنة في مسئوليته وحددوا به المتعلقة األسس على واتفقوا البرنامج انشاء على الموافقة تمت حيث ٠١٩٨١

 ادارة هيكل وونع له مقرأ بالبحرين المنامة مدينة تكون أن على الموافقة تمت وكذلك ‘ فيه المساهمة الدول من دولة كل

. للبرنامج

كل في نموأ األقل والدول العربي العالم في التنمية عملية في العربي االقتصادي لالنماء بوظبي أ صندوق دور من وانطالقاً

حلريق عن البرنامج هذا في تمثيلها المتحدة العربية االمارات دولة حكومة إليه أسندت فقد الدور لهذا وتكملة وأفريقيا آسيا من

العام. ير المد

. أمريكي دوالر مليون ٦ بلغت البرنامج لموارد األول التجديد في االمارات دولة ساهمة فان بالذكر جدير هو ومما

 ن في البرنامج تأسيس منذ استمر األول يد والتجد

 ٨٢ /٨ ا ٣١٠٨١ ا ٩ ا ١ األولى المالية النة

٨٣ ا ٨ ا ٣١ - ٨٢ ا ٩ ا ١ الثانية التة وحتى

 ؛ التالي النحو على فكان الثاني للتجديد بالنبة أما

٨٤/٨/٣١٠٨٣/٩/١ 

 ٨٥ ا ٨ ا ٣١ - ٨٤ ا ٩ ا ١

« أمريكي دوالر ماليين ٣ منه الدولة نصيب وكان

معلوم هو ومما . أمريكي دوالر مليون ٩ قيمته بما ساهمت قد اآلن حتى المتحدة العربية االمارات دولة فإن وعليه

المتحدة األمم منظمات بعض إلى تتجه االنمائية المتحدة األمم منظمات لدعم العربي الخليج برنامج مساهمات أن كذلك

 : هي المنظمات وهذه . مردودة غير إنسانية كصاعدات

 -اذحةا.لعاًلمية٢
واراعة األغذية _٣

اليونسكو - ٤
 االنمائي المتحدة األمم برنامج ٠ ٥

 البيئة برنامج — ٦

 الدولية العمل منظمة - ٧

المعوقين برنامج — ٨

١



السادس الفصل
١٩٨٤ عام خالل المالي والوضع العمومية الميزانية

- ١٠٧ -



الحسابات مراقبي تقرير

والمعالي المو اصحاب

العربي االقتصادي لالنما، أبوظبي صندوق ادارة مجلى ،وأعفا رئيى

 ١٩٨٤ ديعبر ٣١ في كما العربي االقتصادي لالنما، بوظبي أ لصندوق المرفقة الختامية المالية البيانات بفحص قمنا لغد

 األخرى المراقبة واجراءات المحاسبية للجالت الالزمة االختبارات اجراء فحصنا شمل وقد * التاريخ بذلك المنتهية المالية والسة

" حينه في ضرورية وجدناها التي

 لالنماء بوظبي أ لصندوق المالي المركز صادقة بصورة تظهر قبلنا ض فحصت والتي الختامية المالية البيانات أن رأينا وفي

 وفقاً وذلك التاريخ بذلك المنتهية النة المالي المركز في والتغيرات االعمال ونتائج ١٩٨٤ يعبر د ٣١ في الري االسادي

" االبق العام في مماثلة بصورة والمطبقة عليها المتعارفا المحاسبية للمياسات

ابوظبي
١٩٨٥ أبريل ١٣



العربي االقتصادي لالنماء ابوظبي صندوق
) متقلة عامة مؤمة (

 ١٩٨، ديسمبر ٣١ في العمومية الميزانية
) المتحدة العربية االمارات بدرهم الموضحة (

١٩٨٣ ١٩٨، ايضاح : الموجودات

١٧٩٥٧٢٢٥ ١١٢٢٢٠٤٠ النوك طرف والحانات بالصندوق لة نقد

١١٩٣٢٧١٧٩ ٢٠٧١٥٨٠٩٤ ونأخطار ألحل ودائع

٢٣٨ ٣٩٢ ٥٦٠ ٢٤٩٦٩٥٣٠٠ ٣ استثمارات

٢ ٢٩٧ ٨٩٦ ٢٤٧ ٢ ٢٥٦ ٢٧٦ ٦٢٩ ٤ القروض مسحوبات صافى

٥٨٧٠٠٨٢٩ ٦٩ ١٨٨ ٠٦٨ ٥ متنوعة مدننة وأرهدة متحقة فوائد

٢ ٧٣٢ ٢٧٤ ٠٤٠ ٢ ٧٩٣ ٥٤٠ ١٣١ درهم الموجودات اجالي

٢ ٧٥٥ ٩٨٧ ٤٩٠٧٣٤

واالحتياطيات المال ورأس المطلوبات

متنوعة دائنة أرصدة

٨٩٣١٣٨٤ ١٠ ٤٥٤ ٨٦٥ الموظفن ومتحقات با مزا مخصصات

١١ ٦٨٧٣٧١ ١٠٩٤٥٥٩٩ المطلوبات اجمالي

٢ ١٣٢ ٠٢٢٨٣٠ ٢ ١٣٢ ٠٢٢ ٨٣٠ ٦ المال رأس

٥٨١ ٢٥٣ ٨٣٩ ٦٤٣٢٦١٧٠٢ ٧ العام االحتياطى

٧٣١٠٠٠٠ ٧٣١٠٠٠٠ وتجهزاته الصندوق منى احتياطى

٢ ٧٢٠ ٥٨٦ ٦٦٩ ٢ ٧٨٢ ٥٩٤ ٥٣٢ واالحتياطيات المال رأس اجمالي

٢٧٣٢ ٢٧٤ ٠٤٠ ٢٧٩٣٥٤٠ ١٣١ درهم واالحتياطيات المال ورأس المطلوبات اجمالي

٧٩٩ ٢٨٢ ١١٧ ٧٣٦ ٩٢٦ ٧٣٨

النظامية الحابات

سحمها بتم لم والتى علمها المصدق القرونن التزامات

٢ ٥٨٥ ٤٥٧٠٣٥ ٢ ٥٨٥ ٤٥٧ ٠٣٥ عنها نالة الصندوق برها لد و الحكومة تمولها قروض
٤٦٠٣٠٢١ ١٨٣٢٣٤٤٩ الحكومة تطااالرتا بتمولل متعلقة مصرفية بات حسا

١٨٣٥٧٠٠٠ اجلة عملة سع عقود

٣ ٣٨٩ ٣٤٢ ١٧٣ ٣ ٣٥٩ ٠٦٤ ٢٢٢ درهم

• المالية البيانات هذه من يتجزا ال جزءا المرفقة والجداول االيضاحات تثكل

- ١٠٩ -



 النة عن توالمصروفا االيرادات صافي بيان
١٩٨٤ ديسمبر ٣١ في المنتهية المالية

العربي االقتصادي لالنماء ابوظبي صندوق
) متقلة عامة مؤسة (

) المتحدة العربية االمارات بدرهم الموضحة (

١٩٨٢ ١٩٨٤ ايضاح االيرادات

١٢٤ ٧٢٤ ٢٧٦ ١٢٦٢٥٩٧٦٠ وعموالت فوائد

٠٠١٩٦٨٦٨ ٠٠ العملة فروق أرباح

١٢٤ ٩٢١١٤٤ ١٢٦٢٥٩٧٦٠ درهم

: المصروفات

١٣٧٨٠٦١٠ ١٣ ٩٦٢ ٤٤٥ الموظفين مرتبات

٥ ٩٠٠٣٥١ ٤ ٩٧٦ ٣٣٧ نجارات ا

١ ٧٩٣ ٧٢١ ٢ ٠٧٨ ٤٠٢ للموظفن االجازات ومخصص الخدمة ترك مكافات

٢ ٥٣٨ ٠٢٩ ٢ ٦٢٦ ٩٦٩ سنر مصروفات

٣ ٥٩٧ ٣٩٢ ٣٢٤٥١٦٤ عامة محروفات

٧٩٤ ١٥٧ ٩٢١ ٤٢١ وسارات مكتسة تجهزات

٠٠٠٠ ١٤٤١١٥٩ العملة فروق خائر

موال رؤوس فى الماهمات قيمة فى انخفاض مخصص

١٠٠٠٠٠٠٠ ٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣ الشركات

١٠٨٤٠٠٦٢ تحصلها فى شكوك برادات ا مخصص

٤٩٢٤٤٣٢٢ ٦٤ ٢٥١ ٨٩٧ السنة مصروفات اجمالي

٧٥ ٦٧٦ ٨٢٢ ٦٢٠٠٧٨٦٣ درهم العام االحتياطى إلى المحول االيرادات صافي

.المالية البيانات هذه عن اليتجزأ ١جزة المرفقة والجداول االيضاحات تثكل

١١'



العام االحتياطي بيان

١٩٨٤ديسبر٢١في

العربي االقتصادي لالنماء ابوظبي صندوق
) مستقلة عامة مؤسة (

المتحدة العربية االمارات بدرهم الموضح (

١٩٨٢ ١٩٨٤

٥٠٥ ٥٧٧ ٠١٧ ٥٨١ ٢٥٣ ٨٣٩ لر رنا اول فى الرمد

٧٥ ٦٧٦ ٨٢٢ ٦٢٠٠٧٨٦٣ العام امرادات مافى

٥٨١ ٢٥٣ ٨٣٩ ٦٤٣٢٦١٧٠٢ درهم سمر د ٣١ فى الرصيد

,المالية البيانات هذه من اليتجرأ ١جزة المرفقة والجداول االيضاحات تثكل

- ١١١



العربي االقتصادي لالنماء ابوظبي صندوق
) مستقلة عامة مؤسسة (

 المالي المركز في تمت التي بالتفيرات بيان
 ١٩٨٤ دسر ٣١ في المنتهي للعام

) المتحدة العربية االمارات بدرهم موضحة (

: اآلتي عن الناتجة المالية الموارد

العام يرادات ا صافي

 العامل المال رأس في تؤثر لم بنود تعديل

 الموظفين يا يمزا متعلقة مخصصات

 أموال رؤوس في الماهمات قيمة في انخفاض مخصص

شركات

 تحصليها في مثكوك يرادات ا مخصص

 الة خالل العمليات من الناتجة المالية الموارد

المنة خالل القروض من سداد دفعات

درهم االجمالي

 في المالية الموارد استخدمت

 الموظفين يا بمزا متعلقة تويات

 االستثمارات في الزيادة

 العام خالل القروض ض المحوبات

في ) النقص ( ا الزيادة
 وبأخطار الطلب تحت الودائع

 البنوك طرف يات والحا بالصندوق النقدية

 متنوعة ينة مد وأرصدة مسحقة فوائد

 في ) الزيادة ( ا النقص

متنوعة دائنة أرصدة

درهم االجمالي

١٩٨٢ ١٩٨٤

٧٥ ٦٧٦ ٨٢٢ ٦٢ ٠٠٧٨٦٣

١ ٧٩٣ ٧٢١ ٢ ٠٧٨ ٤٠٢

١٠٠٠٠٠٠٠ ٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠

١٠٨٤٠٠٦٢

٩٨٣١٠٦٠٥ ٩٩٠٨٦٢٦٥

٢٠٣ ٨٣٢ ٣١٧ ٢٠٧ ٥٩٣ ٨٢٢

٣٠٢ ١٤٢ ٩٢٢ ٣٠٦ ٦٨٠٠٨٧

٣٨٦ ٠٢٨ ٥٥٤ ٩٢١

٢٥ ٢٤٧ ٩٩٩ ٤٦ ٣٠٢ ٧٤٠

٢٥٦ ٩٥٥ ٩٥٦ ١٦٥ ٩٧٤ ٢٠٤

٣ ٧٣٢ ٨١٣ ٨٧ ٨٣٠ ٩١٥

٣ ٤٦٣ ٧٧٧ (٦٧٣٥١٨٥)

١٢٨٥٤ ٦٤٥ ١٠ ٤٨٧٢٣٩

) ٤٩٨ ٢٩٦ ( ٢ ٢٦٥ ٢٥٣

٣٠٢ ١٤٢ ٩٢٢ ٣٠٦٦٨٠٠٨٧

. المالية البيانات هده ض يتجزأ ال جزذا المرفقة والجداول االيضاحات تثكل

- ١١٢ -



العربي االقتصادي لالنماء ابوظبي صندوق
) مستقلة عامة مؤسسة (

؛ الصندوق - ١

المالية بالبيانات الخاصة اإليضاحات

 لتقدم الماعدات تقديم ض تمكينها بغرض ١٩٧١ لنة ٣ رقم القانون بموجب الصندوق بتأميى بوظبي أ حكومة قامت
. األخرى والدول العربية اللطات هع والتنيق بالتعاون وذلك النامية الدول

 بغرض واألفريقية واآلميوية العربية الدول إلى خاصة بصفة االقتصادية والماعدات القروض بمنح الصندوق ويقوم

 والتنمية الزراعة قطاعات في الحيوية المشروعات من عدداً تفطي تهيالت منح ولقد * االنمائية مشروعاتها تنقيذ في ماعدتها

 يباكحو والهناعات .والفنادق والياحة .واالسكان والما، والكهربا، والتخزين والمواصالت والنقل .المكية والثروة الريفية
. جية واالمتخرا

: المحاسبية المياسة - ٢

؛التالية البنود في المالية البيانات عرض في المتبعة المحاسبية لليامة الرئيية المالمح تتلخص

: االستثمارات

 أسهم في االمتثمار هذا ادراج تم وقد هذا * الشركات من عدد مال رأس في الصندوق ساهم فقد أهدافه تحقيق سبيل في
 تم فقد المال رأس على دائم تأثير يحدث أن فيها المتوقع من يكون التي الحاالت في عدا الفعلية الحيازة بتكلفة الشركات

" الخائر ضد المناسبة المخصمات استقطاع بعد ادراجها

 المحققة والخائر األرباح جمبع وترحل , الوق بعر أدرجت فقد المالية ا؛كاق ومحفظة الندات في االستثمارات أما

* والعموالت الفوائد بند في االيرادات إلى دورياً المحتقة وغير

: متحفة لروض

 عليه وبناء متقبال الخائر هذه مثل حدوث يتوح وال هذا " المتحقة القروض عن ناجمة خائر أية الصندوق يتكبد لم

 صافي تحديد عند حدوثها حالة في . الخائر هذه مثل تغمين يمكن حال أية وعلى " القروض لخائر احتياطي عمل يتم لم

االيرادات.

: والعموالت التوالد

. االستثمارات يرادات وا القروض محوبات على والمتحقة المحصلة الفوائد . والعموالت الفوائد تثمل

١١٣ -



: االجنبية العمالت

 تنفيذ تاريخ في سائدة كانت التي المرف ألسعار طبقاً وذلك بالدرهم األجنبية بالعمالت تمت التي العمليات عن عبر

. عملية كل

 تاريخ في االئدة الصرف بأسعار بالدرهم لها المعادلة القيمة أحتسبت فقد " األجنبية بالعمالت والخصوم األصول أما

. يرادات اال حاب إلى ذلك عن الناتجة والخائر األرباح ترحيل مع . الميزانية

:الثابتة األصول

.الثراء سنة في قيمتها بكامل واليارات المكتبية التجهيرات في الممثلة الثابتة األصول استهالك يتم

: االجازات ومخصص الخدمة ترك مكافآت

 العمالية للتثريعات طبقاً بالفر المتعلقة األخرى والمزايا واالجازات للموظفين الخدمة ترك مكافآت احاب يتم

. المتحدة العربية االمارات دولة في التعاقدية وااللتزامات



١٩٨٣ ١٩٨٤

١٠ ٦٥٥ ١٦٦

٢٠٩١٧٣٦١٠

٢٨ ٥٦٣ ٧٨٤

١٤ ٣٠٤ ٥٥٣

٢٤٩ ٢٥٩ ٩٤٦

٣١١٣٠٨٠١

٢٤٨٣٩٢٥٦٠ ٢٩٤٦٩٥٣٠٠

) ... ... ١٠ ( ) ٤٥ ٠٠٠ ٠٠٠ (

٢٣٨٣٩٢٥٦٠ ٢٤٩٦٩٥٣٠٠

١٩٨٣ ١٩٨٤

٣٨٢٧٥٤٢٣٢٤

) ٧٩٩ ٢٨٢ ١١٧ (

٣٩٣١١٦١١٤٩

) ٧٣٦٩٢٦٧٣٨ (

٣ ٠٢٨ ٢٦٠ ٢٠٧

) ٧٣٠٣٦٣٩٦٠ (

٣١٩٤ ٢٣٤ ٤١١

) ٩٣٧ ٩٥٧ ٧٨٢ (

٢ ٢٩٧ ٨٩٦ ٢٤٧ ٢ ٢٥٦ ٢٧٦ ٦٢٩

 االستثمارات - ٣

؛ اآلتي البند هذا يتضمن

يداع ا وشهادات سندات

 ) ٢ جدول ( شركات أموال رؤوس في ساهمات

ثاك طرف يرها يد أموال

 أموال رؤوس في الماهمات قيمة في انخفاض مخصص
شركات

درهم

 القروض محوبات صافي — 1

: االتي القروض صافي يتضمن

 الصندوق انثاء منذ الممنوحة القرونر اجمالي

 يعبر د ٣١ في بعد محبها يتم لم أرهدة

 ) ١ جدول ( القروض من المحوبات اجمالي

الصندوق انشاء منذ مدادها تم قرواض

درممالقروض تمحوبا صافي

. يعبر د ٣١ حتى منها الحب يتم ولم ممنوحة بقروض تتعلق ارتباطات بعد سحبها يتم لم التي االردة نمثل

: متنوعة مدينة وأرصدة متحقة فوائد - ٥

 ١٩٨٣ ( درهم ١♦ ٨٤٠ ‘٦٢ قدره والبان تحصيلها في المثكوك االيرادات خصم بعد ١٩٨٤ يسبر د ٣١ في الرصد اظير تم

٠ ) درهم ١٠٨٤٠٠٦٢

- ١١٥ -



لمال

بوظبي ا حكومة فيه كتتبتا الذي المال اس

 هذه اقرار يتس أنه إال . الصندوق ادارة مجلى لقرار طبقاً وذلك ‘ درهماً باليين ٤ إلى به المصرح المال رأس زيادة تمت

 . درهم بليون ٢ به المصرح المال رأس حدد والذي ١٩٧٤ لعام ٧ رقم القانون تعديل بموجب الزيادة

العام: االحتياض-٧

 نبة عن العام االحتياطي في والزيادة . الصندوق انثا، قانون بموجب وذلك العام االحتياطي إلى االيرادات مافي رحل

.المال رأس إلى الضافتها شاحة المال رأس ض *٢٠

- ١١٦ -



االحصائية المالحق

الصفحة رقم ؛ رقم احصائي ملحق

١١٨ ......................................................................... ) ١٩٨٤ — ١٩٧٤ ( الصندوق لقروص الجغرافي التوزيع ) ١ (

١٢٠ ....................................................................) ١٩٨٤ - ١٩٧٤ ( الصندوق لقروض القطاعي التوزيع ) ٢ (

١٢٤ ......................................................................... ) ١٩٨٤ — ١٩٧٥ ( الصندوق قدمها التي القنية المعونات )٣(
١٢٥ ........................................................ ١٩٨٤ يعبر د ٣١ حتى الفعلية بالتكلغة الصندوق داهمات تطور ) ٤ (

١٢٧ .................. ) ١٩٨٤ — ١٩٧٤ ( والقطاعات الدول ي باقراضها الصندوق قام التي المشروعات توزيع )٥(

١٢٩ ........ والمشروب الدولة حب ١٩٨٤ يمبر د ٣١ وحتى انثائه منذ الصندوق قروحنى ومحوبات التزامات ) ٦ (
١٣٥ ....................... ١٩٨٤ يعبر د ٣١ حتى الصندوق ويديرها بوظبي أ حكومة تمولها التي والمنح القروض )٧(

١٣٨ ............................................ ١٩٨٤ يسبر د ٣١ حتى الصندوق يرها يد الدولة داخل وأنثطة مثروعات ) ٨ (

 ١٩٨٤ ا ١٢ ا ٣١ في التحويل معر

امارات درهم ٣ر٦٧٣- = أمريكي دوالر

- ١١٧ -



) امارات درهم مليون (
) ١(رقم جدول

 الصندوق لقروض الجغرافي التوزيع
١٩٨٤٠١٩٧٤ 

العربية الدول

االجمالى الدولة

١٤هره الهاشعبة األردنية المملكة

٢٢ر٠ البحرين دولة

٣٧٩ (٨ التونسعة بة الجمهور

0) -١٤ لمقراحلمة الد السودان لة جمهور

١.٧هر السيربة العربة الحمهيررة

٨٣٨ر٧ عمان سلطة

٦٧ (٨ اللعنانة بة الجمهور

٢٦ره٠ العربة مصر لة جمهور

٢ه٠ر٠ المغربة المعلكة

١٦٠.ر االسالمة نماموررتا بة جمهور

١٧٩ر٠ المنة العربة بة الجمهور

٢٠٨ر٢ بمقراطة الد المن جمهوربة

٢٩٦٢-ر العربية الدول اجمالى

االفريقية الدول

االحمالى الدولة

٢٤)- ى بورند جمهورية

٤٦-ر مالي جمهورية
٧ر٩ جاما لة جمهور

٢٤-ر تنزانما حمهورلة

١٦ر٠ غمنا لة جمهور

٢ره٠ أوغندا لة حمهور

٤'ر القمر جزر لة جمهور

١٦ (٠ مدغشقر لة جمهور

٨-ر سسثل لة جمهور

٤-ر النفاد لة جمهور

٧-ر لسوتو مملكة

٤و٠ األخغر الرأس جزر جمهورية

١٢-ر لعساو غعنا لة جمهور

٣٠ر٠ النعحر حمهورلة

. ١ره٠ رواندا لة جمهور

١٦-ر الكامرون جمهورية

٣٧ر٠ الشعة الكونغو لة جمهور

١٨ (٠ موريشيوس جمهورية

٣١٣ر٩ األفرشة الدول اجمالى

- ١١٨ -



) ١(رقم جدول تابع
 ) امارات درهم مليون ( الصندوق لقروض الجغرافي التوزيع

١٩٨٤ - ١٩٧٤

االسيوية الدول

االجمالي الدولة

١٨٣ر٢ لش بنغالد لة جمهور

٦٨ر٠ الهند جمهورية

٨ر٠ لف المالد لة حمهور

٣٣ر٠ لزا ما مملكة

٢٠ر٠ سبرلآلنكا لة جمهور

ه٧ر٠ ندونسساا لة حمهور

٣ار أفغانستان حمهورلة

٩٢هر سةسآلاال كستانرا بة حمهور

٤٩١ر٧ االبونة الدول جمالى

االخرى الدول

االجمالي الدولة

٤٨ د٠ مالطا حمهيرلة

التركعة الحمهوربة

١٤٨ر٠ األخرى الدول اجمالى

٣٩١ره٦ العام االجمالي

ج ١١٩ -



) ٢ (رقم جدول
الصندوق لقروض القطاعي التوزيع

العربية الدول
١٩٨٤ - ١٩٧٤

امارات درهم مليون

االجالي

الصناعة
التحويلية

االسخراجية

الحة١

الفنادق
االسكان

الكهرباء

ث.

النقل
والمواصالت
والتخزين

الزراعة
والتنممة
الريفة

والثروة
لسمكمةا

القطاعات ا

ا الدول

١٤هره ١١٩ر٠ ره٠ ٢١هر الهاشمية األردنية المملكة

٢٢٠ر٠ ٦٠ <٠ — - ١٦٠ر٠ — - البحرين دولة

٣٧٩ر٨ ٢٢٤ر٦ ٢٠ر٧ — - ٦٠هر ٧٤ ,٠ التونة نة لحمهور ١

0, ١٤٠ ١٠٠هر — — — ٤'ر' - لمقراطة الد السودان لة جمهور

١٠٧هر - - — ١٠٧ (٥ — - بة لسور ١ العربة بة الجمهور

٨٣٨ر٧ ٧٣٣ر٧ — ١ره.٠ - عمان سلطة

٦٧ر٨ — — — ٢٧ر١ ٤٠ (٧ - اللنانة الجمهورية

٢٦_ره ٥٨ (٤ ١٦ر٦ - ١٣٠ر٠ ٦٠ر٠ - طصرالعرلة لة جمهير

٢٥♦ (٠ ٧٠ر٠ - ٤٠ر٠ — — ١٤٠ر٠ المذرية المملكة

١٦٠ر٠ ٩٦ر٠ — — - ٤'ر' ٢٤ر٠ االسادسة موربتانا رة جمهور

١٧٩.ر - - - ٩٦هر — ٨٢هر ألمنة العربة بة الجمهور

٢٠٨ (٢ ٦ر٦ — - ١١٢هر ٦٠ر٠ ٢٩ر١ الدلمقراطة المن لة جمهور

٢٩٦٢ .و ١٤٦٨ر٨ ٣٧ر٣ ٦٣٣ر٦ ٤١١ر٢ ٣٧١ر١ ية العر الدول اجمالى

- -١٢ -



)٢(رقم جدول تابع
الصندوق لقروض عي العلى اكوزيع

األفريقية الدول
١٩٨٤-١٩٧٦

امارات درهم مليون

االجمالي

الضاعة
التحويلية

االسخراجية

الياحة

الفنادق
االسكان

الكهرباء

ن.
النقل

والمواصالت
والتخزين

الزراعة
والتنسة
الريفة
والثروة
الممكة

٢٤ر ٢٠.ر ٤ر٠ بورندي -جمهورية

٤٦ر٠ — — ٣ر٠ ١٦ (٠ مالي جمهيرية

٧ر٩ — - ٧ر٩ -
جاما جمهيرلة

٢٤ر٠ ٢٤ j — — — تنزانا لة جمهير

١٦.ر ١٦ر٠ - — - - - جمهورلة.غعذا

١٦ر٠ - - ١٦ر٠ -- - ةمالجاشىJجمهير

٤ر٠ - - ٤ر٠ — القمر جزر جعهيرية

٨ر٠ ٠ر٨ - — ٤ر٧ ٢هر - سسل لة جمهور

٢ره٠ ٢ره٠ - — — - — أوغندا لة جمهور

٤ر٠ — - ٤د٠ السنغال لة جمهير

٧.ر - — - ٧ر٠ - لسوتو مملكة

٤ر٠ — — — — ٤ر٠ األخضر الرأس جزر جمهورية

١٢ر٠ ٢ر٠ - — - ١.ر. — لسعاو غسا لة حمهور

٣ر'٠ - - — ٣ارا - - النيجر لة جمهور

١ره٠ — — - — ١ره٠ - رواندا جمهيرية

١٦-ر - — - ١٦-ر — الكاميرن جمهورية

٣٧ر٠ — - - - ٣٧ر٠ - الشعسة الكونغو جمهورلة

١٨ر٠ - - - ١٨.ر - — مورشيوس جمهورية

٣١٣ر٩ ٨٧ر٨ - — ٦٨ر٧ ١٢٩ر٤ ٢٨ر األفرغة الدول اجمالى

- ١٢١ -



) ٢ (رقم جدول تابع
الصندوق لقروض القطاعي التوزيع

اآلسيوية الدول
١٩٨٤ - ١٩٧٦

امارات درهم مليون

االجمالي

الضاعة
التحوطة

االسخراجية

الماحة
و

الفنادق

االسكان
الكهرباء

ت.

النقل
والمواصالت
والتخزين

 الزراعة
 والتنسة
الريفة
والثروة
المكمه

القطاعات ا

ا الدول

٦٨ ٦٨ الهند جمهيرية

٣٣ ١٦ — - ' ١٧ ليزل ما مملكة

١٨٣ر٢ ١٢٣ر٢ — - ٦٠ - - بنغالدرش جمهورلة

٢٠ — - - — - ٢٠ لآلنكا سبر لة جمهور

٥٧ - — — ٥٧ - — اندونسا لة جمهور

٣٠ ٣٠ -- - — — - أففانتان لة جمهور

٨ - - - — ٨ - لف المالد لة جمهور

٩٢هر - - - — ٩٢هر راكتان بة جمهور

٤٩١ر٧ ١٦٩ر٢ — - ١٨٥ ٨ر٠ ١٢٩هر االسبوبة الدول اجعالى

- ١٢٢ -



) ٢(رقم جدول تابع
الصندوق لقروض القطاعي التوزيع

األخرى الدول
١٩٨٤ - ١٩٧٨

امارات درهم مليون

االجالي

الصناعة
التحويلمة

االسخراجية

الياحة

الفنادق
االسكان

الكهرباء

ت.
النقل

والمواصالت

والتخزين

الزراعية
والتنممة
الريفية

والثروة
الممكمة

القطاعات ا

ا الدول

٤٨ ٢٠ ٢٨ مالطا حمهيرلة

١٠٠ ١٠٠ — — - - - التركمة رة لجمهور ا

١٤٨ ١٠٠ — - ٢٠ ٢٨ - األخرى الدول اجمالى

٣٩١ره٦ ١٨٢ره٨ ٣٧ر٣ ،7 ٩٠٧ر٣ ه٧٦ر٦ ه٢٨ر٦ العام االجعالى

- ١٢٣ -



 الصندوق قدمها التي الغنية المعونات
١٩٨٤ - ١٩٧٥

امارات درهم الف

االجمالي المبلغ العام الدولة

؛رين—الح

٣٤٠ ١٩٧٥ صناعى مسح اجراء -

١ر٨٤٠ ١..هر ١٩٨٤

لمشروع والفنة بة االقتصاد الحدوى دراسة -

المركزي الري

؛ المنة العربة الجمهوربة

٣٠٠ ٣٠٠ ١٩٧٥ صعدة ووادى سهام وادى تنمية جدوى دراسة -

٥٦٠ ٥٦٠ ١٩٧٧

؛ العربة الدول لحامعة الصناعة التنمة مركز

بة االقتحماد الدراسات من جاف تموبل -

نموأ األقل العربية للدول والغنية

: لمقراطة الد الصومال جمهيرلة

٥١٨ ٥١٨ ١٩٨٠ الحيواني الزراعي المثروع دراسة -

٣ر٢١٨ ٣ر٢١٨ العام االحمالى

- ١٢٤ -



) i ( رقم جدول
١٩٨٤ ديسمبر ٢١ حتى الفعلية بالتكلغة الصندوق مساهمات تطور

الماسة اجالى

بالدرهم

الماههة قيمة

االمارات بدرهم

الماصة قيمة

األهلية بالعملة
الماصة تاريخ المؤسة اسم

٨ر٩٧١'ر٧٢ فرنك ٨٣ر٢٠٠ر٠*. سهماً ٨٣٢ األوروبي العربي البنك
. لكسممورح ١٠ على سدادها تم وقهد ) بضة القا الشركة (

من اخترة١ فى دفعات لكسممورج
٧٨/١٢/٨ إلى ٧٢/٨/١

١ه١ر١٨٨ دوالر ٤١ر١٦٢-/ أحد من تنارل سهماً ١ ١

٨٢/٣/٢ فى همينالما
٧١٦ههر٨ فرنك ١٠هر٢ره٠.. )٨٥ ...١٠ره٢ه ة.-ة

لكسممورج من األول الشط

فى المال رأس زبادة
٠٨٣/١٠/٢٦

٦٨٤ر٢١٨ فرنك ١٠هر٢...ره الشظ سهماً ١٠ره٢٥ قمة

لكسمى المال رأس زيادة ض الثاني

٨٣/١٢/١٥ فى
١٠ (٣٨٤ فرنك ١٠٠ر٠٠ا ٧٣/٨/٢٤ اربي العربي البنك

١هر'٣٣ر٤٢♦ بلجيكي بلجيكا )بروكل (

١ر٩٨٦ار دوالر ه٠٠ر٠أ ١٩٧٥/١/٩ لشمارات سفد شركة

١ر٩٨٦ر“♦ أمريكي لكسممورج وقه د

ره٨١٤ر٩٨١ توني - د رهه٠٠٠ ١٩٧٥/٦/٢٣ والتنمية الدراسات شركة

٤ر٩٩٩.ر٨٢ (( (( ٥٥ ...ر. ١٩٧٦/٧/٢١ الثمالمة سوسة

١٩ر٩٢٨ر٩١٣ ٩ر١١٤ر٨ه٠ (' (' ♦تاتاً ١٩٨٠/٤/١٠ لتونمةا رةلحمهيرا

ره٦١٤ر٢٣٨ عماني ريال ه٠٠*.♦ر ١٩٧٨/٥/١٥ عمان تنمة بنك

٢ر٦٧٨ر٩٧ه . أ(ا ٢*أر-ه ١٩٨٠/٧/١٦ عمان سلطنة

١٠ر٩٦٢.ر٩٨ ٢ (٦٦٨ (٨٨٥ " " ٢'"ر'ه ١٩٨٠/٩/١٠

٤٣ر٤١ر'٤٣١
'

االحعالى

؛االلي ارجه <، اداهمن هلى انام ألهم لع توال بضة القا الشركة قامت .
 لكمبورج فرنك ٨ر٣٢***ر* االسمية قيمتها تبلغ سهماً ٨٣ر٢ منها الصندوق نصيب بلغ ١٩٨ا عام عن X ١٠ بنبة ~
 فرنك ١٢ر٣٦٠ر٠ا٠ االسمية قيمتها تبلغ سهماً ١٢٦ر٣ منها الصندوق نحيب بلغ ١٩٨١ عام عن X ١٣ر٦٣٦٤ بنبة ~

* لكسبى

- ١٢٥ -



) ا (رقم جدول تابع
٠١٩٨٤ ديسمبر ٢١ حتى الفعلية بالتكلغة الصندوق مساهمات تطور

الماسة اجمالي

بالدرهم

المساهمة قيمة

االمارات بدرهم

 باسلة الماسة قيمة

اآلهلة
الماسة تاريخ المؤسة اسم

٤٣ر٤١ر.٤٣١ قبله ما

١٠٣ر١٠٤ر٤٧٨

٢٢ر٦١٠ر٢٧٤

ره٤٤٢ر٢٨٨

توني - د ١١*ر٠٠ر٠♦*
 تونى . د ره٨٠٠ر٠*.

 األولى الدفعة

تونى . د ٢ر٩٠...ر*
الثانية الدفعة

توني • د ١ر٠*أرأ

١٩٧٩/١١/٩
المال رأس زبادة

١٩٨١/٤/١٧

١٩٨٣/٧/١

 لآلسمدة العرومة الشركة

 واألزوة الغوسناتة

لتونسمةا نة لحمهورا

١٤ر.٩٢٩ر٧٦٠ ٩ (٧٧٢ (٧٢٠ توفي . د ١ر٩ر„”‘ ١٩٨٤/٤/١٩

٨ر٨٩٩ر٣ه٢ مغربياً . د ١ره٠٠٠ر٠♦. ١٩٨٢/٩/٢٣ واالمارات المفرى شركة

٨ (٦٥٢ (٨٠٤ مغربياً . د ١ره٠٠٠ار٠. ١٩٨٢ /١٢/٢٠ الرباط للتنمعة

٩ر٢٣٠ر١ه٠
٢ر٤٣٠ر٨٢٨

مغربياً . د ٢١ر٦٤٧ر٠...

-مغربياً د ٦-ر-ر

١٩٨٤ /٦/١٤

١٩٨٤/٨/٦

المفرسة المملكة

٣٢ر١٢١ر٧'٣ ٢ (٩٠٨ (٥٦٩ مغربياً . د ٧ر٣ه٣ر٠.. ١٩٨٤/٩/١٧

٦ر٠١٦ر١٠٢

٦ر٠١٦ر١٠٢ مغربياً - د ١٠ر٧٩٠أر٠ ١٩٨٣ /٣/٣٠  كشمرا اسمنت شركة

المضاء الدار ) أسمار (

المغربة المملكة

١١ر٠ه١ر٦٩ه

١١ (٠٥١ (٦٩٥ مغربياً .د ٢٣ر٤٢٦ر٨٧ه ١٩٨٣ /١٠/٧  والساحى العقارى األرض

 البيصا،-المملكة الدار

المغربية

١٠ (٦٢٧ (٠٠٠
١٠ (٦٢٧ (٠٠٠ عماني ريال ١ر٠ر'*٠-/أ ١٩٨٤/٣/٥  سوت ر اسمنت شركة

عمان سلطنة

٣ (٧٩٣ (٩٦٣
٣ (٧٩٣ (٩٦٣ فرنى فرنك ٨ر٦٤٠ر٧٦٨ ١٩٨٤ روفو  ناى ر شركة

المغربية المملكة

١ (٣٠٩ (٢٩٢
١ (٣٠٩ (٣٩٢ توفى . د ٣ر**٠-/** ١٩٨٤/٩/٢١  ببرج الفآلحية الثركة

التونسة لة الحمهور - العامرى

٢٤٩ر٢ه٩ر٩٤٦ بالدرهم هماتاطا اجمالى

- ١٢٦ -



) ٥(رقم جدول
 تراطهابأ الصندوق قام التي المشروعات توزيع
 والقطاعات الدول حعب
١٩٨٤ - ١٩٧٤

اعطاعات

الدول

 والتنمية الزراعة
 والثروة الريفية

المكة

النقل
والمواصالت
والتخزين

الكهرا،
االيكانوالمياه

الياحة
والفنادق

الضاعة
التحويلية
واالحزاب

ايمايى

عدد
المفروعات

دولة ١٢ -العربية الدول :اوال

الهاشمية األردنية المملكة - ١

الحرين دولة - ٢

 التونية ية الجمهور - ٣

 الديمقراطية الودان جمهورية - ٤

 الورية العربية الجمهورية - ٥

 عمان سلطنة - ٦

 اللبنانية الجمهورية - ٧

العربية مصر جمهورية - ٨

بية المعر المملكة-٩

 االالمية موريتانيا جمهورية - ١'

 اليمنية العربية الجمهورية - ١١

الديمقراطية اليمن جمهورية - ١٢

دولة ١٨ —األفريقية الدول ؛ ثانيا

جمهيرية - ١٣

 جمهورية - ١٤

 جمهورية - ١٥

 جمهيرية - ١٦

جمهورية - ١٧
ية جمهور — ١٨

 جمهوية - ١٩

 جمهورية - ٢"

جمهورية - ٢١

لدي بور

هالي

 جامبيا

 تنزانيا

 غينيا

 مدغشقر

 القمر جزر

 سيشل

اوغندا

0
٤

٤

٢

٢

٤

٢

٤

٤

٤

٦

٤

- ١٢٧ -



) ٥(رقم جدول تابع
 بأقراضها الصندوق قام التى المشروعات توزيع
 والقطاعات الدول حب

١٩٨٤ - ١٩٧٤

جرر يه جمهور -

بيا) غينيا جمهورية —

النيجر جمهورية - ٢٦

ميدن  جمهى - ٢٨

 الثعبية الكونغو جمهورية -٢٩

مورشيوس جمهورية - ٣-

 بنغالديش جمهورية - ٣١

 الهند جمهورية - ٣٢

 يف مالد جمهورية -٣٣

 ماليزيا مملكة -٣٤

 سيريالنكا جمهورية - ٣٥

 اندونييا جمهورية -٣٦

نتان أففا ة جمهوو - ٣٧

 المشروط لعدد (العام االجمالي
القطاعات س

- ١٢٨ -



) ٦ (رتم جدول
والمشروع الدولة حسب ١٩٨٤ ديسمبر ٢١ حتى انشائه منذ الصندوق قروض ومسحوبات التزامات

؛ العربية الدول
) درهم بالمليون المبالغ (

تاريخ
توقيع

التفاقية

 المنصرف
القرض من

القرض شروط

المشروع يددالدولة
السداد نع القرض

١٩٧٤ ٢١♦هر‘ سوات ٣ ١/٢ قط ٣٠ /٣ ٢١..هر طالل الملك سد المملكة
١٩٧٥ ...ره سوات ٣١/٢ قسط ٣♦ /٣ ...ره بة السعود الحدود األزرى رق طر األردنمة

١٩٧٧ سة ٢ قط ٢٠ ا./هرا ١ر.٠أ الحسا فوسفات جم منا الهاشممة

١٩٨٠ ١٩...ر سوات ٣ قط ٢٤ هره/ ١٩...ر ذاتة النوس ألسمدة

١٩٧٤ ٤ر.٠.. سة ١١/٢ قسط ٣*' /٣هر ٤...ر. سترة كهرباء دولة
١٩٧٦ ه٦ر١١٣ سوات ٤ قط ١٨ /٤هر ٦...ر. الصفرة لصناعات البحرين
١٩٧٦ ١..ر.. سوات ٤ قط ٣٠ /٣هر ١٠٠ر٠.، )٢( المرحلة سترة كهرباء

١٩٧٧ ٢٠...ر سوات ٥ قط ٣٠ /٣ ٢...ر. ) رفاعة ( البحرين كهربا،

١٩٧٤ ١٣..هر سوات ٣ قط ٢٤ /٣هر ١٣هر٠. بد الحد السكة عررات ة ل الحمهور

١٩٧٤ ٢٠ر٧٠. منوات ٥ ١/٢ قط ٢٠ ■/٠٥ ٢٠ (٧٠٠ الثمنلة سوسة التونعسة
١٩٧٤ هره٠٧ سنوات ٣ قط ٢٠ -/٠٥ ٦....ر المعدنمة العلب مصنع
١٩٧٧ ٤٧ر٠.. منة ٢ قط ٢٤ /٣هر ٤٧...ر المواصالت شعكة نر تطو
١٩٧٩ ٢١٨هر٩٢ سوات ٤ قط ١٦ هره/ ٢١٨هر٩٢ الغوسغاتمة األسمدة
١٩٨٣ ١ر٣١٢ منوات ٥ قط ٣٠ /٤هر ٧٤...ر الجرلد واحات تطولر

جمهورية
١٩٧٦ ٨٩.ر٩٧ L ٢٣/٤ قط ٢٠ /٤هر ١هر..٠. الله عدد الحاج غزل معنع الودان
١٩٧٧ ٣ره٨٣٩ سنوارى ٤ قط ٣٢ /٣ ٤٠ر٠.. بد الحد السكة ررتطو بمقراطمة الد

الجمهورلة
١٩٧٤ ه١ر٤٨٣ سوات ٤ ١/٢ قط ٣٠ /٤ ه١ر٤٨٣ الكهربائى التنسق مراكز العرسة
١٩٧٧ .ر.ه٧٩ سوات ٦ قط ٣٠ /٢هر ه٦ر٠أ بانياس كهربا، الوربة

١٩٧٦ "رهه١٠ سنوات ٣١/٢ قط ٣٤ /٣هر ٦٠ر٠.. رال ا فى الفاز حقول تنمعة ساطنة
١٩٧٨ ٦٦٣ر٠.، منة ٢ قط ١٢ /٣هر ٦٦٣ر٠.. النفط حقول تطوبر عمان
١٩٨٣ ١٠ر٧٠. سنة ٢ قط ١٤ /٥ ١٠ر٧٠. ريسوت اسمنت
١٩٨٤

- سنة ٣ قط ٣٠ /٣هر ١٠...ره بالواليات الداخلية الطرق

١٩٧٧ ٢٢ر٩٣٢ سنوات ٥ قسط ٣٠ /٤ ٤- (٦٨٠ لع الرا الحوص سروت سناء لة الجمهور

١٩٧٧ ١٩ر٨٣ه منوات ٥ قط ٣٠ /٤ ٢٧ (١٢٠ الكهرباء توزيع شعكة اللبنانية

. ادارية معاريف /٠ ٠هر يتضمن ال ★
- ١٢٩ -



) ٦ (رتم جدول تابع
والمشروع الدولة حب ١٩٨٤ ديسمبر ٣١ حتى انشائه منذ الصندوق قروض ومحوبات التزامات

) درهم بالمليون المبالغ (
تاريخ القرض شروط
توقيع
االتفاقية

 المنحسرف

القرض من يزد
السداد ت القرض المثروع الدولة

١٩٧٤ ه٨ر٤.. سنوات ٥ قط ٢٦ ‘/A ه٨ر٤أ طلخا مماد جمهورية
١٩٧٤ ١٦ر٦١٩ سنوات ٤٣/٤ قط ١٨ /٠٤ ١٦ (٦١٩ الخام عمر فندق مصر
١٩٧٥ ١٢٦ (٤٣٦ سنوات ٦ قط ٣٠ /٣هر ١٣٠ر٠،. أبوقير كهربا، العربة

١٩٧٧ ه١ر٩.٢ سنوات ٤ قط ٣٢ /٢هر ٦٧٠٠ السوس قناة تدوبر

١٩٧٦ ٤...ر. سنة ٢ ٢^ قط ٣٠ ٢ (٥/ ٤"'ر' األوقاف عمارة المملكة

١٩٧٦ ٦٧ر٨١٨ سة ١ ٢^ قط ١٠ ■/٠٥ ٧ر.٠.. القطن لفزل معنعن انثا، المغربة

١٩٧٩ ١٤ر٣٢٢ سنوات ٥ قسط ٣♦ /٤ ٤"'ز الزراعى الغرب سهل تنمية
١٩٨٢ ٣٦ر٨٢٨ سنوات ٥ نط ٣٠ /٣هر ١٠٠٧٠٠ األوسط بالحوض رتشوار آرت سد

١٩٧٧ ١٦...ر سنة ٢ قط ٢٠ /٤ ١٦...ر لمو نواد فى العد أسياخ مصنع جمهيرية
١٩٧٩ ٤٧ههر٦ سنوات ٥ قط ٢٠ ■/A ٨...ر. القل لد حد مناجم ميربتانما

١٩٧٩ ٣٧ر٨ه٦ سنوات ٥ قط ٣٠ /٣ ٤"'ر' النعمة ا كعفا نق طر االسالمية

١٩٨٠ ١ر٩٢٠ سنوات ٦ قسط ٤ ٠ /٢هر ٢٤...ر الزرادي اسرجول

١٩٧٤ ٤...ر سنوات ٣١/٤ قط ١٠ /٣هر ٤."ر صنعاء مماه الجمهورلة

١٩٧٥ ٣٩ر٨٤ه سنوات ٨ قط ٣٠ ٠ /٣ ٤"'ر' )١( الحنورمة المرتفعات تنممة العربة

١٩٨٠ ٢١ (٤١٧ سنوات ٨ قط ٣٠ /٣ ٣٧..هر )٢( الحنورمة المرتفعات تنمة الممنمة

١٩٧٨ ٤ر٢٢٠ سنوات ٥ قسط ٣♦ ١ (٥/ *أره سهام وادى دراسات

١٩٧٨ ٤٩ر٣٣٣ سنوات ٥ قط ٣٠ /٣هر أرهه٠ تعز ومجارى مياه

١٩٨١ ١٩ر٨ه٤ سمنوات ٥ قط ٣٠ /٣ ٣٧ (٥٠٠
 — الكهربائى الربط

تعز ا ذمار

١٩٧٦ ٢٩ر٠٩٠ سنوات ٤ نط ١٠ /٣ ٢٩ر١.. العد نوارب جمهبرية

١٩٧٦ ٦ر٤٤١ سنوات ٤ ١ ا[ قط ١٠ /٢ ٦هر٨٠ الجيولوجي المح اليمن

١٩٨٠ ١٠٨ (٤٥١ سوات ٥ نط ٣٠ /٣ ١١٢ (٥٠٠ ) المنصورة ( عدن كهرباء الديمقراطية

١٩٨٠ ه٤هر٩٤ سنوات ٥ قط ٣٠ -/٠٣ ٦٠...ر ناشطون مناء

٢ه٢٨ر١٠١ ٢٩٦١ر٩٧٤ العربة الدول اجمالي

ا ادارية مصاريف ‘/٠ ٠هر يتضمن ال *



) ٦ (رتم جدول تابع
١٩٨، ديسمبر ٢١ حتى انشائه منذ الصندوق قروض ومحوبات التزامات

والمشروع الدولة حب

األفريقية الدول

) درهم بالمليون المبالغ (
تاريخ
توقيع
االتفاقية

 المنصرف
القرض من

القرض شروط
القرض المثروع الدولة

المهاًل المداد الفائدة

١٩٧٦ ٣ر٧ه سوات٦ ١/٢ ضط ٣* /•٠٦ هر ٤...ر لسمكةا لثروةا تنمة جمهورية

١٩٨٢ ملوات ٤ قط ٢٨ /٣ ٢٠...ر موسر سكر بورندي

١٩٧٦ ١٣هر٨٣ سنوات ٥ قط ٣٠ /٣ ١٦...ر سلنحى سد جمهورية

١٩٨١ ره٦٠٣ سنوات ٥ قط ٣٠ '!.٦ ٣٠...ر جاو سفار- طريق مالي

١٩٧٧ ٧ر٨٠٣ سلوات ٣ قط ٢٦ /٣ ٧ر٩أ ) ٣و ١ ( المرحلة ناندوم مطار جمهورية

١٩٨٠ حامسا

١٩٧٧ ٢٣ر٧٩٧ سنوات ٥ قط ٢٠ /٤ ٢٤...ر اكاجبر سكر جمهورية

تنزانا

١٩٧٧ ١ره٠١ه سلوات ٤ قط ٢٠ 7٠هال ١٦...ر الكلنكر طحنة جمهورية

غمنا

١٩٧٨ .'ر سنوات ٥ قط ٣٠ /٣هر ٤ر٠.. موسلكا سدى دراسات جمهورية

وبيال السنغال

١٩٧٨ ٣ر٠.. سنوات ٥ قسط ٢٠ /٢ ٣...ر دراسات - ■برو—اس مطار مملكة

١٩٨٠ ٢ر٣ه١ سنوات ٤ قط ٢٠ /٣ ٤ر٠.. ماسارو مطار ليسوتو

١٩٧٨ ١٦ر٦ه٠ سوات ٣ ١/٢ قط ٢٠ 'اً.ب ٢...ره االفرغة النعج مصاك تجديد جمهورية
أوغندا

جمهورية

١٩٧٩ ٣ر٩٠٩ 'سنوات ٤ نط ٣٠ /٢ ٤ر٠.. عنجوان مطار تطوير جن

القمر

١٩٧٩ ١٤ (٩٠٥ سلوات ٥ نط ٢٠ /٣هر ١٦ر٠.. يكاليكاأند سد جمهورية

مدغشقر

١٩٧٩ ٣ر٢.. سلة ٢ نط ٢٠ ا/هرد ٣ر٢.. برالين كهربا، جمهورية

١٩٧٩ ٠ر٧٨٦ سنة ٢ نط ٢٠ /٤هر ر.٨.. الثلج معلع سيشل

١٩٨٢ ٢ر٢٩٩ سلة ٢ نط ٢٠ /٤هر ا٣ًر٤٧٠الطرق صانة
لثرى ١ وماه

ادارية معاريف /٠ ٠هر يتضمن ال
- ١٣١ -



) ٦ ( رتم جدول تابع
١٩٨٤ ديسبر ٣١ حتى انشائه منذ الصندوق قروض ومحوبات التزامات

والمشروع الدولة حب

) درهم بالمليون المبالغ (

تاريخ  المنصرف
القرض من

القرض شروط
توقيعلقرضا

االتفاقية
االمهاًل المداد

الفائدة

المشروع الدولة

١٩٨٠
.٠ر٣٧٦

سنوات ٣ قط ٢٤ ۶٣ ...ر.'}
اً ٢ر٠..

ية كومور بياو- طريق جمهيرية
عسا

١٩٨٠ رذسمنوا ٣ قط ٢٤ ۶٣ الكاشو فستق انتاج لساو

جمهورية

١٩٨٠ ٠ر١٣٧ تسمنوا ٣ قط ٢٤ ۶٣هر رأ'•• األسماك صمد تنممة ارأس ض
األخضر

١٩٨١ ٢٣ر١٦٢ سمنوات ٤ قط ٢٠ ۶٤ ٣...ر. ) سونيثار ( انوآراين كهرباء جمهيرية

الثانعة المرحلة التعجر

١٩٨١ - سنوات ٤ قط ٢٤ ۶٣هر ١٦ر٠.. ياوندى - دواال طريق  جمهورية
ونالكامبر

اال-تدية

جعهيرية

١٩٨١ ٣٣ر٦٢٨ سنوات ٥ قط ٢٨ 5؛٣هر ٣٧ د٠٠< ندبة الحد الكك تخطط اعادة الكونغو

الثعسة

١٩٨١ هره٩٤ سنوات ٣ قط ٣٠ ۶٣ ١...ره كيجالي مطار جمهورية

رواندا

١٩٨٢ سنوات ٣ قط ٢٤ ۶٣ ١٨ر٠٠ا أوفاكوا مار - الثرى ماه جمهورية

عورشيوس

١٨٢ر٨٧٣ ٣١٣ر٩.. األفريقية الدول اجمالي

ادارية معاريف /٠ ٠هر يتغمن ال *

- ١٣٢ -



) ٦ (رتم جدول تابع
١٩٨٤ ديسمبر ٣١ حتى انشائه منذ الصندوق قروض وسحوبات التزامات

والمثروع الدولة حسب

االسيوية الدول
) درهم بالمليون المبالغ (

تاريخ القرض شروط
توقيعالقرض

س"اد
فترة ١.ا ، اا... سعر المثروع الدولة

االتفاقية االمهال الفائدة

اآلالت مصنع استكمال جمهورية
١٩٧٦ ٣٨ر١٨٧ منوات ٣٣/٤ قط ٢٠ /٤هر ٣٨ر١٨٧ والعدد فش بنغالد

١٩٧٨ ٦...ر. سنوات ٥ قط ٣٠ /٣هر ٦ر.٠.. الكهربائي الربط
١٩٨٢ سنوات ٥ قط ٢٠ XI ٨أره٠ رشمناقونح را ور ال سماد

١٩٧٦ ٦٨...ر سنوارت ٥ قسط ٣♦ 7لل0 ٦٨...ر الكهرباء تولمد جمهورية
الهند

١٩٧٨ ٠٧ (٦١٦ سنوات ٣١/٢ قط ٢٠ x٣ ٨...ر لولى ها مطار جمهيرية
لف مالد

واألعالف قنىالد مطحنة مملكة
١٩٧٦ ١٦أر٠ سنوات ٥ قط ٢٠ /٤ ١٦...ر صاح أنايم فى ماليزيا
١٩٧٦ ١٠ر٨٤٦ سنوات ٥ قط ٢٠ 7.[ ١٧...ر -رواك فى النخيل زيت

١٩٧٦ ١١ (٤٢٠ منوات ٤ قط ٢٠ .!'ب ٢٠/٠ المحرى العمد تنسة جمهورية
سبررآلنكا

١٩٧٧ ه٠ر٧١١ سنوات ٥ ١/٢ قسط ٣♦ /٣ه( 0٧)... راندونغ كهرباء جمهورية
اندونسسا

١٩٧٧ ١٦ (٨٢٠ سنوات ٥ قط ٣٠ X٣)Q ٣٠/٠ بغالن سكر جمهورية
أفغانستان

جمهيرية
١٩٨١ ٦٣ر٢٠٩ سنوات ٥ قط ٢٨ x٣ ٩٢..هر ط تر سد  كستان را

االسالمية

٣٤٢ (٨٠٩ ٤٩١ر٦٨٧ اآلسورة الدول اجمالي

١٣٣ _ . ادارية معاريف /٠٠هر يتضمن ال *



) ٦ (رقم جدول تابع
١٩٨٤ ديسمبر ٢١ حتى انشائه منذ الصندوق قروض ومسحوبات التزامات

والمثروع الدولة حب

األخرى الدول
) درهم بالمليون المبالغ (

تاريخ  المنصرف
القرض من

القرض شروط

توقيع

االتفاقية يدن السداد ت القرض المثروع الدولة

١٩٧٨ ٢٣ر٣٤٩ رتمنوا ٣ قط ٢٦ 7.٣هر ٢٨...ر شلوك مرسى تطوبر جمهيرية

١٩٨١ ١٩ر٤٣. ٣ U ■ : وا o قط ٢٠ رال ٢٠ر٠.. مالطا ربا، ج، ا أط م

١٩٨٠ ٨٢ر٠٧٣ سنوات ٥ قط ٣٠ ",٠٥ "-ر"' راتالتروكمماو مجمع الجمهورلة

التركية

١٢٤ر٨ه٢ ١٤٨أ.ر األخرى الدول اجمالي

٣١٧٨ر٦٣ه ٣٩١هره٦١
االجمالى
العام

. ادارية معاريف /٠ هرا يتضمن ال ب

- ١٣٤ -



) ٧ (رقم جدول
أبوظبي حكومة تمولها التي والمنح القروض
١٩٨٤ ديمبر ٣١ حتى الصندوق ويديرها

) درهم مليون (

اجمالي منحة قرش
أ3ل—ا/ الدولة

٣..رهه
٣١*-ره -

المربعة الدول : أوال

 السنمة رمة لعر ا الحمهوربة - ١
 رى ماً سد

 فى سكنمة وحدة ٥٢٥ بناء

 من المتضررة المناطق
ذمار منطقة الزالزل

ه٧٦ر٠ه

٢٠٤ر٣ه
٣٧١ر٧.

 لمقراطمة الد الصومال لة جمهور - ٢

 حورا سكر

برعو - بربرة طريق

٤..ر..

- ١٣٠..ر
٢٢ر.٠.

..ر*ه

 السوربة بحة العر الحمهوربة - ٣

 سكر مصانع ثالث

الورق مصنع
الدولى دمسق مطار ركاى سنى

١٤٧ر‘.

- ١٤٧ .-د
 لعرسة ١ مصر لة جمهور - ٤

السوس قناة فتح اعادة

ه٦٢هر٠

- ١٨٧هر٠
٣٧ره٠

 لمقراحدمة لد ا السودان لة حمهور — ٥

 المدقوعات معزان دعم
الدولى الخرطوم مطار

٦٧ر٠
٦٧..ر

 الثعممة رمقراطمة الد العمن رة جمهور - ٦

) عدن ( المنصورة اسكان مشروع

٢١٠٧ههر ٦٢٦ر٣ه ١٤٨١ر٢٠ العربية الدول اجمالى

- ١٣٥ -



) ٧ (رقم جدول تابع
أبوظبي حكومة تمولها التي والمنح القروض
) تابع ( ١٩٨٤ يهبر د ٣١ حتى الصندوق ويديرها

)درهم مليون (

إجمالي منحة لرض
لو& \].~// الدولة

٤٠ر٠.

٤"ر'

األفريقية الدول :ثانيا

أوغندا بة جمهور - ١

أروا - بكواش طريق

٧هر٠

٧•هر -

 االسالسة رة االتحاد القمر جزر نة جمهور - ٢

والتعلم الصحة قطاع دعم

٢ه٩ر٠.

٢ه٩ر٠.

 لة وحمهور االسالسة مورلتانما جمهورلة - ٣

 السفال لة وجمهور مالى

الغفال نهر حوص تنمة

٣٠٦هر٠ ٧هر٠ ٢٩٩ر٠ األفريقية الدول اجمالى

- ١٣٦ -



)٧(رقم جدول تابع
أبوظبي حكومة تمولها التي والمنح القروض
١٩٨٤ ديسمبر ٣١ حتى الصندوق ويديرها

)درهم مليون (

إجمالي منحة لرض
٤بو الدولة

٤"ر
٤"ر

االسيوية الدول :ثالثآ

 لف المالد حزر لة حمهور - ١

الدملكة االتصاالت

٤"ر - "د؛ االمونة الدول احمالى

٢٤ا٨ر٠ه

)١٠٠(/
٦٣٣ر٨ه
)٠٢٦(-/

١٧٨٤ر٢٠

)٧٤(/
العام االحمالى

- ١٣٧ -



) ٨ (رقم جدول
 يديرها الدولة داخل وأنثعلة مشروعات

١٩٨٤ ديسمبر ٢١ حتى الصندوق

امارات درهم مليون ط'ذ مذاعات/!؛؛.

٥٠ ٠ر٠. الفحنبرة مشروعات ١

١ره٦٠ والعن األبقار لتربعة نموذجعة ة حظر انشاء مشروع — ٢

٦/ ) المقام غرى ( الدعى سبح بقار أ مثسروع ~ ٣

٩٣ر٧ه الضممة رأس اسمنت مشروع — ٤

..ر.ه عجمان مشروعات - ٥

١٦/ لحبراتا مدرسة ٦

١٤١ (٥٠ لخلعح ١ طران ٧

٨٢٢ر٨ه االحمالى

١٣٨





المتحدة الرية االمارات - دبي ٤٤٥٣١٧ ,تبعون ٥٦١٣ ,ب - ص والنثر للطباعة الرير


