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التقديم
تلتقي الدول النامية على جملة أهداف مشتركة هي الرغبة في حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة، ورفع املستوى املعيشي 

لشعوبها، واحملافظة على معدل مطرد من النمو االقتصادي القابل لالستمرار.
ومن هذا املنطلق، وإدراكًا من اململكة العربية السعودية ملا تواجهه بعض الدول النامية من مصاعب اقتصادية واجتماعية، وشعور منها 
مبسؤليتها كعضو في املجتمع الدولي، دأبت اململكة على مد جسور التعاون مع الدول النامية لتحقيق أهدافها وبادرت إلى تقدمي العون 
املالي  العام  ساهم خالل  إذ  اإلمنائية،  اململكة  ملساعدات  الرئيسية  القناة  للتنمية  السعودي  الصندوق  ويعتبر  الدول.  لهذه  امليسر  اإلمنائي 
ريال سعودي  مليون  إجمالي جتاوز 1168  نامية، وذلك مببلغ  تنمويًا في 15 دولة  1429/1428هـ )2008م( في متويل 16 مشروعًا 
وتوزعت هذه املشاريع على عدة قطاعات حيوية، وبالتالي فإن إجمالي املساهمات التنموية للصندوق منذ إنشائه عام 1395هـ )1975م( 
وحتى نهاية عام هذا التقرير بلغ 28896 مليون ريال. وقد اشتملت هذه املساهمات على متويل 430 مشروعًا تنمويًا وبرنامجًا اقتصاديًا في 

73 دولة نامية في عدة قارات من العالم.
كما ساهم الصندوق في دعم عالقات اململكة مع الدول الشقيقة والصديقة من خالل برنامج الصادرات، حيث مت خالل عام التقرير 
اعتماد متويل 13 عملية تصديرية لسلع وطنية بلغت قيمتها اإلجمالية 839 مليون ريال، وبذلك بلغ عدد الطلبات املعتمدة منذ انطالق 
البرنامج في عام 1422/1421هـ )2001م( وحتى نهاية العـام املالي )2008م( 106 طلبـــات بلغ إجمالي مبالغها 4771 مليون ريال كما 
قام البرنامج خالل العام بإصدار 4 وثائق ضمان للصادرات جتاوزت قيمتها 48.5 مليون ريال، وبذلك بلغ إجمالي وثائق ضمان الصادرات 

التي أصدرت منذ بدء البرنامج حتى سنة التقرير 48 وثيقة مببلغ إجمالي جتاوز ثالثة مليارات ريال.
وسوف تستمر اململكة العربية السعودية )مملكة اإلنسانية( في جهودها ملساعدة الدول الشقيقة والصديقة في حتقيق أهدافها التنموية 

في ظل توجيهات حكومة خادم احلرمني الشريفني وولي عهده األمني ملا فيه خير اإلنسانية جمعاء.

واهلل ولي التوفيق ،،  

إبراهيم بن عبد العزيز العساف
وزير املالية

رئيس مجلس اإلدارة



نبذة عن الصندوق

التأسيس :     
املرسوم  مبوجب  للتنمية  السعودي  الصندوق  تأسس 
امللكي رقم م/ 48 الصادر في 1394/8/14 هـ املوافق 
1974/9/1م، وبدأ أعماله بتاريخ 2/18/ 1395هـ  

املوافق 3/1/ 1975م . 

األهداف:  
للصندوق  الرئيس  الهدف  فإن  نظامه،  في  محدد  هو  كما 
في  اإلمنائية  املشاريع  متويل  في  املساهمة  هو  للتنمية  السعودي 
الدول النامية عن طريق منح  القروض لتلك الدول ودعم الصادرات 

الوطنية غير النفطية عن طريق متويل الصادرات وضمانها.
اإلدارة والتنظيم :

الصندوق بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة ، وله  يتمتع 
مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء يرأسه وزير املالية ويتولى نائب 
الرئيس والعضو املنتدب السلطة التنفيذية فيه ، وهو املسؤول عن 

تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.  
رأس المال: 

مقدم  ريال  باليني  عشرة  قدره  مال  برأس  نشاطه  الصندوق  بدأ 
ليصبح واحداً  مراحل  زيادته على ثالث  اململكة ومتت  من حكومة 

وثالثني بليون ريال سعودي.
مجاالت النشاط:

- تمويل المشروعات اإلنمائية:
 ، ميسرة  قروض  تقدمي  طريق  عن  الصندوق  مساهمة  تتم 
مع  مباشرة  يتعامل  اجلغرافية وهو  الناحية  ونشاطه غير محدد من 
حكومات الدول النــامية  للمســاهمة في متويل املشــاريع اإلمنائية 
ذات األولــوية. ويعطي الصندوق األولوية في التمويل للدول األقل 

منواً وذات الدخل املنخفض.
- تمويل وضمان الصادرات:

1419/12/26هـ   بتـاريخ  املــوقــر  الــوزراء  مـجـلــس  أقــــر 
وضمان  متويل  مبهمة  الصندوق  قيام  1999/4/12م   املوافق 
الصادرات الوطنية غير النفطية وقد جرى تعديل بعض مواد النظام 

األساسي للصندوق لتتوافق مع هذه املهمة اجلديدة. 
القواعد األساسية :

القروض  لتقدمي  األساسية  القواعد  الصندوق  نظام  يتضمن 
اإلمنائية ومتويل و ضمان الصادرات .

و بالنسبة لتمويل املشروعات اإلمنائية مينح الصندوق القروض 
مراعيًا الشروط التالية:

اإلجتماعية  أو  األقتصادية  اجلدوى  للصندوق  يثبت  أن   -1
للمشروع املطلوب متويله في البلد املقترض.

2- أن يتم دفع مبلغ القرض واسترداده بالريال السعودي.
مال  رأس  من   ٪5 نسبة  مشروع  ألي  القرض  يتجاوز  ال  أن   -3
للمشروع  اإلجمالية  التكلفة  من   ٪50 ونسبة  الصندوق 

املقترض له.
4-ال يجوز أن يتجاوز مجموع القروض املمنوحة ألي بلد في آن 

واحد نسبة 10٪  من رأس مال الصندوق.
أما في مجال متويل الصادرات و ضمانها فإن الصندوق يراعي 

الشروط التالية:
1- أن تكون السلع واخلدمات الوطنية املؤهلة والقيمة املضافة كما يلي:
املنتجات  ذلك  في  مبا  التحويلية  الصناعات  منتجات   <
التحويلية الثانوية في قطاع النفط والسلع الصناعية والزراعية 

والصادرات من اخلدمات واملشاريع تسليم املفتاح.
تصديرها  املراد  اخلدمات  و  للسلع  احمللية  املضافة  القيمة   <

تعادل 25٪ كحد أدنى.
2- نسبة التغطية و فترة التمويل:

قد تصل نسبة متويل الصندوق إلى 100٪ من قيمة عملية   <
التصدير تبعًا لنوع الصادرات و طبيعة العملية و املخاطر 

التجارية والسياسية املصاحبة لها .
تتراوح فترات التمويل بني سنة واحدة وخمس عشر سنة.  <

نسبة التغطية خلدمات تأمني و ضمان الصادرات هي ٪90   <
من قيمة الصادرات غير املسددة.

3- العملة املستخدمة:
يتم إعتماد الريال السعودي أو الدوالر األمريكي في جميع   <

عمليات البرنامج .
4- الضمانات الالزمة للحصول على التمويل :

يستوفي البرنامج الضمانات الالزمة للمحافظة على حقوق   <
القانونية  العملية ومخاطرها والصفة  لنوع  الصندوق وفقًا 

ألطرافها.
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أوالً: اتفاقيات القروض الموقعة خالل العام

 استمراراً لدعم الصندوق للمشاريع احليوية التي تعزز جهود التنمية في مجاالت البنية األساسية واخلدمات احليوية ، فقد وقع خالل عام 1429/1428هـ 
) 2008م ( 16 اتفاقية قرض بلغ إجمالي مبالغها 1168.13 مليون ريال لتمويل 16 مشروعًا في 15 دولة، حيث ساهم في متويل 7 مشاريع في 7 دول 

إفريقية ، و 9 مشاريع في 8 دول آسيوية موضحة في اجلدول التالي  رقم  )1-1( :  

اتفاقيات القروض املوقعة خالل العام
)مباليني الرياالت( جدول رقم )1-1(  

تاريخ توقيع االتفاقية
مبلغ القرض اسم املشـــــــروع ميالديالدولـــة  هجري

أ- إفريقيا

2008/01/24 1429/01/15 58.13 طريق كومبا – بوميهون غينيا

2008/06/03 1429/05/29 225.00 سد مروي )قرض إضافي( السودان

2008/06/09 1429/06/05 94.00 تزويد مدينة نواكشوط مبياه الشرب من نهر السنغال ) قرض إضافي( موريتانيا

2008/06/28 1429/06/24 45.00 حماية شواطئ كوتونو بنني

2008/10/12 1429/10/12 37.50 طريق كينيما - بوندميبو سيراليون

2008/11/03 1429/11/05 37.50 منشآت التعليم الفني واملهني ساحل العاج

2008/11/05 1429/11/07 45.00 ترميم وتوسعة مستشفى بولقاتانقا اإلقليمي غانا

542.13 املجموع
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)مباليني الرياالت( تابع جدول رقم )1-1(  

تاريخ توقيع االتفاقية
مبلغ القرض اسم املشـــــــروع ميالديالدولـــة  هجري

ب- آسيا

626.00 املجموع

1168.13 اإلجمالي أ + ب

2008/02/04 1429/01/26 56.25 بناء كليات اجلامعة اللبنانية فرع طرابلس لبنان

2008/03/26
2008/03/26

1429/03/18
1429/03/18

11.00
75.00

تطوير اخلدمات الطبية في كولومبو ) قرض إضافي (
مستشفى الصرع واملراكز الصحية سري لنكا

2008/03/27 1429/03/19 56.25 برنامج إصالح أضرار املد البحري املالديف

2008/06/03 1429/05/29 150.00 إنشاء محطة قولن قول الكهرومائية باكستان

2008/06/03 1429/05/29 45.00 تشييد وجتهيز مدارس طاجكستان

2008/06/12 1429/06/08 112.50 طريق آرملك - سابزاك - قلعة نو أفغانستان

2008/11/28 1429/11/30 60.00 تشييد وجتهيز مدارس ثانوية أوزبكستان

2008/12/28 1429/12/30 60.00 إنشاء مباني لكليات التعليم املهني في إقليم يونان الصني
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)مباليني الرياالت( جدول رقم )2-1(  

ثانيًا  : التوزيع القطاعي للقروض الموقعة خالل العام :
ساهم الصندوق خالل عام 2008م بتمويل 16 مشروعًا إمنائيَا مببلغ إجمالي قدره 1168,13 مليون ريال، وحظي قطاع البنية االجتماعية بالنصيب األكبر من هذه 
املشاريع سواًء من حيث العدد أو املبلغ اإلجمالي . حيث مول 9 مشاريع في قطاع البنية االجتماعية مببلغ قدره 483,75 مليون ريال أي بنسبة تعادل ٪41,41 
من اإلجمالي، مت منها تخصيص مبلغ 258,75 مليون ريال لتمويل 5 مشاريع في قطاع التعليم في حني خصص مبلغ 131,00 مليون ريال لتمويل 3 مشاريع 
في قطاع الصحة ، ومبلغ 94,00 مليون ريال لتمويل مشروع مياه . كذلك مت متويل مشروعني في قطاع الطاقة مببلغ 375,00 مليون ريال أي ما يعادل ٪32,10 
من اإلجمالي. أما بالنسبة لقطاع النقل واالتصاالت فقد مت متويل 3 مشاريع في قطاع النقل مببلغ 208,13 مليون ريال إلنشاء الطرق أي ما يعادل 17,82٪ من 
اإلجمالي. أما القطاعات األخرى فكان لها نصيب من التمويل، حيث مت متويل مشروعني أحدهما إصالح أضرار املد البحري في املالديف والثاني حماية شواطئ 

كوتونو في بنني مببلغ إجمالي قدره 101,25 مليـون ريـال أي ما يعادل 8,67٪ من اإلجمـالي، ويتضـح ذلك في اجلـدول التـالي رقم )1- 2(:

التوزيع القطاعي للقروض املوقعة خالل العام

٪ من اإلجمالي املبلغ  عدد املشاريع  القطاع 

17,82 208,13 3 1- النقل واالتصاالت

       - الطرق                             3                              208,13                          17,82

32,10 375,00 2 2- الطاقة

41,41 483,75 9 3- البنية االجتماعية

أ – التعليم                 5                 258,75                22,15

ب – الصحة                3                 131,00                11,21

ج – املياه                1                 94,00                8.05

8,67 101,25 2 4- قطاعات أخرى

100.00 1168.13 16 اإلجـــــــــمالــي
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ثالثًا: المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات تمويلها خالل العام 

أهداف ووصف املشروع :
املشروع هو جزء من البرنامج الذي تعتزم حكومتا غينيا والسنغال إجنـازه لتحقيـق الربط البري فيما بينهما. وميثل هذا املشروع حلقة مهمة من الطريق احملوري 
املزمع تشييده مبواصفات عالية لتأمني الربط بالكفاءة املطلوبة بني الدولتني املتجاورتني. وتشمل أعمال الطريق إعادة رصف اجلزء الترابي القدمي، الذي بات في 

وضع بالغ السوء ، بالطبقات التالية:
1- طبقة أساس من احلصى الطبيعية املنتقاة سماكتها 20 سنتمتر.

2- طبقة قاعدة من احلصى غير املعاجلة سماكتها 15 سنتمتر.

3- طبقة سطحية من اخلرسانة اإلسفلتية سماكتها 5 سنتمتر.
ويبلغ طول الطريق 102,40 كيلو متر وعرضه 7 أمتار وعرض كل من الكتفني 1,5متر بحيث يصل عرضه الكلي إلى 10 أمتار. ويتكون املشروع 

من األقسام التالية:

غينيا
اسم املـشــروع  طريق كومبا – بوميهون

التكاليف الكلية للمشروع  161,59 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق  58,13 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية  1429/01/15 هـ  2008/01/24م

التاريخ املتوقع إلكمال املشروع نهاية عام 2009م

اجلهـة املسؤولة عن التـنـفيذ  املديرية الوطنية لالستثمار في الطرق
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1- األعمال املدنية اخلاصة برصف الطريق حسب املواصفات املبدئية ، وإقامة عدد من اجلسور الجتياز األنهار واملجاري املائية األخرى .
2- اخلدمات االستشارية لإلشراف على تنفيذ املشروع .

وقد قدر العائد االقتصادي لهذا الطريق بنسبة 11٪ أما املنافع غير املباشرة التي ستنجم عن تنفيذه فأهمها:
1- توفير السالمة املرورية  وخفض نفقات تشغيل وصيانة املركبات .

2- فك العزلة اجلغرافية لبعض قرى املنطقة وتشجيع التنمية االقتصادية واالجتماعية فيها مما سيؤدي إلى زيادة اإلنتاج الزراعي ورفع مستوى األمن الغذائي.
3- توفير مقدار مهم من العمالت األجنبية تنفق حاليًا على مستلزمات صيانة وتشغيل املركبات .

4- تعزيز املبادالت االقتصادية بني دولتي غينيا والسنغال وتشجيع التكامل اإلقليمي بني دول غرب إفريقيا .
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التقرير السنوي 2008

أهداف ووصف املشروع :
تقع مدينة مروي في الوالية الشمالية للسودان، ويعتمد سكانها بشكل أساسي على الزراعة وتربية املاشية. إال أن مواسم اجلفاف التي مروا بها حدت بهم إلى 
الهجرة جتاه جنوب السودان وشمااًل إلى مصر بحثًا عن الكأل والعشب. من هنا أتت احلاجة إلنشاء السد الواقع على جزيرة مروي التي تبعد حوالي 42كيلومتر 
شمال مدينة مروي، وعلى بعد 350كيلومتر شمال العاصمة اخلرطوم وعلى مسافة 330كيلومتر من احلدود السودانية املصرية. يهدف املشروع لتوفير طاقة 
كهربائية قدرها 1250 ميجاوات من خالل جتميع ما يقارب 8,3 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في بحيرة متتد خلف السد بطول 175كيلومتر. وال 
يقتصر املشروع على قطاع الكهرباء فقط بل هو خطوة كبيرة في طريق التنمية العامة في السودان، فيتم عن طريقه زيادة الرقعة الزراعية إضافة إلى مشروع 
استخراج املياه اجلوفية التي ميكن ضخها لري مناطق زراعية مستقبلية تقدر مساحتها بحوالي 65000 هكتار. وسيقوم السد بالعمل على تنقية املياه في 

أسفل النهر إضافة إلى  حتسني طرق نقلها وسيستفاد من املياه العذبة في ري البساتني. ويتكون املشروع من األقسام التالية:

السودان
سد مروي ) قرض إضافي( اسم املـشــروع 

التكاليف الكلية للمشروع  7732,50 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق  225,00 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية  1429/05/29 هـ  2008/06/03م

التاريخ املتوقع إلكمال املشروع بداية عام 2010م

اجلهـة املسؤولة عن التـنـفيذ  وزارة الري واملوارد املائية
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1- األعمال املدنية:
تشمل أعمال احلفريات والردم املختلفة وحفر اآلبار واحلقـن واألعمال اخلرسانية الالزمة إلنشاء السـد واملنشـآت املرافقة واألعمـال املدنية حملطة التوليد 
الردم  احتياجات  أن كافة  إلى  املراقبة. وجتــدر اإلشارة  املثبتة في اخلرسانة وأجهزة  والفوالذية  القواطـع، وكذلك األجزاء احلديديـة  الكهرومائية وساحة 

استجلبت من داخل املوقع، حيث يوجد ثالثة محاجر ومقالع أعلى وأدنى السد.
2- األعمال الكهروميكانيكية: 

محطة توليد الكهرباء املكونة من عشر وحدات قدرة كل منها 125 ميجاوات إلنتاج طاقة إجمالية قدرها 1250 ميجاوات. أ  - 
التوليد  لربط محطة  فولت، ومحطـات حتويل  و 220 كيلو  التوترين 500  على  الكهرباء  نقل  الفــرعية: شبكة خطوط  واحملطــات  النقل  ب- خطوط 

بالشبكة القومية.
3- إعادة توطني السكان:

       استمالك األراضي وإعادة توطني السكان القاطنني في موقع السد واملناطق التي ستغمرها مياه بحيرة السد والذين يقدر عددهم بحوالي 50 ألف نسمة.
4- اخلدمات الهندسية واإلشراف:

وتشمل مراجعة التصاميم وإعداد املخططات التفصيلية واإلشراف على تنفيذ املشروع بالكامل مبـا في ذلك األعمال امليكـانيكية حملطة التوليد ومحطات 
التحويل وخطوط النقل. كما يشمل القيام بالدراسات اجليوتقنية وخدمات املختبر وخدمات املستشارين واملراجعني.

ويعد هذا التمويل تنفيذاً للمرحلة الثانية من السد بعد أن ساهم الصندوق في عام 2002م  بتمويل املرحلـة األولى مببلغ 563 مليون ريال، ليصبح 
بذلك إجمالي ما قدمه الصندوق لهذا املشروع 788 مليون ريال.
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التقرير السنوي 2008

أهداف ووصف املشروع :
تسببت ندرة املياه في مدينة نواكشوط في رفع أسعار املاء وشهدت خزانات املاء والصنابير العمومية املتناثرة في أنحاء متفرقة من العاصمة إقبااًل كبيراً من 
املواطنني، حيث يتزاحم حولها عشرات النساء واألطفال والشيوخ الذين يحملون حاويات وأواني لنقل املاء. ويهدف املشروع إلى سد العجز احلاصل في 
تزويد مدينة نواكشوط مبياه الشرب ، كذلك تلبية احتياجات السكان املستقبلية حتى عام 2030م ، وذلك من خالل االستفادة من حصة موريتانيا من مياه 
نهر السنغال. وسيمكن املشروع الحقًا من توفير مياه الشرب لعدد من القرى والتجمعات الريفية الواقعة قرب منشآت املشروع وعلى طول مسار نقل املياه من 
النهر إلى مدينة نواكشوط . ومن املتوقع أن يصل اإلنتاج إلى 75 مليون متر مكعب في السنة مع حلول عام 2030م. يستفيد منها حوالي 2,2 مليون نسمة. 

ويتكون املشروع من األقسام التالية: 
1- منشأة جلب املياه ومحطات الضخ وخطوط الكهرباء.

املياه  املياه، وحتتوي هاتني احملطتني على وحدة تعقيم  لترشيح  للمعاجلـة األولية والثانيـة  إنشاء محطتني، األولى  املياه : وتشتمل على  2- محطات معاجلة 
واملضخـات أو ضواغط الهواء.

موريتانيا
اسم املـشــروع  تزويد مدينة نواكشوط مبياه الشرب من نهر السنغال )قرض إضافي (

التكاليف الكلية للمشروع  1691,00 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق  94,00 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية  1429/06/05 هـ  2008/06/09م

نهاية عام 2010م التاريخ املتوقع إلكمال املشروع

اجلهـة املسؤولة عن التـنـفيذ  الشركة الوطنية للماء
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3- إنشاء خطوط من األنابيب بني محطة ضخ املياه ومحطة املعاجلة األولية، وخطوط أخرى لنقل امليـاه إلى خزانات التجميع وإلى العاصمـة نواكشوط بطول 
188 كيلو متر.

4- إنشاء خزان لتجميع املياه من اخلرسانة املسلحة على بعد 17 كيلو متر من مدينة نواكشوط تبلغ سعته 130 ألف متر مكعب وإنشاءات ملحقة.
5- استمالك األراضي الالزمة لتمديد األنابيب وإلقامة محطات الضخ واملعاجلة واخلزانات.

التنفيذية، وإعداد التصاميم ووثائق املناقصات، وخدمات  6- اخلدمات الفنية وتشتمل على األعمال االستشـارية الالزمـة إلعـداد الدراسات واملخططات 
اإلشراف على تنفيذ أعمال املشروع ومراقبتها.

7- الدعم املؤسسي ويشتمل على دعم الوحدة التي ستقوم بتنفيذ املشروع ملساعدتها على اإلشراف على أعماله وذلك بتوفير املعدات واألجهزة واحلاسبات 
ووسائل النقل، وكذلك القيام بدراسات لتحسني أداء الشركة الوطنية للمياه وتدريب العاملني فيها لتشغيل املشروع بعد االنتهاء من تنفيذه. 

8- إدارة تنفيذ املشروع ويشمل ذلك النفقات اخلاصة باجلهاز الذي سيقوم بإدارة تنفيذ املشروع ومراقبته واإلشراف عليه.
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أهداف ووصف املشروع :
تعاني شواطئ العاصمة كوتونو من عوامل التعرية واالجنرافات الرملية بفعل التيارات القادمة من احمليط األطلسي، ونظراً للخسائر الكبيرة التي تتعرض لها 
املناطق السكنية واالستثمارات القائمة على الشاطئ، فقد وضعت حكومة بنني مشروع حماية شواطئ العاصمة في أولوياتها. حيث يهدف املشروع إلى 
حماية الشواطئ من التعرية واالجنرافات وكذلك حماية املناطق السكنية وتشجيع االستثمارات في مجال السياحة في منطقة املشروع ، وذلك بإنشاء عدد من 

املصاد البحرية مبحاذاة الساحل . ويتكون املشروع من األقسام التالية :
1- األعمال املدنية: وتشتمل على إعداد املوقـع وأعمال تهيئـة األرض، وتطوير خطوط شبكات املياه والكهرباء والهاتف ، وإعادة تأهيل حاجز سيافاتو لصد 

الرياح، والقيام بردميات تساعد على حماية منطقة الشاطئ بهدف تشكيل طبقة دعم له ، وبناء سبعة حواجز جديدة حلماية الساحل.
2- اخلدمات االستشارية: وتشتمل على مراجعــة الدراسات الفنية، وحتــديد املواصفـات املثلى للمشروع، مبا في ذلك إعداد مجسم مصغر للمشروع، وإعداد 

وثائق املناقصـة لألعمال واإلشراف على تنفيذ املشروع .
3- توفير الدعم لوحدة إدارة املشروع: وتشمل جتهيزات وأثاث املكاتب ، ووسائل النقل ، وتكاليف تشغيل وحدة إدارة املشروع .

4-  يشمل القيام مبراجعة سنوية للوضع املالي للمشروع من إرسال التقارير اخلاصة بذلك إلى املمولني .

بنين
حماية شواطئ كوتونو اسم املـشــروع 
التكاليف الكلية للمشروع  244,00 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق  45,00 مليون ريال
تاريخ توقيـع االتفاقية  1429/06/24 هـ  2008/06/28م

التاريخ املتوقع إلكمال املشروع نهاية عام 2010م
 وزارة الشؤون احلضرية واإلسكان واإلصالح العقاري وحماية 

الشواطئ من التعرية
اجلهـة املسؤولة عن التـنـفيذ 



18
النشاط التنموي للصندوق

أهداف ووصف املشروع :
 يهدف املشروع إلى تسهيل نقل املسافرين والبضائع في املنطقة اجلنوبية الشرقية من البالد واملساهمة في تنمية منطقة املشروع اقتصاديًا ، كما يهدف املشروع 
إلى فك عزلة العديد من القرى الصغيرة ورفع معاناتها ، وخفض تكاليف النقل وصيانة املركبات وتعزيز شبكة الطرق القائمة في غرب إفريقيا ، وذلك من 

خالل تشييد طريق بطول 86 كيلو متر يربط مدينتي كينيما وبوندميبو. ويشمل املشروع ما يلي:
1- األعمال املدنية: وذلك من خالل توحيد عرض الطريق املسفلت وجعله 7متر مع أكتاف جانبية بعرض 1,5متر لكل منها ، ويتكون اجلزء املراد تنفيذه من 

مسارين بطول إجمالي مقداره 86 كيلو متر ، باإلضافة إلى إنشاء جسرين رئيسيني أحدهما بطول 111متر واآلخر بطول 225متر .
2- اخلدمات االستشارية .

3- استمالك األراضي والتعويضات .

سيراليون
اسم املـشــروع  طريق كينيما – بوندميبو

التكاليف الكلية للمشروع  227,40 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق  37,50 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية  1429/10/12 هـ  2008/10/12م

التاريخ املتوقع إلكمال املشروع نهاية عام 2011م

اجلهـة املسؤولة عن التـنـفيذ  هيئة الطرق 
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أهداف ووصف املشروع :
يندرج هذا املشروع في إطار البرنامج االستعجالي الواسع الذي يستهدف إعادة تأهيل منشآت التعليم الفني واملهني والتي تضررت من جراء األزمة السياسية 

التي تعرضت لها جمهورية ساحل العاج خالل السنوات املاضية ، مع بناء منشآت جديدة في هذا املجال . ويتكون املشروع من األقسام التالية:

القسم األول: ويتضمن :
اجلزء األول: األعمال املدنية وتوفير املعدات واألثاث من أجل:
1- إنشاء مدرسة ثانوية مهنية للفندقة في ياموسوكرو .

2- إنشاء مدرسة متوسطة للتعليم الفني في كل من إيسيا وبوافليه .
3- إعادة تأهيل مركز األعمال املكتبية واالتصاالت وإدارة األعمال في بواكيه .

اجلزء الثاني: اخلدمات االستشارية الالزمة إلعداد التصاميم والدراسات الفنية واإلشراف على تنفيذ اجلزء األول من املشروع .
القسم الثاني: إعادة تأهيل املدرسة الثانوية في مان.

القسم الثالث: إعادة تأهيل وبناء مدرسة ثانوية مهنية في أودينه ومدرسة ثانوية فنية في بواكيه.

ساحل العاج
اسم املـشــروع  منشآت التعليم الفني واملهني

التكاليف الكلية للمشروع  93,75 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق  37,50 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية  1429/11/05 هـ  2008/11/03م

التاريخ املتوقع إلكمال املشروع منتصف عام 2011م

اجلهـة املسؤولة عن التـنـفيذ  وزارة التعليم الفني والتكوين املهني
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أهداف ووصف املشروع :
لتلبية  من جودتها  والرفع  الصحية  وتنويع خدماته  االستيعابية  طاقته  زيادة  إلى  األساس  في  اإلقليمي  بولقاتانقا  مستشفى  وتوسعة  ترميم  مشروع  يهدف 

االحتياجات الصحية لسكان إقليم الشرق األعلى من غانا .ويتألف املشروع من مرحلتني :

املرحلة األولى : تتكون من األجزاء التالية :
1- حيازة األرض .

2- األعمال املدنية : وتشمل :
  أ- إنشاء مجمع العيادات اخلارجية واإلدارة .

ب- استكمال مجمع األمومة .
ج- إنشاء مبنيني لسكن األطباء .

د - إعادة تأهيل شبكات تأمني املياه والصرف الصحي .

غانا
ترميم وتوسعة مستشفى بولقاتانقا اإلقليمي اسم املـشــروع 

التكاليف الكلية للمشروع  126,00 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق  45,00 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية  1429/11/07 هـ  2008/11/05م

التاريخ املتوقع إلكمال املشروع نهاية عام 2011م

اجلهـة املسؤولة عن التـنـفيذ  وزارة الصحة
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هـ- إعادة تأهيل شبكات تأمني الكهرباء .
و- إنشاء سور خارجي للمستشفى .

3- التجهيزات الطبية والصحية الالزمة للمرحلة األولى من املشروع .
4- اخلدمات االستشارية واإلشراف للمرحلة األولى .

5- التدريب .

املرحلة الثانية : تتكون من األجزاء التالية :
1- إنشاء وحدة لكل من طب األسنان والصحة العامة والطب النفسي وقسم األشعة وبنـك الدم واحلوادث واإلسعـاف وقسـم العمليـات والتعقيم املركزي.

2- إعادة تأهيل أجنحة النساء والوالدة والطب العام واألطفال والصدرية والتجبير .
3- إنشاء مبنى لكل من املطبخ واملغسلة وللورش وثالجات املوتى واخلدمات الفنية ومعاجلة النفايات الطبية .

4- استكمال توسعة الطرق الداخلية والورش وتأمني املياه والصرف الصحي والكهرباء .
5- التجهيزات الطبية والصحية الالزمة ملباني املرحلة الثانية من املشروع . 

6- توفير اخلدمات االستشارية واإلشراف على تنفيذ أعمال املرحلة الثانية من املشروع .
7- توفير أربع سيارات إسعاف ونقل األدوية الطبية .

8- دعم وحدة تنفيذ املشروع .
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أهداف ووصف املشروع :
يهدف املشروع إلى تطوير الكوادر العلمية املؤهلة لتساهم في التنمية الشاملة للجمهورية اللبنانية وذلك من خالل إنشاء مباني حديثة في املوقع اجلديد لفرع 
اجلامعة اللبنانية في طرابلس والذي سيضم كليات العلوم والصحة العامة واالقتصاد واحلقوق والعلوم االجتماعية والهندسة والفنون اجلميلة واآلداب والزراعة. 

ويتكون املشروع من األقسام التالية:
1- األعمال املدنية واإلنشائية وتشمل:

املرحلة األولى : تشمل إنشاء مبنى كلية العلوم مبا في ذلك البنية التحتية اخلاصة بها.
املرحـلة الثــانية: وتشتمل على إنشاء مباني الكليات الثمان األخرى وإنشاء مبنى املعهد التقني ومباني اخلدمات املساندة والتي تشمل اإلدارة املركزية 

واملكتبة املركزية والكافتيريا واملطاعم، وتنفيذ خدمات البنية التحتية اخلاصة بها.
2- اخلدمات االستشارية: وتشمل اإلشراف على تنفيذ املشروع مبرحلتيه األولى والثانية.

لبنان
بناء كليات اجلامعة اللبنانية فرع طرابلس اسم املـشــروع 

التكاليف الكلية للمشروع  487,50 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق  56,25 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية  1429/01/26 هـ  2008/02/04م

التاريخ املتوقع إلكمال املشروع نهاية عام 2011م

اجلهـة املسؤولة عن التـنـفيذ  مجلس اإلمناء واإلعمار
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أهداف ووصف املشروع :
يهدف املشروع إلى توفير اخلدمات الطبية ملعاجلة إصابات الدماغ واجلهاز العصبي ونقل الدم، وذلك بإنشاء وحدتني تابعتني ملستشفى سري لنكا الوطني في 

كولومبو. ويتكون املشروع من األقسام التالية:
1- وحدة إصابات الدماغ واجلهاز العصبي وتشمل:

أ  - األعمال املدنية والكهربائية وامليكانيكية وتشمل:
إنشاء مبنى جديد من سبع طوابق تبلغ مساحته الكلية 11000 متر مربع، ويحتوي علـى غرف العمليات والعنايـة املركـزة وقسـم املراقبة الشديدة 

وجناح ما بعد العمليات ووحدة إصابات العمود الفقري ووحدة جراحة األعصاب، باإلضافة إلى األعمال الكهربائية وامليكانيكية.
ب- املعدات الطبية وتشمل:

- توريد وتركيب املعدات الطبية التي تتمثل بأجهزة األشعة املقطعية والطبيـعية والرنيـن املغناطيسي وأجهزة معاجلة العمـود الفقـري 
وأجهزة العالج الطبيعي.

- األثاث وجتهيزات طبية أخرى.

سري لنكا
تطوير اخلدمات الطبية في كولومبو ) قرض إضافي ( اسم املـشــروع 

120,00 مليون ريال التكاليف الكلية للمشروع 

11,00 مليون ريال مسـاهـمة الصـندوق 

1429/03/18 هـ  2008/03/26م تاريخ توقيـع االتفاقية 

نهاية عام 2009م التاريخ املتوقع إلكمال املشروع

وزارة الصحة اجلهـة املسؤولة عن التـنـفيذ 
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2- وحدة نظام نقل الدم وتشمل:
أ  - األعمال املدنية والكهربائية وامليكانيكية وتشمل:

إنشاء مبنى جديد مؤلف من أربعة طوابق تبلغ مساحته 5800 متر مربع ويحتوي على بنك الدم واملختبرات والعيادات اخلارجية ومركز التدريب  
باإلضافة إلى األعمال الكهربائية وامليكانيكية.

ب- املعدات الطبية وتشمل:
توريد وتركيب املعدات الطبية والتي حتتوي على نظام حفظ الدم والبرادات واألثاث وجتهيزات طبية أخرى ذات االستخدام ملرة واحدة.

3- اخلدمات اإلستشارية: والتي تشمل اخلدمات الهندسية واإلشراف على قسمي املشروع.
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أهداف ووصف املشروع :
تشهد سري لنكا زيادة في عدد املصابني بحاالت الصرع والتشنجات، حيث بلغ عددهم في عام 2005م حوالي 275 ألف مصاب. ونظراً لعدم توفر مراكز 
صحية متخصصة لعالج مثل هذه احلاالت في سري لنكا أو الدول املجاورة لها، تقرر إنشاء هذا املشروع لتقدمي العناية الشاملة ملرضى الصرع. وسوف تكون 
طاقة املستشفى االستيعابية حوالي 242 سرير مع تزويده باملعدات احلديثة. كما سيشتمل املشروع على إنشاء مراكز صحية لتقدمي العناية للمصابني بالصرع 

في كافة أقاليم سري لنكا. ويتكون املشروع من األقسام التالية: 
1- مستشفى الصرع ويتضمن:

أ  - األعمال املدنية والكهربائية وامليكانيكية وتشمل:
تشييـد مبنى مؤلف من ثمانية طوابق تبلـغ مساحته الكلية حوالي 11 ألف متر مربع، ويحتوي على قسم العمليات اجلراحية،   وقسم العناية املركزة، 
وجناح التمارين الطبيعية، وجناح الرجال والنساء وجناح األطفال وقسم للعالج واجلراحة اإلشعاعية ومعمل العالج الكهربائي ووحدة ملعمل تأهيل 

النوم مزودة مبسبح للعالج باملاء.

تابع سري لنكا
مستشفى الصرع واملراكز الصحية اسم املـشــروع 

157,50 مليون ريال التكاليف الكلية للمشروع 

75,00 مليون ريال مسـاهـمة الصـندوق 

1429/03/18 هـ  2008/03/26م تاريخ توقيـع االتفاقية 

نهاية عام 2009م التاريخ املتوقع إلكمال املشروع

وزارة الصحة اجلهـة املسؤولة عن التـنـفيذ 
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ب- املعدات الطبية وتشمل:
توفـير وتركيب األثـاث واملعـدات الطبيـة الالزمـة مثل أجهـزة األشعة املقطعية وجهاز لألشعـة الطبيعية وجهـاز تصويـر بالرنيـن املغناطيسي وأجهزة 

إعادة التأهيل وأجهزة غرف العمليات واملواد االستهالكية الالزمة. 
2- إنشاء املراكز الصحية في األقاليم وتشمل: 

أ- األعمال املدنية والكهربائية وتشمل:
تشييد 9 مباني ال تقـل املساحة الكلية لكل منها عن 400 متر مربع. يشتمل كل منها على عيـادات خارجيـة ومختبـرات ومركـز تدريب إضافـة 

إلى األعمال الكهربائية.
ب- املعدات الطبية: وهي عبارة عن توريد وتركيب املعدات الطبية واألثاث.

3- اخلدمات االستشارية: وتشمل اخلدمات الهندسية واإلشراف على قسمي املشروع.
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أهداف  ووصف املشروع :
األرقام  آخرين حسب  وتشريد 15000  األشخاص  العديد من  مقتل  إلى  إضافة  التحتية  البنى  في  أضراراً  وأحدث  تسونامي كبيراً  البحري  املد  تأثير  كان 
الرسمية. ويعد هذا رقمًا كبيراً بالنظر إلى عدد سكـان املالديف الذين يزيد عددهم قلياًل عن ثالثمائة ألف شخص حسب تقديرات األمم املتحدة. وعلى 
عكس باقي الدول التي تضررت من املد جزئيًا، فإن املالديف تعتبر الدولة الوحيدة التي تعرض أغلب أجزائها للضرر، حيث تتكون املالديف من 1200 جزيرة 
متتد من جنـوب غرب الهند فـي الشمال إلى جنوب خط االستواء. ويعيش السكان في 199 جزيرة فقط بينما تستخدم 87 جزيرة كمنتجعات سياحية. 
وتقدر حكومة املالديف املبالغ املطلوبة إلصالح األضرار الناجتة عن املد بحوالي 464 مليون دوالر في حني أن إجمالي الدخل القومي للبالد يقارب 700 
مليون دوالر. ويهدف البرنامج إلى إصالح األضرار الناجتة من كارثة املد البحري بجمهورية املالديف عن طريق إصالح البنية التحتية وتوفير اخلدمات األساسية 

للمناطق املتضررة وذلك من خالل : 
1- إصالح البنية التحتية ملنشآت الطاقة الكهربائية وإعادة خدمات الطاقة الكهربائية للمناطق املتضررة .

2- إنشاء املساكن املؤقتة إليواء السكان املتضررين .
3- توفير خدمات األطعمة واملياه واألدوية .

4- النفقات اإلدارية املترتبة .

المالديف
اسم املـشــروع  برنامج إصالح أضرار املد البحري

التكاليف الكلية للمشروع  135,00 مليون ريال

56,25 مليون ريال  مسـاهـمة الصـندوق 

تاريخ توقيـع االتفاقية  1429/03/19 هـ  2008/03/27م

التاريخ املتوقع إلكمال املشروع نهاية عام 2008م

اجلهـة املسؤولة عن التـنـفيذ  وزارة املالية واخلزانة
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أهداف ووصف املشروع :
كان اكتشاف الكهرباء مبثابة نقلة نوعية بالغة األهمية في تاريخ التطور البشري . فقد وفر هذا االكتشاف لإلنسان إمكانية استخدام ما يحتاج إليه من طاقة بكل 
سهولة وبساطة. كما ساهم التطور السريع في التكنولوجيا واملعلومات إلى جعل الطلب على الكهرباء أكثر العناصر سرعة في النمـو في ســوق الطــاقة ال سيما 
أنه يعتبر مورد ال غنى عنه لنمو االقتصادات الناشئة. في الوقت ذاته باتت تلبية الطلب املتزايد على الكهرباء من املشاكل الرئيسية التي ينبغي على حكومات 
البلدان النامية التصدي لها لتأمني حياة كرمية ملواطنيها. ويهدف املشروع إلى إنشاء محطة كهرومائية على نهر قولن قول والذي يبعد حوالي 25 كيلومتر عن 
مدينة شيترال على امتداد طريق شيترال- قلقت في منطقة احلدود الشمالية الغربية، وستساهم هذه احملطة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية مما سيساعد 

في دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدولة فضاًل عن تلبية االحتياجات السكانية من الطاقة الكهربائية . ويتكون املشروع من األقسام التالية:
1- األعمال املدنية وتشمل: إنشـاء جدار خرساني طوله 60 متر وارتفاعه 12 متر وذلك لتحويل املياه من خالل قناة مفتوحة طولها 220 متر ، ونفق خرساني 

طوله 3,8 كيلو متر بقطر داخلي 4,3 متر، وامللحقات التابعة لهذه اإلنشاءات.
2-  توريد وتركيب وتشغيل محطة توليد الكهرباء والتي تشتمل على 3 وحدات توليد قدرتها اإلجمالية 106ميجاوات، و3 مولدات و3 محوالت، إضافة 

إلى املعدات امللحقة الالزمة.
3- توريد وتركيب وتشغيل خط النقل الكهربائي وحيد الدارة وربطه بالشبكة الوطنية. 

4- اخلدمات االستشارية وتشمل إعداد التصاميم التفصيلية ووثائق املناقصات واإلشراف على تنفيذ املشروع.

باكستان
اسم املـشــروع  إنشاء محطة قولن قول الكهرومائية

التكاليف الكلية للمشروع  500,00 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق  150,00 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية  1429/05/29 هـ  2008/06/03م

التاريخ املتوقع إلكمال املشروع نهاية عام 2012م

اجلهـة املسؤولة عن التـنـفيذ  هيئة تنمية املياه والطاقة
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أهداف ووصف املشروع :
يهدف املشروع إلى تطوير وحتسني التعليم العام وتوفير احتياجات البالد من اخلدمات التعليمية ملواجهة األعداد املتزايدة من الطالب، وذلك من خالل تشييد 
وإكمال وجتهيز عدد من املدارس في مناطق مختلفة من طاجكستان ضمن املرحلة الثانية من برنامج احلكومة الهادف إلى إنشاء وإكمال 10 مدارس خالل 
الفترة 2007م – 2010م. كما يشمل املشروع تأثيث وجتهيز ثالث مدارس في كفرنهون وتورسنزاد وبياجن التي سبق أن مول الصندوق األعمال املدنية اخلاصة 

بتشييدها. ويتكون املشروع من التالي:
1- إنشاء وإكمال بناء 5 مدارس في مناطق فهدات و حسار وبختار وفارخور ودوشنبيه.

2- توفير التجهيزات واألثاث للمدارس اخلمس املذكورة أعاله، وكذلك ملدارس كفرنهون وتورسنزاد وبياجن.
3- اخلدمات االستشارية اخلاصة بإعداد ومراجعة التصاميم، وإعداد مستندات املناقصات األخرى، واإلشراف على تنفيذ املشروع.

طاجكستان
تشييد وجتهيز مدارس اسم املـشــروع 

التكاليف الكلية للمشروع  101,25 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق  45,00 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية  1429/05/29 هـ  2008/06/03م

التاريخ املتوقع إلكمال املشروع نهاية عام 2010م

اجلهـة املسؤولة عن التـنـفيذ  وزارة التربية
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أهداف ووصف املشروع :

يعتبر هذا املشروع من املشاريع احليوية ألفغانستان، حيث يقــوم بربـط املناطق الشمالية مع املناطق الغربيـة مما يسهل حركة النقل التجارية واخلاصة وكذلك 
سيترتب عن املشروع تنمية املناطق املمتدة على طـول الطريق. كما يهدف إلى دعم التنمية االقتصاديـة واالجتماعية في املناطق الشماليـة الغربية ألفغانستان 

من خالل استكمال الطريق الدائري ، وذلك بتشييد طريق بني مناطق آرملك وسابزاك وقلعة نو بطـول حوالي 83 كيلو متـر.
ويتكـون املشروع من:
1- األعمال الترابية .

2- أعمال تصريف املياه .
3- أعمال تهيئة طبقات األساس والرصف .

4- أعمال اجلسور والعبارات .
5- اإلنارات والعالمات املرورية .

6- اخلدمات الهندسية .

أفغانستان
طريق آرملك – سابزاك – قلعة نو اسم املـشــروع 

التكاليف الكلية للمشروع  262,50 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق  112,50 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية  1429/06/08 هـ  2008/06/12م

التاريخ املتوقع إلكمال املشروع نهاية عام 2010م

اجلهـة املسؤولة عن التـنـفيذ  وزارة األشغال العامة
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أهداف ووصف املشروع :
يهدف املشروع للمساهمة في دعم جهود حكومة اوزبكستان في زيادة وتطوير التعليم الثانوي، وذلك من خالل تشييد وجتهيز عدد من املدارس الثانوية 

اجلديدة في مناطق مختلفة من جمهورية اوزبكستان وبصفة رئيسية في املناطق الريفية. واملدارس مصممة على منوذجني:
النموذج األول: مكون من 17 مدرسة ذات تصميم موحد تتسع الواحدة لـعدد 315 طالب.
النموذج الثاني: مكون من 11 مدرسة ذات تصميم موحد تتسع الواحدة لـعدد 216 طالب.

ويتكون املشروع من األجزاء التالية:
1- األعمال املدنية وتشمل:

إنشاء مباني املدارس وتوفـــير خــدمات املرافق )كهرباء، مياه، اتصاالت، تدفئة، غاز( ونظام التهوية وزراعة الساحات وامليادين احمليطة باملبنى وكذلك 
إنشاء املالعب والصاالت الرياضية.

2- املعدات واألثاث والتجهيزات وتشمل:
تأثيث الفصول الدراسية وصاالت احلاسوب واملكتبة ومعامل الفيزياء والكيمياء والصاالت الرياضية.

3- اخلدمات االستشارية: وتشتمل على أعمال التصميم واإلشراف على تنفيذ املشروع.

أوزبكستان
اسم املـشــروع  تشييد وجتهيز مدارس ثانوية

التكاليف الكلية للمشروع  225,00 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق  60,00 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية  1429/11/30 هـ  2008/11/28م

التاريخ املتوقع إلكمال املشروع نهاية عام 2010م

اجلهـة املسؤولة عن التـنـفيذ  وزارة التعليم العام
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أهداف ووصف املشروع :
يهدف املشروع إلى دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية وتطوير ودعم التعليم املهني بتخريج كوادر عالية التأهيل في مدينة كومننق في إقليم يونان الواقع في 

اجلنوب الغربي من الصني، وذلك من خالل توسعة 4 كليات للتعليم املهني تشمل:
1- كلية كومننق للمعادن.

2- الكلية امليكانيكية الكهربائية التقنية.
3- الكلية الصناعية املهنية التقنية.

4- كلية الثقافة والفنون.
ويتكون املشروع من األجزاء الرئيسية التالية:

1- تشييد 21 مبنى مبساحة إجمالية قدرها 215800 متر مربع.
2- توفير معدات وجتهيزات للكليات املهنية.

3- وحدة تنفيذ املشروع واخلدمات االستشارية.

الصين
اسم املـشــروع  إنشاء مباني لكليات التعليم املهني في إقليم يونان

التكاليف الكلية للمشروع  249,45 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق  60,00 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية  1429/12/30 هـ  2008/12/28م

التاريخ املتوقع إلكمال املشروع منتصف عام 2011م

اجلهـة املسؤولة عن التـنـفيذ  اإلدارة املالية في إقليم يونان
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)مباليني الرياالت(جدول رقم )3-1(  

رابعًا : التمويل المشترك للقروض التي وقعت خالل العام :

قام الصندوق خالل هذا العام بتمويل 9 مشاريع في 9 دول نامية مبشاركة ممولني آخرين، بلغ مجموع إسهام الصندوق في متويلها 752,13 مليون ريال 
وتتضح تفاصيل عملياتها في اجلدول التالي رقم )3-1 (: 

التمويل املشترك
                                                                                                                                    

املمولون اآلخرون ومبلغ التمويل مساهمة 
الصندوق

التكلفة 
االجمالية اسم املشروع اسم 

الدولة

صندوق األوبك للتنمية الدولية 8,70 مليون دوالر أمريكي
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 5,00 ماليني دينار كويتي 58,13 161,59 طريق كومبا - بوميهون غينيا

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 59 مليون دوالر أمريكي
الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي 216,50 مليون دوالر أمريكي 225,00 7732,50 سد مروي ) قرض إضافي ( السودان

صندوق األوبك للتنمية الدولية 30 مليون دوالر أمريكي
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 37 مليون دوالر أمريكي 150,00 500,00 إنشاء محطة قولن قول الكهرومائية باكستان

البنك اإلسالمي للتنمية 16,75 مليون دوالر أمريكي
الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي 215,11 مليون دوالر أمريكي

صندوق األوبك للتنمية الدولية 14,80 مليون دوالر أمريكي
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 68,19 مليون دوالر أمريكي

البنك اإلفريقي للتنمية 33,66 مليون دوالر أمريكي

94,00 1691,00 تزويد مدينة نواكشوط مبياه الشرب 
من نهر السنغال )قرض إضافي( موريتانيا
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)مباليني الرياالت(تابع جدول رقم )3-1(  

املمولون اآلخرون ومبلغ التمويل مساهمة 
الصندوق

التكلفة 
االجمالية

اسم املشروع اسم الدولة

املصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا 10ماليني دوالر أمريكي
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 10 ماليني دوالر أمريكي

البنك اإلسالمي للتنمية 20,20 مليون دوالر أمريكي
صندوق األوبك للتنمية الدولية 8 ماليني دوالر أمريكي

45,00 224,00 حماية شواطئ كوتونو بنني

صندوق األوبك للتنمية الدولية 12,50 مليون دوالر أمريكي
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 10 ماليني دوالر أمريكي

البنك اإلسالمي للتنمية 10,50 مليون دوالر أمريكي
املصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا 10 ماليني دوالر أمريكي

37,50 طريق كينيما - بوندميبو 227,40 سيراليون

املصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا 5,40 مليون دوالر أمريكي
البنك اإلسالمي للتنمية 7,20 مليون دوالر أمريكي 37,50 93,75 منشآت التعليم الفني واملهني ساحل العاج

املصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا 5,30 مليون دوالر أمريكي 45,00 126,00 ترميم وتوسعة
مستشفى بولقاتانقا اإلقليمي غانا

صندوق األوبك للتنمية الدولية 5 ماليني دوالر 60,00 225,00 تشييد وجتهيز مدارس ثانوية اوزبكستان

752.13 10981.24 اإلجمالي



النشاط  التنموي للصندوق
خالل الفترة  1395/1394هـ - 1429/1428هـ )1975 - 2008م(
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النشاط التنموي للصندوق خالل الفترة 
1395/1394هـ ـ 1429/1428هـ ) 1975 ـ 2008م (

الدول  العديد من  باقتصادياتها ، ويسعى لوصول  للنهوض  النامية  الدول  املساعدات اإلمنائية لدعم  إنشاءه بدور فعال في مجال تقدمي  الصندوق منذ  قام 
النامية إلى مراحل متقدمة من النمو االقتصادي واالجتماعي . ومنذ بداية نشاط الصندوق اإلقراضي في عام 1395/1394هـ ) 1975م ( وحتى نهاية عام 
1429/1428هـ ) 2008م ( قدم الصندوق 444 قرضًا ، كان إجمالي مبالغها 28896,48 مليون ريال ، خصصت لتمويل 430 مشروعًا إمنائيًا وبرنامجًا 
اقتصاديًا ، وقد استفادت من هذه املساعدات 73 دولة نامية في مناطق مختلفة من العالم منها 42 دولة في إفريقيا و 26 دولة في آسيا وخمس دول في مناطق 

أخرى كما توضحه اجلداول التالية :

أواًل: مساهمات الصندوق التراكمية

عدد إتفاقيات 
القروض املوقعة

املشاريع والبرامج البرامج املشاريع عدد الدول 
املبلغاملستفيدة العدد املبلغ العدد املبلغ العدد

*444 28896,48 *430 737,61 26 28158,87 404 73

* يعود السبب في أن عدد اتفاقيات القروض املوقعة يزيد عن عدد املشاريع والبرامج إلى حصول عدد من املشاريع على أكثر من قرض .

)مباليني الرياالت( جدول رقم )1-2(  



3 3
37

التقرير السنوي 2008

ثانيًا: التوزيع اجلغرافي للقروض التراكمية
 

إجمالي املشاريع والبرامج البرامج املشاريع عدد 
الدول املنطقة

٪   من االجمالي  املبلغ  العدد  املبلغ العدد املبلغ العدد

48,67
49,91

1,42

14064,62
14421,30

410,56

249
175

6

383,09
242,02
112,50

23
2
1

13681,53
14179,28

298,06

226
173

5

42
26
5

إفريقيا
آسيا

مناطق أخرى

100,00  28896,48 430 737,61 26 28158,87 404 73 اإلجمالي

)مباليني الرياالت( جدول رقم )2-2(  
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)مباليني الرياالت(جدول رقم )3-2(  
ثالثًا: التوزيع القطاعي للقروض التراكمية

 

٪  من اإلجمالي 
اإلجمالي 

القطاع
املبلغ  عدد املشاريع والبرامج 

32,36
31,49

19,26
5,66
5,34
1,23

0,87

9351,45
9098,74

5564,59
1635,81
1544,23

354,11
252,71

146
141

94
14
19
14

5

1- النقل واالتصاالت : 
أ - النقل 

- الطرق 
- السكك احلديدية 

- املوانئ البحرية 
- املطارات 

ب - االتصاالت 
17,17 4960,27 78 2- الزراعة
18,59 5371,84 44 3- الطاقة

23,14
6,53
8,63
4,99
2,99

6686,27
1888,07
2493,87
1441,71

862,62

123
31
48
25
19

4- البنية االجتماعية : 
أ - املياه والصرف الصحي 

ب - التعليم 
ج - الصحة 

د - اإلسكان والتنمية احلضرية
6,01 1736,45 18 5- الصناعة والتعدين 
2,73 790,20 21 6- القطاعات األخرى

100 28896,48 430 اإلجمالي
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)مباليني الرياالت( جدول رقم )4-2(  
رابعًا: التوزيع القطاعي  والـجغرافي للقروض التراكمية

مناطق أخرى آسيا إفريقيا

القطاع
املبلغ عدد املشاريع 

والبرامج املبلغ عدد املشاريع 
والبرامج املبلغ عدد املشاريع 

والبرامج
130,00

130,00
17,40

-
112,60

-
-

2
2

1
-
1
-

-

4971,62
4837,62

2912,36
1094,68

689,07
141,51

134,00

60
58

37
8
8
5

2

4249,83 
4131,12

2634,83
541,13
742,56
212,60

118,71

84
81

56
6

10
9

3

1- النقل واالتصاالت : 
أ - النقل:

- الطرق 
- السكك احلديدية 

- املوانئ البحرية 
- املطارات 

ب - االتصاالت 

3,75 - 1618,66 22 3337,86 56 2- الزراعة
111,06 1 3632,00 29 1628,78   14 3- الطاقة

117,00
79,50
20,00
17,50

-

2
2

 -
-
-

3187,60
790,07

1389,27
909,95

98,31

55
14
25
13

3

3381,67
1018,50
1084,60

514,26
764,31

66
15
23
12
16

4- البنية االجتماعية : 
أ - املياه والصرف الصحي 

ب - التعليم 
ج - الصحة 

د - اإلسكان والتنمية احلضرية

- - 638,07 5 1098,38 13 5- الصناعة والتعدين
48,75 1 373,35 4 368,10 16 6- القطاعات األخرى

410,56 6 14421,30 175 14064,62 249 اإلجمالي
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)مباليني الرياالت( جدول رقم )5-2(  
خامسًا: التوزيع اجلغرافي لقطاع النقل واالتصاالت

اإلجمالي االتصاالت
الـنـقـل

املنطقة
املطارات املوانئ البحرية  السكك

احلديدية الطرق

املبلغ
 عدد

 املشاريع
والبرامج

املبلغ
 عدد

 املشاريع
والبرامج

املبلغ
عدد

 املشاريع
والبرامج

املبلغ
 عدد

 املشاريع
والبرامج

املبلغ
عدد

 املشاريع
والبرامج

املبلغ
 عدد

 املشاريع
والبرامج

4249,83 84 118,71 3 212,60 9 742,56 10 541,13 6 2634,83 56 إفريقيا

4971,62 60 134,00 2 141,51 5 689,07 8 1094,68 8 2912,36 37 آسيا

  130,00 2 - - - - 112,60 1 - -      17,40 1  مناطق
أخرى

9351,45 146 252,71 5 354,11 14 1544,23 19 1635,81 14 5564,59 94 اإلجمالي
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سادسًا: التوزيع اجلغرافي لقطاع البنية االجتماعية

اإلجمالي
البنية االجتماعية

املنطقة
 اإلسكان والتنمية

احلضرية الصحة التعليم املياه والصرف الصحي

املبلغ
 عدد

 املشاريع
والبرامج

املبلغ
 عدد

 املشاريع
والبرامج

املبلغ
 عدد

 املشاريع
والبرامج

املبلغ
 عدد

 املشاريع
والبرامج

املبلغ  عدد املشاريع
والبرامج

3381,67 66 764,31 16 514,26 12 1084,60 23 1018,50 15 إفريقيا

3187,60 55   98,31 3 909,95 13 1389,27 25 790,07 14 آسيا

  117,00 2 - -    17,50 -     20,00 -      79,50 2  مناطق
أخرى

6686,27 123 862,62 19 1441,71 25 2493,87 48 1888,07 31 اإلجمالي

)مباليني الرياالت( جدول رقم )6-2(  
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)مباليني الرياالت( جدول رقم )7-2(  
سابعًا: التوزيع اجلغرافي لباقي القطاعات

الصناعة والتعدين القطاعات األخرى الطاقة الزراعة

املنطقة
املبلغ

 عدد
 املشاريع
والبرامج

املبلغ
 عدد

 املشاريع
والبرامج

املبلغ
 عدد

 املشاريع
والبرامج

املبلغ  عدد املشاريع
والبرامج

368,10 16 1098,38 13 1628,78 14 3337,86 56 إفريقيا

373,35 4 638,07 5 3632,00 29 1618,66 22 آسيا

48,75 1 - - 111,06 1        3,75 - مناطق أخرى

790,20 21 1736,45 18 5371,84 44 4960,27 78 اإلجمالي
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ثامنًا: التمويل املشترك التراكمي

التمويل املشترك
 ٪

القروض املمولة متوياًل مشتركًا القروض املوقعة
املنطقة

املبلغ العدد املبلغ العدد

68,03 9568,43 180 14064,62 258 إفريقيا

56,37 8129,72 90 14421,30 179 آسيا

52,39 215,10 4 410,56 7 أخرى

61,99 17913,25 274 28896,48 444 اإلجمالي

)مباليني الرياالت( جدول رقم )8-2(  
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تابع ثامنًا: املسحوبات التراكمية

 املسحوبات
 ٪

املسحوبات القروض املوقعة
عدد الدول املنطقة

املبلغ العدد املبلغ العدد

78,70 11069,46 235 14064,62 258 42 إفريقيا

81,76 11791,49 159 14421,30 179 26 آسيا

96,92 397,93 7 410,56 7 5 أخرى

80,48 23258,88 401 28896,48 444 73 اإلجمالي

)مباليني الرياالت( جدول رقم )9-2(  
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مشروع تطوير اخلدمات الطبية
في العاصمة كولومبو بجمهورية سري لنكا 

مشروع تحت الضوء
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مشروع حتت الضوء

أهمية املشروع :
يعتبر مستشفى سري لنكا الوطني أكبر املستشفيات احلكومية في 
 2894 على  ويحتوي  االختصاصات  متعدد  وهو  كولومبو،  العاصمة 
سريراً. ونظراً لعدم توفر خدمات طبية متخصصة في املستشفى ملعاجلة 
وكذلك  الشوكي،  والنخاع  الدماغ  وجراحة  العصبي  اجلهاز  إصابات 
خدمات نقل الدم، فقد تطلب األمر إنشاء قسم جديد متخصص لعالج 
في  املتزايدة  الطبية  احلاجة  ملواكبة  الدم  ونقل  واألعصاب  املخ  جراحة 

منطقة العاصمة كولومبو.

أهداف ووصف املشروع :

إصابات  ملعاجلة  الالزمة  االحتياجات  تلبية  إلى  املشروع  يهدف 
كبير  بشكل  تزايدت  التي  الدم  ونقل  الدماغ  وجراحة  العصبي  اجلهاز 
مستشفى  في  وحدتني  وجتهيز  بإنشاء  وذلك  املاضية،  السنوات  خالل 
سري لنكا الوطني في العاصمة كولومبو وهما: وحدة إصابات اجلهاز 
العصبي وجراحة الدماغ بسعة إجمالية مقدارها 242 سريراً، والوحدة 
الوطنية لنقل الدم، وذلك لرفع كفاءة مستوى اخلدمات الطبية املقدمة 

في املستشفى.
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أقسام املشروع :

العصبي  اجلهاز  إصابات  إنشاء وجتهيز وحدة  األول:  القسم 
وجراحة الدماغ، ويتضمن:

تبلـغ مساحته 8900 متر  1( تشييـد مبنى مؤلف من خمسـة طوابق 
والعنايـة   املركزة  العناية  وقسم  العمليات  قسـم  على  ويحتوي  مربع، 

األولية وجناح التمارين الطبيعية.
2( توفير وتركيب املعدات الطبية الالزمة لهذه الوحدة وتشتمل على 
الرنني  تصوير  جهاز  الطبيعية،  لألشعة  جهاز  املقطعية،  لألشعة  جهاز 
املغناطيسي، أجهزة العناية املركزة، أجهزة تخطيط املخ، أجهزة العالج 

الطبيعي، وأجهزة غرف العمليات والتجهيزات الطبية واألثاث.

الدم،  لنقل  الوطنية  الوحدة  وجتهيز  بناء  الثاني:  القسم 
ويتضمن:

1( تشييد مبنى مؤلف من 4 طوابق تبلغ مساحته الكلية 5800 متر 
ومركز  اخلارجية  والعيادات  واملختبرات  الدم  بنك  على  يشتمل  مربع 

التدريب.
الدم  حفظ  نظام  على  وتشتمل  الطبية  املعدات  وتركيب  توريد   )2

والبرادات والتجهيزات الطبية واألثاث.

التكاليف ومتويل املشروع :

ريال  مليون   120 حوالي  للمشروع  اإلجمالية  التكاليف  بلغت 
سعودي ، ساهم الصندوق في متويله بقرض ميسر قدره 45 مليون ريال. 
وخالل مراحل التنفيذ حدثت تغيرات اقتصادية عاملية أدت إلى ارتفاع 
أسعار السلع مما تسبب في زيادة تكاليف املشروع بحدود 30٪. وبناًء 
اإلضافية  التكاليف  لتغطية  آخر  ميسراً  قرضًا  الصندوق  قدم  ذلك  على 

للمشروع بلغ قدره 11 مليون ريال سعودي.
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دور الصندوق في سري لنكا :
    لعب الصندوق دوراً بارزاً في دعم مسيرة التنمية في جمهورية 
سري لنكا ومحاربة الفقر منذ أكثر من 25 عامًا، وذلك عن طريق تقدمي 
بحوالي  تقدر  إجمالية  بقيمة  إمنائية  لتمويل 6 مشاريع  ميسرة  قروضًا 
القروض قطاعات هامة مثل  404 مليون ريال سعودي. شملت هذه 
والصحة  والتوطني  والزراعة  الكهربائية  والطاقة  الصحي  والصرف  املياه 

والطرق.
   وكان للصندوق دور بارز في تنفيذ مشروع قسم املخ واألعصاب 
وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ووحدة تنفيذ املشروع لتذليل العوائق 
مسار خطوط  تعديل  مثل  التنفيذ،  فترة  املشروع خالل  واجهت  التي 

اخلدمات واملرافق التي متر مبنطقة املشروع.
   وهذا املشروع يؤكد الدعم املتواصل الذي تقدمه حكومة اململكة 
للدول  والرفاهية  التقدم  التنمية وحتقيق  لدفع جهود  السعودية  العربية 
املباشرة  الضرورية  االحتياجات  تلبي  التي  املشاريع  في  النامية وخاصة 

للسكان.
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نشاط الصندوق في مجال
تمويل وضمان الصادرات الوطنية
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الدخل  مصادر  تنويع  في  املساهمة  إلى  السعودية  الصادرات  برنامج  يهدف 
الوطني من خالل تقدمي تسهيالت التمويل والضمان الالزمني لتنمية الصادرات 

السعودية غير النفط اخلام.
ومنذ بدء البرنامج أعماله في العام املالي 1421 - 1422هـ قام بتقدمي خدمات 
التمويل للمصدرين السعوديني واملستوردين األجانب لسلع سعودية ، كما مت 
إطالق خدمة الضمان  كجزء من اخلدمات التي يقدمها البرنامج للمصدرين 

السعوديني في نهاية العام 2003م.

أواًل – عمليات متويل الصادرات املعتمدة من ِقبل الصندوق:
لعمليات  التمويل  طلبات  من  مجموعة  السعودية  الصادرات  برنامج  تلقى 
تصديرية لسلع وطنية خالل العام املالي 1429/1428هـ )2008م( ، وقد 
بقيمة  نفطية  غير  لسلع  تصديرية  عملية   13 متويل  منها  الصندوق  اعتمد 
طلبات  إجمالي  يصبح  وبـذلك  ريال.  مليون   839 حوالي  بلغت  إجمالية 
التمويل التي اعتمدها الصندوق منذ انطالق برنامج الصادرات 106 طلبات 
طلبات  من  مجموعة  البرنامج  لدى  يوجد  كما  ريال،  مليون   4771 بقيمة 
بتصدير  العام  املعتمدة خالل هذا  العمليات  وتتعلق  الدراسة.  التمويل حتت 
سلع وخدمات سعودية إلى كل من: السودان وتركيا وباكستان ومصر واألردن 
والبوسنة وتونس واألرجنتني وتشتمل السلع على معدات زراعية ومواد سالمة 
 7 فتح  املعتمدة  العمليات  وقد تضمنت   ، ومواد خام  يوريا  وأسمدة  الطرق 
خطوط متويل مع بنوك خارجية لتمويل صادرات سعودية متنوعة في كل من 

تركيا واألردن والسودان والبوسنة وتونس.

ثانيًا – االتفاقيات املوقعة لتمويل الصادرات:
خاصة  اتفاقية   13 )2008م(  1429/1428هـ  املالي  العام  في  الصندوق  وقع   
بتمويل عمليات تصديرية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 897 مليون ريال لصالح 
وتركيا  وقطر  واألردن  املتحدة  العربية  واإلمارات  السودان  من  كل  من  مستوردين 
وسيشل وباكستان والبوسنة واألرجنتني.  واشتملت السلع على شاحنات ومواد 
سالمة الطرق ومعدات زراعية ومشتقات بترولية وأسمدة يوريا ومواد خام،  باإلضافة 
إلى توقيع اتفاقيات خطوط متويل لصالح عدد من البنوك. وبذلك يصبح إجمالي 

مبلغ االتفاقيات املوقعة منذ انطالق البرنامج اكثر من 4173 مليون ريال.
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)مباليني الرياالت(

نشاط التمويل منذ إنشاء البرنامج حتى نهاية العام 2008م
      

املعتمد

2755,92

1333,55

4089,47

715,00

123,75

838,75

157,68

4770,54

املوقع

2320,91

1108,55

3429,46

810,59

86,25

896,84

153,03

4173,27

حتى نهاية   2007م

حتى نهاية 2008م

املجموع حتى نهاية    2008م

عمليات ألغيت خالل 2008م

اإلجمالي

متويل مباشر

متويل مباشر

خطوط متويل

خطوط متويل

املجموع حتى نهاية    2007م
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)مباليني الرياالت(

النسبة
العدد املبلغ ٪ املوقع

28,00 1335 52 إفريقيا

70,00 3342 51 آسيا

0,78 38 1 أمريكا الشمالية

0,78 38 1 أمريكا اجلنوبية

0,44 19 1 أوروبا

100 4772 106 املجموع

نشاط التمويل حسب القطاعنشاط التمويل حسب التوزيع اجلغرافي

صناعة املنتجات املعدنية املصنعة واملاكينات واملعدات
الصناعات الكيماوية واملنتجات البالستيكية

مشاريع رأسمالية            خطوط التمويل             أخرى
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ثالثًا - خدمة تأمني التمويل وضمان الصادرات:
بلغ إجمالي التغطيات التي قام بها البرنامج منذ انطالق نشاط الضمان في بدايـة شهر سبتمبر من عام 2003م وحتى نهاية العام 2008م أكثر من ثالثة مليارات 
ريال  لعدد 48 وثيقة ، وقد بلغت الصادرات الفعلية املغطاة مبوجبها ما يقارب خمسة مليارات ريال ) وتتضمن التغطيات سقوف تعمل بشكل دوار مما أتاح 

تكرار استخدام هذه السقوف ، وهذا ما يبرر أن قيمة الصادرات الفعلية أعلى من إجمالي قيمة التغطيات (.

وقد مت خالل العام 2008م توقيع 4 وثائق ضمان مببلغ إجمالي يقارب 48.55 مليون ريال ، حيث مت توقيع 3 وثائق  ضمان صادرات شاملة كما في اجلدول التالي:
                                                                                                                                                                                                                                                                              

الدول املشمولة عدد
املستوردين

 قيمة الوثيقة
)الصادرات املتوقعة( اسم حامل الوثيقة  رقم

الوثيقة

الكويت 1 3,375 مصنع الزيوت الذهبية 8/134

ليبيا ، البحرين ، اليمن ، مصر ، األردن و الكويت 9 23,475 شركة الفنار 8/135

اإلمارات ، سوريا ، عمان ، األردن و قطر 5 16,500  شركة صناعة السيراميك
العربية احملدودة 8/136

43,350  اإلجمالي

إضافة إلى وثيقة ضمان اعتماد مستندي كما في اجلدول التالي :

)مباليني الرياالت(
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اسم البنك املضمون دولة املستورد قيمة الوثيقة )الصادرات املتوقعة( اسم حامل الوثيقة  رقم
الوثيقة

بنك أم درمان الوطني السودان 5,20 بنك اجلزيرة 7/3010

5,20  اإلجمالي

البنك األهلي ومصرف  الرياض وأخرى في طريقها للتوقيع مع كل من  البنوك احمللية والتي كان أولها مع بنك اجلزيرة ومن ثم بنك  البرنامج اتفاقيات تعاون مع بعض  كما أبرم 
الراجحي، وتهدف تلك االتفاقيات إلى تقدمي ضمان للتمويل السابق والالحق للشحن وضمان تعزيز االعتمادات املستندية والتعاون في مجال تبادل املعلومات االئتمانية.

وفيما يلي عرض لوثائق الضمان التي أصدرها البرنامج حتى نهاية العام 2008م :

الصادرات
الفعلية

الصادرات
 املتوقعة

 عدد الوثائق
العاملة

عدد
الوثائق السنة

1,98 25,59 4 4 2003

42,33 221,61 13 9 2004

203,59 405,24 25 12 2005

715,25 1973,62 39 15 2006

1760,24 2172,01 45 8 2007

3525,44 3160,29 48 4 2008

)مباليني الرياالت(

)مباليني الرياالت(
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المالحق
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املجموع املبلغ اسم املشروع الدولة
الدول اإلفريقية

95.00
70,50 -طريق ازيزو – متمة إثيوبيا
24,50 - طريق أسوسا – كرمك

230.25

155,25 - التوليد والنقل الكهربائي أرتيريا 

40,97 - تخضير أرتيريا
34,03 - طريق مندفرا – بارنتو

45.00

16,00 - حتديث مطار باجني - مبوكي إفريقيا 
الوسطى

20,00 - مجمع السكر في واكا
9,00 - دعم إنتاج القطن

49.36

7,36 - التنمية الزراعية واحليـوانـيـة  أوغندا

17,00 - دعم التنمية االقتصادية
25,00 - إعادة إعمار مصنع سكر كنيارا

59.39
34,84 - مطار جابرون الدولي  بتسوانا 
24,55 - موربول للكهرباء

45.00 45,00 - حماية شواطئ كوتونو بنني

289.87

40,00 - سد كمبينجا  بوركينافاسو 
39,87 - سد باقري
30,00 - طريق بوبوديوالسو - حدود مالي
26,00 - تنمية وادي سورو
37,50 - طريق با - دانو - حدود ساحل العاج
34,00 - التنمية الريفية املتكاملة في باجري
37,50 - طريق يجيريسو - ديبوجو
45,00 - سد سامنديني

املجموع املبلغ اسم املشروع الدولة

113.79

8,70 - تشجير موقامبا - بوتوتسي  بوروندي

14,89 - طريق جيتيجا - جيهوفي

39,80 - طريق روجومبو - كايانزا

8,20 - طريق نيانزاالك - بومتبرا

11,00 - دعم التنمية االقتصادية

20,60 - املساكن الشعبية في كامنجي

10,60 - دعم التكييف الهيكلي

57.00

17,00 - دعم التنمية االقتصادية  تشاد

40,00 - السوق املركزي في أجنامينا

87.40

15,00 - دعم القطاع الزراعي  تنزانيا

43,80 - طريق كيبيتي - لندي

7,60 - حتسني مطار مببا

21,00 - إنشاء وتأهيل الطرق الريفية في زجنبار

69.24

26,02 - توسعة ميناء لومي  توجو

1,22 والتصميمات  االقتصـادية  اجلدوى  دراسة  إعداد   -
ملشـروع املجمع الصناعي والزراعي لفول الصويا

25,00 - إعادة تأهيل طريق تاجنواري – سنكاسي

17,00 - استصالح األراضي في منطقة ميسيون توفي

ملحق رقم )1(
)مباليني الرياالت(اتفاقيات قروض الصندوق املوقعة خالل الفترة 1395/1394هـ حتى 1429/1428هـ )1975-2008م(
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املجموع املبلغ اسم املشروع الدولة

1226.55

105,00 - تطهير تونس الكبرى  تونس
13,65 - املدرسة القومية للمهندسني بقابس

114,76 -  تزويد الساحل وجنوب الوطن باملياه الصاحلة للشرب
219,37 - سد سيدي سعد
16,00 - حماية سد سيدي سعد
96,15 - تزويـد مدينة صفـاقس باملياه الصاحلة للشرب
9,47 - دراسة استغالل املياه اجلوفية في اقصى اجلنوب

60,00 - توسعة موانئ الصيد في قابس وطبلبة وقليبية

4,15 - دراسة اجلدوى االقتصادية للمركب الصناعي في 
الشـمال الغربي

50,00 - واحات نفزاوة
88,00 - مضاعفة اخلط احلديدي بني برج سدرية والقلعة الكبرى
50,00 - سد الهوارب

132,50 - متويل برنامج التنمية الريفية املندمجة
100,00 - سد وادي سجنان آل سعود
50,00 - مطار طبرقة الدولي
40,00 - إنشاء وجتهيز مركز الطب االستعجالي بتونس العاصمة
40,00 - التنمية الفالحية املندمجة في جومني وغزالة
37,50 - كلية العلوم االقتصادية

140.03

40,27 - السكك احلديدية عبر اجلابون  اجلابون
9,00 - إعداد دراسة معهد ماسوكو الفني

90,76 - معهد دراسات العلوم الفنية في ماسوكو

122.17

23,30 - مطار يوندوم ) املرحلة الثانية ( جامبيا
30,16 - طريق باجنول - يوندوم
6,72 - مطار يوندوم الدولي )املرحلة الثالثة(

12,00 - دعم التنمية االقتصادية
12,49 - دعم التكييف الهيكلي
37,50 - طريق مندينابا – سوما

املجموع املبلغ اسم املشروع الدولة

1426.93

94,93 - ميناء جيجل اجلزائر
75,49 - سد القرقار
83,76 - سد عني الدالية

147,75 - سد بني هارون
293,00 - اإلسكان االجتماعي باجلزائر العاصمة
82,00 - محطة توليد الكهرباء باحلامة
80,00 - تزويد مدينتي وهران ومغنية باملاء الصالح للشرب
94,00 - اإلسكان االجتماعي بقسنطينة
50,00 - تهيئة وتوسعة الري الفالحي مبحيط مينا
24,00 - إنشاء وجتهيز مركزين للتكوين املهني
45,00 - اإلسكان االجتماعي بواليتي وهران ومستغامن

35,00
- بناء وجتهيز خمس ثانويات ومدرسة متوسطة في 

عدة واليات
10,00 - ترميم االسكان االجتماعي بالعاصمة اجلزائر

75,00
- بناء وجتهيز 17 مدرسة متوسطة وثانوية في والية 

بومرداس

25,00
في  املهني  والتعليم  للتكوين  مركزين  بناء وجتهيز   -

والية بومرداس
70,00 - بناء  1000  وحدة سكنية في والية بومرداس
60,00 - بناء وجتهز مستشفى الثنية بوالية بومرداس
82,00 - املدارس الثانوية

8.66 8,66 - مشروع االسماك  جزر الرأس 
األخضر

44.00

34,00 - طريق جزيرتي القمر الكبرى وموهيلي  جزر القمر 

10,00 - إكمال طريق جزيرتي القمر الكبرى وموهيلي

)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(
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املجموع املبلغ اسم املشروع الدولة

232.73

85,00 - التنمية االقتصادية واالجتماعية في املنطقة الشمالية جيبوتي

25.73 - توسعة مطار جيبوتي

34,75 - تطوير ميناء جيبوتي

8,50 - سوق الرياض املركزي في مدينة جيبوتي

37,50 - تطوير ميناء جيبوتي )املرحلة الرابعة(

26,25 - تطوير التعليم

15,00 - املياه الريفية

231.24

16,86 - طريق كيجالي - جاتونا  رواندا  

45,36 - طريق كايونزا - كاجتمبا

64,27 - مستشفى امللك فيصل في كيجالي

11,00 - دعم قطاع الطرق

45,00 - إعادة وتأهيل وتوسعة مستشفى امللك فيصل في كيجالي

48,75 - طريق كيكو كيرو – منبا

65.00 65,00 - طريق سلويزي - أكلينجي زامبيا

23.66 23,66 - االتصاالت السلكية والالسلكية للريف  زميبابوي 

75.00

37,50 - طريق سنقروبو - ياموسكرو ساحل العاج

37,50 - منشآت التعليم الفني واملهني

املجموع املبلغ اسم املشروع الدولة

927.42

30,00 - حوض أنامبي - )املرحلة األولى( السنغال

237,80 - تنمية حوض نهر السنغال
24,84 - طريق كيدوجو - سرايا
6,51 - إكمال وإصالح طريق وروسوجي باكيل
4,14 - إسكان ساكركور )ااملرحلة الثانية(

56,90 - خطة الطوارئ ملياه الشرب
10,68 - التنمية الريفية في شرق السنغال

2,75 ملشروع  واالقتصادية  الفنية  اجلدوى  دراسة   -
طريق دياالكوتو - كيدوجو

8,41 - قناة وطريق فرون دوتير بداكار
22,00 - دعم القطاعات االقتصادية
8,00 - دعم القطاعات االقتصادية واالجتماعية

39,25 - طريق دياالكوتو - كيدوجو
57,50 - تنمية حوض نهر أنامبي )املرحلة الثانية(
78,51 - توسعة محطة التوليد في كاب دوبيش
26,89 - تطوير الوضع التعليمي
45,00 - تطوير الزراعات املروية على نهر  السنغال
28,49 - تطوير املستوى الصحي
33,75 - املياه الريفية ملنطقة محور )نوتو- انديوسمون- باملران(
54,50 - مستشفى دالل جم
37,50 - طريق مديناجوناس – حدود غينيا

114,00 - طريق واكام في داكار

)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(
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املجموع املبلغ اسم املشروع الدولة

1593.15

92,21 - الري بالرهد  السودان

91,78 - طريق هيا - كسال

35,30 - مطار بورتسودان

15,89 - تنمية غرب السافانا

32,83 - احملطات األرضية لالتصال عبر األقمار الصناعية

22,82
للطيران  الالسلكي  االتصال  وحتديث  حتسني   -

واملعدات املساعدة للمالحة اجلوية
4,23 - شراء معدات العلوم

121,13 - طريق نياال – كاس - زالنجي

120,16 - سكر كنانة

15,30 - طريق الرهد

56,80 - إعمار اجلزيرة

81,80 - إعمار مصانع السكر

70,90 - اعمار اجلزيرة )القرض الثاني(

44,00 - دعم القطاع الزراعي

563,00 - سد مروي

225,00 - سد مروي )قرض إضافي(

72.83

4,33
- املرحلة األولى من مشروع املستشفيات   

)اخلدمات االستشارية(
سيراليون   

31,00 - توليد الطاقة الكهربائية في املنطقة الغربية 
)املرحلة الثانية(

37,50 - طريق كينيما - بوندميبو

املجموع املبلغ اسم املشروع الدولة

352.59

218,75 - سكر جوبا الصومال
35,30 - اجلامعة القومية للصومال
68,54 - اسـتكمال مشـروع سكر جوبا )القرض الثاني(
30,00 - دعم القطاع الزراعي

346.65

114,70 - كبوجن لتوليد الكهرباء بالقوة املائية غـانـا 
16,94 - مخازن احلبوب
11,39 - معهد العلوم في أكرا
48,00 - ترميم مينائي تيما وتاكورادي
15,00 - دعم التنمية االقتصادية
17,75 - مد الشبكة الكهربائية للمناطق الشمالية
38,67 - املراكز الصحية
39,20 - طريق تيج كوارشي – ما مفي
45,00 - ترميم وتوسعة مستشفى بولقاتانقا اإلقليمي

641.38

3,37
- إعداد دراسـة اجلدوى االقتصادية والفنية 

والتصمـيمات لطريق  جوكود - نزركورية  
غينيا 

133,63 - طريق جوكود - نزركورية
24,00 - تطوير التعليم
15,00 - إنشاء وجتهيز املراكز الصحية الريفية
21,00 - دعم القطاعني االجتماعي واالقتصادي
34,00 - تطوير الوضع الصحي
45,00 - توفير املياه لسبع مدن
70,00 - طريق سيريدو - نزركورية
26,00 - التنمية الريفية املتكاملة في فوريكاريا
74,00 - سد كارافيري لتوليد الطاقة الكهربائية من القوة املائية

36,00 - سد كارافيري لتوليـد الطاقة الكهربائية من القوة 
املائية ) القرض الثاني (

56,25 - طريق متبو - قبيسيا
45,00 - املدارس املتوسطة الريفية
58,13 - طريق كومبا - بوميهون

تابع ملحق رقم )1(
)مباليني الرياالت(
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املجموع املبلغ اسم املشروع الدولة

81.70

15,90 - مجمع الصناعات املتعددة غينيا بيساو
29,00 - ميناء بيساو
6,80 - طريق بامبادينكا - شتولي - كويبو

12,00 - دعم القطاع الزراعي
18,00 - طريق بيساو- برابيس -  بيساو - بيامبو

178.68

105,90 - سـوجن لولو لتوليد الكهرباء بالقوة املائية  الكاميرون 
0,32 - زراعة القمح

34,96 - تطوير السكك احلديدية
37,50 - طريق آيوس - بونيس

70.04
19,70 - إصالح السكك احلديدية  الكونغو 

50,34الدميقراطية - صيانة شبكة الطرق

164.89
88,30 - السكك احلديدية  الكونغو 

76,59الشعبية - استكمال مشروع السكك احلديدية

374.45

55,84 - مياه نيروبي  كيـنـيــا
34,59 - طريق كينيا - السودان

114,20 - طريق ثيكا - جاريسا - لبوي
45,95 - مجاري ممباسا
39,96 - سد كمبيري لتوليد الطاقة الكهربائية
15,00 - دعم القطاع الزراعي
31,41 - مياه قاريسا
37,50 - طريق دندوري – جنابيني

70.60

31,80 - طريق كبري تومبان -  بومي هلز وكبري نهر 
سانت بول اجلديد

ليبيريا

38,80 - محطة بوشرود للكهرباء

50.66

13,16 - مطار ماسيرو الدولي ليسـوتـو 

37,50 - سد ميتالوجن

املجموع املبلغ اسم املشروع الدولة

563.09

16,05 ودراسة  واإلسكان  الزراعية  التنمية  مشاريع   -
مشروع الري في املنطقة السادسة

مـالي 

50,30 - سد سلنجي
46,85 - الثروة احليوانية بالساحل الغربي
33,35 - طريق سيفار - جاو
16,58 - طريق سيفار - جاو ) القرض الثاني(
3,73 - استكمال مشروع سد سلنجي

189,60 - تنمية حوض نهر السنغال
22,00 - دعم املؤسسات العامة
75,62 - اجلسر الثاني في باماكو
7,00 - دعم التنمية االقتصادية

14,00 - سهل جوبو الزراعي باملنطقة السادسة
50,51 - وصالت الطرق الداخلية في باماكو
37,50 - طريق كاي – بافوالبي

86.40

42,40 - انديكاليكا لتوليد الكهرباء بالطاقة املائية  مدغشقر
12,00 - دعم القطاع الصناعي
32,00 - طريق سامباينا -  فراتسيهو سوافندريانا

1362.53

175,00 - إعادة فتح قناة السويس مصر
193,26 - تطوير السكك احلديدية
85,93 - تطوير محالج األقطان
63,38 - تطوير املواصالت السلكية

117,33 - توسعة قناة السويس
206,98 - مصنع سكر البنجر
63,99 - طريق القاهرة - أسيوط
81,66 - قناة الري لصحراء سيناء

100,00 - املباني التعليمية
90,00 - صوامع تخزين احلبوب

100,00 - دعم مشروعات الصندوق االجتماعي للتنمية
85,00 - إنشاء وجتهيز وحدات رعاية صحية أساسية

)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(
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املجموع املبلغ اسم املشروع الدولة

1333.00

120,00 - سد املسـيرة  املغرب
120,00 - ميناء اجلرف األصفر للمعادن
115,00 - الغرب الزراعي
113,00 - تنمية احلوزاألوسط )املرحلة الثانية(
85,42 - سد آيت أيوب ونفق مطماطة
22,00 - شبكات الري باحلوز األوسط
70,00 - تزويد مدينة الدار البيضاء باملاء الصالح للشرب

122,58 - قناة تساوت
75,00 - إنشاء وترميم وجتهيز املستشفى اجلامعي مبراكش
30,00 - تنمية اإلسكان االجتماعي مبنطقة بنسودة مبدينة فاس

45,00 سلوان  مبنطقة  االجتماعي  االسكان  تنمية   -
بالناظور ومنطقة عني العودة بالرباط

90,00 - إنشاء وجتهيز املستشفى اجلامعي مبدينة فاس
40,00 - تزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب
75,00 - بناء وجتهيز املدارس اإلعدادية
50,00 - بناء وجتهيز املستشفى اجلامعي بفاس )قرض إضافي(
60,00 - بناء وجتهيز املستشفى اجلامعي مبراكش )قرض إضافي(

100,00 - سد تاسكورت

847.35

166,50 - طريق كيفا – النعمة موريتانيا 
226,00 - مناجم حديد القلب
33,50 - وادي غرغول الزراعي
83,75 - طريق كيفا - النعمة )القرض الثاني(
85,60 - تنمية حوض نهر السنغال
26,00 - دعم التنمية االقتصادية
12,00 - دعم القطاع الصناعي والتعدين

120,00 - تزويد مدينة نواكشط مبياه الشرب من نهر السنغال

94,00 - تزويد مدينــة نواكشــط مبيــاه الشــرب من نهـــــر 
السنغال )قرض إضافي(

املجموع املبلغ اسم املشروع الدولة

30.30

15,61 - إعادة التعمير والتنمية احلضرية  موريشوس

14,69 - مجاري بلينز

179.65

17,77 - مشروع اإلسكان وصوامع الغالل النيجر

53,13 - طريق نيامي - باليارا - فلينجي
15,59 - طريق مارجو فاملي - كولو - جايا
35,00 - طريق زندر - أجادز
36,16 - كلية التربية بجامعة نيامي
22,00 - دعم التنمية االقتصادية

14064.62 مجموع مبالغ قروض إفريقيا

تابع ملحق رقم )1(
)مباليني الرياالت(
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املجموع املبلغ اسم املشروع الدولة
الدول اآلسيوية

990.63

98,00 - محطة كهرباء احلسني احلرارية ) املرحلة الثالثة( األردن
26,25 - توسعة كهرباء العقبة )املرحلة الثانية(
59,28 - مياه ومجاري عمان
49,86 - مياه العقبة
38,50 - سكة حديد احلسا - املنزل
61,25 - امليناء الصناعي في العقبة
83,43 - مياه عمان )القرض الثاني(
89,98 - محطة كهرباء العقبة احلرارية
12,71 - ري األغوار اجلنوبية )فيفا وخنزيرة(
63,88 - املدارس الثانوية املهنية العامة
21,89 - طريق الزارة - غور حديثة

50,30
- كليات العلوم الطـبية بجامعة العـلوم والتكنولوجيا 

األردنية
25,13 - طريق اليتم - جنوب العقبة
15,17 - إنشاء مدينة أربد الصناعية

100,00 - توسعة مستشفى البشير
112,50 - مستشفى الزرقاء احلكومي
82,50 - توسعة مستشفى البشير احلكومي ) قرض إضافي( 

151.95

35,70 - إنشاء مدارس ثانوية في باكو   أذربيجان
67,50 - تشييد قناة فالفيتشي تختاكوربو
48,75 - طريق يفلخ - قاجنا

307.50
195,00 - طريق كابل - قندهار - هرات  أفغانستان
112,50 - طريق آرملك – سابزاك – قلعة نو

املجموع املبلغ اسم املشروع الدولة

852.82

237,75 - توسعة مصنع السماد الكيميائي اندونيسيا 

176,50 - طريق سورابايا - ماالجن
140,92 - طريق بادلراجن - سيلوني السريع
30,07 - صغار املزارعني واملزارع النموذجية إلنتاج السكر

120,96 - اراكوند-جامبو أي للري وحماية األراضي من الفيضان

74,62
- املزارع النموذجية وصغار املزارعني السابع 

باملنطقة الرابعة
72,00 - تطوير ميناء سورابايا )املرحلة الثانية(

60.00 60,00 - تشييد وجتهيز مدارس ثانوية اوزبكستان

1264.21

96,99 - السماد ميربر ماثيلو  باكستان 

218,92 - محطة كهرباء بيبري احلرارية

172,29 - إصالح سد تاربيال
128,07 - محطة كهرباء بيبري احلرارية )املرحلة الثانية(

231,53 الضفة  على  الواقعة  لألراضي  والصرف  الري   -
اليسرى لنهر أندوس  )املرحلة األولى(

7,40 - طريق سيبي - راكني
165,26 - دعم التكيف الهيكلي
93,75 - طريق مكران الساحلي

150,00 - إنشاء محطة قولن قول الكهرومائية

336.26

145,25 - كهرباء الرفاع البحرين 

62,24 - طريق املنامة - احملرق الثاني وتطوير التقاطعات الرئيسة

60,00 الكهربائية  الطاقة  نقل  خطوط  شبكة  توسعة   -
جهد 66 )كيلوفولت(

68,77 - نقل وتوزيع امليـاه من محطة احلد إلنتاج الكهرباء 
واملياه )املرحلة األولى(

)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(
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998.16

225,96 - إصالح السكك احلديدية  بنجالديش
4,60 - جيبرهات الستغالل مناجم حجرالكلس

279,98 - سماد اليوريا بشيتا جوجن
32,67 - حتديث خطوط السكك احلديدية
72,20 - الري باآلبار العميقة
30,90 - حفر ثالثة آبار للتنقيب عن النفط والغاز

105,00 - سد تيستا للري وحماية األراضي من الفيضان
47,60 - كهربة الريف ) املرحلة الثالثة ج(
76,75 - دعم التكيف الهيكلي
40,00 - كهربة الريف )املرحلة الثانية(
82,50 - تطوير املعاهد الطبية واملستشفيات املتخصصة

173.39
105,39 - مي مو  لتوليد الطاقة )الوحدة الرابعة( تايالند
68,00 - كهربة الريف  ) املرحلة الثانية (

37.50 37,50 - إنشاء وجتهيز ثالثة مراكز لتشخيص األمراض تركمانستان

1117.25

197,87 - نقل الطاقة الكهربائية )املرحلة األولى( تركيـا
24,79 - مطار يشيل كوي

112,80 - البستان للطاقة
26,64 - نقل الطاقة الكهربائية )املرحلة الثانية(

137,43 - جتديد وكهـربة اخلـط احلديدي اسكندرون- ديفريجي 
) املرحلة األولى(

52,52 - نقل الطاقة الكهربائية )املرحلةالثالثة(

206,54 - جتديد وكهربة اخلط احلديدي اسكندرون- ديفريجي 
)الـمـرحـلـةالثانية(

29,66 - املستشفى التعليمي والتطبيقي بجامعة ديكوز أيلول

138,00 - املستشفى التعليمي وكلية الطب ومركز األبحاث 
بجامعة كوجيلي

108,00 - وصالت الطرق واجلسور
83,00 - توفير املياه في بولو

املجموع املبلغ اسم املشروع الدولة

404.03

99,90 - مياه ومجاري كولومبو  سري لنكا
48,13 - نقل الطاقة الكهربائية
85,00 - تطوير حوض مهاويلي جاجنا القطاع »ب«  بالضفة اليسرى
45,00 - تطوير اخلدمات الطبية في كولومبو
40,00 - طريق باتيكالو – ترينكو مالي
11,00 - تطوير اخلدمات الطبية في كولومبو )قرض إضافي(
75,00 - مستشفى الصرع واملراكز الصحية

1403.85

67,49 - مرفأ طرطوس سورية
73,13 - مرفأ الالذقية
55,69 - طريق دمشق - احلدود اللبنانية
50,00 - مستشفى تشرين العسكري
69,65 - محطة التوليد البخارية في بانياس

123,10 - جامعة تشرين بالالذقية
27,81 - طريق قرة كوزاك - عني عيسى
35,98 - الكيبل البحري بني طرطوس وكريت
24,24 - تطوير مطار دمشق الدولي
99,27 - توسعة محطة توليد الكهرباء في محردة
27,49 - طريق طرطوس - الالذقية

750,00 - محطة توليد كهرباء حلب البخارية

516.25

86,00 - طريق واينق - جيني الصني
94,00 - طريق قوانقمن - شنفنق
82,50 - حتسني البنيتني التحتية والبيئية ملدينة أكسيو

100,00 - مجمع التدريب املهني في بكني
93,75 - املباني التعليمية في إقليم قانسو
60,00 - إنشاء مباني لكليات التعليم املهني في إقليم يونان

تابع ملحق رقم )1(
)مباليني الرياالت(
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املجموع املبلغ اسم املشروع الدولة

274.17

35,88 - املراكز اإلدارية واالجتماعية سلطنة عمان

124,28 - شبكة الطرق اجلبلية باملنطقة اجلنوبية

29,38 - مركز التدريب املهني العالي باخلوير

16,17 - مركز التدريب املهني بعبري

68,46
- توسعة محطة الغبرة لتحلية املياه وتوليد الكهرباء 

)املرحلة الثالثة(

108.38

22,50 - طريق شيكيف - زيقار  طاجكستان

11,25 - إكمال إنشاء وجتهيز ثالث مدارس ثانوية

11,25
- إصالح وجتهيز مستشفى أمراض النساء والوالدة  

في دوشانبية

18,38 - مستشفى الطوارئ في دوشانبية

45,00 - تشييد وجتهيز مدارس

75.00 75,00 - تطوير الطرق في مندناو الفلبني

45.00 45,00 - طريق كراقندا - أستانا  قازاقستان 

362.27

122,50 - تطوير مينائي بوسان وموخو   كـوريا اجلنوبيـة 

123,02 - تطوير وبناء بعض الطرق

116,75 - تطوير ميناء جامشون

املجموع املبلغ اسم املشروع الدو لة

1020.00

54,27 - ترميم وجتهيز مباني اجلامعة اللبنانية  لبنان

68,00 - مداخل بيروت والتقاطعات الرئيسية

129,85 - مستشفى بيروت احلكومي

53,31 - إكمال الطريق الساحلي السريع الشمالي

60,64 - إكمال الطريق الساحلي السريع اجلنوبي

23,71 - ترميم املباني احلكومية

40,93 - إنشاء ثالثة مستشفيات للعناية األولية

17,73 - إصالح التجهيزات األساسية التحتية ملناطق إسكان املهجرين

16,45 - بناء املدارس احلكومية

2,36 - ترميم دور املعلمني

6,00 - إنشاء ثالثة مستشفيات للعناية األولية ) القرض الثاني(

44,00 - مياه الشرب للمناطق الريفية بعكار

37,50 - سد بحيرة بريصا

168,75 - طريق بيروت الشام )االوتوستراد العربي (

30,00 - شبكة مياه الشرب ملدينة املنية )قضاء طرابلس والضنية(

41,50 - إنشاء )12(  مدرسة حكومية في أربع محافظات

45,00 - طريق املنت السريع

56,25 - الطرق بقضاء عكار

41,25 - الطرق الرئيسية في منطقة إقليم اخلروب

26,25 - طريق البترون – تنورين

56,25 - بناء كليات اجلامعة اللبنانية فرع طرابلس

)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(
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املجموع املبلغ اسم املشروع الدولة

208.06

31,15 - مطار هلولي املالديف

9,27 - استكمال مطار هلولى
14,25 - مياه ومجاري مالي
34,14 - تطوير مطار مالي الدولي
18,00 - تطوير مطار مالي الدولي  )املرحلة الرابعة(
45,00 - إعادة إعمار وتنمية منطقة قاف ألف
56,25 - برنامج إصالح أضرار املد البحري

312.26

54,16 - كلية الطب بجامعة كيباجنان  مـاليزيا 

48,24 - اجلامعة التكنولوجية في ماليزيا
86,10 - التوطني في باهاجن تنجارا
40,00 - التوطني في جنوب شرق اولوكلننت
52,70 - التوطني في لبار أوتارا
15,16 - الكليات اخلمس العلمية الصغرى في ملارا
15,90 - املستشفيات األربعة اإلقليمية

246.25

45,40 - مارشندي الكهرومائي نيبــال

35,60 - باجماتي للري ) املرحلة األولى (
109,00 - باجماتي للري ) املرحلة الثانية (
56,25 - استكمال مشروع بجمتي للري

626.18

350,44 - سريسيالم وناجارا جونا ساجار للطاقة الهند

73,38 - سكة حديد كواريت - رياجادا
93,79 - محطة كهرباء راماجوندام احلرارية ) املرحلة الثانية (

108,57 - ميناء نافا شيفا

املجموع املبلغ اسم املشروع الدولة

1740.09

17,50 - كهرباء مثلث صنعاء)املرحلة األولى( اليمن
38,25 - تخزين وتصنيع الغالل
51,29 - مياه ومجاري صنعاء
86,50 - الطاقة الكهربائية الثاني
61,29 - مياه ومجاري تعز
52,83 - الطاقة الكهربائية الثاني )اجلزء الثاني(
36,83 - تخزين وتصنيع الغالل )املرحلة الثانية(
78,61 - محطة كهرباء املخا  )املرحلة الثالثة(
46,90 - استكمال مشروع مياه ومجاري صنعاء
67,38 - تطوير  ميناء عدن
10,21 - كلية الزراعة في جامعة صنعاء
93,75 - توسعة محطة كهرباء العاصمة
93,75 - توسعة محطات الكهرباء في عدن

187,50 - محطة توليد كهرباء غازية في مأرب
187,50 - إنشاء معاهد تقنية ومراكز تدريب مهنية
22,50 - اخلدمات الهندسية ملشاريع الطرق

140,00 - الطرق الرئيسية
75,00 - الصندوق االجتماعي للتنمية
26,25 - طريق حيدان – اجلمعة – املنزالة

118,75 - طريق مجز – غمر – رازح
90,00 - الطرق الرئيسية – قرض إضافي
45,00 - كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز

112,50 - مستشفى احلديدة املركزي
14421.30 مجموع مبالغ قروض آسيا

تابع ملحق رقم )1(
)مباليني الرياالت(
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مناطق أخرى

111.06
111,06 - تشيسف للطاقة

البرازيل 

112.50
112,50 - برنامج إعادة إعمار جمهورية البوسنة والهرسك

البوسنة 
والهرسك 

17.40
17,40 - صيانة الطرق

جامايكا 

16.00
16,00 - مياه أبيا

ساموا 
الغربية 

153.60

70,60 - مرسى شلوك  مالطـا
41,00 - حتلية املياه املاحلة
42,00 - مرسى شلوك )املرحلة الثانية(

410.56 مجموع مبالغ قروض مناطق أخرى

28896.48 وآسيا  إفريقيا  من  لكل  الصندوق  قروض  مبالغ  إجمالي 
واملناطق األخرى

)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(
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ملحق رقم )2(
مساهمات اململكة العربية السعودية في مؤسسات التنمية العربية واإلقليمية والدولية حتى 2008/12/31م

مساهمة اململكة
)نسبة من رأس املال(

مساهمة اململكة
)دوالر أمريكي(

رأس املال
)دوالر أمريكي( املؤسسات

 14.83 405.612.000 2.736.000.000 صندوق النقد العربي
 3.21 *10.687.815.000 332.580.231.000 صندوق النقد الدولي 
2.01 306.318.163 **------------- صندوق التنمية األفريقي

 30.00 1.033.280.000 3.435.008.000 صندوق األوبك للتنمية الدولية
10.00 1.000.000.000 10.000.000.000 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
 23.99 1.727.352.779 7.200.000.000 الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي
10.75 389.778.000 3.652.000.000 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
24.46 538.177.000 2.200.000.000 املصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا
24.57 5.601.397.600 22.800.000.000 البنك اإلسالمي للتنمية

2.85 5.403.800.000 189.801.000.000 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
0.19 61.665.356 32.780.876.000 بنك التنمية اإلفريقي
 1.28 2.274.520.000 177.038.350.000 هيئة التنمية الدولية

 22.46 81.000.000 360.720.000 الهيئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي
 1.27 30.062.000 2.365.634.000 مؤسسة التمويل الدولية

14.37 13.500.000 200.238.001 املؤسسة العربية لضمان االستثمار
 28.72 20.520.000 228.000.000 املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات
25.40 38.120.000 500.000.000 املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص

 16.00 120.000.000 750.000.000 املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة
 3.16 59.813.000 1.891.109.000 الوكالة الدولية لضمان االستثمار

- سعر التحويل لوحدة حقوق السحب اخلاصة بالنسبة للبنك اإلسالمي للتنمية وصندوق النقد العربي على أساس أن وحدة حقوق السحب تساوي )1.547( دوالر أمريكي.
- سعر التحويل للدينار الكويتي لكل من الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي واملؤسسة العربية لضمان االستثمار على أساس أن الدينار يساوي )3.6366( دوالر أمريكي.

- سعر التحويل لوحدة احلساب لبنك التنمية اإلفريقي على أساس أن الوحدة تساوي )1.5403( دوالر أمريكي.
* مت احتساب سعر التحويل لوحدة حقوق السحب اخلاصة لصندوق النقد الدولي على أساس )1.52( دوالر أمريكي.

** صندوق التنمية اإلفريقي ليس له رأس مال وإمنا يعتمد على التعبئات املدفوعة من الدول املانحة.
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ملحق رقم )3(
اجلهات املشاركة في التمويل مع الصندوق خالل الفترة 1395/1394هـ - 1428/1427هـ )1975- 2008م(

بنك التنمية اإلفريقي

البنك اإلسالمي للتنمية

البنك اآلسيوي للتنمية

بنك التنمية الكاريبي

بنك التنمية لألمريكتني

بنك غرب إفريقيا للتنمية

بنك التنمية لدول غرب إفريقيا الوسطى

بنك شرق وجنوب إفريقيا للتجارة والتنمية

بنك إنسكليدا االسكندنافي

بنك االستثمار األوربي

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

البنك الياباني للتعاون الدولي

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

برنامج الغذاء العاملي

املصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا

مؤسسة تنمية دول الكومنولث

املؤسسة اخليرية األمريكية لتحديات األلفية

شركة التنمية السويسرية

املجموعة االقتصادية األوربية

املساعدات البريطانية ملا وراء البحار

اخلزانة املركزية للتعاون االقتصادي )فرنسا(

صندوق أبو ظبي للتنمية االقتصادي

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

الصندوق العراقي للتنمية اخلارجية 

صندوق املساعدات والتعاون الفرنسي

صندوق التصنيع في الدول النامية )الدمنارك(

صندوق التنمية اإلفريقي

الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي

صندوق األوبك للتنمية الدولية

الصندوق األوربي للتنمية

صندوق النقد الدولي

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

الصندوق اجلهوي لتنمية االحتاد االقتصادي لدول غرب إفريقيا

الوكالة الكندية للتنمية الدولية

الوكالة السويدية للتنمية الدولية

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

هيئة تنمية الصادرات )كندا(

هيئة التنمية الدولية

بنك اإلعمار األملاني

بنك التسليف اإليطالي

البنك اليوغسالفي للتعاون االقتصادي






