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 الموجهة الرسائل خالل من المرضٌن مستحمات تحصٌل الخارجٌة للتنمٌة العرالً الصندوق ٌتابع -: غٌنٌا -31

 المبالغ بتسدٌد المبادرة على لحثهم الغٌنً المالٌة وزٌر إلى المالٌة وزٌر وكٌل السٌد او المالٌة وزٌر معالً من سواء

 فً المؤرخة المالٌة وزٌر وكٌل السٌد رسالة واخرها الٌهم الممنوحٌن المرضٌن نتٌجة علٌهم المستحمة

31/31/7132  . 

 اصل والبنغالدشً العراق الجانبٌن موافمة على وبناء 7/5/7133 وبتارٌخ بنغالدش سددت -: بنغالدش -31

 ملف غلك تم وبذلن المرضٌن نتٌجة حمةالمست الفوائد من إعفاءها وتم دوالر ملٌون(  14511) البالغ المرضٌن

 . الدولة هذه على المروض

 الشمالٌة كورٌا إلى الممدم العرالً المرض مستحمات تحصٌل العرالً الصندوق ٌتابع -: الدٌممراطٌة كورٌا -35

 الرسالة واخرها الكوري المالٌة وزٌر إلى المالٌة وزٌر وكٌل او المالٌة وزٌر السٌد من الموجهة الرسائل خالل من

 المترتب العرالً المرض مستحمات تسدٌد إلى الكورٌة المالٌة وزارة دعوة والمتضمنة 31/31/7132 فً المؤرخة

 وزارة برئاسة المدٌنة الدول إلى الممنوحة العرالٌة المروض متابعة لجنة اعمال خالل من المتابعة تجري وأٌضا بذمتهم

 . المرض نتٌجة المترتبة المستحمات تسوٌة موضوع لمنالشة الكوري الجانب مع لماء عمد بصدد ونحن الخارجٌة

 الشركتٌن فً المساهمة خالل من فٌتنام على العرالً المرض مستحمات من جزء تسدٌد تم -: فٌتنام -31

 العرالٌة المشتركة اللجنة محضر بموجب الشاي إلنتاج المشتركة والشركة الرز إلنتاج الفٌتنامٌة– العرالٌة المشتركتٌن

 متفك فٌتنامٌة وخدمات بضائع لتجهٌز المرض من مبالغ تخصٌص تم حٌث 37/33/7112 فً(  32) رلم الفٌتنامٌة

 للتطوٌر الزراعة لوزارة دوالر ملٌون(  5)و والمعادن الصناعة لوزارة دوالر ملٌون(  31) المدٌونٌة من خصما علٌها

 مستحمات من المستعملة للمبالغ بالمعادل المطالبة ٌتابع والصندوق المشتركة الفٌتنامٌة العرالٌة للمشارٌع اإلضافً

 وكذلن دوالر ملٌون(  5)لمبلغ المعادل دٌنار(  5051111111) مبلغ الخارجٌة وزارة سددت حٌث الحكومً المرض

 سددت وكذلن فٌتنام من الشاي ستٌرادال استخدمت دوالر ملٌون(  145) لمبلغ المعادل(  الغذائٌة) التجارة وزارة تسدٌد

(  14111) و دوالر ملٌون(  04111) والبالغٌن المشتركتٌن الشركتٌن رأسمال فً كمساهمة المدفوعٌن المبلغٌن

 من خصما(  والزراعة الصناعة) االخرى الوزارات لبل من المستخدمة المبالغ تحصٌل بصدد ونحن دوالر ملٌون

 .   العرالً المرض مستحمات

 وزٌر السٌد من الموجهة الرسائل خالل من جاماٌكا دولة على التحرن العرالً الصندوق ٌتابع -: جاماٌكا -32

 الٌهم والطلب الممنوح المروض مستحمات إلى فٌها ٌشٌر والتً الجاماٌكً المالٌة وزٌر إلى المالٌة وزٌر ووكٌل المالٌة

 مستحمة تكون التً المبالغ ودراسة لتحدٌد الجانبٌن من المختصٌن بٌن مباشرة مفاوضات عمد خالل من وذلن لتسدٌدها

 .  الجاماٌكً الجانب من الرد بانتظار ونحن الطرفٌن لكال ممبولة ترتٌبات إلى والوصول للتسدٌد ولابلة

 جمهورٌة مالٌة وزٌر إلى المالٌة وزٌر السٌد معالً رسائل الخارجٌة للتنمٌة العرالً الصندوق ٌتابع -: كوبا -30

 المتحدة االمم لدى لكوبا الدائمة البعثة اجابت ولد الٌهم الممنوحة المروض مستحمات بتسدٌد المبادرة على لحثه كوبا

 بانتظار ونحن المروض تسدٌد من بدال طبٌة خدمات لتمدٌم بالده استعداد وعرض الدٌن لدفع لدٌهم االموال توفر بعدم

 .  الٌها الحاجة مدى وبٌان المعنٌة الجهة على عرضها لغرض لبلهم من تمدٌمها الممترح الطبٌة الخدمات بمائمة تزوٌدنا

 

 

 


