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يسعدني أن أقدم التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للسنة المالية 1441/1440هـ )2019م(، الذي يعكس بوضوح جهود الصندوق لتعزيز نشاطه في دعم 
التنمية في الدول النامية من جهة، ودعم العالقات االقتصادية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة من جهة أخرى.

ففي مجال جهوده في دعم مسيرة التنمية في الدول النامية، ساهم الصندوق خالل سنة 2019م في تمويل 24 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في 16 بلًدا نامًيا بمبلغ 
83 دولة  تنموية في  وبرامج  لتمويل مشاريع  اتفاقية قرض   714 السنة  إنشائه وحتى هذه  الصندوق منذ  وّقع  وبذلك  ريال سعودي،  3294 مليون  تجاوز  إجمالي 

ومؤسسة دولية واحدة موزعة على كل من قارتي إفريقيا وآسيا ومناطق أخرى من العالم تجاوزت مبالغها اإلجمالية 67594 مليون ريال. 

وفي إطار دور الصندوق في دعم العالقات االقتصادية للمملكة مع الدول األخرى وتعزيز مساهماته في تنمية المحتوى المحلي، فقد اعتمد الصندوق خالل هذه 
السنة المالية 6 عمليات تمويل صادرات لسلع وطنية غير نفطية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1841 مليون ريال، وبذلك ارتفع عدد عمليات تمويل الصادرات الوطنية 
غير النفطية التي اعتمدها الصندوق منذ انطالق نشاط البرنامج سنة 2001م وحتى هذه السنة لتصل إلى 293 عمليًة بقيمة إجمالية بلغت 81441 مليون ريال، 
أما في نشاط ضمان الصادرات الوطنية، فقد بلغ مجموع ما أصدره البرنامج من وثائق منذ انطالق نشاطه وحتى نهاية سنة 2019م ما مجموعة 310 وثائق لضمان 

صادرات وطنية بقيمة إجمالية بلغت 33933 مليون ريال. 

إّن األرقام واإلحصائيات التي يتضمنها هذا التقرير لتؤكد حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين - حفظهما هللا -على دعم جهود 
التنمية في الدول النامية وتعزيز عالقات المملكة االقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعكس دور الصندوق واستمراريته في تحقيق االهداف الموكلة له.

كلمة التقديم

َو هللا ولي التوفيق،،،

أحمد بن عقيل الخطيب
  رئيس مجلس اإلدارة
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  نبذة عن 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: 

ومخاطرها  العملية  لنوع  وفًقا  الصندوق  حقوق  على  للمحافظة  الالزمة  الضمانات  البرنامج  يستوفي 
ألطرافها. القانونية  والصفة 

أواًل 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.

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

التأسيس:

األهداف:

اإلدارة والتنظيم:

رأس المال: 

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

1975م.  /3 /1

تتمتع بشخصية  عامة  الصندوق مؤسسة 
معنوية وذمة مالية مستقلة، وله مجلس 
ويتولى  أعضــاء،  ستــة  من  مكون  إدارة 
السلطة  المنتدب  والعضو  الرئيس  نائب 
عن  المســؤول  وهـو  فيـه،  التنفيذية 

اإلدارة.  مجلس  قـرارات  تنفيــذ 

هو  للصندوق  الرئيسي  الهدف  فإن  نظامه،  في  محدد  هو  كما 
عن  الناميــة  الدول  في  اإلنمائيــة  المشاريــع  تمويل  في  المساهمة 
الفنيــة  للمعونة  ِمنح  وتقديــم  الدول،  لتلك  القــروض  منح  طريــق 
والضمان  التمويل  تقديم  المؤسسي، وفي  والدعم  الدراســات  لتمويــل 

النفطية. غير  الوطنية  للصادرات 

قدره  مال  برأس  نشاطه  الصندوق  بدأ 
من  مقدم  ريال  مليون  آالف  عشرة 
على  زيادته  وتمت  المملكة،  حكومة 
ألف  وثالثيـن  واحًدا  ليصبــح  مراحل  ثالث 

سعودي. ريال  مليــون 

مجاالت 
النشاط

غير  ونشاطــه  ميســرة،  قروض  تقديم  طريق  عن  الصندوق  مساهمة  تتم 
الدول  حكومــات  مع  مباشرة  ويتعامل  الجغرافية،  الناحيــة  من  محــدد 
الناميـــة للمساهمة في تمويــل المشاريـــع اإلنمائيـة ذات األولوية. ويعطي 
الصنــدوق األولوية في التمويـــل للدول األقل نمًوا وذات الدخل المنخفض.

 تمويل 
المشروعات 

اإلنمائية

أواًل
تمويل وضمان 

الصادرات

تقديم ثانًيا بمهمة  الصندوق  يقوم 
خدمات التمويل والضمان للصادرات 

الخام.   النفط  غير  الوطنية 
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الصندوق السعودي للتنمية | التقرير السنوي لعام 2018

بحضور صاحب السمو الملكي وزير الداخلية األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، 
مراسم توقيع معالي رئيس مجلس اإلدارة األستاذ أحمد بن عقيل الخطيب مذكرة تفاهم 

مع جمهورية المالديف.
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الفصل األول
النشاط التنموي خالل السنة المالية

 1441/1440هـ )2019م(
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استمراًرا لجهود الصندوق في دعم المشاريع التنموية في الدول النامية لتعزيز مسيرة التنمية الدولية، فقد وّقع الصندوق 24 اتفاقيَة 
قرض خالل السنة المالية 1441/1440هـ )2019م( مع 16 دولة نامية، بقيمة إجمالية بلغت 3294.47 مليون ريال، وذلك للمساهمة في 
تمويل 24 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا، منها 11 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في القارة اإلفريقية بقيمة إجمالية بلغت 1443.46 مليون ريال، 
1851.01 مليون ريال، ويتضح ذلك في  13 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في القارة اآلسيوية بقيمة إجمالية بلغت  منها قرضين إضافيين، و 

التالي:  الرسم 

• إعادة تأهيل طريق لوقا – دوتشي

مبلغ القرض= 75.00 مليون ريال

تاريخ التوقيع )1440/07/29هـ - 2019/04/05م(
النيجر 

• حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات
      مبلغ القرض= 228.00 مليون ريال

      تاريخ التوقيع )1440/07/22هـ - 2019/03/29م(
تونس

• إعادة تأهيل وترقية طريق ديبري ماركوس ــ موتا
       مبلغ القرض= 281.25 مليون ريال

       تاريخ التوقيع )1441/04/22هـ - 2019/12/19م(

• المرحلة الثانية من البرنامج الوطني األول للمياه والصرف الصحي
     مبلغ القرض= 243.75 مليون ريال

     تاريخ التوقيع )1441/04/22هـ - 2019/12/19م(

• المرحلة الثانية من البرنامج المستعجل للتنمية القروية

   مبلغ القرض= 150.00 مليون ريال

   تاريخ التوقيع )1441/02/03هـ - 2019/10/02م(

السنغال

إثيوبيا

• إنشاء صالة كبار الزوار في مطار بانجول الدولي في منطقة بانجول الكبرى 
     مبلغ القرض= 39.38  مليون ريال

     تاريخ التوقيع )1440/10/17هـ - 2019/06/20م(

• الطرق في منطقة بانجول الكبرى 
     مبلغ القرض= 187.50 مليون ريال

     تاريخ التوقيع )1440/10/17هـ - 2019/06/20م(

جامبيا

• ترميم وتوسعة مستشفى بولقاتانقا اإلقليمي )قرض إضافي(  

   مبلغ القرض= 75.00 مليون ريال

   تاريخ التوقيع )1441/01/05هـ - 2019/09/04م(

غانا

كوت ديفوار

• مستشفى أبوبو الجامعي
       مبلغ القرض= 85.20 مليون ريال

       تاريخ التوقيع )1441/03/02هـ - 2019/10/30م(
• البرنامج الريادي لدعم التنمية الريفية

       مبلغ القرض= 56.25  مليون ريال

       تاريخ التوقيع )1441/03/02هـ - 2019/10/30م(

بوروندي

• طريق بوجمبورا ــ نياماتينجا )قرض إضافي(
      مبلغ القرض= 22.13 مليون ريال

      تاريخ التوقيع )1441/04/20هـ - 2019/12/17م(

المجموع الكلي )أ(

1443.46
مليون ريال

)أ( قارة إفريقيا

َعة  أواًل: اتفاقيات القروض الُمَوقَّ

الصندوق السعودي للتنمية | التقرير السنوي 2019الصندوق السعودي للتنمية | التقرير السنوي 122018 الصندوق السعودي للتنمية | التقرير السنوي 122019



اإلجمالي )أ+ب( 

3294.47 مليون ريال

• تطوير جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنق )المرحلة الثانية( في جاوا الشرقية
    مبلغ القرض= 208.50 مليون ريال

    تاريخ التوقيع )1440/07/21هـ - 2019/03/28م(
• تطوير وتحديث جامعة والية جاكرتا )المرحلة الثانية(

    مبلغ القرض= 122.63  مليون ريال
    تاريخ التوقيع )1440/07/21هـ - 2019/03/28م(

• إنشاء مستشفى جامعة بانكولو
    مبلغ القرض= 83.63  مليون ريال

    تاريخ التوقيع )1441/04/16هـ - 2019/12/13م(

إندونيسيا

• برنامج إعادة إعمار المنازل والمرافق الصحية والتعليمية المتضررة من الزلزال 
    مبلغ القرض= 112.50 مليون ريال

    تاريخ التوقيع )1441/02/12هـ - 2019/10/11م(

نيبال

• تطوير شبكات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية
    مبلغ القرض= 112.50 مليون ريال

    تاريخ التوقيع )1441/01/11هـ  - 2019/09/10م(
• إعادة إنشاء وتأهيل طريق ايسيكول الدائري

    مبلغ القرض= 131.25 مليون ريال
    تاريخ التوقيع )1441/04/19هـ - 2019/12/16م(

قيرغيزستان

• الطريق الدائري في كابل )المرحلة األولى( 
    مبلغ القرض= 180.00 مليون ريال

    تاريخ التوقيع )1440/12/24هـ - 2019/08/25م(
• إنشاء مدارس في أفغانستان 

    مبلغ القرض= 187.50 مليون ريال
    تاريخ التوقيع )1440/12/24هـ - 2019/08/25م(

أفغانستان

• إنشاء مدارس في محافظات مختلفة 
    مبلغ القرض= 187.50 مليون ريال

األردن    تاريخ التوقيع )1440/11/01هـ - 2019/07/04م( • إعادة تشييد وتأهيل المناطق المتأثرة بالزلزال في مدن ياءان وباوشينق ولوشان بإقليم سيشوان
    مبلغ القرض= 112.50 مليون ريال

    تاريخ التوقيع )1440/06/17هـ - 2019/02/22م(
• تشييد وتجهيز ثالثة مستشفيات في مقاطعة يانبيان بإقليم جيلين

    مبلغ القرض= 131.25 مليون ريال
    تاريخ التوقيع )1440/06/17هـ - 2019/02/22م(

الصين

المجموع الكلي )ب(

1851.01 مليون ريال
• إنشاء كلية للطب في جامعة سابرموا في محافظة سابرموا 

    مبلغ القرض= 187.50 مليون ريال

    تاريخ التوقيع )1441/01/19هـ - 2019/09/18م(

سيرالنكا

• تطوير أنظمة مصادر المياه والري في إقليم خاتلون
    مبلغ القرض= 93.75 مليون ريال

طاجكستان    تاريخ التوقيع )1441/01/08هـ - 2019/09/07م(

)ب( قارة آسيا
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توقيع معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق األستاذ أحمد بن عقيل الخطيب اتفاقية قرض

مع معالي وزير المالية في أفغانستان الدكتور محمد همايون قيومي.
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واصل الصندوق نشاطه خالل سنة 2019م في دعــم المشاريــع والبرامــج التنموية فـي عــدد مــن القطاعـــات االقتصاديــة 
واالجتماعية التـي تحظـى بأولويـة عالية في خطط وبرامج التنمية في عدد من الدول النامية في كل من إفريقيا وآسيا، 
مشـروًعا   12 الصنــدوق  َمّول  حيث  ومبالغها،  المشاريع  عدد  حيث  من  األكبر  بالحصة  االجتماعية  البنية  قطاع  حظي  وقد 
تنمــوًيا، بقيمــة إجماليــة بلغــت 1737.46 مليــون ريال تمثل ما نسبتـه 52.73 ٪ من إجمالي المبالغ، منها 5 مشاريع في 
التعليم و 5 مشاريع أخرى في الصحة ومشروعان في قطاع المياه والصرف الصحي، تاله قطاع النقل واالتصــاالت بتمويـــل 

الطرق  6 مشاريع في  المبالغ، منها  إجمالي  27.82 ٪ من  ريال، مثلت  916.51 مليون  إجمالي مقداره  بمبلـــغ  7 مشاريـــع، 
4 عمليات تمويلية منها مشروعان في كل  خــالل  األخـرى مـن  القطاعـات  الصنـدوق  َمّول  بينما  المطارات،  ومشروع واحد في 
من تونس والسنغــال وبرنامجــان في النيبــال وكوت ديفوار بمبلـغ إجمالـي مقداره 546.75 مليون ريال، مثلت ما نسبتـه 
16.60 ٪، في حين مول في الزراعة مشروع واحد بمبلغ إجمالي مقداره 93.75 مليون ريال، بنسبة 2.85 ٪ من إجمالي المبالغ 

الممولة لهذه السنة، ويتضح تفاصيل ذلك من خالل الرسم التالي:

َعةب - قارة آسيا ثانًيا: التوزيع القطاعي للقروض الُمَوقَّ

البنية االجتماعية

الزراعة

القطاعات األخرى

عدد المشاريع  والبرامج:2
 المبلغ: 356.25 

٪ من إجمالي المبالغ: 10.81

عدد المشاريع  والبرامج: 5 
المبلغ: 487.58 

٪ من إجمالي المبالغ: 14.80

عدد المشاريع  والبرامج: 5 
المبلغ: 893.63 

٪ من إجمالي المبالغ: 27.12

البنية االجتماعية

التعليمالمياه والصرف الصحي

الصحة

النقل واالتصاالت

النقل واالتصاالت

عدد المشاريع  والبرامج: 6                             المبلغ: 877.13                                              ٪ من إجمالي المبالغ: 26.62

عدد المشاريع  والبرامج: 1                             المبلغ: 39.38                                                 ٪ من إجمالي المبالغ: 1.20

الطرق

المطارات

عدد المشاريع  والبرامج: 7  
  المبلغ: 916.51 

عدد المشاريع  والبرامج: 12
المبلغ: 1737.46

عدد المشاريع  والبرامج: 1
 المبلغ: 93.75

عدد المشاريع  والبرامج: 4
المبلغ: 546.75

%27.82 

%52.73

%2.85

%1
6.6

0

٪ من 
إجمالي 
المبالغ

اإلجمالي

 عدد
  المشاريع
والبرامج

المبلغ

٪ من إجمالي 
المبالغ

100%

24

100%

3294.47
(بماليين الرياالت)
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توقيع اتفاقية قرض مع جمهورية نيبال.

َعُة ثالًثا: المشاريع الُمَوقَّ
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يهدف المشروع إلى إنشاء طريق بطول يقدر بحوالي 118.4 كيلومتًرا، والذي 
شبكة  وتطوير  عامة،  النقل  قطاع  لتطوير  الحكومة  برنامج  إطار  في  ُيعد 
ويتكون  اإلقليمية،  الطرق  شبكة  وتكامل  وتوسعة  خاصة  القومية  الطرق 
المشروع من إنشاء الطريق الذي يربط بين مدينتي ديبري ماركوس ــ موتا، 
المصاريف  اللوجستي وتغطية  األراضي والدعم  المشروع استمالك  ويتضمن 

سنوات.     4 لمدة  التشغيلية 

إثيوبيا
أهداف َووصف المشروع

 اسم المشروع: إعادة تأهيل وترقية طريق ديبري ماركوس ــ موتا 

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

281.25 مليون ريال 302.63 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

)E.R.A( هيئة الطرق اإلثيوبية

 تاريخ توقيع
االتفاقية

2019
ديسمبر

20202021202220232024
 التاريخ

 المتوقع
 إلكمال

المشروع

سبتمبر
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في  السكان  صحة  تحسين  في  المساهمة  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 
والصرف  بالمياه  اإلمداد  زيادة  خالل  من  والحضرية  الريفية  المناطق 
ويتكون  الجيدة،  الصحية  الممارسات  واعتماد  مستدام  بشكل  الصحي 
الريفية  المناطق  في  الصحي  والصرف  المياه  إمدادات  من  البرنامج 
والمناطق الحضرية والمؤسسات الحكومية، كما يتضمن إدارة البرنامج 

المناخية. الظروف  مع  التكيف  على  القدرة  وتعزيز  القدرات  وبناء 

إثيوبيا
أهداف َووصف المشروع

 اسم المشروع: المرحلة الثانية من البرنامج الوطني األول للمياه والصرف الصحي

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

243.75 مليون ريال 24600.00 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

وزارة المياه والري والطاقة

 تاريخ توقيع
االتفاقية

2019
ديسمبر

20202021202220232024

 التاريخ
 المتوقع

 إلكمال
المشروع

ديسمبر
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 اسم المشروع : طريق بوجمبورا ــ نياماتينجا )قرض إضافي(

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

22.13 مليون ريال 48.75 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

وزارة النقل واألشغال العامة 
والتأهيل وتنمية األراضي 

 تاريخ توقيع
االتفاقية

2019
ديسمبر

20202021202220232024

 التاريخ
 المتوقع

 إلكمال
المشروع

ديسمبر

المطار  بين  الرابط  الطريق  على  التنقل  ُسبل  تحسين  إلى  المشروع  يهدف 
مستوى  وتحسين  استيعابـــه  قدرة  من  والرفع  بوجمبــورا  مدينة  ومدخل 
السالمة المرورية وتوسيع الطريق الحالي ليصبح طريًقا مزدوًجا يربط المدخل 
الشمالي لمدينة بوجمبورا بالمطار، في إطار المخطط العام لتنمية العاصمة 
في  وسياحًيا  اقتصادًيا  قطًبا  جعلها  إلى  يهدف  الذي  2045م  سنة  بحلول 
الطريق  من  جزء  توسعة  من  المشروع  ويتكون  الكبرى،  البحيرات  منطقة 
تمويله  في  للتنمية  السعودي  الصندوق  يساهم  والذي  تنفيذه  الجاري 
لتحويله إلى طريق مزدوج بطول 5.3 كيلومتًرا بمسارين في كل اتجاه بعرض 

العمومية. اإلنارة  بأعمدة  الطريق  وتزويد  أمتار،   7

بوروندي
أهداف َووصف المشروع
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 اسم المشروع: حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات 

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

228.00 مليون ريال 228.00 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  

 تاريخ توقيع
االتفاقية

2019
مارس

20202021202220232027

 التاريخ
 المتوقع

 إلكمال
المشروع

يونية

الفيضانات  من  العمرانية  والمناطق  المدن  حماية  إلى  المشروع  يهدف 
وذلك من خالل إعادة تهيئة وإنشاء قنوات من الخرسانة المسلحة بقياسات 
مختلفة، وإعادة تأهيل أحواض تجميع مياه األمطار وإنشاء قناة ترابية في 
وإنشاء  تأهيل  وإعادة  الكبرى،  تونس  من  والشرقية  الشمالية  المنطقة 
الزير  ووادي  وروريش  ووادي  قرب  ووادي  قابس  وادي  في  مائية  منشآت 
بما  الخضراء  والمناطق  الطرقات  تهيئة  إعادة  إلى  إضافة  الخليج،  ووادي 
في ذلك أعمال الحفر والردم وإزالة المنشآت القديمة، كما يشمل المشروع 
واإلشراف  الهندسية  والتصاميم  الدراسات  وإعداد  االستشارية  الخدمات 

التنفيذ. على 

 تونس 
أهداف َووصف المشروع

الصندوق السعودي للتنمية | التقرير السنوي 2019الصندوق السعودي للتنمية | التقرير السنوي 202018 20



 اسم المشروع : إنشاء صالة كبار الزوار في مطار بانجول الدولي في منطقة بانجول الكبرى

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

39.38 مليون ريال 39.38 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

هيئة الطيران المدني في جامبيا

يهدف المشروع إلى توفير البنيـــة التحتية الالزمة إلستضافة الوفود 
رفيعة المستوى بما في ذلك الملوك ورؤساء الدول، وتصميم المبنى 
بطريقة فعالة لضمان جاهزيته إلصدار جميع األوراق الالزمة والشارات 
المؤتمرات  لعقد  دائم  مركز  توفير  وكذلك  وصولهم،  فور  للوفود 
إنشاء صاالت استقبال واجتماعات  المشروع  المستقبل، ويشمل  في 
وغرف للصحافة ووسائل اإلعالم ومباني للخدمات والمرافق وتزويدها 
والخدمات  والتأثيث  الصحي  والصرف  والمياه  الكهرباء  بشبكات 

اإلستشارية.

جامبيا 
أهداف َووصف المشروع

 تاريخ توقيع
االتفاقية

2019
يونية

20202021202220232024

 التاريخ
 المتوقع

 إلكمال
المشروع

يونية
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 اسم المشروع : الطرق في منطقة بانجول الكبرى 

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

187.50 مليون ريال 187.50 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

وزارة النقل واألشغال والبنية التحتية

 تاريخ توقيع
االتفاقية

2019
يونية

20202021202220232024

 التاريخ
 المتوقع

 إلكمال
المشروع

ديسمبر

بطول  وبديلة  رئيسية  طرق  إنشاء  إلى  المشــروع  يهدف 
في  للمساهمة  وذلك  كيلومتًرا   50 مقداره  إجمالي 
التقليل من االختناق المروري في منطقة بانجول الكبرى، 
أثناء  ستتوافد  التي  الكبيرة  األعداد  المنطقة  لتستوعب 
انعقاد قمة منظمة التعاون اإلسالمي، ويشمل المشروع 
تصريف  والرصف ومنشآت  األساس  وتأهيل طبقات  إنشاء 
إضافــة  واإلنارة،  والحواجــز  السالمـة  ومستلزمات  المياه 

للسيــارات.   ومواقف  للمشـــاة  ممرات  إلى 

جامبيا 
أهداف َووصف المشروع
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 اسم المشروع : المرحلة الثانية من البرنامج المستعجل للتنمية القروية 

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

150.00 مليون ريال 2062.50 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

البرنامج المستعجل للتنمية الريفية

 تاريخ توقيع
االتفاقية

2019
أكتوبر

20202021202220232024

 التاريخ
 المتوقع

 إلكمال
المشروع

ديسمبر

التحتية األساسية  البنية  إلى تعزيز وتحسين مستوى  يهدف المشروع 
القرويين وتحسين  المداخيل للسكان  الريفية وزيادة  المناطق  في 
مستوى الحصول على الخدمات األساسية وزيادة ورفع مستوى 
الموارد الطبيعية وكذلك حماية النظام البيئي، وذلك من خالل إنشاء 
والمقدر  قرية   180 عن  العزلة  لفك  الريفية  الطرق  كيلومتًرا من   210
عدد سكانها حوالي 89 ألف نسمة باإلضافة إلى إيصال الكهرباء إلى 50 
قرية والمقدر عدد سكانها حوالي 20 ألف نسمة، كما يتضمن المشروع 
دعم التحول الزراعي وزيادة اإلنتاجية في المجال الزراعي وذلك من خالل 
قرية   50 في  الزراعي  التحول  مواقع  وإنشاء  زراعية  معدة   15 شراء 
وتزويد  الزراعية  الصناعات  بعض  في  للنساء  التدريبية  الدورات  وإقامة 
آبار   10 حفر  خالل  من  وذلك  للشرب  الصالحة  بالمياه  القرى  من  العديد 

وإنشاء 10 خزانات لتخزين المياه وإنشاء وتجهيز 20 مركًزا صحًيا.

السنغال
أهداف َووصف المشروع
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 اسم المشروع : ترميم وتوسعة مستشفى بولقاتانقا اإلقليمي )قرض إضافي(

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

75.00 مليون ريال 75.00 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

وزارة الصحة

 تاريخ توقيع
االتفاقية

زيادة سعة  إلى  اإلقليمي  بولقاتانقا  وتوسعة مستشفى  ترميم  يهدف مشروع 
الصحية  االحتياجات  لتلبية  الرئيسية  الصحية  خدماته  وتنويع  وترقية  المستشفى 
وتطوير الصحة العامة في إقليم الشرق األعلى من غانا، الذي ُيعد حاليًا من أقل 
من  المشروع  ويتكون  غانا،  جمهورية  في  الصحية  للخدمات  استقبااًل  األقاليم 
مرحلتين، المرحلة األولى تشمل حيازة أراضي لصالح توسعة المستشفى وإنشاء 
الطرق  وترميم  األمومة  مجمع  واستكمال  األطباء  لسكن  ومبنى  لإلدارة  مبنى 
الداخلية وتصريف األمطار وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء وشبكات تأمين المياة 
والصرف الصحي، كما يشمل التمويل تأمين بعض التجهيزات الطبية واألثاث الالزم 
المرحلة  وتشمل  والفنيين.  األطباء  من  لعدد  والتدريب  األولى  المرحلة  ألعمال 
الثانية إنشاء وحدة لطب األسنان والصحة العامة وصيدلية ووحدة الطب النفسي 
واإلسعاف  للحوادث  ووحدة  الدم  لبنك  ووحدة  للعمليات  وقسم  األشعة  وقسم 
وإنشاء وتجهيز مبنى للجثث ووحدة للتعقيم المركزي وإعادة تأهيل أجنحة النساء 
والوالدة والطب العام واألطفال والصدرية والتجبير، كما يشمل المشروع الخدمات 

الثانية. المرحلة  تنفيذ أعمال  االستشارية واإلشراف على 

غانا
أهداف َووصف المشروع

 تاريخ توقيع
االتفاقية

2019
سبتمبر

20202021202220232024

 التاريخ
 المتوقع

 إلكمال
المشروع

ديسمبر
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 اسم المشروع : مستشفى أبوبو الجامعي  

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

85.20 مليون ريال 301.64 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

وزارة الصحة والنظافة العامة

 تاريخ توقيع
االتفاقية

2019
أكتوبر

20202021202220232024

 التاريخ
 المتوقع

 إلكمال
المشروع

ديسمبر

الجامعي  أبوبو  مستشفى  وتجهيــز  بناء  إلى  المشــروع  يهدف 
ويتكون  حديثة،  جراحية  وحدة  وكذلك  الكلى  وزرع  غسيل  ووحدة 
تقدر  بمساحة  ومرافقه  المستشفى  مباني  إنشاء  من  المشروع 
وشبكة  متًرا،   1200 بطول  سياج  وبناء  مربًعا،  متًرا   49.736 بحوالي 
وبناء  الطبية  السوائل  تنقية  100 متًرا مكعًبا، ومحطة  مياه بسعة 
5 مباني للسكن، كما يتضمن المشروع التجهيزات والمعدات الطبية 

واألثاث. النقل  ووسائل 

كوت ديفوار
أهداف َووصف المشروع
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أهداف َووصف المشروع

 اسم المشروع : البرنامج الريادي لدعم التنمية الريفية كوت ديفوار

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

56.25 مليون ريال 57.37 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

وزارة التخطيط والتنمية

والفقيرة  الريفية  المناطق  في  التحتية  بالبنية  النهوض  إلى  المشروع  يهدف 
خططًا  تضع  التي  2020م   -  2016 الوطنية  الخطة  استراتيجية  تنفيذ  خالل  من 
طموحة لتنمية كوت ديفوار بحلول عام 2020م عبر عملية تحول اقتصادي شامل 
ومستدام، وذلك من أجل التسريع في تنمية رأس المال البشري وتهيئة المواطن 
اجتماعًيا، ويشمل المشروع إنشاء 16 مركًزا صحًيا متكاماًل في منطقتي بواكاني 
وبورو بواقع 8 مراكز لكل منطقة تشمل مساكن للكادر الطبي وتوفير تجهيزات 
منطقة  لكل  مدارس   8 بواقع  مدرسة   16 وبناء  طبية،  نفايات  ومحرقة  طبية 
تشمل كل مدرسة بناء 6 فصول دراسية ومكتب ودورات مياه مع ما يلزم ذلك من 
تجهيزات وأثاث وبناء مساكن للمعلمين، كما يتضمن المشروع حفر 16 بئًرا للمياه 
مزودة بمضخات يدوية و 6 خزانات للمياه لكل منطقة بواقع 8 آبار و 3 خزانات لكل 
منطقة، وإعادة تأهيل طرق ريفية بطول حوالي 119 كيلومتًرا من الطرق الترابية 

المنطقتين.  في 

 تاريخ توقيع
االتفاقية

2019
أكتوبر

20202021202220232024

 التاريخ
 المتوقع

 إلكمال
المشروع

ديسمبر
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 اسم المشروع : إعادة تأهيل طريق لوقا - دوتشي

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

75.00 مليون ريال 330.75 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

وزارة التجهيز

 تاريخ توقيع
االتفاقية

2019
أبريل

20202021202220232024

 التاريخ
 المتوقع

 إلكمال
المشروع

يناير

يهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية في النيجر 
حركة  كفاءة  وتحسين  المشروع  منطقة  عن  العزلة  فك  خالل  من  وذلك 
الزراعية،  المنتجات  نقل  في  والمساعدة  الطرق  على  والسالمة  المرور 
كما يساهم المشروع في دعم التنمية الزراعية واالقتصادية الشاملة في 
طريق  إنشاء  خالل  من  وذلك  الفقر،  من  الحد  في  يساهم  مما  المنطقة 
السالمة  وإرشادات  المياه،  تصريف  أعمال  متضمن  كيلومتًرا   61 بطول 

واإلشارات المرورية. 

 النيجر 
أهداف َووصف المشروع

27 27الصندوق السعودي للتنمية | التقرير السنوي 2019الصندوق السعودي للتنمية | التقرير السنوي 2018



المعايير  أفضل  ضمن  التعليم  فرص  إتاحة  إلى  المشروع  يهدف 
الدولية واإلستغناء عن المدارس المستأجرة وخفض نسبة المدارس 
المناطق ذات  التدريس بها على فترتين لسد حاجة بعض  يتم  التي 
في  المدارس  من  عدد  إنشاء  خالل  من  العالية  السكانية  الكثافة 
محافظات مختلفة من البالد. كما يشمل المشروع تقديم الخدمات 

المشروع. تنفيذ  على  واإلشراف  التصاميم  وإعداد  االستشارية 

األردن  
أهداف َووصف المشروع

 اسم المشروع : إنشاء مدارس في محافظات مختلفة 

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

187.50 مليون ريال 187.50 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

وزارة األشغال العامة واإلسكان

 تاريخ توقيع
االتفاقية

2019
يولية

20202021202220232024

 التاريخ
 المتوقع

 إلكمال
المشروع

ديسمبر
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 اسم المشروع : الطريق الدائري في كابل )المرحلة األولى( 

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

180.00 مليون ريال 592.50 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

وزارة األشغال العامة 

 تاريخ توقيع
االتفاقية

2019
أغسطس

20202021202220232024

 التاريخ
 المتوقع

 إلكمال
المشروع

ديسمبر

وتعزيز  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  دعم  إلى  المشروع  يهدف 
المجاورة  والمدن  كابل  في  المروري  اإلزدحام  وتقليل  والعبور  التجارة 
في  الدائري  الطريق  من  األولى  المرحلة  تشييد  خالل  من  وذلك  لها، 
المشروع من جزئين،  ويتكون  117 كيلــومتًرا،  يبلغ طولــه  الذي  كابل 
الجزء األول تشييد طريق بطول 35 كيلومتًرا مكون من أربعة مسارات 
تشييد  الثاني  والجزء  أمتار،   7 بعرض  الوسطية  الجزيرة  بينها  يفصل 
بينها  يفصل  مسارات  أربعة  من  مكون  كيلومتًرا   82 بطول  طريق 
الجزيرة الوسطية بعرض 7 أمتار. إضافة إلى الخدمات الهندسية وإعداد 

التنفيذ. على  واإلشراف  التصاميم 

أفغانستان
أهداف َووصف المشروع
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 اسم المشروع :  إنشاء مدارس في أفغانستان

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

187.50 مليون ريال 187.50 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

وزارة التنمية الحضرية واألراضي 
بالتنسيق مع وزارة التعليم

 تاريخ توقيع
االتفاقية

2019
أغسطس

20202021202220232024

 التاريخ
 المتوقع

 إلكمال
المشروع

ديسمبر

مناطق  في  وتأثيثها  مدرسة   100 إنشاء  إلى  المشــروع  يهــدف 
التعليم  سن  في  هم  من  لتمكين  أفغانستان  جمهورية  من  متفرقة 
)ذكور وإناث( من اإلنخراط في العملية التعليمية بشكل أفضل وزيادة 
التعليم  مستوى  ورفع  األمية  على  والقضاء  المــدارس  إستيعــاب 
من  المشروع  ويتكون  األفغاني،  المواطن  لدى  والوعي  والتأهيل 
واألعمال  والمباني  األراضي  تسوية  أعمال  وتشمل  المدنية  األعمال 
التصاميم  وإعداد  اإلستشارية  والخدمات  والميكانيكية  الكهربائية 

التنفيذ. فترة  خالل  األعمال  على  واإلشراف 

أفغانستان
أهداف َووصف المشروع
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إندونيسيا
أهداف َووصف المشروع

إبراهيم ماالنق كجهة تقدم  إلى تطوير جامعة موالنا مالك  المشروع  يهدف 
التعليم  لتقديم  أفضل  مكان  تصبح  بحيث  الجودة  عالية  تعليمية  خدمات 
المستمر وتوفير فرصة أفضل للشعب اإلندونيسي للوصول إلى التعليم العالي 
حيث يسعى المشروع إلى زيادة السعة االستيعابية للجامعة من 13 ألف طالب 
25 ألف طالب. ويشمل المشروع إنشاء مبنى كلية الهندسة تبلغ  إلى حوالي 
مساحته حوالي 14 ألف متًرا مربًعا، وإنشاء مبنى كلية الصيدلة تبلغ مساحته 
حوالي 7.2 ألف متًرا مربًعا، وإنشاء مبنى كلية الطب يتكون من 3 طوابق تبلغ 
مساحته حوالي 12 ألف متًرا مربًعا، وإنشاء مبنى مركز البحوث والبيانات تبلغ 
للطلبة  الجامعي  السكن  مباني  وإنشاء  مربًعا،  متًرا  ألف   7.2 حوالي  مساحته 
مركز  مبنى  وإنشاء  مربًعا،  متًرا  ألف   42 حوالي  مساحتهما  تبلغ  والطالبات 
الدراسات اإلسالمية تبلغ مساحته حوالي 1.6 ألف متًرا مربًعا، إضافة إلى توفير 

واالستشارات. والمعدات  الجامعي  األثاث 

 اسم المشروع : تطوير جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنق )المرحلة الثانية( في جاوا الشرقية

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

208.50 مليون ريال 243.37 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

وزارة الشؤون الدينية

 تاريخ توقيع
االتفاقية

2019
مارس

20202021202220232024

 التاريخ
 المتوقع

 إلكمال
المشروع

ديسمبر
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خدمات  تقدم  كجهة  جاكرتا  والية  جامعة  تطوير  إلى  المشروع  يهدف 
تعليمية عالية الجودة بحيث تصبح مكان أفضل لتقديم خدمة تعليمية 
بشكل مستمر، كما أن المشروع يهدف إلى توفير فرصة أفضل للشعب 
السعـــة  زيادة  وكـذلك  العالي،  التعليم  إلى  للوصول  اإلندونيسي 
االستيعابيــة للجامعـــة مــن 28 ألـف طالب إلى 40 ألف طالب. ويتكون 
تبلغ  مبنى  لكل  طوابق   10 من  مكونة  مباني   4 إنشاء  من  المشروع 
مساحتها اإلجمالية 37 ألف متًرا مربًعا، وإنشاء مسجد ومركز التنمية 
 4 من  مكون  مربًعا  متًرا  آالف   3.8 اإلجمالية  مساحته  تبلغ  االجتماعية 
االجتماعية،  التنمية  لمركز  وطابقين  للمسجد  طابقين  منها  طوابق 
كما يشمل المشروع توفير األثاث الجامعي والمعدات الالزمة للمباني 

المشروع.  تنفيذ  على  واإلشراف  التصاميم  وإعداد  الجديدة  الجامعية 

إندونيسيا
أهداف َووصف المشروع

 اسم المشروع : تطوير وتحديث جامعة والية جاكرتا )المرحلة الثانية(

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

122.63 مليون ريال 143.63 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

وزارة البحث والتكنولوجيا والتعليم العالي

 تاريخ توقيع
االتفاقية

2019
مارس

20202021202220232024

 التاريخ
 المتوقع

 إلكمال
المشروع

ديسمبر
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االحتياجات  مع  ليتواكب  الصحي  التعليم  تطوير  إلى  المشروع  يهدف 
المحلية وإيجاد مركز أبحاث حديث ومتكامل عن طريق إنشاء مستشفى 
جامعي في جامعة بانكولو لدعم العملية التعليمية والصحية وتقديم 
المشروع  ويتكون  المرضى،  احتياجات  تلبي  للمجتمع  صحية  خدمات 
الدراسية  والمختبرات  120 سريًرا  المستشفى بسعة  إنشاء مبنى  من 
األثاث  توفير  المشروع  يتضمن  كما  مربًعا،  متًرا   19.859 بمساحة 
والمعدات لمبنى المستشفى والمختبر، وتقديم الخدمات االستشارية 

التنفيذ. على  واإلشراف  التصاميم  وإعداد 

إندونيسيا
أهداف َووصف المشروع

 اسم المشروع : إنشاء مستشفى جامعة بانكولو 

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

83.63 مليون ريال 92.63 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

المديرية العامة لموارد العلوم 
والتكنولوجيا والتعليم العالي

 تاريخ توقيع
االتفاقية

2019
ديسمبر

20202021202220232024

 التاريخ
 المتوقع

 إلكمال
المشروع

ديسمبر
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 اسم المشروع : إنشاء كلية للطب في جامعة سابرموا في محافظة سابرموا

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

187.50 مليون ريال 225.00 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

وزارة تخطيط المدن وإمدادات 
المياه والتعليم العالي

 تاريخ توقيع
االتفاقية

2019
سبتمبر

20202021202220232024

 التاريخ
 المتوقع

 إلكمال
المشروع

ديسمبر

بأحدث  الطالب  وتزويد  سابرموا  وجامعة  للطب  كلية  إنشاء  إلى  المشروع  يهدف 
مواصلة  الطالب  على  التسهيل  شأنها  من  التي  )المختبرات(  التعليم  مرافق 
تعليمهم في مختلف التخصصات الطبية، عالوة على ذلك فإن كلية الطب الجديدة 
)في  المتقدم  المستوى  في  المؤهلين  للطالب  الفرص  من  المزيد  توفر  سوف 
والمساهمة   MBBS درجة  برنامج  لمتابعة  للحصول على فرصة  الحيوية(  العلوم 
في  الصحية  الرعاية  نظام  بتعزيز  الخاصة  الحكومة  سياسة  تنفيذ  في  أيًضا 
سيرالنكا، ويتكون المشروع من إنشاء مباني الكلية بما في ذلك مبنى التعليم 
ومركز  ترفيهية  ومنطقة  ومقصف  األولي  التشخيص  ومبنى  والمكتبة  الطبي 
األمن ومبنى المحاضرين واألساتذة، إضافة إلى بناء شبكة الطرق الداخلية وإنشاء 
واألعمال  المعلومات  تقنية  ونظام  الصحي  والصرف  المياه  وشبكات  مضخات 
المختبرات  معدات  شراء  إلى  باإلضافة  والطالبات،  الطالب  وسكن  الكهربائية 

واألثاث. والتعليمية  الطبية 

سيرالنكا
أهداف َووصف المشروع
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وتوفير  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  دعم  إلى  المشروع  يهدف 
سنة  في  له  تعرضت  الذي  الزلزال  بعد  لوشان  لمنطقة  الصحية  الخدمات 
2013م، وذلك من خالل إعادة تشييد ثالثة مستشفيات وهي المستشفى 
الشعبي لمدينة ياءان بإقليم يوشنق ومستشفى الطب التقليدي الصيني 
بمقاطعة باوشينق ومستشفى الطب التقليدي الصيني بمقاطعة لوشان، 
بمساحة  سريًرا   270 بسعة  التنويم  مبنى  تشييد  إعادة  المشروع  ويشمل 
بمساحة  اإلسعاف  ومبنى  الخارجية  العيادات  ومبنى  مربًعا  متًرا   10389
تشييد  وإعادة  ياءان،  لمدينة  الشعبي  بالمستشفى  مربًعا  متًرا   11081
مبنى التنويم بمساحة 2452 متًرا مربًعا ومبنى العيادات الخارجية بمساحة 
1612 متًرا مربًعا ومبنى اإلسعاف بمساحة 1478 متًرا مربًعا بمستشفى 
الطب التقليدي الصيني بمقاطعة باوشينق، وإعادة تشييد وتجهيز المبنى 
الصيني  التقليدي  الطب  متًرا مربًعا لمستشفى   11791 بمساحة  الشامل 

لوشان. بمقاطعة 

الصين
أهداف َووصف المشروع

 اسم المشروع : إعادة تشييد وتأهيل المناطق المتأثرة بالزلزال في مدن ياءان وباوشينق ولوشان بإقليم سيشوان

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

112.50 مليون ريال 355.50 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

المستشفى الشعبي لمدينة ياءان بإقليم باوشينق ومستشفى الطب 
التقليدي الصيني بمقاطعة باوشينق ومستشفى الطب التقليدي الصيني 

بمقاطعة لوشان

 تاريخ توقيع
 تاريخ توقيعاالتفاقية
االتفاقية

2019
فبراير

20202021202220232024

 التاريخ
 المتوقع

 إلكمال
المشروع

ديسمبر
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الصين
أهداف َووصف المشروع

الخدمات  وتوفير  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  دعم  إلى  المشروع  يهدف 
ثالثة  وتجهيز  تشييد  خالل  من  وذلك  جيلين،  بإقليم  يانبيان  لمقاطعة  الصحية 
الكوري  يانبيان للطب  2 ومستشفى  يانبيان رقـم  مستشفيات وهي مستشفـى 
معاناة  من  التخفيف  في  المشروع  وسيسهم  لألطفال.  يانبيان  ومستشفى 
تشييد  المشروع  ويشمل  المتطورة،  الصحية  الخدمات  على  للحصول  السكان 
وتجهيز مستشفى يانبيان رقم 2 يتضمن إنشاء مبنى للتنويم بسعة 350 سريًرا 
ومبنى العيادات الخارجية واإلسعاف بمساحة 43546 متًرا مربًعا، وتشييد وتجهيز 
250 سريًرا  التنويم بسعة  الكوري يتضمن إنشاء مبنى  يانبيان للطب  مستشفى 
ومبنى العيادات الخارجية بمساحة 19744 متًرا مربًعا، وتشييد وتجهيز مستشفى 
يانبيان لألطفال يتضمن تشييد مبنى العيادات الخارجية والتنويم بسعة 220 سريًرا 

الالزمة. الطبية  المعدات  وتوفير  مربًعا  متًرا   26544 بمساحة 

 اسم المشروع : تشييد وتجهيز ثالثة مستشفيات في مقاطعة يانبيان بإقليم جيلين 

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

131.25 مليون ريال 390.37 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

لجنة يانبيان للصحة والتخطيط األسري

 تاريخ توقيع
 تاريخ توقيعاالتفاقية
االتفاقية

2019
فبراير

20202021202220232024

 التاريخ
 المتوقع

 إلكمال
المشروع

ديسمبر
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إقليم  في  الريف  لسكان  المعيشية  الظروف  تحسين  إلى  المشروع  يهدف 
للري  التحتية  البنية  وتأهيل  إنشاء  خالل  من  وذلك  البالد،  جنوب  الواقع  خاتلون 
7000 هكتار  بما في ذلك استصالح  1700 هكتار  الضخ على مساحة  ومحطات 
من األراضي الزراعية التي ال يتم االستفادة منها حالًيا بسبب عدم وجود أنظمة 
ضمان  مع  الشرب  مياه  إمدادات  أنظمة  وتطوير  تأهيل  إلى  باإلضافة  لها،  ري 
التشغيل المستدام للنظام، ويتكون المشروع من عدة أجزاء، الجزء األول إنشاء 
والقنوات  الخزانات  وتأهيل  إنشاء  تتضمن  المياه  وتصريف  الري  أنظمة  وتطوير 
تأهيل  إعادة  الثاني  والجزء  المياه،  توزيع  أنابيب  وتركيب  اآلبار  وحفر  الخرسانية 
أنظمة إمدادات المياه الريفية والصرف الصحي في المناطق الريفية ومنطقة 
كانقر، وتجهيز المشروع بالمعدات الخاصة بمحطات الضخ، كما يتضمن المشروع 

التنفيذ. على  واإلشراف  التصاميم  وإعداد  االستشارية  الخدمات 

طاجكستان
أهداف َووصف المشروع

 اسم المشروع : تطوير أنظمة مصادر المياه والري في إقليم خاتلون

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

93.75 مليون ريال 200.66 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

وكالة استصالح األراضي والري بوزارة الطاقة 
والموارد المائية

 تاريخ توقيع
االتفاقية

2019
سبتمبر

20202021202220232024
 التاريخ

 المتوقع
 إلكمال

المشروع

ديسمبر
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 اسم المشروع : تطوير شبكات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية 

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

112.50 مليون ريال 225.00 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

هيئة االستثمار وتنمية المجتمع

 تاريخ توقيع
االتفاقية

2019
سبتمبر

20202021202220232024
 التاريخ

 المتوقع
 إلكمال

المشروع

يونية

يهدف المشروع إلى تطوير شبكات المياه والصرف الصحي في ما يقارب 70 
نسمة  ألف   146 يقارب  ما  لخدمة  وتالس  باتكن  إقليمي  في  منتشرة  قرية 
من سكان اإلقليمين، حيث يتكون المشروع من إنشاء وإعادة تأهيل شبكات 
إلستخدام  آبار  بحفر  لها  اإلنتاجية  الطاقة  وزيادة  حالًيا  المستخدمة  المياه 
بسعة  المياه  وخزانات  للضخ  محطات  وإنشاء  بئر،   50 بـ  تقدر  الجوفية  المياه 
تصل إلى 600 متًرا مكعًبا, وربطها بشبكة توزيــع الميــاه للمنازل والمرافق 
إلى  باإلضافة  840 كيلومتًرا،  يبلغ  إجمالي  بطول  والمستشفيات  االجتماعية 
إنشاء خدمات الصرف الصحي، كما يشمل المشروع استمالك األراضي وتوريد 
أجهزة ومعدات التشغيل والصيانة باإلضافة إلى التدريب والدعم المؤسسي 

المشروع. وإدارة 

  قيرغيزستان 
أهداف َووصف المشروع
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 اسم المشروع : إعادة إنشاء وتأهيل طريق ايسيكول الدائري 

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

131.25 مليون ريال 480.00 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

وزارة النقل والطرق

 تاريخ توقيع
االتفاقية

2019
ديسمبر

20202021202220232025
 التاريخ

 المتوقع
 إلكمال

المشروع

ديسمبر

يهدف المشروع إلى تحسين وتطوير االتصال البري بين بحيرة ايسيكول 
وتأهيل  إنشاء  إعادة  خالل  من  البالد  في  األقاليم  وباقي  الشمال  في 
طريق ايسيكول الدائري، لما له من أهمية في رفع مستوى التنمية 
في  والبضائع  السكان  مرور  حركة  وتسهيل  واالجتماعية  االقتصادية 
والخارجية  الداخلية  السياحة  ودعم  الطريق،  بها  يمر  التي  المناطق 
العالم ومن أهم  ثاني أكبر بحيرة في  ُتعد بحيرة ايسيكول  للبالد حيث 
المناطق السياحية في جمهورية قرغيزستان باإلضافة إلى خلق فرص 
ألف من سكان   220 يقارب من  ما  المشروع  وظيفية، حيث سيستخدم 
القرى التي يعبر من خاللها الطريق، ويتكون المشروع من إعادة إنشاء 

كيلومتًرا.  80.5 وتأهيل 

قيرغيزستان
أهداف َووصف المشروع
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 اسم المشروع : برنامج إعادة إعمار المنازل والمرافق الصحية والتعليمية المتضررة من الزلزال 

مساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع

112.50 مليون ريال 21532.50 مليون ريال

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

الهيئة الوطنية إلعادة اإلعمار

 تاريخ توقيع
االتفاقية

2019
أكتوبر

20202021202220232024

 التاريخ
 المتوقع

 إلكمال
المشروع

ديسمبر

يهدف المشروع إلى إعادة إنشاء عدد من المساكن والمرافق التعليمية 
والصحية التي دمرها الزلزال كلًيا أو جزئًيا، وذلك بإعادة بناء حوالي 818 
وإعادة  المتضررة،  المناطق  من  منطقة   31 على  موزعة  منزل  ألف 
8680 مرفق تعليمي  التعليمية وذلك بإعادة بناء حوالي  بناء المرافق 
المرافق  بناء  وإعادة  المتضررة،  المناطق  من  منطقة   14 على  موزعة 
الصحية وذلك بإعادة بناء 544 مرفق صحي موزعة على 14 منطقة من 

المتضررة.        المناطق 

نيبال
أهداف َووصف المشروع
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مجموع  بلغ  وقد  آخرين،  ممولين  بمشاركة  نامية  دول   7 في  إضافي  قرض  منها  تنموية  وبرامج  مشاريع   9 تمويل  في  2019م  سنة  خالل  الصندوق  ساهم 
التالي: الرسم  في  تمويلها  تفاصيل  وتتضح  ريال،  مليون   1018.57 تمويلها  في  الصندوق  مساهمات 

َعة رابًعا: التمويل المشترك للقروض الُمَوقَّ

85.20 مليون ريال  301.64 مليون ريال

حكومة جمهورية كوت ديفوار 
23.62 مليون دوالر أمريكي
المصرف العربي للتنمية 

االقتصادية في إفريقيا 50.00 
مليون دوالر أمريكي

حكومة جمهورية السنغال 150.00 مليون ريال2062.50 مليون ريال
3.72 مليون دوالر أمريكي

الجهة المشاركة في التمويلمساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع  اسم المشروع 

المرحلة الثانية من البرنامج 
المستعجل للتنمية القروية

مستشفى أبوبو الجامعي

البرنامج الريادي لدعم 
التنمية الريفية

56.25 مليون ريال57.37 مليون ريال
حكومة جمهورية كوت ديفوار 

300.00 ألف دوالر أمريكي

طريق بوجمبورا ـ 
نياماتينجا )قرض إضافي(

22.12 مليون ريال48.75 مليون ريال
المصرف العربي للتنمية 

االقتصادية في إفريقيا 7.00 
ماليين دوالر أمريكي

313.57 اإلجمالي
مليون ريال

 2470.26
مليون ريال

السنغال

كوت ديفوار

بوروندي

إفريقيا)أ(
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التكلفة اإلجماليةاإلجمالي

4193.42
مليون ريال

مساهمة الصندوق

1018.57
مليون ريال

    آسيا

)أ( )ب(
إفريقيا

180.00 مليون ريال

112.50 مليون ريال

93.75 مليون ريال

592.50 مليون ريال

 225.00 مليون ريال

 200.66 مليون ريال

  حكومة جمهورية أفغانستان 36.00 مليون دوالر أمريكي
  البنك اإلسالمي للتنمية 74.00 مليون دوالر أمريكي

البنك اإلسالمي للتنمية 20.00 مليون دوالر أمريكي 

صندوق األوبك للتنمية الدولية  10.00 ماليين دوالر أمريكي  
البنك اإلسالمي للتنمية  15.00 مليون دوالر أمريكي 

حكومة جمهورية طاجكستان 3.50 ماليين دوالر أمريكي

الطريق الدائري في كابل 
)المرحلة األولى(

تطوير شبكات المياه والصرف 
الصحي في المناطق الريفية

تطوير أنظمة مصادر المياه والري 
في إقليم خاتلون

إعادة إنشاء وتأهيل طريق 
ايسيكول الدائري

131.25 مليون ريال480.00 مليون ريال

حكومة جمهورية قيرغيزستان 12.10 مليون دوالر أمريكي
البنك اإلسالمي للتنمية 20.00 مليون دوالر أمريكي

صندوق األوبك للتنمية الدولية 10.00 ماليين دوالر أمريكي
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 28.90 مليون دوالر أمريكي

صندوق أبوظبي للتنمية 22.00 مليون دوالر أمريكي

إنشاء كلية للطب في جامعة 
سابرموا في محافظة سابرموا

حكومة جمهورية سيرالنكا 10.00 187.50 مليون ريال225.00 مليون ريال
ماليين دوالر أمريكي

الجهة المشاركة في التمويلمساهمة الصندوقالتكاليف الكلية للمشروع  اسم المشروع 

أفغانستان

طاجكستان

قيرغيزستان

سيرالنكا

705.00 اإلجمالي
مليون ريال

 1723.16
مليون ريال

آسيا)ب(
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توقيع اتفاقية قرض مع جمهورية سيرالنكا.
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دعم الصندوق للقطاع الصحي في أوغندا
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الفصل الثاني
النشاط التنموي التراكمي حتى نهاية السنة المالية 

 1441/1440هـ )2019م(
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* يعود السبب في أن عدد اتفاقيات القروض الموقعة يزيد عن عدد المشاريع والبرامج إلى حصول بعض المشاريع على أكثر من قرض.

مساهمات الصندوق التراكمية

قّدم الصندوق منذ بداية نشاطه اإلقراضي 
وحتى  )1975م(  1395هـ  ـ   1394 سنة  في 
ما  )2019م(  1441هـ  ـ   1440 سنة  نهاية 
 680 لتمويل  تنموًيا  قرًضا   714 مجموعة 
مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا، وذلك في 83 دولة 
العالم، باإلضافة  نامية من مختلف مناطق 
إلى توقيع اتفاقيتي تمويل مع المؤسسة 
الدولية للتنمية )IDA( بمبلغ إجمالي مقداره 
905.01 مليون ريال، ليصبح إجمالي المبالغ 
مليون   67594.83 الصندوق  قدمها  التي 

التالي: الرسم  ريال، ويتضح ذلك في 

البرامج

عدد البرامج
31
المبلغ
 3257.61 مليون ريال

اإلجمالي

إجمالي عدد المشاريع والبرامج والمنظمات الدولية
680 

المبلغ 
67594.83 مليون ريال

المنظمات الدولية

عدد االتفاقيات
2

المبلغ 
905.01 مليون ريال

عدد اتفاقيات القروض الموقعة

714* قرض

المشاريع

عدد المشاريع
647

المبلغ
  63432.21 مليون ريال

عدد الدول المستفيدة

83 دولة
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ترتكز السياسة التنموية للصندوق في توزيع مساعداته من الناحية الجغرافية على دعم البلدان 
النامية األقل نمًوا واألشد فقًرا في العالم، وانطالًقا من هذا المبدأ فقد وجه الصندوق معظم 
نشاطه التنموي في قارتي إفريقيا وآسيا، نظًرا إلى انخفاض المستوى االقتصادي والتنموي 
لبلدانها، إضافًة إلى ارتفاع معدالت النمو السكاني والبطالة وانخفاض مستويات الدخل، وبذلك 
فقد مّول الصندوق 398 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في 46 دولة إفريقية بمبلغ إجمالي مقداره 

38128.11 مليون ريال، وساهم في تمويل 259 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في 29 دولة آسيوية 
بمبلغ إجمالي مقداره 27014.27 مليون ريال، كما مول أيًضا 21 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا بمبلغ 
إجمالي مقداره 1547.44 مليون ريال، استفادت منها 8 دول في مناطق أخرى من العالم. تجدر 
بمبلغ   )IDA( للتنمية  الدولية  المؤسسة  مع  تمويل  اتفاقيتي  وّقع  الصندوق  أن  إلى  اإلشارة 

إجمالي مقداره 905.01 مليون ريال. ويتضح ذلك في الرسم التالي:

)بماليين الرياالت(

اإلجمالي
عدد الدول

إجمالي المشاريع والبرامجالمنظمات الدوليةالبرامجالمشاريع

المبلغالعددالمبلغعدد االتفاقياتالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

8364763432.21313257.6112905.0168067594.83

التوزيع الجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع وبرامج الصندوق 

إفريقيا

مناطق 
أخرى

آسيا

المنظمات
 الدولية

المشاريع
العدد: 372

المبلغ: 35525.02

المشاريع
العدد: 255

المبلغ: 26472.25

المشاريع
العدد: 20

المبلغ: 1434.94

البرامج
العدد: 26

المبلغ: 2603.09

البرامج
العدد: 4

المبلغ: 542.02

البرامج
العدد: 1

المبلغ: 112.50

عدد الدول : 
46

عدد الدول : 
29

عدد الدول : 
8

إجمالي المشاريع والبرامج
العدد: 398

المبلغ: 38128.11
% من إجمالي المبلغ: 56.41

إجمالي المشاريع والبرامج
العدد: 259

المبلغ: 27014.27
% من إجمالي المبلغ: 39.96

إجمالي المشاريع والبرامج
العدد: 21

المبلغ: 1547.44
% من إجمالي المبلغ: 2.29

إجمالي االتفاقيات
العدد: 2

المبلغ: 905.01
% من إجمالي المبلغ: 1.34

(IDA( المؤسسة الدولية للتنمية

عدد المنظمات : 
1
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النامية  الدول  في  اإلنمائية  للمشاريع  الالزم  التمويل  تقديم  على  الصندوق  يحرص 
نشاطه  بداية  ومنذ  واالنتاجية.  األساسية  البنية  قطاعات  على  اهتمامه  ُجل  مركًزا 
المشاريع  عدد  بلغ  2019م،  سنة  نهاية  وحتى  السبعينات  منتصف  في  اإلقراضي 
الممولة في قطاع النقل واالتصاالت وقطاع البنية االجتماعية 226 مشروًعا وبرنامًجا 
 95 الزراعة الذي بلغ عدد المشاريع الممولة فيه  تنموًيا لكل منهما، يليهما قطاع 

مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا، ثم قطاع الطاقة الذي بلغ عدد مشاريعه وبرامجه التنموية 
 43 األخرى  القطاعات  في  الصندوق  ومّول  تنموًيا،  وبرنامًجا  مشروًعا   70 الممولة 
مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا، أما قطاع الصناعة والتعدين فقد بلغ عدد المشاريع الممولة 
المنظمات  مع  تمويل  اتفاقيتي  الصندوق  وّقع  كما  تنموًيا،  وبرنامًجا  مشروًعا   18

التالي: الرسم  الدولية، ويتضح ذلك في 

1 1

% 28.96% 30.49% 16.07% 12.95٪ 2.87٪ 1.34 % 7.32

المبلغ 

19577.22

عدد المشاريع والبرامج 

226
عدد المشاريع والبرامج 

226
عدد المشاريع والبرامج 

70
عدد المشاريع والبرامج 

95
عدد المشاريع والبرامج 

43
عدد المشاريع والبرامج 

18
عدد االتفاقيات 

2

المبلغ 

20608.19

المبلغ 

10858.66

المبلغ 

8755.74

المبلغ 

1942.60

المبلغ 

905.01

المبلغ 

4947.41

النقل واالتصاالت

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

المنظمات الدوليةالصناعة والتعدينالزراعةالطاقةالبنية االجتماعية القطاعات األخرى

مليون ريالمليون ريالمليون ريالمليون ريالمليون ريالمليون ريال مليون ريال
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)بماليين الرياالت(

عدد المشاريع والبرامج: 5
المبلغ: 439.50

عدد المشاريع والبرامج:  3
عدد المشاريع والبرامج:  2المبلغ: 241.88

المبلغ: 167.50

المياه والصرف الصحي

اإلسكان والتنمية الحضريةالصحة

إجمالي عدد المشاريع والبرامج: 10
إجمالي المبالغ: 848.88

)بماليين الرياالت(

عدد المشاريع والبرامج: 30
المبلغ: 3479.33

عدد المشاريع والبرامج:  29
المبلغ: 2439.96

عدد المشاريع والبرامج:  18
المبلغ: 2793.24

عدد المشاريع والبرامج:  41
المبلغ: 3124.63

المياه والصرف الصحي

اإلسكان والتنمية الحضريةالصحة

التعليم

إجمالي عدد المشاريع والبرامج: 118
إجمالي المبالغ: 11837.16

)بماليين الرياالت(

عدد المشاريع والبرامج: 18
المبلغ: 1334.28

عدد المشاريع والبرامج:  41
المبلغ: 3380.81

المياه والصرف الصحي

اإلسكان والتنمية الحضريةالصحة

التعليم

إجمالي عدد المشاريع والبرامج: 98
إجمالي المبالغ: 7922.15

عدد المشاريع والبرامج:  11
المبلغ: 826.12

عدد المشاريع والبرامج:  28
المبلغ: 2380.94

التوزيع القطاعي والجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع وبرامج قطاع البنية االجتماعية

إيمانًا من الصندوق بأهمية دعم المشاريع في قطاع البنية االجتماعية في الدول النامية وذلك لما له من دور في تنمية الموارد البشرية إلى جانب زيادة الكفاءة واإلنتاجية وتحسين مستوى المعيشة 
والصحة للسكان، فقد تصدر هذا القطاع قائمة القطاعات التي يمولها الصندوق من حيث إجمالي مبالغ القروض، والتي بلغت 20608.19 مليون ريال، مثلت ما نسبته 30.49 % من إجمالي المبالغ، وذلك 
لتمويل 226 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا، شملت تمويل مشاريع في التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي واإلسكان والتنمية الحضرية، منها 118 مشــروًعا وبرنامـًجا تنمــوًيا فـي القارة اإلفريقيــة، 

و 98 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في القارة اآلسيوية، و 10 مشاريع وبرامج تنموية في مناطق أخرى من العالم. ويتضح ذلك في الرسم التالي:

إفريقيا

آسيا

مناطق 
أخرى
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إيماًنا من الصندوق بأهمية قطاع النقل واالتصاالت في اقتصادات الدول النامية وما يلعبه من دور مهم في ربط 

المناطق الحضرية بالمناطق الريفية وتسهيل تنقل السكان والبضائع، فقد مّول الصندوق 226 مشروًعا وبرنامًجا 

تنموًيا، بقيمة إجمالية بلغت 19577.22 مليون ريال، مثلت ما نسبته 28.96 ٪ من إجمالي المبالغ المقدمة من 

الصندوق وقد حظيت الدول اإلفريقية بالنصيب األكبر منها، حيث بلغ عدد المشاريع الممولة فيها 138 مشروًعا 

اآلسيوية،  الدول  تنموًيا في  وبرنامًجا  81 مشروًعا  بتمويل  القطاع  الصندوق في هذا  وأسهم  تنموًيا،  وبرنامًجا 

واستفادت مناطق أخرى من تمويل 7 مشاريع وبرامج تنموية في هذا القطاع، ويتضح ذلك في الرسم التالي:

التوزيع القطاعي والجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع وبرامج قطاع النقل واالتصاالت

55

8

9

7

2

5904.65

1094.88

745.32

515.23

133.93

الـنـقـل

االتصاالت
الموانئ البحرية

السكك الحديدية

الطرق

1
2
3
4

المطارات

االتصاالت

إجمالي عدد المشاريع والبرامج: 81
إجمالي المبالغ: 8394.01

)بماليين الرياالت(

آسيا

المبلغعدد المشاريع والبرامج

الـنـقـل

االتصاالت
الموانئ البحرية

السكك الحديدية

الطرق

1
2
3
4

المطارات

االتصاالت

إجمالي عدد المشاريع والبرامج: 138
إجمالي المبالغ: 10760.71

)بماليين الرياالت(

102

8

11

13

4

7927.38

1291.08

858.78

540.78

142.69

إفريقيا

المبلغعدد المشاريع والبرامج

الطرق

الـنـقـل

االتصاالت
الموانئ البحرية

السكك الحديدية

1
2
3
4

المطارات

االتصاالت

إجمالي عدد المشاريع والبرامج: 7
إجمالي المبالغ: 422.50

)بماليين الرياالت(

5

-

2

-

-

309.90

-

112.60

-

-

مناطق 
أخرى

المبلغعدد المشاريع والبرامج
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التوزيع القطاعي والجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشاريع وبرامج باقي القطاعات

اإلنتاجية  القطاعات االقتصادية  الصندوق جزًء من مساهماته لدعم  خصص 

والتعدين  الصناعة  وقطاع  الطاقة  وقطاع  الزراعة  قطاع  في  والمتمثلة 

والبرامج  المشاريـع  عدد  بلغ  إذ  الدولية،  والمنظمات  األخرى  والقطاعات 

وبرنامـًجا  مشروًعا   95 الزراعة  قطاع  في  الصندوق  مولها  التي  التنمويــة 

نسبتـه  ما  مثلـت  ريال،  مليـون   8755.74 بلغت  إجماليـة  بقيمـة  تنمـوًيا 

73 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا  12.95 % من إجمالي المبالـغ المقدمـة، منها 

اآلسيوية.  القارة  في  تنموًيا  وبرنامًجا  مشروًعا   22 و  اإلفريقية  القارة  في 

قطاع  في  الصندوق  مولها  التي  التنموية  والبرامج  المشاريع  عدد  وبلغ 

الطاقة 70 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا بقيمة إجمالية بلغت 10858.66 مليون 

ريال، شكلت 16.07 % من إجمالي المبالغ، منها 30 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا 

واحًدا  آسيا ومشروًعا  تنموًيا في  وبرنامًجا  39 مشروًعا  و  إفريقيا  قارة  في 

العالم. من  أخرى  مناطق  في 

أما في قطاع الصناعة والتعدين فقد مّول الصندوق 18 مشروًعا وبرنامًجا 

تنموًيا بقيمة إجمالية بلغت 1942.60 مليون ريال، شكلت ما نسبته 2.87 % 

من إجمالي المبالغ، منها 12 مشروًعا وبرنامًجا تنموًيا في القارة اإلفريقية 

و 6 مشاريع وبرامج تنموية في القارة اآلسيوية، أما القطاعات األخرى فقد 

بلغت  إجمالية  بقيمة  تنموًيا  وبرنامًجا  مشروًعا   43 تمويل  من  استفادت 

منها  المبالغ،  إجمالي  من   % 7.32 نسبته  ما  مثلت  ريال،  مليون   4947.41

وبرنامًجا  13 مشروًعا  و  اإلفريقية  القارة  تنموًيا في  27 مشروًعا وبرنامًجا 

تنموًيا في القارة اآلسيوية و 3 مشاريع وبرامج تنموية في مناطق أخرى 

مع  قرض  تمويل  اتفاقيتي  توقيع  في  الصندوق  ساهم  كما  العالم،  من 

المنظمات الدولية بمبلغ إجمالي قدرة 905.01 مليون ريال، تمثل ما نسبته 

1.34 % من إجمالي المبالغ، ويتضح ذلك في الرسم التالي:

الطاقة
عدد المشاريع والبرامج:  1

المبلغ: 111.06
عدد المشاريع والبرامج:  3

المبلغ: 165.00

القطاعات األخرى

مناطق 
أخرى

الطاقة

عدد المشاريع والبرامج:  22
المبلغ: 2043.56

عدد المشاريع والبرامج:  6
المبلغ: 665.39

عدد المشاريع والبرامج:  39
المبلغ: 6455.06

عدد المشاريع والبرامج:  13
المبلغ: 1534.10

القطاعات األخرى

آسيا

الصناعة والتعدينالزراعة
عدد االتفاقيات:  2

المبلغ: 905.01

المنظمات الدولية

الصناعة والتعدينالزراعة

الطاقة

عدد المشاريع والبرامج:  73
المبلغ: 6712.18

عدد المشاريع والبرامج:  12
المبلغ: 1277.21

عدد المشاريع والبرامج:  30
المبلغ: 4292.54

عدد المشاريع والبرامج:  27
المبلغ: 3248.31

القطاعات األخرى

إفريقيا
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إجمالي التمويل المشترك 

تكمن أهمية التمويل المشترك والذي يعني إشتراك الصندوق مع أكثر من جهة تنموية في 
بمجهود  تتحقق  ال  قد  التي  الكبيرة  للمشاريع  الالزم  التمويل  لتوفير  معين  مشروع  تمويل 
في  المشروع  خطة  تنفيذ  على  يساعد  مما  المستفيدة،  الدولة  أو  واحدة  تمويلية  مؤسسة 
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 باهتمام مشترك من الجميع، وعلى ضوء ذلك بلغ عدد اتفاقيات الصندوق 
األخرى  التنموية  المؤسسات  للمشاريع مع  المشترك  التمويل  إطار  التي تمت في  اإلقراضية 
حتى نهاية سنة 2019م ما مجموعة 420 اتفاقية قرض من إجمالي عدد االتفاقيات الموقعة، 
وصل إجمالي مبالغها إلى 34909.10 مليون ريال شكلت ما نسبته 51.64 ٪ من إجمالي مبالغ 

القروض الموقعة. ويتضح ذلك في الرسم التالي:

)بماليين الرياالت(

آسيا

القروض الموقعة

القروض الممولة 
تموياًل مشترًكا

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

العدد:  271
المبالغ: 27014.27

العدد:  134
المبالغ: 14932.70

%55.28

مناطق 
أخرى

القروض الموقعة

القروض الممولة 
تموياًل مشترًكا

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

العدد:  21
المبالغ: 1547.44

العدد:  8
المبالغ: 526.35

% 34.01

اإلجمالي

نسبة مبالغ القروض الممولة تمويًل مشترًكا القروض الممولة تمويًل مشترًكاالقروض الموقعة

من مبالغ القروض الموقعة لكل منطقة المبلغالعددالمبلغالعدد

71467594.8342034909.10% 51.64

إفريقيا

القروض الموقعة

القروض الممولة 
تموياًل مشترًكا

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

العدد:  420
المبالغ: 38128.11

العدد:  278
المبالغ: 19450.05

% 50.58

المنطقة
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المسحوبات التراكمية

المالية  المخصصات  من  سحبها  تم  التي  المبالغ  إجمالي  التراكمية  المسحوبات  ُتمثل 
االحتياجات  بين  تناسب  إيجاد  إلى  الصندوق  يسعى  ذلك  ضوء  وعلى  الموقعة،  للقروض 
يتم  أن  على  ويحرص  الزمنية،  الناحية  من  لها  المخصصة  والمبالغ  للمشاريع  الفعلية 
في  تنفيذها  يتم  حتى  لها  المقررة  الزمنية  البرامج  حسب  القروض  حصيلة  من  السحب 

الوقت المناسب، وقد بلغ إجمالي المسحوبات التراكمية من مبالغ القروض التي قدمها 
الصندوق منذ بداية نشاطه اإلقراضي وحتى نهاية سنة 2019م ما مجموعة 46506.97 
مليون ريال شكلت 68.80 ٪ من إجمالي مبالغ القروض التراكمية الموقعة. ويتضح ذلك 

التالي: الرسم  في 

)بماليين الرياالت(

إفريقيا

عدد المنظماتعدد الدول  عدد الدول  عدد الدول  

اتفاقيات القروض 
الموقعة

اتفاقيات القروض 
الموقعة

اتفاقيات القروض 
الموقعة

اتفاقيات القروض 
الموقعة

المسحوباتالمسحوباتالمسحوباتالمسحوبات

نسبة المسحوبات من 
إجمالي مبالغ القروض 
الموقعة لكل منطقة

نسبة المسحوبات من 
إجمالي مبالغ القروض 
الموقعة لكل منطقة

نسبة المسحوبات من 
إجمالي مبالغ القروض 
الموقعة لكل منطقة

نسبة المسحوبات من 
إجمالي مبالغ القروض 
الموقعة لكل منطقة

462981

العدد:  420
المبالغ: 38128.11

العدد:  271
المبالغ: 27014.27

العدد:  21
المبالغ: 1547.44

العدد:  2
المبالغ: 905.01

المبلغ: 750.30المبلغ: 1218.46المبلغ: 18914.02المبلغ: 25624.19

%67.20%70.01%78.74%82.90

مناطق آسيا
أخرى

اإلجمالي
عدد الدول / المنظمات

اتفاقيات القروض الموقعة
المسحوبات

متوسط نسبة المسحوبات من إجمالي مبالغ 

القروض الموقعة لكل منطقة المبلغالعدد

8471467594.8346506.97% 68.80

المنظماتالمنطقة
 الدولية
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جهود الصندوق في دعم الطاقة المتجددة 
الدول  إليها  تحتاج  التي  التنموية  القطاعات  أهم  من  البديلة  أو  المتجددة  الطاقة  ُتعد 
النامية في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، فهي الخيار األنسب في الوقت الراهن 
من  يصاحبها  وما  المناخ  بتغير  المرتبطة  القضايا  تفرضها  التي  التحديات  تزايد  مع  سيما  ال 
تساهم  والتي  العالم  مستوى  على  والكربون  الغاز  انبعاث  وزيادة  الحراري  االحتباس  زيادة 
في  المائية  األحياء  ونفوق  الفيضانات  كحدوث  الطبيعية  الظواهر  تأثير  زيادة  في  بدورها 
المناخ  تغير  في  الرئيسي  المساهم  التقليدية  الطاقة  استخدام  وُيعد  والمحيطات،  البحار 
العالم، ومع  انبعاثات غازات االحتباس الحراري في  60 % من إجمالي  حيث تتسبب في حوالي 
على  الكربونية  االنبعاثات  تخفيض  في  ودورها  الطاقة  ألهمية  الدولي  المجتمع  استشعار 
مستوى العالم فقد نص الهدف السابع "طاقة نظيفة بأسعار معقولة" من أهداف التنمية 
بتكلفة  الحديثة  الطاقة  خدمات  على  الجميع  حصول  تعزيز  على  2030م  لسنة  المستدامة 
الطاقة  مصادر  بمجموعة  المتجددة  الطاقة  حصة  في  كبيرة  زيادة  تحقيق  بهدف  ميسورة 
تعزيز  وكذلك  الطاقة،  استخدام  كفاءة  في  للتحسن  العالمي  المعدل  ومضاعفة  العالمية، 
التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما في ذلك 
للطاقة وتكنولوجيا  التحتية  البنى  االستثمار في  المتجددة، وتشجيع  بالطاقة  المتعلقة  تلك 
وتحسين  التحتية  الُبنى  نطاق  توسيع  إلى  باإلضافة  2030م،  سنة  بحلول  النظيفة  الطاقة 
في  للجميع  والمستدامة  الحديثة  الطاقة  خدمات  تقديم  أجل  من  التكنولوجيا  مستوى 
والبلدان  النامية،  الصغيرة  الجزرية  والدول  نمًوا  البلدان  أقل  في  وبخاصة  النامية،  البلدان 
النامية غير الساحلية. وإدراكًا من الصندوق السعودي للتنمية بأهمية دعم وتنمية قطاع 
2019م  سنة  نهاية  وحتى  اإلقراضي  نشاطه  بداية  منذ  ساهم  فقد  المتجددة،  الطاقة 
خالل  من  وذلك  نامية،  دول   9 في  المتجددة  الطاقة  لقطاع  قرض  اتفاقية   15 تمويل  في 
وبناء  األنهار  مسارات  تحويل  تشمل  الكهرومائية  الطاقة  إلنتاج  سًدا   11 وتحسين  إنشاء 
مصدات وسدود ومولدات لتحويل القوة المائية إلى مصدر للطاقة المستدامة والمتجددة 
ريال  مليون   2420.84 الغرض  لهذا  المقدمة  القروض  إجمالي  بلغت  وقد  والنظيفة، 
إجمالي  وبحجم  الطاقة،  قطاع  لدعم  الموجهة  القروض  إجمالي  من   ٪ 22.08 نسبة  تعادل 
القارة  حظيت  وقد  ميجاوات.   42.033 بلغ  المتجددة  الطاقة  مشاريع  لتشغيل  الُجهد  من 
ريال. فيما  1240.96 مليون  اتفاقيات قروض لمشاريع تنموية بلغت قيمتها  بـ9  اإلفريقية 
ريال.  مليون   1179.88 قيمتها  بلغت  تنموية  قروض  اتفاقيات  بـ6  اآلسيوية  القارة  حظيت 

وآسيا. إفريقيا  قارتي  في  المتجددة  للطاقة  الصندوق  لدعم  عرض  يلي  وفيما 
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أواًل: دعم قطاع الطاقة المتجددة في قارة إفريقيا: 
 7 دعم  خالل  من  المتجددة  الطاقة  في  للتنمية  السعودي  الصندوق  دور  برز 
مشاريع في 7 دول إفريقية هي بوركينا فاسو والسودان وغانا وغينيا والكاميرون 
قدره  إجمالي  بمبلغ  قروض  اتفاقيات   9 توقيع  خالل  من  نفذت  ومدغشقر  وكينيا 
قارة  في  المتجددة  الطاقة  لمشاريع  عرض  يلي  ما  وفي  ريال،  مليون   1240.96

 : إفريقيا
1. مشروع سد مروي في جمهورية السودان: 

السودان  الصندوق في تمويل مشروع سد مروي في جمهورية  كانت مشاركة 
 788.00 اتفاقيتي قرض إحداهما قرض إضافي، بمبلغ إجمالي قدره  عبر توقيع 
الكهرباء  على  المتزايد  الطلب  تلبية  إلى  المشروع  هذا  ويهدف  ريال،  مليون 
مدينة  من  قريب  سد  إنشاء  خالل  من  وذلك  إنتاجها  في  الحاصل  العجز  وتغطية 
الكهربائية،  الطاقة  لتوليد  المياه  تلك  واستغالل  النيل  نهر  مياه  لتجميع  مروي 

ميجاوات.  1250 بـ  والمقدرة 
2. مشروع كبونج لتوليد الكهرباء بالقوة المائية في جمهورية غانا:

الكهرباء  لتوليد  كبونج  مشروع  لتمويل  قرض  اتفاقية  توقيع  الصندوق  شهد 
ريال،  مليون   114.70 قدره  إجمالي  بمبلغ  غانا  جمهورية  في  المائية  بالقوة 
لتوليد  أساسية  ووحدة  الفولتا،  نهر  عبر  سد  بناء  إلى  المشروع  هذا  ويهدف 
إنشاء  إلى  باإلضافة  ميجاوات،   160 اإلجمالية  طاقتها  تبلغ  الكهربائية  الطاقة 
وشبكة  األساسية  المحطة  بين  يصل  كيلوفولت   161 بجهد  مزدوج  نقل  خط 
أسعار  ازدياد  مجابهة  في  غانا  جمهورية  المشروع  هذا  يساعد  وسوف  الهيئة، 

الكهربائية. الطاقة  إلى  بالحاجة  يفي  كما  الوقود 
3. مشروع سونج لولو لتوليد الكهرباء بالقوة المائية في جمهورية الكاميرون:

الكهرباء  لتوليد  لولو  سونج  مشروع  لتمويل  قرض  اتفاقية  الصندوق  وّقع 
مليون   105.90 قدره  إجمالي  بمبلغ  الكاميرون  جمهورية  في  المائية  بالقوة 

لتوليد  الساناجا ومحطة كهرباء  لبناء سد على نهر  المشروع  ريال، ويهدف هذا 
ميجاوات.  180 والمقدرة  الطاقة 

المائيـــة القوة  من  الكهربائيــة  الطاقــة  لتوليد  كارافيــــري  سد  مشــــروع   .4 
     في جمهورية غينيا:

الطاقة  لتوليد  كارافيري  سد  مشروع  تمويل  في  بقرضين  الصندوق  ساهم 
 110.00 إجماليهما  يبلغ  غينيا  جمهورية  في  المائية  القوة  من  الكهربائية 
الطاقة  على  المتزايد  الطلب  مواجهة  إلى  المشروع  هذا  ويهدف  ريال،  مليون 
كهربائية  محطة  إنشاء  خالل  من  وذلك  ومامو،  كوناكري  لمنطقتي  الكهربائية 

ميجاوات.  75 بطاقة 
المائية في جمهورية مدغشقر: بالطاقة  الكهرباء  لتوليد  انديكاليكا  5. مشروع 

قّدم الصندوق قرض لتمويل مشروع انديكاليكا لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية 
هذا  ويهدف  ريال،  مليون   42.40 قدره  إجمالي  بمبلغ  مدغشقر  جمهورية  في 
يبلغ  إنشاء سد خرساني  الطاقة وذلك من خالل  الطلب على  تلبية  إلى  المشروع 
28 ميجاوات. 125 متًرا وإنشاء محطة كهربائية بطاقة  أمتار بطول   10 ارتفاعه 

6. مشروع سد كمبينجا في جمهورية بوركينافاسو:
فاسو  بوركينا  جمهورية  في  كمبينجا  سد  مشروع  تمويل  في  الصندوق  شارك 
بمبلغ إجمالي قدره 40.00 مليون ريال، ويهدف هذا المشروع إلى إيصال الطاقة 
الكهربائية إلى مدينة واجادوجو وذلك من خالل تشييد سد ترابي بإرتفاع 40 متًرا 

40 جيجاوات. على نهر كومبينجا إلنتاج حوالي 
الكهربائية في جمهورية كينيا: الطاقة  لتوليد  7. مشروع كمبيري 

جمهورية  في  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  كمبيري  سد  مشروع  الصندوق  مّول 
عمل  إلى  المشروع  هذا  ويهدف  ريال،  مليون   39.96 قدره  إجمالي  بمبلغ  كينيا 
الموجودة  الكهرومائية  المحطة  عن  كيلومتًرا   35 يبعد  الذي  تانا  نهر  على  سد 

ميجاوات.  140 حوالي  إلنتاج  وذلك  كنداروما  في 

مشروع تحت الضوء
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ثانًيا: دعم قطاع الطاقة المتجددة في قارة آسيا: 
كان دور الصندوق السعودي للتنمية واضحًا في القارة اآلسيوية 
في  المتجددة  الطاقة  في  قروض  اتفاقيات   6 توقيع  خالل  من 
 1179.88 قدره  إجمالي  بمبلغ  والنيبال  باكستان  هما  دولتين 
في  المتجددة  الطاقة  لمشاريع  عرض  يلي  ما  وفي  ريال.  مليون 

آسيا: قارة 
النيبال:  1. مشروع مارشندي الكهرومائي في 

الكهرومائي  مارشندي  مشروع  تمويل  في  الصندوق  ساهم 
مليون   45.39 قدره  إجمالي  بمبلغ  النيبال  جمهورية  في 
والمدن  العاصمة  حاجة  سد  إلى  المشروع  هذا  ويهدف  ريال، 
الكهرومائية  الطاقة  من  النيبال  جمهورية  في  المجاورة 
على  تحويلي  سد  تشييد  طريق  عن  وذلك  1999م،  سنة  حتى 
العاصمة  غرب  كيلومتًرا   110 حوالي  بعد  على  مارشندي  نهر 

كاتماندو.
النيبال:  2. مشروع بودي قانجا للطاقة الكهرومائية في 

في  قانجا  بودي  مشروع  لتمويل  قرض  الصندوق  قّدم 
ريال،  مليون   112.50 قدره  إجمالي  بمبلغ  النيبال  جمهورية 
من  البالد  في  الطاقة  قطاع  دعم  إلى  المشروع  هذا  ويهدف 
على  تساعد  التي  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  معدل  زيادة  خالل 
وتحسين  التعليم  معدل  كزيادة  التنموية  األهداف  تحقيق 

الضرورية. االحتياجات  وتلبية  الصحة 
3. مشروع محطة كهرباء بيبري الحرارية في جمهورية باكستان: 
بيبري  كهرباء  محطة  مشروع  تمويل  في  الصندوق  شارك 
 218.92 قدره  إجمالي  بمبلغ  باكستان  جمهورية  في  الحرارية 
الكهربائية  الطاقة  زيادة  إلى  المشروع  ويهدف  ريال،  مليون 
بطاقة  بخارية  وحدة  بتركيب  كراتشي  كهرباء  لشركة 
خطوط  إنشاء  مع  بيبري  في  ميجاوات   200 قدرها  استيعابية 
المحتملة  الزيادة  لمقابلة  األخرى  واالحتياجات  الكهرباء  نقل 

كراتشي. منطقة  في  الكهرباء  إلستهالك 

الصندوق السعودي للتنمية | التقرير السنوي 2019 58



)المرحلة الحرارية  بيبري  كهرباء  محطة  مشروع   .4 
     الثانية( في جمهورية باكستان:

كهرباء  محطة  مشروع  تمويل  في  الصندوق  ساهم 
جمهورية  في  الثانية(  )المرحلة  الحرارية  بيبري 
ريال،  مليون   128.07 قدره  إجمالي  بمبلغ  باكستان 
الطاقة  قطاع  تعزيز  إلى  المشروع  هذا  ويهدف 
بإضافة  المحدود  كراتشي  كهرباء  لشركة  الكهربائية 
وحدة مولدات 200 ميجاوات إلى محطة بيبري للطاقة 
خطوط  تجهيز  على  أيضًا  المشروع  ويحتوي  الحرارية، 

بذلك. المتعلقة  والتسهيالت  النقل 
الكهرومائي جهلم  نيلم  محطة  إنشاء  مشروع   .5 

      في جمهورية باكستان:
جهلم  نيلم  مشروع  تمويل  في  الصندوق  ساهم 
بتوقيع  مساهمته  خالل  من  باكستان  جمهورية  في 
اتفاقيتي قرض إحداهما قرض إضافي بمبلغ إجمالي 
675.00 مليون ريال، ويهدف هذا المشروع إلى  قدره 
في  الكهربائية  الطاقة  على  المتزايد  الطلب  تلبية 
محطة  إنشاء  طريق  عن  وكشمير  جامو  أزاد  إقليم 
مظفر  مدينة  من  بالقرب  الكهرومائية  جهلم  نيلم 
مياه  استجالب  طريق  عن  وذلك  اإلقليم،  عاصمة  أباد 
كاالس  شاتر  في  التوليد  محطة  موقع  إلى  نيلم  نهر 
شبكة  مع  الجديدة  المحطة  وربط  أباد  مظفر  جنوب 
سد  في  للمساهمة  باكستان  في  الوطنية  الكهرباء 
يساهم  كما  الكهربائية،  الطاقة  في  المتزايد  العجز 
الطاقة  إنتاج  على  االعتماد  من  التقليل  في  المشروع 
المعيشة  العالية ورفع مستوى  الحرارية ذات األسعار 
والمحافظة  االقتصادي  الوضع  وتحسين  اإلقليم  في 
قليلة  نظيفة  طاقة  على  والحصول  البيئة  على 

. لتكلفة ا
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باكستان

4 عدد اتفاقيات القروض: 
1021.99 مليون ريال المبلغ: 
200 ميجاوات حجم الميجاوات: 
البديلة: %4.52 الطاقة  نسبة استخدام 

الكاميرون

نيبال

كينيا

السودان

بوركينا فاسو

غينيا

غانا

مدغشقر

2 عدد اتفاقيات القروض: 
157.89 مليون ريال المبلغ: 
حجم الميجاوات: -
البديلة: %2.58 الطاقة  نسبة استخدام 

1 عدد اتفاقيات القروض: 
39.96 مليون ريال المبلغ: 
140 ميجاوات حجم الميجاوات: 
البديلة: %15.99 الطاقة  نسبة استخدام 

1 عدد اتفاقيات القروض: 
42.40 مليون ريال المبلغ: 
28 ميجاوات حجم الميجاوات: 
بيانات البديلة: التوجد  الطاقة  نسبة استخدام 

1 عدد اتفاقيات القروض: 
105.90 مليون ريال المبلغ: 
180 ميجاوات حجم الميجاوات: 
البديلة: ٪5.73 الطاقة  نسبة استخدام 

1 عدد اتفاقيات القروض: 
114.70 مليون ريال المبلغ: 

160 ميجاوات حجم الميجاوات: 
البديلة: ٪7.99 الطاقة  نسبة استخدام 

2 عدد اتفاقيات القروض: 
110.00 مليون ريال المبلغ: 

75 ميجاوات حجم الميجاوات: 
بيانات البديلة: التوجد  الطاقة  نسبة استخدام 

1 عدد اتفاقيات القروض: 
40.00 مليون ريال المبلغ: 

40.000 ميجاوات حجم الميجاوات: 
بيانات البديلة: التوجد  الطاقة  نسبة استخدام 

2 عدد اتفاقيات القروض: 
788.00 مليون ريال المبلغ: 

1250 ميجاوات حجم الميجاوات: 
البديلة: %5.11 الطاقة  نسبة استخدام 

قروض مشاريع الطاقة المتجددة المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية

15 عدد اتفاقيات القروض

2420.84 اإلجمالي )مليون ريال(

42.033 إجمالي حجم الميجاوات
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الفصل الثالث
نشاط الصندوق في مجال تمويل وضمان الصادرات الوطنية
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نشاط برنامج الصادرات السعودية لسنة 2019م

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. 
ويستعرض الجزء األول من هذا الفصل نشاط البرنامج في عمليات التمويل للصادرات الوطنية من خالل التمويل المباشر وخطوط التمويل، ويغطي الجزء الثاني خدمة ضمان وائتمان الصادرات الوطنية، 

كما يستعرض الجزء الثالث النشاط التسويقي للبرنامج.

توقيع اتفاقية لبرنامج الصادرات السعودية 
مع شركة تبوك للصناعات الدوائية.
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استمر البرنامج في تقديم التسهيالت للصادرات الوطنية من خالل خدمات التمويل )مباشر وخطوط(، حيث اعتمد البرنامج خالل هذه السنة 6 عمليات تمويل تصديرية لسلع غير نفطية بقيمة 
إجمالية بلغت 1841 مليون ريال. كما وّقع البرنامج خالل السنة 2019م ما مجموعة 7 عمليات تمويل تصديرية لسلع غير نفطية بقيمة إجمالية بلغت 15390 مليون ريال. وبذلك بلغ إجمالي عدد 
عمليات تمويل الصادرات الوطنية غير النفطية التي اعتمدها البرنامج منذ انطالق نشاطه في سنة 1422هـ/2001م ما مجموعة 293 عملية بقيمة إجمالية بلغت 81441 مليون ريال، شملت 38 
دولة تمثلت في 5 قارات حول العالم، إضافة إلى أنها غطت كل من الصناعات التحويلية والتشييد والزراعة والتعدين واألنشطة المالية وذلك حسب التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية، ويتضح 

ذلك في الجداول التالية:

توقيع برنامج الصادرات السعودية اتفاقية 
تمويل صادرات سعودية في مملكة البحرين.

أواًل: نشاط التمويل
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المبلغالُمصدرالسلعة /الخدمةالدولة

منتجات صناعيةبنجالديش
مصنع شركة االقمشة 

المنسوجة
15,000,000

بتروكيماوياتالسعودية
شركة الجبيل للصناعات 

الكيماوية جنا
52,500,000

225,000,000متنوعانابيبتركمانستان

187,500,000شركة صناعات الخريفمتنوعمصر

1,350,000,000ارامكومنتجات بتروليةموريشيوس

11,250,000متنوعخط تمويلموريتانيا

1,841,250,000اإلجمالي 

)ريال سعودي(جدول رقم )3-2(جدول رقم )1-3( )بماليين الرياالت( العمليات الموقعةالعمليات المعتمدة

العمليات المعتمدة والموقعة خالل السنة

المبلغالُمصدرالسلعة /الخدمةالدولة

12,150,000,000ارامكومشتقات بتروليةباكستان

1,125,000,000متنوعمتنوعالبحرين

750,000,000ارامكومشتقات بتروليةتونس

األردن
خط تمويل

)تجديد مدة الخط(
11,250,000متنوع

11,250,000متنوعخط تمويلموريتانيا

موريتانيا
خط تمويل

)تجديد مدة الخط(
15,000,000متنوع

1,327,500,000متنوعمتنوعالبحرين

15,390,000,000اإلجمالي
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)ريال سعودي(

إجمالي مبلغ التمويلإجمالي عدد العملياتالدولة

8569,693,850االمارات

2848,835,189,423مصر

422,212,500,000تركيا

802,926,834,186السودان

241,261,346,719اليمن

3487,500,000السنغال

237,796,859الواليات المتحدة

181,720,840,000السعودية*

1115,303,750,000باكستان

118,750,000السيشل

13,262,500سوريا

42,633,000,000البحرين

6386,250,000موريتانيا

إجمالي مبلغ التمويلإجمالي عدد العملياتالدولة

3168,750,000زامبيا

111,250,000غانا

27,794,675جنوب السودان

2202,500,000بنجالديش

1187,500,000كوبا

363,750,000المغرب

14268,762,500األردن

2375,000,000تركمانستان

2262,500,000االرجنتين

6825,000,000تونس

13,750,000سيرالنكا

356,250,000الجزائر

115,000,000أذربيجان

إجمالي المعتمد )تمويل مباشر ــ خطوط تمويل( التراكمي حسب الدول 

جدول رقم )3-3(

إجمالي مبلغ التمويلإجمالي عدد العملياتالدولة

6431,250,000لبنان

3305,625,000إيران

1187,500,000المكسيك

4134,000,000إثيوبيا

11,350,000,000موريشيوس

118,750,000البوسنة والهرسك

156,250,000الصين

266,000,000الكويت

111,250,000تنزانيا

118,750,000جيبوتي

11,842,810قطر

215,531,563كازاخستان

29381,441,270,085اإلجمالي

* تمويل ُمّصدر لصالح عدة مستوردين.
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إجمالي المعتمد )تمويل مباشر ــ خطوط تمويل( التراكمي حسب القارات 

القارة
إجمالي عدد 

العمليات
إجمالي مبلغ

التمويل

14325,445,904,941آسيا

14355,301,318,285إفريقيا

3225,296,859أمريكا الشمالية

3450,000,000أمريكا الجنوبية

118,750,000أوروبا

29381,441,270,085اإلجمالي

جدول رقم )4-3(

150

120

90

60

30

0

إجمالي مبلغ التمويل

إجمالي عدد العمليات

أوروباأمريكا الجنوبيةإفريقياآسيا أمريكا الشمالية

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

)ريال سعودي(
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إجمالي المعتمد )تمويل مباشر ــ خطوط تمويل( التراكمي حسب التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية

الصناعات التحويلية

التشييد

الزراعة

عدد العمليات 144

71,055,472,328 ر.س

عدد العمليات 36

6,097,666,532 ر.س

عدد العمليات 2

21,966,125 ر.س

التعدين

أنشطة مالية

اإلجمالي

عدد العمليات 1

عدد العمليات 110

4,262,787,500 ر.س

عدد العمليات 293
81,441,270,085 ر.س

3,377,600 ر.س
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ثانًيا: نشاط الضمان

قام البرنامج خالل السنة المالية 1441/1440هـ )2019م( بتجديد وتوقيع 17 وثيقة ضمان صادرات سعودية غير نفطية بقيمة إجمالية تجاوزت 3640 مليون ريال، وبذلك 
310 وثائق ضمان  2019م ما مجموعة  2003م وحتى نهاية سنة  يصبح إجمالي عدد الوثائق التي قام البرنامج بإصدارها منذ انطالق خدمة ضمان الصادرات في سنة 
تراكمية لصادرات سعودية بقيمة إجمالية بلغت 33933 مليون ريال، شملت 90 دولة تمثلت في 6 قارات حول العالم، كما بلغ إجمالي عدد السقوف المصدرة لصالح تلك 
الوثائق 9157 سقف، إضافة إلى أنها غطت كل من الصناعات التحويلية والزراعة والتعدين واألنشطة المالية والتأمينية وذلك حسب التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية، 

ويتضح ذلك في جدول رقم )5-3(.

اإلجمالياسم الشركةرقم الوثيقةم
4,211,250مجمع أسترا الصناعي لألسمدة والمبيدات الزراعية - استراكيم13/101
12,663,750شركة ارنون للصناعات البالستيكية23/102
6,262,500شركة صناعات الخريف33/104
8,471,250شركة منير المنيف للبالستيك44/107
20,981,250شركة الخزف السعودي55/118
1,666,657,500الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(66/125
339,731,250شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات77/128
917,062,500شركة التعدين العربية السعودية )معادن(816/141
23,081,250شركة مصنع العبيكان للزجاج917/142

7,387,500شركة خدمات األسمنت للصناعة1019/144
6,900,000شركة اتحاد صناعة العلب1119/145
64,125,000تبوك الدوائية1219/146
106,875,000بنك الرياض132007/002
182,062,500البنك السعودي الفرنسي142012/003
80,437,500مجموعة سامبا المالية152013/004
95,625,000البنك السعودي لالستثمار162013/005
97,500,000البنك السعودي البريطاني )ساب(172015/006

3,640,035,000اإلجمالي

)بماليين الرياالت(العمليات الموقعة والمجددة خالل سنة 2019مجدول رقم )5-3(
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 قيمة السقوفعدد السقوف المعتمدةالدولةم
 المعتمدة

1337,001ألبانيا1

2461,392,197,790الجزائر2

360,000,000األرجنتين3

16164,181,668أستراليا4

1225,000النمسا5

111104,615,891البحرين6

172617,062,000بنجالديش7

17208,998,600بلجيكا8

3303,750بنين9

1395,153البوسنه والهرسك10

2375,000بوتسوانا11

951,750,000البرازيل12

2013,130,138كندا13

229,226,673تشيلي14

15162,000,000الصين15

11,500,000كولومبيا16

820,467,731كوت ديفوار17

187,491,191قبرص18

11,125,000الدومينيك19

139789,137,771مصر20

2065,088,075بريطانيا21

132,264,235إستونيا22

3195,437,500إثيوبيا23

 قيمة السقوفعدد السقوف المعتمدةالدولةم
 المعتمدة

35276,511,194فرنسا24

61,635,709جامبيا25

2083,574,653ألمانيا26

563,750,000غانا27

135,675,873اليونان28

524,937,500نذرالند29

21,500,000هندوراس30

17,500,000هونج كونج31

11,125,000هنغاريا32

4641,295,925,098الهند33

722,500,000إندونيسيا34

71429,301,849إيران35

1820,643,023إيطاليا36

7202,500,000اليابان37

4601,380,585,945األردن38

66262,350,000كينيا39

289567,151,054الكويت40

51,612,500التفيا41

3031,641,691,676لبنان42

1646,664,993ليبيا43

152,731,286ليتوانيا44

424,503,576مالوي45

26338,092,886ماليزيا46

وثائق نشاط الضمان التراكمي حسب الدول حتى نهاية السنة المالية 1441/1440هـ )2019م(

)بماليين الرياالت(جدول رقم )6-3(
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 قيمة السقوفعدد السقوف المعتمدةالدولةم
 المعتمدة

5806,250مالي47

2393,750مالطا48

1637,500موريتانيا49

30181,500,000موريشيوس50

152860,318,089المغرب51

6592,733موزمبيق52

97224,250,000نيبال53

75187,893,188نيوزيلندا54

179,031النيجر55

1695,625,000نيجيريا56

152,500,000النرويج57

357805,010,348ُعمان58

1842,405,446,624باكستان59

12,163,750بيرو60

26,750,000الفلبين61

1010,932,926بولندا62

166,298,913البرتغال63

152329,806,845قطر64

21,276,534رومانيا65

115,193,503روسيا66

1375,000رواندا67

1010,246,001سلفادور68

11185,437,500سنغافورة69

 قيمة السقوفعدد السقوف المعتمدةالدولةم
 المعتمدة

1,1593,615,957,326جنوب إفريقيا70

8172,875,000كوريا الجنوبية71

4362,381,516إسبانيا72

84319,125,000سيرالنكا73

34233,813,719السودان74

1937,500السويد75

24789,355,384سويسرا76

3481,294,292,960سوريا77

2526,486,089تنزانيا78

13277,500,000تايالند79

3577,500توجو80

98200,850,866تونس81

1841,763,314,283تركيا82

56379,386,694أمريكا83

1840,687,500أوغندا84

62,331,240أوكرانيا85

3,1218,648,645,099اإلمارات العربية المتحدة86

1375,000األورجواي87

1750,000أوزبكستان88

448,750,000فيتنام89

74212,125,474اليمن90

915733,933,825,609اإلجمالي

)ريال سعودي(

وثائق نشاط الضمان التراكمي حسب الدول حتى نهاية السنة المالية 1441/1440هـ )2019م(

تابع جدول رقم )6-3(
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اإلجماليعدد السقوفعدد الدولالقارة

291352,074,855أستراليا

26638221,699,691,248آسيا

2520757,955,130,421إفريقيا

747135,261,424أمريكا الجنوبية 

479395,141,831أمريكا الشمالية 

264833,396,525,830أوروبا

90915733,933,825,609اإلجمالي

جدول إحصائيات بيانات الضمان )السقوف المعتمدة( التراكمي حسب القارات حتى نهاية سنة 2019م

   جدول إحصائيات بيانات الضمان التراكمي حسب التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية 

مبلغ التمويلعدد الوثائق المعتمدةوصف الصناعات

24521,878,280,130الصناعات التحويلية

2073,590,000الزراعة

42,119,875,000التعدين

419,862,080,479أنشطة مالية وتأمينية

31033,933,825,609المجموع

73,590,000

21,878,280,130

2,119,875,000

9,862,080,479

رسم بياني يوضح بيانات الضمان حسب القطاعات

التعدين

الزراعة

الصناعات التحويلية

أنشطة مالية وتأمينية

جدول رقم )7-3(

جدول رقم )8-3(

رسم بياني يوضح بيانات الضمان حسب القارات
20

15

10

5

0
أسترالياآسياإفريقياأمريكا الجنوبيةأمريكا الشمالية أوروبا

)مليار ريال(

25

)ريال سعودي(

)ريال سعودي(
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1 - اللجان السعودية المشتركة مع الدول الصديقة:

إلى  المشتركة والتي تهدف  اللجان  العديد من  الصندوق في  البرنامج كممثل عن  شارك 
بحث تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية مع الدول الصديقة خالل سنة 2019م، وكانت على 

النحو التالي:

 2 - مجالس األعمال والملتقيات والوفود التجارية:
شارك البرنامج في مجالس األعمال المشتركة مع عدد من الدول الصديقة والتي ينظمها مجلس 
الغرف السعودية، من أجل التعريف ببرنامج الصادرات السعودية، وخالل سنة 2019م شارك البرنامج 

في مجالس األعمال التالية:

ثالًثا: النشاط التسويقي للبرنامج

مكان اإلنعقاداسم اللجنةم

الرياضاللجنة السعودية النمساوية المشتركة1

الرياضاللجنة السعودية األرجنتينية المشتركة2

الرياضاللجنة السعودية الزامبية المشتركة3

دكا – بنجالديشاللجنة السعودية البنجالديشية المشتركة4

تيرانا - ألبانيااللجنة السعودية األلبانية المشتركة5

باكو - أذربيجاناللجنة السعودية األذربيجانية المشتركة6

برلين - ألمانيااللجنة السعودية األلمانية المشتركة7

مكان اإلنعقادالنشاطم

الرياضملتقى األعمال السعودي – الُعماني1

الرياضمجلس األعمال السعودي – التونسي2

الرياضمجلس األعمال السعودي – المصري3

الرياضملتقى األعمال السعودي – األلباني4

الرياضملتقى األعمال السعودي – الشيشاني5

الرياضملتقى األعمال السعودي – األوزبكي6

الرياضملتقى األعمال السعودي – الفلبيني7

الرياضملتقى األعمال السعودي – البرازيلي8

الرياضمجلس األعمال السعودي – اإليرلندي9

جاكرتا - إندونيسيامجلس األعمال السعودي – اإلندونيسي10

باكو - أذربيجانمنتدى األعمال السعودي – األذربيجاني11

بورتو نوفو - بنينوفد أصحاب األعمال إلى بنين12

هانوي - فيتناموفد أصحاب األعمال السعودي – الفيتنامي13

صوفيا – بلغارياملتقى األعمال السعودي – البلغاري14

برلين - ألمانيامنتدى األعمال السعودي األلماني15

جدول رقم )9-3(

جدول رقم )10-3(
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3 – مجاالت التعاون مع الملحقيات التجارية في المملكة:

في إطار سعي البرنامج لتعزيز التعاون مع الملحقيات التجارية األجنبية العاملة في المملكة، فقد 
عقد البرنامج خالل سنة 2019م عدد من االجتماعات ذات العالقة، ومن أبرزها ما يلي:

 1 – زيارة مسؤول القسم التجاري بسفارة النمسا على رأس الوفد الزائر من القطاع الخاص بالنمسا،
        لمقر البرنامج وُقّدم عرض موجز عن الخدمات والتسهيالت التي يقدمها البرنامج والتي يمكن
        للشركات االستفادة منها. كما قدمت احدى الشركات عرضًا تعريفيًا بمجال أعمالها ومنجزاتها.

يرافقه مستشار  إبراهيم مومبا،  السيد/  المملكة  زامبيا لدى  زيارة سعادة سفير جمهورية   – 2 
               ونائب السفير. وقدم مدير عام برنامج الصادرات األستاذ/ عبدالمحسن الخّيال خالل االجتماع تعريف
         ببرنامج الصادرات السعودية وما يمكن أن يقدمه للمستوردين من زامبيا الراغبين في استيراد

       منتجات من المملكة.

 3 – سعادة سفير جمهورية كوبا لدى المملكة السيد/ أوالندو ريكيحو غوال، وهدفت زيارة السفير
السلع لمستوردي  تسهيالت  من  يقدمه  وما  السعودية  الصادرات  برنامج  على  التعرف  إلى       
           والخدمات الوطنية، كما بحث مع مدير عام برنامج الصادرات األستاذ/ عبدالمحسن الخّيال إمكانية

       توقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق لتعزيز التعاون في مجال الصادرات.

التي  والخدمات  البرنامج  على  للتعرف  وذلك  جونيور،  باي  السيد/  الصيني  التجاري  الملحق   –  4 
         يقدمها، والرغبة في تفعيل مذكرتي التفاهم الموقعة مع كل من بنك الصادرات والواردات 
            الصيني، وشركة سينوشور الصينية، باإلضافة إلى بحث مجاالت التعاون مع المؤسسات الصينية

        التي تعمل في المملكة.

الغانية البنوك  مع  البرنامج  خدمات  من  االستفادة  لمناقشة  غانا  جمهورية  سفير  سعادة   –  5 
         والقطاع الخاص إلستيراد معدات زراعية. 

6 – زيارة سعادة سفير جمهورية بنجالديش للتعرف على البرنامج والخدمات التي يقدمها.

 7 – زار وفد من البرنامج سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى غانا وجرى االجتماع مع سعادة السفير 
لتستفيد  االمكانية  لديها  التي  الغانية  الجهات  مع  التواصل  تسهيل  عمليات  ومناقشة     

      من خدمات البرنامج. 

4 – أنشطة التسويق األخرى:

وتعريفهم البرنامج  لزيارة  الوطنية  والمصانع  الشركات  من  العديد  بدعوة  اإلدارة  قامت   –  1 
        بتسهيالت التمويل التي يقدمها وكيفية االستفادة منها.

2 – تم إصدار العدد 69 من نشرة البرنامج والتي تغطي جميع أنشطة البرنامج خالل العام 2019م.

3 – تمت المشاركة في 19 معرض وندوة محلية ودولية.

5 – التواصل الداخلي مع الُمصدرين المحليين:

تم التواصل مع عدد من الشركات والمصانع الوطنية والمستثمرين األجانب )FDIs( في مختلف 
مناطق المملكة من أجل التعريف بتسهيالت التمويل والضمان الذي يقدمه البرنامج، والرسم 

التالي يوضح توزيع الشركات التي تم التواصل معها حسب مناطق المملكة:

6 – برنامج عون لتهيئة رؤساء البعثات:

 شارك الصندوق من خالل المختصين بالبرنامج في حلقات نقاش برنامج عون لتهيئة رؤساء البعثات 
وموزمبيق،  كونج،  هونج  إلى  المملكة  بعثات  رؤساء  مع  الخصوص  وجه  وعلى  بالخارج  للعمل 
سعود  األمير  معهد  فيها  يعمل  التي  العمل  أجندة  ضمن  وموريشيوس  وجيبوتي،  والنمسا، 
الفيصل للدراسات الدبلوماسية بهدف بحث العالقات السياسية واالقتصادية بين المملكة والدول 

المعنية وُسبل تعزيزها وما يمكن أن تساهم فيه كل جهة مشاركة بهذا الخصوص.

% 2.46
% 1.64 % 3.28

% 3.28
% 2.46

إجمالي الشركات
)122(

% 20.49

% 16.39

% 10.66

% 20.49

% 4.10
% 6.56

% 8.20

المنطقة الشرقيةمنطقة الرياض

منطقة الحدود الشمالية

منطقة المدينة المنورة

منطقة الباحةمنطقة تبوك

منطقة عسيرمنطقة مكة المكرمة

منطقة جازان

منطقة القصيم

منطقة الجوفمنطقة حائل
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قام البرنامج منذ انطالقه بأنشطة تسويقية هدفت إلى التعريف بالبرنامج وتسهيالت التمويل والضمان التي يقدمها ومن أبرز هذه األنشطة ما يلي:

ملخص نشاط التسويق حتى نهاية سنة 2019م 

اسم مجلس األعمالم

البحرين1

اإلمارات العربية المتحدة2

ُعمان3

اليمن4

األردن5

لبنان6

العراق7

باكستان8

كوريا9

تايوان10

روسيا11

ماليزيا12

الهند13

الصين14

إندونيسيا15

سنغافورة16

كازاخستان17

اليابان18

أستراليا19

جنوب إفريقيا20

المغرب21

اسم مجلس األعمالم

بولندا22

تركيا23

التشيك24

إيرلندا25

الدنمارك26

ألمانيا27

سويسرا28

إيطاليا29

بريطانيا30

السويد31

المجر32

النمسا33

إسبانيا34

فرنسا35

مصر36

السودان37

تونس38

الجزائر39

كندا40

نيوزيلندا41

جيبوتي42

2 - مجالس األعمال السعودية المشتركة مع الدول التالية:

اسم اللجنةم
اللجنة التركية1

اللجنة التركمانية2

اللجنة الجيبوتية3

اللجنة النيجيرية4

اللجنة السنغالية5

اللجنة الجزائرية6

اللجنة الموريتانية7

اللجنة الباكستانية8

اللجنة البرناوية9

اللجنة السودانية10

اللجنة الهندية11

اللجنة األوكرانية12

اللجنة األوزبكية13

اللجنة التايوانية14

اللجنة التونسية15

اللجنة األلمانية16

اللجنة البرتغالية17

اللجنة السورية18

اللجنة اليمنية19

اللجنة الفنلندية20

اللجنة الليبية21

اللجنة الكندية22

اللجنة المصرية23

اللجنة الجنوب إفريقية24

اسم اللجنةم
اللجنة اإلندونيسية25

اللجنة اإلثيوبية26

اللجنة الفيتنامية27

اللجنة األذربيجانية28

اللجنة القرغيزية29

اللجنة الكورية30

اللجنة األرجنتينية31

اللجنة الصينية32

اللجنة اإلسبانية33

اللجنة اإليطالية34

اللجنة المغربية35

اللجنة النمساوية36

اللجنة األردنية37

اللجنة الكازاخستانية38

اللجنة البنجالديشية39

اللجنة الماليزية40

اللجنة األلبانية41

اللجنة السويسرية42

اللجنة الروسية43

اللجنة الفرنسية44

اللجنة الزامبية45

اللجنة الطاجيكية46

اللجنة اإليرانية47

اللجنة الفلبينية48

3 -األنشطة التسويقية األخرى:1 - اللجان السعودية المشتركة مع الدول األخرى:

عدداسم النشاطم

3إصدار دليل الُمصدرين1

69نشرة أخبار البرنامج2

3دليل خدمات التمويل3

3دليل خدمات الضمان4 

465معارض وندوات5 

1055زيارات ميدانية للُمصدرين6

573عدد الُمصدرين المسجلين7

جدول رقم )3-13(جدول رقم )3-12(جدول رقم )11-3(
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اتفاقيات قروض الصندوق الموقعة حتى نهاية السنة المالية 1441/1440هـ )2019م(ملحق )1(: إفريقيا

)بـمـاليـيـن الريـاالت(

)بماليين الرياالت( )بماليين الرياالت(

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

إثيوبيا

70.50- طريق أزيزو ــ متمة

852.50

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(

281.25- إعادة تأهيل وترقية طريق ديبري ماركوس ــ موتا
243.75- المرحلة الثانية من البرنامج الوطني األول للمياه والصرف الصحي

إرتيريا
155.25- التوليد والنقل الكهربائي

230.25
40.97- تخضير إرتيريا

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

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

413.42

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 نيانزاالك(

22.13- طريق بوجمبورا ــ نياماتينجا )قرض إضافي(

37.5037.50- المستشفى الوطني المرجعي في مملكة سوازيالندإي سواتيني

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(

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة
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ملحق )1(: إفريقيا
)بماليين الرياالت( )بماليين الرياالت(

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 )الجزء: أنجوري 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 إعـداد دراســة الجـدوى االقتصاديـة والتصميمـات لمشـروع المجمـع 
1.22  الصناعي والزراعي لفول الصويا

25.00- إعادة تأهيل طريق تانجواري ــ سنكاسي

17.00- استصالح 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

تابع
تونس

16.00- حماية سد سيدي سعد

4355.80

96.15- تزويد مدينة صفاقس بالمياه الصالحة للشرب

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
483.75- 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(

228.00- حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولةالمجموعالمبلغاسم المشروعالدولة
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)بـمـاليـيـن الريـاالت(

)بماليين الرياالت( )بماليين الرياالت(

ملحق )1(: إفريقيا

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

جامبيا

23.30- مطار يوندوم الدولي

598.80

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(

187.50- الطرق في منطقة بانجول الكبرى

39.38- إنشاء صالة كبار الزوار في مطار بانجول الدولي في منطقة بانجول الكبرى

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

تابع

الجزائر

20.47- بناء وتجهيز خمس ثانويات ومدرسة متوسطة في عدة واليات

1270.97

8.12- ترميم اإلسكان االجتماعي بالعاصمة الجزائر

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

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

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

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة
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)بماليين الرياالت()بماليين الرياالت(

ملحق )1(: إفريقيا

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 للريفزيمبابوي

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

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

 تابع
السنغال

8.41- قناة وطريق فرون دوتير بداكار

1298.12

22.00- دعم القطاعات االقتصادية

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

150.00- المرحلة الثانية من البرنامج المستعجل للتنمية القروية

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة
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)بماليين الرياالت( )بماليين الرياالت(

ملحق )1(: إفريقيا

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

تابع

غانا

48.00- ترميم مينائي تيما وتاكورادي

466.66

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(

75.00- ترميم وتوسعة مستشفى بولقاتانقا اإلقليمي )قرض إضافي(

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

سيراليون

4.33- المرحلة األولى من مشروع المستشفيات )الخدمات االستشارية(

123.83

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

37.50- طريق كينيما ــ بونديمبو

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

45.00- تأهيل وتوسعة كلية فوراباي في جامعة سيراليون

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

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

غانا

114.70- كبونج لتوليد الكهرباء بالقوة المائية

16.94- مخازن الحبوب

11.39- معهد العلوم في أكرا

الصندوق السعودي للتنمية | التقرير السنوي 2019 80



)بماليين الرياالت()بماليين الرياالت(

ملحق )1(: إفريقيا

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

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

كوت ديفوار

37.50- طريق سنقروبو ــ ياموسكرو

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

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

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

تابع

كوت ديفوار

56.00- مياه الشرب لمدينة أبنغورو والمناطق المجاورة لها

392.45

85.20- مستشفى أبوبو الجامعي

56.25- البرنامج الريادي لدعم التنمية الريفية

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

537.20

34.59- طريق كينيا ــ السودان

114.20- طريق ثيكا ــ جاريسا ــ لبوي

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
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ملحق )1(: إفريقيا

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

761.84

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

22.00- دعم المؤسسات العامة

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 في  
   حوض باني وفي سلنجي(

56.25

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

)بماليين الرياالت( )بماليين الرياالت(

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولةالمجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

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

225.00- تزويد مدينة نصر بمياه الشرب

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 بن عبدالعزيز )المرحلة الثانية(

425.00- التجمعات السكنية بسيناء )المرحلة الثانية(

الصندوق السعودي للتنمية | التقرير السنوي 2019 82



ملحق )1(: إفريقيا
)بماليين الرياالت()بماليين الرياالت(

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع

مصر

1050.00- طريق النفق ــ طابا

8537.53

105.00- تطوير طريق عرضي رقم )1( )المرحلة األولى(

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

50.00- توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات

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

45.00- تنمية اإلسكان االجتماعي بمنطقة سلوان بالناظور ومنطقة 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

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

95.00- شبكة توزيع المياه بمدينة نواكشوط

75.00- األمن الغذائي

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع

المغرب

50.00- بناء وتجهيز المستشفى الجامعي بفاس )قرض إضافي(

4483.00

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

750.00- القطار الفائق السرعة طنجة ــ الدار البيضاء

375.00- تزويد أربع مناطق بالماء الصالح للشرب

1875.00- دعم القطاع المالي
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ملحق )1(: إفريقيا

 مجموع قروض إفريقيا

38128.11 مليون ريال

)بماليين الرياالت( )بماليين الرياالت(

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

45.00ـ تشييد وتجهيز مدرستين ثانويتين ومعهدين فنيين في محافظتي كابودلقاو ونياسا

33.75- تشييد وتجهيز مستشفى نامبوال العام

56.25- كهرباء الريف بمحافظة نياسا

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولةالمجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

النيجر

17.77- اإلسكان وصوامع الغالل

487.15

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(

75.00ـ إعادة تأهيل طريق لوقا ــ دوتشي

تابع

موريتانيا

112.50- الحرم الجامعي الجديد في نواكشوط

1969.85

131.25- طريق إعوينات إزبل - جيكني - عدل بكرو

127.50- أركيز الزراعي

375.00- الربط الكهربائي بين نواكشوط والزويرات

37.50- توسعة وإعادة تأهيل قناة كوندي

 - إنشاء الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 1 )نواكشوط ــ اكجوجت ــ بنشاب( 
93.75   والطريق الوطني رقم 4 )نواكشوط ــ نواذيبو(
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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(

1964.88

26.25- توسعة كهرباء العقبة )المرحلة الثانية(
59.28- مياه ومجاري عّمان

49.86- مياه العقبة

38.50- سكة حديد الحسا ــ المنزل

61.25- توسعة ميناء العقبة

83.43- مياه عّمان )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(

187.50- إنشاء مدارس في محافظات مختلفة

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

أفغانستان

195.00- طريق كابل ــ قندهار ــ هرات

810.00

187.50- طريق آرملك ــ سابزاك ــ قلعة نو

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

180.00- الطريق الدائري في كابل )المرحلة األولى(

187.50- إنشاء مدارس في أفغانستان

إندونيسيا

237.75- توسعة مصنع السماد الكيميائي

1533.83

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(

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

131.25- تطوير التعليم في سبع جامعات

208.50- تطوير جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنق )المرحلة الثانية( في جاوا الشرقية

122.63- تطوير وتحديث جامعة والية جاكرتا )المرحلة الثانية(

83.63- إنشاء مستشفى جامعة بانكولو

أوزبكستان

60.00- تشييد وتجهيز مدارس ثانوية في جمهورية أوزبكستان

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(

)بماليين الرياالت( )بماليين الرياالت(

ملحق )1(: آسيا
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ملحق )1(: آسيا

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع
 أوزبكستان

112.50- برنامج المساكن الريفية الحديثة في منطقة كراكالبكستان

1035.85

 - 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(

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(
187.50- تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و 66 كيلوفولت

100.00- برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية

بنجالديش
225.96- إصالح السكك الحديدية

4.60- جيبرهات إلستغالل مناجم حجر الكلس

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع
بنجالديش

279.98- سماد اليوريا بشيتاجونج

1916.31

32.67- تحديث خطوط السكك الحديدية

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(

)بماليين الرياالت( )بماليين الرياالت(
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ملحق )1(: آسيا

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع
تركيا

29.66- المستشفى التعليمي والتطبيقي بجامعة ديكوز ايلول

1090.63

138.00- المستشفى التعليمي وكلية الطب ومركز األبحاث بجامعة كوجيلي

81.37- وصالت الطرق والجسور

83.00- توفير المياه في بولو

سيرالنكا

99.90- مياه ومجاري كولومبو

1592.78

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 كالوقنقا

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 لكالوقنقا

105.00- تطوير منطقة جامعة ويامبا

60.00- تطوير حوض كالوقنقا )قرض إضافي(

187.50- إنشاء كلية للطب في جامعة سابرموا في محافظة سابرموا

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(

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

سورية

67.49- مرفأ طرطوس

2303.84

73.13- مرفأ الالذقية

55.69- طريق دمشق ــ الحدود اللبنانية

50.00- مستشفى تشرين العسكري

69.64- محطة التوليد البخارية في بانياس

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

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

)بماليين الرياالت( )بماليين الرياالت(
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v

ملحق )1(: آسيا

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

تابع
الصين

- إنشاء وتجهيز مستشفى سكة الحديد المركزي في
93.75   مدينة هانجونق بإقليم شانشي

1881.25

112.50- تشييد وتجهيز مركز مدينة شونق شينق شايوان الثقافي

90.00- إنشاء مباني في جامعة ليوليانج بإقليم شانشي

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

 - التطوير البيئي للمناطق المأهولة بقومية الهوي في منطقة جينتاي
93.75   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

- إعادة تشييد وتأهيل المناطق المتأثرة بالزلزال في مدن ياءان 
   وباوشينق ولوشانش بإقليم سيشوان

112.50

131.25- تشييد وتجهيز ثالثة مستشفيات في مقاطعة يانبيان بإقليم جيلين

طاجكستان

22.50- طريق شكيف ــ زيقار

651.38

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

93.75- تطوير أنظمة مصادر المياه والري في إقليم خاتلون

75.0075.00- تطوير الطرق في مندناوالفلبين

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

فيتنام

55.00- مستشفى باك كان العام ومركز التدريب الطبي التابع له

539.26

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

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

55.88- تطوير البنية التحتية في محافظة دونق ثاب

45.0045.00- طريق كراقندا ــ أستاناكازاخستان

قيرغيزستان

56.25- طريق بشكيك ــ توروقارت

637.50

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

112.50- تطوير شبكات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية

131.25- إعادة إنشاء وتأهيل طريق ايسيكول الدائري

)بماليين الرياالت( )بماليين الرياالت(
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ملحق )1(: آسيا

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

كوريا الجنوبية

122.50- تطوير مينائي بوسان وموخو

362.27

123.02- تطوير وبناء بعض الطرق

116.75- تطوير ميناء جامشون

)بماليين الرياالت( )بماليين الرياالت(

لبنان

54.27- ترميم وتجهيز مباني الجامعة اللبنانية

1020.00

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

41.25- الطرق الرئيسية في منطقة إقليم الخروب

26.25- طريق البترون ــ تنورين

56.25- بناء كليات الجامعة اللبنانية فرع طرابلس

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

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

v
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ملحق )1(: آسيا

 مجموع قروض آسيا

27014.27  مليون ريال

30.0030.00- تطوير نظام الري لسد كانيانميانمار

نيبال

45.40- مارشندي الكهرومائي

565.00

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

112.50- برنامج إعادة إعمار المنازل والمرافق الصحية والتعليمية المتضررة من الزلزال

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

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولةالمجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

)بماليين الرياالت( )بماليين الرياالت(

تابع

اليمن

10.21- كلية الزراعة بجامعة صنعاء

2140.09

93.75- توسعة محطة كهرباء العاصمة
93.75- توسعة محطة الكهرباء في عدن

187.50- محطة توليد كهرباء غازية في مأرب
187.50- إنشاء معاهد تقنية ومراكز تدريب مهنية

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
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ملحق )1(: مناطق أخرى والمنظمات الدولية

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

ألبانيا
45.00- إنشاء الطريق الجانبي لمدينة دورس

138.75 93.75- إنشاء طريق تيرانا ــ الباسان ــ تشوكوس ــ تشالف ــ بلوتش

111.06111.06- تشيسف للطاقةالبرازيل

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 آبياساموا الغربية

)بماليين الرياالت()بماليين الرياالت(

مليون ريال67594.83إجمالي مبالغ قروض الصندوق لكل من إفريقيا وآسيا ومناطق أخرى والمنظمات الدولية

المجموعالمبلغاسم المشروعالدولة

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

ـ ميتروفيتشيكوسوفو 60.0060.00- الطريق السريع بريشتيناـ 

مالطا

70.60- مرسى شلوك

153.60

41.00- تحلية المياه المالحة

42.00- ميناء مرسى شلوك )المرحلة الثانية(

1547.44مجموع قروض مناطق أخرى                                                                                                                            

المنظمات 
الدولية

)IDA( 441.19- المؤسسة الدولية للتنمية

905.01 )IDA( 463.82- المؤسسة الدولية للتنمية

905.01مجموع قروض المنظمات الدولية
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 مساهمات المملكة العربية السعودية في مؤسسات التنمية العربية واإلقليمية والدولية ملحق )2)
حتى نهاية السنة المالية 1441/1440هـ )2019م(

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

المدفوعالمكتتب فيه
3,726,000,000552,379,500552,379,500 صندوق النقد العربي*1

9,555,161,5422,367,912,7532,367,611,700 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

1,105,440,000168,415,100168,405,786الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي**5

1,310,000,000500,000,000500,000,000تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق العربي6

69,874,458,00016,417,584,0001,889,220,000البنك اإلسالمي للتنمية***7
407,635,44082,800,00041,424,913المؤسسة 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
27,493,000,00051,038,00051,038,000مؤسسة التمويل الدولية 12
1,918,721,00059,813,00011,354,632الوكالة الدولية لضمان االستثمار 13
3,461,546,0001,055,662,000903,262,000صندوق األوبك للتنمية الدولية14
252,821,000,0008,022,800,000484,603,160البنك الدولي لإلنشاء والتعمير15
652,824,429,00013,719,839,80013,719,839,800صندوق النقد الدولي16
247,926,152,3407,761,212,2027,761,212,202االتفاقيات الجديدة لالقراض، صندوق النقد الدولي17
433,000,000,00015,000,000,00015,000,000,000اتفاقيات االقراض الثنائية، صندوق النقد الدولي18
30,000,0002,000,0002,000,000صندوق استقرار القطاع المالي، صندوق النقد الدولي19

38,000,000,000500,000,000500,000,000الصندوق االستمنائي للنمو والحد من الفقر،صندوق النقد الدولي20

54,900,0002,500,0002,500,000صندوق المساعد الفنية لمكافحة غسل االموال،صندوق النقد الدولي21

266,868,000,0002,765,594,6572,702,284,657هيئة التنمية الدولية22
284,610,133..............................برنامج الخليج العربي للتنمية ـ أجفند23
103,561,813,800193,912,2008,757,333بنك التنمية األفريقي 24

393,318,193235,569,867...............صندوق التنمية األفريقي 25
100,000,000,0002,544,600,000508,900,000البنك االسيوي لالستثمار في البنية التحتية****26

455,780,000455,780,000...............الصندوق الدولي للتنمية الزراعية27

* 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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الجهات المشاركة في التمويل مع الصندوق حتى نهاية السنة المالية 1441/1440هـ )2019م(ملحق )3) 

الــجــهــة الــجــهــة
بنك التسليف اإليطالي البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

البنك اليوغسالفي للتعاون االقتصادي صندوق النقد الدولي

بنك إنسكليدا اإلسكندنافي   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

الوكالة السويدية للتنمية الدولية وكالة التنمية الدولية 

مؤسسة التنمية السويسرية برنامج الغذاء العالمي

إدارة التنمية البريطانية لما وراء البحار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

الوكالة الدنماركية للتنمية الدولية البنك اإلسالمي للتنمية

صندوق التصنيع في الدول النامية )الدنمارك( صندوق األوبك للتنمية الدولية

بنك اإلعمار األلماني بنك التنمية اإلفريقي

البنك األلماني )دويتشه بانك( المصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا

صندوق التعاون الفرنسي الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

الخزانة المركزية للتعاون االقتصادي )فرنسا( مؤسسة تنمية دول الكومنولث

الوكالة الفرنسية للتنمية صندوق التنمية اإلفريقي

هيئة تنمية الصادرات )كندا( الصندوق اإلقليمي لتنمية اإلتحاد االقتصادي لدول غرب إفريقيا

الوكالة الكندية للتنمية الدولية  )EBID( بنك المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا لالستثمار والتنمية

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  )BDEAC( بنك التنمية لدول إفريقيا الوسطى

بنك التنمية لألمريكتين وكالة تنمية حوض نهر السنغال 

المؤسسة الخيرية األمريكية لتحديات األلفية بنك شرق وجنوب إفريقيا للتجارة والتنمية 

بنك التصدير واالستيراد األمريكي الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

بنك التنمية الكاريبي صندوق أبو ظبي للتنمية

بنك الصين للتصدير واإلستيراد الصندوق العراقي للتنمية الخارجية

)OECF( صندوق ماوراء للتعاون االقتصادي بنك االستثمار األوروبي

بنك التصدير واالستيراد الياباني الصندوق األوروبي للتنمية

البنك الياباني للتعاون الدولي    السوق االوربية المشتركة

البنك اآلسيوي للتنمية البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير
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