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التقدمي • كلمة 
ال�صندوق عن  • نبذة 

الف�صل الأول: الن�صاط التنموي خالل ال�صنة املالية 1439/1438ه� )2017م(
َعة : اتفاقيات القرو�ض املَُوقَّ اأولاً

َعة ا: التوزيع القطاعي للقرو�ض املَُوقَّ ثانياً
َعُة اتفاقياُت متويِلها ا: امل�صاريع املَُوقَّ ثالثاً

َعة ا: التمويل امل�صرتك للقرو�ض املَُوقَّ رابعاً
ة 1395/1394 � 1439/1438ه� )1975 � 2017م(  الف�صل الثاين: الن�صاط التنموي الرتاكمي خالل املُدَّ

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  ومبالغ  عدد  لإجمايل  واجلغرايف  القطاعي  • التوزيع 
والت�صالت النقل  قطاع  م�صاريع  ومبالغ  عدد  لإجمايل  اجلغرايف  • التوزيع 

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

امل�صرتك  التمويل  • اإجمايل 
الرتاكمية • امل�صحوبات 
م�صروع حتت ال�صوء                                                   

احلبي�صة الإفريقية  الدول  بع�ض  عن  العزلة  فك  يف  ال�صندوق  •  جهود 
الف�صل الثالث: 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

املالحق: 
ة )1975 � 2017م( ملحق رقم )1( اتفاقيات قرو�ض ال�صندوق املوقعة خالل املدَّ

حتى  والدولية  والإقليمية  العربية  التنمية  موؤ�ص�صات  يف  ال�صعودية  العربية  اململكة  م�صاهمات   )2( رقم  ملحق 
2017/12/31م

ة  )1975 � 2017م( ملحق رقم )3( اجلهات امل�صاركة يف التمويل مع ال�صندوق خالل املدَّ
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مجلس اإلدارة

معالي المهندس / يوسف بن إبراهيم البسام
نائب الرئيس والعضو المنتدب

معالي األستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب 
المستشار باألمانة العامة لمجلس الوزراء - رئيس مجلس اإلدارة 

سعادة األستاذ/ أيمن بن محمد السياري
وكيل المحافظ لالستثمار بمؤسسة النقد العربي السعودي

عضو مجلس اإلدارة

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

عضو مجلس اإلدارة

سعادة المهندس / عمر بن أحمد باحليوه
عضو مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور / مؤيد بن عيسى القرطاس
عضو مجلس اإلدارة
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الذي  املالية 1439/1438ه��� )2017م(،  لل�صنة  لل�صندوق  ال�صنوي  التقرير  الكرمي  للقارئ  اأقدم  اأن  للتنمية  ال�صعودي  ال�صندوق  اإدارة  اأع�صاء جمل�ض  ونيابةاً عن زمالئي  نف�صي  اأ�صالةاً عن  يطيب يل 
ي�صتعر�ض م�صاهمات ال�صندوق ون�صاطه يف متويل امل�صاريع والربامج التنموية يف الدول النامية، وما اعتمده من عمليات متويل و�صمان �صادرات وطنية من خالل برنامج ال�صادرات الوطنية التابع له. 

اإن ا�صتمرار عمليات ال�صندوق الإقرا�صية والتمويلية خالل هذه ال�صنة يعك�ض بو�صوح اهتمام حكومة اململكة العربية ال�صعودية بدعم م�صرية التنمية يف الدول النامية من خالل امل�صاهمة يف متويل 
م�صاريع البنية التحتية لتحقيق التنمية املن�صودة يف تلك الدول والرتقاء مب�صتوى معي�صة �صعوبها، وكذلك امل�صاهمة يف دعم وتعزيز عالقات اململكة مع الدول الأخرى من خالل توفري التمويل وال�صمان 

مل�صدري ال�صلع واخلدمات الوطنية للقطاعني العام واخلا�ض يف تلك الدول. 
ا مببلغ اإجمايل جتاوز 3936 مليون ريال، وبذلك  ا نامياً ا يف 23 بلداً ا تنموياً ا وبرناجماً ويف جمال جهوده يف دعم م�صرية التنمية يف الدول النامية، اأ�صهم ال�صندوق خالل �صنة 2017م يف متويل 30 م�صروعاً

ا يف اإفريقيا واآ�صيا ومناطق اأخرى من العامل جتاوزت مبالغها الإجمالية 55047 مليون ريال. ا تنموياً ا وبرناجماً ل ال�صندوق منذ اإن�صائه حتى هذه ال�صنة 635 م�صروعاً َموَّ
 وجتدر الإ�صارة اإىل اأن ال�صندوق قد بداأ هذه ال�صنة ن�صاطه التنموي يف مملكة �صوازيالند، لريتفع بذلك عدد الدول التي ي�صاهم ال�صندوق يف متويل م�صاريعها لت�صل اإىل 83 دولة. 

ويف اإطار جهوده يف دعم ال�صادرات الوطنية ، فقد اعتمد ال�صندوق خالل هذه ال�صنة 6عمليات متويل �صادرات ل�صلع وطنية غري نفطية بقيمة اإجمالية بلغت حوايل 1330 مليون ريال، وبذلك ارتفع 
عدد عمليات متويل ال�صادرات الوطنية غري النفطية التي اعتمدها ال�صندوق منذ انطالق ن�صاط الربنامج �صنة 2000م حتى هذه ال�صنة لت�صل اإىل 168 عمليةاً بقيمة اإجمالية بلغت 28700 مليون 
ريال. اأما يف ن�صاط �صمان ال�صادرات الوطنية، فقد بلغ جمموع ما اأ�صدره الربنامج من وثائق منذ انطالقِة ن�صاطه حتى نهاية �صنة 2017م ما جمموعه 64 وثيقة �صمان �صادرات وطنية بقيمة اإجمالية 

بلغت 27500 مليون ريال. 
اإن الأرقام والإح�صائيات التي يت�صمنها هذا التقرير لتعك�ض تطور جهود ال�صندوق �صنة بعد اأخرى لتوؤكد اهتمام وحر�ض حكومة خادم احلرمني ال�صريفني- حفظه اهلل -  و�صمو ويل عهده الأمني على 

دعم جهود التنمية يف الدول النامية، وتقوية عالقات اململكة القت�صادية بالدول الأخرى.
َو يف اخلتام ي�صرين اأن اأتقدم بال�صكر اجلزيل َو التقدير ملقام خادم احلرمني ال�صريفني َو ويل عهده الأمني على ما يولونه من دعم �صخي لل�صندوق َو ن�صاطاته املختلفة.   

َو اهلل ويل التوفيق،

أمحد بن عقيل اخلطيب
رئيس جملس إدارة الصندوق السعودي للتمنية

كلمة التقديم
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القواعد األساسية
ومتويل  الإمنائية  القرو�ض  لتقدمي  الأ�سا�سية  القواعد  ال�سندوق  نظام  يت�سمن 

و�سمان ال�سادرات.

أولاً ـ القروض اإلنمائية لتمويل المشاريع التنموية  
        مينح ال�سندوق القرو�ض الإمنائية مراعًيا ال�سروط التالية:

اأ - اأن يثبت لل�سندوق اجلدوى القت�سادية اأو الجتماعية للم�سروع املطلوب متويله 
يف البلد املقرت�ض. 

ب - اأن يتوفر التمويل لكامل امل�سروع املطلوب تقدمي القر�ض لتمويله.
ت ـ اأن يتم دفع مبلغ القر�ض وا�سرتداده بالريال ال�سعودي. 

ث - األ يتجاوز مبلغ القر�ض لأي م�سروع ن�سبة 5٪ من راأ�ض مال ال�سندوق. 
ج - األ يتجاوز جمموع مبالغ القرو�ض املمنوحة لأي بلد يف اآٍن واحٍد ن�سبَة 10٪ من 

راأ�ض مال ال�سندوق.

ا ـ تمويل وضمان الصادرات  ثانياً
        يراعي ال�سندوق يف متويل ال�سادرات و�سمانها ال�سروَط التالية: 

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

1. منتجات ال�سناعات التحويلية مبا يف ذلك املنتجات التحويلية الثانوية يف قطاع 
ت�سليم  وامل�ساريع  اخلدمات  من  والــ�ــســادرات  والزراعية  ال�سناعية  وال�سلع  النفط، 

املفتاح. 
2. اأن ُتعادل القيمة امل�سافة املحلية لل�سلع واخلدمات املراد ت�سديرها 25٪ كحد اأدنى. 

ة التمويل:  ب ـ ن�سبة التغطية ومدَّ
1. قد ت�سل ن�سبة متويل ال�سندوق اإىل 100٪ من قيمة عملية الت�سدير تبًعا لنوع 

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

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

ت ـ العملة امل�ستخدمة: 
     ُيعتمد الريال ال�سعودي اأو الدولر الأمريكي يف جميع عمليات الربنامج. 

ث ـ ال�سمانات الالزمة للح�سول على التمويل: 
     ي�ستويف الربنامج ال�سمانات الالزمة للمحافظة على حقوق ال�سندوق وفًقا لنوع 

العملية وخماطرها وال�سفة القانونية لأطرافها.

التأسيس
مبوجب  للتنمية  الــ�ــســعــودي  الــ�ــســنــدوق  تــاأ�ــســ�ــض 
املر�سوم امللكي رقم م/48 ال�سادر يف 1394/8/14هـ 
بــتــاريــخ  اأعـــمـــالـــه  وبـــــــداأ  1974/9/1م،  املــــوافــــق 

1395/2/18هـ املوافق 1975/3/1م.

اإلدارة والتنظيم
ال�سندوق موؤ�س�سة عامة تتمتع ب�سخ�سية معنوية 
مكون  اإدارة  جمل�ض  ولــه  م�ستقلة،  مالية  وذمـــة 
والع�سو  الرئي�ض  نائب  ويتوىل  اأع�ساء،  �ستة  من 
املنتدب ال�سلطة التنفيذية فيه، وهو امل�سوؤول عن 

تنفيذ قرارات جمل�ض الإدارة. 

رأس المال
قــدره ع�سرة  مــال  بــراأ�ــض  ن�ساطه  ال�سندوق  بــداأ 
اململكة،  اآلف مــلــيــون ريـــال مــقــدم مــن حــكــومــة 
زيادته على ثالث مراحل لي�سبح واحًدا  ومتت 

وثالثني األف مليون ريال �سعودي.

األهداف
كما هــو حمــدد يف نــظــامــه، فـــاإن الــهــدف الرئي�سي 
لل�سندوق هو امل�ساهمة يف متويل امل�ساريع الإمنائية 
القرو�ض لتلك  النامية عن طريق منح  الــدول  يف 
الـــــدول، وتــقــدمي مــنــح لــلــمــعــونــة الــفــنــيــة لتمويل 
التمويل  تقدمي  ويف  املوؤ�س�سي،  والدعم  الدرا�سات 

وال�سمان لل�سادرات الوطنية غري النفطية. 

مجالت النشاط :
أولاً ـ تمويل المشروعات اإلنمائية

تــتــم مــ�ــســاهــمــة الـــ�ـــســـنـــدوق عـــن طـــريـــق تــقــدمي 

قرو�ض مي�سرة، ون�ساطه غري حمدد من الناحية 

اجلغرافية، ويتعامل مبا�سرة مع حكومات الدول 

الإمنائية  امل�ساريع  متويل  يف  للم�ساهمة  النامية 

ذات الأولـــويـــة. ويــعــطــي الــ�ــســنــدوق الأولـــويـــة يف 

التمويل للدول الأقل منًوا وذات الدخل املنخف�ض.

ا ـ تمويل وضمان الصادرات ثانياً
التمويل  خدمات  تقدمي  مبهمة  ال�سندوق  يقوم 

وال�سمان لل�سادرات الوطنية غري النفط اخلام. 

نبذة عن الصندوق
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رقم  جل�صته  اجتماع  يف  الدارة  جمل�ض 
)119( يف �صهر دي�صمرب 2017م
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���ص��ادرات  مت��وي��ل  اتفاقية  توقيع 
وطنية ل�صالح تركمان�صتان برعاية 
معايل رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�صندوق



11التقرير ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي  للتنمية  2017 م

الفصل األول
النشاط التنموي خالل 

السنة المالية
1439/1438هـ )2017م(
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َعة  ا جلهود ال�صندوق يف دعم امل�صاريع التنموية يف الدول النامية لتعزيز م�صرية التنمية الدولية، فقد وقع  ال�صندوق 30 اتفاقيَة قر�ٍض خالل أولاً ـ اتفاقيات القروض الُمَوقَّ ا�صتمراراً
ا  ال�صنة املالية 1439/1438ه� )2017م( مع 22 دولة نامية، بقيمة اإجمالية بلغت 3505.40 ماليني ريال، وذلك للم�صاهمة يف متويل 30 م�صروعاً
ا  وبرناجماً ا  م�صروعاً و11  ريال،  ماليني   2241.55 بلغت  اإجمالية  بقيمة  الإفريقية  القارة  يف  ا  تنموياً ا  وبرناجماً ا  م�صروعاً  17 منها  ا،  تنموياً ا  وبرناجماً

ا يف القارة الآ�صيوية بقيمة اإجمالية بلغت  1482.60 مليون ريال، وم�صروعان وبرناجمان تنمويان يف مناطق اأخرى من العامل، بقيمة اإجمالية بلغت 212.50 مليون ريال. تنموياً
جدير بالذكر اأن ال�صندوق تو�صع يف عملياته الإقرا�صية خالل �صنة 2017م لي�صمل متويل م�صاريع يف مملكة �صوازيالند الواقعة يف قارة اإفريقيا، لي�صل بذلك عدد الدول امل�صتفيدة من ن�صاط ال�صندوق اإىل 83 دولة.

نائب  الب�صام  ابراهيم  بن  يو�صف  املهند�ض 
الرئي�ض والع�صو املنتدب وتوقيع التفاقيات 

مع وزير القت�صاد واملالية املوريتاين



13التقرير ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي  للتنمية  2017 م

٢٢٤١٫٥٥
(بماليين الرياالت)

المجموع الكلي ( أ )

٤٣١٫٢٥
مصر

*استكمال برنامج
الملك سلمان

لتنمية شبة جزيرة سيناء

٥٠٦٫٢٥
موريتانيا

١ - الربط الكهربائي بين نواكشوط والزويرات
٢ - توسعة وإعادة تأهيل قناة كوندي

٣ - إنشاء الطريق الرابط بين الطريق الوطني
       رقم ١ ( نواكشوط – اكجوجت - بنشاب) 

       والطريق الوطني رقم ٤  ( نواكشوط – نواذيبو) 
١٤٣٨/١٢/٠٥ - ٢٠١٧/٠٨/٢٧ 

تشييد سدود صغرى للزراعة
وتربية الماشية في

المناطق الريفية 

١٤٣٨/٠٦/٠٨ - ٢٠١٧/٠٣/٠٧ 

٩٣٫٧٥
تشاد

إعادة تأهيل طريق
جيبوتي ــ تاجورا

(طريق الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود)

١٤٣٨/٠٧/١٦ - ٢٠١٧/٠٤/١٣

١٠١٫٢٥
جيبوتي

طريق سوانيرانا
إيفونقوــ فاهيب

١٤٣٨/٠٨/٠٩ - ٢٠١٧/٠٥/٠٥

٥٢٫٥٠
مدغشقر

مركز السرطان
بمستشفى كيسي

١٤٣٨/٠٧/١٥ - ٢٠١٧/٠٤/١٢ 

٣٧٫٥٠
كينيا 

المستشفى الوطني المرجعي
في مملكة سوازيالند

١٤٣٩/٠١/٢٤ - ٢٠١٧/١٠/١٤

٣٧٫٥٠
سوازيالند

إعادة تأهيل وتطوير
مطار بانجول الدولي "المرحلة الثانية"

(قرض إضافي)

١٤٣٨/٠٨/٢١ - ٢٠١٧/٠٥/١٧

٧١٫٢٥
جامبيا

إنشاء محطة
توليد الكهرباء في بيساو

١٤٣٩/٠٤/٠٢ - ٢٠١٧/١٢/٢٠

٤٠٫٣٠

غينيا
بيساو

إعادة تأهيل طريق
تامبكوندا ــ قوديري

١٤٣٨/٠٧/٢٥ - ٢٠١٧/٠٤/٢٢

١١٢٫٥٠
السنغال

طريق انجا ـ سااليا
١٤٣٨/٠٥/١٣ - ٢٠١٧/٠٢/١٠

٧٥٫٠٠
ليبيريا

إنشاء طريق
 وايقويا ــ جيبو

١٤٣٨/١٠/٠٥ - ٢٠١٧/٠٦/٢٩

١٣٨٫٧٥

بوركينا
فاسو

٧٥٫٠٠
١ - بناء وتجهيز مدارس ابتدائيةالنيجر

      في جميع أقاليم النيجر 
٢ - سد كنداجي ( قرض إضافي) 

١٤٣٨/٠٤/١٠ - ٢٠١٧/٠١/٠٨

٤٦٨٫٧٥
١ - السكن االجتماعي (المرحلة الثانية)تونس

٢ - إنشاء وتجهيز مستشفيين
      صنف "ب" في مدينتي الجم وسبيبة

١٤٣٨/١١/٠٤ - ٢٠١٧/٠٧/٢٧ 

 ( أ ) قارة
إفريقيا

 ( أ ) قارة
إفريقيا
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١٤٨٢٫٦٠
(بماليين الرياالت)

المجموع الكلي ( ب )

٣٩٣٫٧٥
األردن

إعادة إنشاء وتأهيل
الطريق الصحراوي (عّمان ـ العقبة)

١٤٣٨/٠٦/٢٨ - ٢٠١٧/٠٣/٢٧

٦٠٫٠٠
أفغانستان

طريق آرملك – سابزاك
قلعة نو (قرض إضافي)

١٤٣٨/١٢/٠٥ - ٢٠١٧/٠٨/٢٧ ٢٤٣٫٧٥

١١٢٫٥٠
بنجالديش

إنشاء وحدات الحروق
وتجميل التشوه

١٤٣٩/٠١/١٨ - ٢٠١٧/١٠/٠٨

٢٧٣٫٧٥
سري النكا

١ - تطوير الضفة اليسرى لكالوقانقا
٢ - تطوير منطقة جامعة ويامبا

١٤٣٩/٠٢/٠٤ - ٢٠١٧/١٠/٢٤

طاجكستان 

( A&F) ١ - استكمال طريق كولياب كاليخمب الجزئين
٢ - تشييد وتجهيز عدد من المدارس الثانوية

(المرحلة الرابعة)

١٤٣٨/٠٨/٢١ - ٢٠١٧/٠٥/١٧

١ - إعادة إنشاء طريق الشمال ـ الجنوب
( الطريق البديل "بالكتشي ــ جالل أباد")

٢ - تـأهيل وتوسعة مستشفى طوارئ األطفال
العام بمدينة بشكيك

٣ -تشييد مدارس حكومية ١٤٣٨/٠٨/٢١ - ٢٠١٧/٠٥/١٧

٩٨٫٨٥
أوزبكستان

إعادة تأهيل وإنشاء شبكة المياه
في مدينتي كاسان ومبارك

والمناطق الريفية التابعة لها

١٤٣٨/٠٨/٢١ - ٢٠١٧/٠٥/١٧

٢١٢٫٥٠
(بماليين الرياالت)

المجموع الكلي ( ت )

٣٩٣٦٫٦٥ 
(بماليين الرياالت)

اإلجمالي (أ + ب + ت) 

( ت ) مناطق أخرى

١٠٠٫٠٠
كوبا 

تأهيل وتشييد عدد من المشاريع
االجتماعية في مدينة هافانا القديمة 

١٤٣٨/٠٨/٠٨ - ٢٠١٧/٠٥/٠٤ 

١١٢٫٥٠
ألبانيا

إعادة تأهيل
طريق نهر فلورا

١٤٣٨/٠٨/١٤ - ٢٠١٧/٠٥/١٠ 

٣٠٠٫٠٠
قيرغيزستان

(ب) قارة
آسيا

(ب) قارة
آسيا
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َعِة  ا ـ التوزيع القطاعي للقروض الُمَوقَّ ثانياً

دعم  يف  2017م  �صنة  خالل  ن�صاطه  ال�صندوق  وا�صل 
القت�صادية  القطاعات  من  عدد  يف  التنموية  امل�صاريع 
خطط  يف  عالية  باأولوية  حتظى  التي  والجتماعية 
من  كل  يف  النامية  ال��دول  من  عدد  يف  التنمية  وبرامج 
حظي  وقد  العامل.  من  اأخرى  ومناطق  واآ�صيا  اإفريقيا 
والت�����ص��الت  النقل  و  الجتماعية  البنية  قطاعا 
َم��ّول  حيث  امل�صاريع،  ع��دد  حيث  من  الكربى  باحل�صة 
الجتماعية،  البنية  قطاع  يف  ا  م�صروعاً  12 ال�صندوق 
بن�صبة  ريال  مليون   1635.10 بلغت  اإجمالية  بقيمة 
41.54٪ من اإجمايل املبالغ، منها 5 م�صاريع يف ال�صحة 
و4 م�صاريع يف التعليم وم�صروعان يف الإ�صكان والتنمية 
ال�صحي،  املياه وال�صرف  ا يف  ا واحداً احل�صرية وم�صروعاً
َمّول 12م�صروعااً يف قطاع النقل والت�صالت، منها  كما 
 1430.25 م��ق��داره  اإج��م��ايل  مببلغ  اإ�صافيان  قر�صان 
املمولة  املبالغ  اإجمايل  من   ٪36.33 مّثلت  ريال،  مليون 
وم�صروع  ال��ط��رق،  يف  ا  م�صروعاً  11 منها  ال�صنة،  لهذه 
بتمويل  الزراعة  قطاع  تالهما  ثم  املطارات،  يف  واحد 
4 م�صاريع منها م�صروع واحد ُموّل بقر�ٍض اإ�صايف، بلغت 
تكاليفها الإجمالية 456.00 مليون ريال متثل ما ن�صبته 
ال��ذي  الطاقة  فقطاع  املبالغ،  اإج��م��ايل  م��ن   ٪11.58
 415.30 مببلغ  تنمويني  م�صروعني  متويل  على  ا�صتمل 
مليون ريال متثل ما ن�صبته 10.55٪ من اإجمايل املبالغ، 

ويت�صح تفا�صيل ذلك من خالل اجلدول التايل:

٪ من اإلجماليالمبلغعدد المشاريع القطاع

121430.2536.33اأ - النقل والت�سالت
1 - النقل
 - الطرق

 - ال�سكك احلديدية
 - املوانئ البحرية

 - املطارات
 2 - الت�سالت

11
-
-
1
-

1359.00
-
-

71.25
-

34.52
-
-

1.81
-

4456.0011.58ب - الزراعة

2415.3010.55ت - الطاقة

121635.1041.54ث - البنية الجتماعية

1198.852.51 - املياه وال�سرف ال�سحي

24667.5016.96 - التعليم

35450.0011.43 - ال�سحة

42418.7510.64 - الإ�سكان والتنمية احل�سرية

ــــ-ج - ال�سناعة والتعدين

ــــ-ح - القطاعات الأخرى

303.936.65100.00الإجــمالــي

جدول رقم )1-1(

*مت اإ�سافة املبالغ املخ�س�سة لربنامج امللك �سلمان لتنمية �سبه جزيرة �سيناء دون اإ�سافة عدد امل�ساريع املذكورة �سابقاً.

)بماليين الرياالت(
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توقيع اتفاقية قر�ض بني ال�صندوق 
واململكة الأردنية الها�صمية

َعُة اتفاقياُت تمويِلها    ا ـ المشاريع الُمَوقَّ ثالثاً
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يه��دف امل�ص��روع اإىل دعم قطاع التعلي��م يف جمهورية النيج��ر ورفع نوعية 
الربام��ج التدريبية، وذلك للم�صاهمة يف حتقي��ق الربنامج الفرعي للتعليم 
والتدري��ب يف املناط��ق الريفي��ة يف الب��الد، وذلك ع��ن طري��ق ت�صييد 200 
مدر�ص��ة ابتدائية، يحتوي كل منها على ف�صلني درا�صيني بطاقة ا�صتيعابية 
ت��رتاوح م��ا بني 40 اإىل 50 طالبااً وطالبة، اأي ما يع��ادل 400 ف�صل درا�صي، 
اإىل جان��ب مكت��ب للمدير ومكاتب للمعلمني ودورات مي��اه. ويتكون امل�صروع 
م��ن الأعمال املدنية والتجهيزات، وتزويد املدار�ض بو�صائل التعليم احلديثة 
والأثاث والكتب املدر�صية. كما يت�صمن امل�صروع  تقدمي اخلدمات ال�صت�صارية 
ومراجع��ة الدرا�ص��ات التف�صيلي��ة واإعداد وثائ��ق املناق�ص��ة والإ�صراف على 

التنفيذ.

اسم المشروع 

بناء وتجهيز مدارس ابتدائية في جميع أقاليم النيجر

555.00 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

37.50 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

04/10/ 1438هـ   2017/01/08متاريخ توقيع التفاقية

نهاية �سنة  2018مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

مديرية البنية التحتية والتجهيزات املدر�سية -اجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
وزارة الرتبية الوطنية

النيجر
أهداف َووصف 

المشروع

وبرناجماً  م�سروعاً   11 متويل  يف  ال�سندوق  �ساهم  النيجر،  جمهورية  يف  التنمية  لعملية  "دعًما 
والطرق  الزراعة  لتمويل م�ساريع يف قطاعات  ريــال،  اإجمالية جتــاوزت 412 مليون  بقيمة  تنموياً، 

والتعليم وال�سحة، اإىل جانب دعم برامج التنمية القت�سادية" . 



التقرير ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي  للتنمية  2017 م 18

النيجر
أهداف َووصف 

المشروع
يهدف امل�صروع اإىل امل�صاهمة يف حت�صني املنظومة البيئية لنهر النيجر واملحافظة عليها، وحتقيق 
التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وتوليد الطاقة الكهربائية مما يرتتب عليه احلد من الفقر 
وتوفري فر�ض العمل يف البالد، وذلك من خالل اإن�صاء �صد قرب قرية كنداجي الواقعة على بعد 
187 كيلومرتااً �صمال غرب العا�صمة نيامي. ويتكون امل�صروع من الأعمال التح�صريية التي تت�صمن 
واإن�صاء �صد  ال�صد،  النهر وبناء حاجز قريب من موقع  اإن�صاء مباين الإدارة والأق�صام، وحتويلة 
 1.56 حوايل  تبلغ  تخزينية  وب�صعة  مرتااً   26 مبقدار  وارتفاع  كيلومرتات   8.40 بطول  ترابي 
الطاقة  لتوليد  وحمطة  الفيا�صانات  ت�صريف  من�صاآت  ت�صييد  وكذلك  املياه،  من  مكعب  مرت  مليار 
للنقل،  كهربائي  خط  واإن�صاء  للقوارب،  وممر  الري  ملياه  واآخر  ال�صرب  ملياه  وماأخذ  الكهربائية، 
وت�صييد الطريق املوؤدي لل�صد. كما يت�صمن متويل ال�صندوق اإن�صاء حمطة كهربائية حتتوي على 
البيئية والجتماعية  الربامج  اإىل جانب تطوير  للجزء رقم 3،  للنقل وحمطات  خط كهربائي 
مت�صمنااً ذلك اإزالة الأحرا�ض، وا�صتغالل الغابات، واإعادة توطني �صكان املنطقة وا�صت�صالح حوايل 
2.000 هكتار من الأرا�صي الزراعية. وتقدمي اخلدمات ال�صت�صارية والتدقيق املايل والقانوين 

واإن�صاء وحدة لإدارة امل�صروع.

اسم المشروع 

سد كنداجي

)قرض إضافي( 

3900.00 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

37.50 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

04/10/ 1438هـ   2017/01/08متاريخ توقيع التفاقية

نهاية �سنة  2019مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

املفو�سية العليا لتهيئة حو�ض نهر النيجراجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
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التنمية  على  �سلبي  تــاأثــري  لــه  كــان  املــعــبــدة،  الــطــرق  يف  نق�ض  مــن  ليبرييا  جمهورية  "تعاين 
طول  اإجمايل  من   ٪94 املعبدة  غري  الطرق  ن�سبة  تبلغ  حيث  البالد،  يف  والجتماعية  القت�سادية 

الطرق يف البالد.
ويعد م�سروع طريق اجنا - �ساليا امل�سروع الثاين الذي ميوله ال�سندوق يف ليبرييا، ليبلغ بذلك 
اإجمايل متويالت ال�سندوق يف هذا القطاع 106.8 ماليني ريال، متثل ما ن�سبته 48٪ من اإجمايل 

القرو�ض املقدمة لها".

ليبيريا
أهداف َووصف 

املشروع

يهدف امل�صروع اإىل تطوير قطاع النقل واملوا�صالت يف جمهورية ليبرييا، وذلك 
باإن�صاء طريق اجنا - �صاليا  بطول 81 كيلومرتااً وبعر�ض 7.5 اأمتار، مع كتفني 
 عر�ض كل منهما 1.5 مرت لكل جانب، بالإ�صافة اإىل ت�صييد  من�صاآت  ت�صريف  املياه

واجل�ص��ور وو�صائ��ل احلماي��ة  وال�صالم��ة  وحمطة مي��زان لقيا���ض الأحمال. 
ويتك��ون امل�ص��روع من الأعم��ال املدني��ة واخلدم��ات ال�صت�صاري��ة املتعلقة 
باإن�ص��اء الطري��ق والإ�ص��راف عل��ى التنفي��ذ، كما يت�صم��ن امل�ص��روع ا�صتمالك 
الأرا�ص��ي ون��زع  ملكية املن�صاآت واملزارع الواقعة يف ح��رم الطريق، اإىل جانب 
دع��م وحدة تنفي��ذ امل�ص��روع بتوفري املع��دات والآليات م��ن �صي��ارات واأجهزة 

حا�صب اآيل وتغطية امل�صاريف الت�صغيلية طوال فرتة تنفيذ امل�صروع.

اسم المشروع 

طريق انجا - سااليا 

356.62 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

75.00 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

05/13/ 1438هـ   2017/02/10متاريخ توقيع التفاقية

منت�سف �سنة  2019مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

وحدة تنفيذ البنى التحتية - وزارة الأ�سغال اجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
العامة
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امل�ساريع  تلك  �سملت  ت�ساد،  جمهورية  يف  تنموية  وبرامج  م�ساريع   5 متويل  يف  ال�سندوق  "�ساهم 
عدة قطاعات تنموية من طرق وتعليم وزراعة، اإىل جانب برامج دعم التنمية القت�سادية بقيمة 

اإجمالية بلغت 357 مليون ريال".

تشاد
أهداف َووصف 

المشروع
الريفية يف جمهورية  املناطق  الزراعي يف  القطاع  اإىل دعم وتعزيز دور  امل�صروع  يهدف 
فر�ض  عن  بحثااً  املدن  اإىل  املوا�صي  ومربي  املزارعني  �صغار  نزوح  لتفادي  وذلك  ت�صاد، 
املعي�صة. وياأتي ذلك من خالل ت�صييد عدد من ال�صدود ال�صغرى املخ�ص�صة لري الأرا�صي 
الزراعية و�صقي املا�صية. كما يهدف امل�صروع اإىل حتقيق الأمن الغذائي يف املناطق الريفية 
بالعتماد على مياه الأمطار غري املو�صمية لال�صتفادة منها يف اإنتاج املحا�صيل الزراعية 
وتربية املا�صية. ويتكون امل�صروع من الأعمال املدنية التي ت�صتمل على بناء �صدود �صغرى 
وحفر وجتهيز اآبار مفتوحة وا�صت�صالح الأرا�صي، وذلك ببناء 14 �صدااً �صغريااً، وحفر 30 
ا  اأي�صاً امل�صروع  املا�صية. ويت�صمن  ل�صقي  للزراعة، وكذلك 30 بئرااً مفتوحااً  بئرااً مفتوحااً 
اإجناز اأعمال حماية ال�صدود �صد الجنراف، وا�صت�صالح حوايل 1200 هكتار من الأرا�صي 
وم�صالخ،  للحيوانات  وحظائر  الزراعية،  واملواد  للم�صتلزمات  خمازن  واإن�صاء  الزراعية، 
والدعم  ال�صت�صارية،  اخلدمات  تقدمي  على  امل�صروع  ي�صتمل  كما  املا�صية.  بيع  واأ�صواق 

املوؤ�ص�صي لوحدة تنفيذ امل�صروع.

اسم المشروع 

تشييد سدود صغرى للزراعة وتربية الماشية في المناطق الريفية 

187.50 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

93.75 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

06/08/ 1438هـ   2017/03/07متاريخ توقيع التفاقية

نهاية �سنة  2021مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

املديرية العامة للهند�سة الريفية ومياه الري - اجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
وزارة الإنتاج والري واملعدات الزراعية 
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تنموًيا،  وبرناجًما  م�سروًعا   12 كينيا  جمهورية  يف  ال�سندوق  مولها  التي  امل�ساريع  عدد  "بلغ 
اإجمالية  ال�سحي والطرق والطاقة والزراعة وال�سحة، بقيمة  املياه وال�سرف  تركزت يف قطاعات 

جتاوزت 537 مليون ريال ".

كينيا
أهداف َووصف 

املشروع

ومعاجلة  ت�صخي�ض  جمال  يف  املتخ�ص�صة  الطبية  اخلدمات  وتقدمي  توفري  اإىل  امل�صروع  يهدف 
اأمرا�ض ال�صرطان ل�صكان مقاطعة كي�صي بوجه خا�ض ولإقليم جنوب غرب كينيا و�صكان املناطق 
اإىل خف�ض  امل�صروع  واأوغندا ب�صكل عام. كما يهدف  املجاورة يف جمهوريتي تنزانيا  احلدودية 
اإىل  الو�صول  وتكاليف  العالج  تكاليف  وتقليل   ال�صرطان  اأمرا�ض  الناجمة عن  الوفيات  معدل 
املتعلقة  املدنية  الأعمال  من  امل�صروع  ويتكون  البالد،  وخارج  نريوبي  يف  ال�صرطان  عالج  مراكز 
باإن�صاء مبنى م�صت�صفى رئي�صي متعدد الأدوار على م�صاحة تبلغ 5000 مرت مربع، وربط املبنى 
ا من طرق ومياه و�صرف �صحي وغاز وكهرباء وهاتف اإىل  اجلديد بخدمات امل�صت�صفى القائم حالياً
جانب تن�صيق احلدائق ومواقف ال�صيارات. كما يت�صمن امل�صروع توفري املعدات والأجهزة الطبية 
التي ت�صمل اأجهزة العالج الإ�صعاعي احلديثة وم�صتلزماتها، وتزويد امل�صت�صفى بالأثاث الطبي، 
وي�صمل اأجهزة مراقبة لوحدات التنومي والعناية املركزة، والثاث غري الطبي، وي�صتمل على 
تاأثيث مكاتب الأطباء والفنيني واملمر�صني ومكاتب الإدارة واملكتبة وقاعات النتظار. ويت�صمن 
متويل ال�صندوق تدريب الطاقم الطبي والفني، وتزويد املبنى بالطاقة الكهربائية ونظام حتكم 
رديف عند انقطاع التيار الكهربائي، اإ�صافة اإىل دعم وحدة تنفيذ امل�صروع وتقدمي اخلدمات 

ال�صت�صارية والإ�صراف على التنفيذ. 

اسم المشروع 

مركز السرطان بمستشفى كيسي

85.50 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

37.50 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

07/15/ 1438هـ   2017/04/12متاريخ توقيع التفاقية

اإبريل �سنة 2020مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

وزارة ال�سحة اجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
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جيبوتي
أهداف َووصف 

المشروع
يهدف امل�صروع اإىل تطوير قطاع النقل واملوا�صالت يف جمهورية جيبوتي، وياأتي ذلك يف 
اإطار رفع كفاءة وحت�صني ال�صالمة مل�صتخدمي طريق جيبوتي � تاجورا طريق امللك فهد بن 
عبدالعزيز اآل �صعود "رحمه اهلل"، الذي يبلغ طوله الإجمايل نحو 151 كيلومرتااً، وذلك 
املت�صاقطة  ال�صخور  نتيجة  ت�صررت  التي  الطريق  اأجزاء  بع�ض  تاأهيل  اإعادة  خالل  من 
البالد يف  اأ�صابت  التي  الفي�صانات  لها ب�صبب  التي تعر�ض  من �صفوح اجلبال والنهيارات 
�صنة 2015م، وذلك للم�صاهمة يف احلد من احلوادث الناجمة عن رداءة الو�صع احلايل 
للطريق ورفع معدل ا�صتخدامه من قبل ال�صيارات ال�صغرية وال�صاحنات. ويتكون امل�صروع 
من الأعمال املدنية املتمثلة  يف اإعادة �صفلتة اأجزاء الطريق املت�صررة، واإعادة تاأهيل 397 
قناة ت�صريف للمياه على طول م�صار الطريق، بالإ�صافة اإىل اأعمال احلماية الإ�صمنتية، 
و�صع حواجز ال�صالمة املرورية واللوحات الإر�صادية على م�صار الطريق، واإ�صافة حواجز 
حديدية لقنوات ت�صريف املياه للحماية من الفي�صانات، وو�صع حواجزحماية للطريق 
مراجعة  من  ال�صت�صارية  اخلدمات  تقدمي  امل�صروع  يت�صمن  كما  ال�صخور.  ت�صاقط  ملنع 

الت�صاميم  واإعداد م�صتندات املناق�صة والإ�صراف واملراقبة على تنفيذ الأعمال.

اسم المشروع 

إعادة تأهيل طريق جيبوتي - تاجورا 

)طريق الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود(

"جتاوز اإجمايل مبالغ القرو�ض التي قدمها ال�سندوق جلمهورية جيبوتي 581 مليون ريال، وذلك 
للم�ساهمة يف متويل عدد من امل�ساريع والربامج التنموية يف قطاعات النقل واملوا�سالت والتعليم 
واملياه والإ�سكان والتنمية احل�سرية، اإىل جانب دعم برامج التنمية القت�سادية والجتماعية لرفع 

م�ستوى التنمية يف البالد".

101.25 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

101.25 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

07/16/ 1438هـ   2017/04/13متاريخ توقيع التفاقية

نهاية �سنة  2019مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

الوكالة اجليبوتية للطرق -اجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
 وزارة التجهيز والنقل 
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السنغال
أهداف َووصف 

املشروع

يه��دف امل�ص��روع اإىل  دعم قطاع النقل واملوا�ص��الت يف جمهورية ال�صنغال، وذلك عن 
طري��ق ا�صتكم��ال �صفلت��ة الطريق الوطني رق��م 1 )تامبكوندا-  قودي��ري - كيديرا 
- ب��اكل( الذي ميثل من خ��الل موقعه ال�صرتاتيجي حمورااً حيوي��ااً لتعزيز التبادل 
التجاري مع البلدان املجاورة وهي مايل وبوركينا فا�صو والنيجر، و�صي�صاهم امل�صروع 
يف تنمي��ة  ومكافحة الفقر يف اجلهة ال�صرقية من البالد، وكذلك يف حت�صني م�صتوى 
خدم��ات �صبك��ة الط��رق الوطنية م��ن خالل تقلي��ل الزم��ن امل�صتغرق عل��ى الطريق 
وتخفي���ض تكالي��ف و�صائ��ل النقل. ويتك��ون امل�صروع م��ن الأعمال املدني��ة  املتعلقة 
باإع��ادة تاأهي��ل الطريق احلايل ور�صفه بالإ�صفلت بط��ول 80 كيلومرتااً وعر�ض 7.2 
اأمت��ار، م��ع اإن�صاء م�صالك ترابي��ة لفك العزلة ع��ن املنطقة، وبناء اأ�ص��وار للمدار�ض 
الواقع��ة يف م�ص��ار الطريق حلماي��ة الطلبة من خماط��ر احلوادث، وحف��ر اآبار مياه 
خلدم��ة امل�صافري��ن و�ص��كان املنطقة، واإن�ص��اء مراك��ز لالإ�صعاف. كم��ا يت�صمن متويل 
ال�صن��دوق تقدمي اخلدم��ات الهند�صية م��ن مراجع��ة الت�صاميم واإع��داد م�صتندات 

املناق�صة، والإ�صراف على تنفيذ الأعمال.

اسم المشروع 

إعادة تأهيل طريق تامبكوندا ــ قوديري

ال�سندوق  ميوله  الذي  ال�سابع  امل�سروع  قوديري   - تامبكوندا  طريق  تاأهيل  اإعادة  م�سروع  "يعد 
القطاع  هذا  ال�سندوق يف  موله  ما  اإجمايل  ي�سل  وبذلك  ال�سنغال،  الطرق يف جمهورية  يف قطاع 

337.35 مليون ريال متثل ما ن�سبته 29٪ من اإجمايل القرو�ض املقدمة لها".

215.62 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

112.50 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

07/25/ 1438هـ   2017/04/22متاريخ توقيع التفاقية

نهاية �سنة  2020مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

هيئة اأعمال واإدارة الطرق -   وزارة البنية اجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
التحتية والنقل الربي وفك العزلة
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كوبا
أهداف َووصف 

المشروع

هافانا  مدينة  ل�صكان  املعي�صية  الظروف  وحت�صني  تعزيز  اإىل  امل�صروع  يهدف 
القدمية، من خالل ت�صييد وتاأهيل عدد من امل�صاكن واملباين واملراكز التاريخية 
امل�صروع  ويتكون  الت�صالت.  وخدمات  العامة  اخلدمات  وتوفري  والجتماعية 
ا ي�صم 368 وحدة  �صكنياً ا  املدنية وت�صمل ت�صييد وتاأهيل 26 جممعاً من الأعمال 
املعلومات  نظام  وحتديث  وتوفري  وثقافية،  تعليمية  مباٍن   4 وتاأهيل  �صكنية، 
القدمية،  هافانا  ملدينة  املعلومات  �صبكات  تو�صعة  وي�صمل  الت�صال  وخدمات 

وتوفري معدات البناء لت�صييد وتاأهيل الأعمال املتعلقة بتنفيذ امل�صروع.

اسم المشروع 

تأهيل وتشييد عدد من المشاريع االجتماعية في مدينة هافانا القديمة

اأخرى  مناطق  اإىل  لت�سل  والأ�سيوية،  الإفريقية  الــدول  حــدود  ال�سندوق  م�ساهمات  "جتاوزت 
البنية  قــطــاع  يف  تــركــزت  كــوبــا  جلمهورية  تنموية  م�ساريع   5 الــ�ــســنــدوق  قــدم  حيث  الــعــامل،  مــن 

الجتماعية من �سحة ومياه و�سرف �سحي واإ�سكان، بقيمة اإجمالية جتاوزت 557 مليون ريال".

550.00 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

100.00 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

08/08/ 1438هـ   2017/05/04متاريخ توقيع التفاقية

نهاية �سنة  2020مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

املكتب التاريخي ملدينة هافانا القدمية اجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
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مدغشقر
أهداف َووصف 

املشروع

وذلك  مدغ�صقر،  جمهورية  يف  واملوا�صالت  النقل  قطاع  تطوير  اإىل  امل�صروع  يهدف 
لفك العزلة عن املناطق النائية وربطها باملراكز الإدارية والقت�صادية، وحت�صني 
كفاءة املرور وال�صالمة على الطرق وت�صهيل عملية تنقل �صكان الأرياف اإىل املناطق 
اخلدمات  اإىل  الو�صول  وت�صهيل  الزراعية  املنتجات  نقل  يف  وامل�صاهمة  احل�صرية، 
ويتكون  البالد.  يف  التنمية  عملية  على  اإيجابااً  ينعك�ض  مما  وال�صحية  التعليمية 
كيلومرتااً  بطول 75.6  م�صفلت  طريق  اإن�صاء  خالل  من  املدنية  الأعمال  من  امل�صروع 
وبعر�ض 6 اأمتار واأكتاف بعر�ض 1.25 مرت، اإىل جانب ت�صييد 7 ج�صور بطول 920 
مرتااً. كما يت�صمن متويل ال�صندوق دعم وحدة تنفيذ امل�صروع بتوفري اأربع �صيارات 
وتقدمي  الأرا�صي،   وا�صتمالك  اآيل  حا�صب  واأجهزة  مكتبية  وجتهيزات  رباعي  دفع 
الفنية  الدرا�صات  وحتديث  اإع��داد  ت�صمل  التي  وال�صت�صارية  الهند�صية  اخلدمات 

والبيئية، واإعداد ملف املناق�صة، والإ�صراف واملراقبة على تنفيذ الأعمال.

اسم المشروع 

طريق سوانيرانا إيفونقو - فاهيب

متويله  خالل  من  مدغ�سقر  جمهورية  يف  التنمية  ودعــم  متويل  يف  ن�ساطه  ال�سندوق  "وا�سل 
الــثــالــث يف قــطــاع الــطــرق لي�سل بذلك  املــ�ــســروع  الـــذي يعد  �ــســوانــريانــا - فاهيب  مــ�ــســروع طــريــق 
اإجمايل  اإىل 129 مليون ريــال، متثل ما ن�سبته 70٪ من  القطاع  ال�سندوق يف هذا  اإجمايل متويل 

مبالغ القرو�ض املقدمة لها".

314.44 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

52.50 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

08/09/ 1438هـ   2017/05/05متاريخ توقيع التفاقية

منت�سف �سنة  2019مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

هيئة طرق مدغ�سقر - وزارة الأ�سغال العامةاجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
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ألبانيا
أهداف َووصف 

المشروع
يه��دف امل�ص��روع اإىل تطوير قط��اع النقل واملوا�ص��الت يف جمهورية األبانيا، وذل��ك لدعم عملية 
التنمي��ة القت�صادي��ة والجتماعية يف منطقة فلورا الواقعة جن��وب البالد، وذلك للم�صاهمة 
يف حت�ص��ني خدمات نقل الركاب والب�صائع وتقليل زمن التنقل بني املناطق وتخفي�ض التكاليف، 
اإ�صاف��ة اإىل حت�ص��ني كفاءة املرور وال�صالم��ة على الطرق. ويتكون امل�صروع م��ن الأعمال املدنية 
الت��ي ت�صم��ل اإعادة اإن�صاء وتاأهي��ل الطريق القائم بني م��دن "فلورا- ب�صكيب��ي- �صابريو" البالغ 
طول��ه ح��وايل 94 كيلوم��رتااً، وال��ذي يت�ص��ل مع الطري��ق الدويل "ليف��ان- تبلني" ع��رب مدينة 
�صيلن���ض، وتو�صعت��ه ليت�صمن م�صار بعر���ض 3.5 اأمت��ار يف كل اجتاه، كما يت�صمن امل�ص��روع اإعادة 
اإن�ص��اء وتاأهي��ل اجل�صور القائمة، وت�صييد ع��دد من اجل�صور اجلديدة، اإىل جان��ب اأعمال اإعادة 
تاأهي��ل من�ص��اآت ت�صري��ف املي��اه وتوفري م�صتلزم��ات ال�صالم��ة وعالمات عب��ور امل�ص��اة، والإنارة، 
بالإ�صاف��ة اإىل تق��دمي اخلدمات الإ�صت�صاري��ة من مراجعة الت�صاميم واإع��داد وثائق املناق�صة 

والإ�صراف على تنفيذ امل�صروع.

اسم المشروع 

إعادة تأهيل طريق نهر فلورا 

يف  الطرق  قطاع  يف  ال�سندوق  ميوله  الذي  الثالث  امل�سروع  فلورا  نهر  طريق  تاأهيل  اإعادة  "يعد 
جمهورية األبانيا، وبذلك ي�سل اإجمايل متويل ال�سندوق لهذا القطاع 251.25 مليون ريال".

270.00 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

112.50 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

08/14/ 1438هـ   2017/05/10متاريخ توقيع التفاقية

نهاية  �سنة  2020مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

�سندوق التنمية الألبايناجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ



27التقرير ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي  للتنمية  2017 م

األردن
أهداف َووصف 

املشروع

الها�صمية،  الأردنية  اململكة  يف  الطرق  قطاع  وتطوير  تنمية  اإىل  امل�صروع  يهدف 
وذلك من خالل اإعادة اإن�صاء وتاأهيل الطريق ال�صحراوي احلايل الذي يعترب اأحد 
ا من  اأبرز الطرق الدولية الرئي�صية يف البالد، والبالغ طوله 330 كيلومرتااً انطالقاً
العا�صمة عّمان مرورااً مبحافظات الكرك والطيفية ومّعان حتى ي�صل اإىل مدينة 
العقبة. ويتكون امل�صروع من الأعمال املدنية التي ت�صتمل على اإعادة اإن�صاء وتاأهيل 
الطريق ابتداءاً من تقاطع طريق مطار امللكة علياء ومرورااً مبنطقة دبة حانوت 
باجتاه مدينة العقبة بطول 302 كيلومرت مكون من م�صارين لكل اجتاه بعر�ض 3.7 
اأمتار لكل م�صار، وكتف خارجي بعر�ض 2.4 مرت وكتف داخلي بعر�ض 1.2 مرت، 
وجزيرة و�صطية بعر�ض 8.5 اأمتار، بالإ�صافة اإىل اإ�صالح طبقات الأ�صا�ض واإعادة 
املرورية  ال�صالمة  واإر���ص��ادات  واخلر�صانية،  املعدنية  احلواجز  وو�صع  ال�صفلتة 
ال�صندوق  متويل  يت�صمن  كما  الأمطار.  لت�صريف  ونظام  امل�صاة  ج�صور  وت�صييد 
املناق�صات  وم�صتندات  الت�صاميم  مراجعة  من  ال�صت�صارية  اخلدمات  تقدمي 

والإ�صراف على تنفيذ الأعمال.

اسم المشروع 

إعادة إنشاء وتأهيل الطريق الصحراوي )عّمان - العقبة(

"حظيت اململكة الأردنية الها�سمية بدعم كبري من ال�سندوق لتمويل امل�ساريع والربامج التنموية 
ذات الأولـــويـــة، حــيــث �ــســاهــم يف متــويــل 20 مــ�ــســروعــاً وبــرنــاجًمــا تــنــمــوًيــا �سملت  قــطــاعــات النقل 
والتعدين،  وال�سناعة  والزراعة  وال�سحة  والتعليم  ال�سحي  وال�سرف  واملياه  والطاقة  والت�سالت 

مببلغ اإجمايل جتاوز 1777 مليون ريال".

820.00 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

393.75 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

06/28/ 1438هـ   2017/03/27متاريخ توقيع التفاقية

نهاية �سنة  2020مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكاناجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
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طاجكستان
أهداف َووصف 

المشروع
يهدف امل�صروع اإىل تعزيز وتطوير قطاع النقل واملوا�صالت يف جمهورية طاجك�صتان، وذلك من 
خالل اإ�صتكمال طريق كولياب- كاليخمب الذي يربط العا�صمة دو�صنبيه باحلدود ال�صينية، 
وكذلك  كيلومرتااً،   32 بطول  و�صوراباد  كولياب  مدينتي  بني  يربط  الذي  اجلزء  اإن�صاء  عرب 
اجلزء الذي يريط بني مدينتي �صكيف وكاليخمب بطول 26 كيلومرتااً، و�صي�صاهم امل�صروع يف 
تقليل الوقت امل�صتغرق وتكلفة التنقالت مل�صتخدمي هذين الطريقني، وزيادة احلركة التجارية 
املدنية  الأعمال  من  امل�صروع  ويتكون  البالد،  يف  القت�صادي  النمو  وتعزيز  العمل،  وفر�ض 
ا الأعمال الرتابية والر�صف وت�صييد  لإن�صاء الطريقني البالغ طولهما 58 كيلومرتااً، مت�صمناً
اجل�صور وقنوات لت�صريف املياه واإن�صاء حمطات لوزن ال�صاحنات. كما يت�صمن امل�صروع توفري 
معدات ال�صيانة امل�صتقبلية للطريق، مع دعم وحدة متابعة تنفيذ الأعمال والتدقيق املايل 
وم�صتندات  الت�صاميم  مراجعة  على  ت�صتمل  التي  الهند�صية  اخلدمات  وتوفري  امل�صروع،  على 

املناق�صات والإ�صراف على التنفيذ.

اسم المشروع 

)A&F(  استكمال طريق كولياب - كاليخمب الجزئين

جمهورية  يف  الجتماعية  والبنية  واملوا�سالت  النقل  قطاعي  دعم  يف  ال�سندوق  جلهود  "امتداًدا 
بقيمة  والتعليم  الطرق  لدعم  تنمويني  قر�سني  ال�سنة  هــذه  خــالل  ال�سندوق  قــدم  طاجك�ستان، 
اإجمالية بلغت 243.75 مليون ريال، وبذلك بلغ عدد امل�ساريع التي �ساهم بها ال�سندوق 10 م�ساريع 

تنموية بقيمة اإجمالية جتاوزت 557 مليون ريال".

427.50 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

112.50 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

08/21/ 1438هـ   2017/05/17متاريخ توقيع التفاقية

نهاية �سنة  2021مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

وزارة النقلاجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
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طاجكستان
أهداف َووصف 

املشروع

يهدف امل�صروع اإىل تطوير وحت�صني التعليم العام يف جمهورية طاجك�صتان، 
من  املتزايدة  الأع��داد  ملواجهة  التعليمية  املباين  من  احتياجاتها  وتوفري 
من  متفرقة  مناطق  يف  املدار�ض  من  عدد  ت�صييد  خالل  من  وذل��ك  الطالب، 
التعليم  امل�صروع �صمن املرحلة الرابعة من برنامج وزارة  البالد، وياأتي هذا 
من  جمموعة  وجتهيز  واإك��م��ال  اإن�صاء  خاللها  من  ت�صتهدف  التي  والعلوم 
املدار�ض حتى �صنة 2021م. ويتكون امل�صروع من الأعمال املدنية التي ت�صمل 
بناء وا�صتكمال عدد من املدار�ض يف كل من منطقة خاتون و�صوخت واملناطق 
بالأثاث  املدار�ض  تزويد  على  ال�صندوق  دعم  ي�صتمل  كما  لهما.  التابعة 
الت�صاميم  اإعداد  من  ال�صت�صارية  اخلدمات  وتقدمي  التعليمية،  والو�صائل 

وم�صتندات املناق�صات والإ�صراف على التنفيذ.

اسم المشروع 

تشييد وتجهيز عدد من المدارس الثانوية )المرحلة الرابعة(

131.25 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

131.25 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

08/21/ 1438هـ   2017/05/17متاريخ توقيع التفاقية

نهاية �سنة  2022مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

وزارة التعليم والعلوماجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
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قيرغيزستان
أهداف َووصف 

المشروع
يه��دف امل�ص��روع اإىل دعم قطاع النق��ل واملوا�صالت يف جمهوري��ة قريغيز�صتان، وحت�صني 
وتطوي��ر �صبك��ة النقل الربي ب��ني الأقاليم ال�صمالي��ة واجلنوبية من الب��الد، وذلك من 
خ��الل اإع��ادة اإن�ص��اء وتاأهيل طري��ق ال�صم��ال اجلنوب الراب��ط بني مدينت��ي "بالكت�صي 
وج��الل اأب��اد"، مل��ا له م��ن اأهمية يف رف��ع م�صت��وى التنمي��ة القت�صادي��ة والجتماعية، 
وت�صهيل حركة مرور ال�صكان والب�صائع يف املناطق التي مير بها الطريق، وتقليل امل�صافة 
ب��ني العا�صم��ة ب�صكي��ك ومدين��ة اأو���ض الواقعة يف جن��وب الب��الد، ويتك��ون امل�صروع من 
الأعم��ال املدنية التي ت�صمل اإعادة وتاأهيل جزء الطريق الواقع بني مدينتي "بالكت�صي 
وج��الل اأب��اد" البالغ طول��ه 24 كيلومرتااً، واإن�ص��اء حمطة وزن ال�صاحن��ات. كما يت�صمن 
متوي��ل ال�صندوق دع��م وحدة التنفيذ والتدقيق املايل عل��ى امل�صروع، وتقدمي اخلدمات 
ال�صت�صاري��ة الت��ي ت�صم��ل مراجع��ة الت�صامي��م وم�صتن��دات املناق�ص��ة والإ�ص��راف على 

التنفيذ.

اسم المشروع 

إعادة إنشاء طريق الشمال ـ الجنوب 

) الطريق البديل »بالكتشي ــ جالل أباد«(

النقل  قطاع  على  وزعت  م�ساريع   3 بتمويل  ال�سنة  هذه  خالل  قريغيز�ستان  جمهورية  "حظيت 
وال�سحة والتعليم بقيمة اإجمالية بلغت 300 مليون ريال، وياأتي ذلك يف اإطار جهود ال�سندوق يف 

دعم البلدان النامية يف اآ�سيا الو�سطى".

162.75 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

75.00 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

08/21/ 1438هـ   2017/05/17متاريخ توقيع التفاقية

نهاية  �سنة   2018مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

وزارة النقل والطرقاجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
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قيرغيزستان
أهداف َووصف 

املشروع

يه��دف امل�ص��روع اإىل تطوي��ر القط��اع ال�صح��ي يف جمهوري��ة قريغيز�صت��ان، 
وحت�ص��ني اخلدم��ات ال�صحية يف جمال طب الأطف��ال، وذلك من خالل ت�صييد 
وجتهي��ز مبنى اجلراحة يف م�صت�صفى طوارئ الأطفال العام مبدينة ب�صكيك. 
ويتكون امل�صروع من الأعمال املدنية التي ت�صمل ت�صييد مبنى اجلراحة املكون 
م��ن 5 طواب��ق مب�صاحة اإجمالية قدره��ا 10 اآلف مرت مربع، عل��ى اأر�ض تبلغ 
م�صاحته��ا 20 األف مرت مربع، بطاق��ة ا�صتعيابية تقدر بنحو 400 �صرير، كما 
ي�صم��ل متوي��ل ال�صندوق توف��ري التجهيزات واملع��دات الطبية وغ��ري الطبية 
والأث��اث ملبنى اجلراحة، وتقدمي اخلدمات ال�صت�صارية من اإعداد للت�صاميم 

وم�صتندات املناق�صات والإ�صراف على التنفيذ.

اسم المشروع 

تأهيل وتوسعة مستشفى طوارئ األطفال العام بمدينة بشكيك

112.50 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

112.50 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

08/21/ 1438هـ   2017/05/17متاريخ توقيع التفاقية

نهاية �سنة 2019مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

وزارة ال�سحة  اجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
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قيرغيزستان
أهداف َووصف 

المشروع

يهدف امل�صروع اإىل تطوير وحت�صني التعليم العام يف جمهورية قريغيز�صتان، 
وتوف��ي�ر احتي�اج�ات البالد من املباين التعليمية ملواجهة الأعداد املتزايدة 
من  خمتلفة  مبناطق  املدار�ض  من  عدد  ت�صييد  خالل  من  وذلك  الطالب،  من 
البالد. وياأتي ذلك يف اإطار خطة احلكومة لإن�صاء واإكمال عدد من املدار�ض 
لتطوير قطاع التعليم، ويتكون امل�صروع من الأعمال املدنية التي ت�صمل ت�صييد 
16 مدر�صة ترتاوح طاقتها ال�صتيعابية ما بني 150 اإىل 550 طالبااً وطالبة، 
توفري  ال�صندوق  متويل  يت�صمن  كما  اجلمهورية.  مناطق  معظم  على  موزعة 
اإعداد  من  ال�صت�صارية  اخلدمات  وتقدمي  للمدار�ض،  والأث��اث  التجهيزات 

للت�صاميم وم�صتندات املناق�صات والإ�صراف على التنفيذ. 

اسم المشروع 

تشييد مدارس حكومية

112.50 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

112.50 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

08/21/ 1438هـ   2017/05/17متاريخ توقيع التفاقية

نهاية �سنة  2019مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

الهيئة احلكومية للهند�سة املعمارية والبناء اجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
والإ�سكان واخلدمات املجتمعية
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أوزبكستان
أهداف َووصف 

املشروع

اأوزبك�صتان، ورفع م�صتوى  ال�صرب يف جمهورية  اإىل حت�صني خدمات مياه  امل�صروع  يهدف 
الظروف املعي�صية لل�صكان يف منطقة كا�صكادريا، وذلك من خالل اإعادة اإن�صاء نظام توفري 
املياه للمراكز يف حمافظتي كا�صان ومبارك والتجمعات الريفية املتاخمة خلطوط نقل 
"كتاب �صخري�صاب اجلويف"، كما يهدف اإىل رفع م�صتوى جودة املياه عن  املياه من خزان 
طريق اإعادة تاأهيل �صبكة وحمطات �صخ املياه واإن�صاء قنوات توزيع للمياه. و�صي�صاهم هذا 
امل�صروع يف تقليل م�صتوى الفقر ورفع م�صتوى ال�صحة العامة واملعي�صة لل�صكان امل�صتهدفني، 
وزيادة تاأمني املياه ال�صاحلة لل�صرب للم�صاكن واملرافق التجارية وال�صناعية من 6500 
مرت مكعب يف اليوم لت�صل اإىل 34 األف مرت مكعب يف اليوم. ويتكون امل�صروع من الأعمال 
املدنية التي ت�صمل اإعادة تاأهيل خطني لنقل املياه، ومتديد اأنابيب الربط، واإعادة تاأهيل 
حمطات ال�صخ للمياه وتاأ�صي�ض �صبكات توزيع املياه. كما يت�صمن متويل ال�صندوق تقدمي 

اخلدمات ال�صت�صارية والإ�صراف على التنفيذ.

اسم المشروع 

إعادة تأهيل وإنشاء شبكة المياه في مدينتي كاسان ومبارك 

والمناطق الريفية التابعة لها

الريفية،  املناطق  معظم  يف  لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  يف  نق�ض  من  اأوزبك�ستان  جمهورية  "تعاين 
م�ساريع  ثالثة  ال�سندوق  مــّول  فقد  البالد،  يف  التنمية  عملية  يف  كبري  دور  من  املياه  مل�ساريع  وملا 
يف قطاع املياه، جتاوزت قيمتها 213 مليون ريال، متثل ما ن�سبته 31٪ من اإجمايل مبالغ القرو�ض 

املقدمة لها".

    197.66 مليون ريال التكاليف الكلية للم�سروع

98.85 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

08/21/ 1438هـ   2017/05/17م تاريخ توقيع التفاقية

نهاية �سنة 2022مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

وكالة اخلدمات البلدية الأوزبكيةاجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
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جامبيا
أهداف َووصف 

المشروع
ياأتي متويل هذا امل�صروع كقر�ض اإ�صايف ل�صتكمال الأعمال الإ�صافية مل�صروع اإعادة تاأهيل 
من  له  ملا  2009م،  �صنة  يف  متويله  لل�صندوق  �صبق  الذي  الدويل  باجنول  مطار  وتطوير 
اأهمية يف تطوير قطاع النقل واملوا�صالت يف البالد. ويتكون امل�صروع من الأعمال املدنية 
املتمثلة يف ترميم واإعادة تاأهيل �صالت املطار، مبا يف ذلك اأنظمة التكييف واأجهزة نقل 
املياه،  دورات  تاأهيل  واإع��ادة  القدوم،  �صالة  يف  للمكاتب  اإ�صايف  طابق  واإن�صاء  الأمتعة، 
وتوريد  الإر�صادية،  واللوحات  الرئي�صية  لل�صالة  والتجهيزات  الأثاث  وتركيب  وتوريد 
باملبنى  املحيطة  اخلارجية  املمرات  اأر�صفة  وتهيئة  امل�صافرين،  ت�صجيل  كبائن  وتركيب 
حت�صني  واأعمال  الالزمة،  بالأجهزة  وتزويده  املراقبة  برج  وترميم  النتظار،  ومنطقة 
الواجهة اخلارجية ل�صالة املطار، وتوريد وتركيب م�صدر ثانوي للطاقة. ويت�صمن متويل 

ال�صندوق كذلك تقدمي اخلدمات ال�صت�صارية والت�صاميم والإ�صراف على التنفيذ.

اسم المشروع 

إعادة تأهيل وتطوير مطار بانجول الدولي  »المرحلة الثانية«

)قرض إضافي(

جمهورية  يف  متويلها  يف  ال�سندوق  �ساهم  التي  املــطــارات  مل�ساريع  امــتــداًدا  امل�سروع  هــذا  "ياأتي 
جامبيا البالغ عددها 3 مطارات، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 138.77 مليون ريال".

71.25 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

71.25 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

08/21/ 1438هـ   2017/05/17متاريخ توقيع التفاقية

نهاية �سنة 2019مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

هيئة الطريان املديناجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
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بوركينا فاسو
أهداف َووصف 

املشروع

يه��دف هذا امل�صروع اإىل تعزيز قطاع النقل واملوا�صالت يف جمهورية بوركينا فا�صو، 
وذل��ك باإن�ص��اء طري��ق م�صفل��ت بط��ول 115 كيلومرتااً م��ن مدينة "وايقوي��ا" ويعرب 
مدين��ة "تيت��او" وينته��ي مبدينة "جيب��و".  ويتكون امل�ص��روع من الأعم��ال املدنية 
املت�صمن��ة اإن�صاء طريق مكون م��ن م�صارين بعر�ض 7 اأمتار مع اأكتاف جانبية بعر�ض 
1.5 م��رت لكل جانب يف املناطق املفتوحة، وبعر���ض 8 اأمتار واأكتاف جانبية بعر�ض 
مرتين لكل جانب يف املدن التي مير بها الطريق، اإىل جانب اإن�صاء مركزين لتح�صيل 
الر�صوم مل�صتخدمي الطريق على خمرج مدينة  "وايقويا" ومدخل مدينة  "جيبو"، 
وكذل��ك اإن�ص��اء ا�صرتاح��ة وتهيئة ع��دة تقاطعات. كم��ا يت�صمن متوي��ل ال�صندوق 
اإجن��از الأعم��ال اخلا�ص��ة باحلماية البيئية، ودع��م وحدة تنفيذ امل�ص��روع بتوفري 
اأرب��ع �صيارات نقل دفع رباعي، وجتهي��زات مكتبية وحا�صوبية، وتدريب فريق عمل 

الوحدة، والتدقيق املايل والفني عند نهاية اأعمال التنفيذ.

اسم المشروع 

إنشاء طريق وايقويا - جيبو

بحرية  منافذ  وجود  لعدم  العزلة  من  تعاين  التي  الإفريقية  الدول  من  فا�سو  بوركينا  جمهورية  "تعد 
الطرق،  قطاع  يف  م�ساريع   5 متويل  يف  ال�سندوق  �ساهم  العزلة  هــذه  ولفك  اخلــارجــي،  بالعامل  تربطها 
اإىل جانب متويله مطاراً دولًيا بتكلفة اإجمالية جتاوزت 393 مليون ريال، لي�ساهم بذلك يف ربطها بالدول 

املجاورة ذات املنافذ البحرية لتعزيز التبادل التجاري وت�سهيل عملية النقل يف البالد".

306.60 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

138.75 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

10/05/ 1438هـ   2017/06/29متاريخ توقيع التفاقية

اإبريل  �سنة 2021مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

وزارة البنية التحتيةاجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
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تونس
أهداف َووصف 

المشروع

يهدف امل�صروع اإىل تطوير قطاع ال�صحة يف اجلمهورية التون�صية وتوفري اخلدمات 
املر�صى  ا�صتقبال  و�صرعة  الكربى  امل�صت�صفيات  عن  العبء  لتخفيف  الطبية 
واحلالت الطارئة، وذلك من خالل اإن�صاء م�صت�صفيني من �صنف "ب" يف مدينتي 
اجلم و�صبيبة الواقعتني يف و�صط البالد. ويتكون امل�صروع من الأعمال املدنية التي 
الطبية  والعيادات  لالأق�صام  الكهروميكانيكية  والأنظمة  املباين  اإن�صاء  تت�صمن 
والإدارية، واإن�صاء �صبكات اخلدمات العامة وجتهيزها باملعدات الالزمة، وتوريد 
وتركيب الأجهزة والأثاث والأدوات الطبية وتوفري �صيارات لالإ�صعاف. كما ي�صمل 
متويل ال�صندوق تقدمي اخلدمات الهند�صية والفنية واخلدمات ال�صت�صارية من 

اإعداد مللفات الت�صميم وملفات املناق�صة والإ�صراف على التنفيذ.

اسم المشروع 

إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف ) ب (

في مدينتي الجم وسبيبة

تون�ض،  جمهورية  يف  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  عملية  دعم  يف  بارز  دور  لل�سندوق  "كان 
�سملت  تنموياً،  وبرناجماً  27 م�سروعاً  ال�سندوق  يف متويلها   �ساهم  التي  امل�ساريع  بلغ عدد  حيث 

جميع القطاعات التنموية يف البالد مببالغ جتاوزت 3534 مليون ريال". 

174.30 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

150.00 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

1438/11/04هـ   2017/07/27متاريخ توقيع التفاقية

نهاية �سنة 2021مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

وزارة ال�سحةاجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ



37التقرير ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي  للتنمية  2017 م

تونس
أهداف َووصف 

املشروع

مولها  التي  الأوىل  للمرحلة  ا  امتداداً الثانية  مرحلته  يف  امل�صروع  هذا  ياأتي 
ال�صندوق يف �صنة 2013م، ويهدف امل�صروع يف مرحلته الثانية اإىل امل�صاهمة 
امل�صتوى  لرفع  للمواطنني  مالئمة  �صكنية  وحدة  األف   20 حوايل  توفري  يف 
من  وذلك  ا�صتقرارهم،  و�صمان  لهم،  الكرمي  العي�ض  �صبل  وحتقيق  املعي�صي 
خالل ت�صهيل احل�صول على امل�صكن الجتماعي املنا�صب. ويتكون امل�صروع من 
الأعمال املدنية واملعمارية لإن�صاء املباين و�صبكات املرافق واخلدمات العامة 
الهند�صية  اخلدمات  جميع  وتوفري  اجتماعية  م�صاكن  اإن�صاء  ت�صمل  والتي 
وملفات  الت�صاميم  ملفات  اإعداد  اأي�صااً  ال�صندوق  متويل  ويت�صمن  والفنية، 

املناق�صة، والإ�صراف على التنفيذ.

اسم المشروع 

السكن االجتماعي ) المرحلة الثانية(

370.12 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

318.75 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

1438/11/04هـ   2017/07/27متاريخ توقيع التفاقية

نهاية �سنة 2021مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

وزارة التجهيز والإ�سكان والتهيئة الرتابيةاجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
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موريتانيا
أهداف َووصف 

المشروع

يهدف امل�صروع اإىل تطوير قطاع الطاقة يف جمهورية موريتانيا، وذلك باإن�صاء 
خط كهربائي بقدرة 225 كيلوفولت بني مدينتي نواك�صوط والزويرات، وذلك 
لإمداد مناطق التعدين الكربى الواقعة يف "اكجوجت والزويرات"، واملناطق 
وتعزيز  تكلفة،  باأقل  الكهربائية   بالطاقة  يف"اأطار"  الواقعة  ال�صياحية 
والهوائية.  ال�صم�صية  والطاقة  الغازالطبيعي  من  الوطنية  املوارد  ا�صتغالل 
كهربائية  خطوط  مد  خالل  من  وذلك  املدنية  الأعمال  من  امل�صروع   ويتكون 
حمطات  اإن�صاء  جانب  اإىل  كيلومرتات،   703 بطول  اجلهد،  ومتو�صطة  عالية 
كما  القائمة.  الفرعية  املحطات  وتو�صعة  جديدة،  فرعية  كهربائية  حتويل 
ومراجعة  والإ�صراف  الهند�صية  اخلدمات  تقدمي  ال�صندوق  متويل  يت�صمن 
على  والإ���ص��راف  العرو�ض  حتليل  يف  الكهرباء  �صركة  وم�صاعدة  الت�صاميم 

التنفيذ.

اسم المشروع 

الربط الكهربائي بين نواكشوط والزويرات

"يف اإطار اجلهود املتوا�سلة لل�سندوق يف دعم امل�ساريع التنموية يف جمهورية موريتانيا، فقد �ساهم 
والــزراعــة،  والطرق  الطاقة  قطاعات  يف  اإمنائية  م�ساريع   3 بتمويل  ال�سنة  هــذه  خــالل  ال�سندوق 
ال�سندوق يف  �ساهم  التي  امل�ساريع  ريــال، وبذلك ي�سل عدد  اإجمالية جتــاوزت 506 ماليني  بتكلفة 

متويلها 15 م�سروًعا وبرناجًما تنموًيا جتاوزت قيمتها 2251 مليون ريال".

1087.50 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

375.00 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

12/05/ 1438هـ   2017/08/27متاريخ توقيع التفاقية

نهاية �سنة 2021مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

ال�سركة املوريتانية للكهرباءاجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
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موريتانيا
أهداف َووصف 

املشروع

يهدف امل�صروع اإىل تطوير قطاع النقل واملوا�صالت يف جمهورية موريتانيا، 
وذلك باإن�صاء طريق يربط بني الطريق الوطني رقم 1 والطريق الوطني 
رقم 4  لفك العزلة عن املناطق القروية، وت�صهيل تنقل �صكان املنطقة 
الجتماعية  اخلدمات  مراكز  اإىل  و�صهولة  ب�صرعة  و�صولهم  و�صمان 
الرئي�صية كال�صحة والتعليم، بطريقة اأكرث اأمانااً واأقل تكلفة وتقلي�ض 
الفرتة الزمنية امل�صتغرقة للتنقل، كما يت�صمن امل�صروع الأعمال املدنية 
التي ت�صمل امتالك الأرا�صي الواقعة على م�صار الطريق واإن�صاء طريق 
بطول 73 كيلومرتااً وبعر�ض 6 اأمتار، وتهيئة املوقع والأعمال الرتابية 
الإر�صادية  اللوحات  وو�صع  الت�صريف  واأع��م��ال  التقاطعات  وتنفيذ 
على  والإ���ص��راف  ال�صت�صارية  اخل��دم��ات  وتقدمي  الطريق،  وع��الم��ات 

التنفيذ.

اسم المشروع 

إنشاء الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 1

 )نواكشوط - اكجوجت - بنشاب( 

والطريق الوطني رقم 4 )نواكشوط - نواذيبو(   

93.75 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

93.75 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

12/05/ 1438هـ   2017/08/27متاريخ توقيع التفاقية

نهاية �سنة  2020مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

الإدارة العامة للبنى التحتية للنقل - وزارة اجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
التجهيز والنقل 
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موريتانيا
أهداف َووصف 

المشروع

يهدف امل�صروع اإىل تنمية القطاع الزراعي يف جمهورية موريتانيا، وذلك من خالل 
اإع��ادة تاأهي��ل 36 كيلومرتااً من قن��اة كوندي، وتو�صعة مقطعه��ا وتنظيفها لزيادة 
تدف��ق املياه لأغرا�ض الزراع��ة للم�صاهمة يف زيادة امل�صاحات الزراعية، وحت�صني 
الإنت��اج الزراع��ي، لرف��ع املردودي��ة القت�صادي��ة وامل�صاهم��ة يف تعزي��ز الأم��ن 
الغذائ��ي، وتنمي��ة الن�صاطات املدرة للدخل وتوفري فر���ض العمل وتوطني ال�صكان 
يف مناطقه��م الأ�صلي��ة، ويتكون امل�ص��روع من الأعمال املدنية الت��ي ت�صمل تنظيف 
القن��اة م��ن النبات��ات املائي��ة واإزال��ة الرت�صب��ات ال�صلب��ة وتو�صعة مقط��ع القناة 
واإن�ص��اء ممرات للعبور.كم��ا يت�صمن قر�ض ال�صندوق تق��دمي اخلدمات الهند�صية 
والإ�ص��راف عل��ى تنفي��ذ الأعم��ال وم�صاع��دة اإدارة ال�صت�صالح الزراع��ي بوزارة 

الزراعة يف عملية طرح املناق�صات وحتليل العرو�ض، والإ�صراف على التنفيذ.

اسم المشروع 

توسعة وإعادة تأهيل قناة كوندي

37.50 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

37.50 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

12/05/ 1438هـ   2017/08/27متاريخ توقيع التفاقية

نهاية �سنة 2020مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

اإدارة ال�ست�سالح الزراعي - وزارة الزراعةاجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
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أفغانستان
أهداف َووصف 

املشروع

�صب��ق اأن �صاه��م ال�صن��دوق يف متويل "طريق اآرملك - �صاب��زاك - قلعة نو"  يف 
�صن��ة 2008م، والذي يه��دف اإىل دعم التنمي��ة القت�صادية والجتماعية 
يف املناط��ق ال�صمالي��ة الغربي��ة لأفغان�صت��ان، ونظرااً اإىل احلاج��ة التمويلية 
ا  الالزم��ة ل�صتكمال هذا امل�صروع، فقد قدم ال�صندوق خالل هذه ال�صنة قر�صاً
اإ�صافيااً ل�صتكمال اأعمال الطريق الدائري وذلك من خالل ا�صتكمال الأعمال 
املتبقي��ة لت�صييد الطريق الذي يربط بني مدينة اآرملك و�صابزاك وقلعة نو، 
بط��ول 83 كيلوم��رتااً، ويتكون امل�صروع من الأعمال املدني��ة للطريق، ويت�صمن 
متوي��ل ال�صندوق تق��دمي اخلدمات الهند�صية ملراجع��ة الت�صاميم والإ�صراف 

على التنفيذ.

اسم المشروع 

طريق آرملك - سابزاك - قلعة نو

)قرض إضافي(

"تعاين جمهورية اأفغان�ستان من قلة الطرق املعبدة مما اأثر على التنمية القت�سادية والجتماعية 
يف البالد، حيث تبلغ ن�سبة الطرق غري املعبدة 71٪ من اإجمايل طول الطرق.

وياأتي هذا القر�ض الإ�سايف يف اإطار اجلهود التي يبذلها ال�سندوق لدعم قطاع النقل يف البالد".

1747.50 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

60.00 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

12/05/ 1438هـ   2017/08/27متاريخ توقيع التفاقية

نهاية �سنة  2018مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

وزارة الأ�سغال العامةاجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
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بنجالديش
أهداف َووصف 

المشروع

من  وذلك  بنجالدي�ض،  جمهورية  يف  ال�صحي  القطاع  حت�صني  اإىل  امل�صروع  يهدف 
خالل اإن�صاء وتطوير "وحدات معاجلة حوادث احلروق وعالجات التجميل"، 
وتاأ�صي�ض مركز للمعلومات لإجراء البحوث والدرا�صات املتخ�ص�صة يف هذا املجال، 
بالإ�صافة اإىل التوا�صل والتن�صيق مع املراكز الدولية لتبادل املعلومات اخلا�صة 
بهذه احلالت. ويتكون امل�صروع من الأعمال املدنية والتجهيزات لكٍل من م�صت�صفى 
كلية راج�صاين ال�صحية، وم�صت�صفى كلية �صريي بانقال ال�صحية، وم�صت�صفى كلية 
�صيليت ماق عثماين ال�صحية، وم�صت�صفى كلية راجنبور ال�صحية، وم�صت�صفى كلية 
ال�صت�صارية  اخلدمات  تقدمي  ال�صندوق  متويل  يت�صمن  كما  ال�صحية.  فريدبور 

وت�صمل اخلدمات الهند�صية ملراجعة الت�صاميم والإ�صراف على التنفيذ.

اسم المشروع 

إنشاء وحدات الحروق وتجميل التشوه

اإجمايل  من   ٪3.4 بنجالدي�ض  جمهورية  يف  ال�سحية  الرعاية  على  الإنفاق  اإجمايل  ن�سبة  "ُتقدر 
الناجت املحلي، وُيقدر ن�سيب الفرد من الإنفاق على الرعاية ال�سحية 29 دولراً يف ال�سنة.

ومل�ساندة جهود احلكومة البنجالدي�سية يف حت�سني قطاع ال�سحة، فقد �ساهم ال�سندوق يف متويل 
م�سروعني يف هذا القطاع بقيمة اإجمالية بلغت 195 مليون ريال".

240.00 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

112.50 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

01/18/ 1439هـ   2017/10/08متاريخ توقيع التفاقية

نهاية �سنة  2021مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

 املديرية العامة للخدمات ال�سحية -اجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
وزارة ال�سحة ورعاية الأ�سرة



43التقرير ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي  للتنمية  2017 م

سوازيالند
أهداف َووصف 

املشروع

يهدف هذا امل�صروع اإىل دعم قطاع ال�صحة يف مملكة �صوازيالند من خالل توفري خدمات 
من  ال�صحية  الرعاية  على  الطلب  ملقابلة  ومتطورة  �صاملة  تخ�ص�صية  عالجية  طبية 
املر�صية  احلالت  حتويل  اإىل  احلاجة  من  واحلد  البالد،  م�صتوى  على  الثالثة  الدرجة 
للعالج يف اخلارج. ويتكون امل�صروع من الأعمال املدنية التي ت�صمل اإن�صاء م�صت�صفى مرجعي 
تخ�ص�صي جديد يقع يف منطقة اإيالجنيني على الطريق الرابط بني مدينتي "مبابان - 
مانزيني" الواقعة على بعد 15 كيلومرتااً جنوب العا�صمة مبابان، لت�صهيل عملية الو�صول 
اإليه من خمتلف اأنحاء البالد. وتقدر امل�صاحة الإجمالية ملباين امل�صت�صفى بحوايل 27.5 
األف مرت مربع، بطاقة ا�صتيعابية ت�صل اإىل250 �صريرااً يف خمتلف التخ�ص�صات الطبية، 
بالإ�صافة اإىل ت�صييد مباين �صكنية لالأطباء وجتهيز مرافق اخلدمات العامة للم�صت�صفى. 
وتقدمي  والأث��اث  الطبية  واملعدات  التجهيزات  توفري  ال�صندوق  متويل  يت�صمن  كما 

اخلدمات ال�صت�صارية والدعم الفني لوحدة تنفيذ امل�صروع.

اسم المشروع 

المستشفى الوطني المرجعي في مملكة سوازيالند

حكومة  مع  قر�ض  اتفاقية  الأوىل  للمرة  ال�سنة  هذه  خالل  للتنمية  ال�سعودي  ال�سندوق  "وقع 
للم�ساهمة يف  ريــال، وذلــك  بلغت 37.50 مليون  اإفريقيا بقيمة  قــارة  الواقعة يف  �سوازيالند  مملكة 
دعم القطاع ال�سحي لتعزيز اخلدمات ال�سحية يف البالد، وبذلك ي�سبح عدد الدول التي اأقر�سها 

ال�سندوق منذ انطالق ن�ساطه يف �سنة 1975م ما جمموعه 83 دولة حول العامل".

191.25 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

37.50 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

01/24/ 1439هـ   2017/10/14متاريخ توقيع التفاقية

اأكتوبر �سنة 2019مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

وزارة الأ�سغال العامة والنقل اجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
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سري النكا
أهداف َووصف 

المشروع
يه��دف امل�ص��روع اإىل تطوير القط��اع الزراعي يف جمهورية �صري لن��كا، وذلك عن طريق 
رف��ع كف��اءة اأحوا�ض املياه واإن�صاء حو���ض كبري لتوفري مياه �صاحل��ة لل�صرب والري على 
م��دار ال�صنة يف منطقت��ي كينيا وكنتايل  الواقعتني يف �صرقي الب��الد، و�صي�صاهم امل�صروع 
يف حت�ص��ني الظ��روف املعي�صية لل�صكان ع��ن طريق تنمية البنية التحتي��ة لتوفري املوارد 
املائي��ة، وتوف��ري فر�ض عمل جدي��دة يف جمال الزراعة مما �صي��وؤدي اإىل احلد من الفقر 
بزي��ادة الإنتاج الزراعي.  ويتكون امل�صروع م��ن الأعمال املدنية التي ت�صتمل على اإعادة 
تاأهي��ل احلو���ض الرئي�صي والأحوا���ض الفرعية احلالي��ة، واإن�صاء الأعم��ال الأ�صا�صية 
حلو���ض كالوقانقا، واإن�صاء اأنظمة نقل املياه من حو�ض كالوقانقا اإىل منطقة ثيناروايل 
الزراعي��ة، وتطوي��ر نظام الري اجلدي��د يف املنطقة، واإعادة تاأهي��ل نظام الري احلايل 
للمناطق املجاورة. كما يت�صمن متويل ال�صندوق تقدمي اخلدمات ال�صت�صارية واخلدمات 

الهند�صية والإ�صراف على التنفيذ.

اسم المشروع 

مشروع تطوير الضفة اليسرى لكالوقانقا

م�سروًعا   12 جمموعه  ما  ال�سندوق  قدم  لنكا،  �سري  جمهورية  يف  التنمية  جهود  دعم  اإطار  "يف 
والطرق  واملياه  والزراعة  وال�سحة  التعليم  قطاعات  يف  م�ساريع  متويل  �سملت  تنموًيا،  وبرناجًما 

والطاقة، بقيمة اإجمالية جتاوزت 1345 مليون ريال".

337.50 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

168.75 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

02/04/ 1439هـ   2017/10/24متاريخ توقيع التفاقية

نهاية �سنة  2020مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

وزارة الري واإدارة م�سادر املياهاجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
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سري النكا
أهداف َووصف 

املشروع

اإطار  يف  ذلك  وياأتي  لنكا،  �صري  جمهورية  يف  العايل  التعليم  تطوير  اإىل  امل�صروع  هذا  يهدف 
خاللها  من  ت�صعى  التي  الربامج  اأحدث  من  يعترب  الذي  ويامبا،  جامعة  منطقة  تطوير  برنامج 
اجلامعة اإىل تعزيز دورها يف اإيجاد الو�صائل والفر�ض التعليمية للمناطق احل�صرية من خالل 
كوليابيتيا  جممع  مباين  من  كالاً  الربنامج  وي�صتهدف  البالد.  يف  العايل  التعليم  اأنظمة  تقوية 
ومباين جممع ماكاندورا. ويتكون امل�صروع من الأعمال املدنية ملباين املجمعني يف اجلامعة املقدر 
م�صاحتها بحوايل 20 األف مرت مربع، واإن�صاء مبنى ال�صكن للموظفني وال�صيوف، ومبنى املكتبة 
ملعاجلة  وحمطة  للطالب،  �صكن  ومباين  التعليمية،  للخدمات  ومركز  البحرية  منطقة  وتطوير 
املياه، وتاأهيل �صبكة ال�صرف ال�صحي، والطريق الرئي�صي املوؤدي للجامعة، وقاعة للمحا�صرات 
ومركز للطالب، واإن�صاء كلية للتقنية يف جممع كوليابيتيا ت�صمل ق�صمني لهند�صة تقنية النانو، 
وكلية التدريب املهني، واإن�صاء م�صروع ال�صراكة املجتمعية للتنمية الزراعية يف جممع ماكاندورا. 
كما ي�صمل امل�صروع الأعمال الإ�صافية لن�صاطات املدينة اجلامعية ملركز تقنية الغذاء لالأبحاث 
والتدريب، وجتهيز املعامل واملكاتب والتاأثيث والأدوات التعليمية، وتقدمي اخلدمات ال�صت�صارية 

والهند�صية والإ�صراف على التنفيذ.

اسم المشروع 

تطوير منطقة جامعة ويامبا

225.00 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

105.00 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

02/04/ 1439هـ   2017/10/24متاريخ توقيع التفاقية

نهاية �سنة  2020مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

وزارة التعليم العايل والطرق ال�سريعةاجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
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غينيا بيساو
أهداف َووصف 

المشروع
يهدف امل�صروع اإىل تطوير قطاع الطاقة يف جمهورية غينيا بي�صاو، لإيجاد حل عاجل مل�صكلة الطاقة يف 
ا�صتبدال  امل�صتهلكني، وذلك من خالل  وباأ�صعار يف متناول معظم  البالد، و�صمان توفرها ب�صورة م�صتدامة 
املحطة احلالية الوحيدة واململوكة ل�صركة اأجنبية خا�صة، مما ي�صاعد احلكومة على توفري املبلغ الذي 
ت�صرفه كل �صهر لل�صركة الأجنبية والذي يقدر بحوايل 250 األف يورو كمبلغ ثابت اإ�صافة اإىل املبلغ الذي 
ي�صرف يف �صراء الوقود. كما يهدف امل�صروع اإىل اإعادة قدرة �صركة غينيا بي�صاو للكهرباء واملياه بامتالك 
اأ�صول من�صاأة حمطة توليد الكهرباء وتدريب فنييها على ت�صغيل و�صيانة واإدارة حمطات التوليد، ومن ثم 
العتماد على القدرة الذاتية لتوليد الكهرباء والتاأكد من ا�صتمرارية تو�صيلها للمواطنني. كما يتوقع اأن 
ي�صاهم امل�صروع يف حت�صني دخل ال�صركة وم�صاعدة احلكومة يف حتقيق اأهدافها املتعلقة برفع ن�صبة احل�صول 
على الكهرباء يف "بي�صاو" اإىل 80٪ بحلول �صنة 2030م. ويتكون امل�صروع من الأعمال املدنية، التي ت�صمل 
وتركيب  وتوريد  التحكم،  وغرفة  الوقود  وخزانات  واملحولت  للمولدات  اخلر�صانية  الأ�صا�صات  ت�صييد 
املولدات وملحقاتها، وي�صمل ذلك توريد وتركيب 10 وحدات ديزل لتوليد الطاقة ب�صعة 1.6 ميجاوات لكل 
منها، واملعدات الكهربائية لربط املحطة ب�صبكة الكهرباء، وتوفري الأنظمة الكهربائية امل�صاعدة واخلزانات 
واأجهزة التقنية، وت�صغيل و�صيانة املحطة لفرتة حمدودة وتدريب الكوادر الفنية على ت�صغيلها، كما يت�صمن 

قر�ض ال�صندوق تقدمي اخلدمات الهند�صية ودعم وحدة تنفيذ امل�صروع.

اسم المشروع 

إنشاء محطة توليد الكهرباء في بيساو

ال�ساعة،  اإنتاج الطاقة الكهربائية يف جمهورية غينيا بي�ساو بحوايل 34 مليون كيلووات يف  "يُقدر 
باأ�سعار  الطاقة  توفري  لأهمية  ونظراً  ال�ساعة،  يف  كيلووات  مليون   31.6 الكهرباء  ا�ستهالك  ويبلغ 
معقولة وب�سكل م�ستدام �سعى ال�سندوق اإىل متويل هذا امل�سروع بهدف تعزيز اإمــدادات الطاقة يف 

البالد".

83.40 مليون ريالالتكاليف الكلية للم�سروع

40.30 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق

1439/04/02هـ   2017/12/20متاريخ توقيع التفاقية

منت�سف �سنة 2018مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

وزارة الطاقة وال�سناعةاجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
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مصر
أهداف َووصف 

املشروع

يه��دف ه��ذا امل�صروع اإىل ا�صتكم��ال برنامج امللك �صلمان لتنمي��ة وتطوير �صبه 
جزي��رة �صين��اء يف جمهورية م�ص��ر العربية، وذلك من خ��الل متويل عدد من 
امل�صاري��ع والربام��ج التنموي��ة يف ع��دة قطاع��ات، �صمل��ت الط��رق والزراع��ة 
اإط��ار ه��ذا الربنام��ج م��ّول  والتعلي��م والإ�ص��كان والتنمي��ة احل�صري��ة، ويف 
ال�صن��دوق م�صاريع يف قطاع الطرق، وا�صتمل الربنامج كذلك على متويل عدة 
م�صاريع يف قطاع الزراعة، ت�صمنت ا�صت�صالح وا�صتزراع عدد من التجمعات 
الزراعي��ة وتوف��ري املي��اه الالزمة لري وا�صت�ص��الح الأرا�ص��ي الزراعية وبناء 
حمط��ة معاجلة للمياه، كم��ا ا�صتمل الربنامج على متوي��ل م�صروعني يف قطاع 
التعلي��م، وا�صتم��ل الربنامج كذل��ك على متوي��ل م�صروعني يف قط��اع الإ�صكان 

والتنمية احل�صرية.

اسم المشروع 

استكمال برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء

431.25 مليون ريالم�ساهمة ال�سندوق ل�سنة 2017 م

نهاية �سنة 2019مالتاريخ املتوقع لإكمال امل�سروع

وزارة التعاون الدويلاجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ
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َعُة  ا: التمويل المشترك للقروض الُمَوقَّ مب�صاركة رابعاً نامية  دولة   14 يف  ا  تنموياً ا  وبرناجماً ا  م�صروعاً  14 متويل  يف  2017م  �صنة  خالل  ال�صندوق  �صاهم 
ال�صندوق يف متويلها 1346.65 مليون ريال، وتت�صح تفا�صيل متويلها اإ�صهام  اآخرين، وقد بلغ جمموع   ممولني 

يف اجلدول التايل:

الممولون اآلخرون ومبلغ التمويل
مساهمة الصندوق

)مليون لاير(
التكلفة اإلجمالية

)مليون لاير(
اسم المشروع أ - إفريقيا

ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية 30.00 مليون دولر اأمريكي
امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اإفريقيا 10.00 ماليني دولر اأمريكي

�سندوق الأوبك للتنمية الدولية 20.00 مليون دولر اأمريكي
البنك الإفريقي للتنمية 144.60 مليون دولر اأمريكي

البنك الإ�سالمي للتنمية 120.00 مليون دولر اأمريكي
بنك غرب اإفريقيا  للتنمية 66.30 مليون دولر اأمريكي
�سندوق اأبوظبي للتنمية 122.00 مليون دولر اأمريكي

البنك الدويل 255.00 مليون دولر اأمريكي

37.50 3900 �سد كنداجي )قر�ض اإ�سايف( النيجر

امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اإفريقيا12.00 مليون دولر اأمريكي
ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية 15.50 مليون دولر اأمريكي

�سندوق الأوبك للتنمية الدولية 20.00 مليون دولر اأمريكي
�سندوق اأبوظبي للتنمية 15.00 مليون دولر اأمريكي

حكومة جمهورية ليبرييا 12.60 مليون دولر اأمريكي

75.00 356.62 طريق اجنا - �ساليا ليبرييا

امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اإفريقيا 20.00 مليون دولر اأمريكي 93.75 187.50 ت�سييد �سدود �سغرى للزراعة وتربية املا�سية يف املناطق الريفية ت�ساد
امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اإفريقيا 10.00 ماليني دولر اأمريكي 37.50 85.50 مركز ال�سرطان يف م�ست�سفى كي�سي كينيا

ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية 12.80 مليون دولر اأمريكي
�سندوق اأبوظبي للتنمية 30.00 مليون دولر اأمريكي

�سندوق الأوبك للتنمية الدولية 10.00 ماليني دولر اأمريكي
امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اإفريقيا 10.00 ماليني دولر اأمريكي

52.50 314.44 طريق �سوانريانا اإيفونقو- فاهيب مدغ�سقر

امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اإفريقيا 19.00 مليون دولر اأمريكي
ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية 7.00 ماليني دينار كويتي 138.75 306.60 اإن�ساء طريق وايقويا - جيبو بوركينا 

فا�سو
ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي 42.00 مليون دينار كويتي

�سندوق اأبوظبي للتنمية 50.00 مليون دولر اأمريكي 375.00 1087.50 الربط الكهربائي بني نواك�سوط والزويرات موريتانيا

ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية 15.00 مليون دولر اأمريكي
�سندوق الأوبك للتنمية الدولية 14.00 مليون دولر اأمريكي

امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اإفريقيا 10.00 ماليني دولر اأمريكي
حكومة مملكة �سوازيالند 2.00 مليون دولر اأمريكي

37.50 191.25 امل�ست�سفى الوطني املرجعي يف مملكة �سوازيالند �سوازيالند

امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اإفريقيا 11.00 مليون دولر اأمريكي
حكومة دولة غينيا بي�ساو 500.00 األف دولر اأمريكي 40.30 83.40 اإن�ساء حمطة توليد الكهرباء يف بي�ساو غينيا بي�ساو

887,80 6512,81 مجموع إفريقيا

جدول رقم )2-1(
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الممولون اآلخرون ومبلغ التمويل
مساهمة الصندوق

)مليون لاير(
التكلفة اإلجمالية

)مليون لاير(
اسم المشروع ب ـ آسيا

البنك الإ�سالمي للتنمية 20.00 مليون دولر اأمريكي
ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية 22.00 مليون دولر اأمريكي

�سندوق اأبوظبي للتنمية 20.00 مليون دولر اأمريكي 
�سندوق الأوبك للتنمية الدولية 12.00 مليون دولر اأمريكي

حكومة طاجك�ستان 10.00 ماليني دولر اأمريكي

112.50 427.50 )A&F( ا�ستكمال طريق كولياب - كاليخمب اجلزئني طاجك�ستان

البنك الإ�سالمي للتنمية 12.00 مليون دولر اأمريكي 75.00 162.75 اإعادة اإن�ساء طريق ال�سمال - اجلنوب 
)الطريق البديل "بالكت�سي - جالل اأباد"( قريغيز�ستان

�سندوق الأوبك للتنمية الدولية 16.40 مليون دولر اأمريكي
حكومة جمهورية اأوزبك�ستان 10.18 ماليني دولر اأمريكي 98.85 197.66 اإعادة تاأهيل واإن�ساء �سبكة املياه يف مدينتي كا�سان ومبارك 

واملناطق الريفية التابعة لها اأوزبك�ستان

البنك الآ�سيوي للتنمية  400.00 مليون دولر اأمريكي 60.00 1747.50 طريق اآرملك - �سابزاك - قلعة نو )قر�ض اإ�سايف( اأفغان�ستان

346,35 2535,41 مجموع آسيا

الممولون اآلخرون ومبلغ التمويل
مساهمة الصندوق

)مليون لاير(
التكلفة اإلجمالية

)مليون لاير(
اسم المشروع

ج ـ مناطق 
أخرى

ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية 40.00 مليون دولر اأمريكي 112.50 270.00 اإعادة تاأهيل طريق نهر فلورا  األبانيا

112,50 270,00 مجموع المناطق األخرى

تابع  جدول رقم )2-1(

تابع  جدول رقم )2-1(

التكلفة اإلجماليةجبأ اإلجمالي
9318.22 

)مليون لاير(

مساهمة الصندوق
1346.65

)مليون لاير(



التقرير ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي  للتنمية  2017 م 50

توقيع اتفاقية قر�ض بني ال�صندوق 
وجمهورية زامبيا
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الفصل الثاني
النشاط التنموي التراكمي 

ة  خالل الُمدَّ
1395/1394ـ 1439/1438هـ 

)1975 ـ 2017م(
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1439/1438ه��� مساهمات الصندوق التراكمية  �صنة  نهاية  وحتى  )1975م(  1395/1394ه���  �صنة  يف  الإقرا�صي  ن�صاطه  بداية  منذ  ال�صندوق  قدم 
 55047.94 مقداره  اإجمايل  مببلغ  تنمويااً،  ا  وبرناجماً ا  م�صروعاً  635 لتمويل  ا  تنموياً ا  قر�صاً  665 جمموعة  ما  )2017م( 

مليون ريال، يف 83 دولةاً ناميةاً يف خمتلف مناطق العامل، ويت�صح ذلك يف الر�صم التايل:

 * 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.
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التوزيع الجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع الصندوق 

ا من هذا املبداأ فقد وجه ال�صندوق معظم  ا يف العامل ، 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
ا اإىل انخفا�ض امل�صتوى القت�صادي والتنموي لبلدانها، اإ�صافة اإىل ارتفاع معدلت النمو ال�صكاين والبطالة وانخفا�ض م�صتويات الدخل، وبذلك فقد مّول  ن�صاطه التنموي يف قارتي اإفريقيا واآ�صيا، نظراً
ا يف 29 دولةاً اآ�صيويةاً مببلغ اإجمايل مقداره  ا تنموياً ا وبرناجماً ا يف 46 دولةاً اإفريقيةاً مببلغ اإجمايل مقداره 28849.46 مليون ريال، و�صاهم يف متويل 242 م�صروعاً ا تنموياً ا وبرناجماً ال�صندوق 373 م�صروعاً
ا مببلغ اإجمايل مقداره 1556.81 مليون ريال، ا�صتفادت منها 8 دول يف مناطق  ا تنموياً ا وبرناجماً 24641.67 مليون ريال، اأما فيما يخ�ض دول املناطق الأخرى فقد بلغ عدد امل�صاريع املُمّولة 20 م�صروعاً

اأخرى من العامل، ويت�صح ذلك يف الر�صم التايل: 

( بماليين الرياالت )
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التوزيع القطاعي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع الصندوق 

ا جل اهتمامه على قطاعات البنية الأ�صا�صية والجتماعية والزراعة والطاقة وال�صناعة والتعدين. ومنذ             يحر�ض ال�صندوق على تقدمي التمويل الالزم للم�صاريع الإمنائية يف الدول النامية مرّكزاً
ا، يليه قطاع البنية الجتماعية بتمويل  ا تنموياً ا وبرناجماً بداية ن�صاطه الإقرا�صي يف منت�صف ال�صبعينيات وحتى نهاية �صنة 2017م، بلغ عدد امل�صاريع املمولة يف قطاع النقل والت�صالت 216 م�صروعاً
ا  ا وبرناجماً ا، فقطاع الطاقة الذي بلغ عدد م�صاريعه وبراجمه التنموية املمولة 70 م�صروعاً ا تنموياً ا وبرناجماً 204 م�صاريع وبرامج تنموية، ُثم قطاع الزراعة الذي بلغ عدد امل�صاريع املمولة فيه 92 م�صروعاً

ا، ويت�صح ذلك يف اجلدول التايل:  ا تنموياً ا وبرناجماً ا، اأما قطاع ال�صناعة والتعدين فقد بلغ عدد امل�صاريع املمولة 18 م�صروعاً ا تنموياً ا وبرناجماً ا، ومّول ال�صندوق يف القطاعات الأخرى 35 م�صروعاً تنموياً

القطاع
اإلجمالي

٪ من اإلجمالي عدد المشاريع 
والبرامج

المبلغ

اأ - النقل والت�سالت
1- النقل
- الطرق

- ال�سكك احلديدية
- املوانئ البحرية

-  املطارات
2- الت�سالت

216
210
153
16
22
19
6

16754.26
16477.64
11358.35
2385.96
1716.70
1016.63
276.62

30.43
29.93
20.63
4.33
3.12
1.85
0.50

927511.8513.65ب - الزراعة

7011183.6720.32ت - الطاقة
ث - البنية الجتماعية 

1-  املياه وال�سرف ال�سحي
2-  التعليم
3-  ال�سحة

4- الإ�سكان والتنمية احل�سرية

204
48
76
52
28

15271.96
4109.36
4723.06
3846.49
2593.05

27.74
7.46
8.58
6.99
4.71

181942.603.53ج - ال�سناعة والتعدين

352383.604.33ح - القطاعات الأخرى

63555047,94100اإلجمالي

)بماليين الرياالت(جدول رقم )1-2(



55التقرير ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي  للتنمية  2017 م

التوزيع القطاعي إلجمالي مبالغ مشاريع الصندوق 

الصناعة والتعدينالقطاعات األخرىالزراعةالطاقةالبنية االجتماعيةالنقل واالتصاالت

١٩٤٢٫٦٠ ر.س٢٣٨٣٫٦٠ ر.س٧٥١١٫٨٥ ر.س١١١٨٣٫٦٧ ر.س١٥٢٧١٫٩٦ ر.س١٦٧٥٤٫٢٦ ر.س

٪١٣٫٦٥٪٢٠٫٣٢٪٢٧٫٧٤٪٣٠٫٤٣

المبلغ
بماليين
الرياالت

٪٣٫٥٣٪٤٫٣٣
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التوزيع القطاعي والجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع الصندوق 

ا يف خمتلف قطاعات البنية التحتية املحددة �صمن اإطار ن�صاطه التنموي يف قارتي  ا تنموياً ا وبرناجماً          لقد اأ�صهم ال�صندوق منذ بدء ن�صاطه التنموي حتى نهاية �صنة 2017م يف متويل 635 م�صروعاً
ا يف اإفريقيا  ا تنموياً ا وبرناجماً اإفريقيا واآ�صيا ومناطق اأخرى، �صملت قطاعات النقل والت�صالت والزراعة والطاقة والبنية الجتماعية وال�صناعة والتعدين والقطاعات الأخرى، منها 373 م�صروعاً
ا يف مناطق اأخرى من العامل مببلغ  ا تنموياً ا وبرناجماً ا يف اآ�صيا مببلغ اإجمايل مقداره 24641.67 مليون ريال، و20 م�صروعاً ا تنموياً ا وبرناجماً مببلغ اإجمايل مقداره 28849.46 مليون ريال، و242 م�صروعاً

اإجمايل مقداره 1556.81 مليون ريال، ويت�صح ذلك يف اجلدول التايل: 

القطاع
مناطق أخرىآسياإفريقيا

المبلغعدد المشاريع والبرامجالمبلغعدد المشاريع والبرامجالمبلغعدد المشاريع والبرامج
اأ - النقل والت�سالت

1- النقل
 - الطرق

 - ال�سكك احلديدية
 - املوانئ البحرية

 - املطارات
2- الت�سالت

129
125
94
8

11
12
4

8136.50
7993.81
5342.55
1291.08
 858.78
501.40
142.69

79
77

      53
8
9
7
2

8082.76
7948.83
5593.40
1094.88
745.32
515.23
133.93

8
8
6
-
2
-
-

535.00
535.00
422.40

 -
112.60

-
-

--725784.04201727.81ب - الزراعة

304617.55396455.061111.06ت - الطاقة

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

2ـ التعليم
3ـ ال�سحة

4ـ الإ�سكان والتنمية احل�سرية

107
26
40
25
16

8095.07
2448.08
2235.88
1624.18
1786.93

88
17
36
25

10   

6401.14
1221.78
2487.18
2053.56
638.62

9
5

  -
2
2

775.75
439.50

-
168.75
167.50

--121277.216665.39ج - ال�سناعة والتعدين

23939.09101309.512135.00ح - القطاعات الأخرى

37328849,4624224641,67201556,81اإلجمالي

)بماليين الرياالت(جدول رقم )2-2(
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التوزيع الجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع قطاع النقل والتصالت

ا يف  ا مهماً          اإمياناًا 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 دوراً
ا، مّثلت 34.02٪ من اإجمايل  ا تنموياً ا وبرناجماً ربط وتنمية القطاعات القت�صادية والجتماعية من اأجل حتقيق التنمية ال�صاملة، حيث بلغ عدد امل�صاريع التي مولها ال�صندوق يف هذا القطاع 216 م�صروعاً
ا،  ا تنموياً ا وبرناجماً عدد م�صاريع وبرامج ال�صندوق، بقيمة اإجمالية بلغت 16754.26 مليون ريال. وقد حظيت الدول الإفريقية بالن�صيب الأكرب منها، حيث بلغ عدد امل�صاريع املمولة فيها 129 م�صروعاً

ا يف الدول الآ�صيوية، وا�صتفادت مناطق اأخرى من متويل 8 م�صاريع وبرامج تنموية يف هذا القطاع، ويت�صح ذلك يف اجلدول التايل:  ا تنموياً ا وبرناجماً واأ�صهم ال�صندوق يف هذا القطاع بتمويل 79 م�صروعاً

)بماليين الرياالت(جدول رقم )3-2(

المنطقة

الـنـقـل
اإلجمالياالتصاالت

المطاراتالموانئ البحريةالسكك الحديديةالطرق

عدد امل�ساريع 
عدد امل�ساريع املبلغوالربامج

عدد امل�ساريع املبلغوالربامج
عدد امل�ساريع املبلغوالربامج

عدد امل�ساريع املبلغوالربامج
عدد امل�ساريع املبلغوالربامج

املبلغوالربامج

945342.5581291.0811858.7812501.404142.691298136.50اإفريقيا
535593.4081094.889745.327515.232133.93798082.76اآ�سيا

8535.00----2112.60--6422.40مناطق اأخرى

15311358.35162385.96221716.70191016.636276.6221616754.26اإلجمالي
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التوزيع الجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع قطاع البنية الجتماعية

ا بزيادة الكفاءة الإنتاجية لالإن�صان  ا وثيقاً       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 ارتباطاً
وحت�صني م�صتوى املعي�صة وال�صحة، فقد بلغ عدد امل�صاريع التي مولها ال�صندوق يف هذا القطاع 204 م�صاريع وبرامج تنموية �صكلت 32.13٪ من اإجمايل عدد م�صاريع وبرامج ال�صندوق، بقيمة اإجمالية 
ا يف القارة الآ�صيوية، و9 م�صاريع وبرامج تنموية يف مناطق اأخرى من العامل، ويت�صح  ا تنموياً ا وبرناجماً بلغت 15271.96 مليون ريال، منها 107 م�صاريع وبرامج تنموية يف القارة الإفريقية، و88 م�صروعاً

ذلك يف اجلدول التايل: 

جدول رقم )4-2(

المنطقة

البنية االجتماعية
اإلجمالي

اإلسكان والتنمية الحضريةالصحةالتعليمالمياه والصرف الصحي

عدد امل�ساريع 
عدد امل�ساريع املبلغوالربامج

عدد امل�ساريع املبلغوالربامج
عدد امل�ساريع املبلغوالربامج

عدد امل�ساريع املبلغوالربامج
املبلغوالربامج

262448.08402235.88251624.18161786.931078095.07اإفريقيا
171221.78362487.18252053.5610638.62886401.14اآ�سيا

2168.752167.509775.75--5439.50مناطق اأخرى

484109.36764723.06523846.49282593.0520415271.96اإلجمالي

)بماليين الرياالت(
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التوزيع الجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع باقي القطاعات

ا  من م�صاهماته لدعم القطاعات القت�صادية الإنتاجية واملتمثلة يف قطاع الزراعة وقطاع الطاقة وقطاع ال�صناعة والتعدين والقطاعات الأخرى، اإْذ بلغ عدد امل�صاريع             خ�ص�ض ال�صندوق جزءاً
ا، �صكلت 14.49٪ من اإجمايل عدد م�صاريع وبرامج ال�صندوق، بقيمة اإجمالية بلغت 7511.85 مليون ريال، منها  ا تنموياً ا وبرناجماً والربامج التنموية التي مولها ال�صندوق يف قطاع الزراعة 92 م�صروعاً
ا  ا وبرناجماً ا يف القارة الآ�صيوية. وبلغ عدد امل�صاريع والربامج التنموية التي مولها ال�صندوق يف قطاع الطاقة 70 م�صروعاً ا تنموياً ا وبرناجماً ا يف القارة الإفريقية و20 م�صروعاً ا تنموياً ا وبرناجماً 72 م�صروعاً
ا  ا تنموياً ا وبرناجماً ا يف القارة الإفريقية و39 م�صروعاً ا تنموياً ا وبرناجماً ا، �صكلت 11.02٪ من اإجمايل عدد م�صاريع وبرامج ال�صندوق، بقيمة اإجمالية بلغت 11183.67 مليون ريال، منها 30 م�صروعاً تنموياً

يف القارة الآ�صيوية وم�صروٌع واحٌد يف مناطق اأخرى من العامل.
ا، �صكلت 2.83٪ من اإجمايل عدد م�صاريع وبرامج ال�صندوق، بقيمة اإجمالية و�صلت اإىل 1942.60 مليون ريال، منها 12  ا تنموياً ا وبرناجماً اأما يف قطاع ال�صناعة والتعدين فقد مول ال�صندوق 18 م�صروعاً
ا، �صكلت 5.51٪ من اإجمايل  ا تنموياً ا وبرناجماً ا يف القارة الإفريقية و6 م�صاريع وبرامج تنموية يف القارة الآ�صيوية، اأما القطاعات الأخرى فقد ا�صتفادت من متويل 35 م�صروعاً ا تنموياً ا وبرناجماً م�صروعاً
ا يف القارة الإفريقية و10 م�صاريع وبرامج تنموية يف القارة الآ�صيوية وم�صروعان تنمويان  ا تنموياً ا وبرناجماً عدد م�صاريع وبرامج ال�صندوق، بقيمة اإجمالية بلغت 2383.60 مليون ريال، منها 23 م�صروعاً

يف مناطق اأخرى من العامل، ويت�صح ذلك يف اجلدول التايل:
جدول رقم )5-2(

المنطقة
القطاعات األخرىالصناعة والتعدينالطاقةالزراعة

عدد امل�ساريع 
عدد امل�ساريع املبلغوالربامج

عدد امل�ساريع املبلغوالربامج
عدد امل�ساريع املبلغوالربامج

املبلغوالربامج

725784.04304617.55121277.2123939.09اإفريقيا
201727.81396455.066665.39101309.51اآ�سيا

2135.00--1111.06--مناطق اأخرى

927511.857011183.67181942.60352383.60اإلجمالي

)بماليين الرياالت(
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إجمالي التمويل المشترك 

          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 على متويل بع�ض تلك امل�صاريع بامل�صاركة مع 
ا الكربى التي حتظى عادةاً باهتمام م�صرتك من اجلميع، وعلى �صوء ذلك بلغ عدد اتفاقيات ال�صندوق الإقرا�صية التي متت يف اإطار التمويل  املوؤ�ص�صات التمويلية الوطنية والإقليمية والدولية وخ�صو�صاً
امل�صرتك للم�صاريع مع املوؤ�ص�صات التنموية الأخرى حتى نهاية �صنة 2017م ما جمموعه 400 اتفاقيَة قر�ٍض من اإجمايل عدد التفاقيات املوقعة، و�صل اإجمايل مبالغها اإىل حوايل 32952.65 مليون 

ريال �َصّكلت 59.86٪ من اإجمايل مبالغ القرو�ض املوقعة، ويت�صح ذلك يف اجلدول التايل: 
جدول رقم )6-2(

المنطقة
نسبة مبالغ القروض الممولة تموياًل مشترًكا من القروض الممولة تموياًل مشترًكاالقروض الموقعة

مبالغ القروض الموقعة لكل منطقة املبلغالعدداملبلغالعدد

39228849.4526718607.7364.50اإفريقيا
25324641.6812413706.0755.62اآ�سيا

201556.819638.8541.03مناطق اأخرى

66555047.9440032952.6559.86اإلجمالي

)بماليين الرياالت(
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المسحوبات التراكمية

        مُتثل امل�صحوبات الرتاكمية 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 منذ بداية ن�صاطه الإقرا�صي وحتى نهاية �صنة 2017م ما جمموعة 39200.47 مليون ريال مّثلت ما ن�صبته 71.21٪ من اإجمايل مبالغ القرو�ض الرتاكمية 

املوقعة، ويت�صح ذلك يف اجلدول التايل:

جدول رقم )7-2(

 عدد الدولالمنطقة
نسبة المسحوبات من إجمالي  المسحوباتالقروض الموقعة

مبالغ القروض الموقعة لكل منطقة املبلغالعدداملبلغالعدد

4639228849.4635720907.6272.47 اإفريقيا
2925324641.6722617345.9270.39 اآ�سيا

8201556.8116946.9360.82مناطق اأخرى

8366555047.9459939200.4771.21اإلجمالي

)بماليين الرياالت(
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مشروع تحت الضوء

المقدمة:
تعاين عدد من الدول الإفريقية من العزلة ب�صبب موقعها اجلغرايف الذي ل يربطها بالعامل اخلارجي لعدم وجود اأي منافذ بحرية ت�صلها مع بقية دول العامل، وتفر�ض طبيعة املوقع اجلغرايف احلبي�ض 
حتديات اقت�صادية واجتماعية كونها بعيدة عن الأ�صواق الرئي�صية يف العامل، وي�صاهم هذا البعد بدوره يف جعل تكاليف النقل والتجارة مرتفعة، ف�صالاً عن عزلها ومنعها من جني فوائد العوملة، ومن ثم 
ت�صبح �صادراتها اأقل قدرة على املناف�صة ووارداتها تكون مكلفة للغاية، حيث ت�صري بع�ض الدرا�صات اإىل اأن تكاليف النقل يف الدول الإفريقية احلبي�صة بلغت حوايل 77٪ من قيمة �صادارتها. وتواجه 
البلدان الإفريقية احلبي�صة اأي�صااً حتديااً اآخر يتمثل يف طول امل�صافة بني املدن والأقاليم يف داخل البلد وخارجه، اإىل جانب اأنها تعاين من التكلفة العالية للنقل الربي داخل اأرا�صيها، ول تقت�صر معاناة 
الدول الإفريقية احلبي�صة على طول امل�صافة فقط، بل تتعداها اإىل وجود حتديات اأخرى تنبع من العتماد على املرور العابر  للبلدان املجاورة والتي تعاين من �صعف بنيتها التحتية، وتواجه نق�صااً يف 
هذا املجال لكونها هي الأخرى من البلدان النامية. كما تواجه البلدان الإفريقية احلبي�صة حتديااً اآخر يتمثل يف طول الفرتة امل�صتغرقة يف عملية النقل والو�صول اإىل املوانئ البحرية للبلدان املجاورة 

اإذ ت�صل مدة التاأخري من 34 اإىل 40 يومااً مما يعيق جتارة املنتجات واملحا�صيل الزراعية �صريعة التلف. 

جهود الصندوق في فك العزلة عن بعض الدول اإلفريقية الحبيسه
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وتلعب م�صاريع الطرق دورااً حموريااً يف فك عزلتها وتعزيز عملية النقل �صواء يف داخل الدولة احلبي�صة اأو ربطها بالدول املجاورة املطلة على املنافذ البحرية وربط مناطق الإنتاج مبناطق ال�صتهالك 
لتعزيز التبادل التجاري و�صولاً اإىل التنمية القت�صادية ال�صاملة وامل�صتدامة، بالإ�صافة اإىل ت�صهيل عملية الو�صول اإىل كافة اخلدمات الجتماعية.

ويف ظل م�صاندة البلدان الإفريقية احلبي�صة يف فك عزلتها وتعزيز جهودها يف عملية التنمية القت�صادية والجتماعية، فقد �صاهم ال�صندوق يف متويل عدد من م�صاريع الطرق الداخلية واخلارجية 
يف كٍل من بوركينا فا�صو والنيجر ومايل وت�صاد وربطها باملوانئ البحرية يف جمهوريتي غانا وموريتانيا، مما كان له اأثر يف امل�صاهمة يف عملية فك العزلة عن تلك الدول، وفيما يلي نلقي ال�صوء على جهود 

ال�صندوق يف دعم م�صاريع الطرق يف تلك الدول:
أواًل: مشاريع الطرق في جمهورية بوركينا فاسو:

اجلنوبي(: للجزء  املتكاملة  )التنمية  مايل  حدود   - ديول�صو  بوبو  • طريق 
ا  وبعر�ض 7 اأمتار لي�صل مدينة بوبو ديول�صو  يهدف هذا امل�صروع اإىل فك العزلة عن املنطقة اجلنوبية الغربية من جمهورية بوركينا فا�صو، وذلك من خالل اإن�صاء طريق م�صفلت بطول 130.8 كيلومرتاً
اأورودارا. كما يهدف امل�صروع اإىل زيادة اإمكانيات الإنتاج والت�صويق الزراعي فيها، وامل�صاهمة يف ا�صتكمال الطريق ال�صريع العابر لغرب القارة  ا مبدينة  يف بوركينا فا�صو بحدود جمهورية مايل مروراً

الإفريقية الذي يربط عا�صمة جمهورية ال�صنغال داكار بعا�صمة ت�صاد اجنامينا، وبلغت التكاليف الإجمالية للم�صروع 126 مليون ريال، وبلغت م�صاهمة ال�صندوق يف هذا امل�صروع 30 مليون ريال.
العاج: �صاحل  حدود   - دانو   - با  • طريق 

يهدف هذا امل�صروع اإىل فك العزلة عن املناطق اجلنوبية الغربية جلمهورية بوركينا فا�صو، لدعم التنمية القت�صادية والجتماعية يف البالد، وذلك لتلبية الطلب احلايل وامل�صتقبلي على النقل الربي 
ا يربط قرية "با" الواقعة جنوب غرب البالد مع احلدود ال�صمالية  وتعزيز ا�صتخدام الطرق بكفاءة واأمان يف خمتلف ف�صول ال�صنة. وياأتي ذلك من خالل ت�صييد طريق م�صفلت بطول 232 كيلومرتاً

جلمهورية كوت دي فوار �صاحل العاج "�صابقا"  ذات املنفذ البحري، وبلغت التكاليف الإجمالية لهذا امل�صروع  203 ماليني ريال، وبلغت م�صاهمة ال�صندوق لهذا امل�صروع 37.50 مليون ريال.



التقرير ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي  للتنمية  2017 م 64

ديبوجو:  �� يجريي�صو  •  طريق 
يهدف هذا امل�صروع اإىل ت�صهيل حركة نقل الب�صائع واملركبات من واإىل املناطق اجلنوبية واملناطق الغربية من جمهورية بوركينا فا�صو وت�صهيل الو�صول اإىل املوانئ الغانية، والعمل على تطوير املدن 
ا، وامل�صاهمة يف  تعزيز وتنمية التبادلت التجارية بني كٍل من بوركينا فا�صو والدول املجاورة، وخا�صة غانا ومايل وذلك من خالل اإن�صاء و�صفلتة  ا واجتماعياً والقرى لهذه املناطق وتنميتها اقت�صادياً
ا  ذلك و�صلة طريق هاميلي املقدر طولها بنحو 6 كيلومرتات وبعر�ض 7 اأمتار مع اأكتاف جانبية بعر�ض 1 مرت لكل جانب مع ت�صييد من�صاآت لت�صريف املياه وو�صع اإر�صادات  ا، مت�صمناً طريق بطول 125كيلومرتاً

ال�صالمة والإ�صارات املرورية والأعمال املكملة لها، وبلغت التكاليف الإجمالية للم�صروع 225 مليون ريال، وبلغت م�صاهمة ال�صندوق  لهذا امل�صروع 37.50 مليون ريال.
ديدوجو:  �� كودوجو  • طريق 

ا  يهدف هذا امل�صروع اإىل فك العزلة عن املناطق الواقعة يف الو�صط الغربي جلمهورية بوركينا فا�صو، وت�صهيل عملية حركة نقل الب�صائع واملركبات وتطوير املدن والقرى يف هذه املناطق وتنميتها اقت�صادياً
ا، وامل�صاهمة  يف تنمية التبادلت التجارية بني بوركينا فا�صو وجمهورية مايل من خالل ربط  طريق "كودوجو - ديدوجو" مع حمور اآخر يربط بني بوركينا فا�صو وحدود مايل، وذلك باإن�صاء  واجتماعياً
ا وبعر�ض 7 اأمتار مع اأكتاف جانبية بعر�ض  1.5 مرت لكل جانب مع بناء ثالثة ج�صور واإقامة من�صاآت ت�صريف املياه واإر�صادات ال�صالمة والإ�صارات املرورية والأعمال  و�صفلتة طريق بطول 130 كيلومرتاً

املكملة لها، وبلغت التكاليف الإجمالية للم�صروع بحوايل 244.20 مليون ريال، وبلغت م�صاهمة  ال�صندوق لهذا امل�صروع 45 مليون ريال.  
جيبو:  - وايقويا  طريق  • اإن�صاء 

يهدف هذا امل�صروع اإىل دعم وتعزيز �صبكة قطاع النقل واملوا�صالت يف املناطق ال�صمالية من جمهورية بوركينا فا�صو، وربطها ب�صبكة الطرق الدولية املجاورة حلدود جمهورية مايل. وياأتي هذا امل�صروع 
�صمن اإطار ال�صرتاتيجية الوطنية لتنمية قطاع املوا�صالت وتعزيز البنى التحتية للطرق، كما يهدف امل�صروع اإىل فك عزلة املناطق التي متتلك اإمكانيات مهمة فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي والرعوي 
والرثوة املعدنية واملناجم وتعزيز قطاع ال�صياحة، وتوفري هيكلة جيدة ل�صبكة الطرق الوطنية ي�صاعدها على لعب دورها ب�صكل كامل يف تنمية البالد، وكذلك فيما يتعلق بالتبادلت بني الأقاليم 
البوركينية واخلارجية، وتقلي�ض تكاليف ا�صتغالل املركبات ووقت نقل الب�صائع وال�صخا�ض، ورفع م�صتوى الأمن مل�صتخدمي الطرق، وتاأمني الو�صول الإداري اإىل املراكز الرئي�صية للمناطق الإدارية، 
"جيبو"  "تيتاو" وينتهي مبدينة  "وايقويا" ويعرب مدينة  ا ينطلق من مدينة  اإن�صاء طريق م�صفلت بطول 115 كيلومرتاً وت�صهيل عملية النتقال من القرى اإىل املراكز احل�صرية. ويتكون امل�صروع من 
مب�صارين وبعر�ض 7 اأمتار واأكتاف جانبية بعر�ض 1.5 مرت  لكل جانب يف املناطق املفتوحة وبعر�ض 8 اأمتار واأكتاٍف جانبية بعر�ض 2 مرت  لكل جانب يف املدن التي مير بها الطريق ، وتقدر التكلفة 

الإجمالية للم�صروع بحوايل 306.60 ماليني ريال، وبلغ اإجمايل متويل ال�صندوق لهذا امل�صروع  بحوايل 138.75 مليون ريال.

ثانًيا: مشاريع الطرق في جمهورية النيجر:
فلينجي:  - باليارا   � نيامي  • طريق 

ا من نيامي  يهدف هذا امل�صروع اإىل دعم قطاع النقل واملوا�صالت يف املناطق الواقعة يف جنوبي غرب النيجر، وامل�صاهمة يف فك العزلة عنها وذلك عربت�صييد طريق مر�صوف يبلغ طوله 180.40 كيلومرتاً
ا وبعر�ض 7 اأمتار مع  ا،  والق�صم الثاين الذي يربط بني باليارا وفلينجي  بطول 82.6 كيلومرتاً اإىل فلينجي. ويتكون امل�صروع من ق�صمني، الق�صم الأول الذي يربط بني نيامي وباليارا بطول 97.8 كيلومرتاً

اأكتاف جانبية بعر�ض 1.5 مرت  لكل جانب، بتكلفة اإجمالية بلغت 142 مليون ريال، وبلغت م�صاهمة ال�صندوق لهذا امل�صروع 71 مليون ريال.
جايا:  - كولو   - فاملي   � مارجو  • طريق 

ا، وبعر�ض 5 اأمتار مع اأكتاف جانبية بعر�ض 1 مرت لكل جانب، حيث يربط بني  كل  يهدف هذا امل�صروع اإىل تعزيز �صبكة الطرق يف جمهورية النيجر، وذلك باإن�صاء طريق ترابي يبلغ طوله 190 كيلومرتاً
من "مارجو - فاملي - كولو - جايا" مبا يف ذلك اإن�صاء طريقني فرعيني اإىل كٍل من "بومبا وتارا"، وبلغت التكاليف الإجمالية للم�صروع 51.76 مليون ريال، و�صاهم ال�صندوق فيه مببلغ 25.88 مليون ريال.

اأجادز:  - زندر  • طريق 
يهدف هذا امل�صروع  اإىل فك العزلة عن جمهورية النيجر وربطها باملوانئ والطرق الدولية يف الدول املجاورة، وذلك من خالل ت�صييد طريق معبد جديد "بدلاً من الطريق احلايل الذي اأ�صبح معدوم 
الفائدة تقريبا" والذي يربط من خالله بني مدينة زندر العا�صمة التجارية الواقعة يف جنوب البالد، ومدينة اجادز املركز الرعوي الواقع يف منت�صف امل�صافة بني زندر واحلدود اجلزائرية. ويبلغ طول 
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ا من الطريق الدويل عابر ال�صحراء املمتد من ميناء اجلزائر �صمالاً حتى  ا  وبعر�ض 7 اأمتار مع اأكتاف جانبية بعر�ض 1.5 مرت لكل جانب. ويعترب هذا الطريق جزءاً الطريق اجلديد حوايل 424 كيلومرتاً
ميناء لغو�ض يف نيجريا جنوبااً.  وقد كان لهذا امل�صروع دور يف ربط عدد كبري من القرى واملناطق الرعوية ب�صبكة الطرق الوطنية وت�صهيل مبادلة الب�صائع وتعزيز التبادلت التجارية ما بني املناطق 

الرعوية واملناطق الزراعية، وتعزيز العالقات القت�صادية مع الأجزاء ال�صمالية من نيجريا، وقدرت التكاليف الإجمالية للم�صروع بحوايل 375 مليون ريال، و�صاهم ال�صندوق مببلغ 35 مليون ريال.
ثالًثا: مشاريع الطرق في جمهورية مالي:

جاو:  - �صفاري  • طريق 
يهدف هذا امل�صروع اإىل فك العزلة عن مناطق جاو وكيدال و�صولاً اىل متبكتوا، واحلد من الهجرة اإىل املناطق احل�صرية وحت�صني ظروف حياة ال�صكان، كما ي�صاهم الطريق يف ت�صهيل نقل املحا�صيل 
ا الطريق الدويل املمتد اإىل ال�صمال وال�صمال ال�صرقي من البالد. ويت�صمن امل�صروع اإن�صاء طريق  الزراعية، وميثل هذا الطريق حمور الربط ال�صرتاتيجي للبنية التحتية جلمهورية مايل، وميثل اأي�صاً
ا لكل منهما، ويبلغ طول  ا وبعر�ض 6 اأمتار مع اأكتاف جانبية بعر�ض 1.5 مرت لكل جانب، بال�صافة اإىل ت�صييد ثالثة ج�صور من اخلر�صانة، طول اجل�صر الأول و الثاين 30 مرتاً م�صفلت بطول 570 كيلومرتاً
ا، وتقدر التكلفة الإجمالية للم�صروع بحوايل 435.75 مليون ريال، وقد �صاهم ال�صندوق يف هذا امل�صروع بقر�صني، الأول مببلغ 33.35 مليون ريال، والقر�ض الثاين مببلغ 16.58  اجل�صر الثالث 45 مرتاً

مليون ريال.
باماكو: يف  الثاين  • اجل�صر 

يهدف هذا امل�صروع اإىل ت�صييد ج�صر ثاٍن يعرب نهر النيجر الذي يق�صم املدينة اإىل �صطرين يف العا�صمة باماكو، لت�صهيل حركة مرور الأفراد والب�صائع، وياأتي ت�صييد هذا اجل�صر يف ظل عدم كفاءة 
اجل�صرالقائم حاليااً، الذي مل يعد - ومنذ عهد بعيد - يفي مبتطلبات �صكان املدينة، الذين باتوا يعانون من اأزمة حادة يف حركة عبور النهر وخا�صة يف �صاعات الزدحام وعند وقوع احلوادث على اجل�صر 
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ا يخدم حركة املرور يف كال الجتاهني، ويتكون كل اجتاه من م�صار لل�صيارات واآخر للدراجات وثالث للم�صاة، وقدرت  ا وبعر�ض 24 مرتاً اأو يف الطرق املوؤدية اإليه. ويبلغ طول اجل�صر اجلديد 770 مرتاً
التكاليف الإجمالية للم�صروع بحوايل 140 مليون ريال، وبلغت م�صاهمة ال�صندوق 67.37 مليون ريال.

باماكو: يف  الداخلية  الطرق  • و�صالت 
يهدف هذا امل�صروع اإىل حت�صني و�صع �صبكة الطرق الداخلية يف منطقة باماكو بجمهورية مايل وحل اأزمات املرور احلادة التي حت�صل يف �صاعات الذروة للعبور من اأحد اطراف املنطقة لطرفها الآخر، 
ا، وبلغت  وذلك من خالل اإعادة ر�صف و�صفلتة وحت�صني موا�صفات عدد من و�صالت الطرق الهامة فيها، ويتكون امل�صروع من الأعمال املدنية اخلا�صة باإن�صاء 6 و�صالت طرق يبلغ اإجمايل اأطوالها 39 كيلومرتاً

التكاليف الإجمالية للم�صروع حوايل 144.40 مليون ريال، �صاهم ال�صندوق فيه مببلغ 50.51 مليون ريال.
بافولبي:  - كاي  • طريق 

يهدف هذا امل�صروع اإىل فك عزلة املنطقة اجلنوبية الغربية من جمهورية مايل ، وت�صهيل نقل املنتجات الزراعية واملعادن التي تنتجها املنطقة، واإىل ت�صجيع التبادل التجاري حمليااً واإقليميااً مع الدول 
املجاورة، كما يهدف امل�صروع اإىل دعم وتعزيز وتكامل �صبكة الطرق يف البالد. ويتكون امل�صروع من الأعمال املدنية واخلدمات الهند�صية وال�صت�صارية الالزمة لت�صييد طريق م�صفلت ي�صل مدينة كاي 
ا، وبعر�ض 7 اأمتار، مع ر�صف لالأكتاف بعر�ض 1.5 مرت لكل جانب، ويتكون الطريق من جانبني با�صتخدام نف�ض امل�صلك الرتابي القائم، مع جتهيز  مبدينة بافولبي مرورااً مبدينة ديامو بطول 150 كيلومرتاً
الطريق مب�صتلزمات اإر�صادات ال�صالمة وت�صريف املياه. ويت�صمن امل�صروع اأي�صااً ت�صييد ج�صر جديد لعبور نهر ال�صنغال عند مدينة بافولبي بطول 800 مرت، وقدرت التكاليف الإجمالية للم�صروع بحوايل 

184 مليون ريال، �صاهم ال�صندوق فيه مببلغ 35 مليون ريال.
رابًعا: مشاريع الطرق في جمهورية تشاد:

بول(:  �� اأجنوري  )اجلزء:  النيجر  حدود   �� بول   �� اأجنوري   �� م�صاكوري  • طريق 
يهدف هذا امل�صروع اإىل فك العزلة عن املناطق ال�صمالية ب�صفة عامة والقرى والتجمعات املتاخمة لبحرية ت�صاد ب�صفة خا�صة، والإ�صهام يف تعزيز التكامل القت�صادي الإقليمي عرب الطريق الدويل 
العابر لل�صحراء، لربط اأربع دول وهي ت�صاد والنيجر ومايل ونيجرييا بالبلدان الواقعة يف �صمال اإفريقيا، وذلك من خالل تعبيد الطريق الرئي�صي الرابط بني مدينتي اأجنوري وبول. ويعتربهذا الطريق 
ا،  كما يعترب هذا الطريق اأحد اأهم حماور تطوير �صبكة الطرق الوطنية يف  اأحد اأجزاء الطريق الرابط بني مدينتي م�صاكوري يف و�صط البالد وحدود جمهورية  النيجر الذي يبلغ طوله 416 كيلومرتاً
ت�صاد  و�صت�صاهم حكومة جمهورية   ا.   يبلغ طوله 99 كيلومرتاً النيجريية"  الذي  - بول - احلدود  "اأجنوري  الأول من طريق  ، وهو اجلزء  ا  - بول" 60 كيلومرتاً "اأجنوري  البالد، ويبلغ طول طريق 

ا، وتقدر التكلفة الإجمالية للم�صروع بحوايل 297.60 مليون ريال، �صاهم ال�صندوق فيه مببلغ 93.75 مليون ريال. بتمويل اجلزء الثاين من الطريق "بول - احلدود النيجريية"  بطول 39 كيلومرتاً
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خريطة مشروع تحت الضوء:

تشاد

• طريق نيامي ـ باليارا – فلينجي
• طريق مارجو ـ فالمي - كولو – جايا

•طريق زندر - أجادز

النيجر

• طريق بوبو ديوالسو - حدود مالي 
(التنمية المتكاملة للجزء الجنوبي)

• طريق با - دانو - حدود ساحل العاج 
• طريق يجيريسو ــ ديبوجو
• طريق كودوجو ــ ديدوجو

• إنشاء طريق وايقويا - جيبو

بوركينا فاسو

• طريق مساكوري
أنجوري ــ بول ــ حدود النيجر 

(الجزء:أنجوري ــ بول)

مالي
• طريق سفاري - جاو 

• طريق سفاري - جاو (القرض الثاني) 
• الجسر الثاني في باماكو 

• وصالت الطرق الداخلية في باماكو 
• طريق كاي - بافوالبي
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ت���وق���ي���ع ع���ل���ى ات��ف��اق��ي��ة 
 ق����ر�����ض ب�����ني ال�������ص���ن���دوق

وجمهورية فيتنام
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الفصل الثالث
نشاط الصندوق

في مجال تمويل وضمان 
الصادرات الوطنية
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نشاط برنامج الصادرات السعودية لسنة 2017م

يهدف برنامج ال�صادرات ال�صعودية اإىل تنويع وتنمية ال�صادرات الوطنية غري النفطية، وزيادة قدرتها التناف�صية، واإعطاء امل�صدرين ال�صعوديني الثقة يف الدخول اإىل اأ�صواق جديدة، والتعامل مع 
البنوك التجارية الوطنية يف عمليات تقدمي ت�صهيالت الئتمان وال�صمان للم�صدر ال�صعودي واملنتج الوطني. وي�صعى الربنامج اإىل حتقيق تلك الأهداف من خالل تقدمي التمويل وال�صمان لل�صادرات 

الوطنية.        
ويغطي هذا اجلزء من التقرير ن�صاط الربنامج لل�صنة املالية 1439/1438ه� )2017م( يف متويل و�صمان ال�صادرات الوطنية، وكذلك ن�صاطه يف عملية الت�صويق للخدمات التي يقدمها وزيادة تعريف 

امل�صدر ال�صعودي بتلك اخلدمات. 

برنامج  ع��ام  مدير  �صعادة  توقيع  
ال�صادرات اتفاقية متويل �صادرات 

وطنية ل�صالح تون�ض

أواًل ـ تمويل الصادرات
للم�صدرين  الالزم  التمويل  تاأمني  اإىل  ال�صادرات  متويل  خدمة  تهدف 
ال�صادرات  برنامج  تلقى  الوطنية، وقد  لل�صلع واخلدمات  وامل�صتوردين 
ل�صلع  ت�صديرية  لعمليات  التمويل  طلبات  من  جمموعة  ال�صعودية 
اعتمد  وقد  )2017م(،  1439/1438ه����  امل��ايل  العام  خالل  وطنية 
بقيمة  نفطية  غري  ل�صلع  ت�صديرية  عمليات   6 متويل  منها  ال�صندوق 

اإجمالية بلغت حوايل 1330 مليون ريال �صعودي.
  

التي  النفطية  الوطنية غري  ال�صادرات  وبذلك ترتفع عمليات متويل 
اعتمدها ال�صندوق منذ انطالق ن�صاط الربنامج لت�صل اإىل 244 عملية 
عملية   169 منها  ك��ان  ري��ال،  ماليني  بلغت31310  اإجمالية  بقيمة 
بقيمة  متويل  خط   75 و  ري��ال،  مليون   27060 بقيمة  مبا�صر  متويل 
4250 مليون ريال، وبعد اإلغاء وخف�ض مبالغ 80 عملية متويل بقيمة 
2610 ماليني ريال لأ�صباب متنوعة، اأ�صبح اإجمايل عدد طلبات متويل 
ال�صادرات املعتمدة 168 طلبااً بقيمة اإجمالية مقدارها 28700 مليون 
و3600  مبا�صرة  عملية   116 لتمويل  ريال  مليون   25100 منها  ريال، 

مليون ريال لفتح 52 خط متويل  يف 14 دولة.    
وقد �صملت العمليات املعتمدة خالل هذا العام ت�صدير اأ�صمدة، اأ�صمدة 
تون�ض  من  كل  اإىل  متنوعة،  وم��واد  اأنابيب،  برتوكيماويات،  يوريا، 
املعتمدة فتح خطي  العمليات  وتركمان�صتان والأرجنتني، كما ت�صمنت 
من  كل  يف  خارجية  بنوك  مع  وطنية  وخدمات  �صلع  لت�صدير  متويل 

تركيا وزامبيا.
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المستوردالُمصّدرالمبلغ ) بالريال السعودي (المستفيد - الدولةالسلعة/الخدمةم

حكومة جمهورية تون�ضمتنوع750.000.000.00حكومة جمهورية تون�ض - تون�ضمتنوع1

حكومة جمهورية تركمان�ستانمتنوع150.000.000.00حكومة جمهورية تركمان�ستان - تركمان�ستاناأنابيب2

متنوعال�سركة الوطنية للبرتوكيماويات150.000.000.00ال�سركة الوطنية للبرتوكيماويات - ال�سعوديةبرتوكيماويات3

حكومة جمهورية الأرجنتنيمتنوع225.000.000.00حكومة جمهورية الأرجنتني - الأرجنتنياأ�سمدة يوريا4

متنوعمتنوع18.750.000.00بنك زامبيا للتنمية - زامبياخط متويل5

متنوعمتنوع37.500.000.00بنك فاكيف - تركياخط متويل6

              1.331.250.000.00اإلجمالي

المستوردالُمصّدرالمبلغ ) بالريال السعودي (المستفيد - الدولةالسلعة/الخدمةم

متنوعمتنوع75.000.000.00بنك عوده - تركياخط متويل1

�سركة ع�سام للتنميةمتنوع7.500.000.00�سركة ع�سام للتنمية - اململكة املغربيةمواد بناء2

حكومة جمهورية تون�ضمتنوع750.000.000.00حكومة جمهورية تون�ض - تون�ضمتنوع3

متنوعال�سركة الوطنية للبرتوكيماويات150.000.000.00ال�سركة الوطنية للبرتوكيماويات - ال�سعوديةبرتوكيماويات4

حكومة جمهورية تركمان�ستانمتنوع150.000.000.00حكومة جمهورية تركمان�ستان - تركمان�ستاناأنابيب5

              1.132.500.000.00اإلجمالي

عمليات التمويل المعتمدة خالل سنة 2017م

عمليات التمويل الموقعة خالل سنة 2017م
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عمليات التمويل المعتمدة حسب الدول حتى نهاية سنة 2017م
النسبةالمبلغ )بالريال السعودي(النسبةعدد العملياتالدولةم
63.57165.037.500.000.57الأردن1
63.57393.568.850.001.37الإمارات2
127.141.469.340.000.005.12ال�سعودية3
21.19412.500.000.001.44ال�سنغال4
5532.742.452.279.840.008.54ال�سودان5
10.6018.750.000.000.07�سي�سل6
21.1937.796.859.480.13الوليات املتحدة7
137.741.234.159.218.754.30اليمن8
10.60125.332.989.000.44اإيران9

84.763.123.750.000.0010.88باك�ستان10
1810.712.100.000.000.007.32تركيا11
10.603.262.500.000.01�سورية12
31.7956.250.000.000.20لبنان13
1710.1214.619.096.148.0050.93م�سر14
10.60143.000.000.000.50البحرين15
10.60759.612.00.000.00اجلزائر16
42.38825.000.000.002.87تون�ض17
42.38375.000.000.001.31موريتانيا18
10.6015.000.000.000.05اأذربيجان19
31.79168.750.000.000.59زامبيا20
10.6011.250.000.000.04غانا21
21.197.794.675.000.03جنوب ال�سودان22
10.60187.500.000.000.65كوبا23
10.60187.500.000.000.65املك�سيك24
10.60187.500.000.000.65بنجالدي�ض25
10.607.500.000.000.03املغرب26
10.60150.000.000.000.52تركمان�ستان27
10.60225.000.000.000.78الأرجنتني28

168100.0028.702.678.192.23100.00اإلجمالي
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عمليات التمويل المعتمدة حسب القطاعات حتى نهاية سنة 2017م

عدد العمليات ٤٢

صناعات
معدنيــة

٪ ٢٥٫٠٠

٪ ٤٫١٢ ١٫١٨٢٫٩٣٦٫٨٢٩٫٠٠ ر.س
عدد العمليات ٤٠

ت عا صنا
كيمياوية

٪ ٢٣٫٨١

٪ ٧٠٫٤١ ٢٠٫٢١٠٫٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠ ر.س

عدد العمليات ١٤

مشــاريع
رأسمالية

٪ ٨٫٣٣

٪ ٩٫١٢ ٢٫٦١٧٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠ ر.س
عدد العمليات ٢٠

صناعات
أخــــــــرى

٪ ١١٫٩٠

٪ ٣٫٧٩ ١٫٠٨٨٫٠٥٨٫٧٦٢٫٢٣ ر.س

عدد العمليات ٥٢

خـــطـــوط
تـــمـــويـــل

٪ ٣٠٫٩٥

٪ ١٢٫٥٤ ٣٫٦٠٣٫٥٩٢٫٦٠١٫٠٠ ر.س
عدد العمليات ١٦٨

لي جما إل ا

٢٨٫٧٠٢٫٦٧٨٫١٩٢٫٢٣ ر.س

٪ ١٠٠٫٠٠

٪ ١٠٠٫٠٠
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عمليات التمويل المعتمدة حسب القارات حتى نهاية سنة 2017م

عدد العمليات ٧٢

ســـيـــــا آ
٪ ٤٢٫٨٦

٪ ٣١٫٩٤ ٩٫١٦٦٫٢٠١٫٠٥٧٫٧٥ ر.س
عدد العمليات ٩١

يقيــا فر إ
٪ ٥٤٫٩٤

٪ ٦٥٫٨٤ ١٨٫٨٩٨٫٦٨٠٫٢٧٥٫٠٠ ر.س

عدد العمليات ٥
األمريكيتين

٪ ٢٫٩٩

٪ ٢٫٢٢ ٦٣٧٫٧٩٦٫٨٥٩٫٤٨ ر.س
عدد العمليات ١٦٨

لي جما إل ا

٢٨٫٧٠٢٫٦٧٨٫١٩٢٫٢٣ ر.س

٪ ١٠٠٫٠٠

٪ ١٠٠٫٠٠
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ثانًيا ـ ضمان الصادرات
ال�صاملة  ال�صمان  وثائق  واإ�صدار  اأو جتارية،  �صيا�صية  كانت  �صواء  املخاطر  تلك  بتغطية  ال�صداد، وذلك  التعرث يف  ال�صعوديني من خماطر  امل�صدرين  اإىل حماية حقوق  ال�صادرات  تهدف خدمة �صمان 

واملحددة. 
اأ - الوثائق ال�صاملة: هي التي يتم مبوجبها تغطية عدد غري حمدد من عمليات الت�صدير حلامل الوثيقة لعدد غري حمدد من امل�صتوردين، وت�صل ن�صبة التغطية فيها اإىل 90٪ من اخل�صائر الناجتة عن 

ا ب�صكل تلقائي باتفاق الأطراف املعنيني بالوثيقة.  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 مل�صدر واحد ومل�صتورد واحد، وت�صل ن�صبة التغطية فيها اإىل90٪ 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. 
وقد بلغ عدد وثائق ال�صمان التي اعتمدها الربنامج منذ انطالق ن�صاط ال�صمان يف �صبتمرب 2003م حتى تاريخ اإعداد هذا التقرير64 وثيقة �صمان بقيمة اإجمالية مقدارها 27500 مليون ريال، منها 42 
وثيقة �صمان �صاملة بقيمة تقارب 18100 مليون ريال، و16 وثيقة �صمان حمددة )ح�صاب مفت�وح واعتم�اد م�صت�ن�دي( ب�ق�يم�ة تقارب 589 ملي�ون ري�ال، و6 وث�ائ�ق �صمان تعزي�ز اع�تم��ادات م�صتندية 
ل�صالح البنوك املحلية بقيمة تقارب 8850 مليون ريال. وقد بلغت ال�صادرات الفعلية املغطاة مبوجب تلك الوثائق ما يزيد عن 23080 مليون ريال، وذلك بزيادة عن عام 2016م مقدارها 1670 مليون 

ريال متثل ن�صبة زيادة تقارب 7.2٪، وتت�صمن التغطيات �صقوفااً تعمل ب�صكل دوار مما يتيح تكرار ا�صتخدام هذه ال�صقوف.
ومت خالل الن�صف الثاين من عام 2017م،  توقيع وثيقة �صمان �صاملة بقيمة 22.5 مليون ريال، كما مت جتديد عدد 14 وثيقة �صمان �صادرات )وثائق �صمان �صاملة، وثائق �صمان تعزيز اعتمادات 
م�صتندية( مببلغ اإجمايل جتاوز 2800 مليون ريال، وبلغ عدد العتمادات امل�صتندية املعززة من خالل وثائق �صمان تعزيز العتمادات امل�صتندية 844 اعتمادااً مببلغ اإجمايل ي�صل اإىل حوايل 971 

مليون ريال.

ا���ص��ت��ق��ب��ال وف����د م���ن ج��م��ه��وري��ة 
بنجالدي�ض لالطالع على اخلدمات 

املقدمة من الربنامج 
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1ــ قيمة السقوف المعتمدة للوثائق الشاملة حتى نهاية سنة 2017م

إجمالي عدد السقوفاإلجمالي ) بالريال السعودي(اسم الشركة

35.081.25068جممع اإ�سرتا ال�سناعي لال�سمدة واملبيدات الزراعية - ا�سرتاكيم
52.462.500256�سركة ارنون لل�سناعات البال�ستيكية

14.621.25078�سركة تنهات للتعدين
142.950.000140�سركة �سناعات اخلريف

410.797.500979جمموعة الوطنية لل�سناعة
110.017.500134ال�سركة املتحدة ملنتوجات البال�ستيك

46.451.250133�سركة منري املنيف للبال�ستيك
6.562.50038�سركة  فهد اخلليل ) مل يتم ا�ستغاللها (

70.278.75097�سركة حلواين اإخوان
24.142.50046احتاد  اخلليج للع�سريات

45.000.00051م�سنع العبيكان الوباك للعلب املحدودة
30.562.50010�سركة املطلق لل�سناعات املعدنية ) مل يتم ا�ستغاللها (

62.253.750171�سركة العبيكان للمن�سوجات التقنية املحدودة
156.740.625125ال�سركة املتحدة لزيوت الت�سحيم

6.037.50010م�سنع العبيكان للبال�ستيك
44.542.50096م�سنع العبيكان للرقائق البال�ستيكية

21.573.75014�سركة حائل للتنمية الزراعية ) مل يتم ا�ستغاللها (
330.157.500439�سركة اخلزف ال�سعودي

38.505.000118�سركة نابكو للتغليف املتعدد نابكو مالتيباك
70.087.50037م�سنع تقنية الكروت املتقدمة

5.475.5008امل�سنع الوطني لألياف البولي�سرت
2.625.0004ال�سركة ال�سعودية لالأكواب الورقية
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إجمالي عدد السقوفاإلجمالي ) بالريال السعودي(اسم الشركة

34.136.250140�سركة نابكو احلديثة ملنتجات البال�ستيك
14.115.00050�سركة نابكو للدائن التغليف املركبة

13.946.122.5002649ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(
77.193.75056ال�سركة العاملية لطالء املعادن

166.162.50049ال�سركة الوطنية لل�سناعات الغذائية املحدودة
1.177.215.000572�سركة الت�سنيع الوطنية لت�سويق البرتوكيماويات

4.500.0003موؤ�س�سة طوق اليمامة للخدمات التجارية ) مل يتم ا�ستغاللها (
1.125.0004م�سنع الريا�ض لالأغذية

1.642.5004�سركة م�سنع منره لل�سواغط الهوائية
21.787.50064م�سنع ال�سريع لل�سجاد

3.150.00011�سركة الو�سائل الزراعية لأنظمة الري
3.375.0001م�سنع الزيوت الذهبية

69.603.75090�سركة الفنار لالأنظمة الكهربائية
16.500.0005�سركة �سناعة ال�سرياميك العربية املحدودة

7.500.0002�سركة اخلريف للبرتول ) مل يتم ا�ستغاللها (
17.437.5002�سركة احتاد �سناعة العلب املحدودة

126.750.00010�سركة �سبكيم للت�سويق واخلدمات ) مل يتم ا�ستغاللها (
53.549.50049ال�سركة العربية املتحدة للزجاج امل�سطح

585.000.00017�سركة التعدين العربية ال�سعودية )معادن(
22.518.75038�سركة م�سنع العبيكان للزجاج

18.076.310.625.006868اإلجمالي )1(
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2ـ وثائق محددة 
)حساب مفتوح(

اسم حامل الوثيقة
قيمة الوثيقة

)الصادرات المتوقعة(
)بالريال السعودي(

اسم المستورد المضموندولة الُمستوِرد

�سركة اأحمادةالكويت37.174.200�سركة املطلق لل�سناعات املعدنية

�سركة اإبراهيم اجلفايل واإخوانه للمعدات ال�سناعية
�سركة اإدري�ض للخدماتال�سودان30.319.169)مل يتم ا�ستغاللها(

باقز م�سرم�سر20.058.750�سركة اإبراهيم اجلفايل واإخوانه

بكتل فران�ضفرن�سا21.305.340ال�سركة اخلليجية املتحدة لدرفلة ال�سلب املحدودة

هيئة الأمم املتحدة خلدمات امل�ساريعالإمارات316.876.368�سركة اإلكرتونيا

�سركة اإبراهيم اجلفايل واإخوانه للمعدات ال�سناعية
�سركة هنت للتنميةال�سودان84.375.000)مل يتم ا�ستغاللها(

510.108.827                                   اإلجمالي )2(

3ــ وثائق 
محددة )اعتماد 

مستندي(

اسم حامل الوثيقة
قيمة الوثيقة

)الصادرات المتوقعة(
)بالريال السعودي(

اسم البنك المضموندولة الُمستوِرد

بنك الت�سامن الإ�سالميال�سودان3.140.156�سركة املطلق لل�سناعات املعدنية
بنك اأم درمان الوطنيال�سودان7.025.000موؤ�س�سة بيون للتجارة واملقاولت
بنك اخلرطومال�سودان13.224.544�سركة اإبراهيم اجلفايل واإخوانه
بنك اخلرطومال�سودان16.760.754�سركة اإبراهيم اجلفايل واإخوانه

بنك اخلرطومال�سودان2.609.860مكتب تنمية ال�سادرات للخدمات التجارية )مل يتم ا�ستغاللها(
بنك اأم درمان الوطنيال�سودان220.000ال�سركة العربية للعطور املحدودة
البنك ال�سوداين الفرن�سيال�سودان4.950.000�سركة املطلق لل�سناعات املعدنية

البنك التجاري الإثيوبياإثيوبيا18.750.000موؤ�س�سة طوق اليمامة للخدمات التجارية )مل يتم ا�ستغاللها(
بنك اأم درمان الوطنيال�سودان6.987.860�سركة املطلق لل�سناعات املعدنية

بنك اأم درمان الوطنيال�سودان5.200.000بنك اجلزيرة
78.868.174.00اإلجمالي )3(
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المجموع الكلي لوثائق الضمان المعتمدة )1+2+3+4( =27.511.930.625.00 لاير.

4ـ قيمة السقوف 
المعتمدة لوثائق 

ضمان تعزيز 
االعتمادات 

المستندية حتى 
نهاية سنة 2017م

عدد السقوفمبلغ االتفاقية )بالريال السعودي(البـنك

562.492.48134بنك اجلزيرة

3.613.276.155179بنك الريا�ض

2.267.999.500411البنك ال�سعودي الفرن�سي

1.305.375.000282جمموعة �سامبا املالية

624.999.86380البنك ال�سعودي لال�ستثمار

472.500.00032البنك ال�سعودي الربيطاين

8.846.642.999.001018اإلجمالي )4(

 )SEP( الربنامج  بني  تفاهم  مذكرة 
tradekey وال�صوق الإلكرتوين
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حجم الصادرات المغطاة من خالل خدمة الضمان بالبرنامج حسب السنوات حتى نهاية العام 2017م

السنة
إجمالي المعتمد

)بالريال السعودي(
إجمالي  الصادرات الفعلية

)بالريال السعودي(

20033.352.5001.916.406
200479.762.50040.476.898
2005787.299.300177.394.764
20061.146.446.572663.421.893
20072.090.955.9381.145.082.193
20081.693.926.0783.709.509.480
20091.958.619.2502.710.375.503
20102.298.035.6252.960.500.323
20112.520.874.6242.773.964.350
20122.826.278.6671.770.280.464
20133.391.310.7591.524.952.796
20142.223.474.6351.362.677.164
20152.727.757.9681.056.969.880
20162.165.896.2301.519.167.972
20171.597.939.9791.670.991.243

27.511.930.625.0023.087.681.329.00المجموع

٠

٤,٠٠٠

٣,٠٠٠ 

٢,٠٠٠ 

١,٠٠٠ 

٢٠
٠٣ ٢٠
٠٤

٢٠
٠٥ ٢٠
٠٦

٢٠
٠٧

٢٠
٠٨

٢٠
٠٩ ٢٠
١٠

٢٠
١١

٢٠
١٢

٢٠
١٣ ٢٠
١٤

٢٠
١٥

٢٠
١٦

٢٠
١٧



٪ ٤٫٦٩ ٪٣٫٩٧

الصناعات المعدنية
والماكينات والمعدات

الصناعات الكيميائية
والمنتجات البالستيكية

صناعات أخرى

٪ ٩١٫٣٤ 

أستراليا

آسيا

إفريقيا

أمريكا الشمالية

أمريكا الجنوبية

أوروبا

 

 

 

 

 

٪ ٠٫٨٩

٪ ٢٢٫٧٢

٪ ٧٫٤٥

٪٦٨٫٣١

٪ ٠٫١٣

٪ ٠٫٥١
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القطاعالمسلسل
المبالغ

)بالريال السعودي(
النسبة

1.092.425.7733.97ال�سناعات املعدنية واملاكينات واملعدات1

25.128.919.87491.34ال�سناعات الكيميائية واملنتجات البال�ستيكية2

1.290.584.9784.69�سناعات اأخرى3

27.511.930.625.00100.00اإلجمالي

عمليات الضمان المعتمدة حسب
القطاعات حتى نهاية العام 2017م

عمليات الضمان المعتمدة حسب 
القارات  حتى نهاية العام 2017م

القارةالمسلسل
المبالغ

)بالريال السعودي(
النسبة

243.699.8550.89اأ�سرتاليا1
18.792.892.64168.31اآ�سيا2
6.250.152.83422.72اإفريقيا3
140.310.5790.51اأمريكا ال�سمالية4
35.511.4260.13اأمريكا اجلنوبية5
2.049.363.2907.45اأوروبا6

27.511.930.625.00100.00اإلجمالي
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ثالثًا: نشاط التسويق
مقدمة:

ُيحّقق  مبا  معهم  والتوا�صل  الوطنية،  للمنتجات  ال�صلع  وم�صتوردي  مل�صدري  يقدمها  التي  وال�صمان  التمويل  وت�صهيالت  ال�صعودية  ال�صادرات  بربنامج  التعريف  مهمة  واملعلومات  الت�صويق  اإدارة  تتوىل 
التعريف  اأجل  املحلية والدولية من  الفعاليات  املعار�ض واملوؤمترات وخمتلف  بامل�صاركة يف  النفطية. وذلك  الوطنية غري  ال�صادرات  التي ي�صعى الربنامج لتحقيقها من خالل تنمية وتنويع  الأهداف 
بربنامج ال�صادرات، وكذلك متثيل ال�صندوق يف اللجان ال�صعودية امل�صرتكة وكذلك جمال�ض الأعمال التي ي�صرف عليها جمل�ض الغرف ال�صعودية. وتقوم اإدارة الت�صويق اأي�صااً بزيارة ال�صركات وامل�صانع 
الوطنية لتعريفهم بت�صهيالت التمويل وال�صمان التي يقدمها الربنامج والتي متنحهم الثقة يف دخول اأ�صواق جديدة من خالل احلد من خماطر عدم ال�صداد. كما تتوىل الإدارة عملية ت�صجيل امل�صدرين 
وكذلك الإجابة على ال�صتف�صارات التي ترد اإىل الربنامج، وتقوم الإدارة باإ�صدار مطبوعات الربنامج املختلفة )دليل للتمويل، دليل ال�صمان، دليل برنامج ال�صادرات اإ�صافة اإىل ن�صرة برنامج ال�صادرات 

. www.sep.gov.sa التي ت�صدر ب�صكل دوري(. وت�صرف اإدارة الت�صويق واملعلومات على موقع الربنامج على �صبكة الإنرتنت
األنشطة خالل عام 2017م:

يف اإطار �صعي الربنامج للتعريف باخلدمات والت�صهيالت التي يقدمها مل�صدري وم�صتوردي املنتجات الوطنية، فقد قام خالل عام 2017م بعدد من الأن�صطة الت�صويقية داخليااً وخارجيااً، وذلك  للم�صاهمة 
يف حتقيق اأهدافه، و�صملت ما يلي:

إصدار نشرات ربع سنوية:
التي  ال�صادرات،  برنامج  ن�صرة  من  اأعداد   4 باإ�صدار  2017م  العام  خالل  الربنامج  قام 
ال�صعودية  ال�صادرات  برنامج  قدمها  التي  والت�صهيالت  الأن�صطة  عن  الأخبار  تتناول 
خالل الفرتة، اإ�صافة للمقالت والدرا�صات التي تهتم ب�صاأن ال�صادرات الوطنية ومنوها.

نشاطات داخل مقر البرنامج:
• ا�صتقبال وفود حملية ودولية: ا�صتقبل الربنامج يف مقره عددااً من الوفود الر�صمية 
والربازيل  لنكا  و�صري  والفلبني  والهر�صك  والبو�صنة  وال�صودان  واإيطاليا  ال�صني  من 
الراغبني  وال��زوار  ال�صركات  ممثلي  ا�صتقبل  وكذلك  ال��دول،  من  وغريها  وبنجالد�ض 
اخلدمات  على  اإطالعهم  الزيارات  تلك  خالل  ومت  الربنامج،  خدمات  من  ال�صتفادة  يف 

والت�صهيالت التي يقدمها الربنامج وبحث �صبل التعاون امل�صرتك.

• المعارض والمؤتمرات:
يحر�ض الربنامج على امل�صاركة يف املعار�ض واملوؤمترات ذات العالقة بن�صاطه، التي ُتعد فر�صة للتعريف بالربنامج 

وخدماته، وفيما يلي اأهم الفعاليات التي �صارك فيها الربنامج: 
- ملتقى الأعمال ال�صعودي ال�صوداين الأول الذي اأقيم يف مدينة اخلرطوم.

ناجحة«  ل�صتثمارات  املتاح  والتمويل  الطريق  »خارطة  عنوان  حتت  الإفريقي  العربي  القت�صادي  املنتدى   -
الذي اأقيم يف الأردن.

- املنتدى ال�صرتاتيجي بني جمهورية اأذربيجان وجمل�ض التعاون الذي نظمه احتاد غرف دول جمل�ض التعاون 
اخلليجي، والأمانة العامة ملجل�ض التعاون لدول اخلل�يج العرب�ية يف مدي�نة باك�و ب�جمهورية اأذرب�ي�جان.

- منتدى تون�ض لال�صتثمار 2017م.

• اللجان ومجالس األعمال المشتركة:
قام الربنامج خالل عام 2017م بامل�صاركة يف عدد من جمال�ض الأعمال واللجان امل�صرتكة بني اململكة 

وبع�ض الدول العربية والإ�صالمية وال�صديقة، وعقدت داخل اململكة وخارجها، وهي كما يلي:
- اللجنة ال�صعودية - ال�صويدية. - اللجنة ال�صعودية - التون�صية.  

- اللجنة ال�صعودية - الرو�صية. - اللجنة ال�صعودية - الكورية.  
- جمل�ض الأعمال ال�صعودي- ال�صويدي. - اللجنة ال�صعودية - الرتكمانية.  

- جمل�ض الأعمال ال�صعودي- البلجيكي.

نشاطات خارج مقر البرنامج:
�صارك  ال�صادرات  تنمية  هيئة  مع  بالتعاون  الربنامج:  بخدمات  للتعريف  عمل  ور�ض   •
من  عدد  بح�صور  وذل��ك  وينبع،  والدمام  اأبها  من  كل  يف  عقدت  عمل  ور���ض    3 يف  الربنامج  
ممثلي ال�صركات وامل�صانع الوطنية املهتمة بت�صدير منتجاتها، ومت خالل ور�ض العمل تقدمي 
عرو�ض تعريفية بالربنامج وما يقدمه من خدمات، وتزويد امل�صاركني بالكتيبات التو�صيحية 

ملتطلبات وخطوات احل�صول على الت�صهيالت املتاحة مل�صدري املنتجات الوطنية.
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�صمان  وث��ي��ق��ة  ي��وق��ع  ال��ربن��ام��ج 
�صادرات مع العبيكان للزجاج



التقرير ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي  للتنمية  2017 م 84

متويل  يف  مب�صاهمته  ال�صندوق  ي�صعى 
توفري  اىل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب��ق��ط��اع  امل�����ص��اري��ع 
وامل��درب��ة يف خمتلف  امل��وؤه��ل��ة  ال��ق��درات 

الدول الفريقية
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المالحق
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اتفاقيات قرو�ض ال�صندوق املوقعة خالل ال�صنوات 1395/1394 �� 1439/1438ه� )1975 � 2017م(ملحق رقم )1(

) مباليني الريالت (قارة اإفريقياملحق رقم ) 1 (
المجموعالمبلغاسم المشروعالدولةالمجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

اإثيوبيا

70.50- طريق اأزيزو - متمة

327.50

24.50- طريق اأ�سو�سا - كرمك
37.50- كهرباء الريف مبنطقة جيجيجا دجاهبور

93.75- طريق قيدو - مللم براها
56.25- كهرباء الريف مبنطقة قودي - قربيداهار

45.00- طريق اأرباركاتي - جليم�سو- مي�ساتا )املرحلة الأوىل(

اإرتريا 
155.25- التوليد والنقل الكهربائي

230.25
40.97- تخ�سري اإرتريا

34.03- طريق مندفرا - بارنتو

اإفريقيا 
الو�سطى 

16.00- حتديث مطار باجني مبوكو

333.75

20.00- جممع ال�سكر يف واكا
9.00- دعم اإنتاج القطن

288.75- اإجناز عدد من امل�سروعات �سمن برنامج اإعادة الإعمار

اأوغندا 

- متويل �سراء الب�سائع مل�سروعات التنمية الزراعية
7.36   واحليوانية

191.86

17.00- دعم التنمية القت�سادية
25.00- اإعادة اإعمار م�سنع �سكر كنيارا

45.00- بناء وجتهيز املعاهد الفنية للتعليم والتدريب املهني
41.25- كهرباء الريف

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

بت�سوانا
34.84- مطار جابرون الدويل

59.39 24.55- موربول للكهرباء

بنني
45.00- حماية �سواطئ كوتونو

40.00- اإن�ساء وجتهيز م�ست�سفى �سايف )املرحلة الأوىل(
43.00- اإن�ساء وجتهيز املراكز اجلامعية )املرحلة الأوىل(

تابع بنني
60.00- طريق كاندي ـ �سيغبانا - حدود نيجرييا

210.50 22.50- حماية �سواطئ كوتونو )قر�ض اإ�سايف(

بوركينا فا�سو

40.00- �سد كمبينجا

620.62

39.87- �سد باجري
- طريق بوبو ديول�سو - حدود مايل

30.00   )التنمية املتكاملة للجزء اجلنوبي(

26.00- تنمية وادي �سورو
37.50- طريق با - دانو - حدود �ساحل العاج
34.00- التنمية الريفية املتكاملة يف باجري

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

45.00- طريق كودوجو - ديدوجو
42.00- اإن�ساء وجتهيز م�ست�سفى مانقا الإقليمي
105.00- اإن�ساء مطار واقادوقو - دون�سان الدويل

138.75- اإن�ساء طريق وايقويا - جيبو

بوروندي

8.70- ت�سجري موقامبا - بوتوت�سي

233.79

14.89- طريق جيتيجا - جيهويف
39.80- طريق روجومبو - كايانزا

8.20- طريق نيانزالك - بومتربا
11.00- دعم التنمية القت�سادية

20.60- امل�ساكن ال�سعبية يف كامنجي
10.60- دعم التكييف الهيكلي 
75.00- طريق بوبنزا - ندورا

45.00- طريق بوجمبورا - نياماتينجا
17.00- دعم التنمية القت�ساديةت�ساد
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) مباليني الريالت (قارة اإفريقياملحق رقم ) 1 (
المجموعالمبلغاسم المشروعالدولةالمجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع ت�ساد

40.00- ال�سوق املركزي يف اجنامينا 

357.00

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

112.50- تطوير التعليم املهني 
 - ت�سييد �سدود �سغرى للزراعة وتربية املا�سية يف 

93.75   املناطق الريفية

تنزانيا

15.00- دعم القطاع الزراعي 

246.40

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

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

56.25   يف اإقليم مارا

93.75- اإمداد مياه ال�سرب اإىل مقاطعتي �سامي وموانقا
 - اإن�ساء وتاأهيل الطرق الريفية يف زجنبار

9.00   )قر�ض اإ�سايف(

توجو

26.02- تو�سعة ميناء لومي 

177.99

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

25.00- اإعادة تاأهيل طريق تاجنواري - �سنكا�سي 
17.00- اإ�ست�سالح الأرا�سي يف منطقة مي�سيون تويف 

45.00- اإعادة تاأهيل طريق باليمي - اأتاكبامي
63.75- اإعادة تاأهيل طريق �سوكودي - با�سار

تون�ض

105.00- تطهري تون�ض الكربى 
13.65- املدر�سة القومية للمهند�سني بقاب�ض 

114.76- تزويد ال�ساحل وجنوب الوطن باملياه ال�ساحلة لل�سرب
219.37- �سد �سيدي �سعد

16.00- حماية �سد �سيدي �سعد
96.15- تزويد مدينة �سفاق�ض باملياه ال�ساحلة لل�سرب

تابع تون�ض

9.47- درا�سة ا�ستغالل املياه اجلوفية يف اأق�سى اجلنوب

3715.30

60.00- تو�سعة موانئ ال�سيد يف قاب�ض وطبلبة وقليبية
 - درا�سة اجلدوى القت�سادية للمركب ال�سناعي يف 

4.15   ال�سمال الغربي

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

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

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

40.00- اإن�ساء وجتهيز مركز الطب ال�ستعجايل بتون�ض العا�سمة
40.00- التنمية الفالحية املندجمة يف جومني وغزالة

 - كلية العلوم القت�سادية والت�سرف واملعهد العايل 
37.50   لفنون الو�سائط الإعالمية

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

70.00   وقمرت وحلق الوادي

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

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

483.75- اإن�ساء حمطة كهرباء املرناقية
318.75- ال�سكن الجتماعي )املرحلة الثانية(

 - اإن�ساء وجتهيز م�ست�سفيني �سنف "ب" يف مدينتي 
150.00   اجلم و�سبيبة

اجلابون
40.27- ال�سكك احلديدية عرب اجلابون

140.03
9.00- اإعداد درا�سة م�سروع معهد ما�سوكو الفني

90.76- معهد درا�سات العلوم الفنية يف ما�سوكو
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) مباليني الريالت (قارة اإفريقياتابع ملحق رقم ) 1 (
المجموعالمبلغاسم المشروعالدولةالمجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

جامبيا 

23.30- مطار يوندوم الدويل

371.92

30.16- طريق باجنول - يوندوم
6.72- مطار يوندوم الدويل )املرحلة الثالثة(

12.00- دعم التنمية القت�سادية
12.49- دعم التكييف الهيكلي

37.50- طريق مندينابا - �سوما
 - اإعادة تاأهيل وتطوير مطار باجنول الدويل

37.50   )املرحلة الثانية(

28.50- طريق بريكاما - دار �سالمي
37.50- جامعة جامبيا

75.00- اإن�ساء طريق لمينكوتو - با�سيمو�ض
 - اإعادة تاأهيل وتطوير مطار باجنول الدويل

71.25   "املرحلة الثانية" )قر�ض اإ�سايف(

اجلزائر

94.93- ميناء جيجل 
75.49- �سد القرقار 

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

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

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

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

12.18   بالعا�سمة اجلزائر

45.00- الإ�سكان الجتماعي بوليتي وهران وم�ستغامن 
 - بناء وجتهيز خم�ض ثانويات ومدر�سة متو�سطة يف

20.47   عدة وليات 

8.12- ترميم الإ�سكان الجتماعي بالعا�سمة اجلزائر 

تابع اجلزائر

 - بناء وجتهيز )17( مدر�سة ثانوية ومتو�سطة
49.42   بولية بومردا�ض 

1270.97

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

70.00- بناء )1000( وحدة �سكنية بولية بومردا�ض 
16.75- بناء وجتهيز م�ست�سفى الثنية بولية بومردا�ض 

52.24- بناء وجتهيز مدار�ض ثانوية يف عدة وليات باجلزائر 

جزر الراأ�ض 
الأخ�سر

8.66- الأ�سماك بجزر الراأ�ض الأخ�سر

83.66
37.50- الطريق الدائري جلزيرة فوجو )املرحلة الأوىل( 

37.50- اإن�ساء وتاأهيل ثمان مدار�ض تعليمية 

جزر القمر 
34.00- طريق جزيرتي القمر الكربى وموهيلي

156.50
10.00- اإكمال طريق جزيرتي القمر الكربى وموهيلي

112.50- اإعادة تاأهيل الطرق

جيبوتي 

 - التنمية القت�سادية والجتماعية
85.00   للمنطقة ال�سمالية يف جيبوتي 

581.48

25.73- تو�سعة مطار جيبوتي 
34.75- تطوير ميناء جيبوتي 

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

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

18.75- دعم �سندوق جيبوتي لالإمناء القت�سادي
112.50- الإ�سكان الجتماعي

22.50- ميناء تاجورا )قر�ض اإ�سايف(
 - اإعادة تاأهيل طريق جيبوتي ــ تاجورا

101.25   )طريق امللك فهد بن عبدالعزيز اآل �سعود(
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) مباليني الريالت (قارة اإفريقياتابع ملحق رقم ) 1 (
المجموعالمبلغاسم المشروعالدولةالمجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

رواندا

16.86- طريق كيجايل ــ جاتونا

452.74

45.36- طريق كايونزا ــ كاجتمبا
64.27- م�ست�سفى امللك في�سل يف كيجايل 

11.00- دعم قطاع الطرق 
45.00- اإعادة تاأهيل وتو�سعة م�ست�سفى امللك في�سل يف كيجايل 

48.75- طريق كيكو كريو ــ منبا
 - زيادة اإي�سال الكهرباء اإىل بع�ض املناطق

45.00   بجمهورية رواندا 

19.00- طريق كيتابي - كنقونيل
48.75- طريق روبينجريا - جا�سي�سا

52.50- طريق هايي - كيتابي
56.25- اإن�ساء طريق نياقاتاري - بايومبا - با�سي

زامبيا 

11.76- طريق �سلويزي - اكلينجي

131.76

45.00- طريق كالبو - �سيكوجنو - حدود اأجنول 
 - اإعادة تاأهيل امل�ست�سفى التعليمي

75.00   اجلامعي يف لو�ساكا

23.6623.66- الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية للريف زميبابوي 

ال�سنغال

 - تنمية حو�ض نهر اأنامبي
30.00   )املرحلة الأوىل(

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

6.51- اإكمال واإ�سالح طريق ورو�سوجي - باكيل
4.14- الإ�سكان �ساكركور )املرحلة الثانية(

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

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

8.41- قناة وطريق فرون دوتري بداكار

تابع 
ال�سنغال

22.00- دعم القطاعات القت�سادية

1148.12

8.00- دعم القطاعات القت�سادية والجتماعية
39.25- طريق ديالكوتو - كيدوجو

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

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

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

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

67.40- م�ست�سفى دلل جم
37.50- طريق مدينا جونا�ض - حدود غينيا

114.00- طريق واكام يف داكار
34.00- م�ست�سفى دلل جم )قر�ض اإ�سايف(

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

112.50- اإعادة تاأهيل طريق تامبكوندا - قوديري
37.5037.50- امل�ست�سفى الوطني املرجعي يف مملكة �سوازيالند�سوازيالند

ال�سودان

92.21- الري بالرهد
91.78- طريق هيا - ك�سال
35.30- مطار بورت �سودان

15.89- تنمية غرب ال�سافانا
32.83- املحطات الأر�سية لالت�سال عرب الأقمار ال�سناعية

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

4.23- �سراء معدات العلوم
121.13- طريق نيال - كا�ض - زالنجي
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تابع ال�سودان

120.16- �سكر كنانة

3068.15

15.30- طريق الرهد
56.80- اإعمار اجلزيرة

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

44.00- دعم القطاع الزراعي
563.00- �سد مروي

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

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

375.00- �سدي اأعايل عطربة و�ستيت )قر�ض اإ�سايف( 
 - ح�ساد مياه الأمطار ملكافحة العط�ض

450.00   يف الريف ال�سوداين

�سرياليون 

 - املرحلة الأوىل من م�سروع امل�ست�سفيات
5.00   )اخلدمات ال�ست�سارية( 

124.50

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

37.50- طريق كينيما - بوندميبو 
 - توليد الطاقة الكهربائية يف املنطقة الغربية

6.00   )املرحلة الأوىل والثانية( )قر�ض اإ�سايف( 

45.00- تاأهيل وتو�سعة كلية فوراباي يف جامعة �سرياليون 

 - كهربة جنوب جزيرة ماهي�سي�سل
75.0075.00   )املرحلة الثانية(

ال�سومال

218.75- �سكر جوبا 

352.60

35.30- جامعة ال�سومال الوطنية 
68.55- ا�ستكمال م�سروع �سكر جوبا )القر�ض الثاين( 

30.00- دعم القطاع الزراعي 

غانا

114.70- كبوجن لتوليد الكهرباء بالقوة املائية 

391.66

16.94- خمازن احلبوب 
11.39- معهد العلوم يف اأكرا 

48.00- ترميم مينائي تيما وتاكورادي
15.00- دعم التنمية القت�سادية

17.76- مد ال�سبكة الكهربائية للمناطق ال�سمالية 
38.67- املراكز ال�سحية 

39.20- طريق تيج كوار�سي - مامفي
45.00- ترميم وتو�سعة م�ست�سفى بولقاتانقا الإقليمي 

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

غينيا 

 - اإعداد درا�سة اجلدوى القت�سادية والفنية 
3.37   والت�سميمات مل�سروع طريق جوكود - نزركور

133.63- طريق جوكود - نزركور
24.00- تطوير التعليم 

15.00- اإن�ساء وجتهيز املراكز ال�سحية الريفية 
21.00- دعم القطاعني الجتماعي والقت�سادي

34.00- تطوير الو�سع ال�سحي 
45.00- توفري املياه ل�سبع مدن 

70.00- طريق �سرييدو - نزركورية
26.00- التنمية الريفية املتكاملة يف فوريكاريا

 - �سد كارافريي لتوليد الطاقة الكهربائية
74.00   من القوة املائية 

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

56.25- طريق متبو - قبي�سيا
45.00- املدار�ض املتو�سطة الريفية 

58.13- طريق كومبا - بوميهون

) مباليني الريالت (تابع ملحق رقم ) 1 (
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تابع غينيا
90.00- اإن�ساء وجتهيز ثماين مدار�ض مهنية

851.38 120.00- اإعادة تاأهيل وتو�سعة م�ست�سفى دونكا يف كوناكري

غينيا بي�ساو

15.90- جممع ال�سناعات املتعددة 

122.00

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

12.00- دعم القطاع الزراعي 
18.00- طريق بي�ساو - برابي�ض - بي�ساو - بيامبو

40.30- اإن�ساء حمطة توليد الكهرباء يف بي�ساو

الكامريون

105.90- �سوجن لولو لتوليد الكهرباء بالقوة املائية 

362.43

0.32- زراعة القمح 
34.96- تطوير ال�سكك احلديدية 

37.50- طريق اآيو�ض - بوني�ض 
45.00- طريق فومبان - مانكي - ماقبا - ج�سر مابي

37.50- طريق �سانغمليما - بيكول - دجوم
63.75- طريق اأولما-كريبي )اجلزء بينقامبو - قراندزامبي(

37.50- بناء وجتهيز ثانوية اأكوا للتعليم املهني مبدينة دوال

كوت دي فوار

37.50- طريق �سنقروبو - يامو�سكرو

251.00

37.50- من�ساآت التعليم الفني واملهني 
 - طريق �سنقروبو - يامو�سكرو

30.00   )اجلزء الثاين : تابو - تامودي( )قر�ض اإ�سايف( 

90.00- طريق بونا - دوروبو - حدود بوركينا فا�سو 
56.00- مياه ال�سرب ملدينة اأبنغورو واملناطق املجاورة لها

الكونغو
الدميقراطية

19.70- اإ�سالح ال�سكك احلديدية 
70.04 50.34- �سيانة �سبكة الطرق 

الكونغو 
ال�سعبية

88.30- ال�سكك احلديدية
164.89 76.59- ا�ستكمال م�سروع ال�سكك احلديدية 

كينيا
55.84- مياه نريوبي 

34.59- طريق كينيا - ال�سودان 

تابع كينيا

114.20- طريق ثيكا - جاري�سا - لبوي 

537.20

45.95- جماري ممبا�سا
39.96- �سد كمبريي لتوليد الطاقة الكهربائية 

15.00- دعم القطاع الزراعي 
31.41- مياه قاري�سا

37.50- طريق دندوري - جنابيني
 - مركز طوارئ الأطفال ومركز احلروق

24.00   يف م�ست�سفى كينياتا الوطني

56.25- طريق نونو - مادوجا�سي
45.00- كهرباء الريف يف خم�ض مناطق

37.50- مركز ال�سرطان مب�ست�سفى كي�سي

ليبرييا

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

220.60

38.80- حمطة بو�سرود للكهرباء 
75.00- اإعادة تاأهيل مطار روبرت�ض الدويل

75.00- طريق اجنا - �ساليا

لي�سوتو 

13.16- مطار ما�سريو الدويل 

148.91

37.50- �سد ميتالوجن
56.25- اإن�ساء �سد ميتالوجن )قر�ض اإ�سايف( 

42.00- اإمداد املياه خلم�ض مدن 

مايل 

 - التنمية الزراعية والإ�سكان ودرا�سة م�سروع الري
16.05   يف املنطقة ال�ساد�سة

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

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

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

) مباليني الريالت (تابع ملحق رقم ) 1 (
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تابع مايل

22.00- دعم املوؤ�س�سات العامة

713.09

75.62- اجل�سر الثاين يف باماكو 
7.00- دعم التنمية القت�سادية

9.97- �سهل جوبو الزراعي باملنطقة ال�ساد�سة 
50.51- و�سالت الطرق الداخلية يف باماكو 

35.00- طريق كاي - بافولبي
93.75- بناء �سد تاو�سا

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

مدغ�سقر

42.40- انديكاليكا لتوليد الكهرباء بالطاقة املائية 

183.90

12.00- دعم القطاع ال�سناعي 
32.00- طريق �سامباينا - فرات�سيهو - �سوافندريانا
 - طريق �سامباينا - فرات�سيهو - �سوافندريانا

45.00   )املرحلة الثانية(

52.50- طريق �سوانريانا اإيفونقو - فاهيب

م�سر

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

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

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

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

100.00- املباين التعليمية
90.00- �سوامع  تخزين احلبوب

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

187.50- حمطة توليد كهرباء بنها

تابع
م�سر

337.50- ال�سوامع الأفقية لتخزين احلبوب

5156.62

300.00- حمطات طلمبات الري وال�سرف
225.00- تزويد مدينة ن�سر مبياه ال�سرب

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

 - تو�سعة حمطة توليد كهرباء ال�سباب لتوليد
225.00   1500 ميجاوات

1544.09- برنامج امللك �سلمان لتنمية �سبه جزيرة �سيناء
450.00- تطوير م�ست�سفى الق�سر العيني

 -  تو�سعة حمطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد
375.00   650 ميجاوات

املغرب

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

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

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

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

75.00- اإن�ساء وترميم وجتهيز امل�ست�سفى اجلامعي مبراك�ض
 - تنمية الإ�سكان الجتماعي مبنطقة بن�سودة

30.00   مبدينة فا�ض

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

90.00- اإن�ساء وجتهيز امل�ست�سفى اجلامعي مبدينة فا�ض
40.00- تزويد العامل القروي باملاء ال�سالح لل�سرب

75.00- بناء وجتهيز املدار�ض الإعدادية
50.00- بناء وجتهيز امل�ست�سفى اجلامعي بفا�ض )قر�ض اإ�سايف(

) مباليني الريالت (تابع ملحق رقم ) 1 (
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تابع املغرب

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

2233.00

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

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

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

مالوي
45.00- طريق ثيولو - بنغول

135.00
45.00- اإن�ساء وجتهيز ثالث كليات لإعداد املعلمني

45.00- م�ست�سفى بالومبي الإقليمي

موريتانيا

166.50- طريق كيفا - النعمة
226.00- مناجم حديد القلب

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

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

12.00- دعم القطاع ال�سناعي والتعدين
 - تزويد مدينة نواك�سوط مبياه ال�سرب من

120.00نهر ال�سنغال

 - تزويد مدينة نواك�سوط مبياه ال�سرب من
94.00نهر ال�سنغال )قر�ض اإ�سايف(

75.00- طريق اأطار - جتكجه
95.00- �سبكة توزيع املياه مبدينة نواك�سوط

75.00- الأمن الغذائي
112.50- احلرم اجلامعي اجلديد يف نواك�سوط

131.25- طريق اإعوينات اإزبل - جيكني - عدل بكرو
127.50- اأركيز الزراعي

375.00- الربط الكهربائي بني نواك�سوط والزويرات

تابع 
موريتانيا

37.50- تو�سعة واإعادة تاهيل قناة كوندي

1969.85

- اإن�ساء الطريق الرابط بني الطريق الوطني رقم 1
)نواك�سوط - اكجوجت - بن�ساب( والطريق الوطني رقم 4

)نواك�سوط - نواذيبو(
93.75

موري�سو�ض
15.61- اإعادة التعمري والتنمية احل�سرية

30.30 14.69- جماري بلينز ويلمز

موزمبيق

37.50- حماية �سواطئ مابوتو

172.50

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

33.75- ت�سييد وجتهيز م�ست�سفى نامبول العام
56.25- كهرباء الريف مبحافظة نيا�سا

النيجر

17.77- م�سروع الإ�سكان و�سوامع الغالل 

412.15

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

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

22.00- دعم التنمية القت�سادية
45.00- تطوير التعليم وال�سحة 

75.00- �سد كنداجي
37.50- جتهيز �سبعة مراكز ل�سحة الأم والطفل 

37.50- بناء وجتهيز مدار�ض اإبتدائية يف جميع اأقاليم النيجر
37.50- �سد كنداجي ) قر�ض اإ�سايف(

مجموع
قروض إفريقيا
28849.46 لاير

) مباليني الريالت (تابع ملحق رقم ) 1 (
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اأذربيجان

35.70- اإن�ساء مدار�ض ثانوية يف باكو 

376.95

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

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

131.25    ملدينة خردلن

الأردن

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

1777.38

26.25- تو�سعة كهرباء العقبة )املرحلة الثانية(
59.28- مياه وجماري عمان 

49.86- مياه العقبة 
38.50- �سكة حديد احل�سا - املنزل 

61.25- تو�سعة ميناء العقبة  
83.43- مياه عمان )القر�ض الثاين( 

89.98- حمطة كهرباء العقبة احلرارية 
12.71- ري الأغوار اجلنوبية )فيفا وخنزيرة( 

63.88- املدار�ض الثانوية املهنية العامة 
21.89- طريق الزارة - غور حديثة 

50.30- كليات العلوم الطبية بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 
25.13- طريق اليتم - جنوب العقبة 
15.17- اإن�ساء مدينة اإربد ال�سناعية 

100.00- تو�سعة م�ست�سفى الب�سري احلكومي 
112.50- م�ست�سفى الزرقاء احلكومي 

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

200.00ال�سمرا)الدورة املركبة( 

- اإعادة اإن�ساء وتاأهيل الطريق ال�سحراوي
393.75   )عّمان - العقبة(

اأفغان�ستان
195.00- طريق كابل - قندهار - هرات 

442.50
187.50- طريق اآرملك - �سابزاك - قلعة نو 

60.00- طريق اآرملك - �سابزاك - قلعة نو )قر�ض اإ�سايف(

اإندوني�سيا

237.75- تو�سعة م�سنع ال�سماد الكيميائي 

1119.07

176.50- طريق �سورابايا - مالجن
140.92- طريق بادلراجن - �سيلوين ال�سريع

30.07- �سغار املزارعني واملزارع النموذجية لإنتاج ال�سكر 
 - اراكوندو جامبو اأي للري وحماية الأرا�سي

120.96   من الفي�سان 

 - املزارع النموذجية و�سغار املزارعني ال�سابع
74.62   باملنطقة الرابعة 

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

135.00   مريت وجامعة اآندال�ض

131.25- تطوير التعليم يف �سبع جامعات

اأوزبك�ستان

 - ت�سييد وجتهيز مدار�ض ثانوية يف
60.00   جمهورية اأوزبك�ستان 

686.35

45.00- اإن�ساء واإعادة تاأهيل حمطة اآلت لل�سخ يف منطقة بخارى
112.50- تاأهيل طريق �سمرقند - قوزار ال�سريع 

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

 - حت�سني وتاأمني مياه ال�سرب يف مقاطعة ك�سر اأباد 
70.00   مبنطقة �سمرقند

 - برنامج امل�ساكن الريفية احلديثة
112.50   )يف منطقة خوارزم(

 - برنامج امل�ساكن الريفية احلديثة يف
112.50   منطقة كراكالبك�ستان

 - اإعادة تاأهيل واإن�ساء �سبكة املياه يف مدينتي كا�سان 
98.85   ومبارك واملناطق الريفية التابعة لها
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باك�ستان

96.99- �سماد مريبر ماثيلو

2590.41

218.92- حمطة كهرباء بيربي احلرارية 
172.29- اإ�سالح �سد تاربيال

128.07- حمطة كهرباء بيربي احلرارية )املرحلة الثانية( 
 - الري وال�سرف لالأرا�سي الواقعة على ال�سفة 

231.53   الي�سرىلنهر اندو�ض )املرحلة الأوىل(

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

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

270.00- اإعمار البنية التحتية ملنطقة مالكند
375.00- اإن�ساء حمطة نيلم جهلم الكهرومائية )قر�ض اإ�سايف(
216.75- اإن�ساء حمطة قولن قول الكهرومائية )قر�ض اإ�سايف(

206.25- طريق ت�سيال باندي - باتيكا

البحرين

145.25- كهرباء الرفاع 

623.76

 - طريق املنامة - املحرق الثاين وتطوير
62.24   التقاطعات الرئي�سية 

 - تو�سعة �سبكة خطوط نقل الطاقة الكهربائية
60.00   جهد 66 كيلوفولت 

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

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

100.00- برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية 

بنجالدي�ض
225.96- اإ�سالح ال�سكك احلديدية 

4.60- جيربهات ل�ستغالل مناجم حجر الكل�ض 
279.98- �سماد اليوريا ب�سيتاجوجن 

تابع 
بنجالدي�ض

32.67- حتديث خطوط ال�سكك احلديدية 

1916.31

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

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

76.75- دعم التكييف الهيكلي 
 - كهربة الريف 

39.40   )املرحلة "5- اأ" تعاونية �سيليت الثانية( 

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

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

187.50- اإن�ساء ج�سر على نهر تي�ستا يف منطقة غايبندا
50.00- اجل�سور العلوية )قر�ض اإ�سايف(

112.50- اإن�ساء وحدات احلروق وجتميل الت�سوه 

تايالند 
105.39- مي مو لتوليد الطاقة )الوحدة الرابعة( 

173.39 68.00- كهربة الريف )املرحلة الثانية( 
37.5037.50- اإن�ساء وجتهيز ثالثة مراكز لت�سخي�ض الأمرا�ضتركمان�ستان

تركيا 

197.87- نقل الطاقة الكهربائية )املرحلة الأوىل( 
24.79- مطار ي�سيل كوى 
112.81- الب�ستان للطاقة 

26.64- نقل الطاقة الكهربائية )املرحلة الثانية( 
 - جتديد وكهربة اخلط احلديدي

137.43   ا�سكندرون - ديفريجي )املرحلة الأوىل(

52.52- نقل الطاقة الكهربائية )املرحلة الثالثة( 
 - جتديد وكهربة اخلط احلديدي

206.54   ا�سكندرون - ديفريجي )املرحلة الثانية(

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

1090.63
81.37- و�سالت الطرق واجل�سور 

83.00- توفري املياه يف بولو 

�سري لنكا

99.90- مياه وجماري كولومبو 

1345.28

48.13- نقل الطاقة الكهربائية 
 - تطوير حو�ض مهاويلي - جاجنا
85.00  )القطاع "ب" بال�سفة الي�سرى( 

45.00- تطوير اخلدمات الطبية يف كولومبو 
40.00- طريق باتيكالو - ترينكو مايل 

11.00- تطوير اخلدمات الطبية يف كولومبو )قر�ض اإ�سايف( 
75.00- م�ست�سفى ال�سرع واملراكز ال�سحية 

172.50- تطوير حو�ض كالو قانقا
225.00- تطوير �سبكة الطرق 

225.00- حت�سني طريق بردنيا - بدول - ت�سينكلندي
45.00- م�ست�سفى ال�سرع واملراكز ال�سحية )قر�ض اإ�سايف(

168.75- تطوير ال�سفة الي�سرى لكالوقانقا
105.00- تطوير منطقة جامعة ويامبا

�سلطنة عُمان

35.88- املراكز الإدارية والجتماعية

274.18

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

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

68.46   )املرحلة الثالثة(

�سورية

67.49- مرفاأ طرطو�ض
73.13- مرفاأ الالذقية

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

تابع �سورية

69.64- حمطة التوليد البخارية يف بانيا�ض 

2303.84

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

35.98- الكيبل البحري بني طرطو�ض وكريت 
24.24- تطوير مطار دم�سق الدويل 

99.27- تو�سعة حمطة توليد الكهرباء يف حمردة
27.49- طريق طرطو�ض - الالذقية 

750.00- حمطة توليد كهرباء حلب البخارية 
525.00- تو�سيع حمطة كهرباء النا�سرية 

375.00- اإن�ساء حمطة كهرباء دير الزور 

ال�سني

86.00- طريق واينق - جيني
94.00- طريق قوانقمن - �سنفنق

82.50- حت�سني البنية التحتية والبيئية ملدينة اك�سيو
100.00- جممع التدريب املهني يف بكني 

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

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

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

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

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

90.00- اإن�ساء مباين يف جامعة ليولياجن باإقليم �سان�سي
 - احلماية البيئية والتنمية امل�ستدامة للمناطق الرطبة 

    املحيطة ببحرية هواجني يف مقاطعة �سو�سونق
   باإقليم اأنخوي

112.50
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 - التطوير البيئي للمناطق املاأهولة بقومية الهوي يف 
93.75   منطقة جينتاي باإقليم �سان�سي 

1637.50

 - اإعادة ت�سييد املناطق املتاأثرة بالزلزال يف منطقة 
112.50   لو�سان باإقليم �سي�سوان

 - ت�سييد عدد من مباين الكلية املهنية يف مدينة 
112.50   جيوجيانق باإقليم جيان�سي

طاجك�ستان

22.50- طريق �سكيف - زيقار

557.63

11.25- اإكمال اإن�ساء وجتهيز ثالث مدار�ض ثانوية 
 - اإ�سالح وجتهيز م�ست�سفى اأمرا�ض الن�ساء والولدة

11.25   يف دو�سانبيه

18.38- م�ست�سفى الطوارئ يف دو�سانبيه
45.00- ت�سييد وجتهيز مدار�ض 

36.75- م�ست�سفى اأمرا�ض الن�ساء والولدة يف مدينة خوجاند
75.00- طريق كولياب - كاليخومب

93.75- ت�سييد وجتهيز عدد من املدار�ض الثانوية
131.25- ت�سييد وجتهيز عدد من املدار�ض الثانوية )املرحلة الرابعة(

)A&F( 112.50- ا�ستكمال طريق كولياب - كاليخمب اجلزئني
75.0075.00- تطوير الطرق يف مندناوالفلبني

فيتنام

55.00- م�ست�سفى باك كان العام ومركز التدريب الطبي التابع له 

427.13

42.00- اإن�ساء مركز التدريب املهني يف منطقة ننه ثوان 
60.00- طريق تيك كيم - هني هوا 

56.00- طريق �سوان فوك - فوهاي
60.00- اإعادة تاأهيل املناطق املت�سررة من الفي�سانات

45.00- طريق دوجن ها - كان تي - لوفات�سي
39.00- تو�سعة امل�ست�سفى العام ملحافظة هوا بن 

36.00- طريق مركز مقاطعة تان ين 
34.13- تو�سعة الكلية املهنية يف حمافظة ها نام

45.0045.00- طريق كراقندا - اأ�ستاناقازاق�ستان

قريغيز�ستان

56.25- طريق ب�سكيك - توروقارت

393.75

37.50- طريق تراز - تال�ض )املرحلة الثالثة( 
 - اإعادة اإن�ساء طريق ال�سمال - اجلنوب

75.00  ) الطريق البديل "بالكت�سي - جالل اأباد"(

 - تـاأهيل وتو�سعة م�ست�سفى طوارئ الأطفال العام 
112.50   مبدينة ب�سكيك

112.50- ت�سييد مدار�ض حكومية

كوريا 
اجلنوبية

122.50- تطوير مينائي بو�سان وموخو

362.27
123.02- تطوير وبناء بع�ض الطرق 

116.75- تطوير ميناء جام�سون

لبنان

54.27- ترميم وجتهيز مباين اجلامعة اللبنانية 
68.00- مداخل بريوت والتقاطعات الرئي�سية 

129.85- م�ست�سفى بريوت احلكومي 
53.31- اإكمال الطريق ال�ساحلي ال�سريع ال�سمايل 
60.64- اإكمال الطريق ال�ساحلي ال�سريع اجلنوبي 

23.71- ترميم املباين احلكومية 
40.93- اإن�ساء ثالث م�ست�سفيات للعناية الأولية 

 - اإ�سالح التجهيزات الأ�سا�سية التحتية ملناطق
17.73   اإ�سكان املهجرين 

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

 - اإن�ساء ثالث م�ست�سفيات للعناية الأولية
6.00  )القر�ض الثاين( 

44.00- مياه ال�سرب للمناطق الريفية بعكار 
37.50- �سد بحرية بري�سا 

168.75- طريق بريوت ال�سام )الأوتو�سرتاد العربي( 
 - �سبكة مياه ال�سرب ملدينة املنية

30.00  )ق�ساء طرابل�ض وال�سنيه( 
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تابع لبنان

41.50- اإن�ساء )12( مدر�سة حكومية يف اأربع حمافظات 

1020.00

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

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

56.25- بناء كليات اجلامعة اللبنانية فرع طرابل�ض 

املالديف

31.15- مطار هلويل

1014.96

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

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

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

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

47.00- م�ست�سفى هيتادو العام
300.00- تطوير جزيرة هولومايل

375.00- تطوير مطار اإبراهيم نا�سر الدويل

ماليزيا

54.16- كلية الطب بجامعة كيباجنان

312.26

48.24- اجلامعة التكنولوجية يف ماليزيا
86.10- التوطني يف باهاجن تنجارا

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

15.16- اخلم�ض كليات العلمية ال�سغرى ملارا 
15.90- امل�ست�سفيات الأربعة الإقليمية 

30.0030.00- تطوير نظام الري ل�سد كانيانميامنار

نيبال
45.40- مار�سندي الكهرومائي 

35.60- باجماتي للري )املرحلة الأوىل( 

تابع نيبال

109.00- باجماتي للري )املرحلة الأوىل( )القر�ض الثاين( 

452.50

56.25- ا�ستكمال م�سروع باجماتي للري 
112.50- بودي قاجنا للطاقة الكهرومائية

93.75- تطوير نظام الري يف منطقة دوندوا 

الهند

350.44- �سري�سيالم وناجارا جونا�ساجار للطاقة 

626.18

73.38- �سكة حديد كواربت - رياجادا
 - حمطة كهرباء راماجوندام احلرارية

93.79   )املرحلة الثانية(

108.57- ميناء نافا �سيفا 

اليمن

17.50- كهرباء مثلث �سنعاء )املرحلة الأوىل( 
38.25- تخزين وت�سنيع الغالل

51.29- مياه وجماري �سنعاء 
86.50- الطاقة الكهربائية الثاين 

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

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

67.38- تطوير ميناء عدن 
10.21- كلية الزراعة بجامعة �سنعاء 

93.75- تو�سعة حمطة كهرباء العا�سمة 
93.75- تو�سعة حمطة الكهرباء يف عدن 

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

22.50- اخلدمات الهند�سية مل�ساريع الطرق 
140.00- الطرق الرئي�سية 

75.00- ال�سندوق الجتماعي للتنمية 
90.00- طريق حيدان - اجلمعة - املنزالة

) مباليني الريالت (تابع ملحق رقم ) 1 (
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تابع ملحق رقم ) 1 ( مناطق اأخرىقارة اآ�سيا
المجموعالمبلغاسم المشروعالدولةالمجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع اليمن

26.25- طريق جمز - غمر - رازح

2140.09

118.75- الطرق الرئي�سية )قر�ض اإ�سايف( 

45.00- كلية الطب والعلوم ال�سحية بجامعة تعز 

112.50- م�ست�سفى احلديدة املركزي 

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

مجموع قروض مناطق أخرى
1556.81 لاير

مجموع قروض آسيا 
24641.67 لاير

األبانيا

45.00- اإن�ساء الطريق اجلانبي ملدينة دور�ض 

251.25

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

112.50- اإعادة تاأهيل طريق نهر فلورا
111.06111.06- ت�سي�سف للطاقة الربازيل

البو�سنة 
والهر�سك

112.50- برنامج اإعادة اإعمار جمهورية البو�سنة والهر�سك 

390.00

93.75- ا�ستكمال وجتهيز اأربعة م�ست�سفيات 
93.75- الطريق الدائري ملدينة زينت�سا

67.50- تاأهيل م�ساكن املهجرين يف البو�سنة والهر�سك 
22.50- تطوير البنية التحتية يف مدينة قوارجدة

17.4017.40- �سيانة الطرقجامايكا
16.0016.00- مياه اآبيا �ساموا الغربية

كوبا

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

557.50

112.50- اإعادة تاأهيل �سبكة مياه ال�سرب ملدينة هافانا
 - اإعادة تاأهيل نظام املياه وال�سرف ال�سحي

150.00   ملدينة كاماغواي

 - تاأهيل اأنظمة مياه ال�سرب وال�سرف ال�سحي
120.00   ملدينة كاردينا�ض

 - تاأهيل وت�سييد عدد من امل�ساريع الجتماعية
100.00   يف مدينة هافانا القدمية

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

مالطا
70.60- مر�سى �سلوك 

153.60
41.00- حتلية املياه املاحلة 

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

) مباليني الريالت (تابع ملحق رقم ) 1 ( ) مباليني الريالت (

إجمالي مبالغ قروض الصندوق لكل من إفريقيا وآسيا ومناطق أخرى 55047.94 لاير
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م�صاهمات اململكة العربية ال�صعودية يف موؤ�ص�صات التنمية العربية والإقليمية والدولية حتى 2017/12/31مملحق رقم )2(

المؤسسة
رأس المال

)دوالر أمرييك(
مساهمة المملكة ) دوالر أمرييك (

المدفوعالمكتتب فيه

3.996.000.000592.407.000552.913.200 �سندوق النقد العربي* 

9.526.118.4982.360.715.4502.282.024.937 ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي** 
3.797.760.673958.933.421958.933.421امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اإفريقيا 

177.374.74728.240.80027.010.800املوؤ�س�سة العربية ل�سمان ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات**

1.102.080.000167.903.200143.044.634الهيئة العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي**
احل�ساب اخلا�ض لدعم م�سروعات القطاع اخلا�ض ال�سغرية 

1.310.000.0001.267.241.9761.267.241.976واملتو�سطة يف الدول العربية

74.908.868.00017.607.264.0003.161.132.000 البنك الإ�سالمي للتنمية*** 
426.143.80088.800.00044.400.000املوؤ�س�سة الإ�سالمية لتاأمني ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات

1.757.234.664416.493.380210.702.907املوؤ�س�سة الإ�سالمية لتنمية القطاع اخلا�ض
838.830.000145.570.000120.000.000املوؤ�س�سة الدولية الإ�سالمية لتمويل التجارة 

2.681.730.0001.000.000.0001.000.000.000�سندوق الت�سامن الإ�سالمي للتنمية
2.566.199.000.0051.083.000.0051.083.000.00موؤ�س�سة التمويل الدولية 

1.918.721.00095.813.00095.813.000الوكالة الدولية ل�سمان ال�ستثمار 
6.132.085.2792.089.975.8162.089.975.816�سندوق الأوبك للتنمية الدولية 

252.821.000.0008.022.800.0008.022.800.000البنك الدويل لالإن�ساء والتعمري****

320.121.222.0009.681.903.0009.681.903.000 �سندوق النقد الدويل *****
244.694.000.0002.634.570.0002.634.570.000هيئة التنمية الدولية

00000000000000000520.000.000520.000.000برنامج اخلليج العربي للتنمية - اأجفند 
103.561.813.800193.912.200193.912.200بنك التنمية الإفريقي 

00000000000000000393.318.193393.318.193�سندوق التنمية الإفريقي 
100.000.000.000.00508.900.000.00508.900.000.00البنك الآ�سيوي لال�ستثمار يف البنية التحتية

00000000000000000610.923.000610.923.000ال�سندوق الدويل للتنمية الزراعية
ا ل�صعر ال�صرف ال�صائد على اأ�صا�ض قيمة وحدة حقوق ال�صحب اخلا�صة التي تعادل 1.48 دولر اأمريكي )دي�صمرب 2017م(.  * مت احت�صاب قيمة راأ�صمال �صندوق النقد العربي بتحويل الدينار العربي احل�صابي اإىل دولر وفقاً

 ** مت احت�صاب راأ�صمال كل من ال�صندوق العربي لالإمناء القت�صادي والجتماعي واملوؤ�ص�صة العربية ل�صمان ال�صتثمار وائتمان ال�صادرات والهيئة العربية لال�صتثمار والإمناء الزراعي على اأ�صا�ض اأن �صعر �صرف الدينار الكويتي يعادل 3.28 دولر اأمريكي )دي�صمرب 2017م(.
ا ل�صعر ال�صرف ال�صائد على اأ�صا�ض وحدة حقوق ال�صحب اخلا�صة التي تعادل 1.48 دولر اأمريكي )دي�صمرب 2017م(.   *** مت احت�صاب قيمة راأ�صمال البنك الإ�صالمي للتنمية واملوؤ�ص�صة الإ�صالمية لتاأمني ال�صتثمار وائتمان ال�صادرات بتحويل الدينار الإ�صالمي اإىل دولر وفقاً

ا لعدم �صداد عدد من الأع�صاء م�صاهمتهم يف الزيادة العادية والنتقائية لراأ�صمال البنك ل�صنة 2011م. **** هذه الن�صبة غري ثابتة نظراً
 ***** وحدة حقوق ال�صحب اخلا�صة ت�صاوي 1.389 دولر اأمريكي ل�صندوق النقد الدويل )دي�صمرب 2015م(.
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ة  1395/1394 � 1439/1438ه� )1975 - 2017م(ملحق رقم )3( اجلهات امل�صاركة يف التمويل مع ال�صندوق خالل املُدَّ

الــجــهــة الــجــهــة

بنك الت�سليف الإيطايل ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي

البنك اليوغ�ساليف للتعاون القت�سادي �سندوق اأبوظبي للتنمية

بنك التنمية الإفريقي ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية

البنك الإ�سالمي للتنمية ال�سندوق العراقي للتنمية اخلارجية

البنك الآ�سيوي للتنمية البنك الياباين للتعاون الدويل

بنك التنمية الكاريبي �سندوق امل�ساعدات والتعاون الفرن�سي

بنك التنمية لالأمريكتني �سندوق الت�سنيع يف الدول النامية )الدمنارك(

بنك غرب اإفريقيا للتنمية �سندوق التنمية الإفريقي

بنك التنمية لدول غرب اإفريقيا الو�سطى ال�سندوق اجلهوي لتنمية الحتاد القت�سادي لدول غرب اإفريقيا

بنك �سرق وجنوب اإفريقيا للتجارة والتنمية �سندوق الأوبك للتنمية الدولية

بنك اإن�سكليدا الإ�سكندنايف ال�سندوق الأوروبي للتنمية

بنك ال�ستثمار الأوروبي �سندوق النقد الدويل

البنك الدويل لالإن�ساء والتعمري ال�سندوق الدويل للتنمية الزراعية

امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اإفريقيا اإدارة التنمية الربيطانية ملا وراء البحار

موؤ�س�سة تنمية دول الكومنولث الوكالة الكندية للتنمية الدولية

املوؤ�س�سة اخلريية الأمريكية لتحديات الألفية الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية

�سركة التنمية ال�سوي�سرية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

املجموعة القت�سادية الأوروبية هيئة تنمية ال�سادرات )كندا(

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي هيئة التنمية الدولية

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

بنك ال�سني للت�سدير وال�سترياد بنك الإعمار الأملاين
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