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لقروض  اإلجمالي  العدد  بلغ 
الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية 
تجاوز  قرًضا   563 التقرير  سنة 
لها  المخصصة  المبالغ  إجمالي 

42323 مليون ريال

�إبر�هيم بن عبد�لعزيز �لع�ساف
وزير المالية - رئي�س مجل�س الإدارة

�لتقديم
ي�سعدني اأن اأ�سع بين يدي القارئ الكريم التقرير ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي للتنمية لل�سنة المالية 1435/1434هـ الموافق لل�سنة 2013م.  

مثل ال�سندوق - منذ اإن�سائـه في 1394/8/14هـ -  اأحد اأهم اآليـات تنفيذ ال�سيا�سـة القت�سادية والتنموية الخارجية ودعم عالقات المملكة بالدول 
ال�سقيقـة وال�سديقـة، فقد عمل من جهة، على دعم م�سيرة التنمية في الدول النامية من خالل الم�ساهمة في تمويل م�ساريع البنية الأ�سا�سية فيها، 
كما �ساهم من جهة اأخرى في دعم العالقات القت�سادية للمملكة مع الدول الأخرى من خالل برنامج ال�سادرات التابع له، والذي يوفر التمويل 

وال�سمان لم�سدري ال�سلع والخدمات الوطنية اإلى القطاعين العام والخا�ض في تلك الدول.  

ففي مجال دعم جهود التنمية في الدول النامية �ساهم ال�سندوق خالل �سنة 2013م في تمويل 28 م�سروًعا وبرنامًجا تنموًيا في 23 بلًدا بمبلغ 
ا تجاوز اإجمالي  اإجمالي تجاوز 2587 مليون ريال، وبذلك بلغ العدد الإجمالي لقرو�ض ال�سندوق منذ اإن�سائه وحتى نهاية �سنة التقرير 563 قر�سً
المبالغ المخ�س�سة لها 42323 مليون ريال. وتجدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سندوق قد بداأ هذه ال�سنة ن�ساطه في جمهورية كو�سوفو، وبذلك بلغ العدد 

الإجمالي للدول التي ي�ساهم ال�سندوق في تمويل م�ساريع فيها 81 دولة. 

التقرير �سنة  خالل  لل�سندوق  التابع  ال�سـادرات  برنـامج  اعتمد  فقد  الأخرى،  الدول  مع  للمملكـة  الإقت�سادية  العالقـات  دعم  مجال  في   اأما 
17 عملية تمويل �سادرات ل�سلع وطنيـة بمبلغ اإجمالي تجاوز 2861 مليون ريال، كما اأ�سدر 12 وثيقة �سمان �سادرات وطنية بقيمة اإجمالية قدرها 

3374 مليون ريال، لي�سل بذلك اإجمالي عدد عمليات التمويل وال�سمان التي اعتمدها البرنامج منذ انطالقه في �سنة 1422/1421هـ الموافق 2001م 

وحتى نهاية ال�سنة المالية 1435/1434هـ الموافق 2013م 182 عملية بلغت قيمتها الإجمالية اأكثر من 29800 مليون ريال.  

اإن الأرقام والإح�سائيات الواردة في التقرير تعك�ض تطور م�سيرة ال�سندوق �سنة بعد اأخرى لتوؤكد حر�ض حكومة خادم الحرمين ال�سريفين و�سمو 
ولي عهده الأمين و�سمو ولي ولي العهد على دعم جهود التنمية في الدول ال�سقيقة وال�سديقة وتقوية عالقات المملكة القت�سادية بالدول الأخرى.

واهلل ولي التوفيق،

5  التقرير ال�سنوي 2013
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نبذة عن �ل�سندوق
�لتاأ�سي�س:

  تاأ�س�ض ال�سندوق ال�سعودي للتنمية بموجب المر�سوم الملكي رقم م/48 ال�سادر في 1394/8/14هـ الموافق 
1974/9/1م، وبداأ اأعماله بتاريخ 1395/2/18هـ الموافق 1975/3/1م. 

�لأهد�ف: 
الإنمائية  الم�ساريع  تمويل  في  الم�ساهمة  هو  لل�سندوق  الرئي�سي  الهدف  فاإن  نظامه،  في  كما هو محدد    
في الدول النامية عن طريق منح القرو�ض، ودعم ال�سادرات الوطنية غير النفط الخام عن طريق تمويل 

ال�سادرات و�سمانها. 

�لإد�رة و�لتنظيم:
يراأ�سه  اأع�ساء  اإدارة مكون من �ستة  ال�سندوق ب�سخ�سية معنوية وذمة مالية م�ستقلة، وله مجل�ض  يتمتع    
وزير المالية، ويتولى نائب الرئي�ض والع�سو المنتدب ال�سلطة التنفيذية فيه، وهو الم�سوؤول عن تنفيذ قرارات 

مجل�ض الإدارة. 

ر�أ�س �لمال: 
  بداأ ال�سندوق ن�ساطه براأ�ض مال قدره ع�سرة اآلف مليون ريال مقدم من حكومة المملكة، وتمت زيادته على 

ثالث مراحل لي�سبح واحًدا وثالثين األف مليون ريال �سعودي.

مجاالت الن�شاط:
اأول   - تمويل الم�شروعات الإنمائية:

  تتم م�ساهمة ال�سندوق عن طريق تقديم قرو�ض مي�سرة، ون�ساطه غير محدد من الناحية الجغرافية،          
  ويتعامل مبا�سرة مع حكومات الدول النامية للم�ساهمة في تمويل الم�ساريع الإنمائية ذات الأولوية.    

  ويعطي ال�سندوق الأولوية في التمويل للدول الأقل نمًوا وذات الدخل المنخف�ض.

ثانًيا - تمويل و�شمان ال�شادرات:
تقديم  الخام عن طريق  النفط  غير  الوطنية  ال�سادرات  دعم  بمهمة  ال�سندوق  يقوم    

التمويل وال�سمان لها.

�لقو�عد �لأ�سا�سية: 
يت�سمن نظام ال�سندوق القواعد الأ�سا�سية لتقديم القرو�ض الإنمائية وتمويل و�سمان ال�سادرات.

اأوًل   -  القرو�س الإنمائية لتمويل الم�شاريع التنموية: 
يمنح ال�سندوق القرو�ض الإنمائية	مراعًيا	ال�صروط	التالية:

اأن يثبت لل�سندوق الجدوى القت�سادية اأو الجتماعية للم�سروع المطلوب تمويله في البلد الُمقتِر�ض.  اأ  - 
اأن يتم دفع مبلغ القر�ض وا�سترداده بالريال ال�سعودي. ب -
األَّ يتجاوز مبلغ القر�ض لأي م�سروع ن�سبة 5٪ من راأ�ض مال ال�سندوق ون�سبة 50٪ من التكلفة ت -

الإجمالية  للم�سروع المقتر�ض له. 
األَّ يتجاوز مجموع مبالغ القرو�ض الممنوحة لأي بلد في اآٍن واحد ن�سبة 10٪ من راأ�ض مال ث - 

ال�سندوق.
 ثانًيا - تمويل و�شمان ال�شادرات: 

لتمويل	ال�صادرات	و�صمانها	فاإن	ال�صندوق	يراعي	ال�صروط	التالية:	
اأ -     اأن تكون ال�سلع والخدمات الوطنية الموؤهلة والقيمة الم�سافة كما يلي: 

1 - منتجـات ال�سنـاعات التحويلية بمـا في ذلك المنتجـات التحويلية الثـانوية في قطـاع النفـط،   
       وال�سلع ال�سنـاعية والزراعية وال�سـادرات من الخدمـات والم�ساريع ت�سليم المفتاح. 
2 - القيمة الم�سافة المحلية لل�سلع والخدمات المراد ت�سديرها تعادل 25٪ كحد اأدنى. 

ب -      ن�سبة التغطية وفترة التمويل: 
1 - قد ت�سل ن�سبة تمويل ال�سندوق اإلى 100٪ من قيمة عملية الت�سدير تبًعا لنوع ال�سادرات  

       وطبيعة العملية والمخاطر التجارية وال�سيا�سية الم�ساحبة لها.
2 - تتراوح فترات التمويل بين �سنة واحدة واثنتي ع�سرة �سنة.

3 - ن�سبة التغطية لخدمة تاأمين و�سمان ال�سادرات هي 90٪ من قيمة ال�سادرات غير الم�سددة. 
ت -      العملة الم�ستخدمة: 

يتم اعتماد الريال ال�سعودي اأو الدولر الأمريكي في جميع عمليات البرنامج. 
ث -     ال�سمانات الالزمة للح�سول على التمويل: 

  ي�ستوفي البرنامج ال�سمانات الالزمة للمحافظة على حقوق ال�سندوق وفًقا لنوع العملية ومخاطرها 
 وال�سفة القانونية لأطرافها.
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الن�شاط التنموي خالل ال�شنة المالية  1435/1434هـ )2013م(

�لف�سل �لأول
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�أوًل: �تفاقيات �لقرو�س �لموقعة  

ا بلغت قيمتها  تحقيًقا لل�سيـا�سـات التنمويـة لل�سندوق ال�سعودي للتنـميـة والمتـمثلـة في الم�ساهمـة في تمويل الم�سـاريع الإنمائـيـة، ودعًما لم�سيـرة التـنميـة في الدول النامية، فقد قدم ال�سندوق خالل �سنة التقرير 28 قر�سً
لتمويـل 8 م�ساريع  اإفريـقـية، ومبلـغ 873.75 مليون ريال  لتمـويـل 18 م�سروًعا في 15 دوًلة  اإنمائية في 23 دوًلة، منها مبلغ 1541.50 مليون ريال  للم�ساهمة في تمويل م�ساريع وبرامج   الإجمالية 2587.75 مليون ريال 

في 6 دول اآ�سيوية، بالإ�سافة لمبلغ 172.50 مليون ريال لتمويل م�سروعين في مناطق اأخرى من العالم.

القمة  اجتماعات  خالل 

التي  اإلفريقية  العربية 

الكويت  في  ُعقدت 

 17  -  16 الفتــــــرة  خــــــالل 

الموافق  1435هـ  محرم 

2013م،  نوفمبــــر   20  -  19

وزيـــــــــر  معالــــي  وقــــــع 

رئيـــــــــــس   - الماليــــــــــة 

الصندوق  إدارة  مجلس 

بن  إبراهيـــــم  الدكتور 

العســــــــاف  عبدالعـــــزيز 

على عدد من اتفاقيات 

بعـــض  مــــع  القــــروض 

الدول اإلفريقية
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�سـاهــــم  التي  القطاعــــات  ا�ستمـلـت 
ال�سندوق في تمويل م�ساريع فيها على 
خالل  من  الجتماعية  البنية  قطاع 
م�ســــروًعا   12 تمويـــل  في  الم�ساهمة 
المـــدار�ض  بناء  في  م�ســــاريع  منها 
ال�سرب  ميــــاه  وتوفيــر  والم�ست�سفيـات 
وبناء وحدات �سكنية في مناطق متفرقة 
وتنزانيا  تون�ض  من  كل  في  العالم  من 
وغينيا  وموزامبيق  وزامبيـــا  ومالوي 
واأوزبك�ستان  وطاجك�ستان  وال�سنغـــال 

وال�سين وكوبا.
والت�سالت  النقل  لقطاع  كان  كذلك 
ن�سيب وافر من اإقرا�ض ال�سندوق من 
خالل تمويله 11 م�سروًعا حيوًيا في كل 
من الكاميرون وبوروندي وكينيا وتوجو 
وكوت دي فوار وموريتانيا وقيرغيز�ستان 
قطاع  ولأهمية  وكو�سوفو.  وفيتنام 
الطـاقـة في تنمية المجتمعـات، �ساهم 
ال�سندوق في تمويل 3 م�ساريع في كل 
واأخيًرا  وباك�ستان.  وكينيا  اإثيوبيا  من 
القطاعات  دعم  في  ال�سندوق  �ساهم 
الأخرى بم�سروعين في كل من جيبوتي 

وفيتنام.

جدول رقم )1-1(                                                                                                                                                                          )بماليين الريالت(
تاريخ توقيع التفاقية

مبلغ القر�س ا�شم الم�شـــــــروع اأ - اإفريقيا 
ميالدي هجري

       الدولة

2013/01/23 1434/03/11 37.50 طريق �سانغمليما - بيكول - دجوم الكاميرون

2013/02/28 1434/04/18 56.25 كهرباء الريف بمنطقة قودي - قبريداهار 
اإثيوبيا

2013/11/20 1435/01/17 45.00 طريق اأرباركاتي- جليم�سو - مي�ساتا )المرحلة الأولى(
2013/03/13 1434/05/01 90.00 اإن�ساء وتجهيز ثمان مدار�ض مهنية  غينيا

2013/05/21 1434/07/11 34.00 م�ست�سفى دلل جم )قر�ض اإ�سافي(  ال�شنغال

2013/05/28 1434/07/18 562.50 الإ�سكان الجتماعي تون�س

2013/06/19 1434/08/10 56.25 اإمداد مياه ال�سرب لثالث مدن والقرى المجاورة لها في اإقليم مارا تنزانيا

2013/07/29 1434/09/21 75.00 طريق بوبنزا - ندورا
بوروندي

2013/07/29 1434/09/21 45.00 طريق بوجمبورا - نياماتينجا
2013/08/19 1434/10/12 45.00 م�ست�سفى بالومبي الإقليمي مالوي

2013/09/06 1434/10/30 56.25 طريق نونو - مادوجا�سي 
كينيا

2013/09/06 1434/10/30 45.00 كهرباء الريف في خم�ض مناطق
2013/09/19 1434/11/13 18.75 دعم �سندوق جيبوتي لالإنماء القت�سادي جيبوتي

2013/10/22 1434/12/17 75.00 اإعادة تاأهيل الم�ست�سفى التعليمي الجامعي في لو�ساكا زامبيا

2013/11/14 1435/01/11 45.00 اإعادة تاأهيل طريق باليمي - اأتاكبامي توجو

2013/11/20 1435/01/17 33.75 ت�سييد وتجهيز م�ست�سفى نامبول العام موزامبيق

2013/12/11 1435/02/08 90.00 طريق بونا - دوروبو - حدود بوركينا فا�سو كوت دي فوار

2013/12/29 1435/02/26 131.25 طريق اإعوينات اإزبل - جيكني - عدل بكرو موريتانيا

1541٫50 المجموع

�تفاقيات �لقرو�س �لموقعة  
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تابع جدول رقم )1-1(                                                                                                                                                                                                                                                                    )بماليين الريالت(
تاريخ توقيع التفاقية

مبلغ القر�س ا�شم الم�شـــروع ب - اآ�شيــا
ميالدي هجري

الدولة 

2013/05/07 1434/06/27 93.75 ت�سييد م�ست�سفى الأطفال في منطقة نينق�سيا هوي ذات الحكم الذاتي
ال�شين

2013/05/07 1434/06/27 93.75 اإن�ساء وتجهيز م�ست�سفى �سكة الحديد المركزي في مدينة هانجونق باإقليم �سان�سي
2013/05/23 1434/07/13 75.00 اإن�ساء وتجهيز مراكز الأبحاث العلمية المتخ�س�سة بالمعدات الطبية الحديثة اأوزبك�شتان

2013/08/13 1434/10/06 37.50 طريق تراز - تال�ض )المرحلة الثالثة( قيرغيز�شتان

2013/08/27 1434/10/20 93.75 ت�سييد وتجهيز مدار�ض ثانوية طاجك�شتان

2013/09/26 1434/11/20 375.00 اإن�ساء محطة توليد كهرباء نيلم جهلم الكهرومائية )قر�ض اإ�سافي( باك�شتان

2013/12/05 1435/02/02 45.00 طريق دونج ها - كان تي - لو فا ت�سي
فيتنام

2013/12/05 1435/02/02 60.00 اإعادة تاأهيل المناطق المت�سررة من الفي�سانات

873٫75 المجموع

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

ميالدي هجري

         الدولة

2013/04/22 1434/06/12 112.50 اإعادة تاأهيل �سبكة مياه ال�سرب لمدينة هافانا كوبا

2013/12/03 1435/01/30 60.00 الطريق ال�سريع بري�ستينا - ميتروفيت�سي كو�شوفو

172٫50 المجموع

2587٫75 �لإجمالي )�أ + ب + ت(
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�ساهم ال�سندوق خالل ال�سنة 2013م في تمويل 28 م�سروًعا وبرنامًجا اإنمائًيا بمبلغ اإجمالي قدره 2587.75 مليون ريال. وقد حظـي قطـاع البنية الجتماعية بالن�سيب الأكبر من عدد الم�ساريع والمبلغ 
الإجمالي، اإذ تم تمويل 12 م�سروًعا بمبلغ 1365.25 مليون ريال تمثل 52.76٪ من اإجمالي الم�ساهمات، منها 6 م�ساريع في قطاع ال�سحة و3 م�ساريع في قطاع التعليم وم�سروعان في قطاع المياه 
وال�سرف ال�سحي وم�سروع واحد في قطاع الإ�سكان والتنمية الح�سرية، تاله قطاع النقل والت�سالت الذي �ساهم ال�سندوق فيه بمبلغ 667.50 مليون ريال وبن�سبة بلغت 25.80٪ خ�س�ست لتمويل 
11 م�سروًعا في قطاع الطرق، يليهما قطاع الطاقة حيث �ساهم ال�سندوق بتمويل ثالثة م�ساريع و�سل اإجمالي مبالغها اإلى 476.25 مليون ريال بن�سبة بلغت 18.40٪، ثم القطاعات الأخرى التي �ساهم 

ال�سندوق فيها بتمويل م�سروعين و�سلت مبالغهما اإلى 78.75 مليون ريال بن�سبة 3.04٪، ويت�سح ذلك في الجدول التالي: 

ثانًيا: �لتوزيع �لقطاعي للقرو�س �لموقعة 

)بماليين الريالت( جـدول رقـم )2-1( 
ن�شبة )٪( من الإجماليالمبلغعدد امل�شاريعالقطاع

11667.5025.80�أ - �لنقل و�لت�سالت
11667.5025.80- الطرق
3476.2518.40ب - �لطاقة

121365.2552.76ت - �لبنية �لجتماعية
13258.7510.00-  التعليم
26375.2514.50-  ال�شحة

32168.756.52-  المياه وال�شرف ال�شحي
41562.5021.74-  الإ�شكان والتنمية الح�شرية

278.753.04ث - �لقطاعات �لأخرى
282587.75100.00الإجــمالــي



ال�سندوق ال�سعودي للتنمية 12

الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
يهدف هذا الم�سروع اإلى تقليل تكاليف نقل الركاب والب�سائع، وتنمية المناطق الجنوبية ال�سرقية من البالد، كما يعمل على ت�سهيل 

حركة التنقل والتبادل التجاري بين دولتي الكاميرون والكونغو، مما ي�ساهم في تحقيق التكامل الإقليمي.
ويتكون الم�سروع من الق�سمين التاليين:

 اأ - اإن�ساء الطريق الرابط بين �سانغمليما و بيكول بطول 65 كيلو متًرا. 

ثالًثا: �لم�ساريع �لتي تم توقيع �تفاقيات تمويلها 

�لكاميرون

طريق �سانغمليما - بيكول - دجوم
ب - اإن�ساء الطريق الرابط بين بيكول و دجوم بطول 38 كيلو متًرا. 

        وي�ستمل كل ق�سم على العنا�سر التالية: 

التكاليف الكلية للمشروع
167٫51 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
37٫50 مليون ريال 

تاريخ توقيـع االتفاقية
1434/03/11هـ   2013/01/23م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
نهاية سنة 2015م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
وزارة األشغال العامة

1 -  الأعمال المدنية لإن�ساء طريق اإ�سفلتي بعر�ض 7.50 متًرا مع اأكتاف بعر�ض      
       1.50 متًرا لكل جانب مع من�ساآت ت�سريف المياه وال�سالمة المرورية. 

2 -  الخدمات ال�ست�سارية والإ�سراف على تنفيذ الم�سروع. 
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الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
الواقعتين في �سرق  الريفيـة بالقرب من مدينتي قودي وقبريداهار  للمناطق  الكهربائية  اإلى توفير الطاقـة  الم�سروع  يهدف هذا 

البالد. ويتكون من الأق�سام التالية: 
اأ   -   توفير	وتركيب	خطوط	نقل	الكهرباء	بقوة	132 كيلو فولت من مدينة قودي اإلى مدينة قبريداهار.

ب -  المحطة الفرعية: وت�سمل توريد وتركيب المواد والتجهيزات للمحطة الفرعية بقوة 33/132 كيلو فولت و20/25 ميجا فولت 
بالقرب من مدينة قبريداهار، وتنفيذ الأعمال المدنية الالزمة لذلك. 

التكاليف الكلية للمشروع
191٫70 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
56٫25 مليون ريال 

تاريخ توقيـع االتفاقية
1434/04/18هـ   2013/02/28م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
نهاية سنة 2016م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
المؤسسة اإلثيوبية للطاقة الكهربائية

�إثيوبيا

كهرباء �لريف بمنطقة قودي ــ قبريد�هار

ت -  �سبكات التوزيع الكهربائي: وت�سمل توريـد وتركيب التجهيـزات والمـواد الالزمـة 
توزيع  واأ�سـالك  اأعمًدة  تت�سمن  قرًية،   34 لحوالـي  الكهربـاء  توزيع  ل�سبكـات 
بطول  فولت  و220/380  متًرا  كيلو   656 وبطول  فولـت  كيلو   33 بقـوة  كهـربـاء 
87 كيلو متًرا، وتركـيب  اإنـارة	عـامـة	للـ�صـوارع	بطول	 500	كيلو	متًرا،	وخطـوط	

242 محـوًل كهربـائـًيا بقـوة 33 كيلو فولت و380 فولت.

ث -  الخدمات ال�ست�سارية: وت�سمل مراجعة الت�ساميم والر�سومات ووثائق المناق�سات 
والإ�سراف على تنفيذ الم�سروع. 
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الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
على  الم�سروع  و�سينفذ  ومي�ساتا.  وجليم�سو  اأرباركاتي  مدينتي  بين  يربط  متًرا  كيلو   103 بطول  طريق  اإن�ساء  اإلى  الم�سروع  هذا  يهدف 

مرحلتين على النحو التالي:
 اأ  - اإن�ساء الجزء الأول من الطريق والذي يربط بين منطقتي اأرباركاتي وجليم�سو بطول ي�سل اإلى 57.50 كيلو متًرا.
ب - اإن�ساء الجزء الثاني من الطريق والذي يربط بين منطقتي جليم�سو ومي�ساتا بطول ي�سل اإلى 45.50 كيلو متًرا. 

�إثيوبيا

طريق �أرباركاتي - جليم�سو - مي�ساتا )�لمرحلة �لأولى(

وتتكون كل مرحلة من مراحل الم�سروع من العنا�سر التالية:
اأكتاف  مع  اأمتار   7 بعر�ض  ال�سفلتي  الطريق  اإن�ساء  وت�سمل  المدنية:  الأعمال   - 1
بعر�ض 1.50 متًرا لكل جانب من الطريق، بالإ�سافة اإلى اأعمال ت�سريف المياه 

وال�سالمة المرورية. 

التكاليف الكلية للمشروع
178٫12 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
45٫00 مليون ريال 

تاريخ توقيـع االتفاقية
1435/01/17هـ  2013/11/20م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
أبريل  2017م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
هيئة الطرق اإلثيوبية

2 - الخدمات ال�ست�سارية: وت�سمل الإ�سراف على تنفيذ اأعمال الم�سروع. 
3 - ا�ستمالك الأرا�سي. 
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الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
ي�سعى هذا الم�سروع اإلى تلبية احتياجات جمهورية غينيا من مراكز التعليم الفني والمهني وتلبية متطلبات التنمية في هذا المجال 

من خالل اإن�ساء وتجهيز ثمان مدار�ض مهنية في: كانكان ونزركورية ولبيه وبوكيه وكوناكري وفارناه وكينديا ومامو. 
التنمية.  لبرامج  المنطقة  واحتياجات  ال�سكانية  الكثافة  بناء على  فيها  تدّر�ض  التي  والتخ�س�سات  �سعة كل مدر�سة  ويتم تحديد 

ويتكون الم�سروع من الأق�سام التالية:

غينيا

�إن�ساء وتجهيز ثمان مد�ر�س مهنية

والأثاث  والمعدات  الكهربائية  الطاقة  وتركيب مولدات  وتوفير  المدنية  الأعمال  اأ -  
لتلك المدار�ض. 

ب - الخدمات ال�ست�سارية للدرا�سات والإ�سراف على تنفيذ الم�سروع. 

التكاليف الكلية للمشروع
318٫75 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
90٫00 مليون ريال 

تاريخ توقيـع االتفاقية
1434/05/01هـ   2013/03/13م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
نهاية سنة 2015م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
وزارة التشغيل والتعليم الفني

والتكوين المهني

ت - دعم وحدة تنفيذ الم�سروع. 
ث - اإعداد وتدريب العاملين في المدار�ض الثماِن. 
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الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
�سبق اأن �ساهم ال�سندوق في تمويل اإن�ساء الم�ست�سفى، وبما اأن الم�سروع يعاني من عدم توفر المعدات والأثاث والتجهيزات 
الطبية الالزمة للت�سغيل، فاإن هذا القر�ض يهدف ل�سد العجز في الم�ست�سفى الواقع في اإحدى �سواحي العا�سمة ال�سنغالية 
يتمكن  �سرير، حتى  اإلى 500  لت�سل  الم�ستقبل  في  تو�سعتها  �سيتم  �سرير،  ال�ستيعابية حالًيا 300  تبلغ طاقته  والذي  داكار، 
ال�سنغال وفي منطقة  والطبية في  ال�سحية  الخدمات  تقديم  الإقليمي في مجال  تاأدية دوره  الكاملة من  الم�ست�سفى بطاقته 

غرب اإفريقيا. 

�ل�سنغال

م�ست�سفى دلل جم )قر�س �إ�سافي(

التكاليف الكلية للمشروع
967٫00 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
34٫00 مليون ريال 

تاريخ توقيـع االتفاقية
1434/07/11هـ   2013/05/21م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
نهاية سنة 2014م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
مديرية مشروع مستشفى دالل جم 

 وزارة الصحة والضمان االجتماعي
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الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
يهدف هذا الم�سروع اإلى توفير حوالي 20.000 وحدة �سكنية في معظم الوليات التون�سية. ويتكون الم�سروع من الأجزاء التالية:

اأ  - الأعمال المدنية: وت�سمل بناء 20.000 وحدة �سكنية فردية وجماعية بما في ذلك اإن�ساء البنية التحتية الم�ساحبة لها. 
       ويتم تنفيذها على مرحلتين كما يلي: 

1 - بناء 4000 وحدة �سكنية موزعة على �سبع وليات هي: اأريانه، بن عرو�ض، نابل، زغوان، منوبة، �سو�سة، وجندوبة.
2 - بناء 16.000 وحدة �سكنية في الوليات التون�سية الأخرى واإن�ساء البنية التحتية الم�ساحبة لها. 

تون�س

�لإ�سكان �لجتماعي

الأولية  الهند�سية  والت�ساميم  الدرا�سات  عمل  وت�سمل  ال�ست�سارية:  - الخدمات  ب 
والتف�سيلية ووثائق المناق�سات والإ�سراف على تنفيذ الم�سروع لكال المرحلتين. 

التكاليف الكلية للمشروع
2437٫00 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
562٫50 مليون ريال 

تاريخ توقيـع االتفاقية
1434/07/18هـ   2013/05/28م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
نهاية سنة 2015م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
وزارة التجهيز والبيئة

ت -  تقديم الدعم الموؤ�س�سي لوحدات تنفيذ الم�سروع.
ث -   ا�ستمالك الأرا�سي: وي�سمل امتالك الأرا�سي في المناطق التي �سيقام عليها الم�سروع. 
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الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
ن�سبة  والريفية، وزيادة  الح�سرية  المجتمعات  لل�سرب في  ال�سالحة  المياه  اإلى رفع م�ستوى تقديم خدمات  الم�سروع  يهدف هذا 
ال�سكان الحا�سلين على تلك المياه وذلك عن طريق اإن�ساء �سبكة متكاملة لنقل المياه من بحيرة فكتوريا اإلى ثالث مدن والقرى 

المجاورة لها في اإقليم مارا. ويتكون الم�سروع مما يلي:
اأنابيب رئي�سية ي�سل  اإن�ساء �سبكة متكاملة لنقل مياه ال�سرب عن طريق مد  اأعمال الهند�سة المدنية والكهروميكانيكية: وت�سمل  اأ -  
طولها اإلى 41 كيلو متًرا، بالإ�سافة اإلى اإن�ساء �سبكات توزيع فرعية ي�سل طولها اإلى 100 كيلو متًرا لإمداد المياه اإلى 13 قرية 

تنز�نيا

�إمد�د مياه �ل�سرب لثالث مدن و�لقرى �لمجاورة لها في �إقليم مار�
والمحولت  المياه  م�سخات  وتركيب  توريد  الأعمال  تلك  ت�سمل  كما  مجاورة، 
اإن�ساء خزانات ومحطة لمعالجة المياه، بالإ�سافة اإلى  الكهربائية الالزمة، مع 

تنفيذ التو�سيالت المنزلية.

ب-  الدعم الموؤ�س�سي: ويت�سمن دعم اإدارة الم�سروع باأجهزة حا�سب اآلي وملحقاتها، 
وتاأثيث المكاتب، وتعيين موظفين متخ�س�سين.

ووثائق  التف�سيلية  الهند�سية  الت�ساميم  اإعداد  وت�سمل  ال�ست�سارية:  الخدمات  ت- 
والإ�سراف  العرو�ض،  وتحليل  المناق�سات  طرح  في  والم�ساعدة  المناق�سات، 

على تنفيذ الم�سروع. 

التكاليف الكلية للمشروع
115٫09 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
56٫25  مليون ريال 

تاريخ توقيـع االتفاقية
1434/08/10هـ  2013/06/19م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
نهاية سنة 2016م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
وزارة المياه



19  التقرير ال�سنوي 2013

الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
يندرج هذا الم�سروع �سمن برنامج حكومة بوروندي لتنمية وتطوير قطاع النقل وتح�سين �سبكة الطرق الوطنية في البالد، ويهدف 
بين  تكاليفها  وتخفي�ض  النقل  وت�سهيل حركة  وندورا،  نتامبا  ومناطق  و�سيبيتوك،  بوبنزا  مقاطعتي  العزلة عن  فك  اإلى  الم�سروع 

مقاطعتي بوبنزا وندورا. ويتكون الم�سروع من الأق�سام التالية: 
اأ - الأعمال المدنية وملحقاتها الالزمة لتنفيذ طريق بوبنزا - ندورا البالغ طوله 37.80 كيلو متًرا، وذلك على مرحلتين:

بوروندي

طريق بوبنز� - ندور�

     1- المرحلة الأولى وت�سمل تنفيذ الجزء الذي يربط بين منطقتي بوبنزا - نتامبا.
     2- المرحلة الثانية وت�سمل تنفيذ الجزء الذي يربط منطقتي نتامبا - ندورا. 

التكاليف الكلية للمشروع
274٫01 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
75٫00 مليون ريال 

تاريخ توقيـع االتفاقية
1434/09/21هـ  2013/07/29م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
نهاية سنة 2015م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
وزارة النقل واألشغال العامة والتجهيز

ب- الخدمات ال�ست�سارية: وت�سمل ا�ستمالك الأرا�سي الواقعة على م�سار الطريق، 
ومراجعة الح�سابات والكميات الخا�سة بالم�سروع. 
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الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
ا دولة رواندا، لت�سهيل  يهدف هذا الم�سروع اإلى تعزيز وتنمية التعاون الإقليمي لجمهورية بوروندي مع الدول المحيطة بها وخ�سو�سً
الو�سول لمنافذ تطل على البحر مما يدعم حركة التجارة مع الدول المجاورة، وت�سهيل حركة النقل في اتجاه المناطق الغربية 
وخف�ض تكاليفها وربط القرى الواقعة على م�سار الطريق بباقي المناطق، اإذ �سوف ي�ساهم ذلك في تحقيق التنمية القت�سادية 
والجتماعية ويخفف من حدة الفقر وي�سجع ال�سياحة في بحيرة تانجانياكا الواقعة بين دولتي تنزانيا والكونغو وبحيرة كيفو الواقعة 

بين دولتي الكونغو و رواندا . ويتكون الم�سروع من الأق�سام التالية: 

بوروندي

طريق بوجمبور� - نياماتينجا

اأ -   الأعمال المدنية: وت�ستمل على اإعادة تاأهيل طريق بجمبورا - نياماتينجا البالغ 
متًرا،   3.50 منهما  كل  عر�ض  يبلغ  باتجاهين  متًرا  كيلو   30.50 حوالي  طوله 
واأكتاف بعر�ض 1.50 متًرا، بالإ�سافة اإلى اإن�ساء الج�سور والعبارات، وا�ستبدال 

الحواجز الجانبية للطريق.

التكاليف الكلية للمشروع
146٫25 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
45٫00 مليون ريال 

تاريخ توقيـع االتفاقية
1434/09/21هـ  2013/07/29م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
نهاية سنة 2016م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
وزارة النقل واألشغال العامة والتجهيز

ب - الخدمات ال�ست�سارية والإ�سراف على تنفيذ الم�سروع.
ت - الدعم الموؤ�س�سي لوحدة تنفيذ الم�سروع بالأجهزة والمعدات. 
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الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
و�سوف  البالد،  الواقع في جنوب  بالومبي  اإقليم  في  والأرياف  القرى  ل�سكان  ال�سحية  الخدمات  توفير  اإلى  الم�سروع  يهدف هذا 

ي�ساهم هذا الم�ست�سفى في الحد من الأمرا�ض الم�ستوطنة في الإقليم، كما �سيعمل على خف�ض معدلت وفيات الأطفال. 
ويتكون الم�سروع من العنا�سر التالية:

والعاملين  الأطباء  و�سكن  الم�ست�سفى  مباني  ت�سييد  على  وت�ستمل  وملحقاته:  الم�ست�سفى  مبنى  لإن�ساء  الالزمة  المدنية  الأعمال  اأ - 

مالوي

م�ست�سفى بالومبي �لإقليمي

اإلى  والطواقم الطبية الم�ساعدة، واإن�ساء المواقف الخارجية والت�سوير، بالإ�سافة 
الأعمال الميكانيكية والكهربائية للم�سروع بما في ذلك حفر بئر ارتوازي للمياه. 

ب -  توفير وتركيب التجهيزات والمعدات الطبية والأثاث الالزم للم�ست�سفى.

ووثائق  الهند�سية  الت�ساميم  اإعداد  وت�سمل  والهند�سية:  ال�ست�سارية  الخدمات  ت - 
المناق�سة والم�ساعدة في تحليل العرو�ض والإ�سراف على تنفيذ الم�سروع.

التكاليف الكلية للمشروع
98٫70 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
45٫00 مليون ريال 

تاريخ توقيـع االتفاقية
1434/10/12هـ  2013/08/19م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
نهاية سنة 2016م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
وزارة الصحة
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الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
يهدف هذا الم�سروع اإلى الم�ساهمة في تطوير �سبكة الطرق بالمنطقة ال�سمالية ال�سرقية بجمهورية كينيا بين نونو ومادوجا�سي 
وربطها بالمناطق الأخرى من البالد، بالإ�سافة اإلى ربط المناطق الحدودية الكينية مع دولتي اإثيوبيا وال�سومال، مما ي�ساهم في 
تطوير التبادل التجاري بينها، وت�سهيل حركة نقل الب�سائع والركاب وخف�ض تكاليف نقل المنتجات الزراعية اإلى الأ�سواق، و�سوف 

ي�ساعد على تنمية المنطقة اقت�سادًيا واجتماعًيا . ويتكون الم�سروع من الأق�سام الرئي�سية التالية:

كينيا

طريق نونو - مادوجا�سي

وبعر�ض  متًرا،  كيلو  ا�سفلتي بطول 150  اإن�ساء طريق  وت�سمل  المدنية:  الأعمال  اأ - 
اأعمال  تنفيذ  اإلى  بالإ�سافة  متًرا،   1.50 بعر�ض  جانبية  اأكتاف  مع  اأمتار،   6

ت�سريف المياه وتحديد الم�سارات واللوحات الإر�سادية وال�سالمة المرورية.  

التكاليف الكلية للمشروع
337٫50 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
56٫25 مليون ريال 

تاريخ توقيـع االتفاقية
1434/10/30هـ  2013/09/06م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
سبتمبر 2015م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
هيئة الطرق السريعة الوطنية الكينية 

 وزارة الطرق

التف�سيلية  الت�ساميم  مراجعة  وت�سمل  والهند�سية:  ال�ست�سارية  الخدمات  ب - 
واإعداد الم�ستندات والم�ساعدة في طرح المناق�سة وتقييم العرو�ض والإ�سراف 

على تنفيذ الم�سروع. 
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الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
يهدف هذا الم�سروع اإلى توفير الطاقة الكهربائية في خم�ض مناطق ريفية في جمهورية كينيا هي: المناطق الو�سطى وال�سرقية 

والغربية وال�ساحلية ومناطق الوادي المت�سدع . ويتكون الم�سروع من الأجزاء التالية:

كينيا

كهرباء �لريف في خم�س مناطق

�سبكات التوزيع الكهربائي: وت�سمل توريد التجهيزات والمواد الالزمة ل�سبكات توزيع  اأ -  
الكهرباء، وتو�سيل خدمة الكهرباء اإلى المنازل والمراكز الخدمية والتجارية.

التكاليف الكلية للمشروع
238٫12 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
45٫00 مليون ريال 

تاريخ توقيـع االتفاقية
1434/10/30هـ  2013/09/06م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
مارس 2014م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
هيئة كهرباء الريف - وزارة الطاقة

الخدمات ال�ست�سارية: وت�سمل مراجعة الت�ساميم التف�سيلية واإعداد م�ستندات  ب -  
المناق�سة والم�ساعدة في تحليل العرو�ض والإ�سراف على تنفيذ الم�سروع.
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الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
بتنويع  اإلى قيامـه  بالإ�سافة  الفقر،  ارتفاع معدل  والحد من  البطالة  الم�سروع في تخفي�ض معدلت  لهذا  الرئي�سي  الهدف  يتمثل 
هيكل القت�سـاد الوطني من خالل توفير التمويل الـالزم للم�سروعـات ال�سغيـرة والمتو�سطـة التي �ستوؤدي بدورها اإلى توفير حوالي 
للمواطنين  ا�ستثمـاري �سغير ومتو�سط  الم�سروع تمويل ما مقداره 500 م�سروع، منها 300 م�سروع   2400 فر�سة عمل، ويت�سمن 

و200 م�سروع �سغير لل�سباب من حملة ال�سهادات العليا في عدة مجالت، وذلك على النحو التالي:

جيبوتي

دعم �سندوق جيبوتي لالإنماء �لقت�سادي

اأ -   تنفيذ 67 م�سروًعا في مجال الزراعة وال�سيد البحري.
ب - تنفيذ 102 م�سروع في مجال ال�سناعات التحويلية والأعمال الحرفية. 

ت - تنفيذ 58 م�سروًعا في مجال ال�سياحة. 

ث - تنفيذ 105 م�ساريع في مجال النقل. 
ج -  تنفيذ 136 م�سروًعا في مجال التجارة والخدمات.

ح -  تنفيذ 32 م�سروًعا ا�ستثمارًيا مخ�س�سة للن�ساء. 

التكاليف الكلية للمشروع
118٫13 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
18٫75 مليون ريال 

تاريخ توقيـع االتفاقية
1434/11/13هـ  2013/09/19م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
نهاية سنة 2016م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
صندوق جيبوتي لإلنماء االقتصادي
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الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
المنا�سبة  ال�سحية  الرعاية  توفير  ليتمكن من  لو�ساكا،  الجامعي في  التعليمي  الم�ست�سفى  تاأهيل  اإعادة  الى  الم�سروع  يهدف هذا 

للمواطنين وتقديم الخدمات ال�سحية الأخرى. ويت�سمن الم�سروع الأق�سام التالية: 
اأ -   الأعمال المدنية: وت�سمل تاأهيل البنية التحتية للم�ست�سفى والتي تت�سمن تاأهيل ق�سم الطوارئ والأجنحة الطبية واأجنحــة 

الجراحة والأمومة والأطفال. 
التهوية  نظام  وتغيير  الم�ست�سفى،  في  ال�سحي  وال�سرف  المياه  �سبكة  اأجزاء  بع�ض  ا�ستبدال  وت�سمل  الميكانيكية:  الأعمال   - ب 

المركزي لأق�سام الجراحة والعناية المركزة، بالإ�سافة اإلى تغيير محطة اإنتاج الأوك�سجين. 

ز�مبيا

 �إعادة تاأهيل �لم�ست�سفى �لتعليمي �لجامعي في لو�ساكا
الجراحية  والأدوات  الطبية  الأجهزة  توفير  وت�سمل  الطبية:  المعدات   - ت 
الخا�سة  الإنارة  وتو�سيل  العمليات  طاولت  توفير  اإلى  بالإ�سافة  المختلفة، 

بغرف الجراحة. 

الإ�سعاف  �سيارات  توفير  وت�سمل  المعلومات:  واأنظمة  والت�سالت  الموا�سالت  ث - 
واأجهزة  الأمنية  بالكاميرات  الخا�سة  المغلقة  والدوائر  ال�سيانة  ومركبات 

الت�سالت الرقمية وتطوير �سبكة الحا�سب الآلي الداخلية. 
ج - الموارد الب�سرية: وتت�سمن تاأمين الطاقمين المخت�سين الطبي والإداري. 

والإ�سراف: وت�سمل الخدمات ال�ست�سارية الالزمة لإعداد  الهند�سية  ح - الخدمات 
وثائق المناق�سات والإ�سراف على تنفيذ اأعمال الم�سروع. 

التكاليف الكلية للمشروع
161٫25 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
75٫00 مليون ريال 

تاريخ توقيـع االتفاقية
1434/12/17هـ  2013/10/22م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
نهاية سنة 2016م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
وزارة الصحة
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الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
ُيعد م�سروع اإعادة تاأهيل طريق باليمي - اأتاكبامي، والبالغ طوله 102 كيلو متًرا، من اأهم اأولويات الحكومة التوجولية في تطوير 
قطاع النقل نظًرا لتدني و�سع البنية التحتية في هذا القطاع ورغبة في دعم الترابط والندماج داخل المناطق الإقليمية من البالد. 

ويهدف هذا الم�سروع اإلى تحقيق ما يلي:
 اأ  - ت�سجيع التنمية الجتماعية والقت�سادية بمنطقة الم�سروع . 

ب - تخفي�ض تكلفة النقل وتقليل الوقت الالزم لنقل الأ�سخا�ض والب�سائع في منطقة الم�سروع. 
ت - ت�سهيل التنقل وتحقيق الندماج بين مناطق توجو والدول المجاورة. 

توجو

�إعادة تاأهيل طريق باليمي - �أتاكبامي

ويتكون الم�سروع من الأق�سام التالية: 
1-  ت�سييد الطريق الرابط بين باليمي واأداجالي بطول 22 كيلو متًرا.

2-  ت�سييد الطريق الرابط بين اأداجالي واأتاكبامي بطول 80 كيلو متًرا. 

التكاليف الكلية للمشروع
236٫25 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
45٫00 مليون ريال 

تاريخ توقيـع االتفاقية
1435/01/11 هـ   2013/11/14م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
نهاية سنة 2015م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
اإلدارة العامة لألشغال العامة  

وزارة األشغال العامة

3-  الخدمات ال�ست�سارية: تت�سمن الدرا�سات الفنية واإعداد ملف المناق�سة   
والمراقبة والإ�سراف على تنفيذ اأعمال الطريق، وتحليل العرو�ض. 

الدعم الموؤ�س�سي لوحدة تنفيذ الم�سروع من خالل توفير المعدات والتجهيزات   -4
الالزمة لها. 



27  التقرير ال�سنوي 2013

الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
يهدف هذا الم�سروع اإلى تو�سيع الخدمات ال�سحية ورفع م�ستواها بم�ست�سفى نامبول العام لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات 

ا في مدينة نامبول والمناطق المحيطة بها . ويتكون الم�سروع من العنا�سر التالية:  ال�سحية لل�سكان، خ�سو�سً
ال�ستيعابية متًرا مربًعا وطاقته  تبلغ م�ساحته حوالي 12900  الذي  الم�ست�سفى  ت�سييد مبنى  وت�ستمل على  المدنية:  الأعمال    -  اأ 

 400 �سرير، بالإ�سافة اإلى م�ساكن العاملين بالم�ست�سفى. 

موز�مبيق

ت�سييد وتجهيز م�ست�سفى نامبول �لعام

ب - توفير التجهيـزات الـطبـيـة والأثـاث للم�ستـ�سـفى ولم�ساكـن العاملـين وتركـيـبهـا 
وتوفير و�سائل نقل مختلفة.  

التكاليف الكلية للمشروع
75٫00 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
33٫75 مليون ريال 

تاريخ توقيـع االتفاقية
1435/01/17هـ  2013/11/20م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
نهاية سنة 2015م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
إدارة التخطيط والتعاون 

 وزارة الصحة

ت - الخدمات ال�ست�سارية: اإعداد الت�ساميم التف�سيلية ووثائق المناق�سات والم�ساعدة 
في تحليل العرو�ض والإ�سراف على التنفيذ. 

ث - تقديم الدعم الموؤ�س�سي لوحدة تنفيذ الم�سروع. 
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الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
يهدف هذا الم�سروع اإلى اإن�ساء طريق يربط مدينة بونا الواقعة في كوت دي فوار بحدود جمهورية بوركينا فا�سو مروًرا بمدينة دوروبو، 
و�سيوؤدي الم�سروع اإلى فك العزلة عن المناطق الريفية الواقعة على م�سار الطريق، وت�سهيل حركة نقل الركاب والب�سائع، ونقل المنتجات 

الزراعية. ويربط هذا الم�سروع الجزء ال�سمالي ال�سرقي من البالد مع جمهورية بوركينا فا�سو . ويتكون الم�سروع من الأق�سام التالية: 
اأ -  الأعمال المدنية: وت�سمل اإن�ساء طريق اإ�سفلتي بطول 91 كيلو متًرا وبعر�ض ي�سل اإلى 7 اأمتار مع اأكتاف ي�سل عر�سها اإلى 1.50 متًرا 
لكل جانب، بالإ�سافة اإلى اإن�ساء ور�سة العمل وتهيئة الموقع واأعمال الحفر وتنفيذ طبقات الطريق المختلفة واإن�ساء الج�سور واأعمال 

ت�سريف المياه وال�سفلتة والأعمال الالزمة للمحافظة على البيئة وو�سع العالمات واللوحات الإر�سادية. 

كوت دي فو�ر

طريق بونا - دوروبو - حدود بوركينا فا�سو
ب - الخدمات ال�ست�سارية: وت�سمل مراجعة الدرا�سات الفنية والإ�سراف والمراقبة 

على اأعمال التنفيذ .

ت - الدعم الموؤ�س�سي لوحدة تنفيذ الم�سروع: وي�سمل ذلك توفير و�سائل نقل ومعدات 
وتجهيزات مختلفة. 

ث - المراجعة المالية والفنية للم�سروع: وت�سمل القيام بمراجعة اأعمال الم�سروع عند 
النتهاء من تنفيذه. 

واإعادة توطين  الملكية  نزع  تكاليف  وي�سمل ذلك تحمل  الملكية:  ونزع  التعوي�سات  ج - 
ال�سكان القاطنين على م�سار الطريق. 

التكاليف الكلية للمشروع
321٫00 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
90٫00 مليون ريال 

تاريخ توقيـع االتفاقية
1435/02/08هـ   2013/12/11م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
منتصف سنة 2016م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
هيئة إدارة الطرق ـ وزارة البنى التحتية 

االقتصادية



29  التقرير ال�سنوي 2013

الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
بكرو  بمدينة عدل  اإزبل  اإعوينات  ويربط مدينة  متًرا،  كيلو  اإلى 245  ي�سل طوله  اإ�سفلتي  اإن�ساء طريق  اإلى  الم�سروع  يهدف هذا 
مروًرا بمدينة جيكني، وتقع تلك المدن في جنوب �سرق البالد الذي يعاني من العزلة، وي�سهل هذا الم�سروع حركة النقل وتخفي�ض 

تكاليفها للو�سول اإلى مراكز الخدمات الجتماعية الرئي�سية . ويتكون الم�سروع من الأق�سام التالية: 
اأ - الأعمال المدنية: وت�ستمل على ما يلي: 

 1 - اإن�ساء جزء الطريق الذي يربط مدينة اإعوينات اإزبل بمدينة جيكني بطول ي�سل اإلى حوالي 85 كيلو متًرا، وبعر�ض 7 اأمتار، 
واأكتاف جانبية بعر�ض 1.50 متًرا لكل جانب. 

موريتانيا

طريق �إعوينات �إزبل - جيكني - عدل بكرو

بطول  بكرو  عدل  بمدينة  جيكني  مدينة  يربط  الذي  الطريق  جزء  اإن�ساء   -  2
واأكتاف جانبية بعر�ض اأمتار،  اإلى حوالي 160 كيلو متًرا، وبعر�ض 7   ي�سل 

1.50 متًرا لكل جانب. 

والوثائق  والت�ساميم  الدرا�سات  اإعداد  وت�سمل  ال�ست�سارية:  الخدمات  ب - 
والإ�سراف على تنفيذ الم�سروع.

ت - ا�ستمالك الأرا�سي: وت�سمل امتالك الأرا�سي الواقعة على م�سار الطريق.

التكاليف الكلية للمشروع
363٫75 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
131٫25 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية
1435/02/26هـ   2013/12/29م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
نهاية سنة 2016م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
إدارة البنى التحتية للنقل 

وزارة التجهيز والنقل
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الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
يهدف هذا الم�سروع اإلى رفع الم�ستوى ال�سحي والمعي�سي ل�سكان منطقة نينق�سيا هوي ذات الحكم الذاتي الواقعة �سمال غرب 
ال�سين، وذلك من خالل ت�سييد م�ست�سفى لالأطفال في مدينة ين�سوان عا�سمة الإقليم بطاقة ا�ستيعابية تقدر بحوالي 500 �سرير . 

ويتكون هذا الم�سروع من الأجزاء التالية: 
اأ - الأعمال المدنية المتعلقة بمبنى التنويم ومبنى العيادات الخارجية ومبنى الأمرا�ض المعدية، بالإ�سافة اإلى اأعمال تن�سيق 

الموقع العام. 

�ل�سين

ت�سييد م�ست�سفى �لأطفال في منطقة نينق�سيا هوي ذ�ت �لحكم �لذ�تي

ب - اإن�ساء غرفة التدفئة وثالجة الموتى ومحطة معالجة ال�سرف ال�سحي ومحرقة 
النفايات الطبية. 

ت - توفير الأثاث الطبي والمعدات الطبية وتركيبها.
ث - توريد وتركيب المعدات التقنية. 

التكاليف الكلية للمشروع
247٫50 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
93٫75 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية
1434/06/27هـ   2013/05/07م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
منتصف سنة  2014م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
اإلدارة المالية لمنطقة نينقشيا هوي ذات

 الحكم الذاتي



31  التقرير ال�سنوي 2013

الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
ي�ساعد هذا الم�سروع على دعم التنمية القت�سادية والجتماعية ويعمل على رفع الم�ستوى ال�سحي والمعي�سي ل�سكان اإقليم �سان�سي 

الواقع في �سمال غرب ال�سين، وذلك من خالل ت�سييد وتجهيز م�ست�سفى �سكة الحديد المركزي في مدينة هانجونق. 
ويتكون الم�سروع من العنا�سر التالية: 

�ل�سين

�إن�ساء وتجهيز م�ست�سفى �سكة �لحديد �لمركزي في مدينة هانجونق باإقليم �سان�سي

اأ   - الأعمال المدنية المتعلقة بمبنى الم�ست�سفى. 
ب - الأعمال الميكانيكية. 

التكاليف الكلية للمشروع
235٫13 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
93٫75 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية
1434/06/27هـ   2013/05/07م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
منتصف سنة 2014م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
الدائرة المالية إلقليم شانشي

ت - توفير المعدات الطبية والأثاث الطبي . 
ث - الخدمات الهند�سية: وت�سمل مراجعة الت�ساميم واإعداد م�ستندات المناق�سة 

والإ�سراف على التنفيذ. 
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الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
علمية  اأبحاث  مراكز   10 تاأهيل  واإعادة  بناء  طريق  عن  اأوزبك�ستان  في  الطبية  الخدمات  م�ستوى  رفع  اإلى  الم�سروع  هذا  يهدف 
العالمية  الموا�سفات  ح�سب  الحديثة  الطبية  بالمعدات  المراكز  تلك  تزويد  اإلى  يهدف  كما  ال�سحة،  لوزارة  تابعة  متخ�س�سة 
لم�ساعدتها في توفير بيئة عمل منا�سبة لالأطباء وتح�سين نظام اإعداد برامج تدريب الكادر الطبي الم�ساعد وتطويرها لرفع كفاءته 

العملية . ويتكون الم�سروع من الأق�سام التالية: 

�أوزبك�ستان

�إن�ساء وتجهيز مر�كز �لأبحاث �لعلمية �لمتخ�س�سة بالمعد�ت �لطبية �لحديثة

بالمراكز  خا�سة  مبان   10 تاأهيل  واإعادة  اإن�ساء  وت�سمل  المدنية:  الأعمال  اأ  - 
الطبية المتخ�س�سة. 

ب -  ا�ستبدال المعدات الطبية القديمة الالزمة لأربعة مراكز طبية متخ�س�سة. 
ت -  توفير وتركيب اأثاث جديد للمراكز الطبية الع�سرة. 

ث -   توفير وتوريد وتركيب المعدات الطبية المتخ�س�سة الحديثة ل�ستة مراكز طبية.
ج -   الخدمات ال�ست�سارية: وت�سمل اأعمال الت�سميم والإ�سراف على التنفيذ واإعداد 

وثائق العطاءات. 

التكاليف الكلية للمشروع
157٫50 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
75٫00 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية
1434/07/13هـ   2013/05/23م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
نهاية سنة 2017م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
وزارة الصحة



33  التقرير ال�سنوي 2013

الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
ُيعد هذا الم�سروع اأحد اأهم م�ساريع الطرق في جمهورية قيرغيز�ستان، اإذ يهدف اإلى تح�سين ان�سيابية الحركة المرورية لالأفراد 
والب�سائع بين المناطق ال�سرقية والغربية من البـالد، وذلـك بتاأهيـل وتطوير طريق تراز ـ تال�ض الرئي�سي الذي يمر بعدة مناطق في 

قيرغيز�ستان . وي�ستمل الم�سروع على الأق�سام التالية:

قيرغيز�ستان

طريق تر�ز - تال�س )�لمرحلة �لثالثة(

في  والمتمثلة  الم�سروع  من  الثالثة  المرحلة  تنفيذ  وت�سمل  المدنية:  الأعمال   - اأ 
من  والموؤلف  متًرا،  كيلو   30 اإلى  طوله  ي�سل  الذي  الطريق  تاأهيل  اإعادة 

التكاليف الكلية للمشروع
82٫50 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
37٫50 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية
1434/10/06هـ  2013/08/13م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
نهاية سنة 2015م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
وزارة النقل واالتصاالت

م�سارين بعر�ض 3.50 متًرا لكل م�سار، ور�سيفين للم�ساة بعر�ض 2.50 متًرا 
لكل ر�سيف، بالإ�سافة اإلى اإن�ساء 6 ج�سور و52 عباًرة تابعة للطريق. 

ب - الخدمات ال�ست�سارية والإ�سراف على تنفيذ الم�سروع. 
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الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
يتمثل الهدف الرئي�سي لهذا الم�سروع في دعم البرنامج الحكومي لجمهورية طاجك�ستان من اأجل تطوير وتح�سين التعليم العام 
وتوفير احتياجات البالد من الخدمات التعليمية لمواجهة الأعداد المتزايدة من الطالب، لذا قام ال�سندوق بتمويل م�سروع ت�سييد 

وتجهيز وتاأثيث عدد من المدار�ض الثانوية في مختلف مناطق الجمهورية . ويتكون الم�سروع من الأق�سام الرئي�سية التالية:

طاجك�ستان

ت�سييد وتجهيز مد�ر�س ثانوية

مناطق  في  ثانوية  مدر�سة   25 وتاأثيث  وتجهيز  اإن�ساء  المدنية:  الأعمال   - اأ  
مختلفة من البالد. 

التكاليف الكلية للمشروع
225٫00 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
93٫75 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية
1434/10/20هـ  2013/08/27م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
نهاية سنة 2016م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
وزارة التربية

ب - الخدمات ال�ست�سارية: اإعداد ومراجعة الت�ساميم واإعداد م�ستندات المناق�سات 
والإ�سراف على تنفيذ الم�سروع. 



35  التقرير ال�سنوي 2013

الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
يهدف الم�سروع الأ�سا�سي اإلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في باك�ستان وذلك باإن�ساء محطة نيلم جهلم الكهرومائية 
بالقرب من مدينة مظفر اأباد، وذلك بتحويل مياه نهر نيلم عبر قنـوات التحويـل التي تبداأ في منطقـة نا�سيري على بعد 41 كيلو متًرا 
�سرق مدينـة مظفر اأبـاد . و�سي�ساهم الم�سروع في تقليـل الإعتماد على اإنتاج الطاقـة الحراريـة مرتفعـة التكاليـف، كما �سي�ساهم في 
تح�سين الو�سع القت�سادي والبيئي، ويرفع من م�ستوى المعي�سـة في الإقليم . و�سبق لل�سندوق تقديم قر�ض لإن�ساء المحطة، ونظًرا 

ا اإ�سافًيا لذلك . ويتكون الم�سروع من الأق�سام التالية: لزيادة التكاليف والحاجة لتوفير مزيد من التمويل فقد قدم ال�سندوق قر�سً
 اأ - اإن�ساء �سد من الخر�سانة الم�سلحة بطول 160 متًرا، وباإرتفاع 60 متًرا على نهر نيلم عند منطقة نا�سيري . وتتكون خلف هذا 

باك�ستان

�إن�ساء محطة توليد كهرباء نيلم جهلم �لكهرومائية )قر�س �إ�سافي(
وت�سمح  المياه،  من  مكعًبا  متًرا  ماليين   10 التخزينية  �سعتها  تبلغ  بحيرة  ال�سد 
بال�ستفادة من 3.80 ماليين متًرا مكعًبا من المياه في وقت الذروة ل�سد الحاجة 

من الطاقة الكهربائية وبمعدل 4 �ساعات يومًيا.
ب - اإن�سـاء قنوات مزدوجة واأحادية يبلغ مجموع اأطـوالها حوالي 48 كيلو متـًرا لتحـويل 

مياه ال�سـد اإلى محطة التوليـد.

ت - اإن�ساء مجمع مـحـطـة تولـيـد الكـهربـاء تـحـت الأر�ض في منـطـقـة �ساتر كال�ض على بعد 
22 كيلو متًرا من مدينـة مظفر اباد، تبلغ قدرة التوليـد الإجماليـة 969 ميجاوات، ويتم 
ربطه مع محطة �سبكة كهرباء جكار من خالل خط نقل مزدوج بقدرة 500 كيلو فولت .

ث - الخدمات ال�ست�سارية: وت�ستمل على توفير الخدمات الالزمة لإعداد الت�ساميم 
التف�سيلية ووثائق المناق�سات، والإ�سراف على تنفيذ الم�سروع.

التكاليف الكلية للمشروع
10500٫00 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
375٫00 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية
1434/11/20هـ  2013/09/26م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
نهاية سنة 2016م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
هيئة تنمية المياه والطاقة
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الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
يهدف هذا الم�سروع اإلى دعم الأن�سطة الجتماعيـة والقت�سادية وتعزيز ال�ستثمـار والتجـارة والأن�سطـة ال�سياحية لل�سكان المحليين 
في مقاطعة ها زانغ، من خالل اإن�ساء طريق طوله 30.80 كيلو متًرا ي�ساعد على تح�سين وت�سهيل و�سائل التنقل للقرى المحيطة 

وتقليل الختناقات المرورية في المقاطعة . ويتكون الم�سروع من الأق�سام التالية:

فيتنام

طريق دونج ها - كان تي - لو فا ت�سي

اأ -  الأعمال المدنية: وت�ستمل على ما يلي: 
1 - اإن�ساء طريق دونج ها ـ كان تي بطول ي�سل اإلى حوالي 17.20 كيلو متًرا. 
2 - اإن�ساء طريق كان تي ـ لو فا ت�سي بطول ي�سل اإلى حوالي 13.60 كيلو متًرا.

التكاليف الكلية للمشروع
105٫00 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
45٫00 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية
1435/02/02هـ   2013/12/05م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
نهاية سنة 2017م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
اللجنة الشعبية في مقاطعة ها زانغ

ب - ا�ستمالك الأرا�سي.
ت - الخدمات الهند�سية وال�ست�سارية. 



37  التقرير ال�سنوي 2013

الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
من  المحليين  ال�سكان  وحماية  المرورية  الحركة  تح�سين  خالل  من  فيتنام  في  التحتية  البنية  تطوير  اإلى  الم�سروع  هذا  يهدف 

الفي�سانات وت�سهيل النقل وعمليات الإنقاذ في منطقة نام دان الواقعة في مقاطعة ني ان . ويتكون الم�سروع من الأق�سام التالية:

فيتنام

�إعادة تاأهيل �لمناطق �لمت�سررة من �لفي�سانات

اأ    -   اإن�ساء اأنظمة اإنقاذ في الطرق الواقعة بمناطق الفي�سانات بطول 59 كيلو متًرا. 
في  الفي�سانات  من  المحليين  ال�سكان  لحماية  ملجاأ   15 حوالي  اإن�ساء   - ب 

المناطق المغمورة. 

التكاليف الكلية للمشروع
120٫00 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
60٫00 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية
1435/02/02هـ  2013/12/05م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
نهاية سنة 2017م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
اللجنة الشعبية في مقاطعة ني ان

ت -  ا�ستمالك الأرا�سي . 
ث -  الخدمات ال�ست�سارية والإ�سراف على متابعة تنفيذ الم�سروع. 
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الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
يهدف هذا الم�سروع اإلى تحديث وا�ستبدال �سبكة المياه الحالية في المناطق ال�سرقية والغربية من مدينة هافانا نتيجة لقدمها 

وتهالكها وارتفاع ن�سبة الفاقد منها . ويتكون الم�سروع من العنا�سر التالية:
اأ - الأعمال المدنية والميكانيكية وت�سمل:

1 -	تنفيذ	اأعمال	الحفر	وا�صتبدال	الخطوط	الرئي�صية	والفرعية	مع	عمليات	الردم.	
2 - توريد مواد البولي اإيثيلين الخام بما في ذلك توريد المادة الخام الالزمة لت�سنيع اأنابيب �سبكة المياه. 

كوبا

�إعادة تاأهيل �سبكة مياه �ل�سرب لمدينة هافانا

3 - توفير تجهيزات الهايدروليك بما في ذلك توريد م�سخات الماء الهايدروليكية 
والأجزاء الرئي�سية الالزمة لت�سغيلها. 

وبع�ض  والعدادات  وال�سمامات  كالخزانات  الالزمة  المعدات  وتركيب  توريد   -  4
معدات الحفر.

ب - الخدمات ال�ست�سارية والإدارية الالزمة لمتابعة وتنفيذ الم�سروع. 

التكاليف الكلية للمشروع
408٫75 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
112٫50 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية
1434/06/12هـ   2013/04/22م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
نهاية سنة 2014م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
المعهد الوطني للمياه
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الم�شروع: وو�شف  • اأهداف 
ُيعد الطريق ال�سريع الذي يربط بين بري�ستينا وميتروفيت�سي والبالغ طوله حوالي 26.70 كيلو متًرا ال�سريان الرئي�سي الثاني لحركة 
المرور في جمهورية كو�سوفو، وهو يعتبر من بين اأعلى الطرق كثافة في مرور المركبات، حيث يتجاوز معدل مرور ال�سيارات عليه 
20 األف �سيارة يومًيا. ويهدف هذا الم�سروع اإلى تح�سين الطريق وتحويله من طريق ذي م�سار واحد اإلى طريق �سريع ذي م�سارين 

في كل اتجاه . ويتكون الم�سروع من الأق�سام التالية: 

كو�سوفو

�لطريق �ل�سريع بري�ستينا ـ ميتروفيت�سي

الخا�سة  الخر�سانية  والإن�ساءات  الترابية  الأعمال  وت�سمل  المدنية:  الأعمال   - اأ 
بالطريق والموؤلفة من ج�سور وعّبارات واإن�ساءات اأخرى م�ساحبة كو�سائل الأمن 

وال�سالمة المرورية. 

التكاليف الكلية للمشروع
333٫75 مليون ريال

مسـاهـمة الصـندوق
60٫00 مليون ريال

تاريخ توقيـع االتفاقية
1435/01/30هـ  2013/12/03م

التاريخ المتوقع إلكمال المشروع
نهاية سنة 2016م

الجهـة المسؤولة عن التـنـفيذ
وزارة البنية التحتية

ب - ا�ستمالك الأرا�سي. 
ت - دعم اإدارة الم�سروع ومراجعة الح�سابات المالية. 

ث - الخدمات ال�ست�سارية. 
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ر�بعـًا: �لتمـويل �لم�سـترك للقرو�س �لموقعة

موؤ�س�ســـــات  مع  ال�سنـــــدوق  �ســـــارك 
ودوليــــة  واإقليميـــة  محليــــة  تمويليـــة 
تمويل  في  ال�سنـة  هذه  خالل  اأخرى 
بلغ  نامية،  دولة   16 في  م�سروًعا   19
مجموع م�ساهمة ال�سندوق في تمويلها 

1830.25 مليون ريال.
والتي تت�ســـــح تفا�سيــــل عملياتهـــا 

فــــي الجـدول التـالي:

تابع جـدول رقـم )3-1(

الممولون الآخرون ومبلغ التمويل

)مليون دولر(

م�شاهمة ال�شندوق

)مليون ريال(

التكلفة الإجمالية

)مليون ريال(
ا�شم الم�شروع اأ - اإفريقيا

الم�سرف العربي للتنمية القت�سادية في اإفريقيا 10.00
�سندوق الأوبك للتنمية الدولية 10.00 

ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية 10.40 
37.50 167.51 طريق �سانغمليما - بيكول - دجوم الكاميرون 

الم�سرف العربي للتنمية القت�سادية في اإفريقيا 10.00
�سندوق الأوبك للتنمية الدولية 15.00

56.25 191.70 كهرباء الريف بمنطقة قودي - قبريداهار
اإثيوبيا

�سندوق الأوبك للتنمية الدولية 20.00 
الم�سرف العربي للتنمية القت�سادية في اإفريقيا 10.00

45.00 178.12
طريق اأرباركاتي - جليم�سو - مي�ساتا 

)المرحلة الأولى(

البنك الإ�سالمي للتنمية 8.40 
الم�سرف العربي للتنمية القت�سادية في اإفريقيا 4.00

�سندوق الأوبك للتنمية الدولية 6.00
34.00 967.00 م�ست�سفى دلل جم )قر�ض اإ�سافي( ال�شنغال

الم�سرف العربي للتنمية القت�سادية في اإفريقيا 10.00
ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية 12.00

�سندوق الأوبك للتنمية الدولية 10.00 
البنك الإ�سالمي للتنمية 12.00 

�سندوق اأبو ظبي للتنمية 12.00 *

45.00 236.25 اإعادة تاأهيل طريق باليمي - اأتاكبامي توجو

الحكومة التركية 200.00 
الحكومة القطرية 29.00

562.50 2437.00 الإ�سكان الجتماعي تون�س

الم�سرف العربي للتنمية القت�سادية في اإفريقيا 10.00  56.25 115.09
اإمداد مياه ال�سرب لثالث مدن والقرى 

المجاورة لها في اإقليم مارا  
تنزانيا 

جـدول رقـم )3-1(

* من المتوقع م�ساهمته في الم�سروع
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تابع جـدول رقـم )3-1(

الممولون الآخرون ومبلغ التمويل

)مليون دولر(

م�شاهمة ال�شندوق

)مليون ريال(

التكلفة الإجمالية

)مليون ريال(
ا�شم الم�شروع اأ - اإفريقيا

الم�سرف العربي للتنمية القت�سادية في اإفريقيا 18.00 
�سندوق الأوبك للتنمية الدولية 28.00 

75.00 274.01 طريق بوبنزا - ندورا

الم�سرف العربي للتنمية القت�سادية في اإفريقيا 10.00 بوروندي
ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية 9.00 

�سندوق الأوبك للتنمية الدولية 8.00
45.00 146.25 طريق بوجمبورا - نياماتينجا

الم�سرف العربي للتنمية القت�سادية في اإفريقيا 7.00 45.00 98.70 م�ست�سفى بالومبي الإقليمي مالوي

الم�سرف العربي للتنمية القت�سادية في اإفريقيا 9.00 33.75 75.00 ت�سييد وتجهيز م�ست�سفى نامبول العام موزامبيق

ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية 20.00
الم�سرف العربي للتنمية القت�سادية في اإفريقيا 10.00

�سندوق اأبو ظبي للتنمية 10.00
�سندوق الأوبك للتنمية الدولية 12.00

56.25 337.50 طريق نونو -  مادوجا�سي

كينيا

الم�سرف العربي للتنمية القت�سادية في اإفريقيا 10.00
�سندوق الأوبك للتنمية الدولية 15.00

�سندوق اأبو ظبي للتنمية 10.00
45.00 238.12 كهرباء الريف في خم�ض مناطق

�سندوق الأوبك للتنمية الدولية 3.00
ال�سندوق العربي لالإنماء القت�سادي والجتماعي 10.00

18.75 118.13 دعم �سندوق جيبوتي لالإنماء القت�سادي جيبوتي

الم�سرف العربي للتنمية القت�سادية في اإفريقيا 12.00
بنك غرب اإفريقيا للتنمية 26.00 

ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية 20.60
90.00 321.00 طريق بونا - دوروبو - حدود بوركينا فا�سو كوت دي فوار 

1245٫25 5901٫38 مجموع اإفريقيا
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تابع - جـدول رقـم )3-1(

الممولون الآخرون ومبلغ التمويل

)مليون دولر(

م�شاهمة ال�شندوق

)مليون ريال(

التكلفة الإجمالية

)مليون ريال(
ا�شم الم�شروع ب - اآ�شيا

البنك الإ�سالمي للتنمية 220.00
�سندوق الأوبك للتنمية الدولية 50.00

375.00 10500.00
اإن�ساء محطة توليد كهرباء نيلم جهلم 

الكهرومائية )قر�ض اإ�سافي(
باك�شتان

البنك الإ�سالمي للتنمية 10.00 37.50 82.50 طريق تراز - تال�ض )المرحلة الثالثة( قيرغيز�شتان

412٫50 10582٫50 مجموع اآ�شيا

الممولون الآخرون ومبلغ التمويل

)مليون دولر(

م�شاهمة ال�شندوق

)مليون ريال(

التكلفة الإجمالية

)مليون ريال(
ا�شم الم�شروع 

ت - مناطق 

اأخرى

البنك الإ�سالمي للتنمية 20.00
�سندوق الأوبك للتنمية الدولية 15.00

60.00 333.75 الطريق ال�سريع بري�ستينا - ميتروفيت�سي كو�شوفو

ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية 22.50 112.50 408.75 اإعادة تاأهيل �سبكة مياه ال�سرب لمدينة هافانا كوبا

172٫50 742٫50 مجموع المناطق الأخرى

1830٫25 17226٫38 �لإجمالي )�أ + ب + ت(



الن�شاط التنموي التراكمي خالل الفترة 

1395/1394 - 1435/1434هـ )1975 - 2013م(

�لف�سل �لثاين 
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م�ساهمات �ل�سندوق �لتر�كمية 

�ساهم ال�سنـدوق منذ انطـالق عملياتـه الإقرا�سيـة في �سنة 1395/1394هـ )1975م( وحتى نهاية 
�سنة 1435/1434هـ )2013م( بتمويـل م�ساريع التنميـة القت�سادية والجتماعية في البلدان النامية 
اإطار الأولويات التنموية لتلك البلدان وبما يتما�سى مع خططها وبرامجها التنموية، حيث  �سمن 
 تم تمويل 563 اتفاقية قر�ض خ�س�ست لعدد 542 م�سروًعا وبرنامًجا اإنمائًيا بمبلغ اإجمالي قدره

يو�سحه  كما  العالم،  متفرقة من  نامية في مناطق  دولة   81 منها  ا�ستفادت  ريال،  مليون   42323
الجدول التالي:

)بماليين الريالت( جـدول رقـم )1-2(      

عدد اتفاقيات 

القرو�س الموقعة

الم�شاريع والبرامج البرامج الم�شاريع عدد الدول 

المبلغالم�شتفيدة العدد المبلغ العدد المبلغ العدد
*563 42323.00 *542 737.61 26 41585.39 516 81

* يعود ال�سبب في اأن عدد اتفاقيات القرو�ض الموقعة يزيد عن عدد الم�ساريع والبرامج اإلى ح�سول عدد من الم�ساريع على اأكثر من قر�ض

�لتوزيع �لجغر�في لم�ساريع �ل�سندوق

ترتكز �سيا�سة ال�سندوق عند توزيع قرو�سه من الناحية الجغرافية على دعم الم�ساريع والبرامج التنموية في الدول الأقل نمًوا في العالم، وانطالًقا من ذلك فقد وجه ال�سندوق معظم ن�ساطه التنموي لقارتي اإفريقيا 
واآ�سيا، نظًرا لحتوائهما على العدد الأكبر من الدول الأقل نمًوا والأ�سد فقًرا، خا�سة تلك الدول التي يعاني �سكانها من ظروف اقت�ساديـة �سعبة . ولهذه الأ�سباب وغيرها حظيت القـارة الإفريقيـة بالن�سيب الأوفر من 
قرو�ض ال�سندوق التراكميـة، اإذ �ساهم في تمويل 318 م�سروًعا في 44 دولة بمبلغ اإجمالي قدره 21593.03 مليون ريال، تلتها الدول الآ�سيوية التي �ساهم ال�سندوق في تمويل 210 م�ساريع في 29 دولة فيها بمبلغ قدره 

19771.91 مليون ريال، في حين �ساهم ال�سندوق في تمويل 14 م�سروًعا في 8 دول في مناطق اأخرى من العالم بمبلغ 958.06 مليون ريال، كما يو�سحه الجدول التالي: 

)بماليين الريالت( جـدول رقـم )2-2(      

اإجمالي الم�شاريع والبرامج البرامج الم�شاريع
عدد الدول المنطقة

ن�شبة )٪( من الإجمالي المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد

51.02 21593.03 318 383.09 23 21209.94 295 44 اإفريقيا

46.72 19771.91 210 242.02 2 19529.89 208 29 اآ�شيا

2.26 958.06 14 112.50 1 845.56 13 8 مناطق اأخرى

100 42323٫00 542 737٫61 26 41585٫39 516 81 الإجمالي
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النقل والت�سالت
الزراعة
الطاقة

البنية الجتماعية
ال�سناعة والتعدين
القطاعات الأخرى

٪30.24

٪15.01٪21.19

٪25.32

٪4.59 ٪3.65

�لتوزيع �لقطاعي لم�ساريع �ل�سندوق

وجه ال�سندوق معظم م�ساهماته التمويلية لدعم قطاعات البنية التحتية والمتمثلة 
في النقل والت�سالت، والزراعة، والطاقة، والبنية الجتماعية، وال�سناعة والتعدين، 
والقطاعات الأخرى، وقد ت�سدر قطاع النقل والت�سالت التوزيع القطاعي لم�ساريع 
ال�سندوق التراكمية، اإذ بلغت اأعداد الم�ساريع الممولة في هذا القطاع 185 م�سروًعا 
وبرنامًجا تنموًيا، تاله قطاع البنية الجتماعية بعدد 165 م�سروًعا وبرنامًجا تنموًيا، 
ثم قطاع الزراعة الذي بلغ عدد الم�ساريع الممولة فيه 83 م�سروًعا وبرنامًجا تنموًيا، 
وبرنامًجا  م�سروًعا  اإلى61  التنموية  وبرامجه  م�ساريعه  و�سلت  الذي  الطاقة  فقطاع 
ال�سناعة  قطاع  في  تنموًيا  وبرنامًجا  م�سروًعا   18 ال�سندوق  مول  حين  في  تنموًيا، 
في  تنموًيا  وبرنامًجا  م�سروًعا   30 تمويل  في  ال�سندوق  �ساهم  واأخيًرا  والتعدين، 

القطاعات الأخرى، كما يو�سحه الجدول التالي: 

)بماليين الريالت( جـدول رقـم )3-2( 

القطاع
الإجمالي

)٪( من الإجمالي عدد امل�شاريع 
املبلغوالربامج

18512801.4330.24�أ - �لنقل و�لت�سالت

117912524.8129.59- النقل

1258054.2719.03- الطرق

162385.965.64- ال�سكك احلديدية

221694.204.00- املوانئ البحرية

0.92 16390.38- املطارات

26276.620.65-  الت�شالت

836350.7915.01ب - �لزر�عة

618967.8521.19ت - �لطاقة

16510716.7325.32ث - �لبنية �لجتماعية

1402939.516.95-  املياه وال�شرف ال�شحي

2623472.178.20-  التعليم

3422616.316.18-  ال�شحة

4211688.743.99- الإ�شكان والتنمية احل�شرية

181942.604.59ج - �ل�سناعة و�لتعدين

301543.603.65ح - �لقطاعات �لأخرى
54242323.00100.00الإجمايل
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�لتوزيع �لقطاعي و�لجغر�في لم�ساريع �ل�سندوق

 لقد �ساهم ال�سندوق منذ بدء ن�ساطه وحتى نهاية �سنة 2013م في تمويل 542 م�سروًعا وبرنامًجا تنموًيا في مختلف قطاعات البنية التحتية المحددة �سمن اإطار ن�ساطه التنموي في كل من اإفريقيا واآ�سيا ومناطق اأخرى، 
�سملت قطاعات النقل والت�سالت، والزراعة، والطاقة، والبنية الجتماعية، وال�سناعة والتعدين، والقطاعات الأخرى، منها 318 م�سروًعا وبرنامًجا تنموًيا في اإفريقيا، و210 م�ساريع وبرامج تنموية في اآ�سيا، و14 م�سروًعا 

وبرنامًجا تنموًيا في مناطق اأخرى من العالم، كما يو�سحه الجدول التالي: 

جـدول رقـم )2-4(                                                                                                                                                                                                                                                                                        )بماليين الريالت(

القطاع
مناطق اأخرىاآ�شيااإفريقيا

عدد امل�شاريع 
عدد امل�شاريع املبلغوالربامج

عدد امل�شاريع املبلغوالربامج
املبلغوالربامج

1086185.93716286.756328.75�أ - �لنقل و�لت�سالت
11046043.24696152.826328.75- النقل

753665.73464172.394216.15- الطرق
 81291.0881094.88- ال�سكك احلديدية

11836.289745.322112.60- املوانئ البحرية
10250.156140.23- املطارات
24142.692133.93-  الت�شالت

654885.48181465.31ب - �لزر�عة
232930.98375925.811111.06ت - �لطاقة

885685.59714625.396405.75ث - �لبنية �لجتماعية
1231848.3314921.683169.50-  املياه وال�شرف ال�شحي

2341814.13281658.04-  التعليم
319815.51211632.052168.75-  ال�شحة

4121207.628413.62167.50- الإ�شكان والتنمية احل�شرية
121277.216665.39ج - �ل�سناعة و�لتعدين
22627.847803.261112.50ح - �لقطاعات �لأخرى

31821593.0321019771.9114958.06الإجمايل
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�لتوزيع �لجغر�في لم�ساريع �لنقل و�لت�سالت

اأهتم ال�سندوق بدعم م�ساريع قطاع النقل والت�سالت اإدراًكا منه بالدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في ربط وتنمية القطاعات القت�سادية والجتماعية المختلفة لتحقيق التنمية ال�ساملة، حيث بلغ عدد الم�ساريع التي 
مولها ال�سندوق في هذا القطاع 185 م�سروًعا وبرنامًجا تنموًيا ا�ستفاد منها عدًدا من الدول في اإفريقيا واآ�سيا ومناطق اأخرى من العالم، وقد حظيت الدول الإفريقية بالن�سيب الأكبر منها، حيث بلغ عدد الم�ساريع الممولة 

فيها 108 م�ساريع وبرامج تنموية، في حين مول ال�سندوق 71 م�سروًعا وبرنامًجا تنموًيا في الدول الآ�سيوية، و6 م�ساريع وبرامج تنموية في مناطق اأخرى من العالم، كما يو�سحه الجدول التالي:

)بماليين الريالت( جـدول رقـم )5-2( 

املنطقة

الـنـقـل
الإجمايلالت�شالت

املطاراتاملوانئ البحريةال�شكك احلديديةالطرق

عدد امل�شاريع 
والربامج

املبلغ
عدد امل�شاريع 

والربامج
املبلغ

عدد امل�شاريع 
والربامج

املبلغ
عدد امل�شاريع 

والربامج
املبلغ

عدد امل�شاريع 
والربامج

املبلغ
عدد امل�شاريع 

والربامج
املبلغ

753665.7381291.0811836.2810250.154142.691086185.93اإفريقيا
464172.3981094.889745.326140.232133.93716286.75اآ�شيا

4216.152112.606328.75مناطق اأخرى
1258054٫27162385٫96221694٫2016390٫386276٫6218512801٫43الإجمايل
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�لتوزيع �لجغر�في لم�ساريع �لبنية �لجتماعية

اأولى ال�سندوق اأهمية كبيرة لدعم م�ساريع قطاع البنية الجتماعية والمكون من عدة قطاعات فرعية هي المياه وال�سرف ال�سحي، والتعليم، وال�سحة، والإ�سكان والتنميـة الح�سريـة، وقد خ�س�ض ال�سنـدوق لـقطـاع البـنـيـة 
الجتمـاعيـة مبلـغ 10716.73 مليـون ريـال لتمويـل 165 م�سـروًعا وبرنـامًجا تنمـوًيا، منـها 88 م�سـروًعا وبرنـامًجا تنمـوًيا في اإفريقـيـا بلغت قيمتـها الإجماليـة 5685.59 مليون ريال، و71 م�سـروًعا وبرنـامًجا تنمـوًيا في اآ�سيـا 

خ�س�ض لهـا مبلغ 4625.39 مليون ريال، بينما مول ال�سندوق 6 م�ساريع وبرامج تنموية في مناطق اأخرى من العالم خ�س�ض لها 405.75 مليون ريال، كما يو�سحه الجدول التالي:

)بماليين الريالت( جـدول رقـم )6-2( 

املنطقة

البنية الجتماعية

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

عدد امل�شاريع 
والربامج

املبلغ
عدد امل�شاريع 

والربامج
املبلغ

عدد امل�شاريع 
والربامج

املبلغ
عدد امل�شاريع 

والربامج
املبلغ

عدد امل�شاريع 
والربامج

املبلغ

231848.33341814.1319815.51121207.62885685.59اإفريقيا
14921.68281658.04211632.058413.62714625.39اآ�شيا

3169.502168.75167.506405.75مناطق اأخرى
402939٫51623472٫17422616٫31211688٫7416510716٫73الإجمايل
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�لتوزيع �لجغر�في لم�ساريع باقي �لقطاعات

خ�س�ض ال�سندوق جزًءا من م�ساهماته لدعم القطاعات القت�سادية الإنتاجية والمتمثلة في قطاع الزراعة وقطاع الطاقة وقطاع ال�سناعة والتعدين، والقطاعات الأخرى، حيث بلغ عدد الم�ساريع والبرامج التنموية التي 
مولها ال�سندوق في قطاع الزراعة 83 م�سروًعا وبرنامًجا تنموًيا، منها 65 م�سروًعا وبرنامًجا تنموًيا في اإفريقيا، و18 م�سروًعا وبرنامًجا تنموًيا في اآ�سيا. وبلغ عدد الم�ساريع والبرامج التنمويـة التي مولها ال�سندوق في قطاع 

الطاقـة 61 م�سروًعا وبرنامًجا تنموًيا، منها 23 م�سروًعا وبرنامًجا تنموًيا في اإفريقيا، و37 م�سروًعا وبرنامًجا تنموًيا في اآ�سيا، وم�سروًعا واحًدا في مناطق اأخرى من العالم . 

اأما في قطاع ال�سناعة والتعدين فقد مول ال�سندوق 18 م�سروًعا وبرنامًجا تنموًيا، منها 12 م�سروًعا وبرنامًجا تنموًيا في اإفريقيا، و6 م�ساريع وبرامج تنموية في اآ�سيا. بينما بلغ عدد الم�ساريع والبرامج التنموية التي 
مولها ال�سندوق في القطاعات الأخرى 30 م�سروًعا وبرنامًجا تنموًيا، منها 22 م�سروًعا وبرنامًجا تنموًيا في اإفريقيا، و7 م�ساريع وبرامج تنموية في اآ�سيا، وم�سروًعا تنموًيا واحًدا في مناطق اأخرى من العالم، كما يظهر 

في الجدول التالي:

)بماليين الريالت( جـدول رقـم )7-2( 

املنطقة

القطاعات الأخرىال�شناعة والتعدينالطاقةالزراعة

عدد امل�شاريع 
والربامج

املبلغ
عدد امل�شاريع 

والربامج
املبلغ

عدد امل�شاريع 
والربامج

املبلغ
عدد امل�شاريع 

والربامج
املبلغ

654885.48232930.98121277.2122627.84اإفريقيا
181465.31375925.816665.397803.26اآ�شيا

1111.061112.50مناطق اأخرى
836350٫79618967٫85181942٫60301543٫60الإجمايل
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�لتمويل �لم�سترك

تكمن اأهمية التمويـل الم�ستـرك، والذي يعني ا�ستراك اكثر من جهة تنموية في تمويل م�سروع معين، في 
قدرتـه على توفير التمويـل الالزم للم�سـاريع الكبيرة والتي قد ل تتحقـق بمجهود موؤ�س�سة تمويليـة واحدة 
ال�سندوق  حر�ض  وقد  المحدد،  الوقت  في  الم�سروع  خطة  تنفيذ  على  ي�ساعد  مما  الم�ستفيدة  الدولـة  اأو 
منذ بداية ن�ساطه الإقرا�سي على تمويل بع�ض تلك الم�ساريع بالم�ساركة مع الموؤ�س�سات التمويلية الوطنية 

ا الكبيرة التي تحظى عادة باهتمام م�سترك من الجميع .  والإقليمية والدولية وخ�سو�سً
مع  للم�سـاريع  الم�سترك  التمويـل  اإطـار  في  تمت  التي  الإقـرا�سيـة  ال�سندوق  اتفـاقـيـات  عدد  بلغ  وقد 
الموؤ�س�سـات التنـمويـة الأخرى حتى نهايـة �سنـة 2013م 354 اتفاقيـة قر�ض، من اإجمالي عدد التفاقيات 
الموقعة، و�سل اإجمالي مبالغها اإلى حوالي 27682.50 مليون ريال �سكلت ما ن�سبته 65.41٪ من اإجمالي 

مبالغ القرو�ض الموقعة، كما يو�سحه الجدول التالي:

�لم�سحوبات 

الم�سحوبات التراكمية هي اإجمالي المبالغ التي تم �سحبها من المخ�س�سات المالية للقرو�ض الموقعة، وعلى 
اإيجاد تنا�سب بين الحتياجات الفعلية للم�ساريع والمبالغ المخ�س�سة لها  اإلى  �سوء ذلك ي�سعى ال�سندوق 
من الناحية الزمنية، ويحر�ض على اأن يتم ال�سحب من ح�سيلة القرو�ض ح�سب البرامج الزمنية المقررة لها 
حتى يتم تنفيذها في الوقت المنا�سب، وقد بلغ اإجمالي الم�سحوبات التراكمية من مبالغ القرو�ض التي قدمها 
ال�سندوق حتى نهاية �سنة 2013م مبلغ 28862.45 مليون ريال مثلت ما ن�سبته 68.20٪ من اإجمالي مبالغ 

القرو�ض التراكمية الموقعة، كما يو�سحه الجدول التالي:

)بماليين الريالت( جـدول رقـم )8-2( 
ن�شبة )٪( مبالغ 
القرو�س املمولة 

متوياًل م�شرتًكا من 
مبالغ القرو�س املوقعة

القرو�س املمولة متوياًل 
م�شرتًكا

القرو�س املوقعة

املنطقة
املبلغ العدد املبلغ العدد

72.58 15672.68 238 21593.03 318 اإفريقيا

58.55 11577.22 109 19771.91 210 اآ�شيا

45.15 432.60 7 958.06 14 مناطق اأخرى

65٫41 27682٫50 354 42323٫00 542 الإجمايل

)بماليين الريالت( جـدول رقـم )9-2( 
 ن�شبة )٪( امل�شحوبات

 من اإجمايل
مبالغ القرو�س

املوقعة 

امل�شحوبات القرو�س املوقعة
 عدد

الدول
املنطقة

املبلغ العدد املبلغ العدد

64.78 13988.34 271 21593.03 318 اإفريقيا 44

72.21 14276.80 188 19771.91 210 اآ�شيا 29

62.35 597.31 12 958.06 14 8 مناطق اأخرى

68٫20 28862٫45 471 42323٫00 542 81 الإجمايل
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تمتلك موريتانيا موارد مائية جوفية و�سطحية تختلف كمياتها بح�سب المنطقة التي توجد بها، فتتوفر في 
المناطق الجنوبية الغربية والجنوبية ال�سرقية من البالد احتياطيات مياه جوفية عالية الجودة تقدر بحوالي 
50 مليار متًرا مكعًبا، اإل اأن هذه الكميات على وفرتها تعتبر غير متجددة ومهدًدة بو�سول المياه المالحة 
اإليها نظًرا لقربها من البحر، بينما يتوفر في بقية المناطق م�سادر مياه جوفية متفرقة وغير م�ستدامة. اأما 
المياه ال�سطحية من جداول واأنهار فُتعد مو�سمية وغير دائمة. ما عدا نهر ال�سنغال الذي يجري با�ستمرار 

وبكميات كبيرة. 
المختلفة، وتتمحور تلك  المياه  اإلى م�سادر  للو�سول  الحكومية في موريتانيا جهوًدا كبيرة  الجهات  وتبذل 

الجهود حول تحقيق مجموعة من الأهداف هي:
 اأ  -  توفري املياه بكميات كافية جلميع ال�سكان واملا�سية. 

ب -  تو�سيل املياه ل�سكان الأرياف . 
ت -  تعزيز مناطق الرعي الطبيعية من خالل تر�سيد ا�ستخدام مياه الآبار.

ث -  اتباع �سيا�سات تهدف اإلى اإعادة ت�سعري املياه . 
ج  -  التحكم باملياه وت�سخريها لتعزيز اإمكانات البالد القت�سادية.

ح  -  تعزيز دور القطاع اخلا�ض يف جمالت املياه الثانوية. 
المدن  في  اأوًل  المياه  توفير  هدف  لتحقيق  المالية  الموارد  لتوفير  جهوًدا  الحكومة  تبذل  ذلك  اأجل  ومن 
الرئي�صية	مثل	نواك�صوط	ونواذيبو،	من	خالل	تمديد	�صبكات	المياه	في	ال�صواحي،	وزيادة	طاقة	محطة	�صخ		
اأديني ومحطة �سخ بولنور، واإن�ساء م�سائد للمياه لتغذية منطقة عطار، وتوفير المياه لمدينة العيون. اإ�سافة 
اإلى ذلك تقوم الحكومة الموريتانية بتوفير المياه للمدن ال�سغيرة ومناطق الأرياف عن طريق حفر الآبار 

واإن�صاء	نقاط	لتوزيع	المياه،	وتنظيم	عملية	اإدارتها	عبر	موؤ�ص�صتين	تم	اإن�صائهما	لهذا	الغر�ض	هما:
 1 - مركز املياه الوطني: ويتولى مهمة اكت�ساف املياه واإدارتها ومراقبتها وحمايتها. 

 2 - الهيئة الوطنية ملياه ال�سرب وال�سرف ال�سحي: وقد مت حتويلها اإلى ال�سركة الوطنية للمياه  ومهمتها 

مراقبة �سبكات تزويد املياه ال�ساحلة لل�سرب يف املناطق الريفية، وتوفري املعدات وال�سيانة والتجديدات 
الالزمة، بالإ�سافة اإلى اإنتاج ونقل وتوزيع وبيع املياه.

وبالرغم من تلك الجهود، اإل اأن هناك �سعوبات ما زالت وا�سحة في توفير المياه في بع�ض المناطق الريفية، 
كما اأن الح�سول على خدمات المياه في المناطق الح�سرية ما زالت تاأتي من �سنابير المياه العمومية ومن 
خالل الباعة الذين يفر�سون اأ�سعاًرا عالية عليها، هذا بالإ�سافة اإلى اأن كميات المياه ل تغطي طلب �سكان 

تلك المناطق، خا�سة واأن الت�سربات في �سبكة المياه ما زالت عالية.
وقد دعم ال�سندوق جهود الحكومة الموريتانية لتحقيق تلك الأهداف من خالل الم�ساهمة في تمويل م�ساريع 

في قطاع المياه مثل:

تمويل م�ساريع �لمياه في �لجمهورية �لإ�سالمية �لموريتانية
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بلغ	 بقر�صين	 ال�صنغال	 نهر	 من	 ال�صرب	 بمياه	 نواك�صوط	 مدينة	 تزويد	 م�صروع	 تمويل	 في	 ال�صندوق	 �صاهم	
اإجماليهما 214 مليون ريال �سعودي، وقد كان الهدف من هذا الم�سروع �سد العجز الحا�سل في تزويد مدينة 
2030م، وذلك من خالل ا�ستغالل  نواك�صوط	بمياه	ال�صرب	وتلبية	احتياجات	ال�صكان	الم�صتقبلية	حتى	�صنة	
الح�سة المخ�س�سة لموريتانيا من مياه نهر ال�سنغال، و�سيمكن هذا الم�سروع عند اكتمال تنفيذه من توفير 
نقل  تقع على طول م�سار خط  والتي  بالقرب منه  الواقعة  الريفية  والتجمعات  القرى  لعدد من  ال�سرب  مياه 
ا	اأن	يوفر	هذا	الم�صروع	حوالي	75 مليون متًرا مكعًبا  المياه	من	النهر	اإلى	مدينة	نواك�صوط،	ومن	المتوقع	اأي�صً
من المياه �سنوًيا، وقد ي�سل عدد ال�سكان الم�ستفيدين منه اإلى حوالي 2.20 مليون ن�سمة بحلول �سنة 2030م.

مكونات �لم�سروع: 

يت�سمن الم�سروع الأعمال الالزمة لنقل المياه و�سخها ومعالجتها من نهر ال�سنغال اإلى الخزان الرئي�سي، 
ومن	ثم	توزيعها	في	نواك�صوط	من	خالل	اأنابيب	يبلغ	طولها	200 كيلو متًرا . ويتاألف الم�سروع من العنا�سر 

الرئي�سية التالية: 
اأ -		من�صاأة	نقل	املياه:	وت�صمل	اأعمال	اإن�صاء	قناة	�صغرية	عند	ماأخذ		اأفطوط		القائم	على	نهر	ال�صنغال	ل�صحب	

ونقل املياه، بالإ�سافة اإلى جتهيز املن�ساأة مبر�سحات املياه الالزمة لذلك.
ب - حمطات �سخ املياه: وت�سمل اإن�ساء ثالث حمطات �سخ للمياه يف اأماكن خمتلفة على اإمتداد خط امل�سروع، 
الأولى	عند	ماأخذ		اأفطوط	ل�صخ	املياه	اخلام،	والثانية	على	بعد	6 كيلو مرًتا من املحطة الأولى عند قرية 
بني ناجي ل�سخ املياه املعاجلة اأولًيا، واأما املحطة الثالثة فتقع على بعد 170 كيلو مرًتا من املحطة الثانية 
و17	كيلو	مرًتا	عن	مدينة	نواك�صوط	ل�صخ	املياه	ال�صاحلة	لل�صرب	للمدينة،	وتتكون	جميع	حمطات	ال�صخ	

من معدات هيدروميكانيكية وكهربائية لت�سغيلها.
بالتيار   والثانية  الأولى  املحطة  لتزويد  الالزمة  الأعمال  وت�سمل  الكهربائي:  بالتيار  املحطات  تزويد   - ت 

الكهربائي من حمطة التحويل القائمة يف مدينة رو�سو  التي يتم تزويدها بالكهرباء من �سد ماننتايل، 
اأما	املحطة	الثالثة	فيتم	تزويدها	بالكهرباء	بوا�صطة	حمطة	كهرباء	نواك�صوط.	

ث - حمطات معاجلة املياه: وت�سمل اإن�ساء حمطتني، الأولى للمعاجلة الأولية، وتقع عند قرية بني ناجي، والثانية 
لتنقيتها لتكون �ساحلة لل�سرب، وتقع عند حمطة �سخ املياه الثالثة على بعد 17	كيلو	مرًتا	من	نواك�صوط.

ج -  اأنابيب نقل املياه: وت�سمل متديد ثالثة اأنابيب على النحو التايل: 
وحمطة	 اأفطوط	 ماأخذ	 عند	 اخلام	 املياه	 �صخ	 بني	حمطة	 الأنابيب	 من	 متوازيني	 خطني	 مد	 	-1

املعاجلة الأولية يف بني ناجي.
2-  مد خط من الأنابيب بني حمطة بني ناجي وخزان امليه.

3-  مد خط من الأنابيب لنقل املياه من حمطة �سخ املياه املعاجلة اإلى خزان توزيع املياه القائم يف مدينة 
نواك�صوط	.	

ح -  اإن�ساء خزان من اخلر�سانة امل�سلحة لتجميع املياه ب�سعة ت�سل اإلى 130 األف مرًتا مكعًبا، بالإ�سافة اإلى 
اإن�صاء	خزان	توزيع	للمياه	قرب	اخلزان	القائم	يف	مدينة	نواك�صوط،	تبلغ	�صعته	حوايل	5000 مرًتا مكعًبا. 
واإقامة  الأنابيب  متديد  مناطق  يف  الواقعة  الالزمة  الأرا�سي  ا�ستمالك  وت�سمل  الأرا�سي:  ا�ستمالك   - خ 

حمطات ال�سخ واملعاجلة واخلزانات. 
التنفيذية،  واملخططات  الدرا�سات  لإعداد  الالزمة  ال�ست�سارية  الأعمال  وت�سمل  التقنية:  اخلدمات  د -  
امل�سروع،  اأعمال  ومراقبة  تنفيذ  على  الإ�سراف  وخدمات  املناق�سات،  ووثائق  الت�ساميم  واإعداد 
بالإ�سافة اإلى الدعم املوؤ�س�سي املتمثل بدعم وحدة تنفيذ امل�سروع وم�ساعدتها على عمليات الإ�سراف 
من خالل توفري املعدات والأجهزة واحلا�سبات الآلية وو�سائل النقل، وكذلك القيام بدرا�سات لتح�سني 

اأداء ال�سركة الوطنية للمياه، وتدريب العاملني فيها لت�سغيل امل�سروع بعد النتهاء من تنفيذه.
ذ - اإدارة تنفيذ امل�سروع: وت�سمل النفقات اخلا�سة باجلهاز الذي �سيقوم باإدارة اأعمال امل�سروع ومراقبته 

والإ�سراف عليه.  

اأوال: م�شروع تزويد مدينة نواك�شوط بمياه ال�شرب من نهر ال�شنغال 
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ثانًيا: م�شروع �شبكة توزيع المياه في نواك�شوط 

ا	في	تمويل	م�صروع	�صبكة	توزيع	المياه	في	مدينة	نواك�صوط	بمبلغ	95 مليون ريال، والذي  �صاهم	ال�صندوق	اأي�صً
وتحقيق  الحالية،  المياه  توزيع  �سبكة  في  والتدهور  التاآكل  على  والق�ساء  ال�سديدة  الختناقات  فك  اإلى  يهدف 
ال�صتفادة	الكاملة	من	مياه	ال�صرب	التي	�صيوفرها	م�صروع	تزويد	مدينة	نواك�صوط	بالمياه	من	نهر	ال�صنغال،	وذلك	

من	خالل	توزيع	المياه	وتو�صيلها	اإلى	�صكان	العا�صمة	نواك�صوط	لتغطية	احتياجاتهم	الحالية	والم�صتقبلية.

للتعقيم،	 ومحطات	 المياه،	 ل�صخ	 ومحطات	 خزانات،	 واإن�صاء	 اأنابيب،	 خطوط	 مد	 على	 الم�صروع	 وي�صتمل	
وتاأهيل وتقوية �سبكات التوزيع الحالية وتو�سعتها، وا�ستبدال التو�سيالت المنزلية القديمة باأخرى جديدة. 

ويتكون الم�سروع من الأق�سام الرئي�سية التالية: 
اإجمـايل	 يبلـغ	 اأنابيـب	 خـطـوط	 مد	 على	 اجلـزء	 هـذا	 ي�صتمل	 التـوزيـع:	 �صـبـكـات	 اإلى	 الـمـيـاه	 نـقـل	 من�صـاآت	 	 	- اأ 
اأطـوالهـا حوالـي 13 كيلو مرًتا، وتتـراوح اأقطارهـا ما بني 400 و700 مليمرًتا واإ�سافة م�سخة ملحطة �سخ 
مرًتا،   38 وارتفاعها حوايل  ال�ساعة  مكعًبا يف  مرًتا   2100 ال�ستيعابية حوايل  تبلغ طاقتها  املعاجلة  املياه 
واإن�ساء حمطتي �سخ تبلغ الطاقة ال�ستيعابية لكل منهما حوايل 1200 مرًتا مكعًبا يف ال�ساعة، وبارتفاع ي�سل 

اإلى 25 مرًتا، واإن�ساء حمطة لتعقيم املياه، واإعادة تاأهيل حمطة ال�سخ القائمة مبحيط اخلزان املركزي. 

ب -	تاأهيل	�صبكات	توزيع	املياه	يف	خمتلف	اأحياء	مدينة	نواك�صوط	الواقعة	يف	و�صط	املدينة	من	خالل	متديد	
اأحيـاء  يف  مرًتا  كيلو   141 بطول  اأخرى  اأنابيب  لتمديدات  بالإ�سافة  مرًتا،  كيلو   156 بطول  اأنابيب 
 ال�سـبخـة واملينـاء، ومتديـدات اأنابيـب بطول 117 كيلو مرًتا يف حي تفرغ زينـة، ومتديـدات مماثـلـة بطول 
162 كيلومرًتا يف اأحيـاء تيارات ودار النعيم، بالإ�سافـة اإلى تاأهيـل �سـبكـات توزيع امليـاه واإن�سـاء خزان 

اأر�سي تبلغ �سعتـه الإجمالية 5000 مرًتا مكعًبا يف مقاطعتي عرفات والريا�ض. 
تقدمي  للمملكة  �سبق  فقد  موريتانيا،  جمهورية  يف  املياه  قطاع  دعم  اإلى  الرامية  للجهود  وا�ستمرارًا       
قدره  مببلغ  الإفريقي،  ال�ساحل  بلدان  مب�ساعدة  اخلا�ض  برناجمها  �سمن  املياه  م�ساريع  لتمويل   منح 

78.38 مليون ريال مت من خاللها حفر 145 بئرًا يف مناطق خمتلفة من موريتانيا.

�لجمهورية  في  �لتنمية  م�سيرة  دعم  في  �ل�سندوق  دور 
�لإ�سالمية �لموريتانية 

لعب ال�سندوق دوًرا بارًزا وحيوًيا في دعم م�سيرة التنمية في جمهورية موريتانيا الإ�سالمية منذ ما يقارب 
من 36 �سنة، وذلك عن طريق تقديم قرو�ض مي�سرة لتمويل خم�سة ع�سر م�سروًعا تنموًيا بمبلغ اإجمالي قدره 
1429.85 مليون ريال، كما اأ�سرف ال�سندوق على اإدارة 9 منح بمبلغ 482.50 مليون ريال، �سملت قطاعات 
هامة بجانب قطاع المياه تمثلت بقطاعات الطاقة والزراعة والنقل وال�سحة والتعليم، بالإ�سافة اإلى اإ�سرافه 
على عدد اآخر من المنح بمبلغ 78.38 مليون ريال وذلك في اإطار البرنامج ال�سعودي لحفر الآبار والتنمية 

الريفية في اإفريقيا. 

وقد كان دور ال�سندوق موؤثًرا ووا�سًحا في تنفيذ ال�ستراتيجية الخا�سة بقطاع المياه من خالل التن�سيق 
مع الجهات المعنية في الحكومة الموريتانية والموؤ�س�سات التمويلية الأخرى، وذلك لتذليل ال�سعوبات التي 
وفًقا  منها  ال�ستفادة  وا�ستدامة  ا�ستمراريتها  �سمان  اأجل  من  التنفيذ  فترة  خالل  الم�ساريع  تلك  واجهت 

للمعايير الدولية. 



ن�شاط ال�شندوق في مجال تمويل و�شمان ال�شادرات الوطنية

�لف�سل �لثالث
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يهـدف برنامـج الصـادرات السـعودية إلى 
الدخـل  مصـادر  تنويـع  فـي  المسـاهمة 
تسـهيالت  تقديـم  خـالل  مـن  الوطنـي 
لتنميـة  الالزميـن  والضمـان  التمويـل 
الصـادرات السـعودية غيـر النفـط الخام. 
ومنذ بدأ البرنامج أعماله في السنة المالية 
1421 - 1422هــ )2001م( سـاهم في تقديم 
خدمـات التمويل للمصدرين السـعوديين 
والمسـتوردين األجانـب لسـلع سـعودية، 
كما تـم إطالق خدمـة الضمان فـي نهاية 
التـي  الخدمـات  مـن  كجـزء  2003م  سـنة 

يقدمها البرنامج للمصدرين السعوديين

اأوال: ن�شاط تمويل ال�شادرات: 

�أ - عمليات تمويل �ل�سادر�ت �لمعتمدة من قبل �ل�سندوق 

تلقى برنامج ال�سادرات ال�سعودية مجموعة من طلبات التمويل لعمليات ت�سديرية ل�سلع وطنية خالل ال�سنة المالية 1435/1434هـ 
)2013م(، لتاأمين التمويـل الـالزم للم�سـدرين والم�ستـوردين لل�سلع الوطـنـيـة ذات المن�سـاأ ال�سعـــودي . 

ريـال،  بلغت حوالي 2861.25 مليون  اإجمالية  بقيمة  نفطـيـة  ل�سلـع غير  تمويل 17 عملية ت�سـديريــة  ال�سنـدوق منها  اعتمد  وقد 
وبذلك بلغت عمليات التمويل التي اعتمدها ال�سندوق منذ انطالق البرنامج وحتى هذه ال�سنة 127 عملية بقيمة اإجماليــة بلغت 
حوالي 12552.79 مليون ريـال، منها 84 عمليــة تمويــل مبـا�سر بقـيـمــة بلغت 9954.20 مليون ريــال، و43 خط تمويــل بقيمة بلغت 
2598.60 مليون ريـال. وقد �سملت العمليات المعتمدة خالل هذه ال�سنة ت�سدير اأ�سمدة يوريا وم�ستقات بترولية وكابالت ومواد 
كهربائية اإلى كل من م�سر وغانا وزامبيا وباك�ستان، كما ت�سمنت العمليات المعتمدة فتح 9	خطوط	تمويل	مع	بنوك	خارجية	لتمويل	

�سادرات �سعودية متنوعة في كل من الأردن واليمن وتركيا . وهذه العمليات مو�سحة في الجدول التالي:  
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)بماليين الريالت( جـدول رقـم )1-3( 

امل�شتورداجلهة امل�شدرةاملبلغامل�شتفيد - الدولةنوع ال�شلعة - اخلدمة

متنوعمتنوع7.50بنك اليمن والكويت - اليمنخط متويل
متنوعمتنوع75.00بنك ترك لند - تركياخط متويل
متنوعمتنوع18.75بنك تك�ستايل - تركياخط متويل
متنوعمتنوع18.75بنك الإ�سكان - الأردنخط متويل
متنوعمتنوع37.50بنك الت�سليف التعاوين - اليمنخط متويل
متنوعمتنوع11.25البنك التجاري - اليمنخط متويل
متنوعمتنوع37.50البنك العربي الرتكي - تركياخط متويل
متنوعمتنوع37.50بنك فيبا - تركياخط متويل
متنوعمتنوع187.50بنك زراعة - تركياخط متويل

الهيئة امل�سرية للبرتولمتنوع562.50الهيئة امل�سرية للبرتول - م�سرم�ستقات برتولية
الهيئة امل�سرية للبرتولمتنوع937.50الهيئة امل�سرية للبرتول - م�سرم�ستقات برتولية

حكومة جمهورية زامبياال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(75.00حكومة جمهورية زامبيااأ�سمدة يوريا
متنوعال�سركة العاملية خلالت الفنيل168.75ال�سركة العاملية خلالت الفنيل - ال�سعوديةم�ستقات برتولية
متنوعال�سركة العاملية لال�ستيل131.25ال�سركة العاملية لال�ستيل - ال�سعوديةم�ستقات برتولية
متنوعال�سركة الوطنية للبرتوكيماويات75.00ال�سركة الوطنية للبرتوكيماويات - ال�سعوديةم�ستقات برتولية

حكومة اجلمهورية الباك�ستانيةال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(468.75حكومة جمهورية باك�ستاناأ�سمدة يوريا
�سركة لومري انرجي�سركة ت�سدير ال�سعودية11.25�سركة لومري انرجي - غاناكابالت ومواد كهربائية

                   2861٫25الإجمايل
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ب - �تفاقيات تمويل �ل�سادر�ت �لموقعة

 وقع ال�سندوق خالل ال�سنة المالية 1435/1434هـ )2013م( 13 اتفاقية خا�سة بتمويل عمليات ت�سدير بقيمة اإجمالية بلغت حوالي 1173.75 مليون ريـال ل�سالح م�ستوردين في كل من م�سر وغانا وزامبيا . وا�ستملت 
ال�سلع على اأ�سمدة يوريا وم�ستقات بترولية وكابالت ومواد كهربائية،	بالإ�صافة	اإلى	توقيع	اتفاقيات	خطوط	تمويل	ل�صالح	عدد	من	البنـوك	في	كل	من	الأردن	واليمن	وتركـيــا	.	وبذلك	ي�صبح	اإجمالي	مبالغ	التفاقيــات	الموقعــة	

منذ انطــالق البرنامج وحتى نهايــة �سنة 2013م اأكثـر من 10581.75 مليون ريـال، كما هي مو�سحة في الجدول التالي:

�مل�ستورد�جلهة �مل�سدرة�ملبلغ�مل�ستفيد ـ �لدولةفنوع �ل�سلعة

متنوعمتنوع7.50بنك اليمن والكويت - اليمنخط متويل
متنوعمتنوع75.00بنك ترك لند - تركياخط متويل
متنوعمتنوع37.50بنك تك�ستايل - تركياخط متويل
متنوعمتنوع18.75بنك الإ�سكان - الأردنخط متويل
متنوعمتنوع37.50البنك العربي الرتكي - تركياخط متويل
متنوعمتنوع37.50بنك فيبا - تركياخط متويل
متنوعمتنوع  05.781بنك زراعة - تركياخط متويل
متنوعمتنوع37.50بنك الت�سليف التعاوين - اليمنخط متويل
متنوعمتنوع11.25البنك التجاري - اليمنخط متويل

متنوعال�سركة الوطنية للبرتوكيماويات75.00ال�سركة الوطنية للبرتوكيماويات - ال�سعوديةم�ستقات برتولية
الهيئة امل�سرية للبرتولمتنوع  05.265 الهيئة امل�سرية للبرتول - م�سرم�ستقات برتولية

حكومة جمهورية زامبياال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(75.00حكومة جمهورية زامبيااأ�سمدة يوريا
�سركة لومري انرجي�سركة ت�سدير ال�سعودية11.25�سركة لومري انرجي - غاناكابالت ومواد كهربائية

           57٫3711�لإجمايل

جدول رقم )3 - 2(                                                                                                                                                                                                                                                                                    )بماليين الريالت(

امل�شتورداجلهة امل�شدرةاملبلغامل�شتفيد - الدولةنوع ال�شلعة

متنوعمتنوع7.50بنك اليمن والكويت - اليمنخط متويل
متنوعمتنوع75.00بنك ترك لند - تركياخط متويل
متنوعمتنوع37.50بنك تك�ستايل - تركياخط متويل
متنوعمتنوع18.75بنك الإ�سكان - الأردنخط متويل
متنوعمتنوع37.50البنك العربي الرتكي - تركياخط متويل
متنوعمتنوع37.50بنك فيبا - تركياخط متويل
متنوعمتنوع187.50بنك زراعة - تركياخط متويل
متنوعمتنوع37.50بنك الت�سليف التعاوين - اليمنخط متويل
متنوعمتنوع11.25البنك التجاري - اليمنخط متويل

متنوعال�سركة الوطنية للبرتوكيماويات75.00ال�سركة الوطنية للبرتوكيماويات - ال�سعوديةم�ستقات برتولية
الهيئة امل�سرية للبرتولمتنوع562.50 الهيئة امل�سرية للبرتول - م�سرم�ستقات برتولية

حكومة جمهورية زامبياال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(75.00حكومة جمهورية زامبيااأ�سمدة يوريا
�سركة لومري انرجي�سركة ت�سدير ال�سعودية11.25�سركة لومري انرجي - غاناكابالت ومواد كهربائية

                1173٫75الإجمايل
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ن�سبة )٪( من عدد �لعمليات  �لمعتمدة

٪0.79 

 ٪ 56.69

٪ 42.52

)مباليني الريالت( جدول رقم )3 - 3(      

املنطقة
عدد 

العمليات
ن�شبة )٪( من عدد 
العمليات املعتمدة

املبلغ
ن�شبة )٪( من مبلغ 

العمليات املعتمدة

7256.695957.0947.46اإفريقيا

5442.526558.2052.24اآ�شيا

10.7937.500.30مناطق اأخرى

12710012552٫79100الإجمايل

ن�شاط التمويل ح�شب التوزيع الجغرافي

جدول رقم )3 - 4(                                                                                )مباليني الريالت(

القطاع
عدد 

العمليات
ن�شبة )٪ (من عدد 
العمليات املعتمدة

املبلغ
ن�شبة )٪( من مبلغ 

العمليات املعتمدة

4031.501066.658.50�شناعات معدنية
2519.687012.8455.87�شناعات كيماوية
118.661650.0013.14م�شاريع راأ�شمالية

86.30224.711.79�شناعات اأخرى
4333.862598.5920.70خطوط متويل

12710012552٫79100الإجمايل

ن�سبة )٪( من عدد �لعمليات �لمعتمدة

56.69٪
42.52٪

٪ 8.66
٪ 6.30

٪ 31.50

٪ 19.68

٪ 33.86

ن�شاط التمويل ح�شب التوزيع القطاعي

اإفريقيا
اآ�سيــــــا

مناطق اأخرى

�سناعات معدنية
�سناعات كيماوية
م�ساريع راأ�سمالية

�سناعات اأخرى
خطوط	متويل
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جدول رقم )3 - 5(                                                                                    )مباليني الريالت(

اأ - اإفريقيا
املبلغعدد العمليات

الدولة

375.00تون�س

10.76اجلزائر

175.00زامبيا

2412.50ال�شنغال

531813.28ال�شودان

118.75�شي�شل

111.25غانا

83254.30م�شر

2296.25موريتانيا

725957٫09جمموع اإفريقيا

جدول رقم )3 - 5(                                                                                    )مباليني الريالت(

ب - اآ�شيا
املبلغعدد العمليات

الدولة

115.00اأذربيجان
4105.00الأردن

5281.07الإمارات العربية املتحدة
1125.33اإيران

72936.25باك�شتان
1143.00البحرين

151462.50تركيا
8844.34ال�شعودية *

13.26�شورية
237.50لبنان
9604.95اليمن

546558٫20جمموع اآ�شيا

*	خطوط	متويل	ُتقدم	للم�صدرين	ال�صعوديني

ن�شاط التمويل ح�شب الدول الم�شتفيدة

ت - مناطق اأخرى
املبلغعدد العمليات

الدولة

137.50الوليات املتحدة الأمريكية

137٫50جمموع مناطق اأخرى

12712552٫79�لإجمايل )�أ + ب + ت(



61  التقرير ال�سنوي 2013

ثانًيا ـ خدمة �سمان �ل�سادر�ت 

تهدف خدمة �سمان ال�سادرات اإلى 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�ساملة: هي تلك الوثائق التي يتم مبوجبها تغطيـة عدد غري حمدد من عمليـات الت�سدير حلامل الوثيقـة ولعـدد غري حمـدد من امل�ستوردين، وت�سل ن�سبة التغطية فيها اإلى 90٪ من اخل�سائر الناجتة عن املخاطر 
ال�سيا�سية اأو التجارية، ومدة هذه الوثائق �سنة واحدة جتدد �سنوًيا ب�سكل تلقائي باتفاق الأطراف املعنيني بالوثيقة. 

ب - الوثائق املحددة: هي تلك الوثائق التي يتم مبوجبها تغطية عملية ت�سديرية واحدة مل�سدر واحد ومل�ستورد واحد، وت�سل ن�سبة التغطية فيها اإلى90٪ من اخل�سائر الناجتة عن املخاطر ال�سيا�سية اأو التجارية، ومدة هذا 
النوع من الوثائق حمددة بانتهاء مدة الوثيقة، وهي 3 �سنوات. 

ت - اتفاقية التعاون مع البنوك املحلية: هي اتفاقية يتم اإبرامها بني ال�سندوق واأحد البنوك املحلية، وتهدف اإلى تعزيز العتمادات امل�ستندية املفتوحة ل�سترياد �سلع اأو خدمات �سعودية، وتقدمي �سمان للتمويل ال�سابق 
والالحق لل�سحن الذي تقدمه البنوك للم�سدرين ال�سعوديني، والتعاون مع البنوك يف جمال تبادل املعلومات الئتمانية. 

ن�شاط خدمة �شمان ال�شادرات خالل ال�شنة المالية 1435/1434هـ )2013م( 

قام ال�سندوق خالل ال�سنة املالية 1435/1434هـ )2013م( باإ�سدار وجتديد 12 وثيقة �سمان �سادرات �سعودية غري النفط اخلام بقيمة اإجمالية بلغت 3373.71 مليون ريال، ُنفذ من خالل هذه الوثائق عمليات ل�سادرات 
وطنية بقيمة بلغت 1313 مليون ريال، وهذه الوثائق مو�سحة يف اجلدول التايل: 
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)مباليني الريالت( جدول رقم )3 - 6(     

املبلغا�شم حامل الوثيقة
عدد

امل�شتوردين
الدول امل�شمولة بالوثيقة

الأردن، م�سر، الإمارات العربية املتحدة، املغرب، قطر7.135�سركة اأ�سرتا الزراعية
الوليات املتحدة الأمريكية، لبنان، قطر، الإمارات العربية املتحدة، الكويت6.456�سركة اأرنون لل�سناعات البال�ستيكية

الوليات املتحدة الأمريكية، اأ�سبانيا، الربتغال، م�سر7.509�سركة �سناعات اخلريف
الأردن، املغرب، كينيا، اليمن، دول اخلليج العربي، �سورية، اليونان29.9657جمموعة الوطنية لل�سناعة

الإمارات العربية املتحدة، قطر38.254ال�سركة املتحدة لزيوت الت�سحيم )يونيلوب(
فرن�سا، اأ�سبانيا، الكويت، �سلطنة ُعمان، قطر، الإمارات العربية املتحدة، باك�ستان، �سورية، قرب�ض13.9912�سركة اخلزف ال�سعودي

1500.00187ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(
الإمارات العربية املتحدة، �سلطنة ُعمان، قطر، الكويت، �سورية، الهند، باك�ستان، تركيا، موزامبيق، جنوب اإفريقيا، 

البحرين، لبنان

الإمارات العربية املتحدة، �سلطنة ُعمان، الأردن، �سورية203.2536�سركة الت�سنيع الوطنية لت�سويق البرتوكيماويات
بنجالدي�ض، نيبال، �سري لنكا، اإندوني�سيا، تايالند، فيتنام، اجلزائر، لبنان، املغرب، تون�ض، تركيا، موري�سو�ض، الأردن695.63102البنك ال�سعودي الفرن�سي

377.8180جمموعة �سامبا املالية
اليمن، تركيا، تون�ض، اإثيوبيا، باك�ستان، بنجالدي�ض، �سري لنكا، اجلزائر، لبنان، تنزانيا، جنوب اإفريقيا، كينيا، املغرب، 

موري�سو�ض، البحرين، اليمن، م�سر، الأردن، الكويت

الهند، ليبيا، اليمن، م�سر، جنوب اإفريقيا، لبنان، تركيا144.9916البنك ال�سعودي لال�ستثمار
تركيا، لبنان، باك�ستان، الأردن348.7515بنك الريا�ض

3373٫71529الإجمـالـي
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ن�شاط خدمة �شمان ال�شادرات التراكمي خالل الفترة من 1424/1423هـ - 1435/1434هـ )2003 - 2013م( 

بلغ عدد الوثائق التي قام ال�سندوق با�سدارها منذ انطالق خدمة �سمان ال�سادرات في �سنة 2003م وحتى نهاية �سنة 2013م 55 وثيقة �سمان �سادرات �سعودية غير النفط الخام بقيمة اإجمالية بلغت 4862 مليون ريال، 
وُنفذ من خالل هذه الوثائق عمليات ل�سادرات وطنية بقيمة اإجمالية بلغت حوالي 17289.83 مليون ريال. 

)مباليني الريالت( جدول رقم )3 - 7( 
املبلغ ال�شنة

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
3373.71 2013
19350٫77 املجموع
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�ل�سادر�ت �لتي تم تغطيتها بال�سمان
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�ملالحق
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ملحق رقم )1(

�تفاقيات قرو�س �ل�سندوق �لموقعة خالل �لفترة 1395/1394 - 1435/1434هـ )1975- 2013م(

تابع ملحق رقم )1(                                                                                                    )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

 الدولة

70.50- طريق ازيزو - متمة اإثيوبيا
24.50- طريق اأ�سو�سا - كرمك 

327.50

37.50- كهرباء الريف مبنطقة جيجيجا دجاهبور
93.75- طريق قيدو - مللم براها 

56.25- كهرباء الريف مبنطقة قودي - قربيداهار
45.00- طريق اأرباركاتي – جليم�سو - مي�ساتا )املرحلة الأولى (

155.25- التوليد والنقل الكهربائي اأرترييا 
40.97- تخ�سري اأرترييا 

230.25 34.03- طريق مندفرا - بارنتو )املرحلة الأولى( 
16.00- حتديث مطار باجني مبوكياإفريقيا الو�شطى 

20.00- جممع ال�سكر يف واكا

45.00 9.00- دعم اإنتاج القطن 
7.36- التنمية الزراعية واحليوانية اأوغندا 

17.00- دعم التنمية القت�سادية

135.61

25.00- اإعادة اإعمار م�سنع �سكر كنيارا
45.00- بناء وجتهيز املعاهد الفنية للتعليم والتدريب املهني 

41.25- كهرباء الريف

تابع ملحق رقم )1(                                                                                                    )مباليني الريالت(ملحق رقم )1(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

 الدولة

34.84- مطار جابرون الدويل بت�شوانا
24.5559.39- موربول للكهرباء 

45.00- حماية �سواطئ كوتونوبنني
40.00- اإن�ساء وجتهيز م�ست�سفى �سايف 

188.00

43.00- اإن�ساء وجتهيز املراكز اجلامعية )املرحلة الأولى( 
60.00- طريق كاندي - �سيغبانا - حدود نيجرييا 

40.00- �سد كمبينجابوركينا فا�شو
39.87- �سد باقري 

376.87

30.00- طريق بوبوديول�سو - حدود مايل 
26.00- تنمية وادي �سورو

37.50- طريق با - دانو - حدود �ساحل العاج 
34.00- التنمية الريفية املتكاملة يف باجري 

37.50- طريق يجريي�سو - ديبوجو
45.00- �سد �سامنديني

45.00- طريق كودوجو - ديدوجو
42.00- اإن�ساء وجتهيز م�ست�سفى مانقا الإقليمي 

8.70- ت�سجري موقامبا بوتوت�سيبوروندي

ملحق رقم )1(
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تابع ملحق رقم )1(                                                                                                    )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

 الدولة

14.89- طريق جيتيجا - جيهويفتابع بوروندي

233.79

39.80- طريق روجومبو - كايانزا
8.20- طريق نيانزالك - بومتربا

11.00- دعم التنمية القت�سادية
20.60- امل�ساكن ال�سعبية يف كامنجي

10.60- دعم التكيف الهيكلي 
75.00- طريق بوبنزا - ندورا

45.00- طريق بوجمبورا - نياماتينجا
17.00- دعم التنمية القت�ساديةت�شاد

40.0057.00- ال�سوق املركزي يف اأجنامينا 
15.00- دعم القطاع الزراعي تنزانيا

43.80- طريق كيبيتي - لندي 

143.65

7.60- حت�سني مطار مببا
21.00- اإن�ساء وتاأهيل الطرق الريفية يف زجنبار 

- اإمداد مياه ال�سرب لثالث مدن والقرى املجاورة لها 
    يف اإقليم مارا

56.25

26.02- تو�سعة ميناء لومي توجو

- اإعداد درا�سة اجلدوى القت�سادية والت�سميمات 
   مل�سروع املجمع ال�سناعي والزراعي لفول ال�سويا 

1.22

25.00- اإعادة تاأهيل طريق تاجنواري - �سنكا�سي 

تابع ملحق رقم )1(                                                                                                    )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

 الدولة

17.00- اإ�ست�سالح الأرا�سي يف منطقة مي�سيون تويف تابع توجو

114.24 45.00- اإعادة تاأهيل طريق باليمي - اأتاكبامي
105.00- تطهري تون�ض الكربى تون�س

13.65- املدر�سة القومية للمهند�سني بقاب�ض 
114.76- تزويد ال�ساحل وجنوب الوطن باملياه ال�ساحلة لل�سرب

219.37- �سد �سيدي �سعد
16.00- حماية �سد �سيدي �سعد

96.15- تزويد مدينة �سفاق�ض باملياه ال�ساحلة لل�سرب
9.47- درا�سة ا�ستغالل املياه اجلوفية يف اق�سى اجلنوب

60.00- تو�سعة موانئ ال�سيد يف قاب�ض وطبلبة وقليبية

- درا�سة اجلدوى القت�سادية للمركب ال�سناعي 
    يف ال�سمال الغربي

4.15

50.00- واحات نفزاوة
88.00- م�ساعفة اخلط احلديدي بني برج �سدرية والقلعة الكربى

50.00- �سد الهوارب
132.50- متويل برنامج التنمية الريفية املندجمة

100.00- �سد وادي �سجنان اآل �سعود
50.00- مطار طربقة الدويل

40.00- اإن�ساء وجتهيز مركز الطب ال�ستعجايل بتون�ض العا�سمة
40.00- التنمية الفالحية املندجمة يف جومني وغزالة
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تابع ملحق رقم )1(                                                                                                    )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

 الدولة

37.50- كلية العلوم القت�ساديةتابع تون�س

2762.80

75.00- التنمية الفالحية املندجمة بولية �سيدي بوزيد

- حماية ال�سريط ال�ساحلي من الإجنراف بقرطاج وقمرت    
    وحلق الوادي

70.00

450.00- حمطة كهرباء �سو�سة
318.75- �سبكة نقل الغاز الطبيعي

60.00- تطوير منظومة التدريب املهني
562.50- الإ�سكان الجتماعي

40.27- ال�سكك احلديدية عرب اجلابوناجلابون
9.00- اإعداد درا�سة معهد ما�سوكو الفني

140.03 90.76- معهد درا�سات العلوم الفنية يف ما�سوكو

23.30- مطار يوندومجامبيا 
30.16- طريق باجنول - يوندوم

6.72- مطار يوندوم الدويل ) املرحلة الثالثة (
12.00- دعم التنمية القت�سادية

12.49- دعم التكيف الهيكلي
37.50- طريق مندينابا - �سوما

- اإعادة تاأهيل وتطوير مطار باجنول الدويل 
   ) املرحلة الثانية(

37.50

28.50- طريق بريكاما - دار �سالمي

تابع ملحق رقم )1(                                                                                                    )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

 الدولة

37.50225.67- جامعة جامبياتابع جامبيا
94.93-  ميناء جيجل اجلزائر

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

293.00-  الإ�سكان الجتماعي باجلزائر العا�سمة 
63.16-  حمطة توليد الكهرباء باحلامة 

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

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

45.00-  الإ�سكان الجتماعي بوليتي وهران وم�ستغامن 

-  بناء وجتهيز خم�ض ثانويات ومدر�سة متو�سطة  
     يف عدة وليات 

35.00

10.00-  ترميم الإ�سكان الجتماعي بالعا�سمة اجلزائر 

-  بناء وجتهيز 17 مدر�سة متو�سطة وثانوية  
     يف ولية بومردا�ض 

75.00

-  بناء وجتهيز مركزين للتكوين والتعليم املهني 
     يف ولية بومردا�ض 

25.00

70.00-  بناء 1000 وحدة �سكنية يف ولية بومردا�ض 
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تابع ملحق رقم )1(                                                                                                    )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

 الدولة

60.00- بناء وجتهيز م�ست�سفى الثنية بولية بومردا�ض تابع اجلزائر

1408.09 82.00- املدار�ض الثانوية 

8.66- م�سروع الأ�سماك جزر الراأ�س الأخ�شر
37.50- الطريق الدائري جلزيرة فوجو ) املرحلة الأولى ( 

83.66 37.50- اإن�ساء وتاأهيل ثمان مدار�ض تعليمية 

34.00- طريق جزيرتي القمر الكربى وموهيليجزر القمر 
10.0044.00- اإكمال طريق جزيرتي القمر الكربى وموهيلي

85.00- التنمية القت�سادية والجتماعية يف املنطقة ال�سمالية جيبوتي 
25.73- تو�سعة مطار جيبوتي 

345.23

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

26.25- تطوير التعليم 
15.00- املياه الريفية 
93.75- ميناء تاجورا

18.75- دعم �سندوق جيبوتي لالإمناء القت�سادي

16.86- طريق كيجايل - جاتونارواندا 
45.36- طريق كايونزا - كاجتمبا

64.27- م�ست�سفى امللك في�سل يف كيجايل 
11.00- دعم قطاع الطرق 

تابع ملحق رقم )1(                                                                                                    )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

 الدولة

45.00- اإعادة تاأهيل وتو�سعة م�ست�سفى امللك في�سل يف كيجايل تابع رواندا
48.75- طريق كيكو كريو - منبا

343.99

45.00- زيادة اإي�سال الكهرباء اإلى بع�ض املناطق بجمهورية رواندا 
19.00- طريق كيتابي - كنقونيل

48.75- طريق روبينجريا - جا�سي�سا

65.00- طريق �سلويزي - اأكلينجيزامبيا 
45.00- طريق كالبو - �سيكوجنو - حدود اأجنول 

185.00 75.00- اإعادة تاأهيل امل�ست�سفى التعليمي اجلامعي يف لو�ساكا
23.6623.66- الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية للريف زميبابوي 
30.00- تنمية حو�ض نهر اأنامبي )املرحلة الأولى( ال�شنغال 

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

6.51- اإكمال وا�سالح طريق ورو�سوجي - باكيل
4.14- اإ�سكان �ساكر كور )املرحلة الثانية( 

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

- درا�سة اجلدوى الفنية والقت�سادية مل�سروع 
    طريق ديالكوتو كيدوجو

2.75

8.41- قناة وطريق فرون دوتري بداكار 
22.00- دعم القطاعات القت�سادية
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تابع ملحق رقم )1(                                                                                                    )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

 الدولة

8.00- دعم القطاعات القت�سادية والجتماعيةتابع ال�شنغال 

961.42

39.25- طريق ديالكوتو - كيدوجو
57.50- تنمية حو�ض نهر اأنامبي ) املرحلة الثانية ( 

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

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

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

37.50- طريق مدينا جونا�ض - حدود غينيا 
114.00- طريق واكام يف داكار 

34.00- م�ست�سفى دلل جم ) قر�ض اإ�سايف (

92.21- الري بالرهدال�شودان
91.78- طريق هيا ك�سال 

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

32.83- املحطات الأر�سية لالت�سال عرب الأقمار ال�سناعية 

- حت�سني وحتديث الت�سال الال�سلكي للطريان واملعدات  
   امل�ساعدة للمالحة اجلوية 

22.82

4.23- �سراء معدات العلوم للتعليم 

تابع ملحق رقم )1(                                                                                                    )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

 الدولة

121.13- طريق نيال كا�ض زالنجيتابع ال�شودان
120.16- �سكر كنانة 

2618.15

15.30- طريق الرهد
56.80- اإعمار اجلزيرة 

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

44.00- دعم القطاع الزراعي 
563.00- �سد مروي 

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

200.00- �سكر النيل الأبي�ض 
300.00- �سدي اعايل عطربة و�ستيت

375.00- �سدي اعايل عطربة و�ستيت ) قر�ض اإ�سايف ( 

�شرياليون 
- املرحلة الأولى من م�سروع امل�ست�سفيات 

   )اخلدمات ال�ست�سارية( 
4.33

- توليد الطاقة الكهربائية يف املنطقة الغربية 
   )املرحلة الثانية( 

31.00

78.83

37.50- طريق كينيما - بوندميبو

- توليد الطاقة الكهربائية يف املنطقة الغربية 
   )قر�ض اإ�سايف( 

6.00
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تابع ملحق رقم )1(                                                                                                    )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

 الدولة

218.75- �سكر جوبا ال�شومال
35.30- جامعة ال�سومال الوطنية 

352.59

68.54- ا�ستكمال م�سروع �سكر جوبا )القر�ض الثاين ( 
30.00- دعم القطاع الزراعي 

114.70- كبوجن لتوليد الكهرباء بالقوة املائية غانا
16.94- خمازن احلبوب 

391.65

11.39- معهد العلوم يف اأكرا 
48.00- ترميم مينائي تيما وتاكورادي

15.00- دعم التنمية القت�سادية
17.75- مد ال�سبكة الكهربائية للمناطق ال�سمالية 

38.67- املراكز ال�سحية 
39.20- طريق تيج كوار�سي ما مفي

45.00- ترميم وتو�سعة م�ست�سفى بولقاتانقا الإقليمي 

- اإن�ساء مركز احلوادث مب�ست�سفى كوريل بو التعليمي
   يف اأكرا )املرحلة الأولى( 

45.00

غينيا 
- اإعداد درا�سة اجلدوى القت�سادية والفنية  والت�سميمات    

   لطريق جوكود - نزركورية
3.37

133.63- طريق جوكود - نزركورية
24.00- تطوير التعليم 

15.00- اإن�ساء وجتهيز املراكز ال�سحية الريفية 

تابع ملحق رقم )1(                                                                                                    )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

 الدولة

21.00- دعم القطاعني الجتماعي والقت�ساديتابع غينيا

731.37

34.00- تطوير الو�سع ال�سحي 

45.00- توفري املياه ل�سبع مدن 

70.00- طريق �سرييدو - نزركورية

26.00- التنمية الريفية املتكاملة يف فوريكاريا

74.00- �سد كارافريي لتوليد الطاقة الكهربائية من القوة املائية 

- �سد كارافريي لتوليد الطاقة الكهربائية من القوة   
   املائية  )القر�ض الثاين(

36.00

56.25- طريق متبو - قبي�سيا

45.00- املدار�ض املتو�سطة الريفية 

58.12- طريق كومبا - بوميهون

90.00- اإن�ساء وجتهيز ثمان مدار�ض مهنية

15.90- جممع ال�سناعات املتعددة غينيا بي�شاو 

29.00- ميناء بي�ساو 

81.70

6.80- طريق بامبادينكا - �ستويل - كويبو

12.00- دعم القطاع الزراعي 

18.00- طريق بي�ساو - برابي�ض - بي�ساو - بيامبو

105.90- �سوجن لولو لتوليد الكهرباء بالقوة املائية الكامريون

0.32- زراعة القمح 

34.96- تطوير ال�سكك احلديدية 
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تابع ملحق رقم )1(                                                                                                    )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

 الدولة

37.50- طريق اآيو�ض - بوني�ض تابع الكامريون

261.18

45.00- طريق فومبان - مانكي - ماقبا - ج�سر مابي

37.50- طريق �سانغمليما - بيكول - دجوم

37.50- طريق �سنقروبو - يامو�سكروكوت دي فوار 

37.50- من�ساآت التعليم الفني واملهني 

195.00

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

30.00

90.00- طريق بونا - دوروبو - حدود بوركينا فا�سو 

19.70- اإ�سالح ال�سكك احلديدية الكونغو الدميقراطية

50.3470.04- �سيانة �سبكة الطرق 
88.30- ال�سكك احلديديةالكونغو ال�شعبية

76.59164.89- ا�ستكمال م�سروع ال�سكك احلديدية 
55.84- مياه نريوبي كينيا

34.59- طريق كينيا - ال�سودان 

114.20- طريق ثيكا - جاري�سا - لبوي 

45.95- جماري ممبا�سا

39.96- �سد كمبريي لتوليد الطاقة الكهربائية 

15.00- دعم القطاع الزراعي 

31.41- مياه قاري�سا

37.50- طريق دندوري - جنابيني

تابع ملحق رقم )1(                                                                                                    )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

 الدولة

- مركز طوارئ الأطفال ومركز احلروق يف م�ست�سفى تابع كينيا
    كينياتا الوطني 

24.00

499.70

56.25- طريق نونو - مادوجا�سي

45.00- كهرباء الريف يف خم�ض مناطق

ليبرييا
- طريق كربي تومبان - بومي هلز وكربي نهر �سانت  

    بول اجلديد 
31.80

38.8070.60- حمطة بو�سرود للكهرباء 
13.16- مطار ما�سريو الدويل لي�شوتو 

37.50- �سد ميتالوجن

148.91

56.25- اإن�ساء �سد ميتالوجن ) قر�ض اإ�سايف ( 
42.00- اإمداد املياه خلم�ض مدن 

مايل 
- م�ساريع التنمية الزراعية والإ�سكان ودرا�سة م�سروع

   الري يف املنطقة ال�ساد�سة
16.05

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

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

3.73- ا�ستكمال م�سروع �سد �سلنجي
193.63- تنمية حو�ض نهر ال�سنغال 

22.00- دعم املوؤ�س�سات العامة 
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تابع ملحق رقم )1(                                                                                                    )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

 الدولة

75.62- اجل�سر الثاين يف باماكو تابع مايل

713.09

7.00- دعم التنمية القت�سادية
9.97- �سهل جوبو الزراعي باملنطقة ال�ساد�سة 

50.51- و�سالت الطرق الداخلية يف باماكو 
37.50- طريق كاي - بافولبي

93.75- بناء �سد تاو�سا

 - بناء �سد دجيني ) يف اإطار املرحلة الأولى من برنامج 
    تطوير الري يف حو�ض باين ويف �سلنقي ( 

56.25

42.40- انديكاليكا لتوليد الكهرباء بالطاقة املائية مدغ�شقر
12.00- دعم القطاع ال�سناعي 

86.40 32.00- طريق �سامباينا - فرات�سيهو - �سوافندريانا

175.00- اإعادة فتح قناة ال�سوي�ض م�شر
193.26- تطوير ال�سكك احلديدية 

85.93- تطوير حمالج الأقطان 
63.38- تطوير املوا�سالت ال�سلكية 

117.33- تو�سعة قناة ال�سوي�ض 
206.98- م�سنع �سكر البنجر 

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

100.00- املباين التعليمية 

تابع ملحق رقم )1(                                                                                                    )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

 الدولة

90.00- �سوامع تخزين احلبوب تابع م�شر

2412.53

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

187.50- حمطة توليد كهرباء بنها 
337.50- ال�سوامع الأفقية لتخزين احلبوب 
300.00- حمطات طلمبات الري وال�سرف 
225.00- تزويد مدينة ن�سر مبياه ال�سرب 

120.00- �سد امل�سريةاملغرب
120.00- ميناء اجلرف الأ�سفر للمعادن 

115.00- الغرب الزراعي 
113.00- تنمية احلوز الأو�سط ) املرحلة الثانية( 

85.42- �سد اآيت اأيوب ونفق مطماطة 
22.00- �سبكات الري باحلوز الأو�سط 

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

75.00- اإن�ساء وترميم وجتهيز امل�ست�سفى اجلامعي مبراك�ض 

- تنمية الإ�سكان الجتماعي مبنطقة بن �سودة 
   مبدينة فا�ض 

30.00

- تنمية الإ�سكان الجتماعي مبنطقة �سلوان بالناظور 
			ومنطقة	عني	العودة	بالرباط	

45.00
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تابع ملحق رقم )1(                                                                                                    )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

 الدولة

90.00- اإن�ساء وجتهيز امل�ست�سفى اجلامعي مبدينة فا�ض تابع املغرب

2233.00

40.00- تزويد العامل القروي باملاء ال�سالح لل�سرب 
75.00- بناء وجتهيز املدار�ض العدادية 

50.00- بناء وجتهيز امل�ست�سفى اجلامعي بفا�ض )قر�ض اإ�سايف ( 
60.00- بناء وجتهيز امل�ست�سفى اجلامعي مبراك�ض )قر�ض اإ�سايف(

100.00- �سد تا�سكورت
60.00- �سد مولي بو�ستي

- بناء وجتهيز مدار�ض تعليمية يف مدينتي تامن�سورت    
    وتام�سنا

90.00

750.00- القطار الفائق ال�سرعة )طنجة - الدار البي�ساء( 

45.00- طريق ثيولو - بنغولمالوي
45.00- اإن�ساء وجتهيز ثالث كليات لإعداد املعلمني 

135.00 45.00- م�ست�سفى بالومبي الإقليمي

166.50- طريق كيفا - النعمة موريتانيا
226.00- مناجم حديد القلب 

33.50- وادي غرغول الزراعي 
83.75- طريق كيفا - النعمة ) القر�ض الثاين ( 

85.60- تنمية حو�ض نهر ال�سنغال 
26.00- دعم التنمية القت�سادية

12.00- دعم القطاع ال�سناعي والتعدين 

تابع ملحق رقم )1(                                                                                                    )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

 الدولة

120.00-	تزويد	مدينة	نواك�صوط	مبياه	ال�صرب	من	نهر	ال�صنغال	تابع موريتانيا

1429.85

 -	تزويد	مدينة	نواك�صوط	مبياه	ال�صرب	من	نهر	ال�صنغال
   )قر�ض اإ�سايف(

94.00

75.00- طريق اأطار - جتكجه
95.00-	�صبكة	توزيع	املياه	مبدينة	نواك�صوط	

75.00- الأمن الغذائي 
93.75-	اخلط	الكهربائي	بني	نواك�صوط	ونواذيبو	
112.50-	احلرم	اجلامعي	اجلديد	يف	نواك�صوط	

131.25- طريق اإعوينات اإزبل - جيكني - عدل بكرو

15.61- اإعادة التعمري والتنمية احل�سرية موري�شو�س
14.6930.30- جماري بلينز ويلمز 

37.50- حماية �سواطئ مابوتو موزامبيق

- ت�سييد وجتهيز مدر�ستني ثانويتني ومعهدين 
    فنيني يف حمافظتي “ كابودلقاو ” و“ نيا�سا ”

45.00

116.25 33.75- ت�سييد وجتهيز م�ست�سفى نامبول العام

17.77- م�سروع الإ�سكان و�سوامع الغالل النيجر
53.13- طريق نيامي - باليارا - فلينجي 
15.59- طريق مارجوفاملي - كولو - جايا

35.00- طريق زندر - اأجادز
36.16- كلية الرتبية بجامعة نيامي 
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تابع ملحق رقم )1(                                                                                                    )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

 الدولة

22.00- دعم التنمية القت�ساديةتابع النيجر

337.15

45.00- تطوير التعليم وال�سحة 
75.00- �سد كنداجي

37.50- جتهيز �سبعة مراكز ل�سحة الأم والطفل 

21593٫03جمموع قرو�س اإفريقيا

تابع ملحق رقم )1(                                                                                                      )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

35.70- اإن�ساء مدار�ض ثانوية يف باكو اأذربيجان
67.50- ت�سييد قناة فالفيت�سي تختاكوربو

245.70

48.75- طريق يفلخ - قاجنا

- تاأهيل وتو�سعة اأنظمة مياه ال�سرب وال�سرف ال�سحي  
   ملنطقة باكو 

93.75

98.00- حمطة كهرباء احل�سني احلرارية )املرحلة الثالثة ( الأردن
26.25- تو�سعة كهرباء العقبة ) املرحلة الثانية(

59.28- مياه وجماري عمان 
49.86- مياه العقبة 

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

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

12.71- ري الأغوار اجلنوبية ) فيفا وخنزيرة ( 
63.88- املدار�ض 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�ساء مدينة اإربد ال�سناعية 

100.00- تو�سعة م�ست�سفى الب�سري 



ال�سندوق ال�سعودي للتنمية 76

تابع ملحق رقم )1(                                                                                                      )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

112.50- م�ست�سفى الزرقاء احلكومي تابع الأردن

1183.63

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

195.00- طريق كابل - قندهار - هرات اأفغان�شتان
112.50307.50- طريق اآرملك - �سابزاك - قلعة نو

237.75- تو�سعة م�سنع ال�سماد الكيميائياإندوني�شيا
176.50- طريق �سورابايا - مالجن

987.82

140.92- طريق بادلراجن - �سيلوين ال�سريع
30.07- �سغار املزارعني واملزارع النموذجية لإنتاج ال�سكر 

120.96- اأراكوند جامبو اأي للري وحماية الأرا�سي من الفي�سان 

- املزارع النموذجية و�سغاراملزارعني ال�سابع 
    باملنطقة الرابعة 

74.62

72.00- تطوير ميناء �سورابايا ) املرحلة الثانية ( 

 - اإن�ساء م�ست�سفيني جامعيني يف كل من جامعة 
    �سبلي�ض مريت وجامعة اآندال�ض

135.00

60.00- ت�سييد وجتهيز مدار�ض ثانوية اأوزبك�شتان
45.00- اإن�ساء واإعادة تاأهيل حمطة اآلت لل�سخ يف منطقة بخارى

292.50

112.50- تاأهيل طريق �سمرقند - قوزار ال�سريع 

- اإن�ساء وجتهيز مراكز الأبحاث العلمية املتخ�س�سة 
باملعدات الطبية احلديثة

75.00

تابع ملحق رقم )1(                                                                                                      )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

96.99- ال�سماد مريبر ماثيلوباك�شتان
218.92- حمطة كهرباء بيربي احلرارية 

2167.41

172.29- اإ�سالح �سد تاربيال
128.07- حمطة كهرباء بيربي احلرارية ) املرحلة الثانية ( 

 - الري وال�سرف لالأرا�سي الواقعة على ال�سفة الي�سرى 
   لنهر اأندو�ض )املرحلة الأولى(

231.53

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

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

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

- اإن�ساء حمطة توليد كهرباء نيلم جهلم الكهرومائية
   )قر�ض اإ�سايف(

375.00

145.25- كهرباء الرفاع البحرين
62.24- طريق املنامة - املحرق الثاين وتطوير التقاطعات الرئي�سية 

-	تو�صعة	�صبكة	خطوط	نقل	الطاقة	الكهربائية	
   جهد 66 )كيلو فولت( 

60.00

 - نقل وتوزيع املياه من حمطة احلد لإنتاج الكهرباء واملياه 
   ) املرحلة الأولى (

68.77
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تابع ملحق رقم )1(                                                                                                      )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

تابع 

البحرين

- تطوير �سبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات 
   اجلهدين 220 و66 ) كيلو فولت (

187.50

623.76 100.00- برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية 
225.96- اإ�سالح ال�سكك احلديدية بنجالدي�س

4.60- جيربهات ل�ستغالل مناجم حجر الكل�ض 

1566.31

279.98- �سماد اليوريا ب�سيتا جوجن 
32.67-	حتديث	خطوط	ال�صكك	احلديدية	

72.20- الري بالآبار العميقة 
30.90- حفر ثالثة اآبار للتنقيب عن النفط والغاز 

105.00- �سد تي�ستا للري وحماية الأرا�سي من الفي�سان 
47.60- كهربة الريف ) املرحلة الثالثة ج ( 

76.75- دعم التكيف الهيكلي 
39.40- كهربة الريف ) املرحلة الثانية ( 

82.50- تطوير املعاهد الطبية وامل�ست�سفيات املتخ�س�سة 
168.75- اإن�ساء ج�سر �سيتالكا

200.00- اإن�ساء اجل�سور العلوية يف دكا 
200.00- اإن�ساء حمطة توليد كهرباء �سيخالبهاء

105.39- مي مو لتوليد الطاقة ) الوحدة الرابعة ( تايالند 
68.00173.39- كهربة الريف ) املرحلة الثانية ( 

37.5037.50- اإن�ساء وجتهيز ثالثة مراكز لت�سخي�ض الأمرا�ضتركمان�شتان

تابع ملحق رقم )1(                                                                                                      )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

197.87- نقل الطاقة الكهربائية ) املرحلة الأولى ( تركيا 
24.79- مطار ي�سيل كوي 

1091.11

112.80- الب�ستان للطاقة 
26.64- نقل الطاقة الكهربائية ) املرحلة الثانية ( 

- جتديد وكهربة اخلط احلديدي ا�سكندرون - ديفريجي     
   )املرحلة الأولى (

137.43

52.52- نقل الطاقة الكهربائية ) املرحلة الثالثة ( 

- جتديد وكهربة اخلط احلديدي ا�سكندرون - ديفريجي  
   )املرحلة الثانية ( 

206.54

29.66- امل�ست�سفى التعليمي والتطبيقي بجامعة ديكوز اأيلول 
138.00- امل�ست�سفى التعليمي وكلية الطب ومركز الأبحاث بجامعة كوجيلي 

81.36- و�سالت الطرق واجل�سور 
83.00- توفري املياه يف بولو 

99.90- مياه وجماري كولومبو �شري لنكا
48.13- نقل الطاقة الكهربائية 

85.00- تطوير حو�ض مهاويلي جاجنا القطاع )ب( بال�سفة الي�سرى 
45.00- تطوير اخلدمات الطبية يف كولومبو 

40.00- طريق باتيكالو - ترينكو مايل 
11.00- تطوير اخلدمات الطبية يف كولومبو ) قر�ض اإ�سايف (

75.00- م�ست�سفى ال�سرع واملراكز ال�سحية 



ال�سندوق ال�سعودي للتنمية 78

تابع ملحق رقم )1(                                                                                                      )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

تابع

 �شورية

525.00- تو�سيع حمطة كهرباء النا�سرية 

2303.85 375.00- اإن�ساء حمطة كهرباء دير الزور 
86.00- طريق واينق - جينيال�شني 

94.00- طريق قوانقمن - �سنفنق

1003.75

82.50- حت�سني البنيتني التحتية والبيئية ملدينة اأك�سيو
100.00- جممع التدريب املهني يف بكني 

93.75- املباين التعليمية يف اإقليم قان�سو
60.00- اإن�ساء مباين لكليات التعليم املهني يف اإقليم يونان 

75.00- اإن�ساء وجتهيز ثالثة م�ست�سفيات يف اإقليم قان�سو
225.00- اإعادة اإعمار املناطق املت�سررة من الزلزال 

- ت�سييد م�ست�سفى الأطفال يف منطقة نينق�سيا هوي 
   ذات احلكم الذاتي

93.75

- اإن�ساء وجتهيز م�ست�سفى �سكة احلديد املركزي يف مدينة   
    هاجنونق باإقليم �سان�سي

93.75

22.50- طريق �سيكيف زيقارطاجك�شتان
11.25- اكمال اإن�ساء وجتهيز ثالث مدار�ض ثانوية 

11.25- اإ�سالح وجتهيز م�ست�سفى اأمرا�ض الن�ساء والولدة يف دو�سانبية
18.37- م�ست�سفى الطوارئ يف دو�سانبية

45.00- ت�سييد وجتهيز مدار�ض 
36.75- م�ست�سفى اأمرا�ض الن�ساء والولدة يف مدينة خوجاند

تابع ملحق رقم )1(                                                                                                      )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

تابع 

�شري لنكا

172.50- تطوير حو�ض كالو قانقا

801.53 225.00- تطوير �سبكة الطرق 
35.88- املراكز الإدارية والجتماعية�شلطنة عُمان

124.28- �سبكة الطرق اجلبلية باملنطقة اجلنوبية 

274.17

29.38- مركز التدريب املهني العايل باخلوير
16.17- مركز التدريب املهني بعربي 

- تو�سعة حمطة الغربة لتحلية املياه وتوليد الكهرباء 
   )املرحلة الثالثة(

68.46

67.49- مرفاأ طرطو�ض�شورية
73.13- مرفاأ الالذقية

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

69.65- حمطة التوليد البخارية يف بانيا�ض 
123.10- جامعة ت�سرين بالالذقية 

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

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

27.49- طريق طرطو�ض - الالذقية 
750.00- حمطة توليد كهرباء حلب البخارية 
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تابع ملحق رقم )1(                                                                                                      )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

تابع 

طاجك�شتان

75.00- طريق كولياب - كاليخومب

313.87 93.75- ت�سييد وجتهيز مدار�ض ثانوية
75.0075.00- تطوير الطرق يف مندناوالفلبني 

55.00- م�ست�سفى باك كان العام ومركز التدريب الطبي التابع له فيتنام
42.00- اإن�ساء مركز التدريب املهني يف منطقة ننه ثوان 

318.00

60.00- طريق تيك كيم - هني هوا 
56.00- طريق �سوان فوك - فو هاي

45.00- طريق دوجن ها - كان تي - لو فا ت�سي 
60.00- اإعادة تاأهيل املناطق املت�سررة من الفي�سانات

45.0045.00- طريق كراقندا - اأ�ستاناقازاق�شتان

56.25- طريق ب�سكيك - توروقارتقريغيز�شتان
37.5093.75- طريق تراز - تال�ض ) املرحلة الثالثة ( 

122.50- تطوير مينائي بو�سان وموخوكوريا اجلنوبية
123.02- تطوير وبناء بع�ض الطرق 

362.27 116.75- تطوير ميناء جام�سون
54.27- ترميم وجتهيز مباين اجلامعة اللبنانية لبنان

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

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

تابع ملحق رقم )1(                                                                                                      )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

23.71- ترميم املباين احلكومية تابع لبنان

1020.00

40.93- اإن�ساء ثالثة م�ست�سفيات للعناية الأولية 
17.73- اإ�سالح التجهيزات الأ�سا�سية التحتية ملناطق اإ�سكان املهجرين 

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

6.00- اإن�ساء ثالثة م�ست�سفيات للعناية الأولية )القر�ض الثاين( 
44.00- مياه ال�سرب للمناطق الريفية بعكار 

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

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

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

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

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

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

34.14- تطوير مطار مايل الدويل 
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تابع ملحق رقم )1(                                                                                                      )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

16.65- تطوير مطار مايل الدويل ) املرحلة الرابعة ( تابع املالديف

338.66

45.00- اإعادة اإعمار وتنمية منطقة قاف األف 
56.25- برنامج ا�سالح اأ�سرار املد البحري 

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

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

48.24- اجلامعة التكنولوجية يف ماليزيا

312.26

86.10- التوطني يف باهاجن تنجارا
40.00- التوطني يف جنوب �سرق اولوكلننت

52.70- التوطني يف لبار اأوتارا 
15.16- الكليات اخلم�ض العلمية ال�سغرى يف ملارا 

15.90- امل�ست�سفيات الأربعة الإقليمية 
30.0030.00- تطوير نظام الري ل�سد كانيانميامنار
45.40- مار�سندي الكهرومائي نيبال

35.60- باجماتي للري ) املرحلة الأولى ( 

246.25

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

350.44- �سري�سيالم وناجارا جونا �ساجار للطاقة الهند
73.38- �سكة حديد كواريت - رياجادا

تابع ملحق رقم )1(                                                                                                      )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

93.79- حمطة كهرباء راماجوندام احلرارية ) املرحلة الثانية (تابع الهند

626.18 108.57- ميناء نافا �سيفا 
17.50- كهرباء مثلث �سنعاء ) املرحلة الأولى ( اليمن

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

86.50- الطاقة الكهربائية الثاين 
61.29- مياه وجماري تعز 

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

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

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

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

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

140.00- الطرق الرئي�سية 
75.00- ال�سندوق الجتماعي للتنمية 
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تابع ملحق رقم )1(                                                                                                      )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

90.00- طريق حيدان - اجلمعة - املنزالةتابع اليمن

2140.09

26.25- طريق جمز - غمر - رازح
118.75- الطرق الرئي�سية ) قر�ض اإ�سايف ( 

45.00- كلية الطب والعلوم ال�سحية بجامعة تعز 
112.50- م�ست�سفى احلديدة املركزي 

400.00- طريق عمران - �سنعاء - ذمار - تعز - عدن 

19799٫90جمموع قرو�س اآ�شيا

تابع ملحق رقم )1(                                                                                                      )مباليني الريالت(
املجموعاملبلغا�شم امل�شروعمناطق اأخرى

الدولة

45.0045.00- اإن�ساء الطريق اجلانبي ملدينة دور�ض األبانيا
111.06111.06- ت�سي�سف للطاقة الربازيل

112.50- برنامج اإعادة اإعمار جمهورية البو�سنة والهر�سك البو�شنة والهر�شك
93.75- ا�ستكمال وجتهيز اأربع م�ست�سفيات 

367.50

93.75- الطريق الدائري ملدينة زينت�سا
67.50- تاأهيل م�ساكن املهجرين يف البو�سنة والهر�سك 

17.4017.40- �سيانة الطرقجامايكا 
16.0016.00- مياه اأبيا �شاموا الغربية 

75.00- تاأهيل وجتهيز عدد من م�ست�سفيات الولدة كوبا 
112.50187.50- اإعادة تاأهيل �سبكة مياه ال�سرب ملدينة هافانا

60.0060.00- الطريق ال�سريع بري�ستينا - ميرتوفيت�سيكو�شوفو
70.60- مر�سى �سلوك مالطا 

41.00- حتلية املياه املاحلة 

153.60 42.00- مر�سى �سلوك )املرحلة الثانية( 

958٫06جمموع قرو�س مناطق اأخرى 

42350٫99�إجمايل مبالغ قرو�س �ل�سندوق لكل من �إفريقيا و�آ�سيا ومناطق �أخرى 
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م�شاهمة اململكة

  ن�شبة )٪( من راأ�س املال

م�شاهمة اململكة

)دولر اأمريكي(

راأ�س املال

)دولر اأمريكي(
املوؤ�ش�شة

14.83 410.949.000 2.772.000.000  �سندوق النقد العربي 
24.00 1.698.563.585 7.080.035.400  ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي 
24.46 684.952.444 2.800.000.000  امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اإفريقيا

6.74 13.275.500 196.900.701 املوؤ�س�سة العربية ل�سمان ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات    
23.61 6.544.384.000 27.270.000.000  البنك ال�سالمي للتنمية 
30.00 1.033.279.607 3.435.008.438  �سندوق الوبك للتنمية الدولية

2.48 5.528.800.000 223.181.000.000  البنك الدويل لالإن�ساء والتعمري
2.93 10.694.521.080 364.549.133.280  �سندوق النقد الدويل 
1.11 2.498.330.000 224.303.000.000 هيئة التنمية الدولية
1.25 30.062.000 2.403.217.000  موؤ�س�سة التمويل الدولية

12.67 462.923.000 3.652.000.000  ال�سندوق الدويل للتنمية الزراعية
3.12 59.813.000 1.916.254.000  الوكالة الدولية ل�سمان ال�ستثمار
0.20 193.912.200 103.561.813.800  بنك التنمية الفريقي

*............... 371.318.163  �سندوق التنمية الفريقي      .................*
22.43 79.650.000 355.062.000 الهيئة العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي
15.00 92.400.000 املوؤ�س�سة ال�سالمية لتاأمني ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات 616.000.000
15.00 150.000.000 1.000.000.000 املوؤ�س�سة ال�سالمية لتنمية القطاع اخلا�ض
16.00 120.000.000 750.000.000  املوؤ�س�سة الدولية ال�سالمية لتمويل التجارة
10.00 1.000.000.000 10.000.000.000 �سندوق الت�سامن ال�سالمي للتنمية
25.00 500.000.000 2.000.000.000 احل�ساب اخلا�ض لدعم م�سروعات القطاع اخلا�ض ال�سغرية واملتو�سطة يف الدول العربية

     مت حتويل املبالغ املتعلقة بروؤو�ض اأموال هذه املوؤ�س�سات وم�ساهمات اململكة فيها من الدينار العربي احل�سابي والدينار الكويتي والدينار ال�سالمي ووحدة حقوق ال�سحب اخلا�سة ل�سندوق النقد الدويل وفًقا ل�سعر ال�سرف ال�سائد يف �سهر اأكتوبر 2013م .

* �سندوق التنمية الفريقي لي�ض له راأ�ض مال واإمنا يعتمد على التعبئات املدفوعة من الدول املانحة .

ملحق رقم )2(

م�ساهمات �لمملكة �لعربية �ل�سعودية في موؤ�س�سات �لتنمية �لعربية و�لإقليمية و�لدولية حتى 2013/12/31م
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اجلهة اجلهة
بنك الت�سليف الإيطايل ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي

البنك اليوغ�ساليف للتعاون القت�سادي �سندوق اأبو ظبي للتنمية
بنك التنمية الإفريقي ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية

البنك الإ�سالمي للتنمية ال�سندوق العراقي للتنمية اخلارجية
البنك الآ�سيوي للتنمية البنك الياباين للتعاون الدويل
بنك التنمية الكاريبي �سندوق امل�ساعدات والتعاون الفرن�سي

بنك التنمية لالأمريكتني �سندوق الت�سنيع يف الدول النامية )الدمنارك(
بنك غرب اإفريقيا للتنمية �سندوق التنمية الإفريقي

بنك التنمية لدول غرب اإفريقيا الو�سطى ال�سندوق اجلهوي لتنمية الحتاد القت�سادي لدول غرب اإفريقيا
بنك �سرق وجنوب اإفريقيا للتجارة والتنمية �سندوق الأوبك للتنمية الدولية

بنك اإن�سكليدا الإ�سكندنايف ال�سندوق الأوروبي للتنمية
بنك ال�ستثمار الأوروبي �سندوق النقد الدويل

البنك الدويل لالإن�ساء والتعمري ال�سندوق الدويل للتنمية الزراعية
امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اإفريقيا اإدارة التنمية الربيطانية ملا وراء البحار

موؤ�س�سة تنمية دول الكومنولث الوكالة الكندية للتنمية الدولية
املوؤ�س�سة اخلريية الأمريكية لتحديات الألفية الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية

�سركة التنمية ال�سوي�سرية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
املجموعة القت�سادية الأوروبية هيئة تنمية ال�سادرات )كندا(
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي هيئة التنمية الدولية

برنامج الغذاء العاملي اخلزانة املركزية للتعاون القت�سادي )فرن�سا(
بنك الإعمار الأملاين

ملحق رقم )3(

�لجهات �لم�ساركة في �لتمويل مع �ل�سندوق خالل �لفترة 1395/1394 - 1435/1434هـ )1975 - 2013م(
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