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ي�سعـدنـي اأن اأقــدم التـقرير ال�سنـوي لن�سـاط ال�سنـدوق ال�سـعـودي للتنمـيــة للـعــام 1433/1432هـ )2011م( والذي يعك�س ا�ستمراره يف تاأدية ر�سالته التي اأُنيطت به من قبل حكومة 
خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده االأمني تفعيلاً لدور مملكة االإن�سانية يف مد يّد العون حلكومات و�سعوب الدول ال�سقيقة وال�سديقة وم�ساعدتها يف االإرتقاء مب�ستوى معي�ستها، 

كما يعك�س جهوده يف دعم التنمية االإقت�سادية باململكة وتعزيز علقتها يف هذا املجال مع الدول االأخرى من خلل برنامج ال�سـادرات ال�سعـوديـة. 
ا يف مناطق خمتلفة من العامل مببلغ اإجمايل قدره 2392 مليون ريال  ا تنموياً لقد وا�سل ال�سندوق خلل العام 1433/1432هـ جهوده التنموية حيث �ساهم يف متويل 22 م�سروعاً
ا مببلغ اإجمايل جتاوز 35651 مليون ريال، وجتدر االإ�سارة اإلى اأن  �سعودي، وبذلك بلغ اإجمايل عدد امل�ساريع التي �ساهم ال�سندوق يف متويلها منذ بدء ن�ساطه وحتى االآن 494 م�سروعاً
ال�سندوق �ساهم خلل هذا العام والأول مرة يف متويل م�ساريع يف كل من جمهورية فيتنام ال�سعبية وجمهورية قريغيز�ستان وجمهورية موزامبيق، وبذلك بلغ العدد االإجمايل للدول التي 

ي�ساهم ال�سندوق يف متويل م�ساريع فيها 80 دولة. 
ا جلهود التنمية االإقت�سادية باململكة وتوثيق علقاتها مع الدول االأخرى، فقد وا�سل برنامج ال�سادرات التابع لل�سندوق  ويف اإطار دور ال�سندوق يف دعم ال�سادرات الوطنية تعزيزاً
تقدمي خدمات التمويل وال�سمان لل�سادرات ال�سعودية غري النفط اخلام، حيث اإعتمد خلل العام 17 عملية متويل �سادرات ل�سلع وطنية بقيمة اإجمالية بلغت 2699 مليون ريال، كــما 
ا�سدر20 وثيقة �سمان �سادرات مببلغ اإجمايل بلغ 2907 مليون ريال، وبذلك اأ�سبح اإجمايل عدد عمليات التمويل وال�سمان التي اعتمدها ال�سندوق منذ انطلق الربنامج وحتى نهاية 

العام 179 عملية مكنت من ت�سدير ما قيمته 21500 مليون ريال من ال�سادرات الوطنية.
 اإنني على ثقة من اأن ال�سندوق �سيوا�سل باإذن اهلل م�سريته يف حتقيق االأهداف ال�سامية التي تتبناها اململكة واملتمثلة يف تقدمي العون وامل�ساعدة للدول وال�سعوب النامية ودعم 

التنمية االإقت�سادية للمملكة وتعزيز علقاتها مع باقي الدول. 

واهلل ا�ساأل العون والتوفيق للجميع ،،،

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزير املالية - رئي�س جمل�س االإدارة

التقديم
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نبذة عن الصندوق

التأسيس:
يف  الــ�ــســادر  م/48  ــم  رق امللكي  املــر�ــســوم  مبــوجــب  للتنمية  الــ�ــســعــودي  الــ�ــســنــدوق  تاأ�س�س 
1394/8/14هـ املوافق 1974/9/1م، وبداأ اأعماله بتاريخ 2/18/ 1395هـ املوافق 3/1/ 1975م. 

األهداف: 
امل�ساريع  متويل  يف  امل�ساهمة  هو  لل�سندوق  الرئي�سي  الهدف  فاإن  نظامه،  يف  حمدد  هو  كما 
االإمنائية يف الدول النامية عن طريق منح القرو�س لتلك الدول، ودعم ال�سادرات الوطنية غري 

النفطية عن طريق متويل ال�سادرات و�سمانها. 

اإلدارة والتنظيم:
يتمتع ال�سندوق ب�سخ�سية معنوية وذمة مالية م�ستقلة، وله جمل�س اإدارة مكون من �ستة اأع�ساء 
يراأ�سه وزير املالية، ويتولى نائب الرئي�س والع�سو املنتدب ال�سلطة التنفيذية فيه، وهو امل�سوؤول عن 

تنفيذ قرارات جمل�س االإدارة. 

رأس المال: 
بداأ ال�سندوق ن�ساطه براأ�س مال قدره ع�سرة اأالف مليون ريال مقدم من حكومة اململكة، ومتت 

ا وثلثني األف مليون ريال �سعودي. زيادته على ثلث مراحل لي�سبح واحداً

مجاالت النشاط:
اأوالاً- متويل امل�سروعات االإمنائية:

الناحية  من  حمدد  غري  ون�ساطه  مي�سرة  قرو�س  تقدمي  طريق  عن  ال�سندوق  م�ساهمة  تتم 
اجلغرافية، وهو يتعامل مبا�سرة مع حكومات الدول النامية للم�ساهمة يف متويل امل�ساريع االإمنائية 

ا وذات الدخل املنخف�س. ذات االأولوية. ويعطي ال�سندوق االأولوية يف التمويل للدول االأقل منواً
ثانياًا- متويل و�سمان ال�سادرات:

ال�سندوق  قيام  املوافق1999/4/12م  1419/12/26هـ  بتاريخ  املوقر  الوزراء  جمل�س  اأقر 
النظام  مواد  بع�س  تعديل  جرى  وقد  النفطية،  غري  الوطنية  ال�سادرات  و�سمان  متويل  مبهمة 

االأ�سا�سي لل�سندوق لتتوافق مع هذه املهمة اجلديدة. 

القواعد األساسية: 
يت�سمن نظــــام ال�سنــدوق القـــواعــــد االأ�ســا�سية لتقـــدمي القرو�س االإمنــــائية ومتـــويل و�سمان 

ال�ســادرات.
ال�سروط  مراعًيا  القرو�ض  ال�سندوق  مينح  التنموية:  امل�ساريع  لتمويل  الإمنائية  القرو�ض  اأوًل- 

التالية:
  اأ -   اأن يثبت لل�سندوق اجلدوى االقت�ســــادية اأو االجتماعيـة للم�ســـروع املطلوب متـــويله يف البـلد 

املقرت�س. 
اأن يتم دفع مبلغ القر�س وا�سرتداده بالريال ال�سعودي.  ب - 

ت -  اأن ال يتجاوز مبلغ القر�س الأي م�سروع ن�سبة 5٪ من راأ�س مال ال�سندوق ون�سبة50٪ من التكلفة 
االإجمالية للم�سروع املقرت�س له. 

ث -  ال يجوز اأن يتجاوز جمموع مبالغ القرو�س املمنوحة الأي بلد يف اآن واحد ن�سبة 10٪ من راأ�س 
مال ال�سندوق. 

ا- متويل و�سمان ال�سادرات: لتمويل ال�سادرات و�سمانها فاإن ال�سندوق يراعي ال�سروط التالية:  ثانياً
اأن تكون ال�سلع واخلدمات الوطنية املوؤهلة والقيمة امل�سافة كما يلي:    اأ - 

1 -  منتجات ال�سناعات التحويلية مبا يف ذلك املنتجات التحويلية الثانوية يف قطاع النفط، 
وال�سلع ال�سناعية والزراعية وال�سادرات من اخلدمات وامل�ساريع ت�سليم املفتاح. 
2 -  القيمة امل�سافة املحلية لل�سلع واخلدمات املراد ت�سديرها تعادل 25٪ كحد اأدنى. 

ن�سبة التغطية وفرتة التمويل:  ب - 
ا لنوع ال�سادرات  1 -  قد ت�سل ن�سبة متويل ال�سندوق اإلى100٪ من قيمة عملية الت�سدير تبعاً

وطبيعة العملية واملخاطر التجارية وال�سيا�سية امل�ساحبة لها.
ترتاوح فرتات التمويل بني �سنة واحدة واثنتي ع�سر �سنة.  - 2

ن�سبة التغطية خلدمة تاأمني و�سمان ال�سادرات هي 90٪ من قيمة ال�سادرات غري امل�سددة.    - 3
العملة امل�ستخدمة:  ت - 

يتم اعتماد الريال ال�سعودي اأو الدوالر االأمريكي يف جميع عمليات الربنامج. 
ال�سمانات اللزمة للح�سول على التمويل:  ث - 

العملية  لنوع  ا  وفقاً ال�سندوق  حقوق  على  للمحافظة  اللزمة  ال�سمانات  الربنامج  ي�ستويف 
وخماطرها وال�سفة القانونية الأطرافها.
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الن�شاط التنموي خالل العام املايل
1433/1432هـ )2011م(

الفصل األول
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: اتفاقيات القروض الموقعة خالل العام  أولاً

النشاط التنموي خالل العام المالي 
1433/1432هـ )2011م(

الفصل األول

امل�ساهمة يف  واملتمثلة يف  للتنمية  ال�سعودي  لل�سندوق  التنموية  لل�سيا�سات  ا  حتقيقاً
ا مل�سرية التنمية يف الدول النامية، فقد وا�سل ال�سندوق  متويل امل�ساريع االإمنائية، ودعماً
تقدميه للقرو�ض التنموية لتلك الدول والتي و�سلت قيمتها هذا العام 2011م اإلى مبلغ 
ا يف 19دولة،  ا اإمنائياً ا وبرناجماً 2392.50 مليون ريال للم�ساهمة يف متويل 22 م�سروعاً
دولة   11 يف  ا  م�سروعاً  12 لتمويل  ريال  مليون   927.25 بقيمة  اإمنائية  متويلت  منها 
اإفريقية، ومتويلت اإمنائية بقيمة 1326.50 مليون ريال لتمويل 9 م�ساريع يف 7 دول 
اآ�سيوية، باالإ�سافة ملبلغ 93.75 مليون ريال لتمويل م�سروع واحد يف مناطق اأخرى من 
العامل. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن ال�سندوق تو�سع يف عملياته التمويلية خلل العام 2011م 
لي�سمل متويل م�ساريع يف كل من جمهورية موزامبيق يف قارة اإفريقيا وكلاً من جمهورية 
التي  الدول  بذلك عدد  لي�سل  اآ�سيا  قارة  ال�سعبية وجمهورية قريغيز�ستان يف  فيتنام 

ي�سملها ن�ساط ال�سندوق اإلى 80 دولة.
وقد ركز ال�سندوق يف دعمه هذا العام على عدة قطاعات منها: قطاع الطاقة من 
خلل اإن�ساء عدد من حمطات الكهرباء يف كل من رواندا وم�سر واأوغندا و�سورية ملا 
ميثله هذا القطاع من اأهمية ق�سوى لتنمية خمتلف القطاعات الأخرى يف هذه الدول. 
يف  حيوية  م�ساريع   7 متويل  خلل  من  واالت�ساالت  النقل  قطاع  متويل  يف  تو�سع  كما 
والهر�سك.  والبو�سنة  وقريغيز�ستان  واأوزبك�ستان  وبنجلدي�س  واإثيوبيا  رواندا  من  كل 
 4 ا يف متويل  اأي�ساً ال�سندوق  �ساهم  فقد  املجتمعات  تنمية  ال�سحة يف  قطاع  والأهمية 
م�ساريع لهذا القطاع يف كل من النيجر وبوركينا فا�سو وفيتنام واملالديف، ويت�سح ذلك 

يف اجلدول التايل:

 )مبليني الرياالت(جـدول رقـم )1-1(
اتفاقيات القرو�س املوقعة خالل العام

                الإجمايل اأ + ب + ت  2392.50

تاريخ توقيع التفاقية مبلغ 
القر�س ا�شم امل�شـــــــروع اأ - اإفريقيا 

ميالدي هجري

      الدولة
2011/01/24 1432/02/20 45.00 زيادة اإي�سال الكهرباء اإلى بع�س املناطق بجمهورية رواندا

رواندا
2011/01/24 1432/02/20 19.00  طريق كيتابي - كنقونيل
2011/05/26 1432/06/23 37.50 حماية �سواطئ مابوتو موزامبيق
2011/06/01 1432/06/29 37.50 النيجر جتهيز �سبعة مراكز ل�سحة االأم والطفل
2011/06/16 1432/07/14 42.00 اإن�ساء وجتهيز م�ست�سفى مانقا االإقليمي بوركينا فا�سو
2011/06/21 1432/07/19  187.50 حمطة توليد كهرباء بنها م�سر

2011/06/29 1432/07/27 56.25 بناء �سد دجيني )يف اإطار املرحلة االأولى من برنامج 
تطوير الري يف حو�س باين ويف �سلنقي( مايل

2011/09/24 1432/10/26 37.50 جامعة جامبيا جامبيا
2011/09/24 1432/10/26 300.00 �سدي اأعايل عطربة و�ستيت ال�سودان
2011/09/24 1432/10/26 75.00 االأمن الغذائي موريتانيا
2011/10/11 1432/11/13 93.75 طريق قيدو - مللم براها اإثيوبيا
2011/10/13 1432/11/15 41.25 كهرباء الريف اأوغندا

املجموع    972.25 
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 )مبليني الرياالت(تابع جدول رقم )1-1(

                الإجمايل اأ + ب + ت  2392.50

التوزيع القطاعي للقرو�س املوقعة خالل العام تاريخ توقيع التفاقية
مبلغ القر�س ا�شم امل�شـــــــروع ب - اآ�شيــا

ميالدي هجري

الدولة

2011/02/28 1432/03/25 168.75 اإن�ساء ج�سر �سيتاالكا
بنجلدي�س

2011/07/02 1432/08/01 200.00 اإن�ساء اجل�سور العلوية يف دكا

2011/04/06 1432/05/02 375.00 اإن�ساء حمطة كهرباء دير الزور �سورية

2011/06/28 1432/07/26 112.50 تاأهيل طريق �سمرقند - قوزار ال�سريع )تاأهيل 4 اآر 87( اأوزبك�ستان

2011/09/13 1432/10/15 56.25 طريق ب�سكيك - توروقارت قريغيز�ستان

2011/11/01 1432/12/05 55.00 م�ست�سفى باك كان العام ومركز التدريب الطبي التابع له
فيتنام

2011/11/01 1432/12/05 42.00 اإن�ساء مركز التدريب املهني يف منطقة ننه ثوان

2011/11/21 1432/12/25 47.00 م�ست�سفى هيتادو العام املالديف

2011/12/29 1433/02/4 270.00 اإعمار البنية التحتية ملنطقة ماالكند باك�ستان

املجموع    1326.50

تاريخ توقيع التفاقية
مبلغ القر�س ا�شم امل�شـــــــروع ت - مناطق 

ميالدياأخرى هجري

الدولة

2011/04/08 1432/05/04  93.75 الطريق الدائري ملدينة زينت�سا البو�سنة 
والهر�سك

                  املجموع     93.75

٪ 31.10
٪ 18.02
٪ 27.12

٪ 10.91

٪ 12.85

النقل واالت�ساالت

القطاعات االأخرى البنية االإجتماعية الطاقة الزراعة
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قدره  اإجمايل  مببلغ  ا  اإمنائياً ا  وبرناجماً ا  م�سروعاً  22 بتمويل  2011م  العام  خلل  ال�سندوق  �ساهم 
م�ساريع   7 متويل  مت  حيث  االأكرب،  بالن�سيب  واالت�ساالت  النقل  قطـاع  حظـي  ريال،  مليون   2392.50
�ساهم  الذي  الطاقة  قطاع  تله  امل�ساهمات،  اإجمايل  من   ٪31.10 بن�سبة  اأي  ريال  مليون   744 مببلغ 
ال�سندوق فيه مببلغ 648.75 مليون ريال اأي بن�سبة 27.12٪ لتمويل 4 م�ساريع. كما نال قطاع الزراعة 
مبلغ 431.25 مليون ريال بن�سبة 18.02٪ لتمويل 3 م�ساريع. اأما ن�سيب قطاع البنية االجتماعية فقد 
بلغ 261 مليون ريال بن�سبة بلغت 10.91٪ خ�س�ست لتمويل 6 م�ساريع، منها 4 م�ساريع يف قطاع ال�سحة 
وم�سروعني يف قطاع التعليم. كما مت متويل م�سروعني يف القطاعات االأخرى مببلغ 307.50 مليون ريال 

بن�سبة 12.85٪، ويت�سح ذلك يف اجلدول التايل:

ثانيااً: التوزيع القطاعي للقروض الموقعة خالل العام

التوزيع القطاعي للقرو�س املوقعة خالل العام
 )مبليني الرياالت(جـدول رقـم )2-1(

الفصل األول

٪ من الإجمايل املبلغ  عدد امل�شاريع  القطاع 

31.10 744.00 7 اأ - النقل واالت�ساالت

31.10 744.00 7  - الطرق

18.02 431.25 3 ب - الزراعة

27.12 648.75 4 ت - الطاقة

10.91 261.00 6 ث - البنية االجتماعية

3.32 79.50 2 1 – التعليم

7.59 181.50 4 2 – ال�سحة

12.85 307.50 2 ج - القطاعات االخرى

100 2392.50 22 الإج��مال��ي
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ثالثاًا: المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات 
تمويلها خالل العام

زيادة اإي�سال الكهرباء اإلى بع�س املناطق بجمهورية رواندا ا�سم املـ�ســروع 

92.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع 

45.00 مليون ريال م�سـاهـمة ال�سـندوق 

1432/02/20هـ 2011/01/24م تاريخ توقيـع االتفاقية 

نهاية عام 2012م التاريخ املتوقع الإكمال امل�سروع

�سركة الطاقة احلكومية بجمهورية رواندا اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ 

: امل�شروع  وو�شف  • اأهداف 
رواندا من خلل  االجتماعية يف جمهورية  والن�ساطات  االقت�سادية  القطاعات  امل�سروع خمتلف  ي�ساند هذا 
منازل  من  احلالية  ال�سبكة  من  القريبني  امل�ستفيدين  اإلــى  الكهربائية  الطاقة  اإي�سال  زيــادة  يف  امل�ساهمة 
وخدمات اجتماعية وحكومية يف مدينة كيجايل واملناطق ال�سمالية واجلنوبية للبلد، وذلك با�ستخدام نظام 
توزيع حديث ي�ساعد على تر�سيد التكاليف ويعزز من الن�ساطات االقت�سادية واالجتماعية يف تلك املناطق. 

ويتكون امل�سروع من العنا�سر التالية:
 اأ - توريد وتركيب خطوط نقل ذات �سغط متو�سط مبعدل 30 كيلو فولت و15 كيلو فولت وبطول يبلغ حوايل 
وتركيب خطوط  وتوريد  لهذه اخلطوط  وتركيب 92 حمول فرعي  توريد  اإلى  باالإ�سافة  ا،  كيلو مرتاً  177

ا.  توزيع ذات �سغط منخف�س بطول 256 كيلو مرتاً
توفري وتركيب املعدات والكوابل اللزمة لتو�سيل الكهرباء حلوايل 18 األف م�سرتك.  ب - 

ت – تقدمي الدعم املوؤ�س�سي للجهة املنفذة للم�سروع، مع تقدمي اخلدمات االإ�ست�سارية اللزمة للإ�سراف على 
التنفيذ.

رواندا
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يندرج هذا امل�سروع �سمن م�ساريع تطوير البنية التحتية لقطاع النقل يف رواندا، حيث يعمل 
على رفع م�ستوى �سبكة الطرق الوطنية وتو�سعتها وتطويرها من خلل ربطها باملراكز االإدارية 
واالقت�سادية وحت�سني كفاءة احلركة املرورية ورفع م�ستوى ال�سلمة على الطرق وخف�س زمن 
الرحلت اليومية، االأمر الذي ي�ساعد على خف�س تكاليف النقل وتقليل حدة الفقر وذلك من 

خلل ربط املناطق الريفية باملدن الرئي�سية. ويتكون امل�سروع من االأق�سام التالية:
ا وبعر�س   اأ - االأعمال املدنية: وت�سمل اإن�ساء طريق مب�سارين وبطول قدره حوايل 30 كيلو مرتاً
ي�سل اإلى 7 اأمتار داخل التجمعات ال�سكنية و6 اأمتار خارج تلك التجمعات، باالإ�سافة 

ا. لكتفي الطريق اللذين ي�سل عر�س كل منهما اإلى 1.50 مرتاً
اخلدمات االإ�ست�سارية ودعم وحدة تنفيذ امل�سروع. ب - 

الفصل األول

: امل�شروع  وو�شف  • اأهداف 

موزامبيق

رواندا
طريق كيتابي - كنقونيل : ا�ســـم املـ�ســروع 

101.25 مليون ريال : التكاليف الكلية للم�سروع 
19.00 مليون ريال : م�سـاهـمة ال�سـندوق 

1432/02/20هـ  2011/01/24م : تاريخ توقيـع االتفاقية 
نهاية عام 2013م : التاريخ املتوقع الإكمال امل�سروع

وكالة تنمية النقل - وزارة البنية التحتية : اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ 

حماية �سواطئ مابوتو : ا�ســـم املـ�ســروع 
78.75 مليون ريال : التكاليف الكلية للم�سروع 
37.50 مليون ريال : م�سـاهـمة ال�سـندوق 

1432/06/23هـ 2011/05/26م : تاريخ توقيـع االتفاقية 
نهاية عام 2013م : التاريخ املتوقع الإكمال امل�سروع

بلدية مابوتو : اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ 
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ا كبرية لتوفري بيئة ملئمة للتنمية االقت�سادية واالجتماعية يف  تبذل حكومة جمهورية موزامبيق جهوداً
البلد، ولهذا فاإن امل�سروع �سي�ساهم يف تعزيز تلك اجلهود، خا�سة واأنه يعمل على حت�سني م�ستوى املعي�سة 
العامة  االإ�ستثمارية واملمتلكات  العا�سمة من خلل تقليل تدهور �ساطئ مابوتو وحماية املن�ساآت  ل�سكان 
واخلا�سة على طول ال�ساطئ وت�سجيع الأن�سطة ال�سياحية وال�سيد البحري. وميتد امل�سروع على طول اجلزء 

ا، ويتكون امل�سروع من العنا�سر التالية: ال�سمايل من �ساطئ العا�سمة بطول 13.18 كيلو مرتاً
ا داخل   اأ  -  االأعمال املدنية: وت�سمل اإن�ساء 8 م�سدات �سخرية للأمواج ي�سل طول كل منها اإلى 150 مرتاً
املياه مع عمل حواجز رملية بني هذه امل�سدات، واإن�ساء حواجز �سخرية جديدة على طول ال�ساطئ 
ا مع عمل ردميات �سخرية اأمام احلواجز اخلر�سانية حلمايتها من االأمواج بطول  بطول 1825 مرتاً

ا، باالإ�سافة لتاأهيل ال�ساطئ واإ�سافة اإ�سلحات متفرقة مرتبطة بامل�سروع. 2350 مرتاً
ب -  اخلدمات االإ�ست�سارية واالإ�سرافية: والتي ت�سمل مراجعة الت�ساميم واالإ�سراف على التنفيذ، باالإ�سافة 

اإلى الدعم املوؤ�س�سي لوحدة تنفيذ امل�سروع.

يقوم امل�سروع على توفري التجهيزات الطبية واالأثاث ل�سبعة مراكز �سحية خا�سة ب�سحة االأم 
والطفل يف �سبع مدن رئي�سية بجمهورية النيجر هي: زندر، اأجادز، تاهوا، تلبريي، مارادي، 
املدن  �سكان هذه  اإمكانية ح�سول  زيادة  امل�سروع على حتقيق  و�سي�ساعد هذا  وديفا.  دو�سو 
اإلى دعم عملية  على اخلدمات ال�سحية ذات الكفاءة العالية والرعاية اللزمة، باالإ�سافة 
اللمركزية يف توفري اخلدمات ال�سحية مما يقلل العبء على القطاع ال�سحي يف املدن، بل 
ويدعم اخلدمات ال�سحية ال�سرورية لتخفي�س معدالت وفيــــات االأمهات واالأطفال. ويتكون 

امل�سروع من االأق�سام الرئي�سية التالية:
 اأ  - توفري التجهيزات الطبية واالأثاث ملباين الطوارئ واالأ�سعة واملخترب وال�سيدلية.

توفري التجهيزات الطبية واالأثاث ملباين طب االأطفال والن�ساء والطب الداخلي واملرافق  امللحقة. ب - 
ت - اخلدمات االإ�ست�سارية اخلا�سة بالق�سمني اأ، ب.

النيجر
جتهيز �سبعة مراكز ل�سحة االأم والطفل : ا�ســـم املـ�ســروع 

93.75 مليون ريال : التكاليف الكلية للم�سروع 
37.50 مليون ريال : م�سـاهـمة ال�سـندوق 

1432/06/29هـ 2011/06/01م : تاريخ توقيـع االتفاقية 
نهاية عام 2011م : التاريخ املتوقع الإكمال امل�سروع

مديرية البنية التحتية والتجهيزات 
ال�سحية - وزارة ال�سحة العامة

: اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ 

: امل�شروع  وو�شف  • اأهداف 

: امل�شروع  وو�شف  • اأهداف 
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ا للجهود الرامية لدعم قطاع ال�سحة خا�سة فيما يتعلق مبكافحة االأمرا�س، فقد  ا�ستمراراً
ا�ست�سعر ال�سندوق اأهمية متويل م�سروع م�ست�سفى مانقا االإقليمي الذي يهدف اإلى توفري 
املعي�سة  م�ستوى  حت�سني  يف  وامل�ساهمة  االأمرا�س  ومكافحة  االأ�سا�سية  الطبية  اخلدمات 
اإن�ساء وجتهيز امل�ست�سفى يف  اإقليم الو�سط اجلنوبي من البلد، وذلك من خلل  ل�سكان 

عا�سمة االإقليم. ويتكون امل�سروع من االأق�سام الرئي�سية التالية:
  اأ -  االأعمال املدنية لبناء امل�ست�سفى ب�سعة 200 �سرير مع العيادات وال�سكن واملرافق االأخرى.

ب -  توفري التجهيزات الطبية واالأثاث وو�سائل النقل.
ت -  اخلدمات الهند�سية واالإ�سراف.

بوركينا فاسو

الفصل األول

اإن�ساء وجتهيز م�ست�سفى مانقا االإقليمي : ا�ســـم املـ�ســروع 
99.75 مليون ريال : التكاليف الكلية للم�سروع 
42.00 مليون ريال : م�سـاهـمة ال�سـندوق 

1432/07/14هـ 2011/06/16م : تاريخ توقيـع االتفاقية 
: يونيو 2013م التاريخ املتوقع الإكمال امل�سروع
وزارة ال�سحة : اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ 

: امل�شروع  وو�شف  • اأهداف 

مصر
حمطة توليد كهرباء بنها : ا�ســـم املـ�ســروع 

2719.00 مليون ريال : التكاليف الكلية للم�سروع 
187.50 مليون ريال : م�سـاهـمة ال�سـندوق 

1432/07/19هـ 2011/06/21م : تاريخ توقيـع االتفاقية 
نهاية عام 2015م : التاريخ املتوقع الإكمال امل�سروع

�سركة و�سط الدلتا الإنتاج الكهرباء : اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ 
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يعد هذا امل�سروع من اأهم امل�ساريع التنموية بجمهورية م�سر العربية وذلك مل�ساندته جلهود 
زيادة  يف  م�ساهمته  خلل  من  وذلك  الدلتا  منطقة  يف  امل�ستدامة  التنمية  دعم  يف  احلكومة 
تغطية الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية من خلل زيادة قدرة التوليد الكهربائي و�سط 

الدلتا لتبلغ حوايل 750 ميجاوات. ويتكون امل�سروع من العنا�سر التالية:
االأعمال املدنية املتمثلة باإقامة االأعمال التمهيدية للموقع ومبنى املحطة واملن�ساآت املدنية    اأ - 

واملباين ال�سكنية وتركيب املوا�سري ملعاجلة املياه مع توفري اخلدمات اللزمة.
االأعمال امليكانيكية وت�سمل توريد وتركيب الرتبينات الغازية والبخارية بقدرة ت�سل اإلى  ب - 

750 ميجاوات ومولدات ا�ستعادة الطاقة وامل�سخات مع ملحقاتها.
ونظم  واملحوالت  باملفاتيح  يتعلق  ما  كل  وتركيب  توريد  وتت�سمن  الكهربائية  االأعمال  ت - 

احلماية والتحكم.
اخلدمات اال�ست�سارية وت�سمل ت�سميم امل�سروع ودرا�سة اآثار البيئة واإعداد وثائق املناق�سة  ث - 

وحتليل العرو�س واالإ�سراف على التنفيذ.

يعترب �سد دجيني من اأكرث امل�ساريع التنموية اأهمية يف جمهورية مايل، وذلك مل�ساهمته يف تنمية 
قطاعي الزراعة واملياه مًعا، كما اأنه ميثل املرحلة الأولى من الربنامج ال�سامل الذي يهدف اإلى 
تعزيز االأمن الغذائي ومكافحة الفقر ل�سكان املناطق الثلث: باين املتو�سط، ماننكورا ودجيني 
ذات الكثافة ال�سكانية العالية والتي ي�سل عدد �سكانها جمتمعة اإلى 130 األف ن�سمة وذلك عن 
طريق زيادة االإنتاج الزراعي واحليواين يف تلك املناطق التي تبلغ م�ساحتها حوايل 33.000 

هكتار مبا يف ذلك 25.000 هكتار لزراعة االأرز. ويتكون امل�سروع من العنا�سر التالية:
االأعمال املدنية: والتي ت�سمل بناء ال�سد وملحقاته واأعمال احلفر والردم واخلر�سانة اخلا�سة   اأ  -  
باجلزء ال�سفلي لل�سد ومن�ساآت حتويل املياه، باالإ�سافة اإلى حفر اآبار لت�سريف املياه، كذلك 

توريد املعدات وت�سييد اجلزء العلوي لل�سد مع اإقامة منافذ معدنية وج�سر حديدي. 
توريد وتركيب التجهيزات الكهروميكانيكية اللزمة للم�سروع. ب -  

اإن�ساء املكاتب وامل�ساكن اللزمة  االأعمال التح�سريية واالإ�ست�سارية: والتي ت�ستمل على  ت - 
الإدارة وتنفيذ اأعمال امل�سروع مبا يف ذلك اإعداد الت�ساميم واملخططات.

مالي
بناء �سد دجيني ) يف اإطار املرحلة االأولى من 

برنامج تطوير الري يف حو�س باين ويف �سلنقي(
: ا�ســـم املـ�ســروع 

270.00 مليون ريال : التكاليف الكلية للم�سروع 
56.25 مليون ريال : م�سـاهـمة ال�سـندوق 

1432/07/27هـ 2011/06/29م : تاريخ توقيـع االتفاقية 
منت�سف عام 2015م : التاريخ املتوقع الإكمال امل�سروع

االإدارة الوطنية للهند�سة الريفية - وزارة الزراعة : اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ 

: امل�شروع  وو�شف  • اأهداف 

: امل�شروع  وو�شف  • اأهداف 
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الفصل األول

جامبيا

يرمي هذا امل�سروع اإلى دعم برامج التعليم العايل يف البالد من خالل اإن�ساء جممع اأكادميي ي�سكل 
ا للجامعة، وذلك من اأجل تهيئة الظروف املنا�سبة للتعليم العايل والبحث العلمي واإعداد  ا دائماً مقراً
الكفاءات املتخ�س�سة، و�سوف ي�ساهم امل�سروع يف املح�سلة النهائية بتطوير قطاع التعليم ب�سكل عام 

ودعم برامج التنمية املختلفة. ويتكون امل�سروع من االأق�سام التالية:
واإدارات  واأق�سام اجلامعة ومباين االإدارة  اإن�ساء مباين كليات  الهند�سية: وت�سمل  االأعمال    اأ -  
اخلدمات امل�ساندة وقاعات الن�ساطات االجتماعية والثقافية و�سكن الطلبة واأع�ساء هيئة 
التدري�س، باالإ�سافة للأعمال الكهربائية وامليكانيكية واالت�ساالت وتن�سيق املوقع وال�سرف 

ال�سحي والطرق الداخلية للجامعة وال�سور اخلارجي. 
والطابعات  االآلية  احلا�سبات  اأجهزة  ذلك  يف  مبا  واالأثــاث  التجهيزات  وتركيب  توفري  ب - 
ا للعاملني يف  واآالت الت�سوير، باالإ�سافة اإلى توفري املخ�س�سات ال�سهرية ملدة 36 �سهراً

وحدة اإدارة امل�سروع.
تدريب املوظفني وتطوير الربامج الأكادميية يف اجلامعة. ت -  

تقدمي اخلدمات الهند�سية واالإ�ست�سارية واالإ�سرافية للم�سروع  . ث -  

اأهميته من  ال�سودان، وقد اكت�سب  يعترب هذا امل�سروع من امل�ساريع االإ�سرتاتيجية يف جمهورية 
خلل دعمه للتنمية ال�ساملة يف منطقة �سرق ال�سودان حيث يعمل على زيادة االإنتاج الزراعي 
وتوليد الطاقة الكهربائية، باالإ�سافة اإلى توفريه للمياه ال�ساحلة لل�سرب وزيادة الرقعة الزراعية 
يف منطقتي حلفا اجلديدة واأعايل عطربة وذلك من خلل اال�ستفادة من املوارد املائية القريبة 
نتيجة حلمايته  اأخــرى  اأهمية  امل�سروع  يكت�سب  كما  و�ستيت.  اأعــايل عطربة  نهري  واملتوفرة يف 

السودان

جامعة جامبيا : ا�ســـم املـ�ســروع 
199.00 مليون ريال : التكاليف الكلية للم�سروع 

37.50 مليون ريال : م�سـاهـمة ال�سـندوق 
1432/10/26هـ 2011/09/24م : تاريخ توقيـع االتفاقية 

نهاية عام 2016م : التاريخ املتوقع الإكمال امل�سروع
وزارة التعليم العايل والبحث والعلوم والتقنية : اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ 

: امل�شروع  وو�شف  • اأهداف 

: امل�شروع  وو�شف  • اأهداف 

�سدي اأعايل عطربة و�ستيت : ا�ســـم املـ�ســروع 
3686.25 مليون ريال : التكاليف الكلية للم�سروع 

300.00 مليون ريال : م�سـاهـمة ال�سـندوق 
1432/10/26هـ 2011/09/24م : تاريخ توقيـع االتفاقية 

خلل عام 2018م : التاريخ املتوقع الإكمال امل�سروع
وحدة تنفيذ ال�سدود - وزارة الكهرباء وال�سدود : اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ 

16



للمنطقة املحيطة به من الفي�سانات من خلل تنظيمه لتدفق مياه االأنهار املوجودة فيها. وتتكون 
عنا�سر امل�سروع الرئي�سية من التايل:

االأعمال املدنية والهيدروميكانيكية ل�سد اأعايل عطربة والتي تتمثل باإن�ساء �سد رميلة الرتابي    اأ  -  
ا، باالإ�سافة اإلى اإن�ساء حاجزان ترابيان  واملن�ساآت امللحقة به على جمرى النهر بارتفاع قدره 55 مرتاً
ا وعر�سه حوايل 10 اأمتار. على كل جانب ليبلغ طول ال�سد عند م�ستوى القمة حوايل 6.40 كيلو مرتاً
الرتابي  بردانه  �سد  باإن�ساء  تتمثل  والتي  �ستيت  ل�سد  والهيدروميكانيكية  املدنية  االأعمال  ب - 
ا ي�سيد حتته حائط خر�ساين  واملن�ساآت امللحقة به على جمرى نهر �ستيت بارتفاع قدره 50 مرتاً
ملنع ت�ســرب املياه حتت ج�سـم ال�ســـد، باالإ�سـافـة اإلى اإن�ســاء حـاجـزان تـرابيــان عـلى كـل جـانب 

ا وعر�سـه حـوايل 10 اأمتار. ليبلـغ طــول ال�سـد عنـد م�ستـوى القمـة حـوايل 6.60 كيـلو متـراً
االأعمال الكهروميكانيكية والتي تتمثل يف اإن�ساء حمطتي توليد، تتاألف االأولى منها من اأربعة  ت - 
تربينات عمودية بقدرة ت�سل اإلى 320 ميجاوات، بينما تتاألف الثانية من ثلثة تربينات اأفقية 
بقدرة ت�سل اإلى 15 ميجاوات، بالإ�سافة اإلى تركيب اأجهزة وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.

تطوير االأرا�سي الزراعية يف منطقة حلفا اجلديدة من خلل تاأهيل البنية التحتية ملن�ساآت  ث - 
ا لقنوات ال�سرف الزراعي. ا قنوات ري و2400 كيلو مرتاً الري القائمة، منها 2500 كيلو مرتاً

اإعادة متلك االأرا�سي اللزمة لتنفيذ امل�سروع، واإعادة توطني حوايل 138 األف ن�سمة من ال�سكان  ج  - 
املقيمني يف تلك االأرا�سي من خلل توفري امل�ساكن ومياه ال�سرب وخدمات ال�سحة والتعليم والكهرباء 

والطرق، باالإ�سافة  لتقدمي اخلدمات اال�ست�سارية اخلا�سة مبراجعة الدرا�سات والت�ساميم.

من  ا  كبرياً ا  حيزاً ــذت  اأخ والتي  التنمية  يف  املهمة  املــجــاالت  من  الغذائي  ــن  االأم يعترب 
2007م.  عام  االأ�سا�سية  ال�سلع  اأ�سعار  اإرتفاع  منذ  والنقا�سات  والدرا�سات  االهتمامات 
العامل،  يف  الغذائي  االأمن  م�ساريع  اأهمية  تزايد  اإلى  اأدت  التي  االأ�سباب  اأهم  من  ولعل 
والتي تتطلب عادةاً تنمية زراعية متطورة  ال�سكان  الزيادة امل�سطردة يف عدد  هي تلك 
امل�ستدامة، فقد �ساهم  التنمية  ا لنهج ال�سندوق يف دعم م�ساريع  ومدرو�سة. وا�ستمراراً
االأ�سا�سية  الغدائية  املواد  لتوفري  الغذائي يف جمهورية موريتانيا  يف دعم م�سروع االأمن 
ا للمواطنني مثل االأرز والقمح وال�سكر والزيت النباتي. اإ�سافة اإلى ذلك  االأكرث ا�ستهلكاً
فاإن امل�سروع �سيعمل على تخفيف اآثار ارتفاع اأ�سعار هذه املواد الناجتة عن نق�س االإنتاج 
ا وذلك عن طريق توفريها للمواطنني باأ�سعار تتوافق مع  املحلي وت�سخم اأ�سعارها عاملياً
الدولة وعدم  العبء على ميزانية  اإلى تخفيف  امل�سروع  يهدف  ال�سرائية، كما  قدراتهم 

تاأخري تنفيذ امل�ساريع والربامج التنموية ذات االأولوية لديها.

موريتانيا

: امل�شروع  وو�شف  • اأهداف 

االأمن الغذائي : ا�ســـم املـ�ســروع 
326.00 مليون ريال : التكاليف الكلية للم�سروع 

75.00 مليون ريال : م�سـاهـمة ال�سـندوق 
1432/10/26هـ 2011/09/24م : تاريخ توقيـع االتفاقية 

منت�سف عام 2012م : التاريخ املتوقع الإكمال امل�سروع
وزارة ال�سوؤون االقت�سادية والتنمية : اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ 
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الفصل األول

إثيوبيا

ي�سعى هذا امل�سروع اإلى خف�س تكاليف نقل الركاب والب�سائع وت�سغيل املركبات على طول 
الطريق، ومن االآثار االإيجابية املتوقعة لهذا امل�سروع االإ�سهام يف تنمية منطقة امل�سروع 
وحت�سني م�ستوى املعي�سة لل�سكان وبالتايل امل�ساهمة يف التنمية االقت�سادية واالجتماعية 
منه  االأولــى  املرحلة  مرحلتني،  على  امل�سروع  تنفيذ  و�سيتم  البلد.  الفقر يف  من  واحلد 
ا، اأما املرحلة  ت�ستمل على اإن�ساء طريق يربط بني قيدو - منابينيا بطول 80.50 كيلو مرتاً
للربط بني منابينيا - مللم براها.  ا  اإن�ساء طريق بطول 63.80 كيلو مرتاً الثانية فت�سمل 

وتت�سمن كل مرحلة على العنا�سر التالية:
االأعمال املدنية: والتي ت�ستمل على اإن�ساء طريق اإ�سفلتي بعر�س 7 اأمتار مع اأكتاف    اأ - 

ا لكل جانب. بعر�س 1.50 مرتاً
اخلدمات االإ�ست�سارية وت�سمل االإ�سراف على التنفيذ. ب - 

أوغندا

طريق قيدو - مللم براها : ا�ســـم املـ�ســروع 
187.50 مليون ريال : التكاليف الكلية للم�سروع 

93.75 مليون ريال : م�سـاهـمة ال�سـندوق 
1432/11/13 هـ 2011/10/11م : تاريخ توقيـع االتفاقية 

منت�سف عام 2015م : التاريخ املتوقع الإكمال امل�سروع
هيئة الطرق االإثيوبية : اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ 

: امل�شروع  وو�شف  • اأهداف 

كهرباء الريف : ا�ســـم املـ�ســروع 
92.44 مليون ريال : التكاليف الكلية للم�سروع 
41.25 مليون ريال : م�سـاهـمة ال�سـندوق 

1432/11/15 هـ 2011/10/13م : تاريخ توقيـع االتفاقية 
نهاية عام 2013م : التاريخ املتوقع الإكمال امل�سروع

وكالة كهرباء الريف : اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ 
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يهدف امل�سروع اإلى دعم البنية االأ�سا�سية يف منطقة نارينقوجن عن طريق تاأهيل وحت�سني 
�سبكة طرق النقل الربي ب�سكل عام وفك االختناقات املرورية يف تلك الطرق، وذلك من 
خلل اإن�ساء ج�سر على نهر �سيتاالكا مبنطقة باندور بحيث يربط اجل�سر منطقة باندور 
�سفتي  على  مو�سل  �سريع  طريق  ت�سييد  اإلى  باالإ�سافة  نارينقوجن،  منطقة  مــع  اأبازيل 

اجل�سر. ويتكون امل�سروع من العنا�سر التالية:
ا،  ا وبعر�س 22.10 مرتاً اإن�ساء ج�سر على نهر �سيتاالكا بطول حوايل 1.29 كيلو مرتاً  اأ  -  
االإ�سفلتية،  الطرق  مبوا�سفات  اجتاه  كل  يف  م�سارين  ذو  ا  مزدوجاً ا  طريقاً لي�سبح 

ا لكل م�سار. باالإ�سافة اإلى اإن�ساء م�سارين للم�ساة بعر�س حوايل 1.30 مرتاً

ا. ت�سييد طريق �سريع مو�سل على �سفتي اجل�سر بطول حوايل 72 كيلو مرتاً ب - 
تقدمي اخلدمات الهند�سية واالإ�ست�سارية لكل من اجل�سر والطريق. ت -  

بنجالديش

: امل�شروع  وو�شف  • اأهداف 

: امل�شروع  وو�شف  • اأهداف 

اإن�ساء ج�سر �سيتاالكا : ا�ســـم املـ�ســروع 
498.75 مليون ريال : التكاليف الكلية للم�سروع 
168.75 مليون ريال : م�سـاهـمة ال�سـندوق 

1432/03/25هـ 2011/02/28م : تاريخ توقيـع االتفاقية 
نهاية عام 2013م : التاريخ املتوقع الإكمال امل�سروع

اإدارة الطرق وال�سكك احلديدية - وزارة املوا�سلت : اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ 

الريفية وذلك لتح�سني  اأهمية كربى لقطاع الطاقة يف املناطق  اأوغندا  تويل حكومة جمهورية 
الو�سع املعي�سي للمواطنني يف البلد. ويهدف هذا امل�سروع اإلى تو�سيل الكهرباء اإلى 8 مناطق 
ت�سمل 112 قرية موزعة يف انحاء متفرقة من اجلمهورية، كما يت�سمن امل�سروع اإن�ساء خطوط نقل 

و�سبكات توزيع الكهرباء، ويتكون امل�سروع من االأق�سام التالية:
الأعمال املدنية والكهربائية اخلا�سة بتوريد وتركيب خطوط نقل 33 كيلو فولت بطول 658    اأ - 
ا، وتوريد وتركيب 159 حمول فرعي وخطوط توزيع 415 فولت بطول 274 كيلو  كيلو مرتاً
الكهرباء حلوايل  لتو�سيل خدمة  والعدادات  الكوابل  وتركيب  توريد  اإلى  باالإ�سافة  ا،  مرتاً

5400 م�سرتك.
اخلدمات االإ�ست�سارية اللزمة الإعداد التفا�سيل والدرا�سات الهند�سية ووثائق املناق�سات  ب - 

واالإ�سراف على التنفيذ.
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بنجالديش

يتمثل الهدف االأ�سا�سي لهذا امل�سروع يف دعم البنية التحتية، وحت�سني احلركة املرورية 
اإثنان منها على  بناء ثلث ج�سور علوية  العا�سمة دكا، وذلك من خلل  املكتظة يف 
على  واالآخر  موقابازار،  تقاطع  على  االأول  )اجل�سر  املدينة  يف  الرئي�سية  التقاطعات 

اإن�ساء اجل�سور العلوية يف دكا : ا�ســـم املـ�ســروع 
432.07 مليون ريال : التكاليف الكلية للم�سروع 
200.00 مليون ريال : م�سـاهـمة ال�سـندوق 

1432/08/01هـ 2011/07/02م : تاريخ توقيـع االتفاقية 
نهاية عام 2013م : التاريخ املتوقع الإكمال امل�سروع

اإدارة الهند�سة املحلية احلكومية : اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ 

: امل�شروع  وو�شف  • اأهداف 

تقاطع مووت�ساك( لكون هذين التقاطعني قريبني من بع�سهما وي�سهدان كثافة مرورية 
ويبلغ طول هذه اجل�سور  التقاطعني.  بني  يربط  الذي  فهو  الثالث  اأما اجل�سر  عالية، 
ا، حيث متر فوق اإثنني من ال�سكك احلديدية وثماين تقاطعات  حوايل 8.25 كيلو مرتاً

للطرق. ويتكون امل�سروع من االأجزاء التالية:
مرت،   1800 حوايل  اإلى  ي�سل  بطول  موقابازار  تقاطع  على  علوي  ج�سر  ت�سييد    اأ - 

ويتكون من اأربع م�سارات ور�سيفني للم�ساة.
ت�سييد ج�سر علوي على تقاطع مووت�ساك مب�ستويني، يبلغ طول امل�ستوى االأول منه  ب - 
ا  ا وي�ستمل على اأربع م�سارات، بينما يبلغ طول امل�ستوى الثاين 430 مرتاً 3157 مرتاً

وي�ستمل على م�سارين.
ا ويتكون من اأربع  ت�سييد ج�سر للربط بني التقاطعني يبلغ طوله حوايل 1858 مرتاً ت -  

م�سارات ور�سيفني للم�ساة.
ا. ا بني امل�ستويات املختلفة وبطول اإجمايل ي�سل اإلى 1000 مرتاً ت�سييد 15 منحدراً ث - 

االإن�ساء  الأعــمــال  الــلزمــة  االأرا�ــســي  وامــتــلك  االإ�ست�سارية  اخلــدمــات  تقدمي  ج - 
واالإ�سراف على تنفيذ امل�سروع.
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يهدف هذا امل�سروع اإلى تلبية الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية يف املنطقة ال�سرقية من 
البلد، ومقابلة الزيادة املتوقعة يف احلمل وذلك عن طريق تو�سيع حمطة كهرباء دير الزور 
بالدورة  تعمل  وبخارية  غازية  كهرباء  توليد  حمطة  باإن�ساء  وذلك  الكهربائية،  قدرتها  وزيادة 
املركبة، ويتكون امل�سروع من من�ساآت ومعدات وجتهيزات لتو�سيع املحطة القائمة وذلك بزيادة 

قدرتها بحوايل 750 ميجاوات. وي�ستمل امل�سروع على االأق�سام التالية:
االأعمال املدنية واالإن�سائية.  اأ  -  

توريد وتركيب واختبار املولدات الغازية مع ملحقاتها. ب -  
توريد وتركيب واختبار مراجل ومولدات بخارية مع ملحقاتها. ت -  

التجهيزات واملعدات الكهربائية وامليكانيكية، باالإ�سافة اإلى اخلدمات الهند�سية للم�سروع. ث -  

سورية

يتمثل الهدف الرئي�سي لهذا امل�سروع يف حت�سني م�ستوى الطرق يف اأوزبك�ستان وزيادة التبادل التجاري مع 
دول منطقة اآ�سيا الو�سطى ب�سكل عام واأ�سواق جمهورية اأفعان�ستان ب�سكل خا�س، وذلك من خلل تو�سعة 
الطريق احلايل الواقع يف املنطقة التي تربط كلاً من قوزار - ت�سم - كوك داال لي�سبح ذو اأربعة م�سارات 

ا. ويتكون امل�سروع من العنا�سر التالية: بدالاً من م�سارين وبطول 73 كيلو مرتاً
االأعمال املدنية التي ت�سمل االأعمال االإن�سائية والرتابية وال�سفلتة وباقي االإن�ســـــاءات لعـــــدد    اأ  -  
مبنطقة  اخلـــــا�س  للجـــزء  الطــريق  تقــاطعـــات  اإلـــى  باالإ�ســافة  ج�ســــور،  و9  عبارة   71 

قوزار - ت�سم - كوك داال.
اإن�ساء الطريق واملبالغ امل�ستحقة  اإعــادة التوطني وحت�سيل ال�سرائب والر�سوم املرتتبة على  ب  - 

كتعوي�سات االأرا�سي ونزع امللكيات.
التنفيذ  اللزمة للإ�سراف على  والفنية  الب�سرية  الكوادر  توفري  تت�سمن  التي  امل�سروع  اإدارة  ت  -  

واملتابعة.
ث - اخلدمات االإ�ست�سارية اللزمة لعمل الت�ساميم واإعداد وثائق العطاءات. 

أوزبكستان

: امل�شروع  وو�شف  • اأهداف 

: امل�شروع  وو�شف  • اأهداف 

اإن�ساء حمطة كهرباء دير الزور : ا�ســـم املـ�ســروع 
3385.00 مليون ريال : التكاليف الكلية للم�سروع 

375.00 مليون ريال : م�سـاهـمة ال�سـندوق 
1432/05/02هـ 2011/04/06م : تاريخ توقيـع االتفاقية 

نهاية عام 2013م : التاريخ املتوقع الإكمال امل�سروع
املوؤ�س�سة العامة لتوليد ونقل الطاقة 

الكهربائية - وزارة الكهرباء
: اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ 

تاأهيل طريق �سمرقند - قوزار ال�سريع )تاأهيل 4 اآر 87( : ا�ســـم املـ�ســروع 
413.00 مليون ريال : التكاليف الكلية للم�سروع 
112.50 مليون ريال : م�سـاهـمة ال�سـندوق 

1432/07/26هـ 2011/06/28م : تاريخ توقيـع االتفاقية 
نهاية عام 2013م : التاريخ املتوقع الإكمال امل�سروع

�سندوق الطرق - وزارة املالية : اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ 
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قيرغيزستان

يتمثل الهدف الرئي�سي لهذا امل�سروع يف حت�سني وتطوير عملية النقل الربي بني العا�سمة 
ب�سكيك الواقعة يف ال�سمال وبقية املناطق االإدارية املتباعدة باجتاه اجلنوب. وتتمثل اأهمية 
هذا امل�سروع يف تخفي�س تكاليف النقل وزيادة التبادل التجاري، باالإ�سافة اإلى دعم وتعزيز 
قطاع ال�سياحة بني جمهورية قريغيز�ستان وجمهورية ال�سني، كما �سي�ساهم هذا امل�سروع 
ويتكون  املختلفة.  ال�سياحية  واملواقع  االجتماعية  للأ�سواق واخلدمات  الو�سول  يف حت�سني 

امل�سروع من االأجزاء التالية:
اإلى مدينة  العا�سمة ب�سكيك  تاأهيل الطريق من  اإعادة   اأ -  االأعمال املدنية: والتي ت�سم 
اإلى مدينة  دولــون  الطريق من مدينة  تاأهيل  واإعــادة  ا،  مــرتاً كيلو  بطول 272  دولــون 
اإلى مدينة  اأتابا�سي  الطريق من مدينة  تاأهيل  واإعادة  ا  كيلو مرتاً اأتابا�سي بطول 93 
القدمية  الطرق  هذه  تاأهيل  اإعــادة  ذلك  وي�سمل  مــًرا،  كيلو   179 بطول  توروقارت 

واأعمال الرتبة وال�سفلتة واإن�ساء اجل�سور وعمل عبارات خر�سانية جديدة.
اخلدمات االإ�ست�سارية والتي ت�ستمل على اأعمال االإ�سراف واملتابعة املتعلقة بالتنفيذ. ب - 

طريق ب�سكيك - توروقارت : ا�ســـم املـ�ســروع 
1336.50 مليون ريال : التكاليف الكلية للم�سروع 

56.25 مليون ريال : م�سـاهـمة ال�سـندوق 
1432/10/15هـ 2011/09/13م : تاريخ توقيـع االتفاقية 

نهاية عام 2013م : التاريخ املتوقع الإكمال امل�سروع
وزارة النقل واالأ�سغال العامة : اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ 

: امل�شروع  وو�شف  • اأهداف 

فيتنام
م�ست�سفى باك كان العام ومركز التدريب الطبي التابع له : ا�ســـم املـ�ســروع 

278.00 مليون ريال : التكاليف الكلية للم�سروع 
55.00 مليون ريال : م�سـاهـمة ال�سـندوق 

1432/12/05هـ 2011/11/01م : تاريخ توقيـع االتفاقية 
نهاية عام 2014م : التاريخ املتوقع الإكمال امل�سروع

اللجنة ال�سعبية الإقليم باك كان : اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ 
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يهدف امل�سروع اإلى توفري التدريب املهني اللزم ملواكبة متطلبات �سوق العمل املتزايد 
على العمالة املاهرة واملوؤهلة. و�سيعمل هذا املركز على تخريج حوايل 3 االآف متدرب 

ا حتى العام 2015م. ويت�سمن امل�سروع ما يلي: �سنوياً
  اأ -  االأعمال املدنية: وت�سمل اإن�ساء مبنى مركز التدريب املهني واملباين التابعة له، وتوفري 

املعدات اللزمة للتدريب، وتوفري املكاتب واالأثاث واملناهج الدرا�سية واأدواتها.
ب -   اخلدمات الهند�سية: وت�سمل اخلدمات االإ�ست�سارية اللزمة للتنفيذ.

فيتنام

ي�سعى هذا امل�سروع اإلى حتقيق هدفني رئي�سيني: يتمثل الهدف االأول يف مقابلة الطلب املتزايد 
على اخلدمات ال�سحية يف منطقة باك كان، من خلل اإن�ساء م�ست�سفى عام ب�سعة 500 �سرير 
وتزويده باالأثاث واملعدات الطبية اللزمة. بينما يتمثل الهدف الثاين يف تدريب الكوادر الب�سرية 
املتخ�س�سة وذلك من خلل اإن�ساء مركز تدريب طبي لتاأهيل وتطوير تلك الكوادر. ويت�سمن 

امل�سروع االأق�سام التالية:
االأعمال املدنية: وت�سمل اإن�ساء مباين امل�ست�سفى العام وتوفري املعدات االأ�سا�سية واالأثاث    اأ -  

اللزم لها، واإن�ساء مركز طبي مع املعدات واالأثاث اللزم له.
اخلدمات الهند�سية اللزمة للتنفيذ. ب -   

: امل�شروع  وو�شف  • اأهداف 

: امل�شروع  وو�شف  • اأهداف 

اإن�ساء مركز التدريب املهني يف منطقة ننه ثوان : ا�ســـم املـ�ســروع 
84.00 مليون ريال : التكاليف الكلية للم�سروع 
42.00 مليون ريال : م�سـاهـمة ال�سـندوق 

1432/12/05هـ 2011/11/01م : تاريخ توقيـع االتفاقية 
نهاية عام 2014م : التاريخ املتوقع الإكمال امل�سروع

اللجنة ال�سعبية الإقليم ننه ثوان : اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ 
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المالديف

للمنطقة  املتزايدة على اخلدمات ال�سحية املتطورة  اإلى مقابلة احلاجة  امل�سروع  يهدف 
وجتهيزه  �سرير   100 ب�سعة  م�ست�سفى  باإن�ساء  وذلك  املالديف،  جمهورية  من  اجلنوبية 
ا، ويقع امل�سروع يف  ا مربعاً باالأثاث واملعدات احلديثة على اأر�س تبلغ م�ساحتها 28.000 مرتاً
ا. ويتكون من اإن�ساء مبنى امل�ست�سفى  منطقة تبعد عن العا�سمة مايل بحوايل 400 كيلو مرتاً
وتوفري  للم�ست�سفى  اللزم  واالأثــاث  الطبية  واملعدات  له  التابعة  امللحقة  املباين  مع  العام 
مولدات احتياطية للكهرباء وحمطة ملعاجلة مياه ال�سرف ال�سحي، باالإ�سافة اإلى توفري 

اخلدمات االإ�ست�سارية املتمثلة باإعداد الت�ساميم واالإ�سراف ومتابعة التنفيذ.

م�ست�سفى هيتادو العام : ا�ســـم املـ�ســروع 
94.00 مليون ريال : التكاليف الكلية للم�سروع 
47.00 مليون ريال : م�سـاهـمة ال�سـندوق 

1432/12/25 هـ 2011/11/21م : تاريخ توقيـع االتفاقية 
نهاية عام 2015م : التاريخ املتوقع الإكمال امل�سروع

وزارة االإ�سكان والبيئة : اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ 

: امل�شروع  وو�شف  • اأهداف 

باكستان
اإعمار البنية التحتية ملنطقة ماالكند : ا�ســـم املـ�ســروع 

750.00 مليون ريال : التكاليف الكلية للم�سروع 
270.00 مليون ريال : م�سـاهـمة ال�سـندوق 

1433/02/04هـ 2011/12/29م : تاريخ توقيـع االتفاقية 
نهاية عام 2016م : التاريخ املتوقع الإكمال امل�سروع

حكومة خيرب بختون خوا املحلية و�سكرتارية 
مناطق القبائل اخلا�سعة للإدارة الفيدرالية

: اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ 
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ميثل اإن�ساء هذا الطريق مبدينة زينت�سا يف جمهورية البو�سنة والهر�سك دعًما كبرًيا 
للتنمية االقت�سادية واالجتماعية ، خا�سة يف قطاعي ال�سياحة وال�سناعة. ويت�سمن 
م�سارات  اأربعة  من  مكون  ا،  مرتاً كيلو   7.85 بطول  دائري  طريق  اإن�ساء  امل�سروع  هذا 
لكل اجتاه وجزيرة يف الو�سط واأكتاف جانبية وم�سارات للم�ساة، باالإ�سافة اإلى البنى 

التحتية املكملة للطريق. وتتكون عنا�سر امل�سروع من التايل:
منطقة  من  الذي ميتد  الطريق  اإن�ساء  منها  الأول  ي�سمل اجلزء  املدنية:  الأعمال   اأ  -  
ا،  ا وبعر�س 24.25 مرتاً كراليا تفرتكا اإلى منطقة بوين فري بطول 3.25 كيلو مرتاً
ا ي�سمح لعبور نهر كو�سيفا، باالإ�سافة الأعمال  اإن�ساء ج�سر طوله 40 مرتاً ا  مت�سمناً
البنى التحتية املكملة للطريق. اأما اجلزء الثاين منها في�سمل اإن�ساء الطريق الذي 
ا وبعر�س  ميتد من منطقة بوين فري اإلى الطريق الأوروبي بطول قدره 4.60 كيلو مرتاً
ا ي�سمح لعبور �سكة احلديد ونهر  ا اإن�ساء ج�سر طوله 210 مرتاً ا، مت�سمناً 11.50 مرتاً

البو�سنة والهر�سك، باالإ�سافة الأعمال البنى التحتية اللزمة للطريق.
ب -  اخلدمات االإ�ست�سارية املتعلقة باالإ�سراف على التنفيذ.

البوسنة والهرسك 

�سمال  اإقليم  دمرتها احلرب يف  التي  التحتية  البنية  تاأهيل  واإعــادة  تطوير  اإلى  امل�سروع  يهدف 
غرب باك�ستان، وكذلك اإعادة تاأهيل القطاعات االقت�سادية واالجتماعية التي تاأثرت من جراء 
العمليات الع�سكرية وحت�سني االأو�ساع املعي�سية ل�سكان املنطقة، باالإ�سافة اإلى النهو�س باملقومات 
ال�سياحية يف املنطقة ونقلها اإلى م�ساف املناطق اجلاذبة لل�ستثمار ال�سياحي. ويتكون امل�سروع 

من العنا�سر التالية:
ا مع  ا والطرق املحلية بطول 887.50 كيلو مرتاً �سفلتة الطرق الرئي�سية بطول 283 كيلو مرتاً  اأ  -  

اإن�ساء 43 ج�سر و78 عبارة.
اإن�ساء قنوات ري رئي�سية وفرعية مع اأعمال احلماية من الفي�سانات، باالإ�سافة اإلى حفر االآبار  ب - 
ومتديد م�سخات املياه يف كل من مناطق: �سوات، �سنقل، بونري، دير ال�سفلى، دير العليا، وباجاور.

اإعادة اإن�ساء املرافق التعليمية املت�سررة يف كل من جنوب و�سمال وزير�ستان وباجاور. ت - 
اإن�ساء واإعادة تاأهيل املرافق ال�سحية املت�سررة يف جنوب وزير�ستان. ث -  

ج -  اإعادة تاأهيل ال�سبكة الكهربائية وخطوط نقل الطاقة. 
ح -  تقدمي اخلدمات االإ�ست�سارية والهند�سية اللزمة للتنفيذ.

: امل�شروع  وو�شف  • اأهداف 

: امل�شروع  وو�شف  • اأهداف 

الطريق الدائري ملدينة زينت�سا : ا�ســـم املـ�ســروع 
215.25 مليون ريال : التكاليف الكلية للم�سروع 

93.75 مليون ريال : م�سـاهـمة ال�سـندوق 
1432/05/04هـ 2011/04/08م : تاريخ توقيـع االتفاقية 

يوليو 2014م : التاريخ املتوقع الإكمال امل�سروع
بلدية زينت�سا  : اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ 

25 التقرير ال�سنوي 1433/1432هـ



الفصل األول

رابعااً: التمويل المشترك للقروض التي وقعت خالل العام

التمويل امل�شرتك جـدول رقـم )3-1(

* من املتوقع م�ساهمته يف امل�سروع

املمولون الآخرون ومبلغ التمويل م�شاهمة ال�شندوق
)مليون ريال(

التكلفة الجمالية
)مليون ريال( ا�شم امل�شروع اأ - اإفريقيا

امل�سرف العربي للتنمية االقت�سادية يف اإفريقيا 10.00 مليون دوالر اأمريكي
�سندوق اأبو ظبي للتنمية 10.00 مليون دوالر اأمريكي * 93.75 187.50 طريق قيدو - مللم براها  اإثيوبيا

ال�سندوق الكويتي للتنمية االقت�سادية العربية 3.30 مليون دينار كويتي 42.00 99.75 اإن�ساء وجتهيز م�ست�سفى مانقا االإقليمي بوركينا فا�سو
امل�سرف العربي للتنمية االقت�سادية يف اإفريقيا 7.00 مليون دوالر اأمريكي
ال�سندوق الكويتي للتنمية االقت�سادية العربية 14.00 مليون دوالر اأمريكي

البنك االإ�سلمي للتنمية 15.67 مليون دوالر اأمريكي
�سندوق االأوبك للتنمية الدولية 5.00 مليون دوالر اأمريكي

37.50 199.00 جامعة جامبيا جامبيا

امل�سرف العربي للتنمية االقت�سادية يف اإفريقيا 10.00 مليون دوالر اأمريكي 45.00 92.00 زيادة اإي�سال الكهرباء اإلى بع�س املناطق 
بجمهورية رواندا

رواندا 
امل�سرف العربي للتنمية االقت�سادية يف اإفريقيا 10.00 مليون دوالر اأمريكي

�سندوق االأوبك للتنمية الدولية 10.00 مليون دوالر اأمريكي 19.00 101.25 طريق كيتابي - كنقونيل

ال�سندوق العربي للإمناء االقت�سادي واالجتماعي 171.00 مليون دوالر اأمريكي
ال�سندوق الكويتي للتنمية االقت�سادية العربية 85.50 مليون دوالر اأمريكي

احلكومة اجلزائرية 83.00 مليون دوالر اأمريكي
احلكومة ال�سينية 100.00 مليون دوالر اأمريكي

300.00 3686.25 �سدي اأعايل عطربة و�ستيت ال�سودان

ال�سندوق الكويتي للتنمية االقت�سادية العربية 4.50 مليون دينار كويتي
امل�سرف العربي للتنمية االقت�سادية يف اإفريقيا 10.00 مليون دوالر اأمريكي

�سندوق االأوبك للتنمية الدولية 11.00 مليون دوالر اأمريكي
البنك االإفريقي للتنمية 63.60 مليون دوالر اأمريكي
حكومة كوريا اجلنوبية 16.00 مليون دوالر اأمريكي

56.25 270.00
بناء �سد دجيني )يف اإطار املرحلة االأولى 

من برنامج تطوير الري يف حو�س باين ويف 
�سلنقي(

مايل 

ال�سندوق العربي للإمناء االقت�سادي واالجتماعي 167.00 مليون دوالر اأمريكي
ال�سندوق الكويتي للتنمية االقت�سادية العربية 100.00 مليون دوالر اأمريكي

البنك االإ�سلمي للتنمية 120.00 مليون دوالر اأمريكي
�سندوق اآبو ظبي للتنمية 50.00 مليون دوالر اأمريكي

�سندوق االأوبك للتنمية الدولية 40.00 مليون دوالر اأمريكي

187.50 2719.00 حمطة توليد كهرباء بنها م�سر 

امل�سرف العربي للتنمية االقت�سادية يف اإفريقيا 9.00 مليون دوالر اأمريكي 37.50 78.75 حماية �سواطئ مابوتو موزامبيق

ا يف 13 دولة نامية مب�ساركة ممولني اآخرين، وقد بلغ جمموع م�ساهمة ال�سندوق يف متويلها 1609.25 مليون ريال، وتت�سح تفا�سيل عملياتها يف اجلدول التايل: قام ال�سندوق خلل هذا العام بتمويل 14 م�سروعاً

818.50 7433.50 جمموع اإفريقيا
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* من املتوقع م�ساهمته يف امل�سروع

تابع جـدول رقـم )3-1(

املمولون االآخرون ومبلغ التمويل م�ساهمة ال�سندوق
)مليون ريال(

التكلفة االجمالية
)مليون ريال( ا�سم امل�سروع  ب - اآ�سيا

ال�سندوق الكويتي للتنمية االقت�سادية العربية 21.00 مليون دوالر اأمريكي
�سندوق اأبو ظبي للتنمية 19.10 مليون دوالر اأمريكي 112.50 413.00 تاأهيل طريق �سمرقند - قوزار ال�سريع 

)تاأهيل 4 اآر 87( اأوزبك�ستان

�سندوق االأوبك للتنمية الدولية 28.00 مليون دوالر اأمريكي 200.00 432.07 اإن�ساء اجل�سور العلوية يف دكا بنجلدي�س

ال�سندوق العربي للإمناء االقت�سادي واالجتماعي 30.00 مليون دينار كويتي
البنك االإ�سلمي للتنمية 84.10 مليون يورو
بنك االإ�ستثمار االأوروبي 200.00 مليون يورو

375.00 3385.00 اإن�ساء حمطة كهرباء دير الزور �سورية

البنك االآ�سيوي للتنمية 70.00 مليون دوالر اأمريكي
حكومة ال�سني 200.00 مليون دوالر اأمريكي

البنك االإ�سلمي للتنمية 16.95 مليون دوالر اأمريكي *
�سندوق االأوبك للتنمية الدولية 7.40 مليون دوالر اأمريكي *

ال�سندوق الكويتي للتنمية االقت�سادية العربية 11.90 مليون دوالر اأمريكي *
�سندوق اأبو ظبي للتنمية 11.90 مليون دوالر اأمريكي *

56.25 1336.50 طريق ب�سكيك - توروقارت قريغيز�ستان

�سندوق االأوبك للتنمية الدولية 8.40 مليون دوالر اأمريكي 47.00 94.00 م�ست�سفى هيتادو العام املالديف

1609.25 13094.07 الإجمايل اأ + ب

790.75 5660.57 جمموع اآ�صيا
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الن�شاط التنموي خالل الفرتة
1395/1394 - 1433/1432هـ )1975 - 2011م(

الفصل الثاني
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الفصل الثاني

1433/1432ه���   -  1395/1394
)1975 - 2011م(

م�ساريع  دعــم  على  التنموية  �سيا�سته  يف  ال�سندوق  يركز 
الــدول  يف  ــويــة  االأول ذات  واالجتماعية  االقت�سادية  القطاعات 
اإجمايل  بلغ  وقــد  امل�ستدامة،  التنمية  حتقيق  بغية  امل�ستفيدة، 
عام  يف  ال�سندوق  ن�ساط  بداية  منذ  املوقعة  القرو�س  اتفاقيات 
1395/1394هـ )1975م( وحتـــى نهـــــاية عـــــــام 1433/1432هـ 
ا  م�سروعاً  494 لتمويل  خ�س�ست  قر�س  اتفاقية   511 )2011م( 
 35651.49 جتــاوز  اإجمايل  مببلغ  ا  اقت�سادياً ا  وبرناجماً ا  اإمنائياً
مليون ريال، وقد ا�ستفاد من تلك امل�ساريع والربامج 80 دولة نامية 
يف مناطق متفرقة من العامل منها 44 دولة يف اإفريقيا و29 دولة 

يف اآ�سيا و7 دول يف مناطق اأخرى، كما تو�سحه اجلداول التالية:

النشاط التنموي 
خالل الفترة

م�شاهمات ال�شندوق الرتاكمية  )مبليني الرياالت(جـدول رقـم )1-2(

* يعود ال�سبب يف اأن عدد اتفاقيات القرو�س املوقعة يزيد عن عدد امل�ساريع والربامج اإلى ح�سول عدد من امل�ساريع على اأكرث من قر�س.

 )مبليني الرياالت(جـدول رقـم )2-2(
التوزيع اجلغرايف لقرو�س ال�شندوق الرتاكمية

اإجمايل امل�شاريع والربامج الربامج امل�شاريع
عدد الدول املنطقة

املبلغ العدد املبلغ ٪ من الإجمايل العدد املبلغ العدد

46.42

51.57

2.01 

16548.28

18385.15

718.06 

284

199

11

383.09

242.02

112.50

23

2

1

16165.19

18143.13

605.56

261

197

10

44

29

7

اإفريقيا

اآ�سيا

مناطق اأخرى

100 35651.49 494 737.61 26 34913.88 468 80 الإجمايل

عدد اإتفاقيات القرو�س املوقعة
امل�شاريع والربامج الربامج امل�شاريع

عدد الدول امل�شتفيدة
املبلغ العدد املبلغ العدد املبلغ العدد

*511  35651.49 *494  737.61  26  34913.88 468 80
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التوزيع القطاعي لقرو�س ال�شندوق الرتاكمية
 )مبليني الرياالت(جـدول رقـم )3-2(

التوزيع القطاعي لقرو�س ال�شندوق الرتاكمية
٪ من الإجمايل 

الإجمايل 

القطاع
املبلغ  عدد امل�شاريع والربامج 

30.36
29.58

19.40
4.59
4.49
1.10

0.78
15.92
20.84
23.32

5.92
8.27
6.16
2.97

5.45
4.11

10823.42
10546.80

6918.65
1635.96
1600.45

391.74 
276.62

5675.79
7429.10
8315.73

2110.01
2950.92
2196.06
1058.74

1942.60
1464.85

166
160

108
15
21
16

6
83
55

144
34
55
36
19

18
28

 اأ - النقل واالت�ساالت: 
1- النقل 

- الطرق 
- ال�سكك احلديدية 

- املوانئ البحرية 
- املطارات 
2 - االت�ساالت 

ب - الزراعة 
ت - الطاقة 

ث - البنية االجتماعية: 
1 - املياه وال�سرف ال�سحي 

2 - التعليم 
3 - ال�سحة 

4 - االإ�سكان والتنمية احل�سرية 
ج - ال�سناعة والتعدين 
ح - القطاعات االأخرى 

100 35651.49 494 الإجمايل

٪ 15.92
٪ 20.84
٪ 23.32

٪ 5.45

٪ 4.11

٪ 30.36

النقل واالت�ساالت

الطاقة
البنية االجتماعية

ال�سناعة والتعدين
القطاعات االأخرى

الزراعة
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الفصل الثاني

التوزيع القطاعي واجلغرايف لقرو�س ال�شندوق الرتاكمية
 )مبليني الرياالت(جـدول رقـم )4-2(

القطاع 

مناطق اأخرىاآ�شيااإفريقيا

املبلغعدد امل�شاريع والربامجاملبلغعدد امل�شاريع والربامجاملبلغعدد امل�شاريع والربامج

 اأ - النقل والت�شالت 
 1 - النقل 

 - الطرق 
 - ال�سكك احلديدية 

 - املوانئ البحرية 
 - املطارات 

 2 - االت�ساالت 
 ب - الزراعة
 ت - الطاقة

 ث - البنية الجتماعية:
 1 - املياه وال�سرف ال�سحي 

 2 - التعليم 
 3 - ال�سحة 

 4 - االإ�سكان والتنمية احل�سرية 
 ج - ال�شناعة والتعدين
ح - القطاعات الأخرى

95
91

64
7

10
10

4
65
18
73

18
28
16
11

12
21

4663.43
4520.74

2986.98
541.08
742.53
250.15

142.69
4210.48
1967.23
3820.84

1131.33
1386.63

657.76
645.12

1277.21
609.09

66
64

41
8
9
6

2
18
36
67

14
27
18

8
6
6

5891.24
5757.31

3775.52
1094.88

745.32
141.59

133.93
1465.31
5350.81
4269.14

921.68
1564.29
1369.55

413.62
665.39
743.26

5
5

3
-
2
-

-
-
1
4

2
-
2
-

-
1

268.75
268.75

156.15
- 

112.60
- 

-
-

111.06
225.75

57.00
-

168.75
-

-
112.50

28416548.2819918385.1511718.06الإجمايل
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التوزيع اجلغرايف لقطاع النقل والت�شالت

جـدول رقـم )6-2(

جـدول رقـم )5-2(

 )مبليني الرياالت(

 )مبليني الرياالت(

التوزيع اجلغرايف لقطاع البنية الجتماعية

املنطقة

الـنـقـل
الإجمايلالت�شالت

املطاراتاملوانئ البحريةال�شكك احلديديةالطرق

عدد امل�شاريع 
عدد امل�شاريع املبلغوالربامج

عدد امل�شاريع املبلغوالربامج
عدد امل�شاريع املبلغوالربامج

عدد امل�شاريع املبلغوالربامج
عدد امل�شاريع املبلغوالربامج

املبلغوالربامج

642986.987541.0810742.5310250.154142.69954663.43اإفريقيا

413775.5281094.889745.326141.592133.93665891.24اآ�سيا

5268.75----2112.60--3156.15مناطق اأخرى

1086918.65151635.96211600.4516391.746276.6216610823.42الإجمايل

املنطقة

البنية الجتماعية
الإجمايل

الإ�شكان والتنمية احل�شريةال�شحةالتعليماملياه وال�شرف ال�شحي

 عدد امل�شاريع
 عدد امل�شاريعاملبلغوالربامج

 عدد امل�شاريعاملبلغوالربامج
 عدد امل�شاريعاملبلغوالربامج

 عدد امل�شاريعاملبلغوالربامج
املبلغوالربامج

181131.33281386.6316657.7611645.12733820.84اإفريقيا

14921.68271564.29181369.558413.62674269.14اآ�سيا

4225.75--2168.75--257.00مناطق اأخرى

342110.01552950.92362196.06191058.741448315.73الإجمايل
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الفصل الثاني

التمويل امل�شرتك الرتاكمي

التوزيع اجلغرايف لباقي القطاعات

جـدول رقـم )8-2(

جـدول رقـم )7-2(

 )مبليني الرياالت(

 )مبليني الرياالت(

املنطقة
 القطاعات الأخرىال�شناعة والتعدينالطاقةالزراعة

املبلغعدد امل�شاريع والربامجاملبلغعدد امل�شاريع والربامجاملبلغعدد امل�شاريع والربامجاملبلغعدد امل�شاريع والربامج

654210.48181967.23121277.2121609.09اإفريقيا

181465.31365350.816665.396743.26اآ�سيا

1112.50--1111.06--مناطق اأخرى

835675.79557429.10181942.60281464.85الإجمايل

التمويل امل�شرتك
٪ 

القرو�س املمولة متوياًل م�شرتًكا القرو�س املوقعة
املنطقة

املبلغ العدد املبلغ العدد

 69.19  11449.18 206  16548.28 284 اإفريقيا

 58.42  10739.72  105  18385.15  199 اآ�سيا

 36.22  260.10  5  718.06  11 مناطق اأخرى

 62.97  22449.00  316  35651.49  494 الإجمايل

امل�شحوبات الرتاكمية  )مبليني الرياالت(جـدول رقـم )9-2(

امل�شحوبات
 ٪

امل�شحوبات القرو�س املوقعة
عدد الدول املنطقة

املبلغ العدد املبلغ العدد

 76.62  12678.95 252  16548.28 اإفريقيا 44 284

 72.06  13247.94 168  18385.15 اآ�سيا 29 199

 61.08  438.60 7  718.06 مناطق اأخرى 7 11

 73.95  26365.49 427  35651.49 الإجمايل 80 494
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مشروع تحت الضوء
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العقود  خالل  العالمية  الساحة  شهدتها  التي  التطورات  أدت 
في طبيعة  النظر  إع��ادة  إلى  التنموي  المجال  في  خاصة  األخيرة، 
تطوير  نحو  االهتمام  فتحول  وأهدافها،  وأدوات��ه��ا  المساعدات 
الموارد البشرية بهدف إثراء المجتمع بكوادر بشرية مؤهلة تسهم 
في عملية التنمية، األمر الذي أدى إلى تزايد الوعي بالعالقة القوية 
القائمة بين النمو االقتصادي من جهة وتحسين مستوى الخدمات 
االجتماعية وفي مقدمتها التعليم من جهة أخرى، إضافة إلى أنه 
النامية، أصبح  الدول  الفقر في  العالمية لمحاربة  الحملة  تزايد  مع 

قطاع التعليم يمثل أحد أهم القطاعات الالزمة للتنمية. 

مشروع  تحت الضوء
ت�صييد وا�صتكمال بناء وجتهيز مدار�ض 

يف جمهورية طاجك�صتان
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ا للظروف االقت�سادية ال�سعبة التي مرت بها طاجك�ستان بعد ا�ستقللها مل يكن باإمكانها  ونظراً
متويل م�ساريع تعليمية جديدة اأو اإكمال بناء م�ساريع اأخرى �سبق البدء يف تنفيذها ومل ت�ستكمل 
لعدم توفر التمويل الكايف لدى احلكومة، حيث توقف اآنــذاك اإن�ساء حوايل 400 مدر�سة. ونتيجة 
اإن�ساء مدار�س على عدة  الإكمال  برامج  تنفيذ  ا�ستهدفت  �ساملة  لذلك و�سعت احلكومة خطة 
مراحل مت اإجناز بع�سها بتمويل من املوؤ�س�سات التمويلية التي كان ال�سندوق من بينها، اإ�سافة 

اإلى خطط احلكومة لت�سييد مدار�س جديدة �ساهم ال�سندوق كذلك يف متويل عدد منها.

أهمية المشروع: 
يهدف امل�سروع اإلى تطوير وحت�سني قطاع التعليم وتوفري احتياجات البلد من املن�ساآت التعليمية 
توفري  ثانوية مع  8 مدار�س  بناء  واإكمال  بت�سييد  وذلك  الطلب،  املتزايدة من  االأعــداد  ملواجهة 
التجهيزات واالأثاث اللزم لها يف مناطق خمتلفة من طاجك�ستان، وتكمن اأهمية بناء تلك املدار�س 

يف ا�ستفادة اأكرث من ع�سرة اآالف طالب وطالبة وتوفري حوايل 900 وظيفة تعليمية جديدة.

وصف المشروع:
مدر�ستني  وت�سييد  مدار�س  �ست  بناء  ال�ستكمال  اللزمة  املدنية  االأعمال  من  امل�سروع  يتكون 
من  خمتلفة  مناطق  يف  موزعة  املــدار�ــس  لهذه  الــلزم  واالأثـــاث  التجهيزات  مع  جديدتني 
املناق�سة  ووثائق  الت�ساميم  الإعــداد  الهند�سية  اخلدمات  اإلــى  باالإ�سافة  طاجك�ستـــان، 
واالإ�سراف على التنفيذ والدعم املوؤ�س�سي الإدارة االإن�ساءات التابعة لوزارة الرتبية. واملدار�س 

هي على النحو التايل:

م�ساعداته  من  ا  جــزءاً وخ�س�س  القطاع  هذا  اأهمية  للتنمية  ال�سعودي  ال�سندوق  اأدرك  وقد 
التنموية لتمويل م�ساريع املن�ساآت التعليمية املدرجة �سمن اأولويات الدول امل�ستفيدة وياأتي �سمن 
هذا ال�سياق م�ساهمته يف متويل ت�سييد وا�ستكمال بناء وجتهيز عدد من املدار�س يف جمهورية 

طاجك�ستان.
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مشروع تحت الضوء

أ- المدارس التي اُستكمل بناء ها:

مدر�سة كفرنهون: كانت املدر�سة القدمية يف هذه املدينة عبارة عن مباين موؤقتة يدر�ض    -1
بها نحو 150 طالب وطالبة، وقد قررت احلكومة اإن�ساء مدر�سة جديدة بدالاً عنها تت�سع 
حلوايل 624 طالب وطالبة ومت البدء باأعمال االإن�ساءات ثم توقف العمل بها، وقد وجه 
ا من قر�سه الإكمال اإن�ساء هذه املدر�سة التي ا�ستفاد منها بعد ا�ستكمالها  ال�سندوق جزءاً

1300 طالب وطالبة يدر�سون بها على فرتتني خلل اليوم. 
مدر�سة تور�سنزاد: �ُسيدت هذه املدر�سة التي تت�سع حلوايل 624 طالب وطالبة يف قرية    -2
ني�سار�سوف القريبة من مدينة تور�سنزاد، ومت يف وقت �سابق البدء باأعمال االإن�ساءات 
لتت�سع  اإن�ساءها  الإكمال  ا من قر�سه  ال�سندوق جزءاً وقد خ�س�س  تنفيذها،  توقف  ثم 
اليوم. وتلعب هذه املدر�سة  حلوايل 1300 طالب وطالبة يدر�سون بها على فرتتني يف 
ا ملقابلة احتياجات املنطقة التعليمية لعدم توفر مدار�س بالقرى املجاورة لها. ا كبرياً دوراً

مدر�سة بياجن: يوجد يف مدينة بياجن ثالث مدار�ض قدميــــة حالتها �سيئة وكانت ت�سكــل    -3
بديلة  مدر�ســــة  اإن�ســــــاء  احلكومــة  قررت  وقد  واملعلمني،  الطلبة  حياة  علــى  ا  خطـــــراً
تت�ســــــع حلوايل 1176 طالب وطالبة وبداأت اأعمال االإن�ساءات يف وقت �سابق ثم توقفت، 
تت�ســع  بحيث  وتو�سيعها  اإن�سائها  الإمتام  قر�ســه  من  ا  جــزءاً ال�سنــدوق  خ�س�س  وقــد 
لنحــو 2300 طالب وطالبة يدر�ســـون بها على فرتتني خلل اليوم، وقد اأ�سبحت هذه 

ا يف املنطقة مل�ساهمتها يف �سد احتياجات اأهاليها التعليمية. ا بارزاً املدر�سة معلماً
مدر�سة فهدات: تقع املدر�سة يف بلدة فهدات التي تبعد عن العا�سمة حوايل 36 كيلو    -4
ن�سبته 35٪ من  اإجناز ما  ت�سييدها يف وقت �سابق ثم توقفت بعد  اأعمال  ا وبداأت  مرتاً
ا موزعة  ا مربعاً اأعمالها، وقد اأعيد ا�ستكمال بناءها مب�ساحة اإن�سائية قدرها 4270 مرتاً
على �ستة مباٍن ت�ستمل على الف�سول الدرا�سية واملختربات واالإدارة وقاعة االجتماعات 

وال�سالة الريا�سية والكفترييا وتت�سع املدر�سة لنحو 1170 طالب وطالبة.
مدر�سة ح�سار: تقع هذه املدر�سة يف بلدة ح�سار التي تبعد عن العا�سمة بنحو 45 كيلو    -5
ا وبداأت اأعمال ت�سييدها قبــل احلـرب االأهلية باإن�ســاء مبنيني، واأن�سئت بعد ذلك  مرتاً
واملختربات  الدرا�سية  الف�سول  ت�سمل  ال�سندوق  واقع قر�س  مباٍن جديدة من  ثلث 
وتت�سع  ا،  مربعاً ا  مــرتاً  1922 قدرها  اإجمالية  مب�ساحة  الريا�سية  وال�سالة  واالإدارة 

املدر�سة لنحو 520 طالب وطالبة. 

ا،  مدر�سة بختار: تقع هذه املدر�سة يف بلدة بختار التي تبعد عن العا�سمة بنحو 87 كيلو مرتاً   -6
وُبدء يف ت�سييدها يف وقت �سابق ثم توقفت بعد اإجناز نحو 10٪ من اإجمايل حجم االأعمال 
تبلغ  الذي  املدر�سة  مبنى  ال�ستكمال  قر�سه  من  ا  جزءاً ال�سندوق  خ�س�س  وقد  املدنية، 
ا موزعة على �ستة مباٍن تت�سمن الف�سول الدرا�سية  ا مربعاً م�ساحته االإجمالية 4270 مرتاً

واملختربات ومباين االإدارة، وتت�سع هذه املدر�سة لنحو 624 طالب وطالبة.
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ب- المدارس الجديدة: 
بنحو  العا�سمة  عــــــن  تبعــــد  التي  فـــــــارخور  فــــــــي مدينة  املدر�سة  هـــــــذه  تقع  فارخور:  مدر�سة    -1
ا ويتكون من �ستة  ا مربعاً ا وتبلغ م�ساحة البناء املقرر بعد اكتمال اإن�سائه 6520 مرتاً 200 كيلو مرتاً
مباٍن ت�ستمل على الف�سول الدرا�سية واالإدارة وقاعة االجتماعات وال�سالة الريا�سية والكفترييا، 

و�سوف تت�سع املدر�سة لنحو 1176 طالب وطالبة. 
مدر�سة دو�سنبيه: يعترب اإجناز هذه املدر�سة من اأولويات وزارة الرتبية يف طاجك�ستان وذلك الأنها    -2
ا  ا مربعاً البناء املطلوب لها حوايل 12000 مرتاً بال�سكان، وتبلغ م�ساحة  �سُتن�ساأ يف منطقة مكتظة 
موزعة على �ستة مباٍن ت�سمل الف�سول الدرا�سية واملختربات وقاعة االجتماعات وال�سالة الريا�سية 

والكفترييا ومكاتب االإدارة، و�ستت�سع حلوايل 1688 طالب وطالبة.

عناصر المشروع:
البدء  �سبق  مدار�س  بناء  ال�ستكمال  اللزم  واالأثــاث  والتجهيزات  املدنية  االأعمال  على  امل�سروع  ي�ستمل 

بتنفيذها وت�سييد مدار�س جديدة باالإ�سافة اإلى اخلدمات اال�ست�سارية واالإ�سراف على التنفيذ.
 

التكاليف وتمويل المشروع:
يف  ال�سندوق  �ساهم  �سعودي،  ريال  مليون   198.75 حوايل  للم�سروع  االإجمالية  التكاليف  بلغت 
املدنية  للأعمال  خ�س�ست  ريــال،  مليون   56.25 قدره  اإجمايل  مببلغ  مي�سرين  بقر�سني  متويله 

واالأثاث.  والتجهيزات 
 

دور الصندوق في طاجكستان:
ا يف دعم م�سرية التنمية يف جمهورية طاجك�ستان من خلل م�ساهمته يف متويل  ا بارزاً كان لل�سندوق دوراً
م�ساريع  اأربعة  تنفيذ  اكتمل  �سعودي،  ريال  مليون   220 جتاوزت  اإجمالية  بقيمة  اإمنائية  م�ساريع  �سبعة 
القطاعات  دعم  القرو�س  هذه  �سملت  وقد  املتبقية،  الثلثة  امل�ساريع  تنفيذ  على  ا  حالياً العمل  ويجري 
ا للدور  احليوية كالتعليم وال�سحة والطرق. وركز ال�سندوق يف متويله على قطاعي التعليم وال�سحة نظراً

الهام الذي يلعبانه يف التنمية الب�سرية وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
ا يف رفع م�ستوى املعي�سة بوجه عــام وتطــــوير امل�ستويات التعليمية  ا مبا�سراً وقد كـــان للم�ساريع املنفذة اأثراً
وال�سحية بوجه خـــا�س، حيث اأ�سبح ال�سكان قادرين على الو�سول اإلى هذه اخلدمات واال�ستفادة منها 

بعد اأن كانت بعيدة املنال، خا�سة يف ظل م�ستوى النمو ال�سكاين احلايل لطاجك�ستان. 
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ن�شاط ال�شندوق يف جمال
متويل و�شمان ال�شادرات الوطنية

الفصل الثالث
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نشـاط الصندوق 
تمويل  مجال  في 
وضمان الصادرات 

الوطنية
إلى  السعودية  ال��ص��ادرات  برنامج  يهدف 
الوطني  الدخل  تنويع مصادر  المساهمة في 
من خالل تقديم تسهيالت التمويل والضمان 
غي��ر  السعودية  ال��ص��ادرات  لتنمية  الالزمين 
الب��رنامج  انط��������الق  ومن������ذ  الخ��ام.  النف��ط 
)2001م(،  1421-1422ه������  الم���الي  الع��ام  ف�����ي 
للمصدرين  ال��ت��م��وي��ل  خ��دم��ات  بتقديم  ق���ام 
لسلع  األج��ان��ب  والمستوردين  السعوديين 
في  الضمان  خدمة  إط��الق  تم  كما  سعودية، 
التي  الخدمات  من  كجزء  2003م  العام  نهاية 

يقدمها البرنامج للمصدرين السعوديين.
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أولاً – نشاط تمويل 
الصادرات:

اأ - عمليات متويل ال�صادرات املعتمدة من 

قبل ال�صندوق: 
طلبات  من  جمموعة  ال�سعودية  ال�سادرات  برنامج  تلقى 
العام  خــلل  وطنية  ل�سلع  ت�سديرية  لعمليات  التمويل 
ال�سندوق  اعتمد  وقد  )2011م(،  1433/1432هــــ  املايل 
بقيمة  نفطية  غري  ل�سلع  ت�سديرية  عملية   17 متويل  منها 
وبذلك  �سعودي،  ريال  مليون   2699 حوايل  بلغت  اإجمالية 
ال�سندوق  اعتمدها  التي  التمويل  طلبات  اإجمايل  ي�سبح 
ا بقيمة حوايل 8791 مليون  منذ انطلق الربنامج 127 طلباً
يوجد لدى  امللغاة، كما  املعتمدة  العمليات  بعد حذف  ريال 
الدرا�سة.  حتت  التمويل  طلبات  من  جمموعة  الربنامج 
�سلع  بت�سدير  العام  هذا  خلل  املعتمدة  العمليات  وتتعلق 
وم�سر  وتركيا  ال�سودان  من  كل  ــى  اإل �سعودية  وخــدمــات 
اإلى  ال�سادرات  وت�ستمل  وال�سنغال،  وباك�ستان  وموريتانيا 
واأ�سباغ  برتولية  وم�ستقات  يوريا  اأ�سمدة  على  الــدول  هذه 
ت�سمنت  كما  زراعــيــة.  ومــعــدات  وبــرتوكــيــمــاويــات  طــرق 
بنوك  مــع  متويل  خطوط  خم�سة  فتح  املعتمدة  العمليات 
خارجية لتمويل �سادرات �سعودية متنوعة يف كل من تركيا 

وموريتانيا، وهذه العمليات مو�سحة يف اجلدول التايل:

)مبليني الرياالت(جـدول رقـم )1-3( عمليات التمويل املعتمدة خالل العام 2011م

امل�شتفيد اجلهة امل�شدرة املبلغ الدولة امل�شتوردة نوع ال�شلعة

احلكومة الباك�ستانية ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات االأ�سا�سية )�سابك(  375.00 باك�ستان اأ�سمدة يوريا

حكومة ال�سودان متنوع 187.50 ال�سودان متنوعة

الهيئة امل�سرية العامة للبرتول متنوع 356.25 م�سر م�ستقات برتولية

مطار داكار الدويل متنوع 375.00 ال�سنغال متنوعة

بنك هالك متنوع 37.50 تركيا خط متويل

بنك اآ�سيا كتليم متنوع 37.50 تركيا خط متويل

�سركة ج�سور للمقاوالت جمموعة احلرمني 0.52 ال�سودان اأ�سباغ طرق

حكومة موريتانيا متنوع 281.25 موريتانيا متنوعة

�سركة �سكر كنانة متنوع 93.75 ال�سودان متنوعة

م�سنع ادي�سون للبل�ستيك �سركة الت�سنيع الوطنية )الت�سنيع( 10.00 ال�سودان برتوكيماويات

متنوع �سركة الواحة للبرتوكيماويات )ال�سحراء( 150.00 ال�سعودية  * برتوكيماويات

بنك الوفاء املوريتاين متنوع 15.00 موريتانيا خط متويل

�سركة اقطان ال�سودان متنوع 161.25 ال�سودان معدات زراعية

�سركة �سكر النيل االأبي�س متنوع 93.75 ال�سودان متنوعة

احلكومة الباك�ستانية ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات االأ�سا�سية )�سابك(  375.00 باك�ستان اأ�سمدة يوريا

بنك الربكة الرتكي متنوع 56.25 تركيا خط متويل

بنك اأي اأن جي  متنوع 93.75 تركيا خط متويل

نح ل�سركات �سعودية م�سدرة * خطوط متويل متمُ

 2699.27 الإجمايل
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ب – اتفاقيات متويل ال�صادرات املوقعة:
وقع ال�سندوق فــي العــــام املايل 1433/1432هـ )2011م( ت�سع اإتفاقيات خا�سة بتمويل عمليات 
ت�سدير بقيمة اإجمالية بلغت حوايل 1447 مليون ريال، وبذلك ي�سبح اإجمايل عدد االإتفاقيات 
املوقعة  والعمليات  ريال.  مليون   7026 جتاوز  مببلغ  اتفاقية   111 الربنامج  انطلق  منذ  املوقعة 
وم�سر  وباك�ستان  وتركيا  ال�سودان  من  كل  يف  م�ستوردين  ل�سالح  كانت  2011م  العام  خلل 
متنوعة.  و�سلع  طرق  واأ�سباغ  برتولية  وم�ستقات  يوريا  اأ�سمدة  على  ال�سلع  وا�ستملت  وال�سنغال، 
اإ�سافة اإلى توقيع اتفاقيات خطوط متويل ل�سالح عدد من البنوك يف كل من تركيا وال�سودان، 

كما يف اجلدول التايل:

جـدول رقـم )2-3(

جـدول رقـم )3-3(

)مبليني الرياالت(

)مبليني الرياالت(

عمليات التمويل املوقعة خالل العام 2011م

ت - ن�شاط التمويل ح�شب التوزيع اجلغرايف

الفصل الثالث

املبلغ  ٪ من املبلغ  عدد العمليات ٪ من عدد العمليات املنطقة

43.80 3850.99 59.84 76 اإفريقيا

55.13 4846.62 37.80 48 اآ�سيا

1.07 93.75 2.36 3 مناطق اأخرى

100  8791.36 100 127 الإجمايل

امل�شتفيد اجلهة امل�شدرة املبلغ الدولة امل�شتوردة نوع ال�شلعة

احلكومة الباك�ستانية ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات 
االأ�سا�سية )�سابك( 375.00 باك�ستان اأ�سمدة يوريا

حكومة ال�سودان متنوع 187.50 ال�سودان متنوعة

 الهيئة امل�سرية العامة
للبرتول متنوع 356.25 م�سر م�ستقات برتولية

بنك اال�ستثمار املايل متنوع 40.00 ال�سودان خط اإئتمان

البنك الزراعي ال�سوداين متنوع 37.50 ال�سودان خط اإئتمان

مطار داكار الدويل متنوع 375.00 ال�سنغال متنوعة

بنك هالك متنوع 37.50 تركيا خط متويل

بنك اآ�سيا كتليم متنوع 37.50 تركيا خط متويل

�سركة ج�سور للمقاوالت جمموعة احلرمني 0.52 ال�سودان اأ�سباغ طرق

1446.77 الإجمايل
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)مبليني الرياالت(جـدول رقـم )4-3(
ج - ن�شاط التمويل ح�شب الدول امل�شتفيدة

املبالغ  عدد العمليات
ب - اآ�شيا
الدولة

105.00 4 االأردن
281.07 5 االإمارات العربية املتحدة
187.50 1 اإيران

2092.50 5 باك�ستان
143.00 1 البحرين
637.50 11 تركيا
469.34 6 ال�سعودية *

3.26 1 �سورية
393.75 4 لبنان
533.70 10 اليمن

4846.62 48 جمموع اآ�صيا

املبالغ  عدد العمليات
اأ - اإفريقيا

الدولة
75.00 3 تون�س

0.76 1 اجلزائر
18.75 1 جيبوتي

487.50 3 ال�سنغال
1914.18 56 ال�سودان

18.75 1 �سي�سل
1039.80 9 م�سر

296.25 2 موريتانيا
3850.99 76 جمموع اإفريقيا 

املبالغ  عدد العمليات
ت - مناطق اأخرى

الدولة
37.50 1 االأرجنتني 
18.75 1 البو�سنة والهر�سك
37.50 1 الواليات املتحدة االأمريكية

93.75 3 جمموع مناطق اأخرى

 ال�سناعات الكيماوية واملنتجات
البل�ستيكية 3750

خطوط التمويل 1937

اأخرى 225

�سناعة املنتجات املعدنية 1229 

م�ساريع راأ�سمالية 1650

٪19

٪14

٪2

٪43

٪22

8791.36 127 الإجمايل اأ + ب + ت

نح ل�سركات �سعودية م�سدرة * خطوط متويل متمُ

ث - ن�شاط التمويل ح�شب القطاع
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الفصل الثالث

ثانيااً– خدمة ضمان الصادرات :
اإلى حماية حقوق امل�سدرين  ال�سادرات  تهدف خدمة �سمان 
ال�سعوديني من خماطر التعرث يف احل�سول على عوائد الت�سدير، 
وذلك بتغطية خماطر عدم ال�سداد ال�سيا�سية والتجارية من خلل 

وثائق ال�سمان باأنواعها املختلفة وهي: 
الوثائق ال�ساملة: هي التي يتم مبوجبها تغطية عدد غري حمدد  اأ -  
من  حمدد  غري  لعدد  الوثيقة  حلامل  الت�سدير  عمليات  من 
امل�ستوردين، وت�سل ن�سبة التغطية فيها اإلى 90٪ من اخل�سائر 
الناجتة عن املخاطر التجارية اأو ال�سيا�سية، ومدة هذه الوثائق 
االأطـــراف  باتفاق  تلقائي  ب�سكل  ا  �سنوياً جتــدد  واحـــدة  �سنة 

املعنيني بالوثيقة. 
عملية  تغطية  مبوجبها  يتم  الــتــي  هــي  املــحــددة:  الــوثــائــق  ب -  
ت�سديرية واحدة مل�سدر واحد ومل�ستورد واحد، وت�سل ن�سبة 
املخاطر  عن  الناجتة  اخل�سائر  من  اإلــى٪90  فيها  التغطية 
الوثائق حمددة  النوع من  ال�سيا�سية، ومدة هذا  اأو  التجارية 

تنتهي باإنتهاء مدة الوثيقة. 
ت - اإتفاقية التعاون مع البنوك املحلية: هي عبارة عن اتفاقية يتم 
اإبرامها بني ال�سندوق واأحد البنوك املحلية، تهدف اإلى تعزيز 
االعتمادات امل�ستندية وتقدمي �سمان للتمويل ال�سابق واللحق 

لل�سحن والتعاون يف جمال تبادل املعلومات االئتمانية. 

ال��ع��ام  خ���ال  ال�������ص���ادرات  ���ص��م��ان  خ��دم��ة  • ن�����ص��اط 
1433/1432ه� )2011م(: 

باإ�سدار  )2011م(  1433/1432هــــ  العام  خلل  ال�سندوق  قام 
بقيمة  نفطية  غري  �سعودية  �ــســادرات  �سمان  وثيقة   20 وجتديد 
اإجمالية بلغت 2907 مليون ريال ُنفذ من خلل هذه الوثائق عمليات 
الوثائق  وهــذه  ريــال،  مليون   2902 بلغت  بقيمة  وطنية  ل�سادرات 

مو�سحة يف اجلدول التايل:

)مبليني الرياالت(جـدول رقـم )5-3(
وثائق ال�شمان امل�شدرة خالل العام 1433/1432هـ )2011م(

الدول
 امل�شمولة بالوثيقة

عدد 
امل�شتوردين قيمة الوثيقة ا�شم حامل الوثيقة

االأردن، االإمارات العربية املتحدة، قطر 3 7.12 �سركة ا�سرتا الزراعية
الواليات املتحدة االأمريكية، لبنان، قطر، االإمارات العربية املتحدة 

الكويت، البحرين، االأردن 23 6.45 �سركة ارنون لل�سناعات البل�ستيكية

االأردن ، اأ�سبانيا، الربتغال، م�سر، اإيطاليا، ت�سيلي 7 7.50 �سركة �سناعات اخلريف
االأردن، املغرب، دول اخلليج العربي، م�سر 58 29.96 جمموعة الوطنية لل�سناعة

نيجريا، م�سر، بريطانيا، تون�س، فرن�سا، بلغاريا، اجلزائر 17 3.37 ال�سركة املتحدة للبل�ستيك 
الكويت، لبنان، جنوب اإفريقيا، االأردن 5 3.41 �سركة منري املنيف للبل�ستيك

االإمارات العربية املتحدة، �سلطنة عمان، الكويت، االأردن، 
الواليات املتحدة االأمريكية، بريطانيا، اأ�سرتاليا 11 24.21 �سركة حلواين اإخوان

قطر، االأردن، م�سر  4 16.21 احتاد اخلليج للع�سريات
االإمارات العربية املتحدة، قطر  17 38.25 ال�سركة املتحدة لزيوت الت�سحيم )يونيلوب(

فرن�سا، اأ�سبانيا، الكويت، �سلطنة عمان، قطر، االأردن، الربتغال، 
االإمارات العربية املتحدة، باك�ستان، قرب�س، اإيطاليا ، اجلزائر 40 13.99 �سركة اخلزف ال�سعودي

فرن�سا، م�سر، �سوي�سرا، بريطانيا، بلجيكا، تون�س، رومانيا 20 9.90 �سركة نابكو للتغليف املتعدد نابكو مالتيبك
16 م�سر، تنزانيا، بلجيكا، فرن�سا 2.01 �سركة نابكو احلديثة ملنتجات البل�ستيك

م�سر، فرن�سا، املغرب 11 1.43 �سركة نابكو للدائن التغليف املركبة
االإمارات العربية املتحدة، �سلطنة عمان، قطر ، الكويت، الهند، 

باك�ستان، تركيا، موزامبيق، جنوب اإفريقيا ، البحرين، لبنان 329 1977.74 ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات االأ�سا�سية 
)�سابك(  

االإمارات العربية املتحدة، �سلطنة عمان، قطر، الكويت، 
جنوب اإفريقيا، االأردن، م�سر 7 49.87 ال�سركة الوطنية لل�سناعات الغذائية املحدودة

االإمارات العربية املتحدة، �سلطنة عمان، االأردن، الكويت، 
قطر، ماليزيا 68 203.25 �سركة الت�سنيع الوطنية لت�سويق البرتوكيماويات

11 البحرين، م�سر، االأردن، الكويت  23.48 �سركة الفنار
اإندوني�سيا 2 9.00 �سركة اخلريف للبرتول

م�سر، االأردن، الكويت، االإمارات العربية املتحدة، �سوي�سرا، 
الهند، باك�ستان 10 126.75 �سركة �سبكيم للت�سويق واخلدمات

لبنان، باك�ستان 19 353.25 بنك الريا�س
2907.15 الإجمايل
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ال�ضادرات التي مت تغطيتها بال�ضمان من عام 
2003م وحتى نهاية العام 2011م

)مباليني الرياالت( جـدول رقـم )6-3(

2011م(:  -2003( حتى1433/1432هـ  1424/1423هـ  من  الفرتة  خالل  الرتاكمي  ال�صادرات  �صمان  خدمة  • ن�صاط 
بلغ عدد الوثائق التي قام ال�سندوق باإ�سدارها منذ انطالق خدمة �سمـــان ال�ســادرات يف عام 2003م وحتى نهاية العام 2011م 52 وثيقة �سمان �سادرات �سعودية غري نفطية بقيمة اإجمالية 

بلغت 3666 مليون ريال، وُنفذ من خالل هذه الوثائق عمليات ل�سادرات وطنية بقيمة اإجمالية بلغت قرابة 14000 مليون ريال.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

203.59

42.33
1.98

715.25

1760.24

3525.44

2261.98

2498.38

29.2.71
 ال�ضادرات التي مت تغطيتها

بال�ضمان ال�ضنة

1.98 2003

42.33 2004

203.59 2005

715.25 2006

1760.24 2007

3525.44 2008

2261.98 2009

2498.38 2010

2902.71 2011

13911.90 املجموع
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المالحق
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ملحق رقم )1(
اتفاقيات قرو�ض ال�صندوق املوقعة خالل الفرتة 1395/1394 حتى 1433/1432ه� )1975- 2011م(

 )مبليني الرياالت(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

الدولة
70.50- طريق ازيزو - متمةاإثيوبيا

226.25

24.50- طريق اأ�سو�سا - كرمك
37.50- كهرباء الريف مبنطقة جيجيجا دجاهبور

93.75- طريق قيدو - مللم براها
155.25- التوليد والنقل الكهربائياأرترييا

230.25
40.97- تخ�سري اأرترييا

34.03- طريق مندفرا - بارنتو )املرحلة االأولى(
16.00- حتديث مطار باجني مبوكياإفريقيا الو�سطى

45.00
20.00- جممع ال�سكر يف واكا

9.00- دعم اإنتاج القطن
7.36- التنمية الزراعية واحليـوانـيـةاأوغندا

135.61

17.00- دعم التنمية االقت�سادية 
25.00- اإعادة اإعمار م�سنع �سكر كنيارا 

45.00- بناء وجتهيز املعاهد الفنية للتعليم والتدريب املهني 
41.25- كهرباء الريف

34.84- مطار جابرون الدويل بت�سوانا
59.39 24.55- موربول للكهرباء 

45.00- حماية �سواطئ كوتونوبنني

128.00
40.00- اإن�ساء وجتهيز م�ست�سفى �سايف

43.00- اإن�ساء وجتهيز املراكز اجلامعية )املرحلة االأولى(
40.00- �سد كمبينجابوركينا فا�سو 

376.87

39.87- �سد باقري
30.00- طريق بوبوديوال�سو - حدود مايل

26.00- تنمية وادي �سورو
37.50- طريق با - دانو - حدود �ساحل العاج

34.00- التنمية الريفية املتكاملة يف باجري
37.50- طريق يجريي�سو - ديبوجو

45.00- �سد �سامنديني
45.00- طريق كودوجو - ديدوجو

42.00- اإن�ساء وجتهيز م�ست�سفى مانقا االإقليمي 

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

الدولة
8.70- ت�سجري موقامبا بوتوت�سي بوروندي

113.79

14.89- طريق جيتيجا - جيهويف
39.80- طريق روجومبو  - كايانزا 

8.20- طريق نيانزاالك - بومتربا 
11.00- دعم التنمية االقت�سادية

20.60- امل�ساكن ال�سعبية يف كامنجي 
10.60- دعم التكيف الهيكلي

17.00- دعم التنمية االقت�سادية ت�ساد
57.00 40.00- ال�سوق املركزي يف اأجنامينا

15.00- دعم القطاع الزراعي تنزانيا

87.40

43.80- طريق كيبيتي - لندي 
7.60- حت�سني مطار مببا

21.00- اإن�ساء وتاأهيل الطرق الريفية يف زجنبار
26.02- تو�سعة ميناء لومي توجو

69.24

-  اإعداد درا�سة اجلدوى االقت�سـادية والت�سميمات مل�سـروع املجمع 
ال�سناعي والزراعي لفول ال�سويا 

1.22

25.00- اإعادة تاأهيل طريق تاجنواري - �سنكا�سي
17.00- ا�ست�سلح االأرا�سي يف منطقة مي�سيون تويف

105.00- تطهري تون�س الكربىتون�س
13.65- املدر�سة القومية للمهند�سني بقاب�س 

114.76- تزويد ال�ساحل وجنوب الوطن باملياه ال�ساحلة لل�سرب 
219.37- �سد �سيدي �سعد 

16.00- حماية �سد �سيدي �سعد 
96.15- تزويـد مدينة �سفـاق�س باملياه ال�ساحلة لل�سرب 

9.47- درا�سة ا�ستغلل املياه اجلوفية يف اق�سى اجلنوب 
60.00- تو�سعة موانئ ال�سيد يف قاب�س وطبلبة وقليبية 

4.15-  درا�سة اجلدوى االقت�سادية للمركب ال�سناعي يف ال�سـمال الغربي
50.00- واحات نفزاوة 

88.00-  م�ساعفة اخلط احلديدي بني برج �سدرية والقلعة الكربى
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تابع ملحق رقم )1( )مبليني الرياالت(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعالدولة

50.00- �سد الهوارب  )تابع( تون�س

1371.55

132.50- متويل برنامج التنمية الريفية املندجمة 
100.00- �سد وادي �سجنان اآل �سعود 

50.00- مطار طربقة الدويل 
40.00- اإن�ساء وجتهيز مركز الطب اال�ستعجايل بتون�س العا�سمة 

40.00- التنمية الفلحية املندجمة يف جومني وغزالة
37.50- كلية العلوم االقت�سادية 

75.00- التنمية الفلحية املندجمة بوالية �سيدي بوزيد
70.00- حماية ال�سريط ال�ساحلي من االإجنراف بقرطاج وقمرت وحلق الوادي

40.27- ال�سكك احلديدية عرب اجلابون اجلابون

140.03
9.00- اإعداد درا�سة معهد ما�سوكو الفني

90.76- معهد درا�سات العلوم الفنية يف ما�سوكو
23.30- مطار يوندوم جامبيا

225.67

30.16- طريق باجنول - يوندوم
6.72- مطار يوندوم الدويل )املرحلة الثالثة( 

12.00- دعم التنمية االقت�سادية 
12.49- دعم التكييف الهيكلي

37.50- طريق مندينابا - �سوما
37.50- اإعادة تاأهيل وتطوير مطار باجنول الدويل )املرحلة الثانية(

28.50- طريق بريكاما  - دار �سلمي
37.50- جامعة جامبيا

94.93- ميناء جيجلاجلزائر
75.49- �سد القرقار

83.76- �سد عني الدالية 
147.75- �سد بني هارون 

293.00- االإ�سكان االجتماعي باجلزائر العا�سمة 
63.16- حمطة توليد الكهرباء باحلامة 

80.00- تزويد مدينتي وهران ومغنية باملاء ال�سالح لل�سرب 
94.00- االإ�سكان االجتماعي بق�سنطينة

50.00- تهيئة وتو�سعة الري الفلحي مبحيط مينا 
24.00- اإن�ساء وجتهيز مركزين للتكوين املهني 

45.00- االإ�سكان االجتماعي بواليتي وهران وم�ستغامن 

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعالدولة

35.00- بناء وجتهيز خم�س ثانويات ومدر�سة متو�سطة يف عدة واليات تابع اجلزائر

1408.09

10.00- ترميم اال�سكان االجتماعي بالعا�سمة اجلزائر
75.00- بناء وجتهيز 17 مدر�سة متو�سطة وثانوية يف والية بومردا�س 

25.00-  بناء وجتهيز مركزين للتكوين والتعليم املهني يف والية بومردا�س
70.00- بناء 1000 وحدة �سكنية يف والية بومردا�س

60.00- بناء وجتهيز م�ست�سفى الثنية بوالية بومردا�س
82.00- املدار�س الثانوية

جزر الراأ�س 
االأخ�سر 

8.66- م�سروع االأ�سماك 

83.66
37.50- الطريق الدائري جلزيرة فوجو )املرحلة االأولى(

37.50- اإن�ساء وتاأهيل ثمان مدار�س تعليمية
34.00- طريق جزيرتي القمر الكربى وموهيلي جزر القمر 

44.00 10.00- اإكمال طريق جزيرتي القمر الكربى وموهيلي 
85.00- التنمية االقت�سادية واالجتماعية يف املنطقة ال�سمالية جيبوتي

232.73

25.73- تو�سعة مطار جيبوتي 
34.75- تطوير ميناء جيبوتي 

8.50- �سوق الريا�س املركزي يف مدينة جيبوتي 
37.50- تطوير ميناء جيبوتي )املرحلة الرابعة(

26.25- تطوير التعليم 
15.00- املياه الريفية 

16.86- طريق كيجايل - جاتونا رواندا

295.24

45.36- طريق كايونزا - كاجتمبا 
64.27- م�ست�سفى امللك في�سل يف كيجايل 

11.00- دعم قطاع الطرق 
45.00- اإعادة تاأهيل وتو�سعة م�ست�سفى امللك في�سل يف كيجايل 

48.75- طريق كيكو كريو - منبا
45.00- زيادة اإي�سال الكهرباء اإلى بع�س املناطق بجمهورية رواندا

19.00- طريق كيتابي - كنقونيل
65.0065.00- طريق �سلويزي - اأكلينجيزامبيا
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تابع ملحق رقم )1( )مبليني الرياالت(

المالحق

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعالدولة

23.6623.66- االت�ساالت ال�سلكية والل�سلكية للريف زميبابوي 
30.00- تنمية حو�س نهر اأنامبي )املرحلة االأولى(ال�سنغال

927.42

237.80- تنمية حو�س نهر ال�سنغال 
24.84- طريق كيدوجو  - �سرايا

6.51- اإكمال واإ�سلح طريق ورو�سوجي - باكيل 
4.14- اإ�سكان �ساكركور )املرحلة الثانية(

56.90- خطة الطوارئ ملياه ال�سرب
10.68- التنمية الريفية يف �سرق ال�سنغال 

2.75-  درا�سة اجلدوى الفنية واالقت�سادية مل�سروع طريق دياالكوتو كيدوجو
8.41- قناة وطريق فرون دوتري بداكار

22.00- دعم القطاعات االقت�سادية 
8.00- دعم القطاعات االقت�سادية واالجتماعية 

39.25- طريق دياالكوتو - كيدوجو 
57.50- تنمية حو�س نهر اأنامبي )املرحلة الثانية( 

78.51- تو�سعة حمطة التوليد يف كاب دوبي�س 
26.89- تطوير الو�سع التعليمي 

45.00- تطوير الزراعات املروية على نهر ال�سنغال 
28.49- تطوير امل�ستوى ال�سحي 

33.75- املياه الريفية ملنطقة حمور )نوتو - انديو�سمون - باملران(
54.50- م�ست�سفى دالل جم 

37.50- طريق مديناجونا�س - حدود غينيا 
114.00- طريق واكام يف داكار

92.21- الري بالرهد ال�سودان
91.78- طريق هيا ك�سل 

35.30- مطار بورت�سودان 
15.89- تنمية غرب ال�سافانا 

32.83- املحطات االأر�سية للت�سال عرب االأقمار ال�سناعية 
-  حت�سني وحتديث االت�سال الل�سلكي للطريان واملعدات امل�ساعدة 

22.82للملحة اجلوية

4.23- �سراء معدات العلوم للتعليم
121.13- طريق نياال كا�س زالنجي 

120.16- �سكر كنانة 
15.30- طريق الرهد

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعالدولة

56.80- اإعمار اجلزيرة تابع ال�سودان

2243.15

81.80- اإعمار م�سانع ال�سكر 
70.90- اعمار اجلزيرة )القر�س الثاين(

44.00- دعم القطاع الزراعي 
563.00- �سد مروي 

225.00- �سد مروي )قر�س اإ�سايف(
150.00- تعلية �سد الرو�سري�س

200.00- �سكر النيل االأبي�س
300.00- �سدي اأعايل عطربة و�ستيت 

4.33- املرحلة االأولى من م�سروع امل�ست�سفيات )اخلدمات اال�ست�سارية(�سرياليون

78.83

31.00- توليد الطاقة الكهربائية يف املنطقة الغربية )املرحلة الثانية( 
37.50- طريق كينيما - بوندميبو

6.00-  توليد الطاقة الكهربائية يف املنطقة الغربية )قر�س اإ�سايف(
218.75- �سكر جوباال�سومال

352.59

35.30- جامعة ال�سومال الوطنية
68.54- ا�سـتكمال م�سـروع �سكر جوبا )القر�س الثاين(

30.00- دعم القطاع الزراعي
114.70- كبوجن لتوليد الكهرباء بالقوة املائية غانا

346.65

16.94- خمازن احلبوب
11.39- معهد العلوم يف اأكرا

48.00- ترميم مينائي تيما وتاكورادي
15.00- دعم التنمية االقت�سادية 

17.75- مد ال�سبكة الكهربائية للمناطق ال�سمالية
38.67- املراكز ال�سحية

39.20- طريق تيج كوار�سي ما مفي
45.00- ترميم وتو�سعة م�ست�سفى بولقاتانقا االإقليمي

-  اإعداد درا�سـة اجلدوى االقت�سادية والفنية والت�سمـيمات غينيا
3.37لطريق جوكود - نزركورية

133.63- طريق جوكود - نزركورية
24.00- تطوير التعليم 

15.00- اإن�ساء وجتهيز املراكز ال�سحية الريفية 
21.00- دعم القطاعني االجتماعي واالقت�سادي 
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34.00- تطوير الو�سع ال�سحي تابع غينيا 

641.37

45.00- توفري املياه ل�سبع مدن 
70.00- طريق �سرييدو - نزركورية

26.00- التنمية الريفية املتكاملة يف فوريكاريا 
74.00- �سد كارافريي لتوليد الطاقة الكهربائية من القوة املائية 
-  �سد كارافريي لتوليـد الطاقة الكهربائية من القوة املائية 

36.00)القر�س الثاين( 

56.25- طريق متبو - قبي�سيا
45.00- املدار�س املتو�سطة الريفية

58.12- طريق كومبا - بوميهون
15.90- جممع ال�سناعات املتعددةغينيا بي�ساو

81.70

29.00- ميناء بي�ساو 
6.80- طريق بامبادينكا - �ستويل - كويبو 

12.00- دعم القطاع الزراعي 
18.00- طريق بي�ساو - برابي�س - بي�ساو - بيامبو 

105.90- �سـوجن لولو لتوليد الكهرباء بالقوة املائيةالكامريون

223.68

0.32- زراعة القمح 
34.96- تطوير ال�سكك احلديدية

37.50- طريق اآيو�س - بوني�س 
45.00- طريق فومبان - مانكي - ماقبا - ج�سر مابي

37.50- طريق �سنقروبو - يامو�سكروكوت دي فوار

105.00
37.50- من�ساآت التعليم الفني واملهني

30.00-  طريق �سنقروبو - يامو�سكرو )اجلزء الثاين: تابو - تامودي( قر�س اإ�سايف
الكونغو 

الدميقراطية
19.70- اإ�سلح ال�سكك احلديدية 

70.04 50.34- �سيانة �سبكة الطرق

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعالدولة

88.30- ال�سكك احلديدية الكونغو ال�سعبية
164.89 76.59- ا�ستكمال م�سروع ال�سكك احلديدية

55.84- مياه نريوبي كيـنـيــا

398.45

34.59- طريق كينيا - ال�سودان 
114.20- طريق ثيكا - جاري�سا - لبوي 

45.95- جماري ممبا�سا 
39.96- �سد كمبريي لتوليد الطاقة الكهربائية

15.00- دعم القطاع الزراعي 
31.41- مياه قاري�سا 

37.50- طريق دندوري - جنابيني 
24.00-  مركز طوارئ االأطفال ومركز احلروق يف م�ست�سفى كينياتا الوطني

31.80- طريق كربي تومبان - بومي هلز وكربي نهر �سانت بول اجلديدليبرييا
70.60 38.80- حمطة بو�سرود للكهرباء

13.16- مطار ما�سريو الدويللي�سـوتـو
50.66 37.50- �سد ميتالوجن

16.05-  م�ساريع التنمية الزراعية واالإ�سكان ودرا�سة م�سروع الري يف املنطقة ال�ساد�سةمـايل

713.09

50.30- �سد �سلنجي 
46.85- الرثوة احليوانية بال�ساحل الغربي 

33.35- طريق �سيفار - جاو 
16.58- طريق �سيفار - جاو )القر�س الثاين(

3.73- ا�ستكمال م�سروع �سد �سلنجي 
189.60- تنمية حو�س نهر ال�سنغال 

22.00- دعم املوؤ�س�سات العامة 
75.62- اجل�سر الثاين يف باماكو 

7.00- دعم التنمية االقت�سادية 
14.00- �سهل جوبو الزراعي باملنطقة ال�ساد�سة

50.51- و�سلت الطرق الداخلية يف باماكو 
37.50- طريق كاي - بافوالبي

93.75- بناء �سد تاو�سا 
56.25- بناء �سد دجيني )يف اإطار املرحلة االأولى من برنامج تطوير الري يف حو�س باين ويف �سلنقي(
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42.40- انديكاليكا لتوليد الكهرباء بالطاقة املائية مدغ�سقر

86.40
12.00- دعم القطاع ال�سناعي 

32.00- طريق �سامباينا - فرات�سيهو �سوافندريانا
175.00- اإعادة فتح قناة ال�سوي�س م�سـر

1550.03

193.26- تطوير ال�سكك احلديدية
85.93- تطوير حمالج االأقطان 

63.38- تطوير املوا�سلت ال�سلكية 
117.33- تو�سعة قناة ال�سوي�س 
206.98- م�سنع �سكر البنجر

63.99- طريق القاهرة - اأ�سيوط 
81.66- قناة الري ل�سحراء �سيناء

100.00- املباين التعليمية
90.00- �سوامع تخزين احلبوب

100.00- دعم م�سروعات ال�سندوق االجتماعي للتنمية 
85.00- اإن�ساء وجتهيز وحدات رعاية �سحية اأ�سا�سية 

187.50- حمطة توليد كهرباء بنها
120.00- �سد امل�سـرية املغرب

1483.00

120.00- ميناء اجلرف االأ�سفر للمعادن 
115.00- الغرب الزراعي

113.00- تنمية احلوزاالأو�سط )املرحلة الثانية(
85.42- �سد اآيت اأيوب ونفق مطماطة 
22.00- �سبكات الري باحلوز االأو�سط

70.00- تزويد مدينة الدار البي�ساء باملاء ال�سالح لل�سرب 
122.58- قناة ت�ساوت )ت 2( 

75.00- اإن�ساء وترميم وجتهيز امل�ست�سفى اجلامعي مبراك�س 
30.00- تنمية االإ�سكان االجتماعي مبنطقة بن�سودة مبدينة فا�س 

-  تنمية الإ�سكان الجتماعي مبنطقة �سلوان بالناظـور ومنطـقة عيــن 
45.00العودة بالرباط 

90.00- اإن�ساء وجتهيز امل�ست�سفى اجلامعي مبدينة فا�س 
40.00- تزويد العامل القروي باملاء ال�سالح لل�سرب 

75.00- بناء وجتهيز املدار�س االإعدادية 
50.00- بناء وجتهيز امل�ست�سفى اجلامعي بفا�س )قر�س اإ�سايف(

60.00- بناء وجتهيز امل�ست�سفى اجلامعي مبراك�س )قر�س اإ�سايف(
100.00- �سد تا�سكورت 

60.00- �سد موالي بو�ستي
90.00- بناء وجتهيز مدار�س تعليمية يف مدينتي تامن�سورت وتام�سنا

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعالدولة

45.0045.00- طريق ثيولو - بنغوالمـلوي
166.50- طريق كيفا - النعمةموريتانيا

1092.35

226.00- مناجم حديد القلب
33.50- وادي غرغول الزراعي

83.75- طريق كيفا - النعمة )القر�س الثاين(
85.60- تنمية حو�س نهر ال�سنغال 
26.00- دعم التنمية االقت�سادية 

12.00- دعم القطاع ال�سناعي والتعدين
120.00- تزويد مدينة نواك�سوط مبياه ال�سرب من نهر ال�سنغال

94.00-  تزويد مدينة نواك�سوط مبياه ال�سرب من نهر ال�سنغال )قر�ض اإ�سايف(
75.00- طريق اأطار - جتكجه

95.00- �سبكة توزيع املياه مبدينة نواك�سوط
75.00- االأمن الغذائي 

15.61- اإعادة التعمري والتنمية احل�سرية موري�سو�س
30.30 14.69- جماري بلينز ويلمز

37.5037.50- حماية �سواطئ مابوتوموزامبيق
17.77- م�سروع االإ�سكان و�سوامع الغللالنيجر

337.15

53.13- طريق نيامي - باليارا - فلينجي
15.59- طريق مارجو فاملي - كولو  -جايا

35.00- طريق زندر - اأجادز 
36.16- كلية الرتبية بجامعة نيامي 

22.00- دعم التنمية االقت�سادية 
45.00- تطوير التعليم وال�سحة

75.00- �سد كنداجي
37.50- جتهيز �سبعة مراكز ل�سحة االأم والطفل

16548.28 جمموع قرو�ض اإفريقيا 

المالحق
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املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

  الدولة
98.00- حمطة كهرباء احل�سني احلرارية )املرحلة الثالثة( االأردن

1183.63

26.25- تو�سعة كهرباء العقبة )املرحلة الثانية(
59.28- مياه وجماري عمان 

49.86- مياه العقبة
38.50- �سكة حديد احل�سا - املنزل 
61.25- امليناء ال�سناعي يف العقبة

83.43- مياه عمان )القر�س الثاين(
89.98- حمطة كهرباء العقبة احلرارية

12.71- ري االأغوار اجلنوبية )فيفا وخنزيرة(
63.88- املدار�س الثانوية املهنية العامة 

21.89- طريق الزارة - غور حديثة
50.30- كليات العلوم الطبية بجامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية 

25.13- طريق اليتم - جنوب العقبة 
15.17- اإن�ساء مدينة اإربد ال�سناعية 

100.00- تو�سعة م�ست�سفى الب�سري
112.50- م�ست�سفى الزرقاء احلكومي

82.50- تو�سعة م�ست�سفى الب�سري احلكومي )قر�س اإ�سايف(
193.00- حمطة توليد كهرباء ال�سمرا )املرحلة الثالثة(

35.70- اإن�ساء مدار�س ثانوية يف باكو اأذربيجان

245.70

67.50- ت�سييد قناة فالفيت�سي تختاكوربو
48.75- طريق يفلخ - قاجنا

93.75- تاأهيل وتو�سعة اأنظمة مياه ال�سرب وال�سرف ال�سحي ملنطقة باكو
195.00- طريق كابل - قندهار - هرات اأفغان�ستان

307.50 112.50- طريق اآرملك - �سابزاك - قلعة نو
237.75- تو�سعة م�سنع ال�سماد الكيميائي اإندوني�سيا

987.82

176.50- طريق �سورابايا - ماالجن 
140.92- طريق بادلراجن - �سيلوين ال�سريع

30.07- �سغار املزارعني واملزارع النموذجية الإنتاج ال�سكر 
120.96- اراكوند جامبو اأي للري وحماية االأرا�سي من الفي�سان 

74.62- املزارع النموذجية و�سغار املزارعني ال�سابع باملنطقة الرابعة 
72.00- تطوير ميناء �سورابايا )املرحلة الثانية(

135.00-  اإن�ساء م�ست�سفيني جامعيني يف كل من جامعة �سبلي�س مريت وجامعة اآنداال�س
60.00- ت�سييد وجتهيز مدار�س ثانويةاوزبك�ستان

217.50
45.00- اإن�ساء واإعادة تاأهيل حمطة اآالت لل�سخ يف منطقة بخارى
112.50- تاأهيل طريق �سمرقند - قوزار ال�سريع )تاأهيل 4 اآر 87(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعالدولة

96.99- ال�سماد مريبر ماثيلوباك�ستان

1792.41

218.92- حمطة كهرباء بيربي احلرارية
172.29- اإ�سلح �سد تاربيل

128.07- حمطة كهرباء بيربي احلرارية )املرحلة الثانية(
231.53-  الري وال�سرف للأرا�سي الواقعة على ال�سفة الي�سرى لنهر اأندو�س )املرحلة االأولى(

7.40- طريق �سيبي - راكني 
165.26- دعم التكيف الهيكلي

51.95- طريق مكران ال�ساحلي
150.00- اإن�ساء حمطة قولن قول الكهرومائية

300.00- اإن�ساء حمطة نيلم جهلم الكهرومائية
270.00- اإعمار البنية التحتية ملنطقة ماالكند

145.25- كهرباء الرفاعالبحرين

623.76

62.24- طريق املنامة - املحرق الثاين وتطوير التقاطعات الرئي�سة 
60.00- تو�سعة �سبكة خطوط نقل الطاقة الكهربائية جهد 66 )كيلوفولت( 

68.77-  نقل وتوزيع امليـاه من حمطة احلد الإنتاج الكهرباء واملياه )املرحلة االأولى(
187.50-  تطوير �سبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات اجلهدين 220 و66 كيلو فولت

100.00- برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية
225.96- اإ�سلح ال�سكك احلديديةبنجلدي�س

1366.31

4.60- جيربهات ال�ستغلل مناجم حجرالكل�س
279.98- �سماد اليوريا ب�سيتا جوجن

32.67- حتديث خطوط ال�سكك احلديدية
72.20- الري باالآبار العميقة

30.90- حفر ثلثة اآبار للتنقيب عن النفط والغاز
105.00- �سد تي�ستا للري وحماية االأرا�سي من الفي�سان

47.60- كهربة الريف )املرحلة الثالثة ج(
76.75- دعم التكيف الهيكلي 

39.40- كهربة الريف )املرحلة الثانية(
82.50- تطوير املعاهد الطبية وامل�ست�سفيات املتخ�س�سة 

168.75- اإن�ساء ج�سر �سيتاالكا 
200.00- اإن�ساء اجل�سور العلوية يف دكا 

105.39- مي مو لتوليد الطاقة )الوحدة الرابعة(تايلند
173.39 68.00- كهربة الريف )املرحلة الثانية(

37.5037.50- اإن�ساء وجتهيز ثلثة مراكز لت�سخي�س االأمرا�ستركمان�ستان
197.87- نقل الطاقة الكهربائية )املرحلة االأولى(تركيـا

24.79- مطار ي�سيل كوي 
112.80- الب�ستان للطاقة 

26.64- نقل الطاقة الكهربائية )املرحلة الثانية(
137.43-  جتديد وكهـربة اخلـط احلديدي ا�سكندرون - ديفريجي )املرحلة االأولى(
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52.52- نقل الطاقة الكهربائية )املرحلة الثالثة(تابع تركيا

1117.25

206.54-  جتديد وكهربة اخلط احلديدي ا�سكندرون - ديفريجي )املرحلة الثانية(
29.66- امل�ست�سفى التعليمي والتطبيقي بجامعة ديكوز اأيلول

138.00-  امل�ست�سفى التعليمي وكلية الطب ومركز االأبحاث بجامعة كوجيلي
108.00- و�سلت الطرق واجل�سور

83.00- توفري املياه يف بولو
99.90- مياه وجماري كولومبو �سري النكا

576.53

48.13- نقل الطاقة الكهربائية 
85.00-  تطوير حو�س مهاويلي جاجنا القطاع )ب( بال�سفة الي�سرى

45.00- تطوير اخلدمات الطبية يف كولومبو
40.00- طريق باتيكالو - ترينكو مايل

11.00- تطوير اخلدمات الطبية يف كولومبو )قر�س اإ�سايف(
75.00- م�ست�سفى ال�سرع واملراكز ال�سحية

172.50- تطوير حو�س كالو قانقا
35.88- املراكز االإدارية واالجتماعية �سلطنة عمان

274.17

124.28- �سبكة الطرق اجلبلية باملنطقة اجلنوبية
29.38- مركز التدريب املهني العايل باخلوير 

16.17- مركز التدريب املهني بعربي 
68.46-  تو�سعة حمطة الغربة لتحلية املياه وتوليد الكهرباء )املرحلة الثالثة(

67.49- مرفاأ طرطو�س �سورية
73.13- مرفاأ اللذقية 

55.69- طريق دم�سق - احلدود اللبنانية
50.00- م�ست�سفى ت�سرين الع�سكري 

69.65- حمطة التوليد البخارية يف بانيا�س
123.10- جامعة ت�سرين باللذقية 

27.81- طريق قرة كوزاك - عني عي�سى 
35.98- الكيبل البحري بني طرطو�س وكريت 

24.24- تطوير مطار دم�سق الدويل 
99.27- تو�سعة حمطة توليد الكهرباء يف حمردة

27.49- طريق طرطو�س - اللذقية 
750.00- حمطة توليد كهرباء حلب البخارية

525.00- تو�سيع حمطة كهرباء النا�سرية

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعالدولة

375.002303.85- اإن�ساء حمطة كهرباء دير الزورتابع �سورية
86.00- طريق واينق - جيني ال�سني

816.25

94.00- طريق قوانقمن - �سنفنق
82.50- حت�سني البنيتني التحتية والبيئية ملدينة اأك�سيو

100.00- جممع التدريب املهني يف بكني 
93.75- املباين التعليمية يف اإقليم قان�سو

60.00- اإن�ساء مباين لكليات التعليم املهني يف اإقليم يونان
75.00- اإن�ساء وجتهيز ثلثة م�ست�سفيات يف اإقليم قان�سو

225.00- اإعادة اإعمار املناطق املت�سررة من الزلزال
22.50- طريق �سيكيف زيقار طاجك�ستان

220.12

11.25- اإكمال اإن�ساء وجتهيز ثلث مدار�س ثانوية 
11.25-  اإ�سلح وجتهيز م�ست�سفى اأمرا�س الن�ساء والوالدة يف دو�سانبية

18.37- م�ست�سفى الطوارئ يف دو�سانبية
45.00- ت�سييد وجتهيز مدار�س

36.75 - م�ست�سفى اأمرا�س الن�ساء والوالدة يف مدينة خوجاند
75.00- طريق كولياب - كليخومب

75.0075.00- تطوير الطرق يف مندناوالفلبني
55.00- م�ست�سفى باك كان العام ومركز التدريب الطبي التابع له فيتنام

97.00 42.00- اإن�ساء مركز التدريب املهني يف منطقة ننه ثوان 
45.0045.00- طريق كراقندا - اأ�ستانا قازاق�ستان

56.2556.25- طريق ب�سكيك - توروقارتقريغيز�ستان
122.50- تطوير مينائي بو�سان وموخو كوريا اجلنوبية

362.27
123.02- تطوير وبناء بع�س الطرق 

116.75- تطوير ميناء جام�سون
54.27- ترميم وجتهيز مباين اجلامعة اللبنانية لبـنان

68.00- مداخل بريوت والتقاطعات الرئي�سية 
129.85- م�ست�سفى بريوت احلكومي 

53.31- اإكمال الطريق ال�ساحلي ال�سريع ال�سمايل
60.64- اإكمال الطريق ال�ساحلي ال�سريع اجلنوبي

23.71- ترميم املباين احلكومية
40.93- اإن�ساء ثلثة م�ست�سفيات للعناية االأولية 

المالحق
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تابع ملحق رقم )1( )مبليني الرياالت(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعالدولة

17.73 -  اإ�سلح التجهيزات االأ�سا�سية التحتية ملناطق اإ�سكان املهجرينتابع لبنان

1020.00

16.45- بناء املدار�س احلكومية 
2.36- ترميم دور املعلمني 

6.00- اإن�ساء ثلثة م�ست�سفيات للعناية االأولية )القر�س الثاين(
44.00- مياه ال�سرب للمناطق الريفية بعكار

37.50- �سد بحرية بري�سا 
168.75- طريق بريوت ال�سام )االوتو�سرتاد العربي( 

30.00- �سبكة مياه ال�سرب ملدينة املنية )ق�ساء طرابل�س وال�سنية( 
41.50- اإن�ساء )12( مدر�سة حكومية يف اأربع حمافظات 

45.00- طريق املنت ال�سريع 
56.25- الطرق بق�ساء عكار

41.25- الطرق الرئي�سية يف منطقة اإقليم اخلروب
26.25- طريق البرتون - تنورين

56.25- بناء كليات اجلامعة اللبنانية فرع طرابل�س
31.15- مطار هلويلاملالديف

341.31

9.27- ا�ستكمال مطار هلولى
14.25- مياه وجماري مايل 

34.14- تطوير مطار مايل الدويل 
18.00- تطوير مطار مايل الدويل )املرحلة الرابعة(

45.00- اإعادة اإعمار وتنمية منطقة قاف األف
56.25- برنامج اإ�سلح اأ�سرار املد البحري

56.25- اإعادة اإعمار مرافئ ال�سيد
30.00- اإعادة اإعمار وتنمية منطقة قاف األف )قر�س اإ�سايف(

47.00- م�ست�سفى هيتادو العام
54.16- كلية الطب بجامعة كيباجنانمـاليزيا

312.26

48.24- اجلامعة التكنولوجية يف ماليزيا
86.10- التوطني يف باهاجن تنجارا

40.00- التوطني يف جنوب �سرق اولوكلننت
52.70- التوطني يف لبار اأوتارا 

15.16- الكليات اخلم�س العلمية ال�سغرى يف ملارا
15.90- امل�ست�سفيات االأربعة االإقليمية

30.0030.00- تطوير نظام الري ل�سد كانيانميامنار
45.40- مار�سندي الكهرومائينيبــال

35.60- باجماتي للري )املرحلة االأولى(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعالدولة

109.00- باجماتي للري )املرحلة الثانية(تابع نيبــال
246.25 56.25- ا�ستكمال م�سروع باجماتي للري

350.44- �سري�سيلم وناجارا جونا �ساجار للطاقةالهنـد

626.18

73.38- �سكة حديد كواريت - رياجادا 
93.79- حمطة كهرباء راماجوندام احلرارية )املرحلة الثانية(

108.57- ميناء نافا �سيفا
17.50- كهرباء مثلث �سنعاء )املرحلة االأولى(اليمن

2140.09

38.25- تخزين وت�سنيع الغلل 
51.29- مياه وجماري �سنعاء 

86.50- الطاقة الكهربائية الثاين 
61.29- مياه وجماري تعز 

52.83- الطاقة الكهربائية الثاين )اجلزء الثاين( 
36.83- تخزين وت�سنيع الغلل )املرحلة الثانية(

78.61- حمطة كهرباء املخا )املرحلة الثالثة( 
46.90- ا�ستكمال م�سروع مياه وجماري �سنعاء

67.38- تطوير ميناء عدن 
10.21- كلية الزراعة يف جامعة �سنعاء
93.75- تو�سعة حمطة كهرباء العا�سمة

93.75- تو�سعة حمطات الكهرباء يف عدن
187.50- حمطة توليد كهرباء غازية يف ماأرب

187.50- اإن�ساء معاهد تقنية ومراكز تدريب مهنية
22.50- اخلدمات الهند�سية مل�ساريع الطرق

140.00- الطرق الرئي�سية 
75.00- ال�سندوق االجتماعي للتنمية 

90.00- طريق حيدان – اجلمعة – املنزالة
26.25- طريق جمز – غمر – رازح 

118.75- الطرق الرئي�سية )قر�س اإ�سايف(
45.00- كلية الطب والعلوم ال�سحية بجامعة تعز

112.50- م�ست�سفى احلديدة املركزي
400.00- طريق عمران – �سنعاء – ذمار – تعز - عدن 

18385.15 جمموع قرو�ض اآ�صيا 
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تابع ملحق رقم )1( )مبليني الرياالت(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعمناطق اأخرى

        الدولة

45.0045.00- اإن�ساء الطريق اجلانبي ملدينة دور�ساألبانيا

111.06111.06- ت�سي�سف للطاقةالربازيل

112.50- برنامج اإعادة اإعمار جمهورية البو�سنة والهر�سكالبو�سنة والهر�سك

300.00

93.75- ا�ستكمال وجتهيز اأربع م�ست�سفيات

93.75- الطريق الدائري ملدينة زينت�سا

17.4017.40- �سيانة الطرقجامايكا

16.0016.00- مياه اأبيا�ساموا الغربية

75.0075.00- تاأهيل وجتهيز عدد من م�ست�سفيات الوالدةكوبا

70.60 - مر�سى �سلوكمالطـا

153.60

41.00 - حتلية املياه املاحلة

42.00- مر�سى �سلوك )املرحلة الثانية(

718.06جمموع قرو�ض مناطق اأخرى

35651.49 اإجمايل مبالغ قرو�ض ال�صندوق لكل من اإفريقيا واآ�صيا واملناطق الأخرى 

المالحق
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)مبليني الرياالت(

نوع الوثيقة عدد امل�شتوردين الدول امل�شمولة قيمة الوثيقة  ا�شم حامل الوثيقة

�ساملة االأردن، م�سر، االإمارات العربية املتحدة، املغرب، قطر 5 7.12 �سركة ا�سرتا الزراعية

�ساملة الواليات املتحدة االأمريكية، لبنان، قطر، االإمارات العربية املتحدة، الكويت 6 6.45  �سركة ارنون لل�سناعات البل�ستيكية

�ساملة الواليات املتحدة االأمريكية، كندا 16 4.52 �سركة تنهات للتعدين

�ساملة االأردن، اأ�سبانيا، الربتغال، م�سر 9 7.50 �سركة �سناعات اخلريف

�ساملة 57 االأردن، املغرب، اليمن، دول اخلليج العربي، �سورية 29.96 جمموعة الوطنية لل�سناعة

�ساملة بريطانيا، اجلزائر، تون�س 8 3.37 ال�سركة املتحدة ملنتوجات البل�ستيك

�ساملة الكويت، لبنان، جنوب اإفريقيا، املغرب 5 3.41 �سركة منري املنيف للبل�ستيك

�ساملة الكويت، م�سر، �سلطنة عمان 3 6.56 �سركة فهد اخلليل

�ساملة االإمارات العربية املتحدة، �سلطنة عمان، الكويت، االأردن، قطر، الواليات املتحدة االأمريكية، بريطانيا، اأ�سرتاليا 12 24.21 �سركة حلواين اإخوان

�ساملة االإمارات العربية املتحدة، �سلطنة عمان، الكويت، االأردن، كندا 5 16.22 اإحتاد اخلليج للع�سريات

�ساملة دول اخلليج العربي، املغرب، م�سر 13 40.46 م�سنع العبيكان الوباك للعلب

�ساملة الكويت، قطر 6 31.87 �سركة املطلق لل�سناعات املعدنية

�ساملة اأ�سرتاليا، قرب�س، اأ�سبانيا، اأملانيا، اليونان، اإيطاليا، لبنان، هولندا، بولندا، الربتغال 28 39.94 �سركة العبيكان للمن�سوجات التقنية

ملحق رقم )2(
وثائق �صمان ال�صادرات التي اأُ�صدرت خالل الفرتة 1424/1423ه� حتى نهاية 1433/1432ه� )2003- 2011م(
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)مبليني الرياالت(تابع ملحق رقـم )2(

نوع الوثيقة عدد امل�ستوردين الدول امل�سمولة قيمة الوثيقة  ا�سم حامل الوثيقة

�ساملة االإمارات العربية املتحدة، قطر 4 38.25 ال�سركة املتحدة لزيوت الت�سحيم )يونيلوب( 
�ساملة االإمارات العربية املتحدة، �سلطنة عمان 3 5.32 م�سنع العبيكان للبل�ستيك
�ساملة املغرب، تون�س، االأردن 14 17.25 م�سنع العبيكان للرقائق البل�ستيكية
�ساملة بريطانيا، البحرين، االإمارات العربية املتحدة، قطر 6 6.30 �سركة حائل للتنمية الزراعية
�ساملة فرن�سا، اأ�سبانيا ،الكويت، �سلطنة عمان، قطر، االإمارات العربية املتحدة، باك�ستان، �سورية، قرب�س 12 13.99 �سركة اخلزف ال�سعودي

حمددة ب�سمان اإعتماد م�ستندي ال�سودان 1 3.14 �سركة املطلق لل�سناعات املعدنية
حمددة ب�سمان امل�ستورد الكويت 1 37.17 �سركة املطلق لل�سناعات املعدنية

�ساملة فرن�سا، م�سر، �سوي�سرا، بريطانيا، بلجيكا 6 9.90 �سركة نابكو للتغليف املتعدد نابكو مالتيباك
حمددة ب�سمان اإعتماد م�ستندي ال�سودان 12 7.02 موؤ�س�سة بيون للتجارة واملقاوالت

�ساملة املغرب، االإمارات العربية املتحدة، م�سر، باك�ستان، اجلزائر، �سورية 8 11.74 م�سنع تقنية الكروت املتقدمة
حمددة ب�سمان اإعتماد م�ستندي ال�سودان 1 13.22 �سركة اإبراهيم اجلفايل واإخوانه

�ساملة اجلزائر، تركيا، م�سر، قطر، االأردن 8 5.47 امل�سنع الوطني الألياف البول�سرت
حمددة ب�سمان امل�ستورد م�سر 1 20.06 �سركة اإبراهيم اجلفايل واإخوانه

�ساملة م�سر، تنزانيا، بلجيكا 10 2.01 �سركة نابكو احلديثة ملنتجات البل�ستيك
�ساملة م�سر 4 2.62 ال�سركة ال�سعودية للأكواب الورقية
�ساملة م�سر، فرن�سا، املغرب 7 1.42 �سركة نابكو للدائن التغليف املركبة

المالحق
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)مبليني الرياالت(تابع ملحق رقـم )2(

* مت التجديد بتاريخ 1432/06/29هـ وقد بلغ عدد االعتمادات امل�ستندية املعززة من خلل 533 اعتماد مببلغ 693 مليون ريال.

نوع الوثيقة الدول امل�شمولة  عدد امل�شتوردين ا�شم حامل الوثيقة قيمة الوثيقة

�ساملة 187 االإمارات العربية املتحدة، �سلطنة عمان، قطر، الكويت، �سورية، الهند، باك�ستان، تركيا، موزامبيق، جنوب اإفريقيا، البحرين، لبنان 1977.74  ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات االأ�سا�سية )�سابك(

حمددة ب�سمان امل�ستورد فرن�سا 1 21.31 ال�سركة اخلليجية املتحدة لدرفلة ال�سلب املحدودة

حمددة ب�سمان اعتماد م�ستندي ال�سودان 1 16.76 �سركة اإبراهيم اجلفايل واإخوانه

�ساملة 19 االإمارات العربية املتحدة، الكويت، قطر، م�سر 43.50 ال�سركة العاملية لطلء املعادن

حمددة ب�سمان اعتماد م�ستندي ال�سودان 1 0.22 ال�سركة العربية للعطور املحدودة

حمددة ب�سمان امل�ستورد االإمارات العربية املتحدة 1 316.88 �سركة اإلكرتونيا

حمددة ب�سمان اعتماد م�ستندي ال�سودان 1 4.95 �سركة املطلق لل�سناعات املعدنية

�ساملة ا االإمارات العربية املتحدة، �سلطنة عمان، قطر، الكويت، �سنغافورة، جنوب اإفريقيا، البحرين، االأردن 8 49.88 ال�سركة الوطنية لل�سناعات الغذائية املحدودة

االإمارات العربية املتحدة، �سلطنة عمان، االأردن، �سورية �ساملة 36 203.25 �سركة الت�سنيع الوطنية لت�سويق البرتوكيماويات

�ساملة تون�س 1 4.50 موؤ�س�سة طوق اليمامة للخدمات التجارية

�ساملة �سورية، الكويت، البحرين، االأردن 4 3.75 م�سنع الريا�س للأغذية

�ساملة االإمارات العربية املتحدة، قطر، البحرين، االأردن 6 3.08 �سركة م�سنع منره لل�سواغط الهوائية

�ساملة االإمارات العربية املتحدة، �سلطنة عمان، قطر، الكويت، باك�ستان، تركيا، االأردن، قطر، اإيطاليا، قرب�س، اليمن، نيبال، بلغاريا 23 25.20 م�سنع ال�سريع لل�سجاد

اإتفاقيات بنوك �سورية، لبنان، االأردن، تركيا، باك�ستان 19 *بنك الريا�س  353.25

حمددة ب�سمان اعتماد م�ستندي ال�سودان 1 6.99 �سركة املطلق لل�سناعات املعدنية
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)مبليني الرياالت(تابع ملحق رقـم )2(

نوع الوثيقة الدول امل�شمولة  عدد امل�شتوردين ا�شم حامل الوثيقة قيمة الوثيقة

�ساملة بريطانيا، الربتغال، املغرب، لبنان 4 17.25 �سركة الو�سائل الزراعية الأنظمة الري

�ساملة الكويت 1 3.38 م�سنع الزيوت الذهبية

�ساملة ليبيا، البحرين، اليمن، م�سر، االأردن، الكويت 9 23.48 �سركة الفنار

�ساملة االإمارات العربية املتحدة، �سورية، �سلطنة عمان، االأردن، الكويت 5 16.50 �سركة �سناعة ال�سرياميك العربية املحدودة 

حمددة ب�سمان اإعتماد 
م�ستندي ال�سودان 1 5.20 بنك اجلزيرة 

�ساملة اإندوني�سيا 2 9.00 �سركة اخلريف للبرتول

�ساملة م�سر، االأردن 2 17.44 �سركة احتاد �سناعة العلب املحدودة

�ساملة م�سر، االأردن، الكويت، االإمارات العربية املتحدة، �سوي�سرا، الهند، باك�ستان 10 126.75 �سركة �سبكيم للت�سويق واخلدمات

المالحق

3666.73 الإجمايل
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ا ل�سعر ال�سرف ال�سائد يف �سهر نوفمرب 2011م. *  مت حتويل املبالغ املتعلقة بروؤو�س اأموال هذه املوؤ�س�سات وم�ساهمات اململكة فيها من الدينار العربي احل�سابي والدينار الكويتي والدينار االإ�سلمي ووحدة حقوق ال�سحب اخلا�سة ل�سندوق النقد الدويل وفقاً
* �سندوق التنمية االإفريقي لي�س له راأ�س مال واإمنا يعتمد على التعبئات املدفوعة من الدول املانحة.

ملحق رقم )3(
م�صاهمات اململكة العربية ال�صعودية يف موؤ�ص�صات التنمية العربية والإقليمية والدولية حتى 2011/12/31م 

م�شاهمة اململكة
)٪ من راأ�س املال(

م�شاهمة اململكة
)دولر اأمريكي(

راأ�س املال
)دولر اأمريكي(

املوؤ�ش�شة

14.80 418.954.500 2.826.000.000  �سندوق النقد العربي

24.00 1.741.747.406 7.260.036.300  ال�سندوق العربي للإمناء االإقت�سادي واالإجتماعي

24.50 684.952.424 2.800.000.000  امل�سرف العربي للتنمية االإقت�سادية يف اإفريقيا

14.40 13.612.500 94.749.051  املوؤ�س�سة العربية ل�سمان االإ�ستثمار وائتمان ال�سادرات

23.60 6.671.872.000 28.260.000.000  البنك االإ�سلمي للتنمية

30.00 1.033.279.607 3.435.008.438  �سندوق االأوبك للتنمية الدولية

2.79 5.403.800.000 193.732.000.000  البنك الدويل للإن�ساء والتعمري

2.90 10.967.235.000 373.586.838.000  �سندوق النقد الدويل 

1.20 2.424.650.000 204.332.360.000 هيئة التنمية الدولية

1.26 30.062.000 2.369.369.000  موؤ�س�سة التمويل الدولية

12.04 439.778.000 3.652.000.000  ال�سندوق الدويل للتنمية الزراعية

3.12 59.803.000 1.912.825.000  الوكالة الدولية ل�سمان االإ�ستثمار

0.19 189.293.794 101.095.282.758  بنك التنمية االإفريقي

1.28 336.318.163 *---------  �سندوق التنمية االإفريقي

15.00 81.675.000 544.500.000  الهيئة العربية للإ�ستثمار واالإمناء الزراعي

15.00 94.200.000 628.000.000  املوؤ�س�سة االإ�سلمية لتاأمني االإ�ستثمار وائتمان ال�سادرات

15.00 150.000.000 1.000.000.000 املوؤ�س�سة االإ�سلمية لتنمية القطاع اخلا�س

16.00 120.000.000 750.000.000  املوؤ�س�سة الدولية االإ�سلمية لتمويل التجارة

10.00 1.000.000.000 10.000.000.000 �سندوق الت�سامن االإ�سلمي للتنمية

25.00 500.000.000 2.000.000.000 احل�ساب اخلا�س لدعم م�سروعات القطاع اخلا�س ال�سغرية واملتو�سطة يف الدول العربية
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ال�سندوق العربي للإمناء االقت�سادي واالجتماعي 

�سندوق اأبو ظبي للتنمية 

ال�سندوق الكويتي للتنمية االقت�سادية العربية 

ال�سندوق العراقي للتنمية اخلارجية 

البنك الياباين للتعاون الدويل

�سندوق امل�ساعدات والتعاون الفرن�سي 

�سندوق الت�سنيع يف الدول النامية )الدمنارك( 

�سندوق التنمية االإفريقي 

ال�سندوق اجلهوي لتنمية االإحتاد االقت�سادي لدول غرب اإفريقيا 

�سندوق االأوبك للتنمية الدولية 

ال�سندوق االأوروبي للتنمية 

�سندوق النقد الدويل 

ال�سندوق الدويل للتنمية الزراعية 

امل�ساعدات الربيطانية ملا وراء البحار

الوكالة الكندية للتنمية الدولية 

الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية

الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية 

هيئة تنمية ال�سادرات )كندا( 

هيئة التنمية الدولية 

اخلزانة املركزية للتعاون االقت�سادي )فرن�سا( 

بنك االإعمار االأملاين

بنك الت�سليف االإيطايل 

البنك اليوغ�سليف للتعاون االقت�سادي 

بنك التنمية االإفريقي 

البنك االإ�سلمي للتنمية 

البنك االآ�سيوي للتنمية

بنك التنمية الكاريبي 

بنك التنمية للأمريكتني 

بنك غرب اإفريقيا للتنمية 

بنك التنمية لدول غرب اإفريقيا الو�سطى 

بنك �سرق وجنوب اإفريقيا للتجارة والتنمية 

بنك اإن�سكليدا االإ�سكندنايف 

بنك اال�ستثمار االأوروبي 

البنك الدويل للإن�ساء والتعمري 

امل�سرف العربي للتنمية االقت�سادية يف اإفريقيا 

موؤ�س�سة تنمية دول الكومنولث 

املوؤ�س�سة اخلريية االأمريكية لتحديات االألفية

�سركة التنمية ال�سوي�سرية 

املجموعة االقت�سادية االأوروبية 

برنامج االأمم املتحدة االإمنائي 

برنامج الغذاء العاملي 

ملحق رقم )4(
اجلهات امل�صاركة يف التمويل مع ال�صندوق خالل الفرتة 

1395/1394 حتى 1433/1432ه� ) 1975 - 2011م(

المالحق

املوؤ�ش�شةاملوؤ�ش�شة
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