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إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 3 الجزء 

)رومنج ــ نيانزا الك( في جمهورية بوروندي



• كلمة التقديم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• نبذة عن الصندوق  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الفصل األول: النشاط التنموي خالل السنة المالية 1440/1439هـ )2018م( ----------------------------------------------------------------------------------------------
َعُة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- أواًل: اتفاقيات القروض الُمَوقَّ
َعُة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثانًيا: التوزيع القطاعي للقروض الُمَوقَّ
َعُة اتفاقياُت تمويِلها ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثالًثا: المشاريع الُمَوقَّ
َعُة  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رابًعا: التمويل المشترك للقروض الُمَوقَّ

ة 1395/1394 ـ 1440/1439هـ )1975 ـ 2018م( ---------------------------------------------------------------------- الفصل الثاني: النشاط التنموي التراكمي خالل الُمدَّ
• مساهمات الصندوق التراكمية ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• التوزيع الجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع وبرامج الصندوق ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• التوزيع القطاعي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع وبرامج الصندوق ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• التوزيع القطاعي والجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع وبرامج الصندوق -----------------------------------------------------------------------------------------
• التوزيع الجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع وبرامج قطاع النقل واالتصاالت ---------------------------------------------------------------------------------------
• التوزيع الجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع وبرامج قطاع البنية االجتماعية  --------------------------------------------------------------------------------------

• التوزيع الجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع وبرامج باقي القطاعات ----------------------------------------------------------------------------------------------
• إجمالي التمويل المشترك  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• المسحوبات التراكمية --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مشروع تحت الضوء:
• جهود الصندوق في دعم البنية االجتماعية في جمهورية أوزبكستان ------------------------------------------------------------------------------------------

الفصل الثالث: نشاط الصندوق في مجال تمويل وضمان الصادرات الوطنية ----------------------------------------------------------------------------------------------
أواًل: نشاط التمويل  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ثانًيا: نشاط الضمان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ثالًثا: نشاط التسويق ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

المالحق: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ة 1395/1394 ـ 1440/1439هـ )1975 ـ 2018م( ------------------------------------------------------------- ملحق )1( : اتفاقيات قروض الصندوق الموقعة خالل المدَّ

ملحق )2( : مساهمات المملكة العربية السعودية في مؤسسات التنمية العربية واإلقليمية والدولية حتى 2018/12/31م -------------------------------------------
ة 1395/1394 ـ 1440/1439هـ )1975 ـ 2018م( --------------------------------------------------- ملحق )3( : الجهات المشاركة في التمويل مع الصندوق خالل المدَّ
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مجلس اإلدارة

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

سعادة الدكتور خالد بن سليمان الخضيري
نائب الرئيس والعضو المنتدب

سعادة األستاذ فيصل بن عبدالعزيز هاشم
وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتخصصة ـ عضو مجلس اإلدارة

سعادة األستاذ أيمن بن محمد السياري
وكيل المحافظ لالستثمار بمؤسسة النقد العربي السعودي ـ عضو مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور مؤيد بن عيسى القرطاس
عضو مجلس اإلدارة

سعادة المهندس عمر بن أحمد باحليوه
عضو مجلس اإلدارة
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يطيب لي َأْن َأضَع بين يدي القارئ الكريم التقريَر السنوي للصندوق السعودي للتنمية للسنة المالية 2018م، إذ تدعم جهوُد الصندوق مسيرَة المملكة العربية السعودية في تعزيز 
مسيرة التنمية في الدول النامية من خالل اإلسهام في تمويل مشاريع البنية التحتية في تلك الدول ورفع مستوى معيشة شعوبها، وكذلك اإلسهام في دعم وتعزيز عالقات 

المملكة مع الدول األخرى من خالل توفير التمويل والضمان لُمصّدري السلع والخدمات الوطنية غير النفطية للقطاعين العام والخاص في دول العالم. 

وتحت مظلة رؤية المملكة 2030م، َطّوَر الصندوُق كاًل من االستراتيجيتين الشاملة واإلعالمية لرفع كفاءة نموذج عمله وأدائه وإسهامه في دعم المحتوى المحلي في المشاريع 
التي يمولها والتي هي ركيزة أساسية في أعمال الصندوق. ويعمل الصندوق حالًيا على تطوير المبادرات المحّفزة للقطاع الخاص لرفع إسهاماته في الخدمات والمنتجات للمشاريع 
التي يمولها في الدول المستفيدة. ويشارك الصندوق في العديد من الفعاليات المحلية للتعريف بمشاريعه من أجل إشراك القطاع الخاص فيها. وقد بدأ الصندوق في تطبيق 
استراتيجيته باختيار الدول والقطاعات والمشاريع التي لدى المملكة ميزة تنافسية فيها لرفع نسبة المحتوى المحلي. كما يدرس الصندوق بعض البرامج التي تمّكن القطاع الخاص 

من تسهيل أعماله بالشراكة مع برنامج ريادة الشركات الوطنية للعمل في الخارج.
 

إن الصندوق وبتعاونه مع المجتمع الدولي ُيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقّرت في اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر سنة 2015م. وتساعد 
تلك األهداف سكان العالم األشدَّ فقًرا واألقلَّ فرصًة في التمتع بالِخدمات األساسية والضرورية في مجاالت عديدة كالصحة والتعليم، وتولي اهتماًما بالتغير المناخي وحماية كوكب 

األرض، وتعمل على دعم وتضافر الجهود في مجال التنمية الدولية من خالل الشراكات الدولية.

ويستعرض التقريُر جهوَد الصندوق وإسهاماته في تمويل المشاريع والبرامج التنموية في الدول النامية وما اعتمده من عمليات تمويل وضمان صادرات وطنية من خالل 
برنامج الصادرات السعودية التابع له خالل السنة المشار إليها،إذ أسهم الصندوق خالل سنة 2018م في تمويل 23 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في 13 بلًدا نامًيا بمبلغ إجمالي 
ل الصندوق منذ إنشائه وحتى هذه السنة 688 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في 83 دولة موزعة على قارتي إفريقيا وآسيا ومناطق أخرى من  تجاوز 3204 مليون ريال، وبذلك َموَّ

العالم تجاوزت مبالغها اإلجمالية 61958 مليون ريال. 

ا في مجال دعم العالقات االقتصادية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، فقد اعتمد الصندوُق خالل هذه السنة 5 عمليات تمويل صادرات لسلع وطنية غير نفطية بقيمة  وَأمَّ
إجمالية بلغت 14608 مليون ريال، وبذلك ارتفع عدد عمليات تمويل الصادرات الوطنية غير النفطية التي اعتمدها الصندوق منذ انطالق نشاط البرنامج سنة 2001م وحتى هذه 
السنة ليصل إلى 173 عملية بقيمة إجمالية بلغت 43310 مليون ريال. وضمن إطار جهوده في دعم الصادرات الوطنية فقد بلغ مجموع ما أصدره البرنامج من وثائق منذ انطالق 

نشاطه وحتى نهاية سنة 2018م ما مجموعه 65 وثيقَة ضمان صادرات وطنية بقيمة إجمالية بلغت 30294 مليون ريال.

إّن األرقاَم واإلحصائياِت التي يتضمُنها هذا التقرير لتؤكد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه هللا - وسمو ولي عهده األمين على دعم جهود التنمية على الساحة 
الدولية واهتمامها بدعم التنمية في الدول النامية وتعزيز عالقات المملكة االقتصادية بالدول األخرى وتعكس تطور جهود الصندوق سنة بعد أخرى.

وفي الختاِم يسرني أْن أتقدَم بالشكر الجزيل والتقدير لمقاِم خادم الحرمين الشريفين َو ولي عهده األمين على ما يولونه من دعم سخي للصندوق وإسهاماته المتنوعة في كل 
التنموية.   المجاالت 

       أحمد بن عقيل الخطيب
          رئيس مجلس اإلدارة

كلمة التقديم

َو هللا ولي التوفيق،،،
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نبذة عن الصندوق

التأسيس:
تأسس الصندوق السعودي للتنمية بموجب 
الصادر في  )م/48(  الملكي رقم  المرسوم 
1394/8/14هـ الموافق 1974/9/1م، وبدأ 
الموافق  1395هـ  /2 /18 بتاريخ  أعماله 

1975/3/1م. 

األهداف: 
كما هو محدد في نظامه، فإن الهدف الرئيسي 
المشاريع  المساهمة في تمويل  للصندوق هو 
منح  طريق  عن  النامية  الدول  في  اإلنمائية 
للمعونة  ِمنح  وتقديم  الدول،  لتلك  القروض 
المؤسسي،  والدعم  الدراسات  لتمويل  الفنية 
وفي تقديم التمويل والضمان للصادرات الوطنية 

النفطية.  غير 

اإلدارة والتنظيم:
بشخصية  تتمتع  عامة  مؤسسة  الصندوق 
مجلس  وله  مستقلة،  مالية  وذمة  معنوية 
نائب  ويتولى  أعضاء،  ستة  من  مكون  إدارة 
التنفيذية  السلطة  المنتدب  والعضو  الرئيس 
قـرارات  تنفيذ  عن  المسـؤول  وهـو  فيـه، 

اإلدارة.  مجلس 

رأس المال: 
قدره  مال  برأس  نشاطه  الصندوق  بدأ 
من  مقدم  ريال  مليون  آالف  عشرة 
على  زيادته  وتمت  المملكة،  حكومة 
ألف  وثالثين  واحًدا  ليصبح  مراحل  ثالث 

سعودي. ريال  مليون 

اإلنمائية  القروض  لتقديم  األساسية  القواعد  الصندوق  نظام  يتضمن 
الصادرات. وضمان  وتمويل 

أوًل ـ القروض اإلنمائية لتمويل المشاريع التنموية  
يمنح الصندوق القروض اإلنمائية مراعًيا الشروط التالية:

 أ  - أن يثبت للصندوق الجدوى االقتصادية أو االجتماعية للمشروع 
       المطلوب تمويله في البلد المقترض. 

ب -أن يتوفر التمويل لكامل المشروع المطلوب تقديم القرض لتمويله.
ت -أن يتم دفع مبلغ القرض واسترداده بالريال السعودي. 

ث -أال يتجاوز مبلغ القرض ألي مشروع نسبة 5 ٪ من رأس مال الصندوق. 
ج  - أال يتجاوز مجموع مبالغ القروض الممنوحة ألي بلد في آن واحد نسبَة

      10 ٪ من رأس مال الصندوق.

ثانًيا ـ تمويل وضمان الصادرات
يراعي الصندوق في تمويل الصادرات وضمانها الشروط التالية: 

أ - أن تكون السلع والخدمات الوطنية المؤهلة والقيمة المضافة كما يلي:
1. منتجات الصناعات التحويلية بما في ذلك المنتجات التحويلية

     الثانوية في قطاع النفط، والسلع الصناعية والزراعية والصادرات من
     الخدمات ومشاريع تسليم المفتاح. 

2. أن ُتعادل القيمة المضافة المحلية للسلع والخدمات المراد تصديرها
     25 ٪ كحد أدنى.

ة التمويل:  ب ـ نسبة التغطية ومدَّ

1. قد تصل نسبة تمويل الصندوق إلى 100 ٪ من قيمة عملية التصدير
     تبًعا لنوع الصادرات وطبيعة العملية والمخاطر التجارية والسياسية

     المصاحبة لها.
2. تتراوح فترات التمويل بين سنة واحدة واثنتي عشرة سنة.

3. نسبة التغطية لخدمة تأمين وضمان الصادرات هي 90 ٪ من قيمة 
     الصادرات غير المسددة. 

ت ـ العملة المستخدمة: 
ُيعتمد الريال السعودي أو الدوالر األمريكي في جميع عمليات البرنامج. 

ث ـ الضمانات الالزمة للحصول على التمويل: 
يستوفي البرنامج الضمانات الالزمة للمحافظة على حقوق الصندوق 

وفًقا لنوع العملية ومخاطرها والصفة القانونية ألطرافها.

مجالت النشاط:القواعد األساسية:

أوًل ـ تمويل المشروعات اإلنمائية
تقديم  طريق  عن  الصندوق  مساهمة  تتم 
من  محدد  غير  ونشاطه  ميسرة،  قروض 
مع  مباشرة  ويتعامل  الجغرافية،  الناحية 
في  للمساهمة  النامية  الدول  حكومات 
األولوية.  ذات  اإلنمائية  المشاريع  تمويل 
التمويل  في  األولوية  الصندوق  ويعطي 
المنخفض. الدخل  وذات  نمًوا  األقل  للدول 

ثانًيا ـ تمويل وضمان الصادرات
يقوم الصندوق بمهمة تقديم خدمات التمويل 

والضمان للصادرات الوطنية غير النفط الخام.  
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وقع معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق األستاذ أحمد بن عقيل الخطيب اتفاقيه قرض مع وزير 

الملكي األمير  السمو  الداخلية صاحب  أنور حسنو، بحضور وزير  الدكتور  الصحة في موريشيوس 

عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وفخامة رئيس الوزراء برافيد كومار جوجناث.
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مقر الصندوق السعودي للتنمية في العاصمة السعودية الرياض
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الفصل األول
النشاط التنموي خالل السنة المالية

 1440/1439هـ )2018م(
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استمراًرا لجهود الصندوق في دعم المشاريع التنموية في الدول النامية لتعزيز مسيرة التنمية الدولية، فقد وقع  الصندوق 23 اتفاقيَة قرض خالل السنة المالية 1440/1439هـ )2018م( 

مع 13 دولة نامية، بقيمة إجمالية بلغت 3204.76 مليون ريال، وذلك للمساهمة في تمويل 23 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا، منها 16 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في القارة اإلفريقية بقيمة 

إجمالية بلغت 2580 مليون ريال، و 5 مشاريع وبرامج تنموية في القارة اآلسيوية بقيمة إجمالية بلغت 521.63 مليون ريال، ومشروعان في مناطق أخرى من العالم، بقيمة إجمالية بلغت 

103.13 مليون ريال، ويتضح ذلك في الرسم التالي:

زامبيـا
• إنشاء مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز التخصصي

مبلغ القرض= 375,00 مليون ريال

تاريخ التوقيع  )1439/04/23هـ - 2018/01/10م(

مالي
• طريق ديديني ــ كوال ــ مورديا ــ قومبو ــ نارا ــ حدود موريتانيا )الجزء األول(

   مبلغ القرض= 48.75 مليون ريال

   تاريخ التوقيع )1439/06/13هـ - 2018/03/01م(

المغرب
• تزويد أربع مناطق بالماء الصالح للشرب

مبلغ القرض= 375,00 مليون ريال

تاريخ التوقيع  )1439/08/11هـ - 2018/04/27م(

أ - قارة إفريقيا

َعة  أوًل ـ اتفاقيات القروض الُمَوقَّ
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موريشيوس
• مستشفى فالك التعليمي

       مبلغ القرض= 187.50 مليون ريال
       تاريخ التوقيع )1439/10/18هـ - 2018/07/02م(

• مستشفى السرطان
       مبلغ القرض= 93.75  مليون ريال

       تاريخ التوقيع  )1440/02/13هـ  - 2018/10/22م(
• اإلسكان الجتماعي

       مبلغ القرض= 187.50 مليون ريال
       تاريخ التوقيع )1440/02/13هـ - 2018/10/22م(

• المجمع الرياضي 
       مبلغ القرض= 93.75 مليون ريال

       تاريخ التوقيع )1440/02/13هـ - 2018/10/22م(

القمر المتحدة
• إعادة تأهيل طريق )متسامودي ــ سيما( في جزيرة انجوان

       مبلغ القرض= 63.75 مليون ريال

       تاريخ التوقيع )1439/10/19هـ - 2018/07/03م(

بوروندي
• الطريق الوطني رقم 16 )بوروري ــ جيتيقا( الجزء األول )بوروري ــ قاكوبا(

      مبلغ القرض= 56.25 مليون ريال

      تاريخ التوقيع  )1439/09/09هـ - 2018/05/24م(

• إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 3 الجزء )رومنج ــ نيانزا لك(
      مبلغ القرض= 56.25 مليون ريال

      تاريخ التوقيع  )1440/03/18هـ - 2018/11/26م(

• إنشاء وتجهيز المعهد العالي المهني في تشيبيوتوكي
      مبلغ القرض= 45.00 مليون ريال

       تاريخ التوقيع  )1440/03/18هـ  -  2018/11/26م(

تونس
• التنمية الفالحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان )المرحلة الثانية(

      مبلغ القرض= 93.75 مليون ريال

      تاريخ التوقيع  )1440/04/06هـ - 2018/12/13م(

• تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولية بنزرت     
      مبلغ القرض= 318.75 مليون ريال

      تاريخ التوقيع  )1440/04/06هـ - 2018/12/13م(

تشاد
• جلب مياه الشرب لمدينة ابيشي

     مبلغ القرض= 93.75  مليون ريال

     تاريخ التوقيع )1440/02/20هـ - 2018/10/29م(

• طريق أنجوري ــ بول )الجزء الثاني( )قرض إضافي(
     مبلغ القرض= 41.25 مليون ريال

     تاريخ التوقيع  )1440/02/20هـ - 2018/10/29م(

جيبوتي
• إعادة تأهيل طريق جيبوتي ــ جالفي

      مبلغ القرض= 450.00 مليون ريال

      تاريخ التوقيع )1440/04/20هـ - 2018/12/27م(

المجموع الكلي )أ(

2580.00
مليون ريال
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فيتنام
• تطوير البنية التحتية في محافظة دونق ثاب 

      مبلغ القرض= 55،88 مليون ريال

      تاريخ التوقيع )1439/05/05هـ - 2018/01/22م(

• تطوير البنية التحتية للمناطق المتضررة من الفيضانات في محافظة هاتن

     مبلغ القرض= 56.25 مليون ريال

     تاريخ التوقيع )1439/05/05هـ - 2018/01/22م(

أوزبكستان
• برنامج بناء المساكن الحديثة والبنية التحتية التابعة لها في نافوي وطشقند وفرغانه 

     مبلغ القرض= 187،50 مليون ريال

     تاريخ التوقيع  )1439/05/14هـ - 2018/01/31م(

• إعادة تأهيل مضخات نظام رفع مياه الري في كارشي )المرحلة الثانية(

     مبلغ القرض= 162.00 مليون ريال

     تاريخ التوقيع  )1439/07/17هـ - 2018/04/03م(

البوسنة والهرسك
• تطوير البنية التحتية لمدينة سراييفو القديمة

 مبلغ القرض= 30.00 مليون ريال

 تاريخ التوقيع )1439/11/12هـ - 2018/07/25م(

• تشييد وتجهيز عدد من المستشفيات في البوسنة والهرسك

    مبلغ القرض= 73.13 مليون ريال

    تاريخ التوقيع )1439/11/12هـ - 2018/07/25م(

ت - مناطق أخرى
اإلجمالي )أ+ب+ت(

المجموع الكلي )ب(

521.63
مليون ريال

المجموع الكلي )ت(

103.13
مليون ريال

سري لنكا
• تطوير حوض كالوقنقا )قرض إضافي(

 مبلغ القرض= 60.00 مليون ريال

 تاريخ التوقيع )1439/11/05هـ - 2018/07/18م(

3204.76
مليون ريال

ب - قارة آسيا
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٪ من إجمالي المبالغ المبلغ عدد المشاريعالقطاع

6716.2522.35أ ـ النقل والتصالت

          1 ـ النقل

6716.2522.35ـ الطرق

ـــــــ السكك الحديدية

ـــــــ الموانئ البحرية

ـــــــ المطارات

ــــــ2 ـ التصالت

3315.759.85ب ـ الزراعة

ــــــت ـ الطاقة

112030.6363.36ث ـ البنية الجتماعية

13787.5024.57 ـ المياه والصرف الصحي

2145.001.40 ـ التعليم

34729.3822.76 ـ الصحة

43468.7514.63 ـ اإلسكان والتنمية الحضرية

ــــــج ـ الصناعة والتعدين

3142.134.44ح ـ القطاعات األخرى

233204.76100.00اإلجمالي

واصل الصندوق نشاطه خالل سنة 2018م 
في دعم المشاريع التنموية في عدد من 
التي  واالجتماعية  االقتصادية  القطاعات 
وبرامج  خطط  في  عالية  بأولوية  تحظى 
في  النامية  الدول  من  عدد  في  التنمية 
أخرى  ومناطق  وآسيا  إفريقيا  من  كل 
البنية  قطاعي  حظي  وقد  العالم،  من 
بالحصة  واالتصاالت  والنقل  االجتماعية 
حيث  المشاريع،  عدد  حيث  من  األكبر 
قطاع  في  مشروًعا   11 الصندوق  َمّول 
بلغت  إجمالية  بقيمة  االجتماعية،  البنية 
63.36 ٪ من  ريال بنسبة  2030.63 مليون 
في  مشاريع   4 منها  المبالغ،  إجمالي 
والصرف  المياه  في  مشاريع   3 و  الصحة 
الصحي و 3 مشاريع في اإلسكان والتنمية 
الحضرية ومشروًعا واحًدا في التعليم، كما 
َمّول 6 مشاريع في قطاع النقل واالتصاالت 
إجمالي  بمبلغ  واحد،  إضافي  قرض  منها 
مقداره 716.25 مليون ريال، مّثلت 22.35 
لهذه  الممولة  المبالغ  إجمالي  من   ٪
ثم  الطرق،  في  مشاريع   6 منها  السنة، 
مشاريع   3 بتمويل  الزراعة  قطاع  تالهما 
منها مشروًعا واحًدا ُموّل بقرض إضافي، 
بلغت تكاليفها اإلجمالية 315.75 مليون 
إجمالي  من   ٪ 9.85 نسبته  ما  تمثل  ريال 
المبالغ، فقطاعات أخرى بـ 3 مشاريع بمبلغ 
142.13 مليون ريال تمثل ما نسبته 4.44 
٪ من إجمالي المبالغ. ويتضح تفاصيل ذلك 

.)1-1( رقم  جدول  خالل  من 

َعة ب - قارة آسيا ثانًيا ـ التوزيع القطاعي للقروض الُمَوقَّ

التوزيع القطاعي للقروض الموقعة خالل سنة 2018م 
)بماليين الرياالت(جدول رقم )1-1(
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توقيع اتفاقية قرض مع جمهورية موريشيوس 

َعُة اتفاقياُت تمويِلها   ثالًثا ـ المشاريع الُمَوقَّ
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382.50 مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

375.00 مليون ريالمساهمة الصندوق

1439/04/23هـ  2018/01/10متاريخ توقيع االتفاقية

ديسمبر 2021مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

وزارة الصحةالجهة المسؤولة عن التنفيذ

الصحية  الخدمات  وتقديم  للمواطنين  المالئمة  الصحية  الرعاية  توفير  في  المساهمة  إلى  المشروع  يهدف 
المتخصصة الغير متوفرة في البالد، والذي من شأنه أن يساهم في التقليل من فترات اإلنتظار للحصول على الرعاية 
الصحية الالزمة وذلك للتقليل من عدد الوفيات والمساهمة في إبعاد التكاليف التي كان يتكبدها المواطنون 
النساء واألطفال  إنشاء مستشفى مرجعي متخصص في مجال  يأتي من خالل  الخارج، وذلك  العالج في  لتلقي 
800 سرير. ويشتمل المشروع على توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية، وتطوير قدرات العاملين في  يتسع لـ 
المستشفى وتوفير وتطوير القوى الصحية العاملة وإعداد الكفاءات المتخصصة في مختلف التخصصات الطبية 
والفنية لتشغيل المستشفى، ولقد تكفلت الحكومة بتوفير أرض مناسبة في محيط العاصمة لوساكا. ويشمل 
التمويل تجهيز وحدة لتنفيذ المشروع وذلك من خالل توفير المعدات واآلليات الالزمة من سيارات وأجهزة حاسب 

آلي وتغطية المصاريف التشغيلية خالل فترة التنفيذ، وتقديم الخدمات االستشارية.

زامبيا
 اسم المشروع 

إنشاء مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز التخصصي
أهداف َووصف المشروع

»تركزت مساهمات الصندوق في جمهورية زامبيا في قطاعي الطرق والصحة 
حيث بلغ إجمالي التمويل 506.76 مليون ريال، وُيعد مستشفى الملك سلمان 

المشروع الثاني للصندوق في قطاع الصحة.«
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494.17 مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

48.75 مليون ريالمساهمة الصندوق

1439/06/13هـ  2018/03/01متاريخ توقيع االتفاقية

ديسمبر 2021مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

اإلدارة الوطنية للطرقالجهة المسؤولة عن التنفيذ

يهدف المشروع إلى تحسين شبكة الطرق لدى جمهورية مالي وذلك من أجل المساهمة في فك 
عزلتها وتعزيز األنشطة التجارية واالقتصادية بينها وبين جمهورية موريتانيا، وتنشيط التبادل التجاري 
طريق  بإنشاء  المدنية  األعمال  من  المشروع  ويتكون  عموًما.  إفريقيا  غرب  دول  وكذلك  البلدين  بين 
يبلغ طوله اإلجمالي 232.6 كيلومتًرا ويتكون من جزئين، الجزء األول طريق »ديديني ـ كواال ـ مورديا 
188.3 كيلومتًرا، والجزء الثاني طريق »نارا ـ الحدود الموريتانية«  ـ قومبو ـ نارا« بطول إجمالي يبلغ 
بطول إجمالي يبلغ 44.3 كيلومتًرا. ويشمل المشروع أعمال تشييد الطريق »ديديني ـ كواال ـ مورديا 
188.3 كيلومتًرا، وتجهيز محطة لوزن الشاحنات ومكتب لتحصيل  ـ نارا« بطول إجمالي يبلغ  ـ قومبو 
الرسوم وتقديم الخدمات االستشارية من إعداد وتحديث الدراسات الفنية للجزئين واإلشراف والمتابعة 

على تنفيذ أعمال الجزء األول من المشروع ودعم هيئة تنفيذ المشروع.

 اسم المشروع 
طريق ديديني ــ كوال ــ مورديا ــ قومبو ــ نارا ــ حدود موريتانيا )الجزء األول(

مـالــي
أهداف َووصف المشروع

للدول  البحرية  بالمنافذ  بربطها  مالي  جمهورية  عن  العزلة  فك  في  الصندوق  »ساهم 
ريال.« مليون   259.81 تمويلها  إجمالي  بلغ  طرق  مشاريع   6 بإنشاء  وذلك  لها،  المجاوره 
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375.00 مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

375.00 مليون ريالمساهمة الصندوق

1439/08/11هـ  2018/04/27متاريخ توقيع االتفاقية

2022مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربالجهة المسؤولة عن التنفيذ

المملكة  في  مناطق   4 في  للشرب  الصالح  الماء  تزويد  لدعم  المشروع  يهدف 
المغربية وهي منطقة »سوق األربعاء« بإقليم القنيطرة ومدن »طنجة ـ تطوان ـ 
طانطان« والمراكز المرتبطة بها، وذلك عن طريق توسعة بعض محطات المعالجة 
إلى  المياه  لنقل  المعالجة، ومد قنوات  المياه  حالًيا، وتقوية محطات ضخ  القائمة 
المناطق المجاورة. ويتكون المشروع من األعمال المدنية التي تشمل على إنشاء 
تجهيز  مع  مكعب  متر   1500 بسعة  أرضيين  خزانين  بناء  سيتم  حيث  اإلنتاج  قسم 
بقدرة  ثالثة  معالجة  وحدة  بإضافة  وذلك  المعالجة  محطة  وتوسعة  الضخ،  محطة 
إنتاجية تبلغ 330 لتر في الثانية، ومد قنوات لنقل المياه بطول 50 كيلومتًرا وتجهيز 

وحدة كهربائية ونظام تحكم عن ُبعد.

المغرب
 اسم المشروع 

تزويد أربع مناطق بالماء الصالح للشرب
أهداف َووصف المشروع

»ساهم الصندوق بتمويل 4 مشاريع في قطاع المياه في المملكة المغربية وذلك لسد النقص الذي 
ريال  مليون   485 المياه  مشاريع  إجمالي  بلغ  حيث  للشرب،  الصالحة  المياه  في  المملكة  منه  تعاني 

توزعت على مناطق مختلفة في أنحاء البالد.«
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يهدف المشروع إلى تطوير قطاع النقل ودعم شبكة الطرق وخاصة المحاور اإلقليمية والدولية والتي سوف تساهم 
المجاورة، وسوف  الدول  بموانئ  تربطها  البحر  لها منافذ على  ليس  التي  بوروندي  العزلة عن جمهورية  في فك 
يساهم المشروع في تطوير شبكة الطرق المسفلتة وتسهيل حركة نقل البضائع، وفك العزلة عن القرى الواقعة 
على مسار الطريق وتسهيل الوصول إلى المراكز اإلدارية واالجتماعية والتخفيف من حدة الفقر لسكان المنطقة. 
ويبلغ الطول اإلجمالي لمقطع الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين »بوروري ـ جيتيقا« حوالي 72 كيلومتًرا، وينقسم 
الطريق إلى جزئين، الجزء األول »بوروري ـ قاكوبا« بطول يبلغ 35 كيلومتًرا، والجزء الثاني »قاكوبا ـ جيتيقا« بطول 
ـ  »بوروري  الجزء  من  يتكون  والذي  الطريق  من  األول  الجزء  تنفيذ  على  المشروع  ويشتمل  كيلومتًرا،   37 حوالي 
قاكوبا«. ويتكون المشروع من األعمال المدنية من إعادة تأهيل وإنشاء طريق مسفلت بطول حوالي 35 كيلومتًرا 
1.5 متًرا خارج  3.5 متًرا وكتفين عرض كل منهما  7 أمتار، ويشتمل الطريق على مسارين عرض كل منهما  وعرض 
2.5 متًرا داخلها، وتقديم الخدمات اإلستشارية التي تتضمن تحديث الدراسات الفنية والبيئية  التجمعات السكنية و 
بتوفير  المشروع  تنفيذ  وحدة  ودعم  التنفيذ  على  واإلشراف  األعمال  مناقصة  ووثائق  التفصيلية  التصاميم  وإعداد 

سيارتين ذات دفع رباعي وأجهزة حاسب وملحقاتها وتجهيزات مكتبية ونفقات تشغيل الوحدة.

بوروندي
أهداف َووصف المشروع

فك  في  للمساهمة  وذلك  الطرق  مشاريع  في  بوروندي  لجمهورية  دعمه  الصندوق  »واصل 
العزلة عن البالد، إذ مول الصندوق 7 مشاريع في قطاع الطرق من أصل 12 مشروًعا تنموًيا في 

295.39 مليون ريال.« مختلف القطاعات، حيث بلغ إجمالي التمويل في هذا القطاع 

182.25 مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

56.25 مليون ريالمساهمة الصندوق

1439/09/09هـ  2018/05/24متاريخ توقيع االتفاقية

ديسمبر 2020مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

مكتب الطرقالجهة المسؤولة عن التنفيذ

 اسم المشروع 
الطريق الوطني رقم 16 )بوروري - جيتيقا(  الجزء األول )بوروري - قاكوبا(
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255.00 مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

56.25 مليون ريالمساهمة الصندوق

1440/03/18هـ  2018/11/26متاريخ توقيع االتفاقية

يونيو 2023مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

الجهة المسؤولة عن التنفيذ
  وزارة النقل واألشغال العامة والتأهيل 

وتنمية األراضي

لدعم  بوروندي  لجمهورية  المجاورة  الدول  بين  دولًيا  التجارية  التبادالت  عملية  تنشيط  إلى  المشروع  يهدف 
اإلندماج بين اقتصادياتها، وفك العزلة عن المناطق القروية الواقعة على طول مسار الطريق ورفع مستوى 
الحالي وإعادة  الطريق  بحيرة »تنجانيقا«، والمحافظة على وضع  السياحي وصيد األسماك في  القطاع  جاذبية 
التعليمية  للخدمات  تحسين وصولهم  للسكان من خالل  المعيشية  الظروف  وتحسين  المتضررة  األجزاء  تأهيل 
تتضمن  كما  كيلومتًرا،   52 بطول  الطريق  تأهيل  إعادة  من  المدنية  األعمال  من  المشروع  ويتكون  والصحية. 
أسواق في كل من مدينة   3 و  لمدينة »رومنج«  الداخلية  الطرق  6 كيلومترات من  إنشاء  المدنية  األعمال 
العامة  الخدمات  شبكات  لكافة  نقل  وأعمال  يدوية  بمضخات  مجهزة  آبار   5 وحفر  وكابارا«.  وكيبنقا  »مويانج 
ويتضمن  للطريق.  اإلرشادية  واللوحات  العالمات  ووضع  عّبارات   9 تأهيل  وإعادة  الطريق  مسار  في  الموجودة 
التمويل تقديم الخدمات اإلستشارية التي تشمل إعداد الدراسات الفنية للمشروع ومراجعة التصاميم والدراسات 
الفنية والبيئية وإعداد وثائق المناقصات واإلشراف على األعمال خالل فترة التنفيذ، كما سيتم دعم وحدة تنفيذ 
المشروع وتشمل المصاريف التشغيلية وتوفير سيارتين ذات دفع رباعي وأثاث مكتبي وتعيين خبير متخصص 

الطريق. الواقعه على مسار  األراضي  الطرق واستمالك  إدارة مشاريع  في 

 بوروندي 
 اسم المشروع 

إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 3 الجزء )رومنج ـ نيانزا لك(

أهداف َووصف المشروع
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يهدف المشروع إلى توفير التعليم المهني للشباب وتعزيز قدراتهم على فتح أعمال تجارية خاصة بهم والحصول على فرص عمل جديدة بعد 
التدريب، حيث سيسهم المشروع في دعم التنمية االقتصادية للبالد عن طريق توفير األيدي العاملة المهنية، وخلق فرص وظيفية جديدة محلية 
للشباب وسكان القرى لدفع عجلة التنمية االجتماعية واالقتصادية للبالد. ويندرج المشروع في إطار اإلستراتيجية التي أقرت في سنة 2005م 
لتطوير نظام التعليم العالي في بوروندي، حيث تعتزم الحكومة تقديم تعليم وتدريب مهني في القطاعات ذات العائد االقتصادي السيما في 
سكنية  ووحدات  رياضية  ومالعب  المهني  العالي  المعهد  مبنى  إنشاء  تشمل  التي  المدنية  األعمال  من  المشروع  ويتكون  الزراعي.  القطاع 
للمعلمين والطالب إلستيعاب 600 طالب على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 11.600 متر مربع، ويتضمن المبنى قسم لنظم المعلومات اإلدارية 
ويشمل 3 فصول دراسية و 3 معامل حاسب آلي، وقسم لتجهيز وصناعة األغذية الزراعية والذي يحتوي على 3 فصول دراسية و 4 معامل وورشة 
عمل وقسم لإللكترونيات يشمل 3 فصول دراسية و 4 معامل وورشة عمل، وقسم للبناء والسباكة يشمل 3 فصول دراسية ومعملين وورشتي 
عمل، ويتضمن المبنى غرف مشتركة تحتوي على قسم للكمبيوتر و 4 غرف للتصميم ومكاتب لإلدارة تحتوي على غرفة للمعلمين ومكتبة و 
4 مالعب رياضية. كما يتضمن التمويل تقديم الخدمات االستشارية من إعداد الدراسات والتصاميم وملفات المناقصة وتحليل العروض واإلشراف 
على أعمال البناء والتجهيزات، وتعيين وحدة لتنفيذ المشروع تقوم بمهام متابعة المشروع من الناحية الفنية والمالية ومراجعة التقارير المالية 

والتقارير الدورية المقدمة من االستشاري.

 بوروندي 
أهداف َووصف المشروع

46.13 مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

45.00 مليون ريالمساهمة الصندوق

1440/03/18هـ  2018/11/26متاريخ توقيع االتفاقية

 سبتمبر 2022مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

الجهة المسؤولة عن التنفيذ
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي

 اسم المشروع 
إنشاء وتجهيز المعهد العالي المهني في تشيبيوتوكي
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475.20  مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

187.50 مليون ريالمساهمة الصندوق

1439/10/18هـ  2018/07/02متاريخ توقيع االتفاقية

مارس 2021مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

وزارة الصحة وجودة الحياةالجهة المسؤولة عن التنفيذ

حوالي  يوفر  الطوابق،  متعدد  مبنى  تشييد  بأكمله  المشروع  يشمل 
الطبية،  وغير  الطبية  المعدات  وتركيب  توريد  إلى  باإلضافة  سريًرا   575
في  عالمي  بمستوى  خدمات  الجديد  فالك  مستشفى  سيوفر  كما 
إلى  الرامية  الحكومة  سياسات  مع  تماشًيا  الثالثة،  الصحية  المنطقة 
المشروع  ويتكون  للتعليم.  طبي  مركز  سيضم  حيث  المستشفى  تطوير 
المستشفى،  مبنى  وتجهيز  بناء  على  تشمل  التي  المدنية  األعمال  من 
المتخصصة حيث ستكون سعتها  المبنى األوسط لألقسام  بما في ذلك 
بحوالي 500 سريًرا وإنشاء الطابـق السفلي للخدمات من أشـعة ووحدات 
اإلدارة،  ومكاتب  تشغيلية  10أقسام  و  سريًرا   75 بسعة  المركزة  العناية 
وبناء  الخارجية،  واألعمال  للمستشفى  الرئيسي  المدخل  إلى  باإلضافة 
وتجهيز مبنى التدريس الذي سوف يستوعب لـ 100 طالب وطالبة وقاعة 

المستقبلية. المتميزة  التخصصات  ومبنى  مقعد   500 بسعة 

موريشيوس 
 اسم المشروع 

مستشفى فالك التعليمي
أهداف َووصف المشروع

إجماليها  بلغ  موريشيوس,  جمهورية  في  مشاريع   4 السنة  هذه  الصندوق  »مّول 
االجتماعية.« والبنية  الصحة  قطاعي  في  تركزت  ريال,  مليون   562.50
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يهدف المشروع إلى إنشاء مبنى جديد يتكون من 7 طوابق على 
مساحة إجمالية تقدر بحوالي 17 ألف متر مربع، باإلضافة إلى إعادة 
تأهيل المركز الحالي والتي تبلغ مساحته حوالي 3850 متر مربع، 
وتبلغ السعة اإلجمالية للمستشفى 220 سريًرا، ومن المتوقع أن 
30 ألف مريض. ويتكون المشروع من األعمال  يخدم المستشفى 
مايلزم  بجميع  وتجهيزه  جديد  مبنى  إنشاء  تشمل  التي  المدنية 
من تجهيزات كهربائية وميكانيكية وأثاث وتوفير المعدات الطبية 
الخدمات  تقديم  التمويل  ويشمل  الطبية،  األجهزة  جميع  وتركيب 
واإلشراف  المناقصة  ومستندات  التصاميم  إعداد  من  االستشارية 

التنفيذ. على 

 اسم المشروع 
مستشفى السرطان

موريشيوس 
أهداف َووصف المشروع

170.62 مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

93.75 مليون ريالمساهمة الصندوق

1440/02/13هـ  2018/10/22متاريخ توقيع االتفاقية

يونيو 2020مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

وزارة الصحة وجودة الحياةالجهة المسؤولة عن التنفيذ
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يهدف المشروع إلنشاء 1056 وحدة سكنية موزعة على 4 مواقع في جمهورية 
موريشيوس كالتالي، موقع »باسين« حيث سيتم إنشاء 224 وحدة سكنية على 
أرض مساحتها ُتقدر بحوالي 21 ألف متر مربع، موقع »كاسكافيل« حيث سيتم 
مربع،  متر  ألف   16 بحوالي  ُتقدر  مساحتها  أرض  على  سكنية  وحدة   176 إنشاء 
ُتقدر  مساحتها  أرض  على  سكنية  وحدة   416 إنشاء  سيتم  حيث  »بالما«  موقع 
وحدة   240 إنشاء  سيتم  حيث  اير«  بيل  »بتي  موقع  مربع،  متر  ألف   35 بحوالي 
المشروع  ألف متر مربع. ويشمل   19 بحوالي  ُتقدر  أرض مساحتها  سكنية على 
األعمال المدنية التي تتكون من إنشاء عدة مباني بإرتفاع 4 طوابق، كل طابق 
يشمل 4 وحدات سكنية مساحة كل وحدة حوالي 70 متر مربع، ويشمل التمويل 
والتصاميم  الهندسية  الدراسات  إعداد  تشمل  التي  االستشارية  الخدمات  تقديم 

المشروع. تنفيذ  على  واإلشراف  المناقصات  ومستندات 

موريشيوس  
 اسم المشروع 

اإلسكان الجتماعي
أهداف َووصف المشروع

187.50 مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

187.50 مليون ريالمساهمة الصندوق

1440/02/13هـ  2018/10/22متاريخ توقيع االتفاقية

يونيو 2020مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

وزارة اإلسكان واألراضيالجهة المسؤولة عن التنفيذ
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لكرة  ملعب  على  يحتوي  رياضي  مجمع  إنشاء  إلى  المشروع  يهدف 
القدم، ومنشئات للرياضات المائية تشمل على إنشاء حوض للسباحة 
التي  العامة  المرافق  إلى  باإلضافة  المختلفة،  لأللعاب  صالة  وإنشاء 
تخدم المجمع. ويتكون المشروع من األعمال المدنية التي تشمل على 
إنشاء صالة لأللعاب المختلفة تتسع لـ 2000 مقعد، ويشمل المشروع 
 15000 لـ  يتسع  قدم  كرة  ملعب  على  يحتوي  رياضي  مجمع  إنشاء 
إضافة  سباحة  حوضي  تشمل  المائية  للرياضات  ومنشئات  مقعد، 
معدات  من  الرياضية  التجهيزات  وتوفير  والتسوية  الحفر  أعمال  إلى 
االستشارية  الخدمات  تقديم  وكذلك  بالمجمع،  خاصة  رياضية  وأجهزة 
على  واإلشراف  المناقصة  ومستندات  التصاميم  إعداد  تشمل  التي 

المشروع. تنفيذ 

 اسم المشروع 
المجمع الرياضي

موريشيوس
أهداف َووصف المشروع

422.62 مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

93.75 مليون ريالمساهمة الصندوق

1440/02/13هـ  2018/10/22متاريخ توقيع االتفاقية

يونيو 2019مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

وزارة الشباب والرياضةالجهة المسؤولة عن التنفيذ
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مستوى  على  والحفاظ  للسكان  الفقر  مستوى  تخفيض  إلى  المشروع  يهدف 
تحسين  في  الطريق  ومساهمة  »انجوان«  لجزيرة  الداخلية  التجارية  التبادالت 
مستوى األمن في نقل األشخاص والبضائع لدى جمهورية القمر المتحدة. ويتكون 
المشروع من األعمال المدنية التي تشمل إعادة تأهيل طريق بطول 30 كيلومتًرا 
يربط بين »متسامودي ـ سيما ـ بوقوني ـ بمبيني« وكذلك أعمال تصريف المياه 
وأعمال حماية المساكن والمدارس المحاذية للطريق. إضافة إلى تقديم الخدمات 
االستشارية من مراجعة الدراسات ومساعدة إدارة المشروع لطرح مناقصة األعمال 
لتقوم  المشروع  لتنفيذ  وحدة  وتعيين  التنفيذ  على  واإلشراف  العروض  وتقييم 
وإحاطة  االستشاري  من  المقدمة  األعمال  سير  تقارير  ومراجعة  المتابعة  بمهام 
الحكومة والصندوق عن وضع تقدم سير المشروع، وتأثيث المكاتب الخاصة بالوحدة 

3 سيارات دفع رباعي لفريق العمل. وتوريد 

القمر المتحدة
 اسم المشروع 

إعادة تأهيل طريق )متسامودي ـ سيما( في جزيرة انجوان

أهداف َووصف المشروع

63.75 مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

63.75 مليون ريالمساهمة الصندوق

1439/10/19هـ  2018/07/03متاريخ توقيع االتفاقية

ديسمبر 2020مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

وزارة التهيئة الترابية والبنية التحتيةالجهة المسؤولة عن التنفيذ

عدد  بلغ  حيث  المتحدة  القمر  جمهورية  في  الطرق  لمشاريع  دعمه  الصندوق  »واصل 
ريال.« مليون   220.25 بلغت  إجمالية  بقيمة  مشاريع   4 القطاع  هذا  في  المشاريع 
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يهدف المشروع إلى تطوير منظومة مياه الشرب في مدينة ابيشي الذي يندرج تحت الخطة الخاصة 
بقطاع المياه والصرف الصحي للفترة )2003 - 2020م(. ويقع المشروع في مدينة ابيشي بمحافظة 
»واداي« في وسط البالد، حيث يبعد المشروع عن العاصمة انجامينا 900 كيلومتًرا. ويشمل المشروع 
أعمال تأهيل اآلبار والخزانات الحالية والمباني المتعلقة بالمحطة الكهربائية وحفر آبار جديدة، وإعادة 
تأهيل الخزانات الحالية الموجودة وعددها 2 بسعة 1300 متر مكعب، وإصالح التسريبات في شبكة 
آبار، وإنشاء حوائط خرسانية   5 إنشاء وتجهيز  التي تتضمن  المياه  الحالية وتوسعة منشآت  التوزيع 
حول كل بئر وسور حماية لكامل منطقة اآلبار، وربط اآلبار الجديدة بأنابيب يبلغ طولها 2.25 كيلومتًرا، 
وإنشاء  كيلومتًرا،   31.5 بطول  ابيشي  مدينة  حتى  اآلبار  منطقة  من  المياه  لضخ  جديد  خط  وإنشاء 
محطة ضخ جديدة مكونة من 4 مضخات كهربائية مع خزان، وتجهيز محطة المعالجة بالتجهيزات 
الكهروميكانيكية وربطها بالمحطة الكهربائية الحالية، وإنشاء وتجهيز خزانين جديدة بسعة 2000 
متر مكعب لكل منهما، وإنشاء شبكات توزيع جديدة بطول 56 كيلومتًرا، وتوفير 100 نقطة مياه 

عامة وتقديم الخدمات االستشارية واإلشراف على أعمال المشروع.

تـشـاد
 اسم المشروع أهداف َووصف المشروع

جلب مياه الشرب لمدينة ابيشي

157.50 مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

93.75 مليون ريالمساهمة الصندوق

1440/02/20هـ  2018/10/29متاريخ توقيع االتفاقية

ديسمبر 2021مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

وزارة البيئة والمياه والصيد البحريالجهة المسؤولة عن التنفيذ

في  السكان  عدد  إجمالي  من  محسنة  شرب  مياه  على  يحصلون  من  نسبة  »بلغت 
التشادية  للحكومة  الخاصة  للخطة  داعًما  المشروع  هذا  ويأتي   ،٪ 51 تشاد  جمهورية 

2020م(.«  -  2003( المياه  لقطاع 
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برنامج  ضمن  تندرج  التي  المشاريع  أهم  من  المشروع  هذا  ُيعد 
الحكومة لتهيئة طرق الربط اإلقليمية وفك العزلة عن البالد، وهو 
أحد أجزاء الطريق الذي يربط مدينة »مساكوري« بحدود دولة النيجر. 
ويبلغ طول الطريق الدولي حوالي 35 كيلومتًرا يمر بالمدن التالية 
»مساقي ـ مساكوري ـ أنجوري ـ بول ـ باقاسوال ـ ليوا ـ ريق ريق« 
المدنية  المشروع من األعمال  النيجر. ويتكون  وينتهي على حدود 
والتي تشمل إنشاء الطريق وتقديم الخدمات االستشارية واإلشراف 

المشروع. أعمال  على 

تـشــاد
 اسم المشروع 

طريق أنجوري ــ بول )الجزء الثاني( )قرض إضافي(
أهداف َووصف المشروع

112.50 مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

41.25 مليون ريالمساهمة الصندوق

1440/02/20هـ  2018/10/29متاريخ توقيع االتفاقية

يونيو 2019مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

وزارة البنية األساسية وفك العزلة والطيران المدنيالجهة المسؤولة عن التنفيذ
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يندرج مشروع التنمية الفالحية المندمجة في »جومين وغزالة وسجنان« ضمن الجهود المتواصلة 
للحكومة التونسية في تقليص نسبة الفقر في مناطق والية »بنزرت«. حيث تم العمل في منطقة 
المشروع خالل سنة 2005م )المرحلة األولى( بهدف تحسين مستوى المعيشة لسكان المناطق 
يستفيد  18 عمادة  أكثر من  المشروع  الطبيعية. ويستهدف  الثروات  والحفاظ على  المستهدفة 
منها أكثر من 70 ألف ساكن. ويشمل المشروع إنشاء وتهيئة البنية التحتية ومصائد المياه والتي 
المعاد  السقوية  المناطق  داخل  الفالحية  المسالك  من  150كيلومتًرا  من  أكثر  إنجاز  على  تشمل 
تقسيمها، وإنشاء محطات التزود بالماء الصالح للشرب وإعادة تهيئة شبكات الماء الصالح للشرب 
ألكثر من 1000 مستفيد، وحفر وتجهيز عدة آبار عميقة وسدود ومنشآت تعبئة للتحكم في مياه 
السيول. ويشمل المشروع المحافظة على الموارد الطبيعية ودعم اإلنتاج الزراعي من خالل تهيئة 
المناطق الفالحية والرعوية وغرس األشجار المثمرة ودعم وتطوير اإلنتاج الحيواني وتوعية وإرشاد 

الفالحين ومربي الماشية، وتوفير معدات وآليات وكل مايلزم لضمان نجاح سير المشروع.

تونس
أهداف َووصف المشروع

112,24 مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

93.75 مليون ريالمساهمة الصندوق

1440/04/06هـ  2018/12/13متاريخ توقيع االتفاقية

ديسمبر 2025مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحيةالجهة المسؤولة عن التنفيذ

»وّقع الصندوق خالل هذه السنة مشروعين مع جمهورية تونس لتساهم في عملية التنمية التي تشهدها الجمهورية في جميع 
القطاعات، والذي كان للصندوق دوًرا بارًزا فيها. ويأتي المشروع األول في القطاع الزراعي لما له من أهمية في مساعدة السكان 
والمزارعين لتطوير وتنمية هذا القطاع الذي سيساهم في زيادة الدخل لتحسين المستوى المعيشي. ويأتي المشروع الثاني الذي 

ُيعد الرابع الذي يموله الصندوق في قطاع المياه حيث يهدف إلى إيصال المياه الصالحة للشرب لعدد كبير من السكان.«

 اسم المشروع 
التنمية الفالحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان )المرحلة الثانية(
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يهدف المشروع إلى تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بوالية 
»بنزرت« من 87.3 ٪ في سنة 2012م إلى 95 ٪ في سنة 2025م، وذلك من خالل إنجاز 
المشروع  ويشمل  األولوية.  ذات  الريفية  التجمعات  وتزويد  رئيسية  مياه  جلب  محاور 
األعمال المدنية التي تشمل إنشاء محطة لتصفية المياه بطاقة إنتاجية تبلغ 500 لتر 
في الثانية، ومد أنابيب رئيسية بحوالي 300 كيلومتًرا ومد وتوفير أنابيب فرعية بطول 
المنتفعين من  27 خزان مياه. ويبلغ عدد السكان  29 محطة ضخ و  200 كيلومتًرا، و 
المشروع حوالي 175 ألف موزعين على 675 قرية وتجمع سكني في والية »بنزرت« 
االستشارية  الخدمات  تقديم  التمويل  ويشمل  »باجة«.  والية  من  الريفية  والمناطق 
التي تشمل تقديم جميع الخدمات الهندسية من مراجعة الدراسات والتصاميم وإعداد 
العروض  تحليل  في  اإلدارة  ودعم  األعمال  تنفيذ  على  واإلشراف  المناقصة  وثائق 

واقتناء العقار والتدقيق المالي وإنشاء وحدة متابعة المشروع.

تونس
 اسم المشروع 

تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولية بنزرت

أهداف َووصف المشروع

335.51 مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

318.75 مليون ريالمساهمة الصندوق

1440/04/06هـ   2018/12/13متاريخ توقيع االتفاقية

ديسمبر 2023مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياهالجهة المسؤولة عن التنفيذ
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مدى  على   ٪ 30 يعادل  بما  الرسوم  من  السنوية  العائدات  زيادة  إلى  المشروع  يهدف 
الخمس سنوات القادمة من خالل تحسين وضع الطريق ورفع كفاءته والحد من الحوادث 
جمهوريتي  بين  يربط  حيوًيا  شرياًنا  الطريق  وُيعد  الطريق،  استخدام  معدل  من  للرفع 
جيبوتي وإثيوبيا التي ُتعد الشريك التجاري الرئيسي لجيبوتي، وُيعد هذا الطريق الممر 
إلى  العاصمة  جيبوتي  في  »دوراليه«  ميناء  من  البضائع  تنقل  التي  للشاحنات  الوحيد 
إثيوبيا والعكس على مدار اليوم. ويشمل المشروع القيام باألعمال المدنية التي تشمل 
إعادة تأهيل الطريق الحالي بطول 60 كيلومتًرا، باإلضافة إلى تشييد 220 عّبارة تصريف 
7.4 كيلومتًرا على طول مسار الطريق، وإنشاء جسر في »جالفي« بطول  مياه بطول 
المرورية  السالمة  للطريق ووضع حواجز  الحماية  أعمال  أمتار، مع   6 وارتفاع  120 متًرا 
من  والهندسية  االستشارية  الخدمات  تقديم  التمويل  ويشمل  اإلرشادية.  واللوحات 

تنفيذ األعمال. المناقصة واإلشراف على  الدراسات والتصاميم وإعداد وثائق  مراجعة 

جيبوتي
أهداف َووصف المشروع

»حظيت جمهورية جيبوتي بدعم مستمر من الصندوق السعودي للتنمية في جميع القطاعات االقتصادية، 
ويأتي هذا المشروع مكماًل لعملية الدعم عن طريق إعادة تأهيل طريق »جيبوتي ـ جالفي« الذي يربط 
في  وسيساهم  البلدين  بين  التجاري  التبادل  عملية  سيعزز  والذي  إثيوبيا  بجمهورية  جيبوتي  العاصمة 

تقوية الوضع االقتصادي للبلدين وتحسين الظروف المعيشية للسكان والمستفيدين من الطريق.«

450.00 مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

450.00 مليون ريالمساهمة الصندوق

1440/04/20هـ  2018/12/27متاريخ توقيع االتفاقية

ديسمبر 2021مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

وزارة التجهيز والنقلالجهة المسؤولة عن التنفيذ

 اسم المشروع 
إعادة تأهيل طريق جيبوتي ـ جالفي
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للتغيرات  لإلستجابة  الزراعية  المناطق  وتنمية  التحتية  البنية  تطوير  إلى  المشروع  يهدف 
المناخية، في كل من مقاطعة »كو الو تي ـ تان بنه ـ ومحافظة دونق ثاب« وذلك عن طريق 
وتسهيل  االقتصادية  التنمية  دعم  في  للمساهمة  الريفية  للمناطق  التحتية  البنية  تحسين 
من  المشروع  ويتكون  الفيضانات.  خطر  من  المناطق  بعض  وحماية  البالد،  في  التنقل  حركة 
قناة  وتشييد  كيلومتًرا،   49.3 بطول  تي«  الو  »كو  سد  تشييد  تشمل  التي  المدنية  األعمال 
»ماترنق« بطول 16.8 كيلومتًرا، وتشييد طريق »تان بن ـ تان هو« الريفي بطول 5.3 كيلومتًرا، 
وتشييد طريق من جسر »تان لونج« إلى محطة »تان بن فيري« بطول 6.06 كيلومتًرا، وإعادة 
16.7 كيلومتًرا تبدأ من نهاية قناة »لونج هو«  تأهيل قناة »ماترونج« للتحكم بالمياه بطول 
مراجعة  من  الهندسية  الخدمات  تقديم  التمويل  ويشمل  كليفرت«.  خاي  »مونج  قناة  وحتى 

التنفيذ. على  واإلشراف  للتصاميم 

فيتنام
 اسم المشروع 

تطوير البنية التحتية في محافظة دونق ثاب

أهداف َووصف المشروع

111.75 مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

55.88 مليون ريالمساهمة الصندوق

1439/05/05هـ  2018/01/22متاريخ توقيع االتفاقية

ديسمبر 2021مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

اللجنة الشعبية في محافظة دونق ثابالجهة المسؤولة عن التنفيذ

»قام الصندوق خالل هذه السنة بتمويل سلسة من المشاريع التنموية 
البالد  في  التحتية  البنية  تطوير  منها  والهدف  فيتنام  جمهورية  في 
لتعزيز النشاط االقتصادي ومواجهة التقلبات المناخية والحد من آثارها.«
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يهدف المشروع إلى إعادة تطوير البنية التحتية للمناطق المتضررة من الفيضانات في 
في  التنمية  استقرار  على  والعمل  المناخية  للتغيرات  تستجيب  لكي  »هاتن«  محافظة 
المناطق المتضررة وذلك بحماية المنطقة والسكان من الفيضانات وتوفير منطقة آمنة 
لكافة الظروف المناخية المتقلبة وتحسين الحركة المرورية وتسهيل حركة السكان بين 
التي تشمل  النشاط االقتصادي. ويتكون المشروع من األعمال المدنية  المناطق لتعزيز 
إلى  باإلضافة  صغير،  ري  ممر   13 وإنشاء  جسور   3 مع  كيلومتًرا   50 بطول  طريق  إنشاء 
إنشاء 26 مبنى بما فيها مركًزا صحًيا ومدارس ومساكن، وسيتم إنشاء طريق آخر بطول 
23.5 كيلومتًرا يحتوي على 3 جسور و 3 ممرات ري آخرى و 8 مباني تشمل على مركًزا 
الخدمات االستشارية من مراجعة  المشروع تقديم  صحًيا ومدارس ومساكن. كما يشمل 

التنفيذ. للتصاميم واإلشراف على 

 اسم المشروع 
تطوير البنية التحتية للمناطق المتضررة من الفيضانات في محافظة هاتن

فيتنام
أهداف َووصف المشروع

112.50 مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

56.25 مليون ريالمساهمة الصندوق

1439/05/05هـ  2018/01/22متاريخ توقيع االتفاقية

يونيو 2021مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

اللجنة الشعبية في محافظة هاتنالجهة المسؤولة عن التنفيذ
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يهدف البرنامج إلى توفير سكن ميسر لذوي الدخل المحدود واستحداث فرص عمل تساعد على التقليل من 
16246 وحدة سكنية،  هجرة طالبي العمل إلى المدن الكبيرة، وذلك من خالل دعم المواطنين في إمتالك 
وتحسين البنية التحتية. ويتكون المشروع من األعمال المدنية لبناء وحدات سكنية مختلفة األحجام ستقسم  
إلى 4 مراحل حيث أن المرحلة األولى تشمل بناء 853 وحدة سكنية في منطقة »نافوي« و 975 وحدة سكنية 
في منطقة »طشقند« و 775 وحدة سكنية في منطقة »فرغانه«، والمرحلة الثانية تشمل بناء 7250 وحدة 
سكنية في مناطق مختلفة من البالد، والمرحلة الثالثة تشمل بناء 4222 وحدة سكنية في مناطق مختلفة 
آخرى، والمرحلة الرابعة تشمل بناء 2168 وحدة سكنية في مناطق مختلفة. ويشمل المشروع أعمال في 
غاز  وشبكة  كيلومتًرا،   107.8 بطول  الشرب  مياه  لخدمات  وخارجية  داخلية  شبكات  مد  من  التحتية  البنية 
بطول 77.2 كيلومتًرا، وخطوط للكهرباء بطول 72.1 كيلومتًرا، باإلضافة إلى شبكة طرق داخلية بطول 67.9 
للحافالت.  ومواقف  ومخابز  وأسواق  صحية  ووحدات  ومدارس  ورياضية  اجتماعية  مراكز  وإنشاء  كيلومتًرا، 

ويشمل التمويل تقديم الخدمات االستشارية واإلشراف على التصاميم وتنفيذ األعمال.

أوزبكستان
أهداف َووصف المشروع

»يأتي هذا المشروع امتداًدا لمشاريع الصندوق التنموية في جمهورية 
أوزبكستان التي ساهمت في تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية في 

البالد التي كان للصندوق دوًرا في تمويلها في مختلف القطاعات.«

1425.00 مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

187.50 مليون ريالمساهمة الصندوق

1439/05/14هـ  2018/01/31متاريخ توقيع االتفاقية

ديسمبر 2020مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

الشركة الهندسية التخصصية QQI الجهة المسؤولة عن التنفيذ

 اسم المشروع 
برنامج بناء المساكن الحديثة والبنية التحتية التابعة لها في نافوي وطشقند وفرغانه 
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من  هكتار  ألف   402 لمساحة  الري  مياه  توفير  إلى  المشروع  يهدف 
و  أوزبكستان  ألف هكتار في جمهورية   392 الزراعية، منها  األراضي 
10 آالف هكتار في جمهورية تركمانستان، وذلك من خالل رفع الطاقة 
متر   195 لمستوى  للري  »كارشي«  لقناة  المياه  لتدفق  القصوى 
مكعب في الثانية. ويتكون المشروع من إعادة تأهيل شبكات المياه 
منسوب  تصحيح  وأعمال  الحالية  المضخات  قواعد  تأهيل  طريق  عن 
أنابيب  تأهيل  وإعادة  الضخ،  محطات  بين  الري  بقنوات  الخاص  المياه 
الضخ العالية وإنشاء وحدة تنفيذ المشروع وتغطية مصاريف التشغيل 
لطواقم العاملين في المضخات وتغطية المصاريف الحكومية األخرى. 
ويشمل التمويل تقديم الخدمات االستشارية للتصميم واإلشراف على 

األعمال. تنفيذ 

 اسم المشروع 
    إعادة تأهيل مضخات نظام رفع مياه الري في كارشي )المرحلة الثانية(

أوزبكستان
أهداف َووصف المشروع

482.55 مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

162.00 مليون ريالمساهمة الصندوق

1439/07/17هـ   2018/04/03متاريخ توقيع االتفاقية

ديسمبر 2021مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

وزارة الزراعة والموارد المائيةالجهة المسؤولة عن التنفيذ
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جمهورية  لدى  الزراعي  القطاع  تطوير  إلى  المشروع  يهدف 
سري النكا وإيجاد مخزون مياه استراتيجي لتلبية الطلب المتزايد 
على مياه الشرب والري، وذلك من خالل إنشاء سدين على نهر 
أجل  البالد، وذلك من  »باليقما« وسط  كالوقانقا في مقاطعة 
من  المشروع  ويتكون  الزراعية.  األراضي  من  هكتار   3000 ري 
والهياكل  الرئيسي  السد  إنشاء  تشمل  التي  المدنية  األعمال 
الملحقة به، وإنشاء السد الفرعي والهياكل الملحقة به وإنشاء 
القنوات الرئيسية وإعادة تأهيل نظام الري للمناطق المجاورة، 
باإلضافة إلى تقديم الخدمات االستشارية والهندسية واإلشراف 

على تنفيذ المشروع.

سري لنكا  

 اسم المشروع 
تطوير حوض كالوقنقا )قرض إضافي(

أهداف َووصف المشروع

1209.37 مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

60.00 مليون ريالمساهمة الصندوق

1439/11/05هـ  2018/07/18متاريخ توقيع االتفاقية

ديسمبر  2018مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

وزارة مهاويلي للتنمية والبيئةالجهة المسؤولة عن التنفيذ

المساحة  44 % من إجمالي  الزراعية في جمهورية سري النكا  »تبلغ نسبة األراضي 
الكلية، ويساهم القطاع الزراعي بما نسبته 8 % من إجمالي الناتج المحلي, حيث تبلغ 

نسبة العاملين في القطاع الزراعي حوالي 28 % من إجمالي األيدي العاملة.«
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يهدف المشروع إلى دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية لمدينة سراييفو 
ألغراض  عام  وميدان  للسيارات  مواقف  وتأهيل  تشييد  خالل  من  القديمة 
متعددة، وتشييد وتأهيل صالة رياضية لمدرسة »أدهم موالبيدش« وإنشاء 
سراييفو  بلدية  مبنى  وتأهيل  األخرى،  المدارس  من  لعدد  رياضية  صاالت 

القديمة واستكمال وتجهيز المركز الصحي للمدينة. 

 اسم المشروع 
تطوير البنية التحتية لمدينة سراييفو القديمة

البوسنة والهرسك 
أهداف َووصف المشروع

»مّول الصندوق هذه السنة مشروعين تنمويين في جمهورية البوسنة 
والهرسك في قطاعي البنية االجتماعية والصحة بمبلغ تجاوز 100مليون 

ريال، وذلك استكمااًل لدعم عملية التنمية التي تشهدها البالد.«

30.00 مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

30.00 مليون ريالمساهمة الصندوق

1439/11/12هـ  2018/07/25متاريخ توقيع االتفاقية

ديسمبر 2021مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

بلدية مدينة سراييفو القديمةالجهة المسؤولة عن التنفيذ
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يهدف المشروع إلى إيصال الخدمات الطبية المتطورة إلى أكبر عدد من السكان في 
إقليم الهرسك، وذلك من خالل إستكمال تشييد وتأهيل 3 منشآت طبية واقعة في 
منطقة »موستار وكونيتس«. ويتكون المشروع من إنشاء المستشفى اإلقليمي 
العام »سافيت مويتس« في منطقة »موستار« حيث سيتم تأهيل المبنى القديم 
وتشييد قسم العالج الطبيعي وقسم الرعاية التلطيفية والمختبر الميكروبيلوجي 
»كونيتس«  مستشفى  وتأهيل  واستكمال  الطبية  وغير  الطبية  المعدات  وتوفير 
سريًرا   30 لـ  يتسع  إضافي  دور  تشييد  إلى  باإلضافة  والصيدلية،  المختبر  وتجهيز 
إضافًيا مخصص ألمراض األعصاب وقسم األطفال وتوفير المعدات الطبية للطابق 
عيادة  وتشييد  آلي  حاسب  وأجهزة  لإلسعاف  سيارتين  وتوفير  الجديد  اإلضافي 

لألطفال في المستشفى الجامعي الطبي في »موستار«.

البوسنة والهرسك  

 اسم المشروع 
تشييد وتجهيز عدد من المستشفيات في البوسنة والهرسك

أهداف َووصف المشروع

73.13 مليون ريالالتكاليف الكلية للمشروع

73.13 مليون ريالمساهمة الصندوق

1439/11/12هـ  2018/07/25متاريخ توقيع االتفاقية

ديسمبر  2022مالتاريخ المتوقع إلكمال المشروع

وزارة المالية ألقليم الهرسكالجهة المسؤولة عن التنفيذ
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مساهمة التكلفة اإلجماليةاسم المشروعأ - إفريقيا
الممولون اآلخرون ومبلغ التمويلالصندوق

مالي
طريق ديديني - كواال - مورديا - 

494.1748.75قومبو - نارا - حدود موريتانيا

البنك اإلسالمي للتنمية 82.59 مليون يورو
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا 10.00 ماليين دوالر أمريكي

صندوق األوبك للتنمية الدولية 10.40 ماليين دوالر أمريكي

بوروندي

الطريق الوطني رقم 16 )بوروري - 
182.2556.25جيتيقا( الجزء األول )بوروري - قاكوبا(

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا 15.00 مليون دوالر أمريكي
صندوق األوبك للتنمية الدولية 15.00 مليون دوالر أمريكي

حكومة جمهورية بوروندي 3.60 ماليين دوالر أمريكي

إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 3 
255.0056.25الجزء )رومنج - نيانزا الك(

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا 15.00 مليون دوالر أمريكي
صندوق األوبك للتنمية الدولية 20.00 مليون دوالر امريكي

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 15.00 مليون دوالر أمريكي
حكومة جمهورية بوروندي 3.00 ماليين دوالر أمريكي

إنشاء وتجهيز المعهد العالي 
حكومة جمهورية بوروندي 300.00 ألف دوالر أمريكي46.1345.00المهني في تشيبيوتوكي

475.20187.50مستشفى فالك التعليميموريشيوس
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 25.00 مليون دوالر أمريكي

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا 20.00 مليون دوالر أمريكي

تشاد

157.5093.75جلب مياه الشرب لمدينة ابيشي
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا 15.00 مليون دوالر أمريكي

حكومة جمهورية تشاد 2.00 مليون دوالر أمريكي

طريق أنجوري - بول )الجزء الثاني( 
112.5041.25  )قرض إضافي(

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا 8.00 ماليين دوالر أمريكي
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 11.00 مليون دوالر أمريكي

1722.75528.75اإلجمالي

منها  تنموًيا  وبرنامًجا  مشروًعا   12 تمويل  في  2018م  سنة  خالل  الصندوق  ساهم 
مجموع  بلغ  وقد  آخرين،  ممولين  بمشاركة  نامية  دول   7 في  إضافيين  قرضين 
مساهمات الصندوق في تمويلها 1050.38 مليون ريال، وتتضح تفاصيل تمويلها في 

.)2-1( رقم  جدول 

َعة رابًعا: التمويل المشترك للقروض الُمَوقَّ

)بماليين الرياالت(جدول رقم )2-1(
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الممولون اآلخرون ومبلغ التمويلمساهمة الصندوقالتكلفة اإلجماليةاسم المشروعب ـ آسيا

فيتنام

حكومة جمهورية فيتنام 14.90 مليون دوالر أمريكي111.7555.88تطوير البنية التحتية في محافظة دونق ثاب

تطوير البنية التحتية للمناطق المتضررة من 
الفيضانات في محافظة هاتن

حكومة جمهورية فيتنام 15.00 مليون دوالر أمريكي112.5056.25

أوزبكستان

برنامج بناء المساكن الحديثة والبنية التحتية 
التابعة لها في نافوي، طشقند، وفرغانه

1425.00187.50
البنك اآلسيوي للتنمية 140.00 مليون دوالر أمريكي
البنك اإلسالمي للتنمية 75.42 مليون دوالر أمريكي

حكومة جمهورية أوزبكستان 114.10 مليون دوالر أمريكي

إعادة تأهيل مضخات نظام رفع مياه الري في 
كارشي )المرحلة الثانية(

حكومة جمهورية أوزبكستان 74.80 مليون دوالر أمريكي482.55162.00

سري النكا
تطوير حوض كالوقنقا

 )قرض إضافي(
1209.3760.00

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 5.00 ماليين دينار كويتي
صندوق األوبك للتنمية الدولية 18.00 مليون دوالر أمريكي

3341.17521.63اإلجمالي

اإلجمالي
التكلفة اإلجمالية

5063.92
مليون ريال

مساهمة الصندوق

1050.38
مليون ريال

آسيا

)أ( )ب(

أفريقيا

)بماليين الرياالت(تابع  جدول رقم )2-1(
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توقيع اتفاقية قرض مع جمهورية جيبوتي

42



الفصل الثاني
ة  النشاط التنموي التراكمي خالل الُمدَّ

 1395/1394ـ 1440/1439هـ )1975 ـ 2018م(
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عــدد الــدول 
المستفيدة

83 دولــة عدد المشاريع

628

عدد البرامج

28
إجمالي

المشاريع والبرامج

656

عدد إتفاقيات 
القروض الموقعة

المبلغ
 60744.75 مليون ريال

المبلغ

المبلغ  1213.86مليون ريال

61958.61 مليون ريال
688* قرض

* يعود السبب في أن عدد اتفاقيات القروض الموقعة يزيد عن عدد المشاريع والبرامج إلى حصول بعض المشاريع على أكثر من قرض.

وحتى  )1975م(  1395هـ  1394ـ  سنة  في  اإلقراضي  نشاطه  بداية  منذ  الصندوق  قدم 
نهاية سنة 1439ـ 1440هـ )2018م( ما مجموعة 688 قرًضا تنموًيا لتمويل 656 مشروًعا 
وبرنامًجا تنموًيا، بمبلغ إجمالي مقداره 61958.61 مليون ريال، وذلك في 83 دولة نامية 

من مختلف مناطق العالم، ويتضح ذلك في الرسم التالي:

مساهمات الصندوق التراكمية
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التوزيع الجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع وبرامج الصندوق 

ترتكز السياسة التنموية للصندوق في توزيع مساعداته من الناحية الجغرافية على دعم البلدان النامية األقل نمًوا واألشد فقًرا في العالم، وإنطالًقا من هذا المبدأ فقد وجه الصندوق معظم 
نشاطه التنموي في قارتي إفريقيا وآسيا، نظًرا إلى إنخفاض المستوى االقتصادي والتنموي لبلدانها، إضافًة إلى إرتفاع معدالت النمو السكاني والبطالة وإنخفاض مستويات الدخل، وبذلك فقد 
مّول الصندوق 388 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في 46 دولة إفريقية بمبلغ إجمالي مقداره 35135.37 مليون ريال، وساهم في تمويل 246 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في 29 دولة آسيوية بمبلغ 
إجمالي مقداره 25163.30 مليون ريال، كما مول أيًضا 22 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا بمبلغ إجمالي مقداره 1659.94 مليون ريال، استفادت منها 8 دول في مناطق أخرى من العالم. ويتضح ذلك 

في جدول رقم )1-2(. 

4636434463.5324671.8438835135.3756.71

2924324733.783429.5224625163.3040.61

8211547.441112.50221659.942.68

8362860744.75281213.8665661958.61100

يقيا إفر

سيا آ

مناطق أخرى

المبلغ العدد   العدد   العدد   المبلغ ٪ من إجمالي المبالغالمبلغ

إجمالي المشاريع والبرامجالبرامجالمشاريععدد الدول

اإلجمالي

)بماليين الرياالت(جدول رقم )1-2(
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التوزيع القطاعي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع وبرامج الصندوق 

يحرص الصندوق على تقديم التمويل الالزم للمشاريع اإلنمائية في الدول النامية مركًزا ُجل اهتمامه على قطاعات البنية األساسية واالنتاجية. ومنذ بداية نشاطه اإلقراضي في منتصف السبعينات 
وحتى نهاية سنة 2018م، بلغ عدد المشاريع الممولة في قطاع النقل واالتصاالت 221 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا، يليه قطاع البنية االجتماعية بتمويل 215 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا، ثم قطاع الزراعة 
الذي بلغ عدد المشاريع الممولة فيه 94 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا، ثم قطاع الطاقة الذي بلغ عدد مشاريعه وبرامجه التنموية الممولة 70 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا، ومّول الصندوق في القطاعات 

األخرى 38 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا، أما قطاع الصناعة والتعدين فقد بلغ عدد المشاريع الممولة 18 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا. ويتضح ذلك في جدول رقم )2-2(.

٪ من إجمالي المبالغالمبلغعدد المشاريع والبرامجالقطاع

22118773.2130.30أ - النقل والتصالت

121518496.5929.86 - النقل

15313377.3021.60    - الطرق

162385.963.85    - السكك الحديدية

221716.702.77    - الموانئ البحرية

191016.631.64    - المطارات

26276.620.44 - االتصاالت

948662.0013.98ب - الزراعة

7011183.6718.05ت - الطاقة

21518871.4030.45ث - البنية الجتماعية

1514896.867.90 - المياه والصرف الصحي

2775611.819.06 - التعليم

3564575.877.38 - الصحة

4313786.866.11 - اإلسكان والتنمية الحضرية

181942.603.14ج - الصناعة والتعدين

382525.734.08ح - القطاعات األخرى

65661958.61100اإلجمالي

)بماليين الرياالت(جدول رقم )2-2(
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1 1

% 30.30% 30.45% 18.05% 13.98٪ 3.14 % 4.08

التوزيع القطاعي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع وبرامج الصندوق

المبلغ 

18773.21

عدد المشاريع والبرامج 

221
عدد المشاريع والبرامج 

215
عدد المشاريع والبرامج 

70
عدد المشاريع والبرامج 

94
عدد المشاريع والبرامج 

38
عدد المشاريع والبرامج 

18
المبلغ 

18871.40

المبلغ 

11183.67

المبلغ 

8662.00
المبلغ 

1942.60

المبلغ 

2525.73

النقل والتصالت

من إجمالي المبالغمن إجمالي المبالغمن إجمالي المبالغمن إجمالي المبالغمن إجمالي المبالغمن إجمالي المبالغ

الصناعة والتعدينالزراعةالطاقةالبنية الجتماعية القطاعات األخرى

مليون ريالمليون ريالمليون ريالمليون ريالمليون ريال مليون ريال

47 الصندوق السعودي للتنمية | التقرير السنوي 2018



التوزيع القطاعي والجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع وبرامج الصندوق

لقد أسهم الصندوق منذ بدء نشاطه التنموي وحتى نهاية سنة 2018م في تمويل 656 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في مختلف قطاعات البنية التحتية المحددة ضمن إطار نشاطه التنموي في إفريقيا 

388 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في إفريقيا بمبلغ إجمالي  وآسيا ومناطق أخرى، شملت قطاعات النقل واالتصاالت والزراعة والطاقة والبنية االجتماعية والصناعة والتعدين والقطاعات األخرى، منها 

مقداره 35135.37 مليون ريال، و 246 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في آسيا بمبلغ إجمالي مقداره 25163.30 مليون ريال، و 22 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في مناطق أخرى من العالم بمبلغ إجمالي مقداره 

1659.94 مليون ريال. ويتضح ذلك في جدول رقم )3-2(.

القطاع
مناطق أخرىآسياإفريقيا

المبلغعدد المشاريع والبرامجالمبلغعدد المشاريع والبرامجالمبلغعدد المشاريع والبرامج

13410155.45798082.768535.00أ - النقل والتصالت
113010012.76777948.838535.00 - النقل

535593.406422.40      997361.50      - الطرق
- -81291.0881094.88      - السكك الحديدية
858.789745.322112.60 11      - الموانئ البحرية

--12501.407515.23      - المطارات
--24142.692133.93 - االتصاالت

--736712.19211949.81ب - الزراعة

304617.55396455.061111.06ت - الطاقة
11611433.88896588.6410848.88ث - البنية الجتماعية

1293235.58171221.785439.50 - المياه والصرف الصحي
--  2413124.63362487.18 - التعليم
3282280.43252053.563241.88 - الصحة

4182793.2411826.122167.50 - اإلسكان والتنمية الحضرية
--121277.216665.39ج - الصناعة والتعدين

23939.09121421.643165.00ح - القطاعات األخرى

38835135.3724625163.30221659.94اإلجمالي

)بماليين الرياالت(جدول رقم )3-2(
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التوزيع الجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع وبرامج قطاع النقل والتصالت

إيماًنا من الصندوق بما يشكله قطاع النقل واالتصاالت من أهمية في اقتصاد الدول النامية، فقد تصدر هذا القطاع قائمة القطاعات المستفيدة من قروض الصندوق من حيث عدد المشاريع، إذ يمثل هذا القطاع 

دوًرا مهًما في ربط وتنمية القطاعات االقتصادية واالجتماعية من أجل تحقيق التنمية الشاملة، حيث بلغ عدد المشاريع التي مولها الصندوق في هذا القطاع 221 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا، مثلت 33.68 ٪ من 

إجمالي عدد مشاريع وبرامج الصندوق، بقيمة إجمالية بلغت 18773.21 مليون ريال، وقد حظيت الدول اإلفريقية بالنصيب األكبر منها، حيث بلغ عدد المشاريع الممولة فيها 134 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا، وأسهم 

الصندوق في هذا القطاع بتمويل 79 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في الدول اآلسيوية، واستفادت مناطق أخرى من تمويل 8 مشاريع وبرامج تنموية في هذا القطاع. ويتضح ذلك في جدول رقم )4-2(.

)بماليين الرياالت(جدول رقم )4-2(

المنطقة

الـنـقـل

اإلجماليالتصالت
المطاراتالموانئ البحريةالسكك الحديديةالطرق

عدد 
المشاريع 
والبرامج

المبلغ
عدد 

المشاريع 
والبرامج

المبلغ
عدد 

المشاريع 
والبرامج

المبلغ
عدد 

المشاريع 
والبرامج

المبلغ
عدد المشاريع 

والبرامج
المبلغ

عدد 
المشاريع 
والبرامج

المبلغ

997361.5081291.0811858.7812501.404142.6913410155.45إفريقيا

535593.4081094.889745.327515.232133.93798082.76آسيا

8535.00----2112.60--6422.40مناطق أخرى

15813377.30162385.96221716.70191016.636276.6222118773.21اإلجمالي
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جدول رقم )5-2(

)بماليين الرياالت(

المنطقة

البنية الجتماعية

اإلجمالي
اإلسكان والتنمية الحضريةالصحةالتعليمالمياه والصرف الصحي

عدد المشاريع 
والبرامج

المبلغ
عدد المشاريع 

والبرامج
المبلغ

عدد المشاريع 
والبرامج

المبلغ
عدد المشاريع 

والبرامج
المبلغ

عدد المشاريع 
والبرامج

المبلغ

293235.58413124.63282280.43182793.2411611433.88إفريقيا

171221.78362487.18252053.5611826.12896588.64آسيا

3241.882167.5010848.88--5439.50مناطق أخرى

514896.86775611.81564575.87313786.8621518871.40اإلجمالي

التوزيع الجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع وبرامج قطاع البنية الجتماعية

يشتمل قطاع البنية االجتماعية على مشاريع المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة واإلسكان والتنمية الحضرية، وبما أن هذا القطاع مرتبط إرتباًطا وثيًقا بزيادة الكفاءة اإلنتاجية لإلنسان وتحسين 

مستوى المعيشة والصحة، فقد بلغ عدد المشاريع التي مولها الصندوق في هذا القطاع 215 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا شكلت 32.77 ٪ من إجمالي عدد مشاريع وبرامج الصندوق، بقيمة إجمالية بلغت 

18871.40 مليون ريال، منها 116 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في القارة اإلفريقية، و 89 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في القارة اآلسيوية، و 10 مشاريع وبرامج تنموية في مناطق أخرى من العالم. ويتضح 

ذلك في جدول رقم )5-2(. 

)بماليين الرياالت(
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)بماليين الرياالت(جدول رقم )6-2(

المنطقة

القطاعات األخرىالصناعة والتعدينالطاقةالزراعة

عدد المشاريع
 والبرامج

المبلغ
عدد المشاريع

 والبرامج
المبلغ

عدد المشاريع 
والبرامج

المبلغ
عدد المشاريع

 والبرامج
المبلغ

736712.19304617.55121277.2123939.09إفريقيا

211949.81396455.066665.39121421.64آسيا

3165.00--1111.06--مناطق أخرى

948662.007011183.67181942.60382525.73اإلجمالي

التوزيع الجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع وبرامج باقي القطاعات

إذ بلغ عدد المشاريع والبرامج  الزراعة وقطاع الطاقة وقطاع الصناعة والتعدين والقطاعات األخرى،  خصص الصندوق جزًء من مساهماته لدعم القطاعات االقتصادية اإلنتاجية والمتمثلة في قطاع 

التنموية التي مولها الصندوق في قطاع الزراعة 94 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا شكلت 14.32 ٪ من إجمالي عدد مشاريع وبرامج الصندوق بقيمة إجمالية بلغت 8662 مليون ريال، منها 73 مشروًعا 

وبرنامًجا تنموًيا في القارة اإلفريقية و 21 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في القارة اآلسيوية. وبلغ عدد المشاريع والبرامج التنموية التي مولها الصندوق في قطاع الطاقة 70 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا 

شكلت 10.67 ٪ من إجمالي عدد مشاريع وبرامج الصندوق بقيمة إجمالية بلغت 11183.67 مليون ريال، منها 30 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في القارة اإلفريقية و 39 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في القارة 

اآلسيوية ومشروًعا واحًد في مناطق أخرى من العالم.

أما في قطاع الصناعة والتعدين فقد مّول الصندوق 18 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا شكلت 2.74 ٪ من إجمالي عدد مشاريع وبرامج الصندوق بقيمة إجمالية  بلغت 1942.60 مليون ريال، منها 12 مشروًعا 

وبرنامًجا تنموًيا في القارة اإلفريقية و 6 مشاريع وبرامج تنموية في القارة اآلسيوية، أما القطاعات األخرى فقد استفادت من تمويل 38 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا شكلت 5.79 ٪ من إجمالي عدد مشاريع 

وبرامج الصندوق بقيمة إجمالية بلغت 2525.73 مليون ريال، منها 23 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في القارة اإلفريقية و 12 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في القارة اآلسيوية و 3 مشاريع وبرامج تنموية في 

مناطق أخرى من العالم. ويتضح ذلك في جدول رقم )6-2(. 
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جدول رقم )7-2(

إجمالي التمويل المشترك 

تكمن أهمية التمويل المشترك والذي يعني إشتراك الصندوق مع أكثر من جهة تنموية في تمويل مشروع معين لتوفير التمويل الالزم للمشاريع الكبيرة 
التي قد ال تتحقق بمجهود مؤسسة تمويلية واحدة أو الدولة المستفيدة، مما يساعد على تنفيذ خطة المشروع في الوقت المحدد. وقد حرص الصندوق منذ 
بداية نشاطه اإلقراضي على تمويل بعض تلك المشاريع بالمشاركة مع المؤسسات التمويلية الوطنية واإلقليمية والدولية وخصوًصا المشاريع الكبرى التي 
تحظى عادًة بإهتمام مشترك من الجميع، وعلى ضوء ذلك بلغ عدد اتفاقيات الصندوق اإلقراضية التي تمت في إطار التمويل المشترك للمشاريع مع المؤسسات 
التنموية األخرى حتى نهاية سنة 2018م ما مجموعة 412 اتفاقية قرض من إجمالي عدد اإلتفاقيات الموقعة، وصل إجمالي مبالغها إلى 34003.03 مليون 

ريال شكلت ما نسبته 54.88 ٪ من إجمالي مبالغ القروض الموقعة. ويتضح ذلك في جدول رقم )7-2(. 

)بماليين الرياالت(

المنطقة
القروض الممولة تموياًل مشترًكاالقروض الموقعة

نسبة مبالغ القروض الممولة تموياًل مشترًكا من مبالغ 
القروض الموقعة لكل منطقة المبلغالعددالمبلغالعدد

54.46%40835135.3727419136.48إفريقيا

56.54%25825163.3012914227.70آسيا

38.48%221659.949638.85مناطق أخرى

54.88%68861958.6141234003.03اإلجمالي
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جدول رقم )8-2(

المسحوبات التراكمية

بين  تناسب  إيجاد  إلى  الصندوق  يسعى  ذلك  ضوء  وعلى  الموقعة،  للقروض  المالية  المخصصات  من  سحبها  تم  التي  المبالغ  إجمالي  التراكمية  المسحوبات  ُتمثل 
اإلحتياجات الفعلية للمشاريع والمبالغ المخصصة لها من الناحية الزمنية، ويحرص على أن يتم السحب من حصيلة القروض حسب البرامج الزمنية المقررة لها حتى يتم 
تنفيذها في الوقت المناسب، وقد بلغ إجمالي المسحوبات التراكمية من مبالغ القروض التي قدمها الصندوق منذ بداية نشاطه اإلقراضي وحتى نهاية سنة 2018م 

ما مجموعة 43385.77 مليون ريال شكلت 70.02 ٪ من إجمالي مبالغ القروض التراكمية الموقعة. ويتضح ذلك في جدول رقم )8-2(. 

)بماليين الرياالت(

عدد الدولالمنطقة

المسحوباتالقروض الموقعة
نسبة المسحوبات من إجمالي مبالغ القروض الموقعة

المبلغالعددالمبلغالعدد لكل منطقة

68.74%4640835135.3737024155.18 إفريقيا

72.03%2925825163.3023618126.12 آسيا

66.53%8221659.94191104.47مناطق أخرى

70.02%8368861958.6162543385.77اإلجمالي
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مشروع تحت الضوء

جهود الصندوق في دعم البنية الجتماعية في جمهورية أوزبكستان
32 مليون نسمة. ولقد حظيت  ُتعد جمهورية أوزبكستان من أكثر الدول سكاًنا في وسط آسيا وعاصمتها »طشقند« ومن أهم مدنها »سمرقند وبخارى وخوارزم« ويتجاوز عدد سكانها في آخر إحصائية 
البنية  الصندوق في دعم  التقرير على جهود  الضوء في هذا  ريال. وسوف نسلط  1035 مليون  للتنمية تجاوز إجمالي مبالغها  الصندوق السعودي  التي مولها  المشاريع  أوزبكستان بعدد من  جمهورية 

أوزبكستان. جمهورية  في  االجتماعية 

أوًل: مشروع تشييد وتجهيز مدارس ثانوية
2014م.  60 مليون ريال، ولقد تم توقيع االتفاقية بتاريخ )1429/11/30هـ - 2008/11/28م( واكتمل تنفيذه بنهاية سنة  225 مليون ريال، مّول الصندوق منها  ُتقدر التكلفة اإلجمالية للمشروع بحوالي 
جمهورية  من  مختلفة  مناطق  في  الجديدة  الثانوية  المدارس  من  عدد  وتجهيز  تشييد  خالل  من  وذلك  الثانوي  التعليم  تطوير  في  أوزبكستان  حكومة  جهود  دعم  في  للمساهمة  المشروع  ويهدف 
17 مدرسة  بتصميم  أوزبكستان وبصفة رئيسية في المناطق الريفية. ويشمل المشروع تشييد وتجهيز مدارس ثانوية جديدة في عدة مناطق ريفية في جمهورية أوزبكستان من نموذجين، األول لعدد 

216 طالب.  لـ  الواحدة منها  11 مدرسة بتصميم موحد تتسع  315 طالب، والثاني لعدد  لـ  الواحدة منها  موحد تتسع 
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ثانًيا: مشروع تحسين وتأمين مياه الشرب في مقاطعة »كشر أباد«  
ُتقدر التكلفة اإلجمالية للمشروع بحوالي 140.25 مليون ريال، مّول الصندوق منها 70 مليون ريال، ولقد تم توقيع االتفاقية بتاريخ )1435/08/27هـ - 2014/06/25م(، وجاري العمل في تنفيذ المشروع, 
2022م. ويدخل المشروع ضمن أهداف الحكومة لتحسين خدمة توصيل مياه الشرب في المجتمعات الحضرية والريفية لرفع نسبة السكان الحاصلين على مياه صالحة  ومن المتوقع اكتماله بنهاية سنة 

للشرب، حيث يهدف إلى تغطية إحتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب في المناطق التي يخدمها المشروع وكذلك إلى تحسين الوضع الصحي للحد من األمراض المرتبطة بالمياه الملوثة.
 53 262 كيلومترًا وإنشاء وتأهيل  75 مجمًعا قروًيا تابع لها بطول إجمالي يزيد عن  ويشمل المشروع مد خطوط رئيسية للمياه وإنشاء شبكات توزيع لنقل مياه الشرب لمركز »كشر أباد« اإلقليمي وأكثر من 
46 خزان علوي  36 متًرا مربًعا حسب التصميم وحجم المضخة، وتجهيز وتركيب  12 و  10 من مآخذ المياه الحالية وإنشاء غرف للمضخات بمساحة تتراوح ما بين  مأخًذا للمياه لخدمة المجمعات القروية وتحسين 
150 متًرا مكعًبا  50 ـ  14 خزاًنا سطحًيا للمياه بسعة تتراوح بين  2 متر، وإنشاء  15.4 كيلومتًرا وارتفاع  75 متًرا مكعًبا، وبناء أسوار لحماية مآخذ مرافق المياه بطول إجمالي يبلغ  25 ـ  للمياه بسعة تتراوح بين 
7 دورات مياه، وإنشاء شبكات تربط مرافق الخدمات داخل مآخذ المياه، باإلضافة إلى إنشاء  7 نقاط تفتيش مع  13.5 متًرا مكعًبا، وإنشاء  2 محاجر من الحصى لمياه الينابيع بسعة  مع فالتر تنقية، وإنشاء عدد 
طرق بطول 89.5 كيلومتًرا، وتجهيز مكاتب إدارية لطاقم العمل. كما يشمل توفير 154 مضخة بئر مع تركيب 154 وحدة لإلستخدامات المستقبلية، وتوفير المكائن والمعدات إلحتياجات التشغيل لشركة إمداد 

المياه. ويشمل المشروع حفر 92 بئًرا وإعادة حفر 10 آبار بعمق يتراوح بين 100 ـ 160 متًرا، وُقطر الحفر 200 مليمتًرا، وتأمين 53 محول كهربائي إلى مواقع مآخذ مرافق المياه.
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ثالًثا: مشروع إنشاء وتجهيز مراكز األبحاث العلمية المتخصصة بالمعدات الطبية الحديثة  
المشروع. ومن  تنفيذ  العمل على  2013/05/23م(، وجاري   - )1434/07/13هـ  بتاريخ  االتفاقية  ريال، وتم توقيع  75 مليون  الصندوق منها  ريال مول  157.5 مليون  التكلفة اإلجمالية للمشروع بحوالي  ُتقدر 
المتوقع اكتماله بنهاية سنة 2021م. ويهدف المشروع إلى تحسين ورفع مستوى الخدمات الطبية في أوزبكستان عن طريق بناء وإعادة تأهيل 10 مراكز أبحاث علمية متخصصة تابعة للوزارة وتزويدها بالمعدات 
التشخيصية الطبية الحديثة حسب المواصفات العالمية للمساعدة في توفير بيئة عمل مناسبة لألطباء وتحسين نظام إعداد وتطوير برامج التدريب للكادر الطبي لرفع كفاءة نتائج معالجة المرضى، حيث ستمكن 

هذه المعدات المتقدمة لتوفير المعلومات الدقيقة عن الحاالت المرضية. 
الطبية  المعدات  وتوفير  4 مراكز،  لـ  القديمة  المعدات  واستبدال  والتأثيث  الطبية  التجهيزات  توفير  لمراكز طبية متخصصة، حيث سيتم  10 مباني مخصصة  تأهيل  وإعادة  إنشاء  المشروع  ويشمل 
المتخصصة لعدد 6 مراكز طبية أخرى، تشمل شراء وتوريد وتركيب المعدات الطبية الحديثة بما في ذلك األعمال المدنية المصاحبة للتركيب لكل من المركز التخصصي ألمراض الكلى والمسالك البولية 
والمركز التخصصي لجراحات العين الدقيقة والمركز التخصصي للغدد الصماء وأمراض السكري والمركز التخصصي للعالج الطبيعي والتأهيل الطبي والمركز التخصصي لألمراض الجلدية والتناسلية 

ومعهد البحوث العلمية لإلصابات وجراحة العظام.
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رابًعا: برنامج بناء المساكن 
استحدث سوق التمويل العقاري في أوزبكستان عندما بدأت الحكومة في تمويل المساكن سنة 1996م، حيث تم في هذه السنة إعتماد البرنامج األول لتمويل المساكن خالل الفترة )1996 ـ 2004م( والذي 
أطلق عليه »تمويل اإلسكان االجتماعي والتجاري« تحت مظلة مصرف اإلدخار األوزبكي )Uzjilsberbank(، أما البرنامج الثاني فكان خالل الفترة )2005 ـ 2008م( من خالل نفس المصرف بعد أن تم تغيير اسمه 
إلى )Bank Ipoteka(. ولقد نجح البرنامجان من حيث اإلنتشار في المدن إال أن التوسع في محفظة قروض اإلسكان لكي يشمل سكان المناطق الريفية اصطدم بالتكلفة المرتفعة للتمويل طويل األجل. فتمويل 
اإلسكان متاح لذوي الدخل المرتفع الذي يسكن معظمهم في المدن، بسعر فائدة على التمويل تتراوح بين 12 ٪ و 20 ٪ بالعملة المحلية مع فترة سداد للقروض تمتد من 3 إلى 15 سنة، ما جعل الحصول على 
تمويل اإلسكان بأسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود من سكان المناطق الريفية مشكلة كبيرة، حيث تحجم المؤسسات المالية عن الدخول في سوق التمويل اإلسكاني في المناطق الريفية، نظًرا لمحدودية 
الريفية  المناطق  النقص في تمويل اإلسكان في  العالية. ولمعالجة  الضمانات  إلى شروط  المتاح لقروض اإلسكان، إضافة  التمويل  الطلب على  االئتمان طويل األجل، وكذلك محدودية  الحصول على  فرص 
أطلقت الحكومة سنة 2009م استراتيجية التنمية الريفية المتكاملة )HIRDS( يشرف على تطبيقها وزارة االقتصاد، وتشترك في تنفيذها عدة وزارات وجهات حكومية وتهدف إلى رفع مستوى دخل الفرد 
في المناطق الريفية من خالل إيجاد فرص العمل واستثمار الموارد الطبيعية التي تتميز بها كل منطقة من المناطق. وبدأ تطبيق االستراتيجية من خالل تنفيذ برنامج المساكن الريفية الذي ساهم في إيجاد 
فرص العمل في مجال المقاوالت ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في المناطق الريفية، حيث بدأت الحكومة في تسجيل شركات المقاوالت في المناطق الريفية ليصل عددها ألكثر من 20 
ألف شركة مقاوالت، 90 ٪ منها مملوكة للقطاع الخاص، كما تم تخصيص أراضي حكومية في المناطق الريفية لهذه المشاريع وتطبيق استراتيجية الشراء الموحد للمواد الخام والذي ساهم في تسهيل فرص 
الحصول على تمويل اإلسكان الريفي بأسعار معقولة مع توفير بنية تحتية مناسبة وخدمات متكاملة. ولقد كان لتوفر المساكن والبنية التحتية المناسبة دور كبير في جعل المناطق الريفية مناسبة للطبقة 

المتعلمة والحاصلين على شهادات عليا كالمعلمين واألطباء والمهندسين والفنيين للعيش في المناطق الريفية، مما ساهم في تخفيف الضغط على المدن الرئيسية من هجرة سكان المناطق الريفية.
وحدة   69557 تسليم  2016م(  ـ   2009( الثانية  المرحلة  في  تم  حيث  التسليم،  بتواريخ  واإللتزام  للمستفيدين  المسلمة  المباني  عدد  حيث  من  أهدافها  والثانية  األولى  المرحلتين  حققت  ولقد 
برنامج  حالًيا  الحكومة  وتتبنى  لها.  التابعة  التحتية  والبنية  المرافق  مع  سكني  مجمع   1308 على  تتوزع  مربع،  متر  مليون   9.6 المباني  مسطحات  وبلغت  عائلة  ألف   83 عن  يزيد  لما  سكنية 

سكنية. وحدة   75000 لبناء  2021م(  ـ   2017(
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ولقد ساهم الصندوق في تمويل البرنامج من خالل ثالثة قروض وذلك كما يلي: 

1 - مشروع المساكن الريفية الحديثة في منطقة »كارا كالباكستان«, حيث بلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع 43.65 مليون دوالر أمريكي، وبلغ تمويل الصندوق 30 مليون دوالر أمريكي أي ما يعادل 
حوالي 112.50 مليون ريال, كما تم توقيع اتفاقية القرض في 2016/05/12 م، واكتمل تنفيذ المشروع في سبتمبر 2016م.

2 - مشروع المساكن الريفية الحديثة في منطقة »خوارزم«, حيث بلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع 380 مليون دوالر أمريكي، وبلغ تمويل الصندوق 30 مليون دوالر أمريكي أي ما يعادل حوالي 112.50 
مليون ريال, كما تم توقيع اتفاقية القرض في 2015/07/28م، ولقد اكتمل تنفيذ المشروع في أكتوبر 2017م.

3 - مشروع المساكن الريفية الحديثة في مناطق »نافوي وطشقند وفرغانه«، حيث بلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع 380 مليون دوالر أمريكي، وبلغ تمويل الصندوق 50 مليون دوالر أمريكي أي ما 
يعادل حوالي 187.50 مليون ريال, كما تم توقيع اتفاقية القرض في 2018/01/31م، ومن المتوقع إكتمال تنفيذ المشروع في ديسمبر 2020م.

ويهدف البرنامج إلى توفير سكن ميسر لذوي الدخل المحدود واستحداث فرص عمل تساعد على التقليل من هجرة طالبي العمل إلى المدن، وذلك من خالل دعم المواطنين إلمتالك المساكن المناسبة مع توفير 
مساحة من األرض ملحقة بالمنزل لزراعة بعض المحاصيل الزراعية لتوفير دخل مناسب لألسرة وتحسين البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وخطوط الغاز والكهرباء والطرق. وسيساهم تنفيذ 

المشروع في دعم قطاع اإلسكان والمقاوالت وفي توفير المزيد من فرص العمل من خالل تنفيذه من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المشتريات من المصانع المحلية.
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خامًسا: مشروع إعادة تأهيل وإنشاء شبكة المياه في مدينتي »كاسان ومبارك« والمناطق الريفية التابعة لها
 يهدف المشروع إلى تحسين مستوى الظروف المعيشية للسكان في مدينتي »كاسان ومبارك« في منطقة »كاشكادريا« من خالل تأمين مياه الشرب، وذلك بزيادة كميات المياه الصالحة للشرب الموصلة 
للمساكن والمرافق التجارية والصناعية من 6500 متر مكعب/اليوم، لتصبح 34000 متر مكعب/اليوم، والرفع من مستوى جودتها. يدخل مشروع إعادة تأهيل وإنشاء شبكة المياه في مدينتي »كاسان ومبارك« 
الدولة على إستكماله وهو في مراحل  تركز  الذي  الريفية  المناطق  الحديث في  تنمية اإلسكان  برنامج  يتماشى مع  الذي  الشامل  االقتصادي  للنمو  الحكومة  أولويات  لها، ضمن  التابعة  الريفية  والمناطق 
اإلنشاء حيث سيسهم في تغطية نسبة المياه للفرد بحوالي 99 لتر/يوم، وتقليل هدر المياه بنسبة 22 ٪، وبالتالي يوفر استهالك الطاقة بمقدار 607 كيلو واط/ساعه. كما سيساهم المشروع في تحفيز الفرص 
االقتصادية في المناطق الريفية وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع سكان األرياف على اإلستيطان في القرى عبر توسيع وتحسين البنية التحتية والمرافق االجتماعية والخدمية في الريف وتخفيف الضغط على 
المدن من هجرة سكان الريف. وقد بلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع 52.71 مليون دوالر أمريكي وبلغ تمويل الصندوق 26.36 مليون دوالر أمريكي أي ما يعادل حوالي 98.85 مليون ريال, كما تم توقيع اتفاقية 

القرض في 2017/05/17 م، وجاري العمل في المشروع حيث من المتوقع أن يتم اإلنتهاء منه في نهاية سنة 2022م.
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الدكتور  الخطيب،  بن عقيل  أحمد  األستاذ  اإلدارة  رئيس مجلس  في حضور معالي 

خالد بن سليمان الخضيري نائب الرئيس والعضو المنتدب يسلم اتفاقية قرض مع 

عليها. التوقيع  بعد  الباكستاني  للوزير  باكستان  جمهورية 

60
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الفصل الثالث
نشاط الصندوق في مجال تمويل وضمان الصادرات الوطنية
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نشاط برنامج الصادرات السعودية لسنة 2018م

يهدف برنامج الصادرات السعودية إلى تنويع وتنمية الصادرات الوطنية غير النفطية، وزيادة قدرتها التنافسية وإعطاء الُمصدرين السعوديين الثقة في الدخول إلى أسواق جديدة والتعامل مع البنوك 
التجارية الوطنية في عمليات تقديم تسهيالت االئتمان والضمان للُمصدر السعودي والمنتج الوطني، ويسعى البرنامج لتحقيق تلك األهداف من خالل تقديم التمويل والضمان للصادرات الوطنية.

ويغطي هذا الجزء من التقرير نشاط البرنامج للسنة المالية 1440/1439هـ )2018م( في تمويل وضمان الصادرات الوطنية. 

اجتماع مع البنوك الوطنية
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استمر البرنامج في تقديم التسهيالت للصادرات الوطنية من خالل خدمات التمويل )مباشر وخطوط( وخدمات ضمان الصادرات السعودية. حيث اعتمد البرنامج خالل هذه السنة 5 عمليات تمويل 
تصديرية لسلع غير نفطية لكل من »مملكة البحرين وجمهورية باكستان وجمهورية سري النكا وجمهورية إثيوبيا« بقيمة إجمالية بلغت 14608مليون ريال. ويتضح ذلك في جدول رقم )1-3(.

بلغ إجمالي عدد عمليات تمويل الصادرات الوطنية غير النفطية التي اعتمدها البرنامج منذ انطالق نشاطه في سنة 1422هـ/2001م 287 عملية بقيمة إجمالية بلغت 45919 مليون ريال، 
كان منها 178 عملية تمويل مباشرة بقيمة 41667 مليون ريال، و 109 خط تمويل بقيمة 4251 مليون ريال، وتم إلغاء 76 عملية تمويل بالكامل وتخفيض قيمة 4 عمليات تمويل بقيمة 
إجمالية تبلغ 2610 مليون ريال. وتعود أسباب اإللغاء إلى عدم قدرة المستفيدين على إستيفاء شروط التمويل وتقديم الضمانات الالزمة وكذلك إلى عدم تفعيل السحب من بعض العمليات 
لحصول المستفيدين على تمويالت أخرى أو إلغاء عملية التعاقد بين الُمصدر السعودي والمستورد أو لعدم تفعيل خطوط التمويل من ِقبل البنوك الممنوحة لتلك الخطوط )وجدير بالِذكر 

أن هناك ضمن إجمالي عمليات التمويل توجد 38 عملية اعتماد عبارة عن زيادة في مبالغ عمليات قائمة(.

وبذلك بلغ صافي إجمالي عدد عمليات تمويل الصادرات المعتمدة 173 عملية بقيمة إجمالية قدرها 43310 مليون ريال، منها مبلغ 39706 مليون ريال لتمويل 121 عملية مباشرة، ومبلغ 
3603 مليون ريال لفتح 52 خط تمويل.

جلسة تعزيز قطاع التصدير السعودي

أوًل: نشاط التمويل
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المبلغالمستوردالُمصدرالسلعة /الخدمةالمستفيدالدولة

3,750,000شركة سيلمومتنوعمتنوعشركة سيلموسري النكا

1,500,000شركة الكسيب للتجارةشركة ساكت العالمية التجاريةمنتجات شركة سابكشركة الكسيب للتجارةإثيوبيا

1،125،000،000الشركة القابضة للنفط والغازمتنوعمتنوعالشركة القابضة للنفط والغازالبحرين

1،327،500،000شركة حيامتنوعمتنوعشركة حياالبحرين

12،150،000،000الحكومة الباكستانيةأرامكو لإلتجار بالسلعمنتجات بتروليةالحكومة الباكستانيةباكستان

14,607,750,000اإلجمالي

المبلغالمستوردالُمصدرالسلعة /الخدمةالمستفيدالدولة

37,500,000متنوعمتنوعخط تمويلبنك فاكيفتركيا

18,750,000متنوعمتنوعخط تمويلبنك زامبيا للتنميةزامبيا

3,750,000شركة سيلمومتنوعمتنوعشركة سيلموسري النكا

60,000,000اإلجمالي

العمليات المعتمدةجدول رقم )1-3(

العمليات الموقعة

العمليات المعتمدة والموقعة خالل السنة
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إجمالي عدد الدولة
العمليات

إجمالي مبلغ 
التمويل

عدد عمليات 
التمويل 
المباشر

مبلغ التمويل 
المباشر

عدد خطوط 
التمويل

مبلغ خطوط 
التمويل

--6393,568,8506393,568,850اإلمارات

1714,619,096,1481614,544,096,148175,000,000مصر

182,100,000,000175,000,000172,025,000,000تركيا

552,452,279,840452,241,029,84010211,250,000السودان

131,234,159,2198701,659,2195532,500,000اليمن

--2412,500,0002412,500,000السنغال

--237,796,859237,796,859الواليات المتحدة

121,469,340,000111,375,590,000193,750,000السعودية

--915،273،750،000915،273،750،000باكستان

--118,750,000118,750,000سيشل

--13,262,50013,262,500سورية

--32،595،500،00032،595،500،000البحرين

4375,000,0002348,750,000226,250,000موريتانيا

3168,750,0002150,000,000118,750,000زامبيا

--111,250,000111,250,000غانا

--27,794,67527,794,675جنوب السودان

إجمالي عدد الدولة
العمليات

إجمالي مبلغ 
التمويل

عدد عمليات 
التمويل 
المباشر

مبلغ التمويل 
المباشر

عدد خطوط 
التمويل

مبلغ خطوط 
التمويل

--1187,500,0001187,500,000بنجالديش

--1187,500,0001187,500,000كوبا

--17,500,00017,500,000المغرب

6165,037,50013,787,5005161,250,000األردن

--1150,000,0001150,000,000تركمانستان

--1225,000,0001225,000,000األرجنتين

4825,000,0001750,000,000375,000,000تونس

--13,750,00013,750,000سري النكا

1759,612--1759,612الجزائر

115,000,000--115,000,000اذربيجان

356,250,000--356,250,000لبنان

1125,332,989--1125,332,989إيران

1187,500,000--1187,500,000المكسيك

--11,500,00011,500,000إثيوبيا

17343،310،428،19212139،706،835،591523,603,592,601اإلجمالي

صافي المعتمد )تمويل مباشر ــ خطوط تمويل( حسب الدول

جدول رقم )2-3(
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القارة
إجمالي عدد 

عمليات التمويل
صافي

 مبلغ التمويل
عدد عمليات

 التمويل المباشر
مبلغ

 التمويل المباشر
عدد عمليات

 خطوط التمويل
مبلغ 

خطوط التمويل

7623,772,451,0584320,763,368,069333,009,082,989آسيا

9218,900,180,2757418,493,170,66318407,009,612إفريقيا

5637,796,8594450,296,8591187,500,000األمريكيتين

17343،310،428،19212139،706،835،591523,603,592,601اإلجمالي

100

80

60

40

20

0

صافي المعتمد )تمويل مباشر ــ خطوط تمويل( حسب القارات

جدول رقم )3-3(

عدد عمليات خطوط التمويل

عدد عمليات التمويل المباشر

إجمالي عدد عمليات التمويل

األمريكيتينإفريقياآسيا

رسم بياني يوضح عدد العمليات في صافي المعتمد 
)تمويل مباشر ــ خطوط تمويل( حسب القارات
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صافي المعتمد )تمويل مباشر ــ خطوط تمويل( حسب القطاعات

صناعات معدنية

مشاريع رأسمالية

خطوط تمويل

عدد العمليات 42

1,182,936,829 ر.س

٪ 24.28

٪ 2.73

عدد العمليات 16

5,070,000,000 ر.س

٪ 9.25

٪ 11.71

عدد العمليات 52

3,603,592,601 ر.س

٪ 30.06

٪ 8.32

صناعات كيمياوية

صناعات أخرى

اإلجمالي

عدد العمليات 43

32,365,840,000 ر.س

٪ 24.85

٪ 74.73

عدد العمليات 20

1,088,058,762 ر.س

٪ 11.56

٪ 2.51

عدد العمليات 173
43،310،928،192 ر.س
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ثانًيا: نشاط الضمان

قام الصندوق خالل السنة المالية 1440/1439هـ )2018م( بتجديد وتوقيع 15وثيقة ضمان صادرات سعودية غير نفطية بقيمة إجمالية تجاورت 2781 مليون ريال، 
جدول رقم )3-4(، وبذلك يصبح عدد الوثائق التي قام الصندوق بإصدارها منذ انطالق خدمة ضمان الصادرات في سنة 2003م وحتى نهاية سنة 2018م ما مجموعه 
65 وثيقة ضمان صادرات سعودية بقيمة إجمالية بلغت 30294 مليون ريال، منها 43 وثيقة شاملة بقيمة إجمالية 20405 مليون ريال، و 16وثيقة ضمان محددة 
ذ من  بقيمة إجمالية تجاوزت 588 مليون ريال، وكذلك 6 وثائق ضمان تعزيز اعتمادات مستندية لصالح البنوك المحلية بقيمة إجمالية تجاوزت 9299 مليون ريال، وُنفِّ

خالل هذه الوثائق عمليات لصادرات وطنية بقيمة إجمالية بلغت 26615 مليون ريال.

المبلغ بالريالاسم الشركةرقم الوثيقةعدد

4,961,250مجمع استرا الصناعي لألسمدة والمبيدات الزراعية )استراكيم(13/101

11,820,000شركة ارنون للصناعات البالستيكية23/102

14,062,500شركة صناعات الخريف33/104

7,811,250شركة منير المنيف للبالستيك44/107

19,638,750شركة الخزف السعودي55/118

1,417,395,000الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(66/125

187,687,500شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات77/128

617,812,500شركة التعدين العربية السعودية )معادن(816/141

39,971,250شركة مصنع العبيكان للزجاج917/142

7,762,500شركة المدينة المنورة للتمور1018/143

95,625,000بنك الرياض112007/002

84,375,000البنك السعودي الفرنسي122012/003

80,437,500مجموعة سامبا المالية132013/004

94,999,980البنك السعودي لالستثمار142013/005

97,500,000البنك السعودي البريطاني )ساب(152015/006

2,781,859,980اإلجمالي

جدول رقم )4-3(
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المبلغ بالريالاسم حامل الوثيقةرقم الوثيقةعدد

40,042,500مجمع استرا الصناعي لألسمدة والمبيدات الزراعية )استراكيم(13/101

64,282,500شركة ارنون للصناعات البالستيكية23/102

14,621,250شركة تنهات للتعدين33/103

157,012,500شركة صناعات الخريف43/104

410,797,504مجموعة الوطنية للصناعة54/105

110,017,500الشركة المتحدة لمنتوجات البالستيك64/106

54,262,500شركة منير المنيف للبالستيك74/107

6,562,500شركة فهد الخليل )لم يتم استغاللها(84/108

70,278,750شركة حلواني إخوان94/109

24,142,500اتحاد الخليج للعصيرات104/110

45,000,000مصنع العبيكان الوباك للعلب المحدودة114/111

30,562,500شركة المطلق للصناعات المعدنية )لم يتم استغاللها(124/112

62,253,750شركة العبيكان للمنسوجات التقنية المحدودة134/113

156,740,625 الشركة المتحدة لزيوت التشحيم145/114

6,037,500مصنع العبيكان للبالستيك155/115

44,542,500مصنع العبيكان للرقائق البالستيكية165/116

21,573,750شركة حائل للتنمية الزراعية )لم يتم استغاللها(175/117

349,796,250شركة الخزف السعودي185/118

38,505,000شركة نابكو للتغليف المتعدد نابكو مالتيباك195/119

70,087,500مصنع تقنية الكروت المتقدمة205/120

5,475,499المصنع الوطني أللياف البوليستر215/121

2,625,000الشركة السعودية لألكواب الورقية225/122

المبلغ بالريالاسم حامل الوثيقةرقم الوثيقةعدد

34,136,250شركة نابكو الحديثة لمنتجات البالستيك235/123

14,115,000شركة نابكو للدائن التغليف المركبة245/124

15,363,517,500الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(256/125

77,193,750الشركة العالمية لطالء المعادن266/126

166,162,500الشركة الوطنية للصناعات الغذائية المحدودة276/127

1,364,902,500شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات287/128

4,500,000مؤسسة طوق اليمامة للخدمات التجارية )لم يتم استغاللها(297/129

1,125,000مصنع الرياض لألغذية307/130

1,642,500شركة مصنع نمره للضواغط الهوائية317/131

21,787,500مصنع السريع للسجاد327/132

3,150,000شركة الوسائل الزراعية ألنظمة الري337/133

3,375,000مصنع الزيوت الذهبية348/134

69,603,750شركة الفنار لألنظمة الكهربائية358/135

16,500,000شركة صناعة السيراميك العربية المحدودة368/136

7,500,000شركة الخريف للبترول )لم يتم استغاللها(378/137

17,437,500 شركة اتحاد صناعة العلب المحدودة3810/138

126,750,000شركة سبكيم للتسويق والخدمات )لم يتم استغاللها(3911/139

53,549,501الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح4015/140

1,202,812,500شركة التعدين العربية السعودية )معادن(4116/141

62,490,000شركة مصنع العبيكان للزجاج4217/142

7,762,500شركة المدينة المنورة للتمور4318/143

20,405,233,129اإلجمالي

أ ــ وثائق شاملة حتى نهاية سنة 2018م:

وثائق نشاط الضمان حتى نهاية السنة المالية 1440/1439هـ )2018م(  

جدول رقم )5-3(
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المبلغ بالريالاسم حامل الوثيقةرقم الوثيقةعدد

37,174,200شركة المطلق للصناعات المعدنية15/1001

30,319,169شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للمعدات الصناعية25/1002

20,058,750شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للمعدات الصناعية36/1003

21,305,340الشركة الخليجية المتحدة لدرفلة46/1004

316,876,368شركة الكترونيا56/1005

84,375,000شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للمعدات الصناعية66/1006

3,140,156شركة المطلق للصناعات المعدنية75/3001

7,025,000مؤسسة بيون للتجارة والمقاوالت85/3002

13,224,544شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للمعدات الصناعية95/3003

16,760,754شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للمعدات الصناعية106/3004

2,609,860مكتب تنمية الصادرات للخدمات التجارية116/1005

220,000الشركة العربية للعطور المحدودة126/3006

4,950,000شركة المطلق للصناعات المعدنية136/3007

18,750,000مؤسسة طوق اليمامه للخدمات التجارية147/3008

6,987,860شركة المطلق للصناعات المعدنية157/3009

5,200,000بنك الجزيرة167/3010

588,977,001اإلجمالي

االعتمادات  تعزيز  ضمان  لوثائق  المعتمدة  السقوف  قيمة  ــ  ت 
2018م: سنة  نهاية  حتى  المستندية 

المبلغ بالريالاسم البنكرقم الوثيقةعدد

 562,492,481بنك الجزيرة12005/001

 3,708,901,155بنك الرياض22007/002

 2,352,374,500البنك السعودي الفرنسي32012/003

 1,385,812,500مجموعة سامبا المالية42013/004

 719,999,843البنك السعودي لالستثمار52013/005

 570,000,000البنك السعودي البريطاني )ساب(62015/006

9,299,580,479 اإلجمالي

وثائق نشاط الضمان حتى نهاية السنة المالية 1440/1439هـ )2018م(  

ب ــ وثائق محددة:   

جدول رقم )6-3(

جدول رقم )7-3(
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رسم بياني يوضح بيانات الضمان حسب القارات

اإلجمالي بالريالاإلجمالي بالدولرعدد الدولالقارة

265,886,628247,074,855أستراليا

245,290,041,70919,837,656,408آسيا

321,904,553,0797,142,074,048إفريقيا

626,019,71397,573,924أمريكا الجنوبية

473,921,155277,204,331أمريكا الشمالية

23717,921,8782,692,207,043أوروبا

918,078,344,16230,293,790,609اإلجمالي

دولتان24 دولة32 دولة6 دول4 دول23 دولة

20

15

10

5

0
أسترالياآسياإفريقياأمريكا الجنوبيةأمريكا الشمالية أوروبا

)مليار ريال(

جدول احصائيات بيانات الضمان حسب القارات حتى نهاية سنة 2018م

جدول احصائيات بيانات الضمان حسب القطاعات حتى نهاية سنة 2018م

إجمالي المبالغ المعتمدة بالريالإجمالي المبالغ المعتمدة بالدولرقطاع الصناعة

صناعة المنتجات المعدنية 
والماكينات والمعدات

459,813,5391,724,300,773

الصناعات الكيماوية والمنتجات 
البالستيكية

7,255,085,62927,206,571,108

363,444,9941,362,918,728أخرى

8,078,344,16230,293,790,609اإلجمالي

1,724,300,773

27,206,571,108

1,362,918,728

رسم بياني يوضح بيانات الضمان حسب القطاعات

أخرى

الصناعات الكيماوية والمنتجات البالستيكية

صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات

جدول رقم )8-3(

جدول رقم )9-3(
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إن الدور الرئيس إلدارة التسويق هو التعريف بالخدمات والمنتجات التي يقدمها البرنامج للمستفيدين 
من ُمصدرين أو مستوردين من الخارج للسلع الوطنية والتواصل معهم بغرض اإلستفادة القصوى من 
تلك المنتجات والخدمات، ويبرز دور التسويق وأهميته من خالل التعاون مع اإلدارات األخرى في الصندوق 

والبرنامج في هذا المجال.

وتقديم  المحلية  الشركات  إلى  تسويقية  وفود  إرسال  على  البرنامج  في  التسويقية  المهام  وتتركز 
ندوات تعريفية والمشاركة في المعارض التجارية المحلية والدولية، إضافة إلى المشاركة في اللجان 
الثنائية في المجاالت ذات العالقة بالصادرات، كما يتم اإلجابة عن استفسارات المستفيدين من خدمات 
البرنامج وإصدار دليل للتمويل وآخر للضمان وذلك للتعريف بهذه الخدمات. باإلضافة إلى اإلشراف على 
موقع البرنامج على اإلنترنت www.sep.gov.sa وتحديث أخباره. وفيما يلي نستعرض نشاط البرنامج في 

)2018م(: 1440/1439هـ  التسويق الداخلي والخارجي خالل السنة المالية 

أ- التسويق داخل مقر البرنامج

الوفود  من  عدًدا  مقره  في  استقبل  حيث  خدماته  من  المستفيدين  مع  تواصله  في  البرنامج  استمر 
الرسمية والتجارية وممثلي الشركات والعديد من رجال األعمال والمستثمرين، وتم تعريفهم ببرنامج 
وكيفية  الوطنية،  والخدمات  السلع  لمستوردي  يقدمها  التي  والضمان  التمويل  وخدمات  الصادرات 

أبرزها: من  وكان  الخدمات،  هذه  من  اإلستفادة 
• مجموعة ساف.

• شركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاوالت.
• شركة الخليج لصناعات التغليف المحدودة.

.S&P Global Market Intelligence •
• شركة عبد المحسن السهلي القابضة.

• بنك )Korean EXIM Bank( وشركة )Ksure( الكورية.
• مصنع جيتكس للدهانات.

• شركة حديد الراجحي.
• شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )فيبكو(.

• الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )سبيماكو الدوائية(.
• وفد من جمهورية جنوب السودان.

• البنك العربي الوطني.
• القائم باألعمال في سفارة جمهورية كينيا.

• مجموعة العطاس العالمية.                     • شركة جنرال الكتريك.

ب- التسويق خارج البرنامج

ما  وعادًة  بنشاطه،  العالقة  ذات  والندوات  والمعارض  االجتماعات  في  المشاركة  على  البرنامج  يحرص 
البرنامج والتعريف به، وذلك من خالل تقديم عروض  ُتستغل مثل تلك المشاركات في تسويق خدمات 
تعريفية عن خدمات التمويل والضمان التي يقدمها لُمصدري ومستوردي السلع والخدمات الوطنية، 

أبرز تلك الفعاليات ما يلي: البرنامج، ومن  إضافًة إلى توزيع كتيبات تعريفية عن خدمات 

تنمية  هيئة  نظمتها  والتي  الصادرات  وضمان  بتمويل  الخاصة  العمل  ورشتي  في  البرنامج  شارك   •
جدة. في  التجارية  والغرفة  الرياض  في  التجارية  الغرفة  مقر  في  الصادرات 

• المعرض والمؤتمر الصحفي لمدينة »دوسلدورف«. 
التصنيع  لتكنولوجيا  السعودي  المعرض  مع  بالتزامن  المعدنية  والصناعات  للحديد  الدولي  المعرض   •

المتحركة. والساللم  للمصاعد  الثالث  الدولي  السعودي  للمعرض  الثالثة  والدورة 

• المشاركة في برنامج االجتماع التحضيري للجنة التجارة واالستثمار باللجنة السعودية الصينية رفيعة 
المستوى.

• المشاركة في لقاء البعثة التجارية السعودية المصرية.
• المشاركة في ورشة عمل تطوير الُمصدرين التي نظمتها هيئة الصادرات السعودية في غرفة ينبع.

• أقامت غرفة الرياض ندوة تحت مسمى فرص األعمال المباشرة وغير المباشرة في معرض 
)إكسبو دبي 2020(.

أمير  سمو  برعاية  حظي  والذي  عنيزة  تمور  مهرجان  في  والمشاركة  بالحضور  البرنامج  ممثل  قام   •
القصيم. منطقة 

• ملتقى رجال األعمال السعودي  الدنماركي.
• قامت اإلدارة بدعوة مدير تطوير األعمال بمؤسسة دبي لتنمية الصادرات.

ت- اللجان المشتركة 

يشارك البرنامج في العديد من البرامج المشتركة من أهمها: 

• اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة.
• اللجنة السعودية الكازاخستانية.

• اللجنة السعودية البنجالديشية المشتركة.
• اللجنة السعودية الصينية.

• اللجنة السعودية المصرية.

ثالًثا: نشاط التسويق
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توقيع اتفاقية تمويل صادرات وطنية
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يسعى الصندوق إلى توفير مياه الشرب في القرى 

اإلفريقية التي تعاني من قلة مصادر المياه.
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المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

بوركينا فاسو

40.00- سد كمبينجا

620.62

39.87- سد باجري

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

26.00- تنمية وادي سورو

37.50- طريق با ــ دانو ــ حدود ساحل العاج

34.00- التنمية الريفية المتكاملة في باجري

37.50- طريق يجيريسو ــ ديبوجو

45.00- سد سامنديني

45.00- طريق كودوجو ــ ديدوجو

42.00- إنشاء وتجهيز مستشفى مانقا اإلقليمي

105.00- إنشاء مطار واقادوقو ــ دونسان الدولي

138.75- إنشاء طريق وايقويا ــ جيبو

بوروندي

8.70- تشجير موقامبا ــ بوتوتسي

391.29

14.89- طريق جيتيجا ــ جيهوفي

39.80- طريق روجومبو ــ كايانزا

8.20- طريق نيانزاالك ــ بوتمبرا

11.00- دعم التنمية االقتصادية

20.60- المساكن الشعبية في كامنجي

10.60- دعم التكييف الهيكلي 

75.00- طريق بوبنزا ــ ندورا

45.00- طريق بوجمبورا ــ نياماتينجا

56.25- الطريق الوطني رقم 16 )بوروري ــ جيتيقا( الجزء األول )بوروري ــ قاكوبا(

45.00  - إنشاء وتجهيز المعهد العالي المهني في تشيبيوتوكي

56.25- إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 3 الجزء )رومنج ــ نيانزا الك(

اتفاقيات قروض الصندوق الموقعة خالل الُمّدة ملحق )1( - إفريقيا
1395/1394 ـ 1440/1439هـ )1975 ـ 2018م(

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

إثيوبيا

70.50- طريق أزيزو ــ متمة

327.50

24.50- طريق أسوسا ــ كرمك

37.50- كهرباء الريف بمنطقة جيجيجا دجاهبور

93.75- طريق قيدو ــ لملم براها

56.25- كهرباء الريف بمنطقة قودي ــ قبريداهار

45.00- طريق أرباركاتي ــ جليمسو ــ ميشاتا )المرحلة األولى(

إرتريا 

155.25- التوليد والنقل الكهربائي

230.25

40.97- تخضير إرتريا

34.03- طريق مندفرا ــ بارنتو

إفريقيا 

الوسطى 

16.00- تحديث مطار بانجي مبوكو

333.75

20.00- مجمع السكر في واكا

9.00- دعم إنتاج القطن

288.75ـ إنجاز عدد من المشروعات ضمن برنامج إعادة اإلعمار

أوغندا 

7.36- تمويل شراء البضائع لمشروعات التنمية الزراعية والحيوانية

191.86

17.00- دعم التنمية االقتصادية

25.00- إعادة إعمار مصنع سكر كنيارا

45.00- بناء وتجهيز المعاهد الفنية للتعليم والتدريب المهني

41.25- كهرباء الريف

56.25- إعادة تأهيل وتجهيز مستشفى يومبي ومستشفى كايونقا

بتسوانا
34.84- مطار جابرون الدولي

59.39 24.55- موربول للكهرباء

بنين

45.00- حماية شواطئ كوتونو

210.50

40.00- إنشاء وتجهيز مستشفى سافي )المرحلة األولى(

43.00- إنشاء وتجهيز المراكز الجامعية )المرحلة األولى(

60.00- طريق كاندي ــ سيغبانا ــ حدود نيجيريا

22.50ـ حماية شواطئ كوتونو )قرض إضافي(

)بـمـاليـيـن الريـالت(

)بماليين الرياالت( )بماليين الرياالت(

الصندوق السعودي للتنمية | التقرير السنوي 762018



المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

بوركينا فاسو

40.00- سد كمبينجا

620.62

39.87- سد باجري

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

26.00- تنمية وادي سورو

37.50- طريق با ــ دانو ــ حدود ساحل العاج

34.00- التنمية الريفية المتكاملة في باجري

37.50- طريق يجيريسو ــ ديبوجو

45.00- سد سامنديني

45.00- طريق كودوجو ــ ديدوجو

42.00- إنشاء وتجهيز مستشفى مانقا اإلقليمي

105.00- إنشاء مطار واقادوقو ــ دونسان الدولي

138.75- إنشاء طريق وايقويا ــ جيبو

بوروندي

8.70- تشجير موقامبا ــ بوتوتسي

391.29

14.89- طريق جيتيجا ــ جيهوفي

39.80- طريق روجومبو ــ كايانزا

8.20- طريق نيانزاالك ــ بوتمبرا

11.00- دعم التنمية االقتصادية

20.60- المساكن الشعبية في كامنجي

10.60- دعم التكييف الهيكلي 

75.00- طريق بوبنزا ــ ندورا

45.00- طريق بوجمبورا ــ نياماتينجا

56.25- الطريق الوطني رقم 16 )بوروري ــ جيتيقا( الجزء األول )بوروري ــ قاكوبا(

45.00  - إنشاء وتجهيز المعهد العالي المهني في تشيبيوتوكي

56.25- إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 3 الجزء )رومنج ــ نيانزا الك(

ملحق )1( - إفريقيا

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تشاد

17.00- دعم التنمية االقتصادية

492.00

40.00- السوق المركزي في انجامينا 

93.75- طريق مساكوري ــ أنجوري ــ بول ــ حدود النيجر )الجزءأنجوري ــ بول(

112.50- تطوير التعليم المهني 

93.75- تشييد سدود صغرى للزراعة وتربية الماشية في المناطق الريفية

93.75- جلب مياه الشرب لمدينة ابيشي

41.25- طريق أنجوري ــ بول )الجزء الثاني( )قرض إضافي(

تنزانيا

15.00- دعم القطاع الزراعي 

246.40

43.80- طريق كيبيتي ــ لندي 

7.60- تحسين مطار بمبا

21.00- إنشاء وتأهيل الطرق الريفية في زنجبار 

56.25- إمداد مياه الشرب لثالث مدن والقرى المجاورة لها في إقليم مارا

93.75- إمداد مياه الشرب إلى مقاطعتي سامي وموانقا

9.00- إنشاء وتأهيل الطرق الريفية في زنجبار )قرض إضافي(

توجو

26.02- توسعة ميناء لومي 

177.99

ـ إعداد دراسة الجدوى االقتصادية والتصميمات لمشروع المجمع 
   الصناعي والزراعي لفول الصويا 

1.22

25.00- إعادة تأهيل طريق تانجواري ــ سنكاسي 

17.00- إستصالح األراضي في منطقة ميسيون توفي 

45.00- إعادة تأهيل طريق باليمي ــ أتاكبامي

63.75- إعادة تأهيل طريق سوكودي ــ باسار

تونس

105.00- تطهير تونس الكبرى 

13.65- المدرسة القومية للمهندسين بقابس 

114.76- تزويد الساحل وجنوب الوطن بالمياه الصالحة للشرب

219.37- سد سيدي سعد

16.00- حماية سد سيدي سعد

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع

 تونس

96.15- تزويد مدينة صفاقس بالمياه الصالحة للشرب

4127.80

9.47- دراسة استغالل المياه الجوفية في أقصى الجنوب

60.00- توسعة موانئ الصيد في قابس وطبلبة وقليبية

4.15- دراسة الجدوى االقتصادية للمركب الصناعي في الشمال الغربي

50.00- واحات نفزاوة

88.00- مضاعفة الخط الحديدي بين برج سدرية والقلعة الكبرى

50.00- سد الهوارب

132.50- تمويل برنامج التنمية الريفية المندمجة

100.00- سد وادي سجنان آل سعود

50.00- مطار طبرقة الدولي

40.00- إنشاء وتجهيز مركز الطب االستعجالي بتونس العاصمة

40.00- التنمية الفالحية المندمجة في جومين وغزالة

37.50- كلية العلوم االقتصادية والتصرف والمعهد العالي لفنون الوسائط االعالمية

75.00- التنمية الفالحية المندمجة بوالية سيدي بوزيد

70.00- حماية الشريط الساحلي من اإلنجراف بقرطاج وقمرت وحلق الوادي

450.00- محطة كهرباء سوسة

318.75- شبكة نقل الغاز الطبيعي

60.00- تطوير منظومة التدريب المهني

562.50- اإلسكان االجتماعي

483.75ـ إنشاء محطة كهرباء المرناقية

318.75- السكن االجتماعي )المرحلة الثانية(

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

318.75- تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بوالية بنزرت

93.75- التنمية الفالحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان )المرحلة الثانية(

الجابون

40.27- السكك الحديدية عبر الجابون

140.03

9.00- إعداد دراسة مشروع معهد ماسوكو الفني

90.76- معهد دراسات العلوم الفنية في ماسوكو

)بماليين الرياالت( )بماليين الرياالت(
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)بـمـاليـيـن الريـالت(

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

جامبيا 

23.30- مطار يوندوم الدولي

371.92

30.16- طريق بانجول ــ يوندوم

6.72- مطار يوندوم الدولي )المرحلة الثالثة(

12.00- دعم التنمية االقتصادية

12.49- دعم التكييف الهيكلي

37.50- طريق مندينابا ــ سوما

37.50- إعادة تأهيل وتطوير مطار بانجول الدولي )المرحلة الثانية(

28.50- طريق بريكاما ــ دار سالمي

37.50- جامعة جامبيا

75.00- إنشاء طريق المينكوتو ــ باسيموس

71.25- إعادة تأهيل وتطوير مطار بانجول الدولي )المرحلة الثانية( )قرض إضافي(

الجزائر

94.93- ميناء جيجل 

75.49- سد القرقار 

83.76- سد عين الدالية 

147.75- سد بني هارون 

293.00- اإلسكان االجتماعي بالجزائر العاصمة 

63.16- محطة توليد الكهرباء بالحامة 

80.00- تزويد مدينتي وهران ومغنية بالماء الصالح للشرب 

94.00- اإلسكان االجتماعي بقسنطينة 

50.00- تهيئة وتوسعة الري الفالحي بمحيط مينا

12.18- إنشاء وتجهيز مركزين للتكوين المهني بالعاصمة الجزائر

45.00- اإلسكان االجتماعي بواليتي وهران ومستغانم 

20.47- بناء وتجهيز خمس ثانويات ومدرسة متوسطة في عدة واليات 

8.12- ترميم اإلسكان االجتماعي بالعاصمة الجزائر 

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع

 الجزائر

49.42- بناء وتجهيز )17( مدرسة ثانوية ومتوسطة بوالية بومرداس 

1270.97

14.70- بناء وتجهيز مركزين للتكوين والتعليم المهني بوالية بومرداس 

70.00- بناء )1000( وحدة سكنية بوالية بومرداس 

16.75- بناء وتجهيز مستشفى الثنية بوالية بومرداس 

52.24- بناء وتجهيز مدارس ثانوية في عدة واليات بالجزائر 

جزر الرأس 

األخضر

8.66- األسماك بجزر الرأس األخضر

83.66

37.50- الطريق الدائري لجزيرة فوجو )المرحلة األولى( 

37.50- إنشاء وتأهيل ثمان مدارس تعليمية 

القمر 

المتحدة

34.00- طريق جزيرتي القمر الكبرى وموهيلي

220.25

10.00- إكمال طريق جزيرتي القمر الكبرى وموهيلي

112.50- إعادة تأهيل الطرق

63.75- إعادة تأهيل طريق )متسامودي ــ سيما( في جزيرة انجوان

جيبوتي 

85.00- التنمية االقتصادية واالجتماعية للمنطقة الشمالية في جيبوتي 

1031.48

25.73- توسعة مطار جيبوتي 

34.75- تطوير ميناء جيبوتي 

8.50- سوق الرياض المركزي في مدينة جيبوتي 

37.50- تطوير ميناء جيبوتي )المرحلة الرابعة( 

26.25- تطوير التعليم

15.00- المياه الريفية

93.75- ميناء تاجورا

18.75- دعم صندوق جيبوتي لإلنماء االقتصادي

112.50ـ اإلسكان االجتماعي

22.50ـ ميناء تاجورا )قرض إضافي(

101.25- إعادة تأهيل طريق جيبوتي ــ تاجورا )طريق الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود(

450.00- إعادة تأهيل طريق جيبوتي ــ جالفي

)بماليين الرياالت( )بماليين الرياالت(

ملحق )1( - إفريقيا
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)بماليين الرياالت(

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

رواندا

16.86- طريق كيجالي ــ جاتونا

452.74

45.36- طريق كايونزا ــ كاجتمبا

64.27- مستشفى الملك فيصل في كيجالي 

11.00- دعم قطاع الطرق 

45.00- إعادة تأهيل وتوسعة مستشفى الملك فيصل في كيجالي 

48.75- طريق كيكو كيرو ــ نمبا

45.00- زيادة إيصال الكهرباء إلى بعض المناطق بجمهورية رواندا 

19.00- طريق كيتابي ــ كنقونيل

48.75- طريق روبينجيرا ــ جاسيسا

52.50- طريق هايي ــ كيتابي

56.25ـ إنشاء طريق نياقاتاري ــ بايومبا ــ باسي

زامبيا 

11.76- طريق سلويزي ــ اكلينجي

506.76

45.00- طريق كاالبو ــ سيكونجو ــ حدود أنجوال 

75.00- إعادة تأهيل المستشفى التعليمي الجامعي في لوساكا

375.00- إنشاء مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز التخصصي

23.6623.66- االتصاالت السلكية والالسلكية للريف زيمبابوي 

السنغال

30.00- تنمية حوض نهر أنامبي )المرحلة األولى(

237.80- تنمية حوض نهر السنغال

24.84- طريق كيدوجو ــ سرايا

6.51- إكمال وإصالح طريق وروسوجي ــ باكيل

4.14- اإلسكان ساكركور )المرحلة الثانية(

56.90- خطة الطوارئ لمياه الشرب

10.68- التنمية الريفية في شرق السنغال

2.75- دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية لمشروع طريق دياالكوتو ــ كيدوجو

8.41- قناة وطريق فرون دوتير بداكار

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع

 السنغال

22.00- دعم القطاعات االقتصادية

1148.12

8.00- دعم القطاعات االقتصادية واالجتماعية

39.25- طريق دياالكوتو ــ كيدوجو

57.50- تنمية حوض نهر أنامبي )المرحلة الثانية(

78.51- توسعة محطة التوليد في كاب دوبيش

26.89- تطوير الوضع التعليمي

45.00- تطوير الزراعات المروية على نهر السنغال

15.59- تطوير المستوى الصحي

33.75- المياه الريفية لمنطقة محور )نوتو ــ انديوسمون ــ بالمران(

67.40- مستشفى دالل جم

37.50- طريق مدينا جوناس ــ حدود غينيا

114.00- طريق واكام في داكار

34.00- مستشفى دالل جم )قرض إضافي(

74.20- إعادة تأهيل وتوسعة مشروع ماتام الزراعي )المرحلة الثانية(

112.50- إعادة تأهيل طريق تامبكوندا ــ قوديري

37.5037.50- المستشفى الوطني المرجعي في مملكة سوازيالندسوازيالند

السودان

92.21- الري بالرهد

91.78- طريق هيا ــ كسال

35.30- مطار بورت سودان

15.89- تنمية غرب السافانا

32.83- المحطات األرضية لالتصال عبر األقمار الصناعية

22.82- تحسين وتحديث االتصال الالسلكي للطيران والمعدات المساعدة للمالحة الجوية

4.23- شراء معدات العلوم

121.13- طريق نياال ــ كاس ــ زالنجي

)بماليين الرياالت(

ملحق )1( - إفريقيا
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المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

غانا

114.70- كبونج لتوليد الكهرباء بالقوة المائية 

391.66

16.94- مخازن الحبوب 

11.39- معهد العلوم في أكرا 

48.00- ترميم مينائي تيما وتاكورادي

15.00- دعم التنمية االقتصادية

17.76- مد الشبكة الكهربائية للمناطق الشمالية 

38.67- المراكز الصحية 

39.20- طريق تيج كوارشي ــ مامفي

45.00- ترميم وتوسعة مستشفى بولقاتانقا اإلقليمي 

45.00- إنشاء مركز الحوادث بمستشفى كورلي بو التعليمي في أكرا )المرحلة األولى( 

غينيا

3.37ـ إعداد دراسة الجدوى االقتصادية والفنية والتصميمات لمشروع طريق جوكود ــ نزركور

851.38

133.63- طريق جوكود ــ نزركور

24.00- تطوير التعليم 

15.00- إنشاء وتجهيز المراكز الصحية الريفية 

21.00- دعم القطاعين االجتماعي واالقتصادي

34.00- تطوير الوضع الصحي 

45.00- توفير المياه لسبع مدن 

70.00- طريق سيريدو ــ نزركورية

26.00- التنمية الريفية المتكاملة في فوريكاريا

74.00- سد كارافيري لتوليد الطاقة الكهربائية من القوة المائية 

36.00 - سد كارافيري لتوليد الطاقة الكهربائية من القوة المائية )القرض الثاني(

56.25- طريق تمبو ــ قبيسيا

45.00- المدارس المتوسطة الريفية 

58.13- طريق كومبا ــ بوميهون

90.00- إنشاء وتجهيز ثمان مدارس مهنية

120.00- إعادة تأهيل وتوسعة مستشفى دونكا في كوناكري

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع

السودان

120.16- سكر كنانة

3068.15

15.30- طريق الرهد

56.80- إعمار الجزيرة

81.80- إعمار مصانع السكر

70.90- إعمار الجزيرة )القرض الثاني(

44.00- دعم القطاع الزراعي

563.00- سد مروي

225.00- سد مروي )قرض إضافي( 

150.00- تعلية سد الروصيرص

200.00- سكر النيل األبيض 

300.00- سدي أعالي عطبرة وستيت

375.00- سدي أعالي عطبرة وستيت )قرض إضافي( 

450.00- حصاد مياه األمطار لمكافحة العطش في الريف السوداني

سيراليون 

5.00- المرحلة األولى من مشروع المستشفيات )الخدمات االستشارية( 

124.50

31.00- توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الغربية )المرحلة الثانية( 

37.50- طريق كينيما ــ بونديمبو 

- توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الغربية )المرحلة األولى
   والثانية( )قرض إضافي(

6.00

45.00- تأهيل وتوسعة كلية فورا باي في جامعة السيراليون

75.0075.00ـ كهربة جنوب جزيرة ماهي )المرحلة الثانية(سيشل

الصومال

218.75- سكر جوبا 

352.60

35.30- جامعة الصومال الوطنية 

68.55- استكمال مشروع سكر جوبا )القرض الثاني( 

30.00- دعم القطاع الزراعي 

)بماليين الرياالت( )بماليين الرياالت(

ملحق )1( - إفريقيا
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)بماليين الرياالت(

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

غينيا بيساو

15.90- مجمع الصناعات المتعددة 

122.00

29.00- ميناء بيساو 

6.80- طريق بامبادينكا ــ شتولي ــ كويبو

12.00- دعم القطاع الزراعي 

18.00- طريق بيساو ــ برابيس ــ بيساو ــ بيامبو

40.30- إنشاء محطة توليد الكهرباء في بيساو

الكاميرون

105.90- سونج لولو لتوليد الكهرباء بالقوة المائية 

362.43

0.32- زراعة القمح 

34.96- تطوير السكك الحديدية 

37.50- طريق آيوس ــ بونيس 

45.00- طريق فومبان ــ مانكي ــ ماقبا ــ جسر مابي

37.50- طريق سانغمليما ــ بيكوال ــ دجوم

63.75- طريق أوالما ــ كريبي )الجزء بينقامبو ــ قراندزامبي(

37.50- بناء وتجهيز ثانوية أكوا للتعليم المهني بمدينة دواال

كوت دي فوار

37.50- طريق سنقروبو ــ ياموسكرو

251.00

37.50- منشآت التعليم الفني والمهني 

30.00- طريق سنقروبو ــ ياموسكرو )الجزء الثاني : تابو ــ تامودي( )قرض إضافي( 

90.00- طريق بونا ــ دوروبو ــ حدود بوركينا فاسو 

56.00- مياه الشرب لمدينة أبنغورو والمناطق المجاورة لها

الكونغو 

الديمقراطية

19.70- إصالح السكك الحديدية 

70.04 50.34- صيانة شبكة الطرق 

الكونغو 

الشعبية

88,30- السكك الحديدية 

164.89 76.59- استكمال مشروع السكك الحديدية 

كينيا
55.84- مياه نيروبي 

34.59- طريق كينيا ــ السودان 

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع

 كينيا

114.20- طريق ثيكا ــ جاريسا ــ لبوي 

537.20

45.95- مجاري ممباسا

39.96- سد كمبيري لتوليد الطاقة الكهربائية 

15.00- دعم القطاع الزراعي 

31.41- مياه قاريسا

37.50- طريق دندوري ــ نجابيني

24.00- مركز طوارئ األطفال ومركز الحروق في مستشفى كينياتا الوطني

56.25- طريق نونو ــ مادوجاشي

45.00- كهرباء الريف في خمس مناطق

37.50- مركز السرطان بمستشفى كيسي

ليبيريا

31.80- طريق كبري توبمان ــ بومي هلز وكبري نهر سانت بول الجديد 

220.60

38.80- محطة بوشرود للكهرباء 

75.00ـ إعادة تأهيل مطار روبرتس الدولي

75.00- طريق انجا ــ سااليا

ليسوتو 

13.16- مطار ماسيرو الدولي 

148.91

37.50- سد ميتالونج

56.25- إنشاء سد ميتالونج )قرض إضافي( 

42.00- إمداد المياه لخمس مدن 

مالي

16.05- التنمية الزراعية واإلسكان ودراسة مشروع الري في المنطقة السادسة

50.30- سد سلنجي

46.85- الثروة الحيوانية بالساحل الغربي 

33.35- طريق سفاري ــ جاو 

16.58- طريق سفاري ــ جاو )القرض الثاني( 

3.73- استكمال مشروع سد سلنجي

196.13- تنمية حوض نهر السنغال 

)بماليين الرياالت(

ملحق )1( - إفريقيا
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المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع

 مالي

22.00- دعم المؤسسات العامة

761.84

75.62- الجسر الثاني في باماكو 
7.00- دعم التنمية االقتصادية

9.97- سهل جوبو الزراعي بالمنطقة السادسة 
50.51- وصالت الطرق الداخلية في باماكو 

35.00- طريق كاي - بافوالبي
93.75- بناء سد تاوسا

- بناء سد دجيني )في إطار المرحلة األولى من برنامج تطوير الري
56.25   في حوض باني وفي سلنقي( 

48.75- طريق ديديني – كواال – مورديا – قومبو – نارا – حدود موريتانيا )الجزء األول(

مدغشقر

42.40- انديكاليكا لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية 

183.90

12.00- دعم القطاع الصناعي 
32.00- طريق سامباينا ــ فراتسيهو ــ سوافندريانا

45.00ـ طريق سامباينا ــ فراتسيهو ــ سوافندريانا )المرحلة الثانية(
52.50- طريق سوانيرانا إيفونقو ــ فاهيب

مصر

175.00- إعادة فتح قناة السويس
193.26- تطوير السكك الحديدية

85.93- تطوير محالج األقطان
63.38- تطوير المواصالت السلكية

117.33- توسعة قناة السويس
206.98- مصنع سكر البنجر

63.99- طريق القاهرة ــ أسيوط
81.66- قناة الري لصحراء سيناء

100.00- المباني التعليمية
90.00- صوامع  تخزين الحبوب

100.00- دعم مشروعات الصندوق االجتماعي للتنمية
85.00- إنشاء وتجهيز وحدات رعاية صحية أساسية

187.50- محطة توليد كهرباء بنها
337.50- الصوامع األفقية لتخزين الحبوب

300.00- محطات طلمبات الري والصرف

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع 

مصر

225.00- تزويد مدينة نصر بمياه الشرب

8862.53

150.00- توسعة محطة توليد كهرباء غرب دمياط لتوليد 750 ميجاوات

225.00- توسعة محطة توليد كهرباء الشباب لتوليد 1500 ميجاوات

937.50- جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور

450.00- التجمعات السكنية 

300.00- طريق محور التنمية بطول 90 كيلومتر

187.50- أربع وصالت بطول إجمالي 61 كيلومتر

187.50- جامعة الملك سلمان 

425.00- التجمعات السكنية بسيناء

1050.00- طريق النفق ــ طابا

105.00- تطوير طريق عرضي

247.50- طريق الجدي 

398.00- إنشاء عدد 13 تجمع زراعي

172.00- إنشاء قناة لنقل المياه 

790.00- محطة المعالجة الثالثية لمياه صرف المحمسة

450.00- تطوير مستشفى القصر العيني

375.00-  توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات

مالوي
45.00- طريق ثيولو ــ بنغوال

135.00

45.00- إنشاء وتجهيز ثالث كليات إلعداد المعلمين

45.00- مستشفى بالومبي اإلقليمي

موريتانيا

166.50- طريق كيفا ــ النعمة

226.00- مناجم حديد القلب

33.50- وادي غرغول الزراعي

83.75- طريق كيفا ــ النعمة )القرض الثاني(

85.60- تنمية حوض نهر السنغال

26.00- دعم التنمية االقتصادية

12.00- دعم القطاع الصناعي والتعدين

120.00- تزويد مدينة نواكشوط بمياه الشرب من نهر السنغال

94.00- تزويد مدينة نواكشوط بمياه الشرب من نهر السنغال )قرض إضافي(

75.00- طريق أطار ــ تجكجه

)بماليين الرياالت( )بماليين الرياالت(

ملحق )1( - إفريقيا
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المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع 

موريتانيا

95.00- شبكة توزيع المياه بمدينة نواكشوط

1969.85

75.00- األمن الغذائي
112.50- الحرم الجامعي الجديد في نواكشوط

131.25- طريق إعوينات إزبل - جيكني - عدل بكرو
127.50- أركيز الزراعي

375.00- الربط الكهربائي بين نواكشوط والزويرات

- إنشاء الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 1 )نواكشوط ــ اكجوجت ــ بنشاب(

   والطريق الوطني رقم 4 )نواكشوط ــ نواذيبو(
93.75

37.50- توسعة وإعادة تاهيل قناة كوندي

المغرب

120.00- سد المسيرة
120.00- ميناء الجرف األصفر للمعادن

115.00- الغرب الزراعي
113.00- تنمية الحوز األوسط )المرحلة الثانية(

85.42- سد آيت أيوب ونفق مطماطة
22.00- شبكات الري بالحوز األوسط

70.00- تزويد مدينة الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب
122.58- قناة تساوت )ت 2(

75.00- إنشاء وترميم وتجهيز المستشفى الجامعي بمراكش
30.00- تنمية اإلسكان االجتماعي بمنطقة بنسودة بمدينة فاس

- تنمية اإلسكان االجتماعي بمنطقة سلوان بالناظور ومنطقة
45.00   عين العودة بالرباط

90.00- إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي بمدينة فاس
40.00- تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب

75.00- بناء وتجهيز المدارس اإلعدادية
50.00- بناء وتجهيز المستشفى الجامعي بفاس )قرض إضافي(

60.00- بناء وتجهيز المستشفى الجامعي بمراكش )قرض إضافي(
100.00- سد تاسكورت

60.00- سد موالي بوشتي
90.00- بناء وتجهيز مدارس تعليمية في مدينتي تامنصورت وتامسنا

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع 
المغرب

750.00- القطار الفائق السرعة طنجة ــ الدار البيضاء

2608.00 375.00- تزويد أربع مناطق بالماء الصالح للشرب

موريشيوس

15.61- إعادة التعمير والتنمية الحضرية

592.80

14.69- مجاري بلينز ويلمز

187.50- مستشفى فالك التعليمي

93.75- المجمع الرياضي

187.50- اإلسكان االجتماعي

93.75- مستشفى السرطان

موزمبيق

37.50- حماية شواطئ مابوتو

172.50

ـ تشييد وتجهيز مدرستين ثانويتين ومعهدين فنيين في محافظتي

  كابودلقاو ونياسا
45.00

33.75- تشييد وتجهيز مستشفى نامبوال العام

56.25- كهرباء الريف بمحافظة نياسا

النيجر

17.77- مشروع اإلسكان وصوامع الغالل 

412.15

53.13- طريق نيامي ــ باليارا ــ فلينجي 

15.59- طريق مارجو ــ فالمي ــ كولو ــ جايا

35.00- طريق زندر ــ أجادز

36.16- كلية التربية بجامعة نيامي 

22.00- دعم التنمية االقتصادية

45.00- تطوير التعليم والصحة 

75.00- سد كنداجي

37.50- تجهيز سبعة مراكز لصحة األم والطفل 

37.50- بناء وتجهيز مدارس إبتدائية في جميع أقاليم النيجر

37.50- سد كنداجي )قرض إضافي(

)بماليين الرياالت( )بماليين الرياالت(

 مجموع قروض إفريقيا

35135.37 مليون ريال

ملحق )1( - إفريقيا
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ملحق )1( - آسيا

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

أذربيجان

35.70- إنشاء مدارس ثانوية في باكو 

376.95

67.50- تشييد قناة فالفيتشي تختاكوربو

48.75- طريق يفلخ ــ قانجا

93.75- تأهيل وتوسعة أنظمة مياه الشرب والصرف الصحي لمنطقة باكو 

131.25- توسعة وتأهيل أنظمة مياه الشرب والصرف الصحي لمدينة خردالن

األردن

98.00- محطة كهرباء الحسين الحرارية )المرحلة الثالثة( 

1777.38

26.25- توسعة كهرباء العقبة )المرحلة الثانية(

59.28- مياه ومجاري عمان 

49.86- مياه العقبة 

38.50- سكة حديد الحسا ــ المنزل 

61.25- توسعة ميناء العقبة  

83.43- مياه عمان )القرض الثاني( 

89.98- محطة كهرباء العقبة الحرارية 

12.71- ري األغوار الجنوبية )فيفا وخنزيرة( 

63.88- المدارس الثانوية المهنية العامة 

21.89- طريق الزارة ــ غور حديثة 

50.30- كليات العلوم الطبية بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

25.13- طريق اليتم ــ جنوب العقبة 

15.17- إنشاء مدينة إربد الصناعية 

100.00- توسعة مستشفى البشير الحكومي 

112.50- مستشفى الزرقاء الحكومي 

82.50- توسعة مستشفى البشير الحكومي )قرض إضافي( 

193.00- محطة توليد كهرباء السمرا )المرحلة الثالثة( 

200.00ـ الوحدة البخارية الرابعة لمحطة توليد كهرباء السمرا )الدورة المركبة( 

393.75- إعادة إنشاء وتأهيل الطريق الصحراوي )عّمان ــ العقبة(

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

أفغانستان

195.00- طريق كابل ــ قندهار ــ هرات 

442.50

187.50- طريق آرملك ــ سابزاك ــ قلعة نو 

60.00- طريق آرملك ــ سابزاك ــ قلعة نو )قرض إضافي(

إندونيسيا

237.75- توسعة مصنع السماد الكيميائي 

1119.07

176.50- طريق سورابايا ــ ماالنج

140.92- طريق بادلرانج ــ سيلوني السريع

30.07- صغار المزارعين والمزارع النموذجية إلنتاج السكر 

120.96- اراكوندو جامبو أي للري وحماية األراضي من الفيضان 

74.62- المزارع النموذجية وصغار المزارعين السابع بالمنطقة الرابعة 

72.00- تطوير ميناء سورابايا )المرحلة الثانية( 

- إنشاء مستشفيين جامعيين في كل من جامعة سبليس مريت
135.00   وجامعة آنداالس

131.25- تطوير التعليم في سبع جامعات

أوزبكستان

60.00- تشييد وتجهيز مدارس ثانوية في جمهورية أوزبكستان 

1035.85

45.00- إنشاء وإعادة تأهيل محطة آالت للضخ في منطقة بخارى

112.50- تأهيل طريق سمرقند ــ قوزار السريع 

75.00- إنشاء وتجهيز مراكز األبحاث العلمية المتخصصة بالمعدات الطبية الحديثة

70.00- تحسين وتأمين مياه الشرب في مقاطعة كشر أباد بمنطقة سمرقند

112.50ـ برنامج المساكن الريفية الحديثة )في منطقة خوارزم(

112.50- برنامج المساكن الريفية الحديثة في منطقة كراكالبكستان

- إعادة تأهيل وإنشاء شبكة المياه في مدينتي كاسان ومبارك
    والمناطق الريفية التابعة لها

98.85

- برنامج بناء المساكن الحديثة والبنية التحتية التابعة لها في نافوي

   وطشقند وفرغانه
187.50

162.00- إعادة تأهيل مضخات نظام رفع مياه الري في كارشي )المرحلة الثانية(

)بماليين الرياالت( )بماليين الرياالت(
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ملحق )1( - آسيا

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

باكستان

96.99- سماد ميربر ماثيلو

2590.41

218.92- محطة كهرباء بيبري الحرارية 

172.29- إصالح سد تاربيال

128.07- محطة كهرباء بيبري الحرارية )المرحلة الثانية( 

- الري والصرف لألراضي الواقعة على الضفة اليسرى لنهر اندوس
   )المرحلة األولى(

231.53

7.40- طريق سيبي ــ راكني

165.26- دعم التكييف الهيكلي 

51.95- طريق مكران الساحلي 

150.00- إنشاء محطة قولن قول الكهرومائية 

300.00- إنشاء محطة نيلم جهلم الكهرومائية 

270.00- إعمار البنية التحتية لمنطقة ماالكند

375.00ـ إنشاء محطة نيلم جهلم الكهرومائية )قرض إضافي(

216.75- إنشاء محطة قولن قول الكهرومائية )قرض إضافي(

206.25- طريق تشيال باندي ــ باتيكا

البحرين

145.25- كهرباء الرفاع 

623.76

62.24- طريق المنامة ــ المحرق الثاني وتطوير التقاطعات الرئيسية 

60.00- توسعة شبكة خطوط نقل الطاقة الكهربائية جهد 66 كيلوفولت 

68.77- نقل وتوزيع المياه من محطة الحد إلنتاج الكهرباء والمياه  )المرحلة األولى(

- تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين
187.50   220 و66 كيلوفولت

100.00- برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية 

بنجالديش

225.96- إصالح السكك الحديدية 

4.60- جيبرهات إلستغالل مناجم حجر الكلس 

279.98- سماد اليوريا بشيتاجونج 

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع

 بنجالديش

32.67- تحديث خطوط السكك الحديدية 

1916.31

72.20- الري باآلبار العميقة 

30.90- حفر ثالثة آبار للتنقيب عن النفط والغاز 

105.00- سد تيستا للري وحماية األراضي من الفيضان 

47.60- كهربة الريف )المرحلة الثالثة "ج"(

76.75- دعم التكييف الهيكلي 

39.40- كهربة الريف )المرحلة "5 ــ أ" تعاونية سيليت الثانية( 

82.50- تطوير المعاهد الطبية والمستشفيات المتخصصة 

168.75- إنشاء جسر شيتاالكا

200.00- إنشاء الجسور العلوية في دكا 

200.00- إنشاء محطة توليد كهرباء شيخالبهاء

187.50- إنشاء جسر على نهر تيستا في منطقة غايبندا

50.00- الجسور العلوية )قرض إضافي(

112.50- إنشاء وحدات الحروق وتجميل التشوه 

تايالند 
105.39- مي مو لتوليد الطاقة )الوحدة الرابعة( 

173.39 68.00- كهربة الريف )المرحلة الثانية( 

37.5037.50- إنشاء وتجهيز ثالثة مراكز لتشخيص األمراضتركمانستان

تركيا

197.87- نقل الطاقة الكهربائية )المرحلة األولى( 

24.79- مطار يشيل كوى 

112.81- البستان للطاقة 

26.64- نقل الطاقة الكهربائية )المرحلة الثانية( 

137.43- تجديد وكهربة الخط الحديدي اسكندرون ــ ديفريجي )المرحلة األولى(

52.52- نقل الطاقة الكهربائية )المرحلة الثالثة( 

206.54- تجديد وكهربة الخط الحديدي اسكندرون ــ ديفريجي )المرحلة الثانية(

29.66- المستشفى التعليمي والتطبيقي بجامعة ديكوز ايلول 

)بماليين الرياالت( )بماليين الرياالت(
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المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع

 تركيا

138.00- المستشفى التعليمي وكلية الطب ومركز األبحاث بجامعة كوجيلي 

1090.63

81.37- وصالت الطرق والجسور 

83.00- توفير المياه في بولو 

سري النكا

99.90- مياه ومجاري كولومبو 

1405.28

48.13- نقل الطاقة الكهربائية 

85.00- تطوير حوض مهاويلي ــ جانجا )القطاع "ب" بالضفة اليسرى( 

45.00- تطوير الخدمات الطبية في كولومبو 

40.00- طريق باتيكالو ــ ترينكو مالي 

11.00- تطوير الخدمات الطبية في كولومبو )قرض إضافي( 

75.00- مستشفى الصرع والمراكز الصحية 

172.50- تطوير حوض كالو قانقا

225.00- تطوير شبكة الطرق 

225.00ـ تحسين طريق بردنيا ــ بدوال ــ تشينكلندي

45.00ـ مستشفى الصرع والمراكز الصحية )قرض إضافي(

168.75- تطوير الضفة اليسرى لكالوقانقا

105.00- تطوير منطقة جامعة ويامبا

60.00- تطوير حوض كالوقنقا )قرض إضافي(

سلطنة ُعمان

35.88- المراكز اإلدارية واالجتماعية

274.18

124.28- شبكة الطرق الجبلية بالمنطقة الجنوبية 

29.38- مركز التدريب المهني العالي بالخوير

16.18- مركز التدريب المهني بعبري 

68.46- توسعة محطة الغبرة لتحلية المياه وتوليد الكهرباء )المرحلة الثالثة(

سورية

67.49- مرفأ طرطوس

73.13- مرفأ الالذقية

55.69- طريق دمشق ــ الحدود اللبنانية 

50.00- مستشفى تشرين العسكري 

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع

 سورية

69.64- محطة التوليد البخارية في بانياس 

2303.84

123.10- جامعة تشرين بالالذقية 

27.81- طريق قرة كوزاك ــ عين عيسى 

35.98- الكيبل البحري بين طرطوس وكريت 

24.24- تطوير مطار دمشق الدولي 

99.27- توسعة محطة توليد الكهرباء في محردة

27.49- طريق طرطوس ــ الالذقية 

750.00- محطة توليد كهرباء حلب البخارية 

525.00- توسيع محطة كهرباء الناصرية 

375.00- إنشاء محطة كهرباء دير الزور 

75.0075.00- تطوير الطرق في مندناوالفلبين

45.0045.00- طريق كراقندا ــ أستاناقازاقستان

الصين

86.00- طريق واينق ــ جيين

94.00- طريق قوانقمن ــ شنفنق

82.50- تحسين البنية التحتية والبيئية لمدينة اكسيو

100.00- مجمع التدريب المهني في بكين 

93.75- المباني التعليمية في إقليم قانسو

60.00- إنشاء مباني لكليات التعليم المهني في إقليم يونان 

75.00- إنشاء وتجهيز ثالثة مستشفيات في إقليم قانسو

225.00- إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال 

93.75- تشييد مستشفى األطفال في منطقة نينقشيا هوي ذات الحكم الذاتي
- إنشاء وتجهيز مستشفى سكة الحديد المركزي في مدينة هانجونق

93.75   بإقليم شانشي

112.50- تشييد وتجهيز مركز مدينة شونق شينق شايوان الثقافي

90.00- إنشاء مباني في جامعة ليوليانج بإقليم سانشي

)بماليين الرياالت( )بماليين الرياالت(

ملحق )1( - آسيا
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المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع 

الصين

- الحماية البيئية والتنمية المستدامة للمناطق الرطبة المحيطة
112.50   ببحيرة هوانجي في مقاطعة سوسونق بإقليم أنخوي

1637.50

- التطوير البيئي للمناطق المأهولة بقومية الهوي في منطقة
93.75   جينتاي بإقليم شانشي 

112.50- إعادة تشييد المناطق المتأثرة بالزلزال في منطقة لوشان بإقليم سيشوان

112.50- تشييد عدد من مباني الكلية المهنية في مدينة جيوجيانق بإقليم جيانشي

طاجكستان

22.50- طريق شكيف ــ زيقار

557.63

11.25- إكمال إنشاء وتجهيز ثالث مدارس ثانوية 

11.25- إصالح وتجهيز مستشفى أمراض النساء والوالدة في دوشانبيه

18.38- مستشفى الطوارئ في دوشانبيه

45.00- تشييد وتجهيز مدارس 

36.75- مستشفى أمراض النساء والوالدة في مدينة خوجاند

75.00- طريق كولياب ــ كاليخومب

93.75- تشييد وتجهيز عدد من المدارس الثانوية

131.25- تشييد وتجهيز عدد من المدارس الثانوية )المرحلة الرابعة(

)A&F( 112.50- استكمال طريق كولياب ــ كاليخمب الجزئين

فيتنام

55.00- مستشفى باك كان العام ومركز التدريب الطبي التابع له 

42.00- إنشاء مركز التدريب المهني في منطقة ننه ثوان 

60.00- طريق تيك كيم ــ هين هوا 

56.00- طريق صوان فوك ـ فوهاي

60.00- إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات

45.00- طريق دونج ها ــ كان تي ــ الوفاتشي

39.00ـ توسعة المستشفى العام لمحافظة هوا بن 

36.00ـ طريق مركز مقاطعة تان ين 

34.13ـ توسعة الكلية المهنية في محافظة ها نام

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع
 فيتنام

56.25- تطوير البنية التحتية للمناطق المتضررة من الفيضانات في محافظة هاتن

539.26 55.88- تطوير البنية التحتية في محافظة دونق ثاب

قيرغيزستان

56.25- طريق بشكيك ــ توروقارت

393.75

37.50- طريق تراز ــ تالس )المرحلة الثالثة( 

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

112.50- تأهيل وتوسعة مستشفى طوارئ األطفال العام بمدينة بشكيك

112.50- تشييد مدارس حكومية

لبنان

54.27- ترميم وتجهيز مباني الجامعة اللبنانية 

68.00- مداخل بيروت والتقاطعات الرئيسية 

129.85- مستشفى بيروت الحكومي 

53.31- إكمال الطريق الساحلي السريع الشمالي 

60.64- إكمال الطريق الساحلي السريع الجنوبي 

23.71- ترميم المباني الحكومية 

40.93- إنشاء ثالث مستشفيات للعناية األولية 

17.73- إصالح التجهيزات األساسية التحتية لمناطق إسكان المهجرين 

16.45- بناء المدارس الحكومية 

2.36- ترميم دور المعلمين 

6.00- إنشاء ثالث مستشفيات للعناية األولية )القرض الثاني( 

44.00- مياه الشرب للمناطق الريفية بعكار 

37.50- سد بحيرة بريصا 

168.75- طريق بيروت الشام )األوتوستراد العربي( 

30.00- شبكة مياه الشرب لمدينة المنية )قضاء طرابلس والضنيه( 

41.50- إنشاء )12( مدرسة حكومية في أربع محافظات 

45.00- طريق المتن السريع 

56.25- الطرق بقضاء عكار 

)بماليين الرياالت( )بماليين الرياالت(

ملحق )1( - آسيا
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المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع 
لبنان

41.25- الطرق الرئيسية في منطقة إقليم الخروب 

1020.00

26.25- طريق البترون ــ تنورين 

56.25- بناء كليات الجامعة اللبنانية فرع طرابلس 

كوريا الجنوبية

122.50- تطوير مينائي بوسان وموخو

362.27

123.02- تطوير وبناء بعض الطرق 

116.75- تطوير ميناء جامشون

المالديف

31.15- مطار هلولي

1014.96

9.27- استكمال مشروع مطار هلولي

14.25- مياه ومجاري مالي 

34.14- تطوير مطار مالي الدولي 

16.65- تطوير مطار مالي الدولي )المرحلة الرابعة( 

45.00- إعادة إعمار وتنمية منطقة قاف ألف 

56.25- برنامج إصالح أضرار المد البحري 

56.25- إعادة إعمار مرافئ الصيد 

30.00- إعادة إعمار وتنمية منطقة قاف ألف )قرض إضافي(

47.00- مستشفى هيتادو العام

300.00ـ تطوير جزيرة هولومالي

375.00- تطوير مطار إبراهيم ناصر الدولي

ماليزيا

54.16- كلية الطب بجامعة كيبانجان

312.26

48.24- الجامعة التكنولوجية في ماليزيا

86.10- التوطين في باهانج تنجارا

40.00- التوطين في جنوب شرق أولوكلنتن

52.70- التوطين في لبار اوتارا 

15.16- الخمس كليات العلمية الصغرى لمارا 

15.90- المستشفيات األربعة اإلقليمية 

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

30.0030.00- تطوير نظام الري لسد كانيانميانمار

نيبال

45.40- مارشندي الكهرومائي 

452.50

35.60- باجماتي للري )المرحلة األولى( 

109.00- باجماتي للري )المرحلة األولى( )القرض الثاني( 

56.25- استكمال مشروع باجماتي للري 

112.50- بودي قانجا للطاقة الكهرومائية

93.75- تطوير نظام الري في منطقة دوندوا 

الهند

350.44- سريسيالم وناجارا جوناساجار للطاقة 

626.18

73.38- سكة حديد كواربت ــ رياجادا

93.79- محطة كهرباء راماجوندام الحرارية )المرحلة الثانية(

108.57- ميناء نافا شيفا 

اليمن

17.50- كهرباء مثلث صنعاء )المرحلة األولى( 

38.25- تخزين وتصنيع الغالل

51.29- مياه ومجاري صنعاء 

86.50- الطاقة الكهربائية الثاني 

61.29- مياه ومجاري تعز 

52.83- الطاقة الكهربائية الثاني )الجزء الثاني( 

36.83- تخزين وتصنيع الغالل )المرحلة الثانية( 

78.61- محطة كهرباء المخا )المرحلة الثالثة( 

46.90- استكمال مشروع مياه ومجاري صنعاء 

67.38- تطوير ميناء عدن 

10.21- كلية الزراعة بجامعة صنعاء 

93.75- توسعة محطة كهرباء العاصمة 

93.75- توسعة محطة الكهرباء في عدن 

187.50- محطة توليد كهرباء غازية في مأرب 

)بماليين الرياالت(

ملحق )1( - آسيا
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ملحق )1( - آسيا ومناطق أخرى

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع 

اليمن

187.50- إنشاء معاهد تقنية ومراكز تدريب مهنية 

2140.09

22.50- الخدمات الهندسية لمشاريع الطرق 

140.00- الطرق الرئيسية 

75.00- الصندوق االجتماعي للتنمية 

90.00- طريق حيدان ــ الجمعة ــ المنزالة

26.25- طريق مجز ــ غمر ــ رازح

118.75- الطرق الرئيسية )قرض إضافي( 

45.00- كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز 

112.50- مستشفى الحديدة المركزي 

400.00- طريق عمران ــ صنعاء ــ ذمار ــ تعز ــ عدن 

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

ألبانيا

45.00- إنشاء الطريق الجانبي لمدينة دورس 

251.25
93.75- إنشاء طريق تيرانا ــ الباسان ــ تشوكوس ــ تشالف ــ بلوتش

112.50- إعادة تأهيل طريق نهر فلورا
111.06111.06- تشيسف للطاقة البرازيل

البوسنة 
والهرسك

112.50- برنامج إعادة إعمار جمهورية البوسنة والهرسك 

493.13

93.75- استكمال وتجهيز أربع مستشفيات 

93.75- الطريق الدائري لمدينة زينتسا

67.50- تأهيل مساكن المهجرين في البوسنة والهرسك 

22.50- تطوير البنية التحتية في مدينة قوارجدة

73.13- تشييد وتجهيز عدد من المستشفيات في البوسنة والهرسك

30.00- تطوير البنية التحتية لمدينة سراييفو القديمة
17.4017.40- صيانة الطرقجامايكا

16.0016.00- مياه آبيا ساموا الغربية

كوبا

75.00- تأهيل وتجهيز عدد من مستشفيات الوالدة 

557.50

112.50- إعادة تأهيل شبكة مياه الشرب لمدينة هافانا

150.00- إعادة تأهيل نظام المياه والصرف الصحي لمدينة كاماغواي

120.00- تأهيل أنظمة مياه الشرب والصرف الصحي لمدينة كارديناس

100.00- تأهيل وتشييد عدد من المشاريع االجتماعية في مدينة هافانا القديمة
60.0060.00- الطريق السريع بريشتينا ــ ميتروفيتشيكوسوفو

مالطا

70.60- مرسى شلوك 

153.60

41.00- تحلية المياه المالحة 

42.00- ميناء مرسى شلوك )المرحلة الثانية( 

1659.94مجموع قروض مناطق أخرى                                                                                                                            

)بماليين الرياالت(مناطق أخرىتابع آسيا

مليون ريال61958.61إجمالي مبالغ قروض الصندوق لكل من إفريقيا وآسيا ومناطق أخرى

 مجموع قروض آسيا

25163.30 مليون ريال
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مساهمات المملكة العربية السعودية في مؤسسات التنمية العربية واإلقليمية والدولية ملحق )2(
حتى 2018/12/31 م

رأس المال )دوالر أمريكي(المؤسسةعدد
مساهمة المملكة )دوالر أمريكي(

المدفوعالمكتتب فيه
3.753.000.000556.382.250556.382.250 صندوق النقد العربي* 1

9.555.161.5422.367.912.7532.367.912.753 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي** 2 

4.200.000.0001.027.428.6661.027.428.666المصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا 3

323.596.72428.326.90028.326.900المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات**4

1.105.440.000168.415.100155.943.266الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي**5

1.310.000.000500.000.000500.000.000الحساب الخاص لدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية6

70.353.543.40016.536.552.0001.837.024.000البنك اإلسالمي للتنمية*** 7

400.229.65083.400.00041.700.000المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات***8

1.720.205.354416.493.380337.013.206المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص9

856.200.000145.570.000120.000.000المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 10

2.705.830.0001.000.000.0001.000.000.000صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية11

2.566.199.00051.083.00051.083.000مؤسسة التمويل الدولية 12

1.918.721.00059.813.00059.813.000الوكالة الدولية لضمان االستثمار 13

6.132.085.2792.089.975.8162.089.975.816صندوق األوبك للتنمية الدولية 14

252.821.000.0008.022.800.0008.022.800.000البنك الدولي لإلنشاء والتعمير15

320.212.222.0009.681.903.0009.681.903.000صندوق النقد الدولي 16

244.694.000.0002.634.570.0002.634.570.000هيئة التنمية الدولية17

00000000000000000310.000.000284.610.133برنامج الخليج العربي للتنمية ـ أجفند18

103.561.813.800177.196.50911.729.671بنك التنمية اإلفريقي 19

00000000000000000392.630.000391.450.000صندوق التنمية اإلفريقي 20

    100.000.000.0002.544.600.000407.120.000البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية ****21

00000000000000000511.223.000610.923.000الصندوق الدولي للتنمية الزراعية22

* تم احتساب قيمة رأسمال صندوق النقد العربي بتحويل الدينار العربي الحسابي إلى دوالر وفقا لسعر الصرف السائد على أساس قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة التي تعادل )1.39( دوالر أمريكي )فبراير 2019م(.
** تم احتساب رأسمال كل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، والهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي على أساس أن سعر صرف الدينار الكويتي يعادل )3.29( دوالر أمريكي )فبراير 2019م(.

*** تم احتساب قيمة رأسمال البنك اإلسالمي للتنمية والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات بتحويل الدينار اإلسالمي إلى دوالر وفًقا لسعر الصرف السائد على أساس وحدة حقوق السحب الخاصة التي تعادل )1.39( دوالر أمريكي )فبراير 2019م(.
**** البنك اآلسيوي لالستثمار يتم دفع 20 ٪ )508.900.000 $( على دفعات خالل خمس سنوات تم دفع مبلغ )407.120.000 $( والمتبقي 80 ٪ )2.035.700.000( تكون تحت الطلب.
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ةملحق )3(  الجهات المشاركة في التمويل مع الصندوق خالل الُمدَّ
 1395/1394 ـ 1440/1439هـ )1975 - 2018م(

الــجــهــة الــجــهــة

بنك التسليف اإليطالي الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

البنك اليوغسالفي للتعاون االقتصادي صندوق أبوظبي للتنمية

بنك التنمية اإلفريقي الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

البنك اإلسالمي للتنمية الصندوق العراقي للتنمية الخارجية

البنك اآلسيوي للتنمية البنك الياباني للتعاون الدولي

بنك التنمية الكاريبي صندوق المساعدات والتعاون الفرنسي

بنك التنمية لألمريكتين صندوق التصنيع في الدول النامية )الدنمارك(

بنك غرب إفريقيا للتنمية صندوق التنمية اإلفريقي

بنك التنمية لدول غرب إفريقيا الوسطى الصندوق الجهوي لتنمية اإلتحاد االقتصادي لدول غرب إفريقيا

بنك شرق وجنوب إفريقيا للتجارة والتنمية صندوق األوبك للتنمية الدولية

بنك إنسكليدا اإلسكندنافي الصندوق األوروبي للتنمية

بنك االستثمار األوروبي صندوق النقد الدولي

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا إدارة التنمية البريطانية لما وراء البحار

مؤسسة تنمية دول الكومنولث الوكالة الكندية للتنمية الدولية

المؤسسة الخيرية األمريكية لتحديات األلفية الوكالة السويدية للتنمية الدولية

شركة التنمية السويسرية الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

المجموعة االقتصادية األوروبية هيئة تنمية الصادرات )كندا(

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي هيئة التنمية الدولية

برنامج الغذاء العالمي الخزانة المركزية للتعاون االقتصادي )فرنسا(

بنك الصين للتصدير واإلستيراد بنك اإلعمار األلماني
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