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الن�صاط التنموي خالل ال�صنة املالية 1438/1437هـ )2016م(
: اتفاقيات القرو�ض املوقعة                                        اأولاً

ا: التوزيع القطاعي للقرو�ض املوقعة  ثانياً
ا: امل�صاريع املوقعة اتفاقياُت متويِلها  ثالثاً

ا: التمويل امل�صرتك للقرو�ض املوقعة  رابعاً

1438/1437هـــ  ـ   1395/1394 ة  املـُـدَّ خالل  الرتاكمي  التنموي  الن�صاط 
)1975 ـ 2016م( .

. الرتاكمية  ال�صندوق  • م�صاهمات 
. ال�صندوق  م�صاريع  ومبالغ  عدد  لإجمايل  اجلغرايف  • التوزيع 
. ال�صندوق  م�صاريع  ومبالغ  عدد  لإجمايل  القطاعي  • التوزيع 

 . ال�صندوق  م�صاريع  مبالغ  لإجمايل  القطاعي  • التوزيع 
ال�صندوق  م�صاريع  ومبالغ  عدد  لإجمايل  واجلغرايف  القطاعي  • التوزيع 

• التوزيع اجلغرايف لإجمايل عدد ومبالغ م�صاريع قطاع النقل والت�صالت  
البنية  قــطــاع  م�صاريع  ومبالغ  ــدد  ع لإجــمــايل  اجلــغــرايف  الــتــوزيــع   •

الجتماعية .
. القطاعات  باقي  م�صاريع  ومبالغ  عدد  لإجمايل  اجلغرايف  • التوزيع 

. امل�صرتك  التمويل  • اإجمايل 
. الرتاكمية  • امل�صحوبات 

ن�صاط ال�صندوق يف جمال متويل و�صمان ال�صادرات الوطنية
: متويل ال�صادرات اأولاً

ا: �صمان ال�صادرات ثانياً
ا: ن�صاط الت�صويق  ثالثاً

ة  املـــدَّ املــوقــعــة خـــالل  الــ�ــصــنــدوق  قــرو�ــض  اتــفــاقــيــات  رقـــم )1(  ملحق 
1395/1394 ـ 1438/1437هـ )1975 ـ 2016م(

ملحق رقم )2( م�صاهمات اململكة العربية ال�صعودية يف موؤ�ص�صات التنمية 
العربية والإقليمية والدولية حتى 2016/12/31م

ة  املدَّ خالل  ال�صندوق  مع  التمويل  يف  امل�صاركة  اجلهات   )3( رقم  ملحق 
1395/1394 ـ 1438/1437هـ )1975 ـ 2016م(
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معالي املهندس / يوسف بن إبراهيم البسام
نائب الرئيس والعضو املنتدب

معالي األستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب 
املستشار باألمانة العامة ملجلس الوزراء - رئيس مجلس اإلدارة 

سعادة األستاذ/ أيمن بن محمد السياري
وكيل املحافظ لالستثمار بمؤسسة النقد العربي السعودي
عضو مجلس اإلدارة

سعادة األستاذ/ فيصل بن عبدالعزيز هاشم
وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية املتخصصة

عضو مجلس اإلدارة

سعادة املهندس / عمر بن أحمد باحليوه
عضو مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور / مؤيد بن عيسى القرطاس
عضو مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة
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كلمة التقديم
بالأ�صالة عن نف�صي ونيابة عن زمالئي اأع�صاء جمل�ض اإدارة ال�صندوق ال�صعودي للتنمية يطيب يل ان اقدم التقرير ال�صنوي لل�صندوق لل�صنة املالية 1438/1437هـ )2016م(.

لقد ا�صتمر ال�صندوق �صنة بعد اخرى وحتى �صنة هذا التقرير 2016م ، يف دعمه املعتاد واملتنوع والتقليدي يف مزاولة ن�صاطاته من خالل منحه قرو�صااً تنموية مي�صرة للدول 

النامية ومن خالل دعمه لل�صادرات الوطنية ال�صعودية من غري النفط اخلام عرب برنامج ال�صادرات التابع لل�صندوق . وي�صتمل التقرير ال�صنوي لهذا العام على م�صاريع وبرامج 

والتعليم،  واملياه،  وال�صحة،  الطرق،  �صملت  لعدة قطاعات  بتغطيتها  العامل تنوعت ومتيزت  اآخرى من  لتغطي دول يف مناطق  وامتدت  اآ�صيوية  و  اإفريقية  تنموية غطت دول 

والطاقة وغريها . ومما ل �صك فيه ان هذا التنوع اجلغرايف والقطاعي للم�صاريع والربامج �صينعك�ض ايجابيااً ليالم�ض حاجات تلك ال�صعوب ودولها تنمويااً واقت�صاديااً . 

وباإ�صتعرا�ض م�صاريع وبرامج ال�صندوق لهذه ال�صنة املالية 1438/1437هـ جند ان مبالغها و�صلت اإىل 4346 مليون ريال لت�صمل 31 م�صروعااً وبرناجمااً تنمويااً يف 16 دولة منها 

22 م�صروعااً وبرناجمااً تنمويااً يف دول اإفريقية و7 م�صاريع وبرامج تنموية يف دول اآ�صيوية ، بالإ�صافة مل�صروعني يف جمهورية البو�صنة والهر�صك و جمهورية كوبا . كما �صاهم 

ال�صندوق ويف هذه ال�صنة املالية اي�صااً يف دعم ال�صادرات الوطنية باعتماده 16 عملية متويل �صادرات ل�صلع وطنية غري نفطية مببلغ قدره 5640 مليون ريال واإ�صداره منذ 

انطالق ن�صاطه يف العام 2003م وحتى الآن 63 وثيقة �صمان �صادرات وطنية بقيمة اإجمالية قدرها 25913 مليون ريال . 

وختامااً فاإن ن�صاط ال�صندوق ال�صعودي للتنمية ليوؤكد ا�صتمرار م�صريته على نف�ض النهج والهدف اللذين ر�صما له من اجل حتقيق معاين الإن�صانية واخلري والرفاهية لكافة �صعوب 

ودول العامل النامية والفقرية بجانب رفاهية وتقدم �صعب اململكة العربية ال�صعودية يف ظل توجيهات ودعم حكومة خادم احلرمني ال�صريفني و�صمو ويل عهده الأمني و�صمو 

ويل ويل العهد يحفظهم اهلل .

   

واهلل ن�صاأل ال�صداد والتوفيق ،،،            

اأحمد بن عقيل اخلطيب
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سندوق ال�سعودي للتنمية
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نبذة عن الصندوق

التأسيس
ت��اأ���س�����س �ل�����س��ن��دوق �ل�����س��ع��ودي للتنمية مب��وج��ب �مل��ر���س��وم �مل��ل��ك��ي رق���م م/48 �ل�����س��ادر يف 
1394/8/14ه� �ملو�فق 1974/9/1م، وبد�أ �أعماله بتاريخ 1395/2/18ه� �ملو�فق 1975/3/1م.

األهداف
كما هو حمدد يف نظامه، فاإن �لهدف �لرئي�سي لل�سندوق هو �مل�ساهمة يف متويل �مل�ساريع 
�لإمنائية يف �لدول �لنامية عن طريق منح �لقرو�س لتلك �لدول، وتقدمي منح للمعونة 
لل�سادر�ت  و�ل�سمان  �لتمويل  تقدمي  ويف  �ملوؤ�س�سي،  و�ل��دع��م  �ل��در����س��ات  لتمويل  �لفنية 

�لوطنية غري �لنفطية. 
اإلدارة والتنظيم

�ل�سندوق موؤ�س�سة عامة تتمتع ب�سخ�سية معنوية وذمة مالية م�ستقلة، وله جمل�س �إد�رة 
مكون من �ستة �أع�ساء، ويتوىل نائب �لرئي�س و�لع�سو �ملنتدب �ل�سلطة �لتنفيذية فيه، وهو 

�مل�سوؤول عن تنفيذ قر�ر�ت جمل�س �لإد�رة. 
رأس املال

بد�أ �ل�سندوق ن�ساطه بر�أ�س مال قدره ع�سرة �آلف مليون ريال مقدم من حكومة �ململكة، 
ومتت زيادته على ثالث مر�حل لي�سبح و�حد�ً وثالثني �ألف مليون ريال �سعودي.

مجاالت النشاط :
�أوًل : متويل �مل�سروعات �لإمنائية

تتم م�ساهمة �ل�سندوق عن طريق تقدمي قرو�س مي�سرة، ون�ساطه غري حمدد من �لناحية 
�مل�ساريع  للم�ساهمة يف متويل  �لنامية  �لدول  مبا�سرة مع حكومات  ويتعامل  �جلغر�فية، 
�لأقل منًو� وذ�ت  للدول  �لتمويل  �لأولوية يف  �ل�سندوق  �لأولوية. ويعطي  ذ�ت  �لإمنائية 

�لدخل �ملنخف�س.
ثانياً : متويل و�سمان �ل�سادر�ت

يقوم �ل�سندوق مبهمة تقدمي خدمات �لتمويل و�ل�سمان لل�سادر�ت �لوطنية غري �لنفط 
�خلام. 

القواعد األساسية
و�سمان  ومتويل  �لإمنائية  �لقرو�س  لتقدمي  �لأ�سا�سية  �لقو�عد  �ل�سندوق  نظام  يت�سمن 

�ل�سادر�ت.
�أوًل : �لقرو�س �لأمنائية لتمويل �مل�ساريع �لتنموية 

        مينح �ل�سندوق �لقرو�س �لإمنائية مر�عًيا �ل�سروط �لتالية:
�أ - �أن يثبت لل�سندوق �جلدوى �لقت�سادية �أو �لجتماعية للم�سروع �ملطلوب متويله يف �لبلد 

�ملقرت�س. 
ب - �أن يتوفر �لتمويل لكامل �مل�سروع �ملطلوب تقدمي �لقر�س لتمويله.

ت -  �أن يتم دفع مبلغ �لقر�س و��سرتد�ده بالريال �ل�سعودي. 
ث - �أل يتجاوز مبلغ �لقر�س لأي م�سروع ن�سبة 5٪ من ر�أ�س مال �ل�سندوق. 

�آٍن و�حٍد ن�سبَة 10٪ من ر�أ�س  �أل يتجاوز جمموع مبالغ �لقرو�س �ملمنوحة لأي بلد يف  ج - 
مال �ل�سندوق.

ثانياً : متويل و�سمان �ل�سادر�ت 
ير�عي �ل�سندوق يف متويل �ل�سادر�ت و�سمانها �ل�سروط �لتالية: 

�أ - �أن تكون �ل�سلع و�خلدمات �لوطنية �ملوؤهلة و�لقيمة �مل�سافة كما يلي: 
1. منتجات �ل�سناعات �لتحويلية مبا يف ذلك �ملنتجات �لتحويلية �لثانوية يف قطاع �لنفط، 

و�ل�سلع �ل�سناعية و�لزر�عية و�ل�سادر�ت من �خلدمات و�مل�ساريع  ت�سليم �ملفتاح. 
2. �أن ُتعادل �لقيمة �مل�سافة �ملحلية لل�سلع و�خلدمات �ملر�د ت�سديرها 25٪ كحد �أدنى. 

ة �لتمويل:  ب - ن�سبة �لتغطية ومدَّ
1. قد ت�سل ن�سبة متويل �ل�سندوق �إىل 100٪ من قيمة عملية �لت�سدير تبًعا لنوع �ل�سادر�ت 

وطبيعة �لعملية و�ملخاطر �لتجارية و�ل�سيا�سية �مل�ساحبة لها.

2. ترت�وح فرت�ت �لتمويل بني �سنة و�حدة و�ثنتي ع�سرة �سنة.
3. ن�سبة �لتغطية خلدمة تاأمني و�سمان �ل�سادر�ت هي 90٪ من قيمة �ل�سادر�ت غري �مل�سددة. 

ت - �لعملة �مل�ستخدمة: 
     ُيعتمد �لريال �ل�سعودي �أو �لدولر �لأمريكي يف جميع عمليات �لربنامج. 

ث - �ل�سمانات �لالزمة للح�سول على �لتمويل: 
     ي�ستويف �لربنامج �ل�سمانات �لالزمة للمحافظة على حقوق �ل�سندوق وفًقا لنوع �لعملية 

وخماطرها و�ل�سفة �لقانونية لأطر�فها.
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النشاط التنموي خالل السنة املالية
1438/1437هـ )2016م(

الفصل األول



التقرير ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي  للتنمية  2016 م 12

أولاً ـ اتفاقيات القروض املوقعة 



٤٥,٠٠

(بماليين الرياالت)

سيراليون

٧٥,٠٠
جامبيا

تأهيل وتوسعة
كلية فوراباي
يف جامعة
سيراليون

املجموع الكلي ( أ )

 ( أ ) قارة إفريقيا

١٤٣٧/٠٤/١٨ - ٢٠١٦/٠١/٢٨

٦٣,٧٥
توجو

إعادة تأهيل
طريق

سوكودي ـ باسار

١٤٣٧/٠٨/١٨ - ٢٠١٦/٠٥/٢٥

٥٦,٠٠

كوت
دي فوار

مياه الشرب
ملدينة أبنغورو

واملناطق
املجاورة لها

١٤٣٧/١٠/٢١ - ٢٠١٦/٠٧/٢٦

٦٣,٧٥

٣٧,٥٠

الكاميرون

الكاميرون

طريق أوالما - كريبي
(الجزء بينقامبو ـ قراندزامبي)

١٤٣٧/٠٨/١٨ - ٢٠١٦/٠٥/٢٥

بناء وتجهيز
ثانوية أكوا

للتعليم املهني
بمدينة دواال

١٤٣٧/٠٨/١٨ - ٢٠١٦/٠٥/٢٥

إنشاء طريق
المينكوتو ـ باسيموس

١٤٣٧/٠٥/٠٣ - ٢٠١٦/٠٢/١٢

٣٧٥,٠٠
مصر

توسعة
محطة كهرباء
غرب القاهرة

لتوليد 650 ميجاوات

١٤٣٧/٠٧/٠١ - ٢٠١٦/٠٤/٠٨

١١١٢,٨٤
مصر

برنامج امللك سلمان
 لتنمية شبة جزيرة سيناء

١٤٣٧/٠٧/٠١ - ٢٠١٦/٠٤/٠٨

٤٥٠,٠٠
مصر

تطوير
مستشفى

قصر العيني

١٤٣٧/٠٧/٠١ - ٢٠١٦/٠٤/٠٨

١٨٧,٥٠
موريتانيا

الخط الكهربائي
بين نواكشوط

ونواذيبو
" قرض إضايف "

١٤٣٧/٠٥/٢٢ - ٢٠١٦/٠٣/٠٢

٤٥٠,٠٠
السودان

حصاد مياه األمطار
ملكافحة العطش

يف الريف السوداني

١٤٣٧/٠٥/٠٨ - ٢٠١٦/٠٢/١٧

١١٢,٥٠
تشاد

تطوير التعليم املهني
١٤٣٧/٠٥/١٥ - ٢٠١٦/٠٢/٢٤

الأهــــداف  لتحقيق  ا  ــتــمــراراً ا�ــص
واملتمثلة  لل�صندوق  التنموية 
امل�صاريع  متويل  يف  امل�صاهمة  يف 
النامية،  ـــدول  ال يف  الإمنــائــيــة 
الدولية،  التنمية  مل�صرية  ا  ودعماً
فــقــد َوّقــــــَع الــ�ــصــنــدوُق خــالل 
ــــ  1438/1437ه املالية  ال�صنة 
)2016م( 33 اتفاقيَة قر�ٍض مع 
، بقيمة اإجمالية  16 دولةاً ناميةاً
ــال،  ري مليون   4346.34 بلغت 
 31 متويل  يف  للم�صاهمة  وذلــك 
منها  تنمويااً،  وبرناجمااً  م�صروعااً 
تنمويااً  وبرناجمااً  م�صروعااً   22
بقيمة  الإفــريــقــيــة  الــقــارة  يف 
مليون   3028.84 بلغت  اإجمالية 
ريال، و7 م�صاريع وبرامج تنموية 
بقيمة  ــويــة  ــي ــص الآ� الـــقـــارة  يف 
مليون   1175.00 بلغت  اإجمالية 
وبرناجمان  وم�صروعان  ريـــال، 
من  اآخـــرى  مناطق  يف  تنمويان 
بلغت  اإجمالية  بقيمة  الــعــامل، 
ويت�صح  ريـــال،  مليون   142.50

ذلك يف  الر�صوم التالية: 
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(بماليين الرياالت)

اإلجمالي (أ + ب + ت) 

١١٢,٥٠
الصين مشروع الحماية البيئية

والتنمية املستدامة للمناطق
الرطبة املحيطة ببحيرة هوانجي يف
مقاطعة سوسونق بإقليم أنخوي

١٤٣٧/٠٤/٠٩ - ٢٠١٦/٠١/١٩

٩٣,٧٥
الصين التطوير البيئي للمناطق

املأهولة بقومية الهوي
يف منطقة جينتاي

بإقليم شانشي

١٤٣٧/٠٤/٠٩ - ٢٠١٦/٠١/١٩

١١٢,٥٠
الصين إعادة تشييد املناطق

املتأثرة بالزلزال يف
منطقة لوشان
بإقليم سيشوان

١٤٣٧/١١/٢٧ - ٢٠١٦/٠٨/٣٠

١١٢,٥٠
الصين تشييد عدد من

مباني الكلية املهنية
يف مدينة جيوجيانق

بإقليم جيانشي

١٤٣٧/١١/٢٧ - ٢٠١٦/٠٨/٣٠
٢٠٦,٢٥
باكستان

طريق تشيال
باندي ـ باتيكا

١٤٣٧/٠٦/٠١ - ٢٠١٦/٠٣/١٠

بنجالديش

الجسور العلوية
" قرض إضايف "

١٤٣٧/١١/٠١ - ٢٠١٦/٠٨/٠٤

املالديف

تطوير مطار
إبراهيم ناصر

الدولي

١٤٣٧/١٢/٢٥ - ٢٠١٦/٠٩/٢٦

١١٢,٥٠
أوزبكستان

برنامج املساكن
الريفية الحديثة

يف منطقة
كراكالبكستان

١٤٣٧/٠٨/٠٥ - ٢٠١٦/٠٥/١٢

٥٠,٠٠٣٧٥,٠٠


(بماليين الرياالت)

املجموع الكلي ( ب )


(بماليين الرياالت)

املجموع الكلي ( ت )

( ب ) قارة آسيا

( ت ) مناطق آخرى

البوسنة
والهرسك

تطوير البنية
التحتية يف مدينة قوارجدة

١٤٣٧/٠٨/٠٣ - ٢٠١٦/٠٥/١٠

٢٢,٥٠
كوبا

تأهيل أنظمة مياه الشرب
والصرف الصحي ملدينة كارديناس

١٤٣٧/١٠/١٦ - ٢٠١٦/٠٧/٢١

١٢٠,٠٠
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ثانياًا ـ التوزيع القطاعي للقروض املوقعة
2016م،  �صنة  خالل  للم�صاريع  دعمه  يف  ال�صندوق  ركز 
الجتماعية  البنية  قطاع  منها  قطاعات  عــدة  على 
والقطاعات  والطاقة  والــزراعــة  والت�صالت  والنقل 
الآخرى، وقد حظي قطاع البنية الجتماعية بالن�صيب 
الأكرب من حيث عدد امل�صاريع ومبالغها الإجمالية حيث 
ا مببلغ اإجمايل 1758.44 مليون ريال  ُمِولت 14 م�صروعاً
ال�صنة،  لهذه  املمولة  املبالغ  اإجمايل  من   ٪40.46 مّثلت 
منها 6 م�صاريع يف التعليم و3 م�صاريع يف املياه وال�صرف 
ال�صحي و3 م�صاريع لدعم الإ�صكان والتنمية احل�صرية 
والت�صالت  النقل  قطاع  يليه  ال�صحة،  يف  وم�صروعان 
ا منها قر�ض اإ�صايف،  الذي ا�صتمل على متويل 11 م�صروعاً
بن�صبة  ريــال  مليون   1389.55 بلغت  اإجمالية  بقيمة 
31.97٪ من اإجمايل املبالغ، منها 10 م�صاريع يف الطرق 
وم�صروع واحد يف املطارات، ثم تاله قطاع الزراعة الذي 
ا�صتمل على متويل 3 م�صاريع مببلغ 407.10 مليون ريال 
ح�صلت  كما  املبالغ،  اإجمايل  من   ٪9.37 ن�صبته  ما  متثل 
القطاعات الآخرى على متويل 3 م�صاريع مببلغ 228.75 
مليون ريال متثل ما ن�صبته 5.26٪ من اإجمايل املبالغ، ثم 
م�صروعني  متويل  على  ا�صتمل  الذي  الطاقة  قطاع  تاله 
الإجمالية  مبالغهما  ــدرت  ُق اإ�ــصــايف،  قر�ض  اإحداهما 
562.50 مليون ريال بن�صبة 12.94٪ من اإجمايل املبالغ 

لهذه ال�صنة، ويت�صح كل ذلك من خالل اجلدول التايل:

٪ من �لإجمايل�ملبلغعدد �مل�ساريع �لقطاع

111389.5531.97�أ � �لنقل و�لت�سالت
1 - �لنقل
 - �لطرق

 - �ل�سكك �حلديدية
 - �ملو�نئ �لبحرية

 - �ملطار�ت
 2 - �لت�سالت

   
10
-

           -
1
-

1014.55
-
-

375.00
- 

23.34
-
-

8.63
-

3407.109.37ب - �لزر�عة

2562.5012.94ت - �لطاقة

141758.4440.46ث - �لبنية �لجتماعية

13626.0014.40 - �ملياه و�ل�سرف �ل�سحي

26307.507.08 - �لتعليم

32562.5012.94 - �ل�سحة

43262.446.04 - �لإ�سكان و�لتنمية �حل�سرية

   -   --ج - �ل�سناعة و�لتعدين

5.26  228.75 3ح - �لقطاعات �لآخرى

334346.34100.00�لإج��مال��ي

مباليني �لريالتجدول رقم )1-1(
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توقيع �تفاقية قر�س بني �ل�سندوق �ل�سعودي للتنمية وجمهورية �ل�سنغال
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�مل�سروع:  َوو�سف  • �أهد�ف 
خالل  من  �أنخوي  لإقليم  �لتابعة  �سو�سونق  بحرية  يف  �لبيئة  على  �ملحافظة  �إىل  �مل�سروع  هذ�  يهدف 
�لغابات  ح��ز�م من  وزر�ع���ة  �لرطبة  �ملناطق  �لنباتات يف  زر�ع��ة   : �ملكونة من  �لإن�����س��اء�ت  بع�س  تنفيذ 
بطول 40 كيلومرًت� مب�ساحة �إجمالية قدرها 300 هكتار وذلك ل�ستعادة وحماية �لكائنات �حلية حول 
�لبحرية، كما ي�ستمل �مل�سروع على ت�سييد طريق للمر�قبة بطول 20 كيلومرًت� حول �لبحرية وبرجني 
ملر�قبة �لطيور و8 �أر�سفة ومركزين للتعليم و5 حمطات ملر�قبة �ملياه مب�ساحة 300 مرت مربع يف مدن 
�سيا�سانق، فو�سنق، زوبا، �سيان، ليناق و�سينق ليانق، بالإ�سافة �إىل ت�سييد ج�سر فوق بحرية هيو يانق 
كما  للمر�قبة،  ومركبات  ق��و�رب  �ملت�سمنة  �ملعد�ت  وتوفري  فينو�سنق  مبدينة  �سيا�سانق  مدينة  لربط 

يغطي �لقر�س �خلدمات �ل�ست�سارية و�لإ�سر�ف على �مل�سروع.

ثالثاًا ـ املشاريع املوقعة اتفاقيات تمويلها

بد�أت م�ساهمات �ل�سندوق يف متويل �مل�ساريع �لتنموية يف جمهورية �ل�سني منذ 
�سنة 2003م، حيث مت متويل 16 م�سروعاً وبرناجماً تنموياً يف عدة قطاعات تنموية 
�سملت �لتعليم و�ل�سحة و�لطرق، بالإ�سافة �إىل دعم م�ساريع �إعادة �إعمار �ملناطق 
�حلماية  م�ساريع  دع��م  وكذلك  و�لفي�سانات،  و�ل��رب�ك��ني  �ل���زلزل  من  �ملت�سررة 

�لبيئية و�لتنمية �مل�ستد�مة، بقيمة �إجمالية بلغت حو�يل 1637.50 مليون ريال.

الصين 
��سم �مل�سروع 

�حلماية �لبيئية و�لتنمية �مل�ستد�مة للمناطق �لرطبة �ملحيطة ببحرية 
هو�جني يف مقاطعة �سو�سونق باإقليم �أنخوي

�لتكاليف �لكلية للم�سروع

م�ساهمة �ل�سندوق

تاريخ توقيع �لتفاقية

�لتاريخ �ملتوقع لإكمال �مل�سروع

�جلهة �مل�سوؤولة عن �لتنفيذ

315.90 مليون ريال

112.50 مليون ريال

1437/04/09ه�   2016/01/19م

نهاية �سنة  2018م

وحدة �لغابات ملدينة �سو�سنق يف �إقليم �أنخوي
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�مل�سروع: َوو�سف  • �أهد�ف 
حت�سني  �إىل  �لتحتية  و�لبنى  �لإن�����س��اء�ت  م��ن  ع��دد  وت�سييد  تاأهيل  خ��الل  م��ن  �ل�سندوق  ي�سعى 
�لظروف �ملعي�سية ملقاطعة جينتاي �لتابعة ملدينة باوجي يف �إقليم �سان�سي، وذلك من خالل ت�سييد 
طريق بيبو بطول 6.2 كيلومرت�ت وعر�س ما بني 7.5 �إىل 25 مرًت� مبا يف ذلك �أعمال �ل�سرف 
و�لإنارة و�مل�سطحات �خل�سر�ء وت�سييد مدر�سة ثانوية تت�سع لعدد 2500 طالب مع ت�سييد مبنيني 
�ل�سندوق  متويل  ي�سمل  كما  ريا�سي.  وملعب  لل�سيار�ت  ومو�قف  طعام  و�سالة  �لطالب  ل�سكن 
تاأهيل مركز �لأن�سطة �لجتماعية �مل�ستملة على ت�سييد ميد�ن مب�سطحات خ�سر�ء ومدخل جديد 

للمركز ومو�قف لل�سيار�ت وتاأهيل م�سجدين.

الصين
 ��سم �مل�سروع

�لتطوير �لبيئي للمناطق �ملاأهولة بقومية �لهوي يف منطقة جينتاي 
باإقليم �سان�سي

�لتكاليف �لكلية للم�سروع

م�ساهمة �ل�سندوق

تاريخ توقيع �لتفاقية

�لتاريخ �ملتوقع لإكمال �مل�سروع

�جلهة �مل�سوؤولة عن �لتنفيذ

195.00 مليون ريال

93.75 مليون ريال

1437/04/09ه�   2016/01/19م

نهاية �سنة  2018م

�حلكومة �ملحلية ملقاطعة جينتاي يف 
مدينة باوجي باإقليم �سان�سي
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�مل�سروع:  َوو�سف  • �أهد�ف 
ل��و���س��ان، م��ن خ��الل ت�سييد  �إىل دع��م وت��وف��ري �خل��دم��ات �ل�سحية ملنطقة  �مل�����س��روع  ي��ه��دف ه��ذ� 
م�ست�سفيني يف كل من مقاطعة مين�سان ومقاطعة تيان �سو�ن، وتتكون �أق�سام �مل�سروع من ت�سييد 
�مل�ست�سفى �ل�سعبي �لو�قع يف مقاطعة مين�سان مع توفري �ملعد�ت و�لتجهيز�ت �لالزمة وبناء مبنى 
�لتنومي  مبنى  وت�سييد  مربًعا،  م��رًت�   23.852 بنحو  ُتقدر  مب�ساحة  �ل�سامل  �خلارجية  �لعياد�ت 
�سو�ن  تيان  �ل�سعبي ملقاطعة  �مل�ست�سفى  ت�سييد  ُتقدر بنحو 18.500 مرت مربع، وكذلك  مب�ساحة 
من خالل بناء ق�سم �لطو�رئ ومبنى �خلدمات مب�ساحة ُتقدر بنحو 16.000 مرت مربع، وت�سييد 
�لطبي  �ل��غ��از  نظام  وم��رك��ز  و�لتموين  �لتعقيم  وم��رك��ز  �ل�سحي  �ل�سرف  مياه  معاجلة  حمطة 

وت�سييد مبنى �لعياد�ت �خلارجية مب�ساحة ُتقدر بنحو 22.800 مرت مربع.

الصين 
 ��سم �مل�سروع

 �إعادة ت�سييد �ملناطق �ملتاأثرة بالزلز�ل يف منطقة لو�سان باإقليم �سي�سو�ن
�لتكاليف �لكلية للم�سروع

م�ساهمة �ل�سندوق

تاريخ توقيع �لتفاقية

�لتاريخ �ملتوقع لإكمال �مل�سروع

�جلهة �مل�سوؤولة عن �لتنفيذ

246.00 مليون ريال

112.50 مليون ريال

1437/11/27ه�   2016/08/30م

نهاية �سنة  2019م
�لإد�رة �ملالية باإقليم �سي�سو�ن - �مل�ست�سفى 
�ل�سعبي ملنطقة مين�سان يف مدينة يان - 

�مل�ست�سفى �ل�سعبي ملنطقة تيان �سو�ن 
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�مل�سروع:  َوو�سف  • �أهد�ف 
يف  �لتعليمي  �مل�ستوى  وتطوير  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لتنمية  دع��م  �إىل  �مل�سروع  ه��ذ�  يهدف 
مدينة جيوجيانق باإقليم جيان�سي، وذلك من خالل ت�سييد �لبنية �لتحتية للحرم �جلامعي لكلية 
جيان�سي �ملهنية، حيث تتكون �أق�سام �مل�سروع من ت�سييد 8 مباين للتدري�س مب�ساحة �إجمالية ُتقدر 
 بنحو 40.120 مرًت� مربًعا، وت�سييد مبنى �ملكتبة مب�ساحة ُتقدر بنحو 40.300 مرت مربع، وت�سييد 
4 مباين ل�سكن �لطالب مب�ساحة �إجمالية ُتقدر بنحو 42.096 مرًت� مربًعا. كما ي�ستمل �مل�سروع على 
توفري وتركيب �ملعد�ت و�لتجهيز�ت وتقدمي �خلدمات �لهند�سية ومر�جعة �لت�ساميم و�لإ�سر�ف 

على �لتنفيذ.

الصين
��سم �مل�سروع

 ت�سييد عدد من مباين �لكلية �ملهنية يف مدينة جيوجيانق باإقليم جيان�سي
�لتكاليف �لكلية للم�سروع

م�ساهمة �ل�سندوق

تاريخ توقيع �لتفاقية

�لتاريخ �ملتوقع لإكمال �مل�سروع

�جلهة �مل�سوؤولة عن �لتنفيذ

270.45 مليون ريال

112.50 مليون ريال

1437/11/27ه�   2016/08/30م

نهاية �سنة  2022م
كلية جيان�سي �ملهنية للمالية 

و�لقت�ساد
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�مل�سروع:  َوو�سف  • �أهد�ف 
�لبنية  حت�سني  خ��الل  من  �سري�ليون،  جمهورية  يف  �لعايل  �لتعليم  تطوير  �إىل  �مل�سروع  يهدف 
بيئة  وتاأ�سي�س  �ملتهالكة  �حلالية  �ملر�فق  تاأهيل  و�إع���ادة  بتو�سيع  وذل��ك  ف��ور�ب��اي  لكلية  �لتحتية 
ومباين  للطالب  �لتعليم  وقاعات  �ملباين  تاأهيل  �إع��ادة  وذل��ك من خالل  للتعليم،  و�آمنة  مو�تية 
�لعمارة  كلية  وبناء  مربع،  مرت  �أل��ف   48 قدرها  مب�ساحة  �لطالبية  �لأن�سطة  و���س��الت  �لإد�رة 
�إعادة  �ل�سندوق  متويل  ي�سمل  كما  و�لإد�رة.  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  ومبنى  �ملحا�سر�ت  وقاعات 
�ل�سم�سية،  بالطاقة  ب�سبكة كهرباء  و�إم��د�د �جلامعة  د�خل �حلرم �جلامعي  �لطرق  �سبكة  تاأهيل 
ويت�سمن قر�س �ل�سندوق تزويد وتركيب �أجهزة �ملعامل وقاعات �ملحا�سر�ت و�لأثاث �لالزم ملبنى 

�لإد�رة و�لإ�سكان.

تنفق حكومة جمهورية �سري�ليون ما ن�سبته 2.8٪ من �إجمايل �لناجت �ملحلي على 
قطاع �لتعليم، وتبلغ ن�سبة �لإنفاق �لعام على �لتعليم 15.1٪ من �إجمايل �لإنفاق 

�حلكومي. 
وقد مّول �ل�سندوق 5 م�ساريع وبر�مج تنموية يف �سري�ليون منها قر�س �إ�سايف، 
�سملت قطاعات �لتعليم و�ل�سحة و�لطاقة و�لطرق، بقيمة �إجمالية بلغت 123.83 

مليون ريال.

سيراليون
��سم �مل�سروع

تاأهيل وتو�سعة كلية فور�باي يف جامعة �سري�ليون
�لتكاليف �لكلية للم�سروع

م�ساهمة �ل�سندوق

تاريخ توقيع �لتفاقية

�لتاريخ �ملتوقع لإكمال �مل�سروع

�جلهة �مل�سوؤولة عن �لتنفيذ

137.44 مليون ريال

45.00 مليون ريال

1437/04/18ه�   2016/01/28م

نهاية �سنة  2017م

كلية فور�باي - جامعة �سري�ليون - 
فري تاون



التقرير ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي  للتنمية  2016 م 21

جامبيا
 ��سم �مل�سروع

�إن�ساء طريق لمينكوتو - با�سيمو�س
�لتكاليف �لكلية للم�سروع

م�ساهمة �ل�سندوق

تاريخ توقيع �لتفاقية

�لتاريخ �ملتوقع لإكمال �مل�سروع

�جلهة �مل�سوؤولة عن �لتنفيذ

324.75 مليون ريال

75.00 مليون ريال

1437/05/03ه�   2016/02/12م

نهاية �سنة  2019م

وز�رة �لنقل و�لأ�سغال و�لبنية 
�لتحتية

�مل�سروع:  َوو�سف  • �أهد�ف 
باإن�ساء طريق  وذلك  و�ملو��سالت يف جمهورية جامبيا،  �لنقل  �إىل تطوير قطاع  �مل�سروع  يهدف 
م�سفلت بطول 122 كيلومرًت� وبعر�س 7 �أمتار مع كتفني مر�سوفني عر�س كل منهما 1.5 مرت، 
�لطريق  ج�سم  لبناء  �لالزمة  و�لأعمال  �ملوقع  وجتهيز  �لتح�سريية  �لأعمال  �مل�سروع  ويت�سمن 
�لبيئة.  حماية  و�أعمال  �ل�سري  و�إ�سار�ت  و�لإن��ارة  �ل�سالمة  وم�ستلزمات  �ملياه  ت�سريف  ومن�ساآت 
�ملناق�سة  وملفات  �لت�سميم  ملفات  و�إع��د�د  �ل�ست�سارية  �خلدمات  تقدمي  �لقر�س  يت�سمن  كما 

و�لإ�سر�ف على تنفيذ �مل�سروع.

غري  �لطرق  ن�سبة  تبلغ  حيث  �ملعبدة،  �لطرق  قلة  من  جامبيا  جمهورية  ُتعاين 
�ملعبدة 81٪ من �إجمايل �لطرق.

لهذ� �ساهم �ل�سندوق يف متويل 4 م�ساريع تنموية لدعم وتطوير قطاع �لطرق 
ن�سبته 57٪ من  ما  ري��ال، متثل  بلغت 171.16 مليون  �إجمالية  بقيمة  يف جامبيا 

�إجمايل �ملبالغ �ملقدمة للجمهورية.  
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�مل�سروع:  َوو�سف  • �أهد�ف 
يهدف �مل�سروع �إىل تنمية �ملناطق �لريفية يف �ل�سود�ن وتوفري �ملياه �ل�ساحلة لل�سرب لل�سكان لتحقيق 
�إىل 35 لرًت�  �ملياه من 18  �لفرد من  �مل�سروع من متو�سط ح�سة  �ملائي و�لغذ�ئي، و�سيزيد هذ�  �لأم��ن 
�إنتاجية ت��رت�وح ما بني 100 �إىل 300 مرت  �آب��ار ي�سل عمقها �إىل 400 مرت بطاقة  يومًيا، وذلك بحفر 
مكعب لكل بئر يف �ليوم �لو�حد، وتركيب م�سخات ميكانيكية ترفع �ملياه �إىل �خلز�نات �لعلوية مع مد 
�إن�ساء ثالثة �سدود �سغرية بوليات د�رفور و�لبحر �لأحمر  �أنابيب ملياه �ل�سرب. كما يت�سمن �مل�سروع 
�ألف مرت مكعب مع  �إىل 200  �أر�سي ب�سعات ت��رت�وح ما بني 50  ونهر �لنيل، و�إن�ساء 180 خز�ن جتميع 
وحد�ت معاجلة للمياه يف �ملناطق ذ�ت �لكثافة �ل�سكانية و�حليو�نية �لعالية، حيث �سيوفر �مل�سروع حو�يل 
�ملياه  وتنقية  ملعاجلة  �إن�ساء وح��د�ت  �لقر�س على  ي�ستمل  �سنوًيا، كما  �ملياه  18 مليون مرت مكعب من 
لتنفيذ 19 وحدة معاجلة ت�سمل حو�س تر�سيب �أر�سي وخز�ن مياه نقية ووحدة �سخ ت�سل �إىل 200 مرت 

مكعب يومًيا.

السودان
��سم �مل�سروع

ح�ساد مياه �لأمطار ملكافحة �لعط�س يف �لريف �ل�سود�ين
�لتكاليف �لكلية للم�سروع

م�ساهمة �ل�سندوق

تاريخ توقيع �لتفاقية

�لتاريخ �ملتوقع لإكمال �مل�سروع

�جلهة �مل�سوؤولة عن �لتنفيذ

450.00 مليون ريال

450.00 مليون ريال

1437/05/08ه�   2016/02/17م

نهاية �سنة  2018م

وحدة تنفيذ �ل�سدود - وز�رة �ملو�رد 
�ملائية و�لري و�لكهرباء
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تشاد 
��سم �مل�سروع

تطوير �لتعليم �ملهني
�لتكاليف �لكلية للم�سروع

م�ساهمة �ل�سندوق

تاريخ توقيع �لتفاقية

�لتاريخ �ملتوقع لإكمال �مل�سروع

�جلهة �مل�سوؤولة عن �لتنفيذ

231.00 مليون ريال

112.50 مليون ريال

1437/05/15ه�   2016/02/24م

نهاية �سنة  2018م

وز�رة �لرتبية �لوطنية و�لتكوين 
�ملهني

�مل�سروع: َوو�سف  • �أهد�ف 
يتمثل �لهدف �لرئي�سي من هذ� �مل�سروع يف �مل�ساهمة يف �إعادة تن�سيط �لتعليم �ملهني و�إعادة تاأهيل 
�ل�سباب للدخول �إىل �سوق �لعمل و�حلد من �لبطالة يف جمهورية ت�ساد، وذلك من خالل توفري 
بنية حتتية جديدة وحتديث �ملوؤ�س�سات �لتعليمية يف قطاع �لتعليم �ملهني، ويت�سمن هذ� �مل�سروع 
بالأثاث  وجتهيزها  و�ملهني  �لفني  للتعليم  ومتو�سطة  ثانوية  مدر�سة   18 تاأهيل  و�إع��ادة  ت�سييد 
�ملدر�سي و�لأجهزة �خلا�سة ورفع م�ستوى و�سائل �لتعليم. كما يت�سمن �مل�سروع �لدعم �ملوؤ�س�سي 
لوحدة تنفيذ �مل�سروع و�خلدمات �ل�ست�سارية �لتي ت�سمل مر�جعة �لدر��سات �لتف�سيلية للم�سروع 

و�إعد�د وثائق �ملناق�سة و�لإ�سر�ف على �لتنفيذ.

ت�سعى حكومة جمهورية ت�ساد �إىل تطوير قطاع �لتعليم، حيث تبلغ ن�سبة �لإنفاق 
على  �لعام  �لإن��ف��اق  ون�سبة  �ملحلي،  �لناجت  �إجمايل  من   ٪2.3 �لتعليم  قطاع  على 
�لعايل  بالتعليم  �لإنفاق �حلكومي، ون�سبة �للتحاق  �إجمايل  �لتعليم 12.5٪ من 

تبلغ 2٪ فقط.
تلك  ت��رك��زت  ت�ساد،  يف  تنموية  وب��ر�م��ج  م�ساريع   4 بتمويل  �ل�سندوق  ق��ام  وق��د 
�لقت�سادية،  �لتنمية  دعم  بر�مج  جانب  �إىل  و�لطرق  �لتعليم  قطاع  يف  �مل�ساريع 

بقيمة �إجمالية بلغت 263.25 مليون ريال.



التقرير ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي  للتنمية  2016 م 24

�مل�سروع:  َوو�سف  • �أهد�ف 
يه�دف هذ� �مل�سروع �إىل تطوير قطاع �لنقل و�ملو��سالت يف جمهورية باك�ستان، وي�ساهم يف �لتغلب على 
م�سكلة تعطل �حلركة �ملرورية �لناجتة عن �لنهيار�ت �جلبلية وخف�س تكاليف �لنقل، وذلك من خالل 
 198 بطول  مب�سارين  وطريق  بالنهيار�ت  �ملتاأثرة  �ملنطقة  لتجاوز  كيلومرت�ت   4.3 بطول  نفقني  �إن�ساء 
�ملتوقع  �أعلى، ومن  ��ستيعابية  �أكرث وبطاقة  باأمان  تتميز  د�ئمة وم�ستمرة  نقل  لتاأمني حركة  كيلومرًت� 
�أن ي�سهم �مل�سروع يف زيادة �لقدرة �ل�ستيعابية لطريق ت�سيال باندي - باتيكا، و�لتخفيف من حدة �لفقر 
بطول  طريق  ت�سييد  ا  �أي�سً �مل�سروع  ويت�سمن  �ملنطقة.  ل�سكان  و�ل�سياحية  �ملعي�سية  �لظروف  وحت�سني 
109.2 كيلومرت�ت وبعر�س 6.1 �أمتار مع �أكتاف جانبية بعر�س مرت و�حد لكل جانب، و�إن�ساء طريق �آخر 
بطول 88.8 كيلومرًت� من مظفر �أباد �إىل �آمتقام مكون من م�سارين. كما ي�ستمل �مل�سروع على �إن�ساء نفقني 
بطول 4.3 كيلومرت�ت وج�سر بطول 150 مرًت� مع مدخل للنفقني بطول 200 مرت، بالإ�سافة �إىل تقدمي 

�خلدمات �ل�ست�سارية �ملتعلقة بالت�سميم و�لإ�سر�ف على تنفيذ �مل�سروع.

باكستان
��سم �مل�سروع

طريق ت�سيال باندي - باتيكا
�لتكاليف �لكلية للم�سروع

م�ساهمة �ل�سندوق

تاريخ توقيع �لتفاقية

�لتاريخ �ملتوقع لإكمال �مل�سروع

�جلهة �مل�سوؤولة عن �لتنفيذ

768.75 مليون ريال

206.25 مليون ريال

1437/06/01ه�   2016/03/10م

نهاية �سنة  2019م

 �لهيئة �لوطنية للطرق - 
وز�رة �لإت�سالت

يبلغ �إجمايل �طو�ل �لطرق يف باك�ستان حو�يل 262.256 كيلومرًت�، منها 189.218 
كيلومرًت� طرق معبدة و73.038 كيلومرًت� غري معبدة. 

وقد �ساهم �ل�سندوق يف متويل 3 م�ساريع تنموية يف قطاع �لطرق بقيمة �إجمالية 
�ملقدمة  �لقرو�س  مبالغ  �إج��م��ايل  من   ٪10.2 متثل  ري��ال،  مليون   265.60 بلغت 

لباك�ستان.
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�مل�سروع:  َوو�سف  • �أهد�ف 
�لعربية،  �إىل تنمية وتطوير �سبه جزيرة �سيناء يف جمهورية م�سر  �مللك �سلمان  يهدف برنامج 
�لطرق  �سملت  �لتنموية يف عدة قطاعات،  و�لرب�مج  �مل�ساريع  وذل��ك من خالل متويل عدد من 
و�لزر�عة و�لتعليم و�لإ�سكان و�لتنمية �حل�سرية، ويف �إطار هذ� �لربنامج مّول �ل�سندوق م�ساريع 
يف قطاع �لطرق، و��ستمل �لربنامج كذلك على متويل عدة م�ساريع يف قطاع �لزر�عة، ت�سمنت 
��ست�سالح و��ستزر�ع عدد من �لتجمعات �لزر�عية وتوفري �ملياه �لالزمة لري و��ست�سالح �لأر��سي 
قطاع  يف  م�سروعني  متويل  على  �لربنامج  ��ستمل  كما  للمياه،  معاجلة  حمطة  وبناء  �لزر�عية 

�لتعليم، و��ستمل �لربنامج كذلك على متويل م�سروعني يف قطاع �لإ�سكان و�لتنمية �حل�سرية.

��سم �مل�سروع
برنامج �مللك �سلمان لتنمية �سبه جزيرة �سيناء

م�ساهمة �ل�سندوق

تاريخ توقيع �لتفاقية

�لتاريخ �ملتوقع لإكمال �مل�سروع

�جلهة �مل�سوؤولة عن �لتنفيذ

مصر 

1112.84 مليون ريال

1437/07/01ه�   2016/04/08م

نهاية �سنة  2019م

وز�رة �لتعاون �لدويل
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�مل�سروع:  َوو�سف  • �أهد�ف 
م�ستوى  لتح�سني  �لعيني  ق�سر  مب�ست�سفى  �لتحتية  �لبنية  كفاءة  رف��ع  �إىل  �مل�سروع  ه��ذ�  ي�سعى 
�خلدمات �لتعليمية و�لتدريبية فيه �إىل جانب تقدمي خدمات �لرعاية �ل�سحية وخدمة �ملجتمع 
وتقدمي روؤية للتطوير �ملوؤ�س�سي يف قطاع �ل�سحة عن طريق تغيري منط �مل�ست�سفى �لعام �إىل منط 
تخ�س�سي بحيث يتم تق�سيم �مل�ست�سفى �إىل �أق�سام تخ�س�سية مما ي�ساعد على خدمة �أكرب عدد من 
�لتعليمية و�لتدريبية للطلبة و�لكو�در �لطبية بتوفري  �ملر�سى وباأقل تكلفة، وحت�سني �خلدمة 
بر�مج �سحية متخ�س�سة. وتبلغ �سعة �مل�ست�سفى �لقائم حالًيا 3200 �سرير، و�ستوؤدي عملية تطوير 
�مل�ست�سفى �إىل زيادة طاقته �ل�ستيعابية بحو�يل 300٪، ويت�سمن �مل�سروع جتديد و�إعادة تاأهيل 9 

مباين وتاأثيثها بالكامل مبا يف ذلك غرف تنومي �ملر�سى و�لعناية �ملركزة و�سالت �ملحا�سر�ت.

��سم �مل�سروع
تطوير م�ست�سفى ق�سر �لعيني

�لتكاليف �لكلية للم�سروع

م�ساهمة �ل�سندوق

تاريخ توقيع �لتفاقية

�لتاريخ �ملتوقع لإكمال �مل�سروع

�جلهة �مل�سوؤولة عن �لتنفيذ

مصر 

750.00 مليون ريال

450.00 مليون ريال

1437/07/01ه�   2016/04/08م

بد�ية �سنة  2020م
وز�رة �لتعليم �لعايل � جامعة 

�لقاهرة � كلية طب �لق�سر �لعيني

ُتقدر ن�سبة �لإنفاق �حلكومي على �لرعاية �ل�سحية يف جمهورية م�سر 6.4٪ من 
�إجمايل �لناجت �ملحلي، وُيقدر ن�سيب �لفرد من �لإنفاق على �لرعاية �ل�سحية 151 

دولر يف �ل�سنة.
قيمتها  بلغت  �ل�سحة  قطاع  يف  مل�سر  تنمويني  م�سروعني  �ل�سندوق  ق��دم  وق��د 

�لجمالية 535 مليون ريال. 
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�مل�سروع:  َوو�سف  • �أهد�ف 
يرمي هذ� �مل�سروع �إىل تطوير قطاع �لطاقة يف م�سر، و�مل�ساهمة يف تلبية �لطلب �ملتنامي عليها، 
وذلك بزيادة قدرة توليد �لطاقة �لكهربائية يف منطقة �لقاهرة �لكربى، من خالل �إ�سافة وحدة 
�لطبيعي  بالغاز  �لتي تعمل  �لقاهرة  توليد بخارية بقدرة 650 ميجاو�ت يف موقع حمطة غرب 
�لرتبينة  �ملياه ووحدة  �مل�سخات ومعاجلة  توفري وحدة  ا  �أي�سً �مل�سروع  ويت�سمن  �أ�سا�سي،  كوقود 
�مل�سروع  يت�سمن  �لكهربائية، كما  �ملحولت  �إىل  بالإ�سافة  و�ملكثف وملحقاتها،  و�ملولد  �لبخارية 
�إن�ساء خز�نات لزيت �لوقود �لثقيل وزيت �لغاز �خلفيف و�ملياه �ملعاجلة ومر�قبة �لتلوث، �إ�سافة 
�إىل �إن�ساء قو�عد �ملن�ساآت و�ملباين و�لطرق و�أجهزة �لتحكم و�خلدمات �ل�ست�سارية لتنفيذ �أعمال 

�مل�سروع.

��سم �مل�سروع
تو�سعة حمطة كهرباء غرب �لقاهرة لتوليد 650 ميجاو�ت

�لتكاليف �لكلية للم�سروع

م�ساهمة �ل�سندوق

تاريخ توقيع �لتفاقية

�لتاريخ �ملتوقع لإكمال �مل�سروع

�جلهة �مل�سوؤولة عن �لتنفيذ

2925.00 مليون ريال

375.00 مليون ريال

1437/07/01ه�   2016/04/08م

نهاية �سنة  2019م

�سركة �لقاهرة لإنتاج �لكهرباء

مصر 
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�مل�سروع: َوو�سف  • �أهد�ف 
يهدف هذ� �مل�سروع �إىل تطوير وتاأهيل �لبنية �لتحتية يف مدينة "قو�رجدة" بجمهورية �لبو�سنة 
و�لهر�سك وذلك لدعم �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية، وياأتي هذ� �مل�سروع �سمن �إطار برنامج 
�حلكومة لتطوير وتنمية �لبنية �لتحتية يف �لبالد، وت�سمل �أق�سام �مل�سروع �إعادة تاأهيل �سبكة مياه 
�ل�سرب �لثانوية بطول 15 كيلومرًت� وباأقطار خمتلفة و�إعادة تاأهيل �لطرق �لريفية بطول 12.5 
�أمتار، وت�سييد �جل�سر بني مدينتي فيتكوفيت�سي وقو�رجدة بطول 166.7  كيلومرًت� وبعر�س 5 
�إىل ممر للم�ساة بعر�س 1.5 مرت. كما يت�سمن  بالإ�سافة  �أمتار يف كل �جت��اه،   3 مرًت� وبعر�س 

�مل�سروع تقدمي �خلدمات �ل�ست�سارية �ملتعلقة بالإ�سر�ف على �لتنفيذ.

البوسنة والهرسك  
��سم �مل�سروع

تطوير �لبنية �لتحتية يف مدينة قو�رجدة
�لتكاليف �لكلية للم�سروع

م�ساهمة �ل�سندوق

تاريخ توقيع �لتفاقية

�لتاريخ �ملتوقع لإكمال �مل�سروع

�جلهة �مل�سوؤولة عن �لتنفيذ

45.00 مليون ريال

22.50 مليون ريال

1437/08/03ه�   2016/05/10م

نهاية �سنة   2017م

بلدية قو�رجدة

�لبو�سنة  جمهورية  يف  تنموية  وب��ر�م��ج  م�ساريع   5 مت��وي��ل  يف  �ل�سندوق  �ساهم 
و�لهر�سك، تركزت تلك �مل�ساريع يف قطاعات �لإ�سكان و�لتنمية �حل�سرية و�لطرق 
و�ل�سحة، �إىل جانب متويل بر�مج �إعادة �لإعمار وتطوير �لبنى �لتحتية، بقيمة 

�إجمالية بلغت 390 مليون ريال.



التقرير ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي  للتنمية  2016 م 29

�مل�سروع:  َوو�سف  • �أهد�ف 
�إىل  �أوزبك�ستان  يف  كر�كالبك�ستان  منطقة  يف  �حلديثة  �لريفية  �مل�ساكن  برنامج  م�سروع  يهدف 
�متالك �ملو�طنني 668 منزًل يف 12 �إقليًما ريفًيا تابًعا ملنطقة كر�كالبك�ستان مع توفري م�ساحة من 
�لأر��سي �مللحقة باملنازل لزر�عة بع�س �ملحا�سيل �لزر�عية لتوفري �لدخل �ملنا�سب لالأ�سر، وتتكون 
�أق�سام �مل�سروع من �إن�ساء 668 وحدة �سكنية و�إن�ساء 14 مرفقاً �جتماعياً وت�سويقياً ت�سم حمطات 
خدمات حملية وثالث خمابز ومركزين للت�سوق ومر�كز ريا�سية ووحد�ت �سحية. كما ي�ستمل 
متعددة،  ط��رق  و�سبكات  و�لكهرباء  و�لغاز  للمياه  وخارجية  د�خلية  �سبكات  توفري  على  �مل�سروع 
وثائق  وحت�سري  و�لت�ساميم  �لفنية  و�لدر��سات  �ل�ست�سارية  �خلدمات  تقدمي  �مل�سروع  ويت�سمن 

�ملناق�سات وحتليل �لعرو�س و�لإ�سر�ف على �لتنفيذ.

أوزبكستان 
��سم �مل�سروع

برنامج �مل�ساكن �لريفية �حلديثة يف منطقة كر�كالبك�ستان
�لتكاليف �لكلية للم�سروع

م�ساهمة �ل�سندوق

تاريخ توقيع �لتفاقية

�لتاريخ �ملتوقع لإكمال �مل�سروع

�جلهة �مل�سوؤولة عن �لتنفيذ

163.69 مليون ريال

112.50 مليون ريال

1437/08/05ه�   2016/05/12م

نهاية �سنة   2016م
�لبنك �لتجاري: كيو كيو بي 

و�ل�سركة �لهند�سية: كيو كيو �آي 

يف  يعي�سون   ٪36 منهم  ن�سمة،  مليون   30 �أوزبك�ستان  جمهورية  �سكان  ع��دد  يبلغ 
مناطق ح�سرية، و64٪ يعي�سون يف �ملناطق �لريفية. 

�لإ�سكان  قطاعات  �سملت  �أوزبك�ستان،  يف  تنموية  م�ساريع   7 �ل�سندوق  قدم  وقد 
و�لتنمية �حل�سرية و�لتعليم و�ل�سحة و�ملياه و�ل�سرف �ل�سحي و�لطرق، بقيمة 

�إجمالية بلغت 587.50 مليون ريال.



التقرير ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي  للتنمية  2016 م 30

�مل�سروع:  َوو�سف  • �أهد�ف 
يهدف م�سروع �إعادة تاأهيل طريق �سوكودي - با�سار �إىل دعم �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية يف 
�ملنطقة �ل�سمالية من �لبالد، وتي�سري حركة نقل �لب�سائع و�لركاب ورفع م�ستوى خدمات �لطريق 
ي�ساهم  كما  و�لب�سائع.  �لأ�سخا�س  تنقل  وق��ت  وتقليل  �لنقل  كلفة  وتخفي�س  �ل�سالمة  ل�سمان 
�مل�سروع يف ت�سجيع �لتجارة �لبينية مع �لدول �ملجاورة وربط جمهورية توجو مع جمهوريتي بنني 
�لطريق �حلايل  تاأهيل  �إع��ادة  �لطريق �لإجمايل نحو 69 كيلومرًت�، منها  وغانا، حيث يبلغ طول 
�ملياه  ت�سريف  ومن�ساآت  جانبية،  �آخ��رى  وو�سالت  طرق  و�أعمال  كيلومرًت�   51.4 �إىل  ي�سل  بطول 
و��ستمالك �لأر��سي و�لدعم �ملوؤ�س�سي لوحدة تنفيذ �مل�سروع. كما يت�سمن �مل�سروع تقدمي �خلدمات 

�ل�ست�سارية و�إعد�د ومر�جعة �لت�ساميم و�لإ�سر�ف على �لتنفيذ. 

توجو
��سم �مل�سروع

�إعادة تاأهيل طريق �سوكودي - با�سار
�لتكاليف �لكلية للم�سروع

م�ساهمة �ل�سندوق

تاريخ توقيع �لتفاقية

�لتاريخ �ملتوقع لإكمال �مل�سروع

�جلهة �مل�سوؤولة عن �لتنفيذ

266.10 مليون ريال

63.75 مليون ريال

1437/08/18ه�   2016/05/25م

�سبتمرب  2019م

 �لإد�رة �لعامة لالأ�سغال �لعامة 
 وز�رة �لبنية �لتحتية و�لنقل

ُتعاين جمهورية توجو من قلة �لطرق �ملعبدة، مما �أثر على �لتنمية �لقت�سادية 
و�لجتماعية فيها، حيث تبلغ ن�سبة �لطرق غري �ملعبدة 79٪ من �إجمايل �أطو�ل 

�لطرق.  
�لثالث �لذي ميوله  �مل�سروع  تاأهيل طريق �سوكودي - با�سار  �إع��ادة  وُيعد م�سروع 
�إجمايل متويالت �ل�سندوق يف قطاع �لطرق 133.75  �ل�سندوق يف توجو، وتبلغ 

مليون ريال، متثل ما ن�سبته 75٪ من �إجمايل �لقرو�س �ملقدمة لتوجو.        



التقرير ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي  للتنمية  2016 م 31

�مل�سروع:  َوو�سف  • �أهد�ف 
يهدف هذ� �مل�سروع �إىل تطوير قطاع �لنقل و�لت�سالت يف جمهورية �لكامريون، وذلك بتح�سني 
�سبكة �لبنية �لتحتية للطرق، مما �سيوؤدي �إىل فك �لعزلة عن �سكان �ملناطق �لتي مير بها �لطريق 
ومنها مناطق لميفو و�أكونو - نيونق و�سوو، بالإ�سافة �إىل �ملنطقة �لبحرية و�مل�ساهمة يف تي�سري 
نقل �ل�سلع مبا�سرة من و�إىل ميناء كريبي. كما �سي�ساهم �مل�سروع يف ربط �لعا�سمة ياوندي مبيناء 
كريبي على �ملحيط �لأطل�سي، وت�سهيل عملية نقل �ل�سادر�ت و�لو�رد�ت من و�إىل دول و�سط �إفريقيا، 
�أولما وكريبي بطول 204 كيلومرت�ت  �إن�ساء طريق م�سفلت يربط بني مدينة  ويت�سمن �مل�سروع 
�إىل ت�سييد 7 ج�سور على �سفاف  بالإ�سافة  �أكتاف جانبية بعر�س 1.5 مرت،  �أمتار مع   7 وبعر�س 
عدة �أنهار وبطول �إجمايل ي�سل �إىل 149.60 مرًت�، بجانب �لأعمال �لتح�سريية للم�سروع وتقدمي 

�خلدمات �ل�ست�سارية و�لإ�سر�ف على �لتنفيذ.

الكاميرون 
��سم �مل�سروع 

طريق �أولما - كريبي )�جلزء بينقامبو - قر�ندز�مبي(
�لتكاليف �لكلية للم�سروع

م�ساهمة �ل�سندوق

تاريخ توقيع �لتفاقية

�لتاريخ �ملتوقع لإكمال �مل�سروع

�جلهة �مل�سوؤولة عن �لتنفيذ

313.13 مليون ريال

63.75 مليون ريال

1437/08/18ه�   2016/05/25م

نهاية �سنة   2019م

وز�رة �لأ�سغال �لعامة



التقرير ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي  للتنمية  2016 م 32

�مل�سروع:  َوو�سف  • �أهد�ف 
يهدف هذ� �مل�سروع �إىل حت�سني �لتعليم �لثانوي �ملهني وتغطية �لعجز فيه و�لإ�سهام يف �لتنمية 
�لقت�سادية و�لجتماعية وزي��ادة فر�س �لعمل، وذلك من خالل ت�سييد 6 ثانويات موزعة على 
من  �ل��ك��ام��ريون  جمهورية  يف  �لإنتاجية  للموؤ�س�سات  �مللحة  �لحتياجات  لتلبية  حمافظات   5
دو�ل  �لو�قعة يف مدينة  �أك��و�  ثانوية  �مل�سروع من جتهيز  �أق�سام  وتتكون  و�ملتخ�س�سني،  �لفنيني 
بطاقة ��ستيعابية ُتقدر بنحو 2600 طالب وطالبة، وت�سييد 84 قاعة در��سية منوذجية و11 قاعة 
متخ�س�سة و11 ور�سة وخمترب، �إ�سافة �إىل ت�سييد �ملر�فق �لعامة ك�سالة �لعر�س و�سالة �لريا�سة 
�مل�سروع تقدمي  يت�سمن  �ل��الزم. كما  �لأث��اث  �لإد�ري���ة وتوفري  و�ملباين  و�سكن للطالب  ومطعم 

�خلدمات �ل�ست�سارية ومر�جعة �لت�ساميم و�إعد�د وثائق �ملناق�سة و�لإ�سر�ف على �لتنفيذ.

الكاميرون
��سم �مل�سروع

بناء وجتهيز ثانوية �أكو� للتعليم �ملهني مبدينة دو�ل
�لتكاليف �لكلية للم�سروع

م�ساهمة �ل�سندوق

تاريخ توقيع �لتفاقية

�لتاريخ �ملتوقع لإكمال �مل�سروع

�جلهة �مل�سوؤولة عن �لتنفيذ

37.50 مليون ريال

37.50 مليون ريال

1437/08/18ه�   2016/05/25م

نهاية �سنة   2018م

وز�رة �لتعليم �لثانوي

قطاع  على  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  من   ٪3 ن�سبته  ما  �لكامريون  جمهورية  تنفق 
�لنفاق  �إج��م��ايل  من   ٪15.20 �لتعليم  على  �لعام  �لإن��ف��اق  ن�سبة  وتبلغ  �لتعليم، 
�حلكومي، وُتقدر ن�سبة �للتحاق بالتعليم �لعايل 12٪ من �إجمايل عدد �لطالب.



التقرير ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي  للتنمية  2016 م 33

�مل�سروع:  َوو�سف  • �أهد�ف 
ل�سكان  �ل�سحي  �مل�ستوى  ورف��ع  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لتنمية  دعم  �إىل  �مل�سروع  هذ�  يهدف 
مدينة كاردينا�س �لو�قعة يف �سمال �سرق كوبا، وذلك من خالل تاأهيل نظام مياه �ل�سرب و�ل�سرف 
�ل�سحي لنحو 130 �ألف ن�سمة حتى عام 2050م، وتتكون �أجز�ء �مل�سروع من متديد 12 كيلومرًت� 
قناة   12 وتاأهيل  كيلومرًت�،   265 بطول  �مل��ي��اه  �سبكة  ومت��دي��د  وتاأهيل  �لرئي�سية  �لأن��اب��ي��ب  م��ن 
لت�سريف �ملياه وت�سييد 2.5 كيلومرت من نقاط �لتجميع و9 حمطات لل�سخ، ويت�سمن �مل�سروع 
�لآيل  �حلا�سب  �أجهزة  وتوفري  �لأنابيب  لت�سنيع  �لالزمة  �خلام  و�مل��و�د  و�لآليات  �ملعد�ت  توفري 
و�ملخترب�ت و�لأجهزة �لهيدروليكية، بالإ�سافة �إىل تقدمي �خلدمات �لهند�سية و�إعد�د �لت�ساميم 

و�لإ�سر�ف على �لتنفيذ.

كوبا
��سم �مل�سروع 

تاأهيل �أنظمة مياه �ل�سرب و�ل�سرف �ل�سحي ملدينة كاردينا�س
�لتكاليف �لكلية للم�سروع

م�ساهمة �ل�سندوق

تاريخ توقيع �لتفاقية

�لتاريخ �ملتوقع لإكمال �مل�سروع

�جلهة �مل�سوؤولة عن �لتنفيذ

412.50 مليون ريال

120.00 مليون ريال

1437/10/16ه�   2016/07/21م

نهاية �سنة   2020م

�ملعهد �لوطني للمياه

ق��ّدم  حيث  و�لآ���س��ي��وي��ة،  �لأفريقية  �ل���دول  ح��دود  �ل�سندوق  م�ساهمات  جت���اوزت 
�ل�سندوق 4 م�ساريع تنموية جلمهورية كوبا، تركزت يف قطاعات �ملياه و�ل�سرف 

�ل�سحي و�ل�سحة، بقيمة �إجمالية بلغت 457.50 مليون ريال.



التقرير ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي  للتنمية  2016 م 34

�مل�سروع:  َوو�سف  • �أهد�ف 
لل�سرب من  �ل�ساحلة  باملياه  �ملجاورة لها  �لريفية  �أبنغورو و�ملناطق  �إىل تزويد مدينة  �مل�سروع  يهدف 
�لتنمية �لقت�سادية  �إىل دعم  �لهادف  �مل�سروع جزًء� من �لربنامج �حلكومي  نهر كوموئي، وُيعد هذ� 
و�لجتماعية يف �ملنطقة �ل�سرقية من جمهورية كوت دي فو�ر، ويعول عليه يف حت�سني �لظروف �ملعي�سية 
ل�سكان مدينتي �أبنغورو و�أنيا�سووي و�ملناطق �ملجاورة لهما من خالل �سمان �حل�سول على مياه �ل�سرب 
حتى �سنة 2035م، وتتكون �أق�سام �مل�سروع من �أعمال �إمد�د �ملياه �لتي ت�سمل بناء وجتهيز حمطة �سخ 
بقدرة �إنتاجية ت�سل �إىل 11 �ألف مرت مكعب يومًيا من نهر كوموئي ومتديد �لأنابيب �لأر�سية. كما 
ت�سمل �أعمال �إنتاج �ملياه �ل�ساحلة لل�سرب وذلك ببناء وجتهيز حمطة تنقية �ملياه بقدرة 11 �ألف مرت 
ومولد�ت  �لكهربائية  �لطاقة  وحمطة  مكعب  مرت   1000 بحجم  �أر���س��ي  خ��ز�ن  و�إن�ساء  يومًيا  مكعب 
�لطو�رئ و�سكن �لعاملني وبناء وجتهيز برج مياه ب�سعة 600 مرت مكعب و�آخر ب�سعة 2000 مرت مكعب 
�ملياه  تو�سيل  �أعمال  �مل�سروع  يت�سمن  كما  بهما.  �ملحيطة  �ملحلية  و�ملجتمعات  �ملدينتني  كلتا  خلدمة 
للم�ستهلكني و�إعادة تاأهيل �لطرق �لتي تربط حمطة �ل�سخ وحمطة �ملعاجلة و�أبر�ج �ملياه و�خلدمات 

�لهند�سية و�لإ�سر�ف على �لتنفيذ.

كوت دي فوار 
��سم �مل�سروع

مياه �ل�سرب ملدينة �أبنغورو و�ملناطق �ملجاورة لها
�لتكاليف �لكلية للم�سروع

م�ساهمة �ل�سندوق

تاريخ توقيع �لتفاقية

�لتاريخ �ملتوقع لإكمال �مل�سروع

�جلهة �مل�سوؤولة عن �لتنفيذ

120.00 مليون ريال

56.00 مليون ريال

1437/10/21ه�   2016/07/26م

�سبتمرب  2017م

�لديو�ن �لوطني ملياه �ل�سرب - وز�رة 
�لبنية �لتحتية �لقت�سادية

�ل�سحي، مما  �ل�سرف  ف��و�ر من نق�س حاد يف مر�فق  ُتعاين جمهورية كوت دي 
يوؤثر ذلك على �ل�سحة �لعامة لل�سكان، حيث يبلغ من ي�سلون �إىل مر�فق �سرف 
�سحي حم�سن 22.5٪ من �إجمايل عدد �ل�سكان �لبالغ �أكرث من 20 مليون ن�سمة. 

ف��و�ر،  ك��وت دي  تنموية يف  5 م�ساريع  �لآن يف متويل  �ل�سندوق حتى  �ساهم  وق��د 
�مل�����س��روع يف ق��ط��اع �ملياه  ل��ه��ذ�  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��ط��رق و�لتعليم  ت��رك��زت يف ق��ط��اع��ات 

و�ل�سرف �ل�سحي ، بقيمة �إجمالية بلغت 251 مليون ريال.
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�مل�سروع:  َوو�سف  • �أهد�ف 
وذلك  دكا،  �لعا�سمة  �ملرورية يف  �حلركة  �لتحتية وحت�سني  �لبنية  دعم  �إىل  �مل�سروع  هذ�  يهدف 
عرب بناء ج�سور علوية على تقاطع موقاباز�ر وتقاطع مووت�ساك، بالإ�سافة �إىل �أعمال �لربط بني 
�مل�ستويات �ملختلفة للج�سور و�ملنحدر�ت، ويبلغ طول هذه �جل�سور حو�يل 8.7 كيلومرت�ت، حيث 
عنا�سر  وتتكون  �لطرق،  تقاطعات  من  وثمانية  �حلديدية  �ل�سكك  مم��ر�ت  من  �ثنني  فوق  متر 
�أربعة م�سار�ت  �إن�ساء ج�سر علوي يف تقاطع موقاباز�ر بطول 2225 مرًت� مكون من  �مل�سروع من 
ور�سيفني  م�ستويني  من  يتكون  مووت�ساك  تقاطع  يف  علوي  ج�سر  و�إن�ساء  للم�ساة،  ور�سيفني 
للم�ساة بطول �إجمايل 3157 مرًت�. كما يت�سمن �مل�سروع �إن�ساء 15 منحدًر� بني �مل�ستويات �ملختلفة 

بطول 1000 مرًت�.

بنجالديش 
��سم �مل�سروع 

�جل�سور �لعلوية " قر�س �إ�سايف "
�لتكاليف �لكلية للم�سروع

م�ساهمة �ل�سندوق

تاريخ توقيع �لتفاقية

�لتاريخ �ملتوقع لإكمال �مل�سروع

�جلهة �مل�سوؤولة عن �لتنفيذ

607.27 مليون ريال

50.00 مليون ريال

1437/11/01ه�   2016/08/04م

نهاية �سنة  2018م
ق�سم هند�سة �حلكومة �ملحلية - وز�رة 

�حلكم �ملحلي و�لتنمية �لريفية و�لتعاونيات



التقرير ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي  للتنمية  2016 م 36

�مل�سروع:  َوو�سف  • �أهد�ف 
�لزيادة يف عدد  وذل��ك ل�ستيعاب  �ل��دويل،  نا�سر  �إبر�هيم  �إىل تطوير مطار  �مل�سروع  يهدف هذ� 
لتوريد  �جل��وي  �ل�سحن  خدمات  وتقدمي  �سنوًيا،  م�سافر  ماليني   7 �إىل  ت�سل  �لتي  �مل�سافرين 
�مل�سروع  �أق�سام  �لتجارية، وتتكون  �ل�سياحي و�حلركة  �لقطاع  �لب�سائع و�ل�سلع وتنمية  وت�سدير 
من ت�سييد مبنى �سالة �لركاب و�إن�ساء طرق جديدة و�إعادة تاأهيل �لطرق �حلالية و�إن�ساء حز�م 
�ل�سحن  وجممع  �ل��ط��ائ��ر�ت  م��درج  وتنفيذ  �لبحري  للطري�ن  و�سالة  �جل��زي��رة  ملحيط  حماية 
�مل�سروع تقدمي �خلدمات �ل�ست�سارية  �لوقود وحمطة مكافحة �حلر�ئق. كما يت�سمن  وحمطة 

و�خلدمات �لهند�سية ملر�جعة �لت�ساميم و�لإ�سر�ف على �لتنفيذ.

املالديف 
��سم �مل�سروع

تطوير مطار �إبر�هيم نا�سر �لدويل
�لتكاليف �لكلية للم�سروع

م�ساهمة �ل�سندوق

تاريخ توقيع �لتفاقية

�لتاريخ �ملتوقع لإكمال �مل�سروع

�جلهة �مل�سوؤولة عن �لتنفيذ

3600.00 مليون ريال

375.00 مليون ريال

1437/12/25ه�   2016/09/26م

نهاية �سنة  2019م

�سركة �ملطار�ت �ملالديفية �ملحدودة

م�سروعاً   12 �مل��ال��دي��ف  جمهورية  يف  �ل�����س��ن��دوق  مولها  �ل��ت��ي  �مل�����س��اري��ع  ع��دد  بلغ 
وبرناجماً تنموياً منها قر�س �إ�سايف، �سملت قطاعات �لنقل و�لت�سالت )�ملطار�ت 
و�ملو�نئ �لبحرية( و�ملياه و�ل�سرف �ل�سحي و�لإ�سكان و�لتنمية �حل�سرية، بقيمة 

�إجمالية بلغت 1014.96 مليون ريال.
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توقيع مذكرة �تفاقية م�ساعد�ت �إمنائية بني �ل�سندوق �ل�سعودي للتنمية و برنامج �لأغذية �لعاملي �لتابع لالأمم �ملتحدة
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ا: التمويل املشترك للقروض املوقعة رابعاً
مّول �ل�سندوق خالل �سنة 2016م 10 م�ساريع وبر�مج تنموية يف 10 دوٍل ناميٍة مب�ساركة ممولني �آخرين، وقد بلغ جمموع �إ�سهام �ل�سندوق يف متويلها 1234.75 مليون ريال، وتت�سح تفا�سيل متويلها 

يف �جلدول �لتايل: 

�ملمولون �لآخرون ومبلغ �لتمويلم�ساهمة �ل�سندوق�لتكلفة �لإجمالية��سم �مل�سروع�أ - �إفريقيا

�مل�سرف �لعربي للتنمية �لقت�سادية يف �إفريقيا 8.00 ماليني دولر �أمريكي137.4445.00تاأهيل وتو�سعة كلية فور�باي يف جامعة �سري�ليون�سري�ليون
�سندوق �لأوبك للتنمية �لدولية 13.00 مليون دولر �أمريكي

324.7575.00�إن�ساء طريق لمينكوتو - با�سيمو�سجامبيا

�سندوق �لأوبك للتنمية �لدولية 15.00 مليون دولر �أمريكي
�مل�سرف �لعربي للتنمية �لقت�سادية يف �إفريقيا 10.00 ماليني دولر �أمريكي

�ل�سندوق �لكويتي للتنمية �لقت�سادية �لعربية 6.00 ماليني دينار كويتي
�سندوق �أبوظبي للتنمية 10.00 ماليني دولر �أمريكي
حكومة جمهورية جامبيا 11.20 مليون دولر �أمريكي

برنامج �ل�سادر�ت �لتابع لل�سندوق �ل�سعودي للتنمية 75.00 مليون دولر �أمريكي 720.00187.50�خلط �لكهربائي بني نو�ك�سوط ونو�ذيبو " قر�س �إ�سايف "موريتانيا
�ل�سندوق �لعربي لالإمناء �لقت�سادي و�لإجتماعي 33.00 مليون دينار كويتي

266.1063.75�إعادة تاأهيل طريق �سوكودي - با�سارتوجو
�مل�سرف �لعربي للتنمية �لقت�سادية يف �إفريقيا 10.00 ماليني دولر �أمريكي
�ل�سندوق �لكويتي للتنمية �لقت�سادية �لعربية 17.00 مليون دولر �أمريكي

�سندوق �لأوبك للتنمية �لدولية 12.00 مليون دولر �أمريكي
�سندوق �أبوظبي للتنمية 10.00 ماليني دولر �أمريكي

313.1363.75طريق �أولما - كريبي )�جلزء بينقامبو - قر�ندز�مبي(�لكامريون
�مل�سرف �لعربي للتنمية �لقت�سادية يف �إفريقيا 12.00 مليون دولر �أمريكي

�سندوق �لأوبك للتنمية �لدولية 14.00 مليون دولر �أمريكي
�ل�سندوق �لكويتي للتنمية �لقت�سادية �لعربية 17.00 مليون دولر �أمريكي

�سندوق �أبوظبي للتنمية 15.00 مليون دولر �أمريكي

�مل�سرف �لعربي للتنمية �لقت�سادية يف �إفريقيا 12.00 مليون دولر �أمريكي120.0056.00مياه �ل�سرب ملدينة �أبنغورو و�ملناطق �ملجاورة لهاكوت دي فو�ر

1881.42491.00جمموع �إفريقيا

مباليني �لريالت   جدول رقم )2-1(
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�ملمولون �لآخرون ومبلغ �لتمويلم�ساهمة �ل�سندوق�لتكلفة �لإجمالية��سم �مل�سروعب - �آ�سيا

�لبنك �لآ�سيوي للتنمية 30.00 مليون دولر �أمريكي768.75206.25طريق ت�سيال باندي - باتيكاباك�ستان
حكومة جمهورية باك�ستان 120.00 مليون دولر �أمريكي

حكومة جمهورية �أوزبك�ستان 13.65 مليون دولر �أمريكي163.69112.50برنامج �مل�ساكن �لريفية �حلديثة يف منطقة كر�كالبك�ستان�أوزبك�ستان

�سندوق �لأوبك للتنمية �لدولية 34.00 مليون دولر �أمريكي607.2750.00�جل�سور �لعلوية " قر�س �إ�سايف "بنجالدي�س

3600.00375.00تطوير مطار �إبر�هيم نا�سر �لدويل�ملالديف

بنك �ل�سني للت�سدير و�ل�ستري�د 373.38 مليون دولر �أمريكي
�ل�سندوق �لكويتي للتنمية �لقت�سادية �لعربية 15.00 مليون دينار كويتي

�سندوق �لأوبك للتنمية �لدولية 50.00 مليون دولر �أمريكي
�سندوق �أبوظبي للتنمية 40.00 مليون دولر �أمريكي

5139.71743.75جمموع �آ�سيا

مباليني �لريالت    تابع جدول رقم )2-1(

) بماليين الرياالت () بماليين الرياالت (

7021,131234,75

مساهمة الصندوقالتكلفة اإلجمالية
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ة  النشاط التنموي التراكمي خالل امُلدَّ
 1395/1394 ـ 1438/1437هـ

)1975 ـ 2016م(

الفصل الثاني
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ن�صاطه  بداية  منذ  ال�صندوق  قدم 
الإقرا�صي يف �صنة 1395/1394هـ 
�صنة  نــهــايــة  ــى  ــت وح )1975م( 
 637 )2016م(  1438/1437هـــــ 
ــا مبــبــلــغ اإجــمــايل  ــا تــنــمــوياً قــر�ــصاً
ريــال،  مليون   51445.69 مقداره 
م�صاريع   609 لتمويل  خ�ص�صت 
وبرامج تنموية يف 82 دولةاً ناميةاً 

يف خمتلف مناطق العامل .

* يعود ال�صبب يف اأن عدد اتفاقيات القرو�ض املوقعة يزيد عن عدد 
امل�صاريع والربامج اإىل ح�صول بع�ض امل�صاريع على اأكرث من قر�ض

مساهمات الصندوق التراكمية 

٨٢ 
دولـة

عدد الدول
املستفيدة

عدد املشاريع
٥٨٢

مجموع املشاريع والبرامج
* ٦٠٩

عدد البرامج
٢٧

* ٦٣٧
قـرض

عدد اتفاقيات
القروض املوقعة

املبلغ
٥٠٤١٩,٣٣
بماليين الرياالت

املبلغ
٥١٤٤٥,٦٩
بماليين الرياالت

املبلغ
١٠٢٦,٣٦

بماليين الرياالت

+
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ا من هذا املبداأ فقد وجه ال�صندوق  ا، وانطالقاً ا والأ�صد فقراً ترتكز ال�صيا�صة التنموية لل�صندوق يف توزيع م�صاعداته من الناحية اجلغرافية على دعم البلدان النامية الأقل منواً
ال�صكاين والبطالة وانخفا�ض  النمو  ارتفاع معدلت  اإىل  اإ�صافة  لبلدانها،  امل�صتوى القت�صادي والتنموي  اإىل انخفا�ض  ا  واآ�صيا، نظراً اإفريقيا  التنموي يف قارتي  ن�صاطه  معظم 
م�صتويات الدخل، وبذلك فقد مّول ال�صندوق 359 م�صروعااً وبرناجمااً تنمويااً يف 45 دولةاً اإفريقيةاً مببلغ اإجمايل مقداره 26942.35 مليون ريال، و�صاهم يف متويل 232 م�صروعااً 
وبرناجمااً تنمويااً يف 29 دولةاً اآ�صيويةاً مببلغ اإجمايل مقداره 23159.03 مليون ريال، اأما فيما يخ�ض دول املناطق الآخرى فقد بلغ عدد امل�صاريع املُمّولة 18 م�صروعااً وبرناجمااً 

تنمويااً مببلغ اإجمايل مقداره 1344.31 مليون ريال، ا�صتفادت منها 8 دول يف مناطق اآخرى من العامل، ويت�صح ذلك يف الر�صم واجلدول التاليني: 

التوزيع الجغرايف إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع الصندوق 

عدد املشاريع
٣٣٥

عدد البرامج
٢٤

املبلغ
٢٦٢٧٠,٥١

بماليين الرياالت

املبلغ
٦٧١,٨٤

بماليين الرياالت

عدد املشاريع
٢٣٠

عدد البرامج
٢

املبلغ
٢٢٩١٧,٠١

بماليين الرياالت

املبلغ
٢٤٢,٠٢

بماليين الرياالت

عدد املشاريع
١٧

عدد البرامج
١

املبلغ
١٢٣١,٨١

بماليين الرياالت

املبلغ
١١٢,٥٠

بماليين الرياالت

إفريقيا
٤٥

آسيا
٢٩

مناطق آخرى
٨

اإلجمالي ٨٢ دولة

�ملنطقة
�إجمايل �مل�ساريع و�لرب�مج

٪ من �لإجمايل�ملبلغ�لعدد

35926942.3552.37�إفريقيا

23223159.0345.02�آ�سيا

181344.312.61مناطق �آخرى

60951445.69100

مباليني �لريالتج�دول رق�م )1-2(
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التوزيع القطاعي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع الصندوق 

للم�صاريع  ــالزم  ال التمويل  تقدمي  على  ال�صندوق  يحر�ض 
على  اهتمامه  جــل  ــزااً  ــرّك م النامية  ـــدول  ال يف  الإمنــائــيــة 
قطاعات البنية الأ�صا�صية والجتماعية والزراعة والطاقة 
يف  الإقرا�صي  ن�صاطه  بداية  ومنذ  والتعدين.  وال�صناعة 
عدد  بلغ  2016م،  �صنة  نهاية  وحتى  ال�صبعينيات  منت�صف 
م�صاريع   206 والت�صالت  النقل  قطاع  يف  املمولة  امل�صاريع 
وبرامج تنموية، يليه قطاع البنية الجتماعية بتمويل 192 
ا وبرناجمااً تنمويااً، ُثم قطاع الزراعة الذي بلغ عدد  م�صروعاً
فقطاع  تنمويااً،  وبرناجمااً  م�صروعااً   89 فيه  املمولة  امل�صاريع 
املمولة  التنموية  بلغ عدد م�صاريعه وبراجمه  الذي  الطاقة 
ا وبرناجمااً تنمويااً، ومّول ال�صندوق يف القطاعات  69 م�صروعاً
ال�صناعة  قطاع  اأما  تنمويااً،  وبرناجمااً  م�صروعااً   35 الآخرى 
م�صروعااً   18 فيه  املمولة  امل�صاريع  عدد  بلغ  فقد  والتعدين 

وبرناجمااً تنمويااً، ويت�صح ذلك يف اجلدول التايل: 

�لقطاع
�لإجمايل

٪ من �لإجمايل
�ملبلغعدد �مل�ساريع و�لرب�مج

�أ - �لنقل و�لت�سالت
1- �لنقل
 - �لطرق

 - �ل�سكك �حلديدية
 - �ملو�نئ �لبحرية

-  �ملطار�ت
2- �لت�سالت

206
200
143
16
22
19
6

15377.22
15100.60
10052.56
2385.96
1716.70
945.38
276.62

29.89
29.35
19.54
4.64
3.33
1.84
0.54

897055.8413.72ب - �لزر�عة

6911049.6021.48ت - �لطاقة
ث - �لبنية �لجتماعية 

1-  �ملياه و�ل�سرف �ل�سحي
2-  �لتعليم
3-  �ل�سحة

و�ل���ت���ن���م���ي���ة  �لإ�������س������ك������ان   -4
�حل�سرية

192
47
72
47
26

13636.83
4010.51
4055.54
3396.48
2174.30

26.50
7.79
7.88
6.60
4.23

181942.603.78ج - �ل�سناعة و�لتعدين

352383.604.63ح - �لقطاعات �لآخرى

60951445.69100�لإجمايل

مباليني �لريالتج�دول رق�م )2-2(
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التوزيع القطاعي إلجمالي مبالغ مشاريع الصندوق 

النقل
واالتصاالت

البنية
االجتماعية

القطاعاتالزراعةالطاقة
اآلخرى

الصناعة
والتعدين

١٩٤٢,٦٠
ر.س 

١٥٣٧٧,٢٢
ر.س 

١٣٦٣٦,٨٣
ر.س 

١١٠٤٩,٦٠
ر.س 

٧٠٥٥,٨٤
ر.س 

٢٣٨٣,٦٠
ر.س 

٪٣,٧٨٪٤,٦٣٪١٣,٧٢٪٢١,٤٨٪٢٦,٥٠٪٢٩,٨٩

املبلغ بماليين الرياالت
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التوزيع القطاعي والجغرايف إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع الصندوق 

التنموي  ن�صاطه  بدء  منذ  ال�صندوق  اأ�صهم  لقد 
وحتى نهاية �صنة 2016م يف متويل 609 م�صاريع 
البنية  قــطــاعــات  خمتلف  يف  تنموية  وبــرامــج 
يف  التنموي  ن�صاطه  اإطار  �صمن  املحددة  التحتية 
العامل،  من  اآخرى  ومناطق  واآ�صيا  اإفريقيا  قارتي 
والــزراعــة  والتــ�ــصــالت  النقل  قطاعات  �صملت 
وال�صناعة  الجــتــمــاعــيــة  والــبــنــيــة  والــطــاقــة 
والتعدين والقطاعات الآخرى، منها 359 م�صروعااً 
وبرناجمااً تنمويااً يف اإفريقيا مببلغ اإجمايل مقداره 
26942.35 مليون ريال، و232 م�صروعااً وبرناجمااً 
تنمويااً يف اآ�صيا مببلغ اإجمايل مقداره 23159.03 
يف  تنمويااً  وبرناجمااً  م�صروعااً  و18  ريــال،  مليون 
مناطق اآخرى من العامل مببلغ مقداره 1344.31 

مليون ريال، ويت�صح ذلك يف اجلدول التايل: 

�لقطاع
مناطق �آخرى�آ�سيا�إفريقيا

عدد �مل�ساريع 
و�لرب�مج

�ملبلغ
عدد �مل�ساريع 

و�لرب�مج
�ملبلغ

عدد �مل�ساريع 
و�لرب�مج

�ملبلغ

�أ - �لنقل و�لت�سالت
1- �لنقل
 - �لطرق

 - �ل�سكك �حلديدية
 - �ملو�نئ �لبحرية

-  �ملطار�ت
2- �لت�سالت

123
119
88
8

11
12
4

7513.22
7370.53
4790.52
1291.08
 858.78
430.15
142.69

76
74

      50
8
9
7
2

7441.50
7307.57
4952.14
1094.88
745.32
515.23
133.93

7
7
5
-
2
-
-

422.50
422.50
309.90

 -
112.60

-
-

--705496.78191559.06ب - �لزر�عة

294483.48396455.061111.06ت - �لطاقة
ث - �لبنية �لجتماعية 

1-  �ملياه و�ل�سرف �ل�سحي
2-  �لتعليم
3-  �ل�سحة

4- �لإ�سكان و�لتنمية �حل�سرية

102
26
39
22
15

7232.57
2448.08
1917.13
1399.18
1468.18

82
16
33
23
10

5728.51
1122.93
2138.41
1828.55
638.62

8
5

  -
2
1

675.75
439.50

-
168.75
67.50

--121277.216665.39ج - �ل�سناعة و�لتعدين

23939.09101309.512135.00ح - �لقطاعات �لآخرى

35926942.3523223159.03181344.31�لإجمايل

مباليني �لريالتج�دول رق�م )3-2(
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التوزيع الجغرايف إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع قطاع النقل والتصالت

اإميانااً من ال�صندوق مبا ي�صكله قطاع النقل والت�صالت من اأهمية يف اقت�صاد الدول النامية، فقد ت�صدر هذا القطاع قائمة القطاعات امل�صتفيدة من قرو�ض ال�صندوق، اإْذ ميثل 
هذا القطاع دورااً مهمااً يف ربط وتنمية القطاعات القت�صادية والجتماعية من اأجل حتقيق التنمية ال�صاملة، حيث بلغ عدد امل�صاريع التي مولها ال�صندوق يف هذا القطاع 206 
م�صاريع وبرامج تنموية، مّثلت 33.83٪ من اإجمايل عدد م�صاريع وبرامج ال�صندوق، بقيمة اإجمالية بلغت 15377.22 مليون ريال، وقد حظيت الدول الإفريقية بالن�صيب 
الأكرب منها، حيث بلغ عدد امل�صاريع املمولة فيها 123 م�صروعااً وبرناجمااً تنمويااً، واأ�صهم ال�صندوق يف هذا القطاع بتمويل 76 م�صروعااً وبرناجمااً تنمويااً يف الدول الآ�صيوية، 

وا�صتفادت مناطق اآخرى من متويل 7 م�صاريع وبرامج تنموية، ويت�صح ذلك يف اجلدول التايل: 

�ملنطقة

�ل�ن�ق�ل
�لإجمايل�لت�سالت

�ملطار�ت�ملو�نئ �لبحرية�ل�سكك �حلديدية�لطرق
عدد �مل�ساريع 

عدد �مل�ساريع �ملبلغو�لرب�مج
عدد �مل�ساريع �ملبلغو�لرب�مج

عدد �مل�ساريع �ملبلغو�لرب�مج
عدد �مل�ساريع �ملبلغو�لرب�مج

عدد �مل�ساريع �ملبلغو�لرب�مج
�ملبلغو�لرب�مج

884790.5281291.0811858.7812430.154142.691237513.22�إفريقيا
504952.1481094.889745.327515.232133.93767441.50�آ�سيا

7422.50----2112.60--5309.90مناطق �آخرى

14310052.56162385.96221716.7019945.386276.6220615377.22�لإجمايل
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التوزيع الجغرايف إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع قطاع البنية الجتماعية

          ي�صتمل قطاع البنية الجتماعية على م�صاريع املياه وال�صرف ال�صحي والتعليم وال�صحة والإ�صكان والتنمية احل�صرية، ومبا اأن هذا القطاع مرتبط ارتباطااً وثيقااً بزيادة 
ا تنمويااً �صكلت 31.52٪ من اإجمايل  ا وبرناجماً الكفاءة والإنتاجية لالإن�صان وحت�صني م�صتوى املعي�صة، فقد بلغ عدد امل�صاريع التي مولها ال�صندوق يف هذا القطاع 192 م�صروعاً
عدد م�صاريع وبرامج ال�صندوق، بقيمة اإجمالية بلغت 13636.83 مليون ريال، منها 102 م�صروع وبرنامج تنموي يف القارة الإفريقية، و82 م�صروعااً وبرناجمااً تنمويااً يف القارة 

الآ�صيوية، و8 م�صاريع وبرامج تنموية يف مناطق اآخرى من العامل، ويت�صح ذلك يف اجلدول التايل: 

�ملنطقة

�لبنية �لجتماعية
�لإجمايل

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

عدد �مل�ساريع �ملبلغو�لرب�مج
عدد �مل�ساريع �ملبلغو�لرب�مج

عدد �مل�ساريع �ملبلغو�لرب�مج
عدد �مل�ساريع �ملبلغو�لرب�مج

�ملبلغو�لرب�مج

262448.08391917.13221399.18151468.181027232.57�إفريقيا
161122.93332138.41231828.5510638.62825728.51�آ�سيا

2168.75167.508675.75--5439.50مناطق �آخرى

474010.51724055.54473396.48262174.3019213636.83�لإجمايل

مباليني �لريالتج�دول رق�م )5-2(
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التوزيع الجغرايف إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع باقي القطاعات

           خ�ص�ض ال�صندوق جزءااً من م�صاهماته لدعم القطاعات القت�صادية الإنتاجية واملتمثلة يف قطاع الزراعة وقطاع الطاقة وقطاع ال�صناعة والتعدين والقطاعات الآخرى، 
اإْذ بلغ عدد امل�صاريع والربامج التنموية التي مولها ال�صندوق يف قطاع الزراعة 89 م�صروعااً وبرناجمااً تنمويااً، �صكلت 14.61٪ من اإجمايل عدد م�صاريع وبرامج ال�صندوق، بقيمة 
اإجمالية بلغت 7055.84 مليون ريال، منها 70 م�صروعااً وبرناجمااً تنمويااً يف القارة الإفريقية و19 م�صروعااً وبرناجمااً تنمويااً يف القارة الآ�صيوية، وبلغ عدد امل�صاريع والربامج 
التنموية التي مولها ال�صندوق يف قطاع الطاقة 69 م�صروعااً وبرناجمااً تنمويااً، �صكلت 11.33٪ من اإجمايل عدد م�صاريع وبرامج ال�صندوق، بقيمة اإجمالية بلغت 11049.60 

مليون ريال، منها 29 م�صروعااً وبرناجمااً تنمويااً يف القارة الإفريقية و39 م�صروعااً وبرناجمااً تنمويااً يف القارة الآ�صيوية وم�صروٌع واحٌد يف مناطق اآخرى من العامل.
اأما يف قطاع ال�صناعة والتعدين فقد مول ال�صندوق 18 م�صروعااً وبرناجمااً تنمويااً، �صكلت 2.96٪ من اإجمايل عدد م�صاريع وبرامج ال�صندوق، بقيمة اإجمالية و�صلت 1942.60 
مليون ريال، منها 12 م�صروعااً وبرناجمااً تنمويااً يف القارة الإفريقية و6 م�صاريع وبرامج تنموية يف القارة الآ�صيوية، اأما القطاعات الآخرى فقد ا�صتفادت من متويل 35 م�صروعااً 
وبرناجمااً تنمويااً، �صكلت 5.75٪ من اإجمايل عدد م�صاريع وبرامج ال�صندوق، بقيمة اإجمالية بلغت 2383.60 مليون ريال، منها 23 م�صروعااً وبرناجمااً تنمويااً يف القارة الإفريقية 

و10 م�صاريع وبرامج تنموية يف القارة الآ�صيوية وم�صروعان تنمويان يف مناطق اآخرى من العامل، ويت�صح ذلك يف اجلدول التايل:

�ملنطقة
�لقطاعات �لآخرى�ل�سناعة و�لتعدين�لطاقة�لزر�عة

عدد �مل�ساريع 
عدد �مل�ساريع �ملبلغو�لرب�مج

عدد �مل�ساريع �ملبلغو�لرب�مج
عدد �مل�ساريع �ملبلغو�لرب�مج

�ملبلغو�لرب�مج

705496.78294483.48121277.2123939.09�إفريقيا
191559.06396455.066665.39101309.51�آ�سيا

2135.00--1111.06--مناطق �آخرى

897055.846911049.60181942.60352383.60�لإجمايل

مباليني �لريالتج�دول رق�م )6-2(
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إجمالي التمويل املشترك 

تكمن اأهمية التمويل امل�صرتك الذي يعني ا�صرتاك ال�صندوق مع اأكرث من جهة تنموية يف متويل م�صروع معني يف قدرته على توفري التمويل الالزم للم�صاريع الكبرية التي قد 
ل تتحقق مبجهود موؤ�ص�صة متويلية واحدة اأو الدولة امل�صتفيدة مما ي�صاعد على تنفيذ خطة امل�صروع يف الوقت املحدد، وقد حر�ض ال�صندوق منذ بداية ن�صاطه الإقرا�صي 
ا الكربى التي حتظى عادةاً باهتمام م�صرتك من اجلميع، وقد بلغ عدد  على متويل بع�ض تلك امل�صاريع بامل�صاركة مع املوؤ�ص�صات التمويلية الوطنية والإقليمية والدولية وخ�صو�صاً
اتفاقيات ال�صندوق الإقرا�صية التي متت يف اإطار التمويل امل�صرتك للم�صاريع مع املوؤ�ص�صات التنموية الآخرى حتى نهاية �صنة 2016م 388 اتفاقيَة قر�ٍض من اإجمايل عدد 

التفاقيات املوقعة، و�صل اإجمايل مبالغها اإىل حوايل 31887.25 مليون ريال �َصّكلت 61.98٪ من اإجمايل مبالغ القرو�ض املوقعة، ويت�صح ذلك يف اجلدول التايل:

�ملنطقة
ن�سبة مبالغ �لقرو�س �ملمولة �لقرو�س �ملمولة متوياًل م�سرتًكا�لقرو�س �ملوقعة

متوياًل م�سرتًكا من مبالغ 
�لقرو�س �ملوقعة لكل منطقة �ملبلغ�لعدد�ملبلغ�لعدد

37726942.3526018001.1866.81�إفريقيا
24223159.0312013359.7257.69�آ�سيا

181344.318526.3539.15مناطق �آخرى

63751445.6938831887.2561.98�لإجمايل

مباليني �لريالتج�دول رق�م )7-2(
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املسحوبات التراكمية

         امل�صحوبات الرتاكمية هي اإجمايل املبالغ التي مت �صحبها من املخ�ص�صات املالية للقرو�ض املوقعة، وعلى �صوء ذلك ي�صعى ال�صندوق اإىل اإيجاد تنا�صب بني الحتياجات 
الفعلية للم�صاريع واملبالغ املخ�ص�صة لها من الناحية الزمنية، ويحر�ض على اأن يتم ال�صحب من ح�صيلة القرو�ض ح�صب الربامج الزمنية املقررة لها حتى يتم تنفيذها يف الوقت 
املنا�صب، وقد بلغ اإجمايل امل�صحوبات الرتاكمية من مبالغ القرو�ض التي قدمها ال�صندوق حتى نهاية �صنة 2016م مبلغ 34657.89 مليون ريال مّثلت ما ن�صبته 67.37٪ من 

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

عدد �لدول�ملنطقة
ن�سبة �مل�سحوبات من �مل�سحوبات�لقرو�س �ملوقعة

�إجمايل مبالغ �لقرو�س 
�ملوقعة لكل منطقة �ملبلغ�لعدد�ملبلغ�لعدد

4537726942.3533917547.7865.13 �إفريقيا
2924223159.0321916291.4870.35 �آ�سيا

8181344.3115818.6360.90مناطق �آخرى

8263751445.6957334657.8967.37�لإجمايل

مباليني �لريالتج�دول رق�م )8-2(
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دعم الرعاية الصحية يف اململكة األردنية الهاشمية

مشروع تحت الضوء

اإن ازدياد الطلب على اخلدمات ال�صحية يف الأردن نتيجة للنمو ال�صكاين ونتيجة للهجرات الق�صرية من الدول املجاورة التي كان اآخرها الأعداد املتزايدة لالجئني ال�صوريني، 
بالإ�صافة اإىل التحول النمطي لالأمرا�ض من حيث ارتفاع معدلت انت�صار الأمرا�ض غري ال�صارية، وبالأخ�ض اأمرا�ض القلب وال�صرطان وال�صكري، وكذلك التحول الدميوغرايف 
لل�صكان من حيث ارتفاع ن�صبة ال�صكان من فئتي كبار ال�صن والأطفال، كل ذلك تطلب ت�صافر اجلهود وتعزيز اأطر التعاون والتن�صيق بني اجلهات املعنية على امل�صتوى الوطني 

ا ملا يح�صلون عليه من عناية طبية متميزة.  للنهو�ض بالقطاع ال�صحي ب�صكل �صمويل، الأمر الذي اأدى اإىل تناق�ض ملحوظ يف اأعداد الوفيات واإىل ارتفاع معدل الأعمار نظراً
ويتكون القطاع ال�صحي من امل�صت�صفيات العامة واخلا�صة والتي مت اإن�صاوؤها من قبل بع�ض الدول واملنظمات وامل�صت�صفيات اخلريية، وي�صمل ذلك وزارة ال�صحة واخلدمات الطبية 
من  والعديد  والعالجية  الت�صخي�صية  املراكز  اإىل  بالإ�صافة  املراأة،  ب�صحة  للعناية  الوطني  واملركز  ال�صماء  والغدد  والوراثة  ال�صكري  ومركز  اجلامعية  وامل�صت�صفيات  امللكية 
لل�صرطان وعيادات  ل�صوؤون الالجئني ومركز احل�صني  املتحدة  ال�صامية لالأمم  الفل�صطينيني )الأونروا( واملفو�صية  العيادات اخلا�صة وعيادات وكالة غوث وت�صغيل الالجئني 
اجلمعيات اخلريية. ور�صم ال�صيا�صة العامة للقطاع ال�صحي يف الأردن تتم ب�صكل رئي�صي من خالل املجل�ض ال�صحي العايل ح�صب قانونه رقم 9 ل�صنة 1999م، وي�صار اإىل اأن هناك 
موؤ�ص�صات اآخرى يف القطاع ال�صحي ت�صارك يف و�صع ال�صيا�صات ال�صحية مثل املجل�ض الطبي الأردين واملجل�ض الأعلى لل�صكان وجمل�ض التمري�ض الأردين واملجل�ض الوطني ل�صوؤون 

الأ�صرة واملوؤ�ص�صة العامة للغذاء والدواء ودائرة ال�صراء املوحد.
ويف اإطار تقدمي الدعم للقطاع ال�صحي يف اململكة الأردنية الها�صمية فقد �صاهم ال�صندوق يف متويل عدد من امل�صاريع ال�صحية لالإرتقاء باخلدمات ال�صحية وتقدمي الرعاية 
ال�صحية للمواطنني  و الالجئني ، حيث مول ال�صندوق م�صت�صفى الزرقاء احلكومي وم�صت�صفى الب�صري احلكومي ومركز امللك ح�صني لل�صرطان بالإ�صافة اإىل عدد من امل�صت�صفيات.

املقدمة: 
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يهدف امل�صروع اإىل حت�صني اخلدمات ال�صحية يف مدينة الزرقاء وا�صتيعاب الطلب املتنامي على هذه اخلدمات، وذلك من خالل اإن�صاء وجتهيز م�صت�صفى جديد يف مدينة الزرقاء 
بدلاً من امل�صت�صفى القدمي ويتوفر فيه كافة اخلدمات الطبية، ويتاألف امل�صت�صفى من ثمانية اأدوار منها ثالثة اأدوار اأ�صا�صية )قبو، اأر�صي، اأول( مع برجني اأحدهما يتكون من 

�صبعة اأدوار والآخر من ثمانية اأدوار، ويت�صل الربجان مبجموعة م�صاعد تتاألف من ع�صرة م�صاعد.
وتبلغ م�صاحة املبنى الإجمالية 54.508م2 ويت�صع لـعدد 400 �صرير قابلة للتو�صعة امل�صتقبلية اإىل 500 �صرير، كما ي�صمل امل�صت�صفى مبنى ل�صكن املمر�صات مب�صاحة 2.900م2 
اإىل جانب مباين بع�ض اخلدمات مب�صاحة 300م2، ومواقف لل�صيارات لعدد 450 �صيارة، وخزان مياه ب�صعة 450م3، وم�صاحات خ�صراء وطرق مو�صلة لأجزاء امل�صت�صفى، وُتقدر 
التكلفة الإجمالية للم�صروع بحوايل 80 مليون دولر )300( مليون ريال، و�صاهم ال�صندوق بتمويله مببلغ 30 مليون دولر )112.50( مليون ريال، والبنك الإ�صالمي للتنمية 
مببلغ 39.3 مليون دولر اإىل جانب م�صاهمة احلكومة الأردنية. وقد وقعت اتفاقية قر�ض ال�صندوق يف 30 �صوال 1428هـ املوافق 21 نوفمرب 2007م، واكتمل تنفيذه يف نهاية 

�صنة 2009م.

مستشفى الزرقاء الحكومي:
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ان العا�صمة، وهو امل�صت�صفى الرئي�صي الذي  يهدف امل�صروع اإىل مواكبة الطلب على الرعاية ال�صحية ال�صاملة وذلك من خالل تطوير وتو�صعة م�صت�صفى الب�صري احلكومي يف عمَّ
ل اإليه معظم احلالت الطبية ال�صعبة. حتوَّ

وقد �صملت اأعمال تطوير وتو�صعة امل�صت�صفى املراحل التالية:
ـــ املرحلة الأوىل: اإن�صاء مبنى اأمرا�ض الن�صاء والولدة مع العيادات اخلارجية واملختربات اخلا�صة به.

ـــ املرحلة الثانية: ت�صييد مبنيني للخدمات واملرافق التابعة لهما.
ا. ـــ املرحلة الثالثة: ت�صييد مبنى لالأمرا�ض الباطنية واجلراحة العامة ب�صعة 465 �صريراً

ـــ املرحلة الرابعة: اإن�صاء �صكن للممر�صات وت�صييد مواقف لل�صيارات و�صكن الأطباء، وت�صييد ق�صم الطب النووي وتاأهيل املباين القدمية للم�صت�صفى.
وقد بلغت التكلفة الإجمالية للم�صروع حوايل 100 مليون دولر )375( مليون ريال، و�صاهم ال�صندوق يف متويل املرحلتني الثانية والثالثة من امل�صروع مببلغ اإجمايل قدره 
48.66 مليون دولر )182.50( مليون ريال، من خالل قر�صني حيث وقعت اتفاقية القر�ض الأول مببلغ 26.66 مليون دولر )100( مليون ريال، يف 17 �صوال 1425هـ، كما مت 

توقيع اتفاقية القر�ض الإ�صايف مببلغ 82.50 مليون دولر )309.37( مليون ريال، يف 25 ذوالقعدة 1428هـ، واكتمل تنفيذ امل�صروع يف 25 حمرم 1432هـ.

مستشفى البشير الحكومي:
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باإن�صاء مبنى مكون  لل�صرطان وذلك  امللك احل�صني  اإىل تو�صعة مركز  امل�صروع  يهدف 
ا للكبار وال�صغار مع اإن�صاء الأق�صام  ا اإ�صافياً ا للتنومي ب�صعة 182 �صريراً من 13 طابقاً
اخلا�صة بالت�صوير الت�صخي�صي والعالج الإ�صعاعي وق�صم الطوارئ وغرف العمليات، 
كما ي�صمل امل�صروع اإن�صاء مبنى للعيادات اخلارجية مكون من 10 طوابق �صامالاً ذلك 
وبلغت  الطبية،  واملعدات  بالأثاث  املبنيني  جتهيز  الأعمال  ت�صمل  كما  املختربات، 
وبلغت  ريال،  مليون   )720( دولر  مليون   192 حوايل  للم�صروع  الإجمالية  التكلفة 
 52 امل�صروع  متويل  يف  ال�صندوق  يديرها  التي  ال�صعودية  العربية  اململكة  م�صاهمة 

مليون دولر )195( مليون ريال.
حكومية غري  م�صتقلة  موؤ�ص�صة  لل�صرطان  احل�صني  موؤ�ص�صة  اأن  بالذكر   ويجدر 
يف  ال�صرطان  مر�ض  ملكافحة  ملكية  مبوافقة  2003م  عام  تاأ�ص�صت  للربح  تهدف  ل 

الأردن ومنطقة ال�صرق الأو�صط.

لقد قام ال�صندوق بتنفيذ عدد من امل�صاريع التنموية ال�صحية لعدد من امل�صت�صفيات  
احلكومية �صملت ما يلي : 

ا قابل للتو�صعة، توجد به كافة  1. اإن�صاء وجتهيز م�صت�صفى املفرق ب�صعة 150 �صريراً
الخت�صا�صات الطبية.

ا قابل للتو�صعة، توجد به كافة  2. اإن�صاء م�صت�صفى جر�ض وعجلون ب�صعة 150 �صريراً
الخت�صا�صات الطبية.

للم�صت�صفيات  الأق�صام  بع�ض  وتاأهيل  غيار  وقطع  واآليات  ومعدات  اأجهزة  توفري   .3
التالية: م�صت�صفى الأمري  ها�صم وم�صت�صفى الأمري  را�صد بن احل�صن يف اإربد وم�صت�صفى 

امللكة  ومركز  لالأطفال  رانيا  امللكة  وم�صت�صفى  عائ�صة  الأمــرية  وم�صت�صفى  احل�صني 
علياء.

الطبية  احل�صني  مدينة  يف  القلب  جلراحة  علياء  امللكة  م�صت�صفى  تاأهيل  اإعادة   .4
الأجهزة  وتوفري  والإلكرتوميكانيكية  والكهربائية  املدنية  الأعمال  تنفيذ  وي�صمل 

والأثاث الطبي وغري الطبي.
5. جتهيز مركز العالج باخلاليا اجلذعية وتبلغ م�صاحة املركز 3200م2 ويحتوي 

على جمموعة من املختربات الطبية.
وُقدرت التكلفة الإجمالية للم�صروع بحوايل 190 مليون دولر )712.50( مليون ريال، 

و�صاهمت اململكة بكامل تكلفة امل�صروع، ويتوقع اكتمال امل�صروع بنهاية �صنة 2017م.

مركز امللك حسين للسرطان:

تنفيذ وتجهيز عدد من املستشفيات الحكومية:
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نشاط الصندوق يف مجال
تمويل وضمان الصادرات الوطنية

الفصل الثالث
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نشاط برنامج الصادرات السعودية لسنة 2016م

النفطية  غري  الوطنية  ال�صادرات  وتنمية  تنويع  اإىل  ال�صعودية  ال�صادرات  برنامج  يهدف 
وزيادة قدرتها التناف�صية واإعطاء املُ�صدرين ال�صعوديني الثقة يف الدخول لأ�صواق جديدة، 
وال�صمان  الأئتمان  ت�صهيالت  تقدمي  عمليات  يف  الوطنية  التجارية  البنوك  مع  والتعامل 
للُم�صّدر ال�صعودي واملنتج الوطني، وي�صعى الربنامج لتحقيق تلك الأهداف من خالل تقدمي 

التمويل وال�صمان لل�صادرات الوطنية.

ويغطي هذا اجلزء من التقرير ن�صاط الربنامج يف متويل و�صمان ال�صادرات الوطنية وكذلك 
بتلك  ال�صعودي  املُ�صّدر  تعريف  وزيادة  يقدمها  التي  للخدمات  الت�صويق  عملية  يف  ن�صاطه 

اخلدمات، وذلك لل�صنة املالية 1438/1437هـ )2016م(.

أولاً ـ تمويل الصادرات
لل�صلع  وامل�صتوردين  للُم�صّدرين  الالزم  التمويل  تاأمني  اإىل  ال�صادرات  متويل  خدمة  تهدف 
واخلدمات الوطنية، وقد تلقى برنامج ال�صادرات ال�صعودية جمموعة من طلبات التمويل 
وقد  )2016م(،  1438/1437هــــ  املالية  ال�صنة  خالل  وطنية  ل�صلع  ت�صديرية  لعمليات 
اعتمد ال�صندوق منها متويل 16 عملية ت�صديرية ل�صلع غري نفطية بقيمة اإجمالية بلغت 

حوايل 5640 مليون ريال �صعودي.
 162 اإىل  الربنامج  انطالق  منذ  ال�صندوق  اعتمدها  التي  التمويل  عمليات  ترتفع  وبذلك   
عملية بقيمة اإجمالية تبلغ 2737 مليون ريال، منها 2382 مليون ريال لتمويل 112 عملية 

مبا�صرة و 3550 مليون ريال خطوط متويل )50 خط متويل( .
اأ�صمدة،  برتولية،  م�صتقات  ت�صدير  على  ال�صنة  هذه  خالل  املعتمدة  العمليات  �صملت  وقد 

اإىل كل من م�صر وبنجالدي�ض  اأ�صمدة يوريا، برتوكيماويات، منتجات غذائية، مواد بناء، 
ت�صمنت  كما  واملغرب.  ال�صودان  وجنوب  الأمريكية  املتحدة  والوليات  وزامبيا  وباك�صتان 
بنوك  مع  وطنية  وخدمات  �صلع  لت�صدير  متويل  خطوط  �صبعة  فتح  املعتمدة  العمليات 

خارجية يف تركيا واملك�صيك ولبنان.  

توقيع �تفاقية متويل بني �ل�سندوق �ل�سعودي للتنمية  و�سركة �خلريف �لتجارية
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عمليات التمويل املعتمدة خالل سنة 2016م
�مل�ستورد�ملُ�سّدر�ملبلغ ) بالريال �ل�سعودي (�مل�ستفيد - �لدولة�ل�سلعة/�خلدمةم
�لهيئة �مل�سرية �لعامة للبرتول�أر�مكو4.500.000.000.00�لهيئة �مل�سرية �لعامة للبرتول - م�سرم�ستقات برتولية1

�لهيئة �مل�سرية �لعامة للبرتول�أر�مكوقيمة 700 �ألف طن �سهرًيا�لهيئة �مل�سرية �لعامة للبرتول - م�سرم�ستقات برتولية2

حكومة جمهورية بنجالدي�س�سابك187.500.000.00حكومة جمهورية بنجالدي�س - بنجالدي�س�أ�سمدة3

�حلكومة �لباك�ستانية�سابك187.500.000.00جمهورية باك�ستان�أ�سمدة يوريا4

 �سركة �ل�سحر�ء ومعادنبرتوكيماويات5
�سركة �ل�سحر�ء ومعادن 112.500.000.00للبرتوكيماويات - �ل�سعودية

متنوعللبرتوكيماويات

حكومة جمهورية ز�مبيامتنوع75.000.000.00حكومة جمهورية ز�مبيا - ز�مبيام�ستقات برتولية6

�سركة دروب �ل�سرق للتجارة�سركة �ل�سيافة و�لتموين �ملحدودة296.859.48�سركة دروب �ل�سرق للتجارة - �لوليات �ملتحدةمنتجات غذ�ئية7

SBJ Trade – Mark Ltd�سركة �ل�سيافة و�لتموين �ملحدودةSBJ Trade – Mark Ltd3.337.131.00 - جنوب �ل�سود�نمنتجات غذ�ئية8

متنوعمتنوع75.000.000.00بنك دينز - تركياخط متويل9

متنوعمتنوع56.250.000.00بنك �سكر - تركياخط متويل10

متنوعمتنوع75.000.000.00بنك فيبا - تركياخط متويل11

متنوعمتنوعA Bank(75.000.000.00( - تركياخط متويل12

 �لبنك �لوطني �ملك�سيكي للتجارةخط متويل13
متنوعمتنوع187.500.000.00 �خلارجية - �ملك�سيك

متنوعمتنوع18.750.000.00بنك �نرتكونتننتال - لبنانخط متويل14

متنوعمتنوع75.000.000.00بنك عودة - تركياخط متويل15

�سركة ع�سام للتنميةمتنوع7.500.000.00�سركة ع�سام للتنمية - �ململكة �ملغربيةمو�د بناء16

          5.636.133.990.48�لإجمايل
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عمليات التمويل املوقعة خالل سنة 2016م

�مل�ستورد�ملُ�سّدر�ملبلغ ) بالريال �ل�سعودي (�مل�ستفيد - �لدولة�ل�سلعة/�خلدمةم
متنوعمتنوع18.750.000.00بنك �ملال �لأردين - �لأردنخط متويل1

متنوعمتنوع37.500.000.00�لبنك �ل�ستثماري �لأردين - �لأردنخط متويل2

متنوعمتنوع75.000.000.00بنك دينز - تركياخط متويل3

متنوعمتنوع56.250.000.00بنك �سكر - تركياخط متويل4

متنوعمتنوع75.000.000.00بنك فيبا - تركياخط متويل5

متنوعمتنوعA Bank(75.000.000.00( - تركياخط متويل6

متنوع�سركة �لو�حة - �ل�سعودية262.500.000.00�سركة �لو�حة - �ل�سعوديةبرتوكيماويات7

�لهيئة �مل�سرية �لعامة للبرتول�أر�مكو937.500.000.00�لهيئة �مل�سرية �لعامة للبرتول - م�سرم�ستقات برتولية8

�لهيئة �مل�سرية �لعامة للبرتول�أر�مكو4.500.000.000.00�لهيئة �مل�سرية �لعامة للبرتول - م�سرم�ستقات برتولية9

�لهيئة �مل�سرية �لعامة للبرتول�أر�مكوقيمة 700 �ألف طن �سهرًيا�لهيئة �مل�سرية �لعامة للبرتول - م�سرم�ستقات برتولية10

متنوع�سركة �خلريف �لتجارية100.000.000.00�سركة �خلريف �لتجارية - �ل�سعوديةمعد�ت زر�عية و�سناعية11

حكومة جمهورية ز�مبيامتنوع75.000.000.00حكومة جمهورية ز�مبيا - ز�مبيام�ستقات برتولية12

�سركة دروب �ل�سرق للتجارة - �لوليات �ملتحدة منتجات غذ�ئية13
�سركة دروب �ل�سرق للتجارة�سركة �ل�سيافة و�لتموين �ملحدودة296.859.48�لأمريكية

- جنوب �ل�سود�ن منتجات غذ�ئية14  SBJ Trade - Mark Ltd3.337.131.00سركة �ل�سيافة و�لتموين �ملحدودة�SBJ Trade  - Mark Ltd

حكومة جمهورية كوبامتنوع187.500.000.00حكومة جمهورية كوبامنتجات متنوعة15

         6.403.633.990.48�لإجمايل
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عمليات التمويل املعتمدة حسب الدول حتى نهاية سنة 2016م
 ٪ �ملبلغ ) بالريال �ل�سعودي (٪ عدد �لعمليات�لدولةم
63.70165.037.500.000.60�لأردن1
63.70393.568.850.001.44�لإمار�ت2
116.791.319.340.000.004.82�ل�سعودية3
21.23412.500.000.001.51�ل�سنغال4
5533.952.452.279.840.008.96�ل�سود�ن5
10.6218.750.000.000.07�سي�سل6
21.2337.796.859.480.14�لوليات �ملتحدة �لأمريكية7
138.021.234.159.218.754.51�ليمن8
10.62125.332.989.000.46�إير�ن9

84.943.123.750.000.0011.41باك�ستان10
1710.492.062.500.000.007.54تركيا11
10.623.262.500.000.01�سوريا12
31.8556.250.000.000.21لبنان13
1710.4914.619.096.148.0053.41م�سر14
10.62143.000.000.000.52�لبحرين15
10.62759.612.000.00�جلز�ئر16
31.8575.000.000.000.27تون�س17
42.47375.000.000.001.37موريتانيا18
10.6215.000.000.000.05�ذربيجان19
21.23150.000.000.000.55ز�مبيا20
10.6211.250.000.000.04غانا21
21.237.794.675.000.03جنوب �ل�سود�ن22
10.62187.500.000.000.69كوبا23
10.62187.500.000.000.69�ملك�سيك24
10.62187.500.000.000.69بنجالدي�س25
10.627.500.000.000.03�ملغرب26

162100.0027.371.428.192.23100.00          �لإج��م��ال���ي
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عمليات التمويل املعتمدة حسب القطاعات حتى نهاية سنة 2016م

٪٢٣,٤٦

عدد العمليات
٣٨

٪٧,٤١

عدد العمليات
١٢

٪١٢,٣٥

عدد العمليات
٢٠

٪٣٠,٨٥

عدد العمليات
٥٠

١,٧١٧,٥٠٠,٠٠٠
ر.س 

٪٦,٢٧

١,٠٨٨,٠٥٨,٧٦٢
ر.س 

٪٣,٩٨

٣,٥٤٧,٣٤٢,٦٠١
ر.س 

٪١٢,٩٦ ٪٧٢,٤٧

١٩,٨٣٥,٥٩٠,٠٠٠
ر.س 

عدد العمليات ١٦٢       املبلغ بالريال السعودي  ٢٧,٣٧١,٤٢٨,١٩٢ 

١,١٨٢,٩٣٦,٨٢٩
ر.س 

٪٤,٣٢

٪٢٥,٩٣

عدد العمليات
٤٢

صناعات
معدنية

صناعات
كيمياوية

مشاريع
رأسمالية

صناعات
اخرى

خطوط
تمويل
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عمليات التمويل املعتمدة حسب القارات حتى نهاية سنة 2016م

عدد العمليات ١٦٢     املبلغ بالريال السعودي  ٢٧,٣٧١,٤٢٨,١٩٢ 

إفريقياآسيا
أمريكا

الشمالية
٨,٨٢٨,٧٠١,٠٥٨

ر.س 

٪٤٢,٥٩

عدد العمليات
٦٩

٤١٢,٧٩٦,٨٥٩
ر.س 

٪٢,٤٧٪٥٤,٩٤

عدد العمليات
٨٩

عدد العمليات
٤

٪١,٥٠٪٦٦,٢٤٪٣٢,٢٦

١٨,١٢٩,٩٣٠,٢٧٥
ر.س 
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ثانياًا ـ ضمان الصادرات
تهدف خدمة �صمان ال�صادرات اإىل حماية حقوق املُ�صّدرين ال�صعوديني من خماطر التعرث يف ال�صداد، وذلك بتغطية تلك املخاطر �صواء كانت �صيا�صيةاً اأو جتاريةاً واإ�صدار وثائق 

ال�صمان ال�صاملة واملحددة. 

اإىل فيها  التغطية  ن�صبة  امل�صتوردين، وت�صل  لعدد غري حمدد من  الوثيقة  الت�صدير حلامل  التي يتم مبوجبها تغطية عدد غري حمدد من عمليات  ال�صاملة: هي  الوثائق   -  اأ 
ا ب�صكل تلقائي باتفاق الأطراف املعنيني بالوثيقة.  90٪ من اخل�صائر الناجتة عن املخاطر التجارية اأو ال�صيا�صية، ومدة هذه الوثائق �صنة واحدة جتدد �صنوياً

ب - الوثائق املحددة: هي التي يتم مبوجبها تغطية عملية ت�صديرية واحدة ملُ�صّدر واحد ومل�صتورد واحد، وت�صل ن�صبة التغطية فيها اإىل 90٪ من اخل�صائر الناجتة عن املخاطر 
التجارية اأو ال�صيا�صية، ومدة هذا النوع من الوثائق حمددة بانتهاء مدة الوثيقة. 

ج - اتفاقية التعاون مع البنوك املحلية: هي عبارة عن اتفاقية يتم اإبرامها بني ال�صندوق والبنك املحلي، وتهدف اإىل �صمان تعزيز العتمادات امل�صتندية وزيادة قدرة البنك 
املحلي على التعامل مع البنوك اخلارجية، وزيادة قدرتها يف تقدمي �صمان للتمويل ال�صابق والالحق لل�صحن والتعاون يف جمال تبادل املعلومات الئتمانية. 

وبلغ عدد وثائق ال�صمان التي اعتمدها الربنامج منذ انطالق ن�صاط ال�صمان يف �صبتمرب 2003م وحتى نهاية �صنة 2016م 63 وثيقة �صمان بقيمة اإجمالية مقدارها 2591.3 
مليون ريال، منها 41 وثيقَة �صماٍن �صاملةاً بقيمة جتاوزت 1694.1 مليون ريال، و16 وثيقة �صمان حمددة )ح�صاب مفتوح واعتماد م�صتندي( بقيمة ُتقارب 589 مليون ريال، و6 
وثائق �صمان تعزيز اعتمادات م�صتندية ل�صالح البنوك املحلية بقيمة ُتقارب 8393 مليون ريال، وقد بلغت ال�صادرات الفعلية املغطاة مبوجب تلك الوثائق ما يزيد عن 2147.1 

ا تعمل ب�صكل دوار مما اأتاح تكرار ا�صتخدام هذه ال�صقوف.  مليون ريال، وتت�صمن التغطيات �صقوفاً
  

ريال، وبلغ عدد العتمادات  مليون  اإجمايل جتاوز 2166  َووثائق �صمان تعزيز اعتمادات م�صتندية( مببلغ  �صاملة  كما مت جتديد 16 وثيقة �صمان �صادرات )وثائق �صمان 
ا مببلغ اإجمايل ي�صل اإىل حوايل 892 مليون ريال حتى نهاية �صنة 2016م. امل�صتندية املعززة من خالل وثائق �صمان تعزيز العتمادات امل�صتندية 770 اعتماداً
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توقيع �تفاقية �سمان بني �ل�سندوق �ل�سعودي للتنمية و �سركة �لتعدين �لعربية �ل�سعودية ) معادن (
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1 - قيمة السقوف املعتمدة للوثائق الشاملة حتى نهاية سنة 2016م
رقم 

قيمة �ل�سقوف �ملعتمدة��سم حامل �لوثيقة�لوثيقة
)بالريال �ل�سعودي(

عدد 
�لدول �مل�سمولة�ملُ�ستوِردين

قطر، �لكويت، �لأردن، لبنان، تون�س 31.800.0008جممع �أ�سرت� �ل�سناعي لالأ�سمدة و�ملبيد�ت �لزر�عية � ��سرت�كيم3/101
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �لكويت، �لبحرين، ُعمان، �لأردن45.251.25020�سركة �رنون لل�سناعات �لبال�ستيكية3/102
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية، كند�14.621.25019�سركة تنهات للتعدين3/103
م�سر، �إ�سبانيا، �لربتغال، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 140.287.50012�سركة �سناعات �خلريف3/104
دول �خلليج �لعربي، �لأردن 395.490.00038جمموعة �لوطنية لل�سناعة4/105
تون�س، �جلز�ئر، �ململكة �ملتحدة110.017.5008�ل�سركة �ملتحدة ملنتوجات �لبال�ستيك4/106
�لكويت، لبنان، �ملغرب، جنوب �إفريقيا44.051.25023�سركة منري �ملنيف للبال�ستيك4/107
�لكويت، ُعمان، م�سر6.562.5003�سركة فهد �خلليل )مل يتم ��ستغاللها(4/108

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �لكويت، قطر، �لأردن، ��سرت�ليا، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، 70.278.75014�سركة حلو�ين �إخو�ن4/109
�ململكة �ملتحدة

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ُعمان، �لكويت، �لأردن، كند�24.142.5005�حتاد �خلليج للع�سري�ت4/110
دول �خلليج �لعربي، م�سر، �ملغرب45.000.00013م�سنع �لعبيكان �لوباك للعلب4/111
قطر، �لكويت30.562.5005�سركة �ملطلق لل�سناعات �ملعدنية )مل يتم ��ستغاللها(4/112
لبنان، ��سرت�ليا، قرب�س، ��سبانيا، �أملانيا، �ليونان، �إيطاليا، هولند�، بولند�، �لربتغال 62.253.75042�سركة �لعبيكان للمن�سوجات �لتقنية4/113
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، قطر156.740.62519�ل�سركة �ملتحدة لزيوت �لت�سحيم5/114
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ُعمان6.037.5005م�سنع �لعبيكان للبال�ستيك5/115
�لأردن، تون�س، �ملغرب44.542.50036م�سنع �لعبيكان للرقائق �لبال�ستيكية5/116
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، قطر، �لبحرين، �ململكة �ملتحدة21.573.7506�سركة حائل للتنمية �لزر�عية )مل يتم ��ستغاللها(5/117

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، قطر، �لبحرين، �لكويت، ُعمان، تون�س، �أملانيا، �ململكة �ملتحدة، 308.628.75031�سركة �خلزف �ل�سعودي5/118
��سبانيا، �إيطاليا، فرن�سا، مالطا، �إ�ستونيا، توجو، بنني، ليتو�نيا، لتفيا

م�سر، فرن�سا، �سوي�سر�، �ململكة �ملتحدة، بلجيكا38.505.00021�سركة نابكو للتغليف �ملتعدد نابكو مالتيباك5/119
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، باك�ستان، م�سر، �ملغرب، �جلز�ئر70.087.50011م�سنع تقنية �لكروت �ملتقدمة5/120
قطر، �لأردن، م�سر، تركيا، �جلز�ئر 5.475.5008�مل�سنع �لوطني لألياف �لبول�سرت5/121
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رقم 
قيمة �ل�سقوف �ملعتمدة��سم حامل �لوثيقة�لوثيقة

)بالريال �ل�سعودي(
عدد 

�لدول �مل�سمولة�ملُ�ستوِردين

م�سر2.625.0004�ل�سركة �ل�سعودية لالأكو�ب �لورقية5/122
م�سر، تنز�نيا، بلجيكا34.136.25023�سركة نابكو �حلديثة ملنتجات �لبال�ستيك5/123
م�سر، �ملغرب، فرن�سا14.115.00012�سركة نابكو للد�ئن �لتغليف �ملركبة5/124

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، قطر، �لبحرين، �لكويت، ُعمان، لبنان، �لهند، باك�ستان، تركيا، 13.294.905.000187�ل�سركة �ل�سعودية لل�سناعات �لأ�سا�سية )�سابك(6/125
�ملغرب، �جلز�ئر، جنوب �إفريقيا

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، قطر، �لكويت، م�سر77.193.75019�ل�سركة �لعاملية لطالء �ملعادن6/126

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، قطر، �لكويت، �لبحرين، ُعمان، �لأردن، �سنغافورة، جنوب 166.162.50018�ل�سركة �لوطنية لل�سناعات �لغذ�ئية �ملحدودة6/127
�إفريقيا

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ُعمان، �لأردن1.140.840.00011�سركة �لت�سنيع �لوطنية لت�سويق �لبرتوكيماويات7/128
تون�س4.500.0001موؤ�س�سة طوق �ليمامة للخدمات �لتجارية )مل يتم ��ستغاللها(7/129
�لبحرين، �لكويت، �لأردن1.125.0004م�سنع �لريا�س لالأغذية7/130
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، قطر، �لبحرين، �لأردن1.642.5006�سركة م�سنع منره لل�سو�غط �لهو�ئية7/131

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، قطر، �لكويت، ُعمان، باك�ستان، �لأردن، تركيا، �إيطاليا، قرب�س، 21.787.50023م�سنع �ل�سريع لل�سجاد7/132
نيبال، بلغاريا

لبنان، �ملغرب، �ململكة �ملتحدة، �لربتغال3.150.0004�سركة �لو�سائل �لزر�عية لأنظمة �لري7/133
�لكويت3.375.0001م�سنع �لزيوت �لذهبية8/134
قطر، �لبحرين، �لكويت69.603.7507�سركة �لفنار لالأنظمة �لكهربائية8/135
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، قطر، ُعمان، �لأردن 16.500.0005�سركة �سناعة �ل�سري�ميك �لعربية �ملحدودة8/136
�إندوني�سيا7.500.0002�سركة �خلريف للبرتول )مل يتم ��ستغاللها(8/137

م�سر، �لأردن17.437.5002�سركة �حتاد �سناعة �لعلب �ملحدودة10/138
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �لكويت، �لأردن، �لهند، باك�ستان، م�سر، �سوي�سر� 126.750.00010�سركة �سبكيم للت�سويق و�خلدمات )مل يتم ��ستغاللها(11/139

53.549.50042�ل�سركة �لعربية �ملتحدة للزجاج �مل�سطح15/140
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، قطر، �لكويت، �لبحرين، ُعمان، لبنان، �سري لنكا، �لهند، 
�ملغرب، كوريا �جلنوبية، بولند�، موريتانيا، جنوب �إفريقيا، كينيا، �أرمينيا، �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية
�ليابان، تايلند، ��سرت�ليا، فرن�سا، �لرنويج202.500.0006�سركة �لتعدين �لعربية �ل�سعودية16/141

    16.931.308.125                 �لإجمايل )1(
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2 - وثائق محددة )حساب مفتوح(

3 - وثائق محددة )اعتماد مستندي(

قيمة �لوثيقة )�ل�سادر�ت �ملتوقعة(��سم حامل �لوثيقةرقم �لوثيقة
��سم �مل�ستورد �مل�سموندولة �ملُ�ستوِردبالريال �ل�سعودي

�سركة �أحمادة�لكويت37.174.200�سركة �ملطلق لل�سناعات �ملعدنية5/1001

�سركة �إبر�هيم �جلفايل و�إخو�نه للمعد�ت �ل�سناعية5/1002
�سركة �إدري�س للخدمات�ل�سود�ن30.319.169)مل يتم ��ستغاللها(

باقز م�سرم�سر20.058.750�سركة �إبر�هيم �جلفايل و�إخو�نه6/1003
بكتل فر�ن�سفرن�سا21.305.340�ل�سركة �خلليجية �ملتحدة لدرفلة �ل�سلب �ملحدودة6/1004
هيئة �لأمم �ملتحدة خلدمات �مل�ساريع�لإمار�ت316.876.368�سركة �إلكرتونيا6/1005

�سركة �إبر�هيم �جلفايل و�إخو�نه للمعد�ت �ل�سناعية 6/1006
�سركة هنت للتنمية�ل�سود�ن84.375.000)مل يتم ��ستغاللها(

                     510.108.827                                     �لإجمايل )2(

قيمة �لوثيقة )�ل�سادر�ت �ملتوقعة(��سم حامل �لوثيقةرقم �لوثيقة
��سم �مل�ستورد �مل�سموندولة �ملُ�ستوِردبالريال �ل�سعودي

بنك �لت�سامن �لإ�سالمي�ل�سود�ن3.140.156�سركة �ملطلق لل�سناعات �ملعدنية5/3001
بنك �أم درمان �لوطني�ل�سود�ن7.025.000موؤ�س�سة بيون للتجارة و�ملقاولت5/3002
بنك �خلرطوم�ل�سود�ن13.224.544�سركة �إبر�هيم �جلفايل و�إخو�نه5/3003
بنك �خلرطوم�ل�سود�ن16.760.754�سركة �إبر�هيم �جلفايل و�إخو�نه6/3004

مكتب تنمية �ل�سادر�ت للخدمات �لتجارية6/3005
بنك �خلرطوم�ل�سود�ن2.609.860)مل يتم ��ستغاللها(

بنك �أم درمان �لوطني�ل�سود�ن220.000�ل�سركة �لعربية للعطور �ملحدودة6/3006
�لبنك �ل�سود�ين �لفرن�سي�ل�سود�ن4.950.000�سركة �ملطلق لل�سناعات �ملعدنية6/3007

موؤ�س�سة طوق �ليمامة للخدمات �لتجارية7/3008
�لبنك �لتجاري �لإثيوبي�إثيوبيا18.750.000)مل يتم ��ستغاللها(

بنك �أم درمان �لوطني�ل�سود�ن6.987.860�سركة �ملطلق لل�سناعات �ملعدنية7/3009
بنك �أم درمان �لوطني�ل�سود�ن5.200.000بنك �جلزيرة7/3010

                       78.868.174                                  �لإجمايل )3(
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4 - قيمة السقوف املعتمدة لوثائق ضمان تعزيز العتمادات املستندية حتى نهاية سنة 2016م

�لب�نكرقم �لوثيقة
مبلغ �لتفاقية

) بالريال �ل�سعودي (
عدد �لبنوك

�خلارجية �ملغطاة
مالحظات

�ألغيت �لوثيقة لعدم ��ستغاللها562.500.00018بنك �جلزيرة5/001

تاريخ �لتجديد 2016/6/11م 3.517.651.15519بنك �لريا�س2007/002

مت �لتجديد بتاريخ 2016/1/22م ملدة �سنة2.183.624.50056�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي2012/003

تاريخ �لتجديد 2016/9/29م 1.224.937.50080جمموعة �سامبا �ملالية2013/004

تاريخ �لتجديد 2016/11/4م 529.999.88316�لبنك �ل�سعودي لال�ستثمار2013/005

تاريخ �لتجديد 2016/7/30م375.000.00013�لبنك �ل�سعودي �لربيطاين2015/006

                  8.393.713.038                                �لإجمايل )4(

�ملجموع �لكلي لوثائق �ل�سمان �ملعتمدة )1+2+3+4( = 25.913.998.163 مليون ريال.

توقيع �تفاقية �سادر�ت متنوعة بني �ل�سندوق �ل�سعودي للتنمية و جمهورية كوبا
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حجم الصادرات املغطاة من خالل خدمة الضمان بالبرنامج حسب السنوات حتى نهاية سنة 2016م

�ل�سنة
�إجمايل 
�ل�سقوف 
�ملعتمدة

)مليون ريال( 

حجم 
�ل�سادر�ت 

�ملغطاة
)مليون ريال(

200332م
20048040م
2005787177م
20061146718م
200720911145م
200816943710م
200919592710م
201022982961م
201125212774م
201228261770م
201333911525م
201422231363م
201527281057م
201621661519م

2591321471�ملجموع
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   ثالثًا: نشاط التسويق
مقدمة:

الربنامج  يقدمها  التي  واملنتجات  باخلدمات  التعريف  على  الت�صويق  اإدارة  تعمل 
والتوا�صل معهم  الوطنية  للمنتجات  م�صتوردين من اخلارج  اأو  رين  ُم�صدِّ للم�صتفيدين من 

بغر�ض ال�صتفادة الق�صوى من اخلدمات التي يقدمها الربنامج.
املحلية  ال�صركات  اإىل  ت�صويقية  اإر�صال وفود  الربنامج على  الت�صويقية يف  املهام  وترتكز 
وتقدمي ندوات تعريفية يف الغرف التجارية يف اململكة وامل�صاركة يف املعار�ض التجارية 
املحلية والدولية، اإ�صافة اإىل امل�صاركة يف اللجان الثنائية امل�صرتكة على امل�صتوى الوزاري 
يف املجالت ذات العالقة بال�صادرات، كما جُتيب على ا�صتف�صارات امل�صتفيدين من خدمات 
الربنامج واإ�صدار دليل للتمويل واآخر لل�صمان وذلك للتعريف بهذه اخلدمات، وقد اأ�صدر 
الربنامج الطبعة الثالثة من دليل برنامج ال�صادرات والذي يحتوي على تعريف بال�صركات 
امل�صجلة لديه ومنتجاتها اإ�صافة اإىل اإ�صدار ن�صرة اإخبارية ربع �صنوية وكذلك الإ�صراف 

على موقع الربنامج على الإنرتنت  www.sep.gov.sa  وحتديث اأخباره. 

�لأن�سطة:
يف اإطار �صعي الربنامج للتعريف باخلدمات والت�صهيالت التي يقدمها ملُ�صِدري وُم�صتوِردي 
وذلك  ا،  وخارجياً ا  داخلياً الت�صويقية  الأن�صطة  من  بعدد  قام  فقد  الوطنية،  املنتجات 

لالإ�صهام يف حتقيق اأهدافه، و�صملت التايل:
ن�ساطات د�خل �لربنامج:

�سنوية: ربع  • ن�سر�ت 
الربنامج  ن�صاط  اإبراز  اأجل  من  اإخبارية،  ن�صرات   4 2016م  �صنة  خالل  الربنامج  اأ�صدر 

والتطورات املتعلقة بخدمتي التمويل وال�صمان.
ت�سويق خدمات برنامج �ل�سادر�ت عن طريق �ملعار�س �ملتخ�س�سة
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ودولية: حملية  وفود  • ��ستقبال 
ا من دول البحرين وال�صني وتركمان�صتان وبنجالدي�ض وزامبيا وت�صاد واليونان والأرجنتني وفرن�صا والربتغال، وكذلك ممثلو ال�صركات  ا�صتقبل الربنامج يف مقر ال�صندوق وفوداً
والزوار الراغبني يف ال�صتفادة من خدمات الربنامج، ومت خالل تلك الزيارات تعريفهم على اخلدمات والت�صهيالت التي يقدمها الربنامج وبحث �ُصبل التعاون بني تلك اجلهات 

والربنامج.

ن�ساطات خارج �لربنامج:
�لربنامج: بخدمات  للتعريف  عمل  • ور�س 

بالتعاون مع هيئة تنمية ال�صادرات �صارك الربنامج يف 11 ور�صة عمل يف خمتلف مدن وحمافظات اململكة، وذلك بح�صور عدد من ممثلي ال�صركات وامل�صانع الوطنية املهتمة 
على  احل�صول  وخطوات  ملتطلبات  التو�صيحية  بالكتيبات  امل�صاركون  وُزّود  خدمات  من  يقدمه  وما  بالربنامج  تعريفية  عرو�ض  العمل  ور�ض  خالل  وُقدمت  منتجاتها،  بت�صدير 

الت�صهيالت املتاحة ملُ�صِدري املنتجات الوطنية.

و�ملوؤمتر�ت: • �ملعار�س 
يحر�ض الربنامج على امل�صاركة يف املعار�ض واملوؤمترات التجارية والقت�صادية ذات العالقة بن�صاطه، والتي ُت�صاهم يف التعريف بالربنامج وخدماته، حيث �صارك الربنامج يف 
املهرجان الوطني للرتاث والثقافة )اجلنادرية 30(، كما �صارك الربنامج يف امللتقى العربي الرتكي الثالث للغذاء وتكنولوجيا ال�صناعات الغذائية والذي اأُقيم مبدينة اأزمري 
ا يف رعاية املعر�ض الدويل اخلام�ض للحديد وال�صناعات املعدنية مبركز الريا�ض الدويل للمعار�ض واملوؤمترات، كما �صارك الربنامج يف املعر�ض الدويل  يف تركيا، و�صارك اأي�صاً

الأوروبي الآ�صيوي للبال�صتيك يف اإ�صطنبول برتكيا. 

�مل�سرتكة: �لأعمال  وجمال�س  • �للجان 
�صارك الربنامج يف عدٍد من اللجان وجمال�ض الأعمال امل�صرتكة بني اململكة وبع�ض الدول العربية والإ�صالمية وال�صديقة، وخالل �صنة 2016م �صارك الربنامج يف الجتماعات 

التالية:
الألبانية.  - ال�صعودية  • اللجنة  اإفريقية.    اجلنوب  ـ  ال�صعودية  • اللجنة  امل�صرية.    ـ  ال�صعودية  • اللجنة 

اجلزائري.   - ال�صعودي  الأعمال  • جمل�ض  الربتغالية.    ـ  ال�صعودية  • اللجنة  الرتكمانية.   ـ  ال�صعودية  • اللجنة 
الإيرلندي. ـ  ال�صعودي  الأعمال  • جمل�ض  ال�صويدي.  ـ  ال�صعودي  الأعمال  • جمل�ض 
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�إجتماع تن�سيقي بني �ل�سندوق �ل�سعودي للتنمية و �لوفد �لأرجنتيني برئا�سة وزير �لزر�عة
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املالحق:
ملحق رقم ) 1 (

اتفاقيات قروض الصندوق املوقعة خالل املدة 
1395/1394 - 1438/1437هـ )1975 - 2016م( .

ملحق رقم ) 2 (
مساهمات اململكة العربية السعودية يف مؤسسات 
التنمية العربية واإلقليمية والدولية حتى 2016/12/31م .

ملحق رقم ) 3 (
ة  الجهات املشاركة يف التمويل مع الصندوق خالل امُلدَّ

1395/1394 - 1438/1437هـ )1975 - 2016م( .

المالحق
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مباليني �لريالتقارة �إفريقياملحق رقم ) 1 (

ملحق رقم )1(

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

�إثيوبيا

70.50- طريق �أزيزو - متمة 

327.50

24.50- طريق �أ�سو�سا - كرمك 
37.50- كهرباء �لريف مبنطقة جيجيجا دجاهبور

93.75- طريق قيدو - مللم بر�ها 
56.25- كهرباء �لريف مبنطقة قودي - قربيد�هار

45.00- طريق �أرباركاتي - جليم�سو - مي�ساتا )�ملرحلة �لأوىل(

�إرتريا 
155.25- �لتوليد و�لنقل �لكهربائي 

230.25
40.97- تخ�سري �إرتريا 

34.03- طريق مندفر� - بارنتو

�إفريقيا 
�لو�سطى

16.00- حتديث مطار باجني مبوكو

333.75

20.00- جممع �ل�سكر يف و�كا
9.00- دعم �إنتاج �لقطن 

288.75�إجناز عدد من �مل�سروعات �سمن برنامج �إعادة �لإعمار

�أوغند� 

- مت��وي��ل ���س��ر�ء �ل��ب�����س��ائ��ع مل�����س��روع��ات �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��زر�ع��ي��ة 
7.36و�حليو�نية 

191.86

17.00- دعم �لتنمية �لقت�سادية
25.00- �إعادة �إعمار م�سنع �سكر كنيار�

45.00- بناء وجتهيز �ملعاهد �لفنية للتعليم و�لتدريب �ملهني
41.25- كهرباء �لريف

56.25- �إعادة تاأهيل وجتهيز م�ست�سفى يومبي وم�ست�سفى كايونقا

بت�سو�نا
34.84- مطار جابرون �لدويل 

59.39 24.55- موربول للكهرباء 

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

بنني

45.00- حماية �سو�طئ كوتونو

210.50

40.00- �إن�ساء وجتهيز م�ست�سفى �سايف )�ملرحلة �لأوىل(

43.00- �إن�ساء وجتهيز �ملر�كز �جلامعية )�ملرحلة �لأوىل( 

60.00- طريق كاندي - �سيغبانا - حدود نيجرييا 

22.50- حماية �سو�طئ كوتونو )قر�س �إ�سايف(

بوركينا 
فا�سو

40.00- �سد كمبينجا

481.87

39.87- �سد باجري 
�ملتكاملة  )�لتنمية  م��ايل  ح��دود   - ديول�سو  بوبو  طريق   -

30.00للجزء �جلنوبي( 

26.00- تنمية و�دي �سورو

37.50- طريق با - د�نو - حدود �ساحل �لعاج 

34.00- �لتنمية �لريفية �ملتكاملة يف باجري 

37.50- طريق يجريي�سو - ديبوجو

45.00- �سد �سامنديني

45.00- طريق كودوجو - ديدوجو

42.00- �إن�ساء وجتهيز م�ست�سفى مانقا �لإقليمي 

105.00- �إن�ساء مطار و�قادوقو - دون�سان �لدويل

اتفاقيات قرو�ض ال�صندوق املوقعة خالل ال�صنوات 1395/1394 ــ 1438/1437هـ )1975 ـ 2016م(
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مباليني �لريالتقارة �إفريقياتابع ملحق رقم )1(
�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

بوروندي

8.70- ت�سجري موقامبا - بوتوت�سي

233.79

14.89- طريق جيتيجا - جيهويف
39.80- طريق روجومبو - كايانز�

8.20- طريق نيانز�لك - بومترب�
11.00- دعم �لتنمية �لقت�سادية

20.60- �مل�ساكن �ل�سعبية يف كامنجي
10.60- دعم �لتكييف �لهيكلي 
75.00- طريق بوبنز� - ندور�

45.00- طريق بوجمبور� - نياماتينجا

ت�ساد

17.00- دعم �لتنمية �لقت�سادية

263.25

40.00- �ل�سوق �ملركزي يف �جنامينا 
ب���ول - ح����دود �لنيجر  �أجن�����وري -  - ط��ري��ق م�����س��اك��وري - 

93.75)�جلزء:�أجنوري - بول(

112.50- تطوير �لتعليم �ملهني 

تنز�نيا

15.00- دعم �لقطاع �لزر�عي 

246.40

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

21.00- �إن�ساء وتاأهيل �لطرق �لريفية يف زجنبار 
�ملجاورة لها يف  �ل�سرب لثالث مدن و�لقرى  �إم��د�د مياه   -

56.25�إقليم مار�

93.75- �إمد�د مياه �ل�سرب �إىل مقاطعتي �سامي ومو�نقا

9.00- �إن�ساء وتاأهيل �لطرق �لريفية يف زجنبار )قر�س �إ�سايف(

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

توجو

26.02- تو�سعة ميناء لومي 

177.99

مل�سروع  و�لت�سميمات  در��سة �جلدوى �لقت�سادية  �إع��د�د   -
1.22�ملجمع �ل�سناعي و�لزر�عي لفول �ل�سويا 

25.00- �إعادة تاأهيل طريق تاجنو�ري - �سنكا�سي 
17.00- �إ�ست�سالح �لأر��سي يف منطقة مي�سيون تويف 

45.00- �إعادة تاأهيل طريق باليمي - �أتاكبامي
63.75- �إعادة تاأهيل طريق �سوكودي - با�سار

تون�س

105.00- تطهري تون�س �لكربى 
13.65- �ملدر�سة �لقومية للمهند�سني بقاب�س 

114.76- تزويد �ل�ساحل وجنوب �لوطن باملياه �ل�ساحلة لل�سرب
219.37- �سد �سيدي �سعد

16.00- حماية �سد �سيدي �سعد
96.15- تزويد مدينة �سفاق�س باملياه �ل�ساحلة لل�سرب

9.47- در��سة ��ستغالل �ملياه �جلوفية يف �أق�سى �جلنوب
60.00- تو�سعة مو�نئ �ل�سيد يف قاب�س وطبلبة وقليبية

- در��سة �جلدوى �لقت�سادية للمركب �ل�سناعي يف �ل�سمال 
4.15�لغربي

50.00- و�حات نفز�وة
و�لقلعة  ���س��دري��ة  ب���رج  ب��ني  �حل���دي���دي  �خل���ط  م�ساعفة   -

88.00�لكربى

50.00- �سد �لهو�رب
132.50- متويل برنامج �لتنمية �لريفية �ملندجمة
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مباليني �لريالتقارة �إفريقياتابع ملحق رقم )1(
�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

تابع تون�س

100.00- �سد و�دي �سجنان �آل �سعود

3246.55

50.00- مطار طربقة �لدويل
40.00- �إن�ساء وجتهيز مركز �لطب �ل�ستعجايل بتون�س �لعا�سمة

40.00- �لتنمية �لفالحية �ملندجمة يف جومني وغز�لة
- كلية �لعلوم �لقت�سادية و�لت�سرف و�ملعهد �لعايل لفنون 

37.50�لو�سائط �لإعالمية

75.00- �لتنمية �لفالحية �ملندجمة بولية �سيدي بوزيد
- حماية �ل�سريط �ل�ساحلي من �لإجنر�ف بقرطاج وقمرت 

70.00وحلق �لو�دي

450.00- حمطة كهرباء �سو�سة
318.75- �سبكة نقل �لغاز �لطبيعي

60.00- تطوير منظومة �لتدريب �ملهني
562.50- �لإ�سكان �لجتماعي

483.75- �إن�ساء حمطة كهرباء �ملرناقية

�جلابون

40.27- �ل�سكك �حلديدية عرب �جلابون

140.03

9.00- �إعد�د در��سة م�سروع معهد ما�سوكو �لفني
90.76- معهد در��سات �لعلوم �لفنية يف ما�سوكو

جامبيا 

23.30- مطار يوندوم �لدويل
30.16- طريق باجنول - يوندوم

6.72- مطار يوندوم �لدويل )�ملرحلة �لثالثة(

12.00- دعم �لتنمية �لقت�سادية

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

تابع
جامبيا

12.49- دعم �لتكييف �لهيكلي

300.67

37.50- طريق مندينابا - �سوما
 - �إع�����������ادة ت����اأه����ي����ل وت����ط����وي����ر م����ط����ار ب�����اجن�����ول �ل������دويل 

37.50)�ملرحلة �لثانية(

28.50- طريق بريكاما - د�ر �سالمي

37.50- جامعة جامبيا

75.00- �إن�ساء طريق لمينكوتو - با�سيمو�س

�جلز�ئر

94.93- ميناء جيجل 

75.49- �سد �لقرقار 

83.76- �سد عني �لد�لية 

147.75- �سد بني هارون 

293.00- �لإ�سكان �لجتماعي باجلز�ئر �لعا�سمة 

63.16- حمطة توليد �لكهرباء باحلامة 

80.00- تزويد مدينتي وهر�ن ومغنية باملاء �ل�سالح لل�سرب 

94.00- �لإ�سكان �لجتماعي بق�سنطينة 

50.00- تهيئة وتو�سعة �لري �لفالحي مبحيط مينا

12.18- �إن�ساء وجتهيز مركزين للتكوين �ملهني بالعا�سمة �جلز�ئر

45.00- �لإ�سكان �لجتماعي بوليتي وهر�ن وم�ستغامن 

عدة  يف  متو�سطة  ومدر�سة  ثانويات  خم�س  وجتهيز  بناء   -
20.47وليات 
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مباليني �لريالتقارة �إفريقياتابع ملحق رقم )1(
�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

تابع
�جلز�ئر

8.12- ترميم �لإ�سكان �لجتماعي بالعا�سمة �جلز�ئر 

1270.97

بولية  ومتو�سطة  ث��ان��وي��ة  م��در���س��ة   )17( وجتهيز  ب��ن��اء   -
49.42بومرد��س 

بولية  �ملهني  و�لتعليم  للتكوين  مركزين  وجتهيز  بناء   -
14.70بومرد��س 

70.00- بناء )1000( وحدة �سكنية بولية بومرد��س 

16.75- بناء وجتهيز م�ست�سفى �لثنية بولية بومرد��س 

52.24- بناء وجتهيز مد�ر�س ثانوية يف عدة وليات باجلز�ئر 

جزر �لر�أ�س 
�لأخ�سر

8.66- �لأ�سماك بجزر �لر�أ�س �لأخ�سر

83.66

37.50- �لطريق �لد�ئري جلزيرة فوجو )�ملرحلة �لأوىل( 

37.50- �إن�ساء وتاأهيل ثمان مد�ر�س تعليمية 

جزر �لقمر 

34.00- طريق جزيرتي �لقمر �لكربى وموهيلي

156.50

10.00- �إكمال طريق جزيرتي �لقمر �لكربى وموهيلي

112.50- �إعادة تاأهيل �لطرق

جيبوتي

- �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية للمنطقة �ل�سمالية يف 
85.00جيبوتي 

25.73- تو�سعة مطار جيبوتي 

34.75- تطوير ميناء جيبوتي 

8.50- �سوق �لريا�س �ملركزي يف مدينة جيبوتي 

37.50- تطوير ميناء جيبوتي )�ملرحلة �لر�بعة( 

26.25- تطوير �لتعليم 

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

تابع
جيبوتي

15.00- �ملياه �لريفية 

480.23

93.75- ميناء تاجور�

18.75- دعم �سندوق جيبوتي لالإمناء �لقت�سادي

112.50- �لإ�سكان �لجتماعي

22.50- ميناء تاجور� )قر�س �إ�سايف(

رو�ند�

16.86- طريق كيجايل - جاتونا

452.74

45.36- طريق كايونز� - كاجتمبا

64.27- م�ست�سفى �مللك في�سل يف كيجايل 

11.00- دعم قطاع �لطرق 

45.00- �إعادة تاأهيل وتو�سعة م�ست�سفى �مللك في�سل يف كيجايل 

48.75- طريق كيكو كريو - منبا
بجمهورية  �مل��ن��اط��ق  بع�س  �إىل  �لكهرباء  �إي�����س��ال  زي���ادة   -

45.00رو�ند� 

19.00- طريق كيتابي - كنقونيل

48.75- طريق روبينجري� - جا�سي�سا

52.50- طريق هايي - كيتابي

56.25- �إن�ساء طريق نياقاتاري - بايومبا - با�سي

ز�مبيا 

65.00- طريق �سلويزي - �كلينجي

185.00

45.00- طريق كالبو - �سيكوجنو - حدود �أجنول 

75.00- �إعادة تاأهيل �مل�ست�سفى �لتعليمي �جلامعي يف لو�ساكا
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مباليني �لريالتقارة �إفريقياتابع ملحق رقم )1(
�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

23.6623.66- �لت�سالت �ل�سلكية و�لال�سلكية للريف زميبابوي 

�ل�سنغال 

30.00- تنمية حو�س نهر �أنامبي )�ملرحلة �لأوىل( 
237.80- تنمية حو�س نهر �ل�سنغال 

24.84- طريق كيدوجو - �سر�يا 
6.51- �إكمال و�إ�سالح طريق ورو�سوجي - باكيل

4.14- �لإ�سكان �ساكركور )�ملرحلة �لثانية( 
56.90- خطة �لطو�رئ ملياه �ل�سرب 

10.68- �لتنمية �لريفية يف �سرق �ل�سنغال 
- در�����س���ة �جل����دوى �ل��ف��ن��ي��ة و�لق��ت�����س��ادي��ة مل�����س��روع طريق 

2.75ديالكوتو - كيدوجو

8.41- قناة وطريق فرون دوتري بد�كار 
22.00- دعم �لقطاعات �لقت�سادية

8.00- دعم �لقطاعات �لقت�سادية و�لجتماعية
39.25- طريق ديالكوتو - كيدوجو

57.50- تنمية حو�س نهر �أنامبي )�ملرحلة �لثانية( 
78.51- تو�سعة حمطة �لتوليد يف كاب دوبي�س

26.89- تطوير �لو�سع �لتعليمي 
45.00- تطوير �لزر�عات �ملروية على نهر �ل�سنغال 

15.59- تطوير �مل�ستوى �ل�سحي 
33.75- �ملياه �لريفية ملنطقة حمور )نوتو - �نديو�سمون - باملر�ن( 

67.40- م�ست�سفى دلل جم 

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

تابع
�ل�سنغال

37.50- طريق مدينا جونا�س - حدود غينيا 

1035.62

114.00- طريق و�كام يف د�كار 

34.00- م�ست�سفى دلل جم )قر�س �إ�سايف(
)�ملرحلة  �ل��زر�ع��ي  م��ات��ام  م�سروع  وتو�سعة  تاأهيل  �إع���ادة   -

74.20�لثانية(

�ل�سود�ن

92.21- �لري بالرهد

91.78- طريق هيا - ك�سال 

35.30- مطار بورت �سود�ن 

15.89- تنمية غرب �ل�سافانا 

32.83- �ملحطات �لأر�سية لالت�سال عرب �لأقمار �ل�سناعية 
و�ملعد�ت  للطري�ن  �لال�سلكي  �لت�سال  وحتديث  حت�سني   -

22.82�مل�ساعدة للمالحة �جلوية 

4.23- �سر�ء معد�ت �لعلوم 

121.12- طريق نيال - كا�س - ز�لنجي

120.16- �سكر كنانة 

15.30- طريق �لرهد

56.80- �إعمار �جلزيرة 

81.80- �إعمار م�سانع �ل�سكر 

70.90- �إعمار �جلزيرة )�لقر�س �لثاين( 

44.00- دعم �لقطاع �لزر�عي 

563.00- �سد مروي 
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مباليني �لريالتقارة �إفريقياتابع ملحق رقم )1(
�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

تابع
�ل�سود�ن

225.00- �سد مروي )قر�س �إ�سايف( 

3068.14

150.00- تعلية �سد �لرو�سري�س

200.00- �سكر �لنيل �لأبي�س 

300.00- �سدي �أعايل عطربة و�ستيت

375.00- �سدي �أعايل عطربة و�ستيت )قر�س �إ�سايف( 

450.00- ح�ساد مياه �لأمطار ملكافحة �لعط�س يف �لريف �ل�سود�ين

�سري�ليون 

�مل�������س���ت�������س���ف���ي���ات  م�����������س�����روع  م�������ن  �لأوىل  �مل�����رح�����ل�����ة   - 
5.00)�خلدمات �ل�ست�سارية( 

124.50

�ل��غ��رب��ي��ة  �مل���ن���ط���ق���ة  �ل���ك���ه���رب���ائ���ي���ة يف  �ل���ط���اق���ة  ت���ول���ي���د   - 
31.00)�ملرحلة �لثانية( 

37.50- طريق كينيما - بوندميبو 

)�ملرحلة  �لغربية  �ملنطقة  يف  �لكهربائية  �لطاقة  توليد   -
6.00�لأوىل و�لثانية( )قر�س �إ�سايف( 

45.00- تاأهيل وتو�سعة كلية فور�باي يف جامعة �سري�ليون 

75.0075.00- كهربة جنوب جزيرة ماهي )�ملرحلة �لثانية(�سي�سل

�ل�سومال

218.75- �سكر جوبا 

352.59

35.30- جامعة �ل�سومال �لوطنية 

68.54- ��ستكمال م�سروع �سكر جوبا )�لقر�س �لثاين( 

30.00- دعم �لقطاع �لزر�عي 

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

غانا

114.70- كبوجن لتوليد �لكهرباء بالقوة �ملائية 

391.65

16.94- خمازن �حلبوب 

11.39- معهد �لعلوم يف �أكر� 

48.00- ترميم مينائي تيما وتاكور�دي

15.00- دعم �لتنمية �لقت�سادية

17.75- مد �ل�سبكة �لكهربائية للمناطق �ل�سمالية 

38.67- �ملر�كز �ل�سحية 

39.20- طريق تيج كو�ر�سي - مامفي

45.00- ترميم وتو�سعة م�ست�سفى بولقاتانقا �لإقليمي 
�إن�ساء مركز �حلو�دث مب�ست�سفى كوريل بو �لتعليمي يف   -

45.00�أكر� )�ملرحلة �لأوىل( 

غينيا 

- �إعد�د در��سة �جلدوى �لقت�سادية و�لفنية و�لت�سميمات 
3.37مل�سروع طريق جوكود - نزركور

133.63- طريق جوكود - نزركور

24.00- تطوير �لتعليم 

15.00- �إن�ساء وجتهيز �ملر�كز �ل�سحية �لريفية 

21.00- دعم �لقطاعني �لجتماعي و�لقت�سادي

34.00- تطوير �لو�سع �ل�سحي 

45.00- توفري �ملياه ل�سبع مدن 

70.00- طريق �سرييدو - نزركورية

26.00- �لتنمية �لريفية �ملتكاملة يف فوريكاريا
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مباليني �لريالتقارة �إفريقياتابع ملحق رقم )1(
�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

تابع 
غينيا 

74.00- �سد كار�فريي لتوليد �لطاقة �لكهربائية من �لقوة �ملائية 

851.37

 - �سد كار�فريي لتوليد �لطاقة �لكهربائية من �لقوة �ملائية
36.00 )�لقر�س �لثاين(

56.25- طريق متبو - قبي�سيا
45.00- �ملد�ر�س �ملتو�سطة �لريفية 

58.12- طريق كومبا - بوميهون
90.00- �إن�ساء وجتهيز ثماين مد�ر�س مهنية

120.00- �إعادة تاأهيل وتو�سعة م�ست�سفى دونكا يف كوناكري

غينيا بي�ساو

15.90- جممع �ل�سناعات �ملتعددة 

81.70

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

12.00- دعم �لقطاع �لزر�عي 
18.00- طريق بي�ساو - بر�بي�س - بي�ساو - بيامبو

�لكامريون

105.90- �سوجن لولو لتوليد �لكهرباء بالقوة �ملائية 

362.43

0.32- زر�عة �لقمح 
34.96- تطوير �ل�سكك �حلديدية 

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

37.50- طريق �سانغمليما - بيكول - دجوم
63.75- طريق �أولما - كريبي )�جلزء بينقامبو - قر�ندز�مبي(

37.50- بناء وجتهيز ثانوية �أكو� للتعليم �ملهني مبدينة دو�ل

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

كوت دي 
فو�ر

37.50- طريق �سنقروبو - يامو�سكرو

251.00

37.50- من�ساآت �لتعليم �لفني و�ملهني 
 - تابو   : �ل��ث��اين  )�جل���زء  يامو�سكرو   - �سنقروبو  طريق   -

30.00تامودي( )قر�س �إ�سايف( 

90.00- طريق بونا - دوروبو - حدود بوركينا فا�سو 
56.00- مياه �ل�سرب ملدينة �أبنغورو و�ملناطق �ملجاورة لها

�لكونغو 
�لدميقر�طية

19.70- �إ�سالح �ل�سكك �حلديدية 

70.04 50.34- �سيانة �سبكة �لطرق 

�لكونغو
�ل�سعبية

88.30- �ل�سكك �حلديدية

164.89 76.59- ��ستكمال م�سروع �ل�سكك �حلديدية 

كينيا

55.84- مياه نريوبي 

499.70

34.59- طريق كينيا - �ل�سود�ن 
114.20- طريق ثيكا - جاري�سا - لبوي 

45.95- جماري ممبا�سا
39.96- �سد كمبريي لتوليد �لطاقة �لكهربائية 

15.00- دعم �لقطاع �لزر�عي 
31.41- مياه قاري�سا

37.50- طريق دندوري - جنابيني
- مركز طو�رئ �لأطفال ومركز �حلروق يف م�ست�سفى 

24.00 كينياتا �لوطني

56.25- طريق نونو - مادوجا�سي
45.00- كهرباء �لريف يف خم�س مناطق
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مباليني �لريالتقارة �إفريقياتابع ملحق رقم )1(
�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

ليبرييا

- طريق كربي تومبان - بومي هلز وكربي نهر �سانت بول 
31.80�جلديد 

145.60

38.80- حمطة بو�سرود للكهرباء 
75.00- �إعادة تاأهيل مطار روبرت�س �لدويل

لي�سوتو 

13.16- مطار ما�سريو �لدويل 

148.91

37.50- �سد ميتالوجن
56.25- �إن�ساء �سد ميتالوجن )قر�س �إ�سايف( 

42.00- �إمد�د �ملياه خلم�س مدن 

مايل

- �لتنمية �ل��زر�ع��ي��ة و�لإ���س��ك��ان ودر����س��ة م�����س��روع �ل���ري يف 
16.05�ملنطقة �ل�ساد�سة

50.30- �سد �سلنجي
46.85- �لرثوة �حليو�نية بال�ساحل �لغربي 

33.35- طريق �سيفار - جاو 
16.58- طريق �سيفار - جاو )�لقر�س �لثاين( 

3.73- ��ستكمال م�سروع �سد �سلنجي
196.13- تنمية حو�س نهر �ل�سنغال 

22.00- دعم �ملوؤ�س�سات �لعامة 
75.62- �جل�سر �لثاين يف باماكو 
7.00- دعم �لتنمية �لقت�سادية

9.97- �سهل جوبو �لزر�عي باملنطقة �ل�ساد�سة 
50.51- و�سالت �لطرق �لد�خلية يف باماكو 

35.00- طريق كاي - بافولبي

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

تابع
مايل

93.75- بناء �سد تاو�سا

713.09
برنامج  م��ن  �لأوىل  �ملرحلة  �إط���ار  )يف  دجيني  �سد  بناء   -

56.25تطوير  �لري يف حو�س باين ويف �سلنقي(

مدغ�سقر

42.40- �نديكاليكا لتوليد �لكهرباء بالطاقة �ملائية 

131.40

12.00- دعم �لقطاع �ل�سناعي 

32.00- طريق �سامباينا - فر�ت�سيهو - �سو�فندريانا
����س���و�ف���ن���دري���ان���ا  - ف���ر�ت�������س���ي���ه���و   - ����س���ام���ب���اي���ن���ا  ط����ري����ق   - 

45.00)�ملرحلة �لثانية(

م�سر

175.00- �إعادة فتح قناة �ل�سوي�س 

193.26- تطوير �ل�سكك �حلديدية 

85.93- تطوير حمالج �لأقطان 

63.38- تطوير �ملو��سالت �ل�سلكية 

117.33- تو�سعة قناة �ل�سوي�س 

206.98- م�سنع �سكر �لبنجر 

63.99- طريق �لقاهرة - �أ�سيوط 

81.66- قناة �لري ل�سحر�ء �سيناء 

100.00- �ملباين �لتعليمية 

90.00- �سو�مع تخزين �حلبوب 

100.00- دعم م�سروعات �ل�سندوق �لجتماعي للتنمية 

85.00- �إن�ساء وجتهيز وحد�ت رعاية �سحية �أ�سا�سية 

187.50- حمطة توليد كهرباء بنها 
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مباليني �لريالتقارة �إفريقياتابع ملحق رقم )1(
�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

تابع
م�سر

337.50- �ل�سو�مع �لأفقية لتخزين �حلبوب 

4725.37

300.00- حمطات طلمبات �لري و�ل�سرف 
225.00- تزويد مدينة ن�سر مبياه �ل�سرب 

 750 لتوليد  دمياط  غ��رب  كهرباء  توليد  حمطة  تو�سعة   -
150.00ميجاو�ت

- ت��و���س��ع��ة حم��ط��ة ت��ول��ي��د ك��ه��رب��اء �ل�����س��ب��اب ل��ت��ول��ي��د 1500 
225.00ميجاو�ت

1112.84- برنامج �مللك �سلمان لتنمية �سبه جزيرة �سيناء
450.00- تطوير م�ست�سفى ق�سر �لعيني

375.00- تو�سعة حمطة كهرباء غرب �لقاهرة لتوليد 650 ميجاو�ت

�ملغرب

120.00- �سد �مل�سرية 
120.00- ميناء �جلرف �لأ�سفر للمعادن 

115.00- �لغرب �لزر�عي 
113.00- تنمية �حلوز �لأو�سط )�ملرحلة �لثانية( 

85.42- �سد �آيت �أيوب ونفق مطماطة 
22.00- �سبكات �لري باحلوز �لأو�سط 

70.00- تزويد مدينة �لد�ر �لبي�ساء باملاء �ل�سالح لل�سرب 
122.58- قناة ت�ساوت )ت 2( 

75.00- �إن�ساء وترميم وجتهيز �مل�ست�سفى �جلامعي مبر�ك�س 
30.00- تنمية �لإ�سكان �لجتماعي مبنطقة بن�سودة مبدينة فا�س 

- تنمية �لإ�سكان �لجتماعي مبنطقة �سلو�ن بالناظور 
45.00 ومنطقة عني �لعودة بالرباط

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

تابع
 �ملغرب

90.00- �إن�ساء وجتهيز �مل�ست�سفى �جلامعي مبدينة فا�س 

2233.00

40.00- تزويد �لعامل �لقروي باملاء �ل�سالح لل�سرب 
75.00- بناء وجتهيز �ملد�ر�س �لإعد�دية 

50.00- بناء وجتهيز �مل�ست�سفى �جلامعي بفا�س )قر�س �إ�سايف( 
60.00- بناء وجتهيز �مل�ست�سفى �جلامعي مبر�ك�س )قر�س �إ�سايف(

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

تامن�سورت  مدينتي  يف  تعليمية  م��د�ر���س  وجتهيز  بناء   -
90.00وتام�سنا

750.00- �لقطار �لفائق �ل�سرعة طنجة - �لد�ر �لبي�ساء 

مالوي
45.00- طريق ثيولو - بنغول

135.00
45.00- �إن�ساء وجتهيز ثالث كليات لإعد�د �ملعلمني 

45.00- م�ست�سفى بالومبي �لإقليمي

موريتانيا

166.50- طريق كيفا - �لنعمة 
226.00- مناجم حديد �لقلب 

33.50- و�دي غرغول �لزر�عي 
83.75- طريق كيفا - �لنعمة )�لقر�س �لثاين( 

85.60- تنمية حو�س نهر �ل�سنغال 
26.00- دعم �لتنمية �لقت�سادية

12.00- دعم �لقطاع �ل�سناعي و�لتعدين 
120.00- تزويد مدينة نو�ك�سوط مبياه �ل�سرب من نهر �ل�سنغال 
- تزويد مدينة نو�ك�سوط مبياه �ل�سرب من نهر �ل�سنغال

94.00 )قر�س �إ�سايف(

75.00- طريق �أطار - جتكجه
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مباليني �لريالتتابع ملحق رقم )1(
�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

تابع
موريتانيا

95.00- �سبكة توزيع �ملياه مبدينة نو�ك�سوط 

1744.85

75.00- �لأمن �لغذ�ئي 
93.75- �خلط �لكهربائي بني نو�ك�سوط ونو�ذيبو 

112.50- �حلرم �جلامعي �جلديد يف نو�ك�سوط 
131.25- طريق �إعوينات �إزبل - جيكني - عدل بكرو

127.50- �أركيز �لزر�عي
187.50- �خلط �لكهربائي بني نو�ك�سوط ونو�ذيبو "قر�س �إ�سايف"

موري�سو�س
15.61- �إعادة �لتعمري و�لتنمية �حل�سرية 

30.30 14.69- جماري بلينز ويلمز 

موزمبيق

37.50- حماية �سو�طئ مابوتو 

172.50

- ت�سييد وجتهيز مدر�ستني ثانويتني ومعهدين فنيني يف 
45.00حمافظتي كابودلقاو ونيا�سا 

33.75- ت�سييد وجتهيز م�ست�سفى نامبول �لعام
56.25- كهرباء �لريف مبحافظة نيا�سا

�لنيجر

17.77- م�سروع �لإ�سكان و�سو�مع �لغالل 

337.15

53.13- طريق نيامي - باليار� - فلينجي 
15.59- طريق مارجو - فاملي - كولو - جايا

35.00- طريق زندر - �أجادز
36.16- كلية �لرتبية بجامعة نيامي 

22.00- دعم �لتنمية �لقت�سادية
45.00- تطوير �لتعليم و�ل�سحة 

75.00- �سد كند�جي
37.50- جتهيز �سبعة مر�كز ل�سحة �لأم و�لطفل 

26942.36جمموع قرو�س �إفريقيا



التقرير ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي  للتنمية  2016 م86 86

مباليني �لريالتقارة �آ�سياتابع ملحق رقم )1(
�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

�أذربيجان

35.70- �إن�ساء مد�ر�س ثانوية يف باكو 

376.95

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

�ل�سحي  و�ل�سرف  �ل�سرب  مياه  �أنظمة  وتو�سعة  تاأهيل   -
93.75ملنطقة باكو 

�ل�سحي  و�ل�سرف  �ل�سرب  مياه  �أنظمة  وتاأهيل  تو�سعة   -
131.25ملدينة خردلن

�لأردن

98.00- حمطة كهرباء �حل�سني �حلر�رية )�ملرحلة �لثالثة( 
26.25- تو�سعة كهرباء �لعقبة )�ملرحلة �لثانية(

59.28- مياه وجماري عمان 
49.86- مياه �لعقبة 

38.50- �سكة حديد �حل�سا - �ملنزل 
61.25- تو�سعة ميناء �لعقبة  

83.43- مياه عمان )�لقر�س �لثاين( 
89.98- حمطة كهرباء �لعقبة �حلر�رية 

12.71- ري �لأغو�ر �جلنوبية )فيفا وخنزيرة( 
63.88- �ملد�ر�س �لثانوية �ملهنية �لعامة 

21.89- طريق �لز�رة - غور حديثة 
و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم  بجامعة  �لطبية  �ل��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ات   -

50.30�لأردنية 

25.13- طريق �ليتم - جنوب �لعقبة 
15.17- �إن�ساء مدينة �إربد �ل�سناعية 

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

تابع
�لأردن

100.00- تو�سعة م�ست�سفى �لب�سري �حلكومي

1383.63

112.50- م�ست�سفى �لزرقاء �حلكومي 

82.50- تو�سعة م�ست�سفى �لب�سري �حلكومي )قر�س �إ�سايف( 

193.00- حمطة توليد كهرباء �ل�سمر� )�ملرحلة �لثالثة( 
- �ل����وح����دة �ل���ب���خ���اري���ة �ل���ر�ب���ع���ة مل��ح��ط��ة ت��ول��ي��د ك��ه��رب��اء 

200.00�ل�سمر�)�لدورة �ملركبة( 

�أفغان�ستان
195.00- طريق كابل - قندهار - هر�ت 

382.50 187.50- طريق �آرملك - �سابز�ك - قلعة نو 

�إندوني�سيا

237.75- تو�سعة م�سنع �ل�سماد �لكيميائي 

1119.06

176.50- طريق �سور�بايا - مالجن

140.92- طريق بادلر�جن - �سيلوين �ل�سريع

30.07- �سغار �ملز�رعني و�ملز�رع �لنموذجية لإنتاج �ل�سكر 

120.96- �ر�كوندو جامبو �أي للري وحماية �لأر��سي من �لفي�سان 
باملنطقة  �ل�سابع  �مل��ز�رع��ني  و���س��غ��ار  �لنموذجية  �مل����ز�رع   -

74.61�لر�بعة 

72.00- تطوير ميناء �سور�بايا )�ملرحلة �لثانية( 
�سبلي�س  جامعة  من  كل  يف  جامعيني  م�ست�سفيني  �إن�ساء   -

135.00مريت وجامعة �آند�ل�س

131.25- تطوير �لتعليم يف �سبع جامعات

�أوزبك�ستان
60.00- ت�سييد وجتهيز مد�ر�س ثانوية يف جمهورية �أوزبك�ستان 

45.00- �إن�ساء و�إعادة تاأهيل حمطة �آلت لل�سخ يف منطقة بخارى
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مباليني �لريالتقارة �آ�سياتابع ملحق رقم )1(
�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

تابع 
�أوزبك�ستان

112.50- تاأهيل طريق �سمرقند - قوز�ر �ل�سريع 

587.50

�ملتخ�س�سة  �لعلمية  �لأب���ح���اث  م��ر�ك��ز  وجت��ه��ي��ز  �إن�����س��اء   -
75.00باملعد�ت �لطبية �حلديثة

- حت�سني وتاأمني مياه �ل�سرب يف مقاطعة ك�سر �أباد مبنطقة 
70.00�سمرقند

112.50- برنامج �مل�ساكن �لريفية �حلديثة )يف منطقة خو�رزم(
112.50- برنامج �مل�ساكن �لريفية �حلديثة يف منطقة كر�كالبك�ستان

باك�ستان

96.99- �سماد مريبر ماثيلو

2590.41

218.92- حمطة كهرباء بيربي �حلر�رية 
172.29- �إ�سالح �سد تاربيال

128.07- حمطة كهرباء بيربي �حلر�رية )�ملرحلة �لثانية( 
�لي�سرى  �ل�سفة  على  �لو�قعة  لالأر��سي  و�ل�سرف  �لري   -

231.53لنهر �ندو�س )�ملرحلة �لأوىل(

7.40- طريق �سيبي - ر�كني
165.26- دعم �لتكييف �لهيكلي 

51.95- طريق مكر�ن �ل�ساحلي 
150.00- �إن�ساء حمطة قولن قول �لكهرومائية 
300.00- �إن�ساء حمطة نيلم جهلم �لكهرومائية 

270.00- �إعمار �لبنية �لتحتية ملنطقة مالكند
375.00- �إن�ساء حمطة نيلم جهلم �لكهرومائية )قر�س �إ�سايف(
216.75- �إن�ساء حمطة قولن قول �لكهرومائية )قر�س �إ�سايف(

206.25- طريق ت�سيال باندي - باتيكا

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

�لبحرين

145.25- كهرباء �لرفاع 

623.76

- ط��ري��ق �مل��ن��ام��ة - �مل���ح���رق �ل���ث���اين وت��ط��وي��ر �ل��ت��ق��اط��ع��ات 
62.24�لرئي�سية 

 66 جهد  �لكهربائية  �لطاقة  نقل  خطوط  �سبكة  تو�سعة   -
60.00كيلوفولت 

- نقل وتوزيع �ملياه من حمطة �حلد لإنتاج �لكهرباء و�ملياه 
68.77)�ملرحلة �لأوىل(

- تطوير �سبكتي نقل �لطاقة �لكهربائية ذ�ت �جلهدين 220 
187.50و66 كيلوفولت

100.00- برنامج عمليات بنك �لبحرين للتنمية 

بنجالدي�س

225.96- �إ�سالح �ل�سكك �حلديدية 

4.60- جيربهات ل�ستغالل مناجم حجر �لكل�س 

279.98- �سماد �ليوريا ب�سيتاجوجن 

32.67- حتديث خطوط �ل�سكك �حلديدية 

72.20- �لري بالآبار �لعميقة 

30.90- حفر ثالثة �آبار للتنقيب عن �لنفط و�لغاز 

105.00- �سد تي�ستا للري وحماية �لأر��سي من �لفي�سان 

47.60- كهربة �لريف )�ملرحلة �لثالثة "ج"( 

76.75- دعم �لتكييف �لهيكلي 

39.39- كهربة �لريف )�ملرحلة "5 - �أ" تعاونية �سيليت �لثانية( 

82.50- تطوير �ملعاهد �لطبية و�مل�ست�سفيات �ملتخ�س�سة 

168.75- �إن�ساء ج�سر �سيتالكا
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مباليني �لريالتقارة �آ�سياتابع ملحق رقم )1(
�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

تابع 
بنجالدي�س

200.00- �إن�ساء �جل�سور �لعلوية يف دكا 

1803.80

200.00- �إن�ساء حمطة توليد كهرباء �سيخالبهاء

187.50- �إن�ساء ج�سر على نهر تي�ستا يف منطقة غايبند�

50.00- �جل�سور �لعلوية )قر�س �إ�سايف(

تايالند 
105.39- مي مو لتوليد �لطاقة )�لوحدة �لر�بعة( 

173.39 68.00- كهربة �لريف )�ملرحلة �لثانية( 

37.5037.50- �إن�ساء وجتهيز ثالثة مر�كز لت�سخي�س �لأمر��ستركمان�ستان

تركيا 

197.87- نقل �لطاقة �لكهربائية )�ملرحلة �لأوىل( 

1090.62

24.79- مطار ي�سيل كوى 

112.81- �لب�ستان للطاقة 

26.64- نقل �لطاقة �لكهربائية )�ملرحلة �لثانية( 
- جتديد وكهربة �خلط �حلديدي ��سكندرون - ديفريجي 

137.43)�ملرحلة �لأوىل(

52.52- نقل �لطاقة �لكهربائية )�ملرحلة �لثالثة( 
- جتديد وكهربة �خلط �حلديدي ��سكندرون - ديفريجي 

206.54)�ملرحلة �لثانية(

29.66- �مل�ست�سفى �لتعليمي و�لتطبيقي بجامعة ديكوز �يلول 
- �مل�ست�سفى �لتعليمي وكلية �لطب ومركز �لأبحاث بجامعة 

138.00كوجيلي 

81.36- و�سالت �لطرق و�جل�سور 

83.00- توفري �ملياه يف بولو 

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

�سري لنكا

99.90- مياه وجماري كولومبو 

1071.53

48.13- نقل �لطاقة �لكهربائية 
 - تطوير حو�س مهاويلي - جاجنا
85.00 )�لقطاع "ب" بال�سفة �لي�سرى( 

45.00- تطوير �خلدمات �لطبية يف كولومبو 
40.00- طريق باتيكالو - ترينكو مايل 

11.00- تطوير �خلدمات �لطبية يف كولومبو )قر�س �إ�سايف( 
75.00- م�ست�سفى �ل�سرع و�ملر�كز �ل�سحية 

172.50- تطوير حو�س كالو قانقا
225.00- تطوير �سبكة �لطرق 

225.00- حت�سني طريق بردنيا - بدول - ت�سينكلندي
45.00- م�ست�سفى �ل�سرع و�ملر�كز �ل�سحية )قر�س �إ�سايف(

�سلطنة 
عُمان

35.88- �ملر�كز �لإد�رية و�لجتماعية

274.17

124.28- �سبكة �لطرق �جلبلية باملنطقة �جلنوبية 
29.38- مركز �لتدريب �ملهني �لعايل باخلوير

16.17- مركز �لتدريب �ملهني بعربي 
�لكهرباء  وت��ول��ي��د  �مل��ي��اه  لتحلية  �ل��غ��ربة  حمطة  تو�سعة   -

68.46)�ملرحلة �لثالثة(

�سورية

67.49- مرفاأ طرطو�س
73.13- مرفاأ �لالذقية

55.69- طريق دم�سق - �حلدود �للبنانية 
50.00- م�ست�سفى ت�سرين �لع�سكري 
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مباليني �لريالتقارة �آ�سياتابع ملحق رقم )1(
�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

تابع
�سورية

69.65- حمطة �لتوليد �لبخارية يف بانيا�س 

2303.85

123.10- جامعة ت�سرين بالالذقية 
27.81- طريق قرة كوز�ك - عني عي�سى 

35.98- �لكيبل �لبحري بني طرطو�س وكريت 
24.24- تطوير مطار دم�سق �لدويل 

99.27- تو�سعة حمطة توليد �لكهرباء يف حمردة
27.49- طريق طرطو�س - �لالذقية 

750.00- حمطة توليد كهرباء حلب �لبخارية 
525.00- تو�سيع حمطة كهرباء �لنا�سرية 

375.00- �إن�ساء حمطة كهرباء دير �لزور 

�ل�سني

86.00- طريق و�ينق - جيني
94.00- طريق قو�نقمن - �سنفنق

82.50- حت�سني �لبنية �لتحتية و�لبيئية ملدينة �ك�سيو
100.00- جممع �لتدريب �ملهني يف بكني 

93.75- �ملباين �لتعليمية يف �إقليم قان�سو
60.00- �إن�ساء مباين لكليات �لتعليم �ملهني يف �إقليم يونان 

75.00- �إن�ساء وجتهيز ثالثة م�ست�سفيات يف �إقليم قان�سو
225.00- �إعادة �إعمار �ملناطق �ملت�سررة من �لزلز�ل 

ذ�ت  نينق�سيا هوي  �لأطفال يف منطقة  ت�سييد م�ست�سفى   -
93.75�حلكم �لذ�تي

- �إن�ساء وجتهيز م�ست�سفى �سكة �حلديد �ملركزي يف مدينة 
93.75هاجنونق باإقليم �سان�سي

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

تابع
�ل�سني

112.50- ت�سييد وجتهيز مركز مدينة �سونق �سينق �سايو�ن �لثقايف

1637.50

90.00- �إن�ساء مباين يف جامعة ليولياجن باإقليم �سان�سي
�لرطبة  للمناطق  �مل�ستد�مة  و�لتنمية  �لبيئية  �حلماية   -
باإقليم  �سو�سونق  مقاطعة  يف  ه��و�جن��ي  ببحرية  �ملحيطة 

�أنخوي
112.50

يف  �ل��ه��وي  بقومية  �مل��اأه��ول��ة  للمناطق  �لبيئي  �لتطوير   -
93.75منطقة جينتاي باإقليم �سان�سي 

- �إعادة ت�سييد �ملناطق �ملتاأثرة بالزلز�ل يف منطقة لو�سان 
112.50باإقليم �سي�سو�ن

- ت�سييد عدد من مباين �لكلية �ملهنية يف مدينة جيوجيانق 
112.50باإقليم جيان�سي

طاجك�ستان

22.50- طريق �سكيف - زيقار

313.87

11.25- �إكمال �إن�ساء وجتهيز ثالث مد�ر�س ثانوية 
و�ل���ولدة يف  �لن�ساء  �أم��ر����س  �إ���س��الح وجتهيز م�ست�سفى   -

11.25دو�سانبيه

18.37- م�ست�سفى �لطو�رئ يف دو�سانبيه
45.00- ت�سييد وجتهيز مد�ر�س 

36.75- م�ست�سفى �أمر��س �لن�ساء و�لولدة يف مدينة خوجاند
75.00- طريق كولياب - كاليخومب

93.75- ت�سييد وجتهيز عدد من �ملد�ر�س �لثانوية
75.0075.00- تطوير �لطرق يف مندناو�لفلبني

فيتنام
55.00- م�ست�سفى باك كان �لعام ومركز �لتدريب �لطبي �لتابع له 

42.00- �إن�ساء مركز �لتدريب �ملهني يف منطقة ننه ثو�ن 
60.00- طريق تيك كيم - هني هو� 
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مباليني �لريالتقارة �آ�سياتابع ملحق رقم )1(
�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

تابع
فيتنام

56.00- طريق �سو�ن فوك - فوهاي

427.12

60.00- �إعادة تاأهيل �ملناطق �ملت�سررة من �لفي�سانات
45.00- طريق دوجن ها - كان تي - لوفات�سي

39.00- تو�سعة �مل�ست�سفى �لعام ملحافظة هو� بن 
36.00- طريق مركز مقاطعة تان ين 

34.12- تو�سعة �لكلية �ملهنية يف حمافظة ها نام
45.0045.00- طريق كر�قند� - �أ�ستاناقاز�ق�ستان

قريغيز�ستان
56.25- طريق ب�سكيك - توروقارت

93.75 37.50- طريق تر�ز - تال�س )�ملرحلة �لثالثة( 

كوريا 
�جلنوبية

122.50- تطوير مينائي بو�سان وموخو

362.27

123.02- تطوير وبناء بع�س �لطرق 
116.75- تطوير ميناء جام�سون

لبنان

54.27- ترميم وجتهيز مباين �جلامعة �للبنانية 
68.00- مد�خل بريوت و�لتقاطعات �لرئي�سية 

129.85- م�ست�سفى بريوت �حلكومي 
53.31- �إكمال �لطريق �ل�ساحلي �ل�سريع �ل�سمايل 
60.64- �إكمال �لطريق �ل�ساحلي �ل�سريع �جلنوبي 

23.71- ترميم �ملباين �حلكومية 
40.93- �إن�ساء ثالثة م�ست�سفيات للعناية �لأولية 

�إ�سكان  ملناطق  �لتحتية  �لأ�سا�سية  �لتجهيز�ت  �إ���س��الح   -
17.73�ملهجرين 

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

تابع
لبنان

16.45- بناء �ملد�ر�س �حلكومية 

1020.00

2.36- ترميم دور �ملعلمني 

6.00- �إن�ساء ثالث م�ست�سفيات للعناية �لأولية )�لقر�س �لثاين( 

44.00- مياه �ل�سرب للمناطق �لريفية بعكار 

37.50- �سد بحرية بري�سا 

168.75- طريق بريوت �ل�سام )�لأوتو�سرت�د �لعربي( 

30.00- �سبكة مياه �ل�سرب ملدينة �ملنية )ق�ساء طر�بل�س و�ل�سنيه( 

41.50- �إن�ساء )12( مدر�سة حكومية يف �أربع حمافظات 

45.00- طريق �ملنت �ل�سريع 

56.25- �لطرق بق�ساء عكار 

41.25- �لطرق �لرئي�سية يف منطقة �إقليم �خلروب 

26.25- طريق �لبرتون - تنورين 

56.25- بناء كليات �جلامعة �للبنانية فرع طر�بل�س 

�ملالديف

31.15- مطار هلويل

9.27- ��ستكمال م�سروع مطار هلويل

14.25- مياه وجماري مايل 

34.14- تطوير مطار مايل �لدويل 

16.65- تطوير مطار مايل �لدويل )�ملرحلة �لر�بعة( 

45.00- �إعادة �إعمار وتنمية منطقة قاف �ألف 

56.25- برنامج �إ�سالح �أ�سر�ر �ملد �لبحري 
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مباليني �لريالتقارة �آ�سياتابع ملحق رقم )1(
�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

تابع
�ملالديف

56.25- �إعادة �إعمار مر�فئ �ل�سيد 

1014.96

30.00- �إعادة �إعمار وتنمية منطقة قاف �ألف )قر�س �إ�سايف(

47.00- م�ست�سفى هيتادو �لعام 

300.00- تطوير جزيرة هولومايل

375.00- تطوير مطار �إبر�هيم نا�سر �لدويل

ماليزيا

54.16- كلية �لطب بجامعة كيباجنان

312.26

48.24- �جلامعة �لتكنولوجية يف ماليزيا

86.10- �لتوطني يف باهاجن تنجار�

40.00- �لتوطني يف جنوب �سرق �أولوكلننت

52.70- �لتوطني يف لبار �وتار� 

15.16- �خلم�س كليات �لعلمية �ل�سغرى ملار� 

15.90- �مل�ست�سفيات �لأربعة �لإقليمية 

30.0030.00- تطوير نظام �لري ل�سد كانيانميامنار

نيبال

45.40- مار�سندي �لكهرومائي 

452.50

35.60- باجماتي للري )�ملرحلة �لأوىل( 

109.00- باجماتي للري )�ملرحلة �لأوىل( )�لقر�س �لثاين( 

56.25- ��ستكمال م�سروع باجماتي للري 

112.50- بودي قاجنا للطاقة �لكهرومائية

93.75- تطوير نظام �لري يف منطقة دوندو� 

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

�لهند

350.44- �سري�سيالم وناجار� جونا�ساجار للطاقة 

626.18

73.38- �سكة حديد كو�ربت - رياجاد�

93.79- حمطة كهرباء ر�ماجوند�م �حلر�رية )�ملرحلة �لثانية(

108.57- ميناء نافا �سيفا 

�ليمن

17.50- كهرباء مثلث �سنعاء )�ملرحلة �لأوىل( 

38.25- تخزين وت�سنيع �لغالل

51.29- مياه وجماري �سنعاء 

86.50- �لطاقة �لكهربائية �لثاين 

61.29- مياه وجماري تعز 

52.83- �لطاقة �لكهربائية �لثاين - �جلزء �لثاين 

36.83- تخزين وت�سنيع �لغالل )�ملرحلة �لثانية( 

78.61- حمطة كهرباء �ملخا )�ملرحلة �لثالثة( 

46.90- ��ستكمال م�سروع مياه وجماري �سنعاء 

67.38- تطوير ميناء عدن 

10.21- كلية �لزر�عة بجامعة �سنعاء 

93.75- تو�سعة حمطة كهرباء �لعا�سمة 

93.75- تو�سعة حمطة �لكهرباء يف عدن 

187.50- حمطة توليد كهرباء غازية يف ماأرب 

187.50- �إن�ساء معاهد تقنية ومر�كز تدريب مهنية 

22.50- �خلدمات �لهند�سية مل�ساريع �لطرق 
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مناطق �آخرى قارة �آ�سيا
مباليني �لريالتتابع ملحق رقم )1(تابع ملحق رقم )1( مباليني �لريالت

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

تابع
�ليمن

140.00- �لطرق �لرئي�سية 

2140.09

75.00- �ل�سندوق �لجتماعي للتنمية 
90.00- طريق حيد�ن - �جلمعة - �ملنز�لة

26.25- طريق جمز - غمر - ر�زح
118.75- �لطرق �لرئي�سية )قر�س �إ�سايف( 

45.00- كلية �لطب و�لعلوم �ل�سحية بجامعة تعز 
112.50- م�ست�سفى �حلديدة �ملركزي 

400.00- طريق عمر�ن - �سنعاء - ذمار - تعز - عدن 

23159.02جمموع قرو�س �آ�سيا                                                     

�إجمايل مبالغ قرو�س �ل�سندوق لكل 
51445.69من �إفريقيا و�آ�سيا ومناطق �آخرى                   

�ملجموع�ملبلغ��سم �مل�سروع�لدولة

�ألبانيا
45.00- �إن�ساء �لطريق �جلانبي ملدينة دور�س 

138.75
 - ت�سالف   - ت�سوكو�س   - �لبا�سان   - تري�نا  طريق  �إن�ساء   -

93.75بلوت�س

111.06111.06- ت�سي�سف للطاقة �لرب�زيل

�لبو�سنة 
و�لهر�سك

112.50- برنامج �إعادة �إعمار جمهورية �لبو�سنة و�لهر�سك 

390.00

93.75- �إ�ستكمال وجتهيز �أربع م�ست�سفيات 

93.75- �لطريق �لد�ئري ملدينة زينت�سا

67.50- تاأهيل م�ساكن �ملهجرين يف �لبو�سنة و�لهر�سك 

22.50- تطوير �لبنية �لتحتية يف مدينة قو�رجدة

17.4017.40- �سيانة �لطرقجامايكا
�سامو� 
�لغربية

16.0016.00- مياه �آبيا 

كوبا

75.00- تاأهيل وجتهيز عدد من م�ست�سفيات �لولدة 

457.50

112.50- �إعادة تاأهيل �سبكة مياه �ل�سرب ملدينة هافانا

150.00- �إعادة تاأهيل نظام �ملياه و�ل�سرف �ل�سحي ملدينة كاماغو�ي
�ل�����س��رب و�ل�����س��رف �ل�سحي ملدينة  �أن��ظ��م��ة م��ي��اه  ت��اأه��ي��ل   -

120.00كاردينا�س

60.0060.00- �لطريق �ل�سريع بري�ستينا - ميرتوفيت�سيكو�سوفو

مالطا

70.60- مر�سى �سلوك 

153.60

41.00- حتلية �ملياه �ملاحلة 

42.00- ميناء مر�سى �سلوك )�ملرحلة �لثانية( 

1344.31جمموع قرو�س مناطق �آخرى                                                                                          
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ر�أ�س �ملال�ملوؤ�س�سة
)دولر �أمريكي(

م�ساهمة �ململكة
)دولر �أمريكي(

م�ساهمة �ململكة
)٪ من ر�أ�س �ملال(

3.209.282.580482.733.66015.04 �سندوق �لنقد �لعربي* 
8.699.266.0202.118.165.39024.35 �ل�سندوق �لعربي لالإمناء �لقت�سادي و�لجتماعي** 

3.696.017.775924.685.79925.02�مل�سرف �لعربي للتنمية �لقت�سادية يف �إفريقيا 
155.910.96425.702.20016.49�ملوؤ�س�سة �لعربية ل�سمان �ل�ستثمار و�ئتمان �ل�سادر�ت**   

561.652.790128.932.43823.00�لهيئة �لعربية لال�ستثمار و�لإمناء �لزر�عي**
1.266.241.976500.000.00039.49�حل�ساب �خلا�س لدعم م�سروعات �لقطاع �خلا�س �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف �لدول �لعربية

67.779.880.00015.941.712.00023.52 �لبنك �لإ�سالمي للتنمية*** 
385.487.18080.400.00020.86�ملوؤ�س�سة �لإ�سالمية لتاأمني �ل�ستثمار و�ئتمان �ل�سادر�ت***

865.430.770157.509.40318.20�ملوؤ�س�سة �لإ�سالمية لتنمية �لقطاع �خلا�س
707.960.000120.000.00016.95�ملوؤ�س�سة �لدولية �لإ�سالمية لتمويل �لتجارة 

2.377.594.001.000.000.00042.06�سندوق �لت�سامن �لإ�سالمي للتنمية
2.566.199.00051.038.0001.91موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية 

1.918.721.00059.813.0003.12�لوكالة �لدولية ل�سمان �ل�ستثمار 
6.186.129.7342.104.592.72134.02�سندوق �لأوبك للتنمية �لدولية ***** 
263.329.000.0008.022.800.0003.05�لبنك �لدويل لالإن�ساء و�لتعمري*****

627.184.775.00013.290.158.0002.10 �سندوق �لنقد �لدويل ****
245.430.000.0002.634.570.0001.07هيئة �لتنمية �لدولية

      .................520.000.000      .................برنامج �خلليج �لعربي للتنمية - �أجفند *****
103.561.813.800193.912.2000.20بنك �لتنمية �لأفريقي 

       ...............393.318.193      .................�سندوق �لتنمية �لأفريقي 
100.000.000.000508.900.0005.08�لبنك �لآ�سيوي لال�ستثمار يف �لبنية �لتحتية

      .................601.923.000      .................�ل�سندوق �لدويل للتنمية �لزر�عية

 * مت �حت�ساب قيمة ر�أ�سمال �سندوق �لنقد �لعربي بتحويل �لدينار �لعربي �حل�سابي �إىل دولر وفًقا ل�سعر �ل�سرف �ل�سائد على �أ�سا�س قيمة وحدة حقوق �ل�سحب �خلا�سة �لتي تعادل 1.34 دولر �أمريكي )دي�سمرب 2016م(.
 ** مت �حت�ساب ر�أ�سمال كل من �ل�سندوق �لعربي لالإمناء �لقت�سادي و�لجتماعي و�ملوؤ�س�سة �لعربية ل�سمان �ل�ستثمار و�ئتمان �ل�سادر�ت و�لهيئة �لعربية لال�ستثمار و�لإمناء �لزر�عي على �أ�سا�س �أن �سعر �سرف �لدينار �لكويتي يعادل 3.27 دولر �أمريكي )دي�سمرب 2016م(.

 *** مت �حت�ساب قيمة ر�أ�س مال �لبنك �لإ�سالمي للتنمية و�ملوؤ�س�سة �لإ�سالمية لتاأمني �ل�ستثمار و�ئتمان �ل�سادر�ت بتحويل �لدينار �لإ�سالمي �إىل دولر وفقاً ل�سعر �ل�سرف �ل�سائد على �أ�سا�س وحدة حقوق �ل�سحب �خلا�سة �لتي تعادل 1.34 دولر �أمريكي )دي�سمرب 2016م( .
**** وحدة حقوق �ل�سحب �خلا�سة ت�ساوي 1.33 دولر �أمريكي ل�سندوق �لنقد �لدويل )دي�سمرب 2016م(.

***** هذه �لن�سبة غري ثابتة نظًر� لعدم �سد�د عدد من �لأع�ساء م�ساهمتهم يف �لزيادة �لعادية و�لنتقائية لر�أ�سمال �لبنك ل�سنة 2011م.

م�صاهمات اململكة العربية ال�صعودية يف موؤ�ص�صات التنمية العربية والإقليمية والدولية حتى 2016/12/31مملحق رقم )2(
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�ل��ج��ه��ة�ل��ج��ه��ة
بنك �لت�سليف �لإيطايل�ل�سندوق �لعربي لالإمناء �لقت�سادي و�لجتماعي

�لبنك �ليوغ�ساليف للتعاون �لقت�سادي�سندوق �أبوظبي للتنمية
بنك �لتنمية �لإفريقي�ل�سندوق �لكويتي للتنمية �لقت�سادية �لعربية

�لبنك �لإ�سالمي للتنمية�ل�سندوق �لعر�قي للتنمية �خلارجية
�لبنك �لآ�سيوي للتنمية�لبنك �لياباين للتعاون �لدويل

بنك �لتنمية �لكاريبي�سندوق �مل�ساعد�ت و�لتعاون �لفرن�سي
بنك �لتنمية لالأمريكتني�سندوق �لت�سنيع يف �لدول �لنامية )�لدمنارك(

بنك غرب �إفريقيا للتنمية�سندوق �لتنمية �لإفريقي
بنك �لتنمية لدول غرب �إفريقيا �لو�سطى�ل�سندوق �جلهوي لتنمية �لحتاد �لقت�سادي لدول غرب �إفريقيا

بنك �سرق وجنوب �إفريقيا للتجارة و�لتنمية�سندوق �لأوبك للتنمية �لدولية
بنك �إن�سكليد� �لإ�سكندنايف�ل�سندوق �لأوروبي للتنمية

بنك �ل�ستثمار �لأوروبي�سندوق �لنقد �لدويل
�لبنك �لدويل لالإن�ساء و�لتعمري�ل�سندوق �لدويل للتنمية �لزر�عية

�مل�سرف �لعربي للتنمية �لقت�سادية يف �إفريقيا�إد�رة �لتنمية �لربيطانية ملا ور�ء �لبحار
موؤ�س�سة تنمية دول �لكومنولث�لوكالة �لكندية للتنمية �لدولية

�ملوؤ�س�سة �خلريية �لأمريكية لتحديات �لألفية�لوكالة �ل�سويدية للتنمية �لدولية
�سركة �لتنمية �ل�سوي�سرية�لوكالة �لأمريكية للتنمية �لدولية

�ملجموعة �لقت�سادية �لأوروبيةهيئة تنمية �ل�سادر�ت )كند�(
برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائيهيئة �لتنمية �لدولية

برنامج �لغذ�ء �لعاملي�خلز�نة �ملركزية للتعاون �لقت�سادي )فرن�سا(
بنك �ل�سني للت�سدير و�لإ�ستري�دبنك �لإعمار �لأملاين

 

ة 1395/1394 - 1438/1437هـ )1975 - 2016م(ملحق رقم )3( اجلهات امل�صاركة يف التمويل مع ال�صندوق خالل املُدَّ
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ت�سمن �ل�سر�كة �لدولية توحيد �جلهود �لتنموية نحو �لدول �لنامية وفقاً لأعلى درجات �لفعالية و�لكفاءة
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