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الصندوق عن أساسية بيانات

.١٩٧١يوليو١ه : التأسيس
ؤ؛،ة . امارات درهم مليون ٢٠٠٠ : به) (الممرح المقرر المال رأس

امارات. درهم مليون ٢١٣٢١٠٢ :١٩٨٦ ديمير ٣١ حتى المدفوع المال رأس

: المغدوق أغرانى

 شكل في وذلك االقتصادي لنموها تدعيإ واألخرى واآلسيوية واالفريقية العربية للدول االقتصادية الماعدات تقديم - ١
.شروعات أموال رؤوس في ساهمات أو قروض

 . الدهة في مالية سوق ودعيم خلق عل وعمل أغراضه تكمل الني المالية المؤات سيعمىتأ في المعثانكة أو سيعمىتأ - ٢

 . أغراضه تكمل والني التنفيذية الالئحة تحددها الني التعهدات من ذلك وغثر الضانات اصدار — ٣

 .المختلفة المجزية االستثار ومائل في مؤقتة سيلة من له يتوفر ما استخدام - ٤

 . االقتصادية التنمية مجاالت غتلف ني الغنية والمعونات الخرات توفير - ٥

. أغراضه لتحقيق الزمة تكون خدمات أو أشطة بأية القيام — ٦

٨٨ لتمويل امارات درهم مبون ٤٠٢٦١٣٠ : ١٩٨٦ ديمبر ٣١ حنى الصندوق قروض
.نامية دولة ٤٢فى شروعا

امارات. درهم مليون ٢٦٤١٣٦ : التكلفة) (معر ١٩٨٦ ديمر ٣١ حتى الصندوق ساهمات
.امارات درهم مليون ٣١٢٢ ٠ ١٩٨٦ ديمبر ٣١ حتى للصندوق الفتية المعونات

 امارات درهم بليون ٤ إلى به الممرح المال رأس زيادة ١٩٧٩/٩/٢٥ بتاربخ )١٦( رقم جلته في الصندوق ادارة مجلس قرر .
.درهم بليون ٢ به المصرح المال رأس حدد والذي ١٩٧٤ لعام ٧ رقم القانون تعديل بموجب الزيادة هذه اقرار يتعين أنه اال

١١



دذهوق|ببظص

للذهاء|لقشاده|لعر؛
المتحدة الرددة االبارات دولة - طدىابو

١



أبوظبي حكومة لصالح الصندوق يديرها الي والمع القروض
. امارات درهم مليون ٢٥٥٨, *٢ :١٩٨٦ ديمر ٣١ حنى االمارات دولة خارج

.مع) فكل في درض مايون ٧٣٩, ٧٧ و قروض شكل في درهم مليون ١٨١٨, ٢٥ (مآبا

أبوظبي حكومة لصالح الصندوق يديرها الني تالماهما
.امارات درهم مليون ٤٨١٧٠ :١٩٨٦ ديم ٣١ حتى الماراتا دولة خارج

. امارات درهم مليون ٨٢٣, ٨٣ :الصندوق يديرها الدولة داخل وأنشطة مشروعات

. امارات درهم مليون ٧٧٢٣١٨٣ :١٩٨٦ دسر ٣١ سوقحنىا أنشطة اجالى

االقراض: شروط

 ,للمثرع الكلية التكلفة من ه./' . عل وال ماله رأس من ./' ١ * عل مثرع أي في الصندوق ماهمة تزيد أن يجوز ال - ١

 .المثروعات من نوع لكل بالنبة االقراظر بثروط يختص فيإ الدول بين التمييز عدم - ٢

 التنمية برامج أو خطط في أولوية من تحتله ما بقدر اال آخر نوع عل المثروعات أو القطاعات من معين نوع تفضيل عدم - ٣
.للتنمية معدل أفضل تحقيق تبدف المعنية الدول في

 .معقولة امهال فرة مع الداد وأجل الفائدة لعر بالنبة ميرة بثروط القروطى تقديم يكون - ٤

 .االتفاقية تنفيذ ومعروفات االدارية المعروفات مقابل بالمائة نصف قرظى كل اتفاقية ني المقرر الفائدة سعر إلى يغاف - ٥

 الماهمة هذه كانت اذا خاصة المناسب التجاري العائد ذات المثروعات أموال رؤوس في الصندوق ماهمة تكون - ٦
 الذي للقطاع حيوية أهمية ذا المثرع يكون أن وبثرط المثروع في الماهمة عل والموات األفراد تشجح إلى متؤدي

.المتفيدة للدولة القومي ولالقتصاد يمثله

 واالقليمية المالية المهسات هع خاص بو^ه نسبيا الكبى المثاربع تمويل في ركةوالمثا التنسيق إلى الصندوق يعمد - ٧
.المثروعات هذه مثل لنجاح نا طل األخرى والدولية



غباش سعيد معالي السياحي-بناية النادي منطقة المراسالت:
(الصندوق) الرقي العنوان)-٨١٤( : بريد صندوق
 ع٧٢٢٢٨٧-تلكى٧٢ه٨.. : تليغون

)٠٠٩٧١٢( ٧٢٨-٨٩. فاكس:
. المتحدة العربية االمارات - أبوظبي

 والعثرون الثالث الدوري االجتزع في االفتتاح كلمة يلقي الصندوق عام مدير التوس ناصر سعادة

٠ ١٩٨٧ يناير ١٥ - ١٢ أببغلبي - واالقليمية الوطنية العربية التنمية مؤات بين للتنيق

١٤



)١( رتم شكل
 ١٩٨٦ ديسر ٣١ حنى المذوق أنشطة الجالي العام التوزح

امارات) درهم مليون ٧٧٢٣,٨٣(

١٥



 العربي االقتصادي لال أبوظبي لصندوق التئظيمي الهيكل

االدارة مجلس

العام المدير

العام التثار

العام المدير ساعد

افشارين الخبراء لئ١ ض

ي
المكبة اسي

الحامات ادارة االدارية الثغون ادارة القروض تغفين ادارة  االستثارات ادارةالعلميات ادارة
المصرفية والشئون

مم r "ل الدول تم ٢د مم مم

شئون الدول العربية الدول
الدول الدول

الموظفين األفريقية
واألخرى

اآلسيوية
واألخرى األفريقية العرية

الفتية اللجة

مكتب

للخرام (مجح مكتب

ادارة

قم
والدوريات والكتب للوثائق مجح

مم ٢د مم
الحاب الحامات العالقات

االلي العامة

 الثغون لجنة
والمالية االدارية

ابولة
ء
والعمالت

األجنبية

االستثارات لجة

قد
والمتابعة



المربي االقتصادي لالنط، أبوظبي صندوق ادارة مجلس إلى مرفوع تقرير

خبيان ال زايد بن خليفة البخ المو صاامحب

العربي االقتصادي لالنط، أبوظبي صدوق ادارة مجلى رئيى

، وبعد طيبة تحية

 ،العربي االقتصادي لالنط، أبوظبي صندوق بانشا، الخاص ،١٩٧١ لعام ٣ رقم القانون من )٨( رقم المادة لنص تنفيذأ
 ،باالظع التكرم برجاء ،١٩٨٦,١٩٨٥ لعامي النوي التقرير الصندوق ادارة مجلى وإلى سموكم إلى أرقع بأن أتشرف

واالحرام التقدير خالص لع

الغريس ناص

الصندوق عام مدير

١٩٨٧ يونيو أبوظبي

١٧





 نبيان ال محمد بن سرور الثخ لمو التقرير تقديم
االدارة مجلس رئيس نائب

 عثرة خمة أكمل قد الصندوق يكون وبعدوره ٠١٩٨٦ ،١٩٨٥ عامي خالل الصندوق نشاط التقرير هذا يتعرض
. النامية للدول الخارجية المساعدات مسيراً في عاما

 النامية الدول في التنمية جهود عل سلبيا شك دون أثرت هامة تغيرات العامين هذين خالل العالمي االقتصاد شهد لقد
 غيوصالح ني التجاري التبادل نسب وتدهور النموالحقيقية معدالت انخفاض فبجانب . خاص بوجه تخلفا واألكثر عام بوجه
 العديد في المالية األوضاع تدهور ذلك عن نتح وقد . صادراتها نمو معدالت في ملحوظا انخفاضا ذلك صاحب الدول هذه
 نمو عل المحافظة عل مقدرتها عدم عليه ترتب الذي اآلمر ،الخارجية ديونها خدمة عل بمفدرتها يتعلق فيإ الدول هذه من

 في صخمة اعباء الكبين الخارجية الديون ذات النامية الدول وواجهت .فيها التنمية وبراهج خطط مع يتمشى بعا وارداتها
 زال وما الدول، هذه أمام ووعرا طويال الطريق ومازال المتاحة. المالية الموارد شح امام التصحيحية مج الين تطبيق امكانية
 الدولية التجارية البنوك دور تقلص في تتمثل مالئمة غر دولية مالية أوضخ ظل في المهراكمة ديونها جدولة العادة مستمرا الحوار

. الدول هذه من العديد في الخارجية والتجارة واالستثإر االستهالك معدالت انخفاض عليه ترتب الذي األمر ،التمويل في

 العام في ظهرت لألمل بوادر اآلفق في هناك النامية، الدول من العديد واجهت الني الصعوبات هذه من الرغم وعل
 النظر إلى يدعونا الذي األمر افريقيا، في الجفاف وانحسار والتضخم الفائدة أسعار انخفاض استمرارية في وتمثلت الماطي
. الدول هذه في الزراعة قطإع مستقبل نحو بتفاؤل

 من النفط أسعار انخفاض في كانت الماضيين العامين في للنفط المصدرة الدول واجهت الني للمشاكل البارزة السإت ان
 الفائدة اسعار وانخفاض ، ١٩٨٦ عام منتصف في للرميل دوالرا ٦ , ٧٥ حوالي إلى ١٩٨٥ عام منتصف في للرميل دوالرا ٢٩

 صحب وقد ٠١٩٨٦ عام منتصف في /'٠٦ حوالي إلى ثم ١٩٨٥ عام منتصف في /٠٨ حوالي إلى ١٩٨٤ عام نهاية في/١ من.
 انخفضت فقد القهوة، وباستثناء الماطي. العام خالل / ٢١ بنسبة األمريكي للدوالر الحقيقية القيمة في انخفاض ذلك

 الجارية العلميات ميزان في وعجز لها التجاري التبادل نسب انخفاض عليه ترتب النامية، للدول األولية المواد أسعار معظم
 الدول تهذه أدى الذي ألمر ا بوص، انخفضت الي األموال رؤوس تدفقات طريق عن تمويله تم ،كمجموعة الدول لهذه
. األجنبية احتياطياتها من السحب عل التمويل في االعتاد إلى

١



 النفط أسعار انتعاش بداية في تمثل حاليا للنفط المصدرة الدول أمام األمل من بصيص ظهر القاتم االطار هذا وداخل
 تستمر أن وناًمل . أمامها التحدي لمواجهة وترابطها تماسكها خالل من (أوبك) للنفط المصدرة األقطار منظمة بجهود وذلك
 منتصف في كانت كإ مكاثما الدول هذه لتتبوأ طويلة لغزات النفطية والعوائد األسعار في االنتعاش مئم للمزيد الجهود هذه

. الخارجية والديون المساعدات أزمة قضايا حل في بثقل ولتاهم السبعينات

 تزث أن الطبيعي من وكان . الدولي التمويل ميدان في ومنظإثما األوبك دول واجهت الني الظروف هي تلك كانت
 الطبيعي من آلن . الوارة سنوات في عليه كانت عإ الخارجية نحومساعداثما اندفاعها في العربية االنإئي التمويل مؤسسات

 عل ومباش؛ ايجابية بصورة تؤبر أثما من والتأكد بتمويلها تقوم الني المشروعات نوعية عل المؤسسات هذه تركز أن أيضا
 من نوعية عل األخز الغز في المؤسسات هذه ركزت أن نتيجته من كان الذي األمر النامية، الدول في االقتصادية األوطاع

 ومن . تجارية مصادر من للتمويل مشجعين غر القطاعين هذين أن باعتبار األساسية والبنية الزراعة قطاعات في المشروعات
 بنفس ليس ولكن النفط، عائدات بانخفاض العربية للمؤسسات الخارجية الماعدات حجم يتأثر أن أيضا الطبيعي

 هذه أن الحظ حسن ومن . العائدات لهذه الحاد االنخفاض منذ األقراص عن امتنعت قد المؤسسات هذه لكانت واال . الدرجة
 في أشلبي صندوق يدخل (والى المؤسسات فهذه وبالتالي ،بها الخاصة ميزانياتجا لها مستقلة عامة هيئات هي المؤسسات

 القرض أقساط سداد في المتمثلة المالية مواردها من الذاني التمويل عل أساسا النفط اسعار انخفاص منذ اعتمدت اطارها)
 الظروف هذه تحت ولكن قروضها، تدوير اعادة عل تعمل المؤسات هذه فان وباختصار االستثارات. وأرباح والفوائد
 تعطي جديدة مشروعات وتمويل القروطر هذه اسزاد لضإن والحيطة الحذر من بشيء ذلك يكون أن يجب شرحها السابق
 في بتعهداتجا تلتزم الني الدول فان وبالتالي . واالقتصادية السياسية المخاطر عن بعيدا فعاليتها ولها واجتإعيا اقتصاديا عائدا
. مؤازرة عون كل العربية المؤسسات حميع من تجد التنفيذ في وموضوعية لمشروعاتها ادارتجا حسن وظهر القروطر سداد

 مرآة بحق يعتر فالصندوق . السابقة المفاهيم عل حي كنموذج العربي االقتصادي لالنإء أبوظبي صندوق دور يأني وهنا
 . الدولية التكتالت أو المصالح عن النظر بعرف التعاون هذا عليه يكون أن يجب كإ الدولي التعاون أواصر تدعيم في للدولة

 الصندوق يجرص والى الخارجية؛ المساعدات في الدولة رئيس تجيان ال سلطان بن زايد الشخ سمو فلسفة هي الواقع في هذه
. السمحاء االسالمية الشريعة مباديء من صاة سمو حددها كإ تطبيقها عل

 مليارات ٤ عن تزيد بقيمة خارجية قروضا قدم ١٩٨٦ عام تجاية وحش ١٩٧١ عام في انشائه منذ أبوظبي صندوق ان
 وبلغت . األخرى الصديقة الدول وبعض وآسيا وافريقيا العربي العالم في نامية دولة ٤٢في مشروعا ٨٨ لتمويل وذلك درهم

 الغنية المعونة براهج بجانب هذا . درهم مليون ٢٦٥ حوالي مشزكة ومشروعات شركات أموال رؤوس في الصندوق مساهمات
 ومتابعة بادارة يقوم الصندوق فان معلوم هو وكإ .درهم مليون ٣ بلغت والني للمثروعات الجدوى دراسات وتمويل

 ١ , ٨ حوالي مهها درهم مليار ٢ , ٥ من أكثر بلغت والي ومخ قروض شكل في الخاح في أبوظبي حكومة تمولها الني المشروعات
 رؤوس في ماهمات ادارة إلى باالنافة هذا . ترد ال منح ثكل في درهم مليون ٧ ٤ و* ميسرة قروض شكل في درهم مليار
 يقوم الدولة سمورئيس ض بتوئهات كذلك . درهم مليون ٤ ٩ حوالي بلغت أبوظبي حكوية لحساب مشركة ثركات أموال

 . درهم مليون ٨٢٣ بلغت والني الدولة داخل أبوظبي حكومة تمولها الى المشروعات ض العديد ومتابعة بادارة الصندوق
 حكوة ض أو الذاتية موارده ض مواء ١٩٨٦ عام لمهاية حتى الصندوق أنشطة مجموع أن نذكر بأن نفخر فاننا وباختصار

 العطاء مبرة حميلة عن بحق يعر الصندوق عمل محعلة في الفخم النشاط هذا . درهم مليار ٧ , ٧ حوالي بلغت أبوظبي
.الله باذن رتنامى تزدهر وسوف ببا ونعتز نفخر حصيلة وهي اآلن وحتى انشائه منذ

، ١٩٨٥ عامي خالل له الجديدة واألنشطة المشروعات بايجاز يعرطى التقرير هذا فان البداية، في ذكرنا أن سبق وكإ
توسح مشرع هي مشروعات أرح بتمويل الماطيين العامين خالل الصندوق قام الجديدة، للمثروعات فبالنبة ٠ ١٩٦٨



 طريق وشروع ،جيبوق جهورية في جيبوني مطار تطوير وشرع ،اكعبية الديمقراطية اليمن بجمهررية عدن ميناء وتطوير
 نغى خالل الصندوق قام كذلك . النفاد بجمهورية زراعية أراني استصالح وشرع كينيا، بجمهورية تمباك كابرنت
 قام فقد ،المنح ادارة عن أما . أبوظبي حكومة من وبتمويل مالي جهورية في المدفوعات ميزان لدعم قرنى بادارة الغزة

 بمنطقة الريفية المساكن وشروع ،الثعبية بنجالديش جهورية في االجتإعية الخدمات مشاربع ومتابعة بادارة الصندوق
 أما . والمخ االقراض جاب عن هذا . المغربية بالمملكة المغرب اسكان وشرع ،التونية بالجمهورية حانبه باش لزدين/

 كل في ماهماته بتطوير الماضيين العامين خالل الصندوق قام فقد ،مشزكق شركات أموال رؤوس في الماهمات جانب عن
 بالجمهورية العامري ببج الغالحية والشركة الممتازة البذور وشركة ،المفريبة بالمملكة السياحية لالستثإرات دلما شركة ض

 تأسيى في التربة والجمهورية بنجالديش جهورية من كل مع الصندوق مساهمة ١٩٨٦ عام أواخر في تم كذلك . التونية
. لالستثإر المساهمة دألناضول االمارات وشركة المحدودة لالستثإر وبنجالديش االمارات شركة

مأرب) (سد الجنتين ري لمثربع الرسمي االفتتاح الماني العام أواخر في تم بأنه ، المجال هذا في االنارة وتجدر
 عن بالكامل تمويله تم المشرع أن المعلوم وس . بافتتاحه الدولة رئيى سمو قام وقد ، اليمنية العربية الجمهورية في

 أنجز وقد واآلن ٠ ١٩٨٤ عام منتصف في السد لبناء االتفاقية توقع وتم للصندوق االشراف وأوكل سموه من منحة طريق
األخرى. السدود بمثروعات مقارنة للغاية قصرة زمنية مدة وفي قياسي انجاز بمثابة يعتر فهو الكبر المشروع هذا

 تبناها الني الفلسفة هده االمارات، لدولة الخارجية المساعدات فلسفة مضمون عن بحق يعبر الجنتين ري مشرع ان
 الدولي التعاون فبدون . المجاالت شتى في البناء التعاون أواصر تدعيم وفي االنانية في اخواننا ماعدة في الدولة سمورئيى

. التعاون هذا مفهوم تطبيق عل حريصون لنة والحمد ونحن لالنهيار، العالمي االقتصاد يتعرنى األناني

dfgjLpd
١٩v ١٩-٥ v،





خاص نصل

) مأرب سد ( الجتتين ري شروع عن

اليمتية العربية بالجمهورية









) مأرب مد ( الجئتين ري شروع

 ذئ٩تةةء تزقتقو;اًقآلواًد; ئهوأعن يلمإا؟تقانشيي;بغ٤اتقذمذيتاىس

 ئبتن٤هئل; ألتب هيبتو عيواًنالت ض®

))e< الاًلكعور١ ولملبزى بماكعروأ دنكجذيننهم . /سدريب
 العظيم الله صدق

٠ ١٧ - ١٥ األيات يبأ سورة

:مفدمة

 طبيعية لظروف استجابة بناؤه كان حضارية، معالم من السبئية الدولة أبدعته ما وقمة اليمن مفخرة القديم مأرب سد
 تصميم تم حيث الوقت نفس في والنادرة القوية السيول مياه عل اليطرة ضرورة اقتضتها ئبئة وجاجة خاصة واجتإعية

 الد أمام المنبطة األرضى بذلك وتحوك الزمان ذلك في الغنية العمر وامكانات الظروف تلك يالئم بإ وتنفيذه القديم الد
 اليقين نبؤها ورد كإ جنتين سميت حتى والفواكه اكإر من األرضى تلك تنبت مما الخرات كثين الظالل وافرة فيحاء جنة إلى

 العصور. عر صداها وتردد الكريم القرآن في كذم الذي

:القديم مأرب سد تارخ

 القديم اليمن لتارخ رؤيتهم اطار في جاءت مأرب سد حول السابقين والمتثرفين العئإء لكثرمن التاريخية الكتابات ان
 الحبثي باالحتالل رنتهي الميالد فبل الخامى القرن في ))المكارب (( آليانات دويالت ظهور بداية مع لدتبم يبدأ والذي
 اليمني القاثد يد عل الغزو ذلك من اليمن تحرير ثم اإلسالم قبيل أي فيها الحكم الحبثي أبرهة وتولي م ٥٣٣ منة لليمن
.ميالدية ٥٧٣ ستة يزن ذي بن سيف

 النقوش فيها بإ القديم اليمن بتارخ المتصلة والمعالم والنقوش األثار كل المؤرخون أوكك أعاد التاريخى االطار ذلك وفي
 لجب سد بناء أن مفهم كثير لدى اعتقاد ساد فقد النظرية تلك من وانطالقا الزمن من الحقبة تللن، إلى مأرب بد المتعلقة

 عهد في الميالد قبل ادس القرن في ومصارفه وقنراته مرافقه بجمع والكامل البائي شكله اتخن أن إلى مراحل عدة عل تم
 م الف لك األيمن المعرفا آلن مكرة عل )) المن ((بحرف اسمه والمنقوش سباً دويلة ينوف(حاكم) علي ممهو المكرب
 النبي أن المعلوم ومن الحبثي أبرهة عهد في كان مأرب لد واصالح ترميم آخر أن الباحثين بعض يرى كإ .قائإ زال ما الذي
 ال سيجة وهذه I الني عهد في العرم السيل وكارثة مأرب سد انميار يكون وبالتالي أبرهة) عهد الغيل(آخر عام في ولن $

.اإلسالمي العربي والتاريخ العقل يقبلها



 اليمنية المناطق من العديد في حديثا األثرية العلمية البعثات بعض ببا قامت الني األثرية والتنغيبات الدراسات وجاءت
 والدراسات األثرية التنقيبات تلك أهم ومن القديم اليمن لتاربخ المرسوم االطار ذلك سالمة وعدم الرؤية تلك قعور لتثبت

 لجامعة األثرية العلمية والبعثة االيطالية اآلثار وبعثة األلمانية اآلثار وبعثة الوفيتية األثرية البعثة ودراسات تنقيبات العلمية
 اليمن تاريخ أن قيمة ونقوش آثار من عليه عثرت بإ األثرية والتنقيبات الدراسات تلك أكدت حيث األمريكية بنسلفانيا
 بعد ما ودويالت كيانات ليست|ال الكيانات تلك وأن الميالد قبل الخامس القرن في المكارب ودويالت بكيانات يبدأ لم القديم
 يبأ اسم اختر وقد )) سبأ مكرب (( لقب حكامه وحمل سبأ امم وحمل بمأرب قام الذي الكيان أشهرها ومن مأرب سد المهيار
 فيها مادت أن بعد ممزق كل االخهيار بذلك أهلها وتمزق العرم اليل بكارثة انهارت الني العفلس المملكة ألسم تخليدا

 أكر مأرب سد وكان الميالد قبل السادس القرن أواخر وحتى الميالد قبل الرابع اآللف منتصف ص تمتد ععور في الحضارة
.الحضارية انجازاتها وأهم

 تؤكد معر، في والفرعونية العراق في والبابلية والومرية اليمن في البغية والوائق والرسوم النقوش الكثرمن هناك أن كإ
 للبابليين أيضا صرتهم وعا م. ق.٢٧ه٠ إلى م. ق.٣ه٠* من الفقاً في الرافدين بالد في للنمريين السبئيين معاصرة كلها

 ١٤٥ا مابين الغرة ممرفي ني والفراعنة البئيين بين اتصال وجود إلى اضافة ق.م.٦٠ق.م.إلىا٢٧مناه الفشة في
ق.م.٦٠ق.م.وا

 بى قد القديم مأرب سد يكون أن األرحح من أنه القول يمكن العربية التارمة المصادر إلى واستنادا تقدم ما عل وبناء
 بن شمر عبد الملك عهد في . م . ق ٢١ * * إلى م. . ق ٢١٥ * ض الغرة في الكرى سبأ لمملكة الثالث العصر بداية في

 . سباً مملكة مؤمر األكواً (سباً يشب بن سبأ إلى نبه ويمر الثاني بسباً تلقب والذي الغوبش بن وائل

:يلي ما والنهاية البداية في كثر ابن الحافظ أورد وقد

)I وسلط شمس) (عبد سبأ بناه من أول كان مأرب سد أن وغرهم المفرين من والخلف اللف علمإء من واحد غر ذكر 
...)). فرسخ في فرسخا اتاعه وكان بعده حمير فكمله بناؤه يكتمل ولم ومات اليه يفد واديا سبعين اليه

: من تتألف مأرب سد منطقة في القديم الري نظام عليها قام الني األساسية المنشات أن األثرية البعثات دراسات وتفيد

.الوادي محجز والذي الد جدار )١
 . )) الصدفان (( الد جانبي من المياه بواسطتها تخرج الذان الكبيران المصرفان )٢
 .بالجنتين المصرفين تربطان اللتان الرثييتان القناتان )٣
 الحقول. تقي والني الفرعية القنوات من المكونة الري شبكة )٤
 . عبيدة وادي في الجنتين حقول )٥

: (التبابعة) سباً ملوك أهم ومن

عام بين ما ^لك والتوراة الكريم القرآن في سليإن للنبي زيارتها واقعة المنكور سحر ذي شحبيل الملك بنت بلقير الملكة -
ق.م. ٩٢٥ وعام م. ق. ٩٥*

م.) ق.٨٤-ه٩(*ا نيعم ياسر الملك -

٢٦



 مأرب سد لمنشات الشميم أعإل استمرت حيث مأرب سد ترميم تم عهده وفي أسعد كرب أبي بن يعفر شرحبيل الملك -
م.). ق.٦٦-ه٦٩ءاما(ه ثالثين

 ذلك بعد يعرف وال الحضارة تلك انميار ذكرى تفجره صار القديم اليمن الزدهارحضارة رمزا مأرب سد كان ما وبمقدار
 وامتزجت المبالغة روح تواترها عر عليها وغلب الكبير الحادث أخبار الناس وناقل للسد، البائي اآلنميار كان ومتى كيف

 ظهور عنا نتح حيث والشميم الصيانة أعإل قلة بسبب كان السد انميار أن يرون الباحثين معظم أن اال . بالحيال الحقيقة
وابر. الد فتداعى الشروح تلك خالل من المياه وسربت قوية سيول فنزلت السد جسم في شروخ

دذآلزق
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إنكل الينت دالك ى إذ ممزى كل ومزتننهم احاديث لجعلننهم انفهم وظفرا اسفارنا بين بثعد ربنا تقالوا

#)،،ث;اوئبأدشثوفاثشإالفرك؛ث تأرتخور©
.العظيم الله صدق

٢-»١٨ اآليات سبأ سورة

 اآلمنة الرغيد,البالد والعيش النعمة من فيه كانوا ما يباً سورة من اآليات تلك من تقدم ما في وتعالى سبحانه الله وصف
 نزل حيف بل ماء وال زاد حمل إلى يحتاج ال مسافرهم أن بحيث وثإرها زروعها كثرة هع بعض من بعضها المتقاربة والقرى

 القبائل بعض نزحت حيف األرض في فتفرقوا بكفرهم العرم السيل اليهم الله فأرسل النعمة بتلك بطروا ولكنهم وثمرا ماء وجد
.وفيان الثام وباآلد الرافدين بالد وأخرى الحجاز واستوطنت

:الجديد مأرب سد

 حضارتها معالم من كشرا الرمال فيها طمرت حالكة عهو العرم اليل كارثة وبعد الماضية القرون عر اليمن عل توالت
 دولة رئيس تهيان ال سلطان بن زايد الثخ المو صاحب دور جاء أن إلى ،جرداء قاحلة أراض إلى الجنتين أواخي وتحولت

.الجنتين أرنحى إلى الرخاء يعيد كي العظيم مأرب سد بناء اعادة تمويل لي الصادقة سموه رغبة ليوكد المتحدة العربية االمارات

 مياه واستغالل تنظيم لدراسة ١٩٧٦ عام في االستشاريذالعالمية الدور احدى اختيار تم فقد سموه بيهات عل وبناء
 التوصيات تضمن والذي ١٩٧٨ صيف في الجائي تقريرها بتقديم االستشارية الثركة قامت حيث عبيدة وادي في السيول
التالية:

.المياه من مكعبا مزا مليون ٣٩٠ وبعة مزا ٣٩ بارتفخ ترابي سد اقامة -
.الري مياه لتوزيع الرئيي السد بعد تحويليين سدين انثاء -

٢٧



.الزراعية األراضي إلى المياه تنقل كلم ٥٥ اطوالها اجالي يباغ خرسانية قنوات انشاء -
مناطؤ جح لخدمة مستقبال تطويرها وامكانية بالمنطقة خاصة علمية زراعية أبحاث لمركز نواة لتكون نموذجية مزرعة انشاء -

. اليمنية العربية الجمهورية

: الجتتين ري شروع مكونات

اآلتية العناصر من المثرع يتكون
الرئيسى. )الد١
 . تحوطان سدان )٢
. الرئيسية القنوات )٣

الرئيي: الد أوال:

ض ٣٩ ارتفاعه -
مرا ٧٦٣ طوله -

أمتار ٦ القمة عند عرضه -
مترا ٢١٥ القاعدة عند عرضه -

وهوسد مالمكفى ملمون ٢ 5 ٨ -حجمه
كيلومالمرلع ١٠, ٠٠٠ خزانه حوض ماحة -

المياه من مكب مز مليون ٣٩ ٠ التخزرنية السد -سعة

 مأرب مدينة غرب كيلومتر ١١ بعد وعل شرقا ٤٥ ))٢ * (( طول وخط شلال ١٥ ))٣ * (( عرض خط عند الرئيي الد يقع
.التاريخية آلهميته عليه حفاظا القديم السد قبل كيلومز ٣و

 وبطاقة ماز ١٩٥ وطوله مز ٢ , ٥ قطره أسفله في أنبوب طريق عن الد خلف إلى الد أمام من المياه تمريف وتم
 طبيعية قناة إلى خاللها من المياه تندفع حيف واحتياطية رئيسية ببوابات ومزودة الثانية في مكعبا مرا ٣٥ إلى تصل تعريف
 اصافة للزراعة الضرورية المياه مقدار في التحكم بذلك ويتم األول التحويلي الد إلى تصل حش الوادي عير مهرا ٢ * عرطها

. الجوفية المياه عل المعتمدة الزراعية المناطق في اآلبار تغذية إلى

 عن كيلومز ٦ ويبعد مترا ٢٨ا بطول طبيعي (مهرب) مغيض طريق عن تمريغها فيتم الد خزان في الزائدة المياه أما
 الد أمام المياه أرتفلع أن هنا بالذكر ويبدر مترا ٣٢ ارتفزع إلى الد بحل في المياه ارتفاع يمل عندما المفيض ويعمل الد
.مترا ٢١ بلغ له ارتفاع أقعى إلى ١٩٨٦ ابريل شهر في وصل

 : يلي ما القياسات تلك وبشمل السد بجسم تحدث قد تغيرات أي مراقبة لغرض قياسية بتجهيزات السد تزويد تم
.مختلفة أفقية مستويات عل السد جسم عل المياه ضغوط لقياس وحدة ١٤أ-



:اهج;:;:
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. اليمنية العربية الجمهورية - ١٩٨٦ سنة ديسمبر ٢٠ في الجنتين ري مشروع افتتاح



 . السد خلف آلخر وا المحور عند أحدهما السد جسم هبوط لتحديد مقياسان ب

: التحويليان السدان : ثانيا

 ربع متبعا والغرض الرئيسية القنوات ماخذ موابع وعند الرئيس السد أسفل عبيدة وادي مجرى عل صفران سدان وهما
. التحويليان السدان عبا زود بوابات خالل من القنوات لتلك ودخولها المياه مناسيب

: الرئيسية القنوات : ثالثا

 لمساقط منشات عليها وتقام ١ : ٢ الجانبية وميولها الشبب من تقلل بطريقة تصميمها تم خرسانية مائية مجارى وهى
 . مرا كيلو ٥٥ أطوالها واجالي مزا ٢ , ٣ ٠ إلى ١,٢ه بين يرواح القاع وعرض األراضى انحدار لشدة نظرا المياه

: يلي فيإ الجديد السد فوائد وتتلخص
 .األولى المرحلة في هكتار ٩٢٩٣ إلى هكتار ٣٣٠١ من المزروعة األراطي مساحة زيادة ) ١
 . السد من الخارجية التصريفات في للتحكم الري عملية تنظيم في مهها لالستفادة دائمة بصفة الخزان في المياه توفير )٢
 . السنة طوال القنوات وفي السد خزان في المياه لتواجد نظرا الجوفية المياه غزون زيادة )٣
السيول. بفعل االنجراف من الزراعية األراطي حماية )٤
 الزراعة طريق عن وذلك وحمضيات حبوب من متنوعة محاصيل النتاج الالزمة االمكانيات توفير في المثروع يساهم )٥

. الزراعية الرقعة وزيادة السنة طوال المتكررة الدورية

 الرئيسي للسد التنفيذ أعإل انتهت وقد أمريكى دوالر مليون ٨ . الجنتين وري مأرب سد لمشروع االجالية التكاليف تبلغ
٠ ١٩٨٧يوليو في الرئيسية والقنوات التحويليين السدين في األعإل باقي تنتهي أن ويتوقع ١٩٨٦ ابريل في



 األدل الفصل

 الصندوق مشروعات

١٩٨٦ ،١٩٨٥ عامي خالل

٣١





الشعبية الديمقراطية اليمن جهورية

r1 عدن ميتاء وتطوير توسع مثروع :المشروع -

. اليمنية ء المواني معلحة : المشرع تنفيذ على القائمة الهيئة

: على المثرع يشتمل :المشروع رصف

 .الجديدة واألرصفة الحالي الرهيف أمام ايواقعة المنطقة وتعميق ،الحالي المالحة مار وتوسع تعميق )١
 .مراً ٧٥ . بطول للغن جديدة خرانية أرصفة تشييد )٢
.الجديدة األرصفة خلف األرافي واعداد ردم )٣
 كساحات السعإلها المردومة األرافي من المتبقية المساحات ربليط العابرة البضائع لتخزين مغوفة متودعات تثييد )٤

.مكشوفة تخزين
 .الكهربائية وللمحوالت الحريق فد خاصة مباني تشييد )٥
 ,جديد مسقوف مستولع ببناء الحالي الرصيف تطوير أعإل )٦
 والحانات. البضابع لمناولة رافعات توفير )٧
 .ثمة رافعات توفير )٨
 .والتدريب الدراسات )٩

 .االستشارية الحدمات )١٠

:القومي االقتصاد على وآثاره المثروع من الهدف

 الي الموجودة االختناقات عل التغلب وإلى فيها المتوقعة والزيادة الحالية الغن حركة متطلبات تلبية إلى المشروع تهدف
.الميناء عر البضاح نغل حركة وبطء السفن وشحن تفرخ تأخر إلى تؤدي

- امارات درهم مليون ٢ ٢ * حوالي : المشروع تكاليف

٣٣



ا٠ئه.

الشعبية الديمقراطية اليمن بجمهورية القديم عدن ميتا، اًرصفة أحد

:•م.
I

؟؛*؟؛
n

:ت٠ذ

سث/مي



: التمويل مصادر

 : العربي االقتصادي لألناء أبوظبي صندوق
 : العربية االقتصادية للتنمية الكويي الصندوق
: للتنمية العودي الصندوق

امارات درهم مليون ٣٧
امريكي دوالر مليون ٢ *
امريكي دوالر مليون ٣ *

القرض: شروط

امارات درهم مليون ٣٧ القرض قيمة

٢ا٠٤/١/.٣١-١٩٩./٤/٣٠ القرض مدة

منويا /٠ ٣ الفائدة سعر

سنوى نصف قسط ٣ ٠ السداد

سنوات ٤ ن االمهال فما

١٩٨٥/٩/٢٥ االتفاقية توقع تارخ

٣٥



جيبوفي جهورية - التطوير بعد المطار لمبنى منظر



جيبوني جهوريه

جبوب مطار تطوير : المثروع اسم

 جيبوي مطار هيئة : المشروع تتفين على القائمة الهيئة

: رثيية مكونات ثالث عل المثروع يشتمل : وع المثر وصف

 غزن توسع ،مزمرح ١٤اا بحوالي تقدر ساحة باصافة وذلك طابقين من المكون القائم الركاب محعلة مبنى توسع - ١
المياه. تعريف ومجاري الخدمات طرق وتمديد مربع، مر ١ * ا ا بحوالي البفاح

 . مزمرح ١ « « ا بحوالي المربض وتوع اسفلتية طبقة باضافة والمربض والممر المدلج تقوية - ٢
 . لالستقبال وآخر للبث جديد مركز انشاء ذلك في بإ االتصال أجهزة تحديث - ٣

بين كفاءته ورفع المطار يقدمها الني الخدمات تحين إلى المشرع ;هدف : القومي االقتصاد على وآثاره المثروع من الهدف
المنطقة. في األخرى المطارات
 . امارات درهم مليون ٧٧ بحوالي تقدر : المشروع تكاليف

: التمويل مصادر

.امارات درهم مليون ١٨١٥ : العربي االقتصادي لالناء أبوظبي ضدوق
.كويني دينار مليون ٢,٧ : بيمة الر االقتصادية للتنمية الكويني الصندوق
. أمريكي دوالر مليون ٧ يعادلما : للتنمية السعودي الصندوق

: الغرض شروط

امارات درهم مليون ١٨,٥ القرض قيمة

١٩٨٩/٦/٣-٣/١٢/٣١..٢ . القرض مدة

سنويا/'٠٣, ٥ الفائدة سعر

سنوى نصف قط ٣ ٠ الداد

سنوات ٣ االمهال فترة

١٩٨٦/٧/٣١ االتفاقية توقح تاربخ

٣٧



كيتيا جهورية - نمباك - كابرنت طريق شروع



كيئيا جهورية

كابرنت-تمباك طريق مثروع : المشروع اسم

والمواصالت النقل وزارة : المشرع تنفيذ على القائمة الهيئة

بناء ويشمل ،واحد ممر ذو الدورت - رهوتما طريق من تقريبا كيلو ٢ ٥ انشا، من المشروع يتكون : اكروع وصف
. المياه تصريف أعإل آلذلك ومعابر جسر

 يتني مد بين كيلو ٢٥ بطول مفك طريق تشييد إلى المشروع تبدف : القومي االقتصاد على وثاره المشروع من الهدف
 اقتصاديات وتحين والمواد األشخاص انتقال لتهيل وذلك الريفي الدورت - مارهوت طريق من كجزه ونمباك كابرنت

.الخارجي والعالم كيتيا من األخرى باألجزاء وربطها المنطقة

 األجنبي بالنقد /٠٧ * نحو مغبا ،امارات درهم مليون ٢ ٥ بنحو المشروع من الجز، هذا تكاليف تقدر : المشرع تكاليف
. المحلية بالعملة /٣ ‘و

.العربي االقتصادي لألنإ، أبوظبي صندوق من بقرض بالكامل المشرع من الجز، هذا يمول : التمويل مصادر

الغرض شروط

امارات درهم مليون ٢ ٥ القرض قيمة

١٩٩٨/١٠/٣١٠١٩٨٩/٤/٣٠ القرض مدة

سنويا./'٣ الفائدة سعر

سنوى نصف قط ٢ا الداد

سنوابت ٣ 1™ ■ االمهال فين

١٩٨٥/٩/٢٨ االتفاقية توبع تاريخ

٣٩



النفاد بجمهورية الزراعي المطام مشروع



النفاد جهورية

(مايد) الزراعي المطام : المشروع امم
 النفاد) بجمهورية الريفية التب (وزارة اال؛ هيئة : الروع تغين على القائمة الهيئة

 اطار في المطام بمديرية النفاد خبر حوض صمن تقع جديدة هكتار ٢*١٧ استصالح من المشرع يتكون : المشروع وصف
 تبح موجودة قروية ري مناطق بع المثر يشمل كإ .وأوركاديري أوآلري، حمادي ،أندولوماجي كوبيليو، هي مناطق أربع

 الماعدة المشرع يوفر كإ .قروية ري مناطق شكل عل أخرى هكتار ٦ * * استصالح إلى اصافة هكتار، ٥٤٤ ماحتها
 أيضا المشروع ويشمل ,سابقا مستصلحة هكتار ٣٦ * ٦و حديثا متملحة هكتار ٢٨١٧ مضا ر هت ٦٤٢٣ لقرابة الغنية
 . األسإك وبية المواني قربية التثجير اعادة أنشطة

 القومي: االقتصاد عل وآثاره المشروع من الهدف

 .المياه مصادر عل اليطرة من المنطقة سكان المشرع يمكن - أ
 .المنطقة في الزراعة رطوير تحين - ب
 . المنطقة سكان معيشة مستوى تحسين - ر

 .الغدا، من الذاني االكتف، تحقيق عل المنطقة مكان المشروع ياعد - د

 .امارات درهم مليون ٩٢, ٢٦ بحوالي المشروع لتنفيذ االجالية التكاليف تقدر : المشرع تكاليف

 التفال وحكومة االقتصادي للتعاون الفرني المركزي الصندوق من كل ياهم ،الصندوق جانب إلى : التمويل مصادر
.المشرع تمويل في المطام منطقة من السنفاليون والمزارعون

: القرض شروط

امارات درهم مليون ٣٧ القرض قيمة

١٩٩٢/٤/٣-٢٠٠٦/١٠/٣١ . القرض مدة

سنويا ./' ٣, ٥ الفائدة سعر

سنوى نصف قسط ٣ ٠ الداد

سنوات ٥ االمهال فين

١٩٨٦/٨/٤ االتفاقية توقع تاربخ

٤١



)٢( رتم شكل
 )١٩٨٦٠١٩٧٤( المدفوع المال رأس - المرمة القروض - الصندوق قروض محوبات

العتدوق عمليات ملخص جدول : المصدر

الصندوق قروغى محوبات □
المرمة القروض □
المدفوع المال رأس □

٤٢



)٣(رتم شكل
 الصدوق عمليات ب

١٩٨٦٠١٩٧٤
الصدوق عميات ملخص جدول ، المصدر

ض

//

ص

/' ١;

اد
V

r>
V

ا

1'

ا١دشس

///

//
\\

&

!

ا
(باسلعه) الماهمات اجالى سبه

المدفوع آلل ا رأس جالي رإلى؛

١٩٧٤ ١٩٧٥ ١٩٧٦ ١٩٧٧ ١٩٧٨ ١٩٧٩ ١٩٨٠ ١٩٨١ ١٩٨٢ ١٩٨٣ ١٩٨٤ ١٩٨٥ ١٩٨٦

الغوات

٤٣



 المذوق لعميات ملخص
)١٩٨٦٠١٩٧٤(

امارات درهم مليون

١٩٨٦ ١٩٨٥ ١٩٨٤ ١٩٨٣ ١٩٨٢ ١٩٨١ ١٩٨٠ ١٩٧٩ ١٩٧٨ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ١٩٧٥ ١٩٧٤ البيان

٠,«٢٠٠٠ ١٢٠٠٠١٠٠ ٢٠٠٠١٠٠ ٢٠٠٠١٠٠ ٢٠٠٠١٠٠ ٢’"’" ٢'"’" ٢'"" المقرر المال رأس

به) (الممرح

٢١٣٢١٠٢ ٢١٣٢١٠٢ ٢١٣٢١٠٢ ٢١٣٢١٠٢ ٢١٣٢١٠٢
٤١٩١٩٤

٢١٣٢١٠٢
٤١٦١٣٠

١٩٨٢١٠٨
٦٩٢١٦٧

١٥٦٥١٧٨
١٥٥١٦١
٨٧٣١١١ ٧١٧١٥٠

٣٧١٥٠
٦١٧١٥٠ ٥٨٠١٠٠ ٥٨٠, ٠٠

 المدع المال رأس

(مجح) االجالي

٨.,٧١
٧٧٨,٠٣

٦٣,٦٩
٧٠٦١٩٥

٦٢١٠١
٦٤٣١٢٦

٧٥١٦٧
٥٨١١٥٢

٩١١٩٢
٥٠٥١٥٨

٩٤١٨٩
٤١٣١٦٦

٨٦١١٩
٣١٨١٧٧

٥٦١٣٦
٢٣٢١٥٨

٤٠٠٨٧
١٧٦١٢٢

٣٠١٩٩
١٣٥١٣٥

٣٦١٩٠
١٠٤١٣٦

٤٥١٢١
٦٧١٤٦

١٨١٧٢
٢٢١٢٥

العام االحتياطى

ص) االجالي

٢٩١٠٠٠٥ ٢٨٣٨١٩٧ ٢٧٧٥١٢٨ ٢٧٣٣١٨٤ ٢٦٣٧١٦٠ ٢٥٤٥١٦٨ ٢٣٠٠١٨٥ ١٧٩٨١٣٦ ١٠٤٩١٣٣ ٨٥٢١٨٥ ٧٢١١٨٦ ٦٠٢١٢٥  المادواالحباطى رأس

العام

٣٩٧٠١٧٢ ٣٩٠٨١٧٢
٨٤١٧٠

٣٨٠٣١٧٢
٢٤٢١٠٠

٣٧١٩١٠٢
٢٧١١١٦

٣٤٧٧١٠٢
٣٧٥١٧٠

٣٢٠٥١٨٦
٤٠٢١٥٩

٢٨٣٠١١٦
٨٣٦١٠٠

٢٤٢٧١٥٧
٥٣٩١٠٠

١٥٩١١٥٧
٦٤٥١٣٧

١٠٥٢١٥٧
١٧٥١٠٠
٤٠٧١٢٠

٢٣٢١٢٠
٢٣٢١٢٠

 المرمة الغروض

(مجعع)االجالي

٦,١٨
٢٦٤,٣٦

٨١٩٢
٢٥٨١١٨

;;:ن؛, ٢٣١٨٩
٢٠٩١١٧

١٧١٧١
١٨٥١٢٨

٢٢١٦١
١٦٧١٥٧

١٤١٤٦
١٤٤١٩٦

١٠٣١١٠
١٣٠١٥٠

٧١٦٣
٢٧١٤٠

٠١٩٣
١٩١٧٦

٥١٨٩
١٨١٨٥

٨١٦٢
١٢١٩٥ ٤١٣٣

التكلفة)- اشاهمات(بأبار

'الجالي(بع)

٤٢٩٠,٥٨ ٤٢٢٨١٩٠ ٤١٥٧١٩٨ ٤٠١٢١٨٩ ٣٩٠٤١٣٠ ٣٦٤٤١٥٩ ٣٣٥٠١٨٢ ٢٩٦٠١٦٦ ٢٤٥٤١٩٧ ١٦١١١٣٣ ١٠٧١١٤١ ٤٢٠١١٥ ٢٣٦١٥٣  المرمة القروض اجالي
(مجح) والماهمات

١٦٦,١٦
٣٤٥٥١٧٨

١١٠١٩٨
٣٢٨٩١٦٢

١٦٥١٢٩
٣١٧٨١٦٤

٢٥٦١٩٥
٣٠١٣١٣٥

٢٧١١٥٧
٢٧٥٦١٤٠

٣٩٨١٧٩
٢٤٨٤١٨٣

٦٧٣١٠٦
٢٠٨٦١٠٤

٥٧٣١١٧
١٤١٢١٩٨

٢٩٦١١٣
٨٣٩١٨١

٣٩٢١٤٨
٥٤٣١٦٨

١٤٠١٢١
١٥١١٢٠

؛ذ:اا ١١٩٦
١١٩٦

القروض سسوبات

(مجعع)لياالجا

'/٠٣٦ /٣٣ /٣٠ /٢٧ "I.U /١٩ /١٦ /١٥ /٢٠ '/١٩ /١٧ /١٢ U
 إلى االحتياطى اجالى نبة

المدفوع/ المال اجأليرأس

'؛٨٦ /٨٣ /٠٨١ /٧٩ /٠٧٤ /٧٢ '(٠٦٥ '(٠٥٠ /٣٥ /٣٤ /١٤ /٣ /١
باتصحو اجالى نبة

 اجالي إلى وتى الفر

المرمة/ الغروتن

/٠١٢ /١٢ /١٢ /١٠ /٩ /٧ (٠٨ /٣ /٣ '(٠٣ '(.٦ /١

الماهمات اجالى نبة

 اجالير؟س (باتكلغة)؛لى

المدفوع/ المال



)٤شكلرذم(
١٩٨٦-١٩٧٤ المذوق لقروض الجزافي التوزح

)٥(رنم شكل

١٩٨٦_١٩٧٤ المذوق لقروض عيالفطا التوزيع

٤٥





الثاني الفصل

 ظبي أبو حكومة تمولها الي المشروعات
١٩٨٦ ، ١٩٨٥ عامي خالل الصئدوق ويديرها

القروضأوال-

٤٧





 المدفوعات ميزان لدعم قرض

 بالتخطيط المكلفة الدولة وزارة : التنفيذ عل القائمة الهيئة

:القومي االقتصاد عل وآثاره القرض من الهدف

 في لنقص ئ االنتاج وشح الجفاف ستوات عن الناتجة االقتصادية أزمتها تخطي عل مالي ماعدة الى القرض دف۴ت
 . تها مدفوعا ميزان دعم خالل من وذلك أخرى عوامل صمن الصادرات

القرض: قيمة
 درهم) مليون ٣٧ , ٥ (تعادل أمريكي دوالر ماليين عثرة

:التمويل مصادر
 أبوظبي حكومة

القرض: شروط

مالي جهورية

أمريكيدوالر ماليين ١ا

امارات درهم مليون ٣٧١٥ تعادل
القرض قيمة

١٩٩١/٤/٣_٢٠٠٥/١٠/٣١ . القرض مدة

سنويا /*٠ ٢ر ٥ الفائدة سعر

سنوى نصف قسط ٣ ٠ الداد

سنوات ٥ االمهال فراً

١٩٨٥/١٢/١٠ االتفاقية توقع تاح

٤٩





٥١



التونية الجمهورية

: المشروع اسم

 . حانبة باش لزدينا بمنطقة الريفية المساكن مثرهم^

: لمثروعا تتفين على القائمة الهيئة
 .مجردة وادي أراضي احياء ديوان

:المثروع وصف

من: المشروع يتكون
 .حانبة باش ا لزدين منطقة في المنفعلة المزاع عل موزعة مكنا )١١٥(نحو بناء - ١
.التنفيذ عل واالشراف التصاميم لمراجعة استشارية خدمات - ٢

:القومي االقتصاد عل وآثاره المشروع من الهدف
 سيجيب وما مزارعهم في لهم المالئم الحديث المكن بتوفر حانبة باش ا لزدين منطقة في المزارعين لماعدة المشرع تهدف

.انتاجيتهم وزيادة استقرارهم من ذلك عل
 تطويرها تم الي الهامة الزراعية المناطق من وهي العاصمة توش كيلومزمن ٣* بعد عل حانبة باش ا لزدين منطقة تقع
.توش في العامة الزراعية طياألرا استصالح خطة طمن مجردة وادي طيأرا استصالح نطاق في وشينها

: المثروع تكاليف
 خدمات تكاليف درهم مليون راTونحو البناء تكاليف لتغطية درهم مليون ١ را٨نحو مفها درهم، مليون ١١

.استشارية

:التمويل مصادر
 . الدوإة السموريسى ماحبا من منحة

:المنحة قيمة
 .امارات درهم مليون ١ ١

 :المشروع ابتداء تارخ
٠١٩٨٦يوليو في التتفد أعإل بدأت

: المشروع ل أعط أنتهاء تارخ

٠ ١٩٨٨ عام أوبداية ١٩٨٧ عام نهاية في اشرع تنفيذ يكتمل أن يتوخ

٥



 المغربية المملكة

 : المشروع اسم

. المغرب اسكان مشروع

 .العريب االقتصادي لالنإ، أبوني صندوق : المشروع تتفين على القائمة الهيئة

: المثروع وصف

من: المشروع يتكون
 . البيضاء الدار مدينة في منفصال مسكنا ٣. الى باالضافة شقة ٦٠٠ نحو عل تحتوي سكنية عإرات بناء - ١
. التنفيذ عل واالشراف التصاميم الجراء استشارية خدمات - ٢

:القومي االقتصاد عل وآثاره المشروع من الهدف
 والحكم البلديات شئون عن المغولة الجهة هي الداخلية وزارة أن وتإ .المغربية الداخلية وزارة لموظفي كنما بناء
 ٦٣ * نحو استقرار عل مساعدته خالل من المشرع فان ،كثيرة أخرى مئرليات ضمن واألمن واالعإر واآلراظي المحل

 واجباتها تأدية من الوزارة هذه تمكين في ياهم حادة، سكنية أزمة من تعالى الني البيضاء، الدار مدينة ني موظفيها من
. الهامة

: المثروع تكاليف
البنا، تكاليف لتغطية مغربي درهم مليون ١٣٨نحو منها ،مغربي درهم مليون ١٥٠ نحو المشروع يتكلف أن يتوبع

. استشارية خدمات تكاليف مغربي درهم مليون ١ ٢ ونحو

: التمويل مصادر
. الدولة السورئيس صاحب من منحة

:المئحة قيمة
. امارات) درهم مليون ٦٣١٠٤ (تعادل مغربي درهم مليون ١٥ *

: المشروع ابتداء تاريخ
 ٠ ١٩٨٧ عام من الثاني الربع خالل للمشرع الفعل التنفيذ في يبدأ أن يتوك

: المشروع أعإل انتهاء تاريخ
٠١٩٨٩ عام بنهاية المشرع يكتمل أن يتوقع

٥٣



.الثعبية بنغالديش جهورية في االجتإعية الخدمات مثاربع

٥



الشعبية بنغالديش جهورية

: المثروع امم

 . االجتإعية الخدمات مشارح

: المشروع تنفيذ على الغائمة الهيئة
العربي. االقتصادي لالنعاء أبوظبي صندوق

:المشروع وصف
: عل المشرع يشتمل

 . للمصفين وسكن ابتدائية كمدرسة الخدمات كافة ذلك في بإ والبنات البنين من لأليتام دار بناء -١
 .األيتام دار عل لالنفاق ريعها لخممى دكا في تجاري موقع في وتجارية سكنية مباني انشاء - ٢
, نيتاكونغ في واألخرى دكا في احداهما نموذجيتين مدرستين وتجهيز انشاء — ٣
 فرات خالل للمزارعين للري الالزمة المياه لتأمين وذلك بنغالديش من الغربية الشالية المناطق ني عميغة بئر ٢ * . حفر - ٤

الشتاء. في الجفاف

:القومي االقتصاد على وآثاره المشروع من الهدف
 للمواطنين، االجتإعية الخدمات تامين مجال في بنغالديش حك^ة عن الب، تخفيف الى األولى الثالثة المشارح مجدف

 مائة عن يزيد ما فتمكن اآلبار أما . التجارية المباني رح من تأميتبا تم قد األيتام دار لتشغيل النوية النفقات وأن خاصة
 , القوي الناخ في ماهمتهم مضاعفة من وبالتالي الزراعي انتاجهم مضاعفة من مزاع ألف

:المشروع تكاليف
 . امارات درهم مليون ٣ ٠

: التمويل مصادر
 .الدولة رئيس المو صاحب من منحة

: المنحة قيمة
 امارات درهم مليون ٣«

 : المشروع ابتداء تارخ
١٩٨٥/١/١

: المشرع ل أعط انتهاء تارخ

١٩٨٧/٣/١

٥٥



.



الثالث الفصل

 ظبي أبو وحكومة الصندوق مساهمات تطور

١٩٨٦ ، ١٩٨٥ عامي خالل الصندوق يديرها الني

الصندوق هماتمسا تطور - أوال

٥٧





 المغربية المملكة - السياحية لالستشارات دلما شركة - ١
: التأسيس تارخ
١٩٨٥ عام يناير في الشركة تأسيس تم

: به المصرح المال رأس
 مغربي درهم مليون ٨ *

:المدفوع المال رأس
 .به الممح المال رأس من /٠٧ ا

المفر:
 .الرباط - الويي - موريس سان تجزئة سناسن بي شاع ٦٥

: القانوني الشركة شكل
 مغربية مساهمة ثركة

البركة: أهداف
 ونظيم الدرجات كافة من الفنادق واستئجار وادارتها والعقارية الياحية المثاربع ونغيذ الدراسات باجراء الشركة تغؤاً
 والمنقولة والعقارية السياحية األنشطة جع عام وبوجه .رالياحة الفر آلالت وامتالك وادارة والسياحية الثقافية األنشطة

.والمالية والتجارية

:الثركة مساهمي هيكل

ا ٣ وم ٩٧ العربي: االقتصادي لالنإ، أبوظبي -صندوق
/٠ ١٠.., :للتنمية واالمارات المغرب -شركة

العامة لالستثإرات العربية الشركة -
/٨١٦٦ المحدودة: الماهمة
/٤٦١٦٢ االمارات: دولة ض -خواص

/٣١٧٥ رباب: -شركة

ا ١ ا ا : المجموع

االدارة: مجلس
.الصندوق يمثالن عفوين منهم أعفاء ستة ض مكون ادارة مجلس البركة ادارة عل يشرف

٥٩



البركة: نثاط
 ويتكون مربع مر ٥٢٢٣ ماحة عل بالمغرب البيضاء الدار مدينة وط في األولى الدرجة من فندق بانشاء البركة تقؤاً

٠ ١٩٨٨ عام بأباية الفندق في العمل ينتهي أن المتق ومن .العالمية نراتون نركة بادارته تقوم غرفة ٣٥٧ من

 التونسية الجمهورية - الممتازة البذور شركة - ٢
:التأسيسى تارخ
٠١٩٨٦ سبتمبر في لشركةا تأسيس تم

:به المصرح المال رأس

.دينارتوني ألف *اه

:المدفئ المال رأس
.توني دينار ألف ١٢٥

المفر:
.العاصمة تونى كولونيا نج ٣٦

:القانوني البركة شكل
 ,تونية ماهمة ئركة

الشركة: أهداف

 الممتار التجارية والبذور االساس بذور وتجميد وكييف انتاج وغنيات النبات تحين تقنيات واختبار دراسة إلى البركة تبدف
.وخارجها تونى في وتويقها البذور أنوع كافة وتصدير وتوريد الخفر وبذور المحنة الحبوب انتاج آلنللف

:البركة مساهمي هيكل

/'٠١٠ : العربي االقتصادي لالناء أبوظبي صندوق
/٠١ ٦ لالستثإر: القطري التوني البنك
/'٠١٦ : العودي التوني البنك
/'٠٢٠ :مجردة وادي احياء ديوان

/'٠٢٠ كلوز: شركة
’/٠٥ :الدولية األراضي ديوان

/'٠١٣ :التونية الجمهورية من خواص

/'١٠٠ : الجموع



االدارة: مجلس
. الصندوق يمثل واحد عفو منهم أعضاء ٩ من مكون ادارة. مجلس الشركة ادارة عل يثرف

الشركة: نشاط
.المزارعين وارثاد الخاصة المزارع هع بالتعاون آلذلك النموذجية مزرعتها ني المحسنة البذور أنوع كافة بانتاج الشركة تقوم

 التونسية الجمهورية - العامري برج الغالحية الشركة - ٣

: به المصرح المال رأس
 ٠١٩٨٦/١١/٢٧ بتاريبخ ترني دينار مليون ٥ الى توني دينار مليون ٣ من الشركة مال رأس زيادة تم

القانوني: الشركة شكل
 .تونية ماهمة ثركة

:الشركة أهداف
:يلي ما الى مبانرة أوغر مباخرة بصفة الشركة تهدف

. انواعها بثتى الغالحية المشاريع واستغالل انشاء - ١
 .والفاكهة والخفر الحبوب وانتاج الغالحية األرافي واحياء تنمية - ٢
.األعالف وصناعة الحيواني واالنتاج الماشية تربية - ٣
.والحيوانية الغالحية المنتجات كل وبع وانتاج ثراء - ٤
 .بأغراضها ارتباط ولها جديدة أو قائمة مؤسسة أو ثركة أية في األشكال من شكل بأية الثركة ماهمة — ٥
.أنشطتها في والتوسع أغراضها حدود في االقراض - ٦
 أو المحدودة باالغراض مباض غير أر مباض ارتباط لها الي والعقارية المنقولة والمالية والتجارية الغالحية العمليات كل - ٧

.بها الملحقة أو الشبيهة

:الشركة ماهمي هيكل

 : العربي االقتصادي لالنلء أبوظبي صندوق
 بولينا: مجموعة

 :االمارات تونس بنك
 :التوني االقتصاد تنمية بنك

 :الغالحية للتنمية القومي البنك
 :التوني القوي البنك
:الماشية تربية ديوان

'؛٨٥

٠٢٥'/
٠١٠'/

٠٦-/
٠٩-/
٠٣-/
٠٢-/

: المجمع

١
-/٠١



االدارة: مجلى
. الصندوق يمثلون أعضاء ثالثة منهم أعضاء تعة من مكون ادارة مجلى الشركة ادارة عل يشرف

الشركة: نشاط
: التالية باألنشطة الفيام الشركة تزمع

الماشية: -تربية١
 .اآللبان النتاج حلوب بقرة ١ * * * حوالي اقتناء
 .اللحوم النتاج عجل ٢٥ ا ا حوالي تمين

.والموف واللحب اآللبان النتاج الغنم من رأس ٤ * ا ا حوالي تربية

التباني: االنتاج-٢
.الغذائية المواشي احتياجات لتلبية العلفية الزراعات -
.والشعين (القمح الحبوب انتاج -

.زيتون) رمان، تفاح، لوز، (خوخ،المثمرة -األشجار
.الخضروات -

 .المسئولية المحدودة لالستثار بنغالديشو االمارات شركة - ٤

 :االتفاقية توقع تاربخ
١٩٨٦/١١/٨ 

:به الممرح المال رأس
 .أمريكي دوالر ألف مهم كل قيمة سها ١٢هر . * الى مقم امريكي دوالر مليون ١٢هر

:المدفوع المال رأس
 .به الممح المال رأس من /'٠٤ * تعادل ،امريكي دوالر مالين ٥

المفر:
 .الشعبية بنغالديش جهورية - دهكا

القانوني: الشركة شكل
 .محدودة مئولية ذات ساهمة ثركة

الشركة: اهداف
ربحية ذات مشارح وفي بنغالديش في االقتصاد قطاعات كافة ني االستثار الى رئيي بشكل فوتهد األغراض متعددة

٦٢



.بنغالديش في مناسة تراها وتجارية مالية أنشطة أية في االشراك للشركة يحوز كعا - تجارية

:الشركة مساهمي هيكل

 به) الممح المال رأس دوالرمن مليون ٧(هر /٠٦ * : العربي االقتصادي لالنإ، أبوظبي صدوق
به) المصح المال رأس من دوالر مليون ره ا /'(٠٤ ا : بنغالديش حكومة

االدارة: مجلس
 االدارة مجلس رئيس فيهم بعا الصندوق يمثلون ثالثة متمم أعضاء خمة من مكون ادارة مجلى الشركة ادارة عل يشرف

. الرئيس نائب فيها بإ بنغالديش حكومة يمثالن وثنان

 نابضة) (شركة لالسثإر همةالما واألناضول االمارات شركة - ٥

 ٠١٩٨٦/١٢/٢٥ التأسس: تارخ

: به المصرح المال رأس
.تزكية ب مليار ٣

 : المدفئ المال رأس
المال. رأس من/٠٢٥

القانوني: الشركة شكل
 .المئولية) (محدودةتركية همةما شركة

:الشركة أهداف
 ذات عمليات أية وادارة تأسيس والى الزراعية والصناعات والياحية الصناعية المشاريع في االستثار الى الشركة تهدف

 عمليات أو نركات أية في والماهمة انشاء والى وخارجها تركيا في والبضائع والخدمات المنتجات تويق والى مالية جدوى
 أو تقرض أن ذلك تحقيق سبيل في لها ويجوز .المتحدة العربية واالمارات تركيا من كل في الخاص القطاع هع بالتعاون
آخر نشاط باي تقوم أو تقرض

:الشركة مساهمي هيكل

/٨ * : العربي االقتصادي لالنإء أبوظبي صندوق
واالستثإرات الصناعة بنك

/٠٢' (؛,سف): الالكي العالية

٦٣



االدارة: مجلس
. الصندوق يمثلون مبم ثالثة أعضاء خمسة من مكون ادارة مجلس الشركة ادارة على يشرف

:البحث تبد المشارح
.آخرين ومستثمرين للغنادق الوطنية ظبي أبو ثركة هع بالتعاون طالياأنا بمنطقة تركيا جنوب في سياحي مشروع



 ماهمات تطور : ثانيا

الصئدوق يديرها الي أبوظبي حكومة



٦٦



 المحدودة لالستثار والسودان االمارات شركة نشاط تطور

:بالخرطوم العربي بالوق التجاري المجعع مشروع - ١

 عل مرح مر ٧٩ * و مرح مر ٩٧* حوالي طابق لكل المبنية الماحة تبلغ طوابق أربعة من عإرتين من المشروع يتكون
 الطابق يثتمل كإ صغر، ميزانين طابق الى باالصافة تجاريا محال ٤٦ عل العارتين من اآلرخي الطابق رثتمل التوالي.
 عل المثرع تقيم تم طابق. لكل سكنية شقة ١٦ عل والثاك الثاني الطابقين يثتمل بينا تجاريا محال ٣٣ عل األول

 بناء من الثانية المرحلة وكون العارتين، من كل في واألول اآلرنحي الطابقين بناء من األولى المرحلة تتكون حيث مرحلتين
.منها كل في والثالث الثاني الطابقين
 جنيه مليون ٣ر٢ نحو بناؤها تكلف وقد ٠ ١٩٨٦ أبريل في تنفيذها واكتمل ١٩٨٥ فرير في األولى المرحلة في العمل بدأ
 حوالي الثانية المرحلة تكاليف تبلغ ٠ ١٩٨٧ أبريل في اكتالها ويتوقع ، ١٩٨٦ أبريل في الثانية المرحلة تنفيذ في وبدء .سوداني

, سوداني جنيه مليون ٣ر٦

: مدني واد في التجاري المجمع مشروع - ٢

 الطابق يشتمل .مربع مر ٥٠٠ حوالي طابق لكل المبنية المساحة تبلغ طوابق أربع ذات واحدة عإرة من المشروع يتكون
 تم .منهم لكل شقق ٨ عل األخرى الثالث الطوابق نشتمل صغر ميزانين طابق الى باالصافة تجاريا محال ١٧ عل األرضي
 بناء من الثانية المرحلة وتكون واألول، األرضي الطابقين بناء .مناألولى المرحلة تتكون حيف مرحلتين عل المشرع تقسيم

 بدء . سوداني جنيه مليون ١ر ٤ حوالي تكاليفها وبلغت ١٩٨٦ أبريل في األولى المرحلة تنفيذ اكتمل .والثاك الثاني الطابقين
 ١ر٢ المرحلة هذه تكاليف تبلغ ٠ ١٩٨٧ فرير نهاية في المشرع من االنتهاء ويتوقع ، ١٩٨٦ أبريل في الثانية المرحلة تنفيذ في

 . سوداني جنيه مليون

 :البحث قيد مشروعات

األحمر: البحر فتدق تطوير - ١
 هيئة مع بالتعاون وذلك ،نجوم أربع فندق وهو ،غرفة ١٢٥ الى تطويره سيتم غرفة ٢٥ عل حاليا الفندق هذا يجتوي

 المكون فيها با سوداني جنيه مليون ٥* حوالي له االجالية والتكلغة ،المثرع دراك ئت .الودان في والياحة الفنادق
 عام من الثاني النعف خالل المشرع تنفيذ في البدء المتوح ومن .االجالية التكلفة من /'٧ * - ٦ ‘ يمثل الذي األجنبي
٠١٩٩٠٢واالنتهاءمذهفيءا ،١٩٨٧

:الجزيرة شإل دواجن مشروع - ٢

 التكلفة فرخة، ١ر٢* ارا * * الى تزيد أن المقدر ومن العام في فرخة ٦* ‘ار ا ا المشرع لهذا االنتاجية الطاقة تبلغ

 تنغبن في البدء المتوح وبن . أمريكي دوالر بمليون يقدر الذي األجنبي المكون فيها با سوداني جنيه مليون ١ ٥ االجالية
٠ ١٩٨٨ عام يجاية في منها واالنتهاء ، ١٩٨٧ عام من األول النصف خالل المشرع

٦٧



: الخرطوم بمديئة وعالج تثخيص مستوصف - ٣

 والث المعدات بأحدث مجهزة انعاش غرفة ويتغمن ،والعالجية التشخيصية المعدات بأحدث سريرا ٦ ا عل يشتمل
 بدال الداخل في العالج طريق عن االجنبية العملة توفير عل المشرع هذا العمل . وصيدلية خارجية وعيادة عمليات غرف

 دوالر مليون ١ر٢د*ه المقدر األجنبي المكون فيها بإ سواني جنيه مليون ١٩ بحوالي االجالية التكلفة تقدر . الخاج من
 الثاني النصف خالل منه واالنتهاء ١٩٨٧ عام من الثاني النصف خالل المثرع هذا تنفيذ في البدء المتوح ومن .أمريكي

٠١٩٩٠ عام من

 ناقلة كل سعة . األومط لالقليم االيجاري البع طريق عن األوسط االقليم الى ان بورسو من النفط لنقل ناقلتين شراء - ٤

 النصف خالل الثراء عملية تنفيذ في البدء المتوح ومن سواني. جنيه مليون للناقلتين األجالية والتكلغة ،^لون ٩٣* *
 ٠١٩٨٧ عام من األول

: الدراسة تحت مشروع

:والحيواني الزراعي لالنتاج األولياء جبل شروع

 والزراعة االغذية منظمة مع التعاون وتم انتهت الري) جاب (دراسة األولى المرحلة ،للدراسة مطرج المثرع هذا
)F AO( الحيواني واالنتاج المحاصيل زراعة امكانية دراسة وجاري . فدان ٦٠٠٠—٣٠٠٠ المنطقة ري بجانب يتعلق فيإ 

٠ ١٩٨٧ عام من األول النصف في الجدوى دراسة تتتهي أن المتوح من .المتكاملة الجدوى دراسة اعداد قبل



الرابع الغمل

 يديرها الي الدولة داخل المشروعات تطور

١٩٨٦ ، ١٩٨٥ عامي خالل الصندوق
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: الفجرة امارة

 المتحدة العربية االمارات

 والتجاري الكي المجمع - ١

: المثرع تغفين عل القائمة الهيئة

, العقارية الغجر شركة في كماهم الفجيراً حكومة

: المشروع وصف

 تاهم الي الشركة ألغراض ايجارها حصيلة وتتخدم تستأجر الفجيرة بمدينة وتجارية سكنية بنايات من المثرع يتكون
.الفجر حكومة فيها

: الوطني االقتصاد عل وآثاره المشروع من الهدف

 .الفجيرة حكومة فيها تساهم والي العقارية الفجيرة لثركة تمويلية مصادر خلق الى المشرع تهدف

: المشرع تكاليف

 امارات. درهم مليون ١٣* بالفجيرة والتجارية الكنية البنايات شروع يكلف

: التمويل مصادر

. الفجيا لحكومة مقدمين قرضين بمقتضى ظبي أبو حكومة

: الفجيرة أغنام مشروع - ٢
.للمشروع االقتصادية الجدوى بدراسة القيام

: المشروع تتفين عل القائمة الهيئة
الفجين حكومة - واالقتصاد الصناعة دائرة

:المشروع وصف
.واللحم ا أو اآللبان وانتاج األغنام وتسمين بربية خاصة لمزرعة الجدوى دراسة اجراء

: القومي االقتصاد عل وآثاره المشروع من الهدف
 امكانية لدراسة تمهيدا وااليرادات التكلفة لتحديد للسوق بمح والقيام أولية ورسم تصميإت اعداد الى المشروع تهدف

. المشروع تتفين
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المشروع: تكاليف

دوالر ٤٩ر٨١٥ مقداره شامال مقطوعا مبلغا االستشاري المهندس بها قام الني االقتصادية الجدوى دراسة تكلف
أمريكي-

: التمويل مصادر

 .الفجبة حكومة وبين بيهها ١٩٨٢/٧/١٧و ١٩٧٩/٦/٧ بتاريخ الموقعتين القرضين اتفاقيي بموجب أبوظبي حكومة

 الخدمات اتفاقية وقت - اعاله اليهإ المشار القرضين قيمة من االستشاري يقدمها الني االستشارية الخدمات تكلفة تخصم
 ٠١٩٨٥/١/١٠ بتاربخ االستشاري والمهندس الفجين حكومة بين االستشارية

: الفجرة ألبان وع مثر تطور - ٣

 وهري . حلوب بقرة ٥ ٠ ٠ د تقدر انتاجية طاقة أساس عل امارات درهم مليون ١ ٤ بنحو اس المشروع تكاليف تقدر
 خالل للنثرع الفعلي االنتاج بداية أمل عل األراضي واستصالح المعدات وتوريد المدنية األعإل تنفيذ الحاصر الوقت في

 ٠ ١٩٨٧ سة األخيرمن الربع

: الزجاجية البيوت مشروع - ٤

 التجهيز. الكاملة الزجاجية البيوت من هكتارات ٤ بحجم السيجى بمنطقة مشروع اختيار إلى الجدوى دراسة توصلت

 في المشرع تنفيذ ض االنتهاء يتم الخيار. من وقليال والزهور، الداخلية الزينة أشجار النتاج الماحات هذه معظم وتخصص
 مارس شهر من ابتداء األمثل الوجه عل المتقبل في للمشرع مقتدرة ادارة تعيين بشأن العمل وبحري ، ١٩٨٧ يناير آخر

 فيها بإ امارات درهم مليون ٢. نحو االستثإرية المشرع تكاليف تبلغ . العام نغى خالل االنتاج بداية أمل عل ١٩٨٧
والتنفيذ. واالشراف الدراسة
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االنابة المتحدة األمم منظإت لدعم العربي الخلج برناهج
 بلغت حيث تأسيسه، منذ العربي الخلج برنامج بادارة الصندوق طريق عن المتحدة العربية االمارات دولة تقوم
 مليون ٣ الثاك والتجديد دوالر، مليون ٣ الثاني والتجديد ،أمريكي دوالر مليون ٦ للموارد اآلود التجديد في الماهمة
.أمريكي دوالر مليون ١ ٢ الرنامج في االمارات دولة ماهمة اجالي بذلك ليصح دوالر،

 ١١فيه مثروعا ٢١٥ بتمويل الرنامج قام حيث ،متخعصة دوبة منظمة ١٤ حوالي الرنامج موارد من استفادت ولقد
 البالغة الماعدات أصل من والطفولة األمومة لقطع الموارد من /٠٧٢ بحوالي اللركيز كان وقد .النامي ألعالم دول من دولة

أمريكي.دوالر ١٤٥,٣٧١,٦٧٨
 ٠١٩٨٦/١٢/٣١ حتى وذلك أمريكي دوالر ٨,٦٥٩,٧٩٤ الماهمات هذه من االمارات دولة نحيو وبلغ

: الرنامج من المتفيدة المتظإت اسإء
 الربية منظمة-٤ والزراعة األغذية منظمة-٣ العالمية الصحة منظمة-٢ والطفولة األمومة منظمة-١

 الدوية العمل منظمة - ٧ للبيئة المتحدة األمم برنامج - ٦ االنإثي المتحدة األمم برنامج - ٥ والثقافة والعلم
األممم -جامعة ١٠ االجتإعية للتنمية المتحدة األمم صندوق - ٩ ٠المتحدة لألمم التابعة والتثفيل االغاثة وكالة - ٨

 المفوضية-١٣ الزراعية للتنمية الدولي الصندوق-١٢ الكانية لألنشطة المتحدة األمم صندوق-١١ المتحدة
الطوارى، حاالت في لالغاثة المتحدة االمم منظمة-١٤ لالجئين الدوية

 غثغر مد في األرز ذراعة

أغفن) من (مورة
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 الخامس الفصل

 مراقبي وتقرير الختامية المالية البيانات

١٩٨٦ دسمر ٣١في المنتهية للتة الحابات
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وترهارس ,ايس
§

 الحسابات مراقبي تقرير

 رالمعالي السمو اصحاب

 أبوظبي صندوق ادارة مجلس واعفاء رئيس
العربي االقتصادي لالنطء

 المرفقة الختامية المالية البيانات بفحص قمنا لقد
 في المتضمنة العربي االقتعادي لالنإء أببي لصندوق
 لفة ١٩٨٦ ديسمير ٣١ في كإ ١. إلى ٢ من الصفحات

 اجراء فحصنا شمل وقد . التاريخ بذلك المنتهية المالية
 واجراءات المحاسبية للسجالت الالزمة االختبارات

. حينه في ضرورية وجدناها الني اآلخرى المراقبة

 من فحصت والى الختامية المالية البيانات ان رأينا في
 أبوظبي لصندوق المالي المركز صادقة بعورة تظهر قبلنا

 بجوسا ١٩٨٦ ديسمير ٣١في العربي االقتصادي لالنإء

 بذلك المنتهية لكنة المالي المركز في والتغيرات األعال
 عليها المتعارف المحاسبية للميادقء وفقا وذلك التاريبخ
.السابق العام في مماثلة بعورة والمطبقة

أبوظبي

١٩٨٧ مارس ٢١

 مراقبي تقرير في الواردة المالية البيانات

الحابات

. العمومية الميزانية -
. توالمعروفا االيرادات بيان -
. العام االحتياطي بيان -

. المالي المركز في التغيرات بيان -
.الختامية المالية بالبيانات المتعلقة االيضاحات -
 الدولة حسب العذوق قروض ومحوبات التزامات -

والمثروع.

. الثركات أموال رؤوس في الصندوق بماهمات بيان -

ويديرها أبوظبي حكومة تمولها .الي والمنح القرونحى -
الصندوق.
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٢

العربي االقتصادي لأله أبوظبي صندوق
متقلة) عامة (مؤسة

 ١٩٨٦ ديم ٣١في العمومية الميزانية
المتحدة) العربية االمارات بدرهم الموضحة (

١٩٨٥ ١٩٨٦ ايضاح الميرات

٣٠ ٦٧٣ ٦٩٧ ٣٦ ٦٦٤ ٨٢٦ البنوك طرف والحسابات رالصندوق نقدية
٣٩٧ ٣٩٣ ٣٨٧ ٥٥٢ ١٠٩ ٢٨٠ خطار وبأ ألجل ودابع

٦١ ٦٢٦ ٨٣١ ٦٨ ٤٧٩ ٢٣٩ ٥ متنوعة مدينة وارصدة مستحقة فوائد
٢ ١٣٢ ٤٥٤ ١١٢ ٢٠٧٠ ٠٠٩ ٤٣٥ ٤ الغروض محوبات صافى
٢٣٨ ٠٩٤ ٦٨٨ ٢٢٥ ٠٨٨ ٨٦٧ ٣ استثارات
٢ ٨٦٠ ٢٤٢ ٧١٥ ٢ ٩٥٢ ٣٥١ ٦٤٧ درهم الميرات اجالى

واالحتياطيات المال ورأس المطلوبات
١ ٨٨٢ ١٧٣ ٩ ٩٢٩ ٨٤٣ متنوعة دائنة أرصدة

- - ١١ ٧٧٠ ٥٧٨ بأطراف.ثالثة خاصة مالغ
١٢ ٠٧٦ ٠٩٣ ١٣ ٢٩١ ٧٧١ الموظفن ومستحقات مزارا نحصصات

١٣ ٩٥٨ ٢٦٦ ٣٤ ٩٩٢ ١٩٢ المطلوبات اجالى

٢ ١٣٢ ٠٢٢ ٨٣٠ ٢ ١٣٢ ٠٢٢ ٨٣٠ ٦ المال رآس
٧٠٦ ٩٥١ ٦١٩ ٧٧٨ ٠٢٦ ٦٢٥ ٧ العام االحتياطى

٧ ٣١٠ ... ٧ ٣١٠ ٠٠٠ وتجهيزاته الصندوق مبنى احتياطى

٢٨٤٦ ٢٨٤ ٤٤٩ ٢ ٩١٧ ٣٥٩ ٤٥٥ واالحتياطيات المال رأس اجالى

٢ ٨٦٠ ٢٤٢ ٧١٥ ٢ ٩٥٢ ٣٥١ ٦٤٧ درهم حتياطيات واال المال ورأس المطلوبات اجالى

اسإ الحادت
٦٨٧ '٩٤١ ٦٧٢ ٥٧٠ ٤٤٨ ٤٣٩ يتم لم والق عليها المصدق القروض التزامات

سحمها
١٤٢٩ ٠٧٧ ٨٤٥ ١٥٠٠ ١٢٢ ٤٦٣ ٨ الصندوق ويديرها الحكومة تمولها قروض

عبا نيارة
٧ ٣٨٦ ٥٦١ ٦ ٩٩٥ ٨٤٤ االرتباطات لتمويل متعلقة معرفية حامات

الحكوسة
٣ ٦١٧ ٣٦٨ - - اجلة عملة بح عقود
٩ ١١٥ ٩١١ - - احلة لندات نراء عقو

٢ ١٣٧ ١٣٩ ٣٥٧ ٢ ٠٧٧ ٥٦٦ ٧٤٦ درهم ١,
. المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزءا )٨ ،٧،٦،٤( المرفقة والجداول االيضاحات تثكل
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 العربي االقتصادي لالنإء ظبي أبو صندوق
متفلة) عامة (مؤسسة

 ١٩٨٦ ديم ٣١ في المتهية المالية التة عن رالمصررفات االيرادات بيان
المتحدة) العربية االمارات بدرهم (الموخحة

١٩٨٥ ١٩٨٦
ايشاح االيرادات

١٣٠ ٨٠٩ ١٣٧ ١٣٥ ٨٩٧ ٤٥٨ وعموالت فوائد
١ ٢١٦ ٦٧٣ ٣ ٣١٨ *١٩ العملة فروى أرباح

١٣٢ *٢٥ ٨١* ١٣٩ ٢١٥ ٤٧٧ درهم العام ايرادات اجالى

المصروفات
١٥ ٩٨٩ ٦٨٤ ١٤ ٨*٩ *٦٢ الموظفين مرتات

١ ٩١٣ *٩١ ١ ٢٩١ ٧٤٣ ايجارات
٢ ٢٨٩ ٣٥* ٢ ٠١٣ ,٥٠ للموظفين االجازات ومحصعس الخدمة ترك مكافات
٢ ١٣٩ *٩٦ ٢٠ ١٥٩ ٧٢٧ سفر مصروفات
٢ ٩٥٤ ٨*٤ ٢ ٧٩٤ ٤٤٩ عامة معروفات

٧٧* ٢٦٤ ٣ ١٩٩ ٤٢* وسيارات مكتة تجهزات
٢٥ *** *** ٣٧ ٣٨٩ *٢* ٣ الماهمات قيمة فى انخفاض غصص

شركات أموال رؤوس في
فى شكوك وايرادات متأخرة قروض محصص

١٧ ٢٨٠ ٠٠٠ ٤ ٣٨٥ *** متنوعة وذمم تحصيلها

٦٨ ٣٣٥ ٨٩٣ ٦٨ ١٤* ٤٧١ السنة مصروفات اجالى
٦٣ ٦٨٩ ٩١٧ ٧١ ٠٧٥ *٠٦ درهم االحتياطى الى المحول االيرادات صافى

العام

المالية. البيانات هذه من يتجزأ ال جزءا )٨،٧،٦،٤(المرفقة والجداول اال_ظئت -دشكل
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العربي االقتصادي لالنإء ظبي أبو صندوق
مستغلة) عامة (مؤسسة

 العام االحتياطي بيان
 ١٩٨٦دسمر٣١في

المتحدة) العربية االمارات بدرهم (الموطح

١٩٨٥ ١٩٨٦

٦٤٣ ٢٦١ ٧٠٢ ٧٠٦ ٩٥١ ٦١٩ يناير أول فى الرصيد

٦٣ ٦٨٩ ٩١٧ ٧١ ٠٧٥ ٠٠٦ العام ايرادات صانى

٧٠٦ ٩٥١ ٦١٩ ٧٧٨ ٠٢٦ ٦٢٥ درهم ديسمبر ٣ ١ فى الرصيد

. المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزءا )٨ ، ٧ ، ٦ ، ٤( المرفقة والجداول االيضاحات تثكل



٥

العربي االقتصادي لالنإء ظبي أبو صندوق
مستقلة) عامة (مؤسسة

 المالي المركز في التفرات بيان
 ١٩٨٦ ديم ٣١ في المنتهي للعام
المتحدة) العربية االمارات بدرهم (موضحة

١٩٨٥ ١٩٨٦
اآلق: عن الناتجة المالية الموارد

٦٣ ٦٨٩ ٩١٧ ٧١ ٠٧٥ ٠٠٦ العام ايرادات صافى
العامل المال رأس نى تؤثر ال بنود تعديل

٢ ٢٨٩ ٣٥٠ ٢ ٠١٣ ٠٥, الموظفين وسسحقات مزايا غصصات
٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٧ ٣٨٩ ٠٢٠ رؤوس فى الماهمات قيمة فى انخفاض غععى

ثركات اموال
١٥ ٣٥, ٠٠٠ ٢ ٩٣٥ ... تحعيلها نى متأخرة قروض محصص

١٠٦ ٣٢٩ ٢٦٧ ١١٣ ٤١٢ ٠٧٦ العمليات من الناتجة المالية الموارد
السنة خالل

٢١٩ ٤٥٧ ٥٨٣ ٢٢٥ ٦٦٥ ٢٩١ النة خالل القروض من سداد دفعات
٣٢٥ ٧٨٦ ٨٥٠ ٣٣٩ ٠٧٧ ٣٦٧

فى المالية الموارد استخدمت
٦٦٨ ١٢٢ ٧٩٧ ٣٧٢ الموظفين ومستحقات رمزايا متعلقة لسوبات

١٣ ٣٩٩ ٣٨٨ ٢٤ ٣٨٣ ١٩٩ االستثارات فى الزيادة
١١٠ ٩٨٥ ٠٦٦ ١٦٦ ١٥٥ ٦١٤
١٢٥ ,٥٢ ٥٧٦ ١٩١ ٣٣٦ ١٨٥
٢٠٠ ٧٣٤ ٢٧٤ ١٤٧ ٧٤١ ١٨٢ درهم العامل المال رأس فى الزيادة

العامل المال رأس عناصر فى التغبر
في: الزيادة(النقص)

١٩ ٤٥١ ٦٥٧ ٥ ٩٩١ ١٢٩ البنوك طرف والحسابات بالصندوق النقدية
١٩٠ ٢٣٥ ٢٩٣ ١٥٤ ٧١٥ ٨٩٣ وبأخطار الطل تحت الودائع

٢ ١٨٨ ٧٦٣ ٦ '٨٥٢ ٤٠٨ متنوعة مدينة وارصدة مستحقة فوائد
٢١١ ٨٧٥ ٧١٣ ١٦٧ ٥٥٩ ٤٣٠

في: (الزيادة) النقص
(١١ ٧٧٠ ٥٧٨) ثالثة بأطراف خاصة سالغ

(١١ ١٤١ ٤٣٩) (٨ ٠٤٧ ٦٧٠) متنو دائنة أرصدة
(١١ ١٤١ ٤٣٩) (١٩ ٨١٨ ٢٤٨)
٢٠٠ ٧٣٤ ٢٧٤ ١٤٧ ٧٤١ ١٨٢ درهم العامل المال رأس فى الزيادة

.المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزءا )٨ ، ٧ ، ٦ ، ٤( المرفقة والجداول االيضاحات تثكلي

٨١



 العربي االقتصادي لالناء ظيي ابو صندوق
مستغلة) عامة (مؤسسة

الختامية المالية بالبيانات المتعلقة االيضاحات
الصندوق - ١

 النامية للدول الماعدات تقديم بغرض ١٩٧١ لتة ٣ رقم القانون بموجب الصندوق بتأسيى أبوظبي حكومة قامت
األخرى. والدول العربية المؤسات مع والتنيق بالتعاون وذلك

 بغرض واالفريقية واالسيوية العربية الدول الى خاصة بعفة االقتصادية والماعدات القروظى بمنح الصندوق القوم
 والتنمية الزراعة قطاعات في الحيوية المشروعات من عددا تفطي تسهيالت منح ولقد . االنإئية مشروعاتها تنفيذ في مساعدتها

 التحويلية والصناعات والفنادق، والسياحة واالسكان والماء باء والكهر والتخزين والمواصالت والنقل السمكية والثروة الريفية
. واالستخراجية

المحاسبية الياسة - ٢

:التالية البنود في المالية البيانات عرض في المتبعة المحاسبية للياسة الرئيسية المالمح تتلخص

:االستثارات

 أسهم في االستثار هذا ادراج تم وقد هذا .الشركات من عدد مال رأس في الصندوق ساهم فقد اهدافه تحقيق سبيل في
 بعد ادراجها تم فقد المال رأس قيمة في دائم انه يبدو انخفانحى عليها طرأ الي الحاالت عدا الفعلية الحيازة بتكلفة الشركات
. المحتملة الخسائر ضد المناسة المخصصات استقطزع

 المحققة والخائر االرباح جع وترحل الوق، بعر أدرجت فقد المالية االوراق ومحفظة الندات في االستثارات أما
. والعموالت الفوائد بند في االيرادات الى دوريا المحققة وغن

٨٢



٧

 العربي االقتصادي لالنإء أبوخلبي صندوق
مستغلة) عامة (مؤسسة

الختامية(تكملة) المالية بالبيانات المتعلفة االيضاحات
القروض من السداد دفعات

 الظروف لبعض نظرا بع الد في الصعوبات بعض من فيها المقزضون يعاني الني القروض بعض وجود للصندوق تبين
 في المتأخرة القروض بند تحت القروض هذه صنفت فقد وعليه . سدادها ني نيتهم توافر رغم وذلك السائدة االقتصادية

 وذلك ، ١٩٨٥ عام يناير أرل من اعتبارا شوات عثرة الى تمتد فين مدار عل لها غععات انشاء تم وبالتالي ، تحعيلها
 سنتين لمدة فوائد أو اقاط أية تسدد ال الني القروض وبعتر . السداد عدم عن تتتبج قد محتملة خسائر أية مقابلة بغرض

 القسط سداد بعد اال االيرادات الى القائمة المخصصات ترحيل اعادة اليتم ،ويبدأ تحصيلها في متأخرة كقروض متتاليتين
 المتأخرات. من االكر

والعموالت الفوائد

 من الدخل وكذلك القروغى مسحوبات عل والمستحقة المحصلة الفائدة ،والعموالت الفوائد من الدخل يتكون
 لمتأخرة ا وص لقر ا عل المتحقة والعموالت ة لغائد ا تعليق تم ،١٩٨٥ عام يناير شهر متهل من عتبارا وا ا هذ . االستثعارات

.تحصيلها عند فقط االيرادات طمن تدح أن عل تحصيلها في

االجنبية العمالت

 تغين تاريخ في سائدة كانت الني العرف السعار طبقا وذلك بالدرهم االجنبية بالعمالت تمت الني العمليات عرعن
.عملية كل

 تاريخ في السائدة اطرف بأسعار بالدرهم لها المعادلة القيمة احتبت فقد االجنبية بالعمالت والمطلوبات الموجودات أما
 االي والحائر االرى رحيل مع الفعلية الحازة بتكلفة ادراجها تم الني الشركات أموال رؤوس في االستثار باستثناء الميزانية

االيرادات. حاب الى ذلك عن

٨٣



٨

 العربي االقتصادي لالنإء ظبي أبو صندوق
مستقلة) عامة (مؤسسة

(تكملة) الختامية المالية بياناتبا المتعلقة (االيضاحات -
 . الثراء سنة في قيمتها بكامل والسيارات المكتبية التجهيزات في الممثلة الثابتة االصول استهالك بم
االجازات وغصص الخدمة ترك مكافاة

 العالية للتثريعات طبقا بالفر المتعلقة األخرى والمزايا واالجازات للموظفين الخدمة ترك مكافاً؛ احتاب يتم
 المتحدة. العربية االمارات دولة في التعاقدية وااللتزامات

-االستثإرات٣

١٩٨٥ ١٩٨٦

٢٥٨ ١٨٥ ٣٣٢ ٢٦٤ ٣٦٣ ٧٣١ )٤ (جدول ثركات اموال رؤوسى فى ماهمات

(٧٠ ٠٠٠ ...) (١٠٧ ٣٨٩ ٠٢٠) فى الماهمات قيمة نى انخفاض غصص
ثركات اموال رؤوس

١٨٨ ١٨٥ ٣٣٢ ١٥٦ ٩٧٤ ٧١١

٣٧ ٣٧٦ ٤٧٠ ٥٢ ٢٥٩ ٣٦٠ سندات

١٢ ٥٣٢ ٨٨٦ ١٥ ٨٥٤ ٧٩٦ ثالث طرف يديرها اموال

٢٣٨ ٠٩٤ ٦٨٨ ٢٢٥ ٠٨٨ ٨٦٧ درهم

القروض محوبات صافي - ٤

١٩٨٥ ١٩٨٦ انشاء منذ الممناة القروض اجالى

٣ ٩٩٣ ١٦١ ١٤٩ ٤ ٠٤١ ٨٢٣ ٥٣٠ الصندوق.
فى لعد سحمها يتم لم ارصدة

(٦٨٧ ٩٤١ ٦٧٢) (٥٧٠ ٤٤٨ ٤٣٩) ديسمبر ٣ ١
٣ ٣٠٥ ٢١٩ ٤٧٧ ٣ ٤٧١ ٣٧٥ ٠٩١ )٦ (جدول القروض من المحوبات اجالى

(١١٥٧ ٤١٥ ٣٦٥) (١٣٨٣ ٠٨٠ ٦٥٦) الصندوق انشاء منذ سدادها تم قروض

٢ ١٤٧ ٨٠٤ ١١٢ ٢ ٠٨٨ ٢٩٤ ٤٣٥ القروض مسحوبات صانى

(١٥ ٣٥٠ ...) (١٨ ٢٨٥ (ا تحمليها في متأخرة قروض غصص

٢ ١٣٢ ٤٥٤ ١١٢ ٢ ٠٧٠ ٠٠٩ ٤٣٥ درهم

ديمبر. ٣١ حتى عما السحب يتم ولم ممنوحة بقروطى تتعلق ارتباطات بعد سحبها يتم لم الني االرصدة تمثل

٨٤



(أكملة) الختامية المالية بالبيانات المتعلقة (االيضاحات
متنوعة مدينة وأرصدة مستحقة فواذل - ٥

العربي االقتصادي لالنإء ظبي ابو صندوق
مستقلة) عامة (مؤسسة

 درهم ٣٣ر٧ه٦ار ٦٢ قدره والبالغ تحصيلها في المثكوك االيرادات بعدخصم ١٩٨٦ ديم ٣١ في ارصد ر اظيى لم
 درهم). ٢٢هر٢.را٦٢-١٩٨٥(

المال رأس-٦

١٩٨٥ ١٩٨٦

٢"' - درهم به الممح المال رأس

فه اكتست الذى المال رأس

٢١٣٢ ٠٢٢ ٨٣٠ ‘٢١٣٢ ‘٢٢ ٨٣ درهم ظى ألو حكومة

 هذه اقرار يتعين انه اال .الصندوق ادارة مجلس لقرار طبقا وذلك ،درهما باليين ٤ الى به اكرح رأس ز^دة تمت

.درهم بليون ٢ به المصح المال رأس حدد والذي ١٩٧٤ لعام ٧ رقم الغانون تعديل بموجب ازددة

العام االحتياطي - ٧

 المال، رأس من /'٠٢. قيمته تبلغ ان الى العام االحتياطي الى االيرادات صافي يغاف الصندوق، انثاء قانون بموجب
 مال رأس ض /'٢ ٠ نسبة يكزن العام االحتياطي يظل ان بثرط الصندوق مال رأس الى ذلك بعد االيرادات صافي ف وك

. الصندوق

٨٥



العربي االقتصادي لالب أبوظبي صندوق
مستقلة) عامة (مؤسسة

الختامية(تكملة) المالية باييانات المتعلقة االيضاحات
: عب نيابة الصندوق ويديرها الحكومة تمولها قروض - ٨

١٩٨٥ ١٩٨٦

منذ الممنوحة الحكومة قروض اجالى
٢٦٢٢ ٩٥٧ ٠٣٥ ٢٦١٩ ٥١٠ ٥١٢ الصندوق انشاء

)٧٥٤ ٣٤٨ ٤٦٥( )٦٣٤ ٧٨٥ ٣٥٢(
فى لعد سحمها يتم لم ارصدة

ديسمبر ٣ ١

القروض من المسحوبات اجالى
١٨٦٨ ٦٠٨ ٥٧٠ ١٩٨٤ ٧٢٥ ١٦٠ )٧(جدول

)٤٣٩ ٥٣٠ ٧٢٥( )٤٨٤ ٦٠٢ ٦٩٧(
 انشاء منذ سدادها تم فروض

الصندوق

١٤٢٩ ٠٧٧ ٨٤٥ ١٥٠٠ ١٢٢ ٤٦٣ درهم الحكومة قروض محوبات صافى

 للديون غصصات النشاء التعرض يتم لم فعليه ،أبوفيي حكومة عن نيابة الصندوق بواسطة تدار أعاله القروض ألن نظرا
المالية. البيانات هذه في ذلك، االمر استلزم ما اذا فيها، المثكوك



االحمابة المالحق

الصفحة رقم : رتم جدول

٨٩ .............................................. )١٩٨٦- ١٩٧٤الصذوق( لقروض الجغرافي التوقع )١(

٩١ ...................................)١٩٨٦-١٩٧٤الصذوق( لقروض القطاعي التوقح )٢(

٩٥ ...................................)١٩٨٦_١٩٧٤(اسدوق قدمها الني الفتية المعونات )٣(

٩٦ ............................. ١٩٨٦ ديمبر ٣١ حتى الفعلية بالتكلغة المندوق ماهمات تطور )٤(

٩٨ ٠٠ ) ١٩٨٦ - ١٩٧٤( والقطاعات الدول حب باقراضها الصندوق قام الني المثروعات توزع )٥(

١٩٨٦ ديم ٣١ وجنى انشائه منذ الصدوق قرونس ومحويات التزامات )٦(
١ . . ................................................................................. والمشرع الدولة حب

١٠٦ ........... ١٩٨٦ يمر د ٣١ حتى الصدوق ويديرها أبوظبي حكومة تمولها الني والمخ القروض )٧(

١٠٩ ..................... ١٩٨٦ ديسمر ٣١ حتى الصندوق ها ير يد الدولة داخل وأسطة مشروعات )٨(

٨٧





)١( رقم جدول
امارات) درهم (مليون الصندوق لقروض الجغرافي التوزع
١٩٨٦-١٩٧٤

المربية الدول

االجالي الدولة

١٤٥,٥ الهاشمية األردنية المملكة

٢٢١, ٠ البحرين دولة
٣٧٩, ٨ التونسية الجمهورية

١٤٠,٥ الديمقراطية لسألان1 جهورية

١٠٧,٥ السورية العربية الجمهورية

٨٣٨١٧ عمان سلطنة

٦٧,٨ اللسانية الجمهورية
٢٦٥١٠ العربية محر جهورية
٢٥٠١٠ المغربية المملكة

١٦٠١٠ االسالمية موريتانيا جهورية

١٧٩١٠ اليمنية العربية الجمهورية

٢٤٥١٢ الديمقراطية اليمن جهورية

١٨,٥ جيبوني جهورية

٣٠١٧١٥ العربية الدول اجالى

األفريقية الدول

االجالي الدولة

٢٤,٠ بورندي جهورية

٤٦١٠ مالي جهورية

٧,٩ جامبيا جهورية

٢٤١٠ تنزانيا جهورية

١٦١٠ غينيا جهورية

٢٥١٠ أوغندا جهورية

٤١٠ القمر جزر جهورية

١٦,* مدغشقر جهورية
٨١٠ سيشل جهورية

٤١١٠ السنغال جهورية

٧١٠ لسوو مملكة

٤١* األخضر الرأس جزر جهورية
١٢١٠ بيساو غينيا جهورية

٢٣١٢ النيجر جهورية

١٥١٠ رواندا جهورية

١٦١٠ الكامبرون جهورية

٣٧١٠ الشعمية الكونغو جهورية

١٨١٠ موريثيوس جهورية

٢٥١٠ كينيا جهورية

٣٦٩, ١ األفريقية الدول اجالى

٨٩



)١( رنم جدول تاح
 امارات) درهم (مليون المذوق لقروض الجغرافي التوزح

١٩٨٦٠١٩٧٤

االسيوية الدول

االجالي الدولة

١٨٣,٢ بنغالديش جهورية
٦٨١٠ الهند جهورية

٨١٠ المالديف جهورية
٣٣١٠ ماليزيا مملكة

٢٠,، سريالنكا جهورية
٥٧١٠ اندونييا جهورية
٣٠١٠ أفغانستان جهورية
٩٢١٥ االسالمية ماكتان جهورية

٤٩١١٧ اآلسيوية الدول اجالى

األخرى الدول

االجالي الدولة

٤٨١٠
١٠٠١٠

مالطا جهورلة

الركية الجمهورية

١٤٨١٠ األخرى الدول اجالي

٠
٤٠٢٦١٣ العام االجالى

 المجموع يصل المذوق، من تمويله تم الذي امارات درهم مليون ١,ه٦.ا العين ابقار مزرئ قرض باضافة -:أ؛

.امارات درهم مليون ٤ * ٤١ , ٩ للقروض الكلي



)٢( رتم جدول
الصندوق لقروض الفطاعي التوزى
العربية الدول
١٩٨٦-١٩٧٤

امارات درهم مليون

االجالي

المئاعة
التحويلية

االسخراجية

السياحة

الفنادق
االسكان

الكهرباء

ة،
انقل

والمواصالت
والتخزين

الزراعية
والتنمية
الريفية
والثروة

السمكية

القطاعات ا

ا الدول

١٤٥١٥ ١١٩١٠ ٥١* ٢١١٥ الهاشمية األردنية المملكة
٢٢٠١٠ ٦٠١٠ - - ١٦٠١٠ البحرين دولة
٣٧٩١٨ ٢٢٤١٦ ٢٠١٧ ٦٠١٥ ٧٤٠٠ التونسية الجمهورية

١٤٠١٥ ١٠٠١٥ ٤‘). الديمقراطية الودان جهورية
١٠٧١٥ ١٠٧١٥ - السورلة العربية الجمهورية
٨٣٨١٧ ٧٣٣١٧ ١٠٥١٠ عمان سلطنة

٦٧١٨ ٢٧١١ ٤٠١٧ اللسانية الجمهورية
٢٦٥١٠ ٥٨١٤ ١٦١٦ ١٣٠١٠ ٦٠١٠ العربية ممر جهورية
٢٥٠١٠ ٧٠١٠ ٤٠,ا ١٤٠١٠ المغربية المملكة
١٦٠١٠ ٩٦١٠ ٤٠١٠ ٢٤,* االسالمية موريتانيا جهورية
١٧٩١٠ ٩٦١٥ ٨٢١٥ اليمنية العربية الجمهورية
٢٤٥١٢ ٦,٦ -- — ١١٢١٥ ٩٧١٠ ٢٩١١ الديمقراطية اليمن جهورية

١٨١٥ - - — — ١٨١٥ جيبوني جهورية

٣٠١٧١٥ ١٤٦٨١٨ ٣٧١٣- ٤٠١٠ ٦٣٣١٦ ٤٦٦١٧ ٣٧١١١ العربية الدول اجالى

٩١



)٢( رتم جدول تابع

الصندوق لقروض القطاعي التورع
األفريقية الدول
١٩٨٦" ١٩٧٦

امارات درهم مليون

االجالي

الصناعة
التحوطة

االسخراجية

الية

الفنادق
االسكان

الكهربا،

ة،

التفل
والمواصالت

والتخزين

الزراعية
والتنمية

الريفية
والثروة

السمكة

٢٤,٠ ٢٠,* ٤٠٠ بورندي جهورية
٤٦,٠ - — — ٣ا,، ١٦١٠ مالي جهورية
٧١٩ - — - - ٧,٩ — جامجيا جهورية

٢٤١٠ ٢٤, ٠ - - - — - تنزانيا جهورية

١٦,. ١٦١٠ — - - - غينيا جهورية
١ ٦و ٠ — ١٦و٠ — - شى مالجا جهورية

٤ا, — - — — ٤و٠ — القمر جزر جهورية

٨١* ٠١٨ ٤,٧ ٢ه, سيشل جهورية
٢٥١٠ ٢٥١٠ أوغندا جهورية

٤١,٠ ٤١١٠ السنغال جهورية

٧١٠ ٧,. لسوو مملكة

٤١٠ - ,؛٠ األخغر الرأس جزر جهورية

١٢١٠ ٢١٠ '١٠,ا ليساو غينيا جهورية

٢٣,٢ ٢٣,٢ النيجر جهورية

١٥,ا ١٥,ا رواندا جهورية
١٦,. ١٦,٠ الكامرون جهورية

٣٧,. — — - ٣٧١٠ - الشعبة الكونغو جهورية

١٨,. ١٨,* — - موريثيوس جهورية
٢٥,٠ - - — - ٢٥,* - كينيا جهورية

٣٦٩, ١ ٨٧, ٨ - — ٦١,٩ ١٥٤,٤ ٦٥,٠ األفريقية الدول اجالى

٩



)٢( رتم جدول تاح
الصئدوق لقروض القطاعي انتوزح
اآلسيوية الدول
١٩٨٦-١٩٧٦

امارات درهم مليون

االجالي
الضاعة

 التحويلية
واالستخراجية

السياحة
والفنادق االسكان الكهرباء

والماء

التقل
والمواصالت

والتخزين

الزراعة
والتنسة
الريفية
والثروة

المكة

القطاعات ا

ا الدول

٦٨,. - - - ٦٨,. - - لهند ا حمهورلة

٣٣,. ١٦ا٠ - - ' ١٧,, ماليزيا مملكة

١.٨٣ر٢ ١٢٣ر٢ - - ٦٠٠٠ - '

جهورية

بنغالديش

٢٠,* - - - - - ٢٠١٠ جهورية

سريالنكا

٥٧,, - - - ٥٧,, - -

جهورية

اندونيسيا

٣٠,. ٣٠,. - - - - -

جهورية

أفغانستان

٨,. - - - ٨ا, -
جهورية

المالديف

٩٢هر - - - - - ٩٢هر جهورية

باكستان

٤٩١ر٧ ١٦٩ر٢ - - ١٨.,ه ٨ر٠ ١٢٩هر
 الدول اجالى

اآلسيوية

٩٣



امارات درهم مليون

)٢( رقم جدول تاح
الصندوق لقروض القطاعي التوزح
األخرى الدول
١٩٨٦-١٩٧٨

االجالي
الصناعة

التحويلية
واالستخراجية

الياحة
والفنادق

االمكان الكهرباه
والماء

التفل
والمواصالت

والتخزين

 الزراعة
رالتنمية
الريفية
والثروة

المكية

٤٨ - ٢٠١٠ ٢٨١٠ - مالطا حمهورلة
١٠ا ,٠ ١٠٠١٠ الزكية الجمهورية

١٤٨١٠ ١٠*.١ - - ٢٠١٠ ٢٨ , ٠ - االخرى الدول اجالي

امارات درهم مليون ١٩٨٦١٩٧٤

٠٤٠٢٦١٣ ١٨٢ره٨ ٣٧ر٣ ٤٠ر٠ ٩٠ ٠هر ٦ه٧ر١ ه٦ره٦ العام االجالى

 المجموع يعل الصندوق، من تمويله تم الذي امارات درهم ميون ١,ه٦.ا العين ابقار <رءة قرض باضافة ؛أب
- امارات درهم مليون ٤*٤١,٩ للقررض الكلي

٩٤



)٣(رتم جدول
 الصندوق قدمها الي الفتية المعونات

١٩٨٦-١٩٧٤
امارات درهم الف

االجالي المبلغ التة الدولة

البحرين:

٣٤٠ ١٩٧٥ صناعى مسح اجراء -
لمشروع والغنية االقتصادية الجدوى -دراسة

١ر٨٤ا ١««ه( ١٩٨٤ المركزي الري

٣٠٠ ٣٠* ١٩٧٥
: اليمنية العربية الجمهورية

صعدة ووادى سهام وادى تنمية جدوى دراسة -

٥٦٠ ٥٦٠ ١٩٧٧

: العربية الدول -لجامعة الصناعية التنمية مركز
 االقتصادية الدراسات من جانى تمويل -

نموأ األقل العربية للدول والفية

٥١٨ ٥١٨ ١٩٨٠
: الديمقراطية الصومال جهورية

الحيواني الزراعي المثربع -دراسة

٣ر٢١٨العام االجالي

٥



)٤(رتم جدول
١٩٨٦ ديسمر ٣١ حتى الفعلية بالتكلغة الصندوق ساهمات تطور

الماهمة اجالى الماهمة قيمة الماهمة قيمة الماهمة تاربخ المؤسسة اسم
االمارات بدرهم االمارات مدرهم األمحلية بالعملة

٨ر٩٧١ار٧٢ ٨٣ر٢.٠ر٠ا٠ سها ٨٣٢ األوربي العربي البنك
٠ لكسمبوح فرنك دفعات ١ . عل سدادها تم القابضة) (الشركة

١ه١ر١٨٨ دوالر ٤١ر١٦٢-/

 ٧٢/٨/١ في؛لغشةمن
٧٨/١٢/٨الى
 من تنازل سهإ ١١

فى الماهمين أحد
٨٢/٣/٢

لكسمعوح دوقة

٧١٦ههر٨ فرذك١هر,٢,,<ره سها ١ « ره ٢ ٥ قيمة
لكسمرح زيادة من االول القسط

نى المال رأس

٦٨٤ر٢١٨ فرذك١هر«٢«««ره
٨٣/١٠/٢٦

سها ١ . ره ٢٥ قيمة
لكسمرح من الثانى القسط

نى المال رأس زيادة

١ر٨رهه٦.. هدوالر٠ره٢.٠_/
٨٣/١٢/١٥

 سها ٣ * ٣ر ١٢ قيمة
 المال رأس زيادة من
٨٥/٧/١٩ في

١٢ر٣٨٩.ر٢. ١ر.٣٨٤ فرنك ١٠ ...را واحد مهم ٧٣/٨/٢٤ األوربى العربى البنك
بلجيكى بلجيكا (بروكل)

٩٨٦)١ )... ...ر«.هدوالر ١٩٧٥/١/٩ لالستثإرات سفيدا ثركة
١,٩٨٦)>>> أمريكي لكسمرح دوقيه

ره٨١٤ر٩٨١ تونسى .د ٥ ٥ رم . . . ١٩٧٥/٦/٢٣ والتنمية الدراسات شركة
٤ر٩٩٩.ر٨٢ // »ر,هه٠« ١٩٧٦/٧/٢١ الثمالة لسوسة

١٩ر٩٢٨ر٩١٣ ٩ر١١٤ر٨ه٠ ار ١...ر...ر ١٩٨٠/٤/١٠ التونسية الجمهورية
ره٦١٤ر٢٣٨ .».ر».هريالءإنى ١٩٧٨/٥/١٥ عإن تنمية شك

٢ر٦٧٨ر٩٧ه رر ٢.««ر.ه ١٩٨٠/٧/١٦ عإن سلطنة

١٠ر٩٦٢ر٠٩٨ ٢ر٦٦٨ر٨٨ه ال ٢ر,ه٠٠ا ١٩٨٠/٩/١٠
٤ره٢٦٦ر٠٣١ االجافي

: التالي الوجه عل هميناشا عل انعام أسهم بتوزئع القابضة الشركة قامت و٠ج
لكسمبوح فرنك ٨ر٣٢ رم ... االسمية قيمتها تباغ سهإ ٨٣ر٢ مهها الصندوق نصيب بلغ ١٩٨٠ عام عن /٠١٠ بنبة -
 فرنك ١٢ر٦٣٠ر٠.. االسية قيمتها تبلغ سهإ ١٢٦ر٣ شها الصندوق نصيب بلغ ١٩٨١ عام عن /'١٣ر٦٣٦٤ بنسبة -

لكسمبور^

٩٦



)٤(رنم جدول تاح

١٩٨٦ ديم ٣١ حى الفعلية بالتكلغة الصندوق تماهما تطور

 المساهمة اجالى
االمارات بدرهم

 الماهمة قيمة
االمارات بدرهم

 همةالما قيمة
االصلية بالعملة

الماهمة تارخ المؤسسة اسم

٤ره٢٦٦ر٠٣١ تله ما

١,٣ر١.٤ر٤٧٨

٢٢ر٦١ر,٢٧٤

(ه٤٤٢(٢٨٨

د.ترذبى١١*,,ر,,,ر

الثانية الدفعة
" ١,ر٠٠*.,ر

١٩٧٩/١١/١٩
المال رأس زيادة

١٩٨١/٤/١٧

١٩٨٣/٧/١

لالسمدة العربية الشركة
 واآلزرية الفوسفاتية
التونسية الجمهورية

١٤ر,٩٢٩ر٧٦, ٩ر٧٧٢ر٧٢. ال ١ر٩,ر,,‘، ١٩٨٤/٤/١٩
٨ر٨٩٩ر٣ه٢ مغربي د. ١ ره‘ا .,*را ١٩٨٢/٩/٢٣ واالمارات المغرب شركة

٨ر٦ه٢ر٨,٤ دد ١٥,,,(,,,( ١٩٨٢/١٢/٢, للتنمية-الرباط
٩(٢٣(,١.ه

٢ر٤٣ر,٨٢٨
مد ٢١ر٦٤٧ا,,ر

دو ٦اار*ا*ر٠
١٩٨٤/٦/١٤
١٩٨٤/٨/٦

المغربية المملكة

٣٢ر١٢١ر٧٠٣ ٢ر٩,٨هر٦٩ مد ٧(٣ه٣,,,( ١٩٨٤/٩/١٧

٦ر٠١٦ر ١٠٢

٦,ر١٦ر١,٢ د.مغربي١ر*٧٩ا**ر* ١٩٨٣/٣/٣* مراكش أسمنت شركة
 الميضاء الدار (أسإر)
المغربية المملكة

١١ه.ر١ر٦٩ه

١١ه,ر١ر٦٩ه د.مغربي٢٣ر٤٢٦ر٨٧ه ١٩٨٣/١٠/٧ والياحى العقاري القرض
الدارالبيصاء

المغربية المملكة

٠),١٠,٦٢٧ ,
١ر,٦٢٧,,,ر ر.تماني ١ر ٠,‘ر ,,,-ا ١٩٨٤/٣/٥  ررسوت أسمنت شركة

عإن سلطنة

٣(٧١٧(٧ه١
٣ر٧١٧ر٧ه١ ف.فرذبى٨ر٦١٣ر٣٨٦ ١٩٨٤ يونيو  ران شركة

المغربية المملكة
٢٩٢)٩>٣)١ د.تونى ٣,,-ا,,,ر ١٩٨٤/٩/٢١ بح الغالحية الشركة
١(٢ه٩(٤ه٨ دع ٣اداا'اا- ١٩٨٥/٢/٦ العامرى

١ر٢٨٨ر٦٢١ ال ٣_ا,,,ر,, ١٩٨٥/٦/١٣ التونسية الجمهورية
ره٢٩٩ر٤٦. ٨٩,,١,٤٤٢ - ٣ا,,,ر,, ١٩٨٥/١٢/٩

١ر١٣٨ر١٢١ مغربي د.٣*ر ا ارا -اا* ١٩٨٥/٢/٦ لالسإرات دلما شركة
١(٩ه٣(٦,٨ ع ره٣٨_ا,,,ر, ١٩٨٥/٤/٢٧ السياحية-بالمملكة
٨,٤ر١٢٦

٨٠٨هر٩ه
 ع ٢,ر١٧هر٠٠_ا

مد ٢,ر١٧-/,.هر
١٩٨٦/٣/١٣
١٩٨٦/٦/١٩

المغربية

٦(٣٧. (٧٥٩ ١ر٦٦٦ر٣ا٩ - ٤,ر٣-/..,ره ١٩٨٦/٨/١١
٦٢ر٤٤٩ ٦٢ر٤٤٩ د.توذبى١٢-/ااهر ١٩٨٦/٤/١  للعذور التونسية الشركة

التونسة الجمهورية
٢١),٩,١)٢ ٢ر٩,١.ر٢١

تركية لبرة
١٩٨٦/١٢/١٥ الناصول ئ االمارات شركة

 لالسثإر الماهمة
الركية الجمهورية

٢٦٤ر٣٦٣ر٧٣١ االمارات بدرهم المساهمات اجالى
٩٧



)٥( رتم جدول
قراضهابأ الصندوق قام الي المفروعات ترزح
والقطاعات الدول حب
١٩٨٦-١٩٧٤

اجالي
عدد

المفروعات

الصناعة
التحويلية

واالستخراجية

الساحة
والفنادق

االسكان الكهرباء
والمياه

العل
والمواصالت

والتخزين

الريغيةوالثاًوة' والتنمية الزراعة

دغا
رالقطاعات

|لدرل

0
٢ ١ ١

 دولة ١٣-
لهاشمة

العربية الدول : أوال
األردنية المملكة-١

٤ ١ - - ٣ الحرين دولة - ٢
٦ ٢ ١ ٢ ١ التورسة الجمهورية - ٣

٢ ١ ١
 الردان جهورية - ٤

الديمقراطية
٢ - - ٢ - السورية العربية الجمهورية - ٥

٤ ٣ ١ عإن سلطنة - ٦
٢ ١ ١ ية اللنا الجمهورية - ٧

٤ ١ ١ ١ ١ العرلية معر جهورية - ٨
٤ ١ ١ ٢ المغربية المملكة-٩

٤ ٢ ١ ١
 موريتانيا جهورية - ١ ا

االسالمة
٦ - - ٣ ٣ اليمنية العربية الجمهورية-١١
٥ ١ ١ ٢ ١ الديمقراطية اليمن جهورية-١٢
١ - - - - ١ - -جهوريةجيبوني١٣

0
٢ ١ ١

دولة ١٩-األفريقية الدول : ثانيا

بورندي -جهورية١٤
٢ - - - ١ ١ مالى -جهورية١٥
١ ١ -جهوريةجامجا١٦
١ ١ تنزانيا -جهورية١٧
١ ١ غينيا -جهورية١٨
١ ١ مدغشقر جهورية-١٩
١ .١ القمر جزر -جهورية٢٠
٤ ١ ٢ ١ سيشل جهورية-٢١
١ ١ - - - - - أوغندا جهورية-٢٢

٩٨



)٥( رقم جدول تابع
 بأقراضها الصندوق قام الي المشروعات توزيع
 والقطاعات الدول حب
١٩٨٦_١٩٧٤

٩٩



)٦( رقم جدول
والمشرع الدولة حب ١٩٨٦ ديسمبم ٣١ وحتى انشائه مئن الصندوق قروض ومحوبات التزامات

: العربية الدول

درهم) بالمليون (المبابغ

تارخ المتصرف القرض شروط

توقع
االتفاقية

القرض من الداد  ا؛ذب سعر
الفائدة

القرض المشروع الدولة

١٩٧٤ ٢١..ه, سوات ٣١/٢ قط ٣ ٠ /٠٣ ٢١١٥٠٠ طالل الملك سد المملكة
١٩٧٥ ,ه٠ا* سوات ٣١/٢ قط٣٠ /٣ .,*,ه السعودية الحدود األزرق طريق األردنية
١٩٧٧ ١٠٠١٠٠ أل ٢ قط ٢ ٠ '(١,® ١٠٠١٠٠٠ الحسا فوممفاوت مناجم الهاشمية
١٩٨٠ ١٩١٠٠ سنوات ٣ ئ٢٤ /٥١٥ ١٩١٠٠ الفوسفاتية األسمدة

١٩٧٤ ٤٠١٠٠٠ أل١١ا٢ قط٣٠ /٣,٥ ٤٠١٠٠٠ سهرة كهرباء دولة
١٩٧٦ ٦٠١٠٠٠ سنوات ٤ ئ ١٨ '(١١٥ الصفى الصناعات ا^س
١٩٧٦ ١٠٠١٠٠٠ سنوات ٤ ذط٣' /٣١٥ ١٠٠١٠٠٠ )٢(المرحلة سترة كهرباء
١٩٧٧ ٢٠١٠٠٠ سنوات ٥ قط ٣ ٠ /٢١٥ ٢٠١٠٠٠ البحرين كهرباء
١٩٧٤ ١٣١٥٠٠ سنوات ٣ ظ٢٤ /٣١٥ ١٣١٥٠٠ الحديد السكة عررات الجمهورية
١٩٧٤ ٢٠١٧٠٠ سوات ٥١/٢ Li٢٠ .)'ه ٢٠١٧٠٠ الشالية سوسة التوسمة
١٩٧٤ اه,ه٧ سنوات ٣ قط٢٠ .)'ه V*. المعدنية العل مصغ
١٩٧٧ ٤٧١٠٠٠ أل ٢ قط٢٤ ٣, ٥/ ٤٧١٠٠٠ المواصالت شكة تطوير
١٩٧٩ ٢١٨١٥٩٢ سنوات ٤ قسط ١ ٦ ٥, ٥'/ ٢١٨١٥٩٢ الفوسفاتية األسمدة
١٩٨٣ ٤١١٢٨٤ سنوات ٥ ضط٣٠ ';١١٥ ٧٤١٠٠٠ الجريد واحات تطوير

١٩٧٦ ٨٩١٠٩٧ أل٢٣ا٤ قط ٢ ٠ -(١١٥ ١٠٠١٥٠٠ عمداللة الحاج غزل مصغ
جهورية
الردان

١٩٧٧ ٣٦١٣٦٠ سنوات ٤ قط٣٢ /٣ ٤٠٠١٠٠٠ الحدلد السكة تطوير الديمقراطية

١٩٧٤ ٥١١٤٨٣ سوات ٤١/٢ قط٣٠ -;١ ٥١١٤٨٣ الكهربائى التنسيق مراكز
الجمهورية

العربية
١٩٧٧ ٥٠١٠٧٩ سنوات ٦ قط ٣ ٠ '(١١٥ ٥٦ ,٠*٠ بانياس كهرباء الوربة

١٩٧٦ ٥٥١٠١٠ سرات ٣١/٢ أل٣٤ /٣١٥ ٦٠١٠٠٠ ايال الغازفى حقول تنمية سلطنة
١٩٧٨ ٦٦٣١٠٠٠ سنة ٢ ئ١٢ ٣, ٥/ ٦٦٣١٠٠٠ النفط حقول تطوير عاف
١٩٨٣ ١٠١٧٠٠ سنة ٢ ئ١٤ .)'ه ١٠١٧٠٠ ريسوت اسمنت
١٩٨٤ سنة ٣ ئ٣٠ /٣,٥ ١٠٥١٠٠* بالواليات الداخلية الطرق
١٩٧٧ ٢٣١٩٩٦ سنوات ٥ قط٣٠ /٤ ٤٠١٦٨٠ الراح الحوفس ببروت ميناء الجمهورية
١٩٧٧ ١٩١٨٣٥ سنوات ٥ قط٣٠ /٤ ٢٧١١٢٠ الكهرباء توزع شبكة البآنية

.ادارية مصاريف /٠ ا , ٥ يتضمن ال إ؛ب

١



)٦( رتم جدول تابع
والمشرع الدولة حسب ١٩٨٦ دسمبع ٣١ حتى انشائه متن الصندوق نروض تباومسحو التزامات

درهم) بالمليون (المبابغ

تارخ المتعرف لغرض شروط

توقع
االتفاقية

القرض من د الداد سعر.
الفائدة

القرض المثروع الدولة

١٩٧٤ ٥٨,٤** سنوات ٥ قط ٢٦ ■U ٥٨١٤** طلخا سإد جهورية
١٩٧٤ ١٦١٦١٩ ضوات ٤٣/٤ قط ١ ٨ -/٠٤ ١٦١٦١٩ الخيام عمر فندق مصر
١٩٧٥ ١٢٦١٩٧٧ سنوات ٦ ظ٣ا /٣,٥ ١٣*,*** أبوقير كهرباء العربية
١٩٧٧ ٥٣١٦١٢ سنوات ٤ قط٣٢ ٢, ٥/ ٦*,*** الموسرغ قناة تطوير

١٩٧٦ ٤*,*** سة٢٢/٣ قسط ٣ * ٢, ٥/ ٤*,*** مركزتجاري المملكة
١٩٧٦ ٦٧١٨١٨ سضة ١٢/٣ قط ١ * .,'ه ٧*,*** القطن للغز مصنعين ءانثا المغربية
١٩٧٩ ٢٢١٨٧* سنوات ٥ ظ٣ا ‘U ٤*,*** الزراعي الغرب سهل تنمية

١٩٨٢ ٨٢١٦٤٩ سنوات ٥ قط٣* ٣, ٥/ ١٠٠٠٠٠
 رالحوبى ريتسوا آيت سد

األوسط
١٩٧٧ ١٦,*** ستة ٢ قط ٢ * /٤ نواديو فى الصلت أسياخ مصخ جهورية
١٩٧٩ ٦١١٠٤١ سنوات ٥ قسط ٢ * /٤ * * * , *٨ القف حديد مناجم موريتانيا
١٩٧٩ ٣٧١٨٥٦ سنوات ٥ قط ٣ * /٣ ٤*,*** النعمة كيفاا طريق االسالمية
١٩٨* ٤١٢٢٥ سنوات ٦ قط ٤ * /٢,٥ ٢٤,*** الزراعي الجرجول
١٩٧٤ ٤١*** ضوات ٣١/٤ قسط ١ * /٣,٥ ٤١*** صنعاء مياه الجمهورية
١٩٧٥ ٣٩١٨٤٥ سنوات ٨ قط ٣ * /٣ ١*٤ *** ) ١ الجنوبية( المرتفعات تنمية العربية
١٩٨* ٣٤١٤** سنوات ٨ ئ٣ا /٣ ٣٧١٥** )٢( الجنونية المرتفعات تنمية المنة
١٩٧٨ ٤١٩٣٧ سنوات ٥ ط٣ا /١,٥ *«*,ه سهام وادى دراسات
١٩٧٨ ٤٩١٣٣٣ سنوات ٥ قط ٣ * /٣,٥ ا*ا,هه تعز ومجاري مياه

١٩٨١ ٢٣١٩٨٦ سنوات ٥ قط٣* /٣ ٣٧١٥**
 اصار- الربط
تعز ا ذمار

١٩٧٦ ٩*٢٩١ * سنوات ٤ قسط ١ * /٣ ٢٩١١** الصيد قوارب جهورية
١٩٧٦ ٦١٤٤١ ضوات ٤١/٦ قط ١ * /٢ ٦١٥٨* الجيولوجي المسح ابن

١٩٨* ١٠٩١٣٠١ سنوات ٥ قط ٣ * /٣ ١١٢١٥** (المنصورة) عدن كهرباء الديمقراطية
١٩٨* ٥٧١٢٧٣ سنوات ٥ ة--ط ٣ * /٣ ٦*,*** ناشطون ميناء
١٩٨٥ — سوات ٤٢/١ قط٣* /٣ ٣٧,*** عدن ميناء رطوير توسح

جهورية
١٩٨٦ — سنوات ٣ ط٣« /٣١٥ ١٨١٥** جيبوني مطار تطوير جيبونى

٢٦٥٨١٣١٦ ٣٠١٧١٤٧٤ العربية الدول اجالى

.ادارية مصاريف /٠ ا , ٥ يتضمن ال إ؛ب
١٠١



)٦(رنم جدول تاع
والمثروع الدولة حسب ١٩٨٦ ديسمر ٣١ حتى انشائه منذ الصندوق قروض ومسحوبات التزامات

األفريقية الدول
درهم) بالمليون (المبابغ

تارخ
توقح

االتفاقية

 المتصرف
القرض من

القرض شروط
القرض المثروع الدادالدولة ؛•:-سعر

الفائدة

١٩٧٦ ٣,٠٧ه سوات ٦١/٢ قط ٣ ٠ ٤١٠٠٠ السمكية لثرواً ا تنمة جهورية
١٩٨٢ ٢١٧٩٧ سنوات ٤ ظ ٢٠ /٣ ٢٠١٠٠٠ موضو سكر بورندي
١٩٧٦ ١٤١٩٨٨ سنوات ٥ قط ٣ ٠ /٣ ١٦١٠٠٠ سلنجى سد جهورية
١٩٨١ ٢٨١٠٧٤ سنوات ٥ قط ٣ ٠ /٢ ٣٠١٠٠٠ سفازجاو طريق مالي
١٩٧٧ ٧١٨٠٢ سنوات ٣ قط ٢٦ /٣ ٧١٩٠٠ )٣, ١(المرحلة ياندوم مطار جهورية
١٩٩* جاسيا
١٩٧٧ ٢٣١٧٩٧ سنوات ٥ قط٢٠ •(.٤ ٢٤١٠٠٠ كاجرا سكر جهورية

تنزانيا
١٩٧٧ ١٥١٠١٥ سنوات ٤ قط ٢ ٠ /٤١٥ ١٦١٠٠٠ الكلنكر مطحنة جهورية

غينيا
١٩٧٨ ٤١٠٠ سنوات ٥ ط٣٠ /٣,٥ ٤١٠٠٠ وليال كاموليل سدى دراسات جهورية
١٩٨٦ - سنوات ٥ قط ٣ ٠ /٣,٥ ٣٧١٠٠٠ (مايد)الزراعى المطام السنغال

١٩٧٨ سنوات ٥ ظ٢٠ /٢ ٣١٠٠٠ دراسات ماسرو- مطار مملكة
١٩٨٠ ٣١٦٦٣ سنوات ٤ ال٢٠ /٣ ٤١٠٠٠ سبرو ما مطار ليسوتو

١٩٧٨ ١٦١٦٥٠ سرات٣٢ا١ ط٢٠ -(٠٤١٥ ٢٥١٠٠٠ االفريقية النسج مصانع تجديد جهورية
أوغندا

جهورية
١٩٧٩' ٣١٩٠٩ سنوات ٤ قط ٣ ٠ •(٠١١ ٤,' ٠٠٠ عنجوان مطار تطورر جزر

القمر

١٩٧٩ ١٤١٩٠٥ سنوارت ٥ ط٢٠ /٣١٥ ١٦١٠٠٠ أنديكاليكا سد جهورية
مدغشقر

١٩٧٩ ٣١٢٠٠ سنة ٢ ئ٢٠ ٤١٥ ٣١٢٠٠ برالين كهرباء جهورية
١٩٧٩ ٠١٧٨٦ سنة ٢ ط٢٠ '(٠٤١٥ ٠١٨٠٠ الثلج مصخ سعشل
١٩٨٢ ٣١٦٤٦ سة ٢ -ط ٢٠ '(٠٤١٥ [٠١٥٣٠ الطرق صيانة

الثرب ومياه

. ادارية مصاريف /٠ ا , ٥ يتضمن ال إ!ب



)٦( رتم جدول تاح
والمثروع الدولة حسب ١٩٨٦ ديمر ٣١ حتى انشائه مئن الصندوق قروض تباومسحو التزامات

درهم) بالمليون (المبالغ

تارخ المتمرف القرض شروط

المشروع توقعالدولة
االتفاقية

القرض من قد الداد سعر
الفائدة

القرض

١٩٨٠
**,٥٢٧

سنوات ٣ ئ٢٤ -/٠٣

1

-١٠١٠٠, بيساو-كرمررية طريق جهورية
غينيا

١٩٨* سنوات ٣ ذط٢٤ '/٠٣ ٢'•■• الكاشو فستق انتاج ليساو

١٩٨* *,٤٥٥ سنوات ٣ قط ٢٤ '/٠٣١٥ ٤,*** اآلسإك صيد تنمية
 جهورية

الرأس جزر

األخضر

١٩٨١ ٢٣١١٦٢ سنوات ٤ kJ ٢ * /٤ ٢٣١١٦٢  (سونيشار) انوآرارين كهرباء

الثانية المرحلة
جهورية
السجر

١٩٨١ سنوات ٤ ذط٢٤ /٣١٥ ١٦,*** دواال-ياوندي طريق جهورية
 الكامبرون

االتحادية

١٩٨١ ٣*,ه١٤ سنوات ٥ ئ ٢٨ /٣١٥ ٣٧١*** الحديدية السكك تخطط اعادة
جهورية
الكونغو
الشعمية

١٩٨١ ١٢١٧٥٦ سنوات ٣ /٣ ١٥,*** كيجالى مطار جهورية
رواندا

١٩٨٢ ٤١٦٣٦ سنوات ٣ ذط٢٤ /٣ ١٨,*** أوفاكوا مار - الشرى مياه جهورية
موريثيوس

١٩٨٥ ٣,٧ه* سوات ٣٢/١ ئ٢ا /٣ ٢٥١٠٠* تمباك - كابرنت طريق جهورية
كينيا

٢٢٩١٥٦٢ ٣٦٩١٠٦٢ األفريقية الدول حمالى ا

ادارية مصاريف /٠ , ٥ يتضمن ال ج،د



)٦( رتم جدول تاح
وع لمثروا الدولة حسب ١٩٨٦ ديسمر ٣١ حتى اشائه متن الصندوق قروض ومحوبات التزامات

اآلسيوية الدول
درهم) بالمليون (المبالح

تارخ
توقع

االتفاقية

 المتصرف

القرض من

القرض شروط
القرض المشروع ىالدولة الداد  -؛أن- سعر

الفائدة
اآلالت مصنع استكإل جهورية

١٩٧٦ ٣٨,١٨٧ سرات ٣٣/٤ ظ٢٠ '(٨١٥ ٣٨١١٨٧ والعدد بنغالديش
١٩٧٨ ٦7ا٠ سنوات ٥ ذط٣ا '/٠٣١٥ ٦٠١٠٠٠ الكهربائي الربط
١٩٨٢ ٧٤,٨٦٧ سنوات ٥ قط ٢٠ -/٠٤ ٨٥١٠٠٠ بشيتاقوح اليوريا سإد

١٩٧٦ ٠“,٦٨ سنوات ٥ قط ٣ * -/٠٣١٥ ٦٨١٠٠٠ الكهرباء توليد جهورية
الهند

١٩٧٨ ٧,٧١٨ سوات ٣١/٢ فط ٢ ٠ -/٠٣ ٨١٠٠٠ لولى ها مطار جهورية
مالديف

واألعالف الدقيق طحنة مملكة
١٩٧٦ ١٦٠٠٠٠ سنوات ٥ فط ٢ ٠ -/٠٤ ١٦١٠٠٠ صباح أقليم فى ماليزيا
١٩٧٦ ١٠١٨٤٦ سنوات ٥ ط٢٠ -/٠٤ ١٧١٠٠٠ مرواك في النخيل زيت

١٩٧٦ ١٣ه,٧٩ سنوات ٤ ظ٢٠ -/٠٤١٥ ٢٠١٠٠٠ المحرى الصمد تنمة جهورية
نكا سال

١٩٧٧ ٥٠١٧٩١ سنوات ٥١/٢ ظ٣ا /٣١٥ ٥٧١٠٠٠ ندوح يا كهرباء جهورية
اندونيسيا

١٩٧٧ ١٦١٨٢٠ سنوات ٥ فط ٣ ٠ /٣١٥ ٣٠١٠٠٠ بغالن سكر جهورية
نتان أففا

جهورية
١٩٨١ ٦٥١٤٢٧ سنوات ٥ فط ٢٨ /٣ ٩٢١٥٠٠ بيال تر سد باكستان

االسالمية

٤٢٢١٢٣٥ ٤٩١١٦٨٧ األميوية الدول اجالى

. ادارية مصاريف /٠ , ٥ يتضمن ال ج؛د

١٠٤



)٦( رقم جدول تاح
وع لمثروا الدولة حب ١٩٨٦ ديمتم ٣١ وحتى انشائه منذ الصندوق قروض ومحوبات التزامات

األخرى الدول
درهم) بالمليون (المبالغ

تارخ المتصرف القرض شروط
المشروع توقعالدولة

االتفاقية
القرض من ل |ك|د  ث;ث سعر

الفائدة
القرض

١٩٧٨ ٢٨١٠٠٠ سنوات ٣ فط ٢٦ ٢ (٥'/ ٢٨١٠٠٠ شلوك مرسى تطوير جهورية
١٩٨١ ١٩١٤٣٠ سنوات ٣ ئ٢٠ ٢, ٥/ ٢٠١٠٠٠ مالطا كهرباء مالطا

١٩٨٠ ٩٨١٢٣٢ سنوات ٥ قسط ٣ ٠ .,'ه ...'..ا اوكيإويات مجمع الجمهورية
الزكية

١٤٥١٦٦٢ ١٤٨١٠٠٠ اآلخرى الدول اجالى

?/٥٠٧٧٥ ئ؛
٤٠٢٦١٢٢٣ العام االجالى

. ادارية معاريف /٠ ا , ٥ يتضمن ال

. بالكامل صرفه تم والذي امارات درهم مليون ١,ه٦** الباك العين ابقار بس اليتضمن -ذأ:-

٥١



درهم) (مليون

٧ رتم جدول
أبوظبي حكومة تمولها الي والمع القروض
١٩٨٦ ديسمر ٣١ حتى الصندوق ويديرها

اجالي متحه هرص المشروع ا الدولة

٣٥٥١٠٠
٣١٥١٠٠

٤٠١٠٠

-

العربية الدول : أوأل

اليمنية العربية الجمهورية - ١
مأرى) (سد الجنتين رى
 من المتضررة المناطق فى سكنية وحدة ٥٢٥ شاء

ذمار منطقة - الزالزل

٥٧٦,٠٥

٢٠٤١٣٥
٣٧١١٧٠

 الديمقراطة الصومال جهورية - ٢
جورا سكر
بربرة-برعو طريق

٤٠٠,،ا
-

٢٢٠١٠٠
»ا,اه

السورية العربية الجمهورية -٣
 سكر مصانع ثالث
الورق مصخ
الدولى دمشق مطار ركابي مبنى

١٤٥١٠٥
١٤٥١٠٥

العربية معر جهورية - ٤
السويس قناة فع اعادة

٥٦١١٠٠
- ١٨٦١٠٠

٣٧٥١٠٠

الدبمقراطة الودان حمهوربمق — ٥
 المدفوعات ميزان دعم
الدولى الخرطوم مطار

٦٧١٠٠
٦٧١٠٠

الشعبة الديمقراطية اليمن جهورية - ٦
(عدن) المنصورة اسكان مشرع

١١١٠٠

١١١٠٠

 التونسية الجمهورية - ٧
 الريفية المساكن مشروع
حانة باش ا لزدين بمنطقة

٦٣١٠٤
٦٣١٠٤

المغربية المملكة -٨
المفرى اسكان مشرع

٢١٧٨١١٤ ٧٠٠١٣٩ ١٤٧٧١٧٥ العرسة الدول اجالى

١



درهم) (مليون

)٧( رقم جدول تايع
أبوظبي حكومة تمولها الي والمنح القروض
١٩٨٦ دسمر ٣١ حتى الصندوق ويديرها

إجالي منحه فرص المثرع ا الدولة

٤٠,٠٠
٤٠١٠٠

األفريقية الدول : ثانياً

أوغندا جهورية - ١
طريقبكواش_أروا

٧١٥٠
٧١٥٠

 االسالمية االتحادية القمر جزر جهورية - ٢
والتعليم الصحة قطاع دعم

٢٥٩١٠٠

-
٩٥١٧٠١
٤٣١٢٢٧

١٢٠١٠٧٢

وجهورية االبالمية موريتانيا جهورية -٣
 السنغال وجهورية مالى
السنغال فهر حوضن تنمة
مالي
 نا بتا مور

السنغال

٣٧١٥٠
٣٧١٥٠

مالي جهورية - ٤
المدفوعات ميزان لدعم قرضى

٣٤٤١٠٠ ٧١٥٠ ٣٣٦١٥٠ األفريقية الدول اجالى

١٠٧



درهم)' (مليون

)٧( رتم جدول تابع
أبوظبي حكومة تمولها الي والمتح القروض
١٩٨٦ ديسمر ٣١ حتى الصندوق ويديرها

إجالي منحه فرص بع المثر ا الدولة

٥١٨٨

١١٨٨
٤,*.

اآلسيوية الدول ثالثا:

المالديف جزر جهورية - ١
 اال'طالتاالص

االسالمى المرد

٣٠١٠٠
٣٠٠٠٠ -

 الشععية بنجالديش جهورية -٢
االجتإعة الخدمات مشارح

٣٥١٨٨ ٣١١٨٨ ٤١٠• اآلسيوية الدول اجالى

٢٥٥٨١٠٢
('/٠١٠٠)

٧٣٩,٧٧
('/٠٢٩)

١٨١٨١٢٥
('/٠٧١)

أبوظى حكومة من الممول والمخ القروض اجالى



)٨(رتم جدول
 الدولة داخل وأنثطة تشروعا

١٩٨٦ ديسمبر ٣١ حتى

امارات درهم مليون أنشطة ا ت شروعا

«ا,ااه الفجرة مشروعات — ١
الصندوق) من (تمويل ١٥١٦٠٠ رالعن األبقار لبربية نموذجية حظن انشاء مشروع - ٢

٩٣١٧٥٠ الخيمة رأس اسمنت مشرع — ٣
٥٠١٠٠٠ عجإن ت شروعا - ٤
١٦١٠٠٠ الحبرات مدرسة - ٥

١٤١١٥٠٧ الخليج طبران - ٦

٨١٦١٨٥٧ االجالي

٦١٣٧٧ I المقام) (غرب الدعي سح أبقار -مشرع

٠ ٨٢٣١٢٣٤العام االجالي

. بعد اتفاقية توقع يتم لم والذي الدعي سح ابقار قرض يتضمن -:!إ

١
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