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كلمة �لتقدمي

للتنميـة  ال�شعودي  لل�شندوق  ال�شنوي  التقرير  الكرمي  للقارئ  اأقدم  اأن  �شروري  دواعي  ملن  اإنه 
ا ملا قدمه ال�سندوق من م�ساهمات يف متويل امل�ساريع  1436/1435هـ )2014م( الذي يت�سمن عر�ساً
والربامج التنموية وما اعتمده من عمليات متويل و�سمان من خالل برنامج ال�سادرات الوطنية التابع له.

وعلى الرغم من ا�ستمرار الظروف ال�سعبة جراء الآثار ال�سلبية لالأزمة املالية العاملية والأحداث 
امل�ستفيدة،  الدول  من  القت�سادية يف عدد  الأو�ساع  على  ا  مبا�سراً ا  تاأثرياً واملوؤثرة  املت�سارعة  ال�سيا�سية 
ا  فقد وا�سل ال�سندوق م�سريته يف دعم اجلهود التنموية يف عدد من الدول ال�سقيقة وال�سديقة تعزيزاً
ملكانة اململكة الإقليمية والدولية والتي اأ�سهمت يف موا�سلته لتحقيق اأهدافه من خالل تقدمي امل�ساعدات 

ا قارتي اإفريقيا واآ�سيا. التنموية لكثري من دول و�سعوب العامل يف خمتلف القارات خ�سو�ساً

الدول  كثري من  مل�ساعدة  ال�سندوق  التنموية من  والربامج  امل�ساريع  امل�ساعدات ومتويل  تقدمي  اإن 
املبالغ  بلغت  حيث  ال�سريفني،  احلرمني  خادم  حكومة  من  املتوا�سل  للدعم  وثمرة  و�سيله  هو  و�سعوبها 
املخ�س�سة للم�ساريع والربامج التنموية املقدمة خالل �سنة التقرير ما يزيد عن )2571( مليون ريال 

ا يف )20( دولةاً من دول العامل.  ا تنموياً ا وبرناجماً �سملت )23( م�سروعاً

كما وا�سل ال�سندوق من خالل برنامج ال�سادرات ت�سجيع ال�سادرات الوطنية لت�سهم بدورها يف 
ا�سرتاتيجية تنويع م�سادر الدخل، حيث حافظ ال�سندوق على وترية الدعم والت�سجيع للم�سدر الوطني 
من خالل تقدمي الت�سهيالت الئتمانية من متويل و�سمان لتنمية ال�سادرات الوطنية ال�سعودية والتي 
و�سل عدد عملياتها املعتمدة خالل هذه ال�سنة )10( عمليات متويل �سادرات ل�سلع وطنية مببلغ اإجمايل 
جتاوز )1056( مليون ريال، كما اأ�سدر الربنامج )13( وثيقـة �سمان �سادرات وطنية بقيمة اإجمالية 
قدرهـا )2241( مليـون ريال، لي�سل بذلك عدد عمليات التمويل وال�سمان التي اعتمدها الربنامج منذ 
ما  )2014م(  1436/1435هـ  املالية  ال�شنة  نهاية  وحتى  )2001م(  1422/1421هـ  �شنة  يف  انطالقه 

جمموعه )194( عملية بلغت قيمتها الإجمالية اأكرث من )31968( مليون ريال.

ويف اخلتام تعك�ض الأرقـام والبيـانـات الـواردة يف هـذا التـقـريـر وب�سكـل جلي مـدى حـر�ض حـكومـة 
التنمية يف  العهد على دعم جهود  الأمني و�سمو ويل ويل  ال�سريفيـن و�سمو ويل عهده  خادم احلرميـن 
ال�سادرات  ودعم  الأخرى،  بالدول  القت�سادية  اململكة  عالقات  يعزز  مبا  وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول 

الوطنية لت�شهم يف جهود التنويع القت�شادي للمملكة. 

                                                                                                   
  واهلل ويل التوفيق،،،
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نبذة عن �ل�سندوق

�لتاأ�سي�س :   • 

تاأ�ش�س ال�شندوق ال�شعودي للتنمية مبوجب املر�شوم امللكي رقم م/48 ال�شادر يف 1394/8/14هـ 
املوافق 1974/9/1م، وبداأ اأعماله بتاريخ 1395/2/18هـ املوافق 1975/3/1م.

�لأهد�ف :  • 

كما هو حمدد يف نظامه، فاإن الهدف الرئي�سي لل�سندوق هو امل�ساهمة يف متويل امل�ساريع الإمنائية 
يف الدول النامية عن طريق منح القرو�ض، ودعم ال�سادرات الوطنية غري النفط اخلام عن طريق متويل 

ال�شادرات و�شمانها.  

�لإد�رة و�لتنظيم :• 

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

قرارات جمل�س الإدارة. 

ر�أ�س �ملال : • 

اململكة، ومتت  ريال مقدم من حكومة  مليون  اآلف  ماٍل قدره ع�سرة  براأ�ض  ن�ساطه  ال�سندوق  بداأ 
ا وثالثني األف مليون ريال �سعودي. زيادته على ثالث مراحل لي�سبح واحداً

جمالت �لن�ساط :• 

�أول ً -  متويل �مل�سروعات �لإمنائية:

تتم م�ساهمة ال�سندوق عن طريق تقدمي قرو�ض مي�سرة، ون�ساطه غري حمدد من الناحية اجلغرافية، 
ويتعامل مبا�سرة مع حكومات الدول النامية للم�ساهمة يف متويل امل�ساريع الإمنائية ذات الأولوية. ويعطي 

ا وذات الدخل املنخف�ض. ال�سندوق الأولوية يف التمويل للدول الأقل منواً
ثانًيا - متويل و�سمان �ل�سادر�ت:

التمويل  تقدمي  طريق  عن  اخلام  النفط  غري  الوطنية  ال�سادرات  دعم  مبهمة  ال�سندوق  يقوم 
وال�شمان لها. 

�لقو�عد  �لأ�سا�سية :• 

يت�سمن نظام ال�سندوق القواعد الأ�سا�سية لتقدمي القرو�ض الإمنائية ومتويل و�سمان ال�سادرات.
�أوًل -  �لقرو�س �لإمنائية لتمويل �مل�ساريع �لتنموية: 

ا فيها ال�سروَط التالية : مينح ال�سندوق القرو�ض الإمنائية مراعياً

اأ -  اأن يثبت لل�شندوق اجلدوى القت�شادية اأو الجتماعية للم�شروع املطلوب متويله يف البلد املُقرِت�س. 
ب - اأن يتم دفع مبلغ القر�ض وا�سرتداده بالريال ال�سعودي. 

ت -  األاَّ يتجاوز مبلغ القر�ض لأي م�سروع ن�سبة 5٪ من راأ�س مال ال�شندوق ون�شبة 50٪ من التكلفة 
الإجمالية للم�سروع املُقرَت�ض له. 

10٪ من راأ�س مال  اآٍن واحد ن�سبة  ث -  األاَّ يتجاوز جمموع مبالغ القرو�ض املمنوحة لأي بلد يف 
ال�شندوق.

ثانيًا - متويل و�سمان �ل�سادر�ت : 

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

1.  منتجـات ال�سنـاعات التحويلية مبـا يف ذلك املنتجـات التحويلية الثـانوية يف قطـاع النفـط، 
وال�شلع ال�شنـاعية والزراعية وال�شـادرات من اخلدمـات وامل�شاريع ت�شليم املفتاح. 
2. القيمة امل�سافة املحلية لل�سلع واخلدمات املراد ت�سديرها تعادل 25٪ كحد اأدنى. 

ب - ن�سبة التغطية وفرتة التمويل: 
ا لنوع ال�سادرات  1.  قد ت�سل ن�سبة متويل ال�سندوق اإلى 100٪ من قيمة عملية الت�سدير تبعاً

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

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

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

العملية  لنوع  ا  وفقاً ال�سندوق  حقوق  على  للمحافظة  الالزمة  ال�سمانات  الربنامج  ي�ستويف 
وخماطرها وال�سفة القانونية لأطرافها.



�لف�سل �لأول

�لن�ساط �لتنموي خالل �ل�سنة �ملالية 1436/1435هـ ) 2014م ( 
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�أوًل: �تفاقيات �لقرو�س �ملوقعة

عالية يف  باأولوية  التي حتظى  للم�ساريع  ودعمه  الإمنائي  ن�ساطه  للتنمية  ال�سعودي  ال�سندوق  تابع 
العامل،  اأنحاء  �ستى  امل�ستفيدة يف  الدول  من  والجتماعية يف عدد  القت�سادية  التنمية  وبرامج  خطط 
ا مع اأهدافه الرامية اإلى دعم عملية التنمية يف الدول النامية ، فقد قدم ال�سندوق خالل �سنة  ومتا�سياً
ا بلغت قيمتها الإجماليـة 2571.20 مليون ريـال �سعودي للم�سـاهمـة يف متويل م�ساريـع  التقرير 23 قر�ساً

ا يف 11 دولة  وبرامج اإمنائيـة يف 20 دولـة ناميـة، منها مبلغ 1275.70 مليون ريـال لتمويل 13 م�سروعاً
اإفريقية، ومبلغ 1051.75 مليون ريال لتمويل 8 م�شاريع يف 7 دول اآ�سيوية، بالإ�سافة اإلى مبلغ 243.75 

مليون ريال لتمويل م�سروعني يف مناطق اأخرى من العامل. ويت�سح ذلك يف اجلدول التايل :

�تفاقيات �لقرو�س �ملوقعة

)مباليني الرياالت( جـدول رقـم )1-1(

تاريخ توقيع االتفاقية مبلغ القر�ض
ا�شم امل�شـــــــروع  )مباليني الرياالت( اأ - اإفريقيا

ميالدي هجري
                 الدولة

2014/03/06 1435/05/05 74.20 اإعادة تاأهيل وتو�سعة م�سروع ماتام الزراعي )املرحلة الثانية( ال�شنغال
2014/05/22 1435/07/23 52.50 طريق هايي - كيتابي رواندا
2014/06/25 1435/08/27 93.75 طريق م�ساكوري ــ اأجنوري ــ بول ــ حدود النيجر )اجلزء: اأجنوري ــ بول( ت�شاد
2014/06/25 1435/08/27 56.25 كهرباء الريف مبحافظة نيا�سا موزامبيق
2014/06/25 1435/08/27 120.00 اإعادة تاأهيل وتو�سعة م�ست�سفى دونكا يف كوناكري غينيا
2014/08/01 1435/10/05 56.25 اإعادة تاأهيل وجتهيز م�ست�سفى يومبي وم�ست�سفى كايونقا اأوغندا
2014/09/02 1435/11/07 105.00 اإن�شاء مطار واقادوقو ــ دون�شان الدويل بوركينا فا�سو
2014/11/01 1436/01/08 150.00 تو�سعة حمطة كهرباء غرب دمياط لتوليد 750 ميجاوات

م�شر
2014/11/01 1436/01/08 225.00 تو�سعة حمطة توليد كهرباء ال�سباب لتوليد 1500 ميجاوات
2014/12/01 1436/02/09 127.50 اأركيز الزراعي موريتانيا
2014/12/04 1436/02/12 93.75 اإمداد مياه ال�سرب اإلى مقاطعتي �سامي وموانقا

تنزانيا
2014/12/04 1436/02/12 9.00 اإن�ساء وتاأهيل الطرق الريفية يف زجنبار )قر�ض اإ�سايف(
2014/12/30 1436/03/08 112.50 اإعادة تاأهيل الطرق جزر القمر

1275.70 املجموع
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)مباليني الرياالت( تابع جـدول رقـم )1-1(

تاريخ توقيع االتفاقية
مبلغ القر�ض ا�شم امل�شـــــــروع ب - اآ�شيــا

ميالدي هجري

          الدولة

2014/02/17 1435/04/17 216.75 اإن�ساء حمطة قولن قول الكهرومائية )قر�ض اإ�سايف( باك�ستان 
2014/03/12 1435/05/11 131.25 تطوير التعليم يف �شبع جامعات اإندوني�شيا
2014/06/18 1435/08/20 112.50 بودي قاجنا للطاقة الكهرومائية نيبال
2014/06/25 1435/08/27 70.00 حت�سني وتاأمني مياه ال�سرب يف مقاطعة ك�سر اأباد مبنطقة �سمرقند اأوزبك�ستان
2014/07/03 1435/09/06 131.25 تو�سعة وتاأهيل اأنظمة مياه ال�سرب وال�سرف ال�سحي ملدينة خردلن اأذربيجان
2014/12/26 1436/03/04 187.50 اإن�ساء ج�سر على نهر تي�ستا يف منطقة غايبندا بنجالدي�ض
2014/12/29 1436/03/07 90.00 اإن�ساء مباٍن يف جامعة ليولياجن باإقليم �سان�سي

ال�شني
2014/12/29 1436/03/07 112.50 ت�سييد وجتهيز مركز مدينة �سونق �سينق �سايوان الثقايف

1051.75 املجموع

)مباليني الرياالت( تابع جـدول رقـم )1-1(

تاريخ توقيع االتفاقية
مبلغ القر�ض ا�شم امل�شـــــــروع ت - مناطق اأخرى

ميالدي هجري

           الدولة

2014/02/18 1435/04/18 93.75 اإن�ساء طريق تريانا ــ البا�سان ــ ت�سوكو�ض ــ ت�سالف ــ بلوت�ض األبانيا
2014/12/10 1436/02/18 150.00 اإعادة تاأهيل نظام املياه وال�سرف ال�سحي ملدينة كاماغواي كوبا

243.75 املجموع

2571.20 االإجمايل اأ + ب + ت
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ثانًيا: �لتوزيع �لقطاعي للقرو�س �ملوقعة

ا مببلغ اإجمايل مقداره  ا اإمنائياً ا وبرناجماً �شاهم ال�شندوق خالل �شنة 2014م يف متويل 23 م�سروعاً
الأكرب من حيث عدد  بالن�سيب  الجتماعيـة  البنية  وقد حظـي قطاع  �سعودي.  ريال  مليون   2571.20
امل�ساريع واملبالغ ، اإذ مت متويل 9 م�شاريع مببلغ 955.00 مليون ريـال بن�سبة بلغت 37.14٪ من اإجمالـي 
وم�شروعان  ريال  مليون   333.75 اإجمايل  مببلغ  التعليم  لقطاع  م�شاريع   3 منها  ُخ�ش�س  امل�شاهمات، 
ال�سحي  وال�سرف  املياه  قطاع  حظي  حني  يف   ، ريال  مليون   176.25 اإجمايل  مببلغ  ال�سحة  لقطاع 
فيه  ال�سندوق  �ساهم  الذي  الطاقة  قطـاع  ثم  ريال،  مليون  اإجمايل 445.00  مببلغ  م�شاريع   4 بتمويل 

)مباليني الرياالت( جـدول رقـم )2-1(

ن�شبة )٪( من االإجمايل املبلغ  عدد امل�شاريع  القطاع 

25.44 654.00 7   اأ - النقل والت�سالت
 21.35              549.00 6 - الطرق
 4.08               105.00 1 - املطارات

29.58 760.50 5 ب - الطاقة
7.84 201.70 2 ت - الزراعة

37.14 955.00 9 ث - البنية الجتماعية
12.98 333.75 3 - التعليم
6.85 176.25 2 - ال�سحة

17.31 445.00 4 - املياه وال�سرف ال�سحي

100.00 2571.20 23 االإجــمالــي

والت�سالت  النقل  ثم قطاع   ،٪29.58 بلغت  بن�سبة  اأي  5 م�ساريع  لتمويل  ريال  مببلغ 760.50 مليون 
الذي �شاهم ال�شندوق فيه مببلغ 654.00 مليون ريال وبن�سبة و�سلت اإلى 25.44٪ خ�س�ست لتمويل  
7 م�شاريع ، منها 6 م�شاريع يف قطاع الطرق مببلغ اإجمايل 549.00 مليون ريـال وم�شروع واحـد يف قطاع 
املطارات مببلغ اإجمالـي 105.00 مليون ريال، ثم قطاع الزراعة الذي �ساهم ال�سندوق فيه مب�سروعني 
مببلغ اإجمايل 201.70 مليون ريال اأي بن�سبة و�سلت اإلى 7.84٪ من اإجمايل امل�ساهمات، ويت�سح ذلك 

يف اجلدول التايل :
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ثالًثا: �مل�ساريع �لتي مت توقيع �تفاقيات متويلها 

�ل�سنغال

• �أهد�ف َوو�سف �مل�سروع : 
يهدف امل�سروع اإلى زيادة امل�ساحات الزراعية يف منطقة ماتام من اأجل زيادة املحا�سيل الزراعية 
املروية وتنويعها وتوفري فر�ض العمل وزيادة ال�ستثمار يف الو�سط القروي، مما ي�ساهم يف حتقيق التنمية 

القت�سادية والجتماعية يف املنطقة. ويتكون امل�سروع من الأق�سام التالية :

اأ - الأعمال املدنية والرتابية وت�سمل :

1. اإن�ساء �سبكات قنوات الري وال�سرف مع اإن�ساء اأحوا�ض لتجميع املياه ل�سبكات الري.

2. ت�شوية الأرا�شي واإقامة حواجز �شغرية.

ب - توريد معدات ال�سخ والتي ت�سمل :

1. توريد 14 م�سخةاً كهربائية مع ملحقاتها.

2. توريد 26 م�سخةاً يدوية مع ملحقاتها.

ا. ت - اإن�ساء طرق ريفية وت�سمل : اإن�ساء طرق زراعية يبلغ جمموع اأطوالها 65 كيلومرتاً

ا. ا مربعاً ا مب�ساحة ترتاوح بني 100 اإلى 150 مرتاً ث - اإن�شاء 25 خمزناً

6 مكائن لتق�شري  8 ح�شادات و8 حراثات وكذلك  ج -  توريد املعدات الزراعية والتي ت�ستمل على 
احلبوب.

ح -  اخلدمات الهند�سية وال�ست�سارية وخدمات دعم وحدة تنفيذ امل�سروع : والتي ت�سمل الإ�سراف 
على اأعمال امل�سروع مبا يف ذلك دفع الرواتب وتدريب العاملني. 

اإعادة تاأهيل وتو�شعة م�شروع ماتام الزراعي )املرحلة الثانية( ا�شم املـ�شــروع

1350.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

74.20 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1435/05/05هـ  2014/03/06م تاريخ توقيـع التفاقية

نهاية �شنة  2016م التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع

وزارة الزراعة والتجهيز الريفي اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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رو�ند�

 : �مل�سروع  َوو�سف  • �أهد�ف 
يهدف امل�سروع اإلى دعم التنمية القت�سادية والجتماعية يف غرب رواندا، وذلك من خالل )اإعادة 
ا وبعر�ض 7 اأمتار واأكتاف جانبية  تاأهيل الطرق الواقعة بني منطقتي هايي وكيتابي بطول 53.50 كيلومرتاً
َل مب�ساركة  ا يف كل جانب( ويت�سل هذا الطريق بطريق كيتابي ــ كنقونيل )الذي ُمواَّ بعر�ض 1.50 مرتاً

ال�سندوق ال�سعودي للتنمية(. ويتكون امل�سروع مما يلي :

اأ- الأعمال املدنية.

ب- اخلدمات ال�ست�سارية: والتي ت�ستمل على اإعداد الت�ساميم والإ�سراف على تنفيذ امل�سروع. 

طريق هايي ــ كيتابي ا�شم املـ�شــروع

150.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

52.50 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1435/07/23هـ  2014/05/22م تاريخ توقيـع التفاقية

نهاية �شنة  2016م التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع

هيئة رواندا لتنمية النقل اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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ت�ساد

 : �مل�سروع  َوو�سف  • �أهد�ف 
الطريق  اأجزاء  اأحد  وُيعد   ، وبول  اأجنوري  مدينتي  بني  الواقع  الطريق  ت�سييد  اإلى  امل�سروع  يهدف 
ا ويعترب  416 كيلومرتاً الرابط بني مدينتي م�ساكوري يف و�سط البالد وحدود النيجر والذي يبلغ طوله 
ا، وهو اجلزء  اأحد اأهم حماور تطوير �سبكة الطرق الوطنية. ويبلغ طول طريق اأجنوري ــ بول 60 كيلومرتاً
ا و�سوف تقوم حكومة  ــ احلدود النيجريية الذي يبلغ طوله 99 كيلومرتاً ــ بول  الأول من طريق اأجنوري 
ا. وي�سعى امل�سروع اإلى  ت�ساد بتمويل اجلزء الثاين من الطريق بول ــ احلدود النيجريية بطول 39 كيلومرتاً

حتقيق هدفني رئي�سيني هما :

1.   فك العزلة عن املنطقة ال�سمالية ب�سفة عامة والقرى والتجمعات املتاخمة لبحرية ت�ساد ب�سفة 
خا�شة.

2.   الإ�سهام يف تطوير التكامل القت�سادي للمنطقة عرب الطريق العابر لل�سحراء لربط اأربع دول 
هي ت�ساد والنيجر ومايل ونيجرييا ب�سمال اإفريقيا.

ويتكون م�سروع طريق اأجنوري ــ بول من العنا�سر التالية:

ا  60 كيلومرتاً اأ -  الأعمال املدنية وملحقاتها: وت�سمل ت�سييد طريق م�سفلت بطول اإجمايل يبلغ 
وبعر�ض 7 اأمتار.

ب - اخلدمات ال�شت�شارية.

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

طريق م�شاكوري ــ اأجنوري ــ بول ــ حدود النيجر

)اجلزء: اأجنوري ــ بول(
ا�شم املـ�شــروع

297.60 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

93.75 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1435/08/27هـ   2014/06/25م تاريخ توقيـع التفاقية

نهاية �شنة  2017م التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع

الإدارة العامة للطرق التابعة لوزارة البنية الأ�سا�سية والتجهيز اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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موز�مبيق

 : �مل�سروع  َوو�سف  • �أهد�ف 
ا من مدينة  َبْدءاً اإلى توفري الطاقة الكهربائية للمناطق الريفية يف حمافظة نيا�سا  يهدف امل�سروع 
اأهداف  حتقيق  على  ي�ساعد  مما  الوطنية،  الكهرباء  ب�سبكة  املحافظة  وربط  ال�سمال  باجتاه  قوامبا 
الأجزاء  من  امل�شروع  ويتكون  الريفية.  املناطق  ل�شكان  والجتماعية  القت�شادية  التنمية  يف  احلكومة 

التالية :

 110 ا وقوة  215 كيلومرتاً اأبراج حديدية بطول  اأ -  توريد وتركيب خط نقل الكهرباء الرئي�سي من 
كيلو فولت لنقل الكهرباء من املحطة الفرعية يف مدينة قوامبا اإلى املحطة التي �سوف ُتْن�َساأ يف 

مدينة ماروبا. 

ب -  توريد وتركيـب حمطة فرعية يف مدينة ماروبا بقوة 33/110 كيلو فولت و16 ميجا فولت مع 
الأعمال املدنية الالزمة للمحطة.

ت -  توريد وتركيـب خطي نقل متو�سطـي ال�سغط بقوة 33 كيلو فولـت من حمطـة ماروبـا اإلى قرى 
ا،  ومن قرية ننقو اإلى بالما  )مارانقريا، لوجندا، ميكول( بطـول اإجمالـي يبلغ   152 كيلومرتاً

ا. بطول 87 كيلومرتاً

0.4 كيلو فولت،  وجهد  ث -  توريد وتركيب �سبكات توزيع منخف�سة ال�سغط )خطوط ذات جهد 
33/0.4 كيلو فولت(.

ج - اخلدمات ال�ست�سارية.

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

خ - تعوي�شات للمت�شررين من امل�شروع.

كهرباء الريف مبحافظة نيا�شا ا�شم املـ�شــروع

170.81 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

56.25 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1435/08/27هـ   2014/06/25م تاريخ توقيـع التفاقية

اأبريل 2017م التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع

�سركة كهرباء موزامبيق اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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غينيا

 : �مل�سروع  َوو�سف  • �أهد�ف 
يهدف امل�سروع اإلى امل�ساهمة يف تطوير نوعية اخلدمات ال�سحية املقدمة ل�سكان غينيا ب�سكل عام 
وبنيته  دونكا  م�ست�سفى  مباين  وتو�سعة  تاأهيل  باإعادة  وذلك   ، ب�سكل خا�ض  كوناكري  العا�سمة  و�سكان 
الالزم.  الطبي  بالأثاث  وتزويدها  حديثة،  طبية  مبعدات  وجتهيزها  جديدة،  مباٍن  وت�سييد  التحتية، 

ويتكون امل�سروع مما يلي :

اأ -  الأعمال املدنية : ت�سمل اإعادة تاأهيل وتو�سعة املباين القائمة مل�ست�سفى دونكا وت�سييد مباٍن جديدة 
لتح�سني قدراته ال�ستيعابية، وكذلك اإن�ساء مبنى لكبار ال�سخ�سيات بطاقة ا�ستيعابية قدرها 30 

ا، وغرف لل�سوؤون الفنية.  �سريراً

ب - توريد وتركيب الأجهزة واملعدات الطبية والأثاث.

دعم  توفري  وكذلك  امل�سروع،  تنفيذ  على  والإ�سراف  للدرا�سات  ال�ست�سارية  اخلدمات  ت -  توفري 
املوؤ�س�سي لوحدة تنفيذ امل�سروع.

اإعادة تاأهيل وتو�شعة م�شت�شفى دونكا يف كوناكري ا�شم املـ�شــروع

243.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

120.00 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1435/08/27هـ   2014/06/25م تاريخ توقيـع التفاقية

نهاية �شنة  2016م التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع

الإدارة الوطنية للمرافق ال�سحية والعالج التابعة لوزارة ال�سحة اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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�أوغند�

 : �مل�سروع  َوو�سف  • �أهد�ف 
الحتياجات  تلبية  خالل  من  بها  والرتقاء  ال�سحية  اخلدمات  نطاق  تو�سيع  اإلى  امل�سروع  يهدف 
الأ�سا�سية لتح�سني احلالة ال�سحية للمواطنني ، وتقليل احلالت املر�سية الوافدة مل�ست�سفيات العا�سمة 
كمبال من خالل زيادة القدرة ال�ستيعابية لهذين املُ�ست�سفيني امل�ستهدفني . ويتكون امل�سروع من الأق�سام 

التالية :

اأ - الأعمال املدنية وملحقاتها :

ا  اإعادة تاأهيل املباين القائمة يف امل�ست�سفيني للو�سول اإلى طاقة ا�ستيعابية مقدارها 150 �سريراً

مب�ساحة  الإداريني  للموظفني  ال�سكن  َوتوفري   ، للولدة  جديدة  واأجنحة  طبية  اأجنحة  بناء  خالل  من 
متو�شطة مقدارها 3300 مرٍت مربٍع يف يومبي و1500 مرٍت مربٍع يف كايونقا .

ب - توفري وتركيب التجهيزات واملعدات الطبية وغري الطبية والأثاث .

ت - اخلدمات ال�شت�شارية . 

ث - دعم اإدارة البنية التحتية بوزارة ال�سحة .

اإعادة تاأهيل وجتهيز م�شت�شفى يومبي وم�شت�شفى كايونقا ا�شم املـ�شــروع

153.94 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

56.25 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1435/10/05هـ   2014/08/01م تاريخ توقيـع التفاقية

التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع يناير 2019م

وزارة ال�سحة اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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بوركينا فا�سو

 : �مل�سروع  َوو�سف  • �أهد�ف 
يهدف امل�سروع اإلى تعزيز التنمية القت�سادية والجتماعية يف بوركينا فا�سو من خالل دعم النقل 
اجلوي اخلارجي وتطوير انتظام رحالته وحت�سني م�ستوى اأمن اخلدمات اجلوية للعا�سمة، من خالل 
اإن�ساء مطار دويل جديد يف منطقة دون�سان على بعد 35 كم �سمال العا�سمة واقادوقو. ويقع امل�سروع على 
ا ، مما ي�سمح للمطار با�ستقبال الطائرات  م�ساحة تقدر بحوايل 4400 هكتار ومبحيط طوله 28 كيلومرتاً

من نوع ايربا�ض 380. ويتكون امل�سروع من الأق�سام التالية :

اأ - اإعداد الدرا�شات وا�شتمالك الأرا�شي يف منطقة امل�شروع.

ب - البنية الأ�سا�سية للمطار وت�سمل :

ا. 1. ت�سييد الطرق املوؤدية للمطار بطول 42 كيلومرتاً

ال�سياج  ا وملحقاته، مبا يف ذلك  45 مرتاً ا وعر�ض  3.5 كيلومرتاً 2.  ت�سييد مدرج املطار بطول 
الداخلي وال�سياج اخلارجي ملنطقة املدرج.

واملواقف  الطرق  َوو�سالت   ، باملطار  احلريق  ومكافحة  ال�سرب  مياه  توزيع  �سبكات  3.  اإن�ساء 
اخلارجية.

ت -  اإن�ساء املباين وت�سمل : مباين منطقة اخلدمات الفنية ، واملباين الإدارية ، ومبنى امل�سافرين 
واإدارة  ال�سحن  وخدمات  التموين  ومباين   ، الرئا�سية  ال�سالة  ومبنى   ، الإدارية  واملرافق 

العمليات .

ث - اإن�ساء ال�سبكات الرئي�سية للمياه وال�سرف ال�سحي والكهرباء والهاتف ملنطقة امل�سروع .

ج - دعم الإدارة والإ�سراف على تنفيذ امل�سروع .

اإن�شاء مطار واقادوقو ــ دون�شان الدويل ا�شم املـ�شــروع

2300.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

105.00 ماليني ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1435/11/07هـ   2014/09/02م تاريخ توقيـع التفاقية

يونيو  2018م التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع

هيئة مطار دون�سان اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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م�سر

 : �مل�سروع  َوو�سف  • �أهد�ف 
يهدف امل�سروع اإلى امل�ساهمة يف تلبية الطلب املتنامي على الطاقة الكهربائية عن طريق زيادة قدرة 
ا، و�ستوفر هذه التو�سعة طاقةاً كهربائية اإ�سافية قدرها 250 ميجاوات، عن  توليد املحطة القائمة حالياً
تربينة  وباإ�سافة  مركبة  دورة  اإلى  ب�سيطة  دورة  من  ا  حالياً القائمة  دمياط  غرب  حمطة  حتويل  طريق 
بخارية قدرتها 250 ميجاوات لت�سبح القدرة الإجمالية لها 750 ميجاوات. ويتكون امل�سروع من الأق�سام 

التالية :

اأ -  الأعمال املدنية : وتت�سمن الأعمال اخلر�سانية والهياكل احلديدية والإن�ساءات واأنظمة التربيد 
والتكييف وكافة الأعمال املدنية الأخرى لت�سغيل املحطة كدورة مركبة.

ب -  الأعمال امليكانيكية : وت�سمل توريد وتركيب الرتبينة البخارية بقدرة 250 ميجاوات، وغاليات 
الأعمال  وجميع  الأنابيب  اأنواع  وكافة  والتكثيف،  التغذية  ملياه  وامل�سخات  الطاقة  ا�ستعادة 

امليكانيكية الالزمة للت�سغيل كدورة مركبة.

ت -  الأعمال الكهربائية : وتت�سمن توريد وتركيب كل ما يتعلق باملفاتيح واملحولت وجميع اأنظمة 
احلماية والتحكم والأعمال الكهربائية الالزمة للت�سغيل كدورة مركبة.

ث -  اخلدمات ال�ست�سارية : وت�سمل اخلدمات ال�ست�سارية لت�سميم امل�سروع واإعداد وثائق املناق�سة 
وحتليل العرو�ض والإ�سراف على التنفيذ.

تو�سعة حمطة توليد كهرباء غرب دمياط لتوليد
ا�شم املـ�شــروع 750 ميجاوات

1181.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

150.00 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1436/01/08هـ   2014/11/01م تاريخ توقيـع التفاقية

نهاية �شنة  2017م التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع

�سركة �سرق الدلتا لإنتاج الكهرباء اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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م�سر

 : �مل�سروع  َوو�سف  • �أهد�ف 
وذلك عن طريق  الكهربائية،  الطاقة  املتنامي على  الطلب  تلبية  امل�ساهمة يف  اإلى  امل�سروع  يهدف 
ا من دورة ب�سيطة اإلى دورة مركبة باإ�سافة تربينتني بخاريتني قدرة  حتويل حمطة ال�سباب القائمة حالياً
كل منها 250 ميجاوات لت�سبح القدرة الإجمالية 1500 ميجاوات. ويتكون امل�سروع من الأق�سام التالية :

اأ -  الأعمال املدنية : وتت�سمن الأعمال اخلر�سانية والهياكل احلديدية والإن�ساءات واأنظمة التربيد 
والتكييف وجميع الأعمال املدنية الالزمة لت�سغيل املحطة    كدورة مركبة.

ب -  الأعمال امليكانيكية : وت�سمل توريد وتركيب الرتبينات البخارية بقدرة 500 ميجاوات، وغاليات 
الأعمال  وجميع  الأنابيب  اأنواع  وكافة  والتكثيف،  التغذية  ملياه  وامل�سخات  الطاقة  ا�ستعادة 

امليكانيكية الالزمة للت�سغيل كدورة مركبة.

ت -  الأعمال الكهربائية : وتت�سمن توريد وتركيب كل ما يتعلق باملفاتيح واملحولت وجميع اأنظمة 
احلماية والتحكم والأعمال الكهربائية الالزمة للت�سغيل كدورة مركبة.

ث -  اخلدمات ال�ست�سارية : ت�سمل اخلدمات ال�ست�سارية لت�سميم امل�سروع واإعداد وثائق املناق�سة 
وحتليل العرو�ض والإ�سراف على التنفيذ.

تو�سعة حمطة توليد كهرباء ال�سباب لتوليد 1500 ميجاوات ا�شم املـ�شــروع

2164.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

225.00 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1436/01/08هـ   2014/11/01م تاريخ توقيـع التفاقية

نهاية �شنة  2017م التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع

�سركة �سرق الدلتا لإنتاج الكهرباء اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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موريتانيا

• �أهد�ف َوو�سف �مل�سروع : 
ال�شرقي  احلو�س  يف  الزراعية  الأرا�شي  من  هكتار   3500 حوايل  ا�شت�شالح  اإلى  امل�شروع  يهدف 
ل�سهل اأركيز، بالإ�سافة اإلى ا�ست�سالح 2200 هكتار واإعادة تاأهيل 1000 هكتار يف احلو�ض الغربي ل�سهل 
اأركيز، و�سي�ساعد ذلك على احلد من الفقر عن طريق رفع الطاقة الإنتاجية الزراعية ب�سفة م�ستدامة، 
املائية  املن�ساآت  ا�ستغالل  كفاءة  ورفع  املزارعني  زيادة دخل  وبالتايل  املنطقة،  العمل يف  فر�ض  وتوفري 

والأرا�سي الزراعية، وحت�سني م�ستوى املعي�سة للمواطنني. ويتكون امل�سروع من العنا�سر التالية :

وت�سمل  اأركيز،  ل�سهل  ال�سرقي  احلو�ض  يف  هكتار   3500 با�ست�سالح  اخلا�سة  املدنية  اأ -  الأعمال 
من�ساآت الري و�سبكات الري وال�سرف وا�ست�سالح الأرا�سي واملباين والبنى التحتية. 

ب -  توفري املعدات الزراعية : ويت�سمن توفري 8 جرارات مبلحقاتها و4 حا�سدات ملح�سويل الأرز 
والقمح.

القروية،  املن�ساآت  التنفيذية ومراقبة  الدرا�سات  اإعداد  وت�ستمل على   : ال�ست�سارية  ت -  اخلدمات 
ا وامل�ستقبلية  ومراقبة اأعمال املن�ساآت املائية الزراعية، ودعم جمعيات املزارعني القائمة حالياً

وذلك لالأجزاء اخلا�سة باحلو�ض ال�سرقي.

احلو�س  يف  هكتار   1000 تاأهيل  واإعادة  هكتار،   2200 با�ست�سالح  اخلا�سة  املدنية  ث -  الأعمال 
الغربي ل�سهل اأركيز. 

ج -  اخلدمات ال�ست�سارية : وت�سمل اإعداد الدرا�سات الفنية ومراقبة اأعمال املن�ساآت املائية الزراعية 
واإن�ساء امل�سنع اخلا�ض باحلو�ض الغربي فقط.

اأركيز الزراعي ا�شم املـ�شــروع

262.50 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

127.50 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1436/02/09هـ   2014/12/01م تاريخ توقيـع التفاقية

�سبتمرب 2019م التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع

ال�شركة الوطنية للتنمية الريفية اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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تنز�نيا

�مل�سروع:  َوو�سف  • �أهد�ف 
اجلزء  على  الواقعة  القاحلة  �سبه  املنخف�سة  الأرا�سي  يف  ال�سرب  مياه  توفري  اإلى  امل�سروع  يهدف 
الغربي من جبال باري واملمتدة عرب مقاطعتي �سامي وموانقا. ويدخل امل�سروع �سمن اأهداف احلكومة 
التنزانية لتح�سني مياه ال�سرب يف املجتمعات احل�سرية والريفية، والذي يهدف اإلى امل�ساعدة يف تخفيف 
وتخفيف  امللوثة،  باملياه  املرتبطة  الأمرا�ض  والتقليل من  لل�سكان،  ال�سحي  امل�ستوى  ورفع  الفقر،  ن�سبة 
النفقات  النائية، وخف�ض  املناطق  ال�سرب من  اإح�سار مياه  والأطفال جراء  الن�ساء  الواقع على  العبء 
العامة واخلا�سة يف جمال مكافحة الأمرا�ض الناجتة عن تلوث املياه. ويتكون امل�سروع من الأق�سام التالية :

اأ -  الأعمال املدنية والكهروميكانيكية وملحقاتها : وت�سمل اأعمال الهند�سة املدنية امل�ساحبة لإن�ساء 

�سبكة متكاملة لنقل مياه ال�سرب من خزان قرية كيفريجن اإلى مدينة �سامي والقرى التابعة لها، 
ا و�سبكات توزيع  ا تقريباً مت�سمنة توريد وتركيب خط اأنابيب رئي�سي للمياه بطول يبلغ 37 كيلومرتاً
ا. وكذلك اإن�ساء خزان يف قرية كيفريجن ب�سعة  فرعية اإلى 16 قرية جماورة بطول 125 كيلومرتاً

7500 مرٍت مكعٍب، واإن�ساء ثالثة خزانات مياه يف مدينة �سامي.

املناق�سات،  ووثائق  التف�سيلية  الهند�سية  الت�ساميم  اإعداد  وت�سمل   : ال�ست�سارية  ب -  اخلدمات 
وم�ساعدة اجلهة املنفذة يف طرح املناق�سات وحتليل العطاءات والإ�سراف على التنفيذ.

اإمداد مياه ال�شرب اإلى مقاطعتي �شامي وموانقا ا�شم املـ�شــروع

413.77 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

93.75 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1436/02/12هـ  2014/12/04م تاريخ توقيـع التفاقية

نهاية �شنة  2017م التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع

وزارة املياه اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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تنز�نيا

 : �مل�سروع  َوو�سف  • �أهد�ف 
يهدف امل�سروع اإلى تطوير �سبكة الطرق الريفية يف جزيرة مببا يف زجنبار، وذلك لت�سهيل ال�سعوبات 
التي تواجه تنقل ال�سكان وخف�ض تكاليف نقل املنتجات الزراعية والب�سائع، الأمر الذي ي�ساهم يف دعم 
اإكمال  ت�سمل  التي  املدنية  الأعمال  امل�سروع من  ويتكون  والجتماعية يف اجلزيرة.  القت�سادية  التنمية 
النحو  ا، على  كيلومرتاً  33.3 اأطوالها  يبلغ جمموع  تاأهيل طرق م�سفلتة  واإعادة  لإن�ساء  املدنية  الأعمال 

التايل :

ا. 1. طريق ويتي ــ كوندي بطول 14.9 كيلومرتاً

ا. 2. طريق ويتي ــ قاندو بطول 15.4 كيلومرتاً

اإن�شاء وتاأهيل الطرق الريفية يف زجنبار )قر�ض اإ�شايف( ا�شم املـ�شــروع

65.51 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

9.00 ماليني ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1436/02/12هـ   2014/12/04م تاريخ توقيـع التفاقية

مار�س 2015م التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع

وزارة البنية التحتية والت�سالت اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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جزر �لقمر

 : �مل�سروع  َوو�سف  • �أهد�ف 
يهدف امل�سروع اإلى تطوير وحت�سني و�سائـل التنقـل، وكذلك حت�سني الظروف املعي�سيـة لل�سكـان عن 
طريق ت�سهيل و�سولهم ملراكز اخلدمـات الجتماعيـة والقت�ساديـة، و�سي�ساعد تنفيذ امل�سروع يف دعم 
برامج التنمية القت�سادية يف البالد، وذلك بت�سهيل نقل الب�سائع واملنتجات الزراعية. وينق�سم امل�سروع 

اإلى ثالثة اأجزاء رئي�سية :

ا  اجلزء الأول : اإعادة تاأهيل طريق املطار هاهاي ــ قالوا بجزيرة القمر الكربى وبطول 23 كيلومرتاً
ا. وعر�س 6.50 مرتاً

ا  كيلومرتاً  10.30 بطول  اإجنوان،  بجزيرة  لنقويل  ــ  دندي  طريق  وتاأهيل  اإن�ساء   : الثاين  اجلزء 
ا. وبعر�ض 5.25 مرتاً

ا وبعر�ض 5 اأمتار. اجلزء الثالث : اإعادة تاأهيل طريق واناين ــ ندرمياين بجزيرة موهيلي بطول 11 كيلومرتاً

وي�سمل امل�سروع على الأعمال التالية :

اأ - الأعمال املدنية وت�سمل اأعمال اإن�ساء وتاأهيل الأجزاء الثالثة املكونة للم�سروع.

ب - املراقبة والإ�سراف. 

الرتابية  التهيئة  بوزارة  امل�سروع  لإدارة  وحدة  ا�ستحداث  وت�سمل   : امل�سروع  تنفيذ  ت -  وحدة 
والبنية التحتية، ملتابعة تنفيذ امل�سروع.

اإعادة تاأهيل الطرق ا�شم املـ�شــروع

1438.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

112.50 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1436/03/08هـ  2014/12/30م تاريخ توقيـع التفاقية

نهاية �شنة  2016م التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع

الإدارة العامة للطرق والنقل الربي ـ وزارة التهيئة الرتابية 
والبنية التحتية  

اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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 باك�ستان

 : �مل�سروع  َوو�سف  • �أهد�ف 
106 ميجاوات على نهر قولن قول، تقع على  اإن�ساء حمطة كهرومائية قدرتها  اإلى  يهدف امل�سروع 
ا عن مدينة �سيرتال يف منطقة احلدود ال�سمالية الغربية. و�سوف يتم ربطها بال�سبكة  ُبعد 25 كيلومرتاً
الوطنية للكهرباء يف باك�ستان لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية لي�ساعد يف دعم التنمية القت�سادية 
تلبيـة  عن  ف�سالاً  القت�سادية،  الأن�سطـة  ملختلـف  الالزمـة  الطاقـة  توفري  خالل  من  والجتماعية 

الحتياجـات ال�سكانيـة من الطاقـة الكهربائيـة. حيث يتكون امل�سروع من الأجزاء التاليـة :

ذلك  ا مبا يف  12 مرتاً وارتفاع  ا  مرتاً  60 بطول  التحويل  اإن�ساء حاجز  وت�سمل   : املدنية  اأ -  الأعمال 
توليد  ملحطة  مبنى  واإن�ساء  التو�سيل  وقناة  والرمال  البح�ض  م�سائد  من�ساآت  واأعمال  املاأخذ 

الطاقة والنفق اخلر�ساين وملحقاتها. 

ب  -  توريـد وتركـيب وت�سـغيل حمطـة توليـد الكهربـاء والتي ت�ستمل على عدد 3 وحـدات توليـد قدرتها 
الإجماليـة 106 ميجاوات، بالإ�سافـة اإلى 3 مولـدات، و3 حمولت، واملعدات واملرافق الالزمة.

ت -  توريد وتركيب وت�سغيل خط النقل وحيد الدارة وربطه بال�سبكة الوطنية.

ث  -  اخلدمات ال�ست�سارية : وت�سمل اإعداد الت�ساميم التف�سيلية والإ�سراف على تنفيذ امل�سروع 

اإن�ساء حمطة قولن قول الكهرومائية )قر�ض اإ�سايف( ا�شم املـ�شــروع

988.94 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

216.75 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1435/04/17هـ   2014/02/17م تاريخ توقيـع التفاقية

نهاية �شنة  2015م التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع

هيئة تنمية املياه والطاقة اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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�إندوني�سيا

 : �مل�سروع  َوو�سف  • �أهد�ف 
املحلية يف  بالحتياجات  والوفاء  العاملية  املعايري  العايل ملواكبة  التعليم  اإلى تطوير  امل�سروع  يهدف 
ا برفع فر�ض احل�سول على التعليم ونوعيته وموائمة  هذا النوع من التعليم. و�سوف يقوم امل�سروع حتديداً
القائمة  العايل ب�سكل خا�ض. و�سيتم حتقيق ذلك من خالل تو�سعة وجتهيز املرافق  التعليم  موؤ�س�سات 
واجلديدة واإن�ساء مراكز بحثية متكاملة يف جامعة �سيخ كوال لتوفري خدمات تعليمية فعالة مع املختربات 

الالزمة لذلك. ويتكون امل�سروع من الأق�سام التالية :

اأ - الأعمال املدنية لإن�ساء املباين اجلديدة ودعم البنية التحتية والتي تتكون من عدة اأجزاء:

1.  اإن�ساء املباين اجلديدة وت�سمل : اإن�ساء 3 مباين لكلية الريا�شيات والعلوم، ومبنى لكلية علوم 
ا  البحار وال�سيد، ومبنيني لكلية الطب البيطري. وتقدر م�ساحة املباين بحوايل 27.291 مرتاً

3 طوابق ت�ستمل على ف�سول درا�سية ومكاتب لالأكادمييني والفنيني  ا وهي موؤلفة من  مربعاً
ومنطقة لتجميع املخلفات الكيميائية وم�سجد ومطعم وخمازن ووحدات خا�سة.

واإنارة  للبناء،  الأرا�سي  وت�سوية  وتهيئة  البيئي،  التاأثري  وت�سمل حتليل  التحتية:  البنية  2.  دعم 
الطرقات، وتعبيد الطرق واملواقف، وطرق امل�ساة، وحواجز الطرق، و�سبكات املياه النظيفة، 

وال�سرف ال�سحي، وتو�سيل الكهرباء.

ب - توفري وتوريد املعدات والأجهزة ال�شرورية للكليات الثالث.

وثائق  واإعداد  التنفيذ  على  والإ�سراف  الت�سميم  اأعمال  وت�سمل   : ال�ست�سارية  ت -  اخلدمات 
العطاءات واخلدمات ال�شت�شارية للمعدات.

تطوير التعليم يف �شبع جامعات ا�شم املـ�شــروع

960.40 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

131.25 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1435/05/11هـ   2014/03/12م تاريخ توقيـع التفاقية

نهاية �شنة  2017م التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع

املديرية العامة للتعليم العايل ـ وزارة التعليم الوطني والثقافة اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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نيبال

 : �مل�سروع  َوو�سف  • �أهد�ف 
ويتكون  الكهربائية.  الطاقة  اإنتاج  معدل  زيادة  خالل  من  الطاقة  قطاع  دعم  اإلى  امل�سروع  يهدف 

امل�سروع من الأق�سام التالية :

الق�سم الأول : الأعمال املدنية وت�سمل :

اأ -  الأعمال املدنية الأ�سا�سية واملمرات املائية وهي: حتويل جمرى النهر خالل فرتة اإن�ساء امل�سروع 
الرملي  احلو�ض  وبناء  والبوابات  ال�سد  واإن�ساء  للم�سروع  املوؤدية  الطرق  تاأهيل  واإعادة  واإن�ساء 
ا  5.80 كيلومرتاً مع مق�سورتني م�ستقلتني وهيكل التدفق واإن�ساء اخلزان واخلط الناقل بطول 

وت�شييد املباين الإدارية.

ب - ا لأعمال املدنية الأخرى وت�سمل اإن�ساء وحدة للتوليد ووحدة التحكم واملمرات املائية.

الق�سم الثاين : خطوط النقل.

الق�سم الثالث : املعدات الكهروميكانيكية وت�ستمل على ما يلي :

1.  الأنظمة الكهربائية وامليكانيكية لت�سغيل حمطة التوليد بعدد مولدين للطاقة وب�سعة 10 ميجاوات.

2. البوابات الهيدروليكية وال�سمامات احلديدية للمركز الرئي�سي واملمر املائي.

3. الآلت واملعدات اخلا�سة بالت�سغيل والتحكم وال�سيانة.

الق�سم الرابع : اخلدمات الهند�سية وت�سمل: اإعداد الت�ساميم التف�سيلية والهند�سية، وتقييم الأثر 
على  والإ�سراف  والت�ساميم،  التنفيذ،  عقود  ملتابعة  بالإ�سافة  املناق�سة،  ووثائق  والجتماعي،  البيئي 

التنفيذ.

بودي قاجنا للطاقة الكهرومائية ا�شم املـ�شــروع

225.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

112.50 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1435/08/20هـ   2014/06/18م تاريخ توقيـع التفاقية

نهاية �شنة  2020م التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع

اإدارة تطوير الطاقة ـ وزارة الطاقة اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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�أوزبك�ستان

 : �مل�سروع  َوو�سف  • �أهد�ف 
يهدف امل�سروع اإلى حت�سني خدمة تو�سيل مياه ال�سرب يف املجتمعات احل�سرية والريفية، ورفع ن�سبة 
ح�سول ال�سكان على املياه ال�ساحلة لل�سرب. كما يهدف اإلى حت�سني الو�سع ال�سحي وذلك بالتقليل من 

الأمرا�ض املرتبطة باملياه امللوثة ورفع م�ستوى النظافة. ويتكون امل�سروع من الأق�سام التالية :

اأ -  الأعمال املدنية : وت�سمل متديد خطوط رئي�سية للمياه، واإن�ساء �سبكات توزيع من اأنابيب لنقل 
ا تابع لها بطول اإجمايل يزيد  ا قروياً مياه ال�سرب ملركز ك�سر اأباد الإقليمي واأكرث من 75 جممعاً

ا للمياه خلدمة املجمعات القروية.  ا، واإن�ساء وتاأهيل 53 ماأخذاً عن 262 كيلومرتاً

ب - توريد وتركيب امل�سخات واملعدات وت�سمل :

وتوفري  التعقيم،  معدات  تركيب  مع  الأبراج  اإلى  املياه  ل�سخ  رفع  م�سخات   7 عدد  1.   تركيب 
10187 تو�سيلة للمنازل مع عداد قيا�ض كمية املياه لكل منزل.

امل�شتقبليـة،  لالإ�شتخدامات  و52 وحدة  102 وحدة  تركيب  بئر مع  2.   توفري عدد 154 م�سخة 
وتوفري املكـائن واملعـدات لإحتياجـات الت�سغيل ل�سركة اإمـداد امليـاه.

ا  ا واإعادة حفر 10 اآبار بعمق يرتاوح بني 100-160 مرتاً ت -  حفر الآبار ويت�سمن ذلك حفر 92 بئراً
وقطر احلفر 200 مليمرٍت.

اإلى مواقع ماآخذ مرافق املياه،  ا  53 حمولاً كهربائياً تاأمني  : وي�سمل  ث -  تزويد الطاقة الكهربائية 
ا. ا، واأ�سالك كهربائية بطول 25.50 كيلومرتاً وكيابل بطول 4.30 كيلومرتاً

ج - الدعم املوؤ�س�سي.

ح - اخلدمات ال�شت�شارية. 

حت�شني وتاأمني مياه ال�شرب يف مقاطعة ك�شر اأباد 
مبنطقة �شمرقند ا�شم املـ�شــروع

140.25 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

70.00 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1435/08/27هـ   2014/06/25م تاريخ توقيـع التفاقية

نهاية �شنة  2018م التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع

وكالة اخلدمات العامة الأوزبكية اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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�أذربيجان

 : �مل�سروع  َوو�سف  • �أهد�ف 
يهدف امل�سروع اإلى تطوير البنية التحتية ورفع م�ستوى اخلدمات البلدية والبيئية يف مدينة خردلن 
الواقعة على ُبعد 10 كيلومرتات من العا�سمة باكو، وذلك من خالل اإعادة ت�سييد وتو�سعة نظامي مياه 
الأق�شام  امل�شروع من  ويتكون  2035م.  �سنة  املدينة حتى  احتياجات  ملقابلة  ال�سحي  وال�سرف  ال�سرب 

التالية :

اأ - اإن�ساء نظام ملياه ال�سرب ي�ستمل على ما يلي :

ا. ا مكعباً 1. اإن�ساء ثالث خزانات ب�سعة اإجمالية قدرها 60.000 مرتاً

ا  2.  اإن�ساء اأنابيب املياه الرئي�سية و�سبكات مياه ال�سرب بطول اإجمايل قدره 178.50 كيلومرتاً
ا. وباأقطار ترتاوح ما بني 110 اإلى 1000 مليمرتاً

ب - اإن�ساء نظام ال�سرف ال�سحي.

ت -  اخلدمات ال�ست�سارية وت�ستمل على مراجعة الدرا�سات واإعداد م�ستندات املناق�سة والإ�سراف 
على تنفيذ امل�شروع.

تو�شعة وتاأهيل اأنظمة مياه ال�شرب وال�شرف ال�شحي 
ملدينة خردالن ا�شم املـ�شــروع

281.25 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

131.25 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1435/09/06هـ   2014/07/03م تاريخ توقيـع التفاقية

نهاية �شنة  2015م التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع

اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ �سركة امل�ساهمة املفتوحة
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بنجالدي�س

�مل�سروع:  َوو�سف  • �أهد�ف 
ا من اخلر�سانة اجلاهزة لربط منطقتي بان�سبري  يهدف امل�سروع اإلى اإن�ساء ج�سر بطول 1490 مرتاً
بربط  و�سيقوم هذا اجل�سر  اأبزيال.  تي�ستا يف حمافظة  نهر  الواقعتني على  اأبزيال  ماري  ت�سيل  ــ  بازار 
جميع قرى ت�سيل ماري يف اإقليم كورقرام املعزولة خلف نهر تي�ستا بالطريق الرئي�سي يف قرية هوريبري يف 
منطقة غايبندا. وكذلك �سيوفر امل�سروع النقل الآمن لل�سكان اأثناء عبور نهر تي�ستا خالل مو�سم الفي�سان 

: والذي مينع ال�سكان من نقل الب�سائع اإلى املناطق املجاورة. ويتكون امل�سروع من الأق�سام التالية

الق�سم الأول : الأعمال املدنية وت�ستمل على جزئني :

اأ - الأعمال املدنية اخلا�سة باإن�ساء اجل�سر وت�سمل :

ا، ويتكون من  ا وبعر�ض 9.60 مرتاً 1490 مرتاً 1.  ت�سييد ج�سر على نهر تي�ستا بطول يبلغ حوايل 
ا للم�سار الواحد، بالإ�سافة اإلى ر�سيفني للم�ساة بعر�ض  م�سارين بعر�ض 3.65 مرتاً

ا لكل منهما. 90 �سنتمرتاً

2.  ت�سييد الطريق املو�سل اإلى اجل�سر من اجلهة ال�سمالية يف نهاية ت�سيل ماري بطول يبلغ حوايل 
ا مكون  ا، وكذلك من اجلهة اجلنوبية يف نهاية هوريبري بطول يبلغ حوايل 1000 مرتاً 1000 مرتاً

ا لكل منهما. من م�سارين، بالإ�سافة اإلى ر�سيفني للم�ساة بعر�ض 90 �سنتمرتاً

اإلى اجل�سر من  املو�سل  الطريق  ت�سييد  وت�سمل على  الطرق  بت�سييد  املدنية اخلا�سة  ب -  الأعمال 
ا، مكون من م�سارين، بالإ�سافة اإلى ر�سيفني  اجلهة اجلنوبية بطول يبلغ حوايل 88.33 كيلومرتاً

ا لكل منهما. للم�ساة بعر�ض 1.30 مرتاً

الق�سم الثاين : ا�ستمالك الأرا�سي.

الق�سم الثالث : اخلدمات الهند�سية وال�ست�سارية.

اإن�ساء ج�سر على نهر تي�ستا يف منطقة غايبندا ا�شم املـ�شــروع

393.75 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

187.50 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1436/03/04هـ   2014/12/26م تاريخ توقيـع التفاقية

نهاية �شنة  2019م التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع

 ق�سم الهند�سة احلكومية املحلية ـ وزارة احلكم املحلي والتنمية
الريفية والتعاونيات

اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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�ل�سني 

 : �مل�سروع  َوو�سف  • �أهد�ف 
خالل  من  �سان�سي  لإقليم  التعليمية  الحتياجات  وتوفري  التعليم  قطاع  تطوير  اإلى  امل�سروع  يهدف 

اإن�ساء حرم جامعي جديد جلامعة ليولياجن. وي�ستمل امل�سروع على الأق�سام التالية :

اأ -  ت�سييد ثالثة مباٍن مب�ساحة اإجمالية تبلغ 52.000 مرٍت مربٍع، وهذه املباين هي: مبنى املخترب 
ال�سامل، ومبنى التدري�ض، ومبنى الألعاب الريا�سية.

ب - توفري معدات التجارب والتدري�ض.

ت - تدريب املوظفني.

ث -  اخلدمات ال�ست�سارية وت�سمل مراجعة الت�ساميم واإعداد م�ستندات املناق�سة والإ�سراف على 
التنفيذ.

اإن�شاء مباٍن يف جامعة ليولياجن باإقليم �شان�شي ا�شم املـ�شــروع

183.75 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

90.00 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1436/03/07هـ   2014/12/29م تاريخ توقيـع التفاقية

نهاية �شنة  2018م التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع

الإدارة املالية لإقليم �سان�سي اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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�ل�سني

 : �مل�سروع  َوو�سف  • �أهد�ف 
اإلى رفع امل�ستوى الثقايف والتعليمي ملدينة �سونق �سينق، التي تعد واحدة من املدن  يهدف امل�سروع 
الثقايف  للن�ساط  ومركز  مكتبة  على  ي�ستمل  ثقايف  مركز  ت�سييد  خالل  من  وذلك  الكبرية،  ال�سينية 
م�شاحته  تبلغ  اأدوار   7 من  يتكون  مبنى  من  امل�سروع  ويتكون  الأخرى.  اخلدمات  من  وغريها  واملتحف 

ا، وي�ستمل امل�سروع على الأق�سام التالية : ا مربعاً حوايل 57.000 مرتاً

اأ - الأعمال املدنية اخلا�سة بت�سييد مبنى املركز وت�سمل الأعمال الرتابية واأعمال املبنى والديكور.

ب - الأعمال امليكانيكية والكهربائية.

ت - توفري املعدات والأثاث والتجهيزات للمركز.

ث - اخلدمات ال�ست�سارية وت�سمل اإعداد الت�ساميم والإ�سراف على التنفيذ.

ت�شييد وجتهيز مركز مدينة �شونق �شينق �شايوان الثقايف ا�شم املـ�شــروع

300.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

112.50 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1436/03/07هـ   2014/12/29م تاريخ توقيـع التفاقية

بداية �سنة  2018م التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع

 �سركة منطقة �سونق �سينق �سايوان ال�سناعية لالإن�ساءات
والتطوير املحدودة

اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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�ألبانيا

 : �مل�سروع  َوو�سف  • �أهد�ف 
من  املجاورة  الدول  مع  املعزولة  والقرى  العا�سمة  لربط  الطرق  اأق�سر  توفري  اإلى  امل�سروع  يهدف 
اجلهة اجلنوبية للبالد، وكذلك مواجهة الطلب املتزايد على و�سائل النقل يف الوقت احلا�سر وامل�ستقبل 

وحت�سني حالة الطرق جلذب حركة ال�سياحة والأعمال التجارية. ويتكون امل�سروع من الأق�سام التالية :

اأ - الأعمال املدنية وت�ستمل على جزئني :

1.  طريق تريانا ــ البا�شان ويت�شمن اإن�شاء طريق مب�شارين ينطلق من العا�شمة تريانا اإلى مدينة 
ا على  ا وي�سمل الطريق اأي�ساً ا وعر�ض اإجمايل مقداره 28.20 مرتاً البا�سان بطول 27 كيلومرتاً

ا، وبعر�ض 9 اأمتار لكل جانب. نفق مب�سارين وبطول 2.20 كيلومرتاً

 43.40 بطول  مب�سارين  جديد  طريق  اإن�ساء  ويت�سمن  بلوت�ض  ــ  ت�سالف  ــ  ت�سوكو�ض  2.  طريق 
ا.  ا. ويتكون الطريق من م�سار بعر�ض 3.75 مرتاً ا مبا يف ذلك نفق مب�سارين بطول 375 مرتاً كيلومرتاً

ويتكون امل�سروع من الأق�سام التالية :

ا. الق�سم الأول : من البداية حتى النقطة 2.90 كيلومرتاً

نفق مب�سارين  وي�سمل  ا  كيلومرتاً  33.80 النقطة  ا حتى  كيلومرتاً  2.90 النقطة  : من  الثاين  الق�سم 
ا. بطول 375 مرتاً

نهاية  نقطة  وهي  ا،  كيلومرتاً  43.40 النقطة  حتى  ا  كيلومرتاً  33.80 النقطة  من   : الثالث  الق�سم 
امل�شروع.

ب -  اخلدمات ال�ست�سارية للم�سروع وت�ستمل على اإعداد ومراجعة الت�ساميم وم�ستندات املناق�سات 
والإ�سراف على التنفيذ.

اإن�شاء طريق تريانا ــ البا�شان ــ ت�شوكو�ض ــ ت�شالف ــ بلوت�ض ا�شم املـ�شــروع

1800.00 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

93.75 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1435/04/18هـ   2014/02/18م تاريخ توقيـع التفاقية

نهاية �شنة  2016م التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع

هيئة الطرق الألبانية ــ وزارة الأ�سغال العامة والنقل اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ
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كوبا

 : �مل�سروع  َوو�سف  • �أهد�ف 
يهدف امل�سروع اإلى رفع امل�ستوى ال�سحي والبيئي ل�سكان مدينة كاماغواي، وذلك من خالل اإعادة 
املدينة من هذه اخلدمات حتى �سنة  ال�سرب وال�سرف ال�سحي وتوفري احتياجات  اأنظمة مياه  تاأهيل 
ا من الربنامج ال�سامل ملدينة كاماغواي ُينفذ على عدة مراحل تتكون مرحلته  2036م. وُيعدُّ امل�سروع جزءاً

الأولى من الأق�سام التالية :

 46 وت�سييد  ا  كيلومرتاً  148.50 املياه بطول  �سبكة  وا�ستكمال  تاأهيل  وي�سمل  املياه  اأنظمة  اأ -  تاأهيل 
3 مناذج من حمطات معاجلة املياه وتاأهيلها وتوفري  ا من الأنابيب الرئي�سية، وت�سييد  كيلومرتاً

خم�ض حمطات لل�سخ.

ب -  تاأهيل اأنظمة ال�سرف ال�سحي يف املنطقة ال�سرقية والغربية من املدينة وت�ستمل على جزئني هما :

ا. ـ 1200 مليمرتاً ا وباأقطار ترتاوح ما بني 200ـ  1. ت�سييد قنوات جتميع املياه بطول 5.10 كيلومرتاً

ا.  ا وباأقطار ترتاوح ما بني 200 ــ 315 مليمرتاً 2. ت�سييد �سبكة مياه بطول 9.60 كيلومرتاً

ت - توفري املواد واملعدات لأنظمة مياه ال�سرب وال�سرف ال�سحي للق�سمني اأ و ب.

ث - اخلدمات الهند�سية وتت�سمن الت�سميم والإ�سراف على تنفيذ امل�سروع.

اإعادة تاأهيل نظام املياه وال�سرف ال�سحي ملدينة كاماغواي ا�شم املـ�شــروع

322.50 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

150.00 مليون ريال م�شـاهـمة ال�شـندوق

1436/02/18هـ   2014/12/10م تاريخ توقيـع التفاقية

منت�سف �سنة  2019م التاريخ املتوقع لإكمال امل�شروع

املعهد الوطني للمياه اجلهـة امل�سوؤولة عن التـنـفيذ



36

ر�بًعا: �لتمويل �مل�سرتك للقرو�س �ملوقعة

ا يف 13 دولة نامية مب�ساركة ممولني اآخرين،  قام ال�شندوق خالل �شنة 2014م بتمويل 14 م�سروعاً
تفا�سيل  وتت�سح  ريال،  مليون   1487.50 امل�ساريع  لتلك  ال�سندوق  متويل  م�ساهمة  جمموع  بلغ  وقد 

عملياتها يف اجلدول التايل :

جـدول رقـم )3-1(

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

التكلفة االإجمالية
)مليون ريال(

ا�شم امل�شروع اأ - اإفريقيا
املبلغ املمول

10 ماليني دولر
12 مليون دولر 

امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اإفريقيا
�سندوق الأوبك للتنمية الدولية

52.50 150.00 طريق هايي ــ كيتابي رواندا 

10 ماليني دولر
12 مليون دولر

16.92 مليون دولر

امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اإفريقيا
�سندوق الأوبك للتنمية الدولية

ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية
93.75 297.60

طريق م�ساكوري ــ اأجنوري ــ بول ــ حدود النيجر 
)اجلزء: اأجنوري ــ بول(

ت�شاد

10 ماليني دولر  
10 ماليني دولر  
10 ماليني دولر  
8 ماليني دولر   
1.55 مليون دولر

امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اإفريقيا
ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية

�سندوق الأوبك للتنمية الدولية
البنك الإ�شالمي للتنمية

حكومة موزامبيق

56.25 170.81 كهرباء الريف مبحافظة نيا�سا موزامبيق

28.60 مليون دولر البنك الإ�شالمي للتنمية 120.00 243.00 اإعادة تاأهيل وتو�سعة م�ست�سفى دونكا يف كوناكري غينيا

7 ماليني دولر 
15 مليون دولر 

  4.05 مليون دولر

امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اإفريقيا
�سندوق الأوبك للتنمية الدولية

حكومة اأوغندا
56.25 153.94 اإعادة تاأهيل وجتهيز م�ست�سفى يومبي وم�ست�سفى كايونقا اأوغندا 
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تابع جـدول رقـم )3-1(

املمولون االآخرون ومبلغ التمويل �شاهمة ال�شندوق
)مليون ريال(

التكلفة االإجمالية
)مليون ريال(

ا�شم امل�شروع اأ - اإفريقيا
املبلغ املمول

19.63 مليون دولر
100 مليون دولر 
24 مليون دولر 
10 ماليني دولر 
85 مليون دولر 
75 مليون دولر 
26 مليون دولر 

130.85 مليون دولر

ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية
البنك الإ�شالمي للتنمية

�سندوق الأوبك للتنمية الدولية
امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اإفريقيا

البنك الدويل
بنك غرب اإفريقيا للتنمية
الوكالة الفرن�شية للتنمية

القطاع اخلا�س

105.00 2300.00 بوركينا فا�شو اإن�شاء مطار واقادوقو ــ دون�شان الدويل

25 مليون دولر 
200 مليون دولر 
50 مليون دولر 

البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية
البنك الإ�شالمي للتنمية

�سركة �سرق الدلتا لإنتاج الكهرباء
150.00 1181.00

تو�سعة حمطة توليد كهرباء غرب دمياط لتوليد 750 
ميجاوات

م�شر 
165 مليون دولر 
250 مليون دولر 
102 مليون دولر 

البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية
بنك ال�ستثمار الأوروبي

�سركة �سرق الدلتا لإنتاج الكهرباء
225.00 2164.00

تو�سعة حمطة توليد كهرباء ال�سباب لتوليد 1500 
ميجاوات

36 مليون دولر  ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية 127.50 262.50 اأركيز الزراعي موريتانيا 

34 مليون دولر 
15 مليون دولر 

24.34 مليون دولر
12 مليون دولر 

ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية
�سندوق الأوبك للتنمية الدولية

حكومة جمهورية تنزانيا الإحتادية
امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اإفريقيا

93.75 413.77 اإمداد مياه ال�سرب اإلى مقاطعتي �سامي وموانقا تنزانيا

1080.00 7336.62 جمموع اإفريقيا
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تابع جـدول رقـم )3-1(

املمولون االآخرون ومبلغ التمويل م�شاهمة 
ال�شندوق

)مليون ريال(

التكلفة 
االإجمالية

)مليون ريال(
ا�شم امل�شروع ب - اآ�شيا

املبلغ املمول

174.01 مليون دولر البنك الإ�شالمي للتنمية 131.25 960.40 تطوير التعليم يف �شبع جامعات اإندوني�شيا

16.92 مليون دولر ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية 112.50 225.00 بودي قاجنا للطاقة الكهرومائية نيبال

11 مليون دولر �سندوق الأوبك للتنمية الدولية 70.00 140.25
حت�سني وتاأمني مياه ال�سرب يف مقاطعة ك�سر اأباد 

مبنطقة �شمرقند
اأوزبك�شتان

313.75 1325.65 جمموع اآ�شيا

املمولون االآخرون ومبلغ التمويل م�شاهمة 
ال�شندوق

)مليون ريال(

التكلفة 
االإجمالية

)مليون ريال(
ا�شم امل�شروع

ت - مناطق 
املبلغاأخرى املمول

347.70 مليون دولر
50 مليون دولر

20.40 مليون دولر

البنك الإ�شالمي للتنمية
�سندوق اأبو ظبي للتنمية

�سندوق الأوبك للتنمية الدولية
93.75 1800.00 طريق تريانا ــ البا�سان ــ ت�سوكو�ض ــ ت�سالف بلوت�ض األبانيا

93.75 1800.00 جمموع املناطق االأخرى

1487.50 10462.27 االإجمايل اأ + ب +ت



�لف�سل �لثاين

�لن�ساط �لتنموي �لرت�كمي خالل �ملدة

1395/1394ـ 1436/1435هـ )1975 ـ 2014م(
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م�ساهمات �ل�سندوق �لرت�كمية 

قام ال�سندوق منذ اإن�ساءه بدور فعال يف جمال تقدمي امل�ساعدات الإمنائية لدعم جهود الدول النامية 
للنهو�ض باقت�سادياتها، وي�سعى من خالل ذلك اإلى و�سول العديد من الدول النامية اإلى مراحل متقدمة 
1395/1394هـ  �سنة  يف  الإقرا�سي  ال�سندوق  ن�ساط  بداية  ومنذ  والجتماعي.  القت�سادي  النمو  من 

ا، كان اإجمايل مبالغها  )1975م( وحتى نهاية عام 1436/1435هـ )2014م( قدم ال�شندوق 586 قر�ساً
ا، ا�ستفادت منها  ا اقت�سادياً ا وبرناجماً ا امنائياً 44894.20 مليون ريال. خ�س�ست لتمويل 563 م�سروعاً

81 دولةاً ناميةاً يف مناطق خمتلفة من العامل، ويت�سح ذلك يف اجلدول التايل :
                                     

جـدول رقـم )2-1( )مباليني الرياالت(

عدد اتفاقيات القرو�ض 
املوقعة

امل�شاريع والربامج الربامج امل�شاريع
عدد الدول امل�شتفيدة

املبلغ العدد املبلغ العدد املبلغ العدد

*586 44894.20 *563 737.61 26 44156.59 537 81

* يعود ال�شبب يف اأن عدد اتفاقيات القرو�ض املوقعة يزيد عن عدد امل�ساريع والربامج اإلى ح�سول عدد من امل�شاريع على اأكرث من قر�س.
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�لتوزيع �جلغر�يف لإجمايل م�ساريع �ل�سندوق 

ا،  ا والأ�سد فقراً يعتمد توزيع امل�ساعدات على الأهمية التي يوليها ال�سندوق لدعم الدول الأقل منواً
ا لحتوائهما  ا من ذلك فقد وجه ال�سندوق معظم ن�ساطه التنموي لقارتي اإفريقيا واآ�سيا، نظراً وانطالقاً
الإفريقيـة  القـارة  حظيت  فقد  الأ�سباب  ولهذه  ا.  فقراً والأ�سد  ا  منواً الأقل  الدول  من  الأكرب  العدد  على 
ا يف 44 دولة اإفريقية  بالن�سيب الأوفر من قرو�ض ال�سندوق الرتاكميـة، اإذ �ساهم يف متويل 330 م�سروعاً

مببلغ اإجمايل قدره 22868.73 مليون ريال، تلتها الدول الآ�سيوية التي �ساهم ال�سندوق يف متويل 217 
ا يف 29 دولة فيها مببلغ قدره 20823.66 مليون ريال، يف حني �ساهم ال�سندوق يف متويل 16  م�سروعاً
ا يف 8 دول مبناطق اأخرى من العامل مببلغ 1201.81 مليون ريال، ويت�سح ذلك يف اجلدول التايل :  م�سروعاً

)مباليني الرياالت( جـدول رقـم )2-2(

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

٪ من االإجمايل املبلغ العدد املبلغ العدد املبلغ العدد

50.94 22868.73 330 383.09 23 22485.64 307 44 اإفريقيا

46.38 20823.66 217 242.02 2 20581.64 215 29 اآ�شيا

2.68 1201.81 16 112.50 1 1089.31 15 8 مناطق اأخرى

100 44894.20 563 737.61 26 44156.59 537 81 االإجمايل
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التوزيع القطاعي الإجمايل م�شاريع ال�شندوق 

)مباليني الرياالت( جـدول رقـم )3-2(

٪ من االإجمايل
االإجمايل

القطاع
املبلغ عدد امل�شاريع والربامج

29.97
29.35

19.16
5.32
3.77
1.10

0.62

13455.43
13178.81

8603.27
2385.96
1694.20

495.38 
276.62

191
185

130
16
22
17

6

اأ - النقل والت�سالت: 
1. النقل

 - الطرق
 - ال�شكك احلديدية

 - املوانئ البحرية
 - املطارات

2. الت�شالت
14.60 6552.49 85 ب - الزراعة
21.67 9728.35 65 ت - الطاقة

25.99
7.54
8.47
6.22
3.76

11671.73
3384.51
3805.92
2792.56
1688.74

174
44
65
44
21

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

   2. التعليم
    3. ال�سحة

4. الإ�شكان والتنمية احل�شرية

4.33 1942.60 18 ج - ال�شناعة والتعدين
3.44 1543.60 30 ح - القطاعات الأخرى

100 44894.20 563 االإجمايل

النقل والت�سالت
الزراعة
الطاقة

البنية الجتماعية
ال�شناعة والتعدين
القطاعات الأخرى

٪29.97

٪14.60
٪21.67

٪25.99

٪4
.3

3

٪3
.4

4

�لتوزيع �لقطاعي لإجمايل م�ساريع �ل�سندوق 

قام ال�سندوق منذ بداية ن�ساطه الإقرا�سي يف منت�سف ال�سبعينيات بامل�ساهمة يف متويل امل�ساريع 
خططها  يف  اأولوية  ولها  النامية  الدول  وبرامج  خطط  �سمن  تقع  والتي  النامية  الدول  يف  الإمنائية 
تتمثل يف  والتي  الأ�سا�سية  البنية  م�ساريع  اإلى  عام  ب�سكل  ال�سندوق  م�ساعدات  توجهت  وقد  التنموية. 
الأخرى،  والقطاعات  والتعدين  وال�سناعة  الجتماعية  والبنية  والطاقة  والزراعة  والت�سالت  النقل 
اأعداد  بلغت  اإذ  الرتاكمية،  ال�سندوق  لقرو�ض  القطاعي  التوزيع  والت�سالت  النقل  قطاع  ت�سدر  وقد 

ا، يليه قطاع البنية الجتماعية بعدد 174  ا تنموياً ا وبرناجماً امل�شاريع املمولة يف هذا القطاع 191 م�سروعاً
ا  ا وبرناجماً ا، ثم قطاع الزراعة الذي بلغ عدد امل�ساريع املمولة فيه 85 م�سروعاً ا تنموياً ا وبرناجماً م�سروعاً
ا، ومول  ا تنموياً ا وبرناجماً ا، فقطاع الطاقة الذي و�سلت م�ساريعه وبراجمه التنموية اإلى 65 م�سروعاً تنموياً
ا  30 م�سروعاً والتعدين، و�ساهم يف متويل  ال�سناعة  ا يف قطاع  تنموياً ا  ا وبرناجماً ال�شندوق 18 م�سروعاً

ا يف القطاعات الأخرى، َو يت�سح ذلك يف اجلدول التايل :  ا تنموياً وبرناجماً
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�لتوزيع �لقطاعي و�جلغر�يف لإجمايل م�ساريع �ل�سندوق 

ا  ا وبرناجماً لقد �ساهم ال�سندوق منذ بدء ن�ساطه وحتى نهاية �سنة 2014م يف متويل 563 م�سروعاً
ا يف خمتلف قطاعات البنية التحتية املحددة �سمن اإطار ن�ساطه التنموي يف كل من اإفريقيا واآ�سيا  تنموياً
وال�سناعة  الجتماعية  والبنية  والطاقة  والزراعة  والت�سالت  النقل  �سملت قطاعات  اأخرى،  ومناطق 

ا  ا وبرناجماً ا يف اإفريقيا، و217 م�سروعاً ا تنموياً ا وبرناجماً والتعدين والقطاعات الأخرى، منها 330 م�سروعاً
ا يف مناطق اأخرى من العامل، كما يو�سحها اجلدول التايل :  ا تنموياً ا وبرناجماً ا يف اآ�سيا، و16 م�سروعاً تنموياً

)مباليني الرياالت(جـدول رقـم )4-2(

القطاع
مناطق اأخرىاآ�شيااإفريقيا

عدد امل�شاريع 
عدد امل�شاريع املبلغوالربامج

عدد امل�شاريع املبلغوالربامج
املبلغوالربامج

اأ - النقل والت�سالت
1. النقل

 - الطرق
 - ال�شكك احلديدية

 - املوانئ البحرية
 - املطارات

2. الت�شالت

112
108

78
8

11
11

4

6558.68
6415.99

3933.48
1291.08

836.28
355.15

142.69

72
70

47
8
9
6

2

6474.25
6340.32

4359.89
1094.88

745.32
140.23

133.93

7
7

5
-
2
-

-

422.50
422.50

309.90
 -

112.60
-

-
--675087.18181465.31ب - الزراعة
263362.23386255.061111.06ت - الطاقة

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

2. التعليم
3. ال�سحة

4. الإ�شكان والتنمية احل�شرية

91
24
34
21
12

5955.59
1942.08
1814.13

991.76
1207.62

76
16
31
21

8

5160.39
1122.93
1991.79
1632.05

413.62

7
4

  -
2
1

555.75
319.50

-
168.75

67.50
--121277.216665.39ج - ال�شناعة والتعدين
22627.847803.261112.50ح - القطاعات الأخرى

33022868.7321720823.66161201.81االإجمايل
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�لتوزيع �جلغر�يف لإجمايل م�ساريع �لنقل و�لت�سالت

ا منه بالدور املهم الذي يلعبه هذا   اهتم ال�سندوق بدعم م�ساريع قطاع النقل والت�سالت اإدراكاً
القطاع يف ربط وتنمية القطاعات القت�سادية والجتماعية املختلفة لتحقيق التنمية ال�ساملة، حيث بلغ 
ا  ا ا�ستفاد منها عدداً ا تنموياً ا وبرناجماً عدد امل�شاريع التي مولها ال�شندوق يف هذا القطاع 191 م�سروعاً
من الدول يف اإفريقيا واآ�سيا ومناطق اأخرى من العامل، وقد حظيت الدول الإفريقية بالن�سيب الأكرب 

ا، يف حني مول ال�سندوق 72  ا تنموياً ا وبرناجماً منها، حيث بلغ عدد امل�ساريع املمولة فيها 112 م�سروعاً
ا يف الدول الآ�سيوية، و7 م�ساريع وبرامج تنموية يف مناطق اأخرى من العامل،  ا تنموياً ا وبرناجماً م�سروعاً

َويت�سح ذلك يف اجلدول التايل :

                     
)مباليني الرياالت(جـدول رقـم )5-2(

املنطقة

الـنـقـل
االإجمايلاالت�شاالت

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

783933.4881291.0811836.2811355.154142.691126558.68�إفريقيا

474359.8981094.889745.326140.232133.93726474.25�آ�سيا

7422.50----2112.60--5309.90مناطق �أخرى

1308603.27162385.96221694.2017495.386276.6219113455.43االإجمايل
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�لتوزيع �جلغر�يف لإجمايل م�ساريع �لبنية �لجتماعية

قطاعات  عدة  من  واملكون  الجتماعية  البنية  قطاع  م�شاريع  لدعم  كبرية  اأهمية  ال�شندوق  اأولى 
خ�س�ض  وقد  احل�سريـة،  والتنميـة  والإ�سكـان  وال�سحة  والتعليم  ال�سحي  وال�سرف  املياه  هي  فرعية 
ا  وبرنـاجماً ا  م�سـروعاً  174 لتمويل  ريال  مليون  مبلغ 11671.73  الجتمـاعيـة  البـنـيـة  لقطـاع  ال�شندوق 
ا يف اإفريقيا بلغت قيمتها الإجمالية 5955.59 مليون ريال،  ا تنموياً ا وبرناجماً ا، منها 91 م�سروعاً تنموياً

ا يف اآ�سيا خ�س�ض لها مبلغ 5160.39 مليون ريال، بينما مول ال�سندوق  ا تنموياً ا وبرناجماً و76 م�سـروعاً
7 م�ساريع وبرامـج تنمويـة يف مناطق اأخرى من العـالـم خ�س�ض لها 555.75 مليون ريال، َويت�سح ذلك 

يف اجلدول التايل :

)مباليني الرياالت(جـدول رقـم )6-2(

املنطقة

البنية االجتماعية
االإجمايل

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

عدد امل�شاريع 
عدد امل�شاريع املبلغوالربامج

عدد امل�شاريع املبلغوالربامج
عدد امل�شاريع املبلغوالربامج

عدد امل�شاريع املبلغوالربامج
املبلغوالربامج

241942.08341814.1321991.76121207.62915955.59�إفريقيا

161122.93311991.79211632.058413.62765160.39�آ�سيا

2168.75167.507555.75--4319.50مناطق �أخرى

443384.51653805.92442792.56211688.7417411671.73االإجمايل
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�لتوزيع �جلغر�يف لإجمايل م�ساريع باقي �لقطاعات

ا من م�ساهماته لدعم القطاعات القت�سادية الإنتاجية واملتمثلة يف قطاع  خ�س�ض ال�سندوق جزءاً
الزراعة وقطاع الطاقة وقطاع ال�سناعة والتعدين، والقطاعات الأخرى، حيث بلغ عدد امل�ساريع والربامج 
ا  ا وبرناجماً ا، منها 67 م�سروعاً ا تنموياً ا وبرناجماً التنموية التي مولها ال�شندوق يف قطاع الزراعة 85 م�سروعاً
ا يف اآ�سيا. وبلغ عدد امل�ساريع والربامج التنموية التي  ا تنموياً ا وبرناجماً ا يف اإفريقيا، و18 م�سروعاً تنموياً
ا يف  ا تنموياً ا وبرناجماً ا، منها 26 م�سروعاً ا تنموياً ا وبرناجماً مولها ال�شندوق يف قطاع الطاقـة 65 م�سروعاً
ا يف مناطق اأخرى من العامل. اأما يف  ا واحداً ا يف اآ�سيا، وم�سروعاً ا تنموياً ا وبرناجماً اإفريقيا، و38 م�سروعاً

ا  ا وبرناجماً ا، منها 12 م�سروعاً ا تنموياً ا وبرناجماً قطاع ال�شناعة والتعدين فقد مول ال�شندوق 18 م�سروعاً
ا يف اإفريقيا، و6 م�ساريع وبرامج تنموية يف اآ�سيا. بينما بلغ عدد امل�ساريع والربامج التنموية التي  تنموياً
ا  ا تنموياً ا وبرناجماً ا، منها 22 م�سروعاً ا تنموياً ا وبرناجماً مولها ال�شندوق يف القطاعات الأخرى 30 م�سروعاً
ا يف مناطق اأخرى من العامل،  ا واحداً ا تنموياً يف اإفريقيا، و7 م�ساريع وبرامج تنموية يف اآ�سيا، وم�سروعاً

َويت�سح ذلك يف اجلدول التايل :

)مباليني الرياالت(جـدول رقـم )7-2(

املنطقة

القطاعات االأخرىال�شناعة والتعدينالطاقةالزراعة

عدد امل�شاريع 
عدد امل�شاريع املبلغوالربامج

عدد امل�شاريع املبلغوالربامج
عدد امل�شاريع املبلغوالربامج

املبلغوالربامج

675087.18263362.23121277.2122627.84�إفريقيا

181465.31386255.066665.397803.26�آ�سيا

1112.50--1111.06--مناطق �أخرى

856552.49659728.35181942.60301543.60االإجمايل
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�إجمايل �لتمويل �مل�سرتك 

 تكمن اأهمية التمويـل امل�ستـرك، والذي يعني ا�سرتاك اأكرث من جهة تنموية يف متويل م�سروع معني، 
موؤ�س�سة متويلية  تتحقـق مبجهود  ل  قد  والتي  الكبرية  للم�سـاريع  الالزم  التمويـل  توفري  قدرتـه على  يف 
واحدة اأو الدولة امل�ستفيدة مما ي�ساعد على تنفيذ خطة امل�سروع يف الوقت املحدد، وقد حر�ض ال�سندوق 
منذ بداية ن�ساطه الإقرا�سي على متويل بع�ض تلك امل�ساريع بامل�ساركة مع املوؤ�س�سات التمويلية الوطنية 
ا الكبرية التي حتظى عادةاً باهتمام م�سرتك من اجلميـع. وقد بلغ عدد  والإقليمية والدولية وخ�سو�ساً

اتفـاقـيـات ال�سنـدوق الإقرا�سيـة التي متت يف اإطار التمويل امل�سرتك للـم�سـاريع مع املوؤ�س�سـات التنـمويـة 
الأخرى حتى نهايـة �شنة 2014م 368 اتفاقيـة قر�ض، من اإجمايل عدد التفاقيات املوقعة، و�سل اإجمايل 
القرو�س  مبالغ  اإجمايل  من   ٪64.97 ن�سبته  ما  �سكلت  ريال  مليون   29170.00 حوايل  اإلى  مبالغها 

املوقعة، َويت�سح ذلك يف اجلدول التايل :

)مباليني الرياالت( جـدول رقـم )8-2(

 ن�شبة مبالغ القرو�ض املمولة
 متوياًل م�شرتًكا من مبالغ القرو�ض

املوقعة

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

املبلغ العدد املبلغ العدد

73.26 16752.68 248 22868.73 330 �إفريقيا

57.10 11890.97 112 20823.66 217 �آ�سيا

43.80 526.35 8 1201.81 16 مناطق �أخرى

64.97 29170.00 368 44894.20 563 االإجمايل
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�مل�سحوبات �لرت�كمية

امل�سحوبات الرتاكمية هي اإجمايل املبالغ التي مت �سحبها من املخ�س�سات املالية للقرو�ض املوقعة، 
وعلى �سوء ذلك ي�سعى ال�سندوق اإلى اإيجاد تنا�سب بني الحتياجات الفعلية للم�ساريع واملبالغ املخ�س�سة 
اأن يتم ال�سحب من ح�سيلة القرو�ض ح�سب الربامج الزمنية  لها من الناحية الزمنية، ويحر�ض على 

مبالغ  من  الرتاكمية  امل�سحوبات  اإجمايل  بلغ  وقد  املنا�سب،  الوقت  يف  تنفيذها  يتم  حتى  لها  املقررة 
القرو�س التي قدمها ال�شندوق حتى نهاية �شنة 2014م مبلغ  30217.98 مليون ريال مثلت ٪67.31 

من اإجمايل مبالغ القرو�ض الرتاكمية املوقعة، َويت�سح ذلك يف اجلدول التايل :

)مباليني الرياالت( جـدول رقـم )9-2(

ن�شبة
امل�شحوبات من اإجمايل 
مبالغ القرو�ض املوقعة

امل�شحوبات القرو�ض املوقعة
عدد الدول املنطقة

املبلغ العدد املبلغ العدد

64.07 14651.01 298 22868.73 330  44 �إفريقيا

71.54 14896.48 203 20823.66 217  29 �آ�سيا

55.79 670.49 12 1201.81 16 8 مناطق �أخرى

67.31 30217.98 471 44894.20 563 81 االإجمايل



)م�سروع حتت �ل�سوء(
�لطاقة �لكهرومائية يف جمهورية باك�ستان �لإ�سالمية
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مقدمة :

والغازات  النفط  َووقود  احلجري  الفحم  بوقود  واملتمثلة  التقليدية  الطاقة  ا�ستخدامات  تت�سبب 
امل�ساحبة ل�ستخراجه وغريها من العنا�سر الكيميائية الأخرى يف اإحلاق اأ�سراٍر كبرية وتولد م�ساكل 
بيئية خطرية على حياة الإن�سان وباقي الكائنات احلية خا�سة ما ظهر من تطورات �سلبية لها ممثلة 
مب�ساكل ارتفاع درجات احلرارة والحتبا�ض احلراري والتلوث البيئي مبختلف اأنواعه وم�سبباته. ومتثل 
واحليوان  لالإن�سان  ال�سديقة  النظيفة  الطاقة  م�ساريع  من  ا  نوعاً الكهرومائية  الطاقة  اإنتاج  م�ساريع 
والنبات والبحار، واهتمت حكومة اململكة العربية ال�سعودية بدعم ذلك النوع من امل�ساريع التنموية من 
اأجل �سعادة الإن�سان واحلفاظ على بيئته التي يعي�ض فيها، ومن هنا جاء دعم ال�سندوق ال�سعودي للتنمية 
لهذين امل�سروعني: م�سروع قولن قول وم�سروع نيلم جهلم واللذين مت دعمهما من خالل اأربعة قرو�ض 

مي�شرة.

�أهمية و�أهد�ف �مل�سروع :

م�ساريع حمطات  وُتعد  الكهربائية  الطاقة  توليد  مل�ساريع  كبرية  اأهمية  الباك�ستانية  تويل احلكومة 
توليد الطاقة الكهرومائية وهما م�سروعا نيلم جهلم وقولن قول اللذان ُيعدان من اأكرب امل�ساريع التنموية 
اأحدهما يف ولية جامو وك�سمري بالقرب من مدينة  والهند�سية يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية ويقع 
اأباد على نهري نيلم  اإ�سـالم  ا من العا�سمـة  80 كيلومرتاً اأباد عا�سمة الإقليم والتي تبعد حوايل  مظفر 
جهلم، والآخر يف منطقـة احلـدود ال�سماليـة الغربيـة بالقـرب من مدينـة �سيرتال ويبعد عنها بحوايل 25 
ا على نهر قولن قول. يهدف امل�سروع اإلى تلبية الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية يف اإقليم  كيلومرتاً
اأزاد جامو وك�سمري واإقليم خيرب بختون خوا وباقي مناطق جمهورية باك�ستان ب�سفة عامة عن طريق 
اإلى مواقع حمطات  قول  وقولن  نيلم  نهري  مياه  بتحويل جزء من  وذلك  اإن�ساء حمطتني كهرومائيتني 
التوليد عرب اأنفاق داخل اجلبال وال�ستفادة من فارق الرتفاع لتوليد الطاقة وربط املحطات اجلديدة 
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مع �سبكة الكهرباء الوطنية يف اجلمهورية للم�ساهمة يف �سد العجز املتزايد يف الطاقة الكهربائية ملختلف 
الأن�سطة القت�سادية ف�سالاً عن تلبية الحتياجات ال�سكانية. و�سيحقق هذا امل�سروع العديد من الفوائد 

القت�سادية والجتماعية من اأهمها:

اأ - التقليل من العتماد على اإنتاج الطاقة احلرارية ذات التكلفة العالية.

ب - رفع م�شتوى املعي�شة يف الإقليمني.

ت - امل�ساهمة يف حت�سني الو�سع القت�سادي عن طريق خلق فر�ض عمل.

ث - املحافظة على البيئة عن طريق تقليل انبعاثات الكربون الناجتة من املحطات احلرارية.

ج - احل�سول على طاقة نظيفة قليلة التكلفة.

ح - ال�ستفادة من امل�ساعدة املخ�س�سة لتقليل انبعاثات الكربون.

و�سف �مل�سروع:

تتكون جمموعة م�ساريع الطاقة الكهرومائية يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية من الأق�سام التالية :

�لق�سم �لأول: �ل�سد ومن�ساآت �ملياه.

يهدف هذا الق�سم من امل�سروع اإلى جتميع املياه الالزمة عن طريق انحراف جريان نهر نيلم لت�سب 
 160 ا وبطول  60 مرتاً اإن�ساوؤه من اخلر�سانـة امل�سلحـة بارتفاع  يف ال�سد واأحوا�ض الرت�سيب الذي �سيتم 
ا وب�سعة تخزينية تقدر بحوايل 10 ماليني مرٍت مكعٍب مل�سروع نيلم جهلم. اأما بالن�سبة مل�سروع قولن  مرتاً
ا مبا يف ذلك املاأخذ  ا وارتفاع 12 مرتاً قول ف�سيتم اإن�ساء حاجز التحويل على نهر قولن قول بطول 60 مرتاً

واأعمال من�ساآت م�سائد البح�ض والرمال.
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�لق�سم �لثاين : قنو�ت نقل �ملياه.

وتكمن اأهمية هذا الق�سم يف نقل املياه من ال�سد اإلى حمطة التوليد عن طريق حفر قناتني متوازيتني 
19.54 كيلومرٍت للقناة الواحدة بحيث تلتقي  ا وبطول  ا مربعاً ــ 58 مرتاً  52 مبقطع م�ساحته ترتاوح بني 
هاتان القناتان قبل تقاطعهما مع نهر جهلم بحوايل 4 كيلومرتات يف منطقة ثوثا لت�سبح قناةاً واحدةاً 
مبقطع م�شاحته 100 مرٍت مربٍع ومتر القناة من حتت نهر جهلم مل�سروع نيلم جهلم. اأما بالن�سبـة مل�سروع 
ا ونفق خر�ساين طوله حوايل 3.8 كيلومرٍت  قولن قول ف�شيتم اإن�شـاء قنـاة مفتوحة طولها حوايل 220 مرتاً

بقطر داخلي طوله حوايل 4.3 اأمتار.

�لق�سم �لثالث : جممع حمطة �لتوليد.

اأربع قنوات معدنية بقطر  اإلى  القناة الرئي�سية بقوة اجلاذبية  ويف هذا الق�سم يتم �سخ املياه من 
 242 بقدرة  الطاقة  لتوليد  دوران  وحدات  اأربع  ت�سغيل  خاللها  من  يتم  والتي  مرٍت   3.8 حوايل  طوله 

ممت املحطة كي يتم اإن�ساوؤها حتت الأر�ض بعمق 300 مرٍت وذلك لزيادة  ميجاوات لكل وحدة. وقد �سُ
ا جنوب مظفر اأباد وتقدر قدرة  تدفق املياه باجلاذبية، وتقع املحطة يف �ساتر كال�ض على بعد 22 كيلومرتاً
املحطة الإجمالية بحوايل 969 ميجاوات و�سيتم ربطها مع ال�سبكة الوطنية عن طريق حمطتي روات ــ 
كوجرالوال من خط نقل 500 كيلو فولت مل�سروع نيلم جهلم. وكذلك، �سيتم اإن�ساء املحطة و�سراء املعدات 
الكهربائية وامليكانيكية وتركيب 3 وحدات توليد ب�سعة اإجمالية قدرها 106 ميجاوات مل�سروع قولن قول. 

�لتكاليف ومتويل �مل�سروع :

بلغت التكاليف الإجمالية للم�ساريع حوايل 11489 مليون ريال �شعودي اأي حوايل 3 مليارات دولر 
مليون   1042 اإجمايل قدره حوايل  مي�سرة مببلغ  باأربعة قرو�ض  ال�سندوق يف متويلها  �ساهم  اأمريكي، 
ريال، خ�س�ست لالأعمال املدنية والتوريدات واخلدمات ال�ست�سارية. وي�سارك يف متويل هذه القرو�ض 
وال�سندوق  الأوبك  و�سندوق  للتنمية  ال�سالمي  البنك  من  كل  للتنمية  ال�سعودي  لل�سندوق  بالإ�سافة 

الكويتي وبنك الت�سدير وال�سترياد ال�سيني. 
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دور �ل�سندوق :

مازال لل�سندوق دوٌر مهم وحيوٌي يف دعم م�سرية التنمية يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية من خالل 
ا بقيمة اإجمالية جتاوزت 3634 مليون ريال �شعودي  ا امنائياً م�ساهمته يف متويل واحد وع�سرين م�سروعاً
ا عن طريق قرو�ض مي�سرة مببلغ زاد عن 2384 مليون ريال، وثمانية م�ساريع  منها ثالثة ع�سر م�سروعاً
ا منها وما تزال �سبع  عن طريق ِمنٍح مببلغ 1250 مليون ريال �سعودي، اكتمل تنفيذ ثالثة ع�سر م�سروعاً
ا بالعمل على  ِمنٍح يف مراحلها النهائية. وكذلك فاإن ال�سندوق واإ�سافة اإلى امل�ساريع ال�سابقة يقوم حالياً

تنفيذ ع�سرة م�ساريع تنموية جديدة يف خمتلف مناطق جمهورية باك�ستان الإ�سالمية.

ا يف التن�سيق مع املمولني وانطالق اأعمال هذين امل�سروعني  ا مهماً واجلدير بالذكر اأن لل�سندوق دوراً
ا ملا له من اأهمية اجتماعية  التنمويني الهامني الذين يتطلع ال�سعب الباك�ستاين لهما منذ زمن طويل نظراً
�سمن  م�ساهم  اأكرب  ثالث  وُيعد  بل  التمويل،  يف  امل�ساهمني  اأول  من  ال�سندوق  كان  اإْذ  واقت�سادية، 
ا يف متويل م�سروع حفر  ا مهماً م�ساهمات ال�سناديق العربية امل�ساركة يف التمويل، كما اأن لل�سندوق دوراً
القنوات من ال�سد اإلى جممع حمطة التوليد والتي �ساهم بتمويلها ب�سكل رئي�سي بالإ�سافة اإلى حمطة 

التوليد نف�شها.

اإْذ  املحافظة عليها،  ت�ساهم يف  والتي  للبيئة  ال�سديقة  امل�ساريع  بتمويل  ال�سندوق  اهتمام  يالحظ 
اأن م�سروع نيلم جهلم وم�سروع قولن قول الكهرومائيني من �سمن امل�ساريع البيئية التي ت�ستخدم تقنية 
قوة اندفاع املياه لتوليد الطاقة الكهربائية والتي تقلل من انبعاثات الكربون الناجتة من توليد الطاقة 
الكهربائية عن طريق املحطات احلرارية. وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه يف حالة ا�ستخدام مثل هذه امل�ساريع 
املحافظة على البيئة ف�سوف يكون جلمهورية باك�ستان حق ال�ستفادة من امل�ساعدات املخ�س�سة للدول 

التي تقلل من انبعاثات الكربون.





�لف�سل �لثالث
ن�ساط �ل�سندوق يف جمال متويل و�سمان �ل�سادر�ت �لوطنية



56

 يهدف برنامج ال�شادرات ال�شعودية اإلى تنويع وتنمية ال�شادرات الوطنية الغري نفطية، 
وزيادة قدرتها التناف�شية، واإعطاء امل�شدرين ال�شعوديني الثقة يف الدخول اإلى اأ�شواق جديدة، 
وكذلك التعامل مع البنوك التجارية الوطنية يف عمليات تقدمي ت�شهيالت االئتمان وال�شمان 
خالل  من  االأهداف  تلك  حتقيق  اإلى  الربنامج  وي�شعى  الوطني،  واملنتج  ال�شعودي  للم�شدر 

تقدمي خدمات التمويل وال�شمان لل�شادرات الوطنية. 

ويغطي هذا اجلزء من التقرير ن�ساط الربنامج يف متويل و�سمان ال�سادرات الوطنية، 
ال�شعودي  امل�شدر  تعريف  وزيادة  يقدمها  التي  للخدمات  الت�شويق  ن�شاطه يف عملية  وكذلك 

بتلك اخلدمات، وذلك لل�شنة املالية 1436/1435هـ )2014م(.

�أوًل ـ ن�ساط متويل �ل�سادر�ت: 

�أ ـ عمليات متويل �ل�سادر�ت �ملعتمدة من قبل �ل�سندوق

تهدف خدمة متويل ال�سادرات اإلى تاأمني التمويل الالزم للم�سدرين وامل�ستوردين لل�سلع الوطنية 
لعمليات  التمويل  ال�سعودية جمموعة من طلبات  ال�سادرات  برنامج  تلقى  ال�سعودي، حيث  املن�ساأ  ذات 

ت�شديرية ل�شلع وطنية خالل العام املايل 1436/1435هـ )2014م(. وقد اعتمد ال�سنـدوق متويل 10 
عمليات ت�سدير ل�سلـع غري نفطـيـة بقيمة اإجمالية بلغت 1056 مليون ريـال �سعودي، وقد �سملت العمليات 
املعتمدة خالل هذه ال�سنة ت�سدير كابالت ومواد كهربائية ومنتجات غذائية ومعدات زراعية و�سناعية 
واأنابيب نقل مياه وغريها اإلى كل من م�سر واليمن والإمارات وموريتانيا، كما ت�سمنت العمليات املعتمدة 
فتح ثالثة خطوط متويل مع بنوك خارجية لتمويل �سادرات �سعودية متنوعة يف تركيا. وهذه العمليات 

مو�سحة يف اجلدول رقم )3 ــ 1(. 

وبذلك اأ�سبحت عمليات التمويل التي اعتمدها ال�سندوق منذ انطالق الربنامج يف �سنة 1422هـ 
)2001م( وحتى �شنة 1436هـ )2014م( 210 عمليات بقيمة اإجمالية قدرها 16218.17 مليون ريال، 
كان منها 144 عمليـة بتمويل مبا�سر مببلغ اإجمالـي قدره 12727.88 مليون ريال و66 خط متويل بقيمـة 
لأ�شباب  ريـال  مليون   2609 بقيمة  80 عملية متويل  مبالـغ  اإلغاء وخف�ض  وبعد  ريال،  مليون   3490.29
2014م 134عملية  �سنة  نهاية  املنفذه حتى  ال�سادرات  اإجمالـي عدد عمليات متويل  بلغ  وقد  متنوعـة، 
بقيمـة ما جمموعة 13609.35 مليون ريال، منها 91 عملية متويل مبا�سر بقيمة 10767 مليون ريال، 

و43 خط متويل بقيمة قدرها 2842.35 مليون ريال.
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)مباليني الرياالت(جـدول رقـم )1-3(

امل�شتورداجلهة امل�شدرةاملبلغ امل�شتفيد ــ الدولةنوع ال�شلعة ــ اخلدمة

حكومة اجلمهورية اليمنيةمتنوع139.35اليمنكابالت ومواد كهربائية

حكومة اجلمهورية اليمنيةمتنوع37.30اليمناأنابيب

حكومة اجلمهورية اليمنيةمتنوع77.60اليمناأنابيب ومناهل خر�سانية

�سركة ال�سارة لال�سترياد والت�سدير�سركة فوؤاد العي�سى و�سريكه3.60م�شرمنتجات غذائية

�سركة م�ساريع حممد القبي�سي�سركة �سناعات اخلريف112.50الإمارات العربية املتحدةمعدات زراعية و�شناعية

حكومة موريتانيا ــ �سركة ال�سكرمتنوع67.50موريتانيامنتجات متنوعة

حكومة اجلمهورية اليمنيةمتنوع375.00اليمناأنابيب نقل مياه

بنك تركيا فاينان�ض كتليممتنوع93.80تركيامتنوع

بنك اآ�سيا كتليممتنوع75.00تركيامتنوع

البنك العربي الرتكيمتنوع75.00تركيامتنوع

             1056.65االإجمايل
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ب ـ �تفاقيات متويل �ل�سادر�ت �ملوقعة 

وقع ال�شندوق خالل ال�شنة املالية 1436/1435هـ )2014م( 10 اتفاقيات لتمويل عمليات ت�سدير 
2039 مليون ريال، ل�سالح م�ستوردين يف كل من م�سر وباك�ستان واليمن  بقيمة اإجمالية بلغت حوايل 
يوريا وم�ستقات برتولية وكابالت ومواد كهربائية، منها �سبع  اأ�سمدة  ال�سلع على  وا�ستملت  والإمارات. 

1776.40 مليون ريـال ل�سالح م�ستوردين يف الإمارات وم�سر واليمن،  عمليات متويل مبا�سرة بقيمة 
كما هي  تركيا،  بنوك يف  لثالثة  ريال  مليون   262.60 قدرها  اإجمالية  بقيمة  وكذلك 3 خطوط متويل 

مو�سحة يف اجلدول التايل:

)مباليني الرياالت(جـدول رقـم )2-3(

امل�شتورد اجلهة امل�شدرةاملبلغامل�شتفيد ــ الدولةنوع ال�شلعة ــ اخلدمة

ال�شركة ال�شعودية لل�شناعات الأ�شا�شية 468.80باك�ستاناأ�شمدة يوريا
احلكومة الباك�شتانية)�سابك( 

حكومة اجلمهورية اليمنيةمتنوع139.35اليمنكابالت ومواد كهربائية

حكومة اجلمهورية اليمنيةمتنوع37.30اليمناأنابيب

حكومة اجلمهورية اليمنيةمتنوع77.60اليمنموا�سري ومناهل خر�سانية

�سركة ال�سارة لال�سترياد والت�سدير�سركة فوؤاد العي�سى و�سريكه3.60م�شرمنتجات غذائية

بنك تركيا فاينان�ض كتليممتنوع93.80تركيامتنوع

بنك اآ�سيا كتليممتنوع75.00تركيا منتوع

بنك اآي اإجني متنوع93.80تركيامتنوع

�سركة م�ساريع حممد القبي�سي �سركة �سناعات اخلريف112.50الإمارات العربية املتحدةمعدات زراعية و�شناعية

الهيئة امل�سرية العامة للبرتولمتنوع937.50م�شرم�ستقات برتولية

      2039.25االإجمايل
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اإجمايل ن�ساط التمويل ح�سب التوزيع اجلغرايف

الن�شبة املئوية للتوزيع اجلغرايف لعدد العمليات املعتمدة

)مباليني الرياالت(جـدول رقـم )3-3(

عدد املنطقة
العمليات

ن�شبة )٪( من 
عدد العمليات 

املعتمدة
املبلغ

ن�شبة )٪( من 
مبلغ العمليات 

املعتمدة

5944.037543.6655.43اإفريقيا

7455.226028.1944.29اآ�شيا

10.7537.500.28مناطق اأخرى

13410013609.35100االإجمايل

٪55,22

                     اإجمايل ن�ساط التمويل ح�سب التوزيع القطاعي 

)مباليني الرياالت(جـدول رقـم )4-3(

عدد العملياتالقطاع
ن�شبة )٪( من 
عدد العمليات 

املعتمدة
املبلغ

ن�شبة )٪( من 
مبلغ العمليات 

املعتمدة
4130.601179.158.66�شناعات معدنية
2518.667012.8451.53�شناعات كيماوية
128.951717.5012.62م�شاريع راأ�شمالية

139.70857.526.30�شناعات اأخرى
4332.092842.3420.89خطوط متويل

13410013609.35100االإجمايل

الن�شبة املئوية للتوزيع القطاعي لعدد العمليات املعتمدة

٪30,60

٪32,09

٪8,95

٪18,66

٪9,70 �شناعات معدنية
خطوط متويل

�شناعات كيمياوية
م�شاريع راأ�شمالية

�شناعات اأخرى
٪55,22

٪0,75

٪44,03

مناطق اأخرى
اإفريقيا

اآ�سيا
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اإجمايل ن�ساط التمويل ح�سب الدول امل�ستفيدة
                                                                                                                    

)مباليني الرياالت(جـدول رقـم )5-3(
اأ ـ اإفريقيا

املبلغعدد العمليات
الدولة

375.00تون�س

10.76اجلزائر

175.00زامبيا

2412.50ال�شنغال

531813.28ال�شودان

118.75�سي�سل

111.25غانا

93257.90م�شر

3363.75موريتانيا
746028.19جمموع اإفريقيا

)مباليني الرياالت(تابع جـدول رقـم )5-3(
ب ـ اآ�شيا

املبلغعدد العمليات
الدولة

115.00اأذربيجان
4105.00الأردن

6393.57الإمارات العربية املتحدة
1125.33اإيران

72936.25باك�ستان
1143.00البحرين

151706.25تركيا
8844.34ال�شعودية *

13.26�شورية
237.50لبنان
131234.16اليمن

597543.66جمموع اآ�شيا

)مباليني الرياالت(تابع جـدول رقـم )5-3(
ت ـ مناطق اأخرى

املبلغعدد العمليات
الدولة

137.50الوليات املتحدة الأمريكية
137.50جمموع مناطق اأخرى

13413609.35االإجمايل )اأ + ب + ت(

* خطوط متويل ُتقدم للم�سدرين ال�سعوديني
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عمليات التمويل املعتمدة ح�شب ال�شنوات )�شاماًل العمليات امللغاة( منذ انطالق الربنامج وحتى نهاية عام 2014م

)مباليني الرياالت(جـدول رقـم )6-3(

امل�شددامل�شحوبمبلغ التمويل ال�شنة

2001348.0300م

2002159.1028.202.04م

2003330.8653.8917.72م

2004351.33131.3756.85م

20051079.04433.02103.66م

20061725.10405.78158.39م

2007679.50176.23382.60م

2008838.751155.82151.81م

2009964.88332.30154.74م

20101215.751043.241076.93م

20112699.271074.26624.24م

20121908.751250.441101.75م

20132861.252746.161945.26م

20141056.561966.881800.50م

16218.1710797.597576.49االإجمايل
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ثانًيا ـ خدمة �سمان �ل�سادر�ت  

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

وثائق ال�سمان باأنواعها املختلفة وهي: 

�أ - �لوثائق �ل�ساملة

الوثيقة  الت�سدير حلامل  تغطية عدد غري حمدد من عمليات  يتم مبوجبها  التي  الوثائق  تلك  هي 
ولعدد غري حمدد من امل�ستوردين، وت�سل ن�سبة التغطية فيها اإلى 90٪ من اخل�شائر الناجتة عن املخاطر 
ا ب�سكل تلقائي باتفاق الأطراف املعنيني  التجارية اأو ال�سيا�سية، ومدة هذه الوثائق �سنة واحدة جتدد �سنوياً

بالوثيقة. 

ب - �لوثائق �ملحددة

الوثائق التي يتم مبوجبها تغطية عملية ت�سديرية واحدة مل�سدر واحد ومل�ستورد واحد،   هي تلك 
وت�سل ن�سبة التغطية فيها اإلى90٪ من اخل�سائر الناجتة عن املخاطر التجارية اأو ال�سيا�سية، ومدة هذا 

النوع من الوثائق حمددة بانتهاء مدة الوثيقة، وهي 3 �شنوات. 

ت - �تفاقية �لتعاون مع �لبنوك �ملحلية

العتمادات  تعزيز  اإلى  وتهدف  املحلية،  البنوك  واأحد  ال�سندوق  بني  اإبرامها  يتم  اتفاقية  هي 
امل�ستندية املفتوحة ل�سترياد �سلع اأو خدمات �سعودية، وتقدمي �سمان للتمويل ال�سابق والالحق لل�سحن 

الذي تقدمه البنوك للم�شدرين ال�شعوديني، والتعاون مع البنوك يف جمال تبادل املعلومات الئتمانية. 
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وثائق ال�شمان امل�شدرة خالل ال�شنة 1436/1435هـ )2014م(

)مباليني الرياالت(جـدول رقـم )7-3(

عدداملبلغا�شم حامل الوثيقة
الدول امل�شمولة بالوثيقةامل�شتوردين

الأردن، الإمارات العربية املتحدة، املغرب، قطر1.164�سركة اأ�سرتا الزراعية
الوليات املتحدة الأمريكية، لبنان، قطر، الإمارات العربية املتحدة، الكويت2.9424�سركة اأرنون لل�سناعات البال�ستيكية

الوليات املتحدة الأمريكية، اأ�سبانيا، الربتغال 8.0812�سركة �سناعات اخلريف
الأردن، املغرب،  دول اخلليج العربي 29.1947جمموعة الوطنية لل�شناعة

الإمارات العربية املتحدة، قطر16.8619ال�سركة املتحدة لزيوت الت�سحيم )يونيلوب(
فرن�سا، اأ�سبانيا، الكويت، �سلطنة ُعمان، قطر، الإمارات العربية املتحدة، باك�ستان، قرب�ض37.8152�سركة اخلزف ال�سعودي

الإمارات العربية املتحدة، �سلطنة ُعمان، قطر، الكويت، الهند، باك�ستان، تركيا، موزامبيق، جنوب اإفريقيا، البحرين، لبنان603.58327ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(
الإمارات العربية املتحدة، �سلطنة ُعمان، الأردن، لبنان، قطر، الكويت، تركيا86.1437�سركة الت�سنيع الوطنية لت�سويق البرتوكيماويات

البحرين، الأردن، الكويت11.9810�سركة الفنار
تركيا، لبنان، باك�ستان، الأردن225.0019بنك الريا�ض

بنجالدي�ض، نيبال، �سري لنكا، اإندوني�سيا، تايالند، فيتنام، اجلزائر، لبنان، املغرب، تون�ض، تركيا، موري�سو�ض، الأردن695.63102البنك ال�شعودي الفرن�شي

اليمن، اإثيوبيا، باك�ستان، تنزانيا، جنوب اإفريقيا، كينيا، البحرين، م�سر، الكويت، بنجالدي�ض، �سري لنكا، اجلزائر، لبنان، 377.8180جمموعة �شامبا املالية
املغرب تون�س، تركيا، موري�شو�س، الأردن

الهند، ليبيا، م�شر، اليمن، جنوب اإفريقيا، لبنان، تركيا144.9916البنك ال�شعودي لال�شتثمار
2241.17749االإجمايل 

ن�ساط خدمة �سمان �ل�سادر�ت خالل �ل�سنة �ملالية 1436/1435هـ )2014م(  

قام ال�شندوق خالل ال�شنة املالية 1436/1435هـ )2014م( باإ�سدار وجتديد 13 وثيقة 
ُنفذ  ريال،  مليون   2241 بلغت  اإجمالية  بقيمة  اخلام  النفط  غري  �سعودية  �سادرات  �سمان 

ريال، مو�سحةاً  مليون   1071 بلغت  بقيمة  ل�سادرات وطنية  الوثائق عمليات  من خالل هذه 
باجلدول التايل:



64

قيمة الوثائق املعتمدة وحجم ال�شادرات املغطاة من خالل خدمة ال�شمان حتى نهاية �شنة 2014م

من  �لفرتة  خالل  �لرت�كمي  �ل�سادر�ت  �سمان  خدمة  ن�ساط 

1424/1423هـ ـ 1436/1435هـ )2003 ـ 2014م(  

ال�سادرات يف  انطالق خدمة �سمان  باإ�سدارها منذ  ال�سندوق  التي قام  الوثائق  بلغ عدد 
�شنة 2003م 60 وثيقة �سمان �سادرات �سعودية غري النفط اخلام بقيمة اإجمالية بلغت 21019 

مليون ريال، وُنفذ من خالل هذه الوثائق عمليات ل�سادرات وطنية بقيمة اإجمالية بلغت حوايل 
18359 مليون ريال.

)مباليني الرياالت( جـدول رقـم )8-3(
ال�شادرات التي مت تغطيتها 

بال�شمان الوثائق املعتمدة ال�شنة

2 3 2003
42 80 2004

204 799 2005
715 1139 2006

1760 2106 2007
3525 1925 2008
2261 1993 2009
2498 2165 2010
2903 2368 2011
2065 2824 2012
1313 3376 2013
1071 2241 2014
18359 21019 االإجمايل

2003
242204

715

1760

3525

2261
2498

2903

2065

1313
1071

2004200620082010 2005200720092011201220132014

ثالًثا ـ ن�ساط �لت�سويق : 

من  للم�ستفيدين  الربنامج  يقدمها  التي  واملنتجات  باخلدمات  بالتعريف  الت�سويق  اإدارة  تقوم 
م�سدرين اأو م�ستوردين من اخلارج للمنتجات الوطنية والتوا�سل معهم بغر�ض ال�ستفادة الق�سوى من 

اخلدمات التي يقدمها الربنامج.

وترتكز املهام الت�سويقية يف الربنامج على اإر�سال وفود ت�سويقية اإلى ال�سركات املحلية وتقدمي ندوات 
اإلى  اإ�سافة  تعريفية يف الغرف التجارية يف اململكة، وامل�ساركة يف املعار�ض التجارية املحلية والدولية، 
امل�ساركة يف اللجان الثنائية امل�سرتكة على امل�ستوى الوزاري يف املجالت ذات العالقة بال�سادرات، كما 
يتم الإجابة على ا�ستف�سارات امل�ستفيدين من خدمات الربنامج واإ�سدار دليل للتمويل واآخر لل�سمان، 
وذلك للتعريف بهذه اخلدمات، كما اأ�سدر الربنامج الطبعة الثالثة من دليل برنامج ال�سادرات، والذي 
يحتوي على تعريف بال�سركات امل�سجلة لدى الربنامج ومنتجاتها، اإ�سافة اإلى اإ�سدار ن�سرة اإخبارية ربع 

�سنوية، وكذلك الإ�سراف على موقع الربنامج على الإنرتنت  www.sep.gov.sa وحتديث اأخباره.



�ملالحق
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اتفاقيات قرو�ض ال�شندوق املوقعة خالل ال�شنوات 1395/1394 ــ  1436/1435هـ )1975- 2014م(

)مباليني الرياالت(ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

الدولة

70.50- طريق ازيزو ــ متمة اإثيوبيا

24.50- طريق اأ�شو�شا ــ كرمك 

37.50- كهرباء الريف مبنطقة جيجيجا دجاهبور

93.75- طريق قيدو ــ مللم براها 

56.25- كهرباء الريف مبنطقة قودي ــ قربيداهار

45.00327.50- طريق اأرباركاتي ــ جليم�سو ــ مي�ساتا )املرحلة الأولى(

155.25- التوليد والنقل الكهربائي اأرترييا

40.97- تخ�شري اأرترييا 

34.03230.25- طريق مندفرا ــ بارنتو )املرحلة الأولى( 

16.00- حتديث مطار باجني مبوكياإفريقيا الو�شطى

20.00- جممع ال�شكر يف واكا

9.0045.00- دعم اإنتاج القطن 

7.36- التنمية الزراعية واحليوانية اأوغندا

17.00- دعم التنمية القت�شادية

25.00- اإعادة اإعمار م�شنع �شكر كنيارا

45.00- بناء وجتهيز املعاهد الفنية للتعليم والتدريب املهني 

41.25- كهرباء الريف

56.25191.86- اإعادة تاأهيل وجتهيز م�ست�سفى يومبي وم�ست�سفى كايونقا

ملحق رقم )1( 

)مباليني الرياالت(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�شاء وجتهيز م�شت�شفى �شايف 

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

60.00188.00- طريق كاندي ـ �سيغبانا - حدود نيجرييا 

40.00- �سد كمبينجابوركينافا�شو

39.87- �سد باقري 

30.00- طريق بوبوديول�سو - حدود مايل 

26.00- تنمية وادي �شورو

37.50- طريق با - دانو - حدود �ساحل العاج 

34.00- التنمية الريفية املتكاملة يف باجري 

37.50- طريق يجريي�سو ــ ديبوجو

45.00- �شد �شامنديني

45.00- طريق كودوجو ــ ديدوجو

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

105.00481.87- اإن�شاء مطار واقادوقو ــ دون�شان الدويل

8.70- ت�سجري موقامبا بوتوت�سيبوروندي
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)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

الدولة

14.89- طريق جيتيجا ــ جيهويفتابع بوروندي

39.80- طريق روجومبو ــ كايانزا 

8.20- طريق نيانزالك - بومتربا

11.00- دعم التنمية القت�شادية

20.60- امل�ساكن ال�سعبية يف كامنجي

10.60- دعم التكيف الهيكلي 

75.00- طريق بوبنزا ــ ندورا

45.00233.79- طريق بوجمبورا - نياماتينجا

17.00- دعم التنمية القت�شاديةت�شاد

40.00- ال�سوق املركزي يف اأجنامينا 

93.75150.75- طريق م�ساكوري ــ اأجنوري ــ بول ــ حدود النيجر )اجلزء: اأجنوري ــ بول(

15.00- دعم القطاع الزراعي تنزانيا

43.80- طريق كيبيتي ــ لندي 

7.60- حت�شني مطار مببا

21.00- اإن�ساء وتاأهيل الطرق الريفية يف زجنبار 
-  اإمداد مياه ال�سرب لثالث مدن والقرى املجاورة لها

56.25   يف اإقليم مارا

93.75- اإمداد مياه ال�سرب اإلى مقاطعتي �سامي وموانقا

9.00246.40- اإن�ساء وتاأهيل الطرق الريفية يف زجنبار )قر�ض اإ�سايف(

26.02- تو�شعة ميناء لومي توجو

)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

الدولة

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

1.22املجمع ال�سناعي والزراعي لفول ال�سويا 

25.00- اإعادة تاأهيل طريق تاجنواري ــ �سنكا�سي 

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

45.00114.24- اإعادة تاأهيل طريق باليمي ــ اأتاكبامي

105.00- تطهري تون�ض الكربى تون�ض

13.65- املدر�سة القومية للمهند�سني بقاب�ض 

114.76- تزويد ال�ساحل وجنوب الوطن باملياه ال�ساحلة لل�سرب

219.37- �شد �شيدي �شعد

16.00- حماية �شد �شيدي �شعد

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�شة اجلدوى القت�شادية للمركب ال�شناعي

4.15   يف ال�سمال الغربي

50.00- واحات نفزاوة

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

50.00- �شد الهوارب

132.50- متويل برنامج التنمية الريفية املندجمة

100.00- �سد وادي �سجنان اآل �سعود

50.00- مطار طربقة الدويل
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)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

الدولة

40.00- اإن�ساء وجتهيز مركز الطب ال�ستعجايل بتون�ض العا�سمةتابع تون�ض

40.00- التنمية الفالحية املندجمة يف جومني وغزالة

37.50- كلية العلوم القت�شادية

75.00- التنمية الفالحية املندجمة بولية �سيدي بوزيد
-  حماية ال�سريط ال�ساحلي من الإجنراف بقرطاج وقمرت 

70.00وحلق الوادي

450.00- حمطة كهرباء �سو�سة

318.75- �سبكة نقل الغاز الطبيعي

60.00- تطوير منظومة التدريب املهني

562.502762.80- الإ�شكان الجتماعي

40.27- ال�سكك احلديدية عرب اجلابوناجلابون

9.00- اإعداد درا�شة معهد ما�شوكو الفني

90.76140.03- معهد درا�شات العلوم الفنية يف ما�شوكو

23.30- مطار يوندومجامبيا

30.16- طريق باجنول - يوندوم

6.72- مطار يوندوم الدويل )املرحلة الثالثة(

12.00- دعم التنمية القت�شادية

12.49- دعم التكيف الهيكلي

37.50- طريق مندينابا - �سوما

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

28.50- طريق بريكاما - دار �سالمي

)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

الدولة

37.50225.67- جامعة جامبيا تابع جامبيا

94.93- ميناء جيجل اجلزائر

75.49- �شد القرقار 

83.76- �شد 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�شاء وجتهيز مركزين للتكوين املهني 

45.00- الإ�سكان الجتماعي بوليتي وهران وم�ستغامن 

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

10.00- ترميم الإ�سكان الجتماعي بالعا�سمة اجلزائر 

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

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

70.00- بناء 1000 وحدة �سكنية يف ولية بومردا�ض 

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

82.001408.09- املدار�س الثانوية 
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)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

الدولة

8.66- م�شروع الأ�شماك جزر الراأ�ض االأخ�شر

37.50- الطريق الدائري جلزيرة فوجو )املرحلة الأولى( 

37.5083.66- اإن�ساء وتاأهيل ثمان مدار�ض تعليمية 

34.00- طريق جزيرتي القمر الكربى وموهيليجزر القمر

10.00- اإكمال طريق جزيرتي القمر الكربى وموهيلي

112.50156.50- اإعادة تاأهيل الطرق

85.00- التنمية القت�شادية والجتماعية يف املنطقة ال�شمالية جيبوتي

25.73- تو�شعة مطار جيبوتي 

34.75- تطوير ميناء جيبوتي 

8.50- �شوق الريا�س املركزي يف مدينة جيبوتي 

37.50- تطوير ميناء جيبوتي )املرحلة الرابعة( 

26.25- تطوير التعليم 

15.00- املياه الريفية 

93.75- ميناء تاجورا

18.75345.23- دعم �شندوق جيبوتي لالإمناء القت�شادي

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 

45.00- اإعادة تاأهيل وتو�سعة م�ست�سفى امللك في�سل يف كيجايل 

)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

الدولة

48.75- طريق كيكو كريو - منباتابع رواندا

45.00- زيادة اإي�سال الكهرباء اإلى بع�ض املناطق بجمهورية رواندا 

19.00- طريق كيتابي - كنقونيل

48.75- طريق روبينجريا - جا�سي�سا

52.50396.49- طريق هايي – كيتابي

65.00- طريق �سلويزي - اأكلينجيزامبيا

45.00- طريق كالبو - �سيكوجنو - حدود اأجنول 

75.00185.00- 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�س نهر اأنامبي )املرحلة الأولى( ال�شنغال

237.80- تنمية حو�س نهر ال�شنغال 

24.84- طريق كيدوجو - �شرايا 

6.51- اإكمال وا�سالح طريق ورو�سوجي - باكيل

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

56.90- خطة الطوارئ ملياه ال�سرب 

10.68- التنمية الريفية يف �سرق ال�سنغال 
- درا�شة اجلدوى الفنية والقت�شادية مل�شروع 

2.75   طريق ديالكوتو كيدوجو

8.41- قناة وطريق فرون دوتري بداكار 

22.00- دعم القطاعات القت�شادية

8.00- دعم القطاعات القت�شادية والجتماعية
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)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

الدولة

39.25- طريق ديالكوتو - كيدوجوتابع ال�شنغال

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

78.51- تو�سعة حمطة التوليد يف كاب دوبي�ض

26.89- تطوير الو�شع التعليمي 

45.00- تطوير الزراعات املروية على نهر ال�شنغال 

28.49- تطوير امل�ستوى ال�سحي 

33.75- املياه الريفية ملنطقة حمور )نوتو - انديو�سمون ـ باملران( 

54.50- م�شت�شفى دلل جم 

37.50- طريق مدينا جونا�ض - حدود غينيا 

114.00- طريق واكام يف داكار 

34.00- م�شت�شفى دلل جم )قر�س اإ�شايف(

74.201035.62- اإعادة تاأهيل وتو�سعة م�سروع ماتام الزراعي )املرحلة الثانية(

92.21- الري بالرهدال�شودان

91.78- طريق هيا ك�شال 

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  

22.82امل�شاعدة للمالحة اجلوية 

4.23- �سراء معدات العلوم للتعليم 

121.13- طريق نيال كا�ض زالنجي

)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

الدولة

120.16- �شكر كنانة تابع ال�شودان

15.30- طريق الرهد

56.80- اإعمار اجلزيرة 

81.80- اإعمار م�شانع ال�شكر 

70.90- اإعمار اجلزيرة )القر�س الثاين( 

44.00- دعم القطاع الزراعي 

563.00- �شد مروي 

225.00- �شد مروي )قر�س اإ�شايف( 

150.00- تعلية �شد الرو�شري�س

200.00- �سكر النيل الأبي�ض 

300.00- �سدي اعايل عطربة و�ستيت

375.002618.15- �سدي اعايل عطربة و�ستيت )قر�ض اإ�سايف( 

�شرياليون
- املرحلة الأولى من م�شروع امل�شت�شفيات 

4.33   )اخلدمات ال�شت�شارية( 

31.00- توليد الطاقة الكهربائية يف املنطقة الغربية )املرحلة الثانية( 

37.50- طريق كينيما - بوندميبو

6.0078.83- توليد الطاقة الكهربائية يف املنطقة الغربية )قر�ض اإ�سايف( 

218.75- �سكر جوبا ال�شومال

35.30- جامعة ال�شومال الوطنية 

68.54- ا�ستكمال م�سروع �سكر جوبا )القر�ض الثاين( 

30.00352.59- دعم القطاع الزراعي 
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)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

الدولة

114.70- كبوجن لتوليد الكهرباء بالقوة املائية غانا

16.94- خمازن احلبوب 

11.39- معهد العلوم يف اأكرا 

48.00- ترميم مينائي تيما وتاكورادي

15.00- دعم التنمية القت�شادية

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

45.00391.65   يف اأكرا)املرحلة الأولى( 

-  اإعداد درا�شة اجلدوى القت�شادية والفنية والت�شميمات غينيا
3.37لطريق جوكود - نزركورية

133.63- طريق جوكود - نزركورية

24.00- تطوير التعليم 

15.00- اإن�ساء وجتهيز املراكز ال�سحية الريفية 

21.00- دعم القطاعني الجتماعي والقت�شادي

34.00- تطوير الو�سع ال�سحي 

45.00- توفري املياه ل�سبع مدن 

70.00- طريق �شرييدو - نزركورية

26.00- التنمية الريفية املتكاملة يف فوريكاريا

74.00- �سد كارافريي لتوليد الطاقة الكهربائية من القوة املائية 

)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

الدولة

تابع غينيا
-  �سد كارافريي لتوليد الطاقة الكهربائية من القوة املائية 

36.00)القر�س الثاين(

56.25- طريق متبو - قبي�شيا

45.00- املدار�س املتو�شطة الريفية 

58.12- طريق كومبا - بوميهون

90.00- اإن�ساء وجتهيز ثمان مدار�ض مهنية

120.00851.37- اإعادة تاأهيل وتو�سعة م�ست�سفى دونكا يف كوناكري

15.90- جممع ال�شناعات املتعددة غينيا بي�ساو

29.00- ميناء بي�ساو 

6.80- طريق بامبادينكا - �ستويل - كويبو

12.00- دعم القطاع الزراعي 

18.0081.70- 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�شكك احلديدية 

37.50- طريق اآيو�ض - بوني�ض 

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

37.50261.18- طريق �سانغمليما - بيكول - دجوم

37.50- طريق �سنقروبو - يامو�سكروكوت دي فوار

37.50- من�ساآت التعليم الفني واملهني 
-  طريق �سنقروبو - يامو�سكرو )اجلزء الثاين: تابو - تامودي( 

30.00)قر�س اإ�شايف(
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)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

الدولة

90.00195.00- طريق بونا - دوروبو - حدود بوركينا فا�سو تابع كوت دي فوار

19.70- ا�شالح ال�شكك احلديدية الكونغو الدميقراطية

50.3470.04- �سيانة �سبكة الطرق 

88.30- ال�شكك احلديديةالكونغو ال�شعبية

76.59164.89- ا�شتكمال م�شروع ال�شكك احلديدية 

55.84- مياه نريوبي كينيا

34.59- طريق كينيا - ال�شودان 

114.20- طريق ثيكا - جاري�سا - لبوي 

45.95- جماري ممبا�شا

39.96- �سد كمبريي لتوليد الطاقة الكهربائية 

15.00- دعم القطاع الزراعي 

31.41- مياه قاري�سا

37.50- طريق دندوري - جنابيني
-  مركز طوارئ الأطفال ومركز احلروق يف م�شت�شفى 

24.00   كينياتا الوطني 

56.25- طريق نونو - مادوجا�سي

45.00499.70- كهرباء الريف يف خم�ض مناطق

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

31.80   بول اجلديد 

38.8070.60- حمطة بو�سرود للكهرباء 

13.16- مطار ما�شريو الدويل لي�شوتو

37.50- �سد ميتالوجن

)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

الدولة

56.25- اإن�ساء �سد ميتالوجن )قر�ض اإ�سايف( تابع لي�شوتو

42.00148.91- اإمداد املياه خلم�ض مدن 

-  م�شاريع التنمية الزراعية والإ�شكان ودرا�شة م�شروع الري يف مايل
16.05املنطقة ال�شاد�شة

50.30- �سد �سلنجي

46.85- الرثوة احليوانية بال�ساحل الغربي 

33.35- طريق �شيفار - جاو 

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

3.73- ا�ستكمال م�سروع �سد �سلنجي

193.63- تنمية حو�س نهر ال�شنغال 

22.00- دعم املوؤ�س�سات العامة 

75.62- اجل�سر الثاين يف باماكو 

7.00- دعم التنمية القت�شادية

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 
56.25713.09الري يف حو�ض باين ويف �سلنقي( 

42.40- انديكاليكا لتوليد الكهرباء بالطاقة املائية مدغ�سقر

12.00- دعم القطاع ال�شناعي 
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)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

الدولة

32.0086.40- طريق �شامباينا - فرات�شيهو - �شوافندرياناتابع مدغ�سقر

175.00- اإعادة فتح قناة ال�سوي�ض م�شر

193.26- تطوير ال�شكك احلديدية 

85.93- تطوير حمالج الأقطان 

63.38- تطوير املوا�شالت ال�شلكية 

117.33- تو�شعة قناة ال�شوي�س 

206.98- م�سنع �سكر البنجر 

63.99- طريق القاهرة - اأ�سيوط 

81.66- قناة الري ل�سحراء �سيناء 

100.00- املباين التعليمية 

90.00- �شوامع تخزين احلبوب 

100.00- دعم م�شروعات ال�شندوق الجتماعي للتنمية 

85.00- اإن�ساء وجتهيز وحدات رعاية �سحية اأ�سا�سية 

187.50- حمطة توليد كهرباء بنها 

337.50- ال�شوامع الأفقية لتخزين احلبوب 

300.00- حمطات طلمبات الري وال�سرف 

225.00- تزويد مدينة ن�سر مبياه ال�سرب 

150.00- تو�سعة حمطة كهرباء غرب دمياط لتوليد 750 ميجاوات

225.002787.53- تو�سعة حمطة توليد كهرباء ال�سباب لتوليد 1500 ميجاوات

)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

الدولة

120.00- �شد امل�شرية املغرب

120.00- ميناء اجلرف الأ�شفر 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�شاوت )ت 2( 

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

30.00- تنمية الإ�سكان الجتماعي مبنطقة بن �سودة مبدينة فا�ض 
-  تنمية الإ�سكان الجتماعي مبنطقة �سلوان بالناظور ومنطقة 

45.00عني العودة بالرباط 

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

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- �شد تا�شكورت

60.00- �سد مولي بو�ستي

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

750.002233.00- القطار الفائق ال�سرعة )طنجة - الدار البي�ساء( 
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)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

الدولة

45.00- طريق ثيولو - بنغولمالوي

45.00- اإن�ساء وجتهيز ثالث كليات لإعداد املعلمني 

45.00135.00- 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�س الثاين( 

85.60- تنمية حو�س نهر ال�شنغال 

26.00- دعم التنمية القت�شادية

12.00- دعم القطاع ال�شناعي والتعدين 

120.00- تزويد مدينة نواك�سوط مبياه ال�سرب من نهر ال�سنغال 
- تزويد مدينة نواك�سوط مبياه ال�سرب من نهر ال�سنغال

94.00  )قر�س اإ�شايف(

75.00- طريق اأطار - جتكجه

95.00- �سبكة توزيع املياه مبدينة نواك�سوط 

75.00- الأمن الغذائي 

93.75- اخلط الكهربائي بني نواك�سوط ونواذيبو 

112.50- احلرم اجلامعي اجلديد يف نواك�سوط 

131.25- طريق اإعوينات اإزبل - جيكني - عدل بكرو

127.501557.35- اأركيز الزراعي

)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاإفريقيا

الدولة

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

14.6930.30- جماري بلينز ويلمز 

37.50- حماية �سواطئ مابوتو موزامبيق
-  ت�سييد وجتهيز مدر�ستني ثانويتني ومعهدين 

45.00   فنيني يف حمافظتي »كابودلقاو« و»نيا�سا«

33.75- ت�شييد وجتهيز م�شت�شفى نامبول العام

56.25172.50- كهرباء الريف مبحافظة نيا�سا

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

53.13- طريق نيامي ـ باليارا - فلينجي 

15.59- طريق مارجوفاملي - كولو - جايا

35.00- طريق زندر - اأجادز

36.16- كلية الرتبية بجامعة نيامي 

22.00- دعم التنمية القت�شادية

45.00- تطوير التعليم وال�سحة 

75.00- �شد كنداجي

37.50337.15- جتهيز �سبعة مراكز ل�سحة الأم والطفل 

22868.73جمموع قرو�ض اإفريقيا
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)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

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

67.50- ت�سييد قناة فالفيت�سي تختاكوربو

48.75- طريق يفلخ - قاجنا

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

131.25376.95- تو�سعة وتاأهيل اأنظمة مياه ال�سرب وال�سرف ال�سحي ملدينة خردلن

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

26.25- تو�سعة كهرباء العقبة )املرحلة الثانية(

59.28- مياه وجماري عمان 

49.86- مياه العقبة 

38.50- �شكة حديد احل�شا - املنزل 

61.25- امليناء ال�شناعي يف العقبة 

83.43- مياه عمان )القر�ض الثاين( 

89.98- حمطة كهرباء العقبة احلرارية 

12.71- ري الأغوار اجلنوبية )فيفا وخنزيرة( 

63.88- املدار�س الثانوية املهنية العامة 

21.89- طريق الزارة - غور حديثة 

50.30- كليات العلوم الطبية بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 

25.13- طريق اليتم - جنوب العقبة 

15.17- اإن�ساء مدينة اإربد ال�سناعية 

100.00- تو�شعة م�شت�شفى الب�شري 

)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

112.50- م�شت�شفى الزرقاء احلكومي تابع االأردن

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

193.001183.63- 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�شعة م�شنع ال�شماد الكيميائي اإندوني�شيا

176.50- طريق �سورابايا - مالجن

140.92- طريق بادلراجن - �سيلوين ال�سريع

30.07- �سغار املزارعني واملزارع النموذجية لإنتاج ال�سكر 

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

74.62- املزارع النموذجية و�سغاراملزارعني ال�سابع باملنطقة الرابعة 

72.00- تطوير ميناء �سورابايا )املرحلة الثانية( 
-  اإن�ساء م�ست�سفيني جامعيني يف كل من جامعة �سبلي�ض مريت 

135.00وجامعة اآندال�ض

131.251119.07- تطوير التعليم يف �شبع جامعات

60.00- ت�سييد وجتهيز مدار�ض ثانوية اأوزبك�شتان

45.00- اإن�ساء واإعادة تاأهيل حمطة اآلت لل�سخ يف منطقة بخارى

112.50- تاأهيل طريق �سمرقند - قوزار ال�سريع 

- اإن�ساء وجتهيز مراكز الأبحاث العلمية املتخ�س�سة باملعدات 
75.00الطبية احلديثة

70.00362.50- حت�سني وتاأمني مياه ال�سرب يف مقاطعة ك�سر اأباد مبنطقة �سمرقند
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)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

96.99- ال�سماد مريبرماثيلوباك�شتان

218.92- حمطة كهرباء بيربي احلرارية 

172.29- ا�سالح �سد تاربيال

128.07- حمطة كهرباء بيربي احلرارية )املرحلة الثانية( 
-  الري وال�شرف لالأرا�شي الواقعة على ال�شفة الي�شرى لنهر 

231.53اأندو�س )املرحلة الأولى(

7.40- طريق �شيبي - راكني

165.26- دعم التكيف الهيكلي 

51.95- طريق مكران ال�شاحلي 

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 

375.00    )قر�س اإ�شايف(

216.752384.16- اإن�ساء حمطة قولن قول الكهرومائية )قر�ض اإ�سايف(

145.25- كهرباء الرفاعالبحرين

62.24- طريق املنامة - املحرق الثاين وتطوير التقاطعات الرئي�سية 
- تو�سعة �سبكة خطوط نقل الطاقة الكهربائية 

60.00   جهد 66 )كيلو فولت( 

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

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

100.00623.76- برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية 

)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

225.96- ا�شالح ال�شكك احلديدية بنجالدي�ض

4.60- جيربهات ل�ستغالل مناجم حجر الكل�ض 

279.98- �سماد اليوريا ب�سيتا جوجن 

32.67- حتديث خطوط ال�سكك احلديدية 

72.20- الري بالآبار العميقة 

30.90- حفر ثالثة اآبار للتنقيب عن النفط والغاز 

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

47.60- كهربة الريف )املرحلة الثالثة ج( 

76.75- دعم التكيف الهيكلي 

39.40- كهربة الريف )املرحلة الثانية( 

82.50- تطوير املعاهد الطبية وامل�شت�شفيات املتخ�ش�شة 

168.75- اإن�ساء ج�سر �سيتالكا

200.00- اإن�شاء اجل�شور العلوية يف دكا 

200.00- اإن�ساء حمطة توليد كهرباء �سيخالبهاء

187.501753.81- اإن�ساء ج�سر على نهر تي�ستا يف منطقة غايبندا

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

197.87- نقل الطاقة الكهربائية )املرحلة الأولى(تركيا
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)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

24.79- مطار ي�سيل كوي تابع تركيا

112.80- الب�شتان للطاقة 

26.64- نقل الطاقة الكهربائية )املرحلة الثانية( 

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

52.52- نقل الطاقة الكهربائية )املرحلة الثالثة( 

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

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�شالت الطرق واجل�شور 

83.001090.61- توفري املياه يف بولو 

99.90- مياه وجماري كولومبو �شري النكا

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�س اإ�شايف( 

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

172.50- تطوير حو�س كالو قانقا

225.00801.53- تطوير �سبكة الطرق 

)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

35.88- املراكز الإدارية والجتماعية�شلطنة عُمان  

124.28- �سبكة الطرق اجلبلية باملنطقة اجلنوبية 

29.38- مركز التدريب املهني العايل باخلوير 

16.17- مركز التدريب املهني بعربي 
- تو�سعة حمطة الغربة لتحلية املياه وتوليد الكهرباء 

68.46274.17   )املرحلة الثالثة(

67.49- مرفاأ طرطو�س�شورية

73.13- مرفاأ الالذقية

55.69- طريق دم�شق - احلدود اللبنانية 

50.00- م�شت�شفى ت�شرين الع�شكري 

69.65- حمطة التوليد البخارية يف بانيا�ض 

123.10- جامعة ت�سرين بالالذقية 

27.81- طريق قرة كوزاك - عني عي�شى 

35.98- الكيبل البحري بني طرطو�ض وكريت 

24.24- تطوير مطار دم�شق الدويل 

99.27- تو�سعة حمطة توليد الكهرباء يف حمردة

27.49- طريق طرطو�ض - الالذقية 

750.00- حمطة توليد كهرباء حلب البخارية 

525.00- تو�سيع حمطة كهرباء النا�سرية 

375.002303.85- اإن�ساء حمطة كهرباء دير الزور 
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)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

86.00- طريق واينق - جينيال�شني

94.00- طريق قوانقمن - �سنفنق

82.50- حت�سني البنيتني التحتية والبيئية ملدينة اأك�سيو

100.00- جممع التدريب املهني يف بكني 

93.75- املباين التعليمية يف اإقليم قان�شو

60.00- اإن�شاء 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�شررة من الزلزال 
- ت�شييد م�شت�شفى الأطفال يف منطقة نينق�شيا هوي 

93.75   ذات احلكم الذاتي

-  اإن�شاء وجتهيز م�شت�شفى �شكة احلديد املركزي يف مدينة 
93.75هاجنونق باإقليم �سان�سي

90.00- اإن�ساء مباين يف جامعة ليولياجن باإقليم �سان�سي

112.501206.25- ت�سييد وجتهيز مركز مدينة �سونق �سينق �سايوان الثقايف

22.50- طريق �سيكيف زيقارطاجك�شتان

11.25- اكمال اإن�ساء وجتهيز ثالث مدار�ض ثانوية 

11.25- ا�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�شييد وجتهيز مدار�س 

36.75- م�شت�شفى اأمرا�س الن�شاء والولدة يف مدينة خوجاند

75.00- طريق كولياب - كاليخومب

)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

93.75313.87- ت�سييد وجتهيز مدار�ض ثانويةتابع طاجك�شتان

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 

60.00- طريق تيك كيم - هني هوا 

56.00- طريق �شوان فوك - فو هاي

45.00- طريق دوجن ها - كان تي - لو فا ت�سي 

60.00318.00- اإعادة تاأهيل املناطق املت�سررة من الفي�سانات

45.0045.00- طريق كراقندا - اأ�شتاناقازاق�شتان

56.25- طريق ب�سكيك - توروقارتقريغيز�ستان

37.5093.75- طريق تراز - تال�س )املرحلة الثالثة( 

122.50- تطوير مينائي بو�سان وموخوكوريا اجلنوبية

123.02- تطوير وبناء بع�ض الطرق 

116.75362.27- تطوير ميناء جام�شون

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�شاحلي ال�شريع ال�شمايل 

60.64- اإكمال الطريق ال�ساحلي ال�سريع اجلنوبي 
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)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

23.71- ترميم املباين احلكومية تابع لبنان

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�شاء )12( مدر�سة حكومية يف اأربع حمافظات 

45.00- طريق املنت ال�شريع 

56.25- الطرق بق�ساء عكار 

41.25- الطرق الرئي�شية يف منطقة اإقليم اخلروب 

26.25- طريق البرتون - تنورين 

56.251020.00- بناء كليات اجلامعة اللبنانية فرع طرابل�ض 

31.15- مطار هلويلاملالديف

9.27- ا�شتكمال مطار هلويل

14.25- مياه وجماري مايل 

)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

34.14- تطوير مطار مايل الدويل تابع املالديف

16.65- تطوير مطار مايل الدويل )املرحلة الرابعة( 

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(

47.00339.96- م�شت�شفى هيتادو العام 

54.16- كلية الطب بجامعة كيباجنانماليزيا

48.24- اجلامعة التكنولوجية يف ماليزيا

86.10- التوطني يف باهاجن تنجارا

40.00- التوطني يف جنوب �سرق اولوكلننت

52.70- التوطني يف لبار اأوتارا 

15.16- الكليات اخلم�س العلمية ال�شغرى يف ملارا 

15.90312.26- 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( 

109.00- باجماتي للري )املرحلة الثانية( 

56.25- ا�ستكمال م�سروع باجماتي للري 
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)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

112.50358.75- بودي قاجنا للطاقة الكهرومائيةتابع نيبال

350.44- �شري�شيالم وناجارا جونا �شاجار للطاقة الهند

73.38- �شكة حديد كواريت - رياجادا

93.79- حمطة كهرباء راماجوندام احلرارية )املرحلة الثانية(

108.57626.18- ميناء نافا �سيفا 

17.50- كهرباء مثلث �سنعاء )املرحلة الأولى( اليمن

38.25- تخزين وت�شنيع 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�شنيع 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 �شنعاء 

93.75- تو�سعة حمطة كهرباء العا�سمة 

93.75- تو�سعة حمطات الكهرباء يف عدن 

187.50- حمطة توليد كهرباء غازية يف ماأرب 

)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة

187.50- اإن�شاء معاهد تقنية ومراكز تدريب مهنية تابع اليمن

22.50- اخلدمات الهند�شية مل�شاريع الطرق 

140.00- الطرق الرئي�شية 

75.00- ال�شندوق الجتماعي للتنمية 

90.00- طريق حيدان - اجلمعة - املنزالة

26.25- طريق جمز - غمر - رازح

118.75- الطرق الرئي�شية )قر�س اإ�شايف( 

45.00- كلية الطب والعلوم ال�سحية بجامعة تعز 

112.50- م�شت�شفى احلديدة املركزي 

400.002140.09- طريق عمران - �سنعاء - ذمار - تعز - عدن 

20823.66جمموع قرو�ض اآ�شيا
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)مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعمناطق اأخرى

الدولة

45.00- اإن�شاء الطريق اجلانبي ملدينة دور�س األبانيا

93.75138.75- اإن�ساء طريق تريانا - البا�سان - ت�سوكو�ض - ت�سالف - بلوت�ض

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 

93.75- الطريق الدائري ملدينة زينت�شا

67.50367.50- تاأهيل م�ساكن املهجرين يف البو�سنة والهر�سك 

17.4017.40- �شيانة الطرقجامايكا

16.0016.00- مياه اأبيا �شاموا الغربية

75.00- تاأهيل وجتهيز عدد من م�ست�سفيات الولدة كوبا

112.50- اإعادة تاأهيل �سبكة مياه ال�سرب ملدينة هافانا

150.00337.50- اإعادة تاأهيل نظام املياه وال�سرف ال�سحي ملدينة كاماغواي

60.0060.00- الطريق ال�سريع بري�ستينا - ميرتوفيت�سيكو�شوفو

70.60- مر�سى �سلوك مالطا

41.00- حتلية املياه املاحلة 

42.00153.60- مر�سى �سلوك )املرحلة الثانية( 

1201.81جمموع قرو�ض مناطق اأخرى     

44894.20اإجمايل مبالغ قرو�ض ال�شندوق لكل من اإفريقيا واآ�شيا ومناطق اأخرى
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م�ساهمات اململكة العربية ال�سعودية يف موؤ�س�سات التنمية العربية والإقليمية والدولية حتى 2014/12/31م
م�شاهمة اململكة )٪ من راأ�ض املال( م�شاهمة اململكة )دوالر اأمريكي( راأ�ض املال )دوالر اأمريكي( املوؤ�ش�شة

14.91 487.001.250 3.265.487.000  �سندوق النقد العربي * 
24.00 1.640.985.158 6.840.034.200  ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي ** 
24.46 684.952.444 2.800.000.000 امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اإفريقيا 
17.32 23.303.100 134.574.164                                 املوؤ�س�سة العربية ل�سمان ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات  **   
23.61 6.204.416.000 26.280.000.000  البنك الإ�شالمي للتنمية  *** 
30.00 1.033.279.607 3.435.008.438 �سندوق الأوبك للتنمية الدولية 

****  3.44 8.022.800.000 232.791.000.000 البنك الدويل لالإن�شاء والتعمري 
2.93 10.313.252.500 351.556.491.000  �شندوق النقد الدويل  ***** 
1.11 2.498.330.000 225.800.000.000 هيئة التنمية الدولية
1.20 30.062.000 2.502.450.000 موؤ�س�سة التمويل الدولية 

12.67 462.923.000 3.652.000.000 ال�شندوق الدويل للتنمية الزراعية 
3.12 59.813.000 1.918.180.000 الوكالة الدولية ل�شمان ال�شتثمار 
0.20 193.912.200 103.561.813.800 بنك التنمية الفريقي 

*...............      371.318.163 �شندوق التنمية الفريقي      .................*
22.43 108.990.000 485.735.172 الهيئة العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي  **
15.00 87.600.000 املوؤ�س�سة ال�سالمية لتاأمني ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات  ***                      584.000.000 
15.00 150.000.000 1.000.000.000 املوؤ�س�سة الإ�سالمية لتنمية القطاع اخلا�ض
16.00 120.000.000 750.000.000 املوؤ�س�سة الدولية الإ�سالمية لتمويل التجارة 
10.00 1.000.000.000 10.000.000.000 �شندوق الت�شامن الإ�شالمي للتنمية
25.00 500.000.000 2.000.000.000 احل�ساب اخلا�ض لدعم م�سروعات القطاع اخلا�ض ال�سغرية واملتو�سطة يف الدول العربية

* مت احت�ساب قيمة راأ�ض املال ال�سندوق النقد العربي بتحويل الدينار العربي اإلى دولر وفقااً ل�سعر ال�سرف ال�سائد على اأ�سا�ض قيمة وحدة حقوق ال�سحب اخلا�سة التي تعادل 1.46 دولر اأمريكي ) دي�سمرب 2014م (.

** مت احت�ساب راأ�ض مال كل من ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي، واملوؤ�س�سة العربية ل�سمان الإ�ستثمار واإئتمان ال�سادرات، والهيئة العربية لالإ�ستثمار والإمناء الزراعي على اأ�سا�ض ان �سعر �سرف الدينار الكويتي يعادل 3.42 دولر اأمريكي ) دي�سمرب 2014م (.

*** مت احت�ساب قيمة راأ�ض مال البنك الإ�سالمي للتنمية، واملوؤ�س�سة الإ�سالمية لتاأمني ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات بتحويل الدينار الإ�سالمي اإلى دولر وفقااً ل�سعر ال�سرف ال�سائد على اأ�سا�ض وحدة حقوق ال�سحب اخلا�سة التي تعادل 1.46 دولر اأمريكي ) دي�سمرب 2013م (.

ا لعدم �سداد عدد من الأع�ساء م�ساهمتهم يف الزيادة العادية والإنتقائية لراأ�ض مال البنك لعام 2011م.  **** هذه الن�سبة غري ثابتة نظراً

***** وحدة حقوق ال�سحب اخلا�سة ت�ساوي 1.48 دولر اأمريكي ل�سندوق النقد الدويل ) دي�سمرب 2014م (.

ملحق رقم )2( 
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اجلهات امل�ساركة يف التمويل مع ال�سندوق خالل الفرتة 1395/1394 ـ 1436/1435هـ )1975 - 2014م(
الــجــهــة الــجــهــة

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�شالمي للتنمية ال�شندوق العراقي للتنمية اخلارجية

البنك الآ�سيوي للتنمية البنك الياباين للتعاون الدويل

بنك التنمية الكاريبي �شندوق امل�شاعدات والتعاون الفرن�شي

بنك التنمية لالأمريكتني �شندوق الت�شنيع يف الدول النامية )الدمنارك(

بنك غرب اإفريقيا للتنمية �شندوق التنمية الإفريقي

بنك التنمية لدول غرب اإفريقيا الو�سطى ال�سندوق اجلهوي لتنمية الإحتاد 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 �شندوق النقد الدويل

البنك الدويل لالإن�شاء والتعمري ال�شندوق 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�شويدية 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�شادي )فرن�شا(

بنك الإعمار الأملاين

ملحق رقم )3( 
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