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الـتـقــديـــم
بالنيابة عن زمالئي اأع�شاء جمل�ض اإدارة ال�شندوق ال�شعودي للتنمية، يطيب يل اأْن اأقدَم التقرير ال�شنوي لل�شندوق 1437/1436هـ )2015م(، الذي ي�شتعر�ض جمموعًة من امل�شاريع والربامج التي اأ�شهم 
يف متويلها، كما ي�شتعر�ض ن�شاطه يف جمايل متويل و�شمان ال�شادرات الوطنية من خالل برنامج ال�شادرات التابع لل�شندوق، َويعك�ض ذلك ا�شتمرار وترية الدعم الذي تقّدمه حكومة اململكة العربية 
ال�شعودية ل�شعوب ودول العامل املختلفة من اأجل حتقيق االأهداف التنموية والنهو�ض باالقت�شاد الوطني من غري النفط اخلام. ويف هذا التقرير جند اأنَّ ال�شندوق قد و�شل بن�شاطه وم�شاهماته اإلى 82 دولًة 

ا قارتي اأفريقيا و اآ�شيا. يف العامل وخ�شو�شً

ُيبني التقرير اأنَّ امل�شاريع والربامج التي مت متويلها هذه ال�شنة بلغت 19 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا، منها 9 م�شاريع وبرامج تنموية يف قارة اأفريقيا و10 م�شاريع وبرامج تنموية يف قارة اآ�شيا �شملت جميعها 
قطاعات: البنية االجتماعية، النقل واالت�شاالت، الطاقة، الزراعة وقطاعات اأخرى، َوو�شلت مبالغ اإقرا�شها مًعا اأكرَث من 2454 مليون ريال �شعودي، لي�شبح اإجمايل املبالغ املقدمة من ال�شندوق منذ 
اإن�شائه وحتى �شنة 2015م اأكرث من 47 مليار ريال ُخ�ش�شت لتمويل 578 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا. كما يو�شح التقرير اأنَّ برنامج ال�شادرات اعتمد خالل هذه ال�شنة 16 عملية متويل �شادرات ل�شلع وطنية 
مببلغ اإجمايل جتاوز 8.1 مليار ريال، كما اعتمد اإ�شدار وجتديد 15 وثيقة �شمان �شادرات وطنية بقيمة اإجمالية بلغت 2.6 مليار ريال، لي�شل جمموع ما اعتمده الربنامج منذ انطالقه يف �شنة 2001م 

وحتى �شنة 2015م  287 عمليَة متويٍل و�شماٍن بلغت قيمتها االإجمالية اأكرث من 48.5 مليار ريال. 

وال�شندوق كموؤ�ش�شة متويلية يف الدرجة االأولى ُي�شارك ب�شكل فّعال يف دعم التنمية يف الكثري من الدول النامية من خالل متويله للم�شاريع والربامج التنموية يف خمتلف القطاعات ذات االأولوية مما ُي�شاهم 
يف حتقيق التنميِة امل�شتدامِة، وقد عزز من فعاليته تعاوُنه مع موؤ�ش�شات التمويل التنموي االإقليمية والدولية، باالإ�شافة اإلى متويلِه و�شمانِه �شادرات ال�شلع واخلدمات الوطنية.

اإنَّ ما ا�شتمل عليه هذا التقرير من حقائق واأرقام ليوؤكد اأهمية وحر�ض حكومة خادم احلرمني ال�شريفني، حفظه اهلل، على اال�شتمرار يف دعم امل�شاريع والربامج التنموية يف الدول ال�شقيقة وال�شديقة. 

وختاًما، ي�شرين اأْن اأتقّدَم بال�شكر والتقدير ملقام خادم احلرمني ال�شريفني َوويل عهده االأمني َو ويل ويل العهد على ما ُيولونه من دعٍم لل�شندوق ون�شاطاته املختلفة.

واهلل ويلُّ التوفيق

                                                                                                                                                                                              اإبراهيم بن عبد العزيز الع�ساف
                                                                                                                                                                                                                         وزير املالية ــ رئي�ض جمل�ض االإدارة



نبذة عن الصندوق
• التأسيس:

تاأ�ش�ض 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. 

• األهداف: 
االإمنائية يف  امل�شاريع  امل�شاهمة يف متويل  لل�شندوق هو  الرئي�شي  الهدف  فاإن  كما هو حمدد يف نظامه، 
الدول النامية عن طريق منح القرو�ض لتلك الدول، وتقدمي منٍح للمعونة الفنية لتمويل الدرا�شات والدعم 

املوؤ�ش�شي، ويف دعم ال�شادرات الوطنية غري النفطية عن طريق متويل تلك ال�شادرات و�شمانها. 

• اإلدارة والتنظيم:
�شتة  اإدارة مكون من  وله جمل�ض  مالية م�شتقلة،  ب�شخ�شية معنوية وذمة  تتمتع  موؤ�ش�شة عامة  ال�شندوق 
اأع�شاء يراأ�شه وزير املالية، ويتولى نائب الرئي�ض والع�شو املنتدب ال�شلطة التنفيذية فيه، وهو امل�شوؤول عن 

تنفيذ قرارات جمل�ض االإدارة. 

• رأس المال: 
بداأ ال�شندوق ن�شاطه براأ�ض ماٍل قدره ع�شرة اآالف مليون ريال مقدٍم من حكومة اململكة، ومتت زيادته على 

ثالث مراحل لي�شبح واحًدا وثالثني األف مليون ريال �شعودي.

• مجاالت النشاط:
أوًلا ـ تمويل المشروعات اإلنمائية

الناحية اجلغرافية،  ون�شاطه غري حمدد من  مي�شرة،  تقدمي قرو�ض  ال�شندوق عن طريق  م�شاهمة  تتم 
ويتعامل مبا�شرة مع حكومات الدول النامية للم�شاهمة يف متويل امل�شاريع االإمنائية ذات االأولوية. ويعطي 

ال�شندوق االأولوية يف التمويل للدول االأقل منًوا وذات الدخل املنخف�ض.

ثانًيا ـ تمويل وضمان الصادرات
يقوم ال�شندوق مبهمة دعم ال�شادرات الوطنية غري النفط اخلام عن طريق تقدمي التمويل وال�شمان لها.  

• القواعد األساسية: 
يت�شمن نظاُم ال�شندوِق القواعَد االأ�شا�شية لتقدمي القرو�ض االإمنائية ومتويل و�شمان ال�شادرات.

أوًلا ـ القروض اإلنمائية لتمويل المشاريع التنموية  
َينح ال�شندوُق القرو�َض الإمنائية مراعًيا ال�شروط التالية:

�ِض.  اأ - اأن يثبت لل�شندوق اجلدوى االقت�شادية اأو االجتماعية للم�شروع املطلوب متويله يف البلد املُْقَتِ
ب - اأن يتم دفع مبلغ القر�ض وا�شتداده بالريال ال�شعودي. 

ت - اأالَّ يتجاوز مبلغ القر�ض الأي م�شروع ن�شبة 5٪ من راأ�ض مال ال�شندوق. 
ث - اأالَّ يتجاوز جمموع مبالغ القرو�ض املمنوحة الأي بلد يف اآٍن واحٍد ن�شبَة 10٪ من راأ�ض مال ال�شندوق.

ثانًيا ـ تمويل وضمان الصادرات 
ُيراعي ال�شندوق يف متويل ال�شادرات و�شمانها ال�شروَط التالية: 

اأ - اأن تكون ال�شلع واخلدمات الوطنية املوؤهلُة والقيمُة امل�شافُة كما يلي: 
وال�شلع  النفط،  قطاع  الثانوية يف  التحويلية  املنتجات  ذلك  التحويلية مبا يف  ال�شناعات  منتجات   .1

ال�شناعية والزراعية وال�شادرات من اخلدمات وامل�شاريع  ت�شليم املفتاح. 
2. اأن ُتعادل القيمة امل�شافة املحلية لل�شلع واخلدمات املراد ت�شديرها 25٪ كحد اأدنى. 

ة التمويل:  ب ـ ن�شبة التغطية ومدَّ
1. قد ت�شل ن�شبة متويل ال�شندوق اإلى 100٪ من قيمة عملية الت�شدير تبًعا لنوع ال�شادرات وطبيعة 

العملية واملخاطر التجارية وال�شيا�شية امل�شاحبة لها.
2. تتاوح فتات التمويل بني �شنة واحدة واثنتي ع�شرة �شنة.

3. ن�شبة التغطية خلدمة تاأمني و�شمان ال�شادرات هي 90٪ من قيمة ال�شادرات غري امل�شددة. 

ت ـ العملة امل�شتخدمة: 
ُيعتمد الريال ال�شعودي اأو الدوالر االأمريكي يف جميع عمليات الربنامج. 

ث ـ ال�شمانات الالزمة للح�شول على التمويل: 
ِوفًقا لنوع العملية وخماطرها  ي�شتويف الربنامج ال�شمانات الالزمة للمحافظة على حقوق ال�شندوق 

وال�شفة القانونية الأطرافها.
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الفصل األول
النشاط التنموي خالل السنة 

المالية 1437/1436هـ )2015م(
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اتفاقيات القروض الموقعة

)مباليني الريالت(جـدول رقـم )1-1( 

مبلغ القر�ضا�شم امل�شروعاأ - اأفريقيا
تاريخ توقيع التفاقية

ميالديهجري

           الدولة

112.501436/04/292015/02/18االإ�شكان االجتماعيجيبوتي

22.501436/04/292015/02/18ميناء تاجورا )قر�ض اإ�شايف(جيبوتي

75.001436/06/292015/04/18اإعادة تاأهيل مطار روبرت�ض الدويلليبرييا

22.501436/08/232015/06/10حماية �شواطئ كوتونو )قر�ض اإ�شايف(بنني

45.001437/01/232015/11/05طريق �شوافندريانا ـ فرات�شيهو ـ �شامباينا )املرحلة الثانية(مدغ�شقر

75.001437/01/292015/11/11كهربة جنوب جزيرة " ماهي " )املرحلة الثانية(�شي�شل

483.751437/03/112015/12/22اإن�شاء حمطة كهرباء املرناقيةتون�ض

288.751437/03/122015/12/23اإجناز عدد من امل�شروعات �شمن برنامج اإعادة االإعماراأفريقيا الو�شطى

56.251437/03/182015/12/29اإن�شاء طريق نياقاتاري ـ بايومبا ـ با�شيرواندا

1181.25املجموع

َعُة   أوًلا - اتفاقيات القروض الُمَوقَّ
ا�شتمراًرا لدور ال�شندوِق يف االإ�شهام يف دعم التنمية بعدٍد من الدول امل�شتفيدة يف �شتى اأنحاء العامل من الدول النامية، فقد َوّقَع ال�شندوُق 19 اتفاقيَة قر�ٍض خالل ال�شنة املالية 1437/1436هـ )2015م( مع 15 
دولًة ناميًة بلغت قيمتها االإجمالية 2454.12 مليون ريال، وذلك للم�شاهمة يف متويل 19 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا، 9 منها يف القارة االأفريقية بلغت قيمتها االإجمالية 1181.25 مليون ريال، و10 م�شاريع يف القارة 

االآ�شيوية بلغت قيمتها االإجمالية 1272.87 مليون ريال، ويت�شح ذلك يف اجلدول التايل: 
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)مباليني الريالت(جـدول رقـم )1-1( 

مبلغ القر�ضا�شم امل�شروعب - اآ�شيا
تاريخ توقيع التفاقية

ميالديهجري

الدولة

187.501436/03/162015/01/07طريق اأرملك �شابزاك ـ قلعه نو )اتفاقية معدلة(اأفغان�شتان

93.751436/05/052015/02/24تطوير نظام الري يف منطقة دوندوانيبال

112.501436/10/122015/07/28برنامج امل�شاكن الريفية احلديثة )يف منطقة خوارزم(اأوزبك�شتان

300.001436/12/012015/09/14تطوير جزيرة هولهومايلاملالديف

225.001437/01/172015/10/30حت�شني طريق بردنيا ـ بدوال ـ ت�شينكلندي�شري النكا

45.001437/01/172015/10/30م�شت�شفى ال�شرع واملراكز ال�شحية )قر�ض اإ�شايف(�شري النكا

200.001437/02/182015/11/30الوحدة البخارية الرابعة ملحطة توليد كهرباء ال�شمرا )الدورة املركبة(االأردن

39.001437/02/212015/12/03تو�شعة امل�شت�شفى العام ملحافظة هوا بنفيتنام

36.001437/02/212015/12/03طريق مركز مقاطعة تان ينفيتنام

34.121437/02/212015/12/03تو�شعة الكلية املهنية يف حمافظة ها نامفيتنام

  1272.87املجموع

2454.12الإجمايل )اأ + ب(
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 )مباليني الريالت(جدول رقم )2-1(

٪ من الإجمايلاملبلغ عدد امل�شاريع القطاع 
7647.2526.37اأ ـ النقل واالت�شاالت

  1 ـ النقل
549.75   5ـ الطرق

ـــــــ ال�شكك احلديدية
  122.5ـ املوانئ البحرية

       175ـ املطارات
ــ    ــــ2 ـ االت�شاالت

193.753.82ب ـ الزراعة
3758.7530.92ت ـ الطاقة

5343.1213.98ث ـ البنية االجتماعية
ــ     ــــ1 ـ املياه وال�شرف ال�شحي

2134.12 ـ التعليم
       3284 ـ ال�شحة

       42225 ـ االإ�شكان والتنمية احل�شرية
ــ     ــــج ـ ال�شناعة والتعدين
3611.2524.91ح ـ القطاعات االأخرى

192454.12100.00الإجــمالــي

التوزيع القطاعي للقروض الموقعة

َعِة  ثانًيا ـ التوزيع القطاعي للقروض الُمَوقَّ
اأ�شهم ال�شندوق خالل �شنة 2015م يف متويل 19 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا مببلغ اإجمايل مقداره 2454.12 مليون ريال. وحظي قطاع الطاقة بالن�شيب االأكرب من املبلغ االإجمايل حيث ُمِولت 3 م�شاريع قيمتها 
االإجمالية 758.75 مليون ريال بن�شبة 30.92٪، يليه قطاع النقل واالت�شاالت الذي ا�شتمل على 7 م�شاريع مببلغ اإجمايل مقداره 647.25 مليون ريال بن�شبة 26.37٪ وهو القطاع االأكرب من حيث عدد امل�شاريع 
املمولة. ثم تلتُه القطاعات االأخرى فا�شتملت على 3 م�شاريع مببلغ اإجمايل مقداره 611.25 مليون ريال بن�شبة 24.91٪ ، اأما قطاع البنية االجتماعية فا�شتمل على 5 م�شاريع، اثنان منها يف قطاع ال�شحة وم�شروع 
واحد يف قطاع التعليم وم�شروعان يف قطاع االإ�شكان والتنمية احل�شرية مببلغ اإجمايل مقداره 343.12 مليون ريال م�شكلًة 13.98٪ ، اأما قطاع الزراعة فقد ا�شتمل على م�شروٍع واحٍد مببلغ اإجمايل مقداره 93.75 

مليون ريال بن�شبة 3.82٪ من اإجمايل م�شاهمات ال�شندوق، ويت�شح كل ذلك من خالل اجلدول التايل: 



15
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َعُة اتفاقياُت تمويِلها    ثالًثا ـ المشاريع الُمَوقَّ

•  أهداف َووصف المشروع:
اإكمال  خالل  من  الأفغان�شتان  الغربية  ال�شمالية  املناطق  يف  واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية  دعم  اإلى  امل�شروع  يهدف 
الطريق الدائري، وذلك بت�شييد طريق بني اأرملك و�شابزاك وقلعه نو طوُلُه حوايل 83 كيلومًتا. ويتكون امل�شروع مما يلي:

االأعمال التابية.   .1
اأعمال ت�شريف املياه.  .2

اأعمال تهيئة طبقات االأ�شا�ض والر�شف.   .3
اأعمال اجل�شور والعّبارات.  .4

االإ�شارات والعالمات املرورية.  .5
اخلدمات الهند�شية.  .6

أفغانستان
طريق اأرملك ـ �شابزاك ـ قلعه نوا�شم امل�شروع

)اتفاقية معدلة(

1978.87 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�شروع

187.50 مليون ريالم�شاهمة ال�شندوق

1436/03/16هـ   2015/01/07متاريخ توقيع االتفاقية

نهاية �شنة  2016مالتاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

وزارة االأ�شغال العامةاجلهة امل�شوؤولة عن التنفيذ
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جيبوتي
الإ�شكان الجتماعيا�شم امل�شروع

450.00 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�شروع

112.50 مليون ريالم�شاهمة ال�شندوق

1436/04/29هـ   2015/02/18متاريخ توقيع االتفاقية

نهاية �شنة  2017مالتاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

امانة الدولة لدى وزارة االإ�شكان والتعمرياجلهة امل�شوؤولة عن التنفيذ

•  أهداف َووصف المشروع:
وحت�شني  املحدود،  الدخل  ذوي  ا  خ�شو�شً املواطنني،  م�شاكن  على  املتزايد  الطلب  تلبية  يف  االإ�شهام  اإلى  امل�شروع  يهدف 
احل�شرية  املناطق  �شكان  ن�شبة  ترتفع  حيث  جيبوتي،  العا�شمة  يف  املالئم  ال�شكن  توفري  خالل  من  االجتماعية  ظروفهم 
بن�شبة 77٪ من اإجمايل عدد ال�شكان، وي�شكل امل�شروع جزءًا من برنامج اإ�شكاين ي�شمل بناء حوايل 4000 وحدة �شكنية ُتقدر 
املعي�شية  للم�شاعدة يف حت�شني الظروف  اأمريكي، منها 1000 وحدة �شكنية،  االإجمالية بحوايل 120 مليون دوالر  تكلفتها 
للمواطنني الذي يعي�شون يف م�شاكن ع�شوائية ومناطق �شعبية مكتظة بال�شكان )اأحياء ال�شفيح(. ويتكون امل�شروع مما يلي:

اإعداد الدرا�شات االأولية التح�شريية للم�شروع وبرنامج تنفيذه.  .1
بناء حوايل 1000 وحدة �شكنية مق�شمة اإلى فئتني خمتلفتني من حيث امل�شاحة 95 مًتا مربًعا و115 مًتا مربًعا.  .2

اإن�شاء م�شاحات جتارية ومرافق للخدمات االجتماعية وم�شجٍد يت�شع الأكرث من1000 م�شٍل ومركٍز جتارٍي ومرافق اإدارية.  .3
اإن�شاء الطرق و�شبكات توزيع مياه ال�شرب والكهرباء و�شبكة ال�شرف ال�شحي.  .4

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم واملخططات، وامل�شاعدة يف كل ما يتعلق باملناق�شات واالإ�شراف على تنفيذ امل�شروع.  .5
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جيبوتي
ميناء تاجورا )قر�ض اإ�شايف(ا�شم امل�شروع

281.25 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�شروع

22.50 مليون ريالم�شاهمة ال�شندوق

1436/04/29هـ   2015/02/18متاريخ توقيع االتفاقية

نهاية �شنة  2016مالتاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

اجلهة امل�شوؤولة عن التنفيذ
موؤ�ش�شة موانئ جيبوتي الدولية التابعة لوزارة 

التجهيزات والنقل

•  أهداف َووصف المشروع:
ي�شعى امل�شروع لتطوير خدمات النقل البحري يف جمهورية جيبوتي، ملواكبة منو الطلب على حركة النقل البحري، 
ا املنطقة ال�شمالية، و�شيوؤدي ذلك اإلى ت�شجيع وتطوير  واالإ�شهام يف دعم التنمية االقت�شادية واالجتماعية، وخ�شو�شً
ا مع جمهورية اإثيوبيا يف الغرب واجلمهورية  قطاعي التجارة وال�شناعة يف املنطقة وحركة النقل االإقليمي خ�شو�شً

اليمنية يف ال�شرق، مما يوؤدي اإلى تنمية املناطق ال�شمالية واجلنوبية يف البالد. ويتكون امل�شروع مما يلي: 
اأعمال احلفر البحري والردم والر�شف البحري واإن�شاء حواجز االأمواج وملحقاتها.   .1

املباين واأعمال ال�شبكات واخلدمات.  .2
املعدات والتجهيزات واالأثاث.  .3

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم واملخططات، واالإ�شراف على تنفيذ امل�شروع واإدخال التعديالت ال�شرورية على   .4
الت�شاميم اأثناء التنفيذ.
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نيبال
تطوير نظام الري يف منطقة دوندواا�شـم امل�شروع

221.25 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�شروع

93.75 مليون ريالم�شاهمة ال�شندوق

1436/05/05هـ   2015/02/24متاريخ توقيع االتفاقية

نهاية �شنة  2018مالتاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

اإدارة الري اجلهة امل�شوؤولة عن التنفيذ

•  أهداف َووصف المشروع:
يهدف امل�شروع اإلى دعم قطاع الزراعة يف جمهورية نيبال الدميقراطية االحتادية من خالل تطوير نظام الري يف 
منطقة بانكي �شمن م�شروع تطوير منطقة املنت�شف الغربي من نيبال، مما ي�شاعد على تلبية املتطلبات ال�شرورية يف 
تطوير االإنتاج الزراعي من خالل توفري �شبكة الري واأعمال احلماية لالأرا�شي الزراعية يف املنطقة التي يقطنها اأكرث 

من 500 األف ن�شمة تقريًبا. وُيقدر عدد الُقرى امل�شتفيدة بحوايل 13 قرية. ويتكون امل�شروع مما يلي: 
االأعمال املدنية وت�شمل اإن�شاء القناة الرئي�شية وقناة الربط والقنوات الفرعية.   .1

توريد وتركيب املعدات الكهربائية وامليكانيكية لنظام الري.  .2
ا�شتمالكات االأرا�شي يف بع�ض مناطق امل�شروع.  .3

اإعداد الت�شاميم وم�شتندات املناق�شة واالإ�شراف على تنفيذ امل�شروع.  .4
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ليبيريا
اإعادة تاأهيل مطار روبرت�ض الدويلا�شم امل�شروع

225.00 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�شروع

75.00 مليون ريالم�شاهمة ال�شندوق

1436/06/29هـ   2015/04/18متاريخ توقيع االتفاقية

نهاية �شنة  2015مالتاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

هيئة مطار ليبرييااجلهة امل�شوؤولة عن التنفيذ

•  أهداف َووصف المشروع:
االأعمال  اإلى  باالإ�شافة  الدويل،  روبرت�ض  مطار  يف  الرئي�شي  املدرج  تهيئة  واإعادة  �شيانة  اإلى  امل�شروع  يهدف 
اجلوية  البوابة  املطار  هذا  وُيعد  االإطفاء،  مبركز  اخلا�شة  املعدات  بع�ض  وتوفري  للمدرج،  الالزمة  الكهربائية 
الرئي�شية التي تخدم ال�شكان املُقدر عددهم باأكرث من 4 ماليني ن�شمة، وي�شعى هذا امل�شروع اإلى تطوير عمليات 

ا قطاعي التعدين واالأخ�شاب. ويتكون امل�شروع مما يلي:  الت�شدير واال�شترياد وخ�شو�شً
االأعمال املدنية والتمهيدية واأعمال ال�شفلتة والر�شف.  .1

اأعمال االإنارة للمدرج الرئي�شي واملمرات الفرعية وتطوير نظام توليد الطاقة الكهربائية.  .2
3.  جتهيز مركز االإطفاء يف املطار باملعدات الالزمة من �شاحنات اإطفاء واأجهزة �شالمة.

مراجعة الت�شاميم وامل�شاركة يف عملية تقييم املقاولني وتر�شية العقود واالإ�شراف على تنفيذ امل�شروع.  .4
اإن�شاء وحدة تنفيذ خا�شة بامل�شروع حتت اإ�شراف مبا�شر من املمولني واال�شت�شاري.  .5
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بنين
حماية �شواطئ كوتونو )قر�ض اإ�شايف( ا�شم امل�شروع

247.00 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�شروع

22.50 مليون ريالم�شاهـمة ال�شـندوق

1436/08/23هـ   2015/06/10متاريخ توقيع االتفاقية

�شبتمرب  2016مالتاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

وزارة االإعمار وال�شكن وال�شرف ال�شحياجلهة امل�شوؤولة عن التنفيذ

•  أهداف َووصف المشروع:
يهدف امل�شروع اإلى حماية �شواطئ العا�شمة كوتونو من التعرية واالجنرافات الرملية بفعل التيارات القادمة من 
املحيط االأطل�شي، وحماية املناطق ال�شكنية واال�شتثمارات القائمة على ال�شاطئ، وت�شجيع اال�شتثمارات ال�شياحية 

يف منطقة امل�شروع، عن طريق اإن�شاء عدد من امل�شّدات البحرية مبحاذاة ال�شاحل. ويتكون امل�شروع مما يلي: 
االأعمال املدنية حلماية �شواطئ العا�شمة كوتونو.  .1

اخلدمات اال�شت�شارية لالإ�شراف على تنفيذ امل�شروع.  .2
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أوزبكستان
برنامج امل�شاكن الريفية احلديثةا�شم امل�شروع

)يف منطقة خوارزم(

311.00 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�شروع

112.50 مليون ريالم�شاهـمة ال�شـندوق

1436/10/12هـ   2015/07/28متاريخ توقيع االتفاقية

نهاية �شنة  2017مالتاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

ال�شركة الهند�شية التخ�ش�شية QQIاجلهة امل�شوؤولة عن التنفيذ

•  أهداف َووصف المشروع:
االجتماعية  املرافق  وتطوير  التحتية  البنية  �شبكات  وحت�شني  االأرياف  ل�شكان  حديثة  م�شاكن  توفري  اإلى  امل�شروع  يهدف 
واخلدمية، و�شوف ي�شاعد تنفيذ امل�شروع على دعم امتالك املواطنني منازل منا�شبة لهم يف 10 اأقاليم ريفية يف منطقة 
خوارزم وهي: قورالن، �شافات، ياجني بازار، كو�شي كوبري، اأورقنج، خيفا، كانكا، ياجن يارك، باقات، خاز اأرا�شب. ويتكون 

امل�شروع مما يلي:
اإن�شاء 959 وحدة �شكنية.  .1

اإن�شاء البنية التحتية ملا يقارب 13 جممع �شكني مبرافقه االجتماعية واخلدمية.  .2
الت�شميم واالإ�شراف على تنفيذ الوحدات ال�شكنية والبنية التحتية ل�شبكات اخلدمات العامة واملراكز االجتماعية.  .3

اإن�شاء وحدة تنفيذ مل�شاريع الربنامج.  .4
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المالديف
تطوير جزيرة هولهومايلا�شـم امل�شروع

600.00 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�شروع

300.00 مليون ريالم�شاهمة ال�شندوق

1436/12/01هـ   2015/09/14متاريخ توقيع االتفاقية

نهاية �شنة  2018مالتاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

�شركة تطوير االإ�شكاناجلهة امل�شوؤولة عن التنفيذ

•  أهداف ووصف المشروع:
يهـدف امل�شروع اإلى توطني حوايل 160 األف ن�شمة من ال�شكان يف جزيرة هولهومايل ونقلهم من اجلزر ال�شغرية 

ذات املخاطر العالية التي ال تتوفر بها اخلدمات االأ�شا�شية. ويتكون امل�شروع مما يلي: 
حماية ال�شواطئ عن طريق اإن�شاء ال�شفائح الفوالذية واأعمدة التغطية.  .1

اإن�شاء قناة عبور هولهومايل للربط بني اجلزيرتني وقناة عبور تربط بني املنطقة ال�شكنية واالقت�شادية.  .2
اإن�شاء مينائني يف جزيرة هولهومايل وت�شييد 4 ج�شور مب�شارين تربط �شفتي اجلزيرة.  .3

ت�شييد ج�شرين لربط مرا�شي ال�شفن وتنمية البنية التحتية.   .4
حماية ال�شواطئ بحزام خر�شاين حلماية اجلزيرة.  .5

اخلدمات اال�شت�شارية والهند�شية ملراجعة الت�شاميم واالإ�شراف على التنفيذ.  .6
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سري النكا
حت�شني طريق بردنيا - بدول - ت�شينكلنديا�شم امل�شروع

525.00 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�شروع

225.00 مليون ريالم�شاهمة ال�شندوق

1437/01/17هـ   2015/10/30متاريخ توقيع االتفاقية

نهاية �شنة  2019مالتاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

هيئة تنمية الطرق التابعة لوزارة الطرق ال�شريعةاجلهة امل�شوؤولة عن التنفيذ

•  أهداف َووصف المشروع:
يهدف امل�شروع اإلى حت�شني طريق بردنيا ـ بدوال ـ ت�شينكلندي بجمهورية �شري النكا، اإْذ ُيعُد طريًقا مهًما لربط مقاطعة 
باتيكالوا  �شواطئ مدينة  اإلى  ال�شياح من منطقة كاندي  تنقل  امل�شروع على  ي�شاعد  و�شوف  الو�شط،  ال�شرق مبقاطعة 
ا اإلى تعزيز اال�شتفادة من البنى التحتية ودمج  وعلى نقل املنتجات الزراعية بني مناطق امل�شروع، ويهدف امل�شروع اأي�شً
ال�شكان يف املناطق الريفية وتخفي�ض تكاليف التنقل وال�شحن لالأفراد واملن�شئات ال�شناعية. ويتكون امل�شروع مما يلي:

االأعمال املدنية.  .1
اخلدمات اال�شت�شارية.  .2

وحدة اإدارة امل�شروع.  .3
ا�شتمالكات االأرا�شي.  .4
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سري النكا
م�شت�شفى ال�شرع واملراكز ال�شحية ا�شـم امل�شروع

)قر�ض اإ�شايف(

281.25 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�شروع

45.00 مليون ريالم�شاهمة ال�شندوق

1437/01/17هـ  2015/10/30متاريخ توقيع االتفاقية

نهاية �شنة  2016مالتاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

وزارة ال�شحة والتغذية والطب الطبيعياجلهة امل�شوؤولة عن التنفيذ

•  أهداف ووصف المشروع:
يهدف امل�شروع اإلى تلبية االحتياجات ال�شحية املتزايدة من خدمات معاجلة االإ�شابات من اأمرا�ض ال�شرع والت�شنجات 
الناجتة عن زيادة يف طاقة املخ الكهربائية وتدريب الكوادر الطبية، وذلك عن طريق اإكمال وجتهيز م�شت�شفًى متخ�ش�ض 

ب�شعة اإجمالية مقدارها 242 �شريًرا يف جممع امل�شت�شفى الوطني بالعا�شمة كولومبو. ويتكون امل�شروع مما يلي:
املقطعية  االأ�شعة  االأولية وجناح  والعناية  املركزة  العناية  وق�شم  العمليات اجلراحية  ق�شم  يتكون من  اإن�شاء مبنى   .1
والرنني املغناطي�شي وجهاز ت�شوير االأوعية الرقمي وجناح التمارين الطبيعية وعيادات الفح�ض االأويل وخمترب 

فح�ض العينات وجناح للعالج االإ�شعاعي وجناح علم االأمرا�ض وغريها.
الطبيعي  والعالج  املغناطي�شي  بالرنني  والت�شوير  الطبيعية  واالأ�شعة  املقطعية  االأ�شعة  كاأجهزة  الطبية  املعدات   .2

والتجهيزات الطبية العامة.
اإن�شاء عيادات اأولية متخ�ش�شة موزعة يف جميع اأنحاء �شري النكا.  .3

اخلدمات اال�شت�شارية واخلدمات الهند�شية ملراجعة الت�شاميم واالإ�شراف على التنفيذ.  .4
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مدغشقر
طريق �شوافندريانا - فرات�شيهو - �شامباينا ا�شم امل�شروع

)املرحلة الثانية(

96.00 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�شروع

45.00 مليون ريالم�شاهمة ال�شندوق

1437/01/23هـ   2015/11/05متاريخ توقيع االتفاقية

�شبتمرب �شنة  2018مالتاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

وزارة االأ�شغال العامةاجلهة امل�شوؤولة عن التنفيذ

•  أهداف َووصف المشروع:
واالقت�شادية  االإدارية  باملراكز  وربطها  مدغ�شقر  جمهورية  يف  الو�شطى  املنطقة  عزلة  فك  اإلى  امل�شروع  يهدف 
وحت�شني كفاءة املرور وال�شالمة املرورية وحت�شني عملية تنقل �شكان االأرياف والذين ُيقدر عددهم مبليون ن�شمة 
وت�شهيل نقل املنتجات الزراعية يف منطقة امل�شروع مما يدعم التنمية الزراعية واالقت�شادية لهذه املنطقة التي 

ت�شم 30 قرية ت�شتهر بتبية املا�شية واالإنتاج الزراعي ويتكون امل�شروع مما يلي: 
االأعمال الهند�شية املدنية واالإن�شائية وجتهيزات ال�شالمة وحمطة لوزن املركبات.  .1

اإعداد الدرا�شات الفنية والدرا�شات البيئية وملف املناق�شة واالإ�شراف عليها.  .2
دعم وحدة تنفيذ امل�شروع من خالل توريد مركبتي دفٍع رباعي واأجهزة حا�شوبية والتجهيزات واالثاث.  .3

املراجعة املالية للم�شروع من قبل حما�شب قانوين حملي.  .4
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سيشل
كهربة جنوب جزيرة ماهي )املرحلة الثانية(ا�شـم امل�شروع

135.00 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�شروع

75.00 مليون ريالم�شاهمة ال�شندوق

1437/01/29هـ  2015/11/11متاريخ توقيع االتفاقية

نهاية �شنة  2018مالتاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

�شركة اخلدمات العامةاجلهة امل�شوؤولة عن التنفيذ

•  أهداف ووصف المشروع:
يهدف امل�شروع اإلى حت�شني �شبكة نقل وتوزيع الكهرباء يف جنوب جزيرة ماهي ل�شمان جودة الطاقة الكهربائية ودعم 
االأن�شطة االقت�شادية يف خمتلف القطاعات، وذلك من خالل دعم ال�شبكة احلالية واإن�شاء حمطات فرعية ومتديد 
ا على دعم االأن�شطة  خطوط نقل كهربائية، حيث ي�شتفيد من هذ� �مل�شروع �أكرث من 73 األف ن�شمة، و�شي�شاعد اأي�شً
التجارية وتطوير قطاع ال�شياحة الذي ُيعد املورد االقت�شادي الرئي�شي يف جمهورية �شي�شل. ويتكون امل�شروع مما يلي:

توريد وتركيب خطوط 33 كيلوفولت مع األياف ب�شرية.  .1
على  العامة  اخلدمات  �شركة  �شي�شاعد  "�شكادا" الذي  باأنظمة  كيلوفولت   33 بجهد  فرعية  حمطات  اإن�شاء    .2

حت�شني التخطيط الت�شغيلي لل�شبكات ونظام الطاقة.
اإعداد ملفات الت�شاميم وملفات املناق�شة واالإ�شراف على تنفيذ امل�شروع.   .3

دعم وحدة تنفيذ امل�شروع من خالل توفري التجهيزات الالزمة.   .4
تخفيف االآثار البيئية الناجتة عن اأعمال امل�شروع.   .5

ا�شتمالك االأرا�شي.   .6
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األردن
الوحدة البخارية الرابعة ملحطة توليد ا�شم امل�شروع

كهرباء ال�شمرا )الدورة املركبة(

401.25 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�شروع

200.00 مليون ريالم�شاهمة ال�شندوق

1437/02/18هـ  2015/11/30متاريخ توقيع االتفاقية

نهاية �شنة  2019مالتاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

�شركة ال�شمرا لتوليد الكهرباء امل�شاهمة اجلهة امل�شوؤولة عن التنفيذ
اخلا�شة املحدودة

•  أهداف َووصف المشروع:
يهدف امل�شروع اإلى االإ�شهام يف تلبية الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية يف اململكة االأردنية الها�شمية من خالل 
رفع قدرة حمطة توليد كهرباء ال�شمرا من حوايل 1177 ميجاوات اإلى 1252 ميجاوات وذلك عن طريق اإ�شافة 
وحدة توليد بخارية رابعة بقدرة 75 ميجاوات تعمل على احلرارة املنبعثة من وحدة التوليد الغازية ال�شابعة بحيث 

ت�شكالن جمموعة التوليد بنظام الدورة املركبة. ويتكون امل�شروع مما يلي:
االأعمال املدنية وامليكانيكية والكهربائية.  .1

ومنظومة  الثانوي  واملحول  الرئي�شية  القدرة  الرئي�شي وحمول  د  واملَُولِّ بخارية  توليد  وحدة  وتركيب  توريد   .2
توزيع الكهرباء.

اإعداد الت�شاميم َووثائق العطاءات واالإ�شراف على تنفيذ امل�شروع.  .3
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فيتنام
تو�شعة امل�شت�شفى العام ملحافظة هوا بنا�شـم امل�شروع

78.00 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�شروع

39.00 مليون ريالم�شاهمة ال�شندوق

1437/02/21هـ  2015/12/03متاريخ توقيع االتفاقية

نهاية �شنة  2019مالتاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

اللجنة ال�شعبية يف مقاطعة هوا بناجلهة امل�شوؤولة عن التنفيذ

•  أهداف ووصف المشروع:
الكوادر  وتدريب  وتاأهيل  بن،  هوا  منطقة  يف  ال�شحية  اخلدمات  على  املتزايد  الطلب  تلبية  اإلى  امل�شروع  يهدف 
الب�شرية وذلك عن طريق اإن�شاء مبنى متخ�ش�ض للعيادات الداخلية ب�شعة 180 �شريًرا ومبنى متخ�ش�ض لالأورام، 
ويقع امل�شروع يف غرب جمهورية فيتنام على بعد 100 كيلومٍت من العا�شمة هانوي يف منطقة ُتعدُّ من اأفقر املناطق 

يف اجلمهورية. ويتكون امل�شروع مما يلي:
مربٍع  مٍت   10800 بحوايل  ُتقدر  اإجمالية  م�شاحة  على  االأوبئة  ومكافحة  الداخلية  العيادات  مبنى  اإن�شاء   .1

وب�شعة 180 �شريًرا.
اإن�شاء مبنى خم�ش�ض لالأورام على م�شاحة اإجمالية ُتقدر بحوايل 4870 مًتا مربًعا وب�شعة 80 �شريًرا.  .2

جتهيز املعدات الطبية واالأثاث للمباين.  .3
اخلدمات اال�شت�شارية والهند�شية ملراجعة الت�شاميم واالإ�شراف على تنفيذ امل�شروع.  .4
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فيتنام
طريق مركز مقاطعة تان ينا�شم امل�شروع

72.00 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�شروع

36.00 مليون ريالم�شاهمة ال�شندوق

1437/02/21هـ  2015/12/03متاريخ توقيع االتفاقية

نهاية �شنة  2019مالتاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

اللجنة ال�شعبية يف مقاطعة النق �شوناجلهة امل�شوؤولة عن التنفيذ

•  أهداف َووصف المشروع:
لت�شهيل احلركة  وذلك  كان،  باك  ومقاطعة  �شون  النق  مقاطعة  بني  الطريق  وتو�شيع  اإلى حت�شني  امل�شروع  يهدف 
التجارية والتنقل بني املقاطعتني، حيث يربط الطريق بني كل من حمافظات هوا تام َوبنه قيا ومقاطعة النق �شون 
اإلى مقاطعات كونق لوي ونا ري وبا كان، وُتعد مقاطعة النق �شون ذات مكانة اقت�شادية هامة يف جمهورية فيتنام، 
ال�شينية.  الفيتنامية  رئي�شية على طول احلدود  اأ�شواق  و7  ال�شني  بها منفذان حدوديان مع جمهورية  ُيوجد  اإْذ 

ويتكون امل�شروع مما يلي:
بناء طريق يحتوي على اأر�شفة وج�شور ممتد بني املقاطعات اإلى مركز مقاطعة تان ين بطول 21 كيلومًتا.  .1

نظام ال�شرف ال�شحي والقنوات.  .2

اإعادة التوطني يف منطقة امل�شروع.  .3
اخلدمات اال�شت�شارية والهند�شية ملراجعة الت�شاميم واالإ�شراف على تنفيذ امل�شروع.  .4
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فيتنام
تو�شعة الكلية املهنية يف حمافظةها ناما�شـم امل�شروع

68.25 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�شروع

34.12 مليون ريالم�شاهمة ال�شندوق

1437/02/21هـ  2015/12/03متاريخ توقيع االتفاقية

نهاية �شنة  2019مالتاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

اللجنة ال�شعبية يف حمافظة ها ناماجلهة امل�شوؤولة عن التنفيذ

•  أهداف ووصف المشروع:
يهدف امل�شروع اإلى حت�شني خمرجات التعليم املهني من حيث النوعية والكمية، وذلك لتلبية الطلب املتزايد على هذا 
النوع من املهن يف حمافظة ها نام واملحافظات االأخرى، وذلك بتو�شعة الكلية املهنية يف حمافظة ها نام حيث يبلغ عدد 

ال�شكان حوايل 800 األف ن�شمة. ويتكون امل�شروع مما يلي:
هيئة  و�شكن  الفيزيائية  واملعامل  واملكتبة  املعلومات  واأنظمة  النظري  للتدريب  خم�ش�شة  مباين  ت�شعة  اإن�شاء   .1

التدري�ض و�شكن الطالب على م�شاحة ُتقدر باأكرث من 22 األف مٍت مربٍع.
اأعمال البنية التحتية وت�شمل احلديقة والطرق وخدمات ال�شرف ال�شحي ومياه ال�شرب واخلدمات االأخرى.  .2

التجهيزات واالأثاث.  .3
اخلدمات اال�شت�شارية والهند�شية ملراجعة الت�شاميم واالإ�شراف على تنفيذ امل�شروع.  .4
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تونس
اإن�شاء حمطة كهرباء املرناقيةا�شم امل�شروع

1346.25 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�شروع

483.75 مليون ريالم�شاهمة ال�شندوق

1437/03/11هـ  2015/12/22متاريخ توقيع االتفاقية

نهاية �شنة  2018مالتاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

ال�شركة التون�شية للكهرباء والغازاجلهة امل�شوؤولة عن التنفيذ

•  أهداف َووصف المشروع:
يهدف امل�شروع اإلى املحافظة على قدرات توليد الكهرباء يف اجلمهورية التون�شية مبا يتما�شى مع الطلب املتنامي 
عليها وذلك من خالل توريد وتركيب وحدتني من التوربينات الغازية لتوليد الكهرباء بدورة مفتوحة، مع توفري كل 
ما يلزم من معدات كهروميكانيكية وكيابل وجميع اخلدمات الهند�شية والفنية والتدريب. ويتكون امل�شروع مما يلي:

اأعمال املعدات الرئي�شية والتوليد الكهربائي.  .1
املعدات امليكانيكية والكهربائية.  .2

اأدوات ال�شيانة وقطع الغيار.  .3
االأعمال املدنية.   .4

ا�شتمالك االأرا�شي والدعم املوؤ�ش�شي والدرا�شات الفنية والبيئية وربط اخلدمات.  .5
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أفريقيا الوسطى 
اإجناز عدد من امل�شروعات �شمن ا�شـم امل�شروع

برنامج اإعادة الإعمار

288.75 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�شروع

288.75 مليون ريالم�شاهمة ال�شندوق

1437/03/12هـ  2015/12/23متاريخ توقيع االتفاقية

نهاية �شنة  2018مالتاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

وزارة االقت�شاد والتخطيط والتعاون الدويلاجلهة امل�شوؤولة عن التنفيذ

•  أهداف ووصف المشروع:
يهدف برنامج اإعادة االإعمار، اإلى منو االقت�شاد وحماربة الفقر والبطالة من خالل توفري عدد من اخلدمات لعدة قطاعات رئي�شية هي 

ال�شحة والتعليم والنقل واملياه والطاقة. ويتكون هذا الربنامج من متويل عدة م�شاريع على النحو التايل:
اإعادة تاأهيل 66 مركًزا �شحًيا موزعة على عدد من املناطق خارج العا�شمة بانغي، ويهدف كل مركز اإلى تقدمي الرعاية ال�شحية حلوايل   .1

20 األف ن�شمة من �شكان االأرياف.
اإعادة تاأهيل مدر�شة ماري جان من خالل ترميم املبنيني الرئي�شيني وتاأثيثهما واإن�شاء �شور لها لتتمكن من ا�شتيعاب 3000 طالب وطالبة.  .2

تو�شعة جامعة بانغي باإن�شاء مبنيني ي�شتوعب كل منهما 600 طالٍب واإ�شكان جديد للطالب وبناء �شور حميط باحلرم اجلامعي، من اأجل   .3
متكني اجلامعة من ا�شتقبال حوايل 20 األف طالٍب.

جتديد خط مياه مدينة بانغي بطول 51 كيلومًتا من خط املياه القائم وبناء خزان مياه ومد خط مياه جديد ملعاجلة م�شكلة و�شول املياه   .4
للجزء ال�شمايل من العا�شمة بانغي، ويهدف هذا امل�شروع اإلى توفري املياه لكافة �شكانها واملُقدر عددهم بحوايل 750 األف ن�شمة.

تقوية اإنتاج الكهرباء يف العا�شمة بانغي عن طريق اإن�شاء حمطة حرارية لتوليد طاقة كهربائية مقدارها 10 ميجاوات.  .5
اإ�شاءة طرق العا�شمة بانغي مل�شافة ُتقدر بحوايل 10 كيلومتات من الطرق.  .6

اإعادة تاأهيل مدرج مطار بانغي بطول 2.8 كيلومٍت.  .7
اإعادة تاأهيل طريق مطار بانغي بالكامل مع زيادة عر�شه حلوايل 25 مًتا.  .8

9. اخلدمات االإ�شت�شارية َوالهند�شية  َواإعداد الدرا�شات الفنية َو الت�شاميم واالإ�شراف على تنفيذ م�شاريع الربنامج.



33

التقرير السنوي 2015 م

رواندا
اإن�شاء طريق نياقاتاري - بايومبا - با�شيا�شم امل�شروع

331.87 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�شروع

56.25 مليون ريالم�شاهمة ال�شندوق

1437/03/18هـ  2015/12/29متاريخ توقيع االتفاقية

نهاية �شنة  2018مالتاريخ املتوقع الإكمال امل�شروع

هيئة تطوير النقل الرواندية اجلهة امل�شوؤولة عن التنفيذ

•  أهداف َووصف المشروع:
املركبات  ت�شغيل  تكاليف  خف�ض  اإلى  ويهدف  العام،  النقل  قطاع  لتطوير  احلكومة  برنامج  �شمن  امل�شروع  يدخل 
وتقليل ن�شبة احلوادث وتوفري �شيانة الطرق وخف�ض تكاليف ال�شفر وزيادة االإنتاج الزراعي يف منطقة امل�شروع. 
و�شوف ُي�شهم يف خلق فر�ض عمل جديدة وخف�ض م�شتوى الفقر. و�شيكون طريًقا لل�شحن الدويل من واإلى الدول 
ا جمهورية الكونغو الدميقراطية واأوغندا وبلدان ال�شرق االأفريقي. كما �شُي�شهم يف منو احلركة  املجاورة وخ�شو�شً
التجارية املحلية وت�شهيل جلب املنتجات الزراعية اإلى االأ�شواق، وُيقدر العائد االقت�شادي للطريق بحوايل ٪24.6. 

ويتكون امل�شروع مما يلي:
االأعمال املدنية الإن�شاء الطريق بطول 73.3 كيلومًتا.  .1

اخلدمات اال�شت�شارية واالإ�شراف على التنفيذ.  .2
الدعم الفني لوحدة تنفيذ امل�شروع.  .3
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مّول ال�شندوق خالل �شنة 2015م 10 م�شاريع وبرامج تنموية يف 10 دوٍل ناميٍة مب�شاركة ممولني اآخرين، وقد بلغ جمموع اإ�شهام ال�شندوق يف متويلها 1482.50 مليون ريال، وتت�شح تفا�شيل متويلها يف اجلدول التايل:

جدول رقم )3-1(

التكلفة الإجماليةا�شم امل�شروعاأ - اأفريقيا
)مليون ريال(

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

225.0075.00اإعادة تاأهيل مطار روبرت�ض الدويلليبرييا
امل�شرف العربي للتنمية االقت�شادية يف اأفريقيا 10.00 ماليني دوالر اأمريكي 

البنك االأوروبي لال�شتثمار 27.30 مليون دوالر اأمريكي 
حكومة جمهورية ليبرييا 3.00 ماليني دوالر اأمريكي

247.0022.50حماية �شواطئ كوتونوبنني
ال�شندوق الكويتي للتنمية االقت�شادية العربية 10.00 ماليني دوالر اأمريكي
امل�شرف العربي للتنمية االقت�شادية يف اأفريقيا 2.00 مليونا دوالر اأمريكي

�شندوق االأوبك للتنمية الدولية 3.00 ماليني دوالر اأمريكي

مدغ�شقر
طريق �شوافندريانا - فرات�شيهو ـ �شامباينا 

)املرحلة الثانية(
امل�شرف العربي للتنمية االقت�شادية يف اأفريقيا 11.00 مليون دوالر اأمريكي96.0045.00

امل�شرف العربي للتنمية االقت�شادية يف اأفريقيا 11.00 مليون دوالر اأمريكي  135.0075.00كهربة جنوب جزيرة ماهي )املرحلة الثانية(�شي�شل

البنك االإ�شالمي للتنمية 200.00 مليون دوالر اأمريكي1346.25483.75اإن�شاء حمطة كهرباء املرناقيةتون�ض

331.8756.25اإن�شاء طريق نياقاتاري - بايومبا - با�شيرواندا

امل�شرف العربي للتنمية االقت�شادية يف اأفريقيا 15.00 مليون دوالر اأمريكي
�شندوق االأوبك للتنمية الدولية 15.00 مليون دوالر اأمريكي

ال�شندوق الكويتي للتنمية االقت�شادية العربية 15.00 مليون دينار كويتي
�شندوق اأبوظبي للتنمية الدولية 15.00 مليون دوالر اأمريكي

2381.12757.50جمموع اأفريقيا

رابًعا: التمويل المشترك للقروض الموقعة 



35

التقرير السنوي 2015 م

  تابع جدول رقم )3-1(

التكلفة الإجماليةا�شم امل�شروعب ـ اآ�شيا
)مليون ريال(

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

البنك االآ�شيوي للتنمية 477.70 مليون دوالر اأمريكي1978.87187.50اأرملك ـ �شابزاك ـ قلعة نو )اتفاقية معدلة(اأفغان�شتان

اأوزبك�شتان
برنامج امل�شاكن الريفية احلديثة

)يف منطقة اخلوارزم(
حكومة جمهورية اأوزبك�شتان 52.90 مليون دوالر اأمريكي311.00112.50

�شندوق االأوبك للتنمية الدولية 60.00 مليون دوالر اأمريكي 525.00225.00حت�شني طريق بردنيا ـ بدوال ـ ت�شينكلندي�شري النكا

االأردن
الوحدة البخارية الرابعة ملحطة توليد كهرباء 

ال�شمرا )الدورة املركبة(
ال�شندوق العربي لالإمناء االقت�شادي واالجتماعي 16.00 مليون دينار كويتي401.25200.00

3216.12725.00جمموع اآ�شيا

5597.241482.50الإجمايل )اأ + ب(



الفصل الثاني
ة  النشاط التنموي التراكمي خالل الُمدَّ
1395/1394ـ 1437/1436هـ )1975 ـ 2015م(

36



تنمية البلدان النامية
ضعيفة النمو 

وشديدة الفقر 

37
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توقيع اتفاقية قر�ض بني ال�شندوق ال�شعودي للتنمية وجمهورية �شري النكا الدميقراطية اال�شتاكية
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)مباليني الريالت(            جـدول رقـم )2-2(

عدد الدولاملنطقة

اإجمايل امل�شاريع والربامجالربامجامل�شاريع
عدد اتفاقيات 

القرو�ض املوقعة
املبلغالعدداملبلغالعدداملبلغالعدد

٪ من 
الإجمايل

4531323241.0024671.8433723912.8450.77اأفريقيا

*604 2922321742.012242.0222521984.0346.68اآ�شيا

8151089.311112.50161201.812.55مناطق اأخرى

8255146072.32271026.3657847098.68100الإجمايل

* يعود ال�شبب يف اأن عدد اتفاقيات القرو�ض املوقعة يزيد عن عدد امل�شاريع والربامج اإلى ح�شول عدد من امل�شاريع على اأكرث من قر�ض.

انطالًقا من اإميان ال�شندوق باأهمية التعاون والت�شامن مع البلدان النامية ودعمها يف م�شريتها التنموية، 
امل�شاريع  دعم  خالل  من  البلدان  بتلك  التنموية  امل�شاريع  دعم  يف  اإن�شاءه  منذ  ال�شندوق  �شاهم  فقد 
والربامج االقت�شادية والتنموية. ومنذ بداية ن�شاطه االإقرا�شي يف �شنة 1395/1394هـ )1975م( وحتى 
اإجمايل مقداره 47098.68  ال�شندوق 604 قرو�ٍض مببلغ  �شنة 1437/1436هـ )2015م( قدم  نهاية 
مليون ريال، خ�ش�شت لتمويل 578 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا يف 82 دولًة ناميًة يف مناطق اأخرى من 

العامل، ويت�شح ذلك يف اجلدول التايل:  

اعتمد ال�شندوق يف م�شاعداته التنموية على البلدان النامية �شعيفة النمو و�شديدة الفقر التي يعي�ض 
�شكانها يف ظروف اقت�شادية بالغة ال�شوء، اإ�شافة اإلى ارتفاع معدالت النمو ال�شكاين والبطالة وانخفا�ض 
م�شتويات الدخل. ونظًرا اإلى اأن معظم البلدان النامية تقع يف القارة االأفريقية، فقد مّول ال�شندوق 337 
م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا يف 45 دولًة اأفريقيًة مببلغ اإجمايل مقداره 23912.84 مليون ريال، و�شاهم 
يف متويل 225 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا يف 29 دولًة اآ�شيويًة مببلغ اإجمايل مقداره 21984.03 مليون 
ريال، اأما فيما يخ�ض الدول االأخرى فقد بلغ عدد امل�شاريع املُمّولة 16 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا مببلغ 
اإجمايل مقداره 1201.81 مليون ريال، ا�شتفادت منها 8 دول يف خمتلف مناطق العامل، ويت�شح ذلك 

يف اجلدول التايل: 

التوزيع الجغرافي إلجمالي مشاريع الصندوق مساهمات الصندوق التراكمية 
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يحر�ض ال�شندوق على تقدمي التمويل الالزم للم�شاريع االإمنائية مرّكًزا جل اهتمامه على قطاعات البنية االأ�شا�شية واالجتماعية والزراعة والطاقة وال�شناعة. ومنذ بداية ن�شاطه االإقرا�شي يف منت�شف ال�شبعينيات، 
بلغ عدد امل�شاريع املمولة يف قطاع النقل واالت�شاالت 196 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا، يليه قطاع البنية االجتماعية بتمويل 178 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا، ُثم قطاع الزراعة الذي بلغ عدد امل�شاريع املمولة فيه 86 م�شروًعا 
وبرناجًما تنموًيا، فقطاع الطاقة الذي بلغ عدد م�شاريعه وبراجمه التنموية املمولة 68 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا، ومّول ال�شندوق 18 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا يف قطاع ال�شناعة والتعدين، اأما م�شاريع القطاعات 

االأخرى فقد بلغت 32 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا، ويت�شح ذلك يف اجلدول التايل: 

     )مباليني الريالت(جدول رقم )3-2(

القطاع
الإجمايل

٪ من الإجمايل
املبلغعدد امل�شاريع والربامج

19613990.1729.70اأ - النقل واالت�شاالت
119013713.5529.11- النقل

1349040.5119.19 - الطرق
162385.965.07 - ال�شكك احلديدية

221716.703.64 - املوانئ البحرية
570.381.21   18-  املطارات

26276.620.59- االت�شاالت
866646.2414.11ب - الزراعة
6810487.0922.27ت - الطاقة

17811877.7225.22ث - البنية االجتماعية
1443384.517.18-املياه وال�شرف ال�شحي

2663748.047.96-التعليم
3452833.316.02-ال�شحة

4231911.864.06- االإ�شكان والتنمية احل�شرية
181942.604.12ج - ال�شناعة والتعدين
322154.854.58ح - القطاعات االأخرى

57847098.68100الإجمايل

التوزيع القطاعي إلجمالي مشاريع الصندوق 
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املبلغ مباليني الريالتالقطاعات

13990.17النقل واالت�شاالت

6646.24الزراعة

10487.09الطاقة

11877.72البنية االجتماعية

1942.60ال�شناعة والتعدين

2154.85القطاعات االأخرى

التوزيع القطاعي إلجمالي مبالغ مشاريع الصندوق 

النقل واالتصاالت

الزراعة

الطاقة

الصناعة والتعدينالبنية ا	جتماعية

القطاعات ا�خرى

التوزيع القطاعي
	جمالي مبالغ

مشاريع الصندوق 

29,70

14,11

22,27

4,12

4,58

25,22

٪

٪ ٪

٪

٪

٪
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)مباليني الرياالت(جدول رقم )4-2(

القطاع
مناطق اأخرىاآ�شيااأفريقيا

عدد امل�شاريع 
عدد امل�شاريع املبلغوالربامج

عدد امل�شاريع املبلغوالربامج
املبلغوالربامج

1156757.42746810.257422.50اأ - النقل واالت�شاالت
11116614.73726676.327422.50- النقل

494695.895309.90      804034.72 - الطرق
- -81291.0881094.88 - ال�شكك احلديدية

858.789745.322112.60 11 - املوانئ البحرية
--12430.156140.23 - املطارات

--24142.692133.93- االت�شاالت
--675087.18191559.05ب - الزراعة
283920.98396455.061111.06ت - الطاقة

925930.96795391.017555.75ث - البنية االجتماعية
1241942.08161122.934319.50ـ املياه وال�شرف ال�شحي

--  2341722.13322025.91ـ التعليم
321948.51221716.052168.75ـ ال�شحة

4131318.249526.12167.50ـ االإ�شكان والتنمية احل�شرية
--121277.216665.39ج - ال�شناعة والتعدين
23939.0981103.261112.50ح - القطاعات االأخرى

33723912.8422521984.02161201.81االإجمايل

لقد اأ�شهم ال�شندوق منذ بدء ن�شاطه التنموي وحتى نهاية �شنة 2015م يف متويل 578 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا يف خمتلف قطاعات البنية التحتية املحددة �شمن اإطار ن�شاطه التنموي يف قارتي اأفريقيا 
واآ�شيا ومناطق اأخرى، �شملت قطاعات النقل واالت�شاالت والزراعة والطاقة والبنية االجتماعية وال�شناعة والتعدين والقطاعات االأخرى، منها 337 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا يف اأفريقيا، و225 م�شروًعا 

وبرناجًما تنموًيا يف اآ�شيا، و16 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا يف مناطق اأخرى، ويت�شح ذلك يف اجلدول التايل: 

التوزيع القطاعي والجغرافي إلجمالي مشاريع الصندوق 
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)مباليني الرياالت( جدول رقم )5-2(

املنطقة

الـنـقـل
الإجمايلالت�شالت

املطاراتاملوانئ البحريةال�شكك احلديديةالطرق

عدد امل�شاريع 
عدد امل�شاريع املبلغوالربامج

عدد امل�شاريع املبلغوالربامج
عدد امل�شاريع املبلغوالربامج

عدد امل�شاريع املبلغوالربامج
عدد امل�شاريع املبلغوالربامج

املبلغوالربامج

804034.7281291.0811858.7812430.154142.691156757.43اأفريقيا

494695.8981094.889745.326140.232133.93746810.25اآ�شيا

7422.50----2112.60--5309.90مناطق اأخرى

1349040.51162385.96221716.7018570.386276.6219613990.17االإجمايل

اإمياًنا من ال�شندوق مبا ي�شكله قطاع النقل واالت�شاالت من اأهمية يف اقت�شاد الدول النامية فقد حاز 
هذا القطاع على الن�شيب االأكرب من قائمة القطاعات امل�شتفيدة من قرو�ض ال�شندوق، اإْذ ميثل هذا 
القطاع دوًرا مهًما يف ربط وتنمية القطاعات االقت�شادية واالجتماعية من اأجل حتقيق التنمية ال�شاملة، 
مّثلت  تنموًيا،  وبرناجًما  م�شروًعا   196 القطاع  هذا  يف  ال�شندوق  مولها  التي  امل�شاريع  عدد  بلغ  حيث 
32.40٪ من اإجمايل عدد قرو�ض ال�شندوق، وقد حظيت الدول االأفريقية بالن�شيب االأكرب منها، حيث 
بلغ عدد امل�شاريع املمولة فيها 115 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا، واأ�شهم ال�شندوق يف هذا القطاع بتمويل 
74 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا يف الدول االآ�شيوية، وا�شتفادت مناطق اأخرى من متويل 7 م�شاريع وبرامج 

تنموية، ويت�شح ذلك يف اجلدول التايل: 

التوزيع الجغرافي إلجمالي مشاريع النقل واالتصاالت

تحقيق  في  يساهم  والمواصالت  النقل  قطاع 
التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل توفير 
يساهم  والوسائط  األنماط  متعدد  نقل  نظام 
المناطق  كافة  بين  والتواصل  الربط  تحقيق  في 
في  وأيضًا  والتصدير،  اإلنتاج  ومراكز  السكانية 

خلق فرص استثمارية.
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والتنمية  واالإ�شكان  والتعليم  ال�شحي  وال�شرف  املياه  م�شاريع  على  االجتماعية  البنية  قطاع  ي�شتمل 
لالإن�شان  االإنتاجية  الكفاءة  بزيادة  وثيًقا  ارتباًطا  مرتبط  القطاع  هذا  اأن  ومبا  وال�شحة،  احل�شرية 
وحت�شني م�شتوى املعي�شة، فقد بلغت ا�شهامات ال�شندوق لهذا القطاع 11877.72 مليون ريال لتمويل 
178 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا، مّثلت 29.42٪ من اإجمايل عدد قرو�ض ال�شندوق، منها 92 م�شروًعا 
االآ�شيوية، و7 م�شاريع  القارة  تنموًيا يف  وبرناجًما  االأفريقية، و79 م�شروًعا  القارة  تنموًيا يف  وبرناجًما 

وبرامج تنموية يف مناطق اأخرى، ويت�شح ذلك يف اجلدول التايل: 

)مباليني الريالت(جدول رقم )6-2(

املنطقة

البنية الجتماعية
الإجمايل

الإ�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

241942.08341722.1321948.51131318.24925930.96اأفريقيا

161122.93322025.91221716.059526.12795391.01اآ�شيا

2168.75167.507555.75--4319.50مناطق اأخرى

443384.51663748.04452833.31231911.8617811877.72الإجمايل

التوزيع الجغرافي إلجمالي مشاريع البنية االجتماعية

االجتماعية  البنية  لقطاع  التحتية  البنية  تشكل 
الشرب  ومياه  والتعليم  الصحة  تشمل  والتي 
رئيسيًا  عصبًا  واإلسكان  الصحي  والصرف 
للسكان.  الرفاهية  وتحقيق  التنمية  لعملية 
وتوفير هذه البنية بمستوى جيد له آثر إيجابي في 

نمو وتطور الدول.
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خ�ش�ض ال�شندوق جزًءا من م�شاهماته لدعم القطاعات االقت�شادية االإنتاجية واملتمثلة يف قطاع الزراعة 
وقطاع الطاقة وقطاع ال�شناعة والتعدين والقطاعات االأخرى، اإْذ بلغ عدد امل�شاريع والربامج التنموية 
التي مولها ال�شندوق يف قطاع الزراعة 86 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا، منها 67 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا 
يف قارة اأفريقيا و19 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا يف قارة اآ�شيا، وبلغ عدد امل�شاريع والربامج التنموية التي 
مولها ال�شندوق يف قطاع الطاقة 68 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا، منها 28 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا يف 
اأفريقيا و39 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا يف اآ�شيا وم�شروٌع واحٌد يف مناطق اأخرى من العامل. اأما يف قطاع 
ال�شناعة والتعدين فقد مول ال�شندوق 18 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا، منها 12 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا 
 32 متويل  من  ا�شتفادت  فقد  االأخرى  القطاعات  اأما  اآ�شيا،  يف  تنموية  وبرامج  م�شاريع  و6  اأفريقيا  يف 
م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا، منها 23 م�شروًعا وبرناجًما تنموًيا يف اأفريقيا و8 م�شاريع وبرامج تنموية يف 

اآ�شيا وم�شروٌع تنموٌي واحٌد يف مناطق اأخرى، ويت�شح ذلك يف اجلدول التايل:

)مباليني الريالت(           جدول رقم )7-2(

املنطقة
القطاعات الأخرىال�شناعة والتعدينالطاقةالزراعة

عدد امل�شاريع 
عدد امل�شاريع املبلغوالربامج

عدد امل�شاريع املبلغوالربامج
عدد امل�شاريع املبلغوالربامج

املبلغوالربامج

675087.18283920.97121277.2123939.09اأفريقيا

191559.06396455.066665.3981103.26اآ�شيا

1112.50--1111.06--مناطق اأخرى

866646.246810487.09181942.60322154.85الإجمايل

التوزيع الجغرافي إلجمالي مشاريع باقي القطاعات

القطاعات  ضمن  من  الكهربائية  الطاقة  قطاع 
التي يدعهما الصندوق حيث يعد محركا رئيسيا 
نمو  لتحقيق  يسعى  العالم  في  اقتصاد  ألي 

اقتصادي مستدام ويواجه انتشار ظاهرة الفقر.
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تكمن اأهمية التمويل امل�شتك الذي يعني ا�شتاك اأكرث من جهة تنموية يف متويل م�شروع معني يف قدرته على توفري التمويل الالزم للم�شاريع الكبرية التي قد ال تتحقق مبجهود موؤ�ش�شة متويلية واحدة اأو الدولة امل�شتفيدة مما ي�شاعد 
ا الكربى التي حتظى عادًة باهتمام  على تنفيذ خطة امل�شروع يف الوقت املحدد، وقد حر�ض ال�شندوق منذ بداية ن�شاطه االإقرا�شي على متويل بع�ض تلك امل�شاريع بامل�شاركة مع املوؤ�ش�شات التمويلية الوطنية واالإقليمية والدولية وخ�شو�شً
م�شتك من اجلميع. وقد بلغ عدد اتفاقيات ال�شندوق االإقرا�شية التي متت يف اإطار التمويل امل�شتك للم�شاريع مع املوؤ�ش�شات التنموية االأخرى حتى نهاية �شنة 2015م 378 اتفاقيَة قر�ٍض من اإجمايل عدد االتفاقيات املوقعة، و�شل 

اإجمايل مبالغها اإلى حوايل 30652.50 مليون ريال �َشّكلت 65.08٪ من اإجمايل مبالغ القرو�ض املوقعة، ويت�شح ذلك يف اجلدول التايل:

امل�شحوبات التاكمية هي اإجمايل املبالغ التي مت �شحبها من املخ�ش�شات املالية للقرو�ض املوقعة، وعلى �شوء ذلك ي�شعى ال�شندوق اإلى اإيجاد تنا�شب بني االحتياجات الفعلية للم�شاريع واملبالغ املخ�ش�شة لها من الناحية الزمنية، 
ويحر�ض على اأن يتم ال�شحب من ح�شيلة القرو�ض ح�شب الربامج الزمنية املقررة لها حتى يتم تنفيذها يف الوقت املنا�شب، وقد بلغ اإجمايل امل�شحوبات التاكمية من مبالغ القرو�ض التي قدمها ال�شندوق حتى نهاية �شنة 2015م 

مبلغ 31785.10 مليون ريال مّثلت ما ن�شبته 67.48٪ من اإجمايل مبالغ القرو�ض التاكمية املوقعة، ويت�شح ذلك يف اجلدول التايل:

)مباليني الرياالت(جدول رقم )2- 8(

املنطقة
ن�شبة مبالغ القرو�ض املمولة متوياًل م�شرتًكا القرو�ض املمولة متوياًل م�شرتًكاالقرو�ض املوقعة

من مبالغ القرو�ض املوقعة لكل منطقة املبلغالعدداملبلغالعدد

35423912.8425417510.1873.22اأفريقيا
23421984.0211612615.9757.39اآ�شيا

161201.818526.3543.80مناطق اأخرى
60447098.6837830652.5065.08الإجمايل

)مباليني الريالت(جدول رقم )9-2(

عدد الدولاملنطقة
ن�شبة امل�شحوبات من اإجمايل امل�شحوباتالقرو�ض املوقعة

مبالغ القرو�ض املوقعة لكل منطقة املبلغالعدداملبلغالعدد

4535423912.8431015567.7765.10 اأفريقيا
2923421984.0221015502.3370.51 اآ�شيا

8161201.8114715.0059.49مناطق اأخرى
8260447098.6853431785.1067.48الإجمايل

إجمالي التمويل المشترك 

المسحوبات التراكمية
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الخط الكهربائي بين نواكشوط ونواذيبو في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية



51

التقرير السنوي 2015 م

حمدودة جًدا، حيث مت تو�شيل خدمة الكهرباء لعدد 20 قرية فقط من اأ�شل 3500 قرية.

وبعد �شنة 1998م وعلى اإثر اإعالن �شيا�شة تطوير قطاع الكهرباء، مت القيام بعدة اأعمال ناجحة ن�شبًيا، 
وتتلخ�ض اأهم االإجنازات فيما يلي: 

نقل  �شبكة  من  بالكهرباء  التزود  من  متكن  التي  الوطنية  ال�شبكة  داخل  الكهربائي  الربط  درا�شة    -
منظمة ا�شتثمار نهر ال�شنغال والربط الكهربائي واإن�شاء خط �شغط عاٍل لنقل الطاقة الكهربائية 

من �شد ماننتايل لهذا الغر�ض.

-  جعل املتعهدين يتحملون م�شوؤولياتهم وتعزيز قدراتهم يف جمال التنظيم واالإدارة.

-  تنازل الدولة عن جميع اأن�شطة الت�شغيل ملجايل الكهرباء ومياه ال�شرب وتوفري البيئة املنا�شبة مل�شاركة 
القطاع اخلا�ض.

للمياه  املوريتانية  بال�شركة  واملاء  الكهرباء  اأن�شطة  وف�شل  الكهرباء  خدمة  توفري  احتكار  اإلغاء    -
خ�شخ�شة  �إلى  توؤدي  �لتي  �لعملية  وتنفيذ  �ل�شروط  دفاتر  خالل  من  �لقطاع  وتنظيم  و�لكهرباء 

ال�شركة املوريتانية للكهرباء.

املن�شاآت والت�شميم والتخطيط  اأ�شغال و�شيانة  االأولوية يف جمال  -  تركيز احلكومة على املهام ذات 
واإعداد امل�شاريع والدرا�شات. 

-  اإ�شالح القطاع القانوين والتنظيمي لقطاع الكهرباء وكذلك االإ�شالح املوؤ�ش�شي لل�شركة املوريتانية 
للكهرباء.

كهرباء  م�شاريع  ومتابعة  واملايل  الفني  والدعم  التطوير  اأجل  من  للدولة  �شريكة  موؤ�ش�شات  اإن�شاء    -
الريف )وكالة تطوير كهربة الريف ووكالة النفاذ ال�شامل اإلى اخلدمات( وو�شع اآلية لتمويل الكهربة 

الريفية )�شندوق النفاذ ال�شامل(. 

-  اإعداد اإطار النفقات على املدى املتو�شط لقطاع الطاقة.

المقدمة 
يتميز م�شروع �خلط �لكهربائي بني نو�ك�شوط ونو�ذيبو عن �مل�شاريع �ملمولة من ِقبل �ل�شندوق بح�شوله 
على متويل قر�ض الإن�شاء امل�شروع ومتويل �شادرات من ِقبل برنامج ال�شادرات ال�شعودية، ويك�شبه ذلك 

متيًزا ي�شتحق من خالله اأن ي�شلط ال�شوء عليه.

االإ�شالمية  اجلمهورية  مناطق  جلميع  الكهربائي  التيار  الإي�شال  اجلديدة  اال�شتاتيجية  اإطار  ويف 
املوريتانية، جعلت احلكومة تطوير الربط الكهربائي حموًرا ا�شتاتيجًيا من �شيا�شتها يف جمال الطاقة، 
نو�ك�شوط  بني  به  �ملرتبطة  �لعايل  �جلهد  ومر�كز  كيلوفولت   225 خط  اإجناز  يندرج  ال�شياق  هذا  ويف 
ونواذيبو ل�شمان اكتمال الربط باجلهد العايل مع ال�شبكات اجلنوبية والغربية يف البالد املنبثقة من �شبكة 
منظمة ا�شتثمار نهر ال�شنغال املتابطة من جهة، وللتمكن من ربط ال�شبكة ال�شمالية مع �شبكات املغرب 
العربي واأوروبا من جهة اأخرى، وكذلك تو�شيل الكهرباء لل�شناعات واملناجم املتواجدة يف �شمال البالد.

نبذة عن القطاع الكهربائي 
بداأت عملية تطوير القطاع الكهربائي يف اجلمهورية املوريتانية بالتطور يف �شنة 1998م من اأجل تعزيز 
قدرة �لإنتاج وتو�شيع �شبكة �لتوزيع لت�شمل �شو�حي نو�ك�شوط، و�إعادة تاأهيل �ملحطات �لكهربائية وتو�شيع 
�شبكة التوزيع يف نواذيبو و�شواحيها، واإعادة تاأهيل املحطات وال�شبكات الكهربائية يف مدن اأطار وكيهيدي 
ا تو�شيل الكهرباء الأكرث من ثالثني مدينة ثانوية عن طريق م�شاريع لثالث هيئات  ورو�شو، وقد مت اأي�شً
خمتلفة هي ال�شركة املوريتانية للكهرباء ووكالة تطوير كهرباء الريف ووكالة النفاذ ال�شامل اإلى اخلدمات، 

ويف �شنة 2008م بلغت القدرة الكهربائية يف موريتانيا ب�شكل عام 205 ميجاوات.

األف   114 اإلى  1988م  �شنة  م�شتك  األف   60 حوايل  من  امل�شتكني  عدد  ارتفع  احل�شري،  الو�شط  ويف 
م�شتك �شنة 2009م، وهو ما ميثل زيادة مقدارها 93٪ ، وباملقابل الزالت الكهرباء يف الو�شط الريفي 



52

ا على ا�شتغالل املوارد الطبيعية املتوفرة يف موريتانيا وخا�شة الغاز الطبيعي  و�شي�شاعد تنفيذ امل�شروع اأي�شً
والطاقة ال�شم�شية وطاقة الرياح، خا�شة بعد اأن ثبت فعاًل وجود احتياطات كبرية من الغاز الطبيعي قبالة 

�شو�حل نو�ك�شوط ميكن ��شتغاللها يف ت�شغيل حمطات لتوليد �لكهرباء ميكن �أن تنتج 700 ميجاوات.

كما �شيمكن هذا امل�شروع من تو�شيل الكهرباء جلميع املناطق التي مير بها هذا اخلط واال�شتفادة من 
ــ  )موريتانيا  منه  �لأخري  تنفيذ �جلزء  �ملغربي من خالل  �لكهربائي  �لربط  و�إكمال  نو�ك�شوط  حمطات 
ا الربط مع �شبكة غرب اأفريقيا. و�شيوؤدي النجاح يف اإن�شاء ذلك اخلط اإلى اإكمال الربط  املغرب(، واأي�شً
ـ املغرب(، مما من �شاأنه الربط مع �شبكة غرب اأفريقيا. املغربي من خالل تنفيذ اجلزء االأخري )موريتانياـ 

وصف المشروع 
امليناء يف  �شيبداأ يف موقع حمطة  والذي  للم�شروع  الرئي�شي  املكون  الهوائي 225 كيلوفولت  ي�شكل اخلط 
نو�ك�شوط وميتد حتى مركز 90/225 كيلوفولت عند الكيلومت 41 باجتاه نواذيبو الواقع على بعد حوايل 
اال�شتاتيجية  اإطار  ويف  واملغرب،  موريتانيا  بني  احلدود  مركز  قبالة  نواذيبو،  حمطة  من  كيلومًتا   40
اجلديدة يف اإي�شال خدمة الكهرباء جلميع اأقطار البالد، جعلت احلكومة املوريتانية من تطوير الربط 
املقرر  كيلوفولت   225 خط  اإجناز  ويندرج  الطاقة،  جمال  يف  �شيا�شتها  من  ا�شتاتيجًيا  حموًرا  البيني 
مع  �لعايل  باجلهد  �لربط  �إكمال  ل�شمان  ونو�ذيبو  نو�ك�شوط  بني  به  �ملرتبطة  �لعايل  �جلهد  ومر�كز 
ال�شبكات اجلنوبية والغربية يف البالد املنبثقة من �شبكة منظمة ا�شتثمار نهر ال�شنغال املتابطة من جهة، 
وللتمكني من ربط ال�شبكة مع �شبكات املغرب العربي واأوروبا من جهة اأخرى، ومن املتوقع وفق الدرا�شة اأن 

ُيقدر املردود الداخلي للم�شروع بحوايل 10 - ٪15 . 

ويتكون �مل�شروع ب�شكل �أ�شا�شي من خطوط هو�ئية ذ�ت جهد عاٍل، وحمطات حتويل ذ�ت جهد عاٍل، وذلك 
على النحو التايل: 

االأعمال املدنية واملواد املطلوب توريدها ور�شومات الور�شة واختبارات الت�شغيل وبرامج التدريب.  .1

-  مواجهة معوقات القطاع احلالية الناجتة عن اأ�شباب خارجية وداخلية والتي جت�شدها و�شعية �شعبة 
اأدوات  الكهربائية وكذلك  لل�شبكات  رئي�شي  للكهرباء و�شع خمطط  املوريتانية  ال�شركة  تنوي  جًدا، 

ا�شتغالل ع�شرية بطريقة ت�شمن: 

املو�شلة. للطاقة  مر�شيتني  وجودة  ا�شتمرارية  • لعمالئها 

التوزيع. ملن�شاآت  من�شجًما  • تطوًرا 

لل�شبكات. اجليد  • التنفيذ 

منشآت اإلنتاج
و24 مركًزا  ونو�ذيبو  نو�ك�شوط  �لكهربائية يف  �ملولد�ت  �لإنتاج �حلالية يف موريتانيا من  تتكون من�شاآت 

ت�شتغلها ال�شركة املوريتانية للكهرباء. 

شبكة النقل الكهربائي
ومتو�شط  عاٍل  �شغط  ومراكز  كيلوفولت  و90  كيلوفولت   225 خطوط  من  �أ�شا�شا  �لنقل  من�شاآت  تتكون 
)HV/MV( تربط حمطات نو�ك�شوط ورو�شو وبوكي وكيهيدي ب�شبكة منظمة ��شتثمار نهر �ل�شنغال 

املتابطة.

الهدف من المشروع
يهدف امل�شروع اإلى توفري الطاقة الكهربائية الالزمة لل�شناعات )ال�شيد وخام احلديد( ومناجم الذهب 
والنحا�ض يف مدينتي نواذيبو واأكجوجت. مما يوؤدي اإلى ازدهار هذه ال�شناعات وزيادة الناجت املحلي منها 
َورفع م�شاهمة مثل هذه ال�شناعات يف زيادة الناجت املحلي، وبالتايل خف�ض ن�شبة البطالة َوخلق فر�ض 

عمل جديدة للمواطنني.
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خطوط �ل�شغط �لعايل:   .2

ــ خط 225 كيلوفولت بد�ية من نو�ك�شوط �إلى نو�ذيبو، ذو هيكل مزدوج د�ئري ويبلغ طوله 420 
كيلومًتا. 

املوريتانية  لل�شركة  نواذيبو  اإلى حمطة  نواذيبو  41 من  الكيلومت  بداية من  كيلوفولت   90 ــ خط 
للكهرباء يف نواذيبو، ذو هيكل مزدوج دائري ويبلغ طوله 41 كيلومًتا. 

 :)HV/HV( حمطات التحويل  .3
من:  وتتكون  نواذيبو  من  كيلومًتا   41 م�شافة  على  كيلوفولت   225 االأولى:  • املحطة 

    ــ عدد 2 خطوط خارجية مغذية 225 كيلوفولت جمهزين.

    ــ عدد 2 جمموعة ق�شبان 225 كيلوفولت جمهزين.

    ــ خطوط ربط د�خلية جمهزة 225 كيلوفولت و90 كيلوفولت.

    ــ حموالن قدرة كل منهما 75 ميجاوات اأمبري و90 كيلوفولت. 

من:  وتتكون  احلالية،  نواذيبو  حمطة  �شور  داخل  كيلوفولت   90 الثانية:  • املحطة 
    ــ عدد 2 خطوط خارجية مغذية 90 كيلوفولت جمهزين.

    ــ عدد 2 جمموعة ق�شبان 90 كيلوفولت جمهزين.

    ــ مركز توزيع 15 كيلوفولت جمهز و10 خطوط خارجية 15 كيلوفولت.

    ــ حموالن قدرة كل منهما 75 ميجاوات اأمبري و90 كيلوفولت. 

اخلدمات اال�شت�شارية   .4
    ومتثل كافة اخلدمات اال�شت�شارية الالزمة لالإ�شراف على تنفيذ اأعمال امل�شروع.

التكاليف الكلية ومتويل امل�شروع:   .5
اأي ما يعادل حوايل 720 مليون  اأمريكي،  التكلفة االإجمالية للم�شروع بحوايل 192 مليون دوالر  ُتقدر     

ريال �شعودي.
 

دور الصندوق
يبلغ اإجمايل اإ�شهام ال�شندوق يف متويل امل�شروع 100 مليون دوالر اأمريكي، ت�شمل متويل �شادرات �شعودية 
اأمريكي،  دوالر  مليون   25 للم�شروع مببلغ  ال�شندوق  تنموًيا من  ا  وقر�شً اأمريكي،  دوالر  مليون   75 مببلغ 
ونظًرا لوجود فجوة متويلية ُتقدر بحوايل 125 مليون دوالر اأمريكي ات�شحت بعد طرح مناف�شات امل�شروع 
واإعادة تقييم التكاليف، �شيقوم ال�شندوق بتقدمي قر�ض تنموي اإ�شايف للم�شروع مببلغ 50 مليون دوالر 

اأمريكي، ومن املتوقع اأن ُي�شهم ممول اآخر يف تغطية ما تبقى من الفجوة التمويلية.

وتخت�ض عملية متويل برنامج ال�شادرات بت�شدير �شلع وخدمات وطنية غري نفطية متنوعة ال�شتخدامها 
يف تنفيذ م�شروع اإن�شاء خط كهربائي ب�شدة 225 كيلوفولت بني نو�ك�شوط ونو�ذيبو باجلمهورية �لإ�شالمية 
املوريتانية، وت�شمل اأهم الواردات من اململكة الكابالت واأبراج الكهرباء والتو�شيالت والقواطع الالزمة 

وملحقاتها مع خدمات التكيب والتجريب.

الن�شبة املئوية مبلغ التمويل مباليني الدولراتم�شدر التمويل

ال�شندوق ال�شعودي للتنمية
)قر�ض تنموي(

7539 )25 قر�ض اأ�شا�شي + 50 قر�ض اإ�شايف(

ال�شندوق ال�شعودي للتنمية 
)برنامج ال�شادرات(

7539

ال�شندوق العربي لالإمناء 
االقت�شادي واالجتماعي

4222



الفصل الثالث
نشاط الصندوق في مجال
تمويل وضمان الصادرات الوطنية
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يهدف برنامج ال�شادرات ال�شعودية اإلى تنويع وتنمية ال�شادرات الوطنية الغري نفطية وزيادة   
مع  التعامل  كذلك  جديدة،  الأ�شواق  الدخول  يف  الثقة  ال�شعوديني  امل�شدرين  واإعطاء  التناف�شية  قدرتها 
واملنتج  ال�شعودي  للُم�شّدر  وال�شمان  االئتمان  ت�شهيالت  تقدمي  عمليات  يف  الوطنية  التجارية  البنوك 
الوطني، وي�شعى الربنامج لتحقيق تلك االأهداف من خالل تقدمي التمويل وال�شمان لل�شادرات الوطنية.

عملية  يف  ن�شاطه  وكذلك  �لوطنية  �ل�شادر�ت  و�شمان  متويل  يف  �لربنامج  ن�شاط  �لتقرير  هذ�  ويغطي 
املالية  لل�شنة  وذلك  اخلدمات،  بتلك  ال�شعودي  املُ�شّدر  تعريف  وزيادة  يقدمها  التي  للخدمات  الت�شويق 

1437/1436هـ )2015م(.

 أوًلا ـ تمويل الصادرات

واخلدمات  لل�شلع  وامل�شتوردين  للُم�شّدرين  الالزم  التمويل  تاأمني  اإلى  ال�شادرات  متويل  خدمة  تهدف 
الوطنية، وقد تلقى برنامج ال�شادرات ال�شعودية جمموعة من طلبات التمويل لعمليات ت�شديرية ل�شلع 
عملية   16 متويل  منها  ال�شندوق  اعتمد  وقد  )2015م(،  1437/1436هـ  املالية  ال�شنة  خالل  وطنية 

ت�شديرية ل�شلع غري نفطية بقيمة اإجمالية بلغت حوايل 8.125 مليون ريال �شعودي.

بقيمة  عملية   149 اإلى  الربنامج  انطالق  منذ  ال�شندوق  اعتمدها  التي  التمويل  عمليات  ترتفع  وبذلك 
و2.985  مبا�شرة  عمليات   103 لتمويل  ريال  مليون  منها 18.750  ريال،  مليون  تبلغ 21.735  اإجمالية 

مليون ريال لتمويل  46 خط متويل  يف 12 دولة.

وقد �شملت العمليات املعتمدة خالل هذا ال�شنة ت�شدير هياكل حديدية واأ�شمدة ومنتجات غذائية ومعدات 
زراعية و�شناعية وم�شتلزمات طبّية وم�شتقات بتولية ومنتجات اأخرى متنوعة اإلى كل من االأردن وجنوب 
متويل  خطوط  ثالثة  فتح  �ملعتمدة  �لعمليات  ت�شمنت  كما  وكوبا.  وموريتانيا  وم�شر  و�ل�شود�ن  �ل�شود�ن 

لت�شدير �شلع وخدمات وطنية مع بنوك خارجية يف االأردن وم�شر وموريتانيا.  

نشاط برنامج الصادرات السعودية لسنة 2015م

توقيع اتفاقية �شمان �شادرات وطنيةتوقيع اتفاقية �شمان �شادرات وطنية
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امل�شتورداملُ�شّدراملبلغ بالريال ال�شعوديامل�شتفيد ـ الدولةال�شلعة/اخلدمةم

�شركة كنديان لل�شناعات�شركة الزامل لال�شتثمار3.787.500�شركة كنديان لل�شناعات - االأردنهياكل حديدية1

�شركة او�شكار لال�شترياد والت�شدير�شركة فوؤاد العي�شى و�شريكه2.443.093�شركة او�شكار لال�شترياد - م�شرمنتجات غذائية2

�شركة ثري زيرو للتجارة�شركة فوؤاد العي�شى و�شريكه4.457.544�شركة ثري زيرو للتجارة - جنوب ال�شودانمنتجات غذائية3

متنوعمتنوع11.250.000بنك املعامالت ال�شحيحة - موريتانياخط متويل4

متنوعمتنوع18.750.000بنك املال االأردين - االأردنخط متويل5

متنوعمتنوع37.500.000البنك اال�شتثماري االأردين - االأردنخط متويل6

متنوعمتنوع75.000.000امل�شرف املتحد - م�شرخط متويل7

ال�شركة االإ�شالمية لالأدوية فاركو�شركة كاد ال�شرق االأو�شط112.500.000ال�شركة االإ�شالمية لالأدوية - م�شرم�شتلزمات وخدمات طّبية8

الهيئة امل�شرية العامة للبتولاأرامكو483.750.000الهيئة امل�شرية العامة للبتول - م�شرم�شتقات بتولية9

الهيئة امل�شرية العامة للبتولاأرامكو5.250.000.000الهيئة امل�شرية العامة للبتول - م�شرم�شتقات بتولية10

الهيئة امل�شرية العامة للبتولاأرامكو937.500.000الهيئة امل�شرية العامة للبتول - م�شرم�شتقات بتولية11

وزارة النفط والغازاأرامكو375.000.000وزارة النفط والغاز - ال�شودانم�شتقات بتولية12

وزارة املالية والتخطيط�شابك264.000.000وزارة املالية والتخطيط - ال�شوداناأ�شمدة يوريا13

متنوع�شركة اخلريف التجارية100.000.000�شركة اخلريف التجارية - ال�شعوديةمعدات زراعية و�شناعية14

متنوع�شركة الواحة262.500.000�شركة الواحة - ال�شعوديةبتوكيماويات15

حكومة جمهورية كوبامتنوع187.500.000حكومة جمهورية كوبامنتجات متنوعة16

8.125.938.137الإجمايل

عمليات التمويل المعتمدة خالل سنة 2015م
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امل�شتوردامل�شدراملبلغ بالريال ال�شعوديامل�شتفيد - الدولةال�شلعة/اخلدمةم

�شركة كنديان لل�شناعات�شركة الزامل لال�شتثمار3.787.500�شركة كنديان لل�شناعات - االأردنهياكل حديدية1

�شركة او�شكار لال�شترياد والت�شدير�شركة فوؤاد العي�شى و�شريكه2.443.093�شركة او�شكار لال�شترياد - م�شرمنتجات غذائية2

�شركة ثري زيرو للتجارة�شركة فوؤاد العي�شى و�شريكه4.457.544�شركة ثري زيرو للتجارة - جنوب ال�شودانمنتجات غذائية3

متنوعمتنوع75.000.000البنك العربي التكي - تركياخط متويل4

ال�شركة االإ�شالمية لالأدوية فاركو�شركة كاد ال�شرق االأو�شط112.500.000ال�شركة االإ�شالمية لالأدوية - م�شرم�شتلزمات وخدمات طّبية5

الهيئة امل�شرية العامة للبتولاأرامكو483.750.000الهيئة امل�شرية العامة للبتول - م�شرم�شتقات بتولية6

الهيئة امل�شرية العامة للبتولاأرامكو5.250.000.000الهيئة امل�شرية العامة للبتول - م�شرم�شتقات بتولية7

وزارة النفط والغازاأرامكو375.000.000وزارة النفط والغاز - ال�شودانم�شتقات بتولية8

وزارة املالية والتخطيط�شابك264.000.000وزارة املالية والتخطيط - ال�شوداناأ�شمدة يوريا9

6.570.938.137الإجمايل

عمليات التمويل الموقعة خالل سنة 2015م
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 الن�شبة املئوية  املبلغ بالريال ال�شعوديالن�شبة املئوية عدد العملياتالدولةم

64.03165.037.5000.76االأردن1
64.03393.568.8501.81االإمارات العربية املتحدة2
106.711.206.840.0005.55ال�شعودية3
21.34412.500.0001.90ال�شنغال4
5536.912.452.279.84011.28ال�شودان5
10.6718.750.0000.09�شي�شل6
10.6737.500.0000.17الواليات املتحدة االمريكية7
138.721.234.159.2195.68اليمن8
10.67125.332.9890.58اإيران9

74.702.936.250.00013.51باك�شتان10
1510.071.706.250.0007.85تركيا11
10.673.262.5000.02�شورية12
21.3437.500.0000.17لبنان13
1510.0710.119.096.14846.56م�شر14
10.67143.000.0000.66البحرين15
10.67759.6120.00اجلزائر16
32.0175.000.0000.35تون�ض17
42.68375.000.0001.73موريتانيا18
10.6715.000.0000.07اذربيجان19
10.6775.000.0000.35زامبيا20
10.6711.250.0000.05غانا21
10.674.457.5440.02جنوب ال�شودان22
10.67187.500.0000.86كوبا23

149100.0021.735.294.202100.00الإجــمــالـــي

عمليات التمويل المعتمدة حسب الدول حتى نهاية سنة 2015م
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عمليات التمويل المعتمدة حسب القطاعات حتى نهاية سنة 2015م

الن�شبة املئوية املبلغ بالريال ال�شعوديالن�شبة املئوية عدد العملياتالقطاعم

4228.191.182.936.8295.44�شناعات معدنية1

3221.4814.773.090.00067.97�شناعات كيمياوية2

128.051.717.500.0007.90م�شاريع راأ�شمالية3

1711.411.076.924.7724.95�شناعات اخرى4

4630.872.984.842.60113.73خطوط متويل5

149100.0021.735.294.202100.00الإجمايل

عمليات التمويل المعتمدة حسب القارات حتى نهاية سنة 2015م

الن�شبة املئوية املبالغ ريال �شعوديالن�شبة املئوية عدد العملياتالقارةامل�شل�شل

8456.3813.544.093.14462.31اأفريقيا1

6342.287.966.201.05836.65اآ�شيا2

21.34225.000.0001.04اأمريكا ال�شمالية3

149100.0021.735.294.202100.00الإجمايل
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ثانًيا ـ ضمان الصادرات
تهدف خدمة �شمان ال�شادرات اإلى حماية حقوق املُ�شّدرين ال�شعوديني من خماطر التعرث يف ال�شداد، وذلك 

بتغطية تلك املخاطر �شواء كانت �شيا�شيًة اأو جتاريًة واإ�شدار وثائق ال�شمان ال�شاملة واملحددة. 

اأ - الوثائق ال�شاملة: هي التي يتم مبوجبها تغطية عدد غري حمدد من عمليات الت�شدير حلامل الوثيقة لعدد 
غري حمدد من امل�شتوردين، وت�شل ن�شبة التغطية فيها اإلى 90٪ من اخل�شائر الناجتة عن املخاطر التجارية 
اأو ال�شيا�شية، ومدة هذه الوثائق �شنة واحدة جتدد �شنوًيا ب�شكل تلقائي باتفاق االأطراف املعنيني بالوثيقة. 

ب - الوثائق املحددة: هي التي يتم مبوجبها تغطية عملية ت�شديرية واحدة ملُ�شّدر واحد ومل�شتورد واحد، وت�شل 
ن�شبة التغطية فيها اإلى90٪ من اخل�شائر الناجتة عن املخاطر التجارية اأو ال�شيا�شية، ومدة هذا النوع من 

الوثائق حمددة بانتهاء مدة الوثيقة. 

ت - اتفاقية التعاون مع البنوك املحلية: هي عبارة عن اتفاقية يتم اإبرامها بني ال�شندوق والبنك املحلي، وتهدف 
اإلى تعزيز االعتمادات امل�شتندية وزيادة قدرة البنك املحلي على التعامل مع البنوك اخلارجية، كذلك زيادة 
قدرتها على تقدمي �شمان للتمويل ال�شابق والالحق لل�شحن والتعاون يف جمال تبادل املعلومات االئتمانية. 

وقد بلغ عدد وثائق �ل�شمان �لتي �عتمدها �لربنامج منذ �نطالق ن�شاط �ل�شمان يف �شبتمرب 2003م وحتى نهاية 
اإجمالية مقدارها 23.7 مليار ريال، منها 40 وثيقَة �شماٍن �شاملًة بقيمة  �شنة 2015م 62 وثيقة �شمان بقيمة 
جتاوزت 15.3 مليار ريال، و16 وثيقة �شمان حمددة )ح�شاب مفتوح واعتماد م�شتندي( بقيمة ُتقارب 588.9 
مليون ريال، و6 وثائق �شمان تعزيز اعتمادات م�شتندية ل�شالح البنوك املحلية )بنك الريا�ض، البنك ال�شعودي 
الفرن�شي، جمموعة �شامبا املالية، بنك اال�شتثمار ال�شعودي، بنك اجلزيرة، البنك ال�شعودي الربيطاين( بقيمة 
ُتقارب 7.8 مليار ريال، وقد بلغت ال�شادرات الفعلية املغطاة مبوجب تلك الوثائق ما يزيد عن 19.5 مليار ريال، 
وذلك بزيادة مقدارها 521 مليون ريال متثل ن�شبة زيادة ُتقارب 2.7٪ عن ال�شنة ال�شابقة، وتت�شمن التغطيات 
ال�شمان  وثائق  اأن عدد  اإلى  االإ�شارة  ال�شقوف. وجتدر  ا�شتخدام هذه  تكرار  اأتاح  ب�شكل دوار مما  تعمل  �شقوًفا 
امللغاة )التي انتهت مدتها ومل يتم تنفيذ �شادرات من خاللها( بلغت 11 وثيقة مببلغ يزيد عن 896 مليون ريال. 

م�شتندية(  اعتمادات  تعزيز  �شمان  َووثائق  �شاملة  �شمان  )وثائق  �شادرات  �شمان  وثائق   6 جتديد  مت  كما 
املعززة من خالل وثائق �شمان تعزيز  امل�شتندية  وبلغ عدد االعتمادات  اإجمايل جتاوز 771 مليون ريال،  مببلغ 
العدد  لي�شبح  ة،  املُدَّ ريال خالل  7 ماليني  اإلى حوايل  ي�شل  اإجمايل  اعتماًدا مببلغ   15 امل�شتندية  االعتمادات 
بقيمة  اعتماًدا   666 2015م  �شنة  نهاية  حتى  الوثائق  هذه  خالل  من  املعززة  امل�شتندية  لالعتمادات  االإجمايل 
ال�شعودي  البنك  من  كل  مع  متقدمة  تفاو�ض  مرحلة  يف  الربنامج  اأن  كما  ريال.  مليون   819 مقدارها  اإجمالية 

توقيع اتفاقية لتقدمي ت�شهيالت ائتمانية لدعم ال�شادرات وطنيةالهولندي وبنك البالد لتوقيع اتفاقيات تعاون معهما.
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1 - قيمة السقوف المعتمدة للوثائق الشاملة حتى نهاية سنة 2015م

قيمة ال�شقوف املعتمدةا�شم حامل الوثيقةرقم الوثيقة
) بالريال ال�شعودي (

عدد
الدول امل�شمولةاملُ�شتوِردين

االأردن، م�شر، االإمارات العربية املتحدة ، املغرب ، قطر26.175.00014�شركة ا�شتا الزراعية101/3
الواليات املتحدة االأمريكية ، لبنان ، قطر، االإمارات العربية املتحدة ، الكويت42.371.25031�شركة ارنون لل�شناعات البال�شتيكية102/3
الواليات املتحدة االأمريكية ، كندا14.621.25019�شركة تنهات للتعدين103/3
الواليات املتحدة االأمريكية ، ا�شبانيا ، الربتغال ، م�شر132.693.75013�شركة �شناعات اخلريف104/3
االأردن، املغرب ، كينيا دول اخلليج العربي ، اليونان372.438.75057جمموعة الوطنية لل�شناعة105/4
بريطانيا ، اجلزائر، تون�ض110.017.5008ال�شركة املتحدة ملنتوجات البال�شتيك106/4
الكويت ، لبنان ، جنوب اأفريقيا ، املغرب42.472.50023�شركة منري املنيف للبال�شتيك107/4
الكويت ، م�شر ، �شلطنه عمان6.562.5003�شركة فهد اخلليل )وثيقة ملغاة(108/4
االإمارات العربية املتحدة ، الكويت ، االأردن ، قطر ، اأمريكا ، بريطانيا ، ا�شتاليا70.278.75014�شركة حلواين اإخوان109/4
االإمارات العربية املتحدة ، �شلطنه عمان ، الكويت ، االأردن ، كندا24.142.5005احتاد اخلليج للع�شريات110/4
دول اخلليج العربي ، املغرب ، م�شر45.000.00013م�شنع العبيكان الوباك للعلب111/4

�شركة املطلق لل�شناعات املعدنية 112/4
الكويت وقطر30.562.5005)وثيقة ملغاة(

ا�شتاليا ، قرب�ض ، ا�شبانيا ، اأملانيا ،اليونان ، اإيطاليا ، لبنان ، هولندا ، بولندا ، الربتغال62.253.75042�شركة العبيكان للمن�شوجات التقنية113/4
االإمارات العربية املتحدة ، قطر156.740.62519ال�شركة املتحدة لزيوت الت�شحيم114/5
االإمارات العربية املتحدة ، �شلطنه عمان6.037.5005م�شنع العبيكان للبال�شتيك115/5
املغرب ، تون�ض ، االأردن44.542.50036م�شنع العبيكان للرقائق البال�شتيكية116/5
بريطانيا ، البحرين ، االإمارات العربية املتحدة ، قطر21.573.7506�شركة حائل للتنمية الزراعية )وثيقة ملغاة(117/5
فرن�شا ، ا�شبانيا ، الكويت ، �شلطنه عمان ، قطر ، االإمارات ، باك�شتان ، قرب�ض280.732.50049�شركة اخلزف ال�شعودي118/5
فرن�شا ، م�شر ، �شوي�شرا ، بريطانيا ، بلجيكا38.505.00021�شركة نابكو للتغليف املتعدد نابكو مالتيباك119/5
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قيمة ال�شقوف املعتمدةا�شم حامل الوثيقةرقم الوثيقة
) بالريال ال�شعودي (

عدد
الدول امل�شمولةاملُ�شتوِردين

املغرب ، االإمارات العربية املتحدة ، م�شر ، باك�شتان ، اجلزائر 70.087.50011م�شنع تقنية الكروت املتقدمة120/5
اجلزائر ، تركيا ، م�شر ، قطر ، االأردن5.475.5008امل�شنع الوطني الألياف البول�شت121/5
م�شر2.625.0004ال�شركة ال�شعودية لالأكواب الورقية122/5
م�شر ، تنزانيا ، بلجيكا34.136.25023�شركة نابكو احلديثة ملنتجات البال�شتيك123/5
م�شر ، فرن�شا ، املغرب14.115.00012�شركة نابكو للدائن التغليف املركبة124/5

االإمارات العربية املتحدة ، �شلطنه عمان ، قطر ، الكويت ، الهند ، باك�شتان ، 12.066.787.500289ال�شركة ال�شعودية لل�شناعات االأ�شا�شية )�شابك(125/6
املغرب ، اجلزائر ، جنوب اأفريقيا ، البحرين ، لبنان ، تركيا

االإمارات العربية املتحدة ، الكويت ، قطر ، م�شر77.193.75019ال�شركة العاملية لطالء املعادن126/6

االإمارات العربية املتحدة ، �شلطنه عمان ، قطر ، الكويت ، �شنغافورة ، جنوب 166.162.50018ال�شركة الوطنية لل�شناعات الغذائية املحدودة127/6
اأفريقيا ، البحرين ، االأردن

االإمارات العربية املتحدة ، �شلطنة عمان ، االأردن 1.068.840.00038�شركة الت�شنيع الوطنية لت�شويق البتوكيماويات128/7

موؤ�ش�شة طوق اليمامة للخدمات التجارية 129/7
تون�ض4.500.0001)وثيقة ملغاة(

الكويت ، البحرين ، االأردن1.125.0004م�شنع الريا�ض لالأغذية130/7
االإمارات العربية املتحدة ، قطر ، البحرين ، االأردن1.642.5006�شركة م�شنع منره لل�شواغط الهوائية131/7

االإمارات العربية املتحدة ، �شلطنه عمان ، قطر ، الكويت ، باك�شتان ، تركيا ، 21.787.50023م�شنع ال�شريع لل�شجاد132/7
االأردن ، قطر ، اإيطاليا ، قرب�ض ، نيبال ، بلغاريا

بريطانيا ، الربتغال ، املغرب ، لبنان3.150.0004�شركة الو�شائل الزراعية الأنظمة الري133/7
الكويت3.375.0001م�شنع الزيوت الذهبية134/8
البحرين ، م�شر ، االأردن ، الكويت65.250.00012�شركة الفنار135/8
االإمارات العربية املتحدة ، �شلطنه عمان ، االأردن ، قطر16.500.0005�شركة �شناعة ال�شرياميك العربية املحدودة136/8
اإندوني�شيا7.500.0002�شركة اخلريف للبتول )وثيقة ملغاة(137/8
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قيمة ال�شقوف املعتمدةا�شم حامل الوثيقةرقم الوثيقة
) بالريال ال�شعودي (

عدد
الدول امل�شمولةاملُ�شتوِردين

م�شر ، االأردن17.437.5002�شركة احتاد �شناعة العلب املحدودة138/10

�شركة �شبكيم للت�شويق واخلدمات 139/11
م�شر ، االأردن ، الكويت ، االإمارات العربية املتحدة ، �شوي�شرا ، الهند ، باك�شتان126.750.00010)وثيقة ملغاة(

27.562.50025ال�شركة العربية املتحدة للزجاج امل�شطح140/15
كوريا اجلنوبية ، اجلمهورية البولندية ، هولندا ، االإمارات العربية املتحدة ، بلجيكا 

، االأوروغواي ، جنوب افريقيا ، املغرب ، موريتانيا ، البانيا ، الربازيل ، الهند ، 
قطر ، �شلطنه عمان  ، الكويت

15.335.706.125الإجمايل )1(

2 - وثائق محددة )حساب مفتوح(

ا�شم حامل الوثيقةرقم الوثيقة
قيمة الوثيقة 

)ال�شادرات املتوقعة(
بالريال ال�شعودي

ا�شم امل�شتورد امل�شموندولة املُ�شتوِرد

�شركة اأحمادةالكويت37.174.200�شركة املطلق لل�شناعات املعدنية1001/5

�شركة اإبراهيم اجلفايل واإخوانه للمعدات ال�شناعية 1002/5
�شركة اإدري�ض للخدماتال�شودان30.319.169)وثيقة ملغاة(

باقز م�شرم�شر20.058.750�شركة اإبراهيم اجلفايل واإخوانه1003/6

بكتل فران�ضفرن�شا21.305.340ال�شركة اخلليجية املتحدة  لدرفلة ال�شلب املحدودة1004/6

مكتب االأمم املتحدة خلدمات امل�شاريعاالإمارات العربية املتحدة316.876.368�شركة اإلكتونيا1005/6

�شركة اإبراهيم اجلفايل واإخوانه للمعدات ال�شناعية 1006/6
�شركة هنت للتنميةال�شودان84.375.000)وثيقة ملغاة(

510.108.827الإجمايل )2(
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3 - وثائق محددة ) اعتماد مستندي (

ا�شم حامل الوثيقةرقم الوثيقة
قيمة الوثيقة

)ال�شادرات املتوقعة(
بالريال ال�شعودي 

ا�شم البنك امل�شموندولة املُ�شتوِرد

بنك الت�شامن االإ�شالميال�شودان3.140.156�شركة املطلق لل�شناعات املعدنية3001/5

بنك اأم درمان الوطنيال�شودان7.025.000موؤ�ش�شة بيون للتجارة واملقاوالت3002/5

بنك اخلرطومال�شودان13.224.544�شركة اإبراهيم اجلفايل واإخوانه3003/5

بنك اخلرطومال�شودان16.760.745�شركة اإبراهيم اجلفايل واإخوانه3004/6

مكتب تنمية ال�شادرات للخدمات التجارية 3005/6
بنك اخلرطومال�شودان2.609.860)وثيقة ملغاة(

بنك اأم درمان الوطنيال�شودان220.000ال�شركة العربية للعطور املحدودة3006/6

البنك ال�شوداين الفرن�شيال�شودان4.950.000�شركة املطلق لل�شناعات املعدنية3007/6

موؤ�ش�شة طوق اليمامة للخدمات التجارية 3008/7
البنك التجاري االإثيوبياإثيوبيا18.750.000)وثيقة ملغاة(

بنك اأم درمان الوطنيال�شودان6.987.860�شركة املطلق لل�شناعات املعدنية3009/7

بنك اأم درمان الوطنيال�شودان5.200.000بنك اجلزيرة3010/7

78.868.165الإجمايل )3(
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4 -  قيمة السقوف المعتمدة لوثائق ضمان تعزيز االعتمادات المستندية حتى نهاية سنة 2015م

مبلغ التفاقيةالبـنكرقم الوثيقة
بالريال ال�شعودي

عدد البنوك
مالحظاتاخلارجية املغطاة

الغيت الوثيقة لعدم ا�شتغاللها562.500.00018بنك اجلزيرة001/5

مت التجديد بتاريخ 6/11/ 2015م ملدة �شنة3.442.651.15519بنك الريا�ض002/2007

تاريخ التجديد 2016/1/22م2.068.312.00056البنك ال�شعودي الفرن�شي003/2012

مت التجديد بتاريخ 2015/9/29م ملدة �شنة1.133.437.50080جمموعة �شامبا املالية004/2013

مت التجديد بتاريخ 2015/11/4م ملدة �شنة434.999.90216البنك ال�شعودي لالأ�شتثمار005/2013

تاريخ التجديد 2016/7/30م187.500.00013البنك ال�شعودي الربيطاين006/2015

7.829.400.557الإجمايل )4(

المجموع الكلي لوثائق الضمان المعتمدة )1+2+3+4( = 23.754.083.674 مليون ريال. 



69

التقرير السنوي 2015 م

قيمة الوثائق المعتمدة وحجم الصادرات المغطاة من خالل خدمة الضمان بالبرنامج حسب السنوات حتى نهاية سنة 2015م

حجم ال�شادرات املغطاة )مليون ريال(ال�شنة

20032م

200442م

2005204م

2006715م

20071.760م

20083.525م

20092.262م

20102.498م

20112.903م

20122.065م

20131.313م

20141.071م

20151.226م

19.585املجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 20072008 2006 2005 2004 2003

1^226
1^071

1^313

2^065

2^903

2^498

2^262

3^525

1^760

715

204
42 2
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ثالثًا: نشاط التسويق
مقدمة:

رين  تعمل اإدارة الت�شويق على التعريف باخلدمات واملنتجات التي يقدمها الربنامج للم�شتفيدين من ُم�شدِّ
اأو م�شتوردين من اخلارج للمنتجات الوطنية والتوا�شل معهم بغر�ض اال�شتفادة الق�شوى من اخلدمات 

التي يقدمها الربنامج.

ندوات  وتقدمي  املحلية  ال�شركات  اإلى  ت�شويقية  وفود  اإر�شال  الربنامج على  الت�شويقية يف  املهام  وتتكز 
اإلى  اإ�شافة  والدولية  املحلية  التجارية  املعار�ض  يف  وامل�شاركة  اململكة  يف  التجارية  الغرف  يف  تعريفية 
امل�شاركة يف اللجان الثنائية امل�شتكة على امل�شتوى الوزاري يف املجاالت ذات العالقة بال�شادرات، كما 
لل�شمان وذلك  واآخر  للتمويل  واإ�شدار دليل  الربنامج  امل�شتفيدين من خدمات  ا�شتف�شارات  جُتيب على 
للتعريف بهذه اخلدمات، وقد اأ�شدر الربنامج الطبعة الثالثة من دليل برنامج ال�شادرات والذي يحتوي 
�شنوية وكذلك  ربع  اإخبارية  ن�شرة  اإ�شدار  اإلى  اإ�شافة  لديه ومنتجاتها  امل�شجلة  بال�شركات  تعريف  على 

االإ�شراف على موقع الربنامج على االإنتنت  www.sep.gov.sa  وحتديث اأخباره. 

األنشطة:
املنتجات  وُم�شتوِردي  ملُ�شِدري  يقدمها  التي  والت�شهيالت  باخلدمات  للتعريف  الربنامج  �شعي  اإطار  يف 
اأهدافه،  الت�شويقية داخلًيا وخارجًيا، وذلك لالإ�شهام يف حتقيق  االأن�شطة  بعدد من  الوطنية، فقد قام 

و�شملت التايل:

نشاطات داخل البرنامج:
•  نشرات ربع سنوية:

اأ�شدر الربنامج خالل �شنة 2015م 4 ن�شر�ت �إخبارية، من �أجل �إبر�ز ن�شاط �لربنامج و�لتطور�ت �ملتعلقة 
بخدمتي التمويل وال�شمان.

•  استقبال وفود محلية ودولية:
ا�شتقبل الربنامج يف مقر ال�شندوق وفوًدا من دول املك�شيك وكوبا واالأرجنتني وزامبيا وكوت دي فوار 
وجزر القمر والكامريون والنيجر وكينيا وت�شاد واإثيوبيا و�شري النكا وال�شني، وكذلك وفوًدا من بنوك 
اإقليمية ودولية و�شركات �شناعية، ومت خالل تلك الزيارات اطالعهم على اآليات ومبادئ عمل الربنامج 

وبحث �ُشبل التعاون بني تلك اجلهات والربنامج.

نشاطات خارج البرنامج:
•  زيارات ميدانية لشركات ومصانع وطنية:

قامت فرق عمل من الربنامج بزيارات ميدانية الأكرث من 90 �شركًة وم�شنًعا وطنًيا يف املنطقة 
التمويل  بخدمات  التعريف  بهدف  اململكة  من  ال�شرقية  واملنطقة  الغربية  واملنطقة  الو�شطى 
اأي معوقات قد متنع ا�شتفادتهم من تلك  اإلى بحث  وال�شمان التي يقدمها الربنامج، باالإ�شافة 

اخلدمات.

•  ورش عمل للتعريف بخدمات البرنامج:
بالتعاون مع هيئة تنمية ال�شادرات �شارك الربنامج يف 13 ور�شة عمل يف الريا�ض وجده والدمام، 
بح�شور عدد من ممثلي ال�شركات وامل�شانع الوطنية املهتمة بت�شدير منتجاتها، وُقدمت خالل 
بالكتيبات  امل�شاركون  وُزّود  خدمات  من  يقدمه  وما  بالربنامج  تعريفية  عرو�ض  العمل  ور�ض 

التو�شيحية ملتطلبات وخطوات احل�شول على الت�شهيالت املتاحة ملُ�شِدري املنتجات الوطنية.

•  المعارض والمؤتمرات:
العالقة  ذات  واالقت�شادية  التجارية  واملوؤمترات  املعار�ض  يف  امل�شاركة  على  الربنامج  يحر�ض 
املعر�ض  يف  الربنامج  �شارك  حيث  وخدماته،  بالربنامج  التعريف  يف  ُت�شاهم  والتي  بن�شاطه، 
التجاري لتقنيات البال�شتيك والبتوكيماويات والطباعة والتغليف ال�شعودي مبدينة جدة، والذي 
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رعاية  يف  الربنامج  �شارك  كما  ودولية،  اإقليمية  دولة   19 من  �شركة   300 حوايل  م�شاركة  �شهد 
اأُقيم مبدينة الريا�ض و�شهد م�شاركة  املعر�ض الدويل الرابع للحديد وال�شناعات املعدنية الذي 
ا يف ملتقى ومعر�ض الفر�ض اال�شتثمارية والذي  اأكرث من 305 �شركات من 26 دولة، و�شارك اأي�شً
واملوؤمترات  الندوات  من  عدًدا  الربنامُج  ح�شر  ذلك  اإلى  وباالإ�شافة  الريا�ض،  مبدينة  اأُقيم 
الداخلية التي تناولت مو�شوعات متعلقة بالتنمية االقت�شادية امل�شتدامة ومتويل التجارة وتنمية 

اال�شتثمارات باململكة.

ويف املقابل �شارك الربنامج يف عدد من املعار�ض وامللتقيات التجارية واالقت�شادية الدولية خارج 
والتقنيات  ال�شناعات  التالية:  املجاالت  وامللتقيات  املعار�ض  تلك  مو�شوعات  وغطت  اململكة، 
وامل�شروبات،  االأغذية  املعلومات،  تقنية  والرثوة احليوانية،  الزراعية  املنتجات  بالطاقة،  املتعلقة 

االأدوية وامل�شتلزمات ال�شيدالنية، متويل ال�شادرات والتجارة البينية العربية. 

•  اللجان ومجالس األعمال المشتركة:
�شارك الربنامج يف عدٍد من اللجان وجمال�ض االأعمال امل�شتكة بني اململكة وبع�ض الدول العربية 
واالإ�شالمية وال�شديقة، وخالل �شنة 2015م �شارك الربنامج يف اجتماعات اللجنة ال�شعودية - 
الربتغالية، واللجنة ال�شعودية - البنجالدي�شية، واللجنة ال�شعودية - اجلزائرية، وجمل�ض االأعمال 
اخلليجيني  االأعمال  الأ�شحاب  الرابع  املنتدى  يف  الربنامج  �شارك  وكما  الهنغاري،   - ال�شعودي 

ونظرائهم من الهند.

ت�شويق خدمات برنامج ال�شادرات عن طريق املعار�ض املتخ�ش�شة
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الدولة
70.50- طريق اأزيزو 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�شو ــ مي�شاتا )املرحلة االأولى(
155.25- التوليد والنقل الكهربائي ارتريا 

40.97- تخ�شري ارتريا 
34.03230.25- طريق مندفرا ــ بارنتو

16.00- حتديث مطار باجني مبوكواأفريقيا الو�شطى 
20.00- جممع ال�شكر يف واكا

9.00- دعم اإنتاج القطن 
288.75333.75- اإجناز عدد من امل�شروعات �شمن برنامج اإعادة االإعمار

7.36- متويل �شراء الب�شائع مل�شروعات التنمية الزراعية واحليوانية اأوغندا 
17.00- دعم التنمية االقت�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�شت�شفى يومبي وم�شت�شفى كايونقا

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

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاأفريقيا

الدولة
45.00- حماية �شواطئ كوتونوبنني

40.00- اإن�شاء وجتهيز م�شت�شفى �شايف )املرحلة االأولى(
43.00- اإن�شاء وجتهيز املراكز اجلامعية )املرحلة االأولى( 

60.00- طريق كاندي ـ �شيغبانا - حدود نيجرييا 
22.50210.50- حماية �شواطئ كوتونو )قر�ض اإ�شايف(

40.00- �شد كمبينجابوركينا فا�شو
39.87- �شد باجري 

- طريق بوبو ديوال�شو - حدود مايل )التنمية املتكاملة للجزء 
30.00اجلنوبي( 

26.00- تنمية وادي �شورو
37.50- طريق با - دانو - حدود �شاحل العاج 

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

45.00- �شد �شامنديني
45.00- طريق كودوجو ــ ديدوجو

42.00- اإن�شاء وجتهيز م�شت�شفى مانقا االإقليمي 
105.00481.87- اإن�شاء مطار واقادوقو ــ دون�شان الدويل

8.70- ت�شجري موقامبا ــ بوتوت�شيبوروندي
14.89- طريق جيتيجا ــ جيهويف

39.80- طريق روجومبو ــ كايانزا
8.20- طريق نيانزاالك ــ بومتربا

11.00- دعم التنمية االقت�شادية

ملحق رقم )1(                                                                                                                       )مباليني الرياالت(ملحق رقم )1(                                                                                                                       )مباليني الرياالت(
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مـلـحـق رقــــم )1(
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املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاأفريقيا

الدولة
20.60- امل�شاكن ال�شعبية يف كامنجيتابع بوروندي

10.60- دعم التكييف الهيكلي 
75.00- طريق بوبنزا ــ ندورا

45.00233.79- طريق بوجمبورا ــ نياماتينجا
17.00- دعم التنمية االقت�شاديةت�شاد

40.00- ال�شوق املركزي يف اجنامينا 
- طريق م�شاكوري ــ اأجنوري ــ بول ــ حدود النيجر 

93.75150.75)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�شاء وتاأهيل الطرق الريفية يف زجنبار 

56.25- اإمداد مياه ال�شرب لثالث مدن والقرى املجاورة لها يف اإقليم مارا
93.75- اإمداد مياه ال�شرب اإلى مقاطعتي �شامي وموانقا

9.00246.40- اإن�شاء وتاأهيل الطرق الريفية يف زجنبار )قر�ض اإ�شايف(
26.02- تو�شعة ميناء لومي توجو

- اإعداد درا�شة اجلدوى االقت�شادية والت�شميمات مل�شروع 
1.22املجمع ال�شناعي والزراعي لفول ال�شويا 

25.00- اإعادة تاأهيل طريق تاجنواري ــ �شنكا�شي 
17.00- اإ�شت�شالح االأرا�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�شة القومية للمهند�شني بقاب�ض 
114.76- تزويد ال�شاحل وجنوب الوطن باملياه ال�شاحلة لل�شرب

219.37- �شد �شيدي �شعد

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاأفريقيا

الدولة
16.00- حماية �شد �شيدي �شعد تابع تون�ض

96.15- تزويد مدينة �شفاق�ض باملياه ال�شاحلة لل�شرب
9.47- درا�شة ا�شتغالل املياه اجلوفية يف اق�شى اجلنوب

60.00- تو�شعة موانئ ال�شيد يف قاب�ض وطبلبة وقليبية
4.15- درا�شة اجلدوى االقت�شادية للمركب ال�شناعي يف ال�شمال الغربي

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

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

100.00- �شد وادي �شجنان اآل �شعود
50.00- مطار طربقة الدويل

40.00- اإن�شاء وجتهيز مركز الطب اال�شتعجايل بتون�ض العا�شمة
40.00- التنمية الفالحية املندجمة يف جومني وغزالة

- كلية العلوم االقت�شادية والت�شرف واملعهد العايل لفنون 
37.50الو�شائط االإعالمية

75.00- التنمية الفالحية املندجمة بوالية �شيدي بوزيد
- حماية ال�شريط ال�شاحلي من االإجنراف بقرطاج وقمرت وحلق 

70.00الوادي

450.00- حمطة كهرباء �شو�شة
318.75- �شبكة نقل الغاز الطبيعي

60.00- تطوير منظومة التدريب املهني
562.50- االإ�شكان االجتماعي

483.753246.55- اإن�شاء حمطة كهرباء املرناقية
40.27- ال�شكك احلديدية عرب اجلابوناجلابون

9.00- اإعداد درا�شة م�شروع معهد ما�شوكو الفني
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الدولة
90.76140.03- معهد درا�شات العلوم الفنية يف ما�شوكوتابع اجلابون

23.30- مطار يوندوم الدويلجامبيا 
30.16- طريق باجنول - يوندوم

6.72- مطار يوندوم الدويل )املرحلة الثالثة(
12.00- دعم التنمية االقت�شادية

12.49- دعم التكييف الهيكلي
37.50- طريق مندينابا - �شوما

37.50- اإعادة تاأهيل وتطوير مطار باجنول الدويل )املرحلة الثانية(
28.50- طريق بريكاما - دار �شالمي

37.50225.67- جامعة جامبيا
94.93- ميناء جيجل اجلزائر

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

293.00- االإ�شكان االجتماعي باجلزائر العا�شمة 
63.16- حمطة توليد الكهرباء باحلامة 

80.00- تزويد مدينتي وهران ومغنية باملاء ال�شالح لل�شرب 
94.00- االإ�شكان االجتماعي بق�شنطينة 

50.00- تهيئة وتو�شعة الري الفالحي مبحيط مينا
12.18- اإن�شاء وجتهيز مركزين للتكوين املهني بالعا�شمة اجلزائر

45.00- االإ�شكان االجتماعي بواليتي وهران وم�شتغامن 
20.47- بناء وجتهيز خم�ض ثانويات ومدر�شة متو�شطة يف عدة واليات 

8.12- ترميم االإ�شكان االجتماعي بالعا�شمة اجلزائر 
49.42- بناء وجتهيز )17( مدر�شة ثانوية ومتو�شطة بوالية بومردا�ض 

14.70- بناء وجتهيز مركزين للتكوين والتعليم املهني بوالية بومردا�ض 

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاأفريقيا

الدولة
70.00- بناء )1000( وحدة �شكنية بوالية بومردا�ض تابع اجلزائر

16.75- بناء وجتهيز م�شت�شفى الثنية بوالية بومردا�ض 
52.241270.97- بناء وجتهيز مدار�ض ثانوية يف عدة واليات باجلزائر 

جزر الراأ�ض 
االأخ�شر

8.66- االأ�شماك بجزر الراأ�ض االأخ�شر
37.50- الطريق الدائري جلزيرة فوجو )املرحلة االأولى( 

37.5083.66- اإن�شاء 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 االقت�شادية واالجتماعية للمنطقة ال�شمالية يف جيبوتي جيبوتي 
25.73- تو�شعة مطار جيبوتي 
34.75- تطوير ميناء جيبوتي 

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

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

18.75- دعم �شندوق جيبوتي لالإمناء االقت�شادي
112.50- االإ�شكان االجتماعي

22.50480.23- ميناء تاجورا )قر�ض اإ�شايف(
16.86- طريق كيجايل ــ جاتونارواندا 

45.36- طريق كايونزا ــ كاجتمبا
64.27- م�شت�شفى امللك في�شل يف كيجايل 

11.00- دعم قطاع الطرق 
45.00- اإعادة تاأهيل وتو�شعة م�شت�شفى امللك في�شل يف كيجايل 
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املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاأفريقيا

الدولة
48.75- طريق كيكو كريو ــ منباتابع رواندا

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

48.75- طريق روبينجريا - جا�شي�شا
52.50- طريق هايي ـ كيتابي

56.25452.74- اإن�شاء طريق نياقاتاري ـ بايومبا ـ با�شي
65.00- طريق �شلويزي - اكلينجيزامبيا 

45.00- طريق كاالبو - �شيكوجنو - حدود اأجنوال 
75.00185.00- اإعادة تاأهيل امل�شت�شفى التعليمي اجلامعي يف لو�شاكا

23.6623.66- االت�شاالت ال�شلكية والال�شلكية للريف زميبابوي 
30.00- تنمية حو�ض نهر اأنامبي )املرحلة االأولى( ال�شنغال 

237.80- تنمية حو�ض نهر ال�شنغال 
24.84- طريق كيدوجو - �شرايا 

6.51- اإكمال واإ�شالح طريق ورو�شوجي - باكيل
4.14- االإ�شكان �شاكركور )املرحلة الثانية( 

56.90- خطة الطوارئ ملياه ال�شرب 
10.68- التنمية الريفية يف �شرق ال�شنغال 

- درا�شة اجلدوى الفنية واالقت�شادية مل�شروع طريق دياالكوتو ـ 
2.75كيدوجو

8.41- قناة وطريق فرون دوتري بداكار 
22.00- دعم القطاعات االقت�شادية

8.00- دعم القطاعات االقت�شادية واالجتماعية
39.25- طريق دياالكوتو - كيدوجو

57.50- تنمية حو�ض نهر اأنامبي )املرحلة الثانية( 
78.51- تو�شعة حمطة التوليد يف كاب دوبي�ض

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاأفريقيا

الدولة
26.89- تطوير الو�شع التعليمي تابع ال�شنغال

45.00- تطوير الزراعات املروية على نهر ال�شنغال 
28.49- تطوير امل�شتوى ال�شحي 

33.75- املياه الريفية ملنطقة حمور )نوتو - انديو�شمون ـ باملران( 
54.50- م�شت�شفى دالل جم 

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

34.00- م�شت�شفى دالل جم )قر�ض اإ�شايف(
74.201035.62- اإعادة تاأهيل وتو�شعة م�شروع ماتام الزراعي )املرحلة الثانية(

92.21- الري بالرهدال�شودان
91.78- هيا ــ ك�شال 

35.30- مطار بورت �شودان 
15.89- تنمية غرب ال�شافانا 

32.83- املحطات االأر�شية لالت�شال عرب االأقمار ال�شناعية 
- حت�شني وحتديث االت�شال الال�شلكي للطريان واملعدات 

22.82امل�شاعدة للمالحة اجلوية 

4.23- �شراء معدات العلوم 
121.12- طريق نياال ــ كا�ض ــ زالنجي

120.16- �شكر كنانة 
15.30- طريق الرهد

56.80- اإعمار اجلزيرة 
81.80- اإعمار م�شانع ال�شكر 

70.90- اإعمار اجلزيرة )القر�ض الثاين( 
44.00- دعم القطاع الزراعي 

563.00- �شد مروي 

تابع ملحق رقم )1(                                                                                                                )مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(                                                                                                                )مباليني الرياالت(
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املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاأفريقيا

الدولة
225.00- �شد مروي )قر�ض اإ�شايف( تابع ال�شودان

150.00- تعلية �شد الرو�شري�ض
200.00- �شكر النيل االأبي�ض 

300.00- �شدي اأعايل عطربة و�شتيت
375.002618.14- �شدي اأعايل عطربة و�شتيت )قر�ض اإ�شايف( 

4.33- املرحلة االأولى من م�شروع امل�شت�شفيات )اخلدمات اال�شت�شارية( �شرياليون 
31.00- توليد الطاقة الكهربائية يف املنطقة الغربية )املرحلة الثانية( 

37.50- طريق كينيما ــ بوندميبو 
- توليد الطاقة الكهربائية يف املنطقة الغربية )املرحلة االأولى 

6.0078.83والثانية( )قر�ض اإ�شايف( 
75.0075.00- كهربة جنوب جزيرة ماهي )املرحلة الثانية(�شي�شل

218.75- �شكر جوبا ال�شومال
35.30- جامعة ال�شومال الوطنية 

68.54- ا�شتكمال م�شروع �شكر جوبا )القر�ض الثاين( 
30.00352.59- دعم القطاع الزراعي 

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 االقت�شادية
17.75- مد ال�شبكة الكهربائية للمناطق ال�شمالية 

38.67- املراكز ال�شحية 
39.20- طريق تيج كوار�شي ــ مامفي

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

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاأفريقيا

الدولة
- اإن�شاء مركز احلوادث مب�شت�شفى كوريل بو التعليمي يف اأكرا تابع غانا

45.00391.65)املرحلة االأولى( 
- اإعداد درا�شة اجلدوى االقت�شادية والفنية والت�شميمات غينيا 

3.37مل�شروع طريق جوكود ــ نزركور

133.63- طريق جوكود - نزركور
24.00- تطوير التعليم 

15.00- اإن�شاء وجتهيز املراكز ال�شحية الريفية 
21.00- دعم القطاعني االجتماعي واالقت�شادي

34.00- تطوير الو�شع ال�شحي 
45.00- توفري املياه ل�شبع مدن 

70.00- طريق �شرييدو ــ نزركورية
26.00- التنمية الريفية املتكاملة يف فوريكاريا

74.00- �شد كارافريي لتوليد الطاقة الكهربائية من القوة املائية 
- �شد كارافريي لتوليد الطاقة الكهربائية من القوة املائية 

 36.00)القر�ض الثاين(

56.25- طريق متبو ــ قبي�شيا
45.00- املدار�ض املتو�شطة الريفية 

58.12- طريق كومبا - بوميهون
90.00- اإن�شاء وجتهيز ثمان مدار�ض مهنية

120.00851.37- اإعادة تاأهيل وتو�شعة م�شت�شفى دونكا يف كوناكري
15.90- جممع ال�شناعات املتعددة غينيا بي�شاو

29.00- ميناء بي�شاو 
6.80- طريق بامبادينكا - �شتويل - كويبو

12.00- دعم القطاع الزراعي 
18.0081.70- طريق بي�شاو ـ برابي�ض - بي�شاو - بيامبو

تابع ملحق رقم )1(                                                                                                                )مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(                                                                                                                )مباليني الرياالت(
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التقرير السنوي 2015 م

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاأفريقيا

الدولة
105.90- �شوجن 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�شر مابي

37.50261.18- طريق �شانغمليما - بيكوال - دجوم
37.50- طريق �شنقروبو - يامو�شكروكوت دي فوار 

37.50- من�شاآت التعليم الفني واملهني 
- طريق �شنقروبو - يامو�شكرو )اجلزء الثاين : تابو - تامودي( 

30.00)قر�ض اإ�شايف(

90.00195.00- طريق بونا - دوروبو - حدود بوركينا فا�شو 
الكونغو 

الدميقراطية
19.70- اإ�شالح ال�شكك احلديدية 

50.3470.04- �شيانة �شبكة 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�شا - لبوي 

45.95- جماري ممبا�شا
39.96- �شد كمبريي لتوليد الطاقة الكهربائية 

15.00- دعم القطاع الزراعي 
31.41- مياه قاري�شا

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

24.00الوطني 

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاأفريقيا

الدولة
56.25- طريق نونو - مادوجا�شيتابع كينيا

45.00499.70- كهرباء الريف يف خم�ض مناطق
31.80- طريق كربي تومبان - بومي هلز وكربي نهر �شانت بول اجلديد ليبرييا

38.80- حمطة بو�شرود للكهرباء 
75.00145.60- اإعادة تاأهيل مطار روبرت�ض الدويل

13.16- مطار ما�شريو الدويل لي�شوتو 
37.50- �شد ميتالوجن

56.25- اإن�شاء �شد ميتالوجن )قر�ض اإ�شايف( 
42.00148.91- اإمداد املياه خلم�ض مدن 

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

50.30- �شد �شلنجي
46.85- الرثوة احليوانية بال�شاحل الغربي 

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

3.73- ا�شتكمال م�شروع �شد �شلنجي
193.63- تنمية حو�ض نهر ال�شنغال 

22.00- دعم املوؤ�ش�شات العامة 
75.62- اجل�شر الثاين يف باماكو 
7.00- دعم التنمية االقت�شادية

9.97- �شهل جوبو الزراعي باملنطقة ال�شاد�شة 
50.51- و�شالت الطرق الداخلية يف باماكو 

37.50- طريق كاي - بافوالبي
93.75- بناء �شد تاو�شا
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املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاأفريقيا

الدولة
- بناء �شد دجيني )يف اإطار املرحلة االأولى من برنامج  تطوير تابع مايل

56.25713.09الري يف حو�ض باين ويف �شلنقي(
42.40- انديكاليكا لتوليد الكهرباء بالطاقة املائية مدغ�شقر

12.00- دعم القطاع ال�شناعي 
32.00- طريق �شامباينا - فرات�شيهو - �شوافندريانا

45.00131.40ـ طريق �شامباينا - فرات�شيهو - �شوافندريانا )املرحلة الثانية(
175.00- اإعادة فتح قناة ال�شوي�ض م�شر

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

63.38- تطوير املوا�شالت ال�شلكية 
117.33- تو�شعة قناة ال�شوي�ض 
206.98- م�شنع �شكر البنجر 

63.99- طريق �لقاهرة - �أ�شيوط 
81.66- قناة الري ل�شحراء �شيناء 

100.00- املباين التعليمية 
90.00- �شوامع تخزين احلبوب 

100.00- دعم م�شروعات ال�شندوق االجتماعي للتنمية 
85.00- اإن�شاء وجتهيز وحدات رعاية �شحية اأ�شا�شية 

187.50- حمطة توليد كهرباء بنها 
337.50- ال�شوامع االأفقية لتخزين احلبوب 
300.00- حمطات طلمبات الري وال�شرف 
225.00- تزويد مدينة ن�شر مبياه ال�شرب 

150.00- تو�شعة حمطة توليد كهرباء غرب دمياط لتوليد 750 ميجاوات
225.002787.53- تو�شعة حمطة توليد كهرباء ال�شباب لتوليد 1500 ميجاوات

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاأفريقيا

الدولة
120.00- �شد امل�شرية املغرب

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

113.00- تنمية احلوز االأو�شط )املرحلة الثانية( 
85.42- �شد اآيت اأيوب ونفق مطماطة 
22.00- �شبكات الري باحلوز االأو�شط 

70.00- تزويد مدينة الدار البي�شاء باملاء ال�شالح لل�شرب 
122.58- قناة ت�شاوت )ت 2( 

75.00- اإن�شاء وترميم وجتهيز امل�شت�شفى اجلامعي مبراك�ض 
30.00- تنمية االإ�شكان االجتماعي مبنطقة بن�شودة مبدينة فا�ض 

- تنمية االإ�شكان االجتماعي مبنطقة �شلوان بالناظور  ومنطقة 
45.00عني �لعودة بالرباط 

90.00- اإن�شاء وجتهيز امل�شت�شفى اجلامعي مبدينة فا�ض 
40.00- تزويد العامل القروي باملاء ال�شالح لل�شرب 

75.00- بناء وجتهيز املدار�ض االإعدادية 
50.00- بناء وجتهيز امل�شت�شفى اجلامعي بفا�ض )قر�ض اإ�شايف( 

60.00- بناء وجتهيز امل�شت�شفى اجلامعي مبراك�ض )قر�ض اإ�شايف(
100.00- �شد تا�شكورت

60.00- �شد موالي بو�شتي
90.00- بناء وجتهيز مدار�ض تعليمية يف مدينتي تامن�شورت وتام�شنا

750.002233.00- القطار الفائق ال�شرعة طنجة - الدار البي�شاء 
45.00- طريق ثيولو - بنغوالمالوي

45.00- اإن�شاء وجتهيز ثالث كليات الإعداد املعلمني 
45.00135.00- م�شت�شفى بالومبي االإقليمي
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املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاأفريقيا

الدولة
166.50- طريق كيفا - النعمة موريتانيا

226.00- مناجم حديد القلب 
33.50- وادي غرغول الزراعي 

83.75- طريق كيفا - النعمة )القر�ض الثاين( 
85.60- تنمية حو�ض نهر ال�شنغال 

26.00- دعم التنمية االقت�شادية
12.00- دعم القطاع ال�شناعي والتعدين 

120.00- تزويد مدينة نو�ك�شوط مبياه �ل�شرب من نهر �ل�شنغال 
- تزويد مدينة نو�ك�شوط مبياه �ل�شرب من نهر �ل�شنغال 

94.00)قر�ض اإ�شايف(

75.00- طريق اأطار - جتكجه
95.00- �شبكة توزيع �ملياه مبدينة نو�ك�شوط 

75.00- االأمن الغذائي 
93.75- �خلط �لكهربائي بني نو�ك�شوط ونو�ذيبو 

112.50- �حلرم �جلامعي �جلديد يف نو�ك�شوط 
131.25- طريق اإعوينات اإزبل - جيكني - عدل بكرو

127.501557.35- اأركيز الزراعي
15.61- اإعادة التعمري والتنمية احل�شرية موري�شو�ض

14.6930.30- جماري بلينز ويلمز 
37.50- حماية �شواطئ مابوتو موزمبيق

- ت�شييد وجتهيز مدر�شتني ثانويتني ومعهدين فنيني يف 
45.00حمافظتي  كابودلقاو ونيا�شا 

33.75- ت�شييد وجتهيز م�شت�شفى نامبوال العام
56.25172.50- كهرباء الريف مبحافظة نيا�شا

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاأفريقيا

الدولة
17.77- م�شروع االإ�شكان و�شوامع الغالل النيجر 

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

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

22.00- دعم التنمية االقت�شادية
45.00- تطوير التعليم وال�شحة 

75.00- �شد كنداجي
37.50337.15- جتهيز �شبعة مراكز ل�شحة االأم والطفل 

23912.85جمموع قرو�ض اأفريقيا
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82

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة
35.70- اإن�شاء مدار�ض ثانوية يف باكو اأذربيجان

67.50- ت�شييد قناة فالفيت�شي تختاكوربو
48.75- طريق يفلخ - قاجنا

93.75- تاأهيل وتو�شعة اأنظمة مياه ال�شرب وال�شرف ال�شحي ملنطقة باكو 
131.25376.95- تو�شعة وتاأهيل اأنظمة مياه ال�شرب وال�شرف ال�شحي ملدينة خردالن

98.00- حمطة كهرباء احل�شني احلرارية )املرحلة الثالثة( االأردن
26.25- تو�شعة كهرباء العقبة )املرحلة الثانية(

59.28- مياه وجماري عمان 
49.86- مياه العقبة 

38.50- �شكة حديد احل�شا - املنزل 
61.25- تو�شعة ميناء العقبة  

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

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

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

25.13- طريق اليتم - جنوب العقبة 
15.17- اإن�شاء مدينة اإربد ال�شناعية 

100.00- تو�شعة م�شت�شفى الب�شري احلكومي 
112.50- م�شت�شفى الزرقاء احلكومي 

82.50- تو�شعة م�شت�شفى الب�شري احلكومي )قر�ض اإ�شايف( 
193.00- حمطة توليد كهرباء ال�شمرا )املرحلة الثالثة( 

- الوحدة البخارية الرابعة ملحطة توليد كهرباء ال�شمرا 
200.001383.63)الدورة املركبة( 

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة
195.00- طريق كابل - قندهار - هرات اأفغان�شتان

187.50382.50- طريق اآرملك - �شابزاك - قلعه نو 
237.75- تو�شعة م�شنع ال�شماد الكيميائي اإندوني�شيا

176.50- طريق �شورابايا - ماالجن
140.92- طريق بادلراجن - �شيلوين ال�شريع

30.07- �شغار املزارعني واملزارع النموذجية الإنتاج ال�شكر 
120.96- اراكوندو جامبو اأي للري وحماية االأرا�شي من الفي�شان 

74.61- املزارع النموذجية و�شغار املزارعني ال�شابع باملنطقة الرابعة 
72.00- تطوير ميناء �شورابايا )املرحلة الثانية( 

- اإن�شاء م�شت�شفيني جامعيني يف كل من جامعة �شبلي�ض مريت 
135.00وجامعة اآنداال�ض

131.251119.06- تطوير التعليم يف �شبع جامعات
60.00- ت�شييد وجتهيز مدار�ض ثانوية يف جمهورية اأوزبك�شتان اأوزبك�شتان

45.00- اإن�شاء واإعادة تاأهيل حمطة اآالت لل�شخ يف منطقة بخارى
112.50- تاأهيل طريق �شمرقند - قوزار ال�شريع 

- اإن�شاء وجتهيز مراكز االأبحاث العلمية املتخ�ش�شة باملعدات 
75.00الطبية احلديثة

70.00- حت�شني وتاأمني مياه ال�شرب يف مقاطعة ك�شر اأباد مبنطقة �شمرقند
112.50475.00- برنامج امل�شاكن الريفية احلديثة )يف منطقة خوارزم(

96.99- �شماد مريبر ماثيلوباك�شتان
218.92- حمطة كهرباء بيربي احلرارية 

172.29- اإ�شالح �شد تاربيال
128.07- حمطة كهرباء بيربي احلرارية )املرحلة الثانية( 

- الري وال�شرف لالأرا�شي الواقعة على ال�شفة الي�شرى لنهر  
231.53اندو�ض )املرحلة االأولى(

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

الدولة
7.40- طريق �شيبي - راكنيتابع باك�شتان

165.26- دعم التكييف الهيكلي 
51.95- طريق مكران ال�شاحلي 

150.00- اإن�شاء حمطة قولن قول الكهرومائية 
300.00- اإن�شاء حمطة نيلم جهلم الكهرومائية 

270.00- اإعمار البنية التحتية ملنطقة ماالكند
375.00- اإن�شاء حمطة نيلم جهلم الكهرومائية )قر�ض اإ�شايف(
216.752384.16- اإن�شاء حمطة قولن قول الكهرومائية )قر�ض اإ�شايف(

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

60.00- تو�شعة �شبكة خطوط نقل �لطاقة �لكهربائية جهد 66 كيلوفولت 
- نقل وتوزيع املياه من حمطة احلد الإنتاج الكهرباء واملياه  

68.77)املرحلة االأولى(

- تطوير �شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات اجلهدين 220 و66 
187.50كيلوفولت

100.00623.76- برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية 
225.96- اإ�شالح ال�شكك احلديدية بنجالدي�ض

4.60- جيربهات ال�شتغالل مناجم حجر الكل�ض 
279.98- �شماد اليوريا ب�شيتاجوجن 

32.67- حتديث خطوط �ل�شكك �حلديدية 
72.20- الري باالآبار العميقة 

30.90- حفر ثالثة اآبار للتنقيب عن النفط والغاز 
105.00- �شد تي�شتا للري وحماية االأرا�شي من الفي�شان 

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

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة
39.39- كهربة الريف )املرحلة "5 ـ اأ" تعاونية �شيليت الثانية( تابع بنجالدي�ض

82.50- تطوير املعاهد الطبية وامل�شت�شفيات املتخ�ش�شة 
168.75- اإن�شاء ج�شر �شيتاالكا

200.00- اإن�شاء اجل�شور العلوية يف دكا 
200.00- اإن�شاء حمطة توليد كهرباء �شيخالبهاء

187.501753.80- اإن�شاء ج�شر على نهر تي�شتا يف منطقة غايبندا
105.39- مي مو لتوليد الطاقة )الوحدة الرابعة( تايالند 

68.00173.39- كهربة الريف )املرحلة الثانية( 
37.5037.50- اإن�شاء وجتهيز ثالثة مراكز لت�شخي�ض االأمرا�ضتركمان�شتان

197.87- نقل الطاقة الكهربائية )املرحلة االأولى( تركيا 
24.79- مطار ي�شيل كوى 
112.81- الب�شتان للطاقة 

26.64- نقل الطاقة الكهربائية )املرحلة الثانية( 
- جتديد وكهربة اخلط احلديدي ا�شكندرون ـ ديفريجي 

137.43)املرحلة االأولى(

52.52- نقل الطاقة الكهربائية )املرحلة الثالثة( 
- جتديد وكهربة اخلط احلديدي ا�شكندرون ـ ديفريجي 

206.54)املرحلة الثانية(

29.66- امل�شت�شفى التعليمي والتطبيقي بجامعة ديكوز ايلول 
138.00- امل�شت�شفى التعليمي وكلية الطب ومركز االأبحاث بجامعة كوجيلي 

81.36- و�شالت الطرق واجل�شور 
83.001090.62- توفري املياه يف بولو 

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

85.00- تطوير حو�ض مهاويلي ـ جاجنا )القطاع "ب" بال�شفة الي�شرى( 

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

الدولة
45.00- تطوير اخلدمات الطبية يف كولومبو تابع �شري النكا

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

75.00- م�شت�شفى ال�شرع واملراكز ال�شحية 
172.50- تطوير حو�ض كالو قانقا

225.00- تطوير �شبكة الطرق 
225.00- حت�شني طريق بردنيا - بدوال - ت�شينكلندي

45.001071.53- م�شت�شفى ال�شرع واملراكز ال�شحية )قر�ض اإ�شايف(
35.88- املراكز االإدارية واالجتماعية�شلطنة عُمان

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

16.17- مركز التدريب املهني بعربي 
68.46274.17- تو�شعة حمطة الغربة لتحلية املياه وتوليد الكهرباء )املرحلة الثالثة(

67.49- مرفاأ طرطو�ض�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�شرين 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�شعة حمطة توليد الكهرباء يف حمردة

27.49- طريق طرطو�ض - الالذقية 
750.00- حمطة توليد كهرباء حلب البخارية 

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة
525.00- تو�شيع حمطة كهرباء النا�شرية تابع �شورية

375.002303.85- اإن�شاء حمطة كهرباء دير الزور 
86.00- طريق واينق - جينيال�شني 

94.00- طريق قوانقمن - �شنفنق
82.50- حت�شني البنية التحتية والبيئية ملدينة اك�شيو

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�شاء وجتهيز ثالثة م�شت�شفيات يف اإقليم قان�شو

225.00- اإعادة اإعمار املناطق املت�شررة من الزلزال 
- ت�شييد م�شت�شفى االأطفال يف منطقة نينق�شيا هوي ذات احلكم 

93.75الذاتي

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

112.50- ت�شييد وجتهيز مركز مدينة �شونق �شينق �شايوان الثقايف
90.001206.25- اإن�شاء مباين يف جامعة ليولياجن باإقليم �شان�شي

22.50- طريق �شكيف ـ زيقارطاجك�شتان
11.25- اإكمال اإن�شاء وجتهيز ثالث مدار�ض ثانوية 

- اإ�شالح وجتهيز م�شت�شفى اأمرا�ض الن�شاء والوالدة يف 
11.25دو�شانبيه

18.37- م�شت�شفى الطوارئ يف دو�شانبيه
45.00- ت�شييد وجتهيز مدار�ض 

36.75- م�شت�شفى اأمرا�ض الن�شاء والوالدة يف مدينة خوجاند
75.00- طريق كولياب - كاليخومب

93.75313.87- ت�شييد وجتهيز عدد من املدار�ض الثانوية

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



85

التقرير السنوي 2015 م

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة
75.0075.00- تطوير الطرق يف مندناوالفلبني
55.00- م�شت�شفى باك كان العام ومركز التدريب الطبي التابع له فيتنام

42.00- اإن�شاء مركز التدريب املهني يف منطقة ننه ثوان 
60.00- طريق تيك كيم - هني هوا 
56.00- طريق �شوان فوك ـ فوهاي

60.00- اإعادة تاأهيل املناطق املت�شررة من الفي�شانات
45.00- طريق دوجن ها - كان تي - الوفات�شي

39.00- تو�شعة امل�شت�شفى العام ملحافظة هوا بن 
36.00- طريق مركز مقاطعة تان ين 

34.12427.12- تو�شعة الكلية املهنية يف حمافظة ها نام
45.0045.00- طريق كراقندا - اأ�شتاناقازاق�شتان

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

122.50- تطوير مينائي بو�شان 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�شية 
129.85- م�شت�شفى بريوت احلكومي 

53.31- اإكمال الطريق ال�شاحلي ال�شريع ال�شمايل 
60.64- اإكمال الطريق ال�شاحلي ال�شريع اجلنوبي 

23.71- ترميم املباين احلكومية 
40.93- اإن�شاء ثالث م�شت�شفيات للعناية االأولية 

17.73- اإ�شالح التجهيزات االأ�شا�شية التحتية ملناطق اإ�شكان املهجرين 
16.45- بناء املدار�ض احلكومية 

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة
2.36- ترميم دور املعلمني تابع لبنان

6.00- اإن�شاء ثالث م�شت�شفيات للعناية االأولية )القر�ض الثاين( 
44.00- مياه ال�شرب للمناطق الريفية بعكار 

37.50- �شد بحرية بري�شا 
168.75- طريق بريوت ال�شام )االأوتو�شتاد العربي( 

30.00- �شبكة مياه ال�شرب ملدينة املنية )ق�شاء طرابل�ض وال�شنيه( 
41.50- اإن�شاء )12( مدر�شة حكومية يف اأربع حمافظات 

45.00- طريق املنت ال�شريع 
56.25- الطرق بق�شاء عكار 

41.25- الطرق الرئي�شية يف منطقة اإقليم اخلروب 
26.25- طريق البتون - تنورين 

56.251020.00- بناء كليات اجلامعة اللبنانية فرع طرابل�ض 
31.15- مطار هلويلاملالديف

9.27- ا�شتكمال م�شروع مطار هلويل
14.25- مياه وجماري مايل 

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

45.00- اإعادة اإعمار وتنمية منطقة قاف األف 
56.25- برنامج اإ�شالح اأ�شرار املد البحري 

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

47.00- م�شت�شفى هيتادو العام 
300.00639.96- تطوير جزيرة هولومايل

54.16- كلية الطب بجامعة كيباجنانماليزيا
48.24- اجلامعة التكنولوجية يف ماليزيا

تابع ملحق رقم )1(                                                                                                                )مباليني الرياالت(تابع ملحق رقم )1(                                                                                                                )مباليني الرياالت(
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الدولة
86.10- التوطني يف باهاجن تنجاراتابع ماليزيا

40.00- التوطني يف جنوب �شرق اأولوكلننت
52.70- التوطني يف لبار اوتارا 

15.16- اخلم�ض كليات العلمية ال�شغرى ملارا 
15.90312.26- امل�شت�شفيات االأربعة االإقليمية 

30.0030.00- تطوير نظام الري ل�شد كانيانميامنار
45.40- مار�شندي الكهرومائي نيبال

35.60- باجماتي للري )املرحلة االأولى( 
109.00- باجماتي للري )املرحلة االأولى( )القر�ض الثاين( 

56.25- ا�شتكمال م�شروع باجماتي للري 
112.50- بودي قاجنا للطاقة الكهرومائية

93.75452.50- تطوير نظام الري يف منطقة دوندوا 
350.44- �شري�شيالم وناجارا جونا�شاجار للطاقة الهند

73.38- �شكة حديد كواربت - رياجادا
93.79- حمطة كهرباء راماجوندام احلرارية )املرحلة الثانية(

108.57626.18- ميناء نافا �شيفا 
17.50- كهرباء مثلث �شنعاء )املرحلة االأولى( اليمن

38.25- تخزين وت�شنيع الغالل
51.29- مياه وجماري �شنعاء 

86.50- الطاقة الكهربائية الثاين 
61.29- مياه وجماري تعز 

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

78.61- حمطة كهرباء املخا )املرحلة الثالثة( 
46.90- ا�شتكمال م�شروع مياه وجماري �شنعاء 

املجموعاملبلغا�شم امل�شروعاآ�شيا

الدولة
67.38- تطوير ميناء عدن تابع اليمن

10.21- كلية الزراعة بجامعة �شنعاء 
93.75- تو�شعة حمطة كهرباء العا�شمة 
93.75- تو�شعة حمطة الكهرباء يف عدن 

187.50- حمطة توليد كهرباء غازية يف ماأرب 
187.50- اإن�شاء معاهد تقنية ومراكز تدريب مهنية 

22.50- اخلدمات الهند�شية مل�شاريع الطرق 
140.00- الطرق الرئي�شية 

75.00- ال�شندوق االجتماعي للتنمية 
90.00- طريق حيدان - اجلمعة - املنزالة

26.25- طريق جمز - غمر - رازح
118.75- الطرق الرئي�شية )قر�ض اإ�شايف( 

45.00- كلية الطب والعلوم ال�شحية بجامعة تعز 
112.50- م�شت�شفى احلديدة املركزي 

400.002140.09- طريق عمران - �شنعاء - ذمار - تعز - عدن 
21984.02جمموع قرو�ض دول اآ�شيا

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

الدولة
45.00- اإن�شاء الطريق اجلانبي ملدينة دور�ض األبانيا

93.75138.75- اإن�شاء طريق تريانا - البا�شان - ت�شوكو�ض - ت�شالف - بلوت�ض
111.06111.06- ت�شي�شف للطاقة الربازيل
البو�شنة 
112.50- برنامج اإعادة اإعمار جمهورية البو�شنة والهر�شك والهر�شك

93.75- اإ�شتكمال وجتهيز اأربع م�شت�شفيات 
93.75- الطريق الدائري ملدينة زينت�شا

67.50367.50- تاأهيل م�شاكن املهجرين يف البو�شنة والهر�شك 
17.4017.40- �شيانة الطرقجامايكا

16.0016.00- مياه اآبيا �شاموا الغربية
75.00- تاأهيل وجتهيز عدد من م�شت�شفيات الوالدة كوبا

112.50- اإعادة تاأهيل �شبكة مياه ال�شرب ملدينة هافانا
150.00337.50- اإعادة تاأهيل نظام املياه وال�شرف ال�شحي ملدينة كاماغواي

60.0060.00- الطريق ال�شريع بري�شتينا - ميتوفيت�شيكو�شوفو
70.60- مر�شى �شلوك مالطا

41.00- حتلية املياه املاحلة 
42.00153.60- ميناء مر�شى �شلوك )املرحلة الثانية( 

1201.81جمموع قرو�ض مناطق اأخرى                                                                                           

47098.68اإجمايل مبالغ قرو�ض ال�شندوق لكل من دول اأفريقيا واآ�شيا ومناطق اأخرى                      
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مساهمات المملكة العربية السعودية في مؤسسات التنمية العربية واإلقليمية والدولية حتى 2015/12/31م
راأ�ض املالاملوؤ�ش�شة

)دولر اأمريكي(
م�شاهمة اململكة
)دولر اأمريكي(

م�شاهمة اململكة
)٪ من راأ�ض املال(

3.416.389.080513.419.40015.03 �شندوق النقد العربي* 
8.380.101.5202.045.952.48024.41 ال�شندوق العربي لالإمناء االقت�شادي واالجتماعي** 

3.575.404.634890.438.17724.90امل�شرف العربي للتنمية االقت�شادية يف اأفريقيا 
146.753.32424.550.80016.73                                املوؤ�ش�شة العربية ل�شمان اال�شتثمار وائتمان ال�شادرات**   

500.816.292115.744.64023.11الهيئة العربية لال�شتثمار واالإمناء الزراعي**
1.266.241.976500.000.00039.49احل�شاب اخلا�ض لدعم م�شروعات القطاع اخلا�ض ال�شغرية واملتو�شطة يف الدول العربية

74.861.389.60017.607.264.00023.52 البنك االإ�شالمي للتنمية*** 
424.017.04088.800.00020.94املوؤ�ش�شة االإ�شالمية لتاأمني اال�شتثمار وائتمان ال�شادرات***

798.998.280150.000.00018.77املوؤ�ش�شة االإ�شالمية لتنمية القطاع اخلا�ض
702.127.584120.000.00017.09املوؤ�ش�شة الدولية االإ�شالمية لتمويل التجارة 

2.269.595.0001.000.000.00044.06�شندوق الت�شامن االإ�شالمي للتنمية
3.652.000.000485.923.00013.30ال�شندوق الدويل للتنمية الزراعية 

2.566.199.00051.083.0001.99موؤ�ش�شة التمويل الدولية 
1.918.721.00059.813.0003.12الوكالة الدولية ل�شمان اال�شتثمار 
6.132.085.2792.089.975.81634�شندوق االأوبك للتنمية الدولية 

 3.173 ****252.821.000.0008.022.800.000البنك الدويل لالإن�شاء والتعمري****
330.121.222.0009.681.903.0002.93 �شندوق النقد الدويل***** 

244.694.000.0002.634.570.0001.08هيئة التنمية الدولية
      .................520.000.000      .................برنامج اخلليج العربي للتنمية ـ اأجفند******

103.561.813.800193.912.2000.20بنك التنمية االأفريقي 
       ...............371.318.163      .................�شندوق التنمية االأفريقي 

* مت احت�شاب قيمة راأ�شمال �شندوق النقد العربي بتحويل الدينار العربي احل�شابي اإلى دوالر وفًقا ل�شعر ال�شرف ال�شائد على اأ�شا�ض قيمة وحدة حقوق ال�شحب اخلا�شة التي تعادل 1.48 دوالر اأمريكي )دي�شمرب 2015م(.
** مت احت�شاب راأ�شمال كل من ال�شندوق العربي لالإمناء االقت�شادي واالجتماعي واملوؤ�ش�شة العربية ل�شمان اال�شتثمار وائتمان ال�شادرات والهيئة العربية لال�شتثمار واالإمناء الزراعي على اأ�شا�ض اأن �شعر �شرف الدينار الكويتي يعادل 3.28 دوالر اأمريكي )دي�شمرب 2015م(.
*** مت احت�شاب قيمة راأ�شمال البنك االإ�شالمي للتنمية واملوؤ�ش�شة االإ�شالمية لتاأمني اال�شتثمار وائتمان ال�شادرات بتحويل الدينار االإ�شالمي اإلى دوالر وفًقا ل�شعر ال�شرف ال�شائد على اأ�شا�ض وحدة حقوق ال�شحب اخلا�شة التي تعادل 1.48 دوالر اأمريكي )دي�شمرب 2015م( .

**** هذه الن�شبة غري ثابتة نظًرا لعدم �شداد عدد من االأع�شاء م�شاهمتهم يف الزيادة العادية واالنتقائية لراأ�شمال البنك ل�شنة 2011م. 
***** وحدة حقوق ال�شحب اخلا�شة ت�شاوي 1.386 دوالر اأمريكي ل�شندوق النقد الدويل )دي�شمرب 2015م(.

****** حدد راأ�شمال ال�شندوق يف �شنة 2010م مببلغ )500.000.000( دوالر والتزمت اململكة مببلغ )250.000.000( دوالر ويتم دفع )25( مليون دوالر �شنوًيا، اأما ما قبل �شنة 2010م فهي عبارة عن تعبئات و�شاهمت اململكة فيها مببلغ )270.000.000( دوالر اأمريكي. 

مـلـحـق رقــــم )2(
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توقيع اتفاقيه تعاون اإمنائي م�شتك بني ال�شندوق ال�شعوي للتنمية واململكة االردنية الها�شمية
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ة  الجهات المشاركة في التمويل مع الصندوق خالل الُمدَّ
1395/1394 ـ 1436/1435هـ )1975 - 2015م(

الــجــهــةالــجــهــة

بنك الت�شليف االإيطايلال�شندوق العربي لالإمناء االقت�شادي واالجتماعي
البنك اليوغ�شاليف للتعاون االقت�شادي�شندوق اأبوظبي للتنمية

بنك التنمية االأفريقيال�شندوق الكويتي للتنمية االقت�شادية العربية
البنك االإ�شالمي للتنميةال�شندوق العراقي للتنمية اخلارجية

البنك االآ�شيوي للتنميةالبنك الياباين للتعاون الدويل
بنك التنمية الكاريبي�شندوق امل�شاعدات والتعاون الفرن�شي

بنك التنمية لالأمريكتني�شندوق الت�شنيع يف الدول النامية )الدمنارك(
بنك غرب اأفريقيا للتنمية�شندوق التنمية االأفريقي

بنك التنمية لدول غرب اأفريقيا الو�شطىال�شندوق اجلهوي لتنمية االحتاد االقت�شادي لدول غرب اأفريقيا
بنك �شرق وجنوب اأفريقيا للتجارة والتنمية�شندوق االأوبك للتنمية الدولية

بنك اإن�شكليدا االإ�شكندنايفال�شندوق االأوروبي للتنمية
بنك اال�شتثمار االأوروبي�شندوق النقد الدويل

البنك الدويل لالإن�شاء والتعمريال�شندوق الدويل للتنمية الزراعية
امل�شرف العربي للتنمية االقت�شادية يف اأفريقيااإدارة التنمية الربيطانية ملا وراء البحار

موؤ�ش�شة تنمية دول الكومنولثالوكالة الكندية للتنمية الدولية
املوؤ�ش�شة اخلريية االأمريكية لتحديات االألفيةالوكالة ال�شويدية للتنمية الدولية
�شركة التنمية ال�شوي�شريةالوكالة االأمريكية للتنمية الدولية
املجموعة االقت�شادية االأوروبيةهيئة تنمية ال�شادرات )كندا(

برنامج االأمم املتحدة االإمنائيهيئة التنمية الدولية
برنامج الغذاء العاملياخلزانة املركزية للتعاون االقت�شادي )فرن�شا(

بنك االإعمار االأملاين

مـلـحـق رقــــم )3(
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