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Ëó≤الت

òÑfة øY الüشنóو¥

©Â≤∞±∞® ?¼±¥≥≤Ø±¥≥± الن�شاط التنموي خالل العام املايل

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∑µ ®   ?¼±¥≥≤Ø±¥≥±≠±≥πµØ±≥π¥ الن�شاط التنموي خالل الفرتة

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 ال�شوء 

á«نWالو äاQOشاüشما¿ الVو πjو¥ ‘ ‹ال “وóشنüشاط ال�f

‚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�

≥Mاملال

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

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

معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزير املالية

رئيس مجلس اإلدارة

معالي املهندس يوسف بن إبراهيم البسام
نائب الرئيس والعضو املنتدب

سعادة الدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي
رئيس مكتب األلباب لالستشارات املالية واإلدارية

سعادة الدكتور أحمد بن عبدالكرمي اخلليفي
مدير عام اإلدارة العامة لألبحاث االقتصادية واإلحصاء

مؤسسة النقد العربي السعودي

سعادة السفير الدكتور خالد بن إبراهيم اجلندان
وكيل وزارة اخلارجية للعالقات الثنائية

سعادة األستاذ مشاري بن إبراهيم املشاري
عضو مجلس إدارة بنك اجلزيرة
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Ëó`≤الت

 Íc�«Ë ¨©Â≤∞±∞® ?¼±¥≥≤Ø±¥≥± ÂUFK� WOLM�K� ÍœuF��« ‚ËbMBK� ÍuM��« d�dI��« .dJ�« ∆—UI�« Íb� 5� l{√ Ê√ Í—Ëd� w�«Ëœ s* t�≈
 ‰Ëb�«Ë WJKL*« 5� W�œUB��ô«  U�öF�« r�œË  ¨ WN� s� WO�UM�« ‰Ëb�« w� WOLM��« r�œ w� t�UA� e�eF�� ‚ËbMB�« œu?N� Õu{u� fJF�

ÆÈd�√ WN� s� WI�bB�«Ë WIOIA�«

 qJ� …d� ‰Ë_ W�uLM� ÎU{Ëd� ÂbI� w�«dG'« t�UA� ‚U?D� lO�u� ÂUF�« ‰ö� ‚ËbMB�« ŸUD��≈ WO�UM�« ‰Ëb�« w� WOLM��« œuN� r�œ ‰U�� wH�
 w�UL�≈ mK�0 ÎU�uLM� ÎU��U�d�Ë ÎU�ËdA� ≤¥ q�u9 w� ÂUF�« ‰ö� r�U� YO�  ̈W�uLM��« t�«b�U�� r�� s� œ«“ UL� ¨—U/UO� œU%≈Ë U�u?� W�—uNL� s�
 ‰ö� r�U� b� ‚ËbMB�« ÊuJ� p�c�Ë Ær�UF�« s� Èd�√ o�UM�Ë UOI�d�≈Ë UO�¬  «—U� s� WO�U� ‰Ëœ 5� X�“u� ÍœuF� ‰U�— ÊuOK� ≤¥≥π,≤µ Á—b�

Æ‰U�— ÊuOK� ≥≥≤µ∏ “ËU& w�UL�≈ mK�0 ÎUOzU/≈ ÎU��U�d�Ë ÎU�ËdA� ¥∑≤ q�u9 w� Â≤∞±∞≠±π∑µ …d�H�«

 WO�U� sL� ¨ W�œuF��«  «—œUB�« ÊUL{Ë q�u9 w� ‚ËbMB�« r�U� WI�bB�«Ë WIOIA�« ‰Ëb�«Ë WJKL*« 5� W�œUB��ô«  U�öF�« r�œ ‰U�� w�Ë
 w�UL�≈ `�B� p�c�Ë ¨‰U�— ÊuOK� ±≤±∂ XGK� WO�UL�≈ WLOI� ÂU)« jHM�« dO� WOM�Ë lK�� W�d�bB� WOKL� ±∏ bL��« bI� W�œuF��«  «—œUB�« q�u9
 UL� ¨ ‰U�— ÊuOK� ∂≥≤∏ WLOI� ÎU�K� ±±∂ ÂUF�« «c� W�UN� v��Ë Â≤∞∞≥ d�L��� dN� w� Z�U�d��« ‚öD�« cM� ‚ËbMB�« U�bL��« w��« q�uL��«  U�K�

Æ‰U�— ÊuOK� ≥µ∞∞ “ËU& w�UL�≈ mK�0 WIO�Ë µ∞ ÂUF�« W�UN� v?��Ë Z�U�d��« ‚öD�« cM�  —b�√ w?��«  «—œU?B�« ÊUL{ ozU�Ë w�UL�≈ mK�

 q� w� W�œUB��ô« WJKL*«  U�ö� e�eF�Ë WI�bB�«Ë WIOIA�« ‰Ëb�« w� WOLM��« jD�Ë Z�«d� r�b� ÁœuN� tK�« ¡U� Ê≈ ‚ËbMB�« q�«uO�Ë
ÆtK�« tEH� 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� W�uJ( W1dJ�«  UNO�u��«

¨¨oO�u��« w�Ë tK�«Ë

·UسFال eيeFدال�� sب rOابراه
و“ير ا*UلOة – رfOz مجfK اùدار…
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     ∫fOسQ�ال
 w� —œUB�« ¥∏ ØÂ r�— wJK*« Âu�d*« V�u0 WOLM�K� ÍœuF��« ‚ËbMB�« f�Q�
 o�«u*« ?�±≥πµ Ø≤Ø±∏ a�—U�� t�UL�√ √b�Ë ¨Â±π∑¥ØπØ± o�«u*« ?� ±≥π¥Ø∏Ø±¥

 ÆÂ±π∑µ Ø≥Ø±
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�«
∫rOEM�دار… والùا

 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 ¨WO�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�— ÊuOK� ·ô√ …dA� Á—b� ‰U� ”√d� t�UA� ‚ËbMB�« √b�
ÆÍœuF� ‰U�— ÊuOK� n�√ 5�ö�Ë Î«b�«Ë `�BO� q�«d� Àö� vK� t�œU�“ X9Ë

∫◊UAMال  ôUمج
∫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 ¨WO�«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 ¨WODHM�« 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_سUسOة∫ 
 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  ≠ À
 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
              ‰œUF�  U�d�bB�  œ«d*«   U�b)«Ë  lK�K�  WOK;«  W�UC*«  WLOI�«  ≠ ≤

 Æv�œ√ b��  •≤µ
 ∫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�� ≠ ≤
 WLO�  s�   •π∞  w�   «—œUB�«  ÊUL{Ë  5�Q�  W�b)  WODG��«  W���  ≠ ≥

 Æ…œb�*« dO�  «—œUB�«
 ∫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�« ≠ À

 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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�Uريa �و�lO اO�UH�ôة  mK�م
الIر÷ ŸـــــــروA*ا rاس  UOIري�≈ - √

مöOدي هجري

الدولة

٢٠١٠/٠١/٠٥ ١٤٣١/٠١/١٩ ٤٥,٠٠ بناء وجتهيز املعاهد الفنية للتعليم والتدريب املهني أوغندا

٢٠١٠/٠١/٢٦ ١٤٣١/٠٢/١١ ٣٠,٠٠
طريق سنقروبو ـ ياموسكرو 

(اجلزء الثاني: تابو ـ تامودي) قرض إضافي
كوت دي فوار

٢٠١٠/٠٢/١٣ ١٤٣١/٠٢/٢٩ ٢٨,٥٠ طريق بريكاما – دار سالمي جامبيا

٢٠١٠/٠٣/٠٢ ١٤٣١/٠٣/١٦ ٣٧,٥٠ إثيوبيا كهرباء الريف مبنطقة جيجيجا – دجاهبور

٢٠١٠/٠٦/١٠ ١٤٣١/٠٦/٢٧ ٩٣,٧٥ مالي بناء سد تاوسا

٢٠١٠/٠٦/٢٣ ١٤٣١/٠٧/١١ ٦,٠٠
توليد الطاقة الكهربائية في املنطقة الغربية 

(قرض إضافي)
سيراليون

٢٠١٠/٠٧/٠٨ ١٤٣١/٠٧/٢٦ ٧٠,٠٠
حماية الشريط الساحلي من اإلجنراف بقرطاج 

وقمرت وحلق الوادي
تونس

٢٠١٠/١٠/٠٩ ١٤٣١/١١/٠١ ٣٧,٥٠ إنشاء وتأهيل ثمان مدارس تعليمية
جزر الرأس 

األخضر

٢٠١٠/١١/٠٩ ١٤٣١/١٢/٠٣ ٤٠,٠٠ إنشاء وجتهيز مستشفى سافي

بنني

٢٠١٠/١١/٠٩ ١٤٣١/١٢/٠٣ ٤٣,٠٠  إنشاء وجتهيز املراكز اجلامعية (املرحلة األولى)

٢٠١٠/١١/٢٥ ١٤٣١/١٢/١٩ ٩٥,٠٠ شبكة توزيع املياه مبدينة نواكشوط موريتانيا

٢٠١٠/١٢/٠٨ ١٤٣٢/٠١/٠٢ ٩٠,٠٠
بناء وجتهيز مدارس تعليمية في مدينتي 

تامنصورت وتامسنا
املغرب

    ∂±∂,≤µ Ÿا*جمو

)1-1( rـدو‰ ر�ـ�) ôUي5 الريö0( 

 w� WOLM�K�  ÍœuF��« ‚ËbMB�« t� ÂuI� Íc�« ÍœU�d�« —ËbK� ÎUIOI%
 ◊UM*« —Ëb�« WOL�Q� tM� ÎU�U1≈Ë ¨WO�UM�« ‰Ëb�« w� WOLM��« …dO�� r�œ
 r�UF�U�  XHB�  w��«  WO*UF�«  WO�U*«  W�“ú�  w?�K��«  dO�Q��«  q?�  w�  t�
 ÊuF�« b� b� w� dO�� —Ëb� ‚ËbMB�« ÂU� bI� ¨WO{U*«  «uM��« ‰ö�
 ≤¥≥π,≤µ mK�� v�≈ qB�� Â≤∞±∞ ÂUFK� t�«b�U�� s� œ«“Ë ¨WO�UM�« ‰ËbK�
 p�–Ë ¨ •≤≥v�≈ UN���� XK�Ë Â≤∞∞π ÂU� s� …œU�e� ÍœuF� ‰U�— ÊuOK�
 w� ÎU�ËdA� ±≤ UNM� W�Ëœ ≤± w� ÎUOzU/≈ ÎU��U�d�Ë ÎU�ËdA� ≤¥ q�uL��
 ‰Ëœ π w� ÎU�ËdA� ±±Ë ¨‰U�— ÊuOK� ∂±∂,≤µ Á—b� mK�0 WOI�d�≈ W�Ëœ ±±
 ∑µ,∞∞ mK�0 Î«b�«Ë ÎU�ËdA�Ë ¨‰U�— ÊuOK� ±∑¥∏,∞∞ Á—b� mK�0 W�uO�¬
 r�U�� ‚ËbMB�« Ê√ v�≈ …—U�ù« —b&Ë ÆÈd�√ o�UM� w� ‰U�— ÊuOK�
 …—U� w� —U/UO� œU%≈ s� q� w� l�—UA� q�u9 w� …d� ‰Ë_Ë ÂUF�« «c�
 w��« ‰Ëb�« œb� lH�d� p�c�Ë ¨Èd�_« o�UM*« sL{ U�u� W�—uNL�Ë UO�¬

ÆW�Ëœ ∑∑ v�≈ UNF�—UA� q�u9 w� ‚ËbMB�« r�U�

∫ ا�UO�UH  الIرو÷ ا*و�Fة �ö‰ الUFم Îôو√
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)1-1( r�دو‰ ر� lبU�) ôUي5 الريö0( 

�Uريa �و�lO اO�UH�ôة  mK�م
الIر÷ ŸـــــــروA*ا rاس UــOس¬ - »

مöOدي هجري
الدولة

٢٠١٠/٠٣/٠٧ ١٤٣١/٠٣/٢١ ٥٢٥,٠٠ محطة كهرباء الناصرية توسيع سورية

٢٠١٠/٠٤/١١ ١٤٣١/٠٤/٢٦ ٧٥,٠٠ وجتهيز ثالثة مستشفيات في إقليم قانسو إنشاء

الصني
٢٠١٠/٠٤/١١ ١٤٣١/٠٤/٢٦ ٢٢٥,٠٠ إعمار املناطق املتضررة من الزلزال إعادة

٢٠١٠/٠٤/١٣ ١٤٣١/٠٤/٢٨ ١٩٣,٠٠ كهرباء السمرا (املرحلة الثالثة) محطة توليد األردن

٢٠١٠/٠٦/٢٣ ١٤٣١/٠٧/١١ ٧٥,٠٠ طريق كولياب - كاليخومب طاجكستان

٢٠١٠/٠٩/١٥ ١٤٣١/١٠/٠٦ ١٧٢,٥٠ حوض كالو قانقا تطوير سري النكا

٢٠١٠/٠٩/١٦ ١٤٣١/١٠/٠٧ ٣٠,٠٠ إعمار وتنمية منطقة قاف ألف (قرض إضافي) إعادة املالديف

٢٠١٠/٠٩/٢٢ ١٤٣١/١٠/١٣ ١٣٥,٠٠

مستشفيني جامعيني في كل من جامعة إنشاء

سبليس مريت وجامعة آنداالس إندونيسيا

٢٠١٠/٠٩/٢٤ ١٤٣١/١٠/١٥ ٣٠,٠٠ نظام الري لسد كانيان تطوير ميامنار

٢٠١٠/٠٩/٣٠ ١٤٣١/١٠/٢١ ١٨٧,٥٠

شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات اجلهدين تطوير

٢٢٠ و٦٦ كيلو فولت
البحرين

٢٠١٠/٠٩/٣٠ ١٤٣١/١٠/٢١ ١٠٠,٠٠ عمليات بنك البحرين للتنمية برنامج

±∑¥∏,∞∞ Ÿا*جمو

Èر�√ o�UMم -  
٢٠١٠/٠٤/٢٦ ١٤٣١/٠٥/١٢ ٧٥,٠٠ عدد من مستشفيات الوالدة تأهيل وجتهيز كوبا

∑µ,∞∞ Ÿا*جمو

≤¥≥π,≤µ   ´ » ´ √   wلUم�ùا
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�ÎUO�U ∫ ال�و“يl الw�UDI لIKرو÷ ا*و�Fة �ö‰ الUFم

 YO� ¨d��_« VOBM�U� W�U?D�« ŸU?D� w?E� ¨‰U�— ÊuOK� ≤¥≥π,≤µ Á—b� w�UL�≈ mK�0 ÎUOzU/≈ ÎU��U�d�Ë ÎU�ËdA� ≤¥ q�uL�� Â≤∞±∞ ÂUF�« ‰ö� ‚ËbMB�« r�U�
 mK�0 tO� ‚ËbMB�« r�U� Íc�« WO�UL��ô« WOM��« ŸUD� tOK� ÆÂ≤∞±∞ ÂUF�«  ö�u9 w�UL�≈ s� •≥∏,π± W��M� Í√ ‰U�— ÊuOK� π¥π,∞∞ mK�0 l�—UA� µ q�u9 -
 ‰U� UL� ÆÊUJ�û� ŸËdA�Ë w�B�« ·dB�«Ë ÁUOLK� ŸËdA�Ë W�BK� l�—UA� ¥Ë rOKF�K� l�—UA� µ UNM� ÎU�ËdA� ±± q�uL�� •≥∂,µ∞ W��M� Í√ ‰U�— ÊuOK� ∏π∞,µ∞
 ‰U�— ÊuOK� ±≥≥,µ∞ mK�0  ôUB�ô«Ë qIM�« ŸUD� w� l�—UA� ≥ q�u9 - p�c� Æ•±≤,±µ W��� q�9 l�—UA� ≥ q�uL�� ‰U�— ÊuOK� ≤π∂,≤µ mK�� W�«—e�« ŸUD�

∫w�U��« ‰Ëb'« w� p�– `C��Ë ¨•∂,π∑ W��M� Í√ ‰U�— ÊuOK� ±∑∞,∞∞ mK�0 Èd�_«  U�UDI�« w� ÊU�ËdA�Ë ¨•µ,¥∑ W��� q�9

ال�و“يl الw�UDI لIKرو÷ ا*و�Fة �ö‰ الUFم

wلUم�ùا sم •  mK�*ا  lريUA*دد ا�  ŸUDIال

٥,٤٧ ١٣٣,٥٠ ٣ أ  ـ النقل واالتصاالت

٥,٤٧ ١٣٣,٥٠    ٣ - الطرق

١٢,١٥ ٢٩٦,٢٥ ٣ ب ـ الزراعة

٣٨,٩١ ٩٤٩,٠٠ ٥ ت ـ الطاقة

٣٦,٥٠ ٨٩٠,٥٠ ١١ ث ـ البنية االجتماعية

١٤,٣٧ ٣٥٠,٥٠ – التعليم                 ٥ ١   

١٧,٠١ ٤١٥,٠٠ – الصحة                ٤ ٢   

٣,٨٩ ٩٥,٠٠ – املياه والصرف الصحي                ١ ٣   

١,٢٣ ٣٠,٠٠ – اإلسكان والتنمية احلضرية                ١ ٤   

٦,٩٧ ١٧٠,٠٠ ٢ ج ـ القطاعات االخرى

±∞∞ ≤¥≥π,≤µ ≤¥ wلــUــم�ùا

)2-1( rـدو‰ ر�ـ�) ôUي5 الريö0( 
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∫ ا*UAريl ال�w - �و�lO ا�UO�UH  9ويKهö� U‰ الUFم ÎU�لU�

اCوZنóا wMا*ه Vوال�دري rOKF�Kة لOMHهد الUF*ا eOو&ه ¡UMب ŸــروAا*ـ rاس

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

‰U�— ÊuOK� ¥µ,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

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

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

W{U�d�«Ë rOKF��« …—«“Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

∫ŸروA*ا nهدا· وو�√

 ¡U�dNJ�«Ë …—U�M�«Ë ¡UM��«  UBB�� w� W��U�Ë V�U� ∑µ∂∞ œbF� rOKF��« ’d� d�uO� U2 wMN*« V�—b��«Ë rOKF�K� ÎUOM� Î«bNF� ±¥ ¡UM� v�≈ ŸËdA*« ·bN�
∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë Æw�eM*« dO�b��«Ë W�UO)«Ë ¡öD�«Ë —uJ�b�«Ë  «—UO��« UJO�UJO�Ë  W�«—e�«Ë ÂU�K�«Ë …œ«b(«Ë W�U���«Ë

 Í—«œù« “UN�K� e�d�Ë V�—b�  U�U� ∂ Ë ÎUO�«—œ ÎöB� ±∏ ¡UM� bNF� q� qLA�Ë wMN*« V�—b��«Ë rOKF�K� ÎUOM� Î«bNF� ±¥ q�√ s� µ ¡UM�� WO�b*« ‰UL�_«  ≠   √
  U��UD�«Ë »öDK� wK�«œ ÊUJ�≈  «b�Ë ∂Ë W��U�Ë V�U� ±≤∞ u�M� l��� W��J�Ë Í—«œù«Ë wLOKF��« s�“UN'«Ë bNF*« d�b* WOMJ� …b�Ë ≥∏Ë w�—b*«Ë
 d�� eON&Ë dH� l� d�� ·ô¬ ±∞ WF�� Ê«e�Ë —UD�ú� bzUB�Ë WO�LA�« W�UD�U� ¡U�dNJ�« bO�u� …b�Ë VO�d�Ë s�U� ±∞∞ ÊUJ�ù l��� UNM� …b�Ë q�

 Æw{U�d�« VFK*«Ë —u��« ¡UM�Ë ÷—_« W�u��� W�dH�� Èd�√ ‰UL�√ ÂU9ù W�U{ùU� ¨ÁUOLK�
 V�«— ≥∞ WF�� bNF� qJ� WK�U� 5�Q�Ë WO{U�d�«  «eON���« dO�u�Ë WO�«—b�« V�J�«Ë w��J*«Ë w�—b*« ÀU�_« dO�u�Ë V�—b�K� W�“ö�«  «eON���« dO�u�  ≠ »

 Æ5�—b*«Ë »öD�« qIM�
ÆcOHM��« vK� ·«d�ù«Ë rO�UB��« œ«b�≈ –  

ÆŸËdALK� …cHM*« W�ONK� …b�U�*«Ë oO�M��«Ë …—«œù«  U�b� ≠ À
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∫ŸروA*ا nهدا· وو�√

 WL�UF�« j�d� Íc�« w�Ozd�« o�dDK� œ«b��« u�Ë Î̈«d��uKO� ∏µ,∑≤ ‰uD� ËdJ�u�U�Ë u�ËdIM� w�M�b� 5� j�d� ÃËœe� l�d� o�d� ¡UA�≈ v�≈ ŸËdA*« ·bN�
 ‰Ëb�« l� wLOK�ù« q�UJ��« e�eF� v�≈ ·bN� UL� ¨WO�UO��«Ë WO�«—e�« WOLM��« ‰ö� s� WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô« WOLM��« oI�� U2 ¨ËdJ�u�U� WM�b0 ÊU�bO�√

∫WO�U��« ¡«e�_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë Æ»U�d�«Ë lzUC��« qI� W�d� …œU�“ ‰ö??� s� ÎUO�UL��«Ë ÎU�—U& …—ËU�*«
ÆÎ«d��uKO� ≤¥,∂∞ ‰uD� u�U� – u�ËdIM� o�d� ≠  √
ÆÎ«d��uKO� ≤π,µ∂ ‰uD� Íœu�U� – u�U� o�d� ≠ »

ÆÎ«d��uKO� ≥±,µ∂ ‰uD� ËdJ�u�U� – Íœu�U� o�d� ≠  

∫©Íœu�U� – u�U�® w�U��« ¡e'« w� WO�U��« ‰UL�_« WODG�� mK�*« hB� b�Ë
Æ—U�� qJ� —U��√ ∑ ÷dF�Ë Î«d��uKO� ≤π,µ∂ ‰uD� Íœu�U�Ë u�U� w�M�b� 5� j�d� ÃËœe� l�d� o�d� ¡UA�ù WO�b*« ‰UL�_« ≠  ±

ÆcOHM��« vK� ·«d�ù«Ë WO�bMN�«  U�b)« ≠  ≤
ÆŸËdA*« …—«œ≈ …b�u� w��R*« r�b�« ≠  ≥

�ريo سIMروبو - يUموسJرو 
w�U{≈ ÷مودي( �رU� - بوU� ∫w�U�ال ¡e'ا( ŸــروAا*ـ rاس

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

‰U�— ÊuOK� ≥∞,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

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

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

‚dD�« …—«œ≈ W�O�  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

Qواa يO äوc
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∫ŸروA*ا nهدا· وو�√

 ·u�Ë Æ‰UGM��« W�—uNL� l� UO��U� W�—uNL� j�— v�≈ ÍœRO� UL� ¨UO��U� s� WO�dG�« WIDM*« w� ‚dD�« WJ�� d�uD� w� WL�U�*« v�≈ ŸËdA*« ·bN�
 Î«d��uKO� ≤µ o�dD�« ‰u� mK��Ë ÆrNM� 5�—«e*« W�U�Ë ÊUJ��« qI�Ë  U��d*« qOGA� nO�UJ� iOH��Ë W�—Ëd*« W�ö��«Ë ‚dD�« …¡UH� 5�% w� ŸËdA*« r�U��

∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë ÆUNM� qJ� Î«d�� ±,µ∞ ÷dF� WO��U� ·U��√ l� —U��√ ∑ W{d�Ë
Æo�dD�« ¡UA�ù WO�b*« ‰UL�_« ≠  √

ÆWO�b*« ‰UL�_« vK� ·«d�ù«Ë W�—UA��ô«  U�b)« ≠ »

LامÑ»ا wمöدار س –wمöدار س –wمöدار س  UمUJبري oري� ŸــروAا*ـ rاس

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

‰U�— ÊuOK� ≤∏,µ∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

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

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

WO����« WOM��«Ë bOOA��«Ë ‰UG�_« …—«“Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«
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∫ŸروA*ا nهدا· وو�√

 W�œUB��ô« WOLM��« oOI% vK� b�U�� U2 ¨œö��« ‚d� w� —u��U�œË U�O�O� w�M�b� s� »dI�U� WOH�d�« o�UMLK� WOzU�dNJ�« W�UD�« dO�u� v�≈ ŸËdA*« ·bN�
∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë ÆWOH�d�« o�UM*« ÊUJ�� WO�UL��ô«Ë

ÆX�u� uKO� ±≥≤ …uI�Ë Î«d��uKO� ±∑∞ ‰uD� w�Ozd�« wzU�dNJ�« qIM�« j� ≠  √
ÆWD�LK� WO�b*« ‰UL�_« l� —u��U�œ WM�b� s� »dI�U� WO�dH�« WD;« VO�d�Ë b�—u� ≠ »

 ÆW�d� ±± w�«u( wzU�dNJ�« l�“u��«  UJ�� VO�d�� W�“ö�« œ«u*« eON&Ë b�—u� ≠  
ÆcOHM��« vK� ·«d�ù«Ë W�—UA��ô«  U�b)« ≠ À

�هربU¡ الريIDM0 nة �OجOجU - د�Uه�وراKE»وH»ا ŸــروAا*ـ rاس

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

‰U�— ÊuOK� ≥∑,µ∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

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

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

WOzU�dNJ�« W�UDK� WO�uO�ù« W��R*«  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«
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∫ŸروA*ا nهدا· وو�√

 Èu��� l�—Ë WO�«—e�« WOLM��« w� ÂUN�ù« …œU�“ v�≈ ·bN�Ë u�U�U� WL�UF�« s� Î«d��uKO� ±≥µ∞ w�«u� bF�� w��« ËËU� WM�b� ‰UL� d�OM�« dN� vK� ŸËdA*« lI�
 bOB�«Ë WOJL��« …Ëd��« ÃU��≈  ôbF� …œU�“ p�c�Ë ¨¡U�dNJK� WO�uI�« WJ�A�« v�≈ UNKI�Ë WOzU�dNJ�« W�UD�« bO�u�� ÁUO*« Ác� ‰öG��«Ë b��« WIDM* wzU*« ÊËe�*«
 s�uJ�� p�–Ë Î̈«d�� ±≤ ÷d?� j�u��Ë Î«d��±¥∂ w�«u?� w�UL�≈ ‰uD�Ë b�«uI�« Èu��� ‚u� Î«d�� ≥∑ ŸUH�—U� w�U�d� b?� eON&Ë ¡UM� ŸËdA*« sLC��Ë ÆwzU*«
 WD�� qOGA��  U�«u� dA� vK� b��« qL�A� ·u�Ë Æ VFJ� d��  «—UOK� W�ö� U�—b� s�e�� W�U�Ë ¨l�d� d��uKO� ±∞µ∞ w�«u� U�—b� WO�UL�≈ W�U�0 …dO��

∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë Æ «ËU�O� ≤µ …—bI� WOzU�ËdN� bO�u�
Æ PAM*« ¡UM�Ë W�U�d)«Ë Âœd�«Ë dH(« ‰UL�√ qLA�Ë t�UI�K�Ë b��« ¡UM�� WO�b*« ‰UL�_« ≠  √

Æb��« WIDM0 ËËU� WM�b� j�d� Î«d��uKO� ±≥∞ ‰uD� w�KH�≈ o�d� ¡UA�≈ ≠ »
Æb�K� …—ËU�*« o�UMLK� Íd�« WLE�√ d�uD�Ë ÕöB��« qLA� w��« WO�öH�« WOLM��« ≠  

ÆWO�öH�« WOLM��«Ë o�dD�« ¡UA�≈Ë b��« r�� ¡UM� ‰UL�√ vK� ·«d�ù« ≠ À

مايل UوسU� سد ¡UMب ŸــروAا*ـ rاس

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

‰U�— ÊuOK� π≥,∑µ  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

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

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

¡U*«Ë W�UD�« …—«“Ë ≠ U�ËU� d�uD� W�O�  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«
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∫ŸروA*ا nهدا· وو�√

 ±∏ v�≈ µ∞ s� W�UD�« ÷UH��« s� "UM�«Ë —dJ�*« wzU�dNJ�« —UO��« ŸUDI�« W'UF�Ë UNO�«u{Ë ÊËU��d� WL�UFK� WOzU�dNJ�« W�UD�« dO�u� v�≈ ŸËdA*« ·bN�
 w� WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô«  U�UAM�« r�œ v�≈ ŸËdA*« ·bN� UL� ÆW�U'« ‰uBH�« ‰ö� t�u� Âu� WM�b� w� WOzU�dN�Ë—bON�« W�UD�« ÃU��≈ ŸËdA� w�  «ËU�O�

∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë ÆW�U� ÊuO�«dO� w�Ë W�U� WO�dG�« WIDM*«
Æ «bF*« vM�� ¡UA�≈ ‰ULJ��«Ë UN�UI�K�Ë bO�u��« WD; WO�b*« ‰UL�_« ≠  √

 W�U{≈ ¨UN� —UOG�« lD� d?O�u�Ë  «ËU�O� ∏,≤∏ ULNM� q?� W�U?� mK�� ‰e�b�U� ÊöLF� 5��—«d� bO�u� w�b?�u� WOzU�dNJ�«Ë WOJO�UJO*«  «bF*« VO�d�Ë b�—u�  ≠ »
Æœu�u�« qIM� Z�dN�  «– WM�U� dO�u�Ë o�d(« W��UJ� ÂUE� VO�d�Ë dO�u� v�≈

Æ¡«uN�« w� Âœ«uF�« —UA��« qOKI�� nOEM� œ«u�Ë W�d�� ¡UA�S� p�–Ë …—UC�« WO�O��« —U�ü« nOH�� …eN�√ VO�d�Ë b�—u� ≠  

�ولOد الUD�ة الJهربOzUة �w ا*IDMة الGربOة 
)w�U{ر÷ ا�( ŸــروAا*ـ rاس

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

‰U�— ÊuOK� ∂ , ∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

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

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

¡U�dNJK� WOM�u�« W�ON�«  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

SشÒال»و¿
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∫ŸروA*ا nهدا· وو�√

 ‚œUMH�«Ë ‰“UM*U� ¨UNM� W��dI�« WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô«  PAM*« W�UL�Ë Íd���« ·«d$ù« s� …—dC�*« T�«uA�« W�UL� w� WL�U�*« v�≈ ŸËdA*« ·bN�
 ¡«d� s� s�—dC�*« ÊUJ��« …d�� s� b(«Ë WO�u'« ÁUO*« W�uK� s� nOH���« v�≈ W�U{ùU� ¨WO�«—e�« w{«—_«Ë WOK�U��«  U�UG�«Ë ‚dD�«Ë  U�b)«  UJ��Ë

∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë ÆÈd�_« o�UM*« v�≈ p�–
 e�«u�� UN�O���Ë —u�B�« VK�Ë Î̈«d�� µ∞ v�≈ ≥∞ 5� U� ÕË«d�� ÷dF� T�«uA�« W�cG�� ‰U�d�« VK�Ë ¨ U�b)«  UJ�� vK� W�“ö�«  ö�bF��« qL�  ≠  √

∫WO�U��« ¡«e�ô« r�I�« «c� qLA�Ë ÆÃ«u�_« W�d�Ë …b� s� nOH��K� W�œuL�
 ÆÎ«d��uKO� ∂,µ ‰uD� ÃU�d� v�≈  dL� s� ≠ ±

ÆÎ«d��uKO� ≥,µ ‰uD� Íœ«u�« oK� v�≈ ÃU�d� s� ≠ ≤
ÆcOHM��« vK� ·«d�ù«Ë WO�bMN�«  U�b)« ≠ »

¢ùfوJ
 ÃU�رIرا· ب$ùا sم wK�Uالس jريAية الUم�

و�مر  و�oK الوادي ŸــروAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� ±¥∞,∞∞  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«
‰U�— ÊuOK� ∑∞,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞±∞Ø∞∑Ø∞∏  ?¼ ±¥≥±Ø∞∑Ø≤∂  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�
Â≤∞±≤ ÂU� nB�M� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

 …—«“u� WF�U��« wK�U��« j�dA�« W�ON�Ë W�UL� W�U�Ë
W1b��*« WOLM��«Ë W�O��«

 …—«“u� WF�U��« wK�U��« j�dA�« W�ON�Ë W�UL� W�U�Ë
W1b��*« WOLM��«Ë W�O��«

 …—«“u� WF�U��« wK�U��« j�dA�« W�ON�Ë W�UL� W�U�Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«



الت≥ôjô الùشنوي
1∏

∫ŸروA*ا nهدا· وو�√

 ¨…b�b� W�u�U� ”—«b� ¡UA�≈Ë rOKF��« ŸUD� WF�u�Ë d�uD� ‰ö� s� dC�_« ”√d�« —e� W�—uNL� w� WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô« WOLM��« r�œ v�≈ ŸËdA*« ·bN�
 V�—b�� 5��—b�Ë W�u�U� ”—«b� X� UNM� ”—«b� ÊUL� eON&Ë bOOA� ŸËdA*« qLA�Ë ÆtOK� ‰uB(« qON��Ë rOKF��« …œu� 5�%Ë 5LKF*« qO�Q�� ”—«b�Ë

∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë Æ5LKF*«
∫qLA�Ë WO�b*« ‰UL�_« ≠  √

Æ‰U�«—U�Ë ”ËdO��u�Ë u�U�Ë ‰ËU�Ë U�«d�Ë U���«u� s� q� w� W�u�U� ”—«b� X� WF�u�Ë ¡UA�≈ ‰UL�√ ≠ ±
Æu�bM�Ë «œU�u�√ w� 5LKF*« V�—b�� 5��—b� WF�u�Ë ¡UA�≈ ‰UL�√ ≠ ≤

Æ”—«b*« ÁcN� W�“ö�« WOLOKF��«  «eON���«Ë ÀU�_« VO�d�Ë dO�u�  ≠ »
Æ·«d�ù«Ë W�—UA��ô«  U�b)« ≠  

 ÆŸËdA*« cOHM� …b�u� w��R*« r�b�« ≠ À
 ÆWO�«—b�« Z�UM*« eON&Ë Y�b%  ≠  Ã

ÆŸËdA*« ‚UD� sL{ lI� w��« w{«—_« iF�  UOJK� Ÿe� ≠  Õ

≈�UA¡ و�QهqO �مUن مدار” �OKFمOةQõL الôاSC¢ ا’Cخ�رش ŸــروAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� ∏≥,µµ  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«

‰U�— ÊuOK� ≥∑,µ∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

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

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

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



الت≥ôjô الùشنوي
19

∫ŸروA*ا nهدا· وو�√

 ¨WOLOK�≈  UOHA��� Àö� ¡UA�ù Z�U�d� s� Î«¡e� ŸËdA*« bF�Ë ¨UN� …—ËU�*« o�UM*«Ë w�U� WM�b� w� ÊUJ�K� WO�B�«  U�b)« dO�u� v�≈ ŸËdA*« ·bN�
∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë Æœö��« w� dIH�« W��UJ� Z�U�d� —U�≈ w� 5M�«uLK� W�bI*« WO�B�« W�U�d�« 5�% w� r�U�O�Ë

  UJ��Ë WOzU�dNJ�«Ë WOJO�UJO*« ‰UL�ú� W�U{ôU� ¨w�—U)« —u��«Ë l�u*« œ«b�≈ qLA� w��«Ë ¨WO�—U)« t�UI�K�Ë vHA��*« vM�� ¡UA�ù WO�b*« ‰UL�_«  ≠  √
 Æw�B�« ·dB�«Ë ÁUO*«

ÆvHA��LK� ÀU�_«Ë WO�D�«  «bF*«Ë  «eON���« VO�d�Ë dO�u� ≠ »
ÆcOHM��« ‰UL�√ vK� ·«d�ù«Ë  U�«—bK� WO�bMN�«  U�b)« ≠  

ÚنH w�Uس vHA�مس eOو&ه ¡UA�≈ ŸــروAا*ـ rاس

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

‰U�— ÊuOK� ¥∞,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞±∞Ø±±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�B�« …—«“Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«
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∫ŸروA*ا nهدا· وو�√

 s� W�KD�« sJLO�Ë Æu�u�u� WL�UF�« Ã—U� WF�«u�« o�UMLK� rOKF��« Z�U�d� —U�≈ w� œö��« o�UM� nK��� w� w�UF�« rOKF��« ’d� dO�u� v�≈ ŸËdA*« ·bN�
 qLA� WOF�U'« e�«d*« s� œb� “U$≈ ‰ö� s� p�–Ë ¨UN� W�U)« WOLM��« Z�«d� r�b� WOLK�  UBB�� w�Ë rNI�UM� w� w�UF�« rOKF��« ’d� vK� ‰uB(«
 s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë Æu�u�u� w� t� l�U��« Í—«œù« vM�*« ¡UA�≈ v�≈ W�U{ùU� ¨u�u�œË w�u�√Ë u�O� o�UM� vK� W�“u� e�«d� W�� eON&Ë ¡UA�≈ WK�d*« Ác� w�

∫WO�U��« ÂU��_«
Æw�O�U�Ë Í«Ë√Ë wOM�œ≈ l�«u� vK� qL�A� w��«Ë u�u�œË w�u�√Ë u�O� w� WOF�U'« e�«dLK�  «eON���«Ë YO�Q��«Ë WO�b*« ‰UL�_« ≠  √

Æu�u�u� WL�UF�« w� Í—«œù« vM�LK�  «eON���«Ë WO�b*« ‰UL�_« ≠ »
ÆŸËdA*« cOHM� vK� ·«d�ù«Ë  U�«—bK� WO�bMN�«  U�b)« ≠  

ÚنH)vة ا_ولK�ة )ا*رOFمU'ا e�ا*را eOو&ه ¡UA�≈ ŸــروAا*ـ rاس

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

‰U�— ÊuOK� ¥≥,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

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

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

wLKF�« Y���«Ë w�UF�« rOKF��« …—«“Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«
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∫ŸروA*ا nهدا· وو�√

 ÊUJ�� UNKO�u�Ë ÁUO*« pK� l�“u� ‰ö� s� p�–Ë ¨‰UGM��« dN� s� ÁUO*U� ◊uA�«u� b�Ëe� ŸËdA� U�d�uO� w��« »dA�« ÁUO� s� …œUH��ô« v�≈ ŸËdA*« ·bN�
  UD��Ë  U�«e� ¡UA�≈Ë VO�U�√ ◊uD� b� ŸËdA*« qLA� UL� ¨UNO� …b�bA�«  U�UM��ô« p�Ë …—u�b�*« WO�U(« ÁUO*« l�“u� WJ�� Õö�≈ v�≈ W�U{≈ ¨WL�UF�«

∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë Æ…b�b�  öO�u�� W1bI�« WO�eM*«  öO�u��« ‰«b���«Ë rOIF�K�  UD��Ë ¡U*« aC�
Æl�“u��«  UJ�� v�≈ ÁUO*« qI�  PAM� ≠  √

 ¡UO�√ w� ÁUO*« l�“u�  UJ�� qO�Q� v�≈ W�U{ùU� ¨rOFM�« —«œË  —UO�Ë WM�“ ⁄dH�Ë ¡UMO*«Ë W����« w�Ë WM�b*« j�Ë ¡UO�√ w� ÁUO*« l�“u�  UJ�� qO�Q�  ≠ »
Æ÷U�d�«Ë  U�d�

 UN�LE�√ d�uD� s� …cHM*« W�dA�« 5J9 v�≈ W�U{ùU� ¨ŸËdA*« ‰UL�√ cOHM� vK� ·«d�ù«Ë  UB�UM*« ozU�Ë œ«b�ù w��R*« r�b�«Ë WOMH�«  U�b)«  ≠  
ÆUNOH�u� qO�Q�Ë V�—b�Ë WO�U*«Ë W�—«œù«

موjQتاf»ا ��Jة �و“يl ا*ÁUO 0ديMة �وا�Aو◊ ŸــروAا*ـ rاس

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

‰U�— ÊuOK� πµ,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

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

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

¡ULK� WOM�u�« W�dA�«  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«
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∫ŸروA*ا nهدا· وو�√

 XHO��U�Ë g�«d� WIDM� sL{ UNO�«u{Ë  —uBM�U� WM�b� w� W��bM� W�u�d� e�«d�Ë W�u�U�Ë W�œ«b�≈Ë WOz«b��« W�—b� ∑µ eON&Ë ¡UM� v�≈ ŸËdA*« ·bN�
 ‰uB�K� W��U�Ë V�U� ∂≥∞∞∞ u�M� WOLOKF� ’d� dO�u� vK� b�U�O� ŸËdA*« «c�Ë ÆdO�“Ë —u�“Ë ö�Ë ◊U�d�« WIDM� sL{ UNO�«u{Ë UM��U� WM�b�Ë “u(«Ë
 ÆW��U�Ë V�U� ≤∞∞∞∞ u�M� WOLOKF� ’d� dO�u� vK� b�U��� ¨W�—b� ≤¥ eON&Ë q�u9 w� ‚ËbMB�« r�U�O� ŸËdA*« —U�≈ w� Ë Æw�U�_« rOKF��« vK�

∫WO�U��« d�UMF�« ŸËdA*« qLA�Ë
 ÆUNO�«u{Ë UM��U� WM�b� w� Èd�« W�—b� ±≤ ¡UM� Ë UNO�«u{Ë  —uBM�U� WM�b� w� W�—b� ±≤ ¡UM�� WO�b*« ‰UL�_« ≠  √

ÆWO{U�d�«  «eON���«Ë wK�«b�« sJ��« ÀU�√Ë d�uO�LJ�« …eN�√Ë w��J*«Ë w�—b*« ÀU�_«Ë rOKF��« qzU�ËË WO�«—b�« ‰uBHK� W�“ö�«  «eON���« dO�u� ≠ »
ÆcOHM��« vK� ·«d�ù«Ë rO�UB��« œ«b�≈ ≠  

w�Mمدي w� ةOمOKF� ”مدار eOو&ه ¡UMب
UMمسU�ور  وBMمU� ŸــروAا*ـ rاس

‰U�— ÊuOK� ≤∏µ,∞∞  ŸËdALK� WOKJ�« nO�UJ��«
‰U�— ÊuOK� π∞,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

Â≤∞±∞Ø±≤Ø∞∏  ?¼ ±¥≥≤Ø∞±Ø∞≤  WO�UH�ô« l?O�u� a�—U�
Â≤∞±≤ ÂU� W�UN� ŸËdA*« ‰UL�ù l�u�*« a�—U��«

 d�_« s�uJ�Ë w�UF�« rOKF��«Ë WOM�u�« WO�d��« …—«“Ë
 wLKF�« Y���«Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

Üô¨امل
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∫ŸروA*ا nهدا· وو�√

 ¡U�dN� bO�u� WD�� ¡UA�S� W�d�UM�« ¡U�dN� WD�� lO�u� o�d� s� p�–Ë ¨WOzU�dNJ�« W�UD�« vK� b�«e�*« VKD�« WO�K� w� WL�U�*« v�≈ ŸËdA*« ·bN�
 Æ «ËU�O� ¥µ∞ w�«u�� WO�U��ù« UN�—b� …œU�e� p�–Ë ¨WLzUI�« WD;« lO�u��  «eON&Ë  «bF�Ë  PAM� s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë ÆW��d*« …—Ëb�U� qLF� W�—U��Ë W�“U�

∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë
ÆWOzUA�ù«Ë WO�b*« ‰UL�_« ≠  √

ÆUN�UI�K� l� W�—U��Ë W�“U�  «b�u� —U���«Ë VO�d�Ë b�—u� ≠ »
ÆWOJO�UJO*«Ë WOzU�dNJ�«  «bF*«Ë  «eON���« ≠  

 ÆWO�bMN�«  U�b)« ≠ À

ájQشوS �وسlO م�Dة �هربU¡ ال�UMرية ŸــروAا*ـ rاس

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

‰U�— ÊuOK� µ≤µ,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

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

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

¡U�dNJ�« …—«“Ë ≠ WOzU�dNJ�« W�UD�« qI�Ë bO�u�� W�UF�« W��R*«  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«
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∫ŸروA*ا nهدا· وو�√

 W�u�_« W�U�— vHA��� WF�u� ‰ö� s� p�–Ë ¨u��U� rOK�S� u$ô WM�b� w� WO�B�« W�U�d�« d�uD�Ë ÊUJ�K� WO�B�«  U�b)« dO�u� v�≈ ŸËdA*« ·bN�
∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë ÆÍbOKI��« wMOB�« VD�« vHA���Ë Â«—Ë_« vHA���Ë W�uHD�«Ë

 .uM� ·dG� vM��Ë w�D�« h�HK� e�d�Ë WO�—U)«  «œUOFK� ÌÊU�� W�U{S� p�–Ë W�ö��«  UOHA��*« WF�u� r�O� UN�ö� s� w��«Ë ∫WO�b*« ‰UL�_«  ≠  √
Æl�d� d�� n�√ ±¥¥ U�—b� WO�UL�≈ W�U�0 v{d*«

ÆW�ö��«  UOHA��LK� WOM�_«Ë WO�U�uKF*«Ë WOJO�UJO*« WLE�ú�  U�O�d��«Ë  «b�—u��« qLA�Ë ∫WOM�_«Ë WO�U�uKF*«Ë WOJO�UJO*« WLE�_« ≠ »
ÆW�—UA��ù«  U�b)«Ë ŸËdA*« …—«œ≈ ≠  

Úشüسوال�U� rOK�≈ w�  UOHA�ة مس�ö� eOو&ه ¡UA�≈ ŸــروAا*ـ rاس

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

‰U�— ÊuOK� ∑µ,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

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

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

u��U� rOK�≈ w� WO�B�« W�U�dK� ŸËdA*« oO�M� W�uL��  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«
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Úشüال ≈�Uد… ≈�مUر ا*o�UM ا*�Cرر… مs الeلeا‰ ŸــروAا*ـ rاس

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

‰U�— ÊuOK� ≤≤µ,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

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

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

Ê«u�O� w� WOLOK�ù« WO�U*« …—«œù«  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

∫ŸروA*ا nهدا· وو�√

 ‰ö� s� p�–Ë ¨Â≤∞∞∏ ÂU� w� ‰«e�e� X{dF� w��« w��U�Ë u��U�Ë Ê«u�O� WO�dG�« rO�U�_« w� WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô« WOLM��« r�œ v�≈ ŸËdA*« ·bN�
∫w�U��« u�M�« vK� p�–Ë rO�U�_« Ác� w� W�“u� 5��—b�Ë  UOHA��� …dA� qO�Q�Ë bOOA� …œU�≈

 ÆU$—Ë «uN$U�Ë o�U�“  UOHA��� bOOA� …œU�≈ ∫Ê«u�O� rOK�≈ ≠  √
ÆrOK�ô« s� o�UM� …b� w� W�u�U� W�—b�Ë ·UF�≈ e�d�Ë  UOHA��� WF�—√ bOOA� …œU�≈ ∫u��U� rOK�≈ ≠ »

 WM�b0 W�u�U��« W�—b*« bOOA� …œU�≈ v�≈ W�U{ùU� ¨o�u$U� vHA��� w� q�UA�« ·UF�ù« vM��Ë U�M� WM�b� vHA��� bOOA� …œU�≈ ∫w��U�  rOK�≈  ≠  
Æo�U� o�U�
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∫ŸروA*ا nهدا· وو�√

 5�b�Ë VO�d�Ë b�—u� ŸËdA*« qLA�Ë ¨«dL��« ¡U�dN� WD�� bO�u� …—b� l�— ‰ö� s� p�–Ë ¨WOzU�dNJ�« W�UD�« vK� b�«e�*« VKD�« WO�K� v�≈ ŸËdA*« ·bN�
∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë Æ «ËU�O� ±¥≤ w�«u� ULNM� q� WF� 5��“U�

ÆWD;« q�«œ ‚dD�«Ë W�—«œù« w�U�*«Ë l�u*« œ«b�≈Ë bONL�� WIKF�*« WO�b*« ‰UL�_« ≠  √
ÆW�“UG�«  UMO�—u��« w�b�Ë qOGA�Ë VO�d�Ë b�—u� ≠ »

ÆWOzU�dNJ�«  «bF*« VO�d�Ë b�—u� ≠  
 ·«d�ù«Ë rO�UB��« œ«b�≈ qLA� w��« ¨WO�bMN�«  U�b)«Ë WO��J*«Ë W�—«œù«  U�eK��*« dO�u�Ë 5K�UF�« V�—b�Ë qO�Q� qLA� Íc�« w��R*« r�b�«  ≠ À

ÆcOHM��« vK�

¿OQC’ل�ة(اU�ة الK�السمرا )ا*ر ¡Uد �هربOة  �ولD�م ŸــروAا*ـ rاس

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

‰U�— ÊuOK� ±π≥,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

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

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

…œËb;« W�U)« WL�U�*« ¡U�dNJ�« bO�u�� «dL��« W�d�  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«
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أهداف ووصف املشروع:

يهدف املشروع إلى املساهمة في فك عزلة طاجكستان وربطها بالعالم اخلارجي ورفع مستوى املعيشة للمنطقة التي مير فيها الطريق، من خالل استكمال إنشاء 
وتأهيل طريق كولياب – كاليخومب الواقع جنوب البالد والذي يبلغ طوله 170 كيلومتراً. ويتكون املشروع من العناصر التالية:

 أ - األعمال املدنية للطريق.
ب - حتسني اخلدمات الهندسية املتعلقة بإعداد ومراجعة التصاميم ووثائق العطاءات.

ت - إنشاء وحدة تنفيذ املشروع وكذلك توفير املعدات الالزمة لصيانة الطريق مستقباًل.

طاجك�ستان طريق كولياب - كاليخومب اسم املـشــروع 

348,75 مليون ريال التكاليف الكلية للمشروع 

75,00 مليون ريال مسـاهـمة الصـندوق 

1431/07/11 هـ  2010/06/23م تاريخ توقيـع االتفاقية 

نهاية عام 2012م التاريخ املتوقع إلكمال املشروع

وزارة النقل واالتصاالت اجلهـة املسؤولة عن التـنـفيذ 
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∫ŸروA*ا nهدا· وو�√

 U�UIO�U� w� UI�U� u�U� dN� vK� œËb� W�ö� ¡UA�S� p�–Ë Íd�«Ë »dA�« ÁUO� vK� b�«e�*« VKD�« WO�K�� w�O�«d��« ÁUO� ÊËe�� œU��≈ v�≈ ŸËdA*« ·bN�
 ŸËdA*« ÊuJ��Ë ÆW��UB*« ‰UL�_«Ë WO�UL��ô«  U�b�K� WO����« WOM��« W�ON� v�≈ W�U{ùU� ¨WO�«—e�« w{«—_« s� —U�J� π∞∞∞ w�«u� Íd� UJ�ô Íd� j�Ë

∫WO�U��« WO�Ozd�« ÂU��_« s�
∫UI�U� u�U� dN� Ê«e) WO�Ozd�« ‰UL�_« ≠  √

Æ—U��√  ∏ ÷d�Ë Î«d�� ∂∑ ŸUH�—≈Ë Î«d�� µ¥∂ ‰uD� w�Ozd�« b��« ¡UA�≈ ≠ ±
Æ—U��√ ∏ ÷d�Ë Î«d�� ¥∑ ŸUH�—≈Ë Î«d�� ≤≥∏ ‰uD� dNM�« s� WO�dA�« WN'« w� ‰Ë_« b�U�*« b��« ¡UA�≈ ≠ ≤

Æ—U��√ ∏ ÷d�Ë —U��√ ∏ ŸUH�—≈Ë Î«d�� ∂µ ‰uD� dNM�« s� WO�dG�« WN'« w� w�U��« b�U�*« b��« ¡UA�≈ ≠ ≥
Æs�U��« ÷u(«Ë b��« s� ÁUO*« izU� n�dB� …UM� ¡UA�≈ ≠ ¥

w�«u� ‰uD� WO�bM� …UM�Ë Î̈«d��uKO� π w�«u� ‰uD� WO�Oz— l�“u� …UM� ¡UA�≈ qLA� w��« Íd�«  «uM�     ≠ »
ÆÈd�_« W��UB*« ‰UL�_«Ë UMO�«u� WIDM� w� Èd�√ WO�bM� …UM� ¡UA�≈ v�≈ W�U{ùU� Î̈«d��uKO� ≥      

ÆWKzU� ∏∞∞ u�� 5�u�  U�UO��« WO�K�� WO�UL��ô« WOM��«Ë Íd�«  «uM� ¡UA�≈ ≠  

�Dوير �و÷ �Uلو �SUI�Uرشي ’µfا ŸــروAا*ـ rاس

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

‰U�— ÊuOK� ±∑≤,µ∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

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

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

wK�ËUN� WDK� W�O�  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

 …œU�≈ ‰ö� s� ‚dD�« l�«u�  …œU�≈  ≠ À
 ‚dDK�  q�b��  ‚dD�«  —U��  ¡UA�«

ÆWO�D��« ÁUO*U� …—uLG*«
Æ5�u��«Ë w{«—_« 5L��  ≠  Ã

 ŸËdA*«  cOHM�  …b�Ë  V�J�  ¡UA�«  ≠  Õ
Æw��J*« ÀU�_U� ÁeON&Ë

ÆW�—UA��ô«  U�b)« ≠  Œ



الت≥ôjô الùشنوي
29

∫ŸروA*ا nهدا· وو�√

 dO�� qJA� …—dC�*«Ë n�b�U*« »uM� n�√ ·U� WIDM� w� WF�«u�« ËbM�U�Ë Ëb�U�œË Ëb�öO�Ë wKOIOK� ∫w� —e� l�—√ WOLM�Ë —UL�≈ …œU�≈ v�≈ ŸËdA*« ·bN�
∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë Æ…—dC�*« W�UF�« o�«d*«Ë s�U�*« —UL�≈ …œU�S� p�–Ë ¨©w�U�u���«® Íd���« b*« ¡«d�

∫qLA�Ë WO�b*« ‰UL�_« ≠  √
 WOMJ� …b�Ë µ∏∞ rO�d�Ë qO�Q�Ë  Æl�—ô« —e'« w� UN� …b�U�*«  U�b)« WK�U� …b�Ë qJ� l�d� d�� ∏¥ W�U�0 WKI��� WOMJ� …b�Ë ≤πµ ¡UM� …œU�≈  ≠ ±

ÆÎUOze� X�bN�
ÆÈd�_« o�«d*« w�U��Ë WOLOKF�Ë WO�� o�«d� ¡UM� ≠ ≤

ÆUN� WH�—√ l� bOB�« »—«u� w�«d� ¡UM� …œU�≈ ≠ ≥
Æ…—dC�*« w�B�« ·dB�«Ë ÁUO*« o�«d� qO�Q� …œU�≈ ≠ ¥

Æ…—dC�*« WOzU�dNJ�« W�UD�« ◊uD� qO�Q� …œU�≈ qLA�Ë WOzU�dNJ�« ‰UL�_« ≠ »
ÆW�—UA��ô«  U�b)« ≠  

∞jóاملال )w�U{≈ ÷ر�( nل√ ·U� ةIDMة مOمM�ر وUد… ≈�مU�≈ ŸــروAا*ـ rاس

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

‰U�— ÊuOK� ≥∞,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

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

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

W�«e)«Ë WO�U*« …—«“Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«
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∫ŸروA*ا nهدا· وو�√

 WF�U� w� VD�«  WOKJ�  q�UJ��Ë  —uD�� ÀU��√  e�d� œU��≈Ë  WOK;«  U�UO��ô«Ë  WO�Ëb�«  dO�UF*«  l�  V�«u�O�  w�B�«  rOKF��«  d�uD�  v�≈  ŸËdA*«  ·bN�
∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë ÆWOLOKF��« WOKLF�« r�b� ”ô«b�¬ WF�U�Ë X�d� fOK�� WF�U� s� q� w� 5OF�U� 5OHA��� ¡UA�≈Ë UO�O�Ëb�≈

Æl�d� d�� ≤±≥±∞ W�U�� vK� UO�O�Ëb�≈ WF�U�� w�D�« rOKF��«Ë ÀU��_« e�d� ¡UA�≈ ≠  √
 WF�U�Ë l�d� d�� ≤¥≥π∞ w�«u� U�—b� WO�UL�≈ W�U�0Ë Î«d�d� ±µ∞ WF�� X�d� fOK�� WF�U� s� q� w� o�«uD�« ÍœbF�� 5OF�U� 5OHA��� ¡UA�≈  ≠ »

Æl�d� d�� ≤±≥∞∞ w�«u� U�—b� WO�UL�≈ W�U�0 Î«d�d� ±≤∞ WF�� ”ô«b�¬
ÆWO�D�« rOKF��« qzU�ËË WKLJ*«  «eON���« W�U�Ë WO�D�«  «bF*« VO�d�Ë dO�u� ≠  

ÆW�U�  U�b�Ë V�ö�Ë tO�d� o�UM�Ë ÁUO�  UJ��Ë w�� ·d� s�  PAM*« lOL' WO����« WOM��« d�uD� ≠ À
ÆV�—b��«Ë UOKF�«  U�«—b�«Ë WOLOKF��« Z�«d��« d�uD� ≠  Ã

ÆW�—UA��ô«  U�b)« ≠  Õ

≈�UA¡ مس�U� 5OHAمq� w� 5OF مU� sمFة
”ôة ¬�داFمU�و Xمري fOK�س ŸــروAا*ـ rاس

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

‰U�— ÊuOK� ±≥µ,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

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

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

wM�u�« rOKF��« …—«“Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

اófEوù«fش»ا
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∫ŸروA*ا nهدا· وو�√
 o�UM*« w�  U�UCOH�« —U�¬ nOH�� p�c�Ë ¨b�«u�« r�u*« w� 5�uB�� W�«—e� —U�J� ±∞±≤∞ w�«u�� —bI� W�U�* Íd�« ÁUO� dO�u� v�≈ ŸËdA*« ·bN�

∫WO�U��« ¡«e�_« ŸËdA*« qLA�Ë Æ…dOGB�« bO�u��«  «b�Ë o�d� s� UN�U��≈ sLJ� w��« ¡U�dNJ�« l�“u�Ë ¨ÊUO�U� dN� w��U� vK� WCH�M*«
 W�K�*« W�U�d)« s� wzU� d2 p�– w� U0 ÎU�FJ� Î«d�� ÊuOK� ±∏¥ w�«u� b��« …dO�� WF� mK��Ë Î̈«d�� µπ ŸUH�—S�Ë Î«d�� ≤∞±≤ ‰uD� w�«d� b� ¡UA�≈  ≠  √

ÆÎ«d�� ∑∂ ÷d�Ë —U��√ ∂±∞ ‰uD� W�K�*« W�U�d)« s� wzU� »d�� v�≈ W�U{ùU� Î̈«d�� ≤µ∞ ‰uD� Î«d�� ≤,∑¥ ÁdD�
∫p�– qLA�Ë  «uMI�« ¡UA�≈  ≠ »

ÆÎ«d�� ≤,± oL�Ë Î«d�� ¥,∂ ÷d�Ë Î«d�� ¥µ∞ ‰uD� WO�Oz— …UM� ¡UA�≈ ≠ ±
ÆÎ«d��uKO� µ∑ ‰uD� vMLO�« WN'« s� WO�Oz— …UM� ¡UA�≈ ≠ ≤

 vK� WOF�“u�  «uM� µË vMLO�« WN'« s� WO�Ozd�« …UMI�« vK� WOF�“u�  «uM� ∂ p�– w� U0 Î«d��uKO� ≥∂,¥ ‰uD� Èd�O�« WN'« s� WO�Oz— …UM� ¡UA�≈  ≠ ≥
ÆÈd�O�« WN'« s� WO�Ozd�« …UMI�«

 ¡UA�≈Ë ÁUO*« c�√ ◊UI�Ë Èd�O�« WN'« s� WO�Ozd�« …UMI�« vK� W�u�U�  «uM� πË vMLO�« WN'« s� WO�Ozd�« …UMI�« vK� W�u�U� …UM� ≤≥ ¡UA�≈  ≠ ¥
    vMLO�« WN'« s� WO�Ozd�« …UMIK� —U�J� ∑≤π∞ w�«u�� …—bI*« W�Ëd*« WIDM*« Âb���  «—U��Ë —u��Ë WHK��� WOzU� WO�U�d� …QAM� ±∞π∏ w�«u�

ÆÈd�O�« WN'« s� WO�Ozd�« …UMIK� —U�J� ≤∏≥∞Ë
ÆWO�–u/ Ÿ—«e� ¡UA�≈ ‰ö� s� w{«—_« d�uD�Ë lOL& ≠  

Æ «—UO��«Ë  «bF*« dO�u� ≠ À

Qم»ا‰ا �Dوير �UEم الري لسد �UO�Uن ŸــروAا*ـ rاس

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

‰U�— ÊuOK� ≥∞,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

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

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

Íd�«Ë W�«—e�« …—«“Ë  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«
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∫ŸروA*ا nهدا· وو�√

 WD�� ≤πË X�u� uKO� ≤≤∞ bN� …b�b� q�u%  UD�� ±∞ ¡UA�S� p�–Ë s�d���« WJK2 w� WOzU�dNJ�« W�UD�« vK� b�«e�*« VKD�« WO�K� v�≈ ŸËdA*« ·bN�
 w��«  «bF*«Ë …b�b'« q�u���«  UD�� s� q� j�d� Î«d��uKO� ±π¥∞ v�≈ qB� w��dI� ‰uD� WO{—√  ö�U� b� p�c�Ë ¨X�u� uKO� ∂∂ bN� …b�b� q�u%
 ÂU��_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë Æw��R*« r�b�«Ë W�—UA��ô«  U�b)« dO�u� v�≈ W�U{ùU� ¡U�dNJK� WOM�u�« WJ�A�U� WLzUI�« q�u���«  UD�� v�≈ UN��U{≈ r���

∫WO�U��«
Æq�u���«  UD�� ≠  √

 ÆWOM�u�« WOzU�dNJ�« WJ�A�U� q�u���«  UD�� j�d� W�U)« WOzU�dNJ�«  ö�UJ�« ≠ »
Æq�u���«  UD�� w�U�� ¡UA�S� W�U)« WO�b*« ‰UL�_« ≠  

ÆW�—UA��ô«  U�b)« ≠ À
ÆW�ON�U� 5K�UF�« V�—b�Ë WO�U*«Ë W�—«œù« rEM�« d�uD�� W�“ö�« Z�«d��«Ë …eN�_« b�—u� qLA� Íc�« w��R*« r�b�« ≠ Ã

 sة –ا  ا'هديOzUهربJة ال�UDال qI� w�J�� ويرD�
Xو �ولKO� ∂∂ 220 و ŸــروAا*ـ rاس

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

‰U�— ÊuOK� ±∏∑,µ∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

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

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

¡U*«Ë ¡U�dNJ�« W�O�  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«

øjôëÑال
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∫ŸروA*ا nهدا· وو�√

 .bI�� pM��« q�� s� ÷dI�« WKOB� Â«b���« WO�U�√ WHB� ŸËdA*« qLA�Ë ¨WOLM�K� s�d���« pM�  UOKL� Z�U�d� q�u9 w� ÂUN�ù« v�≈ ŸËdA*« ·bN�
 W�U�d� W�u� WF�œ ŸËdA*« «c� q�LO�Ë Æs�d���« WJK2 w� WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô« WOLM��« w� rN�� w��« —UL���ô«  U�ËdA� q�u9 w� ÂUN�û� WO�d� ÷Ëd�

Æs�d���« WJK2 w� WO�b)«Ë WO�UMB�«  ôU�*« nK��� w� WD�u�*«Ë …dOGB�« l�—UALK� d�O*« q�uL��« ÁdO�u� ‰ö� s� WOLM�K� s�d���« pM�

øjôëÑال بر�UمZ �مUOK  بpM ال��ريs لM�KمOة ŸــروAا*ـ rاس

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

‰U�— ÊuOK� ±∞∞,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

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

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

WOLM�K� s�d���« pM�  cOH?M?��« s� W�ËR�*« W?N'«
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∫ŸروA*ا nهدا· وو�√

 ÀU�_«Ë WO�D�«  «bF*« dO�u�Ë qO�Q� ‰ö� s� p�–Ë ¨ U�u� w� WHK��� o�UM� v�≈ UN�UB�≈Ë W�u�_« ‰U�� w� WO�B�«  U�b)« d�uD� v�≈ ŸËdA*« ·bN�
∫WO�U��« ÂU��_« s� ŸËd?A*« ÊuJ��Ë ÆW�U�;« Èd�_« o�UM*« p�c�Ë ¨Â≤∞∞∏ ÂU� w� UN� o( Íc�« —UB�ùU�  d�Q� w��« …œôu�«  UOHA��� s� œbF�

ÆWLzUI�«  UOHA��*« w�U�� qO�Q� ‰UL�√ qLA�Ë WO�b*« ‰UL�_« ≠  √
Æ UOHA��LK� ÀU�_«Ë WO�D�«  «bF*« dO�u� ≠ »

ÆW�—UA��ô«  U�b)« ≠  
ÆWO�D�« —œ«uJ�«  «—UN� d�uD�Ë ¨WO�D�«  «bF*« Â«b���« vK� 5K�UF�« V�—b� ≠ À

�QهqO و&هeO �دد مs مس�UOHA  الوôد…cوHا ŸــروAا*ـ rاس

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

‰U�— ÊuOK� ∑µ,∞∞  ‚ËbM?B�« WL?�U?��

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

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

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



الت≥ôjô الùشنوي
35

∫ ال�مويq ا*A�ر„ لIKرو÷ ال�w و�ö� XF‰ الUFم ÎUFراب

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

ال�مويq ا*A�ر„
)3-1( rـدو‰ ر�ـ�

qال�موي mK�رون وم�üا*مولون ا
مسUهمة 
الMBدو‚
‰Uري Æم

ال�HKJة
 اô�مUلOة

‰Uري Æم
ŸروA*ا rاس

UOIري�≈ - √

الدولة

املصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا ١٠,٠٠ مليون دوالر أمريكي

صندوق األوبك للتنمية الدولية ١٣,٠٠ مليون دوالر أمريكي
٣٧,٥٠ ١٧٢,٢٤ الريف مبنطقة جيجيجا - دجاهبور كهرباء إثيوبيا

املصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا ٧,٥٠ مليون دوالر أمريكي ٢٨,٥٠ ٦٥,٠٠ بريكاما – دار سالمي طريق جامبيا 

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ٢,٩٠ مليون دينار كويتي ٣٧,٥٠ ٨٣,٥٥ وتأهيل ثمان مدارس تعليمية إنشاء جزر الرأس األخضر

العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا ١٥,٠٠ مليون دوالر أمريكي املصرف ٦,٠٠ ١٠٢,٤٩
الكهربائية في املنطقة الغربية توليد الطاقة

(قرض اضافي)
سيراليون

املصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا ٨,٠٠ مليون دوالر أمريكي

صندوق األوبك للتنمية الدولية ٨,٠٠ مليون دوالر أمريكي
٣٠,٠٠ ٣١٥,٠٠

طريق سنقروبو - ياموسكرو 

(اجلزء الثاني: تابو - تامودي) قرض إضافي
كوت دي فوار

البنك اإلسالمي للتنمية ٥٠,٠٠ مليون دوالر أمريكي

صندوق األوبك للتنمية الدولية ٨,٠٠ مليون دوالر أمريكي

العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا ١٠,٠٠ مليون دوالر أمريكي املصرف

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ٢١,٠٠ مليون دوالر أمريكي

بنك غرب إفريقيا للتنمية ٢٠,٠٠ مليون دوالر أمريكي

صندوق أبو ظبي للتنمية ٢٠,٠٠ مليون دوالر أمريكي 

بنك االستثمار والتنمية ٧,٥٠ مليون دوالر أمريكي

٩٣,٧٥ ٧٣٢,٨٠ تاوسا بناء سد مالي

الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ١٠,٠٠ مليون دينار كويتي ٩٥,٠٠ ٥١٠,٠٠ توزيع املياه مبدينة نواكشوط شبكة موريتانيا
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qال�موي mK�رون وم�üا*مولون ا
مسUهمة 
الMBدو‚
‰Uري Æم

ال�HKJة
 اô�مUلOة

‰Uري Æم
 ŸروA*ا rاس

UOس¬ - »

الدولة

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ١٥,٠٠ مليون دينار كويتي

الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ٣٠,٠٠ مليون دينار كويتي
١٩٣,٠٠ ٧٥٠,٠٠ كهرباء السمرا (املرحلة الثالثة) محطة توليد األردن

البنك اإلسالمي للتنمية ٦٣,٩٦٦ مليون دوالر أمريكي ١٣٥,٠٠ ٤٨٤,١٠
إنشاء مستشفيني جامعيني في كل من جامعة 

سبليس مريت وجامعة آنداالس
إندونيسيا 

البنك اإلسالمي للتنمية ٢٨٠,٠٠ مليون دوالر أمريكي

صندوق أبو ظبي للتنمية *

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية *

الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ١٠٠,٠٠ مليون دوالر أمريكي

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ٤٠,٠٠ مليون دوالر أمريكي

١٨٧,٥٠

١٠٠,٠٠

٢٩٠٢,٠٠

١٠٠١,٠٠

شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات اجلهدين  تطوير

٢٢٠ و٦٦ كيلو فولت

برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية

البحرين 

صندوق األوبك للتنمية الدولية ٠٠, ٢٨ مليون دوالر أمريكي ١٧٢,٥٠ ٦٢٤,٥٦ حوض كالو قانقا تطوير سري النكا

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية * ٥٢٥,٠٠ ١٣٨٤,٠٠ محطة كهرباء الناصرية توسيع سورية

صندوق  األوبك للتنمية الدولية ١٠,٠٠ مليون دوالر أمريكي ٧٥,٠٠ ٣١٠,٩١ وجتهيز ثالثة مستشفيات في إقليم قانسو إنشاء الصني

البنك اإلسالمي للتنمية ٣٠,٠٠ مليون دوالر أمريكي

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ٢٥,٠٠ مليون دوالر أمريكي

صندوق أبو ظبي للتنمية ٢٠,٠٠ مليون دوالر أمريكي

صندوق األوبك للتنمية الدولية ١٥,٠٠ مليون دوالر أمريكي

٧٥,٠٠ ٣٤٨,٧٥ طريق كولياب - كاليخومب طاجكستان

١٧٩١,٢٥ ٩٧٨٦,٤٠ » ´ √ wلUم�ùا

)3-1( rـدو‰ ر�ـ� lبU�

ŸËdA*« w� t�L�U�� l�u�*« s� *
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)2-2( rـدو‰ ر�ـ�) ôUي5 الريö0( 

Zوال�رام lريUA*ا wلUم�≈ Zال�رام lريUA*ا
�دد الدو‰ ا*IDMة

wلUم�ùا sم • mK�*ا الFدد mK�*ا الFدد mK�*ا الFدد

٤٦,٨٣

٥١,٢٩

١,٨٨

١٥٥٧٦,٠٣

١٧٠٥٨,٦٥

٦٢٤,٣١

٢٧٢

١٩٠

١٠

٣٨٣,٠٩

٢٤٢,٠٢

١١٢,٥٠

٢٣

٢

١

١٥١٩٢,٩٤

١٦٨١٦,٦٣

٥١١,٨١

٢٤٩

١٨٨

٩

٤٣

٢٧

٧

إفريقيا

آسيا

مناطق أخرى

١٠٠ ٣٣٢٥٨,٩٩ ٤٧٢ ٧٣٧,٦١ ٢٦ ٣٢٥٢١,٣٨ ٤٤٦ ٧٧ wلUم�ùا

�دد ≈�UO�UH  الIرو÷ ا*و�Fة

Zوال�رام lريUA*ا Zال�رام lريUA*ا

�دد الدو‰ ا*س�OHد…
mK�*ا الFدد mK�*ا الFدد mK�*ا الFدد

*٤٨٩ ٣٣٢٥٨,٩٩ *٤٧٢ ٧٣٧,٦١ ٢٦ ٣٢٥٢١,٣٨ ٤٤٦ ٧٧

مسUهمU  الMBدو‚ ال�را�مOة

ال�و“يl ا'Gرا�w لIرو÷ الMBدو‚ ال�را�مOة

)1-2( rـدو‰ ر�ـ�) 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� *

الن�شاط التنموي خالل الفرتة

1395/1394 - 1432/1431هـ )1975 - 2010م(

 vK� ‚ËbMBK� W�uLM��« WO�O�«d��ô« e�d��
 jD�  sL{  W�u�Ë_«   «–   U�UDI�«  r�œ
 ‰Ëb�«  w�  WO�UL��ô«Ë  W�œUB��ô«  WOLM��«
 ÷ËdI�«   UO�UH�«  w�UL�≈  mK�  b�Ë  ¨W{d�I*«
 w�  t�UA�  W�«b�  cM�  ‚ËbMB�«  UNF�Ë  w��«
 ÂU� W�UN�  v��Ë ©Â±π∑µ®  ?¼±≥πµØ±≥π¥ ÂU�
 ÷d�  WO�UH�«  ¥∏π  ©Â≤∞±∞®  ?¼±¥≥≤Ø±¥≥±
 ÎU��U�d�Ë ÎUOzU/≈ ÎU�ËdA� ¥∑≤ q�uL�� XBB�
 ÊuOK� ≥≥≤µ∏,ππ Á—b� w�UL�≈ mK�0 ÎU�œUB��«
 W�Ëœ ∑∑  «b�U�*« Ác� s� œUH��« b�Ë ¨‰U�—
 W�Ëœ ¥≥ UNM� r�UF�« s� WHK��� o�UM� w� WO�U�
 w�  ‰Ëœ  ∑Ë  UO�¬  w�  W�Ëœ  ≤∑  Ë  UOI�d�≈  w�

∫WO�U��« ‰Ë«b'« t�{u� UL� ¨Èd�√ o�UM�
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ال�و“يl الw�UDI لIرو÷ الMBدو‚ ال�را�مOة

)3-2( rـدو‰ ر�ـ�) ôUي5 الريö0( 

wلUم�ùا sم •
wلUم�ùا

ŸUDIال
mK�*ا Zوال�رام lريUA*دد ا�

٣٠,٣٠

٢٩,٤٧

١٨,٥٧

٤,٩٢

٤,٨١

١,١٧

٠,٨٣

١٥,٧٧

٢٠,٣٩

٢٤,٢٢

٦,٣٤

٨,٦٣

٦,٠٦

٣,١٨

٥,٨٤

٣,٤٨

١٠٠٧٩,٤٢

٩٨٠٢,٨٠

٦١٧٤,٦٥

١٦٣٥,٩٦

١٦٠٠,٤٥

٣٩١,٧٤

٢٧٦,٦٢

٥٢٤٤,٥٤

٦٧٨٠,٣٥

٨٠٥٤,٧٣

٢١١٠,٠١

٢٨٧١,٤٢

٢٠١٤,٥٦

١٠٥٨,٧٤

١٩٤٢,٦٠

١١٥٧,٣٥

١٥٩

١٥٣

١٠١

١٥

٢١

١٦

٦

٨٠

٥١

١٣٨

٣٤

٥٣

٣٢

١٩

١٨

٢٦

أ - النقل واالتصاالت:

١ - النقل

         - الطرق

        - السكك احلديدية

         - املوانئ البحرية

         - املطارات

٢ - االتصاالت

ب - الزراعة       

ت - الطاقة

ث - البنية االجتماعية:

   ١ - املياه والصرف الصحي

  ٢ - التعليم

  ٣ - الصحة

   ٤ - اإلسكان والتنمية احلضرية

ج - الصناعة والتعدين

ح - القطاعات األخرى

١٠٠ ٣٣٢٥٨,٩٩ ٤٧٢ wلUم�ùا



الت≥ôjô الùشنوي
40

ال�و“يl الw�UDI  وا'Gرا�w لIرو÷ الMBدو‚ ال�را�مOة

)4-2( rـدو‰ ر�ـ�) ôUي5 الريö0( 

ŸUDIال
UOIري�≈UOس¬Èر�√ o�UMم

Zوال�رام lريUA*دد ا�mK�*اZوال�رام lريUA*دد ا�mK�*اZوال�رام lريUA*دد ا�mK�*ا

∫ ôUB�ô«Ë qIM�« ≠  √
   ١ - النقل

         - الطرق

         - السكك احلديدية

         - املوانئ البحرية

         - املطارات

   ٢ - االتصاالت

W�«—e�« ≠ »
W�UD�« ≠  

∫WO�UL��ô« WOM��« ≠ À
     ١ - املياه والصرف الصحي

    ٢ - التعليم

    ٣ - الصحة

     ٤ - اإلسكان والتنمية احلضرية

s�bF��«Ë W�UMB�« ≠ Ã
Èd�_«  U�UDI�« ≠ Õ

٩٣

٨٩

٦٢

٧

١٠

١٠

٤

٦٢

١٥

٧٠

١٨

٢٧

١٤

١١

١٢

٢٠

٤٥٥٠,٦٨

٤٤٠٧,٩٩

٢٨٧٤,٢٣

٥٤١,٠٨

٧٤٢,٥٣

٢٥٠,١٥

١٤٢,٦٩

٣٧٧٩,٢٣

١٦٩٣,٤٨

٣٧٠٣,٨٤

١١٣١,٣٣

١٣٤٩,١٣

٥٧٨,٢٦

٦٤٥,١٢

١٢٧٧,٢١

٥٧١,٥٩

٦٢

٦٠

٣٧

٨

٩

٦

٢

١٨

٣٥

٦٤

١٤

٢٦

١٦

٨

٦

٥

٥٣٥٣,٧٤

٥٢١٩,٨١

٣٢٣٨,٠٢

١٠٩٤,٨٨

٧٤٥,٣٢

١٤١,٥٩

١٣٣,٩٣

١٤٦٥,٣١

٤٩٧٥,٨١

٤١٢٥,١٤

٩٢١,٦٨

١٥٢٢,٢٩

١٢٦٧,٥٥

٤١٣,٦٢

٦٦٥,٣٩

٤٧٣,٢٦

٤

٤

٢

-

٢

-

-

-

١

٤

٢

-

٢

-

-

١

١٧٥,٠٠

١٧٥,٠٠

٦٢,٤٠

- 

١١٢,٦٠

-          

-

-

١١١,٠٦

٢٢٥,٧٥

٥٧,٠٠

-

١٦٨,٧٥

-

-

١١٢,٥٠

wلUم�ù٢٧٢١٥٥٧٦,٠٣١٩٠١٧٠٥٨,٦٥١٠٦٢٤,٣١ا
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 ôUB�ôوا qIMال ŸUDIل w�راG'ا lال�و“ي

)∂-2( rـدو‰ ر�ـ�

)5-2( rـدو‰ ر�ـ�

) ôUي5 الريö0( 

) ôUي5 الريö0( 

ا*IDMة

qـIـMالـ
 ôUB�ôاwلUم�ùا

ا*UDرا ا*وا�T ال��ريةالسpJ ا)ديديةالDر‚
�دد

lريUA*ا
Zوال�رام

mK�*ا
�دد

lريUA*ا
Zوال�رام

mK�*ا
�دد

lريUA*ا
Zوال�رام

mK�*ا
�دد

lريUA*ا
Zوال�رام

mK�*ا
�دد

lريUA*ا
Zوال�رام

mK�*ا
�دد

lريUA*ا
Zوال�رام

mK�*ا

٦٢٢٨٧٤,٢٣٧٥٤١,٠٨١٠٧٤٢,٥٣١٠٢٥٠,١٥٤١٤٢,٦٩٩٣٤٥٥٠,٦٨إفريقيا

٣٧٣٢٣٨,٠٢٨١٠٩٤,٨٨٩٧٤٥,٣٢٦١٤١,٥٩٢١٣٣,٩٣٦٢٥٣٥٣,٧٤آسيا

٤١٧٥,٠٠----٢١١٢,٦٠--٢٦٢,٤٠مناطق أخرى

wلUم�ù١٠١٦١٧٤,٦٥١٥١٦٣٥,٩٦٢١١٦٠٠,٤٥١٦٣٩١,٧٤٦٢٧٦,٦٢١٥٩١٠٠٧٩,٤٢ا

ال�و“يl ا'Gرا�w لŸUDI ال�OMة اô��مO�Uة

ا*IDMة

ال�OMة اô��مO�Uة
wلUم�ùا

w�Bر· الBوال ÁUO*اrOKF�ةال�BريةالC(ة اOمM�ن والUJسùا
�دد

lريUA*ا
Zوال�رام

mK�*ا
�دد

lريUA*ا
Zوال�رام

mK�*ا
�دد

lريUA*ا
Zوال�رام

mK�*ا
�دد

lريUA*ا
Zوال�رام

mK�*ا
�دد

lريUA*ا
Zوال�رام

mK�*ا

١٨١١٣١,٣٣٢٧١٣٤٩,١٣١٤٥٧٨,٢٦١١٦٤٥,١٢٧٠٣٧٠٣,٨٤إفريقيا

١٤٩٢١,٦٨٢٦١٥٢٢,٢٩١٦١٢٦٧,٥٥٨٤١٣,٦٢٦٤٤١٢٥,١٤آسيا

٤٢٢٥,٧٥--٢١٦٨,٧٥--٢٥٧,٠٠مناطق أخرى

wلUم�ù٣٤٢١١٠,٠١٥٣٢٨٧١,٤٢٣٢٢٠١٤,٥٦١٩١٠٥٨,٧٤١٣٨٨٠٥٤,٧٣ا
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wر„ ال�را�م�A*ا qال�موي

 U�UDIال w�U�ل w�راG'ا lال�و“ي

)∏-2( rـدو‰ ر�ـ�

)7-2( rـدو‰ ر�ـ�

) ôUي5 الريö0( 

) ôUي5 الريö0( 

ا*IDMة
الU�UDI  ا_�رÈالUMB�ة وال�FديsالUD�ةالeرا�ة

lريUA*دد ا�
Zوال�رامmK�*ا

lريUA*دد ا�
Zوال�رامmK�*ا

lريUA*دد ا�
Zوال�رامmK�*ا

lريUA*دد ا�
Zوال�رامmK�*ا

٦٢٣٧٧٩,٢٣١٥١٦٩٣,٤٨١٢١٢٧٧,٢١٢٠٥٧١,٥٩إفريقيا

١٨١٤٦٥,٣١٣٥٤٩٧٥,٨١٦٦٦٥,٣٩٥٤٧٣,٢٦آسيا

١١١٢,٥٠--١١١١,٠٦--مناطق أخرى

wلUم�ù٨٠٥٢٤٤,٥٤٥١٦٧٨٠,٣٥١٨١٩٤٢,٦٠٢٦١١٥٧,٣٥ا

ال�مويq ا*A�ر„
•

ÎU�ر�Aم Îöرو÷ ا*مولة 9ويIال الIرو÷ ا*و�Fة
ا*IDMة

mK�*ا الFدد mK�*ا الFدد
٦٨,٢٥ ١٠٦٣٠,٦٨ ١٩٧ ١٥٥٧٦,٠٣ ٢٧٢ إفريقيا

٥٨,١٨ ٩٩٤٨,٩٧ ١٠٠ ١٧٠٥٨,٦٥ ١٩٠ آسيا

٤١,٦٦ ٢٦٠,١٠ ٥ ٦٢٤,٣١ ١٠ مناطق أخرى

٦٢,٥٨ ٢٠٨٣٩,٧٥ ٣٠٢ ٣٣٢٥٨,٩٩ ٤٧٢ wلUم�ùا

ا*س�وبU  ال�را�مOة
)9-2( rـدو‰ ر�ـ�) ôUي5 الريö0( 

 Uا*س�وب
•

 Uا*س�وب الIرو÷ ا*و�Fة
�دد الدو‰ ا*IDMة

mK�*ا الFدد mK�*ا الFدد
٧٧,٢٤ ١٢٠٣١,٠٩ ٢٥٢ ١٥٥٧٦,٠٣ ٢٧٢ ٤٣ إفريقيا

٧٤,٤٨ ١٢٧٠٥,٨٩ ١٦٨ ١٧٠٥٨,٦٥ ١٩٠ ٢٧ آسيا

٦٥,٠٦ ٤٠٦,٢٢ ٧ ٦٢٤,٣١ ١٠ ٧ مناطق أخرى

٧٥,٥٩ ٢٥١٤٣,٢٠ ٤٢٧ ٣٣٢٥٨,٩٩ ٤٧٢ ٧٧ wلUم�ùا



م�رشوع حتت ال�شوء

سد مروي بجمهورية السودان
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Sشó مôوي éHم¡وájQ الùشوOا¿

∫ŸروA*ة اOهم√

 Ê«œu��« w� WO�bMN�«Ë W�uLM��« l�—UA*« d��√ s� ÍËd� b� ŸËdA� d��F�
 Î«d��uKO� ≥µ∞ bF�� w��« ÍËd� WM�b� s� »dI�U� qOM�« dN� Èd�� vK� lI�Ë
 f�U)« bIF�« cM� ÍËd� b� ŸËdA� …dJ�  √b�Ë ÆÂu�d)« WL�UF�« ‰UL�
 b�«e�*« VKD�« WK�UI�Ë e�F�« WODG� v�≈ ŸËdA*« ·bN�Ë ¨w{U*« ÊdI�« s�
 U�—b�  WOzU�dN�  W�U�  dO�u��  p�–Ë  ¨Ê«œu��«  w�  WOzU�dNJ�«  W�UD�«  vK�
 VFJ� d�� —UOK� ±≤,µ »—UI� U� ‰öG��«Ë lOL& ‰ö� s�  «ËU�O�±≤µ∞
 «c�Ë ÆÎ«d��uKO�  ±∑µ ‰uD� b��«  nK� b�9 …dO�� w� qOM�«  dN�  ÁUO� s�
 W�—UC�  WKI�  oI��Ë  w�dF�«  ÍœUB��ô«  ÊËUF�K�  ÎU�–u/  d��F�  ŸËdA*«
 WCN� À«b�≈ w� WC�d� ‰U�¬ WO�«œu��« W�uJ(« tOK� oKF� YO� ¨Ê«œu�K�
 oI�O�  ŸËdA*«  «c�  Ê√  UL�  Æœö��«  w�  WO�UL��«Ë  WO�«dL�Ë  W�œUB��«

∫UNL�√ s� w��« WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô« bz«uH�« s� b�bF�«

Æb��« ‰UL� dNM�« ÊUCO� Èu��� w� rJ���« – √ 
ÆqOM�« dN� s� W�Ëd*« WO�«—e�« WF�d�« …œU�“ – »

ÆWOJL��« …Ëd��« ÃU��≈ …œU�“ –  
 nFC�«  s�  d��√  v�≈  Ê«œu��«  w�  W��M*«  WOzU�dNJ�«  W�UD�«  …œU�“  ≠ À

ÆÎU��dI�
ÆqOM�« dN� ÁUO� s� t� …—dI*« WB(« s� Ê«œu��« …œUH��« …œU�“ ≠ Ã

 b��« w�UL� dNM�« w�Ë b��« …dO�� w� W�dNM�« W�ö*« …œU�“Ë qON��  ≠ Õ
ÆdNM�« ÁUO� Èu��� w� rJ���« o�d� s�

         ÊUJ�  l�u*«  `�B�  Ê√  l�u�*«  s�  YO�  ¨WOK;«  W�UO��«  ‘UF��«  ≠ Œ
Æw�UO� »c�

 XMLC� …b�U�*« l�—UA*« s� œb� “U$≈ - ÍËd� b� ŸËdA� —U�≈ w�Ë
 Î«d��uKO�  ≤±,±µ  ‰uD�  b�b�  WJ�  b�Ë  Î«d��uKO�  ∑∞  ‰uD�  W�d�  ‚d�  ¡UA�≈
 ¨ŸËdA*« w� 5K�UFK� WOMJ� …b�Ë ∑∞ s� W�uJ*«Ë WOMJ��« b��« WM�b� bOOA�Ë
 …œU�≈ œ«d*« 5M�«u*« s� WL�� n�√ µ∞ w�«u� ¡«u�ù WOMJ� …b�Ë ∂∞∞ ¡UA�≈Ë

ÆÂ≤∞±± ÂU� w� ŸËdA*« ‰UL�√ lOL� qL�J� Ê√ l�u�*« s�Ë ÆrNMO�u�

∫ ŸروA*ا nو�
 ‰u� j� bM� WO�ULA�« W�ôu�« w� l�«d�« ‰öA�« WIDM� bM� ÍËd� b� lI�
 ‰uD� ÍËd� b� —u�� b�1Ë Æ‰UL� W�—œ ±∏,µ ÷d� …dz«œË ‚d� W�—œ ≥≤
 5�HC�«Ë ÍËd� …d�e�� Î«—Ëd� .bI�« Èd�*« 5� U� Ÿ“u�� Î«d��uKO� π,≤ »—UI�
 YO� VFJ� d�� —UOK� ±≤,µ w�«u� b��« …dO�� l�� Ê√ l�u��Ë Èd�O�«Ë vMLO�«
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 ÆqOM�« Èd�� —u�� ‰u� vK� b��« r�� nK� Î«d��uKO� ±∑µ W�U�0 b�9 UN�√
∫WO�U��« ¡«e�_« s� ŸËdA*« ÊuJ��Ë

√- ا_�مU‰ ا*د�Oة∫
 Î̈«d�� ∂∑ v�≈ qB� ŸUH�—«Ë Î«d��uKO� π,≤ ‰uD� b��« r�� ¡UA�≈ qLA�

∫WO�U��«  U�uJ*« ¡UM� ‰ö� s� p�–Ë
 WD�� rC�Ë dNMK� vMLO�« …UMI�« vK� Î«d�� µ≤¥ ‰uD� w�U�d� b�  ≠ ±

ÆiOH*«Ë ¡U�dNJ�« bO�u�
 s�  Èd�O�«  …UMI�«  vK�  Î«d��  ∏¥∞  t�u� WOMO�  …«u�  Ë–  w�U�—  b�  ≠ ≤

ÆdNM�«
 vMLO�«  dNM�«  w�H{  vK�  WO�U�d�   UN�«Ë   «–  WO�U�—  œËb�  ≠ ≥
 W�U{ùU� Î̈«d�� ±¥µ∞Ë Î«d�� ¥≥∂¥ w�«u��« vK� UN�«u�√ mK�� Èd�O�«Ë
 ±∑≥∏Ë s1_« ·dD�« w� Î«d�� ≥±± ‰uD� WO�U�— œËb� œu�Ë v�≈

Æd��_« ·dD�« w� Î«d��
« - ا_�مU‰ الهOدرومOJO�UJOة∫ 

∫wK� U� qLA�
 s�  ÊuJ��  WOzU�ËdN�  bO�u�  WD��  ¡UA�≈  ∫¡U�dNJ�«  bO�u�  WD��  ≠ ±

Æ «ËU�O�±≤µ UNM� q� …—b�  «b�Ë dA�
 ¡U�dNJ�« qI� ◊uD� WJ�� bOOA�  ∫WO�dH�«  UD;«Ë qIM�« ◊uD�  ≠ ≤

ÆWO�uI�« WJ�A�U� bO�u��« WD�� j�d� q�u%  UD��Ë
  - ≈�Uد… �و�5 السUJن∫

 U�dLG�� w��« o�UM*«Ë b��« l�u� w� 5M�UI�« ÊUJ��« 5�u� …œU�≈
 …b�Ë ∂∞∞ ¡UM� ‰ö� s� WL�� n�√ µ∞ w�«u�� r�œb� —bI�Ë b��« …dO�� ÁUO�

Æ rNz«u�ù WOMJ�

À - ا*Aرو�U  ا*سU�د…∫
 j)«  v�≈  Ê«œu�—u�  ¡UMO�  s�  Î«d��uKO�  ≤±,±µ  ‰uD�  b�b� WJ� b�
 ¡UMO� w� qOL��K� nO�— ¡UA�≈Ë b��« ¡UM�  «bF� qI� ·bN� rzUI�« w�Ozd�«
 ∑∞ ‰uD�  qOM�«  dN�  w�H{ vK� 5I�d� o�Ë dL�_«  d���«  vK�  Ê«œu�—u�
 WOMJ� …b�Ë ∑∞ ¡UM�Ë  5�HC�«  5�  «—UO��U�  qIM�«  W�d� qON���  Î«d��uKO�

Æb��« l�u� »d�
Ã - ا(دمU  الهMدسOة واù�را· ∫

 UL�  ¨q�UJ�U�  ŸËdA*«  cOHM�  vK�  ·«d�ù«Ë  rO�UB��«  WF�«d�  qLA�
Æ5O*UF�« ¡«d�)« ÊU'  U�b� sLC��



الت≥ôjô الùشنوي
4∂

•�س�ة  ا*سUهمة  •�س�ة  ا*سUهمة  •  wلUم�≈
ا*مو‰ ا*سUهمة

ا*Aرو�U   ا*سU�د… ≈�Uد…  ال�و�5 اôس�UAري qIMو◊  الD� ¡UهربJة  الD�م ا_�مU‰  ا*د�Oة
٧٥ --- ٢٥ --- ٤ ٢٠ *٣١٠ الصندوق  السعودي  للتنمية

١٢ --- ٣٧ --- ٣٠ ٢٥ ٤٧٠ الصندوق  العربي  لإلمناء  اإلقتصادي  واإلجتماعي

--- --- ٢٨ --- --- ٢٠ ٢٠٠ الصندوق  الكويتي  للتنمية  اإلقتصادية  العربية

--- --- ١٠ --- ٢٠ ١٠ ٢٠٠ صندوق  أبوظبي  للتنمية

--- --- --- ١٣ ١٠ ٠,٥ ١٠٦ سلطنة  ُعمان

--- ٢٠ --- ٨٧ --- ٥,٥ ٦٠٨ حكومة  جمهورية  الصني  الشعبية

--- ٨٠ --- --- ٣٦ ١٩ ١٠٩٠ حكومة  السودان

١٣ --- --- --- --- --- ١٥ حكومة  قطر

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٢٩٩٩ wلUم�ùا

ŸروA*ا q9وي
∫ŸËdALK� WOK�uL��« W?D)« w�U?��« ‰Ëb?'« `?{u�Ë ¨ÍœuF� ‰U�— ÊuOK� ±±≤¥∂ w�«u� ‰œUF� U� Í√ wJ�d�√ —ôËœ ÊuOK� ≤πππ w�«u�� ŸËdALK� WO�UL�ù« nO�UJ��« —bI�

دور الMBدو‚∫
 Íc�« ÂUN�« ÍuLM��« ŸËdA*« «c� ‰UL�√ ‚öD�≈ w� rN� —Ëœ ‚ËbMBK� ÊU�
 ¨W�œUB��«Ë WO�UL��« WOL�√ s� t� U* Î«dE� s�“ cM� t� w�«œu��« VFA�« lKD��
 WO�dF�« o�œUMB�«  UL�U�� sL{ s� WL�U�� d��√ w�U� ‚ËbMB�« Âb� YO�
 w�UL�≈  s�  •±∞,≥¥  w�«u�  ‚ËbMB�«  WL�U��  q�9Ë  ¨q�uL��«  w�  W�—UA*«
 rOLB��« …œu�� ŸËdA*« vE�� Ê√ w� ‚ËbMB�« b�U� UL� ÆŸËdA*« nO�UJ�
 WOJO�Ë—bON�« »—U���«Ë WO�u�uO'«  «—U���ô« lOL� q�u9 w� t�L�U�* W�O��
 –≈  W��b� WOLK� UO�u�uMJ�  q�1 b��«  r�� Ê√Ë ÎU�uB� ¨ŸËdA*U�  WIKF�*«

 ÆœËb��U� W�U� WHK���  ULOLB�� ‚d� Àö� rC�

   «—œUB�« Z�U�d� ‰ö� s� Âb� ŸËdA*« ÕU$ù ‚ËbMB�«  «—œU�* Î«œ«b��«Ë
 ÍœuF� ‰U�— ÊuOK� ≥∑µ,∞∞ ‰œUF� U� Í√ wJ�d�√ —ôËœ ÊuOK� ±∞∞ mK�0 ÎU{d�
Æb��« ŸËdA* WKLJ*« 5�u��« …œU�≈  U�ËdA� `�UB� W�œuF�  U��M� q�uL��
 ¡UN��ô« vK� bO�u��« WD��Ë b��U� W�b�UF��« WDA�_« WO��U� X�—U� b�Ë

ÆUN�ö��« -Ë

 )ö0ي5 الدوôرا (

Æ «—œUB�« Z�U�d� ‰ö� s� wJ�d�√ —ôËœ ÊuOK� ±∞∞ UNM� *
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f�شاط الüشنóو¥ ‘ ‹ال

á«نWالو äاQOشاüشما¿ الVو πjو“
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  öON�� .bI�� WO�Ozd�« …UMI�« W�œuF��«  «—œUB�« Z�U�d�  d��F�
 «c�  ·bN�Ë  ÆÂU)«  jHM�«  dO�  W�œuF��«   «—œUBK�  ÊULC�«Ë  q�uL��«
 o�UM� v�≈ UN� ‰u�u�«Ë W�œuF��«  «—œUB�« r�� …œU�“ v�≈ Z�U�d��«
 w�  5�œuF��«  s�—bB*«Ë  W�œuF��«  l�UB*«  …b�U��Ë  …b�b�  ‚U�¬Ë
 b�Ë Ær�UF�« ¡U��√ lOL� w� s�œ—u��*« v�≈ ‰u�u�«Ë ¨ÃU��ù« w� l�u��«

Æ©Â≤∞∞≤® ?¼±¥≤≤Ø±¥≤± w�U*« ÂUF�« w� t�UL�√ Z�U�d��« √b�

√وÎô – �مUOK  9ويq الUBدرا  ا*F�مد… مq�� s الMBدو‚∫ 

 W�œuF��«   «—œUB�«  Z�U�d�  UNOK�  o�«Ë  w��«  q�uL��«   U�K�  ŸuL��  mK�
 WLOI�  WOKL�  ±∏  ©Â≤∞±∞®  ?¼±¥≥≤Ø±¥≥± ÂUF�«  ‰ö� W�œuF� lK� d�bB��
 q�uL��«  U�K� w�UL�≈ `�B� p�c?�Ë Æ‰U�— ÊuOK� ±≤±∂ w�«u� XGK� WO�UL�≈
 ∂≥≤∏ WLOI� ÎU�K� ±±∂  «—œUB�« Z�U�d� ‚öD�« cM� ‚ËbMB�« U�bL��« w��«
 W�uL�� Z�U�d��« Èb� b�u� UL� ¨…UGK*« …bL�F*«  UOKLF�« ·c� bF� ‰U�— ÊuOK�
 ÂUF�«  «c� ‰ö� …bL�F*«   UOKLF�«  oKF��Ë  ÆW�«—b�«  X% q�uL��«   U�K� s�
 ¨dB� ¨UO�d� ¨Ê«œu��« ∫WO�U��« ‰Ëb�« s� q� v�≈ W�œuF�  U�b�Ë lK� d�bB��
 ¨W�b�b� q�UO� vK� lK��«  qL�A�Ë  Æs�d���«Ë  sLO�«  ¨f�u�  ¨W�—u� ¨UO�uO�≈
 …bL�F*«  UOKLF�« XMLC� b�Ë ÆW�ËULO� œ«u�Ë WOzU�dN� œ«u� ¨WO�Ëd��  UI�A�
 q� w� W�uM�� W�œuF�  «—œU� q�uL�� WO�—U� „uM� l� q�u9 ◊uD� ∏ `��

Æf�u�Ë UO�d� ¨dB� ¨Ê«œu��« s�

�ÎUO�U – اUO�UH�ô  ا*و�Fة ل�مويq الUBدرا ∫

 W�U� WO�UH�« ±π ©Â≤∞±∞® ?¼±¥≥≤Ø±¥≥± w�U*« ÂUF�« w� ‚ËbMB�« l�Ë
 `�UB� ‰U�— ÊuOK� ±∞∞µ w�«u� XGK� WO�UL�≈ WLOI� W�d�bB�  UOKL� q�uL��
  ÆdB�Ë s�d���« ¨W�—u� ¨sLO�« ¨UO�uO�≈ ¨UO�d� ¨Ê«œu��« s� q� w� s�œ—u���
 œ«u�Ë WO�Ëd��  UI�A�Ë W�b�b� q�UO�Ë WO�«—“  «bF� vK� lK��« XKL��«Ë
 „uM��« s� œb� `�UB� q�u9 ◊uD�  UO�UH�« lO�u� v�≈ W�U{ùU� ÆWOzU�dN�
  UO�UH�ô« œb� w�UL�≈ `�B� p�c�Ë Æf�u�Ë Ê«œu��« ¨sLO�« ¨UO�d� s� q� w�
 ‰U�—  ÊuOK�  µ∂∏∞  w�UL�≈  mK�0  WO�UH�≈  ±∞≤  Z�U�d��«  ‚öD�«  cM�  WF�u*«

ÆÍœuF�
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�UA◊ ال�مويö� q‰ ال�Àö سMوا  ا_�Oر…

)1-3( rـدو‰ ر�ـ�) ôUي5 الريö0( 

ا*و�Fة ا*F�مد…

∏±∞٫µπ ∑±µ٫∞∞ d�U�� q�u9
Â≤∞∞∏

∏∂٫≤µ ±≤≥٫∑µ q�u9 ◊uD�

∏9∂٫∏4 ∏3∏٫75 Ÿا*جمو

∑≤∂٫∏π ∏±π٫∏∏ d�U�� q�u9
Â≤∞∞π

∑µ٫∞∞ ±¥µ٫∞∞ q�u9 ◊uD�

∏01٫∏9 9∂4٫∏∏ Ÿا*جمو

∂π∏٫∑∂ ∏±π٫µ∞ d�U�� q�u9
Â≤∞±∞

≥∞∂٫≤µ ≥π∂٫≤µ q�u9 ◊uD�

1005٫01 1215٫75 Ÿا*جمو
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w�راG'ا lال�و“ي Vس� qال�موي ◊UA�

)2-3( rـدو‰ ر�ـ�) ôUي5 الريö0( 

 ŸUDIال Vس� qال�موي ◊UA�

�دد ا*IDMة
 UOKمFال

• مs �دد 
 UOKمFال mK�*ا mK�*ا sم •

UOI�d�≈∑∞∂∞≤µ±≤,∑≤≥π,∑

UO�¬¥≥≥∑≥∑≤±,∂≤µ∏,∏

U�Ë—Ë√±±       ±∏,∑µ∞,≥∞

WO�ULA�« UJ�d�√±±≥∑,µ∞∞,∂∞

WO�uM'« UJ�d�√±±≥∑,µ∞∞,∂∞

wلUم�ù09100,∏32∂100∂11ا
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الدو‰ ا*Aمولة �Oمة الو�IOة اسU� rمq الو�IOة ر�r الو�IOة

لبنان¨ سورية¨ األردن¨ باكستان ٣٥٣,٢٥٠* بنك الرياض م.ت ٧/٠٠٢

٣٥٣,٢٥٠ wلUم�ùا

)3-3( rـدو‰ ر�ـ�) ôUي5 الريö0( 

�Uل�ÎU - �دمQ�  Uم5 ال�مويq و}مUن الUBدرا 

  ‰U�— ÊuOK� ≥µ∞∞ s� d��√ Â≤∞±∞ 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�U???L�≈ mK�
Æ©Â≤∞∞π ÂU� ‰U�— ÊuOK� ∏٥٠٠ s� b�e� U0 W�—UI�® Æ‰U�— ÊuOK� ±±∞∞∞ s� b�e� U� UN��u0 …UDG*« WOKFH�«  «—œUB�« XGK� b�Ë ¨ÊUL{ W???IO�Ë µ∞ œbF�

    ∫w�U��« ‰Ëb'« w� WMO�*« ¨‰U�— ÊuOK� ±∑,¥ mK�0 …b�b� ÊUL{ WIO�Ë lO�u� v�≈ W�U{≈ ¨WK�U�  «—œU� ÊUL{ WIO�Ë ≥∂ b�b& Â≤∞±∞ ÂUF�« ‰ö� - b�Ë

الدو‰ ا*Aمولة sدد ا*س�وردي� �Oمة الو�IOة اسU� rمq الو�IOة ر�r الو�IOة
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و�ozU الCمUن ال�w √�درهU ال�ر�Uمv�� Z �هUية الUFم 2010م

الUBدرا  ال�ODG� - w�هU بUلCمUن السMة

١,٩٨ ٢٠٠٣

٤٢,٣٣ ٢٠٠٤

٢٠٣,٥٩ ٢٠٠٥

٧١٥,٢٥ ٢٠٠٦

١٧٦٠,٢٤ ٢٠٠٧

٣٥٢٥,٤٤ ٢٠٠٨

٢٢٦١,٩٨ ٢٠٠٩

٢٤٩٨,٣٨ ٢٠١٠

١١٠٠٩,١٩ Ÿا*جمو

)5-3( rـدو‰ ر�ـ�) ôUي5 الريö0( 
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)1( r�ر o�Kم
ا�UO�UH  �رو÷ الMBدو‚ ا*و�Fة �ö‰ الH�ر… v�� 1395/1394  1432/1431هـ  )1975- 2010م(

Ÿا*جمو mK�*ا ŸروA*ا rاس UOIري�≈ Ÿا*جمو mK�*ا ŸروA*ا rاس UOIري�≈

الدولة  الدولة

١١٣,٧٩

٥٧,٠٠

٨٧,٤٠

٦٩,٢٤

٢٠,٦٠

١٠,٦٠

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

- املساكن الشعبية في كامنجي 

- دعم التكييف الهيكلي

- 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

تابع بوروندي

تشاد

تنزانيا

توجو 

تونس

١٣٢,٥٠

٢٣٠,٢٥

٤٥,٠٠

٩٤,٣٦

٥٩,٣٩

١٢٨,٠٠

٣٣٤,٨٧

٧٠,٥٠

٢٤,٥٠

٣٧,٥٠

١٥٥,٢٥

٤٠,٩٧

٣٤,٠٣

١٦,٠٠

٢٠,٠٠

٩,٠٠

٧,٣٦

١٧,٠٠

٢٥,٠٠

٤٥,٠٠

٣٤,٨٤

٢٤,٥٥

٤٥,٠٠

٤٠,٠٠

٤٣,٠٠

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

- طريق ازيزو – متمة

- طريق أسوسا – كرمك

- كهرباء الريف مبنطقة جيجيجا- دجاهبور

- 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 

- بناء وجتهيز املعاهد الفنية للتعليم والتدريب املهني 

- مطار جابرون الدولي 

- موربول للكهرباء 

- حماية شواطئ كوتونو

- إنشاء وجتهيز مستشفى سافي

- إنشاء وجتهيز املراكز اجلامعية (املرحلة األولى)

- 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

إثيوبيا

 أرتيريا

إفريقيا الوسطى

 أوغندا

 بتسوانا

بنني

 بوركينافاسو

 بوروندي
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Ÿا*جمو mK�*ا ŸروA*ا rاس الدولة Ÿا*جمو mK�*ا ŸروA*ا rاس الدولة

١٤٠٨,٠٩

 

٨٣,٦٦

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

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)

- إنشاء وتأهيل ثمان مدارس تعليمية

- 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

 

١٣٧١,٥٥

١٤٠,٠٣

 

١٨٨,١٧

٥٠,٠٠

١٣٢,٥٠

١٠٠,٠٠

٥٠,٠٠

٤٠,٠٠

٤٠,٠٠

٣٧,٥٠

٧٥,٠٠

٧٠,٠٠

٤٠,٢٧

٩,٠٠

٩٠,٧٦

٢٣,٣٠

٣٠,١٦

٦,٧٢

١٢,٠٠

١٢,٤٩

٣٧,٥٠

٣٧,٥٠

٢٨,٥٠

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

- حماية الشريط الساحلي من اإلجنراف بقرطاج وقمرت وحلق الوادي

- 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 التكييف الهيكلي

- طريق مندينابا – سوما

- إعادة تأهيل وتطوير مطار باجنول الدولي (املرحلة الثانية)

- طريق بريكاما – دار سالمي

- 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 

- اإلسكان االجتماعي بواليتي وهران ومستغامن 

 (تابع) تونس

اجلابون

جامبيا

اجلزائر
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Ÿا*جمو mK�*ا ŸروA*ا rاس الدولة Ÿا*جمو mK�*ا ŸروA*ا rاس الدولة

١٩٤٣,١٥

٧٨,٨٣

٣٥٢,٥٩

٣٤٦,٦٥

٥٦,٨٠

٨١,٨٠

٧٠,٩٠

٤٤,٠٠

٥٦٣,٠٠

٢٢٥,٠٠

١٥٠,٠٠

٢٠٠,٠٠

٤,٣٣

٣١,٠٠

٣٧,٥٠

٦,٠٠

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

٣,٣٧

١٣٣,٦٣

٢٤,٠٠

١٥,٠٠

٢١,٠٠

٣٤,٠٠

- إعمار اجلزيرة 

- إعمار مصانع السكر 

- اعمار 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

-  توليد الطاقة الكهربائية في املنطقة الغربية

   (قرض إضافي)

- 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 – ما مفي

- ترميم وتوسعة مستشفى بولقاتانقا اإلقليمي

-  إعداد دراسـة اجلدوى االقتصادية والفنية والتصمـيمات 

لطريق  جوكود ـ نزركور 

- طريق جوكود ـ نزركور

- تطوير التعليم 

- إنشاء وجتهيز املراكز الصحية الريفية 

- دعم القطاعني االجتماعي واالقتصادي  

- تطوير الوضع الصحي 

تابع السودان

سيراليون   

الصومال

غـانـا 

غينيا

٢٣,٦٦

٩٢٧,٤٢

٢٣,٦٦

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

٤,٢٣

١٢١,١٣

١٢٠,١٦

١٥,٣٠

- االتصاالت السلكية والالسلكية للريف 

- 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 

واملعدات  للطيران  الالسلكي  االتصال  وحتديث  -  حتسني 

املساعدة للمالحة اجلوية

- شراء معدات العلوم للتعليم

- طريق نياال – كاس - زالنجي 

- سكر كنانة 

- طريق الرهد  

زميبابوي 

السنغال

السودان 
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١٦٤,٨٩

٣٩٨,٤٥

٧٠,٦٠

٥٠,٦٦

٦٥٦,٨٤

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

٩٣,٧٥

- 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

- بناء سد تاوسا 

الكونغو الشعبية

كيـنـيــا

ليبيريا 

ليسـوتـو 

مـالي 

٦٤١,٣٨

٨١,٧٠

٢٢٣,٦٨

١٠٥,٠٠

٧٠,٠٤

٤٥,٠٠

٧٠,٠٠

٢٦,٠٠

٧٤,٠٠

٣٦,٠٠

٥٦,٢٥

٤٥,٠٠

٥٨,١٣

١٥,٩٠

٢٩,٠٠

٦,٨٠

١٢,٠٠

١٨,٠٠

١٠٥,٩٠

٠,٣٢

٣٤,٩٦

٣٧,٥٠

٤٥,٠٠

٣٧,٥٠

٣٧,٥٠

٣٠,٠٠

١٩,٧٠

٥٠,٣٤

- 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 متبو 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

- طريق سنقروبو - ياموسكرو

- منشآت التعليم الفني واملهني

-  طريق سنقروبو- ياموسكرو (اجلزء الثاني: تابو- تامودي) 

قرض إضافي

- إصالح السكك احلديدية 

- صيانة شبكة الطرق

تابع غينيا 

غينيا بيساو

الكاميرون 

كوت دي فوار

الكونغو 

الدميقراطية
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١٤٨٣,٠٠

٤٥,٠٠

١٠١٧,٣٥

٣٠,٣٠

٢٩٩,٦٥

٩٠,٠٠

٤٥,٠٠

١٦٦,٥٠

٢٢٦,٠٠

٣٣,٥٠

٨٣,٧٥

٨٥,٦٠

٢٦,٠٠

١٢,٠٠

١٢٠,٠٠

٩٤,٠٠

٧٥,٠٠

٩٥,٠٠

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

- بناء وجتهيز مدارس تعليمية في مدينتي تامنصورت وتامسنا

- 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 نواكشط مبياه الشرب من نهر السنغال

-  تزويد مدينة نواكشط مبياه الشرب                                                    

من نهر السنغال (قرض إضافي)

- طريق أطار – جتكجه

- شبكة توزيع املياه مبدينة نواكشوط

- إعادة التعمير والتنمية احلضرية 

- مجاري بلينز ويلمز

- مشروع اإلسكان وصوامع الغالل

- طريق نيامي ـ باليارا ـ فلينجي

- طريق مارجو 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)

تابع املغرب

مـالوي

موريتانيا 

موريشوس 

النيجر

األردن 

٨٦,٤٠

١٣٦٢,٥٣

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 اإلسكان االجتماعي مبنطقة سلوان بالناظـور 

ومنطـقة عيــن 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 بوشتي

مدغشقر

مصـر 

املغرب 
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١٥٢٢,٤١

٦٢٣,٧٦

٩٩٧,٥٦

١٧٣,٣٩

٣٧,٥٠

٥١,٩٥

١٥٠,٠٠

٣٠٠,٠٠

١٤٥,٢٥

٦٢,٢٤

٦٠,٠٠

٦٨,٧٧

١٨٧,٥٠

١٠٠,٠٠

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

- طريق مكران الساحلي

- إنشاء محطة قولن قول الكهرومائية

- إنشاء محطة نيلم جهلم الكهرومائية

- 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 األولى)

-  تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات اجلهدين       

٢٢٠ و٦٦ كيلو فولت

- برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية

- 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 (املرحلة الثانية)

- املستشفى التعليمي والتطبيقي بجامعة ديكوز أيلول

تابع باكستان

البحرين 

بنجالديش

تايالند

تركمانستان

تركيـا

١١٨٣,٦٣

٢٤٥,٧٠

٣٠٧,٥٠

٩٨٧,٨٢

١٠٥,٠٠

٨٩,٩٨

١٢,٧١

٦٣,٨٨

٢١,٨٩

٥٠,٣٠

٢٥,١٣

١٥,١٧

١٠٠,٠٠

١١٢,٥٠

٨٢,٥٠

١٩٣,٠٠

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

١٣٥,٠٠

٦٠,٠٠

٤٥,٠٠

٩٦,٩٩

٢١٨,٩٢

١٧٢,٢٩

١٢٨,٠٧

٢٣١,٥٣

٧,٤٠

١٦٥,٢٦

- محطة كهرباء العقبة احلرارية

- ري األغوار اجلنوبية (فيفا وخنزيرة)

- 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)

- محطة  توليد كهرباء السمرا (املرحلة الثالثة)

- 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)

-  إنشاء مستشفيني جامعيني في كل من جامعة               

سبليس مريت وجامعة آنداالس

- تشييد وجتهيز مدارس ثانوية

- إنشاء وإعادة تأهيل محطة آالت للضخ في منطقة بخارى

- السماد ميربر ماثيلو

- محطة كهرباء بيبري احلرارية

- إصالح سد تاربيال

- محطة كهرباء بيبري احلرارية (املرحلة الثانية)

-  الري والصرف لألراضي الواقعة على الضفة             

اليسرى لنهر أندوس  (املرحلة األولى)

- طريق سيبي ـ راكني  

- دعم التكيف الهيكلي

تابع األردن 

أذربيجان

أفغانستان

إندونيسيا 

اوزبكستان

باكستان  
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- طريق واينق ـ جيني 

- طريق قوانقمن ـ شنفنق

- حتسني البنيتني التحتية والبيئية ملدينة أكسيو

- مجمع التدريب املهني في بكني 

- املباني التعليمية في إقليم قانسو

- إنشاء مباني لكليات التعليم املهني في إقليم يونان

- إنشاء وجتهيز ثالثة مستشفيات في إقليم قانسو

 - إعادة إعمار املناطق املتضررة من الزلزال

- 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

- طريق كولياب - كاليخومب

- 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

طاجكستان

الفلبني

قازاقستان 

كوريا اجلنوبية

لبـنان 
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-  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

- تطوير حوض كالو قانقا

- 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)

- 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

- توسيع محطة كهرباء الناصرية

تابع تركيا

سري النكا

سلطنة عمان

سورية
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- باجماتي للري (املرحلة الثانية)

- استكمال مشروع بجمتي للري

- 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 
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- 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

- إعادة إعمار وتنمية منطقة قاف ألف (قرض إضافي)

- 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

- تطوير نظام الري لسد كانيان

- مارشندي الكهرومائي

- باجماتي للري (املرحلة األولى)

تابع لبنان 

املالديف

 

مـاليزيا 

ميامنار

نيبــال 
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- إنشاء الطريق اجلانبي ملدينة دورس

- تشيسف للطاقة

- برنامج إعادة إعمار جمهورية البوسنة والهرسك

- استكمال وجتهيز أربع مستشفيات

- صيانة الطرق

 

- مياه أبيا

- تأهيل وجتهيز عدد من مستشفيات الوالدة

 - مرسى شلوك

 - حتلية املياه املاحلة

- مرسى شلوك (املرحلة الثانية)

 ألبانيا

 البرازيل

 البوسنة والهرسك

 جامايكا

ساموا الغربية

 

كوبا

 مالطـا

∂≤¥,≥± Èر�√ o�UMرو÷ م� mلU�م Ÿمجمو

≥≥≤µ∏,99 Èا_�ر o�UM*وا UOو¬س UOIري�≈ sم qJدو‚ لMBرو÷ ال� mلU�م wلUم�≈



الت≥ôjô الùشنوي
∂3

)2( r�ر o�Kم
مسUهمU  ا*مJKة الFربOة السFودية

�w مRسسU  ال�MمOة الFربOة واOK�ùمOة والدولOة  ��v 2010/12/31م 

مسUهمة ا*مJKة
)‰U*ر√” ا sم •(

مسUهمة ا*مJKة
)wJر √مريôدو(

‰U*ر√” ا
)wJر √مريôدو(  UسسR*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 اإلقتصادي واإلجتماعي

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

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

٢٣,٦٠ ٦,٥٧٤,١٣١,٢٠٠ ٢٧,٨٤٦,٠٠٠,٠٠٠  البنك اإلسالمي للتنمية

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

٢,٨٤ ٥,٤٠٣,٨٠٠,٠٠٠ ١٨٩,٩٤٣,٠٠٠,٠٠٠  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

٣,٢١ ١٠,٧٥٧,٦٧٠,٠٠٠ ٣٣٤,٨٤٤,٨١٨,٠٠٠  صندوق النقد الدولي 

١,١٨ ٢,٣٤٨,٥٢٠,٠٠٠ ١٩٩,١٣٠,٩١٠,٠٠٠ هيئة التنمية الدولية

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

١٢,٠٤ ٤٣٩,٧٧٨,٠٠٠ ٣,٦٥٢,٠٠٠,٠٠٠  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

٣,١٣ ٥٩,٨١٣,٠٠٠ ١,٩١٢,٨٢٥,٠٠٠  الوكالة الدولية لضمان اإلستثمار

٠,١٩ ١٨٨,٠٥٠,٤٠٣ ١٠١,٠٩٥,٢٨٢,٧٥٨   بنك التنمية اإلفريقي

٠,٤٧٨ ٣٢٦,٣١٨,١٦٣ *---------   صندوق التنمية اإلفريقي

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

٩,٠٠ ٢٠,٨٨٤,٥٠٠ ٢٣٢,٠٥٠,٠٠٠  املؤسسة اإلسالمية لتأمني اإلستثمار وائتمان 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

٢٥,٠٠ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ احلساب اخلاص لدعم مشروعات القطاع اخلاص الصغيرة واملتوسطة في الدول العربية
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