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يطيب يل اأن اأقــدم التـقرير ال�سنـوي لل�سندوق ال�سعودي للتنمية للـعــام 1434/1433هـ )2012م( والذي يت�سمن م�ساهماته يف متويل امل�ساريع والربامج االإمنائية يف الدول النامية ودعمه 

لل�سادرات الوطنية غري النفط اخلام للمملكة، وذلك ا�ستمرارًا لدوره املتمثل مب�ساعدة حكومات و�سعوب تلك الدول من اأجل االإرتقاء مب�ستوى معي�ستها ورخاءها من ناحية ومن اأجل تعزيز 

ودعم التنمية االإقت�سادية للمملكة من ناحية اأخرى.

 وعلى الرغم من اأن عام التقرير كان مليئًا بالتحديات االإقت�سادية وال�سيا�سية التي عك�ست الكثري من االأزمات وال�سلبيات على خمتلف مناطق العامل كاأزمة الغذاء واإرتفاع معدالت الفقر 

والبطالة وزيادة اأعداد ال�سكان واإنت�سار الكوارث الطبيعية واالإ�سطرابات ال�سعبية، اإال اأن ال�سندوق وا�سل جهوده وم�ساهماته التنمـوية خالل هذا العام، حيث قدم متويـالت لعدد 24 م�سروعًا 

 518 4111 مليون ريال �سعودي، لي�سبح اإجمايل عدد امل�ساريع والربامج االإمنائية التي �ساهم يف متويلها منذ بدء ن�ساطه وحتى تاريخ هذا التقرير  وبرنامـجًا تنمويًا مببلغ اإجمـايل جتـاوز 

م�سروعًا وبرناجمًا اإمنائيًا مببلغ اإجمايل اإقرتب من 40000 مليون ريال.  

النفط اخلام عرب برنامج ال�سادرات  ال�سعودية غري  الوطنية  لل�سادرات  للمملكة من خالل دعمه  االإقت�سادية  التنمية  امل�ساهمة يف حتقيق  الوقت نف�سه وا�سل ال�سندوق عمله على  يف 

اإجمالية                                 بقيمة  �سادرات  �سمان  وثيقة   18 الإ�سداره  باالإ�سافة  ريال،  مليون   1909 قدره   اإجمايل  مببلغ  وطنية  ل�سلع  �سادرات  متويل  عملية   13 العام  خالل  اإعتمد  والذي  لل�سندوق،  التابع 

بلغت 2947 مليون ريال، لي�سبح عدد عمليات التمويل وال�سمان املعتمدة منذ اإنطالق الربنامج وحتى نهاية هذا العام 168 عملية و�سلت قيمتها االإجمالية اإىل حوايل 25700 مليون ريال.

ويف اخلتام ال ي�سعني �سوى التاأكيد على حر�ض ال�سندوق على حتقيق االأهداف املنوطة به يف ظل توجيهات حكومة خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده االأمني و�سمو النائب الثاين. 

               واهلل ويل التوفيق،،،

                                          �إبر�هيم بن عبد�لعزيز �لع�ساف

وزير املالية – رئي�ض جمل�ض االإدارة               

�لتقـدمي
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نبذة عن �ل�سندوق

التاأ�شي�س:     

تاأ�س�ض ال�سندوق ال�سعودي للتنمية  مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/ 48 ال�سادر يف 1394/8/14 هـ 

املوافق 1974/9/1م، وبداأ اأعماله بتاريخ  2/18/ 1395هـ املوافق 3/1/ 1975م. 

الأهداف:  

كما هو حمدد يف نظامه، فاإن الهدف الرئي�سي لل�سندوق هو امل�ساهمة يف متويل امل�ساريع االإمنائية 

يف الدول النامية عن طريق منح القرو�ض لتلك الدول، ودعم ال�سادرات الوطنية غري النفط اخلام عن 

طريق متويل ال�سادرات و�سمانها. 

الإدارة والتنظيم:

يتمتع ال�سندوق ب�سخ�سية معنوية وذمة مالية م�ستقلة، وله جمل�ض اإدارة مكون من �ستة اأع�ساء 

يراأ�سه وزير املالية، ويتوىل نائب الرئي�ض والع�سو املنتدب ال�سلطة التنفيذية فيه، وهو امل�سوؤول عن تنفيذ 

قرارات جمل�ض االإدارة.  

راأ�س املال: 

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

زيادته على ثالث مراحل لي�سبح واحدًا وثالثني األف مليون ريال �سعودي.

جمالت الن�شاط:

اأول ً -  متويل امل�شروعات الإمنائية:

الناحية  من  ون�ساطه غري حمدد  مي�سرة  قرو�ض  تقدمي  ال�سندوق عن طريق  م�ساهمة  تتم 

امل�ساريع  للم�ساهمة يف متويل  النامية   الدول  يتعامل مبا�سرة مع حكومات  اجلغرافية، وهو 

االإمنائية ذات االأولوية. ويعطي ال�سندوق االأولوية يف التمويل للدول االأقل منوًا وذات الدخل 

املنخف�ض.

ثانياً - متويل و�شمان ال�شادرات:

يقوم ال�سندوق مبهمة متويل و�سمان ال�سادرات الوطنية غري النفط اخلام، وقد جرى تعديل 

بع�ض مواد النظام االأ�سا�سي لل�سندوق لتتوافق مع هذه املهمة اجلديدة. 

القواعد  الأ�شا�شية: 

يت�سمن نظام ال�سندوق القواعد االأ�سا�سية لتقدمي القرو�ض االإمنائية ومتويل و�سمان ال�سادرات.  

اأوًل -  القرو�س الإمنائية لتمويل امل�شاريع التنموية: مينح ال�شندوق القرو�س الإمنــــائية 

مراعًيا ال�شروط التالية:

اأ -   اأن يثبت لل�سندوق اجلدوى االإقت�ســــادية اأو االإجتماعيـة للم�ســـروع املطلوب متـــويله يف البـلد 

املقرت�ض. 

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

ت  -  اأن ال يتجاوز مبلغ القر�ض الأي م�سروع ن�سبة 5٪ من راأ�ض مال ال�سندوق ون�سبة 50٪ من التكلفة 

االإجمالية للم�سروع املقرت�ض له. 

من               ٪10 ن�سبة  واحــد  اآن  يف  بلد  الأي  املمنوحة  القرو�ض  مبالغ  جمموع  يتجاوز  اأن  يجوز  ث -  ال 

راأ�ض مال ال�سندوق. 

يراعي  ال�شندوق  فــاإن  و�شمانها  الــ�ــشــادرات  لتمويل  الــ�ــشــادرات:  و�شمان  ثانًيا-  متويل 

ال�شروط التالية:

اأ -  اأن تكون ال�سلع واخلدمات الوطنية املوؤهلة والقيمة امل�سافة كما يلي: 

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. 

ب -  ن�سبة التغطية وفرتة التمويل: 

1-    قد ت�سل ن�سبة متويل ال�سندوق اإىل 100٪ من قيمة عملية الت�سدير تبًعا لنوع ال�سادرات 

وطبيعة العملية واملخاطر التجارية وال�سيا�سية امل�ساحبة لها.

2-  ترتاوح فرتات التمويل بني �سنة واحدة واثنتي ع�سر �سنة.

غري  ال�سادرات  قيمة  من   ٪90 هي  ال�سادرات  و�سمان  تاأمني  خلدمة  التغطية  3-  ن�سبة 

امل�سددة. 

ت -   العملة امل�ستخدمة: 

          يتم اعتماد الريال ال�سعودي اأو الدوالر االأمريكي يف جميع عمليات الربنامج. 

ث -        ال�سمانات الالزمة للح�سول على التمويل: 

العملية  لنوع  وفًقا  ال�سندوق  حقوق  على  للمحافظة  الالزمة  ال�سمانات  الربنامج    ي�ستويف 

وخماطرها  وال�سفة القانونية الأطرافها.



�لف�سل �لأول 

�لن�ساط �لتنموي خالل �لعام �ملايل 

1434/1433هـ ) 2012م (
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حتقيقًا لل�سيا�سات التنموية لل�سندوق ال�سعودي للتنمية واملتمثلة يف امل�ساهمة يف 

متويل امل�ساريع االإمنائية، ودعمًا مل�سرية التنمية يف الدول النامية، فقد وا�سل ال�سندوق 

تقدميه للقرو�ض التنموية لتلك الدول والتي و�سلت قيمتها هذا العام 2012م اإىل مبلغ 

4111.75 مليون ريال للم�ساهمة يف متويل 24 م�سروعًا وبرناجمًا اإمنائيًا يف 17 دولة، 

منها متويالت بقيمة 3503.25 مليون ريال لتمويل 19 م�سروعًا يف 13 دولة اإفريقية، 

ومتويالت بقيمة 541 مليون ريال لتـمويل 4 م�ساريع يف 3 دول اآ�سيوية ، باالإ�سافة لتمويل 

م�سروع واحد يف مناطق اأخرى من العامل مببلغ 67.50 مليون ريال �سعودي.

البنية  العام على عدة قطاعات منها: قطاع  ال�سندوق يف دعمه هذا  وقد ركز 

االإجتماعية من خالل متويل 9 م�ساريع متثلت يف بناء املدار�ض واجلامعات واملراكز 

وغانا  وتون�ض  وموريتانيا  ولي�سوتو  وموزامبيق  مــالوي  من  كل  يف  وغريها  ال�سحية 

على  ت�ساعد  ق�سوى  اأهمية  من  القطاع  هذا  ميثله  ملا  والهر�سك،  والبو�سنة  وم�سر 

تنمية القطاعات االأخرى يف هذه الدول. كما تو�سع ال�سندوق يف متويل قطاع النقل 

واالإت�ساالت من خالل متويله 8 م�ساريع حيوية يف كل من املغرب وبنني وزامبيا ورواندا 

وجيبوتي وفيتنام و�سري النكا. والأهمية قطاع الطاقة يف تنمية املجتمعات فقد �ساهم 

ال�سندوق يف متويل 4 م�ساريع يف كل من موريتانيا وتون�ض وبنجالدي�ض. واخريًا �ساهم 

ال�سندوق يف متويل 3 م�ساريع يف قطاع الزراعة يف كل من ال�سودان وم�سر، ويت�سح 

ذلك من خالل اجلدول التايل :

اتفاقيات القرو�س املوقعة خالل العام

 )مباليني الريالت(

تاريخ توقيع �لتفاقية
مبلغ �لقر�س ��سم �مل�ســـــــروع �أ - �إفريقيا

ميالدي هجري

الدولة

2012/02/29 1433/04/07 750.00 القطار الفائق ال�شرعة )طنجة - الدار البي�شاء( املغرب

2012/03/26 1433/05/03 60.00 طريق كاندي - �شيغبانا - حدود نيجرييا بنني

2012/05/03 1433/06/12 45.00 طريق كالبو - �شيكوجنو - حدود اأجنول زامبيا

2012/06/11 1433/07/21 45.00 اإن�شاء وجتهيز ثالث كليات لإعداد املعلمني مالوي

2012/07/06 1433/08/16 45.00
ت�شييد وجتهيز مدر�شتني ثانويتني ومعهدين

فنيني يف حمافظتي “كابودلقادو” و“نيا�شا” 
موزامبيق

2012/07/31 1433/09/12 56.25 اإن�شاء �شد ميتالوجن )قر�س ا�شايف(

لي�شوتو

2012/07/31 1433/09/12 42.00 اإمداد املياه خلم�س مدن

2012/08/22 1433/10/04 93.75 اخلط الكهربائي بني نواك�شوط ونواذيبو

موريتانيا

2012/08/22 1433/10/04 112.50 احلرم اجلامعي اجلديد يف نواك�شوط

2012/09/25 1433/11/09 450.00 حمطة كهرباء �شو�شة

2012/09/25تون�س 1433/11/09 318.75 �شبكة نقل الغاز الطبيعي

2012/09/25 1433/11/09 60.00 تطوير منظومة التدريب املهني

2012/10/02 1433/11/16 375.00 �شدي اأعايل عطربة و�شتيت )قر�س ا�شايف( ال�شودان

2012/10/12 1433/11/26 48.75 طريق روبينجريا - جا�شي�شا رواندا

2012/11/06 1433/12/21 45.00
اإن�شاء مركز احلوادث مب�شت�شفى كوريل بو 

التعليمي يف اأكرا )املرحلة الوىل(
غانا

2012/12/03 1434/01/19 337.50 ال�شوامع الأفقية لتخزين احلبوب

2012/12/03م�شر 1434/01/19 300.00 حمطات طلمبات الري وال�شرف

2012/12/03 1434/01/19 225.00 تزويد مدينة ن�شر مبياه ال�شرب

2012/12/11 1434/01/27 93.75 ميناء تاجورا جيبوتي

3503.25 �ملجموع

جدول رقم )1-1(

�أوًل:  �تفاقيات �لقرو�س �ملوقعة خالل �لعام
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تابع جدول رقم )1-1(                                                                       )مباليني الريالت( 

تاريخ توقيع �لتفاقية

    ب - �آ�سيــا              ��سم �مل�ســـــــروع   مبلغ �لقر�س
ميالدي هجري

            الدولة

2012/10/09 1433/11/23 60.00 طريق تيك كيم - هني هوا

فيتنام

2012/10/09 1433/11/23 56.00 طريق �شوان فوك - فوهاي

2012/10/30 1433/12/14 225.00 تطوير �شبكة الطرق �شري لنكا

2012/11/22 1434/01/08 200.00 اإن�شاء حمطة توليد كهرباء �شيخالبهاء بنجالدي�س

�ملجموع    541.00

تاريخ توقيع �لتفاقية
مبلغ �لقر�س ��سم �مل�ســـــــروع ت - مناطق �أخرى

ميالدي هجري

            الدولة

2012/05/17 1433/06/26 67.50 تاأهيل م�شاكن املهجرين يف البو�شنة والهر�شك             البو�شنة والهر�شك

67.50                   املجموع

4111.75                 �لإجمايل �أ + ب + ت 
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ثانيًا: �لتوزيع �لقطاعي للقرو�س �ملوقعة خالل �لعام

�ساهم ال�سندوق خالل العام 2012م بتمويل 24 م�سروعًا وبرناجمًا اإمنائيًا مببلغ اإجمايل قدره 4111.75 مليون ريال. وقد حظـي قطـاع النقل واالإت�ساالت بالن�سيب االأكرب من مبالغه، حيث مت متويل 8 م�ساريع 

مببلغ 1338.50 مليون ريال اأي بن�سبة 32.55٪ من اإجمايل امل�ساهمات، تاله قطاع الطاقة الذي �ساهم ال�سندوق فيه بتمويل  4 م�ساريع مببلغ 1062.50 مليون ريال وبن�سبة و�سلت اإىل 25.84٪، ثم قطاع الزراعة 

الذي �ساهم فيه ال�سندوق بثالثة م�ساريع ومببلغ اإجمايل و�سل اإىل 1012.50 مليون ريال اأي بن�سبة و�سلت اإىل 24.63٪، ثم تاله قطاع البنية االإجتماعية الذي �ساهم ال�سندوق بتمويل ت�سعة م�ساريع و�سلت مبالغها 

اإىل 698.25 مليون ريال اأي بن�سبة 16.98٪ من اإجمايل امل�ساهمات، منها 4 م�ساريع يف قطاع التعليم و3 م�ساريع يف قطاع املياه وال�سرف ال�سحي وم�سروع واحد يف قطاع ال�سحة واآخر يف قطاع االإ�سكان والتنمية 

احل�سرية، ويت�سح ذلك يف اجلدول التايل:

 جـدول رقـم )1-2(                                             )مباليني الريالت( 

٪ من �لإجمايل �ملبلغ  عدد �مل�ساريع  �لقطاع 

32.55 1338.50 8 اأ - النقل والإت�شالت

32.55

12.03

 18.24

2.28

1338.50

494.75

 750.00

93.75

8

6

 1

1

1- النقل 

- الطرق

- ال�شكك احلديدية 

- املوانئ البحرية

25.84 1062.50 4 ب - الطاقة

24.63 1012.50 3 ت - الزراعة

16.98 698.25 9 ث - البنية الإجتماعية

6.38 262.50 4 1 – التعليم

1.10 45.00 1 2 – ال�شحة

7.86 323.25 3 –  املياه وال�شرف ال�شحي  3      

1.64 67.50 1       4 – ال�شكان والتنمية احل�شرية

100.00 4111.75 24 �لإجــمالــي

 التوزيع القطاعي للقرو�س املوقعة خالل العام
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فائقة  للقطارات  وجديد  مــزدوج  حديد  �سكة  خط  اإن�ساء  امل�سروع  ويت�سمن 

ال�سرعة يربط بني مدينتي طنجة والدار البي�ساء مرورًا بالقنيطرة، وت�سل �سرعة 

القطار الق�سوى اإىل حوايل 350 كيلو مرتًا يف ال�ساعة، كما يبلغ طول ال�سكة التي 

يقطعها القطار حوايل 326 كيلو مرتًا بطاقة اإ�ستيعابية ت�سل اإىل حوايل 533 مقعدًا 

لكل قطار.  ويتكون امل�سروع من االأق�سام التالية :

 اأ -  االأعمال املدنية: وت�ستمل على تهيئة البنية التحتية خلط جديد مب�سار مزدوج 

بطول ي�سل اإىل حوايل 200 كيلو مرتًا يت�سمن بناء 11 ج�سرًا بطول 7  كيلو مرتًا 

وبناء حوايل 200 ج�سر �سككي وطرقي ويتكون من مقطعني:

1-  املقطع ال�سمايل بطول حوايل 83 كيلو مرتًا ويت�سمن:

  - االجزاء 3،2،1 املتعلقة باأ�سغال الهند�سة املدنية للبنية التحتية.

  - اجلزئني 5،4 املتعلقة باجل�سور الكربى.

  - اجلزء 6 املتعلق باأ�سغال الربط النهائي مبحطة طنجة.

2- املقطع اجلنوبي بطول حوايل 117 كيلو مرتًا ويت�سمن:

  - االجزاء 3،2،1 املتعلقة باأ�سغال الهند�سة املدنية للبنية التحتية.

  - اجلزئني 5،4 املتعلقة باجل�سور الكربى.

  - اجلزء 6 املتعلق باأ�سغال الربط النهائي مبحطة القنيطرة.

ب -  االأعمال املدنية لبناء املحطات: وت�سمل اأعمال املن�ساآت التقنية ملحطات طنجة 

والقنيطرة والرباط والدار البي�ساء وور�ض ال�سيانة.

ت -  جتهيزات اخلط احلديدي: وتتكون من توريد ق�سبان حديدية وجميع جتهيزات 

االإت�ساالت والكهرباء واالإ�سارات ال�سوئية للقطارات ومعدات االإنذار.

منها              كل  يتكون   ، ال�سرعة  فائقة  قطارات  توريد  وتت�سمن  القطارات:  توريد  ث -  

من 8 مقطورات ت�ستوعب جميعها حوايل 533 مقعدًا.

ج -  الدرا�سات واخلدمات االإ�ست�سارية: وتت�سمن الدرا�سات املتعلقة بتحديد م�سار 

اخلط احلديدي واإجناز الدرا�سات االأولية والتف�سيلية واالإ�سراف على التنفيذ.

ثالثًا:    �مل�ساريع �لتي مت توقيع �تفاقيات              

متويلها خالل �لعام

�ملغرب

القطار الفائق ال�ضرعة )طنجة - الدار البي�ضاء( ا�شم املـ�شــروع

9375.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

750.00 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1433/04/07هـ   2012/02/29م تاريخ توقيـع االتفاقية

نهاية عام 2015م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

املكتب الوطني لل�ضكك احلديدية اجلهـة امل�ضوؤولة عن التـنـفيذ

اأهداف وو�شف امل�شروع:

ي�ساهم هذا امل�سروع يف مواجهة منو الطلب على �سبكات القطارات على املدى املتو�سط والبعيد، 

بناء  6 ماليني م�سافر �سنويًا، مما ميكنه من امل�ساهمة  يف  اإ�ستيعابية بحوايل  لبلوغ طاقة  وي�سعى 

وتالحم الن�سيج االإجتماعي واالإقت�سادي يف املغرب. 
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اأهداف وو�شف امل�شروع:

يعترب هذا امل�سروع جزءًا من الطريق االإقليمي الرابط بني دولتي بوركينا فا�سو 

ونيجرييا ويهدف اإىل دعم تنمية املناطق الزراعية الواقعة يف �سمال جمهورية بنني 

وت�سهيل حركة نقل املواطنني واملنتجات الزراعية فيها . وي�ستمل امل�سروع على تهيئة 

مرتًا  كيلو   116 طولها  مب�سافة  نيجرييا  حدود   - �سيغبانا   - كاندي  طريق  و�سفلتة 

م�سافة  اإىل  باالإ�سافة  جانب  لكل  مرتًا   1.50 حوايل  اإىل  ي�سل  عر�سها  وباأكتاف 

حوايل  اإىل  ي�سل  عر�سها  وباأكتاف  ال�سكانية  التجمعات  داخل  مرتًا  كيلو   19.20

2.50 مرتًا لكل جانب. ويتكون امل�سروع من االأق�سام التالية:

 اأ   - االأعمال املدنية الالزمة الإن�ساء الطريق.

ب  -  اإجراءات احلفاظ على البيئة املتعلقة باإن�ساء امل�سروع باالإ�سافة اإىل اإ�ستمالك 

االأرا�سي الواقعة على م�سار الطريق.

والتجهيزات  ال�سيارات  �سراء  متويل  خالل  من  امل�سروع  اإدارة  وحــدة  ت  -  دعم 

املكتبية ونفقات العمال وم�ساريف الت�سغيل.

العامة لالأ�سغال  تاأقلم االإدارة  اأجل  باإنطالق امل�سروع من  للبدء  اإن�ساء ور�سة  ث  -  

العمومية ووحدة اإدارة امل�سروع مع اإجراءات املمولني امل�سرتكني للح�سول على 

ال�سلع واخلدمات واإجراءات ال�سحب.

ج  -  مراجعة احل�سابات اخلا�سة بامل�سروع.

واالإ�سراف  املف�سلة،  الفنية  الدرا�سات  ت�سمل  والتي  االإ�ست�سارية:  ح  -  اخلدمات 

واملتابعة على اأعمال الطريق.

بنني 

طريق كاندي - �سيغبانا - حدود نيجرييا ا�سم املـ�ســروع

286.50 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

60.00 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1433/05/03هـ   2012/03/26م تاريخ توقيـع االتفاقية

نهاية عام 2016م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

وزارة اال�سغال العامة والنقل اجلهـة امل�س�ؤولة عن التـنـفيذ
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اأهداف وو�شف امل�شروع:

و�سيكوجنو  كاالبو  بني  حاليًا  القائم  الطريق  ت�سييد  اإعادة  اإىل  امل�سروع  ي�سعى 

وحدود دولة اأجنوال والذي يربط منطقة امل�سروع واجلزء الغربي من البالد ب�سبكة 

املواطنني  امل�سروع و�سول  تنفيذ  ي�سهل  اأجنوال، و�سوف  الوطنية وبجمهورية  الطرق 

ال�سلع  نقل  �سي�سهل حركة  ، كما  االإجتماعية  اإىل مراكز اخلدمات  املنطقة  تلك  يف 

الطول  ويبلغ  واأجنوال.  زامبيا  دولتي  وبني  املنطقة،  تلك  داخل  الزراعية  واملنتجات 

االإجمايل للطريق حوايل 84.10 كيلو مرتًا، ويتكون امل�سروع من االأجزاء التالية:

التح�سريية  واالأعــمــال  املوقع  جتهيز  وت�سمل  وملحقاتها:  املدنية   اأ   -   االأعــمــال 

واالإ�سفلت  الر�سف  واأعــمــال  االأ�سا�ض  طبقات  وت�سييد  الرتابية  واالأعــمــال 

ي�سيد  و�سوف  الــطــرق.  �سالمة  واأعــمــال  االأمــطــار  مياه  ت�سريف  ومن�ساآت 

االأول  يربط جزوؤهُ  والذي  الطريق احلايل  م�سار  نف�ض  على  الطريق اجلديد 

مدينة “كاالبو” مع قرية “�سيكوجنو” بطول حوايل 56 كيلو مرتًا ، وبعر�ض 

6.50 مرتًا واأكتاف ت�سل اإىل حوايل 2.50 مرتًا، كما يربط جزوؤهُ الثاين من 

وبعر�ض  كيلو مرتًا   28.10 اأجنوال بطول  “�سيكوجنو” اإىل حدود دولة  قرية 

6.20 مرتًا واأكتاف ت�سل اإىل حوايل 2 مرتًا.

ب -  اخلدمات االإ�ست�سارية واالإ�سراف على  الطريق.

ز�مبيا

طريق كاالبو - �سيكوجنو - حدود �أجنوال ��سم �ملـ�ســروع

202.50 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

45.00 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1433/06/12هـ   2012/05/03م تاريخ توقيـع االتفاقية

منت�شف عام 2014م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

وكالة تطوير �لطرق - وز�رة �ملالية و�لتخطيط �لوطني �جلهـة �مل�سوؤولة عن �لتـنـفيذ

ُ 

ُ 
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اأهداف وو�شف امل�شروع:

ا�ستمرارًا للجهود الرامية لدعم قطاع التعليم ، فقد ا�ست�سعر ال�سندوق اأهمية 

مالوي،  جمهورية  يف  املعلمني  الإعــداد  كليات  ثالث  وجتهيز  اإن�ساء  م�سروع  متويل 

الثانية  والكلية  البالد،  ال�سمالية من  املنطقة  االأوىل يف رومبي يف  الكلية  تقع  حيث 

يف جمنجي يف املنطقة الو�سطى، والكلية الثالثة يف جيكواوا يف املنطقة اجلنوبية، 

وذلك يف اطار برنامج الإن�ساء عدد من الكليات الإعداد املعلمني نظرًا للطلب املتزايد 

للكفاءات املوؤهلة ملواجهة الزيادة امل�سطردة يف عدد التالميذ، كما اأن هذا امل�سروع 

االأخرى يف  التنمية  اإىل دعم برامج  التعليم،  اإىل تطوير قطاع  باالإ�سافة  �سي�ساهم 

جمهورية مالوي. ويتكون امل�سروع من االأق�سام الرئي�سية التالية:

و�سكن  وملحقاتها  الثالث  الكليات  مباين  اإن�ساء  وت�سمل  املدنية:    اأ   -   االأعمال 

املوقع  تن�سيق  واأعمال  وامليكانيكية  الكهربائية  واالأعمال  والطلبة  املوظفني 

والكهرباء  املــاء  خدمات  وتو�سيل  اخلارجي  وال�سور  الداخلية  والطرقات 

وال�سرف ال�سحي.

 ب - اأعمال التاأثيث وتوفري التجهيزات الالزمة للكليات الثالث.

وم�ستندات  التف�سيلية  الت�ساميم  وحت�سري  للدرا�سات  الهند�سية   ت -   اخلدمات 

العطاءات وامل�ساعدة يف تقييمها واالإ�سراف على الق�سمني اأ ، ب من امل�سروع.

اآيل  حا�سب  وجهاز  �سيارة  توفري  ذلــك  يف  مبا  امل�سروع  اإدارة  وحــدة   ث -   دعــم 

وملحقاته.

مالوي 

اإن�شاء وجتهيز ثالث كليات لإعداد املعلمني ا�شم املـ�شــروع

127.50 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

45.00 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1433/07/21هـ   2012/06/11م تاريخ توقيـع االتفاقية

التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع �شبتمرب 2014م

وزارة الرتبية والعلوم والتقنية اجلهـة امل�شوؤولة عن التـنـفيذ
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اأهداف وو�شف امل�شروع:

حيث   ، موزامبيق  بجمهورية  التعليمية  امل�ساريع  اأهــم  من  امل�سروع  هــذا  يعد 

يوفر فر�ض واإمكانيات التعليم الثانوي والفني من خالل ت�سييد وجتهيز مدر�ستني 

ثانويتني، االأوىل يف قرية نامونو واالأخرى يف مدينة لي�سنجا، وكذلك ت�سييد معهدين 

واالآخر يف قرية ماجون، وذلك يف حمافظتي  باالما  االأول يف قرية  فنيني زراعيني 

من العنا�سر التالية: امل�سروع  ويتكون  “نيا�سا”.  “كابودلقادو” و 
اأ   - االأعمال املدنية وت�سمل:

1- ت�سييد مدر�سة ثانوية يف قرية نامونو، ومدر�سة ثانوية يف مدينة لي�سنجا.

2-  ت�سييد معهد فني زراعي يف قرية باالما، ومعهد فني زراعي يف قرية ماجون.

ب -   توفري التجهيزات املكتبية واملعملية واالأثاث للمعهدين واملدر�ستني مع تركيب 

وحدة توليد كهربائي لكل من املعهدين واملدر�سة التي يف نامونو،  وكذلك توفري 

ثالثة جرارات زراعية وملحقاتها و�سيارة نقل لكل معهد.

وثائق  وحت�سري  التف�سيلية  الت�ساميم  اإعداد  وت�سمل  االإ�ست�سارية:  ت -   اخلدمات 

املناق�سة وامل�ساعدة يف تقييم العرو�ض واالإ�سراف على تنفيذ امل�سروع.

ث - الدعم املوؤ�س�سي لوحدة تنفيذ امل�سروع.

موز�مبيق 

ت�سييد وجتهيز مدر�ستني ثانويتني ومعهدين فنيني يف حمافظتي 

»كابودلقادو« و»نيا�سا«
ا�سم املـ�ســروع

90.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

45.00 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1433/08/16هـ   2012/07/06م تاريخ توقيـع االتفاقية

نهاية عام 2014م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

اإدارة التخطيط والتعاون - وزارة التعليم اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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اأهداف وو�شف امل�شروع:

يعترب �سد ميتالوجن من اأكرث امل�ساريع التنموية اأهمية يف مملكة لي�سوتو ، حيث 

يهدف اإىل اإ�سافة حوايل 75000 مرتًا مكعبًا من املياه يف اليوم من اأجل تلبية الطلب 

املنزيل وال�سناعي للعا�سمة ما�سريو وثالث مدن اأخرى مع القرى املحيطة بها لغاية 

عام 2025م، وذلك من خالل اإن�ساء �سد على جنوب نهر فوثيات�سانا، و�سوف ي�ساعد 

امل�سروع على تخفيف حدة الفقر وحت�سني االأحوال املعي�سية لل�سكان. وي�ستمل امل�سروع 

ب�سكل اأ�سا�سي على االأق�سام التالية:

 اأ   - االأعمال املدنية وامليكانيكية التي ت�سمل:

ــاع 83 مـــرتًا                                    ــف ــارت ــانــة ب ـــال الــتــحــ�ــســرييــة وبـــنـــاء �ــســد مـــن اخلــر�ــس  1 -   االأعـــم

وطول 278 مرتًا.

  2- اإن�ساء وجتهيز اأربع حمطات �سخ.

  3- اإن�ساء حمطة لتنقية املياه.

  4- اإن�ساء خزانات ذات �سعات خمتلفة.

  5- توفري ومد اأنابيب ت�سل بني هذه املن�ساآت.

الطاقة  نقل  لل�سد من طرق وج�سور وخطوط  املكملة  االأ�سا�سية  البنية  تنفيذ  ب - 

وغريها.

ت - اخلدمات الهند�سية واالإ�سراف على امل�سروع.

ث - الدعم املوؤ�س�سي والتدريب لوحدة تنفيذ امل�سروع.

لي�سوتو

�إن�ضاء �ضد ميتالوجن )قر�ض �إ�ضايف( ��ضم �ملـ�ضــروع

975.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

56.25 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1433/09/12هـ   2012/07/31م تاريخ توقيـع االتفاقية

نهاية عام 2013م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

هيئة ميتالوجن - وز�رة �ملو�رد �لطبيعية �جلهـة �مل�ضوؤولة عن �لتـنـفيذ
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اأهداف وو�شف امل�شروع:

هي:  مــدن  خلم�ض  ال�سرب  مياه  اإمــداد  خدمات  توفري  اىل  امل�سروع  هــذا  يهدف 

تنفيذ  وكا�سازنك، وذلك من خالل  ومافيتينج،  بوتابوثى، وهلوتزي، وموهاليز هوك، 

جمموعة من االأعمال املدنية وملحقاتها واأعمال اخلدمات االإ�ست�سارية التي ت�سمل اإعداد 

الت�ساميم التف�سيلية ووثائق املناق�سات واالإ�سراف على التنفيذ، وذلك على النحو التايل:

لي�سوتو

اإمداد املياه خلم�س مدن ا�شم املـ�شــروع

121.50 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

42.00 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1433/09/12هـ   2012/07/31م تاريخ توقيـع االتفاقية

نهاية عام 2014م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

�شركة املياه وال�شرف ال�شحي املحدودة اجلهـة امل�ش�ؤولة عن التـنـفيذ

اأ   -   مدينة بوتابوثى: وت�ستمل على ت�سييد حاجز وماأخذ للمياه على نهر هولولو مع 

اإىل  بقدرة ت�سل  للمياه  تنقية  وت�سييد حمطة  املياه  لنقل  وتركيب خط  توريد 

حوايل 10600 مرتًا مكعبًا يف اليوم، باالإ�سافة اإىل توريد وتركيب �سبكة لتوزيع 

املياه بطول يبلغ حوايل 42 كيلو مرتًا.

ب -   مدينة هلوتزي: وت�ستمل على ت�سييد حاجز وماأخذ للمياه على نهر هلوتزي مع 

اإىل  للمياه بقدرة ت�سل  تنقية  وت�سييد حمطة  املياه  لنقل  وتركيب خط  توريد 

حوايل 3900 مرتًا مكعبًا يف اليوم، باالإ�سافة اإىل توريد وتركيب �سبكة لتوزيع 

املياه بطول يبلغ حوايل 20 كيلو مرتًا.

نهر  على  للمياه  وماأخذ  حاجز  ت�سييد  على  وت�ستمل  هــوك:  موهاليز  ت -   مدينة 

ماخالنج مع توريد وتركيب خط لنقل املياه وت�سييد حمطة تنقية للمياه بقدرة 

وتركيب  توريد  اإىل  باالإ�سافة  اليوم،  يف  مكعبًا  مرتًا   8860 حوايل  اإىل  ت�سل 

�سبكة لتوزيع املياه بطول يبلغ حوايل 25 كيلو مرتًا.

من  املــنــقــاة  املــيــاه  ل�سخ  حمطة  ت�سييد  على  وت�ستمل  مافيتينج:  ث -   مدينة 

وتركيب  تــوريــد  اإىل  باالإ�سافة  هــوك،  موهاليز  مدينة  يف  التنقية  حمطة 

اإىل                                                         ت�سل  اإجمالية  ب�سعة  خزانني  ت�سييد  على  ت�ستمل  املياه  لتوزيع  �سبكة 

حوايل 9680 مرتًا مكعبًا، مع توريد وتركيب �سبكة لتوزيع املياه بطول ي�سل 

اإىل حوايل 30  كيلو مرتًا.

ج  -   مدينة كا�سازنك: وت�ستمل على ت�سييد حاجز وماأخذ للمياه على نهر �سيجاباثو 

مع توريد وتركيب خط لنقل املياه وت�سييد حمطة تنقية للمياه بقدرة ت�سل اإىل 

حوايل 1320 مرتًا مكعبًا يف اليوم، باالإ�سافة اإىل توريد وتركيب �سبكة لتوزيع 

املياه ت�ستمل على ت�سييد ثالثة خزانات ب�سعة اإجمالية قدرها 1850 مرتًا 

مكعبًا، مع توريد وتركيب �سبكة لتوزيع املياه بطول يبلغ حوايل 7.20 كيلو 

مرتًا.
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اأهداف وو�شف امل�شروع:

يهدف هذا امل�سروع اإىل اإن�ساء خط كهربائي لنقل الطاقة الالزمة لل�سناعات 

ومناجم احلديد والذهب والنحا�ض الواقعة يف �سمال البالد، كما ي�سعى اإىل زيادة 

الطبيعية  املوارد  اإ�ستغالل  يف  اي�سًا  امل�سروع  تنفيذ  و�سي�ساعد  منها.  املحلي  الناجت 

الرياح،  وطاقة  ال�سم�سية  والطاقة  الطبيعي  الغاز  وخا�سة  موريتانيا  يف  املتوفرة 

كما �سيمكن هذا امل�سروع من تو�سيل الكهرباء جلميع املناطق التي مير بها اخلط 

الكهربائي، ويتكون امل�سروع من االأق�سام التالية:

  اأ  - خطوط اجلهد العايل :

1-   خط 225 كيلو فولت ميتد على الطريق من مدينة نواك�سوط وحتى حمطة 

التحويل االأوىل الواقعة ما قبل مدينة نواذيبو مب�سافة 41 كيلو مرتًا.

2-   خط 225 كيلو فولت ميتد من )حمطة الـ 120 ميجاوات( يف مدينة نواك�سوط 

وحتى حمطة منظمة اإ�ستثمار نهر ال�سنغال يف مدينة نواك�سوط اأي�سًا.

نواذيبو  يف  الواقعة  الثانية  التحويل  حمطة  من  ميتد  فولت  كيلو   90 3-   خط 

والتابعة لل�سركة املوريتانية للكهرباء وحتى حمطة التحويل االأوىل. 

ب - حمطتي التحويل ذات اجلهد العايل:

نــواذيــبــو                        مــديــنــة  قــبــل  مــا  فــولــت  كــيــلــو   90/225 االوىل  1-   املــحــطــة 

مب�سافة 41 كيلو مرتًا.

2- املحطة الثانية 15/90 كيلو فولت داخل �سور حمطة نواذيبو احلالية.

ت - اخلدمات الهند�سية واالإ�سراف على تنفيذ امل�سروع.

موريتانيا 

اخلط الكهربائي بني نواك�شوط ونواذيبو ا�شم املـ�شــروع

375.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

93.75 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1433/10/04هـ   2012/08/22م تاريخ توقيـع االتفاقية

نهاية عام 2015م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

ال�شركة املوريتانية للكهرباء اجلهـة امل�شوؤولة عن التـنـفيذ
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اأهداف وو�شف امل�شروع:

يف  التعليم  قطاع  لتنمية  الوطني  الربنامج  دعــم  اإىل  امل�سروع  هــذا  يهدف 

اجلمهورية االإ�سالمية املوريتانية من خالل حت�سني م�ستوى وكفاءة التعليم العايل، 

وذلك بتوفري البنية االأ�سا�سية واملرافق والتجهيزات الالزمة لتلبية الطلب احلايل 

واملتوقع على التعليم اجلامعي يف العا�سمة نواك�سوط وفقًا الأحدث املعايري االأكادميية 

العاملية. ويتكون امل�سروع من اأعمال اإن�ساء احلرم اجلامعي اجلديد جلامعة نواك�سوط 

على اأر�ض تبلغ م�ساحتها 900 هكتار وعلى بعد 8 كيلو مرتًا �سمال املدينة.  ويتكون 

امل�سروع من االأق�سام التالية:

اأ    - االأعمال املدنية التي ت�سمل:

كلية  والتقنيات،  العلوم  كلية  والقانونية،  االإقت�سادية  العلوم  كلية  1-   اإن�ساء 

املطعم  للبنات،  ال�سكنية  االأحياء  الطب،  كلية  االإن�سانية،  والعلوم  االآداب 

اجلامعي وامل�سجد واملتاجر، وتنفيذ االأعمال اخلارجية و�سبكات اخلدمات 

والتجهيزات املختلفة.

2- اإن�ساء مبنى رئا�سة اجلامعة ومكتبة جامعية ومركز للتعليم عن بعد.

3- �سكن العزاب.

ب - توريد وتركيب االأثاث والتجهيزات املختلفة.

ت - اخلدمات الهند�سية واالإ�سراف على امل�سروع.

ث - الدعم املوؤ�س�سي والتدريب لوحدة تنفيذ امل�سروع.

موريتانيا 

احلرم اجلامعي اجلديد يف نواك�شوط ا�شم املـ�شــروع

472.50 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

112.50 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1433/10/04هـ   2012/08/22م تاريخ توقيـع االتفاقية

نهاية عام 2014م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

اإدارة م�شاريع التهذيب والتكوين - وزارة الدولة  

للتهذيب الوطني والتعليم العايل والبحث العلمي 
اجلهـة امل�شوؤولة عن التـنـفيذ
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اأهداف وو�شف امل�شروع:

الناجت  الكهربائية  الطاقة  على  املتزايد  الطلب  تلبية  يف  امل�سروع  هذا  ي�سهم 

عن النمو ال�سكاين واالإقت�سادي يف اجلمهورية التون�سية ، وذلك عن طريق تو�سعة 

التوليد                  قــدرة  ــادة  زي اأجــل  من  �سو�سة  مدينة  يف  حاليًا  القائمة  الكهرباء  حمطة 

بحوايل 400 ميجاوات، و�سيتمكن هذا امل�سروع من حت�سني جودة اخلدمات وتقلي�ض 

االإنقطاعات واحلد من هدر الطاقة. ويتكون امل�سروع من االأق�سام التالية:

- االأعمال املدنية وت�سمل:    اأ 

الداعمة  االإ�سمنتية  والهياكل  االأ�سا�سات  وجميع  الكهرباء  حمطة  مبنى    -1

للتوربينات الرئي�سة واملولدات واملعدات.

2- مد اأنابيب لتربيد وت�سريف مياه البحر بطول 1.70 كيلو مرتًا.

التف�سيلية  الهند�سية  الت�ساميم  وت�سمل  والكهربائية  امليكانيكية  ب -  االأعمال 

ومعدات  والتحكم  الكهربائية  املعدات  بخارية،  واأخرى  توربينية  غاز  لوحدة 

من  واحلماية  الهواء  وتكييف  و�سغط  املناولة  ومعدات  وملحقاتها  الوقود 

واملواد  البحر وملحقاتها  املياه ووحدة مياه  احلرائق وحمطة معاجلة وتربيد 

واملعدات الالزمة لل�سيانة.

ت -   اإ�ستمالك االرا�سي، اإن�ساءات ومعدات احلفاظ على البيئة، الدعم املوؤ�س�سي 

لوحدة تنفيذ امل�سروع.

ث - اخلدمات الهند�سية واالإ�سراف على امل�سروع.

تون�س 

حمطة كهرباء �سو�سة ا�شم املـ�شــروع

1717.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

450.00 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1433/11/09 هـ   2012/09/25م تاريخ توقيـع االتفاقية

منت�شف عام 2017م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

ال�سركة التون�سية للكهرباء والغاز - وزارة ال�سناعة اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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اأهداف وو�شف امل�شروع:

يهدف هذا امل�سروع اإىل تطوير �سبكة نقل الغاز الطبيعي وتزويد املدن التون�سية 

وتعوي�ض  الطاقة  على  االإعتماد  وتقليل  الطبيعي،  بالغاز  الغربية  باملناطق  الواقعة 

املحروقات االأخرى بالغاز من اأجل املحافظة على البيئة، وذلك من خالل توفري ومد 

1713 كيلو مرتًا، واإن�ساء حمطات ل�سغط الغاز واالأجهزة  عدد من االأنابيب بطول 

الالزمة  لذلك، و�سينفذ امل�سروع على مرحلتني:

اأ -     املرحلة االأوىل:

جندوبه،  اإىل  ثم  باجة،  اإىل  تون�ض  من  التالية:  املدن  بني  االأنابيب  مد  وت�سمل 

ومنها اإىل دهماين بطول اإجمايل ي�سل اإىل حوايل 210 كيلو مرتًا.

ب -      املرحلة الثانية:

وت�سمل مد االأنابيب لبقية مدن املناطق الغربية باجلمهورية التون�سية.

تون�س 

�شبكة نقل الغاز الطبيعي ا�شم املـ�شــروع

2881.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

318.75 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1433/11/09 هـ   2012/09/25م تاريخ توقيـع االتفاقية

منت�شف عام 2017م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

ال�شركة التون�شية للكهرباء والغاز - وزارة ال�شناعة اجلهـة امل�شوؤولة عن التـنـفيذ
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اأهداف وو�شف امل�شروع:

يتمثل الهدف االأ�سا�سي لهذا امل�سروع يف دعم وتاأهيل ال�سباب التون�سي للح�سول 

واجلنوبية،  الغربية  املناطق  توظيفهم يف  فر�ض  من  يزيد  ومهني  تقني  تعليم  على 

من خالل تقدمي تدريب تقني على م�ستوى عاٍل من اجلودة يلبي حاجة �سوق العمل. 

و�سوف ي�ساعد هذا امل�سروع على تقليل البطالة بني ال�سباب ب�سكل ملحوظ، وذلك 

باملعدات  وتزويدها  عددها  بزيادة  املهني  التدريب  مراكز  م�ستوى  رفع  خالل  من 

ويتكون  التعليمية.  واملناهج  التدريب واملهارات  الالزمة، وتطوير عمليات  واالأجهزة 

امل�سروع من االأق�سام التالية:

مراكز   8 واإن�ساء  تدريبيًا  مركزًا   15 تاأهيل  اإعــادة  وت�سمل  املدنية:   اأ  -   االأعمال 

تدريب جديدة، ويت�سمن ذلك ترميم وتو�سعة الور�ض ومباين التدريب القائمة، 

واإن�ساء ور�ض ومباين تدريب جديدة وجتهيز املراكز اجلديدة واملعاد تاأهيلها 

باملعدات واالأجهزة احلديثة، وبناء م�ساكن للطالب ومباين اإدارية وجتهيزها، 

واإن�ساء اأماكن ترفيهية وريا�سية.

ب -  تدريب املدربني مهنيًا وتقنيًا �سواء يف الداخل اأو اخلارج.

ت - اإعداد برامج جديدة وتطوير الربامج احلالية.

ث - تفعيل ال�سراكة بني مراكز التدريب املهني واملوؤ�س�سات االإقت�سادية.

ج  -   حت�سني احلوكمة وت�سيري مراكز التدريب عن طريق و�سع دليل لالإدارة ال�سليمة 

و�سمان اجلودة.

ح  -  اإدارة ومتابعة امل�سروع: وي�سمل الدعم املوؤ�س�سي للجهة املنفذة بالو�سائل املادية 

والب�سرية، واالإ�سراف على تنفيذ امل�سروع.

الهند�سية  والت�ساميم  الدرا�سات  وت�سمل  والهند�سية:  االإ�ست�سارية  خ  -    اخلدمات 

االأولية والتف�سيلية لالأعمال املدنية.

تون�س 

تطوير منظومة التدريب املهني ا�شم املـ�شــروع

350.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

60.00 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1433/11/09 هـ   2012/09/25م تاريخ توقيـع االتفاقية

منت�شف عام 2017م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

الوكالة التون�شية للتكوين املهني - وزارة التكوين املهني والت�شغيل اجلهـة امل�شوؤولة عن التـنـفيذ
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اأهداف وو�شف امل�شروع:

االإنتاج  زيادة  طريق  عن  ال�سودان  �سرق  منطقة  تنمية  اإىل  امل�سروع  هذا  يهدف 

واإ�ستغالل  بتطوير  وذلك  ال�سرب،  مياه  وتوفري  الكهربائية  الطاقة  وتوليد  الزراعي 

امل�سروع  وي�سعى  اأعايل عطربة و�ستيت.  املنطقة من نهري  املتوفرة يف  املائية  املوارد 

اجلديدة  حلفا  منطقة  يف  للري  حاليًا  املجهزة  االأرا�سي  يف  الزراعة  لتكثيف  اي�سًا 

واملروية من �سد خ�سم القربة القائم، باالإ�سافة لتطوير االأرا�سي التي �سيتم جتهيزها 

للري يف منطقة اأعايل عطربة بوالية ك�سال، كما يهدف امل�سروع اإىل حماية املنطقة من 

الفي�سانات عن طريق تنظيم تدفق مياه االأنهار، ويتكون امل�سروع من االأجزاء التالية:

 اأ  - االأعمال املدنية والهيدروميكانيكية ل�سد اأعايل عطربة )�سد رميلة(.

ب - االأعمال املدنية والهيدروميكانيكية ل�سد �ستيت )�سد بردانه(.

املحطة  تتكون   ، توليد  حمطتي  اإن�ساء  ت�سمل  التي  الكهروميكانيكية  ت -  االأعمال 

320 ميجاوات  اإىل  اإجمالية ت�سل  بقدرة  توربينات عمودية  اأربعة  االأوىل من 

ت�سل        اإجمالية  بقدرة  اأفقية  توربينات  ثالثة  من  الثانية  املحطة  وتتكون 

اإىل 15 ميجاوات.

ث - تطوير االأرا�سي الزراعية يف منطقة حلفا اجلديدة.

ج  -  اإ�ستمالك االأرا�سي واإعادة توطني حوايل 138 الف ن�سمة من ال�سكان املقيمني 

يف تلك االأرا�سي.

ح  - اإدارة تنفيذ امل�سروع، واخلدمات الهند�سية واالإ�سراف على امل�سروع.

�ل�سود�ن 

�ضدي �أعايل عطربة و�ضتيت )قر�ض �إ�ضايف( ��ضم �ملـ�ضــروع

3769.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

375.00 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1433/11/16هـ   2012/10/02م تاريخ توقيـع االتفاقية

نهاية عام 2018م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

وحدة تنفيذ �ل�ضدود - وز�رة �لكهرباء و�ل�ضدود �جلهـة �مل�ض�ؤولة عن �لتـنـفيذ
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اأهداف وو�شف امل�شروع:

يتمثل الهدف الرئي�سي لهذا امل�سروع يف دعم التنمية االإجتماعية واالإقت�سادية 

للمناطق الغربية من رواندا من خالل ت�سييد طريق يربط بني منطقتي روبينجريا 

وجا�سي�سا بطول ي�سل اإىل 23.60 كيلو مرتًا، ويعترب هذا الطريق جزءًا من الطريق 

املمتد على احلدود الغربية لرواندا البالغ طولها 244 كيلو مرتًا.

 ويتكون امل�سروع من االأق�سام التالية:

اأ    -  االأعمال املدنية: وت�ستمل على ت�سييد طريق بطول 23.60 كيلو مرتًا مكون من 

م�سارين وبعر�ض 3.50 مرتًا يف كل اجتاه واأكتاف جانبية بعر�ض 1.50 مرتًا.

واإعــداد  التف�سيلية  الدرا�سات  مراجعة  وتت�سمن  االإ�ست�سارية:  ب -   اخلدمات 

م�ستندات املناق�سة واالإ�سراف على تنفيذ امل�سروع.

ت�سوير          واأجــهــزة  الــدفــع،  رباعية  �سيارة  توفري  وي�سمل  املوؤ�س�سي:  ت -   الــدعــم 

وحا�سب اآيل.

رو�ند� 

طريق روبينجريا - جا�سي�سا ا�سم املـ�ســروع

197.63 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

48.75 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1433/11/26هـ   2012/10/12م تاريخ توقيـع االتفاقية

نهاية عام 2014م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

هيئة رواندا لتنمية النقل - وزارة البنية التحتية اجلهـة امل�س�ؤولة عن التـنـفيذ
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اأهداف وو�شف امل�شروع:

االإ�سعافية  العالجية  اخلدمات  م�ستوى  وتطوير  تو�سعة  اإىل  امل�سروع  ي�سعى 

للمر�سى ذوي  املنا�سب  الوقت  وتقدميها يف  اأكرا  التعليمي يف  بو  مب�ست�سفى كوريل 

للكوادر  والتدريبية  التعليمية  الفر�ض  توفري  اإىل  يهدف  كما  االإ�سعافية.  احلــاالت 

الطبية يف غانا ودول غرب اإفريقيا. وي�سمل امل�سروع العنا�سر التالية:

طابق  وت�سييد  املوقع،  وتهيئة  اخلارجية  االأعــمــال  وت�سمل  املدنية:  اأ    -   االأعــمــال 

االأدويــة  وم�ستودع  املخترب  ي�سمل  مربعًا  مــرتًا   4120 مب�ساحة  االأر�ــض  حتت 

التعقيم املركزية واملغ�سلة ووحدات حفظ املوتى  العامة ووحدة  وامل�ستودعات 

املعدات  وغرف  التجهيزات  ومواقع  الطبية  واالأدوات  املالب�ض  حفظ  وغرف 

الفنية، وت�سييد الطابق االأر�سي مب�ساحة 4680 مرتًا مربعًا يحتوي على عدة 

اأمرا�ض  على  الك�سف  وغــرف  االأويل  والت�سخي�ض  احلــوادث  لق�سم  وحــدات 

وت�سييد  الرقمي،  والت�سوير  االإ�سعاعي  الت�سخي�ض  ووحدة  الع�سبي  اجلهاز 

الإجــراء  غــرف  عــدة  على  يحتوي  مربعًا  مــرتًا   3894 مب�ساحة  االأول  الطابق 

العمليات اجلراحية االإ�سعافية وغرف للعناية املركزة ووحدات تخدير واإنعا�ض 

واإ�سرتاحة للكوادر الطبية.

ب -  توفري وتركيب التجهيزات واملعدات الطبية واالأثاث الطبي.

واملر�سى  والفنيني  االأطباء  ملكاتب  الالزم  الطبي  غري  االأثاث  وتركيب  ت  -   توفري 

و�سالة االإنتظار لهذه املباين وقاعة االإجتماعات.

ت�سمل  التي  وامليكانيكية  الكهربائية  واملــعــدات  التجهيزات  وتركيب  ث -   توفري 

واملعدات  والتربيد  املركزي  التكييف  واملولدات وجتهيزات  الكهرباء  حموالت 

امليكانيكية االأخرى الالزمة.

ج  -   اخلدمات االإ�ست�سارية الإعداد الت�ساميم التف�سيلية ووثائق املناق�سة وحتليل 

العرو�ض واالإ�سراف على التنفيذ.

ح  -  الدعم املوؤ�س�سي لوحدة تنفيذ امل�سروع واملراجعة املالية للم�سروع.

غانا 

اإن�شاء مركز احلوادث مب�شت�شفى كوريل بو التعليمي يف اأكرا 

)املرحلة االوىل(
ا�شم املـ�شــروع

191.25 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

45.00 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1433/12/21هـ   2012/11/06م تاريخ توقيـع االتفاقية

نهاية عام 2014م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

وزارة ال�شحة اجلهـة امل�شوؤولة عن التـنـفيذ
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اأهداف وو�شف امل�شروع:

القاع االأفقي  اإن�ساء عدد من �سوامع تخزين احلبوب ذات  اإىل  ي�سعى امل�سروع 

امل�سطح يف عدد من حمافظات جمهورية م�سر العربية، ويعترب امل�سروع جزءًا من 

خطة طويلة االأجل ت�سعى اإىل اإن�ساء حوايل 50 �سومعة يف خمتلف املحافظات جمزاأة 

التخزين  اأ�سلوب  يف  وتطوير  هيكلي  تغيري  اإجــراء  اإىل  وتهدف  مراحل،  عدة  على 

لزيادة كفاءته، وتقليل الفاقد من احلبوب واملحافظة على جودتها . ويتكون امل�سروع 

من االأق�سام التالية:

لل�سوامع  املخروطي  والقاع  االأ�سا�سات  اأعمال  على  وت�ستمل  املدنية:   اأ   -   االأعمال 

والهيكل احلامل ، واأماكن اإ�ستقبال القمح، واإن�ساء الطرق االإ�سفلتية واالأ�سوار 

والبوابات وخزان مياه اأر�سي ملكافحة احلريق.

ب - االأعمال الكهروميكانيكية: وت�سمل التجهيزات واملعدات اخلا�سة لل�سوامع.

ت -   اخلدمات االإ�ست�سارية واالإ�سراف: وت�سمل تقدمي اخلدمات االإ�ست�سارية لكل من 

االأعمال الكهروميكانيكية واملدنية �ساملة الت�سميمات التف�سيلية والتنفيذية 

وامل�ساعدة يف اإعداد املناق�سات والعقود واالإ�سراف على تنفيذ امل�سروع.

م�سر

ال�صوامع الأفقية لتخزين احلبوب ا�صم املـ�صــروع

التكاليف الكلية للم�شروع  1022.00 مليون ريال

337.50 مليون ريال   م�شـاهـمة ال�شـندوق

1434/01/19هـ   2012/12/03م تاريخ توقيـع االتفاقية

منت�شف عام 2016م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

ال�صركة امل�صرية القاب�صة لل�صوامع   والتخزين - الهيئة العامة

 لل�صلع التموينية
اجلهـة امل�صوؤولة عن التـنـفيذ
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اأهداف وو�شف امل�شروع:

ورفع  العدد  ال�سخ من حيث  قــدرات حمطات  زيــادة  اإىل  امل�سروع  يهدف هذا   

باالإحتياجات  الوفاء  اأجل  من  وذلك  االإفرتا�سي،  عمرها  اإنتهى  ممن  عدد  كفاءة 

اخلا�سة من مياه الري وبعد ذلك �سرفها حلماية االأرا�سي الزراعية من البوار اأو 

الغرق. ويتكون امل�سروع من االأق�سام التالية:

اأ   -   اإن�ساء حمطات �سخ جديدة واإحالل عدد من املحطات احلالية يف اأقاليم الوجه 

البحري والوجه القبلي.

ب - توريد وتركيب طلمبات اأعماق وحمركات كهربائية وماكينات نظافة اأع�ساب.

االإ�ست�سارية  للخدمات  باالإ�سافة  رباعي،  دفع  ذات  ب�سيارات  امل�سروع  ت -   تزويد 

والتدريب واالإ�سراف على امل�سروع.

م�سر

حمطات طلمبات الري وال�صرف ا�شم املـ�شــروع

600.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

300.00 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1434/01/19هـ   2012/12/03م تاريخ توقيـع االتفاقية

منت�شف عام 2016م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

م�صلحة امليكانيكا والكهرباء - وزارة املوارد املائية والري  اجلهـة امل�ش�ؤولة عن التـنـفيذ
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اأهداف وو�شف امل�شروع:

يتمثل الهدف الرئي�سي لهذا امل�سروع يف تغذية �سبكات مياه ال�سرب مبدينة ن�سر 

لتواكب االإحتياجات املتزايدة ملياه ال�سرب الناجتة عن التزايد ال�سكاين املتوقع حتى 

عام 2037م واملقدر بحوايل 2 مليون ن�سمة. ويتكون امل�سروع من االأق�سام التالية:

اأ    -   االأعمال املدنية: وت�سمل تدعيم ماأخذ املياه العكرة من النيل واإن�ساء خزانات 

اأر�سية مبنطقة اأبو عويقل، وكافة االأعمال املدنية االأخرى.

ب -   االأعمال الكهروميكانيكية: وت�سم م�سخات املاأخذ والرافع رقم )2( وحمطة 

التنقية.

منهما  كل  قطر  مياه  خطي  مد  خالل  من  وذلــك  املياه:  نقل  ت -   خطوط 

1400 مليمرتًا وبطول 10 كيلو مرتًا.

ث - اخلدمات االإ�ست�سارية واالإ�سراف على التنفيذ.

م�سر

تزويد مدينة ن�شر مبياه ال�شرب ا�شم املـ�شــروع

643.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

225.00 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1434/01/19هـ   2012/12/03م تاريخ توقيـع االتفاقية

منت�شف عام 2015م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

اجلهاز التنفيذي ملياه ال�شرب وال�شرف ال�شحي - وزارة مرافق

 مياه ال�شرب وال�شرف ال�شحي 
اجلهـة امل�ش�ؤولة عن التـنـفيذ
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اأهداف وو�شف امل�شروع:

النقل  خدمات  تطوير  اإىل  جيبوتي  بجمهورية  تاجورا  ميناء  م�سروع  يهدف 

املتزايد  للطلب  اإ�ستجابة  املدينة  ميناء جديد يف  اإن�ساء  وذلك من خالل  البحري، 

يف حركة النقل البحري. كما يتوقع اأن ي�سهم امل�سروع يف دعم التنمية االإقت�سادية 

واالإجتماعية يف البالد خ�سو�سًا يف املنطقة ال�سمالية. وي�ستمل امل�سروع على تنفيذ 

اأر�سفة  واإن�ساء  الــردم  واأعمال  البحري  احلفر  فيها  مبا  البحرية  املن�ساآت  اأعمال 

االأ�سا�سية  البنية  اأعمال يف  يتطلبه من  اإىل ما  باالإ�سافة  بحرية وحواجز لالأمواج، 

واملباين وتوفري املعدات والتجهيزات الالزمة والتي تتكون من االآتي: 

حلفر  الالزمة  والردم  البحري  احلفر  اأعمال  ت�سم:  والتي  البحرية  اأ   -   املن�ساآت 

الإن�ساء  باالإ�سافة  مــرتًا،   12 حــوايل  اإىل  ي�سل  لعمق  امليناء  مدخل  وتعميق 

وبناء  مــرتًا،   435 حــوايل  اإىل  ي�سل  بطول  الفوالذية  ال�سفائح  من  ر�سيف 

ر�سيف متدحرج بطول ي�سل اإىل حوايل 190 مرتًا، واإن�ساء حواجز لالأمواج 

حلماية حو�ض امليناء بطول ي�سل اإىل حوايل 440 مرتًا.

ب -   البنية االأ�سا�سية واملباين واملعدات والتي ت�ستمل على اأعمال ر�سف م�ساحات 

التخزين ببالط خر�ساين حلوايل 14.30 هكتار، وم�ساحات اأخرى باالأ�سفلت 

لعدد  واملعمارية  االإن�سائية  االأعمال  لتنفيذ  باالإ�سافة  13.20 هكتار،  حلوايل 

من املباين اخلا�سة باإدارة وت�سغيل امليناء، وتوفري كافة املعدات والتجهيزات 

االأر�سية والبحرية الالزمة لت�سغيل امليناء .

ت - اخلدمات االإ�ست�سارية الالزمة لالإ�سراف على تنفيذ اأعمال امل�سروع.

جيبوتي

ميناء تاجورا ا�شم املـ�شــروع

256.13 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

93.75 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1434/01/27هـ   2012/12/11م تاريخ توقيـع االتفاقية

نهاية عام 2015م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

موؤ�س�سة موانئ جيبوتي الدولية - وزارة التجهيزات والنقل اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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اأهداف وو�شف امل�شروع:

فينه  ملنطقة  واالإجتماعية  االإقت�سادية  التنمية  حتقيق  اإىل  امل�سروع  ي�سعى 

ريفي  طريق  باإن�ساء  وذلك  فيتنام  و�سط  �سمال  يف  تري  كوانغ  ملقاطعة  التابعة  لنه 

ممتد من تيك كيم اإىل هني هوا والذي ي�سمل طريق الم ثوي - بن ت�سيوان بطول                           

والثاين  مــرتًا  كيلو   24.10 بطول  االأول   ، جزئني  من  واملكون  مــرتًا،  كيلو   63.70

االأكتاف  مع  6.50 مرتًا  بعر�ض  لالإجتاهني  واحد  كيلو مرتًا، مب�سار  بطول39.60 

بواقع مرتًا واحدًا يف كل جانب، وي�ستمل امل�سروع اي�سًا على ت�سييد ج�سور وغريها 

من اخلدمات. ويتكون امل�سروع من االأق�سام التالية:

اأ    - االأعمال املدنية:

 1- اإن�ساء الطرق الرئي�سية مع العبارات واجل�سور ومرافق ال�سالمة املرورية.

 2- اإن�ساء طرق اخلدمات االأخرى.

ب - التعوي�سات واإ�ستمالك االأرا�سي.

اأعمال  لتنفيذ  الالزمة  واملتابعة  االإ�ــســراف  وت�سمل  االإ�ست�سارية:  ت -   اخلدمات 

امل�سروع. 

فيتنام 

طريق تيك كيم - هني هوا ا�شم املـ�شــروع

146.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

60.00 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1433/11/23هـ   2012/10/09م تاريخ توقيـع االتفاقية

نهاية عام 2015م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

جلنة منطقة �شكان فينه لنه ملقاطعة كوانغ تري اجلهـة امل�شوؤولة عن التـنـفيذ
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اأهداف وو�شف امل�شروع:

ميثل اإن�ساء هذا الطريق دعمًا كبريًا للتنمية االإقت�سادية واالإجتماعية ملقاطعة 

يربط  ريفي  طريق  اإن�ساء  على  امل�سروع  وي�ستمل  فيتنام،  و�سط  جنوب  يف  ين  فو 

منطقة �سوان فوك مع منطقة فو هاي يف مقاطعة فو ين بطول اإجمايل ي�سل اإىل 

7.50 مرتًا مع  60 كيلو مرتًا، ويتكون الطريق من م�سار واحد لالجتاهني بعر�ض 

بع�ض  اإن�ساء  على  الطريق  ي�ستمل  كما  جانب،  كل  يف  واحــدًا  مــرتًا  بواقع  االأكتاف 

اجل�سور واخلدمات االأخرى. ويتكون امل�سروع من االأق�سام التالية:

اأ   -   االأعمال املدنية: وت�سمل اإن�ساء الطريق الرئي�سي بطول 60 كيلو مرتًا مع اإن�ساء 

اجل�سور واخلدمات االأخرى.

ب - التعوي�سات واإ�ستمالك االأرا�سي.

اأعمال  لتنفيذ  الالزمة  واملتابعة  االإ�سراف  وت�سمل   : االإ�ست�سارية  ت -   اخلدمات 

امل�سروع.

فيتنام 

طريق �صوان فوك - فو هاي ا�صم املـ�صــروع

146.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

56.00 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1433/11/23هـ   2012/10/09م تاريخ توقيـع االتفاقية

نهاية عام 2014م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

اإدارة فو  ين للإت�صاالت والنقل اجلهـة امل�صوؤولة عن التـنـفيذ



التقرير ال�سنوي )2012م )32

اأهداف وو�شف امل�شروع:

�سري النكا عن طريق  االأ�سا�سية يف جمهورية  البنية  اإىل دعم  امل�سروع  يهدف 

اإعادة تاأهيل وحت�سني �سبكة طرق النقل الربي ب�سكل عام وتنمية املناطق الريفية من 

خالل توفري الطرق املو�سلة لربطها ببقية اأجزاء الطرق احلالية وفك االإختناقات 

اإيجابيًا على  املرورية يف الطرق ال�سريعة والريفية. و�سوف ينعك�ض تنفيذ امل�سروع  

الناحية االإقت�سادية للمناطق الريفية. ويتكون امل�سروع من االأق�سام التالية:

اأ    -  االأعمال املدنية التي تنق�سم اإىل ق�سمني:

 -   الق�سم االأول: العمل على تو�سيع وحت�سني واإعادة تاأهيل ثالثة طرق باأطوال 

خمتلفة، وزفلتة طريقني اآخرين، باالإ�سافة اإىل اإن�ساء وحت�سني بع�ض قنوات 

املياه يف هذه الطرق.

 -    الق�سم الثاين: العمل على تو�سيع وحت�سني واإعادة تاأهيل 14 طريق باأطوال 

خمتلفة، واإن�ساء وحت�سني بع�ض قنوات املياه يف طريقني منها.

العقود،  ووثائق  الهند�سية  الت�ساميم  ت�سمل  والتي  االإ�ست�سارية:  ب -    اخلدمات 

واالإ�سراف على تنفيذ اأعمال امل�سروع.

�سري لنكا 

تطوير �شبكة الطرق ا�شم املـ�شــروع

650.55 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

225.00 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1433/12/14هـ   2012/10/30م تاريخ توقيـع االتفاقية

نهاية عام 2015م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

هيئة تنمية الطرق - وزارة املوانئ  والطرق ال�شريعة اجلهـة امل�شوؤولة عن التـنـفيذ
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اأهداف وو�شف امل�شروع:

يهدف امل�سروع اإىل دعم قطاع الطاقة يف البالد وذلك من خالل زيادة قدرتها 

االإنتاجية من الطاقة الكهربائية مما ي�ساعد على تلبية الطلب املتزايد على الطاقة 

�سيتاغونغ،  منطقة  يف  امل�ستمرين  وال�سناعي  ال�سكاين  التو�سع  ب�سبب  والــنــاجت 

التيار  اإنقطاع  حــاالت  وتقليل  الطاقة  تزويد  �سمان  يف  امل�سروع  هــذا  و�سي�ساهم 

الكهربائي. ويتكون امل�سروع من االأق�سام التالية:

اأ    - حت�سري املوقع.

ب - وحدات التوليد: وت�سمل االأعمال املدنية واملباين ذات ال�سلة، ومعداتها.

ت - حمطة لتحلية املياه: وت�سمل االأعمال املدنية واملباين ذات ال�سلة، ومعداتها.

ث - التدريب.

ج  - اخلدمات الهند�سية واخلدمات االإ�ست�سارية.

بنجالدي�س

�إن�شاء حمطة توليد كهرباء �شيخالبهاء ��شم �ملـ�شــروع

1080.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

200.00 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1434/01/08 هـ   2012/11/22م تاريخ توقيـع االتفاقية

منت�شف عام 2016م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

جمل�س تنمية �لطاقة �لبنجالدي�شي �جلهـة �مل�شوؤولة عن �لتـنـفيذ
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اأهداف وو�شف امل�شروع:

يهدف امل�سروع اإىل دعم التنمية االإقت�سادية واالإجتماعية وحتقيق االإ�ستقرار يف 

اأرجاء البو�سنة والهر�سك من خالل تاأهيل حوايل 10.000 م�سكن، تنفذ على عدة 

العامة االأخرى  التحتية واخلدمات  اإىل االأعمال اخلا�سة بالبنية  مراحل باالإ�سافة 

الالزمة يف عدد من املناطق. ويتكون امل�سروع من االأق�سام الرئي�سية التالية:

 اأ   - االأعمال املدنية وت�ستمل على مرحلتني:

    املرحلة االأوىل: تاأهيل واإ�سالح حوايل 1.000م�سكن يف عدة مناطق.

    املرحلة الثانية: تاأهيل واإ�سالح حوايل 9.000 م�سكن موزعة على عدة مناطق.

ب - اأعمال البنية التحتية واخلدمات العامة التي ت�ستمل على:

1- اأعمال الطرق واالأر�سفة.

2- اأعمال �سبكة املياه وال�سرف.

3- ت�سييد وجتهيز وتوفري املعدات ملبنى البلدية.

ت-    اخلدمات االإ�ست�سارية والهند�سية: وت�سم اأعمال الت�ساميم والدرا�سات واالإ�سراف 

على تنفيذ امل�سروع.

�لبو�سنة و�لهر�سك 

تاأهيل م�ساكن املهجرين يف البو�سنة والهر�سك ا�سم املـ�ســروع

488.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�شروع

67.50 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1433/06/26هـ   2012/05/17م تاريخ توقيـع االتفاقية

نهاية عام 2014م التاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

وزارة املهجرين وحقوق االن�سان وبلدية �سريربينيك اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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�ملمولون �لآخرون ومبلغ �لتمويل
م�ساهمة �ل�سندوق

)مليون ريال(

�لتكلفة �لإجمالية

)مليون ريال(
��سم �مل�سروع �أ - �إفريقيا

ال�شندوق الكويتي للتنمية الإقت�شادية العربية 40.00 مليون دينار كويتي * 

�شندوق اأبو ظبي للتنمية 367.30 مليون درهم اإماراتي 

ال�شندوق العربي لالإمناء الإقت�شادي والإجتماعي 30.00 مليون دينار كويتي*

احلكومة الفرن�شية 625.00 مليون يورو 

احلكومة الفرن�شية 75.00 مليون يورو 

الوكالة الفرن�شية للتنمية 220.00 مليون يورو *

750.00 9375.00 القطار الفائق ال�شرعة )طنجة - الدار البي�شاء( املغرب

ال�شندوق الكويتي للتنمية الإقت�شادية العربية 14.40 مليون دولر اأمريكي

امل�شرف العربي للتنمية الإقت�شادية يف اإفريقيا 10.00 مليون دولر اأمريكي  

�شندوق الأوبك للتنمية الدولية 11.00 مليون دولر اأمريكي

البنك الإ�شالمي للتنمية 20.00 مليون دولر اأمريكي

60.00 286.50 طريق كاندي- �شيغبانا - حدود نيجرييا بنني

ال�شندوق الكويتي للتنمية الإقت�شادية العربية 14.00 مليون دولر اأمريكي

�شندوق الأوبك للتنمية الدولية 10.00 مليون دولر اأمريكي

امل�شرف العربي للتنمية الإقت�شادية يف اإفريقيا 10.00 مليون دولر اأمريكي

45.00 202.50 طريق كالبو- �شيكوجنو- حدود اأجنول زامبيا

امل�شرف العربي للتنمية الإقت�شادية يف اإفريقيا 7.00 مليون دولر اأمريكي  

�شندوق الأوبك للتنمية الدولية 11.00 مليون دولر اأمريكي 
45.00 127.50 اإن�شاء وجتهيز ثالث كليات لإعداد املعلمني مالوي

امل�شرف العربي للتنمية الإقت�شادية يف اإفريقيا 10.00 مليون دولر اأمريكي  45.00 90.00

ت�شييد وجتهيز مدر�شتني ثانويتني ومعهدين فنيني يف حمافظتي

 “كابودلقادو” و“نيا�شا” 
موزامبيق

�شندوق اأبو ظبي للتنمية 15.00 مليون دولر اأمريكي *

ال�شندوق الكويتي للتنمية الإقت�شادية العربية 10.00 مليون دولر اأمريكي * 

امل�شرف العربي للتنمية الإقت�شادية يف اإفريقيا 5.00 مليون دولر اأمريكي *

�شندوق الأوبك للتنمية الدولية 3.00 مليون دولر اأمريكي * 

56.25 975.00 اإن�شاء �شد ميتالوجن )قر�س اإ�شايف(

لي�شوتو

امل�شرف العربي للتنمية الإقت�شادية يف اإفريقيا 10.00 مليون دولر اأمريكي

�شندوق الأوبك للتنمية الدولية 9.00 مليون دولر اأمريكي
42.00 121.50 اإمداد املياه خلم�س مدن

برنامج ال�شادرات ال�شعودية بال�شندوق ال�شعودي للتنمية 75.00 مليون دولر اأمريكي 93.75 375.00 اخلط الكهربائي بني نواك�شوط ونواذيبو

موريتانيا

البنك الدويل لالإن�شاء والتعمري 8.00 مليون دولر اأمريكي

البنك الإ�شالمي للتنمية 21.70 مليون دولر اأمريكي

جمهورية ال�شني ال�شعبية 6.60 مليون دولر اأمريكي

ال�شندوق الكويتي للتنمية الإقت�شادية العربية 38.12 مليون دولر اأمريكي

112.50 472.50 احلرم اجلامعي اجلديد يف نواك�شوط

جـدول رقـم  )3-1(

ر�بعًا: �لتمويل �مل�سرتك للقرو�س �لتي وقعت خالل �لعام

قام ال�سندوق خالل هذا العام بالتمويل امل�سرتك مع ممولني اآخرين لعدد 19 م�سروعًا يف 15 دولة نامية، وقد بلغ جمموع م�ساهمة ال�سندوق يف متويلها 3403.25 مليون ريال، وتت�سح تفا�سيل 

عملياتها يف اجلدول التايل:

التمويل امل�شرتك

* من املتوقع امل�شاهمة يف امل�شروع
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�ملمولون �لآخرون ومبلغ �لتمويل
      م�ساهمة �ل�سندوق

)مليون ريال(

     �لتكلفة �لإجمالية

)مليون ريال(
��سم �مل�سروع �أ - �إفريقيا

البنك الإ�شالمي للتنمية 200.00 مليون دولر اأمريكي* 450.00 1717.00 حمطة كهرباء �شو�شة

الوكالة الفرن�شية للتنمية 75.00 مليون دولر اأمريكي *تون�س 318.75 2881.00 �شبكة نقل الغاز الطبيعي

البنك الإ�شالمي للتنمية 27.00 مليون دولر اأمريكي *
60.00 350.00 تطوير منظومة التدريب املهني

ال�شندوق العربي لالإمناء الإقت�شادي والإجتماعي 284.00 مليون  دولر اأمريكي

ال�شندوق الكويتي للتنمية الإقت�شادية العربية 178.00 مليون دولر اأمريكي

احلكومة اجلزائرية 83.00 مليون دولر اأمريكي

البنك الإ�شالمي للتنمية 150.00 مليون دولر اأمريكي

�شندوق الأوبك للتنمية الدولية 30.00 مليون دولر اأمريكي

375.00 3769.00
�شدي اأعايل عطربة و�شتيت

)قر�س اإ�شايف(
ال�شودان

ال�شندوق الكويتي للتنمية الإقت�شادية العربية 13.00 مليون دولر اأمريكي

امل�شرف العربي للتنمية الإقت�شادية يف اإفريقيا 11.00 مليون دولر اأمريكي

�شندوق الأوبك للتنمية الدولية 10.00 مليون دولر اأمريكي

48.75 197.63 طريق روبينجريا - جا�شي�شا رواندا

امل�شرف العربي للتنمية الإقت�شادية يف اإفريقيا 8.00 مليون دولر اأمريكي

ال�شندوق الكويتي للتنمية الإقت�شادية العربية 15.00 مليون دولر اأمريكي

�شندوق الأوبك للتنمية الدولية 10.00 مليون دولر اأمريكي

45.00 191.25 اإن�شاء مركز احلوادث مب�شت�شفى كوريل بو التعليمي يف اأكرا )املرحلة الأوىل( غانا

�شندوق الأوبك للتنمية الدولية 18.00 مليون يورو

هيئة الدانيدا الدمنركية 20.00 مليون يورو
337.50 1022.00 ال�شوامع الأفقية لتخزين احلبوب م�شر

ال�شندوق العربي لالإمناء الإقت�شادي والإجتماعي 10.00 مليون دينار كويتي 93.75 256.13 ميناء تاجورا جيبوتي 

                      جمموع �إفريقيا                                                                                   22409.51 2978.25

تابع جـدول رقـم  )3-1(

�ملمولون �لآخرون ومبلغ �لتمويل
م�ساهمة �ل�سندوق

)مليون ريال(

�لتكلفة �لإجمالية

)مليون ريال(
��سم �مل�سروع  ب - �آ�سيا

�شندوق الأوبك للتنمية الدولية 40.00 مليون دولر اأمريكي * 225.00 650.55 تطوير �شبكة الطرق �شري لنكا

ال�شندوق الكويتي للتنمية الإقت�شادية العربية 53.00 مليون دولر اأمريكي

�شندوق اأبو ظبي للتنمية 31.40 مليون دولر اأمريكي

�شندوق الأوبك للتنمية الدولية 30.00 مليون دولر اأمريكي *

200.00 1080.00 اإن�شاء حمطة توليد كهرباء �شيخالبهاء بنجالدي�س

425.00 1730.55 جمموع �آ�سيا

3403.25 24140.06 �لإجمايل �أ + ب

 * من املتوقع امل�شاهمة يف امل�شروع
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�لف�سل �لثاين 

�لن�ساط �لتنموي خالل �لفرتة

1395/1394 - 1434/1433هـ )1975 - 2012م(



التقرير ال�سنوي )2012م )38

يركز ال�سندوق يف �سيا�سته التنموية على دعم م�ساريع القطاعات االإقت�سادية واالإجتماعية ذات االأولوية للدول امل�ستفيدة، بغية حتقيق التنمية امل�ستدامة، وقد بلغ اإجمايل اإتفاقيات القرو�ض املوقعة 

اإقت�ساديًا مببلغ             اإمنائيًا وبرناجمًا  518 م�سروعًا  اإتفاقية قر�ض خ�س�ست لتمويل   535 1434/1433هـــ )2012م(  نهـــــاية عـــــــام  1395/1394هـــ )1975م( وحتـــى  منذ بداية ن�ساط ال�سندوق يف عام 

اإجمايل قدره  39763.24 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:

م�شاهمات ال�شندوق الرتاكمية

جـدول رقـم )2-1(                                         )مباليني الريالت(

عدد �إتفاقيات �لقرو�س 

�ملوقعة

�مل�ساريع و�لرب�مج �لرب�مج �مل�ساريع عدد �لدول 

�ملبلغ�مل�ستفيدة �لعدد �ملبلغ �لعدد �ملبلغ �لعدد

*535 39763.24 *518 737.61 26 39025.63 492 80

* يعود ال�شبب يف اأن عدد اإتفاقيات القرو�س املوقعة يزيد عن عدد امل�شاريع والربامج اإىل ح�شول عدد من امل�شاريع على اأكرث من قر�س.

التوزيع اجلغرايف لقرو�س ال�شندوق الرتاكمية
جـدول رقـم )2-2(                                       )مباليني الريالت(

�إجمايل �مل�ساريع و�لرب�مج �لرب�مج �مل�ساريع

عدد �لدول �ملنطقة

٪ من �لإجمايل �ملبلغ �لعدد �ملبلغ �لعدد �ملبلغ �لعدد

50.43

47.60

1.97

20051.53

18926.15

785.56

303

203

12

383.09

242.02

112.50

23      

2       

1       

19668.44

18684.13

673.06

280

201

11

44

29

7

اإفريقيا

اآ�شيا

مناطق اأخرى

100 39763.24 518 737.61 26 39025.63 492 80 �لإجمايل
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التوزيع القطاعي لقرو�س ال�شندوق الرتاكمية

)مباليني الريالت( جـدول رقـم )3-2( 

٪ من �لإجمايل 

�لإجمايل 
�لقطاع

�ملبلغ  عدد �مل�ساريع و�لرب�مج 

30.59

29.90

18.64

6.00

4.26

1.00

0.69

15.97

21.36

23.52

6.96

8.10

5.63

2.83

4.88

3.68

12161.92

11885.30

7413.40

2385.96

1694.20

391.74 

276.62

6350.79

8491.60

9351.48

2770.76

3213.42

2241.06

1126.24

1942.60

1464.85

174

168

114

16

22

16

6

84

59

155

39

59

37

20

18

28

 اأ - النقل والإت�شالت: 

1- النقل 

 - الطرق 

 - ال�شكك احلديدية 

 -  املوانئ البحرية 

 -  املطارات 

2- الإت�شالت 

ب - الزراعة 

ت - الطاقة 

ث - البنية الإجتماعية: 

1- املياه وال�شرف ال�شحي 

2- التعليم 

3- ال�شحة 

4- الإ�شكان والتنمية احل�شرية 

ج - ال�شناعة والتعدين 

ح - القطاعات الأخرى 

100 39763.24 518 �لإجمايل

التوزيع القطاعي لقرو�س ال�شندوق الرتاكمية

٪ 30.59

٪ 15.97

٪ 21.36

٪ 23.52

٪ 4.88
٪ 3.68

النقل والإت�شالت

الزراعة

الطاقة

البنية الإجتماعية

ن
دي

ع
والت

ة 
ع

�شنا
ال

ى
ر

خ
لأ

ت ا
عا

طا
ق

ل
ا
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التوزيع القطاعي واجلغرايف لقرو�س ال�شندوق الرتاكمية

)مباليني الريالت(  جـدول رقـم )4-2(  

�لقطاع

مناطق �أخرى�آ�سيا�إفريقيا

�ملبلغعدد �مل�ساريع و�لرب�مج�ملبلغعدد �مل�ساريع و�لرب�مج�ملبلغعدد �مل�ساريع و�لرب�مج

اأ - النقل والإت�شالت 

              1  - النقل 

 - الطرق 

 - ال�شكك احلديدية 

 - املوانئ البحرية 

 - املطارات 

       2- الإت�شالت 

ب - الزراعة 

ت - الطاقة 

ث - البنية الإجتماعية 

1-  املياه وال�شرف ال�شحي 

2- التعليم 

3- ال�شحة 

4-  الإ�شكان والتنمية احل�شرية 

ج - ال�شناعة والتعدين 

ح - القطاعات الأخرى

100  

96

67

8

11

10

 4

66

21

83

23

32

17

11

12

21

5660.93

5518.24

3140.73

1291.08

836.28

250.15

142.69

4885.48

2829.73

4789.09

1792.08

1649.13

702.76

645.12

 1277.21

609.09

69

67

44

8

9

6

2

18

37

67

14

27

18

8

6

6

6232.24

6098.31

4116.52

1094.88

745.32

141.59

133.93

1465.31

5550.81

4269.14

921.68

1564.29

1369.55

413.62

665.39

743.26

5

5

3

-

2

-

-

-

1

5

2

-

2

1

-

1

268.75

268.75

156.15

 -

112.60

 -

-

-

111.06

293.25

57.00

-

168.75

67.50

-

112.50

30320051.5320318926.1512785.56�لإجمايل
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التوزيع اجلغرايف لقطاع النقل والإت�شالت

                      

جـدول رقـم )2-5(  )مباليني الريالت(

�ملنطقة

�لـنـقـل
�لإجمايل�لإت�سالت

�ملطار�ت�ملو�نئ �لبحرية�ل�سكك �حلديدية�لطرق

عدد �مل�ساريع 

و�لرب�مج
�ملبلغ

عدد �مل�ساريع 

و�لرب�مج
�ملبلغ

عدد �مل�ساريع 

و�لرب�مج
�ملبلغ

عدد �مل�ساريع 

و�لرب�مج
�ملبلغ

عدد �مل�ساريع 

و�لرب�مج
�ملبلغ

عدد �مل�ساريع 

و�لرب�مج
�ملبلغ

673140.7381291.0811836.2810250.154142.691005660.93اإفريقيا

444116.5281094.889745.326141.592133.93696232.24اآ�شيا

5268.75----2112.60--3156.15مناطق اأخرى

1147413.40162385.96221694.2016391.746276.6217412161.92�لإجمايل

التوزيع اجلغرايف لقطاع البنية الإجتماعية

                                  

)مباليني الريالت( جـدول رقـم )6-2(  

�ملنطقة

�لبنية �لإجتماعية
�لإجمايل

�لإ�سكان و�لتنمية �حل�سرية�ل�سحة�لتعليم�ملياه و�ل�سرف �ل�سحي

عدد �مل�ساريع 

و�لرب�مج
�ملبلغ

عدد �مل�ساريع 

و�لرب�مج
�ملبلغ

عدد �مل�ساريع 

و�لرب�مج
�ملبلغ

عدد �مل�ساريع 

و�لرب�مج
�ملبلغ

عدد �مل�ساريع 

و�لرب�مج
�ملبلغ

231792.08321649.1317702.7611645.12834789.09اإفريقيا

14921.68271564.29181369.558413.62674269.14اآ�شيا

2168.75167.505293.25--257.00مناطق اأخرى

392770.76593213.42372241.06201126.241559351.48�لإجمايل
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التوزيع اجلغرايف لباقي القطاعات
جـدول رقـم )2-7(                )مباليني الريالت(

�ملنطقة

�لقطاعات �لأخرى�ل�سناعة و�لتعدين�لطاقة�لزر�عة

عدد �مل�ساريع 

و�لرب�مج
�ملبلغ

عدد �مل�ساريع 

و�لرب�مج
�ملبلغ

عدد �مل�ساريع 

و�لرب�مج
�ملبلغ

عدد �مل�ساريع 

و�لرب�مج
�ملبلغ

664885.48212829.73121277.2121609.09اإفريقيا

181465.31375550.816665.396743.26اآ�شيا

1112.50--1111.06--مناطق اأخرى

846350.79598491.60181942.60281464.85�لإجمايل

التمويل امل�شرتك الرتاكمي
جـدول رقـم )2-8(                  )مباليني الريالت(

�لتمويل �مل�سرتك ٪ 
�لقرو�س �ملمولة متوياًل م�سرتًكا �لقرو�س �ملوقعة

�ملنطقة
�ملبلغ �لعدد �ملبلغ �لعدد

71.95 14427.43 223 20051.53 303 اإفريقيا

58.99 11164.72  107 18926.15  203 اآ�شيا

33.11 260.10  5 785.56  12 مناطق اأخرى

65.01 25852.25  335 39763.24  518 �لإجمايل

امل�شحوبات الرتاكمية
جـدول رقـم )2-9(                 )مباليني الريالت(

�مل�سحوبات  ٪

�مل�سحوبات �لقرو�س �ملوقعة

عدد �لدول �ملنطقة

�ملبلغ �لعدد �ملبلغ �لعدد

65.99 13232.15  276 20051.53 303  44 اإفريقيا

73.04 13825.22  187 18926.15  203  29 اآ�شيا

64.27 504.88 11 785.56 12  7 مناطق اأخرى

69.31 27562.25 474 39763.24  518  80 �لإجمايل



م�سروع حتت �ل�سوء

�ملياه و�ل�سرف �ل�سحي باجلمهورية �ليمنية
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يف  متقدمًا  وموقفًا  خا�سة  اأهمية  اليمنية  اجلمهورية  يف  املائية  املــوارد  واإدارة  تنمية  تكت�سب 

املتاحة  املائية  مواردها  يف  احلاد  النق�ض  ب�سبب  واالإجتماعية،  االإقت�سادية  التنمية  اإ�سرتاتيجية 

واملتمثلة باملياه ال�سطحية واجلوفية، وتعترب م�سكلة املياه من اأهم واأ�سعب التحديات التنموية التي 

ال�سرب  اإىل مياه  الو�سول  التقليدية و�سعوبة  املياه  اإ�ستخدامات  لزيادة  نتيجة  تواجهها اجلمهورية 

وندرة خدمات ال�سرف ال�سحي. ونظرًا لوجود هذه امل�سكالت الكبرية، فقد تطلب االأمر بذل مزيد 

من االإهتمام مب�ساريع املياه وال�سرف ال�سحي خا�سة يف املناطق احل�سرية والريفية ذات االأهمية، 

والتي حتتاج اإىل اإي�سال خدمات املياه وال�سرف ال�سحي ب�سكل عاجل وملح. وقد �ساهم ال�سندوق 

على  ال�سلبية  االآثــار  جتنب  تنفيذها  عند  يراعي  بحيث  احليوي  القطاع  هذا  يف  م�ساريع  تنفيذ  يف 

البيئة وال�سحة العامة واحلفاظ على م�سادر املياه التقليدية و�سبكات ال�سرف ال�سحي التي تكونت 

جميعها نتيجة لزيادة عدد ال�سكان. وا�ستمرارًا يف تنفيذ وجناح هذه امل�ساريع املائية فقد مت عمل 

الدرا�سات والت�ساميم ل�سبكات تزويد املياه ومعاجلة مياه ال�سرف ال�سحي يف عدد من املدن يف 

والقرى  املدن  املدى خلدمة  بعيدة  واأخــرى  املدى  كما مت عمل خطط ق�سرية  اليمنية،  اجلمهورية 

مبياه ال�سرب وال�سرف ال�سحي اإىل جانب اإعداد الدرا�سات الهند�سية االأولية والتف�سيلية ووثائق 

العطاءات.

�ملياه و�ل�سرف �ل�سحي باجلمهورية �ليمنية
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الأهمية :

املتكاملة  االإدارة  حتقيق  يف  الرغبة  من  ال�سحي  وال�سرف  ال�سرب  مياه  م�ساريع  اأهمية  تنبع 

املا�سية،  ال�سنوات  ب�سكل كبري خالل  تزايدت  التي  الالزمة  االإحتياجات  تلبية  واإىل  املائية  للموارد 

املدن  لبع�ض  باالإ�سافة  بهما،  املحيطة  والقرى  وتعز  �سنعاء  ملدينتي  وتو�سيلها  باإمدادها  وذلــك 

احل�سرية االأخرى. وتكمن اأهمية تنفيذ م�ساريع املياه وال�سرف ال�سحي يف املدن واملراكز احل�سرية 

يف اليمن باالآتي:

اإ�سرتاتيجية طويلة  1-   تاأ�سي�ض بنية متينة خلدمات املياه وال�سرف ال�سحي قادرة على دعم 

االأمد حتقق اأهداف وغايات توفري خدمات املياه وال�سرف ال�سحي ب�سورة فعالة وقابلة 

لالإ�ستدامة البيئية واالإجتماعية.

اإيرادات املوؤ�س�سات وفروعها يف املراكز احل�سرية مبا ي�سمن حتقيق الالمركزية  2-   حت�سني 

واالإ�ستقرار املايل لهذه الفروع.

3-   حماية وتعزيز �سحة املواطن واحلد من تكاليف ال�سحة العامة من خالل توفري بيئة نظيفة 

و�سحية نتيجة حت�سني نوعية مياه ال�سرب وال�سرف ال�سحي وجودتها.  

4-    حماربة الفقر واإيجاد فر�ض عمل من خالل تنفيذ م�ساريع تعتمد على تكثيف العمالة وتعزيز 

فر�ض ح�سول املراأة على التعليم.

الذين                        االأ�سخا�ض  ن�سبة  تخفي�ض  منها  والتي  لالألفية  االإمنائية  االأهــداف  اإىل  5-    الو�سول 

ال�سحي  ال�سرف  وخدمات  املاأمونة  ال�سرب  مياه  على  باإ�ستمرار  احل�سول  ميكنهم  ال 

االأ�سا�سية  اإىل الن�سف بحلول العام 2015م.
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الأهداف :

تهدف م�ساريع املياه وال�سرف ال�سحي يف اجلمهورية اليمنية اإىل توفري خدمات املياه ال�ساحلة 

لل�سرب وخدمات ال�سرف ال�سحي للمراكز واملدن احل�سرية ب�سورة قابلة لالإ�ستمرار ومواكبة للخطط 

من  وذلك  للمياه،  الوطنية  لالإ�سرتاتيجية  وفقًا  الفقر  حدة  من  والتخفيف  االألفية  واأهــداف  اخلم�سية 

خالل املكونات التالية:

1-  درا�سة تطوير م�سادر مياه ال�سرب للمراكز واملدن احل�سرية.

2-   القيام بدرا�سة اجلدوى االإقت�سادية واالإجتماعية والدرا�سات الفنية والبيئية واإعداد الت�ساميم 

ووثائق املناق�سات مل�ساريع املياه وال�سرف ال�سحي.

3-   تنفيذ وتو�سيع واإعادة تاأهيل �سبكات املياه التقليدية و�سبكات مياه ال�سرف ال�سحي وحمطات 

املعاجلة من اأجل االإ�ستفادة منها يف اأعمال الري.

4-  تقدمي الدعم الفني املوؤ�س�سي ملرافق املياه يف املدن احل�سرية.

5-   ت�سجيع القطاع اخلا�ض على امل�ساهمة يف تنفيذ وت�سغيل م�ساريع املياه يف املراكز �سبه احل�سرية.

به  اأو�ست  ملا  وفقًا  ال�ساحلية  املناطق  ال�سكاين يف  التواجد  يعزز  البحر مبا  مياه  6-   درا�سة حتلية 

االإ�سرتاتيجية الوطنية للمياه.
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الو�شف : 

تتكون م�ساريع املياه وال�سرف ال�سحي يف مدينتي �سنعاء وتعز واملناطق احل�سرية التابعة لهما من 

العنا�سر التالية:

اأ - اأعمال مياه ال�شرب والتي تتمثل بالآتي:

1-  حفر وجتهيز اآبار ارتوازية.

2-  تركيب خطوط كهربائية وخطوط اأنابيب لتو�سيل املياه اإىل املحطات الرئي�سية.

3-  توريد وتركيب م�سخات يف املحطات الرئي�سية لزيادة طاقة ال�سخ.

4-  ت�سييد خزانات مياه يف مناطق خمتلفة.

5-  توريد وتركيب �سنابري عمومية وتو�سيالت املنازل.

ب - اأعمال ال�شرف ال�شحي والتي تتمثل بالآتي: 

1-  توفري وتركيب �سبكة ال�سرف ال�سحي الرئي�سية والفرعية باأقطار ترتاوح  ما بني 100–750 مليمرتًا.

2- مد وتركيب تو�سيالت ال�سرف ال�سحي اإىل املنازل.

3-  بناء املن�ساآت الالزمة ملحطة تنقية املياه ومعاجلة الف�سالت وت�سريف مياه ال�سرف ال�سحي بعد 

تنقيتها.

4- �سراء وت�سييد وتركيب معدات التح�سري والتكرير وحمطات ال�سخ.

5- ت�سييد برك للرت�سيب م�ساحتها االإجمالية تبلغ حوايل 20 هكتار.

6-  ت�سييد مباين لالإدارة واملخازن والور�ض وغرف للمولدات الكهربائية االإحتياطية.

ــة، والـــتـــي تــ�ــســمــل اأجــهــزة                                                               ــي ــائ ــكــهــرب ــب االأجــــهــــزة واملــــعــــدات املــيــكــانــيــكــيــة وال ــي ــرك 7-  تــوفــري وت

قيا�ض تدفق املياه، امل�سخات، االآونا�ض، واملولدات الكهربائية االإحتياطية.

ت -    اخلدمات الإ�شت�شارية:

 وت�سمل اخلدمات الهند�سية واالإ�سراف على اأعمال امل�سروع.
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التكاليف والتمويل:

بلغت التكاليف االإجمالية للم�ساريع التي �ساهم ال�سندوق يف متويلها حوايل 1950 مليون ريال 

�سعودي اأي ما يعادل 520 مليون دوالر اأمريكي، قام ال�سندوق بتمويل م�ساريع املياه التقليدية ومياه 

ال�سرب وال�سرف ال�سحي يف مدينة �سنعاء بقر�سني بلغ اإجمايل مبالغهما حوايل 98 مليون ريال 

�سعودي، وم�سروع واحد للمياه التقليدية ومياه ال�سرب وال�سرف ال�سحي يف مدينة تعز بقر�ض بلغت 

قيمته حوايل 61 مليون ريال �سعودي، باالإ�سافة اإىل تخ�سي�ض منحتني ماليتني من حكومة اململكة 

مقدارهما حوايل 825 مليون ريال �سعودي لربنامج املياه التقليدية ومياه ال�سرب وال�سرف ال�سحي 

للمدن احل�سرية.

دور ال�شندوق يف اجلمهورية اليمنية:

لعب ال�سندوق دورًا بارزًا واأ�سا�سيًا يف دعم م�سرية التنمية يف اجلمهورية اليمنية منذ ما يقارب 

تقدر  اإجمالية  بتكلفة  تنمويًا  24 م�سروعًا  لتمويل  مي�سرة  تقدمي قرو�ض  وذلك عن طريق  �سنة   37

بحوايل 2140 مليون ريال �سعودي، اإ�سافة اإىل اإدارة عدد من امل�ساريع االإمنائية املمولة من منحة 

وكذلك  اأمريكي،  دوالر  مليون   1000 حوايل  اأي  �سعودي  ريال  مليون   3750 البالغة  االأوىل  اململكة 

امل�ساريع االإمنائية املمولة من  منحة اململكة الثانية البالغة 12187.50 مليون ريال �سعودي اأي حوايل 

3250 مليون دوالر اأمريكي والتي مت تخ�سي�ض جزءًا منها لعدد من امل�ساريع �سملت قطاعات هامة 

بجانب قطاع املياه وال�سرف ال�سحي مثل قطاعات الطاقة والزراعة والنقل وال�سحة والتعليم. وقد 

كان لل�سندوق دور بارز يف تنفيذ االإ�سرتاتيجية اخلا�سة بقطاع املياه وال�سرف ال�سحي بالتن�سيق مع 

اجلهات املعنية بجميع حمافظات اليمن لتذليل العوائق التي واجهت امل�ساريع خالل فرتة التنفيذ، 

مع �سمان اإ�ستمرارية االإنتفاع من تلك امل�ساريع وفقًا للمعايري الدولية.



�لف�سل �لثالث

ن�ساط �ل�سندوق يف جمال

متويل و�سمان �ل�سادر�ت �لوطنية
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يهدف برنامج ال�سادرات ال�سعودية اإىل امل�ساهمة يف تنويع م�سادر الدخل الوطني 

ال�سعودية  ال�سادرات  لتنمية  الالزمني  وال�سمان  التمويل  ت�سهيالت  تقدمي  خالل  من 

1421-1422هـ  املـــايل  العــام  فـــــي  البــرنامج  اإنطــــــــالق  النفــط اخلــام. ومنــــــذ  غيــر 

)2001م(، �ساهم بتقدمي خدمات التمويل للم�سدرين ال�سعوديني وامل�ستوردين االأجانب 

ل�سلع �سعودية، كما مت اإطالق خدمة ال�سمان يف نهاية العام 2003م كت�سهيل اآخر يقدمه 

الربنامج للم�سدرين ال�سعوديني.

اأوًل – ن�شاط متويل ال�شادرات:

اأ -   عمليات متويل ال�شادرات املعتمدة من قبل ال�شندوق: 

تلقى ال�سندوق من خالل الربنامج جمموعة من طلبات التمويل لعمليات ت�سديرية 

ال�سندوق منها  اإعتمد  وقد  1434/1433هـــ )2012م(،  املايل  العام  ل�سلع وطنية خالل 

متـويل 13 عملية ت�سديرية ل�سلع غري النفط اخلام بقيمة اإجمالية بلغت حوايل 1908.75 

مليون ريال �سعودي، وبذلك ي�سبح اإجمايل طلبات التمويل التي اإعتمدها ال�سندوق منذ 

اإنطالق الربنامج 115 طلبًا بقيمة و�سلت اإىل حوايل 9691.54 مليون ريال �سعودي بعد 

التمويل  الربنامج جمموعة من طلبات  لدى  يوجد  كما  امللغاة،  املعتمدة  العمليات  حذف 

حتت الدرا�سة. وتتعلق العمليات املعتمدة خالل هذا العام بت�سدير �سلع وخدمات �سعودية 

اأ�سمدة  الدول  اإىل هذه  ال�سادرات  وت�سمل  واليمن،  وباك�ستان  وم�سر  تركيا  كل من  اإىل 

يوريا وم�ستقات برتولية وبرتوكيماويات. كما ت�سمنت العمليات املعتمدة فتح وزيادة مبالغ 

ت�سعة خطوط متويل مع بنوك خارجية لتمويل �سادرات �سعودية متنوعة يف كل من تركيا 

واالأردن واأذربيجان، وهذه العمليات مو�سحة يف اجلدول التايل:

عمليات التمويل املعتمدة خالل العام 2012م
)مباليني الريالت( جـدول رقـم )1-3( 

�مل�ستورد�جلهة �مل�سدرة�ملبلغ�مل�ستفيد - �لدولةنوع �ل�سلعة - �خلدمة

متنوعمتنوع18.75البنك الأردين الكويتي -  الأردنخط متويل

متنوعمتنوع75.00بنك التمويل الكويتي الرتكي - تركياخط متويل

متنوعمتنوع18.75بنك دينز - تركياخط متويل

متنوعمتنوع75.00بنك �شكر - تركياخط متويل

متنوعمتنوع56.25بنك تركيا فاينان�س كتليم - تركياخط متويل

متنوعمتنوع56.25بنك اكتيف - تركياخط متويل

متنوعمتنوع75.00بنك اآ�شيا - تركياخط متويل

متنوعمتنوع112.50بنك هالك - تركياخط متويل

375.00احلكومة الباك�شتانية- باك�شتاناأ�شمدة يوريا

ال�شركة ال�شعودية 

لل�شناعات 

الأ�شا�شية )�شابك(

احلكومة الباك�شتانية

متنوع937.50الهيئة امل�شرية العامة للبرتول - م�شرم�شتقات برتولية
الهيئة امل�شرية العامة 

للبرتول

متنوعمتنوع15.00بنك امره - اأذربيجانخط متويل

�شركة اآل ح�شني للحديدمتنوع18.75�شركة اآل ح�شني للحديد - اليمنمتنوع

75.00ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات - ال�شعوديةبرتوكيماويات
ال�شركة الوطنية 

للبرتوكيماويات 
متنوع

 1908.75الإجمايل 
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ب – اإتفاقيات متويل ال�شادرات املوقعة:

وقع ال�سندوق فــي العــــام املايل 1434/1433هـ )2012م( 20 اإتفاقية خا�سة بتمويل عمليات ت�سدير بقيمة اإجمالية بلغت 2973.75 مليون ريال �سعودي، وبذلك ي�سبح اإجمايل عدد االإتفاقيات املوقعة 

منذ اإنطالق الربنامج 111 اإتفاقية مببلغ يقارب 9408 مليون ريال �سعودي، والعمليات املوقعة خالل العام 2012م كانت ل�سالح م�ستوردين يف كل من ال�سودان وتركيا وباك�ستان وم�سر واليمن وموريتانيا ، 

وا�ستملت ال�سلع امل�سدرة على اأ�سمدة يوريا وم�ستقات برتولية و�سلع متنوعة، اإ�سافة اإىل توقيع اإتفاقيات خطوط متويل ل�سالح عدد من البنوك يف كل من موريتانيا وتركيا واأذربيجان واالأردن، كما يف اجلدول 

التايل:

عمليات التمويل املوقعة خالل العام 2012م
جـدول رقـم )3-2(                                                                           )مباليني الريالت(

�مل�ستورد�جلهة �مل�سدرة�ملبلغ�مل�ستفيد - �لدولةنوع �ل�سلعة

احلكومة الباك�شتانيةال�شركة ال�شعودية لل�شناعات الأ�شا�شية )�شابك(375.00احلكومة الباك�شتانية - باك�شتاناأ�شمدة يوريا

متنوع�شركة الواحة للبرتوكيماويات150.00�شركة الواحة - ال�شعودية برتوكيماويات

متنوعمتنوع15.00بنك الوفاء املوريتاين - موريتانيا خط متويل

حكومة موريتانيامتنوع281.25حكومة موريتانيا - موريتانيا متنوعة

�شركة �شكر كنانةمتنوع93.75�شركة �شكر كنانة - ال�شودان متنوعة

�شركة �شكر النيل الأبي�سمتنوع93.75�شركة �شكر النيل الأبي�س - ال�شودان متنوعة

متنوعمتنوع18.75البنك الأردين الكويتي - الأردن خط متويل

متنوعمتنوع56.25بنك الربكة الرتكي - تركيا خط متويل

متنوعمتنوع75.00بنك التمويل الكويتي الرتكي - تركيا خط متويل

متنوعمتنوع18.75بنك دينز - تركيا خط متويل

متنوعمتنوع75.00بنك �شكر - تركيا خط متويل

متنوعمتنوع56.25بنك تركيا فاينان�س كتليم - تركيا خط متويل

متنوعمتنوع56.25بنك اكتيف - تركيا خط متويل

متنوعمتنوع75.00بنك اآ�شيا - تركياخط متويل

متنوعمتنوع112.50بنك هالك - تركياخط متويل

الهيئة امل�شرية العامة للبرتولمتنوع937.50الهيئة امل�شرية العامة للبرتول - م�شرم�شتقات برتولية

�شركة اآل ح�شني للحديدمتنوع18.75�شركة اآل ح�شني للحديد - اليمنمتنوعة

متنوعال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات75.00ال�شركة الوطنية - ال�شعوديةبرتوكيماويات

متنوعمتنوع15.00بنك امره - اأذربيجانخط متويل

احلكومة الباك�شتانيةال�شركة ال�شعودية لل�شناعات الأ�شا�شية )�شابك(375.00احلكومة الباك�شتانية - باك�شتاناأ�شمدة يوريا

2973.75�لإجمايل 



التقرير ال�سنوي )2012م )52

     ت - ن�شاط التمويل ح�شب التوزيع اجلغرايف

)مباليني الريالت( جـدول رقـم )3-3(       

٪ من �ملبلغ �ملبلغ ٪ من عدد �لعمليات  عدد �لعمليات �ملنطقة

45.10 4370.84 59.13 68 اإفريقيا

54.51 5283.20 40.00 46 اآ�شيا

0.39 37.50 0.87 1 مناطق اأخرى

100 9691.54 100 115 �لإجمايل

40.00

59.13

0.87

�إفريقيا

�آ�سيا

مناطق 

�أخرى
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ث - ن�شاط التمويل ح�شب القطاع

)مباليني الريالت(  جدول رقم )4-3(                                                                                 

٪ من �ملبلغ�ملبلغ٪ من عدد �لعملياتعدد �لعمليات�لقطاع

3933.911055.4010.89�شناعات معدنية

1916.524594.0947.40�شناعات كيماوية

119.571650.0017.03م�شاريع راأ�شمالية

86.96224.712.32�شناعات اأخرى

3833.042167.3422.36خطوط متويل

  100 1151009691.54�لإجمايل

�شناعات كيماوية 

�شناعات معدنية

�شاريع راأ�شمالية
م

�شناعات اأخرى

خطوط متويل

6.96

9.57

16.52

33.91

33.04
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ج - ن�شاط التمويل ح�شب الدول امل�شتفيدة

)مباليني الريالت( جـدول رقـم )5-3(    

�ملبلغ عدد �لعمليات
�أ - �إفريقيا

�لدولة

75.00 3 تون�س

0.76 1 اجلزائر

412.50 2 ال�شنغال

1813.28 53 ال�شودان

18.75 1 �شي�شل

1754.30 6 م�شر

296.25 2 موريتانيا

4370.84 68 جمموع اإفريقيا

�ملبلغ عدد �لعمليات
ب - �آ�سيا

�لدولة

86.25 3 الأردن 

15.00 1 اأذربيجان

281.07 5 الإمارات العربية املتحدة

125.33 1 اإيران

2467.50 6 باك�شتان

143.00 1 البحرين

1106.25 11 تركيا

469.34 6 ال�شعودية *

3.26 1 �شورية

37.50 2 لبنان

548.70 9 اليمن

5283.20 46 جمموع اآ�شيا

�ملبلغ عدد �لعمليات
ت - مناطق �أخرى

�لدولة

37.50 1 الوليات املتحدة الأمريكية

37.50 1 جمموع مناطق اأخرى

9691.54 115 �لإجمايل �أ+ب+ت

نح للم�شدرين ال�شعوديني  * خطوط متويل متمُ

ثانياً– خدمة �شمان ال�شادرات:

تهدف خدمة �سمان ال�سادرات اإىل حماية حقوق امل�سدرين ال�سعوديني من خماطر التعرث يف 

احل�سول على عوائد الت�سدير ، وذلك بتغطية خماطر عدم ال�سداد ال�سيا�سية والتجارية من خالل 

وثائق ال�سمان باأنواعها املختلفة وهي: 

اأ -   الوثائق ال�شاملة: هي التي يتم مبوجبها تغطية عدد غري حمدد من عمليات الت�سدير حلامل 

اخل�سائر  من   ٪90 اإىل  فيها  التغطية  ن�سبة  وت�سل  امل�ستوردين،  من  حمدد  غري  لعدد  الوثيقة 

الناجتة عن املخاطر التجارية اأو ال�سيا�سية، ومدة هذه الوثائق �سنة واحدة جتدد �سنويًا ب�سكل 

تلقائي باإتفاق االأطراف املعنيني بالوثيقة . 

ب-   الوثائق املحددة: هي التي يتم مبوجبها تغطية عملية ت�سديرية واحدة مل�سدر واحد ومل�ستورد 

اأو  التجارية  املخاطر  عن  الناجتة  اخل�سائر  من   ٪90 اإىل  فيها  التغطية  ن�سبة  وت�سل  واحــد، 

ال�سيا�سية، ومدة هذا النوع من الوثائق حمددة باإنتهاء مدة الوثيقة، وغالبًا تكون مدة الوثيقة 

3 �سنوات. 

ت-   اإتفاقية التعاون مع البنوك املحلية: هي عبارة عن اإتفاقية يتم اإبرامها بني ال�سندوق واأحد 

خدمات  اأو  �سلع  الإ�سترياد  املفتوحة  امل�ستندية  االإعتمادات  تعزيز  اإىل  تهدف  املحلية،  البنوك 

للم�سدرين  البنوك  تقدمه  الذي  لل�سحن  والالحق  ال�سابق  للتمويل  �سمان  وتقدمي  �سعودية، 

ال�سعوديني والتعاون مع البنوك يف جمال تبادل املعلومات االئتمانية. 

 ن�شاط خدمة �شمان ال�شادرات خالل العام 1433/ 1434هـ )2012م(: 

�سمان  وثيقة   18 وجتديد  باإ�سدار  )2012م(  1434/1433هـــــ  العام  خــالل  ال�سندوق  قــام 

ُنفذ من خالل هذه  ريال،  مليون   2947 بلغت  اإجمالية  بقيمة  النفط اخلام  �سعودية غري  �سادرات 

الوثائق عمليات ل�سادرات وطنية بقيمة بلغت 2065 مليون ريال �سعودي، وهذه الوثائق مو�سحة يف 

اجلدول التايل:
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وثائق ال�شمان امل�شدرة خالل العام 1433/ 1434 هـ )2012م(

جـدول رقـم )3-6(                                                )مباليني الريالت(

قيمة �لوثيقة��سم حامل �لوثيقة
عدد

�مل�ستوردين
�لدول �مل�سمولة بالوثيقة

الأردن ، الإمارات العربية املتحدة ، قطر7.123�شركة اأ�شرتا الزراعية

الوليات املتحدة الأمريكية ، لبنان ، قطر ، الإمارات العربية املتحدة ، الكويت ، البحرين ، الأردن6.4523�شركة اأرنون لل�شناعات البال�شتيكية

الأردن ، اأ�شبانيا ، الربتغال ، م�شر ، اإيطاليا ، ت�شيلي7.507�شركة �شناعات اخلريف

الأردن ، املغرب ، دول اخلليج العربي ، م�شر29.9658جمموعة الوطنية لل�شناعة

نيجرييا ، م�شر ، بريطانيا ، تون�س ، فرن�شا ، بلغاريا ، اجلزائر3.3717ال�شركة املتحدة للبال�شتيك

قطر ، الأردن ، م�شر16.214احتاد اخلليج للع�شريات

الإمارات العربية املتحدة ، قطر38.2517ال�شركة املتحدة لزيوت الت�شحيم )يونيلوب(

مان ، قطر ، الأردن ، الربتغال ، الإمارات العربية املتحدة ، باك�شتان ، قرب�س ، اإيطاليا ، اجلزائر13.9940�شركة اخلزف ال�شعودي فرن�شا ، اأ�شبانيا ، الكويت ، �شلطنة عمُ

فرن�شا ، م�شر ، �شوي�شرا ، بريطانيا ، بلجيكا ، تون�س ، رومانيا9.9020�شركة نابكو للتغليف املتعدد )نابكو مالتيبك(

م�شر ، تنزانيا ، بلجيكا ، فرن�شا2.0116�شركة نابكو احلديثة ملنتجات البال�شتيك

م�شر ، فرن�شا ، املغرب1.4311�شركة نابكو للدائن التغليف املركبة

مان ، قطر ، الكويت ، الهند ، باك�شتان ، تركيا ، موزامبيق ، جنوب اإفريقيا ، البحرين ، لبنان1597.50394ال�شركة ال�شعودية لل�شناعات الأ�شا�شية )�شابك( الإمارات العربية املتحدة ، �شلطنة عمُ

مان ، الأردن ، الكويت ، قطر ، ماليزيا170.6995�شركة الت�شنيع الوطنية لت�شويق البرتوكيماويات الإمارات العربية املتحدة ، �شلطنة عمُ

البحرين ، م�شر ، الأردن ، الكويت23.4811�شركة الفنار

اإندوني�شيا9.002�شركة اخلريف للبرتول

م�شر ، الأردن ، الكويت ، الإمارات العربية املتحدة ، �شوي�شرا ، الهند ، باك�شتان126.7510�شركة �شبكيم للت�شويق واخلدمات

لبنان ، باك�شتان33019بنك الريا�س

بنجالدي�س ، نيبال ، �شري لنكا ، تركيا ، اإندوني�شيا ، تايالند ، فيتنام ، اجلزائر ، الأردن ، لبنان ، املغرب ، تون�س 553.5049البنك ال�شعودي الفرن�شي 

2947.11796�لإجمايل



التقرير ال�سنوي )2012م )56

ن�شاط خدمة �شمان ال�شادرات الرتاكمي خالل الفرتة من        

1423/ 1424 هـ - 1433/ 1434 هـ )2003 - 2012م (:

يف  ال�ســادرات  �سمـــان  خدمة  اإنطالق  منذ  باإ�سدارها  ال�سندوق  قام  التي  الوثائق  عدد  بلغ 

عام 2003م وحتى نهاية العام 2012م 53 وثيقة �سمان �سادرات �سعودية غري النفط اخلام  بقيمة 

بقيمة  وطنية  ل�سادرات  عمليات  الوثائق  هذه  خالل  من  وُنفذ  ريال،  مليون   4197 بلغت  اإجمالية 

اإجمالية بلغت قرابة 16000 مليون ريال �سعودي.

ال�شادرات التي مت تغطيتها بال�شمان من عام 2003م وحتى نهاية 

العام 2012م

 جـدول رقـم )3-7(                                                                                                                           )مباليني الريالت(

قيمة �ل�سادر�ت �لتي مت تغطيتها بال�سمان  �ل�سنة

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

2065.16 2012

15977.06 �ملجموع

2065.16

2902.71

2498.38

2261.98

3525.44

1760.24

715.25

203.59

42.33

1.98

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



�ملـالحـق
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�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�إفريقيا

الدولة

تابع

بوركينا فا�شو

34.00- التنمية الريفية املتكاملة يف باجري 

376.87

37.50- طريق يجريي�شو – ديبوجو 

45.00- �شد �شامنديني 

45.00- طريق كودوجو – ديدوجو 

42.00- اإن�شاء وجتهيز م�شت�شفى مانقا الإقليمي 

8.70- ت�شجري موقامبا بوتوت�شي بوروندي

113.79

14.89- طريق جيتيجا – جيهويف 

39.80- طريق روجومبو – كايانزا 

8.20- طريق نيانزالك – بومتربا 

11.00- دعم التنمية القت�شادية 

20.60- امل�شاكن ال�شعبية يف كامنجي

10.60- دعم التكيف الهيكلي 

17.00- دعم التنمية القت�شادية ت�شاد

57.00 40.00- ال�شوق املركزي يف اأجنامينا 

15.00- دعم القطاع الزراعي تنزانيا

87.40

43.80- طريق كيبيتي – لندي 

7.60- حت�شني مطار مببا 

21.00- اإن�شاء وتاأهيل الطرق الريفية يف زجنبار 

26.02- تو�شعة ميناء لومي توجو

69.24

-     اإعداد درا�شة اجلدوى القت�شادية والت�شميمات مل�شروع املجمع 

ال�شناعي والزراعي لفول ال�شويا
1.22

25.00- اإعادة تاأهيل طريق تاجنواري – �شنكا�شي 

17.00- ا�شت�شالح الأرا�شي يف منطقة مي�شيون تويف 

105.00- تطهري تون�س الكربى تون�س

13.65- املدر�شة القومية للمهند�شني بقاب�س 

114.76- تزويد ال�شاحل وجنوب الوطن باملياه ال�شاحلة لل�شرب

219.37- �شد �شيدي �شعد

ملحق رقم )1( 

اتفاقيات قرو�س ال�شندوق املوقعة خالل الفرتة 1395/1394 - 1434/1433هـ )1975 - 2012م (
  )مباليني الريالت(

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�إفريقيا 

الدولة

- طريق ازيزو – متمة اإثيوبيا
70.50

226.25

- طريق اأ�شو�شا – كرمك 
24.50

- كهرباء الريف مبنطقة جيجيجا دجاهبور 
37.50

- طريق قيدو – مللم براها 
93.75

- التوليد والنقل الكهربائي اأرترييا 
155.25

230.25

- تخ�شري اأرترييا 
40.97

- طريق مندفرا – بارنتو ) املرحلة الأوىل ( 
34.03

- حتديث مطار باجني مبوكي اإفريقيا الو�شطى 
16.00

45.00

- جممع ال�شكر يف واكا 
20.00

- دعم اإنتاج القطن 
9.00

- التنمية الزراعية واحليوانية اأوغندا 
7.36

135.61

- دعم التنمية القت�شادية 
17.00

- اإعادة اإعمار م�شنع �شكر كنيارا 
25.00

- بناء وجتهيز املعاهد الفنية للتعليم والتدريب املهني 
45.00

- كهرباء الريف
41.25

- مطار جابرون الدويل بت�شوانا
34.84

59.39
- موربول للكهرباء 

24.55

45.00- حماية �شواطئ كوتونو بنني

188.00

40.00- اإن�شاء وجتهيز م�شت�شفى �شايف

43.00- اإن�شاء وجتهيز املراكز اجلامعية ) املرحلة الأوىل ( 

60.00- طريق كاندي – �شيغبانا – حدود نيجرييا 

- �شد كمبينجا بوركينا فا�شو
40.00

- �شد باقري 
39.87

- طريق بوبوديول�شو – حدود مايل 
30.00

- تنمية وادي �شورو 
26.00

- طريق با – دانو – حدود �شاحل العاج 
37.50
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�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�إفريقيا�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�إفريقيا

الدولةالدولة

- حماية �شد �شيدي �شعد تابع تون�س
16.00

2200.30

94.93- ميناء جيجل اجلزائر

1408.09

- تزويد مدينة �شفاق�س باملياه ال�شاحلة لل�شرب 
96.15

75.49- �شد القرقار 

- درا�شة ا�شتغالل املياه اجلوفية يف اق�شى اجلنوب 
9.47

83.76- �شد عني الدالية 

- تو�شعة موانئ ال�شيد يف قاب�س وطبلبة وقليبية 
60.00

147.75- �شد بني هارون 

- درا�شة اجلدوى القت�شادية للمركب ال�شناعي يف ال�شمال الغربي 
4.15

293.00- الإ�شكان الجتماعي باجلزائر العا�شمة 

- واحات نفزاوة 
50.00

63.16- حمطة توليد الكهرباء باحلامة 

- م�شاعفة اخلط احلديدي بني برج �شدرية والقلعة الكربى 
88.00

80.00- تزويد مدينتي وهران ومغنية باملاء ال�شالح لل�شرب 

- �شد الهوارب 
50.00

94.00- الإ�شكان الجتماعي بق�شنطينة 

- متويل برنامج التنمية الريفية املندجمة 
132.50

50.00- تهيئة وتو�شعة الري الفالحي مبحيط مينا

- �شد وادي �شجنان اآل �شعود 
100.00

24.00- اإن�شاء وجتهيز مركزين للتكوين املهني 

- مطار طربقة الدويل 
50.00

45.00- الإ�شكان الجتماعي بوليتي وهران وم�شتغامن 

- اإن�شاء وجتهيز مركز الطب ال�شتعجايل بتون�س العا�شمة 
40.00

35.00- بناء وجتهيز خم�س ثانويات ومدر�شة متو�شطة يف عدة وليات 

- التنمية الفالحية املندجمة يف جومني وغزالة 
40.00

10.00- ترميم الإ�شكان الجتماعي بالعا�شمة اجلزائر 

- كلية العلوم القت�شادية 
37.50

75.00- بناء وجتهيز 17 مدر�شة متو�شطة وثانوية يف ولية بومردا�س 

- التنمية الفالحية املندجمة بولية �شيدي بوزيد 
75.00

25.00- بناء وجتهيز مركزين للتكوين والتعليم املهني يف ولية بومردا�س 

- حماية ال�شريط ال�شاحلي من الإجنراف بقرطاج وقمرت وحلق الوادي 
70.00

70.00- بناء 1000 وحدة �شكنية يف ولية بومردا�س 

60.00- بناء وجتهيز م�شت�شفى الثنية بولية بومردا�س 450.00- حمطة كهرباء �شو�شة 

82.00- املدار�س الثانوية 318.75- �شبكة نقل الغاز الطبيعي 

جزر الراأ�س 60.00- تطوير منظومة التدريب املهني 

الأخ�شر

8.66- م�شروع الأ�شماك 

83.66

40.27- ال�شكك احلديدية عرب اجلابون اجلابون

140.03

37.50- الطريق الدائري جلزيرة فوجو ) املرحلة الأوىل ( 

37.50- اإن�شاء وتاأهيل ثمان مدار�س تعليمية 9.00- اإعداد درا�شة معهد ما�شوكو الفني 

34.00- طريق جزيرتي القمر الكربى وموهيلي جزر القمر 90.76- معهد درا�شات العلوم الفنية يف ما�شوكو 

44.00 23.30- مطار يوندوم جامبيا 

  225.67

10.00- اإكمال طريق جزيرتي القمر الكربى وموهيلي 

85.00- التنمية القت�شادية والجتماعية يف املنطقة ال�شمالية جيبوتي 30.16- طريق باجنول – يوندوم 

326.48

25.73- تو�شعة مطار جيبوتي 6.72- مطار يوندوم الدويل )املرحلة الثالثة( 

34.75- تطوير ميناء جيبوتي 12.00- دعم التنمية القت�شادية 

8.50- �شوق الريا�س املركزي يف مدينة جيبوتي 12.49- دعم التكيف الهيكلي 

37.50- تطوير ميناء جيبوتي ) املرحلة الرابعة ( 37.50- طريق مندينابا – �شوما 

26.25- تطوير التعليم 37.50- اإعادة تاأهيل وتطوير مطار باجنول الدويل )املرحلة الثانية( 

15.00- املياه الريفية 28.50- طريق بريكاما – دار �شالمي 

93.75- ميناء تاجورا 37.50- جامعة جامبيا 

)مباليني الريالت(     تابع ملحق رقم )1(            
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�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�إفريقيا

الدولة

37.50- طريق مدينا جونا�س – حدود غينيا تابع ال�شنغال 

927.42 114.00- طريق واكام يف داكار 

92.21- الري بالرهد ال�شودان

2618.15

91.78- طريق هيا ك�شال 

35.30- مطار بورت�شودان 

15.89- تنمية غرب ال�شافانا 

32.83- املحطات الأر�شية لالت�شال عرب الأقمار ال�شناعية 

-    حت�شني وحتديث الت�شال الال�شلكي للطريان واملعدات امل�شاعدة 

للمالحة اجلوية 
22.82

4.23- �شراء معدات العلوم للتعليم 

121.13- طريق نيال كا�س زالنجي 

120.16- �شكر كنانة 

15.30- طريق الرهد 

56.80- اإعمار اجلزيرة 

81.80- اإعمار م�شانع ال�شكر 

70.90- اإعمار اجلزيرة ) القر�س الثاين ( 

44.00- دعم القطاع الزراعي 

563.00- �شد مروي 

225.00- �شد مروي ) قر�س اإ�شايف ( 

150.00- تعلية �شد الرو�شري�س 

200.00- �شكر النيل الأبي�س 

300.00- �شدي اعايل عطربة و�شتيت 

375.00- �شدي اعايل عطربة و�شتيت ) قر�س اإ�شايف ( 

4.33- املرحلة الأوىل من م�شروع امل�شت�شفيات ) اخلدمات ال�شت�شارية ( �شرياليون 

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�شايف ( 

218.75- �شكر جوبا ال�شومال

352.59

35.30- جامعة ال�شومال الوطنية 

68.54- ا�شتكمال م�شروع �شكر جوبا ) القر�س الثاين ( 

30.00- دعم القطاع الزراعي 

114.70- كبوجن لتوليد الكهرباء بالقوة املائية غانا

)مباليني الريالت( تابع ملحق رقم )1(            

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�إفريقيا

الدولة

16.86- طريق كيجايل – جاتونا رواندا 

343.99

45.36- طريق كايونزا – كاجتمبا 

64.27- م�شت�شفى امللك في�شل يف كيجايل 

11.00- دعم قطاع الطرق 

45.00- اإعادة تاأهيل وتو�شعة م�شت�شفى امللك في�شل يف كيجايل 

48.75- طريق كيكو كريو – منبا 

45.00- زيادة اإي�شال الكهرباء اإىل بع�س املناطق بجمهورية رواندا 

19.00- طريق كيتابي – كنقونيل 

48.75- طريق روبينجريا – جا�شي�شا 

65.00- طريق �شلويزي – اأكلينجي زامبيا 

110.00 45.00- طريق كالبو – �شيكوجنو – حدود اجنول 

- الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية للريف زميبابوي 
23.6623.66

30.00- تنمية حو�س نهر اأنامبي ) املرحلة الأوىل ( ال�شنغال 

237.80- تنمية حو�س نهر ال�شنغال 

24.84- طريق كيدوجو – �شرايا 

6.51- اإكمال واإ�شالح طريق ورو�شوجي – باكيل 

4.14- اإ�شكان �شاكر كور ) املرحلة الثانية ( 

56.90- خطة الطوارئ ملياه ال�شرب 

10.68- التنمية الريفية يف �شرق ال�شنغال 

2.75- درا�شة اجلدوى الفنية والقت�شادية مل�شروع طريق ديالكوتو كيدوجو 

8.41- قناة وطريق فرون دوتري بداكار 

22.00- دعم القطاعات القت�شادية 

8.00- دعم القطاعات القت�شادية والجتماعية 

39.25- طريق ديالكوتو – كيدوجو 

57.50- تنمية حو�س نهر اأنامبي ) املرحلة الثانية ( 

78.51- تو�شعة حمطة التوليد يف كاب دوبي�س 

26.89- تطوير الو�شع التعليمي 

45.00- تطوير الزراعات املروية على نهر ال�شنغال 

28.49- تطوير امل�شتوى ال�شحي 

33.75- املياه الريفية ملنطقة حمور ) نوتو – انديو�شمون – باملران ( 

54.50- م�شت�شفى دلل جم 
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الدولة

34.96- تطوير ال�شكك احلديدية تابع الكامريون

223.68

37.50- طريق اآيو�س – بوني�س 

45.00- طريق فومبان – مانكي – ماقبا – ج�شر مابي 

37.50- طريق �شنقروبو – يامو�شكرو كوت دي فوار 

105.00

37.50- من�شاآت التعليم الفني واملهني 

-    طريق �شنقروبو– يامو�شكرو)اجلزء الثاين: تابو– تامودي( 

   ) قر�س اإ�شايف  (
30.00

الكونغو 

الدميقراطية

19.70- اإ�شالح ال�شكك احلديدية 

70.04 50.34- �شيانة �شبكة الطرق 

88.30- ال�شكك احلديدية الكونغو ال�شعبية

164.89 76.59- ا�شتكمال م�شروع ال�شكك احلديدية 

55.84- مياه نريوبي كينيا

398.45

34.59- طريق كينيا – ال�شودان 

114.20- طريق ثيكا – جاري�شا – لبوي 

45.95- جماري ممبا�شا 

39.96- �شد كمبريي لتوليد الطاقة الكهربائية 

15.00- دعم القطاع الزراعي 

31.41- مياه قاري�شا 

37.50- طريق دندوري – جنابيني 

24.00- مركز طوارئ الأطفال ومركز احلروق يف م�شت�شفى كينياتا الوطني 

31.80-  طريق كربي تومبان – بومي هلز وكربي نهر �شانت بول اجلديد ليبرييا

70.60 38.80- حمطة بو�شرود للكهرباء 

13.16- مطار ما�شريو الدويل لي�شوتو 

148.91

37.50- �شد ميتالوجن 

56.25- اإن�شاء �شد ميتالوجن ) قر�س اإ�شايف ( 

42.00- اإمداد املياه خلم�س مدن 

-   م�شاريع التنمية الزراعية والإ�شكان ودرا�شة م�شروع الريمايل 

   يف املنطقة ال�شاد�شة
16.05

50.30- �شد �شلنجي 

46.85- الرثوة احليوانية بال�شاحل الغربي 

33.35- طريق �شيفار – جاو 

16.58- طريق �شيفار – جاو ) القر�س الثاين ( 

)مباليني الريالت( تابع ملحق رقم )1(            

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�إفريقيا

الدولة

16.94- خمازن احلبوب تابع غانا 

391.65

11.39- معهد العلوم يف اأكرا 

48.00- ترميم مينائي تيما وتاكورادي 

15.00- دعم التنمية القت�شادية 

17.75- مد ال�شبكة الكهربائية للمناطق ال�شمالية 

38.67- املراكز ال�شحية 

39.20- طريق تيج كوار�شي ما مفي 

45.00- ترميم وتو�شعة م�شت�شفى بولقاتانقا الإقليمي 

-     اإن�شاء مركز احلوادث مب�شت�شفى كوريل بو التعليمي                          

يف اكرا )املرحلة الأوىل( 
45.00

غينيا 
-   اإعداد درا�شة اجلدوى القت�شادية والفنية والت�شميمات لطريق 

جوكود – نزركورية 
3.37

641.37

133.63- طريق جوكود – نزركورية

24.00- تطوير التعليم 

15.00- اإن�شاء وجتهيز املراكز ال�شحية الريفية 

21.00- دعم القطاعني الجتماعي والقت�شادي 

34.00- تطوير الو�شع ال�شحي 

45.00- توفري املياه ل�شبع مدن 

70.00- طريق �شرييدو – نزركورية 

26.00- التنمية الريفية املتكاملة يف فوريكاريا 

74.00- �شد كارافريي لتوليد الطاقة الكهربائية من القوة املائية 

36.00-   �شد كارافريي لتوليد الطاقة الكهربائية من القوة املائية )القر�س الثاين(

56.25- طريق متبو – قبي�شيا 

45.00- املدار�س املتو�شطة الريفية 

58.12- طريق كومبا – بوميهون 

15.90- جممع ال�شناعات املتعددة غينيا بي�شاو 

81.70

29.00- ميناء بي�شاو 

6.80- طريق بامبادينكا – �شتويل – كويبو 

12.00- دعم القطاع الزراعي 

18.00- طريق بي�شاو – برابي�س – بي�شاو – بيامبو 

105.90- �شوجن لولو لتوليد الكهرباء بالقوة املائية الكامريون

0.32- زراعة القمح 
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الدولة

120.00- �شد امل�شرية املغرب

2233.00

120.00- ميناء اجلرف الأ�شفر للمعادن 

115.00- الغرب الزراعي 

113.00- تنمية احلوز الأو�شط ) املرحلة الثانية ( 

85.42- �شد اآيت اأيوب ونفق مطماطة 

22.00- �شبكات الري باحلوز الأو�شط 

70.00- تزويد مدينة الدار البي�شاء باملاء ال�شالح لل�شرب 

122.58- قناة ت�شاوت ) ت 2 ( 

75.00- اإن�شاء وترميم وجتهيز امل�شت�شفى اجلامعي مبراك�س 

30.00- تنمية الإ�شكان الجتماعي مبنطقة بن�شودة مبدينة فا�س 

-   تنمية الإ�شكان الجتماعي مبنطقة �شلوان بالناظور                      

ومنطقة عني العودة بالرباط 
45.00

90.00- اإن�شاء وجتهيز امل�شت�شفى اجلامعي مبدينة فا�س 

40.00- تزويد العامل القروي باملاء ال�شالح لل�شرب 

75.00- بناء وجتهيز املدار�س الإعدادية 

50.00- بناء وجتهيز امل�شت�شفى اجلامعي بفا�س ) قر�س اإ�شايف ( 

60.00- بناء وجتهيز امل�شت�شفى اجلامعي مبراك�س ) قر�س اإ�شايف (

100.00- �شد تا�شكورت 

60.00- �شد مولي بو�شتي 

90.00- بناء وجتهيز مدار�س تعليمية يف مدينتي تامن�شورت وتام�شنا 

750.00- القطار الفائق ال�شرعة ) طنجة – الدار البي�شاء ( 

45.00- طريق ثيولو – بنغول مالوي

90.00 45.00- اإن�شاء وجتهيز ثالث كليات لإعداد املعلمني 

166.50- طريق كيفا – النعمة موريتانيا

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�شنغال 

26.00- دعم التنمية القت�شادية 

12.00- دعم القطاع ال�شناعي والتعدين 

)مباليني الريالت( تابع ملحق رقم )1(            

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�إفريقيا

الدولة

3.73- ا�شتكمال م�شروع �شد �شلنجي تابع مايل 

713.09

189.60- تنمية حو�س نهر ال�شنغال 

22.00- دعم املوؤ�ش�شات العامة 

75.62- اجل�شر الثاين يف باماكو 

7.00- دعم التنمية القت�شادية 

14.00- �شهل جوبو الزراعي باملنطقة ال�شاد�شة 

50.51- و�شالت الطرق الداخلية يف باماكو 

37.50- طريق كاي – بافولبي 

93.75- بناء �شد تاو�شا 

-   بناء �شد دجيني ) يف اإطار املرحلة الأوىل من برنامج تطوير         

الري يف حو�س باين ويف �شلنقي ( 
56.25

42.40- انديكاليكا لتوليد الكهرباء بالطاقة املائية مدغ�شقر

86.40

12.00- دعم القطاع ال�شناعي 

32.00- طريق �شامباينا – فرات�شيهو – �شوافندريانا 

175.00- اإعادة فتح قناة ال�شوي�س م�شر

2412.53

193.26- تطوير ال�شكك احلديدية 

85.93- تطوير حمالج الأقطان 

63.38- تطوير املوا�شالت ال�شلكية 

117.33- تو�شعة قناة ال�شوي�س 

206.98- م�شنع �شكر البنجر 

63.99- طريق القاهرة – اأ�شيوط 

81.66- قناة الري ل�شحراء �شيناء 

100.00- املباين التعليمية 

90.00- �شوامع تخزين احلبوب 

100.00- دعم م�شروعات ال�شندوق الجتماعي للتنمية 

85.00- اإن�شاء وجتهيز وحدات رعاية �شحية اأ�شا�شية 

187.50- حمطة توليد كهرباء بنها 

337.50- ال�شوامع الأفقية لتخزين احلبوب 

300.00- حمطات طلمبات الري وال�شرف 

225.00- تزويد مدينة ن�شر مبياه ال�شرب 
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الدولة

120.00- تزويد مدينة نواك�شوط مبياه ال�شرب من نهر ال�شنغال تابع موريتانيا

1298.60

94.00- تزويد مدينة نواك�شوط مبياه ال�شرب من نهر ال�شنغال )قر�س اإ�شايف(

75.00- طريق اأطار – جتكجه 

95.00- �شبكة توزيع املياه مبدينة نواك�شوط 

75.00- الأمن الغذائي 

93.75- اخلط الكهربائي بني نواك�شوط ونواذيبو 

112.50- احلرم اجلامعي اجلديد يف نواك�شوط 

15.61- اإعادة التعمري والتنمية احل�شرية موري�شو�س

30.30 14.69- جماري بلينز ويلمز 

37.50- حماية �شواطئ مابوتو موزامبيق

82.50

-   ت�شييد وجتهيز مدر�شتني ثانويتني ومعهدين فنيني يف حمافظتي 

»كابودلقاو« و»نيا�شا«
45.00

17.77- م�شروع الإ�شكان و�شوامع الغالل النيجر 

237.15

53.13- طريق نيامي – باليارا – فلينجي 

15.59- طريق مارجوفاملي – كولو – جايا 

35.00- طريق زندر – اأجادز 

36.16- كلية الرتبية بجامعة نيامي 

22.00- دعم التنمية القت�شادية 

45.00- تطوير التعليم وال�شحة 

75.00- �شد كنداجي 

37.50- جتهيز �شبعة مراكز ل�شحة الأم والطفل 

20051.53جمموع قرو�س �إفريقيا

)مباليني الريالت( تابع ملحق رقم )1(    
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الدولة

72.00- تطوير ميناء �شورابايا ) املرحلة الثانية ( تابع اإندوني�شيا

987.82

-   اإن�شاء م�شت�شفيني جامعيني يف كل من جامعة �شبلي�س مريت        

وجامعة اآندال�س
135.00

60.00- ت�شييد وجتهيز مدار�س ثانوية اأوزبك�شتان

217.50

45.00- اإن�شاء واإعادة تاأهيل حمطة اآلت لل�شخ يف منطقة بخارى 

112.50- تاأهيل طريق �شمرقند – قوزار ال�شريع 

96.99- ال�شماد مريبر ماثيلو باك�شتان

1792.41

218.92- حمطة كهرباء بيربي احلرارية 

172.29- اإ�شالح �شد تاربيال 

128.07- حمطة كهرباء بيربي احلرارية ) املرحلة الثانية ( 

-     الري وال�شرف لالأرا�شي الواقعة على ال�شفة الي�شرى                    

لنهر اأندو�س )املرحلة الأوىل(
231.52

7.40- طريق �شيبي – راكني 

165.26- دعم التكيف الهيكلي 

51.95- طريق مكران ال�شاحلي 

150.00- اإن�شاء حمطة قولن قول الكهرومائية 

300.00- اإن�شاء حمطة نيلم جهلم الكهرومائية 

270.00- اإعمار البنية التحتية ملنطقة مالكند 

145.25- كهرباء الرفاع البحرين

623.76

62.24- طريق املنامة – املحرق الثاين وتطوير التقاطعات الرئي�شة 

60.00- تو�شعة �شبكة خطوط نقل الطاقة الكهربائية جهد 66 )كيلو فولت( 

-   نقل وتوزيع املياه من حمطة احلد لإنتاج الكهرباء واملياه                      

) املرحلة الأوىل (
68.77

-   تطوير �شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات                                      

اجلهدين 220 و 66 ) كيلو فولت (
187.50

100.00- برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية 

225.96- اإ�شالح ال�شكك احلديدية بنجالدي�س

4.60- جيربهات ل�شتغالل مناجم حجر الكل�س 

279.98- �شماد اليوريا ب�شيتا جوجن 

32.67- حتديث خطوط ال�شكك احلديدية 

72.20- الري بالآبار العميقة 

30.90- حفر ثالثة اآبار للتنقيب عن النفط والغاز 

105.00- �شد تي�شتا للري وحماية الأرا�شي من الفي�شان 

47.60- كهربة الريف ) املرحلة الثالثة ج ( 

)مباليني الريالت( تابع ملحق رقم )1(            

    

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�آ�سيا

الدولة

98.00- حمطة كهرباء احل�شني احلرارية ) املرحلة الثالثة ( الأردن

1183.63

26.25- تو�شعة كهرباء العقبة ) املرحلة الثانية ( 

59.28- مياه وجماري عمان 

49.86-مياه العقبة 

38.50- �شكة حديد احل�شا – املنزل 

61.25- امليناء ال�شناعي يف العقبة 

83.43- مياه عمان ) القر�س الثاين ( 

89.98- حمطة كهرباء العقبة احلرارية 

12.71- ري الأغوار اجلنوبية ) فيفا وخنزيرة ( 

63.88- املدار�س الثانوية املهنية العامة 

21.89- طريق الزارة – غور حديثة 

50.30- كليات العلوم الطبية بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 

25.13- طريق اليتم – جنوب العقبة 

15.17- اإن�شاء مدينة اإربد ال�شناعية 

100.00- تو�شعة م�شت�شفى الب�شري 

112.50- م�شت�شفى الزرقاء احلكومي 

82.50- تو�شعة م�شت�شفى الب�شري احلكومي ) قر�س اإ�شايف ( 

193.00- حمطة توليد كهرباء ال�شمرا ) املرحلة الثالثة ( 

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

245.70

67.50- ت�شييد قناة فالفيت�شي تختاكوربو 

48.75- طريق يفلخ – قاجنا 

93.75- تاأهيل وتو�شعة اأنظمة مياه ال�شرب وال�شرف ال�شحي ملنطقة باكو 

195.00- طريق كابل – قندهار – هرات اأفغان�شتان

307.50 112.50- طريق اآرملك – �شابزاك – قلعة نو 

237.75- تو�شعة م�شنع ال�شماد الكيميائي اإندوني�شيا

176.50- طريق �شورابايا – مالجن 

140.92- طريق بادلراجن – �شيلوين ال�شريع 

30.07- �شغار املزارعني واملزارع النموذجية لإنتاج ال�شكر 

120.96- اأراكوند جامبو اأي للري وحماية الأرا�شي من الفي�شان 

74.62- املزارع النموذجية و�شغار املزارعني ال�شابع باملنطقة الرابعة 
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76.75- دعم التكيف الهيكلي تابع بنجالدي�س

1566.31

ان 29.38- مركز التدريب املهني العايل باخلوير تابع �شلطنة عممُ

274.17

16.17- مركز التدريب املهني بعربي 39.40- كهربة الريف ) املرحلة الثانية ( 

68.46- تو�شعة حمطة الغربة لتحلية املياه وتوليد الكهرباء ) املرحلة الثالثة (82.50- تطوير املعاهد الطبية وامل�شت�شفيات املتخ�ش�شة 

67.49- مرفاأ طرطو�س�شورية168.75- اإن�شاء ج�شر �شيتالكا 

2303.85

73.13- مرفاأ الالذقية200.00- اإن�شاء اجل�شور العلوية يف دكا 

55.69- طريق دم�شق – احلدود اللبنانية 200.00- اإن�شاء حمطة توليد كهرباء �شيخالبهاء 

105.39- مي مو لتوليد الطاقة ) الوحدة الرابعة ( تايالند 

173.39

50.00- م�شت�شفى ت�شرين الع�شكري 

69.65- حمطة التوليد البخارية يف بانيا�س 68.00- كهربة الريف ) املرحلة الثانية ( 

123.10- جامعة ت�شرين بالالذقية 37.5037.50- اإن�شاء وجتهيز ثالثة مراكز لت�شخي�س الأمرا�ستركمان�شتان

197.87- نقل الطاقة الكهربائية ) املرحلة الأوىل ( تركيا 

1117.25

27.81- طريق قرة كوزاك – عني عي�شى 

35.98- الكيبل البحري بني طرطو�س وكريت 24.79- مطار ي�شيل كوي 

24.24- تطوير مطار دم�شق الدويل 112.80- الب�شتان للطاقة 

99.27- تو�شعة حمطة توليد الكهرباء يف حمردة 26.64- نقل الطاقة الكهربائية ) املرحلة الثانية ( 

27.49- طريق طرطو�س – الالذقية 137.43-  جتديد وكهربة اخلط احلديدي ا�شكندرون – ديفريجي) املرحلة الأوىل (                     

750.00- حمطة توليد كهرباء حلب البخارية 52.52- نقل الطاقة الكهربائية ) املرحلة الثالثة ( 

525.00- تو�شيع حمطة كهرباء النا�شرية 206.54-  جتديد وكهربة اخلط احلديدي ا�شكندرون – ديفريجي ) املرحلة الثانية (                       

375.00- اإن�شاء حمطة كهرباء دير الزور 29.66- امل�شت�شفى التعليمي والتطبيقي بجامعة ديكوز اأيلول 

86.00- طريق واينق – جينيال�شني 138.00- امل�شت�شفى التعليمي وكلية الطب ومركز الأبحاث بجامعة كوجيلي 

816.25

94.00- طريق قوانقمن – �شنفنق 108.00- و�شالت الطرق واجل�شور 

82.50- حت�شني البنيتني التحتية والبيئية ملدينة اأك�شيو 83.00- توفري املياه يف بولو 

99.90- مياه وجماري كولومبو �شري لنكا

801.53

100.00- جممع التدريب املهني يف بكني 

93.75- املباين التعليمية يف اإقليم قان�شو 48.13- نقل الطاقة الكهربائية 

60.00- اإن�شاء مباين لكليات التعليم املهني يف اإقليم يونان 85.00- تطوير حو�س مهاويلي جاجنا القطاع )ب( بال�شفة الي�شرى 

75.00- اإن�شاء وجتهيز ثالثة م�شت�شفيات يف اإقليم قان�شو45.00- تطوير اخلدمات الطبية يف كولومبو 

225.00- اإعادة اإعمار املناطق املت�شررة من الزلزال 40.00- طريق باتيكالو – ترينكو مايل 

22.50- طريق �شيكيف زيقار طاجك�شتان11.00- تطوير اخلدمات الطبية يف كولومبو ) قر�س اإ�شايف ( 

11.25- اإكمال اإن�شاء وجتهيز ثالث مدار�س ثانوية 75.00- م�شت�شفى ال�شرع واملراكز ال�شحية 

11.25- اإ�شالح وجتهيز م�شت�شفى اأمرا�س الن�شاء والولدة يف دو�شانبية 172.50- تطوير حو�س كالو قانقا 

18.37- م�شت�شفى الطوارئ يف دو�شانبية 225.00- تطوير �شبكة الطرق 

ان 45.00- ت�شييد وجتهيز مدار�س 35.88- املراكز الإدارية والجتماعية �شلطنة عممُ

36.75- م�شت�شفى اأمرا�س الن�شاء والولدة يف مدينة خوجاند124.28- �شبكة الطرق اجلبلية باملنطقة اجلنوبية 
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الدولةالدولة

26.25- طريق البرتون – تنورين تابع لبنان75.00220.12- طريق كولياب – كاليخومب تابع طاجك�شتان

1020.00
الفلبني 

56.25- بناء كليات اجلامعة اللبنانية فرع طرابل�س 75.0075.00- تطوير الطرق يف مندناو 

55.00- م�شت�شفى باك كان العام ومركز التدريب الطبي التابع له فيتنام

213.00

31.15- مطار هلويل املالديف

341.31

9.27- ا�شتكمال مطار هلويل42.00- اإن�شاء مركز التدريب املهني يف منطقة ننه ثوان 

14.25- مياه وجماري مايل 60.00- طريق تيك كيم – هني هوا 

34.14- تطوير مطار مايل الدويل 56.00- طريق �شوان فوك – فو هاي 

قازاق�شتان
18.00- تطوير مطار مايل الدويل ) املرحلة الرابعة ( 45.0045.00- طريق كراقندا – اأ�شتانا

قريغيز�شتان
45.00- اإعادة اإعمار وتنمية منطقة قاف األف 56.2556.25- طريق ب�شكيك – توروقارت 

122.50- تطوير مينائي بو�شان وموخو كوريا اجلنوبية

362.27

56.25- برنامج اإ�شالح اأ�شرار املد البحري 

56.25- اإعادة اإعمار مرافئ ال�شيد 123.02- تطوير وبناء بع�س الطرق 

30.00- اإعادة اإعمار وتنمية منطقة قاف األف ) قر�س اإ�شايف (116.75- تطوير ميناء جام�شون

47.00- م�شت�شفى هيتادو العام 54.27- ترميم وجتهيز مباين اجلامعة اللبنانية لبنان

54.16- كلية الطب بجامعة كيباجنانماليزيا68.00- مداخل بريوت والتقاطعات الرئي�شية 

312.26

48.24- اجلامعة التكنولوجية يف ماليزيا129.85- م�شت�شفى بريوت احلكومي 

86.10- التوطني يف باهاجن تنجارا 53.31- اإكمال الطريق ال�شاحلي ال�شريع ال�شمايل 

40.00- التوطني يف جنوب �شرق اولوكلننت 60.64- اإكمال الطريق ال�شاحلي ال�شريع اجلنوبي 

52.70- التوطني يف لبار اأوتارا 23.71- ترميم املباين احلكومية 

15.16- الكليات اخلم�س العلمية ال�شغرى يف ملارا 40.93- اإن�شاء ثالثة م�شت�شفيات للعناية الأولية 

15.90- امل�شت�شفيات الأربعة الإقليمية 17.73- اإ�شالح التجهيزات الأ�شا�شية التحتية ملناطق اإ�شكان املهجرين 

16.45- بناء املدار�س احلكومية 
ميامنار

30.0030.00- تطوير نظام الري ل�شد كانيان

45.40- مار�شندي الكهرومائي نيبال2.36- ترميم دور املعلمني 

246.25

35.60- باجماتي للري ) املرحلة الأوىل ( 6.00- اإن�شاء ثالثة م�شت�شفيات للعناية الأولية ) القر�س الثاين ( 

109.00- باجماتي للري ) املرحلة الثانية ( 44.00- مياه ال�شرب للمناطق الريفية بعكار 

56.25- ا�شتكمال م�شروع باجماتي للري 37.50- �شد بحرية بري�شا 

350.44- �شري�شيالم وناجارا جونا �شاجار للطاقة الهند168.75- طريق بريوت ال�شام ) الوتو�شرتاد العربي ( 

626.18

73.38- �شكة حديد كواريت – رياجادا 30.00- �شبكة مياه ال�شرب ملدينة املنية ) ق�شاء طرابل�س وال�شنية ( 

93.79- حمطة كهرباء راماجوندام احلرارية ) املرحلة الثانية (41.50- اإن�شاء )12( مدر�شة حكومية يف اأربع حمافظات 

108.57- ميناء نافا �شيفا 45.00- طريق املنت ال�شريع 

17.50- كهرباء مثلث �شنعاء ) املرحلة الأوىل ( اليمن56.25- الطرق بق�شاء عكار 

38.25- تخزين وت�شنيع الغالل41.25- الطرق الرئي�شية يف منطقة اإقليم اخلروب 
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�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�آ�سيا

الدولة

51.29- مياه وجماري �شنعاء تابع اليمن

2140.09

86.50- الطاقة الكهربائية الثاين 

61.29- مياه وجماري تعز 

52.83- الطاقة الكهربائية الثاين ) اجلزء الثاين ( 

36.83- تخزين وت�شنيع الغالل ) املرحلة الثانية ( 

78.61- حمطة كهرباء املخا ) املرحلة الثالثة ( 

46.90- ا�شتكمال م�شروع مياه وجماري �شنعاء 

67.38- تطوير ميناء عدن 

10.21- كلية الزراعة يف جامعة �شنعاء 

93.75- تو�شعة حمطة كهرباء العا�شمة 

93.75- تو�شعة حمطات الكهرباء يف عدن 

187.50- حمطة توليد كهرباء غازية يف ماأرب 

187.50- اإن�شاء معاهد تقنية ومراكز تدريب مهنية 

22.50- اخلدمات الهند�شية مل�شاريع الطرق 

140.00- الطرق الرئي�شية 

75.00- ال�شندوق الجتماعي للتنمية 

90.00- طريق حيدان – اجلمعة – املنزالة 

26.25- طريق جمز – غمر – رازح

118.75- الطرق الرئي�شية ) قر�س اإ�شايف ( 

45.00- كلية الطب والعلوم ال�شحية بجامعة تعز 

112.50- م�شت�شفى احلديدة املركزي 

400.00- طريق عمران – �شنعاء – ذمار – تعز – عدن 

18926.15جمموع قرو�س �آ�سيا
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تابع ملحق رقم ) 1 (                                                              ) مباليني الريالت (

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروعمناطق �أخرى

الدولة

45.00- اإن�شاء الطريق اجلانبي ملدينة دور�س األبانيا
45.00

111.06- ت�شي�شف للطاقة الربازيل
111.06

112.50- برنامج اإعادة اإعمار جمهورية البو�شنة والهر�شك البو�شنة والهر�شك

367.50

93.75- ا�شتكمال وجتهيز اأربع م�شت�شفيات 

93.75- الطريق الدائري ملدينة زينت�شا 

67.50- تاأهيل م�شاكن املهجرين يف البو�شنة والهر�شك 

17.40- �شيانة الطرقجامايكا 
17.40

16.00- مياه اأبيا �شاموا الغربية 
16.00

75.00- تاأهيل وجتهيز عدد من م�شت�شفيات الولدة كوبا 
75.00

70.60- مر�شى �شلوك مالطا 

153.60

41.00- حتلية املياه املاحلة 

42.00- مر�شى �شلوك ) املرحلة الثانية ( 

785.56جمموع قرو�س مناطق �أخرى 

39763.24�إجمايل مبالغ قرو�س �ل�سندوق لكل من �إفريقيا و�آ�سيا و�ملناطق �لأخرى 
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ملحق رقم )2(

وثائق �شمان ال�شادرات التي اأ�شدرت خالل الفرتة 1424/1423  ــ 1434/1433هـ  )2003  ــ 2012م(

نوع �لوثيقة�لدولة �مل�سمولةعدد �مل�ستوردينقيمة �لوثيقة��سم حامل �لوثيقة

�شاملةالأردن، م�شر، الإمارات العربية املتحدة، املغرب، قطر7.125�شركة اأ�شرتا الزراعية

�شاملةالوليات املتحدة الأمريكية، لبنان، قطر، الإمارات العربية املتحدة، الكويت6.456�شركة اأرنون لل�شناعات البال�شتيكية

�شاملةالوليات املتحدة الأمريكية، كندا4.5216�شركة تنهات للتعدين

�شاملةالوليات املتحدة الأمريكية ، اأ�شبانيا ، الربتغال ، م�شر7.509�شركة �شناعات اخلريف

�شاملةالأردن، املغرب، كينيا ، اليمن، دول اخلليج العربي، �شورية ، اليونان29.9657جمموعة الوطنية لل�شناعة

�شاملةبريطانيا، اجلزائر، تون�س3.378ال�شركة املتحدة ملنتوجات البال�شتيك

�شاملةالكويت، لبنان، جنوب اإفريقيا، املغرب3.415�شركة منري املنيف للبال�شتيك

مان6.563�شركة فهد اخلليل �شاملةالكويت، م�شر، �شلطنة عمُ

�شاملةالإمارات العربية املتحدة، اليمن ، الكويت، الأردن، قطر، الوليات املتحدة الأمريكية، بريطانيا،اأ�شرتاليا24.2112�شركة حلواين اإخوان

مان ، الكويت، الأردن، كندا16.225اإحتاد اخلليج للع�شريات �شاملةالإمارات العربية املتحدة، �شلطنة عمُ

�شاملةدول اخلليج العربي، املغرب، م�شر40.4613م�شنع العبيكان الوباك للعلب

�شاملةالكويت، قطر31.876�شركة املطلق لل�شناعات املعدنية

�شاملةاأ�شرتاليا، قرب�س، اأ�شبانيا، اأملانيا، اليونان، اإيطاليا، لبنان، هولندا، بولندا، الربتغال39.9428�شركة العبيكان للمن�شوجات التقنية

�شاملةالإمارات العربية املتحدة، قطر38.254ال�شركة املتحدة لزيوت الت�شحيم )يونيلوب(

مان5.323م�شنع العبيكان للبال�شتيك �شاملةالإمارات العربية املتحدة، �شلطنة عمُ

�شاملةاملغرب، تون�س، الأردن17.2514م�شنع العبيكان للرقائق البال�شتيكية

�شاملةبريطانيا، البحرين، الإمارات العربية املتحدة ، قطر6.306�شركة حائل للتنمية الزراعية

مان ، قطر، الإمارات العربية املتحدة، باك�شتان، �شورية، قرب�س13.9912�شركة اخلزف ال�شعودي �شاملةفرن�شا، اأ�شبانيا ،الكويت، �شلطنة عمُ

�شاملةفرن�شا، م�شر، �شوي�شرا، بريطانيا، بلجيكا9.906�شركة نابكو للتغليف املتعدد نابكو مالتيباك

�شاملةاملغرب، الإمارات العربية املتحدة، م�شر، باك�شتان، اجلزائر، �شورية11.748م�شنع تقنية الكروت املتقدمة

�شاملةاجلزائر، تركيا، م�شر، قطر، الأردن5.478امل�شنع الوطني لألياف البول�شرت

�شاملةم�شر2.624ال�شركة ال�شعودية لالأكواب الورقية

�شاملةم�شر، تنزانيا، بلجيكا2.0110�شركة نابكو احلديثة ملنتجات البال�شتيك

�شاملةم�شر، فرن�شا، املغرب1.427�شركة نابكو للدائن التغليف املركبة

)مباليني الريالت(
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نوع �لوثيقة�لدولة �مل�سمولةعدد �مل�ستوردينقيمة �لوثيقة��سم حامل �لوثيقة

مان ، قطر، الكويت، �شورية، الهند، باك�شتان، تركيا، موزامبيق، جنوب اإفريقيا، البحرين، لبنان1977.74187ال�شركة ال�شعودية لل�شناعات الأ�شا�شية )�شابك( �شاملةالإمارات العربية املتحدة، �شلطنة عمُ

�شاملةالإمارات العربية املتحدة، الكويت، قطر، م�شر43.5019ال�شركة العاملية لطالء املعادن

مان ، قطر، الكويت، �شنغافورة، جنوب اإفريقيا، البحرين، الأردن49.888ال�شركة الوطنية لل�شناعات الغذائية املحدودة �شاملةالإمارات العربية املتحدة، �شلطنة عمُ

مان ، الأردن، �شورية203.2536�شركة الت�شنيع الوطنية لت�شويق البرتوكيماويات �شاملةالإمارات العربية املتحدة، �شلطنة عمُ

�شاملةتون�س4.501موؤ�ش�شة طوق اليمامة للخدمات التجارية

�شاملة�شورية، الكويت، البحرين، الأردن3.754م�شنع الريا�س لالأغذية

�شاملةالإمارات العربية املتحدة، قطر، البحرين، الأردن3.086�شركة م�شنع منره لل�شواغط الهوائية

مان ، قطر، الكويت، باك�شتان، تركيا، الأردن، قطر، اإيطاليا، قرب�س، اليمن، نيبال، بلغاريا25.2023م�شنع ال�شريع لل�شجاد �شاملةالإمارات العربية املتحدة، �شلطنة عمُ

�شاملةبريطانيا، الربتغال، املغرب، لبنان17.254�شركة الو�شائل الزراعية لأنظمة الري

�شاملةالكويت3.381م�شنع الزيوت الذهبية

�شاملةليبيا، البحرين، اليمن، م�شر، الأردن، الكويت23.489�شركة الفنار

مان ، الأردن ، الكويت16.505�شركة �شناعة ال�شرياميك العربية املحدودة �شاملةالإمارات العربية املتحدة ، �شورية ، �شلطنة عمُ

�شاملةاإندوني�شيا9.002�شركة اخلريف للبرتول

�شاملةم�شر، الأردن17.442�شركة اإحتاد �شناعة العلب املحدودة

�شاملةم�شر، الأردن، الكويت، الإمارات العربية املتحدة، �شوي�شرا، الهند، باك�شتان126.7510�شركة �شبكيم للت�شويق واخلدمات

حمددةالكويت37.171�شركة املطلق لل�شناعات املعدنية

حمددةم�شر20.061�شركة اإبراهيم اجلفايل واإخوانه

حمددةفرن�شا21.311ال�شركة اخلليجية املتحدة لدرفلة ال�شلب املحدودة

حمددةالإمارات العربية املتحدة316.881�شركة اإلكرتونيا

حمددةال�شودان3.141�شركة املطلق لل�شناعات املعدنية

حمددةال�شودان7.021موؤ�ش�شة بيون للتجارة واملقاولت

حمددةال�شودان13.221�شركة اإبراهيم اجلفايل واإخوانه

حمددةال�شودان16.761�شركة اإبراهيم اجلفايل واإخوانه

حمددةال�شودان0.221ال�شركة العربية للعطور املحدودة

حمددةال�شودان4.951�شركة املطلق لل�شناعات املعدنية

حمددةال�شودان6.991�شركة املطلق لل�شناعات املعدنية

حمددةال�شودان5.201بنك اجلزيرة

وثائق البنوكلبنان ، باك�شتان ، الأردن ، تركيا330.8814بنك الريا�س

553.5049البنك ال�شعودي الفرن�شي
بنجالدي�س ، نيبال ، �شري لنكا ، اإندوني�شيا ، تايالند ، فيتنام ، اجلزائر ، الأردن ، لبنان ، املغرب ،

 تون�س ، موري�شو�س ، تركيا 
وثائق البنوك

4197.86�لإجمايل 
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م�شاهمات اململكة العربية ال�شعودية يف موؤ�ش�شات التنمية العربية والإقليمية والدولية حتى 2012/12/31م

م�ساهمة �ململكة

)٪ من ر�أ�س �ملال(

م�ساهمة �ململكة

)دولر �أمريكي(

ر�أ�س �ملال

)دولر �أمريكي(
�ملوؤ�س�سة

14.80 418.954.500 2.826.000.000  �شندوق النقد العربي

24.00 1.741.747.406 7.260.036.300  ال�شندوق العربي لالإمناء الإقت�شادي والإجتماعي

24.50 684.952.424 2.800.000.000  امل�شرف العربي للتنمية الإقت�شادية يف اإفريقيا

14.40 13.612.500 94.749.051  املوؤ�ش�شة العربية ل�شمان الإ�شتثمار وائتمان ال�شادرات

23.60 6.671.872.000 28.260.000.000  البنك الإ�شالمي للتنمية

30.00 1.033.279.607 3.435.008.438  �شندوق الأوبك للتنمية الدولية

2.79 5.403.800.000 193.732.000.000  البنك الدويل لالإن�شاء والتعمري

2.90 10.967.235.000 373.586.838.000   �شندوق 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�ش�شة التمويل الدولية

12.04 439.778.000 3.652.000.000  ال�شندوق الدويل للتنمية الزراعية

3.12 59.803.000 1.912.825.000  الوكالة الدولية ل�شمان الإ�شتثمار

0.20 193.912.200 103.561.813.800  بنك التنمية الإفريقي

1.28 336.318.163 *---------  �شندوق التنمية الإفريقي

15.00 81.675.000 544.500.000  الهيئة العربية لالإ�شتثمار والإمناء الزراعي

15.00 94.200.000 628.000.000  املوؤ�ش�شة الإ�شالمية لتاأمني الإ�شتثمار وائتمان ال�شادرات

15.00 150.000.000 1.000.000.000 املوؤ�ش�شة الإ�شالمية لتنمية القطاع اخلا�س

16.00 120.000.000 750.000.000  املوؤ�ش�شة الدولية الإ�شالمية لتمويل التجارة

10.00 1.000.000.000 10.000.000.000 �شندوق الت�شامن الإ�شالمي للتنمية

25.00 500.000.000 2.000.000.000 احل�شاب اخلا�س لدعم م�شروعات القطاع اخلا�س ال�شغرية واملتو�شطة يف الدول العربية

 مت حتويل املبالغ املتعلقة بروؤو�س اأموال هذه املوؤ�ش�شات وم�شاهمات اململكة فيها من الدينار العربي احل�شابي والدينار الكويتي والدينار الإ�شالمي ووحدة حقوق ال�شحب اخلا�شة ل�شندوق النقد الدويل وفقاً ل�شعر ال�شرف ال�شائد يف �شهر نوفمرب 2012م.	•

           * �شندوق التنمية الإفريقي لي�س له راأ�س مال واإمنا يعتمد على التعبئات املدفوعة من الدول املانحة.
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اجلهات امل�شاركة يف التمويل مع ال�شندوق خالل الفرتة 

1395/1394 - 1434/1433هـ  ) 1975 - 2012م(

�ملوؤ�س�سة �ملوؤ�س�سة 

بنك الت�شليف الإيطايل  ال�شندوق العربي لالإمناء الإقت�شادي والإجتماعي 

البنك اليوغ�شاليف للتعاون الإقت�شادي  �شندوق اأبو ظبي للتنمية 

بنك التنمية الإفريقي  ال�شندوق الكويتي للتنمية الإقت�شادية العربية 

البنك الإ�شالمي للتنمية  ال�شندوق العراقي للتنمية اخلارجية 

البنك الآ�شيوي للتنمية البنك الياباين للتعاون الدويل

بنك التنمية الكاريبي  �شندوق امل�شاعدات والتعاون الفرن�شي 

بنك التنمية لالأمريكتني  �شندوق الت�شنيع يف الدول النامية )الدمنارك( 

بنك غرب اإفريقيا للتنمية  �شندوق التنمية الإفريقي 

بنك التنمية لدول غرب اإفريقيا الو�شطى  ال�شندوق اجلهوي لتنمية الإحتاد الإقت�شادي لدول غرب اإفريقيا 

بنك �شرق وجنوب اإفريقيا للتجارة والتنمية  �شندوق الأوبك للتنمية الدولية 

بنك اإن�شكليدا الإ�شكندنايف  ال�شندوق الأوروبي للتنمية 

بنك الإ�شتثمار الأوروبي  �شندوق النقد الدويل 

البنك الدويل لالإن�شاء والتعمري  ال�شندوق الدويل للتنمية الزراعية 

امل�شرف العربي للتنمية الإقت�شادية يف اإفريقيا  اإدارة التنمية الربيطانية ملا وراء البحار

موؤ�ش�شة تنمية دول الكومنولث  الوكالة الكندية للتنمية الدولية 

املوؤ�ش�شة اخلريية الأمريكية لتحديات الألفية الوكالة ال�شويدية للتنمية الدولية

�شركة التنمية ال�شوي�شرية  الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

املجموعة الإقت�شادية الأوروبية  هيئة تنمية ال�شادرات )كندا( 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي  هيئة التنمية الدولية 

برنامج الغذاء العاملي  اخلزانة املركزية للتعاون الإقت�شادي )فرن�شا( 

بنك الإعمار الأملاين




