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Ëلت≥د�

نبò√ عن �ل�سندوق

©Â≤∞∞π® ?¼±¥≥±Ø±¥≥∞ لن�ساط �لتنموي خالل �لعام �ملايل�

ÂUF�« ‰ö� WF�u*« ÷ËdI�«  UO�UH�« ∫ÎôË√

ÂUF�« ‰ö� WF�u*« ÷ËdIK� w�UDI�« l�“u��« ∫ÎUO�U�

ÂUF�« ‰ö� UNK�u9  UO�UH�« lO�u� - w��« l�—UA*« ∫ÎU��U�

ÂUF�« ‰ö� XF�Ë w��« ÷ËdIK� „d�A*« q�uL��« ∫ÎUF�«—

©Â≤∞∞π≠±π∑µ®   ?¼±¥≥±Ø±¥≥∞≠±≥πµØ±≥π¥ لن�ساط �لتنموي خالل �لفرتة�

WOL�«d��« ÷ËdIK� w�«dG'« l�“u��«Ë WOL�«d��« ‚ËbMB�«  UL�U��

WOL�«d��« ‚ËbMB�« ÷ËdI� w�UDI�« l�“u��«

WOL�«d��« ÷ËdIK� w�«dG'«Ë w�UDI�« l�“u��«

 ôUB�ô«Ë qIM�« ŸUDI� w�«dG'« l�“u��«

WO�UL��ô« WOM��« ŸUDI� w�«dG'« l�“u��«

 U�UDI�« w�U�� w�«dG'« l�“u��«
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wL�«d��« „d�A*« q�uL��«

WOL�«d��«  U�u��*«

م�رشوع حتت �ل�سوء 

ن�ساط �ل�سندوق يف جمال متويل و�سمان �ل�سادر�ت �لوطنية

‚ËbMB�« q�� s� …bL�F*«  «—œUB�« q�u9  UOKL� ∫ÎôË√

 «—œUB�« q�uL�� WF�u*«  UO�UH�ô« ∫ÎUO�U�

 «—œUB�« ÊUL{Ë q�uL��« 5�Q�  U�b� ∫ÎU��U�

�ملالحق

©Â≤∞∞π ≠±π∑µ® ?¼±¥≥±Ø±¥≥∞≠±≥πµØ±≥π¥ …d�H�« ‰ö� WF�u*« ‚ËbMB�« ÷Ëd�  UO�UH�« ©±® r�— o�K�

Â≤∞∞πØ±≤Ø≥± v�� WO�Ëb�«Ë WOLOK�ù«Ë WO�dF�« WOLM��«  U��R� w� W�œuF��« WO�dF�« WJKL*«  UL�U�� ©≤® r�— o�K�

©Â≤∞∞π≠±π∑µ® ?¼±¥≥±Ø±¥≥∞≠±≥πµØ±≥π¥ …d�H�« ‰ö� ‚ËbMB�« l� q�uL��« w� W�—UA*«  UN'« ©≥® r�— o�K�
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جملE’� ¢ùد�رة

·U�F�« e�eF�«b�� s� rO�«d�≈ —u��b�« w�UF�
Ë“ير ا*Uلية

رzيf �جfK اœùار…

ÂU���« rO�«d�≈ s� n�u� ”bMN*« w�UF�
�VzU الرzيË fالCFو ا*ن�د«

Íœd� ÕU�H�«b�� s� qOK� —u��b�« …œUF�
رzيV�J� f ا_ل�U« لöس�UAرا  ا*Uلية Ëاœùارية

wHOK)« .dJ�«b�� s� bL�√ —u��b�« …œUF�
¡UB�ùاË يةœUB��ôا ÀU��_م اU� دير�

ÍœوF�ر�ي الFد الIس�ة النR�

Ê«bM'« rO�«d�≈ s� b�U� —u��b�« dOH��« …œUF�
ËكيË q“ار… ا(Uرجية لU�öFK  ال�نzUية

Í—UA*« rO�«d�≈ s� Í—UA� –U��_« …œUF�
�Cو �جœ≈ fKار… �نp ا'eير…
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:Ëلت≥ـد�

 tL�œË ‚ËbMB�« ◊UA� vK� qL��« Íc�«Ë © Â ≤∞∞π ® ?¼±¥≥±Ø±¥≥∞ w�U*« ÂUFK� WOLM�K� ÍœuF��« ‚ËbMBK� ÍuM��« d�dI��« Âb�√ Ê√ w�d��
 ÆUN�uF� WAOF�  U�u��� 5�%Ë WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô« WOLM��« w� UN�«b�√ oOI��� WO�UM�« Ê«bK��« w� WOLM��« œuN'

 p�–Ë  ¨WO�U�  W�Ëœ  ±π  w�  ÎU�uLM�  ÎU�ËdA�  ≤±  q�uL��  W�“ö�«   «¡«d�ù«  W�U�  ¡UN�≈  s�  WO�U*«  WM��«  Ác�  ‰ö�  ‚ËbMB�«  sJ9  b�Ë
…d�H�«  ‰ö�  W�uLM��«  t�UL�U��  w�UL�≈  “ËU&  p�c�Ë  ¨W�uO�   U�UD�  …b�  XKL�  ÍœuF�  ‰U�—  ÊuOK�  ±π∏¥  “ËU&  w�UL�≈  mK�0
 W�Ëœ ∑µ w� WO�Ozd�«  U�UDI�« vK� X�“u� ÎU�œUB��« ÎU��U�d�Ë ÎU�uLM� ÎU�ËdA� ¥µ± q�uL�� XBB� ‰U�— ÊuOK� ≥∞∏∂± mK�� Â≤∞∞π – ±π∑µ

ÆWO�U�

 WI�bB�«Ë WIOIA�« ‰Ëb�« l� WJKL*«  U�ö� r�œË e�eF�� WJKL*« W�UO� oOI% w� ‚ËbMB�« dL��« bI� WOzU/ù« ÷ËdI�« .bI� v�≈ W�U{ùU�Ë
 π∂µ w�«u� XGK� WO�UL�≈ WLOI� ÂU)« jHM�« dO� WOM�Ë lK�� W�d�bB� WOKL� ±∑ œUL��« d�dI��« ÂU� ‰ö� - YO�  «—œUB�« Z�U�d� ‰ö� s�
 WO�UL�≈ WLOI� ÎU�K� ±≤≥  Â≤∞∞π ÂU� W�UN� v��Ë Z�U�d��« ‚öD�« cM� ‚ËbMB�« U�bL��« w��« q�uL��«  U�K� w�UL�≈ `�B� p�c�Ë ¨‰U�— ÊuOK�

 Æ‰U�—  «—UOK� W�ö� “ËU& w�UL�≈ mK�0 WIO�Ë ¥π  —b�√ w��«  «—œUB�« ÊUL{ ozU�Ë w�UL�≈ mK�Ë ¨‰U�— ÊuOK� µ∑≥µ w�«u� mK��

ÆtK�« tEH� 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� W�uJ( W1dJ�«  UNO�u�K� ÎUI�Ë t� XDO�√ w��« ÂUN*« WK�«u* ÁœuN� e�eF� w� ‚ËbMB�« dL��� ·u�Ë

¨¨oO�u��« w�Ë tK�«Ë

·U�Fال eيeFدال�� s� rا�راهي
Ë“ير ا*Uلية – رzيf �جfK اœùار…



∂

نبòة عن �ل�سندوق: 

     ∫fسيQ�ال
 ?¼ ±≥π¥Ø∏Ø±¥ w� —œUB�« ¥∏ ØÂ r�— wJK*« Âu�d*« V�u0 ‚ËbMB�« f�Q�

 ÆÂ±π∑µ Ø≥Ø± o�«u*« ?�±≥πµ Ø≤Ø±∏ a�—U�� t�UL�√ √b�Ë ¨Â±π∑¥ØπØ± o�«u*«
ا_هدا·∫  

 q�u9 w� WL�U�*« u� ‚ËbMBK� fOzd�« ·bN�« ÊS� ¨t�UE� w� œb�� u� UL�
 r�œË  ¨‰Ëb�«  pK��  ÷ËdI�«  `M�  o�d�  s�  WO�UM�«  ‰Ëb�«  w�  WOzU/ù«  l�—UA*«

 ÆUN�UL{Ë  «—œUB�« q�u9 o�d� s� WODHM�« dO� WOM�u�«  «—œUB�«
∫rيEال�نË …ارœùا

 ÊuJ�  …—«œ≈  fK�� t�Ë  ¨WKI��� WO�U�  W�–Ë  W�uMF�  WOB�A� ‚ËbMB�«  l�L��
 WDK��« »b�M*« uCF�«Ë fOzd�« VzU� v�u��Ë ªWO�U*« d�“Ë t�√d� ¡UC�√ W�� s�

  Æ…—«œù« fK��  «—«d� cOHM� s� ‰ËR�*« u�Ë ¨tO� W�cOHM��«
 ∫‰U*ر√” ا

 ¨WJKL*« W�uJ� s� ÂbI� ‰U�— 5�ö� …dA� Á—b� ‰U� ”√d� t�UA� ‚ËbMB�« √b�
ÆÍœuF� ‰U�— ÊuOK� 5�ö�Ë Î«b�«Ë `�BO� q�«d� Àö� vK� t�œU�“ X9Ë

∫◊UAالن  ôUج�
∫WOzU/ù«  U�ËdA*« q�u9 ≠±

 œb�� dO� t�UA�Ë ¨…d�O� ÷Ëd� .bI� o�d� s� ‚ËbMB�« WL�U�� r��
 w� WL�U�LK�  WO�UM�« ‰Ëb�«  U�uJ� l� …d�U�� q�UF�� u�Ë ªWO�«dG'« WO�UM�« s�
 ‰ËbK� q�uL��« w� W�u�Ë_« ‚ËbMB�« wDF�Ë ÆW�u�Ë_«  «– WOzU/ù« l�—UA*« q�u9

ÆiH�M*« q�b�«  «–Ë Î«u/ q�_«
∫ «—œUB�« ÊUL{Ë q�u9 ≠≤

 ÂUO�  Â±πππØ¥Ø±≤o�«u*«  ?�±¥±πØ±≤Ø≤∂ a�—U�� d�u*« ¡«—“u�« fK�� d�√
 q�bF� Èd� b�Ë ªWODHM�« dO� WOM�u�«  «—œUB�« ÊUL{Ë q�u9 WLN0 ‚ËbMB�«

 Æ…b�b'« WLN*« Ác� l� o�«u��� ‚ËbMBK� w�U�_« ÂUEM�« œ«u� iF�
الIوا�د  ا_سUسية∫ 

 q�u9Ë WOzU/ù« ÷ËdI�« .bI�� WO�U�_« b�«uI�« ‚ËbMB�« ÂUE� sLC��

 ‚ËbMB�«  `M1  WOzU/ù«  l�—UA*«  q�uL��  W��M�U�Ë  Æ «—œUB�«  ÊUL{Ë
 ∫WO�U��« ◊ËdA�« ÎUO�«d� ÷ËdI�«

 »uKD*«  ŸËdALK�  WO�UL��ô«  Ë√  W�œUB��ô«  ÈËb'«  ‚ËbMBK�  X���  Ê√  ≠±
 Æ÷d�I*« bK��« w� tK�u9

  ÆÍœuF��« ‰U�d�U� Áœ«œd��«Ë ÷dI�« mK�� l�œ r�� Ê√ ≠≤
 ‚ËbMB�«  ‰U�  ”√—  s�  •µ W���   ŸËdA� Í_ ÷dI�«  mK��  “ËU���  ô  Ê√  ≠≥

   Æt� ÷d�I*« ŸËdALK� WO�UL�ù« WHKJ��« s� •µ∞ W���Ë
 •±∞W��� b�«Ë Ê¬ w� bK� Í_ W�uML*« ÷ËdI�« ŸuL�� “ËU��� Ê√ “u�� ô  ≠¥

 Æ‚ËbMB�« ‰U� ”√— s�
 ∫WO�U��« ◊ËdA�« w�«d� ‚ËbMB�« ÊS� UN�UL{Ë  «—œUB�« q�u9 ‰U�� w� U�√

 ∫wK� UL� W�UC*« WLOI�«Ë WK�R*« WOM�u�«  U�b)«Ë lK��« ÊuJ� Ê√ ≠±
 W�u�U��«  WOK�u���«   U��M*«  p�–  w�  U0  WOK�u���«   U�UMB�«   U��M�  •
  U�b)«  s�   «—œUB�«Ë  WO�«—e�«Ë  WO�UMB�«  lK��«Ë  ¨jHM�«  ŸUD�  w�

 ÆÕU�H*« rOK�� l�—UA*«Ë
 b��  •≤µ ‰œUF� U�d�bB� œ«d*«  U�b)«Ë lK�K� WOK;« W�UC*« WLOI�«  •

 Æv�œ√
 ∫q�uL��« …d��Ë WODG��« W��� ≠≤

 ŸuM� ÎUF�� d�bB��« WOKL� WLO� s�  •±∞∞v�≈ ‚ËbMB�« q�u9 W��� qB� b�  •
ÆUN� W��UB*« WO�UO��«Ë W�—U���« d�U�*«Ë WOKLF�« WFO��Ë  «—œUB�«

ÆWM� dA� w�M�«Ë …b�«Ë WM� 5� q�uL��«  «d�� ÕË«d�� •
  «—œUB�« WLO� s�  •π∞ w�  «—œUB�« ÊUL{Ë 5�Q� W�b) WODG��« W���  •

 Æ…œb�*« dO�
 ∫W�b���*« WKLF�« ≠≥

 ÆZ�U�d��«  UOKL� lOL� w� wJ�d�_« —ôËb�« Ë√ ÍœuF��« ‰U�d�« œUL��« r��
 ∫q�uL��« vK� ‰uB�K� W�“ö�«  U�ULC�« ≠¥

 ÎUI�Ë  ‚ËbMB�«  ‚uI� vK� WE�U�LK�  W�“ö�«   U�ULC�«  Z�U�d��«  w�u���
ÆUN�«d�_ WO�u�UI�« WHB�«Ë U�d�U��Ë WOKLF�« ŸuM�
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∏

∫ ا�UH�يU  الIرË÷ ا*و�Fة �ö‰ الUFم ÎôË√

  U�b)«Ë WO�U�_« WOM��«  ôU�� w� WOLM��« œuN� “eF� w��« W�uO(« l�—UA*« r�œ w� ‚ËbMB�« —Ëb� Î«—«dL��«
 o�b� w� ÷UH��ù« bF� W�U� `{«Ë qJA� WO�UM�« ‰Ëb�« vK� …œU(« UN�«dO�Q�Ë WO*UF�« WO�U*« W�“ú� W�O��Ë ¨W�uO(«
 œ«“ YO� W�“_« Ác� ÁU& dO�� —Ëb� ‚ËbMB�« ÂU� bI� ¨WO�UM�« ‰Ëb�« v�≈ W��U*«  U��R*«Ë ‰Ëb�« s� WOL�d�« W�uF*«
 cM� ‚ËbMBK� ÍuM��« ÷«d�ù« m�U�� j�u�� l� W�—UI� •±≤∂,∂¥ W��M� w�U(« ÂUF�« ‰ö� ÷ËdI�« m�U�� s� t�b� U�
 ¨W�Ëœ ±π w� ÎU�ËdA� ≤± q�uL�� ‰U�— ÊuOK� ±π∏¥,µ∞ mK�� ©Â≤∞∞π® ?¼±¥≥±Ø±¥≥∞ ÂUF�« ‰ö�  Âb� YO� ¨t�O�Q�
 w� W�{u� ¨Èd�√ o�UM� w� 5��Ëb� 5�ËdA�Ë ¨W�uO�¬ ‰Ëœ ∂ w� l�—UA� ∂ Ë ¨WOI�d�≈ W�Ëœ ±± w� ÎU�ËdA� ±≥ UNM�

∫w�U��« ‰Ëb'«

�Uريa �و�يl اUH�ô�ية  mK��
الIر÷ ŸËـــــــرA*ا rاس الدËلـــة 

Íœöي� Íهجر
UOI�d�≈ ≠√

٤٥,٠٠  ١٤٣٠/٠٢/٠٤ ٢٠٠٩/٠١/٣٠ طريق فومبان – مانكي – ماقبا – جسر مابي - الكاميرون

١٤٣٠/٠٢/١١ ٢٠٠٩/٠٢/٠٦ ٤٥,٠٠ طريق ثيولو - بنغوال - مالوي

 ٢٠٠٩/٠٣/٠٨ ١٤٣٠/٠٣/١١ ٣٧,٥٠ إعادة تأهيل وتطوير مطار باجنول الدولي (املرحلة الثانية) - جامبيا

٢٠٠٩/٠٣/١٣ ٦٠,٠٠ ١٤٣٠/٠٣/١٦ سد موالي بوشتى  - املغرب

٢٠٠٩/٠٥/٠١ ١٤٣٠/٠٥/٠٦ ٣٧,٥٠ الطريق الدائري جلزيرة فوجو (املرحلة األولى) - جزر الرأس األخضر

٢٠٠٩/٠٧/٠٩ ١٤٣٠/٠٧/١٦ ٧٥,٠٠ التنمية الفالحية املندمجة بوالية سيدي بوزيد - تونس

٢٠٠٩/١٠/١٢ ١٤٣٠/١٠/٢٣ ٤٥,٠٠ تطوير التعليم والصحة
- النيجر

٢٠٠٩/١٠/١٢ ١٤٣٠/١٠/٢٣ ٧٥,٠٠ سد كنداجي

٢٠٠٩/١٠/١٣ ١٤٣٠/١٠/٢٤ ٤٥,٠٠ طريق كودوجو - ديدوجو - بوركينا فاسو

٢٠٠٩/١٠/٢١ ١٤٣٠/١١/٠٢ ١٥٠,٠٠ تعلية سد الروصيرص
- السودان

٢٠٠٩/١٠/٢١ ١٤٣٠/١١/٠٢ ٢٠٠,٠٠ سكر النيل األبيض

٢٠٠٩/١١/١٤ ١٤٣٠/١١/٢٦ ٢٤,٠٠ مركز طوارئ األطفال ومركز احلروق في مستشفى كينياتا الوطني - كينيا

٢٠٠٩/١٢/٢٧ ١٤٣١/٠١/١٠ ٧٥,٠٠ طريق أطار - جتكجه - موريتانيا

π±¥,∞∞ Ÿا*جمو

)1-1( rر�ـ ‰Ëجـد) ôUي5 الريö0( 
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)1-1( r�ر ‰Ëجد l�U�) ôUي5 الريö0( 

�Uريa �و�يl اUH�ô�ية
��mK الIر÷ ŸËـــــــرA*ا rاس الدËلـــة

Íœöي� Íهجر

UO�¬ ≠ »

٢٠٠٩/٠٤/٠٥ ١٤٣٠/٠٤/٠٩ ٤٠٠,٠٠ طريق عمران – صنعاء – ذمار – تعز - عدن - اليمن

٢٠٠٩/٠٦/٠٢ ١٤٣٠/٠٦/٠٩ ٣٦,٧٥
تأهيل وجتهيز مستشفى أمراض النساء والوالدة 

في مدينة خوجاند
- طاجكستان

٤٥,٠٠ ١٤٣٠/٠٦/١١ ٢٠٠٩/٠٦/٠٤
إنشاء وإعادة تأهيل محطة الضخ في مدينة آالت 

مبنطقة بخارى
- اوزبكستان

٢٠٠٩/٠٩/٢٤ ١٤٣٠/١٠/٠٥ ٥٦,٢٥ إعادة إعمار مرافئ الصيد - املالديف

٢٠٠٩/١١/١٠ ١٤٣٠/١١/٢٢ ٣٠٠,٠٠ إنشاء محطة نيلم جهلم الكهرومائية - باكستان

 ٢٠٠٩/١١/٢٠ ١٤٣٠/١٢/٠٣ ٩٣,٧٥
تأهيل وتوسعة أنظمة مياه الشرب والصرف 

الصحي ملنطقة باكو
- أذربيجان

π≥±,∑µ ŸuL�*« 

Èd�√ o�UM� ≠ Ã

٢٠٠٩/٠٧/٠٦ ١٤٣٠/٠٧/١٣ ٩٣,٧٥ استكمال وجتهيز أربع مستشفيات - البوسنة والهرسك

٢٠٠٩/١١/١٨ ١٤٣٠/١٢/٠١ ٤٥,٠٠ إنشاء الطريق اجلانبي ملدينة دورس - ألبانيا

±≥∏,∑µ Ÿا*جمو

±π∏¥,µ∞ Ã ´ » ´ √ ليUجمùا
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�U�يÎU ∫ ال�و“يl الUDI�ي لIKرË÷ ا*و�Fة �ö‰ الUFم

 s� d��_« VOBM�U�  ôUB�ô«Ë qIM�« ŸUD� wE�Ë ‰U�— ÊuOK� ±π∏¥,µ∞ Á—b� w�UL�≈ mK�0 ÎUOzU/≈ ÎU�ËdA� ≤± q�uL�� Â≤∞∞π ÂU� ‰ö� ‚ËbMB�« r�U�
 s� •≥π,∂≤ ‰œUF� W��M� Í√ ‰U�— ÊuOK� ∑∏∂,≤µ Á—b� mK�0 ŸUDI�« «c� w� l�—UA� π q�u9 - YO� Æw�UL�ù« mK�*« Ë√ œbF�« YO� s� ¡«u� l�—UA*« Ác�
 w� b�«Ë ŸËdA� q?�u9 - p�c� Æw�UL�ù« s� •≤∞,¥± ‰œUF� U� Í√ W�«—e�« ŸUD� w� l�—UA� µ q�uL�� ‰U�— ÊuOK� ¥∞µ,∞∞ mK�� hOB�� - UL� Æw�UL�ù«
 ÊuOK� ≤π≥,≤µ mK�0 l�—UA� µ q?�u?9 - bI� WO�UL��ô« WOM��« ŸUDI� W��M�U� U�√ Æw�UL�ù« s� •±µ,±≤ ‰œUF� U� Í√ ‰U�— ÊuOK� ≥∞∞,∞∞ mK�0 W�UD�« ŸUD�
 s� •±∞,∞∑ ‰œUF� U� Í√ ‰U?�— Êu?OK� ≤∞∞,∞∞ Á—b� mK�0 b�«Ë ŸËdA� q�u9 - bI� s�bF��«Ë W�UMB�« ŸUD� w�Ë Æw�UL�ù« s� •±¥,∑∏ ‰œUF� U� Í√ ‰U�—

∫w�U?��« ‰Ëb?'« w� p�– `?C��Ë ¨w�U?L�ù«

ال�و“يl الUDI�ي لIKرË÷ ا*و�Fة �ö‰ الUFم

• �s اùجمUلي  mK�*ا  lريUA*ا œد�  ŸUDIال

٣٩,٦٢ ٧٨٦,٢٥ ٩ ١ـ النقل واالتصاالت

٣٩,٦٢ ٧٨٦,٢٥ ٩     أ – النقل

٣٤,٩٠ ٦٩٢,٥٠    ٧     - الطرق

٢,٨٣ ٥٦,٢٥           ١     - املوانئ البحرية

١,٨٩  ٣٧,٥٠ ١     - املطارات

٢٠,٤١ ٤٠٥,٠٠ ٥ ٢ـ الزراعة

١٥,١٢ ٣٠٠,٠٠ ١ ٣ـ الطاقة

١٤,٧٨ ٢٩٣,٢٥ ٥ ٤ـ البنية االجتماعية

٢,٢٧ ٤٥,٠٠     أ – التعليم                 ١

٧,٧٩ ١٥٤,٥٠    ب – الصحة                ٣

٤,٧٢ ٩٣,٧٥    ج – املياه والصرف الصحي                ١

١٠,٠٧ ٢٠٠,٠٠ ١ ٥ـ الصناعة والتعدين

±∞∞,∞∞ ±π∏¥,µ∞ ≤± اùجــمUلــي

)2-1( rر�ـ ‰Ëجـد) ôUي5 الريö0( 
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∫ ا*UAريl ال�ي - �و�يl ا�UH�يU  9ويKهö� U‰ الUFم ÎU�لU�

Lم¡ورية �لµامÒون

اسr ا*ـAــرŸË  �ريo فو��J�U� – ÊUي – �U��U – ج�ر �U�ي

‰U�— ÊuOK� ±µ∂,∞∞  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«

‰U�— ÊuOK� ¥µ,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞∞πØ∞±Ø≥∞  ?¼ ±¥≥∞Ø∞≤Ø∞¥  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�

Â≤∞±± ÂU� W�UN� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

W�UF�« ‰UG�_« …—«“Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

∫ŸËرA*ا n�ËË ·هدا√

 d��F�Ë Æo�UM*« pK� ÊUJ��  U�b)« ‰UB�≈Ë 5M�«u*«Ë lzUC��« qI� W�d� qON�� p�c�Ë œö��« s� WO�dG�«Ë WO�ULA�« o�UM*« WOLM� v�≈ ŸËdA*« ·bN�
 ULNM� q� ÷dF� 5H�� l� —U��√ ∑ t{d�Ë d��uKO� ∂µ,±∞ o�dD�« ‰u� mK��Ë ÆUN� …—ËU�*« ‰Ëb�U� ÊËdO�UJ�« j�d� w��« WOLOK�ù« ‚dD�« WJ�� s� Î«¡e� o�dD�«

∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë Æd�� ±,µ∞

Æd�� uKO� ¥∞ ‰uD� wJ�U�Ë ÊU��u� 5� q�«u�« o�dD�« ¡e� vK� ·«d�ù«Ë WO�b*« ‰UL�_«  ≠√ 

Æd�� uKO� ≤µ,±∞ ‰uD� w�U� d��Ë U��U�Ë wJ�U� 5� q�«u�« ¡e�K� —UD�_« ÁUO� n�dB�  PAM�Ë —u�'«Ë o�dD�« ¡UA�ù WO�b*« ‰UL�_« ≠ »

ÆŸËdA*« s� ©»® ¡e�K� WO�b*« ‰UL�_« cOHM� vK� ·«d�ù«Ë W�—UA��ô«  U�b)« ≠ Ã
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Lم¡ورية مالوي

ôوGيولو - �ن� oري�  ŸËــرAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� ≤µπ,∞∞  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«

‰U�— ÊuOK� ¥µ,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞∞πØ∞≤Ø∞∂  ?¼ ±¥≥∞Ø∞≤Ø±±  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�

Â≤∞±± ÂU� nB�M� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

W�UF�« ‰UG�_«Ë qIM�« …—«“Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

∫ŸËرA*ا n�ËË ·هدا√

 WIDM*« s� WO�«—e�«  U��M*« qI� qON�� w� ŸËdA*« ¡UA�≈ r�U�� ·u�Ë ¨vD�u�« WIDM*« w� ‚dD�« WJ�A� œö�K� WO�uM'« WIDM*« j�— v�≈ ŸËdA*« ·bN�
 U2 œö��« j�Ë W�—«œù« WO�UL��ô«  U�b)« e�«d� v�≈Ë s� Á—U�� w� WF�«u�« ÈdI�« ÊUJ� ‰UI��« qON��� W�U{ùU� œö��« j�Ë d�bB��«Ë l�“u��« e�«d� v�≈
 ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë Æd�� ∂,∑∞ ÷dF�Ë d��uKO� π± ôuGM� v�≈ u�uO� s� o�dD�« ‰u� mK��Ë ÆÍËö� s� WO�uM'« WIDM*« w� WOLM��« Z�«d� r�b� r�U��

∫WO�U��«

Æo�dD�« ¡UA�ù WO�b*« ‰UL�_«  ≠ √ 

ÆŸËdA*« s� WO�b*« ‰UL�_« vK� WO�«d�ù«Ë W�—UA��ô«  U�b)« ≠ »



13

Lم¡ورية Lامبيا

≈�Q� …œUهيD�Ë qوير �UDر �U$و‰ الدËلي 
) ا*ر�Kة ال�U�ية (  ŸËــرAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� ±≥±,≤µ  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«

‰U�— ÊuOK� ≥∑,µ∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞∞πØ∞≥Ø∞∏  ?¼ ±¥≥∞Ø∞≥Ø±±  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�

Â≤∞±± ÂU� nB�M� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

w�b*« Ê«dODK� UO��U� W�O�  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

∫ŸËرA*ا n�ËË ·هدا√

  «dzUD�« ◊u��Ë Ÿö�ù W�“ö�« W�ö��«  U�KD��Ë W��b(« W�u'« W�ö*«  «bF0 Áb�Ëe�Ë w�Ëb�« ‰u$U� —UD� d�uD�Ë qO�Q� …œU�≈ v�≈ ŸËdA*« ·bN�
∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë ÆlzUC��«Ë »U�dK� …b�«e�*« Íu'« qIM�« W�d� uLM� wHO�

∫qLA�Ë  «bF*«Ë WO�b*« ‰UL�_« ≠√

Æw�U(« —UD*« Ã—b� qO�Q� …œU�≈ ≠±

 ÆUN��U�� …œU�“Ë  «dzUD�« ·u�Ë W�U� qO�Q� …œU�≈ ≠≤

 Æ «dzUD�« dO�� s�b�b� s�d2 ¡UA�≈ ≠≥

 Æ—UD*« q�«œ WO�U(« ‚dD�« WJ�� qO�Q� …œU�≈ ≠¥

Æw�U(« »U�d�« vM�� qO�Q� …œU�≈ ≠µ

ÆUN�'UF* WD��Ë w�� ·d� WJ�� ¡UA�≈ ≠∂

ÆW�ö��«  «eON&Ë ¡UH�ù«  «—UO� ·u�u� WD�� ¡UA�≈ ≠∑

  «dzUD�«  «d2Ë —UD*« Ã—b� b�Ëe�Ë ¡U�dNJ�«  UJ�� qO�Q� …œU�≈  ≠∏
ÆWO�U{≈ …—U�≈  «bF0  «dzUD�« ·u�Ë  U�U�Ë

Æ—UD*« Ãd�� W�u'« W�ö*«  «bF� Y�b% ≠π

ÆŸËdALK� WO�b*« ‰UL�_« vK� ·«d�ù«Ë W�—UA��ô«  U�b)« ≠ »
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�ململµة �مل¨ôبية

v��و� Íôسد �و  ŸËــرAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� ±≤∞,∞∞  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«

‰U�— ÊuOK� ∂∞,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞∞πØ∞≥Ø±≥  ?¼ ±¥≥∞Ø∞≥Ø±∂  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�

Â≤∞±≤ ÂU� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

W�O��«Ë ÁUO*«Ë ÊœUF*«Ë W�UD�« …—«“Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

∫ŸËرA*ا n�ËË ·هدا√

 t��U� mK��Ë »dG*« ‰UL� w� W?�UN�« W?�œË_« s� d��F� Íc?�« ßßu�ßß Íœ«Ë b�«Ë— b�√ ÊËUAH� rOK�≈ w� w��u� Íœ«Ë vK� w�«d� b� bOOA� v�≈ ŸËdA*« ·bN�
 ÆÎU�uM� ÁU?O*« s� VFJ� d�� ÊuOK� ¥,¥ o�b� rOEM� s� b��« sJL�� Ê√ l�u�*« s�Ë Î̈«d�� ¥≤∞ t�u�Ë Î«d�� ∑∞ t�UH�—« mK�O�Ë ÆVFJ� d�� ÊuOK� ±≤ WOM�e���«

∫WO�U��« ·«b�_« oOI% w� ŸËdA*« r�U�O�Ë
Æ»dAK� W(UB�« ÁUO*U� WL�� n�√ ¥∞ u�� UNMDI� w��«Ë ÊËUAH� WM�b� b�Ëe�  ≠√ 

ÆlH�d� q�œ  «– WO�«—“ qO�U�� ÃU��≈ vK� rN�—b� …œU�e� p�–Ë W�«—e�U� 5K�UF�« 5M�«uLK� q�b�« Èu��� 5�% ≠ »
Æ…—ËU�*«  U�UG�« w� oz«d� »uA�  ôU� w� Î«b� Î«bOH� ÊuJO� Íc�«Ë rOK�ù« w� wzU� w�UO��« dO�u� ≠ Ã

∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë ≠
ÆWOJK*« Ÿe�  ≠±    

ÆW�dOC���« ‰UL�_«  ≠≤    
ÆWOzUA�ù« ‰UL�_«  ≠≥    

ÆWOJO�UJO�Ë—bON�«  «eON���«  ≠¥    
Æ·«d�ù«Ë  U�«—b�«  ≠µ    
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)vلË_ة اK�ير… فوجو )ا*رe' Íرzالدا oريDال  ŸËــرAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� ±±∂,∏µ  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«

‰U�— ÊuOK� ≥∑,µ∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞∞πØ∞µØ∞±  ?¼ ±¥≥∞Ø∞µØ∞∂  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�

Â≤∞±± ÂU� nB�M� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

 ôUB�ô«Ë qIM�«Ë WO����« WOM��« …—«“Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

Lم¡ورية Lزر �لC’� ¢�C�ôخ�رش

∫ŸËرA*ا n�ËË ·هدا√

 o�UM� nK��� 5� lzUC��«Ë »U�d�« qI� W�d� qON��Ë —UD*«Ë ¡UMO*« b�u� YO� VOKO� ËU� WM�b0 o�dD�« ‰u� WF�«u�« ÈdI�« j�— v�≈ ŸËdA*« ·bN�
 ∏∞,∂∞ t?�u� w�UL�≈ mK�� Ídz«œ o�d� W�KH�Ë WF�u� s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë ÆÎUO�UL��«Ë ÎU�œU?B��« UN�OLM�Ë …d�e'« Êb�Ë Èd?� d�uD� w� r�U�� U2 …d�e'«
 u�M�« vK� p�–Ë ¨w�U��« ¡e'« vK� WO�U��« WK�d*« qL�A�Ë Y�U��«Ë ‰Ë_« 5ze'« vK� v�Ë_« qL�A� 5�K�d� vK� cHM� ¡«e�√ ≥ v�≈ ŸËdA*« r�IM�Ë ¨d��uKO�

∫w�U��«

Æd�� uKO� ≥∑,∑∞ ‰uD� ”ËdO��u� – VOKO� ËU� 5� j�d� ∫‰Ë_« ¡e'«   

Æd�� uKO� ±∑,¥∞ ‰uD� «dO�O�U�u� – ”ËdO��u� 5� j�d� ∫w�U��« ¡e'«   

Æd�� uKO� ≤µ,µ∞ ‰uD� VOKO� ËU� – «dO�O�U�u� 5� j�d� ∫Y�U��« ¡e'«   



1∂

�÷م¡ورية �لتونùسية

ال�نمية الöH�ية ا*ند�جة �وôية سيدÍ �و“يد  ŸËــرAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� ±µ≥,∞∞  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«

‰U�— ÊuOK� ∑µ,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞∞πØ∞∑Ø∞π  ?¼ ±¥≥∞Ø∞∑Ø±∂  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�

Â≤∞±≥ ÂU� W�UN� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

 W�ôu� WO�öH�« WOLM�K� W�uN'« WO�ËbM*«
b�“u� ÍbO�  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

∫ŸËرA*ا n�ËË ·هدا√

 WOLM��« Z�«d� 5� q�UJ��« e�eF�Ë b�“u� ÍbO� W�ôu� wH�d�« j�u�U� w�UL��ô«Ë ÍœUB��ô« l{u�« 5�%Ë  ̈WK�U� WO�ö� WOLM� oOI% v�≈ ŸËdA*« ·bN�
∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë ÆW�uN'«Ë WOM�u�«

ÆÁUO*« l�«u� W�ON�Ë W�UL(«Ë W�UOB�«Ë W�u�d�«Ë WO�«—e�« w{«—_« W�ON�� p�–Ë ∫ÁUO*«Ë W�d��« vK� WE�U;« ≠√
ÆÁUO*U� œUB��ô«  «bF� eON&Ë ¡U�dNJ�U� U�eON&Ë —U�¬ ¡UA�≈Ë —U�J� ∂≥∞ W�U�� vK� …œu�u*« —U�ü« s� W�Ëd*« o�UM*« s� œb� ¡UA�≈Ë W�ON� ≠ »

Æ—U�J� ≤¥∞∞ W�U�� vK� W�Ëd� o�UM� W�ON�� p�–Ë W�œË_« ÁUO� qO�u� ≠ Ã
 WO�öH�« l�—UA*« ¡UA�S� rN� qL� ’d?� dO�u�� »U�A�«Ë ¡U�MK� q�œ —œUB� œU��≈Ë WO�UL��ô« WOLM��« r?�œ o�d� s� p�–Ë WO�öH�« WOLM��« r�œ  ≠ œ

Æl�—UA*« Ác� s� …œUH��ö� 5�bN��*« V�—b�Ë …dOGB�«
 ¡UA�≈ v�≈ W�U{≈ lO��u�Ë W�UL� Íd��� »dA�« ÁUO� WJ�� lO�u�Ë ¡«œu��« W�UG�« WIDM* W(UB�« »dA�« ÁUO� ‰UB�≈ w� e�d��Ë WO�U�_« WOM��« ¡UA�≈   ≠?�

Æd�� uKO� ∑± UN�«u�√ w�UL�≈ mK�� WO�ö� ‚d�
ÆV�—b��«Ë  «eON���« vK� qL�A�Ë w��R*« r�b�« ≠Ë
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ôéم¡ورية �لنيL

�Dوير ال�KFيË rالB�ة  ŸËــرAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� ≤π¥,∞∞  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«

‰U�— ÊuOK� ¥µ,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞∞πØ±∞Ø±≤  ?¼ ±¥≥∞Ø±∞Ø≤≥  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�

Â≤∞±± ÂU� W�UN� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

W�B�« …—«“ËË WOM�u�« WO�d��« …—«“Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

∫ŸËرA*ا n�ËË ·هدا√

  UH�u��� v�≈ w�� e�d� ±µ∞ q�u%Ë w�«—œ qB� n�√ ≤µ w�«u� eON&Ë ¡UM�� p�–Ë d?�OM�U� W�B�«Ë rOKF��« w�UD� d�uD� v�≈ ŸËd?A*« ·bN�
 WO�«—œ ‰uB� ≥∞∂ q�u9 w� ‚ËbMB�« r�U��Ë Æd�OM�« w� W�B�«Ë rOKF��« d�uD� ·bN��� Íc�« l�«u�« ÍdAF�« Z�U�d��« —U�≈ sL{ ŸËdA*« Ã—bM�Ë ÆWK�UJ��

∫5O�U��« 5L�I�« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë Æ©±® W�� WK�UJ��  UH�u��� v�≈ ÎUO�� Î«e�d� ≤∞ q�u%Ë

 …œU�e� WOH�_« ·«b�√ oOI%Ë rOKF��« Èu��� l�— tOK� V�d�� U2 W��U�Ë ÎU��U� ±µ≥∞∞ »UFO��« UNMJ1 WOLOKF�  PAM� dO�u�� p�–Ë rOKF��« ŸUD� d?�uD�  ≠ √
 WO�«—œ ‰uB� ≥∞∂ qLA� W?�—b� ±µ∞ eON&Ë ¡UM� s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë ÆÂ≤∞±≤ ÂU� •π¥ v�≈ Â≤∞∞≥ ÂU� •¥± s� wz«b��ô« rOKF��« vK� 5K�U(« W���

Æb�«u�« qBHK� W��U�Ë ÎU��U� µ∞ v�≈ ¥∞ 5� U� V�u���

 nAJK� ÎU�d� qLA� ÃöFK� vM�� Íu% ÎUF�d� Î«d�� ≤≤∞ UNM� q� W�U�� WK�UJ��  UH�u��� v�≈ ÎUO�� Î«e�d� ≤∞ q�u��� p�–Ë W�B�« ŸUD� d�uD�  ≠ »
 ·bN�Ë ÆÁU?OLK� —U�¬ dH�Ë wJK�ô ‰UB�«Ë WO�LA�« W�UD�U� …¡U{ù« …b�ËË tMJ�Ë ÷dL*« V�J�Ë …œôu�«Ë WO�bOB�«Ë rOFD��«Ë —UE��ô«Ë œU?LC�«Ë
 ‰bF� hOKI�Ë Êb*« w� WF�«u�« WO�B�« e�«d*« s� ¡VF�« nOH��Ë Èu��*« WFO�— WO��  U�b� vK� ÊUJ��« ‰uB� WO�UJ�≈ …œU�“ v?�≈ r?�I�« «c�

ÆqH� ±∞∞∞ qJ� W�U� µ∂ v�≈ W�U� ∏± s� ‰UH�_«  UO�Ë hOKI�Ë …œôË W�U� n�√ ±∞∞ qJ� µ±≤ v�≈ ∑∞∞ s�  UN�_«  UO�Ë



1∏

ôéم¡ورية �لنيL

سد كنداجي  ŸËــرAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� ±±π∞,∞∞  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«

‰U�— ÊuOK� ∑µ,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞∞πØ±∞Ø±≤  ?¼ ±¥≥∞Ø±∞Ø≤≥  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�

Â≤∞±¥ ÂU� W�UN� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

d�OM�« ÷u� W�ON�� UOKF�« WO{uH*«  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

∫ŸËرA*ا n�ËË ·هدا√

 ÆWOzU�dNJ�« W�UD�« bO�u�Ë ¨wz«cG�« s�_«Ë WO�«—e�« WOLM��« oOI%Ë UNOK� WE�U;«Ë d�OM�« dNM� WO�O��« W�uEM*« 5�% w� WL�U�*« v�≈ ŸËdA*« ·bN�

Æ¥± W�H� ¡uC�« X% ŸËdA� Æ’U)« ¡e'« v�≈ Ÿu�d�« sJ1  U�uKF*« s� b�e*Ë
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Lم¡ورية بورcينا aا�سو

�ريo كوËœجو - œيدËجو  ŸËــرAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� ≤¥¥,≤∞  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«

‰U�— ÊuOK� ¥µ,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞∞πØ±∞Ø±≥  ?¼ ±¥≥∞Ø±∞Ø≤¥  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�

Â≤∞±≤ ÂU� nB�M� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

W�eF�« p�Ë WO����« WOM��« …—«“Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

∫ŸËرA*ا n�ËË ·هدا√

 UN�OLM�Ë o�UM*« Ác� Êb�Ë Èd� d�uD� w� r�U�� U2 u�U� UMO�—u� w� w�dG�« j�u�« o�UM� v�≈Ë s�  U��d*«Ë lzUC��« qI� W�d� qON�� v�≈ ŸËdA*« ·bN�
 —u�� l� o�dD�« ŸËdA� —u�� j�— ‰ö� s� w�U� W�—uNL�Ë u�U� UMO�—u� s� q� 5� W�—U���«  ôœU���« WOLM� w� ŸËdA*« r�U�� UL� ÆÎUO�UL��«Ë ÎU�œUB��«

∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë Æw�U� œËb�Ë u�U� UMO�—u� 5� j�d� d�¬

ÆUN� WKLJ*« ‰UL�_«Ë W�—Ëd*«  «—U�ù«Ë W�ö��«Ë ÁUO*« n�dB�  P?AM� W�U�≈Ë —u?�� ≥ ¡UM� l� d��uKO� ±≥∞ ‰uD� o�d� W�KH�Ë ¡UA�ù WO�b*« ‰UL�_«  ≠√

ÆŸËdA*« ‰UL�√ vK� ·«d�ù«Ë W�—UA��ô«  U�b)« dO�u� ≠ »

ÆŸËdA*« cOHM� …b�u� w�U��R*« r�b�« ≠ Ã

ÆWO��U;«  «bM��*« WF�«d�Ë WF�U�*« qLA�Ë ŸËdALK� WO�U*« W�U�d�« ≠ œ

Æ5M�«u*« i�uF�Ë o�dD�« WF�u�� w{«—_« …“UO� ≠ ?�
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Lم¡ورية �لùسود�ن

�KFية سد الر�Ëير’  ŸËــرAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� ±∂±≤,µ∞  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«

‰U�— ÊuOK� ±µ∞,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞∞πØ±∞Ø≤±  ?¼ ±¥≥∞Ø±±Ø∞≤  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�

Â≤∞±¥ ÂU� W�UN� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

œËb��« cOHM� …b�Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

∫ŸËرA*ا n�ËË ·هدا√

 d�� —UOK� ∑,¥∞ `�BO� VFJ� d�� —UOK� ¥,¥∞ w�«u�� ’dO�Ëd�« b� s�e�� WF� …œU�“ o�d� s� ‚—“_« qOM�« dN� ÁUO� s� …œUH��ô« v�≈ ŸËdA*« ·bN�
 WO�U{≈ WOzU�ËdN� W�U� bO�u�� ŸËdA*« ·bN� UL� ÆÍdK� …eN�*« w{«—_« s� l�d� —U�J� ÊuOK� ±,∑∞ w�«u� w� W�«—e�« nO�J�� WO�U{ù« ÁUO*« Â«b���«Ë ¨VFJ�

∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë ÆÎU�uM� W�U��« w�  «Ë U�O� ∏∞∞ w�«u�� —bI�

 w�«u�� WO�dG�« WHC�«Ë d��uKO� ¥,µ∞ w�«u�� dNMK� WO�dA�« WHC�« vK� w�«d��« b��« s� q� ‰u� …œU�“Ë —U��√ ±∞ ?� b��« WOKF� qLA�Ë WO�b*« ‰UL�_«  ≠√
ÆÁUO*« s� VFJ� d�� —UOK� ∑,¥∞ w�«u� v�≈ VFJ� d�� —UOK� ≥ s� WOM�e���« WF��« p�c� b�e�� ¨d�� uKO� ∑

ÆWOzU�dNJ�«Ë WOJO�UJO�Ë—bON�« ‰UL�_« ≠ »

ÆW�—UA��ô«  U�b)« ≠ Ã

Æs�d�Q�*« ÊUJ��« 5�u� …œU�≈ p�c�Ë b��« …dO�� w� WO�U{ù« ÁUO*« U�dLG�� w��« w{«—_« „öL��« ≠ œ
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Lم¡ورية �لùسود�ن

iا_�ي qر النيJس  ŸËــرAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� ≥∂π∑,µ∞  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«

 ‰U�— ÊuOK� ≤∞∞,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞∞πØ±∞Ø≤±  ?¼ ±¥≥∞Ø±±Ø∞≤  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�

Â≤∞±≤ ÂU� W�UN� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

iO�_« qOM�« dJ� W�d�  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

∫ŸËرA*ا n�ËË ·هدا√

 ‰ö� s� p�–Ë …b�b� qL� ’d� dO�u�Ë WOL�u*« W�«—e�«Ë w�d�« ÊuMN�1 s�c�« ÊUJ�K� W�œUB��ô« ŸU{Ë_« 5�%Ë dIH�« vK� ¡UCI�« v�≈ ŸËdA*« ·bN�
∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë ÆWO�«uO(«Ë WO�U�M�« WOz«cG�«  U��M*« iF�Ë ·ö�_«Ë W�UD�«Ë dJ��« ÃU��ù q�UJ�� ŸËdA� ¡UA�≈

 5� U� b�«u�« qI(« W�U�� ÕË«d��Ë ¨‰uI(«  «uM� ÍcG� WO�Oz—  «uM� ≥ UNM� ŸdH�� d��uKO� ≤∞ ‰uD� WO�«d� WO�Oz— …UM� ¡UA�≈ qLA� ∫Íd�«  «uM�  ≠  √  
Æa{ w�D�� WD�«u� iO�_« qOM�« s� UN�{ r�� WO�U��U� ÁUO*« s� VFJ� d�� µµ ?� wzU*« ÃUO��ô« —bI�Ë Æ—U�J� ∏± v�≈ —U�J� ∂∞

 ©r�L��«Ë …—c�«Ë fLA�« …d�“® W�bIM�« qO�U�LK� —U�J� ∏±∞∞ Ë dJ��« VBI� —U�J� ¥≤µ≤µ UNM� —U�J� µ≤∂µ∞ WOKJ�« UN��U�� mK�� ÷—√ W�«—“  ≠ » 
Æ U�U� —U�J� ≤∞≤µ Ë

ÆdJ��« lMB* WO�b*« ‰UL�_« ≠  Ã 
 VBI�« ‰U�I��«Ë W�—U���«  UMO�d��« w�D��Ë w�UF�« jGC�« ◊uD�Ë WOK�u���« ¡U�dNJ�« WD��Ë ‰e�b�«  «b�u� WD�� sLC�� lMB*«  ô¬Ë  «bF�  ≠  œ 

ÆdOBF�« ’ö���«Ë
ÆqOGA��« q�� U� n�—UB� ≠ ?� 

ÆW�d� ≥¥ u�� vK� 5�“u� WL�� n�√ ∑∞ ?� r�œb� —bI� s�c�« WIDM*« ÊUJ�� WOMOF�«Ë W�bIM�«  UC�uF��« qLA�Ë  U�u���«Ë w{«—_« „öL��« ≠ Ë 
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Lم¡ورية cينيا

�ركe �وار∆ ا_�Ë ‰UH�ركe ا)رË‚ في 
���vHA كينيU�U الو�ني

 ŸËــرAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� π∞,∞∞  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«

‰U�— ÊuOK� ≤¥,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞∞πØ±±Ø±¥  ?¼ ±¥≥∞Ø±±Ø≤∂  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�

Â≤∞±≤ ÂU� W�UN� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

WO�B�«  U�b)« …—«“Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

∫ŸËرA*ا n�ËË ·هدا√

 b�b� e�d�Ë ‰UH�_« ∆—«uD� b�b� e�d� ¡UA�S� p�–Ë ‚Ëd(« Ãö�Ë ‰UH�ú� Wz—UD�«  ôU(« ÃöF� Èu��*« WFO�— WO��  U�b� dO�u� v�≈ ŸËdA*« ·bN�
 WO�D�«  «eON���U� Áb�Ëe� r�� —«Ëœ√ ¥ s� ÊuJ� vM�� vK� s�e�d*« s� e�d� q� qL�A� ·u�Ë Æw�ËdO� WL�UF�« w� wM�u�« U�UOMO� vHA��0 ‚Ëd(« ÃöF�

Æ·«d�ù«Ë W�—UA��ô«  U�b)« v�≈ W�U{ùU� ÀU�_«Ë W�“ö�«
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�÷م¡ورية �’E�سالمية �ملوريتانية

tجJ& - رU�√ oري�  ŸËــرAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� ≥∏≤,µ∞  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«

‰U�— ÊuOK� ∑µ,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞∞πØ±≤Ø≤∑  ?¼ ±¥≥±Ø∞±Ø±∞  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�

Â≤∞±≤ ÂU� W�UN� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

qIM�«Ë eON���« …—«“u� qIMK� WO����« vM��« …—«œ≈  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

∫ŸËرA*ا n�ËË ·هدا√

 ÈdI�« W�e� p�Ë ©WO�uM'« X�UJ� W�ôË WL�U�® t�J&Ë ©WO�ULA�« —«—œ√ W�ôË WL�U�® —U�√ w�M�b� 5� lzUC��« qI� W�d� qON�� v�≈ ŸËdA*« ·bN�
∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë ÆWL�UF�U� —Ëd*« ÊËœ w�uM'U� œö��« s� w�ULA�« ¡e'« j�—Ë d��uKO� ≥¥∞ t�u� m�U��« ŸËdA*« UN� d1 w��« o�UM*«Ë

Æ…dOGB�« WO�dH�« ‚dD�«Ë ÁUO*« n�dB�Ë W�KH��«Ë n�d�«Ë  U�dH(«Ë WO�«d��«Ë W�dOC���« ‰UL�_« qLA�Ë WO�b*« ‰UL�_« ≠√ 

ÆcOHM��« vK� ·«d�ù«Ë WB�UM*« ozU�ËË rO�UB��«Ë  U�«—b�« œ«b�≈ qLA� w��« W�—UA��ô«  U�b)« ≠ »

Æ5K�UF�« V�—b�Ë W�UOBK� W�“ö�«  «bF*U� ‚dD�« W�UOB� WOM�u�« W�dA�« b�Ëe�� W�UOB�« ‰UL�√ r�œ ≠ Ã

 vM��« …—«œ≈ r�b� W�U{ùU� qIM�« qzU�ËË …eN�_«Ë  «bF*« dO�u�Ë ŸËdA*« ‰UL�Q� ÂUOIK� W�“ö�«  «¡UHJ�U� cOHM��« …b�Ë r�œ qLA� Íc�« w��R*« r�b�«  ≠œ
ÆUNO� 5K�UF�« V�—b�Ë …eN�_«Ë  «bF*U� qIMK� WO����«
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�÷م¡ورية �ليمنية

Êد� - eF� – رU�– – ¡UFن� – Êمرا� oري�  ŸËــرAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� ∑≥±≥,∞∞  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«

‰U�— ÊuOK� ¥∞∞,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞∞πØ∞¥Ø∞µ  ?¼ ±¥≥∞Ø∞¥Ø∞π  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�

Â≤∞±µ ÂU� W�UN� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

‚dD�«Ë W�UF�« ‰UG�_« …—«“Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

∫ŸËرA*ا n�ËË ·هدا√

 rzUI�« o�dDK� Í“«u� ÃËœe� o�d� W�U�0 ŸËdA*« «c� ÊuJ� YO�� ¨ sLO�« w� WOH�d�«Ë W�dC(« o�UM*« WOLM�Ë Íd��« qIM�« WJ�� d�uD� v�≈ ŸËdA*« ·bN�
 ¥≤∞ o�dD�« ‰u� w�UL�≈ mK��Ë ¨ÁU&« qJ� d�� ≥,∂ ÷dF� 5��U'« vK� ·U��√Ë d�� ≥,∂ ÷dF� WOD�Ë …d�e� v�≈ W�U{ùU� ÁU&« qJ� d�� ±≥,¥µ ÷dF� p�–Ë

∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë ¡«e�« ¥ vK� Ÿ“u� d��uKO�

∫WO�U��« ¡«e�ú� WO�U�d)« WOzUA�ù« ‰UL�_«Ë XKH�ù«Ë WO�«d��« ‰UL�_« qLA� w��« WO�b*« ‰UL�_« ≠√
Æd�� uKO� ∂∏ ‰uD� ¡UFM� – Ê«dL� ∫‰Ë_« ¡e'«    

Æd��uKO� πµ ‰uD� w�U�uJ�« XO� – —U�– – ¡UFM� ∫w�U��« ¡e'«    
Æd��uKO� ±±∑ ‰uD� eF� – »≈ – w�U�uJ�« XO� ∫Y�U��« ¡e'«    

Æd��uKO� ±¥∞ ‰uD� Êb� – t�u(« – eF� ∫l�«d�« ¡e'«    
Æw{«—_« „öL��« ≠ »

Æw�bMN�« ·«d�ù«  U�b� ≠ Ã
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Lم¡ورية طاùµLستان

 ¡U�را÷ الن�√ vHA��� eهي&Ë qهيQ�
Ëالوœô… في �دينة �وجU�د

 ŸËــرAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� ∑µ,∑µ  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«

‰U�— ÊuOK� ≥∂,∑µ  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞∞πØ∞∂Ø∞≤  ?¼ ±¥≥∞Ø∞∂Ø∞π  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�

Â≤∞±∞ ÂU� W�UN� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

W�B�« …—«“Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

∫ŸËرA*ا n�ËË ·هدا√

 p�–Ë W�uHD�«Ë W�u�_U� WO�B�« W�UMF�U� oKF�� ULO� WO�B�«  U�b)« s� b�u� rOK�≈  U�UO��« dO�u�Ë w�B�« ŸUDI�« Y�b%Ë d�uD� v�≈ ŸËdA*« ·bN�
 Y�b%Ë d�uD�� WOJO�UD�« W�B�« …—«“Ë Z�U�d� s� WO�U��« WK�d*« sL{ p�–Ë b�U�u� WM�b� w� …œôu�«Ë ¡U�M�« ÷«d�√ vHA��� eON&Ë qO�Q� ‰ö� s�

∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë Æœö��« w� W�uHD�«Ë W�u�ú� WO�B�« W�UMF�«  PAM�

  «b�bL��«Ë  ÂUF�«  l�u*«  ‰UL�√  v�≈  W�U{ùU�   U�b�K�  w�U��  ¡UA�≈Ë  vHA��LK�  WO�—U)«   «œUOFK�  W��b�  w�U��  ¡UA�≈  qLA�  w��«  WO�b*«  ‰UL�_«  ≠√
ÆnOOJ��«Ë WO�B�«Ë WOzU�dNJ�«

ÆvHA��*U� ÂU��_« lOL' WO�D�«  «bF*« dO�u� ≠ »

 œ«b�≈Ë W�uKD*« WO�D�«  «bFLK� WOMH�«  UH�«u*« l{ËË WO�b*« ‰UL�_U� W?�U)« WB�UM*«  «bM���Ë r?O�UB��« œ«b�≈ qLA�Ë W�—UA��ô«  U�b)«  ≠ Ã
ÆUN� W�U)« WB�UM*«  «bM���

ÆWOM�u�« —œ«uJ�« d�uD�Ë W��b(« WO�D�«  «bF*« Â«b���« vK� 5K�UF�« V�—b� qLA�Ë V�—b��« ≠œ



2∂

Lم¡ورية �وRبùµستان

≈�Q� …œU�≈Ë ¡UAهيD�� qة الaC في �دينة 
ÈرU�� ةID0ن  ô¬

 ŸËــرAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� π≥,∑µ  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«

‰U�— ÊuOK� ¥µ,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞∞πØ∞∂Ø∞¥  ?¼ ±¥≥∞Ø∞∂Ø±±  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�

Â≤∞±¥ ÂU� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

WOzU*« œ—«u*«Ë W�«—e�« …—«“Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

∫ŸËرA*ا n�ËË ·هدا√

 w� W�Ëd*« W�«—eK� W�œUB��ô« …—bI�« …œU�“Ë r�œ v�≈ W�U{≈ ¨w�«—e�« ÃU��ù« w� b�UH�« qOKI�� WO�«—e�« w{«—ú� ÁUO*« 5�Q� ÊUL{ v�≈ ŸËdA*« ·bN�
∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë ÆÈ—U�� WIDM�

 Ÿœu���Ë W�—«œù« w�U�*«Ë rJ���« ·d�Ë ÁU?O*« l�“u�  «bF� w�U?��Ë ¨d�� ¥≤∏ ‰uD� WK�u*« …UMI�«Ë aC�«  UD�� w�U�� ¡UA�≈ qLA�Ë WO�b*« ‰UL�_«  ≠ √
ÆÁUO*« Ê«e�Ë  u�e�«Ë œu�u�« l�“u�

Æq�UOJ�«Ë WOzU�dNJ�«  «bF*« dO�u�Ë  U�C*« ‰«b���« qLA�Ë  ô¬ WM�b� w� …b�U�*« aC�« WD�� qO�Q� …œU�≈ ≠ »

 ‰UL�_«Ë VO�U�_«Ë ÁUO*« n�dB� qON�� …eN�√Ë  U�C*«  «b?F� VO�d�Ë ¡«d� q?LA�Ë  ô¬ WM�b0 WO�U��« aC�« WD; WOzU�dNJ�«Ë WOJO�UJO*« ‰UL�_«  ≠ Ã
Æ—UOG�« lD�Ë WOzU�dNJ�«

Æ «¡UDF�« ozU�Ë œ«b�≈Ë cOHM��« vK� ·«d�ù«Ë rOLB��« ‰UL�√ qLA�Ë W�—UA��ô«  U�b)« ≠œ
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Lم¡ورية �ملالديف

≈�œU… ≈�مUر �رافT الBيد  ŸËــرAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� ±∂±,≤µ  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«

‰U�— ÊuOK� µ∂,≤µ  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞∞πØ∞πØ≤¥  ?¼ ±¥≥∞Ø±∞Ø∞µ  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�

Â≤∞±∞ ÂU� W�UN� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

W�UF�« ‰UG�_« …—«“Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

∫ŸËرA*ا n�ËË ·هدا√

 bOB�« ÷«d�_Ë —e'« 5� qIM��« qON��� ©w�U�u��® Íd���« b*«Ë ‰«e�e�« W�—U� s�  —dC� w��« T�«d*« s� …dA� qO�Q�Ë ¡UA�≈ …œU�≈ v�≈ ŸËdA*« ·bN�
∫WO�U��« ¡«e�_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë ÆÊUJ��U� W�u�Q� —e� dA� T�«d*« Ác� Âb��Ë ¨Èd�_« W�œUB��ô«  U�UAM�«Ë

– w�uH�œ ·U� – Í—UH�U� n�√ n�√ – u�œu� ¡U� – u�bO�U� ·U� – ËbM�«d�«œ ¡U� —e� w� T�«d� …dA� ¡UA�≈ qLA�Ë WOzUA�ù«Ë WO�b*« ‰UL�_«  ≠ √
Æ«—u� ·U� – u�œUH�œ n�√ u�U� – Ëb�ôdO� ¡U� – w�u�«—u� n�√ U� – ËbM�U�≈ n�√ U�

ÆdAF�« —e'« w� ŸËdA*« ‰UL�√ cOHM� vK� WF�U�*«Ë ·«d�ù« ‰UL�√ qLA�Ë W�—UA��ô«  U�b)« ≠ »



2∏

Lم¡ورية باùcستان �’E�سالمية

≈�D�� ¡UAة �يrK جهrK الJهرzU�Ëية  ŸËــرAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� ∏±∞∞,∞∞  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«

‰U�— ÊuOK� ≥∞∞,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞∞πØ±±Ø±∞  ?¼ ±¥≥∞Ø±±Ø≤≤  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�

Â≤∞±∂ ÂU� W�UN� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

W�UD�«Ë ÁUO*« WOLM� W�O�  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

∫ŸËرA*ا n�ËË ·هدا√

 WM�b� s� »dI�U� WOzU�ËdNJ�« rKN� rKO� WD�� ¡UA�≈ o�d� s� dOLA�Ë u�U� œ«“√ rOK�≈ w� WOzU�dNJ�« W�UD�« vK� b�«e�*« VKD�« WO�K� v�≈ ŸËdA*« ·bN�
 WJ�� l� …b�b'« WD;« j�—Ë œU�√ dHE� »uM� ”ôU� d�U� w� bO�u��« WD�� l�u� v�≈ rKO� dN� ÁUO� »ö���« o�d� s� p�–Ë rOK�ù« WL�U� œU�√ dHE�
 W�—«d(« W�UD�« ÃU��≈ vK� œUL��ô« s� qOKI��« w� ŸËdA*« r�U�� UL� ÆWOzU�dNJ�« W�UD�« w� b�«e�*« e�F�« b� w� WL�U�LK� ÊU���U� w� WOM�u�« ¡U�dNJ�«
 ŸËdA*« ÊuJ��Ë ÆWHKJ��« WKOK� WHOE� W�U� vK� ‰uB(«Ë W�O��« vK� WE�U;«Ë ÍœUB��ô« l{u�« 5�%Ë rOK�ù« w� WAOF*« Èu��� l�—Ë WO�UF�« —UF�_«  «–

∫WO�U��« ÂU��_« s�

ÆÁUO*« Âö��«  PAM�Ë VFJ� d�� ÊuOK� ∏,≤∞ w�«u�� —bI� WOM�e�� WF��Ë d�� ±≥µ ‰uD�Ë d�� ¥∑ ŸUH�—U� b� ¡UA�≈ ≠√

ÆÁUO*« qI�  «uM� ≠ »

Æô«u�«d�u� Ë  «Ë— w�D�� o�d� s� WOM�u�« WJ�A�« l� UND�— r�O�  «ËU�O� π∂π WO�UL�ù« UN�—b� mK�� w��«Ë bO�u��« WD�� lL�� ≠ Ã

Æ·«d�ù«Ë cOHM�K� W�“ö�«  U�b)«Ë  UB�UM*« ozU�ËË WOKOBH��« rO�UB��« œ«b�ù W�“ö�« W�—UA��ô«  U�b)« dO�u� ≠œ
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Lم¡ورية �PCربيéان

�QهيË q�وسFة √�Eمة �يÁU الAر« ËالBر· 
الB�ي *نIDة �Uكو

 ŸËــرAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� ≤≥∂,≤µ  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«

‰U�— ÊuOK� π≥,∑µ  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞∞πØ±±Ø≤∞  ?¼ ±¥≥∞Ø±≤Ø∞≥  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�

Â≤∞±± ÂU� W�UN� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

W�—–_« WO�uJ(« ÁUO*« W�d�  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

∫ŸËرA*ا n�ËË ·هدا√

 »dA�« ÁUO�  UJ�� WLE�√ WF�u�Ë ¡UA�≈ …œU�≈ ‰ö� s� u�U� WL�UFK� WO�O��«Ë W�bK��«  U�b)« Èu��� l�—Ë WO����« W?OM��« d?�uD� v�≈ ŸËdA*« ·b?N�
∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë ÆWL�UFK� WF�U��« w�«uC�«Ë ©q�U� – —«b�U� –  U�ON�O�® …—ËU�*« ¡UO�_« s� ¡e�Ë ≤∞ r�— w�K� w�B�« ·dB�«Ë

∫qLA�Ë  «bF*«Ë WO�b*« ‰UL�_« ≠√ 

 ÁUO*  U�«e� ¥Ë W�U��« w� VFJ� d�� ±¥∞∞ …—bI� W�e�d� a{ WD��Ë d��uKO� ≤≤ ‰uD� ÁUO*« VK' w�Oz— j� ¡UA�S� p�–Ë ∫»dA�« ÁUO� ÂUE�  ≠±
 d��uKO� ∏∞ ‰u?� w�UL�S� ÁU?O� WJ��Ë W�U��« w� VFJ� d�� ¥∞∞ UNM� q� …—b� ÁUO� a?{  UD�� ¥Ë UNM� q?J� VFJ� d�� ≤∞∞∞ W?F�� »dA�«

ÆÁUO*«  «œ«b�Ë

 WD��Ë W�U��« w� VFJ� d�� ¥∞∞ UNM� q� …—b� a?{ w�D��Ë d��uKO� ∑≤ mK�� ‰uD� w�� ·d� W?J�� ¡UA�S� p�–Ë ∫w�B�« ·dB�« ÂUE�  ≠≤
 ±∂ ‰uD� W'UF*« WD�� v�≈ w�B�« ·dB�« ÁU?O� ‰UB�ù VO�U�_« s� 5D�Ë ÂuO�« w� VFJ� d�� n�√ µ∞ WF�� w�B�« ·dB�« ÁUO� W'UF�

Æd��uKO� ¥ ‰uD� WO�–U'U� W'UF*« WD�� v�≈ w�B�« ·dB�« ÁUO� s� ¡e� tO�u�� j�Ë d��uKO�

ÆŸËdA*« s� w�U��« ¡e'« cOHM� vK� ·«d�ù«Ë  UB�UM*«  «bM���Ë rO�UB��« œ«b�≈ qLA�Ë W�—UA��ô«  U�b)« ≠ »
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Lم¡ورية �لبو�سنة و�ل¡ô�سك

 UيHA��� l�ر√ eهي&Ë ‰UمJ�اس  ŸËــرAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� ≥∞≥,±±  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«

‰U�— ÊuOK� π≥,∑µ  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞∞πØ∞∑Ø∞∂  ?¼ ±¥≥∞Ø∞∑Ø±≥  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�

Â≤∞±± ÂU� W�UN� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

WM�e)«Ë WO�U*« …—«“Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

∫ŸËرA*ا n�ËË ·هدا√

 uHO�«d� w� WF�«Ë WO��  PAM� l�—√ eON&Ë bOOA� ‰ULJ��« ‰ö� s� p�–Ë ¨ÊUJ��« s� œb� d��√ v�≈ …—uD�*« WO�D�«  U�b)« ‰UB�≈ v�≈ ŸËdA*« ·bN�
∫WO�U��« d�UMF�« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë Æg�O�u�Ë —U��u�Ë

∫qLA�Ë —U��u� w� wLOK�ù« w�D�« e�d*« ≠ √
Æ©VKI�« – ÂUEF�« – W�«d'«® …e�d*« W�UMF�« ÂU��√ bOOA� ≠±

ÆW�“ö�« WO�D�«  «bF*« dO�u� ≠≤
ÆvHA��LK� nOOJ� ÂUE� VO�d� ≠≥

Æt� W�“ö�« WO�D�«  «bF*« dO�u�Ë Â«—Ë_« e�d� vM�� qLA�Ë ¨—U��u� w� w�D�« lL�*« ≠ »
Æt� W�“ö�« WO�D�«  «bF*« dO�u� qLA�Ë ¨g�O�u� w� ÂUF�« vHA��*« eON&Ë WF�u�  ≠ Ã

 Âb�« e�d�Ë …d�M(«Ë Ê–_«Ë n�_« ÷«d�√Ë pH�« W�«d� e�d�Ë VKI�« W�«d� e�d� s� Îö� eON&Ë bOOA� qLA�Ë ¨uHO�«d� WF�U' w�D�« lL�*«  ≠œ
ÆW�e�d� WO�bO� eON&Ë ¡UA�≈ v�≈ W�U{ùU�
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Lم¡ورية �Cلبانيا

≈�UA¡ الDريo ا'U��ي *دينة Ëœر”  ŸËــرAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� ±≥≤,∞∞  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«

‰U�— ÊuOK� ¥µ,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞∞πØ±±Ø±∏  ?¼ ±¥≥∞Ø±≤Ø∞±  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�

Â≤∞±≥ ÂU� W�UN� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

 ôUB�ô«Ë qIM�«Ë W�UF�« ‰UG�_« …—«“Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

∫ŸËرA*ا n�ËË ·هدا√

 VKD�« WK�UI* —Ëd*«  U�b� qON�� o�d� s� UO�U��√ W�—uNL' vD�u�«Ë WO�ULA�« WIDM*« w� WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô« WOLM��« e�eF� v�≈ ŸËdA*« ·bN�
∫5�O�U��« 5�K�d*« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë ÆWIDM*« vK� b�«e�*«

 o�d�Ë WOD�Ë …d�e�Ë ÁU&« q� w� 5�—U� s� ÊuJ� w�Oz— o�d� ¡UA�≈ vK� qL�A� d��uKO� µ ‰uD� w�U(« o�dD�« —U�� vK� o�d� ¡UA�≈  ∫v�Ë_« WK�d*«
Æ…—U�ù«Ë W�UL(« ‰UL�√ v�≈ W�U{ùU� WH�—√Ë W�b�

 WH�—_« ‰UL�√ v�≈ W�U{ùU� d��uKO� ± ‰uD� o�dDK� W�–U�� ÁUO*« n�dB�� WO�U�d� …UM� ¡UA�≈Ë d�� ≥≤∞ ‰uD� —«Ëb�« d�� d�� ¡UA�≈  ∫WO�U��« WK�d*«
ÆWO�bMN�«  U�b)« p�c�Ë …—U�ù«Ë
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∫ ال�مويq ا*A�ر„ لIKرË÷ ال�ي ö� XF�Ë‰ الUFم ÎUF�را

 ‰U�— ÊuOK� ±±≥µ,≤µ UNK�u9 w� ‚ËbMB�« ÂUN�≈ ŸuL�� mK� ¨s�d�¬ 5�u2 W�—UA0 WO�U� W�Ëœ ±≤ w� ÎU�ËdA� ±≥ q�uL�� ÂUF�« «c� ‰ö� ‚ËbMB�« ÂU�
∫w�U��« ‰Ëb'« w� UN�UOKL� qO�UH� `C��Ë

qال�موي mK��Ë ÊËر�üا Êا*مولو
��Uهمة 
‚ËندBال
‰Uري Æم

ال�HKJة
 اôجمUلية

‰Uري Æم
ŸËرA*ا rاس اسr الدËلة

صندوق األوبك للتنمية الدولية ٥,٤٩ مليون دوالر أمريكي

املصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا ٨ ماليني دوالر أمريكي

البنك اإلسالمي للتنمية ١٠,٩٩ مليون دوالر أمريكي

٤٥,٠٠ ١٥٦,٠٠ طريق فومبان – مانكي – ماقبا – جسر مابي الكاميرون

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ١٤,٠٤٤ مليون دوالر أمريكي

املصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا ١٠ ماليني دوالر أمريكي

صندوق األوبك للتنمية الدولية ١٠ ماليني دوالر أمريكي

٤٥,٠٠ ٢٥٩,٠٠ طريق ثيولو - بنغوال مالوي

صندوق األوبك للتنمية الدولية ٨ ماليني دوالر أمريكي

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ١٠,٨٥ مليون دوالر أمريكي
٣٧,٥٠ ١٣١,٢٥

إعادة تأهيل وتطوير مطار باجنول الدولي 

( املرحلة الثانية )
جامبيا

املصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا ٨ ماليني دوالر أمريكي

صندوق األوبك للتنمية الدولية ٨ ماليني دوالر أمريكي
١١٦,٨٥ ٣٧,٥٠

الطريق الدائري جلزيرة فوجو

 ( املرحلة األولى )

جزر الرأس 

األخضر

املصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا ٨,٨٣ ماليني دوالر أمريكي

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ١٢ مليون دوالر أمريكي

صندوق األوبك للتنمية الدولية ٨ ماليني دوالر أمريكي

البنك اإلسالمي للتنمية ١٦,٣٠ مليون دوالر أمريكي

٤٥,٠٠ ٢٤٤,٢٠ طريق كودوجو - ديدوجو  بوركينا فاسو

ال�مويq ا*A�ر„

)3-1( rر�ـ ‰Ëجـد
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)3-1( r�ر ‰Ëجد l�U�

qال�موي mK��Ë ÊËر�üا Êا*مولو
��Uهمة 
‚ËندBال
‰Uري Æم

ال�HKJة 
اôجمUلية

‰Uري Æم
ŸËرA*ا rاس ≈سr الدËلة

صندوق األوبك للتنمية الدولية ١٥ مليون دوالر أمريكي

املصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا ١٠ ماليني دوالر أمريكي

البنك اإلسالمي للتنمية ٥٠ مليون دوالر أمريكي

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ٢٠ مليون دوالر أمريكي

البنك اإلفريقي للتنمية ٦٤,٤٢٢ مليون دوالر أمريكي

بنك غرب إفريقيا للتنمية ٢٠ مليون دوالر أمريكي

بنك االستثمار والتنمية التابع للمجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا 

٧,٥٠ مليون دوالرأمريكي

هيئة التنمية الدولية ٢٥ مليون دوالر أمريكي

صندوق أبو ظبي للتنمية ٢٠ مليون دوالر أمريكي

٧٥,٠٠ ١١٩٠,٠٠ سد كنداجي النيجر

صندوق األوبك للتنمية الدولية ٣٠ مليون دوالر أمريكي

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ٥٢ مليون دوالر أمريكي

البنك اإلسالمي للتنمية ٨٠ مليون دوالر أمريكي

الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ٢٠٣ مليون دوالر أمريكي

صندوق أبو ظبي للتنمية ٢٥ مليون دوالر أمريكي

١٥٠,٠٠ ١٦١٢,٥٠ تعلية سد الروصيرص

السودان

الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ٧٢ مليون دوالر أمريكي

 البنك اإلسالمي للتنمية ٦٩ مليون دوالر أمريكي

صندوق أبو ظبي للتنمية ٥٠ مليون دوالر أمريكي

صندوق األوبك للتنمية الدولية ٢٥ مليون دوالر أمريكي

برنامج الصادرات السعودية ٥٠ مليون دوالر أمريكي

٢٠٠,٠٠ ٣٦٩٧,٥٠ سكر النيل األبيض
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qال�موي mK��Ë ÊËر�üا Êا*مولو
��Uهمة 
‚ËندBال
‰Uري Æم

ال�HKJة 
اôجمUلية

‰Uري Æم
ŸËرA*ا rاس اسr الدËلة

صندوق األوبك للتنمية الدولية ٨ ماليني دوالر أمريكي

املصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا ٦ ماليني دوالر أمريكي
٢٤,٠٠ ٩٠,٠٠

مركز طوارئ األطفال ومركز احلروق في مستشفى 

كينياتا الوطني
كينيا

الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ٣٨ مليون دوالر أمريكي

 البنك اإلسالمي للتنمية ١٤,٨٠ مليون دوالر أمريكي

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ٢٠ مليون دوالر أمريكي
٧٥,٠٠ ٣٨٢,٥٠ طريق أطار - جتكجه موريتانيا

البنك اإلسالمي للتنمية ١٥ مليون دوالر أمريكي

صندوق األوبك للتنمية الدولية ١٥ مليون دوالر أمريكي
٥٦,٢٥ ١٦١,٢٥ إعادة إعمار مرافئ الصيد املالديف

البنك اإلسالمي للتنمية ١٣٧ مليون دوالر أمريكي

صندوق أبو ظبي للتنمية ١٠٠ مليون دوالر أمريكي

صندوق األوبك للتنمية الدولية ٣١ مليون دوالر أمريكي

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ١٢ مليون دينار كويتي

٣٠٠,٠٠ ٨١٠٠,٠٠ إنشاء محطة نيلم جهلم الكهرومائية باكستان

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ٦ ماليني دينار كويتي ٤٥,٠٠ ١٣٢,٠٠ إنشاء الطريق اجلانبي ملدينة دورس ألبانيا

±±≥µ,≤µ ±∂≤∑≥,∞µ اùجمUلي

)3-1( r�ر ‰Ëجد l�U�



�لن�ساط �لتنموي خالل �لفرتة

1395/1394 - 1431/1430هـ )1975 - 2009م(
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)2-2( rر�ـ ‰Ëجـد) ôUي5 الريö0( 

Z�ال�راË lريUA*لي اUجم≈ Z�ال�را lريUA*ا
‰Ëالد œد� ا*نIDة

ا*�mK الFدœ ا*�s�  • mK اùجمUلي œدFال mK�*ا œدFال

٤٨,٤٧

٤٩,٧٥

١,٧٨     

١٤٩٥٩,٧٨

١٥٣٥٢,٤٥

٥٤٩,٣١ 

٢٦٢

١٨٠

٩

٣٨٣,٠٩

٢٤٢,٠٢

١١٢,٥٠

٢٣

٢

١

١٤٥٧٦,٦٩

١٥١١٠,٤٣

٤٣٦,٨١

٢٣٩

١٧٨

٨

٤٣

٢٦

٦

إفريقيا

آسيا

مناطق أخرى

١٠٠,٠٠ ٣٠٨٦١,٥٤ ٤٥١ ٧٣٧,٦١ ٢٦ ٣٠١٢٣,٩٣ ٤٢٥ ٧٥ اùجمUلي

�لن�ساط �لتنموي خالل �لفرتة

1395/1394هـ - 1431/1430هـ ) 1975م - 2009م (
 s� vF��Ë ¨UN�U�œUB��U� ÷uNMK� WO�UM�« ‰Ëb�« r�b� WOzU/ù«  «b�U�*« .bI� ‰U�� w� ‰UF� —Ëb� tzUA�≈ cM� ‚ËbMB�« ÂU�
 ‚ËbMB�« ◊UA� W�«b� cM�Ë Æw�UL��ô«Ë ÍœUB��ô« uLM�« s� W�bI�� q�«d� v�≈ WO�UM�« ‰Ëb�« s� b�bF�« ‰u�Ë v�≈ p�– ‰ö�
 w�UL�≈  ÊU�  Î̈U{d�  ¥∂µ  ‚ËbMB�«  Âb�  ©Â≤∞∞π®  ?¼±¥≥±Ø±¥≥∞ ÂU�  W�UN�  v��Ë  ©Â±π∑µ®  ?¼±≥πµØ±≥π¥ ÂU�  w�  w{«d�ù«
 ∑µ  «b�U�*« Ác� s�  œUH��« b�Ë Î̈U�œUB��« ÎU��U�d�Ë ÎUOzU/≈ ÎU�ËdA� ¥µ± q�uL�� XBB� ¨‰U�— ÊuOK� ≥∞∏∂±,µ¥ UNG�U��
 ‰Ë«b'« t�{u� UL� ÆÈd�√ o�UM� w� ‰Ëœ ∂Ë UO�¬ w� W�Ëœ ≤∂Ë UOI�d�≈ w� W�Ëœ ¥≥ UNM� r�UF�« s� WHK��� o�UM� w� WO�U� W�Ëœ

∫WO�U��«

�دUH�≈ œ�يU  الIرË÷ ا*و�Fة

Z�ال�راË lريUA*ا Z�ال�را lريUA*ا

�دœ الدË‰ ا*��Hيد…
mK�*ا œدFال mK�*ا œدFال mK�*ا œدFال

*٧٥ ٤٢٥ ٣٠١٢٣,٩٣ ٢٦ ٧٣٧,٦١ ٤٥١* ٣٠٨٦١,٥٤ ٤٦٥ 

��UهمU  الBندË‚ ال�راكمية

ال�و“يl ا'Gرافي لIKرË÷ ال�راكمية

)1-2( rر�ـ ‰Ëجـد) ôUي5 الريö0( 

Æ÷d� s� d��√ vK� l�—UA*« s� œb� ‰uB� v�≈ Z�«d��«Ë l�—UA*« œb� s� b�e� WF�u*« ÷ËdI�«  UO�UH�« œb� Ê√ w� V���« œuF� *
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ال�و“يl الUDI�ي لIKرË÷ ال�راكمية
)3-2( rر�ـ ‰Ëجـد) ôUي5 الريö0( 

 •  �s اùجمUلي
 اùجمUلي

ŸUDIال
mK�*ا Z�ال�راË lريUA*ا œد� 

٣٢,٣٧

٣١,٤٧

١٩,٧١

٥,٣٠

٥,١٩

١,٢٧

٠,٩٠

١٦,٠٣

١٨,٩٠

٢٣,٢١

٦,٥٣

٨,١٧

٥,١٨

٣,٣٣

٦,٢٩

٣,٢٠

٩٩٨٧,٧٢

٩٧١١,١٠

٦٠٨٢,٩٥

١٦٣٥,٩٦

١٦٠٠,٤٥

٣٩١,٧٤

٢٧٦,٦٢

٤٩٤٨,٢٩

٥٨٣١,٣٥

٧١٦٤,٢٣

٢٠١٥,٠١

٢٥٢٠,٩٢

١٥٩٩,٥٦

١٠٢٨,٧٤

١٩٤٢,٦٠

٩٨٧,٣٥

١٥٧

١٥١

٩٩

١٥

٢١

١٦

٦

٧٧

٤٧

١٢٨

٣٣

٤٨

٢٨

١٩

١٨

٢٤

 ١ـ النقل واالتصاالت:

    أ - النقل

          - الطرق

         - السكك احلديدية

          - املوانئ البحرية

          - املطارات

    ب - االتصاالت

 ٢ـ الزراعة

 ٣ـ الطاقة

 ٤ـ البنية االجتماعية:

    أ - املياه والصرف الصحي

   ب - التعليم

   ج - الصحة

      د - اإلسكان والتنمية احلضرية

 ٥ـ الصناعة والتعدين

 ٦ـ القطاعات األخرى

١٠٠ ٣٠٨٦١,٥٤ ٤٥١ اùجمUلي
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ال�و“يl الUDI�ي  Ëا'Gرافي لIKرË÷ ال�راكمية
)4-2( rر�ـ ‰Ëجـد) ôUي5 الريö0( 

ŸUDIال
UيIفري≈Uسي¬Èر�√ o�Uن�

Z�ال�راË lريUA*ا œد�mK�*اZ�ال�راË lريUA*ا œد�mK�*اZ�ال�راË lريUA*ا œد�mK�*ا

∫ ôUB�ô«Ë qIM�« ?± 
    أ - النقل

          - الطرق

          - السكك احلديدية

          - املوانئ البحرية

          - املطارات

    ب - االتصاالت

W�«—e�« ?≤ 
W�UD�« ?≥ 

∫WO�UL��ô« WOM��« ?¥ 

      أ -  املياه والصرف الصحي

     ب - التعليم

     ج -  الصحة

        د - اإلسكان والتنمية احلضرية

s�bF��«Ë W�UMB�« ?µ 
Èd�_«  U�UDI�« ?∂

٩٢

٨٨

٦١

٧

١٠

١٠

٤

٦١

١٤

٦٤

١٧

٢٣

١٣

١١

١٢

١٩

٤٤٩٢,١٨

٤٣٤٩,٤٩

٢٨١٥,٧٣

٥٤١,٠٨

٧٤٢,٥٣

٢٥٠,١٥

١٤٢,٦٩

٣٦٨٥,٤٨

١٦٤٩,٩٨

٣٣٥٣,٣٤

١٠٣٦,٣٣

١١٣٣,٦٣

٥٣٨,٢٦

٦٤٥,١٢

١٢٧٧,٢١

٥٠١,٥٩

٦١

٥٩

٣٦

٨

٩

٦

٢

١٦

٣٢

٦١

١٤

٢٥

١٤

٨

٦

٤

٥٣٢٠,٥٤

٥١٨٦,٦١

٣٢٠٤,٨٢

١٠٩٤,٨٨

٧٤٥,٣٢

١٤١,٥٩

١٣٣,٩٣

١٢٦٢,٨١

٤٠٧٠,٣١

٣٦٦٠,١٤

٩٢١,٦٨

١٣٨٧,٢٩

٩٦٧,٥٥

٣٨٣,٦٢

٦٦٥,٣٩

٣٧٣,٢٦

٤

٤

٢

-

٢

-

-

-

١

٣

٢

-

١

-

-

١

١٧٥

١٧٥

٦٢,٤٠

- 

١١٢,٦٠

-          

-

-

١١١,٠٦

١٥٠,٧٥

٥٧,٠٠

-

٩٣,٧٥

-

-

١١٢,٥٠

اùجمUلي
٢٦٢١٤٩٥٩,٧٨١٨٠١٥٣٥٢,٤٥٩٥٤٩,٣١
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 ôUB�ôاË qIالن ŸUDIرافي لG'ا lال�و“ي
)5-2( rر�ـ ‰Ëجـد) ôUي5 الريö0( 

ا*نIDة

qـIالـنـ
 ôUB�ôلياUجمùا

ا*UDرا ا*وا�T ال��ريةال�pJ ا)ديديةالDر‚
œد� 

lريUA*ا 
Z�ال�راË

mK�*ا
œد� 

lريUA*ا 
Z�ال�راË

mK�*ا
œد� 

lريUA*ا 
Z�ال�راË

mK�*ا
œد� 

lريUA*ا 
Z�ال�راË

mK�*ا
œد� 

lريUA*ا 
Z�ال�راË

mK�*ا
œد� 

lريUA*ا 
Z�ال�راË

mK�*ا

٦١٢٨١٥,٧٣٧٥٤١,٠٨١٠٧٤٢,٥٣١٠٢٥٠,١٥٤١٤٢,٦٩٩٢٤٤٩٢,١٨إفريقيا

٣٦٣٢٠٤,٨٢٨١٠٩٤,٨٨٩٧٤٥,٣٢٦١٤١,٥٩٢١٣٣,٩٣٦١٥٣٢٠,٥٤آسيا

٤١٧٥,٠٠----٢١١٢,٦٠--٢٦٢,٤٠مناطق أخرى

٩٩٦٠٨٢,٩٥١٥١٦٣٥,٩٦٢١١٦٠٠,٤٥١٦٣٩١,٧٤٦٢٧٦,٦٢١٥٧٩٩٨٧,٧٢اùجمUلي

ال�و“يl ا'Gرافي لŸUDI ال�نية اôج�مU�ية
)∂-2( rر�ـ ‰Ëجـد) ôUي5 الريö0( 

ا*نIDة

ال�نية اôج�مU�ية
اùجمUلي

اùسË ÊUJال�نمية ا)CريةالB�ةال�KFيrا*يË ÁUالBر· الB�ي
œد� 

lريUA*ا 
Z�ال�راË

mK�*ا
œد� 

lريUA*ا 
Z�ال�راË

mK�*ا
œد� 

lريUA*ا 
Z�ال�راË

mK�*ا
œد� 

lريUA*ا 
Z�ال�راË

mK�*ا
œد� 

lريUA*ا 
Z�ال�راË

mK�*ا

١٧١٠٣٦,٣٣٢٣١١٣٣,٦٣١٣٥٣٨,٢٦١١٦٤٥,١٢٦٤٣٣٥٣,٣٤إفريقيا

١٤٩٢١,٦٨٢٥١٣٨٧,٢٩١٤٩٦٧,٥٥٨٣٨٣,٦٢٦١٣٦٦٠,١٤آسيا

٣١٥٠,٧٥--١٩٣,٧٥--٢٥٧,٠٠مناطق أخرى

٣٣٢٠١٥,٠١٤٨٢٥٢٠,٩٢٢٨١٥٩٩,٥٦١٩١٠٢٨,٧٤١٢٨٧١٦٤,٢٣اùجمUلي
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ال�مويq ا*A�ر„ ال�راكمي

 U�UDIي ال�U�رافي لG'ا lال�و“ي

)∏-2( rر�ـ ‰Ëجـد

)7-2( rر�ـ ‰Ëجـد

) ôUي5 الريö0( 

) ôUي5 الريö0( 

ا*نIDة
 الU�UDI  ا_�رÈالBنU�ة Ëال�FديsالUD�ةالeرا�ة

lريUA*ا œد� 
Z�ال�راËmK�*ا

lريUA*ا œد� 
Z�ال�راËmK�*ا

lريUA*ا œد� 
Z�ال�راËmK�*ا

lريUA*ا œد� 
Z�ال�راËmK�*ا

٦١٣٦٨٥,٤٨١٤١٦٤٩,٩٨١٢١٢٧٧,٢١١٩٥٠١,٥٩إفريقيا

١٦١٢٦٢,٨١٣٢٤٠٧٠,٣١٦٦٦٥,٣٩٤٣٧٣,٢٦آسيا

١١١٢,٥٠--١١١١,٠٦--مناطق أخرى

٧٧٤٩٤٨,٢٩٤٧٥٨٣١,٣٥١٨١٩٤٢,٦٠٢٤٩٨٧,٣٥اùجمUلي

ال�مويq ا*A�ر„
• 

ÎUرك�A� Îöا*مولة 9وي ÷ËرIال الIرË÷ ا*و�Fة
ا*نIDة

mK�*ا œدFال mK�*ا œدFال
 ٦٨,٨٧  ١٠٣٠٢,٤٣ ١٤٩٥٩,٧٨  ١٩٠ إفريقيا ٢٧١

 ٥٥,٢٧  ٨٤٨٥,٩٧ ١٥٣٥٢,٤٥  ٩٢ آسيا ١٨٥

 ٤٧,٣٥  ٢٦٠,١٠ ٥٤٩,٣١  ٥ أخرى ٩

 ٦١,٧٢  ١٩٠٤٨,٥٠ ٣٠٨٦١,٥٤  ٢٨٧ اùجمUلي ٤٦٥

ا*��و�U  ال�راكمية )9-2( rر�ـ ‰Ëجـد) ôUي5 الريö0( 

 U�ة ا*��و��� 
•  

 U�ا*��و الIرË÷ ا*و�Fة
‰Ëالد œد� ا*نIDة

mK�*ا œدFال mK�*ا œدFال
 ٧٦,٠٤  ١١٣٧٥,٦١ ١٤٩٥٩,٧٨  ٢٤١ إفريقيا ٤٣ ٢٧١

 ٧٩,٢٠  ١٢١٥٩,٨٥ ١٥٣٥٢,٤٥  ١٦٨ آسيا ٢٦ ١٨٥

 ٧٣,٩٣  ٤٠٦,١١ ٥٤٩,٣١  ٧ أخرى ٦ ٩

 ٧٧,٥٨  ٢٣٩٤١,٥٧ ٣٠٨٦١,٥٤  ٤١٦ اùجمUلي ٧٥ ٤٦٥



م�رشوع حتت �ل�سوء

سد كنداجي في جمهورية النيجر
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ôéم¡ورية �لنيL يف »L�ندc سد�

ŸËرA*ررا  ا��Ë همية√

 WFO�D�« UN��bI� w� w�Q� ¨WL�{Ë …b�b�  U�b% d�OM�« w� WOLM��« t�«u�
 v�≈ W�U{≈ ¨—U�� vK� qD� ô wK�«œ ÍË«d�� bK� UN�√ YO� ¨œö�K� W�FB�«
 d�OM�« dN� w� ÁUO*« o�b� vK� ÎUO�K� d�√ U2 …œU� ·UH�  U�u* œö��« ÷dF�
 d�OM�« dN� d��F�Ë Ær� ¥≤∞∞ t�u� mK�� YO� ¨UOI�d�√ —UN�√ d��√ Y�U� d��F� Íc�«
 d��√ t�UH{ vK� gOF�Ë ¨d�OM�« W�—uNL� w� WO�D��« ÁUOLK� w�Ozd�« —bB*«

 t�√ UL� ¨WL�� ÊuOK� ±∞ r�œb� m�U��« d�OM�« ÊUJ� s� WL�� ÊuOK� ≤,µ s�
 dNM�« w� Î«¡u� l{u�« œ«œ“« b�Ë ÆÁdO�u�Ë ¡«cG�« ÃU��ù w�Ozd�« —bB*« q�1
  «d�� w�«u� l�  œ√ tOK� œËb� ¡UA�S� UNO� d1 w��« ‰Ëb�« s� œb� ÂUO� bF�
 s� q�√ v�≈ WO�U��«Ø≥Â∂∑ s� Á«d�� w� o�b��« ‰bF� ÷UH��« v�≈ ·UH'«
 »dAK� U�dO�u� sJ1 w��« ÁUO*«  UOL� Î«dO�� XB�UM� w�U��U�Ë ¨WO�U��«Ø≥Â≤≤
 ŸËdA*«  qJA�Ë  ÆWIDM*«  w�  W�O��«  vK� WO�K��«  —U�ü«  v�≈  W�U{≈  ¨W�«—e�«Ë
 ÊUL{Ë d�OM�« dNM� WO�O��« W�uEM*« W�UL�Ë b�b& qHJ� Íc�« rOK��« q(«
 Èu��� 5�% vK� qLF� p�c�Ë ¨WM��« ‰«u� ÷«d�_« nK��* ÁUO*« dO�u�
 W�U{ùU� W�Ëd*« WO�«—e�« w{«—_« WF�— …œU�“ ‰ö� s� œö�K� wz«cG�« s�_«

 ÆWOzU�dNJ�« W�UD�« dO�u� v�≈

ŸËرA*ا  n�ËË ·هد

 s� r�  ±∏∑ w�«u� bF��  w��«  w�«bM�  W�d�  s� »dI�U�  l�«u�«  ŸËdA*«  ·bN�
 dNM� WO�O��« W�uEM*« 5�% w� WL�U�*« v�≈ w�UO� WL�UFK� w�dG�« ‰ULA�«
 W�UD�« bO�u�Ë wz«cG�« s�_«Ë WO�«—e�« WOLM��« oOI%Ë UNOK� WE�U;«Ë d�OM�«
 ÁUO*« o�b� …œU�S� p�–Ë dIH�« s� b(« w�U��U�Ë qLF�« ’d� dO�u�Ë WOzU�dNJ�«
 d��F�Ë Æw�«bM� W�d� »d� b� ¡UA�≈ ‰ö� s� WI�U��« UN�ôbF� v�≈ dNM�« w�
 WK�d*« Ác� sLC��Ë w�«bM� WIDM� WOLM� Z�U�d� s� v�Ë_« WK�d*« ŸËdA*«

∫WO�U��« ÂU��_« w� W�{u*« d�UMF�«

 d��  ∏¥∞∞  w�«u�  ‰uD�  w�«d�  b�  ¡UA�≈  sLC��Ë  ∫t�UI�K�Ë √ -  ال�د 
 d��  —UOK�  ±,µ∂  w�«u�  mK��  WOM�e��  WF��Ë  d��  ≤∂  w�«u�  ŸUH�—«Ë
 ‰U?L�√  p�–  q?LA�Ë  ¨WO�U�√  WOM�  s�  t�  j��d�  U�Ë  ÁUO*«  s�  VFJ�
  U�UCOH�«  ⁄dH�   PAM�  bOOA�  p�c�Ë  ¨b?��«  ¡UM��  WO�b*«  W�bMN�«
 ÁUO* d�¬Ë »dA�« ÁUO� c�Q�Ë ŸUI�« ⁄dH�Ë WOzU�dNJ�« W�UD�« WD��Ë

Æw�«—e�« Íd�«
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 c�P0 WIKF�*« WOJO�UJO*«  «eON���« VO�d�Ë dO�u� qLA�Ë ∫ اeال�جهي  ≠ »
 ±≤µ U�—b� WO�UL�≈ W�UD� WOzU�dN� bO�u� WD��Ë »dA�« ÁUO�Ë Íd�«

 ÆŸUI�« ⁄dH�Ë  «ËUGO�

 VO�d� Ë b��« ¡UA�≈ ‰UL�√ vK� ·«d�ù« qLA�Ë ∫ريةUA�سôا  U�ا(د  - Ã
ÆWOJO�UJO*«  «eON���«

  U�«—b�«Ë   UDD�*«  œ«b�≈  qLA�Ë Ëاôج�مU�ية∫  ال�ي�ية   Z�ال�را  - œ
 s� b(«Ë  U�U�M�« vK� WE�U;«Ë  U�UG�« ‰öG��«Ë ‘«d�_« W�«“≈Ë
 ≤∞∞∞ u�� ÕöB��«Ë WIDM*« ÊUJ� 5�u� …œU�≈Ë  dNM�« ŸU{Ë√ —u�b�
 w{«—_« s� —U�J� ≥±∞∞∞ v�≈ œ«œe� ·u�Ë Â≤∞±¥ ÂU� ‰uK�� —U�J�
 WOM��«   U�uI�  q�  p�–  w�  U0 WIDM*«  ÊU?J��  Â≤∞≥¥  ÂU�  W?O�«—e�«

 ÆW�“ö�« WO�UL��ô« WO����«

ŸËرA*ة اHKJ�

 Í√ wJ�d�√ —ôËœ ÊuOK� ≥±∑,≤µ u�M� ŸËdALK� WO�UL�ù« nO�UJ��«  —b� 
ÆÂ≤∞±¥ ÂU� w� ÁcOHM� qL�J� Ê√ l�u�*« s�Ë ¨‰U�— ÊuOK� ±±π∞ ‰œUF� U�

ŸËرA*ا lفUن�

 d�OM�« W�—uNL� w� wz«cG�« s�_« eJ�d� ∫wz«cG�« s�_« oOI% w� ÂUN�ù« 
 œö��« ÊUJ�� ¡«cGK� w�U�_« —bB*« q�9 w��« »u�(« ÃU��≈ vK� ÎU�U�√
 w� ÂUN�ù« s� ŸËdA*« sJLO�Ë ÆWOJL��«Ë WO�«uO(«  U��M*« V�U� v�≈
  UOL� …œU�“Ë  WO�U*«  W�œËœd� 5�%Ë WO�U�M�«  qO�U;« dO�u�Ë 5�%

ÆW�cG��« ¡u� ‰bF� iOH�� w�U��U�Ë ¨„UL�_« bO�

 w� …œU�“Ë ÃU��ù« w� …œU�“ ŸËdA*« s� r?�MO� ∫dIH�« …b� s� nOH���« 
 W�Ëb�« W�UO� oOI% w� r�U�O� U2 qLFK� …b�b� ’d� dO�u�Ë q�b�«

 uLM�« WK�UI* WO�«—e�« WK�UF�« Íb�_« s� sJ2 œb� d��√ qOGA� v�≈ W�œUN�«
ÆÊUJ��« q�œ Èu��� l�—Ë WIDM*« w� w�UJ��«

 —«dI��«  b?O�u�  s� ŸËdA*«  cOHM�  sJLO� ∫ÊUJ��«  —«dI��«  w� ÂUN�ù« 
 …—ËU�*« ÈdI�« s� s�d�UN*« ÊUJ��« s� b�e*« »UDI��«Ë 5O�U(« ÊU?J��«
 q?OGA��«   ôU�� w� W?O�U��≈  ZzU��  s�  ŸËdA*«  t?II�O� U2 …œUH��ö�
 w�UL��ô« ŒU?M*« 5�% s� ŸËd?A*« sJLO�Ë ¨ÊUJ�K� q?C�√ WAOF� dO�u�Ë

ÆW�“«u*« W�œUB��ô«Ë …d�U�*« WO�«—e�«  U�UAM�« WOLM�Ë ÍœUB��ô«Ë
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 ∫WOAOF*«  ·Ëd?E�«  5�%  w�  ÂU?N�ù«  ≠
 »d?AK�  W(UB�«  ÁU?O*«  dO�u�  sJLO�
 W�U�Ë  ÊUJ��«  s�  …U�UF*«  nOH��  s�
 5�%  v�≈  W�U{ùU�  ¨rNM�  ¡U�M�«

ÆWO�B�« ·ËdE�«

 ∫WOFO�D�«  œ—«uLK�  Â«b��*«  ‰öG��ô«  ≠
 w�  ÂUN�ù«  s�  ŸËdA*«  cOHM�  sJLO�
 ŸUD�  w�  WO�uJ(«  W�UO��«  oOI%
 ‰öG��ô« vK� e�d� w��«Ë WOH�d�« WOLM��«
 W�«b��*«  WOLM��«Ë  WOzU*«  œ—«uLK�  q��_«

ÆWOFO�D�« œ—«uLK�

�UA◊ الBندË‚ في جمهورية النيجر

 W�uLM� l�—UA� ∏ q�u9 w� ‚ËbMB�« r�U��
 Á—b�  w�UL�≈  mK�0   U�UDI�«  nK���  w�
 l�—UA�  ∂  cOHM�  qL��«  ¨‰U�—  ÊuOK�  ≤ππ,∂µ
 d�uD� ŸËdA� WO�UH�« lO�u� Î«d�R� -Ë ¨UNM�
 Àö�  …—«œ≈  vK�  ‚ËbMB�«  ·d�√  UL�¨rOKF��«
 W�œuF��« WO�dF�« WJKL*« W�uJ� s� W�bI� `M�
 ¨‰U�—  ÊuOK�  ±∞∞,±≤  mK�0  d�OM�«  W�—uNL'
 cOHM� Íd�� ULO� ¨UNM� ÊU�M�« cOHM� qL��« b�Ë
 ÂU� W�UN� U�cOHM� qL�JO� w��« Èd�_« W�M*«
  U�UD�  UL�U�*«  pK�  XKL� b�Ë ¨Â≤∞±∞

ÆÊUJ�ù«Ë ‚dD�«Ë W�B�«Ë rOKF��«Ë ÁUO*«



ن�ساط �ل�سندوق يف جمال

متويل و�سمان �ل�سادر�ت �لوطنية
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 q�b�« —œUB� l�uM� w� WL�U�*« v�≈ W�œuF��«  «—œUB�« Z�U�d� ·bN�
  «—œUB�« WOLM�� 5�“ö�« ÊULC�«Ë q�uL��«  öON�� .bI� ‰ö� s� wM�u�«
 w�U*«  ÂUF�«  w�  t�UL�√  Z�U�d��«  ¡b�  cM�Ë  ÆÂU)«  jHM�«  dO�  W�œuF��«
 5�œuF��«  s�—bBLK�  q�uL��«   U�b�  .bI��  ÂU�  ?�±¥≤≤≠±¥≤±

 s� ¡e��  ÊULC�« W�b� ‚ö�≈ - UL� ¨W�œuF� lK�� V�U�_« s�œ—u��*«Ë
ÆÂ≤∞∞≥ ÂUF�« W�UN� w� 5�œuF��« s�—bBLK� Z�U�d��« UN�bI� w��«  U�b)«

‚ËندBال q� � s� …مد�F*را  اœUBال q9وي  UيKم� – ÎôË√

  UOKLF�  q�uL��«   U�K�  s�  W�uL��  W�œuF��«   «—œUB�«  Z�U�d�  vIK�
 bL��« b�Ë ¨©Â≤∞∞π® ?¼±¥≥±Ø±¥≥∞ w�U*« ÂUF�« ‰ö� WOM�Ë lK�� W�d�bB�
 XGK� WO�UL�≈ WLOI� WODH� dO� lK�� W�d�bB� WOKL� ±∑ q�u9 UNM� ‚ËbMB�«
 XGK� WO�UL�≈ WLOI� q�u9 wD� mK�� …œU�“ v�≈ W�U{≈ ‰U�— ÊuOK� ∏∑π w�«u�
 ‚ËbMB�« U�bL��« w��« q�uL��«  U�K� w�UL�≈ `�B� p�c?�Ë Æ‰U�— ÊuOK� ∏∂
 b�u� UL� ¨‰U�— ÊuOK� µ∑≥µ WLOI� ÎU�K� ±≤≥  «—œUB�« Z�U�d� ‚öD�« cM�
  UOKLF�«  oKF��Ë  ÆW�«—b�«  X%  q�uL��«   U�K�  s�  W�uL��  Z�U�d��«  Èb�
 ‰Ëb�«  s�  q�  v�≈  W�œuF�   U�b�Ë  lK�  d�bB��  ÂUF�«  «c�  ‰ö�  …bL�F*«
 vK�  lK��«  qL�A�Ë  UO�uO�≈  ¨Êœ—_«  ¨dB�  ¨ÊU���U�  ¨UO�d�  ¨Ê«œu��«  ∫WO�U��«
  uO�Ë  qO��   ö��Ë W�b�b� q�UO�Ë  Í— …eN�√Ë  WO�UM�Ë WO�«—“   «bF�
 ◊uD� ≥ `�� …bL�F*«  UOKLF�« XMLC� b�Ë ¨ÂU� œ«u�Ë U�—u� …bL�√Ë WOL��
  Ê«œu��« s� q� w� W�uM�� W�œuF�  «—œU� q�uL�� WO�—U� „uM� l� q�u9

ÆdB�Ë

�U�يÎU – اUH�ô�يU  ا*و�Fة ل�مويq الœUBرا 

 W�U� WO�UH�« ±≤ ©Â≤∞∞π® ?¼±¥≥±Ø±¥≥∞ w�U*« ÂUF�« ‰ö� ‚ËbMB�« l�Ë 
 `�UB� ‰U�— ÊuOK� ∏∞≤ w�«u� XGK� WO�UL�≈ WLOI� W�d�bB�  UOKL� q�uL��
 lK��« XKL��«Ë  ÆdB�Ë f�u� ¨ÊU���U� ¨UO�d� ¨Ê«œu��« s� q� s� s�œ—u���
  uO�Ë qO��  ö��Ë W�b�b� q�UO�Ë Í— …eN�√Ë WO�UM�Ë WO�«—“  «bF� vK�
 q�u9 ◊uD�  UO�UH�« lO�u� v�≈ W�U{ùU� ¨ÂU� œ«u�Ë U�—u� …bL�√Ë WOL��
 cM�  WF�u*«   UO�UH�ô«  mK��  w�UL�≈  `�B�  p�c�Ë  Æ„uM��«  s�  œb�  `�UB�

ÆÍœuF� ‰U�— ÊuOK� ¥π∑µ s� d��« Z�U�d��« ‚öD�«
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�UA◊ ال�مويq �نUA�≈ c¡ ال�ر�v��Ë Z�U �هUية الUFم 2009م

l�ا*و ا*F�مد

٣٠١٥,٩٨ ٣٣٥٠,٧٤ متويل مباشر

حتى نهاية عام  ٢٠٠٨م

١١٥٧,٣٠ ١٤١٩,٨٠ خطوط متويل

٤١٧٣,٢٨ ٤٧٧٠,٥٤ املجموع حتى نهاية عام ٢٠٠٨م

٧٢٦,٨٩ ٨١٩,٨٨ متويل مباشر

لعام ٢٠٠٩م

٧٥,٠٠ ١٤٥,٠٠ خطوط متويل

٨٠١,٨٩ ٩٦٤,٨٨ ا*جموŸ لUFم 2009م

٤٩٧٥,١٧ ٥٧٣٥,٤٢ اùجمUلي

)1-3( rر�ـ ‰Ëجـد) ôUي5 الريö0( 



4∏

�UA◊ ال�مويV�� q ال�و“يl ا'Gرافي

)2-3( rر�ـ ‰Ëجـد) ôUي5 الريö0( 

ا*�mK الن��ة  • œدFال l�ا*و

٣١,٨٤ ١٨٢٦,٠٥ ٧١ إفريقيا

٦٦,٥٣ ٣٨١٥,٦٢ ٤٩ آسيا

٠,٦٥ ٣٧,٥٠ ١ أمريكا الشمالية

٠,٦٥ ٣٧,٥٠ ١ أمريكا اجلنوبية

٠,٣٣ ١٨,٧٥ ١ أوروبا

١٠٠ ٥٧٣٥,٤٢ ١٢٣ Ÿا*جمو

)•( ŸUDIال V�� qال�موي ◊UA�
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)3-3( rر�ـ ‰Ëجـد) ôUي5 الريö0( 

�Uل�ÎU - �د�Q�  U�5 ال�مويË q}مÊU الœUBرا 

  «—UOK� W�ö� s� d��√ Â≤∞∞π ÂUF�« W�UN� v��Ë Â≤∞∞≥ ÂU� s� d�L��� dN� W?�«b� w� ÊULC�« ◊UA� ‚öD�« cM� Z�U�d��« UN� ÂU� w��«  UODG��« w�UL�≈ mK�
 ÕU�√ U2 —«Ëœ qJA� qLF� ·uI�  UODG��« sLC��Ë ‰U?�— —UOK�  ∏,µ∞ s� b�e� U� UN��u0 …UDG*« WOKFH�«  «—œUB�« XGK� b�Ë ¨ÊUL{ WIO�Ë ¥π œbF�  ‰U?�—
  «—œU� ÊUL{ WIO�Ë ≥∑ b�b& Â≤∞∞π ÂUF�« ‰ö� - b�Ë Æ UODG��« WLO� w�UL�≈  “ËU& WOKFH�«  «—œUB�« WLO� ÊS� «cN�Ë ¨·uI��« Ác� Â«b���« —«dJ�

∫w�U��« ‰Ëb'« w� UL� ‰U?�— 5�ö� π mK�0 …b�b� ÊUL{ WIO�Ë lO�u� v�≈ W�U{≈ ¨WK�U�

الدË‰ ا*Aمولة sيœا*��ور œد� �يمة الو�يIة )الœUBرا  ا*�و�Fة( اسq�U� r الو�يIة ر�r الو�يIة

إندونيسيا ٢ ٩,٠٠ شركة اخلريف للبترول ٨/١٣٧

اùجمUلي                 ٩,٠٠

 v�≈  ·bN�  w��«Ë  ¨Â≤∞∞πØ∂Ø±±  a�—U��  ÷U�d�«  pM�  l�  ÊËUF��«  WO�UH�«  b�b&  -  UL�
 s�AK� o�ö�«Ë o�U��« q�uL�K� ÊUL{ .bI� v�≈ W�U{ùU� W�bM��*«  «œUL��ô« e�eF� ÊUL{

∫w�U��« ‰Ëb'« w� UL� ÆWO�UL�zô«  U�uKF*« ‰œU�� ‰U�� w� ÊËUF��«Ë
)4-3( rر�ـ ‰Ëجـد) ôUي5 الريö0( 

الدË‰ ا*Aمولة �يمة الو�يIة )الœUBرا  ا*�و�Fة( اسq�U� r الو�يIة ر�r الو�يIة

لبنان¨ سورية¨ األردن¨ باكستان ٤٤٢,٥٠ بنك الرياض م.ت ٧/٠٠٢

اùجمUلي              ٤٤٢,٥٠

 s� b�e� mK�0 ÍbM��� œUL��« ≤∞∑  Â≤∞∞π ÂUF�« ‰ö� …“eF*«  «œUL��ô« œb� mK� b�Ë
ÆÍœuF� ‰U?�— ÊuOK� ≤≥∂
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Z�U�ال�ر Uال�ي √�دره ÊUمCال ozU�ي �ر÷ لوKي UفيمË
��v �هUية الUFم 2009م

�دœ الو�ozU الK�UFة الœUBرا  الKFHية ozU�الو œد� الUFم

١,٩٨ ٤ ٤ ٢٠٠٣

٤٢,٣٣ ١٣ ٩ ٢٠٠٤

٢٠٣,٥٩ ٢٥ ١٢ ٢٠٠٥

٧١٥,٢٥ ٣٩ ١٥ ٢٠٠٦

١٧٦٠,٢٤ ٤٥ ٨ ٢٠٠٧

٣٥٢٥,٤٤ ٤٨ ٤ ٢٠٠٨

٢٢٦١,٩٨ ٤٠ ١ ٢٠٠٩

٨٥١٠,٨١ Ÿا*جمو

)5-3( rر�ـ ‰Ëجـد) ôUي5 الريö0( 

  الو�ozU ا*و�Fة ��v �هUية الUFم 2009م



�ملالحق
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)1( r�ر o�K�
ا�UH�يU  �رË÷ الBندË‚ ا*و�Fة �ö‰ الH�ر… 1395/1394هـ ��v  1431/1430هـ  )1975- 2009م(

Ÿا*جمو mK�*ا ŸËرA*ا rاس الدËلة Ÿا*جمو mK�*ا ŸËرA*ا rاس الدËلة

 الدË‰ اùفريIية

٥٧,٠٠

٨٧,٤٠

٦٩,٢٤

١٧,٠٠

٤٠,٠٠

١٥,٠٠

٤٣,٨٠

٧,٦٠

٢١,٠٠

٢٦,٠٢

١,٢٢

٢٥,٠٠

١٧,٠٠

١٠٥,٠٠

١٣,٦٥

١١٤,٧٦

٢١٩,٣٧

١٦,٠٠

٩٦,١٥

٩,٤٧

٦٠,٠٠

٤,١٥

٥٠,٠٠

٨٨,٠٠

 - دعم التنمية االقتصادية

- السوق املركزي في أجنامينا

 - دعم القطاع الزراعي

 - طريق كيبيتي ـ لندي

- حتسني مطار مببا

- إنشاء وتأهيل الطرق الريفية في زجنبار

 - توسعة ميناء لومي

 - إعداد دراسة اجلدوى االقتصـادية والتصميمات ملشـروع

    املجمع الصناعي والزراعي لفول الصويا

- إعادة تأهيل طريق تاجنواري – سنكاسي

- استصالح األراضي في منطقة ميسيون توفي

- تطهير تونس الكبرى

 - املدرسة القومية للمهندسني بقابس

 -  تزويد الساحل وجنوب الوطن باملياه الصاحلة للشرب

 - سد سيدي سعد

 - حماية سد سيدي سعد

 - تزويـد مدينة صفـاقس باملياه الصاحلة للشرب

  - دراسة استغالل املياه اجلوفية في اقصى اجلنوب

 - توسعة موانئ الصيد في قابس وطبلبة وقليبية

 - دراسة اجلدوى االقتصادية للمركب الصناعي في

      الشـمال الغربي

 - واحات نفزاوة

- مضاعفة اخلط احلديدي بني برج سدرية والقلعة الكبرى

تشاد

تنزانيا

 توجو

تونس

٩٥,٠٠

٢٣٠,٢٥

٤٥,٠٠

٤٩,٣٦

٥٩,٣٩

٤٥,٠٠

٣٣٤,٨٧

١١٣,٧٩

٧٠,٥٠

٢٤,٥٠

١٥٥,٢٥

٤٠,٩٧

٣٤,٠٣

١٦,٠٠

٢٠,٠٠

٩,٠٠

٧,٣٦

١٧,٠٠

٢٥,٠٠

٣٤,٨٤

٢٤,٥٥

٤٥,٠٠

٤٠,٠٠

٣٩,٨٧

٣٠,٠٠

٢٦,٠٠

٣٧,٥٠

٣٤,٠٠

٣٧,٥٠

٤٥,٠٠

٤٥,٠٠

٨,٧٠

١٤,٨٩

٣٩,٨٠

٨,٢٠

١١,٠٠

٢٠,٦٠

١٠,٦٠

- طريق ازيزو – متمة

- طريق أسوسا – كرمك

- التوليد والنقل الكهربائي

 - تخضير أرتيريا

 - طريق مندفرا – بارنتو (املرحلة األولى)

- حتديث مطار باجني - مبوكي

- مجمع السكر في واكا

- دعم إنتاج القطن

- التنمية الزراعية واحليـوانـيـة

 - دعم التنمية االقتصادية

  - إعادة إعمار مصنع سكر كنيارا

 - مطار جابرون الدولي

 - موربول للكهرباء

- حماية شواطئ كوتونو

 - سد كمبينجا

 - سد باقري

 - طريق بوبوديوالسو ـ حدود مالي

- تنمية وادي سورو

 - طريق با - دانو ـ حدود ساحل العاج

- التنمية الريفية املتكاملة في باجري

- طريق يجيريسو - ديبوجو

- سد سامنديني

- طريق كودوجو - ديدوجو

 - تشجير موقامبا ـ بوتوتسي

 - طريق جيتيجا ـ جيهوفي

 - طريق روجومبو ـ كايانزا

 - طريق نيانزاالك ـ بومتبرا

 - دعم التنمية االقتصادية

 - املساكن الشعبية في كامنجي

 - دعم التكييف الهيكلي

إثيوبيا

 أرتيريا

إفريقيا الوسطى

 أوغندا

 بتسوانا

بنني

 بوركينافاسو

 بوروندي

) ôUي5 الريö0( 
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١٤٠٨,٠٩

 

٤٦,١٦

٤٤,٠٠

٢٣٢,٧٣

٢٣١,٢٤

٦٥,٠٠

٣٥,٠٠

١٠,٠٠

٧٥,٠٠

٢٥,٠٠

٧٠,٠٠

٦٠,٠٠

٨٢,٠٠

٨,٦٦

٣٧,٥٠

٣٤,٠٠

١٠,٠٠

٨٥,٠٠

٢٥,٧٣

٣٤,٧٥

٨,٥٠

٣٧,٥٠

٢٦,٢٥

١٥,٠٠

١٦,٨٦

٤٥,٣٦

٦٤,٢٧

١١,٠٠

٤٥,٠٠

٤٨,٧٥

٦٥,٠٠

 - بناء وجتهيز خمس ثانويات ومدرسة متوسطة في عدة واليات

- ترميم االسكان االجتماعي بالعاصمة اجلزائر

 - بناء وجتهيز ١٧ مدرسة متوسطة وثانوية في والية بومرداس

- بناء وجتهيز مركزين للتكوين والتعليم املهني في والية بومرداس

- بناء  ١٠٠٠  وحدة سكنية في والية بومرداس

- بناء وجتهيز مستشفى الثنية بوالية بومرداس

- املدارس الثانوية

 - مشروع االسماك

- الطريق الدائري جلزيرة فوجو (املرحلة األولى)

 - طريق جزيرتي القمر الكبرى وموهيلي

 - إكمال طريق جزيرتي القمر الكبرى وموهيلي

 - التنمية االقتصادية واالجتماعية في املنطقة الشمالية

 - توسعة مطار جيبوتي

 - تطوير ميناء جيبوتي

 - سوق الرياض املركزي في مدينة جيبوتي

- تطوير ميناء جيبوتي (املرحلة الرابعة)

 - تطوير التعليم

 - املياه الريفية

 - طريق كيجالي ـ جاتونا

 - طريق كايونزا ـ كاجتمبا

 - مستشفى امللك فيصل في كيجالي

 - دعم قطاع الطرق

 - إعادة تأهيل وتوسعة مستشفى امللك فيصل في كيجالي

- طريق كيكو كيرو – منبا

- طريق سلويزي ـ أكلينجي

(تابع) اجلزائر

 جزر الرأس

 األخضر

 جزر القمر

جيبوتي

 

  رواندا

زامبيا

 

١٣٠١,٥٥

١٤٠,٠٣

 

١٥٩,٦٧

٥٠,٠٠

١٣٢,٥٠

١٠٠,٠٠

٥٠,٠٠

٤٠,٠٠

٤٠,٠٠

٣٧,٥٠

٧٥,٠٠    

٤٠,٢٧

٩,٠٠

٩٠,٧٦

٢٣,٣٠

٣٠,١٦

٦,٧٢

١٢,٠٠

١٢,٤٩

٣٧,٥٠

٣٧,٥٠

٩٤,٩٣

٧٥,٤٩

٨٣,٧٦

١٤٧,٧٥

٢٩٣,٠٠

٦٣,١٦

٨٠,٠٠

٩٤,٠٠

٥٠,٠٠

٢٤,٠٠

٤٥,٠٠

 - سد الهوارب

 - متويل برنامج التنمية الريفية املندمجة

 - سد وادي سجنان آل سعود

 - مطار طبرقة الدولي

 - إنشاء وجتهيز مركز الطب االستعجالي بتونس العاصمة

- التنمية الفالحية املندمجة في جومني وغزالة

 - كلية العلوم االقتصادية

 - التنمية الفالحية املندمجة بوالية سيدي بوزيد

 - السكك احلديدية عبر اجلابون

- إعداد دراسة معهد ماسوكو الفني

- معهد دراسات العلوم الفنية في ماسوكو

- مطار يوندوم

- طريق باجنول ـ يوندوم

 - مطار يوندوم الدولي (املرحلة الثالثة)

 - دعم التنمية االقتصادية

- دعم التكيف الهيكلي

- طريق مندينابا – سوما

- إعادة تأهيل وتطوير مطار باجنول الدولي (املرحلة الثانية)

- ميناء جيجل

- سد القرقار

- سد عني الدالية 

- سد بني هارون 

- اإلسكان االجتماعي باجلزائر العاصمة 

- محطة توليد الكهرباء باحلامة 

- تزويد مدينتي وهران ومغنية باملاء الصالح للشرب 

- اإلسكان االجتماعي بقسنطينة

- تهيئة وتوسعة الري الفالحي مبحيط مينا 

 - إنشاء وجتهيز مركزين للتكوين املهني بالعاصمة  

- اإلسكان االجتماعي بواليتي وهران ومستغامن 

 (تابع) تونس

اجلابون

جامبيا

اجلزائر
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١٩٤٣,١٥

٧٢,٨٣

٣٥٢,٥٩

٣٤٦,٦٥

٤,٢٣

١٢١,١٣

١٢٠,١٦

١٥,٣٠

٥٦,٨٠

٨١,٨٠

٧٠,٩٠

٤٤,٠٠

٥٦٣,٠٠

٢٢٥,٠٠

١٥٠,٠٠

٢٠٠,٠٠

٤,٣٣

٣١,٠٠

٣٧,٥٠

٢١٨,٧٥

٣٥,٣٠

٦٨,٥٤

٣٠,٠٠

١١٤,٧٠

١٦,٩٤

١١,٣٩

٤٨,٠٠

١٥,٠٠

١٧,٧٥

٣٨,٦٧

٣٩,٢٠

٤٥,٠٠

 - شراء معدات العلوم

 طريق نياال – كاس - زالنجي 

  - سكر كنانة

  - طريق الرهد

 - إعمار اجلزيرة

 - إعمار مصانع السكر

- إعمار اجلزيرة ( القرض الثاني)

 - دعم القطاع الزراعي

 - سد مروي

- سد مروي (قرض إضافي)

- تعلية سد الروصيرص

- سكر النيل األبيض

- املرحلة األولى من مشروع املستشفيات

(اخلدمات االستشارية)

- توليد الطاقة الكهربائية في املنطقة الغربية (املرحلة الثانية)

- طريق كينيما - بوندميبو

- سكر جوبا

 - جامعة الصومال الوطنية

- اسـتكمال مشـروع سكر جوبا (القرض الثاني)

- دعم القطاع الزراعي

 - كبوجن لتوليد الكهرباء بالقوة املائية

- مخازن احلبوب

- معهد العلوم في أكرا

- ترميم مينائي تيما وتاكورادي

 - دعم التنمية االقتصادية

- مد الشبكة الكهربائية للمناطق الشمالية

- املراكز الصحية

- طريق تيج كوارشي – مامفي

- ترميم وتوسعة مستشفى بولقاتانقا اإلقليمي

(تابع) السودان

   سيراليون

الصومال

 غـانـا

٢٣,٦٦

٧٥,٠٠

٩٢٧,٤٢

٢٣,٦٦

٣٧,٥٠

٣٧,٥٠

٣٠,٠٠

٢٣٧,٨٠

٢٤,٨٤

٦,٥١

٤,١٤

٥٦,٩٠

١٠,٦٨

٢,٧٥

٨,٤١

٢٢,٠٠

٨,٠٠

٣٩,٢٥

٥٧,٥٠

٧٨,٥١

٢٦,٨٩

٤٥,٠٠

٢٨,٤٩

٣٣,٧٥

٥٤,٥٠

٣٧,٥٠

١١٤,٠٠

٩٢,٢١

٩١,٧٨

٣٥,٣٠

١٥,٨٩

٣٢,٨٣

٢٢,٨٢

 - االتصاالت السلكية والالسلكية للريف

- طريق سنقروبو - ياموسكرو

- منشآت التعليم الفني واملهني

- تنمية حوض نهر أنامبي(املرحلة األولى)

 - تنمية حوض نهر السنغال

- طريق كيدوجو ـ سرايا

 - إكمال وإصالح طريق وروسوجي - باكيل

- إسكان ساكركور (املرحلة الثانية)

- خطة الطوارئ ملياه الشرب

 - التنمية الريفية في شرق السنغال

 - دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية ملشروع طريق

دياالكوتو ـ كيدوجو

- قناة وطريق فرون دوتير بداكار

 - دعم القطاعات االقتصادية

 - دعم القطاعات االقتصادية واالجتماعية

 - طريق دياالكوتو ـ كيدوجو

 - تنمية حوض نهر أنامبي(املرحلة الثانية)

 - توسعة محطة التوليد في كاب دوبيش

 - تطوير الوضع التعليمي

 - تطوير الزراعات املروية على نهر  السنغال

 - تطوير املستوى الصحي

- املياه الريفية ملنطقة محور (نوتو- انديوسمون- باملران)

 - مستشفى دالل جم

 - طريق مديناجوناس – حدود غينيا

- طريق واكام في داكار

 - الري بالرهد

 - طريق هيا ـ كسال

 - مطار بورتسودان

 - تنمية غرب السافانا

 - احملطات األرضية لالتصال عبر األقمار الصناعية

 - حتسني وحتديث االتصال الالسلكي للطيران واملعدات

  املساعدة للمالحة اجلوية

 زميبابوي

ساحل العاج

 السنغال

 السودان
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١٦٤,٨٩

٣٩٨,٤٥

٧٠,٦٠

٥٠,٦٦

٥٦٣,٠٩

٨٨,٣٠

٧٦,٥٩

٥٥,٨٤

٣٤,٥٩

١١٤,٢٠

٤٥,٩٥

٣٩,٩٦

١٥,٠٠

٣١,٤١

٣٧,٥٠

٢٤,٠٠

٣١,٨٠

٣٨,٨٠

١٣,١٦

٣٧,٥٠

١٦,٠٥

٥٠,٣٠

٤٦,٨٥

٣٣,٣٥

١٦,٥٨

٣,٧٣

١٨٩,٦٠

٢٢,٠٠

٧٥,٦٢

٧,٠٠

١٤,٠٠

٥٠,٥١

٣٧,٥٠

 - السكك احلديدية

- استكمال مشروع السكك احلديدية

 - مياه نيروبي

 - طريق كينيا ـ السودان

 - طريق ثيكا ـ جاريسا ـ لبوي

 - مجاري ممباسا

- سد كمبيري لتوليد الطاقة الكهربائية

  - دعم القطاع الزراعي

 - مياه قاريسا

 - طريق دندوري – جنابيني

 - مركز طوارئ األطفال ومركز احلروق في مستشفى كينياتا

الوطني

 - طريق كبري تومبان -  بومي هلز وكبري نهر سانت بول

اجلديد

- محطة بوشرود للكهرباء

- مطار ماسيرو الدولي

- سد ميتالوجن

 - مشاريع التنمية الزراعية واإلسكان ودراسة مشروع الري

في املنطقة السادسة

 - سد سلنجي

 - الثروة احليوانية بالساحل الغربي

 - طريق سيفار ـ جاو

- طريق سيفار ـ جاو (القرض الثاني)

 - استكمال مشروع سد سلنجي

 - تنمية حوض نهر السنغال

 - دعم املؤسسات العامة

 - اجلسر الثاني في باماكو

 - دعم التنمية االقتصادية

- سهل جوبو الزراعي باملنطقة السادسة

 - وصالت الطرق الداخلية في باماكو

 - طريق كاي – بافوالبي

الكونغو الشعبية

كيـنـيــا

 ليبيريا

 ليسـوتـو

 مـالي

٦٤١,٣٧

٨١,٧٠

٢٢٣,٦٨

٧٠,٠٤

٣,٣٧

١٣٣,٦٣

٢٤,٠٠

١٥,٠٠

٢١,٠٠

٣٤,٠٠

٤٥,٠٠

٧٠,٠٠

٢٦,٠٠

٧٤,٠٠

٣٦,٠٠

٥٦,٢٥

٤٥,٠٠

٥٨,١٢

١٥,٩٠

٢٩,٠٠

٦,٨٠

١٢,٠٠

١٨,٠٠

١٠٥,٩٠

٠,٣٢

٣٤,٩٦

٣٧,٥٠

٤٥,٠٠

١٩,٧٠

٥٠,٣٤

 - إعداد دراسـة اجلدوى االقتصادية والفنية والتصمـيمات

 لطريق  جيكيدو - نزركورية

- طريق جوكود ـ نزركورية

 - تطوير التعليم

 - إنشاء وجتهيز املراكز الصحية الريفية

  - دعم القطاعني االجتماعي واالقتصادي

 - تطوير الوضع الصحي

 - توفير املياه لسبع مدن

- طريق سيريدو ـ نزركورية

 - التنمية الريفية املتكاملة في فوريكاريا

 - سد كارافيري لتوليد الطاقة الكهربائية من القوة املائية

                - سد كارافيري لتوليـد الطاقة الكهربائية من القوة املائية

  (القرض الثاني)

- طريق تومبو ـ قبيسيا

- املدارس املتوسطة الريفية

- طريق كومبا - بوميهون

- مجمع الصناعات املتعددة

 - ميناء بيساو

 - طريق بامبادينكا - شتولي - كويبو

 - دعم القطاع الزراعي

  - طريق بيساو- برابيس-  بيساو - بيامبو

- سـوجن لولو لتوليد الكهرباء بالقوة املائية

 - زراعة القمح

- تطوير السكك احلديدية

 - طريق آيوس ـ بونيس

- طريق فومبان – مانكي – ماقبا – جسر مابي

 - إصالح السكك احلديدية

- صيانة شبكة الطرق

 غينيا

غينيا بيساو

 الكاميرون

 الكونغو

الدميقراطية
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٤٥,٠٠

٩٢٢,٣٥

٣٠,٣٠

٢٩٩,٦٥

٤٥,٠٠

١٦٦,٥٠

٢٢٦,٠٠

٣٣,٥٠

٨٣,٧٥

٨٥,٦٠

٢٦,٠٠

١٢,٠٠

١٢٠,٠٠

٩٤,٠٠

٧٥,٠٠

١٥,٦١

١٤,٦٩

١٧,٧٧

٥٣,١٣

١٥,٥٩

٣٥,٠٠

٣٦,١٦

٢٢,٠٠

٤٥,٠٠

٧٥,٠٠

٩٨,٠٠

٢٦,٢٥

٥٩,٢٨

٤٩,٨٦

٣٨,٥٠

٦١,٢٥

٨٣,٤٣

٨٩,٩٨

١٢,٧١

- طريق ثيولو - بنغوال

- طريق كيفا – النعمة

- مناجم حديد القلب

- وادي غرغول الزراعي

- طريق كيفا - النعمة (القرض الثاني)

 - تنمية حوض نهر السنغال

 - دعم التنمية االقتصادية

- دعم القطاع الصناعي والتعدين

- تزويد مدينة نواكشوط مبياه الشرب من نهر السنغال

- تزويد مدينة نواكشوط مبياه الشرب من نهر السنغال

(قرض إضافي)

- طريق أطار - جتكجه

 - إعادة التعمير والتنمية احلضرية

 - مجاري ويلمز

- مشروع اإلسكان وصوامع الغالل

- طريق نيامي ـ باليارا ـ فلينجي

- طريق مارجو ـ فاملي ـ كولو ـ جايا

 - طريق زندر ـ أجادز

 - كلية التربية بجامعة نيامي

 - دعم التنمية االقتصادية

- تطوير التعليم والصحة

- سد كنداجي

 - محطة كهرباء احلسني احلرارية (املرحلة الثالثة)

- توسعة كهرباء العقبة (املرحلة الثانية)

 - مياه ومجاري عمان

- مياه العقبة

 - سكة حديد احلسا ـ املنزل

- امليناء الصناعي في العقبة

- مياه عمان (القرض الثاني)

 - محطة كهرباء العقبة احلرارية

- ري األغوار اجلنوبية (فيفا وخنزيرة)

مـالوي

 موريتانيا

 موريشوس

النيجر

 األردن

٨٦,٤٠

١٣٦٢,٥٣

١٣٩٣,٠٠

٤٢,٤٠

١٢,٠٠

٣٢,٠٠

١٧٥,٠٠

١٩٣,٢٦

٨٥,٩٣

٦٣,٣٨

١١٧,٣٣

٢٠٦,٩٨

٦٣,٩٩

٨١,٦٦

١٠٠,٠٠

٩٠,٠٠

١٠٠,٠٠

٨٥,٠٠

١٢٠,٠٠

١٢٠,٠٠

١١٥,٠٠

١١٣,٠٠

٨٥,٤٢

٢٢,٠٠

٧٠,٠٠

١٢٢,٥٨

٧٥,٠٠

٣٠,٠٠

٤٥,٠٠

٩٠,٠٠

٤٠,٠٠

٧٥,٠٠

٥٠,٠٠

٦٠,٠٠

١٠٠,٠٠

٦٠,٠٠

 - انديكاليكا لتوليد الكهرباء بالطاقة املائية

 - دعم القطاع الصناعي

- طريق سامباينا -  فراتسيهو سوافندريانا

 - إعادة فتح قناة السويس

- تطوير السكك احلديدية

 - تطوير محالج األقطان

 - تطوير املواصالت السلكية

 - توسعة قناة السويس

- مصنع سكر البنجر

 - طريق القاهرة ـ أسيوط

- قناة الري لصحراء سيناء

- املباني التعليمية

- صوامع تخزين احلبوب

 - دعم مشروعات الصندوق االجتماعي للتنمية

- إنشاء وجتهيز وحدات رعاية صحية أساسية

 

 - سد املسـيرة

 - ميناء اجلرف األصفر للمعادن

- الغرب الزراعي

- تنمية احلوزاألوسط (املرحلة الثانية)

 - سد آيت أيوب ونفق مطماطة

- شبكات الري باحلوز األوسط

 - تزويد مدينة الدار البيضاء باملاء الصالح للشرب

 - قناة تساوت (ت ٢)

 - إنشاء وترميم وجتهيز املستشفى اجلامعي مبراكش

 - تنمية اإلسكان االجتماعي مبنطقة بنسودة مبدينة فاس

 - تنمية االسكان االجتماعي مبنطقة سلوان بالناظور ومنطقة

 عني العودة بالرباط

 - إنشاء وجتهيز املستشفى اجلامعي مبدينة فاس

 - تزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب

 - بناء وجتهيز املدارس اإلعدادية

- بناء وجتهيز املستشفى اجلامعي بفاس (قرض إضافي)

- بناء وجتهيز املستشفى اجلامعي مبراكش (قرض إضافي)

 - سد تاسكورت

- سد موالي بوشتى

مدغشقر

 مصر

 املغرب
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٣٣٦,٢٦

٩٩٧,٥٦

١٧٣,٣٩

٣٧,٥٠

١٤٥,٢٥

٦٢,٢٤

٦٠,٠٠

٦٨,٧٧

٢٢٥,٩٦

٤,٦٠

٢٧٩,٩٨

٣٢,٦٧

٧٢,٢٠

٣٠,٩٠

١٠٥,٠٠

٤٧,٦٠

٧٦,٧٥

٣٩,٤٠

٨٢,٥٠

١٠٥,٣٩

٦٨,٠٠

٣٧,٥٠

١٩٧,٨٧

٢٤,٧٩

١١٢,٨٠

٢٦,٦٤

١٣٧,٤٣

٥٢,٥٢

٢٠٦,٥٤

٢٩,٦٦

- كهرباء الرفاع

 - طريق املنامة ـ احملرق الثاني وتطوير التقاطعات الرئيسة

 - توسعة شبكة خطوط نقل الطاقة الكهربائية جهد ٦٦ (كيلوفولت)

  -- نقل وتوزيع امليـاه من محطة احلد إلنتاج

 -الكهرباء واملياه (املرحلة االولى)

 - إصالح السكك احلديدية

 - جيبرهات الستغالل مناجم حجرالكلس

 - سماد اليوريا بشيتا جوجن

 - حتديث خطوط السكك احلديدية

 - الري باآلبار العميقة

 - حفر ثالثة آبار للتنقيب عن النفط والغاز

 - سد تيستا للري وحماية األراضي من الفيضان

 - كهربة الريف (املرحلة الثالثة ج)

  - دعم التكيف الهيكلي

- كهربة الريف (املرحلة الثانية)

 - تطوير املعاهد الطبية واملستشفيات املتخصصة

- مي مو  لتوليد الطاقة (الوحدة الرابعة)

- كهربة الريف  (املرحلة الثانية)

 - إنشاء وجتهيز ثالثة مراكز لتشخيص األمراض

 - نقل الطاقة الكهربائية (املرحلة األولى)

  - مطار يشيل كوي

  - البستان للطاقة

 - نقل الطاقة الكهربائية (املرحلة الثانية)

                              - جتديد وكهـربة اخلـط احلديدي اسكندرون- ديفريجي

(املرحلة األولى)

- نقل الطاقة الكهربائية (املرحلة الثالثة)

- جتديد وكهربة اخلط احلديدي اسكندرون - ديفريجي

   (الـمـرحـلـة الثانية)

- املستشفى التعليمي والتطبيقي بجامعة ديكوز أيلول

 البحرين

بنجالديش

تايالند

تركمانستان

تركيـا

٩٩٠,٦٣

٢٤٥,٧٠

٣٠٧,٥٠

٨٥٢,٨٢

١٠٥,٠٠

١٥٦٤,٢١

٦٣,٨٨

٢١,٨٩

٥٠,٣٠

٢٥,١٣

١٥,١٧

١٠٠,٠٠

١١٢,٥٠

٨٢,٥٠

٣٥,٧٠

٦٧,٥٠

٤٨,٧٥

٩٣,٧٥

١٩٥,٠٠

١١٢,٥٠

٢٣٧,٧٥

١٧٦,٥٠

١٤٠,٩٢

٣٠,٠٧

١٢٠,٩٦

٧٤,٦٢

٧٢,٠٠

٦٠,٠٠

    

٤٥,٠٠

٩٦,٩٩

٢١٨,٩٢

١٧٢,٢٩

١٢٨,٠٧

٢٣١,٥٣

٧,٤٠

١٦٥,٢٦

٩٣,٧٥

١٥٠,٠٠

٣٠٠,٠٠

  - املدارس الثانوية املهنية العامة

- طريق الزارة ـ غور حديثة

  - كليات العلوم الطبية بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 - طريق اليتم ـ جنوب العقبة

 - إنشاء مدينة أربد الصناعية

- توسعة مستشفى البشير

- مستشفى الزرقاء احلكومي

 - توسعة مستشفى البشير احلكومي (قرض إضافي)

 - إنشاء مدارس ثانوية في باكو

- تشييد قناة فالفيتشي تختاكوربو

- طريق يفلخ - قاجنا

- تأهيل وتوسعة أنظمة مياه الشرب والصرف الصحي ملنطقة باكو

 - طريق كابل ـ قندهار ـ هرات

- طريق آرملك – سابزاك – قلعة نو

 - توسعة مصنع السماد الكيميائي

  - طريق سورابايا ـ ماالجن

- طريق بادلراجن ـ سيلوني السريع

  - صغار املزارعني واملزارع النموذجية إلنتاج السكر

 - اراكوند ـ جامبو أي للري وحماية األراضي من الفيضان

 - املزارع النموذجية وصغار املزارعني السابع باملنطقة الرابعة

- تطوير ميناء سورابايا (املرحلة الثانية)

- تشييد وجتهيز مدارس ثانوية

 - إنشاء وإعادة تأهيل محطة الضخ في مدينة آالت مبنطقة

بخارى

 - السماد ميربر ماثيلو

- محطة كهرباء بيبري احلرارية

- إصالح سد تاربيال

 - محطة كهرباء بيبري احلرارية (املرحلة الثانية)

 - الري و الصرف لألراضي الواقعة على الضفة اليسرى

لنهر أندوس  (املرحلة األولى)

  - طريق سيبي ـ راكني

 - دعم التكيف الهيكلي

 - طريق مكران الساحلي

- إنشاء محطة قولن قول الكهرومائية

- إنشاء محطة نيلم جهلم الكهرومائية

(تابع) األردن 

أذربيجان

أفغانستان

 اندونيسيا

اوزبكستان

 باكستان
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٥١٦,٢٥

٢٧٤,١٧

١٤٥,١٢

٧٥,٠٠

٤٥,٠٠

٣٦٢,٢٧

٨٦,٠٠

٩٤,٠٠

٨٢,٥٠

١٠٠,٠٠

٩٣,٧٥

٦٠,٠٠

٣٥,٨٨

١٢٤,٢٨

٢٩,٣٨

١٦,١٧

٦٨,٤٦

٢٢,٥٠

١١,٢٥

١١,٢٥

١٨,٣٧

٤٥,٠٠

٣٦,٧٥ 

٧٥,٠٠

٤٥,٠٠

١٢٢,٥٠

١٢٣,٠٢

١١٦,٧٥

٥٤,٢٧

٦٨,٠٠

١٢٩,٨٥

٥٣,٣١

٦٠,٦٤

٢٣,٧١

 - طريق واينق ـ جيني

- طريق قوانقمن ـ شنفنق

- حتسني البنية التحتية والبيئية ملدينة أكسيو

 - مجمع التدريب املهني في بكني

- املباني التعليمية في إقليم قانسو

- إنشاء مباني لكليات التعليم املهني في إقليم يونان

- املراكز اإلدارية واالجتماعية 

- شبكة الطرق اجلبلية باملنطقة اجلنوبية

- مركز التدريب املهني العالي باخلوير 

- مركز التدريب املهني بعبري 

- توسعة محطة الغبرة لتحلية املياه  وتوليد  الكهرباء

(املرحلة الثالثة)

 - طريق شيكيف ـ زيقار

 - إكمال إنشاء وجتهيز ثالث مدارس ثانوية

 - إصالح وجتهيز مستشفى أمراض النساء والوالدة  في

دوشانبية

- مستشفى الطوارئ في دوشانبية

- تشييد وجتهيز مدارس

- مستشفى أمراض النساء والوالدة في مدينة خوجاند

- تطوير الطرق في مندناو

 - طريق كراقندا ـ أستانا

 - تطوير مينائي بوسان وموخو

 - تطوير وبناء بعض الطرق

- تطوير ميناء جامشون

 - ترميم وجتهيز مباني اجلامعة اللبنانية

 - مداخل بيروت والتقاطعات الرئيسية

 - مستشفى بيروت احلكومي

- إكمال الطريق الساحلي السريع الشمالي

- إكمال الطريق الساحلي السريع اجلنوبي

- ترميم املباني احلكومية

الصني

سلطنة عمان

طاجكستان

الفلبني

 قازاقستان

 كـوريا اجلنوبيـة

 لبـنان

١١١٧,٢٥

٤٠٤,٠٣

١٤٠٣,٨٥

١٣٨,٠٠

١٠٨,٠٠

٨٣,٠٠

٩٩,٩٠

٤٨,١٣

٨٥,٠٠

٤٥,٠٠

٤٠,٠٠

١١,٠٠

٧٥,٠٠

٦٧,٤٩

٧٣,١٣

٥٥,٦٩

٥٠,٠٠

٦٩,٦٥

١٢٣,١٠

٢٧,٨١

٣٥,٩٨

٢٤,٢٤

٩٩,٢٧

٢٧,٤٩

٧٥٠,٠٠

 - املستشفى التعليمي وكلية الطب ومركز األبحاث بجامعة

كوجيلي

- وصالت الطرق واجلسور

- توفير املياه في بولو

 - مياه ومجاري كولومبو

 - نقل الطاقة الكهربائية

 - تطوير حوض مهاويلي جاجنا القطاع ”ب“  بالضفة

اليسرى

- تطوير اخلدمات الطبية في كولومبو

- طريق باتيكالو – ترينكو مالي

- تطوير اخلدمات الطبية في كولومبو (قرض إضافي)

- مستشفى الصرع واملراكز الصحية

 - مرفأ طرطوس

  - مرفأ الالذقية

- طريق دمشق - احلدود اللبنانية

 - مستشفى تشرين العسكري

- محطة التوليد البخارية في بانياس

 - جامعة تشرين بالالذقية

 - طريق قرة كوزاك - عني عيسى

 - الكيبل البحري بني طرطوس وكريت

 - تطوير مطار دمشق الدولي

- توسعة محطة توليد الكهرباء في محردة

 - طريق طرطوس ـ الالذقية

- محطة توليد كهرباء حلب البخارية

(تابع) تركيا

سري لنكا

سورية
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٦٢٦,١٨

٢١٤٠,٠٩

٣٥٠,٤٤

٧٣,٣٨

٩٣,٧٩

١٠٨,٥٧

١٧,٥٠

٣٨,٢٥

٥١,٢٩

٨٦,٥٠

٦١,٢٩

٥٢,٨٣

٣٦,٨٣

٧٨,٦١

٤٦,٩٠

٦٧,٣٨

١٠,٢١

٩٣,٧٥

٩٣,٧٥

١٨٧,٥٠

١٨٧,٥٠

٢٢,٥٠

١٤٠,٠٠

٧٥,٠٠

٩٠,٠٠

٢٦,٢٥

١١٨,٧٥

٤٥,٠٠

١١٢,٥٠

٤٠٠,٠٠

- سريسيالم وناجارا جونا ساجار للطاقة

 - سكة حديد كواريت ـ رياجادا

- محطة كهرباء راماجوندام احلرارية (املرحلة الثانية)

- ميناء نافا شيفا

- كهرباء مثلث صنعاء (املرحلة األولى)

 - تخزين وتصنيع الغالل

 - مياه ومجاري صنعاء

 - الطاقة الكهربائية الثاني

 - مياه ومجاري تعز

 - الطاقة الكهربائية الثاني (اجلزء الثاني)

- تخزين وتصنيع الغالل (املرحلة الثانية)

 - محطة كهرباء املخا (املرحلة الثالثة)

- استكمال مشروع مياه ومجاري صنعاء

 - تطوير  ميناء عدن

- كلية الزراعة في جامعة صنعاء

- توسعة محطة كهرباء العاصمة

- توسعة محطات الكهرباء في عدن

- محطة توليد كهرباء غازية في مأرب

- إنشاء معاهد تقنية ومراكز تدريب مهنية

- اخلدمات الهندسية ملشاريع الطرق

 - الطرق الرئيسية

 - الصندوق االجتماعي للتنمية

- طريق حيدان – اجلمعة – املنزالة

 - طريق مجز – غمر – رازح

- الطرق الرئيسية – قرض إضافي

- كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز

- مستشفى احلديدة املركزي

 - طريق عمران – صنعاء – ذمار – تعز - عدن

الهنـد

 اليمن

١٠٢٠,٠٠

٢٦٤,٣١

٣١٢,٢٦

٢٤٦,٢٥

٤٠,٩٣

١٧,٧٣

١٦,٤٥

٢,٣٦

٦,٠٠

٤٤,٠٠

٣٧,٥٠

١٦٨,٧٥

٣٠,٠٠

٤١,٥٠

٤٥,٠٠

٥٦,٢٥

٤١,٢٥

٢٦,٢٥

٥٦,٢٥

٣١,١٥

٩,٢٧

١٤,٢٥

٣٤,١٤

١٨,٠٠

٤٥,٠٠

٥٦,٢٥

٥٦,٢٥

٥٤,١٦

٤٨,٢٤

٨٦,١٠

٤٠,٠٠

٥٢,٧٠

١٥,١٦

١٥,٩٠

٤٥,٤٠

٣٥,٦٠

١٠٩,٠٠

٥٦,٢٥

  - إنشاء ثالثة مستشفيات للعناية األولية

- إصالح التجهيزات األساسية التحتية ملناطق إسكان املهجرين

 - بناء املدارس احلكومية

 - ترميم دور املعلمني

- إنشاء ثالثة مستشفيات للعناية األولية (القرض الثاني)

- مياه الشرب للمناطق الريفية بعكار

 - سد بحيرة بريصا

 - طريق بيروت - الشام (االوتوستراد العربي)

 - شبكة مياه الشرب ملدينة املنية (قضاء طرابلس والضنية)

 - إنشاء (١٢)  مدرسة حكومية في أربع محافظات

 - طريق املنت السريع

- الطرق بقضاء عكار

- الطرق الرئيسية في منطقة إقليم اخلروب

- طريق البترون – تنورين

- بناء كليات اجلامعة اللبنانية فرع طرابلس

- مطار هلولي

- استكمال مطار هلولى

 - مياه ومجاري مالي

 - تطوير مطار مالي الدولي

- تطوير مطار مالي الدولي  (املرحلة الرابعة)

- إعادة إعمار وتنمية منطقة قاف ألف

- برنامج إصالح أضرار املد البحري

- إعادة إعمار مرافئ الصيد

- كلية الطب بجامعة كيباجنان

- اجلامعة التكنولوجية في ماليزيا

- التوطني في باهاجن تنجارا

- التوطني في جنوب شرق اولوكلننت

 - التوطني في لبار أوتارا

- الكليات اخلمس العلمية الصغرى في ملارا

- املستشفيات األربعة اإلقليمية

- مارشندي الكهرومائي

- باجماتي للري (املرحلة األولى)

- باجماتي للري (املرحلة الثانية)

- استكمال مشروع بجمتي للري

(تابع) لبنان 

املالديف

 

 مـاليزيا

نيبــال
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Ÿا*جمو mK�*ا ŸËرA*ا rاس الدËلة

٤٥,٠٠

١١١,٠٦ 

٢٠٦,٢٥  

١٧,٤٠

١٦,٠٠

١٥٣,٦٠

٤٥,٠٠

١١١,٠٦

١١٢,٥٠

٩٣,٧٥

١٧,٤٠

١٦,٠٠

٧٠,٦٠

٤١,٠٠

٤٢,٠٠

- إنشاء الطريق اجلانبي ملدينة دورس

- تشيسف للطاقة

- برنامج إعادة إعمار جمهورية البوسنة والهرسك

- استكمال وجتهيز أربع مستشفيات

- صيانة الطرق

 

- مياه أبيا

 - مرسى شلوك

 - حتلية املياه املاحلة

- مرسى شلوك (املرحلة الثانية)

 ألبانيا

 البرازيل

 البوسنة والهرسك

 جامايكا

 ساموا الغربية

 مالطـا

) ôUي5 الريö0( )1( r�ر o�K� l�U�

Èر�√ o�Uن�
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)2( r�ر o�K�
��UهمU  ا*مJKة الFر�ية ال�Fوœية

في �Rس�U  ال�نمية الFر�ية ËاK�ùيمية ËالدËلية  ��v 2009/12/31م 

��Uهمة ا*مJKة
)‰U*ر√” ا s� t���(

��Uهمة ا*مJKة
)ôËœر √�ريJي(

‰U*ر√” ا
)ôËœر √�ريJي(  U�سR*ا

١٤,٨٣ ٤١٦,٢٨٦,٠٠٠ ٢,٨٠٨,٠٠٠,٠٠٠  صندوق النقد العربي

٢٣,٩٩ ١,٦٧٧,٦٩٣,٠٨٤ ٦,٩٩٣,٠٤١,٩٥٨  الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي

٢٤,٤٦ ٦٨٤,٩٥٢,٤٤٣,٨٥ ٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠  املصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا

٦,٨٠ ١٣,١١١,٨٨٨ ١٩٤,٤٨١,٣٥٣  املؤسسة العربية لضمان االستثمار

٢٦,٥٦ ٦,٦٢٩,٣٧٦,٠٠٠ ٢٤,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠  البنك اإلسالمي للتنمية

٣٠,٠٠ ١,٠٣٣,٢٨٠,٠٠٠ ٣,٤٣٥,٠٠٨,٠٠٠  صندوق األوبك للتنمية الدولية

٢,٨٥ ٥,٤٠٣,٨٠٠,٠٠٠ ١٨٩,٩١٨,٠٠٠,٠٠٠  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

٣,٢١ ١٠,٨٩٧,٣٨٠,٠٠٠ ٣٣٩,١٠١,٤١٢,٠٠٠  صندوق النقد الدولي

١,١٨ ٢,٣٤٨,٢١٠,٠٠٠ ١٩٩,٤٢٢,٩٦٠,٠٠٠ هيئة التنمية الدولية

١,٢٧ ٣٠,٠٦٢,٠٠٠ ٢,٣٦٩,٣٩٦,٠٠٠  مؤسسة التمويل الدولية

١٠,٧٥ ٣٨٩,٧٧٨,٠٠٠ ٣,٦٥٢,٠٠٠,٠٠٠  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

٣,١٥ ٥٩,٨١٣,٠٠٠ ١,٨٩٩,٩٢٧,٠٠٠  الوكالة الدولية لضمان االستثمار

٠,١٩ ٦١,٦٦٥,٣٥٦ ٣٢,٧٨٠,٨٧٦,٠٠٠   بنك التنمية اإلفريقي

٢,٠١ ٣٠٦,٣١٨,١٦٣ *---------   صندوق التنمية اإلفريقي

٢٢,٤٦ ٧٨,٦٧١,٣٢٨ ٣٥٠,٣٤٩,٦٥٠  الهيئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي

٩,٠٠ ٢١,٠٦٠,٠٠٠ ٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠  املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وإمتان الصادرات

٧,٦٢ ٧٦,٢٤٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص

١٦,٠٠ ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠  املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة

١٠,٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

 ·dB�« dF�� ÎUI�Ë w�Ëb�« bIM�« ‚ËbMB� W�U)« V���« ‚uI� …b�ËË w�ö�ù« —UM�b�«Ë w��uJ�« —UM�b�«Ë w�U�(« w�dF�« —UM�b�« s� UNO� WJKL*«  UL�U��Ë  U��R*« Ác� ‰«u�√ ”Ëƒd� WIKF�*« m�U�*« q�u% -  ≠  
Æ Â≤∞±∞Ø∞±Ø∞∏ a�—U� w� bzU��«

Æ W��U*« ‰Ëb�« s� W�u�b*«  U��F��« vK� bL�F� U/≈Ë ‰U� ”√— t� fO� wI�d�ù« WOLM��« ‚ËbM� *
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 w�UL��ô«Ë ÍœUB��ô« ¡U/û� w�dF�« ‚ËbMB�«

 WOLM�K� w�� u�√ ‚ËbM�

 WO�dF�« W�œUB��ô« WOLM�K� w��uJ�« ‚ËbMB�«

 WO�—U)« WOLM�K� w�«dF�« ‚ËbMB�«

 ©ÊU�UO�«® —U���« ¡«—Ë U* ÍœUB��ô« ÊËUF��« ‚ËbM�

 w��dH�« ÊËUF��«Ë  «b�U�*« ‚ËbM�

 ©„—U/b�«® WO�UM�« ‰Ëb�« w� lOMB��« ‚ËbM�

  wI�d�ù« WOLM��« ‚ËbM�

 UOI�d�≈ »d� ‰Ëb� ÍœUB��ô« œU%ô« WOLM�� ÍuN'« ‚ËbMB�«

 WO�Ëb�« WOLM�K� p�Ë_« ‚ËbM�

 WOLM�K� w�Ë—Ë_« ‚ËbMB�«

 w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM�

 WO�«—e�« WOLM�K� w�Ëb�« ‚ËbMB�«

—U���« ¡«—Ë U* WO�UD�d��«  «b�U�*«

 WO�Ëb�« WOLM�K� W�bMJ�« W�U�u�«

 W�b�u��« WOLM��« W�U�Ë

 WO�Ëb�« WOLM�K� WOJ�d�_« W�U�u�«

 ©«bM�®  «—œUB�« WOLM� W�O�

 WO�Ëb�« WOLM��« W�O�

 ©U��d�® ÍœUB��ô« ÊËUF�K� W�e�d*« W�«e)«

w�U*_« —UL�ù« pM�

)3( r�ر o�K�
ا'هU  ا*UAركة في ال�مويl� q الBندË‚ ال�FوÍœ لK�نمية �ö‰ الH�ر…

1395/1394هـ - 1431/1430هـ  ) 1975 - 2009م(
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 w�UD�ù« nOK���« pM�

 ÍœUB��ô« ÊËUF�K� w�ö��uO�« pM��«

  wI�d�ù« WOLM��« pM�

 WOLM�K� w�ö�ù« pM��«

WOLM�K� ÍuO�ü« pM��«

 w��—UJ�« WOLM��« pM�

 5�J�d�ú� WOLM��« pM�

 WOLM�K� UOI�d�≈ »d� pM�

 vD�u�« UOI�d�≈ »d� ‰Ëb� WOLM��« pM�

 WOLM��«Ë …—U��K� UOI�d�≈ »uM�Ë ‚d� pM�

 w�U�bMJ�ô« «bOKJ��≈ pM�

 w�Ë—Ë_« —UL���ô« pM�

 dOLF��«Ë ¡UA�û� w�Ëb�« pM��«

 UOI�d�≈ w� W�œUB��ô« WOLM�K� w�dF�« ·dB*«

 Y�uM�uJ�« ‰Ëœ WOLM� W��R�

WOH�ô«  U�b��� WOJ�d�ô« W�dO)« W��R*«

 W�d��u��« WOLM��« W�d�

 WO�Ë—Ë_« W�œUB��ô« W�uL�*«

 wzU/ù« …b��*« 3_« Z�U�d�

 w*UF�« ¡«cG�« Z�U�d�








