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سمو رئيس مجلس الوزراء

حفظه اهلل ورعاه
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معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية
ووزير العدل ووزير األوقاف والشئون اإلسالمية
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تمهيــــد:
تلعب دولة الكويت دورا بارزا يف تقدمي امل�ساعدات املادية واملعنوية للدول واملجتمعات والهيئات 

واملر�ض، ومبا يحقق  والفقر واجلهل  الطبيعية  الكوارث  للإن�سان مواجهة  يكفل  املختلفة مبا 

الأولوية يف  كانت  ولقد  و�سكن،  و�سحة  تعليم  من  الأ�سا�سية  احلياة  ومقومات  الكرمي  العي�ض 

هذا الدور للمجتمعات العربية والإ�سلمية وخا�سة اجلاليات والأقليات يف الدول غري العربية 

املنت�سرة يف  الدول  من  العظمى  الغالبية  لي�سمل  الدور  هذا  م�ساحة  ات�سعت  ثم  والإ�سلمية، 

العامل.

رائد يف تقدمي  تقوم بدور  والتي  والأهلية  الر�سمية  والهيئات  املوؤ�س�سات  العديد من  واأن�ساأت 

الأوقاف  بوزارة  اأنيط  وقد  املختلفة  والهيئات  واملجتمعات  للدول  واملعنوية  املادية  امل�ساعدات 

وال�سئون الإ�سلمية مهمة رئا�سة ) اللجنة الدائمة للمعونات الإ�سلمية اخلارجية ( والتي �سكلت 

بقرار من جمل�ض الوزراء املوقر يف منت�سف �ستينات القرن املا�سي.

 وتهدف اللجنة الدائمة للمعونات الإ�سلمية اخلارجية اإىل ن�سر الدعوة الإ�سلمية مبختلف 

الو�سائل يف الداخل واخلارج ، واإحياء الرتاث الإ�سلمي ، اإ�سافة اإىل توثيق الروابط مع الدول 

واملنظمات الإ�سلمية والعاملية ، وامل�ساركة يف املوؤمترات الإ�سلمية املحلية والدولية ، ومد يد 

العون والتكامل مع امل�سلمني.

والتي  الإ�سلمية  وال�سئون  الأوقاف  لوزارة  العامة  الخت�سا�سات  �سياغة  عند  روعي  وقد   

ن�ست عليها املادة الثانية من املر�سوم الأمريي ال�سادر يف: 7 يناير 1979م ب�ساأن وزارة الأوقاف 

وال�سئون الإ�سلمية تاأ�سيل اأهداف اللجنة الدائمة للمعونات ال�سلمية اخلارجية.

املراكز  من  ملئات  واملعنوي  املادي  الدعم  تقدم  الإ�سلمية  وال�سئون  الأوقاف  وزارة  ومازالت 

واملدار�ض الإ�سلمية واملعاهد الرتبوية املنت�سرة يف خمتلف قارات العامل.

املا�سية  الأربعة  العقود  خلل  اخلارجية  الإ�سلمية  للمعونات  الدائمة  اللجنة  �سهدت  وقد 

تطورات عديدة �سملت : ) تغيري ا�سمها لي�سبح » جلنة التعاون الإ�سلمي « - ت�سكيلها – تطوير 

البيانات  �سروط قبول طلبات امل�ساعدة من املنظمات والهيئات واجلهات –  اخت�سا�ساتها – 

املطلوبة لعر�ض طلبات امل�ساعدة ( ، ورغم هذه التطورات العديدة التي �ساهمت يف تطوير عمل 

اللجنة حافظت الوزارة على الأهداف الأ�سا�سية التي ن�ض عليها قرار جمل�ض الوزراء اخلا�ض 

بت�سكيل اللجنة يف منت�سف �ستينات القرن املا�سي.
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ج���اءت فك���رة اإعداد هذه الدرا�س���ة رغب���ة من اإدارة العلق���ات اخلارجية يف املب���ادرة يف توثيق 

م�س���رية جلن���ة التعاون الإ�سلمي خلل ال�سنوات املالية الع�س���ر املا�سيات ، وحتديدا من ال�سنة 

املالي���ة )2001/2000( حت���ى ال�سنة املالية )2010/2009( والت���ي تغطي الفرتة من 2000/7/1 

حتى 2010/3/31م ، والتي تعترب ا�ستمرارا للم�سرية احلية للجنة الدائمة للمعونات الإ�سلمية 

اخلارجية.

وته���دف هذه الدرا�س���ة اإىل التعريف بجه���ود وزارة الأوقاف وال�سئ���ون الإ�سلمية ممثلة بلجنة 

التع���اون الإ�سلمي يف دع���م املراكز وامل�دار�ض الإ�سلمية واملعاهد الرتبوية املنت�سرة يف خمتلف 

ق���ارات الع���امل  ، والعم���ل على اإيجاد دعم مايل م�ساند للجنة ي�س���اف اإىل دعم ميزانية الدولة 

م���ن اأجل ال�ستم���رار يف مهمتها وذلك من خلل تفعيل قيمة ال�سراك���ة مع املوؤ�س�سات والهيئات 

الر�سمي���ة والأهلي���ة التي له���ا نف�ض الهتمامات، اإ�ساف���ة اإىل الرد املبني عل���ى بع�ض امل�سككني 

بجدوى عمل جلنة التعاون الإ�سلمي.

وت�ن�س���د ه���ذه الدرا�سة اأن تتمكن جلنة التعاون الإ�سلمي من تاأدية املهام املنوطة بها وفق القرار 

ال���وزاري رقم )2009/135( ال�سادر ب� 2009/6/7م ب�ساأن اإعادة ت�سكيل جلنة التعاون الإ�سلمي 

يف اإط���ار وزارة الأوق���اف وال�سئ���ون الإ�سلمي���ة باأداء يت�س���م باملو�سوعية، وان يك���ون مت�سقا مع 

اإ�سرتاتيجي���ة وزارة اخلارجية املرتكزة على �سرورة مراعاة الظروف الدولية اخلارجية وحماولة 

توظيفه���ا يف ما يخدم م�سلحة دول���ة الكويت، مع الرتكيز على دعم امل�ساريع ذات البعد التنموي 

والجتماعي مع �سرورة البتعاد عن دعم امل�ساريع يف املناطق ذات احل�سا�سية ال�سيا�سية والأمنية.

وتنتهج هذه الدار�سة درا�سة اجلهود ال�سابقة وت�سخي�ض واقع اللجنة، وذلك بهدف الو�سول اإىل 

ا�ست�سراف اأف�سل �سورة م�ستقبلية.

و�ستتن���اول هذه الدرا�سة ملح���ة تاريخية حول ن�ساأة جلنة التع���اون الإ�سلمي، ثم الواقع احلايل 

للجنة التعاون الإ�سلمي، فر�سالة اللجنة، واخت�سا�ساتها واأهدافها، و�سيا�ساتها.

ث���م �سننتقل لتناول الت�سكي���ل احلايل للجنة التعاون الإ�سلمي، فاجتماعات اللجنة، ثم امل�ساريع 

املركزي���ة للجن���ة التعاون الإ�سلمي والت���ي مت تنفيذها خلل ال�سنوات املالي���ة الع�سر املا�سيات 

فاإح�سائية بامل�ساعدات املقدمة عن طريق جلنة التعاون الإ�سلمي ، والتوزيع اجلغرايف والنوعي 

لهذه امل�ساعدات.

المقدمــــة:
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نشــأة لجنــة التعــاون اإلسالمــي :

- ملحة تاريخية حول ن�ساأة جلنة التعاون الإ�س�لمي.

- الواق�������ع احلال������ي للجن�����ة التع�����اون الإ�سلمي.

- ر�س���ال��������ة ل����ج����ن�������ة التع��������اون الإ�س��لم��������ي.

- اخت�سا�س��ات ل����ج���ن�����ة التع������اون الإ�س��لم�������ي.

- اأه��������داف ل����ج����ن�������ة التع���������اون الإ�س��لم�������ي.

- �سي��ا�س����ات ل����ج����ن������ة التع��������اون الإ�س��لم�������ي.

- الت�سكي����ل احلال�ي للجن���ة التع�����اون الإ�س����لم�ي.
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تاريخ  اإىل  الوقت  ذلك  يف  ت�سميتها  اختلفت  وان  الإ�سلمي  التعاون  جلنة  اإن�ساء  فكرة  تعود 

بت�سكيل   ( )1965/9( والقا�سي:  القرار رقم  الوزراء  1965/2/15م ، حيث �سدر عن جمل�ض 
جلنة للمعونات الإ�سلمية اخلارجية ( برئا�سة وزارة اخلارجية وع�سوية كل من : وزارة الأوقاف 

وال�سئون الإ�سلمية ، ووزارة ال�سئون الجتماعية والعمل.

ويف تاريخ : 1965/5/16م �سدر عن جمل�ض الوزراء القرار رقم )1965/24( والقا�سي : بت�سمية 

اللجنة ب�: ) اللجنة الدائمة للمعونات الإ�سلمية اخلارجية ( وحتديد �سلحياتها، وبيان مهمتها.

وبتاريخ : 1965/11/14م �سدر عن جمل�ض الوزراء القرار رقم )1965/62( والقا�سي : ) باإحالة 

اأعمال اللجنة الدائمة للمعونات الإ�سلمية اخلارجية اإىل وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سلمية (.

وبعد اإحالة اأعمال اللجنة اإىل وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سلمية �سدرت العديد من القرارات 

، وبيان مهمتها  اللجنة ، وحتديد �سلحياتها  العمل يف  اإجراءات  التي تهتم بتنظيم  الوزارية 

نوردها ح�سب الت�سل�سل التاريخي التايل :

لمحـة تاريخيـة حـول نشـأة لجنـة التعـاون اإلسالمـي:

ب�س����������اأن�سادر بتاريخالقرار الوزاري رقم

ت�سكيل جلنة املعونات الإ�سلمية اخلارجية وحتديد 1984/911984/7/5
•
اخت�سا�ساتها.

ت�سكيل جلنة املعونات الإ�سلمية اخلارجية وحتديد 1986/71986/1/18

اخت�سا�ساتها.

ت�سكيل جلنة املعونات الإ�سلمية اخلارجية.1993/2431993/12/28

التنفيذية 1995/1021995/8/5 واللجنة  الإ�سلمي،  التعاون  جلنة  ت�سكيل 

للتعاون الإ�سلمي.

اإن�ساء ال�سندوق الوقفي للتعاون الإ�سلمي.1996/21996/1/9

1996/431996/6/5

اخلا�ض   )1995/102( رقم  الوزاري  القرار  اإلغاء 

جميع  وحتويل   ، الإ�سلمي  التعاون  جلنة  باإن�ساء 

اخت�سا�ساتها اإىل ال�سندوق الوقفي للتعاون الإ�سلمي 

املن�ساأ بالقرار الوزاري رقم )1996/2(.

اإلغاء ال�سندوق الوقفي للتعاون الإ�سلمي وت�سكيل جلنة 1999/651999/7/12

للتعاون الإ�سلمي بوزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سلمية.

• هناك فجوة تاريخية تتمثل يف الفرتة من عام )1966م( حتى عام )1983م( مل يت�سنى لنا تاأريخ تطور جلنة املعونات 
ال�سلمية اخلارجية خللها ، وذلك لتلف اأر�سيف اللجنة بعد اأحداث الغزو العراقي الغا�سم على دولة الكويت.
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�سكل���ت جلنة التع���اون الإ�سلمي يف اإط���ار وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سلمي���ة مبوجب القرار 

ال���وزاري رق���م )2000/19( ال�س���ادر يف 2000/3/13م، وعق���د اأول اجتم���اع للجن���ة بتاري���خ 

2000/3/27م ، برئا�سة معايل / د. �سعد جا�سم الها�سل ) وزير العدل ووزير الأوقاف وال�سئون 

الإ�سلمية ( اآنذاك.

ومن���ذ ذل���ك التاريخ �سدرت العديد من القرارات الوزارية اخلا�س���ة بتنظيم اإجراءات العمل يف 

اللجنة ، وحتديد �سلحياتها ، وبيان مهمتها ، نوردها ح�سب الت�سل�سل التاريخي التايل :

 الواقـع الحالـي للجنـة التعـاون اإلسالمـي :

ب�س����������اأن�سادر بتاريخالقرار الوزاري رقم

2001/232001/4/4
اإعادة ت�سكيل جلنة التعاون الإ�سلمي بوزارة الأوقاف 

وال�سئون الإ�سلمية.

2001/822001/7/17

لئح���ة جلنة التع���اون الإ�سلمي ، والتي ت�ستمل على: 

)اإعادة ت�سكيل جلنة التعاون الإ�سلمي – اخت�سا�سات 
اللجنة – �سروط قبول طلبات امل�ساعدة من املنظمات 

والهيئات واجلهات – البيانات املطلوبة لعر�ض طلبات 

امل�ساعدة – اجتماعات اللجنة(.

اإع���ادة ت�سكيل جلنة التعاون الإ�سلمي يف اإطار وزارة 2002/1132002/8/6

الأوقاف وال�سئون الإ�سلمية.

2008/402008/2/12
�س���م ال�سيد وكي���ل ال���وزارة امل�ساعد ل�سئ���ون القراآن 

الك���رمي والدرا�سات الإ�سلمي���ة واحلج لع�سوية جلنة 

التعاون الإ�سلمي.

اإع���ادة ت�سكيل جلنة التعاون الإ�سلمي يف اإطار وزارة 2008/1342008/5/19

الأوقاف وال�سئون الإ�سلمية.

�سيا�س���ات تقدمي امل�ساع���دات املالي���ة مل�ساريع اجلهات 2009/1022009/4/16

الإ�سلمية اخلارجية من خلل جلنة التعاون الإ�سلمي.

اإع���ادة ت�سكيل جلنة التعاون الإ�سلمي يف اإطار وزارة 2009/1352009/6/7

الأوقاف وال�سئون الإ�سلمية.

لئح�ة جلن�ة التع�اون الإ�سلم�ي.2009/1552009/6/24
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ت�سعى جلنة التعاون الإ�سلمي اإىل الإ�سهام يف اإقامة وتعزيز علقات دولة الكويت مع املحيط 

الإ�سلمي دول وجاليات واأقليات يف �ستى جمالت التنمية والإغاثة ، مبا ير�سخ مكانة دولة 

الكويت وريادتها ، وي�سمن ا�ستقطاب التاأييد لق�ساياها العادلة. 

املنظمة  واللوائح  ال�سيا�سات  ور�سم   ، ال�سرتاتيجيات  بو�سع  الإ�سلمي  التعاون  تخت�ض جلنة 

وامل�ساعدات  املعونات  �سرف  اأولويات  وحتديد  اأهدافها،  لتحقيق  اللزمة  القرارات  واتخاذ 

للطلبات املعرو�سة عليها، كما تعمل اللجنة على مد ج�سور التوا�سل وتوثيق روابط التعاون مع 

العامل الإ�سلمي واملنظمات واجلهات الإ�سلمية والإقليمية والدولية، وذلك بالتن�سيق والتكامل 

مع الأجهزة الر�سمية والأهلية.

• اإعداد واإقرار �سيا�سات جلنة التعاون الإ�سلمي اخلارجية.

• اإقرار برامج واأن�سطة �سيا�سات اللجنة يف جمالت التعاون الإ�سلمي اخلارجي.

• دعم العمل اخلريي الر�سمي والأهلي اخلارجي.

• دعم التن�سيق يف جمال العمل الإ�سلمي اخلارجي مع اجلهات املختلفة العاملة يف هذا املجال.

• اإيجاد �سيغ للتعاون مع اجلهات الر�سمية اخلارجية واملنظمات الإ�سلمية العاملة يف احلقل 
الإ�سلمي.

واملنظمات  واجلاليات  والأهلية  الر�سمية  للموؤ�س�سات  العون  تقدمي  وقواعد  نظم  و�سع   •
الإ�سلمية.

• اإقرار �سرف امل�ساعدات للهيئات واجلهات الإ�سلمية اخلارجية.

رسالــة لجنـة التعـاون اإلسالمـي :

إختصاصات لجنـة التعـاون اإلسالمـي :

أهــداف لجنـة التعـاون اإلسالمـي :
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وااللتزام  معها  والتوافق  اخلارجية  العالقات  جماالت  يف  الدولة  باإ�سرتاتيجية  االرتباط   •
باأولوياتها وم�ستجداتها. 

• التاأكيد على الدور التوجيهي والت�ن�سيقي للجنة واإ�سناد التنفيذ للأجهزة الر�سمية والأهلية املتخ�س�سة.
• دعم التوا�سل بني الأجهزة الر�سمية التنفيذية لتحقيق اأكرب قدر من الن�سجام يف التحرك 

امليداين اخلارجي.

• تعزيز االعتماد على العمل املوؤ�س�سي يف اإدارة الن�ساط اخلارجي ودعم العمل اجلماعي يف 
التخطيط له وتنفيذه.

ا�ستمرار  ل�سمان  امل�ساريع  وتنفيذ  املوؤ�س�سات  ت�سجيل  يف  الوقفية  ال�سيغة  على  الت�سجيع   •
املوؤ�س�سات يف اأداء ر�سالتها الأ�سا�سية. 

• احلر�ض على تبني م�ساريع متكاملة ذات اأولوية وتنفيذها بالتعاون مع جهات ر�سمية اأو اأهلية متخ�س�سة.

مبوجب  الإ�سلمية  وال�سئون  الأوقاف  وزارة  اإطار  يف  الإ�سلمي  التعاون  جلنة  ت�سكيل  اأعيد 

وزير  معايل  برئا�سة   ، 2009/6/7م  بتاريخ  ال�سادر   2009 ل�سنة   135 رقم  الوزاري  القرار 

الأوقاف وال�سئون الإ�سلمية وع�سوية كل من :

سياســات لجنـة التعـاون اإلسالمـي :

التشكيل الحالي للجنـة التعـاون اإلسالمـي :

نائب�ا للرئي�ضوكيل وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سلمية1.

مدير عام بيت الزكاة – اأو من يكلفه مبا ل تقل درجته عن وكيل 2.

وزارة م�ساعد
ع�سوا

وكيل وزارة اخلارجية – اأو من يكلفه مبا ل تقل درجته عن وكيل 3.

وزارة م�ساعد
ع�سوا

ع�سواوكي�ل الوزارة امل�ساعد للتن�سيق الفني والعلقات اخلارجية4.

ع�سوانائب الأمني العام للم�سارف الوقفية بالأمانة العامة للأوقاف5.

ع�سواوكي�ل ال�وزارة امل�ساع�د لل�سئ�ون الإداري�ة واملالي�ة6.

ع�سواوك�يل ال�وزارة امل�ساع�د للتخطي���ط والتطوي���ر7.

ع�سواوكيل الوزارة امل�ساعد ل�سئون القراآن الكرمي والدرا�سات الإ�سلمية8.

ع�سوامدي����ر اإدارة العلق���ات اخلارجي���ة9.

ع�سوا ومقررامراقب التعاون اخلارجي باإدارة العلقات اخلارجية 10.
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انجــازات لجنــة التعــاون اإلسالمــي:

- اجتماع��ات جلن�ة التع�اون الإ�سلم�ي.

- امل�ساريع املركزية للجنة التعاون الإ�سلمي.

- �سور لبع�ض امل�ساريع املركزية التي مت تنفيذها 

بالكامل.
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عق���دت جلنة التعاون الإ�سلمي من���ذ اإن�ساءها يف: 2000/3/13م حتى 2010/3/31م خم�سون 

اإجتماعا ، موزعة وفقا لتواريخ انعقادها طبقا للتي :

اجتماعـات لجنـة التعـاون اإلسالمـي:

ملحظاتعدد الجتماعاتال�سنة

10 %20005م

20017% 14

10 %20025م

12 %20036م

12 %20046م

8 %20054م

6 %20063م

6 %20073م

8 %20084م

14 %20097م

100 %50اإجمال�ي ع�دد الجتماع�ات
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اإن م���ن اأب���رز اجنازات جلن���ة التعاون الإ�سلم���ي تنفيذها حلوايل )60( م�س���روع مركزي، وهي 

امل�ساري���ع الت���ي تف���وق تكلف���ة الواح���د منها ثلثني األ���ف دينار كويت���ي وذلك خ���لل الفرتة من 

2000/3/13 حتى 2010/3/31، وذلك وفق التف�سيل التايل :

المشاريـع المركزيـة للجنـة التعـاون اإلسالمـي:

امل�سروعاملبلغ د.كالبلدا�سم اجلهةم

بناء �سكن للطالبات -/000 340م�سرجامعة الأزهر1

املغرتبات بجامعة الأزهر

جامعة الأحناف يف 2

مدينة تايباد
بناء امل�سجد اجلامع الكبري -/197 267اإيران

يف مدينة تايباد

وزارة الإر�ساد والأوقاف  3

بجمهورية ال�سودان
�ستة م�ساريع مت�نوعة-/250 213ال�سودان

موؤ�س�سة املدار�ض 4

الإ�سلمية يف مان�س�سرت
-/000 200اململكة املتحدة

�سراء مركز الرتاث 

الإ�سلمي الربيطاين يف 

مان�س�سرت

اجلامعة الإ�سلمية 5

العاملية �سيتا غونغ
بناء قاعة املحا�سرات -/000 164بنغلد�ض

الكربى وجتهيزها وتاأثيثها

املجل�ض الأعلى لل�سئون 6

الإ�سلمية يف ت�ساد
بناء )58( دكان وقفي-/000 135ت�ساد

اجلامعة الإ�سلمية 7

بالنيجر
بناء كلية الرتبية-/800 134النيجر

8
وزارة العدل وال�سئون 

الدينية بجمهورية 

ال�سومال

خم�سة م�ساريع مت�نوعة-/800 125ال�سومال

بناء مكتبة دولة الكويت -/259 125تايلندجامعة جال ال�سلمية9

العامة وجتهيزها

م�سجد كولون يف هونغ 10

كونغ
ترميم م�سجد كولون يف -/000 120هونغ كونغ

هونغ كونغ
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امل�سروعاملبلغ د.كالبلدا�سم اجلهةم

اجلامعة الإ�سلمية 11

العاملية �سيتا غونغ
بناء امل�سجد املركزي -/343 106بنغلد�ض

للجامعة

بناء �سكن للطلب-/000 106قرغيز�ستانجامعة �سداقة ال�سعوب12

13
م�سروع بناء املركز 

الكويتي للث�قافة 

الإ�سلمية يف باكو

بناء املركز الكويتي للث�قافة -/000 105اأذربيجان

الإ�سلمية يف باكو

14
املجل�ض الأذربيجاين 

الإ�سلمي العاملي 

للو�سطية

ثلثة م�ساريع مت�نوعة-/610 103اأذربيجان

بناء اأحد مباين املدر�سة-/000 100مملكة البحرينمدر�سة الإميان15

-/000 95تايلندجامعة جال ال�سلمية16
ا�ستكمال بناء م�سجد 

الكلية على اأن ي�سمى 

با�سم دولة الكويت

الإدارة الدينية مل�سلمي 17

جمهورية تتار�ستان
-/287 89تتار�ستان

ا�ستكمال بناء مركز 

لتحفيظ القراآن ، الكرمي 

منا�سفة مع الهيئة اخلريية 

الإ�سلمية العاملية

م�سجد مدينة بوبو ديو 18

ل�سو
بناء م�سجد املغفور له ال�سيخ -/800 82بوركينا فا�سو

جابر الأحمد ال�سباح

19
م�سجد �سلطان 

عبدالعزيز يف بلدة 

بو�سان�سكي �سامت�ض

البو�سنة 

والهر�سك
بناء م�سجد-/000 80

جامعة حممود ك�سغري 20

للدرا�سات ال�سرقية
بناء طابق يف املبنى -/000 80قرغيز�ستان

اجلديد اخلا�ض باجلامعة

21

اجلمعية الث�قافية 

للن�ساء امل�سلمات 

يف �سوي�سرا )املعهد 

الث�قايف  الإ�سلمي (

دعم م�سروع متحف -/000 72�سوي�سرا

ح�سارات الإ�سلم

�سراء مقر مركز اأبو هريرة-/000 71كندامركز اأبو هريرة22
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امل�سروعاملبلغ د.كالبلدا�سم اجلهةم

23
املجل�ض الأذربيجاين 

الإ�سلمي العاملي 

للو�سطية

تو�سعة م�سجد كويت -/000 65اأذربيجان

اخلري ) اأبو بكر (

بناء م�سجد اجلامعة-/700 61بنغلد�ضجامعة جهانغري نغر24

جمل�ض �سورى املفتني 25

لرو�سيا
-/000 60رو�سيا

طباعة خم�سني األف 

ن�سخة من الكتاب املدر�سي 

) الث�قافة الإ�سلمية (

ا�ستكمال بناء م�سجد -/886 57اندوني�سيام�سجد الكوثر26

الكوثر يف جاكرتا

الحتاد الإ�سلمي يف 27

بوركينا فا�سو
بناء كلية اللغة العربية -/281 54بوركينا فا�سو

والدرا�سات الإ�سلمية

-/000 54الهندجممع الفقه الإ�سلمي28
�سراء اأر�ض للمجمع م�ساحتها 

)4000( ذراع يف قرية زيد بور 
بقرب منطقة جامعة نغر

مركز ال�سباب امل�سلم يف 29

الفلبني
بناء مركز اإ�سلمي يف -/000 52الفلبني

مدينة باراغ ماغنداناو

امل�سيخة الإ�سلمية يف 30

ليفنو )اللجنة التنفيذية(
البو�سنة 

والهر�سك
51 660/-

ترميم وجتهيز املركز 

الث�قايف والجتماعي 

والرتبوي

اجلامعة الإ�سلمية – 31

كريال
بناء كلية احلديث-/200 50الهند

مدر�سة م�سباح الدين 32

الإ�سلمية – جنوب تايلند
بناء مكتبة للدرا�سات -/000 50تايلند

الإ�سلمية

املركز الإ�سلمي يف 33 

اأفريقيا الو�سطى

اأفريقيا 

الو�سطى
بناء املركز الإ�سلمي يف -/000 50

اأفريقيا الو�سطى

املركز الث�قايف الن�سائي  34

)نحلة(
البو�سنة 

والهر�سك
50 000/-

ا�ستكمال بناء املركز 

الث�قايف الن�سائي يف مدينة 

�سراييفو
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امل�سروعاملبلغ د.كالبلدا�سم اجلهةم

35
م�سروع التوثيق واخلطة 

الإعلمية للجنة 

التعاون الإ�سلمي

-/000 50الكويت
دعم م�سروع التوثيق 

واخلطة الإعلمية للجنة 

التعاون الإ�سلمي

36

الإدارة الدينية مل�سلمي 

جمهورية ال�سي�سان 

التابعة لرو�سيا 

الحتادية

جمهورية 

ال�سي�سان
49 176/-

بناء �سكن طلب يت�سع 

خلم�سني طالب �سمن 

املجمع التعليمي يف مدينة 

غروزين

37
املجل�ض الأذربيجاين 

الإ�سلمي العاملي 

للو�سطية

اإن�ساء دار علمية ومطبعة -/000 45اأذربيجان

وقفية

احتاد امل�سلمني 38

الكوريني
بناء املركز الإ�سلمي يف -/350 40كوريا اجلنوبية

مدينة فوت�سون

املجل�ض الإ�سلمي 39

الرو�سي
-/000 40رو�سيا

�سراء خم�ض مراكز 

اإ�سلمية يف عدة مناطق 

يف رو�سيا

40

الهيئة العاملية للإعجاز 

العلمي يف القراآن 

وال�سنة

اململكة

العربية 

ال�سعودية

40 000/-

امل�ساهمة يف اإنتاج اأول 

مو�سوعة علمية جامعة 

للإعجاز العلمي يف القراآن 

وال�سنة على اأقرا�ض 

م�سغوطة  ) C.D ( لتكون 

مرجعا �سامل لق�سايا 

الإعجاز وبحوثه ، على اأن 

يكتب ا�سم دولة الكويت 

على الإ�سدار

41
امل�ساريع الإ�سلمية 

يف جمهورية اإيران 

الإ�سلمية

-/000 39اإيران
بناء م�سجد ومركز 

اإ�سلمي يف منطقة 

جمباظ قاعو�ض

م�سجد حمكمة 42

رانغاماتي
بناء م�سجد حمكمة -/300 37بنغلد�ض

رانغاماتي
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امل�سروعاملبلغ د.كالبلدا�سم اجلهةم

43

املركز العاملي للتعريف 

بنبي الرحمة – �سلى 

اهلل عليه و�سلم – 

التابع لرابطة العامل 

الإ�سلمي

اململكة

العربية

ال�سعودية

36 300/-

امل�ساهمة يف عقد موؤمتر 

دويل بعنوان : نحو تفاهم 

عاملي يحرتم احلرية ومينع 

الإ�ساءة للأنبياء ، يف 

ا�ستكهومل بال�سويد

44
املعهد الأوربي للعلوم 

الإن�سانية يف �ساتو 

�سينون

اإن�ساء حمطة لت�سفية -/000 36فرن�سا

املياه امل�ستعملة

45

املركز الدويل للتدريب 

وال�ست�سارات والتنمية 

)املركز الدويل ملراقبة 
ال�سلمفوبيا(

-/565 35اململكة املتحدة

اإن�ساء موؤ�س�سة متخ�س�سة 

تقوم بر�سد ظاهرة العداء 

على الإ�سلم وظاهرة 

ا�ستهداف امل�سلمني 

وموؤ�س�ساتهم

جمعية ترقية التعليم 46

الإ�سلمي بالنيجر
بناء معهد اللغة العربية -/446 35النيجر

والث�قافة الإ�سلمية

املجل�ض الإ�سلمي 47

العاملي للدعوة والإغاثة
-/580 33م�سر

تو�سعة مبنى املجل�ض 

احلايل على اأن ي�سمى 

با�سم دولة الكويت

48
امل�ستو�سف اخلريي 

بقرية ميت حبي�ض 

القبلية

بناء وجتهيز امل�ستو�سف-/000 32م�سر

مركز �سلح الدين 49

الإ�سلمي يف تورنتو
-/000 30كندا

بناء معمل كمبيوتر �سمن 

تو�سعة مدر�سة �سلح 

الدين الإ�سلمية

50
الإدارة الدينية مل�سلمي 

جمهورية طاجيك�ستان
بناء م�سجد يعقوب-/000 30طاجيك�ستان

بناء كلية ال�سريعة-/000 30الهندجمعية �سباب الإ�سلم51

وزارة الأديان يف 52

جمهورية بنغلد�ض
بناء )1000( بيت من بيوت -/000 30بنغلد�ض

الفقراء
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امل�سروعاملبلغ د.كالبلدا�سم اجلهةم

53
جمعية الرعاية 

الجتماعية ) مدر�سة 

بان اآ�سيا الدولية (

بناء مبنى املرحلة -/000 30تايلند

املتو�سطة

54
الهيئة العاملية للإعجاز 

العلمي يف القراآن 

وال�سنة

اململكة

العربية 

ال�سعودية

30 000/-

امل�ساهمة يف متويل عقد 

املوؤمتر العاملي العا�سر 

للإعجاز العلمي واملقرر عقده 

يف جمهورية تركيا

55
املركز الث�قايف 

الإ�سلمي يف مدينة 

نيويورك

الوليات 

املتحدة 

الأمريكية

30 000/-
عقد دورات لتاأهيل الأئمة 

يف الوليات املتحدة 

الأمريكية

56
املجل�ض الأذربيجاين 

الإ�سلمي العاملي 

للو�سطية

-/000 30اأذربيجان

طباعة )29( كتاب مرتجم 

اإىل اللغتني الذرية 

والرو�سية من الكتب 

اخلا�سة بن�سر الو�سطية 

والعتدال الإ�سلمي

57
جمعية الرعاية 

الجتماعية )مدر�سة 

بان اآ�سيا الدولية(

-/000 30تايلند

امل�ساهمة يف م�سروع بناء 

مركز الكويت الث�قايف 

لتعليم اللغة العربية 

والقراآن الكرمي

-/000 30اململكة املتحدةمركز طيبة الإ�سلمي58
امل�ساهمة يف �سراء وجتهيز 

مركز طيبة الجتماعي للرتاث 

والتعليم يف مدينة لي�سرت

59
الحتاد الوطني لطلبة 

الكويت فرع اململكة 

املتحدة وايرلندا

رعاية املهرجان ال�سنوي -/000 30اململكة املتحدة

للحتاد

املجل�ض الأعلى لل�سئون 60

الإ�سلمية يف غامبيا
بناء معهد تدريب الأئمة -/820 29غامبيا

والدعاة

-/610 482 4 الإجمايل

فقط اأربعة مليني 

واأربعمائة واثنان وثمانون 

األفا و�ستمائة وع�سرة دينار 

كويتي ل غري
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28



29

صور لبعض المشاريع المركزية
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م�سجد دولة الكويتامل�سروع

جامعة جاال اال�سالميةاجلهة املنفذة

مملكة تايالندالبلد

فقط خم�سة وت�سعون األف دينار كويتي الغريتكلفة امل�سروع

مكتبة دولة الكويت العامةامل�سروع

جامعة جاال اال�سالميةاجلهة املنفذة

مملكة تايالندالبلد

تكلفة امل�سروع
ف��ق��ط م��ائ��ة وخ��م�����س��ة وع�����س��رون األ��ف��ا وم��ائ��ت��ان 

وت�سعة وخم�سون  دينار كويتي الغري
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قاعة املحا�سرات الكربىامل�سروع

اجلامعة االإ�سالمية العاملية �سيتا غونغاجلهة املنفذة

جمهورية بنغالد�ش ال�سعبيةالبلد

فقط مائة واأربعة و�ستون األف دينار كويتي الغريتكلفة امل�سروع

م�سجد الكوثرامل�سروع

م�سجد الكوثراجلهة املنفذة

جمهورية اإندوني�سياالبلد

تكلفة امل�سروع
فقط �سبعة وخم�سون األفا و�ستة وثمانون دينار 

كويتي الغري
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مبنى املكتبة العامةامل�سروع

جامعة دار ال�سالماجلهة املنفذة

جمهورية الهندالبلد

فقط ثالثني األف دينار كويتي الغريتكلفة امل�سروع

مبنى املدر�سة املتو�سطةامل�سروع

اجلهة املنفذة
جمعية الرعاية االإجتماعية )مدر�سة بان اآ�سيا 

الدولية(

مملكة تايالندالبلد

فقط ثالثني األف دينار كويتي الغريتكلفة امل�سروع



33

امل�سروع
م�سجد �سلطان عبدالعزيز يف بلدة بو�سان�سكي 

�سامت�ش

امل�سيخة االإ�سالمية يف البو�سنة والهر�سكاجلهة املنفذة

جمهورية البو�سنة والهر�سكالبلد

فقط ثمانون األف دينار كويتي الغريتكلفة امل�سروع
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معهد غامبيا لتدريب االأئمة والدعاةامل�سروع

املجل�ش االأعلى لل�سئون االإ�سالمية يف غامبيااجلهة املنفذة

جمهورية غامبياالبلد

تكلفة امل�سروع
فقط ت�سعة وع�سرون األفا وثمامنائة وع�سرون 

دينار كويتي الغري

قاعة متعددة االأغرا�شامل�سروع

مدر�سة االإمياناجلهة املنفذة

مملكة البحرينالبلد

فقط مائة األف دينار كويتي الغريتكلفة امل�سروع
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امل�سجد املركزي جلامعة جهانغري نغرامل�سروع

جامعة جهانغري نغراجلهة املنفذة

جمهورية بنغالد�ش ال�سعبيةالبلد

تكلفة امل�سروع
كويتي  دينار  و�سبعمائة  األفا  و�ستون  واحد  فقط 

الغري

امل�سروع
م�سجد املغفور له ال�سيخ جابر االأحمد اجلابر 

ال�سباح

جمعية العون املبا�سر )جلنة م�سلمي اأفريقيا(اجلهة املنفذة

بوركينا فا�سو )مدينة بوبو ديو ال�سو(البلد

تكلفة امل�سروع
ف��ق��ط اث��ن��ان وث��م��ان��ون األ��ف��ا وث��م��امن��ائ��ة دي��ن��ار 

كويتي الغري
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املركز االإ�سالمي يف مدينة باراغ ماغنداناوامل�سروع

مركز ال�سباب امل�سلم يف الفلبنياجلهة املنفذة

اجلمهورية الفلبينيةالبلد

فقط اثنني وخم�سني األف دينار كويتي الغريتكلفة امل�سروع

كلية اللغة العربية والدرا�سات االإ�سالميةامل�سروع

االحتاد اال�سالمي يف بوركينا فا�سواجلهة املنفذة

بوركينا فا�سوالبلد

تكلفة امل�سروع
ف��ق��ط اأرب��ع��ة وخ��م�����س��ون  األ��ف��ا وم��ائ��ت��ان وواح���د 

وثمانون دينار كويتي الغري
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حمالت وقفيةامل�سروع

اجلهة املنفذة
يف  واالر�ساد  للرتبية  اال�سالمي  الوقف  جمعية 

نيجرييا

جمهورية نيجرييا االحتاديةالبلد

فقط ثالثني األف دينار كويتي الغريتكلفة امل�سروع

مركز حتفيظ القراآن الكرميامل�سروع

االإدارة الدينية مل�سلمي جمهورية تتار�ستاناجلهة املنفذة

جمهورية تتار�ستانالبلد

تكلفة امل�سروع
وثمانون  و�سبعة  ومائتان  األفًا  وثمانون  ت�سعة 

دينار كويتي الغري
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إحصائـيـــــة بالمساعــدات المقدمـــة عــن 
طريـــق لجنــــة التعـــاون اإلســـالمي : 

- التوزي����ع اجلغ����رايف للم�ساع����دات املقدم����ة عن 

طريق جلنة التعاون الإ�سلمي.

- التوزي���ع النوع���ي للم�ساع����دات املقدم���ة عن 

طريق جلنة التعاون الإ�سلمي.

- ق��راءات اإح�سائي��ة.

- بي���ان تف�سيلي بامل�ساعدات املقدمة عن طريق 

جلنة التعاون الإ�سلم���ي منذ 2000/7/1م 

حتى 2010/3/31م.
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بلغ اإجمايل امل�ساعدات املقدمة عن طريق جلنة التعاون الإ�سلمي منذ اإن�ساءها يف 2000/7/1م 

حت���ى 2010/3/31م، مبل���غ )025/336 001 13 د.ك( فقط ثلث���ة ع�سرة مليون واألف وخم�سة 

وع�سرون دينار كويتي و336 فل�ض ل غري، موزعة وفق التف�سيل التايل :

إحصائيـــة بالمساعــدات المقدمـــة عــن طريـــق لجنــــة 
التعـــاون اإلســـالمي : 

الن�سبة املئويةاإجمايل امل�ساعدات  د.كال�سنة املاليةم

12001/2000
2001/3/31 – 2000/7/11 183 577/-% 9

22002/2001
2002/3/31 – 2001/4/11 025 007/-% 8

32003/2002
2003/3/31 – 2002/4/11 137 018/-% 9

42004/2003
2004/3/31 – 2003/4/11 156 677/873% 9

52005/2004
2005/3/31 – 2004/4/11 317 129/563% 10

62006/2005
2006/3/31 – 2005/4/11 480 250/300% 11

72007/2006
2007/3/31 – 2006/4/11 492 383/600% 11

82008/2007
2008/3/31 – 2007/4/11 398 183/-% 11

92009/2008
2009/3/31 – 2008/4/11 301 193/-% 10

102010/2009
2010/3/31 – 2009/4/11 509 606/-% 12

100 %025/336 001 13اإجمال�ي امل�ساع�دات املقدم�ة



41

رسم بياني للمساعــدات المقدمـــة عــن طريـــق لجنــــة 
التعـــاون اإلســـالمي
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بلغ اإجمايل امل�ساعدات املقدمة عن طريق جلنة التعاون الإ�سلمي منذ اإن�ساءها يف 2000/7/1م 

د.ك( فقط ثلثة ع�سرة مليون واألف وخم�سة   13 001 336/025( 2010/3/31م مبلغ  حتى 

وع�سرون دينار كويتي و336 فل�ض ل غري موزعة وفقا للتوزي�ع اجلغراف�ي التال�ي :

التوزيع الجغرافي للمساعدات المقدمة عن طريق لجنة 
التعاون اإلسالمي :

الأمريكتي�نق�ارة اأورب�اق�ارة اأفريقي�اق�ارة اآ�سي�اال�سنة املالية

2001/2000757 140/-284 534/-82 387/-59 516/-

2002/2001464 319/-460 444/-73 863/-26 381/-

2003/2002669 248/-171 595/-218 175/-78 000/-

2004/2003328 288/558448 487/315312 822/-67 080/-

2005/2004741 267/308253 045/421271 453/48051 363/354

2006/2005704 024/380488 427/-219 189/92068 609/-

2007/2006800 845/600255 675/-339 063/-96 800/-

2008/2007612 108/-315 650/-337 425/-133 000/-

2009/2008529 255/-314 980/-331 145/-125 813/-

2010/2009814 140/-214 560/-317 156/-163 750/-

312/354 679/400870 502 397/7362 207 635/8463 420 6الإجمايل
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رسم بياني للتوزيع الجغرافي للمساعدات المقدمة عن 
طريق لجنة التعاون االسالمي
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التعاون الإ�سلمي  التي مت تقدمي م�ساعدات لها عن طريق جلنة  امل�ساريع  اإجمايل عدد  بلغ 

)947( م�سروع ، وذلك منذ اإن�ساءها يف 2000/7/1م حتى 2010/3/31م موزعة وفقا للتوزي�ع 

النوع�ي التال�ي :

التوزيع النوعي للمساعدات المقدمة عن طريق لجنة 
التعاون اإلسالمي : 

القارة

اإجمايل ن���وع امل�س���روع

عدد 

امل�ساريع

الن�سبة 

املئوية دور 

عبادة
اأخرىتنمويتعليمياإغاثياإعلميث�قايف�سحيوقفي

50 %8412205521412228130476اآ�سي���ا

26 %401413724911163245اأفريقي��ا

17 %262463163-243-203اأورب��ا

7 %8111863-1105-10الأمريكتني

100 %15429349631824774274947 الإجمايل
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رسم بياني للتوزيع النوعي للمساعدات المقدمة عن 
طريق لجنة التعاون اإلسالمي
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ترتكز امل�ساعدات املقدمة عن طريق جلنة التعاون الإ�سلمي للدول واجلاليات الإ�سلمية خلل 

ال�سنوات الع�سر املا�سيات – ) من 2000/7/1 حتى 2010/3/31 ( - ب�سكل وا�سح يف قارة اآ�سيا 

حي���ث ت�ستاأث���ر هذه القارة باأكرب ن�سبة من امل�ساعدات املقدمة والتي تقدر ب� )49 %( من اإجمايل 

امل�ساعدات املقدمة.

اأما بالن�سبة اإىل امل�ساعدات املقدمة لقارة اأفريقيا يغلب عليها عدم الت�ساق يف التوزيع، وبالن�سبة 

للم�ساع���دات املقدم���ة لقارة اأوربا فترتكز يف دول اأوربا الغربية نتيجة لزدهار العمل الإ�سلمي 

يف هذه املنطقة. 

وبالن�سبة للم�ساعدات املقدمة يف االأمريكتني فان ن�ساط الوزارة مركز يف دول اأمريكا اجلنوبية 

حي���ث اأ�سهم���ت اأحداث احلادي ع�سر م���ن �سبتمرب 2001م يف جتميد عمل ال���وزارة يف اأمريكا 

ال�سمالية، واجلدير بالذكر اأن حجم امل�ساعدات املقدمة يف قارة اأمريكا اجلنوبية خلل ال�سنوات 

الع�س���ر املا�سيات يق���ارب حجم امل�ساعدات املقدمة من قبل اللجنة ململكة تايلند يف قارة اآ�سيا 

وهي �ساد�ض دولة �سمن ترتيب الدول املقدم لها م�ساعدات يف قارة اآ�سيا – ) ملزيد من املعلومات 

مرف���ق بيان تف�سيلي بامل�ساعدات املقدمة عن طريق جلنة التعاون الإ�سلمي منذ 2000/7/1م 

حتى 2010/3/31م ( -.

اأم���ا بالن�سبة للتوزي���ع النوعي مل�ساعدات جلنة التعاون الإ�سلمي فان قارة اآ�سيا حتظى بن�سيب 

الأ�سد من اإجمايل عدد امل�ساريع املنفذة بن�سبة )50 %( ، هذا وتبلغ ن�سبة الأمريكتني )7 %( من 

اإجمايل عدد امل�ساريع املنفذة وهي تعترب الن�سبة الأدنى.

قـــراءات إحصائيـــة :
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• بيــان تفصيلــي بالمســاعدات المقدمة عــن طريق لجنة 
التعاون اإلسالمي منذ 2000/7/1م حتى 2010/3/31م.

ملحظ��ات هام�ة :

الفت���رة الأول���ى :
)2001/2000( تغطي املدة من 2000/7/1م حتى 

2001/3/31م.

ال�سن����ة املالي���ة :
اثني ع�سرة �سهراً ميلدياً، تبداأ يف الأول من اإبريل وتنتهي يف 

احلادي والثلثني من مار�ض من كل عام.

الأرق���������������ام :
متث�ل اإجمال�ي امل�ساع�دات املقدم�ة لك�ل دول�ة خ�لل ال�سن�ة 

املالي�ة بالدين�ار الكويت��ي.

م�وزعة ت�وزيع جغراف�ي – ) وفق�ا للق�ارات وال�دول ( -.البيان������������ات :
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أوال: قـــــارة آسيـــــا:

البل���د

اإجمال�����ي امل�ساع�����دات املقدم�����ة خ�����لل ال�سن�����وات املالي�����ة 

الإجمال���ي
2001 / 20002002 / 20012003 / 20022004 / 20032005 / 20042006 / 20052007 / 20062008 / 20072009 / 20082010 / 2009

جمهورية 

الهند
96 900/-71 125/-20 900/-70 200/-148 301/03894 000/-93 177/60057 600/-45 900/-30 000/-727 840/901

مملكة 

البحرين
403 640/-80 000/-198 000/-1 000/-------682 640/-

جمهورية 

بنغلد�ض 

ال�سعبية

8 000/-26 630/-103 000/-14 198/-16 074/007146 300/-53 920/-70 000/-72 000/-56 343/-566 465/007

جمهوري��ة 

اأذربيج��ان
----42 400/-69 500/-84 500/-62 000/-116 500/-133 610/-508 510/-

اجلمهوري��ة 

اللبناني���ة
42 000/-39 830/-38 426/-75 790/55860 089/-3 000/-42 460/-57 478/-33 000/-67 000/-459 073/558

مملكة 

تايلند
18 500/-15 830/-156 000/--15 000/-60 805/-80 870/-25 000/-10 000/-30 000/-412 005/-

جمهورية 

اإيران 

الإ�سلمية

17 000/-69 000/--20 000/--20 000/-8 800/-89 000/-50 000/-122 480/-396 280/-

الحت���اد 

الرو�س���ي
6 000/-6 000/-5 000/--87 700/-15 475/-137 811/-10 000/-49 000/-68 080/-385 066/-

جمهوري��ة 

قرغيز�ست�ان
-26 000/-12 200/--33 000/-12 800/-133 000/-25 000/-40 000/--282 000/-

جمهوري��ة 

تتار�ست��ان
--10 000/-5 000/-49 600/-77 634/380-35 000/--104 287/-281 521/380

اجلمهوري��ة 

اليمني����ة
3 000/-4 000/-24 000/-8 000/--34 475/-3 500/-21 000/-31 000/-23 530/-152 505/-
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البل���د

اإجمال�����ي امل�ساع�����دات املقدم�����ة خ�����لل ال�سن�����وات املالي�����ة 

الإجمال���ي
2001 / 20002002 / 20012003 / 20022004 / 20032005 / 20042006 / 20052007 / 20062008 / 20072009 / 20082010 / 2009

اجلمهورية 

العربية 

ال�سوري�ة

5 000/--1 000/-40 000/---20 000/-50 000/-25 000/-10 000/-151 000/-

جمهورية 

باك�ستان 

الإ�سلمية

46 000/-39 626/-10 675/-9 000/-10 124/-29 355/--5 500/---150 280/-

دولة 

الكوي�ت
-22 058/-15 000/-5 000/-29 600/-5 000/-5 000/-5 000/-5 000/-55 000/-146 658/-

اململكة 

العربية 

ال�سعودية

----20 000/---55 000/--66 300/-141 300/-

منطقة هونغ 

كونغ الإدارية 

اخلا�سة 

بجمهورية 

ال�سني ال�سعبية

----120 000/------120 000/-

جمهورية 

اندوني�سيا
--37 200/-6 000/---57 883/----101 083/-

-/190 89----/174 1--/836 16--/000 15-/180 6-/000 50فل�سطني

جمهورية 

تركي����ا
---20 000/--47 680/-8 000/-10 000/---85 680/-

اجلمهورية 

الفلبينية
1 000/-6 080/--38 000/-31 500/--5 000/--955/--82 535/-

كوري����ا 

اجلنوبي���ة
---10 000/--55 000/----3 710/-68 710/-

-/600 68--/600 43--------/000 25كمبودي���ا
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البل���د

اإجمال�����ي امل�ساع�����دات املقدم�����ة خ�����لل ال�سن�����وات املالي�����ة 

الإجمال���ي
2001 / 20002002 / 20012003 / 20022004 / 20032005 / 20042006 / 20052007 / 20062008 / 20072009 / 20082010 / 2009

جمهوري���ة 

الع����راق
----14 650/-10 000/-12 000/-14 530/---51 180/-

جمهوري���ة 

طاجيك�ست��ان
-30 000/-----13 950/----43 950/-

جمهوري���ة 

منغولي����ا
----1 327/-13 000/--15 000/-7 300/--36 627/-

-/000 33----/000 30-----/000 3-دول�ة قط�ر

تربع���ات 

مت����نوعة
11 600/----20 000/------31 600/-

اململكة 

الأردنية 

الها�سمية

-8 960/-3 000/-4 600/---9 800/---5 000/-31 360/-

جمهوري���ة 

جورجي���ا
---------28 800/-28 800/-

جمهورية 

�سريلنكا 

الدميقراطية 

ال�سرتاكية

--8 400/-1 500/--10 000/--5 000/---24 900/-

جمهوري��ة 

اأنغو�سي���ا
12 500/----------12 500/-

جمهورية 

ال�سني 

ال�سعبية

5 000/-5 000/---------10 000/-

جمهوري��ة 

با�سقرت�ست�ان
---------10 000/-10 000/-
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البل���د

اإجمال�����ي امل�ساع�����دات املقدم�����ة خ�����لل ال�سن�����وات املالي�����ة 

الإجمال���ي
2001 / 20002002 / 20012003 / 20022004 / 20032005 / 20042006 / 20052007 / 20062008 / 20072009 / 20082010 / 2009

جمهورية 

نيبال 

الدميقراطية

-3 000/---6 699/------9 699/-

احتاد 

ماليزي�ا
3 000/--6 447/--------9 447/-

جمهورية 

فيتنام 

ال�سرتاكية

----8 850/------8 850/-

جمهورية 

جزر 

املالديف

----7 280/------7 280/-

جمهوري��ة 

كازاخ�ست�ان
2 000/--5 000/--------7 000/-

جمهوري��ة 

اأوزباك�ست�ان
----2 500/------2 500/-

�سلطنة 

عم�ان
-2 000/---------2 000/-

-/000 1----------/000 1الي��اب��ان

635/846 420 6-/140 814-/255 529-/108 845/600612 024/380800 267/308704 288/558741 328-/248 669-/319 464-/140 757الإجمال���ي
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ثانيا: قـــــارة أفريقيـــــا:

البل���د

اإجمال�����ي امل�ساع�����دات املقدم�����ة خ�����لل ال�سن�����وات املالي�����ة 

الإجمال���ي
2001 / 20002002 / 20012003 / 20022004 / 20032005 / 20042006 / 20052007 / 20062008 / 20072009 / 20082010 / 2009

جمهورية 

م�سر 

العربية

160 534/-119 320/-950/-71 650/-66 107/-169 000/-83 385/-71 250/-128 790/-50 830/-921 816/-

جمهوري��ة 

ال�س���ودان
13 500/-114 620/-63 250/-76 906/55747 703/4202 200/-8 500/-37 000/-10 000/-28 100/-401 833/977

جمهوري��ة 

النيج����ر
10 700/-4 200/-9 000/-147 480/758-99 446/--6 000/---276 826/758

بوركينا 

فا�سو
1 000/-37 800/--21 250/--39 481/-5 450/-112 700/-25 000/-11 500/-254 181/-

اجلمهورية 

الإ�سلمية 

املوريتانية

12 000/-19 932/--12 500/-8 000/--91 650/-10 400/-39 500/-29 900/-223 882/-

جمهوري��ة 

ال�سوم��ال
19 000/-99 060/-57 900/-----29 000/---204 960/-

اململك���ة 

املغربي���ة
----8 880/-55 800/--5 000/-63 950/-26 580/-160 210/-

جمهورية 

ت�ساد
4 500/-14 000/-4 000/-40 000/--65 000/----30 000/-157 500/-

جمهوري��ة 

ال�سنغ���ال
10 300/--23 750/-10 000/---45 870/--10 000/--99 920/-

جمهورية 

نيجرييا 

الحتادية

-8 000/--7 286/--47 500/----32 650/-95 436/-

جمهورية 

غانا
6 000/-5 500/-5 000/-9 060/-8 000/--14 820/--19 740/--68 120/-
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البل���د

اإجمال�����ي امل�ساع�����دات املقدم�����ة خ�����لل ال�سن�����وات املالي�����ة 

الإجمال���ي
2001 / 20002002 / 20012003 / 20022004 / 20032005 / 20042006 / 20052007 / 20062008 / 20072009 / 20082010 / 2009

جمهوري��ة 

غامبي����ا
-13 932/--26 880/--7 000/--8 000/---55 812/-

جمهورية 

اأفريقيا 

الو�سطى

----50 000/------50 000/-

جمهوري��ة 

ت��وغ��و
-2 500/---28 000/---5 000/--5 000/-40 500/-

جمهورية 

بنني
1 000/----21 502/001--15 000/---37 502/001

جمهورية 

اإثيوبيا 

الفيدرالية 

الدميقراطية

13 500/-3 000/-2 000/-----10 000/---28 500/-

تربع���ات 

مت���نوعة
25 000/----------25 000/-

جمهوري��ة 

جيبوت���ي
-15 580/----3 000/---5 000/--23 580/-

جمهورية 

كوت ديفوار
--5 000/--6 000/--6 000/-6 300/---23 300/-

جمهوري��ة 

موري�سي�و�ض
2 000/---6 040/-----13 000/--21 040/-

جمهوري��ة 

الكامي��رون
---11 880/-------11 880/-

جمهوري��ة 

اأوغن����دا
1 000/-3 000/--7 500/-------11 500/-
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البل���د

اإجمال�����ي امل�ساع�����دات املقدم�����ة خ�����لل ال�سن�����وات املالي�����ة 

الإجمال���ي
2001 / 20002002 / 20012003 / 20022004 / 20032005 / 20042006 / 20052007 / 20062008 / 20072009 / 20082010 / 2009

اجلمهورية 

اجلزائرية 

الدميقراطية 

ال�سعبية

----8 853/------8 853/-

جمهورية 

جنوب 

اأفريقيا

4 000/----------4 000/-

جمهوري��ة 

زميباب��وي
--745/--------745/-

جمهورية 

مايل
500/----------500/-

397/736 207 3-/560 214-/980 314-/650 315-/675 255-/427 045/421488 487/315253 448-/595 171-/444 460-/534 284الإجمال���ي
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ثالثا : قـــــارة أوربـــــا :

البل���د

اإجمال�����ي امل�ساع�����دات املقدم�����ة خ�����لل ال�سن�����وات املالي�����ة 

الإجمال���ي
2001 / 20002002 / 20012003 / 20022004 / 20032005 / 20042006 / 20052007 / 20062008 / 20072009 / 20082010 / 2009

اململك���ة 

املتح���دة
29 667/-21 500/-55 500/-98 000/-72 558/79071 777/920223 853/-49 965/-42 900/-68 750/-734 471/710

جمهورية 

البو�سنة 

والهر�سك

20 000/---100 000/-105 000/-35 660/-1 000/-103 300/-9 600/--374 560/-

الحت���اد 

ال�سوي�س��ري
5 000/-3 000/-48 000/--30 000/-40 000/--40 000/-70 000/-107 000/-343 000/-

اجلمهوري��ة 

الفرن�سي���ة
3 000/--37 675/-50 066/-20 000/-16 752/-36 000/-38 160/-105 020/-20 000/-326 673/-

مملك�ة 

بلجيكا
--2 000/-4 000/--20 000/--100 000/-14 750/--140 750/-

جمهورية 

اأملانيا 

الفيدرالية

-2 000/-31 000/-35 000/-10 000/--20 000/----98 000/-

جمهوري��ة 

النم�س����ا
-30 007/-20 000/--25 000/-----15 580/-90 587/-

جمهوري��ة 

اأوكراني���ا
3 720/--8 000/-5 700/--10 000/-24 000/-6 000/-15 840/--73 260/-

مملكة 

هول�ندا
5 000/-5 000/-------30 000/-20 000/-60 000/-

مملكة 

ال�سويد
--3 000/--8 894/69010 000/---28 600/--50 494/690

جمهوري��ة 

ال�سي�س���ان
---------49 176/-49 176/-
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البل���د

اإجمال�����ي امل�ساع�����دات املقدم�����ة خ�����لل ال�سن�����وات املالي�����ة 

الإجمال���ي
2001 / 20002002 / 20012003 / 20022004 / 20032005 / 20042006 / 20052007 / 20062008 / 20072009 / 20082010 / 2009

جمهوري��ة 

مقدوني���ا
2 000/---------26 650/-28 650/-

جمهوري��ة 

األباني����ا
------14 210/--14 435/--28 645/-

جمهوري��ة 

بولن����دا
-3 080/--18 456/-------21 536/-

مملكة 

الرنويج
10 000/------10 000/----20 000/-

مملك����ة 

الدامن���رك
-----15 000/-----15 000/-

مملكة 

اأ�سبانيا
4 000/--10 000/--------14 000/-

اجلمهورية 

الهيلينية

)اليون�ان (
-2 500/--------10 000/-12 500/-

اجلمهوري��ة 

الت�سيك���ية
------10 000/----10 000/-

جمهوري��ة 

بلغاري����ا
-6 776/--1 600/-------8 376/-

جمهوري��ة 

ايرلن����دا
--3 000/--------3 000/-

679/400 502 2-/156 317-/145 331-/425 337-/063 189/920339 453/480219 271-/822 312-/175 218-/863 73-/387 82الإجمال���ي
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البل���د

اإجمال�����ي امل�ساع�����دات املقدم�����ة خ�����لل ال�سن�����وات املالي�����ة 

الإجمال���ي
2001 / 20002002 / 20012003 / 20022004 / 20032005 / 20042006 / 20052007 / 20062008 / 20072009 / 20082010 / 2009

-/000 281-/000 79-/000 50-/000 75-/000 26--/000 13-/000 20-/000 8-/000 5-/000 5مملك�ة كن�دا

الوليات 

املتحدة 

الأمريكية

10 000/--10 000/----50 000/-30 000/-30 000/-30 000/-160 000/-

-/000 441-/000 109-/000 80-/000 105-/000 76--/000 13-/000 20-/000 18-/000 5-/000 15الإجمال���ي

رابعا : قـارة أمريكـا الشماليـة:
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خامسا : قـارة أمريكـا الجنوبيـة : 

البل���د

اإجمال�����ي امل�ساع�����دات املقدم�����ة خ�����لل ال�سن�����وات املالي�����ة 

الإجمال���ي
2001 / 20002002 / 20012003 / 20022004 / 20032005 / 20042006 / 20052007 / 20062008 / 20072009 / 20082010 / 2009

جمهوري���ة 

الأرجنت��ني

32 240/-15 683/--12 080/-26 363/35458 609/-17 100/-8 000/-35 000/-54 750/-259 825/354

جمهورية 

الربازيل 

الحتادية

2 476/-5 698/-23 000/--7 000/-10 000/--20 000/-5 813/--73 987/-

جمهورية 

غويانا 

التعاونية

8 800/---20 000/---3 700/----32 500/-

الوليات 

املك�سيكية 

املتحدة

--25 000/--------25 000/-

جمهورية 

فنزويل 

البوليفارية

1 000/--10 000/-5 000/-------16 000/-

جمهوري���ة 

كولومبي���ا

--2 000/--------2 000/-

312/354 409-/750 54-/813 40-/000 28-/800 20-/609 363/35468 33-/080 37-/000 60-/381 21-/516 44الإجمال���ي



59

البل���د

اإجمال�����ي امل�ساع�����دات املقدم�����ة خ�����لل ال�سن�����وات املالي�����ة 

الإجمال���ي
2001 / 20002002 / 20012003 / 20022004 / 20032005 / 20042006 / 20052007 / 20062008 / 20072009 / 20082010 / 2009

الكومنول��ث 

ال�سرتال��ي
---10 000/-------10 000/-

-/000 10--/000 5----/000 5----نيوزيلن���دا

-/000 20--/000 5----/000 5-/000 10---الإجمال���ي

سادسا : قـــــارة أقيانوسيـــــا :
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دراسة واقع لجنة التعاون اإلسالمي وفقًا لنموذج 
: )SWOT(

- نقـاط القـــوة.

- نقـاط ال�سعـف.

- الفر�ض املتاح�ة.

- العقبات املتوقع�ة.

- كي����ف نرتق���ي بعم���ل جلنة التعاون الإ�س��لمي 

) الطموح (.
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1- وجود رغبة قوية لدى اأع�ساء اللجنة لتطوير اآلية عمل اللجنة.

2- طبيعة العلقة بني اأع�ساء اللجنة ممتازة جدا.

3- ل���دى اللجن���ة الإمكانيات الفنية )موؤهلت علمية – خربة مهني���ة – قدرة على اتخاذ القرار( 

اللزمة للرتقاء بنوعية عمل اللجنة.

1- دعم رئي�ض اللجنة لتطوير اآلية عمل اللجنة.

2- تفهم ال�سادة اأع�ساء اللجنة لطبيعة عمل اللجنة وان لها اأهمية داخل وخارج دولة الكويت.

3- ال�ستجابة للمتغريات املحلية والعاملية.

4- هناك �سبكة ات�سالت وا�سعة للجنة مع بع�ض املوؤ�س�سات والهيئات اخلريية اخلارجية.

1- طول الإجراءات املالية املتبعة لدى اجلهاز املايل امل�ساند للجنة.

2- عدم اللتزام مبا مت التفاق عليه يف لئحة جلنة التعاون الإ�سلمي يف بند اجتماعات اللجنة 

مما يوؤدي لرتاكم طلبات املعونة.

3- �سعف التوا�سل مع بع�ض املوؤ�س�سات والهيئات احلكومية والأهلية املحلية.

4-  قلة املوارد املالية للجنة مقارنة بعدد امل�ساريع املو�سوعة على قوائم النتظار.

5- �سعف عمليات املراقبة والتقييم للم�ساريع املتربع لها.

6- الف���رتة الزمني���ة اللزمة لتقدمي التربع ت���رتاوح بني )6( اإىل )10( �سه���ور وهذه الفرتة كفيلة 

بتغيري حجم امل�سروع واملبالغ املطلوبة له.

نقـــــاط القـــــوة :

الفرص المتاحـة :

نقـــاط الضعــف :
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1- عدم جتاوب اجلهات املعنية يف الدولة مع مطالبات جلنة التعاون الإ�سلمي اخلا�سة بزيادة 

العتمادات املالية للجنة.

اإن الهدف الأ�سا�سي للجنة التعاون الإ�سلمي هو : ) العمل على اإبراز دور دولة الكويت اخلريي 

وال�سيا�س���ي جتاه ال���دول الإ�سلمية من خلل تقدمي امل�ساعدات املالية للم�ساريع الإ�سلمية يف 

هذه الدول (، ولكي نرتقي بعمل جلنة التعاون الإ�سلمي نرى تبني اخلطوات التالية :

1- العمل على تب�سيط الإجراءات املالية اخلا�سة بتحويل امل�ساعدات املالية مل�ستحقيها.

2- �سرورة اللتزام بالقدمية عند عر�ض طلبات املعونة.

3- العمل على مد ج�سور التوا�سل مع املوؤ�س�سات والهيئات احلكومية والأهلية املحلية.

4- تفعي���ل برنام���ج للمراقبة والتقيي���م للم�ساريع املتربع لها وذلك بو�سع خط���ة زمنية للزيارات 

امليدانية لهذه امل�ساريع.

5- تقلي�ض الفرتة الزمنية اللزمة لتقدمي التربع اإىل ثلثة �سهور.

6- املبادرة يف دعم امل�ساريع الإ�سلمية من خلل الزيارات امليدانية.

7- توثيق عمل جلنة التعاون الإ�سلمي اإعلميا.

العقبـــــات المتوقعـــــة :

كيف نرتقي بعمل لجنة التعاون اإلسالمي .. ) الطموح ( .. :
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) الواقع.. والطموح..  الإ�سلمي.. بني  التعاون  ال�سابقة ) م�سرية جلنة  ال�سفحات  تناولنا يف 

وتهدف هذه الدرا�سة اإىل توثيق عمل جلنة التعاون الإ�سلمي خلل ال�سنوات املالية الع�سر 

املا�سيات ، وحتديدا من ال�سنة املالية )2001/2000( حتى ال�سنة املالية )2010/2009( والتي 

تغطي الفرتة من 2000/7/1م حتى 2010/3/31م.

بواقع  الإ�سلمية اخلارجية  للمعونات  الدائمة  للجنة  امل�سرية احلية  حيث قمنا بربط ما�سي 

ن�ساأة جلنة  تاريخية حول  للمحة  الإ�سلمي احلايل من خلل عر�ض خمت�سر  التعاون  جلنة 

التعاون الإ�سلمي ، فر�سالة اللجنة ، ثم  التعاون الإ�سلمي ، وعر�سنا الواقع احلايل للجنة 

اخت�سا�ساتها ، واأهدافها ، و�سيا�ساتها ، ثم عر�سنا الت�سكيل احلايل للجنة التعاون الإ�سلمي. 

جلنة  لجتماعات  مف�سل  عر�ض  خلل  من  الإ�سلمي  التعاون  جلنة  اجنازات  بعر�ض  وقمنا 

ا�ستعر�سنا امل�ساريع املركزية  ، ثم  الع�سر املا�سيات  املالية  ال�سنوات  التعاون الإ�سلمي خلل 

للجنة التعاون الإ�سلمي ، وعر�سنا �سور لبع�ض هذه امل�ساريع.

وبهدف التعريف بجهود وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سلمية ممثلة بلجنة التعاون الإ�سلمي يف 

دعم املراكز واملدار�ض الإ�سلمية واملعاهد الرتبوية املنت�سرة يف خمتلف قارات العامل ، والعمل 

على اإيجاد دعم مايل م�ساند للجنة ، ا�ستعر�سنا بيان تف�سيلي بامل�ساعدات املقدمة عن طريق 

جلنة التعاون الإ�سلمي منذ 2000/7/1م حتى 2010/3/31م.

 )SWOT( لنموذج  وفقا  الإ�سلمي  التعاون  واقع جلنة  درا�سة  الدرا�سة عر�سنا  ويف ختام هذه 

وكيف نرتقي بعمل جلنة التعاون الإ�سلمي ) الطموح (. 

ول�ستكمال عملية توثيق عمل جلنة التعاون الإ�سلمي قررنا ت�سمني هذه الدرا�سة يف ق�سم 

امللحق بيان تف�سيلي بامل�ساعدات املقدمة عن طريق جلنة املعونات الإ�سلمية اخلارجية منذ 

1991/7/1م حتى 2000/6/30م ، ثم �سور طبق ال�سل للقرارات الوزارية اخلا�سة بتنظيم 

اإجراءات العمل يف جلنة التعاون الإ�سلمي.

واهلل املوفق ،

الخاتمـــة :
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• بيــان تفصيلــي بالمســاعدات المقدمـــة عــن طريــق لجنة 

المعونات اإلسالمية الخارجية منذ 1991/7/1 حتى 2000/6/30

ملحظ��ات هام�ة :

الفت���رة الأول���ى :
)1995/1991( تغطي املدة من الول من يوليو 1991 حتى 

ثلثني من يونيو 1995م.

ال�سن����ة املالي���ة :
اثني ع�سرة �سهراً ميلدياً، تبداأ يف الأول من يوليو وتنتهي يف 

الثلثني من يونيو من كل عام.

الأرق���������������ام :
متث�ل اإجمال�ي امل�ساع�دات املقدم�ة لك�ل دول�ة خ�لل ال�سن�ة 

املالي�ة بالدين�ار الكويت��ي.

م�وزعة ت�وزيع جغراف�ي – ) وفق�ا للق�ارات وال�دول ( -.البيان������������ات :

ملحق رقم )1(
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البل���د

اإجمال�����ي امل�ساع�����دات املقدم�����ة خ�����لل ال�سن�����وات املالي�����ة 

الإجمال���ي

1995 / 19911996 / 19951997 / 19961998 / 19971999 / 19982000 / 1999

-/378 784-/007 40-/021 72-/962 130-/500 125-/988 117-/900 297مملك�ة البحرين

-/500 398-----/000 10-/500 388دول�ة الكوي�ت

-/923 331-/407 100-/216 29-/000 9-/000 82-/500 17-/800 93جمهورية الهن�د

-/000 216-----/000 30-/000 186احت�اد ماليزي�ا

-/252 196-/937 75-/915-/000 12-/000 10-/000 55-/400 42اجلمهورية اللبناني�ة

اجلمهوريات 

الإ�سلمية يف رو�سي�ا
149 000/-16 000/-----165 000/-

-/458 140-/003 16--/155 6---/300 118الحتاد الرو�سي

-/900 138-/000 15--/000 10-/000 1-/200 87-/700 25جمهوري�ة اندوني�سي�ا

جمهورية بنغلد�ض 

ال�سعبية
102 300/--4 000/-3 000/--8 000/-117 300/-

-/000 69-/000 8-/000 8-/000 16-/000 15--/000 22اجلمهورية الفلبينية

-/860 67-/000 35--/860 27-/000 5--تربعات متنوعة

اجلمهورية العربية 

ال�سورية
8 500/--3 000/-10 000/-10 000/99935 503/-67 003/999

أوال: قـــــارة آسيـــــا:
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البل���د

اإجمال�����ي امل�ساع�����دات املقدم�����ة خ�����لل ال�سن�����وات املالي�����ة 

الإجمال���ي

1995 / 19911996 / 19951997 / 19961998 / 19971999 / 19982000 / 1999

دولة الإمارات 

العربية املتح�دة
-38 000/-25 000/----63 000/-

-/003 60-/003 20-/000 20-/000 20---فل�سطي����ن

533/959 56-/000 033/95915 3--/000 18-/500 4-/000 16جمهورية تركيا

جمهورية باك�ستان 

الإ�سلمية
23 050/--15 000/---6 000/-44 050/-

جمهورية اإيران 

الإ�سلمية
18 000/-6 000/--3 000/--5 000/-32 000/-

جمهورية ال�سني 

ال�سعبي�ة
8 000/-3 617/----15 000/-26 617/-

اململكة العربية 

ال�سعودي�ة
25 000/------25 000/-

-/503 24-/003 12-----/500 12�سلطن�ة عم�ان

-/200 24-/500 18-----/700 5مملك�ة تايلن�د

-/000 20------/000 20كوري�ا اجلنوبية

جمهورية �سريلنكا 

الدميقراطية 

ال�سرتاكية

1 000/---6 000/--10 000/-17 000/-

-/500 12-/500 12-----جمهورية اأنغو�سيا
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البل���د

اإجمال�����ي امل�ساع�����دات املقدم�����ة خ�����لل ال�سن�����وات املالي�����ة 

الإجمال���ي

1995 / 19911996 / 19951997 / 19961998 / 19971999 / 19982000 / 1999

-/203 12-/203 12-----جمهورية تتار�ستان

-/000 12------/000 12جمهوري�ة �سنغافورة

جمهورية اأفغان�ستان 

الإ�سلمية
2 000/---10 000/---12 000/-

-/000 10------/000 10ميامن����ار

-/003 9-/003 6-----/000 3الي��اب���ان

اململكة الأردنية 

الها�سمية
--6 000/----6 000/-

-/000 6-----/000 6-جمهوري���ة منغولي����ا

-/000 4------/000 4جمهورية قرب�ض

-/500 3---/500 3---دول��ة قط�ر

جمهورية نيبال 

الدميقراطية
3 500/------3 500/-

187/958 176 3-/069 186/958466 143-/477 267-/500 309-/805 391-/150 598 1الإجمال���ي
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البل���د

اإجمال�����ي امل�ساع�����دات املقدم�����ة خ�����لل ال�سن�����وات املالي�����ة 

الإجمال���ي

1995 / 19911996 / 19951997 / 19961998 / 19971999 / 19982000 / 1999

جمهورية م�سر 

العربي�ة
361 747/-180 868/-74 745/-69 400/-101 242/002168 630/999956 633/001

-/000 255----/000 100-/000 155-تربعات متنوعة

-/104 158-/003 30-/601 30-/000 15-/500 7-/000 54-/000 21جمهورية اأوغندا

جمهورية نيجرييا 

الحتادية
36 600/-30 000/--12 000/-10 003/-12 500/-101 103/-

-/860 82--/860 82----جمهورية توغو

-/113 82-/053 5--/000 15-/500 7-/060 36-/500 18جمهورية النيجر

-/246 77-/000 15-/007 3-/239 4-/000 40--/000 15جمهورية ت�س�اد

جمهورية اإثيوبيا 

الفيدرالية 

الدميقراطية

8 800/-3 000/--3 000/--28 500/-43 300/-

-/250 32-/000 15-/000 6-/300 8-/300 1--/650 1جمهورية ال�سنغال

-/500 22----/500 7--/000 15جمهورية ال�سومال

الحت�اد القمري 

)ج�زر القمر (
15 000/--7 500/----22 500/-

-/000 22----/000 20--/000 2بوركين�ا فا�س�و

-/000 20----/000 10--/000 10اململكة املغربية

-/100 18-/500 6--/000 6---/600 5جمهورية غان�ا

ثانيا : قـــــارة أفريقيـــــا :
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البل���د

اإجمال�����ي امل�ساع�����دات املقدم�����ة خ�����لل ال�سن�����وات املالي�����ة 

الإجمال���ي

1995 / 19911996 / 19951997 / 19961998 / 19971999 / 19982000 / 1999

-/000 15------/000 15جمهورية زميبابوي

-/450 13---/000 10---/450 3دول�ة اريرتي�ا

-/000 12-/000 3--/000 5---/000 4جمهوري�ة ال�سودان

اجلمهورية

الإ�سلمية املوريتانية
---10 000/--2 000/-12 000/-

-/900 10-/000 10-----/900جمهوري���ة جيبوت����ي

287/820 10-820/787-/000 4---/500 5جمهورية كيني�ا

جمهورية جنوب 

اأفريقي��ا
9 000/------9 000/-

جمهورية كوت 

ديف��وار
2 500/---500/--3 500/-6 500/-

-/500 4------/500 4جمهورية غامبيا

-/000 4------/000 4جمهورية ليبرييا

-/800 1------/800 1زائي�����ر

-/600------/600جمهورية بني�ن

-/300------/300جمهورية مال�ي

046/821 994 686/9991 500/822299 234-/439 162-/045 276-/928 458-/447 562الإجمال���ي
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البل���د

اإجمال�����ي امل�ساع�����دات املقدم�����ة خ�����لل ال�سن�����وات املالي�����ة 

الإجمال���ي

1995 / 19911996 / 19951997 / 19961998 / 19971999 / 19982000 / 1999

-/784 492-/179 53--/000 92-/750 67-/355 86-/500 193اململك�ة املتحدة

جمهورية

البو�سن�ة والهر�سك

130 000/---13 000/--20 000/-163 000/-

-/500 156-/000 10--/000 30-/000 30-/500 22-/000 64اجلمهورية الفرن�سية

-/500 68-/000 6---/500 2--/000 60جمهورية األبانيا

-/300 64----/300 64--جمهورية مقدونيا

جمهورية اأملانيا 

الفيدرالي�ة

26 400/--9 000/-3 000/-3 995/006-41 406/995

-/924 30---/924 30---جمهورية ك�و�س�وفو

-/000 16------/000 16جمهوري���ة بلغاري�����ا

-/253 15-/253 15-----اجلمهورية الت�سيكية

-/000 15------/000 15تربعات متنوعة

-/900 12-/000 5--/000 3---/900 4مملك�ة هولن�دا

-/000 10-/000 10-----جمهورية اأوكرانيا

-/000 10------/000 10جمهورية بولندا

ثالثا : قـــــارة أوربـــــا :
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البل���د

اإجمال�����ي امل�ساع�����دات املقدم�����ة خ�����لل ال�سن�����وات املالي�����ة 

الإجمال���ي

1995 / 19911996 / 19951997 / 19961998 / 19971999 / 19982000 / 1999

-/000 10-/000 10-----مملكة الرنوي�ج

اجلمهورية الهيلينية       

) اليون���ان (
10 000/------10 000/-

-/000 10------/000 10يوغ�سلفيا )ال�سابقة(

-/000 10------/000 10جمهورية املجر

-/000 10------/000 10جمهوري���ة روماني����ا

جمهورية 

ت�سيكو�سلوفاكيا

10 000/------10 000/-

-/000 7------/000 7الحتاد ال�سوي�سري

-/000 7------/000 7اجلمهورية اليطالية

-/600 6-/600 3--/000 3---مملك�ة ال�سوي�د

-/400 5------/400 5جمهورية النم�سا

-/000 3------/000 3مملك�ة اأ�سباني�ا

567/995 185 1-/032 006/995133 3-/924 174-/550 173-/855 108-/200 592الإجمال���ي
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البل���د

اإجمال�����ي امل�ساع�����دات املقدم�����ة خ�����لل ال�سن�����وات املالي�����ة 

الإجمال���ي

1995 / 19911996 / 19951997 / 19961998 / 19971999 / 19982000 / 1999

الوليات املتحدة 

الأمريكية
338 900/-217 469/-202 000/-155 850/--32 712/-946 931/-

539/254 039/25434 7--/000 12---/500 15مملك��ة كن�دا

470/254 751/254981 39--/850 167-/000 202-/469 217-/400 354الإجمال���ي

رابعًا: قـارة أمريكـا الشماليـة :

البل���د

اإجمال�����ي امل�ساع�����دات املقدم�����ة خ�����لل ال�سن�����وات املالي�����ة 

الإجمال���ي

1995 / 19911996 / 19951997 / 19961998 / 19971999 / 19982000 / 1999

-/707 528-/007 50--/000 81-/000 60-/000 250-/700 87جمهورية الأرجنتني

جمهورية الربازيل 

الحتادية
108 500/-----2 476/-110 976/-

جمهورية غويانا 

التعاوني�ة
---6 000/--8 800/-14 800/-

-/800 1------/800 1جمهورية الباراغواي

-/283 656-/283 61--/000 87-/000 60-/000 250-/000 198الإجمال���ي

خامسًا: قـارة أمريكـا الجنوبيـة:
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القرارات الوزارية
 التي تهتم بتنظيم إجراءات العمل في لجنة التعاون اإلسالمي 

وتحديد صالحياتها ، وبيان مهماتها  حسب التسلسل التاريخي

ملحق رقم )2(
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