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كلمة التقديم

أحمد بن عقيل الخطيب
  رئيس مجلس اإلدارة

يســرني باألصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أقــدم التقريــر الســنوي للصنــدوق 
ــتمرار  ــدوق لالس ــا الصن ــي بذله ــود الت ــح الجه ــذي يوض ــة 2021م، وال ــنة المالي ــة للس ــعودي للتنمي الس
فــي أداء رســالته لدعــم جهــود المملكــة فــي تعزيــز التنميــة فــي الــدول المتلقيــة لمســاعداته، بالرغــم 
مــن الثــار الســلبية الناتجــة عــن جائحــة كورونــا التــي تســببت فــي تعطــل العمــل لكثيــر مــن المشــاريع 
التنمويــة لصعوبــة وصــول الســلع وتقديــم الخدمــات ومتابعــة ســير تنفيــذ األعمــال لتلــك المشــاريع ، ممــا 
أدى إلــى تباطــئ وتيــرة النجــاز فــي العديــد مــن المشــاريع ســواء التــي يمولهــا الصنــدوق مباشــرة أو 
مــن خــالل التمويــل المشــترك مــع المؤسســات الدوليــة التنمويــة األخــرى، إضافــة إلــى صعوبــة العــداد 

لتقييــم تمويــل مشــاريع تنمويــة جديــدة.

ونحــن فــي الصنــدوق نعمــل مــن منطلــق دورنــا األساســي كقنــاة رئيســية لتقديــم مســاعدات التنميــة 
الرســمية للمملكــة العربيــة الســعودية، التــي بلغــت مســاهمته حتــى نهايــة العــام 2021م مبلــغ 69328 
مليــون ريــال لتمويــل 695 مشــروعًا وبرنامجــًا تنمويــًا، منهــا 408 مشــروعات وبرامــج فــي إفريقيــا و265 

مشــروعًا وبرنامجــًا فــي آســيا و22 مشــروعًا وبرنامجــًا فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم.

ــه - مســيرته فــي تحقيــق األهــداف الســامية  ــإذن الل إننــي علــى ثقــة مــن أن الصنــدوق ســيواصل - ب
التــي تتبناهــا حكومــة مــولي خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن – حفظهمــا اللــه – 
فــي دعــم التنميــة علــى الســاحة الدوليــة وتعزيــز دور المملكــة كشــريك فاعــل فــي المجتمــع الدولــي، 
ســعيًا إلــى مســاعدة الجميــع بــال اســتثناء ودون النظــر إلــى الُبعــد الجغرافــي أو الدينــي، لتمكيــن الــدول 

الشــقيقة والصديقــة مــن تحقيــق أهدافهــا التنمويــة وتحســين مســتويات معيشــة شــعوبها.

والله ولي التوفيق،،،

11 الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 2021



نبذة عن الصندوق مقر الصندوق السعودي للتنمية في العاصمة السعودية الرياض
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التأسيس:

ُأســـس الصنـــدوق السعـــــودي للتنمية 
بمـــــوجب المـــــــرسوم الملكـــي رقــــــــم 
)م/ 48( الصـــــادر فـي 1394/8/14ه 
الموافق 1974/9/1م، وبدأ أعماله بتاريخ 

1395/2/18هـ الموافق 1975/3/1م.

اإلدارة والتنظيم:

الصندوق مؤسســـة عامة تتمتع بشخصية 
معنوية وذمة مالية مســـتقلة، وله مجلس 
إدارة مكـــون مـــن عشـــرة أعضـــاء، ويتولـــى 
ــة  ــلطة التنفيذيـ الرئيـــس التنفيـــذي السـ
فيــــه، وهــــو المســـــؤول عن تنفيــذ قـرارات 

اإلدارة. مجلس 

األهداف:

يتمثـــل الهـــدف الرئيـــس للصنـــدوق، كمـــا هـــو 
محـــدد فـــي نظامه، في اإلســـهام فـــي تمويل 
المشروعات اإلنمائيــة في الدول الناميــة عن 
طريـــــق منـــح القـــــروض لتلك الدول، وتقديـــــم 
ِمنـــح للمعونـــة الفنيـــــة لتمويـــــل الدراســـــات 

والدعـــم المؤسســـي.

رأس المال:

بـــدأ الصندوق نشـــاطه بـــرأس مال 
قدره عشرة  آلف مليون ريال مقدم 
مـــن حكومـــة المملكـــة، وُرفع رأس 
مالـــه علـــى ثـــالث مراحـــل ليصبـــــح 
واحًدا وثالثيــــن ألف مليـــــون ريال 

سعودي.

 تمويل المشروعات اإلنمائية 

يتمثـــل إســـهام الصنـــدوق فـــي تقديـــم 
محـــدد  غيـــر  ونشـــاطه  قـــروض ميســـرة، 
ـــرة  ـــل مباش ـــة، ويتعام ـــة الجغرافي ـــن الناحي م
مـــع حكومـــات الـــدول الناميـــة لإلســـهام 
فـــي تمويـــل المشـــروعات اإلنمائيـــة ذات 
األولويـــة. ويعطـــي الصنـــدوق األولويـــة 
فـــي التمويـــل للـــدول األقـــل نمـــوًا وذات 

المنخفـــض. الدخـــل 

- يتضمن نظام الصندوق القواعد األساسية لتقديم القروض اإلنمائية.
- تمويل القروض اإلنمائية للمشروعات التنموية.

- يمنح الصندوق القروض اإلنمائية مراعًيا الشروط التالية:

أ .  أن تثبـــت للصنـــدوق الجـــدوى القتصاديـــة أو الجتماعيـــة للمشـــروع المطلـــوب 
تمويلـــه فـــي البلـــد المقتـــرض.

ب . أن يتوفر التمويل لكامل المشروع المطلوب تقديم القرض لتمويله.

ج. أن ُيدفع مبلغ القرض وُيسترد بالريال السعودي.

د. أل يتجاوز مبلغ القرض ألي مشروع نسبة 5% من رأس مال الصندوق.

هــــ. أل يتجـــاوز مجمـــوع مبالـــغ القـــروض الممنوحـــة ألي بلـــد فـــي آن واحـــد نســـبة %10 
مـــن رأس مـــال الصنـــدوق.

مجاالت 
النشاط

نبذة عن الصندوق
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اتجاهات القروض المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية

تمويل مشروعات تنموية في مجاالت الطاقة والبنية التحتية والنقل والمياه واالتصاالت في باكستان
تحــت رعايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع، ودولــة رئيــس الــوزراء الباكســتاني، وقــع 
معالــي رئيــس مجلــس إدارة الصنــدوق الســعودي للتنميــة األســتاذ/ أحمــد بــن عقيــل الخطيــب، مذكــرة تفاهــم إطاريــة مــع معالــي وزيــر الشــؤون الخارجيــة الباكســتاني 
الســيد/ مخــدوم شــاه محمــود قريشــي. وقــد شــملت التفاقيــة مســاهمة المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــالل الصنــدوق الســعودي للتنميــة فــي تمويــل مشــروعات 

تنمويــة فــي مجــالت الطاقــة والبنيــة التحتيــة والنقــل والميــاه والتصــالت فــي جمهوريــة باكســتان اإلســالمية.
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التركيز على القطاعات 
القتصادية والجتماعية ذات 

األولوية للدول النامية

تتوجه قروض الصندوق إلى: مساندة الدول النامية ذات الموارد االقتصادية والمالية 
المحدودة والتي تتسم بأنها:

  أقل نموًا.

  أشد فقرًا.

  ذات احتياجات تنموية أساسية.

  حبيسة غير ساحلية.

  تواجــه تحديــات اقتصاديــة واجتماعيــة منهــا قلــة المــوارد 

الطبيعيــة وارتفــاع معــدلت النمــو الســكاني.

  تطوير البنية التحتية األساسية من خالل توسيع شبكات النقل والتصالت.

  تعزيز الحماية من األمراض واألوبئة من خالل دعم قطاع الصحة.

  تنمية وتطوير الموارد البشرية.

  توفير الطاقة للجميع.

  تحقيق األمن الغذائي والمائي.

  المحافظة على البيئة والصحة العامة.

  توفير السكن المالئم للفئات محدودة الدخل.

  تطوير الصناعة وأعمال التعدين.

اتجاهات القروض المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية

معظم نشاط الصندوق 
في قارتي آسيا وإفريقيا

مساعدة الدول النامية التي 
تعاني من عجز في تحقيق 
األهداف التنموية العالمية

القطاعيالجغرافي
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أواًل: اتفاقيات القروض الموقعة
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الفصل األول
النشاط التنموي خالل السنة المالية

1443/1442هـ )2021م( 01

توقيع اتفاقية تمويل مشروع دعم 
قطاع التعليم في جمهورية  سيراليون

17 الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 2021



اســتمراًرا لجهــود الصنــدوق فــي دعــم المشــروعات التنمويــة فــي الــدول الناميــة لتعزيــز مســيرة التنميــة الدوليــة، فقــد وقــع الصنــدوق 3 اتفاقيــات قــروض خــالل الســنة 
الماليــة 1443/1442هـــ )2021م( مــع 3 دول ناميــة، بقيمــة إجماليــة بلغــت 281.25 مليــون ريــال، وذلــك لإلســهام فــي تمويــل 3 مشــروعات تنمويــة، منهــا مشــروعان تنمويــان 
ــال،  ــا واحــدًا فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم بقيمــة إجماليــة بلغــت 112.50 مليــون ري فــي القــارة اإلفريقيــة بقيمــة إجماليــة بلغــت 168.75 مليــون ريــال، ومشــروًعا تنموًي

ويتضــح ذلــك فــي الرســم التالــي: ـ

كينيا

طريق )ساماتار ـــ واجير(

مبلغ القرض

75 مليون ريال
تاريخ التوقيع

1442/10/26هـ
2021/06/07م

سيراليون

دعم قطاع التعليم

مبلغ القرض

93.75  مليون ريال
تاريخ التوقيع

1442/09/14هـ
 2021/04/26م

المجموع الكلي )أ(

168.75
مليون ريال

اإلجمالي )أ+ب(

281.25 
مليون ريال

ألبانيا

إعادة تأهيل وإنشاء المرافق المحاذية 
للطريق الساحلي )فلورا ـــ اوريكوم(

مبلغ القرض

112.50 مليون ريال
تاريخ التوقيع

1442/08/23هـ
2021/04/05م

المجموع الكلي )ب(

112.50
مليون ريال

)ب( مناطق أخرى)أ( إفريقيا

ثانيًا: التوزيع القطاعي للقروض الموقعة أواًل: اتفاقيات القروض الموقعة
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اســتمر الصنــدوق خــالل ســنة 2021م فــي تمويــل بعــض المشــروعات والبرامــج التنمويــة فــي عــدد مــن الــدول الناميــة، شــملت تمويــل مشــروعات فــي قطاعــي النقــل 
والتصــالت والبنيــة الجتماعيــة متمثلــة فــي قطــاع الطــرق والتعليــم واإلســكان والتنميــة الحضريــة التــي تحظــى بأولويــة عاليــة فــي خطــط وبرامــج التنميــة لعــدد مــن 
ــم. إذ مــّول الصنــدوق مشــروعين تنموييــن فــي القــارة اإلفريقيــة فــي قطاعــي الطــرق والتعليــم بقيمــة  الــدول الناميــة فــي كل مــن إفريقيــا ومناطــق أخــرى مــن العال
إجماليــة بلغــت 168.75 مليــون ريــال، كمــا مــّول الصنــدوق مشــروًعا تنموًيــا واحــدًا فــي قطــاع اإلســكان والتنميــة الحضريــة فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم بقيمــة إجماليــة 

بلغــت 112.50 مليــون ريــال.

قطاع النقل 
واالتصاالت

اإلجمالي

الطرق

عدد المشروعات

1
المبلغ

75
النسبة من إجمالي المبالغ 

%26.67

التعليم

عدد المشروعات

1
المبلغ

93.75
النسبة من إجمالي المبالغ 

%33.33

اإلسكان والتنمية الحضرية

عدد المشروعات

1
المبلغ

112.50
النسبة من إجمالي المبالغ 

%40

عدد المشروعات

3

المبلغ

281.25
)مليون ريال(

قطاع البنية
االجتماعية

ثانيًا: التوزيع القطاعي للقروض الموقعة
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مشروع مستشفى هيتادو العام في جمهورية المالديف



مشروع
دعم قطاع التعليم 

255
مليون ريال

93.75
مليون ريال

1442/09/14هـ
2021/04/26م

ديسمبر 2025م

وزارة التعليم
الفني والعالي

ثالثًا: المشروعات الموقعة

سيراليون

أهداف ووصف المشروع

المــوارد  تنميــة  إلــى  المشــروع  يهــدف 
التعليــم  وكفــاءة  جــودة  ورفــع  البشــرية 
وذلــك لســد الفجــوة التعليميــة والمعرفيــة 
بيــن ســيراليون والعالــم. وُيعــد المشــروع 
مــن أولويــات حكومــة ســيراليون، إذ ينــدرج 
فــي إطــار إســتراتيجية التنميــة البشــرية 
للبلــد وتعزيــز التعليــم، والتــي تتماشــى 
فــي  الفقــر  مكافحــة  إســتراتيجية  مــع 
ــة  ــة ومــع إســتراتيجية الدول ــا الثاني مرحلته

التعليميــة. 
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مشروع
طريق )ساماتار ـــ واجير(

311.25
مليون ريال

75
مليون ريال

1442/10/26هـ
2021/06/07م

ديسمبر 2024م

هيئة الطرق السريعة 
الوطنية الكينية

أهداف ووصف المشروع

النقــل  إلــى دعــم قطــاع  المشــروع  يهــدف 
والتصــالت فــي جمهوريــة كينيــا، وذلــك مــن 
ــر مــن  خــالل إنشــاء طريــق بطــول 90 كيلومت
ــزًءا  ــروع ج ــد المش ــر. إذ ُيع ــى واجي ــاماتار إل س
ــق  ــاء الطري ــة لبن ــة الكيني ــج الحكوم ــن برنام م
بيــن مقاطعتــي إيزيولــو ومانديــرا. وســيعزز 
ــع  ــخاص والبضائ ــل األش ــة وتنق ــق حرك الطري
وغاريســا  وواجيــر  إيزولــو  مقاطعــات  بيــن 

ومانديــرا.

كينيـا
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مشروع
إعادة تأهيل وإنشاء 

المرافق المحاذية
للطريق الساحلي 
)فلورا ـــ اوريكوم(

112.50
مليون ريال

112.50
مليون ريال

1442/08/23هـ
2021/04/05م

ديسمبر 2023م

صندوق التنمية 
األلباني

أهداف ووصف المشروع

يهــدف المشــروع إلــى رفــع معاييــر تقديم 
الخدمــات لمنطقــة الشــاطئ المحاذيــة 
اوريكــوم(  ــــ  )فلــورا  الســاحلي  للطريــق 
ــر، بحيــث يشــمل  ــه 10 كيلومت ــغ طول البال
إنشــاء مســار للدراجــات ورصيــف للمشــاة 
ــى تشــييد  ومواقــف للســيارات إضافــة إل

ــق والمرافــق العامــة.  عــدد مــن الحدائ

ألبانيا
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باكستان

سد مهمند للطاقة 
الكهرومائية

المبلغ

901.25
)مليون ريال(

إفريقيا الوسطى

إضاءة طرق العاصمة في 
بانغي )المرحلة الثانية(

المبلغ

18.75
)مليون ريال(

السنغال

تهيئة وسفلتة طريق 
أوريفندي- ماتام الجزء 
)أوريفندي- نيقجيلون(

المبلغ

176.25
)مليون ريال(

أوغندا

بناء وتجهيز معهد القلب

المبلغ

112.50
)مليون ريال(

بوركينا فاسو

مستشفى مانقا اإلقليمي 
)المرحلة الثانية(

المبلغ

63.75
)مليون ريال(

ألبانيا

إنشاء طريق )تيرانا – الباسان – تشوكوس – 
تشالف بلوتش(  "قرض إضافي"

المبلغ

90.00
)مليون ريال(

رواندا

إيصال الكهرباء إلى بعض 
المناطق

المبلغ

75.00
)مليون ريال(

اإلجمالي

1437.50
)مليون ريال(

رابًعا: القروض الموافق عليها من مجلس اإلدارة
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مشروع 
سد مهمند

للطاقة الكهرومائية

2685
مليون ريال

901.25
مليون ريال

 2.2
مليون مستفيد

ديسمبر 2027م

1442/09/20هـ
2021/05/02م

أهداف ووصف المشروع

يهدف المشروع إلى توليد الطاقة الكهرومائية 
بقــدرة 800 ميجــاوات، باإلضافة إلى التخفيف 
من حدة الفيضانات والسيطرة عليها والتحكم 
فيهــا في المنطقة، وتوفير مياه الري لمناطق 
زراعيــة جديــدة بمســاحة 6773 هكتــار، وإمــداد 
ميــاه الشــرب لمدينــة بيشــاور بحجــم 13.30 
مليون متر مكعب/الســنة. ورفع معايير تقديم 
الخدمات لمنطقة الشــاطئ المحاذية للطريق 
الســاحلي )فلــورا ــــ اوريكــوم( البالــغ طولــه 10 
كيلومتــرات، ليشــمل إنشــاء مســار للدراجــات 
ورصيــف للمشــاة ومواقــف للســيارات وتأهيــل 
وإضافــة حدائــق ومرافــق عامــة. ُيعد الســد من 
الســدود الصخرية المكســوة بالخرسانة، ويبلغ 
ــن  ــغ حجــم التخزي ــر، ويبل ارتفــاع الســد 213 مت
ــب،  ــر مكع ــون مت ــد 1.594 ملي ــي للس اإلجمال
ويبلــغ حجــم التخزيــن الحــي 834 مليــون متــر 
مكعب، وبقدرة مركبة 2862 جيجاواط/ساعة، 
ويبلــغ الطــول اإلجمالــي للخــزان 56 كيلومتــر 

فــي المضيــق الصخــري لنهر ســوات.

باكستان
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مشروع
تهيئة وسفلتة طريق

أوريفندي ــ ماتام الجزء 
)أوريفندي ــ نيقجيلون(

176.25
مليون ريال

177.71
مليون ريال

  700
ألف مستفيد

يونيو 2024م

1442/09/20هـ
2021/05/02م

أهداف ووصف المشروع

يهــدف المشــروع إلــى تهيئــة وســفلتة طريــق 
ـ نيقجيلون البالغ طوله 62 كيلومتر  أوريفنديـ 
مع أعمال إنشاء مسالك ترابية وأسوار للمدارس 
المحاذيــة للطريــق وآبــار للميــاه وبنــاء وحــدات 
إســعافية علــى طــول الطريق لتنفيذ سياســة 
السالمة على الطريق ومعالجة المصابين في 
حالــة وقوع حادث علــى الطريق قبل أن ينقلوا 

إلــى المراكــز الطبية الكبرى.

أمــا فيمــا يخــص حفــر اآلبــار فمــن شــأنه توفيــر 
مياه الشــرب للمســافرين والسكان على طول 
الطريــق. كمــا يتمثــل الهــدف العــام للمشــروع 
فــي اإلســهام فــي مكافحــة الفقــر وزيــادة 
ــالل  ــن خ ــق م ــن المناط ــة بي ــادلت التجاري التب
تحســين التنقل في منطقة المشــروع. كما أن 
المشروع يحمل أهداف محددة وهي: تحسين 
مســتوى الخدمات على الطريق وتقليل وقت 
الســفر وتكلفــة تشــغيل المركبــات وتحســين 
الظروف المعيشــية لســكان منطقة المشروع 
من خالل استغالل اإلمكانات الزراعية والرعوية 
فــي المنطقــة وتعزيــز التبــادلت التجاريــة مــع 
الدول المجاورة مثل مالي وموريتانيا، باإلضافة 
إلى تســويق المنتجــات الزراعية وتســهيل نقل 

منتجــات التعدين.

السنغال
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مشروع
مستشفى

مانقا اإلقليمي
)المرحلة الثانية(

70.50
مليون ريال

63.75
مليون ريال

   340
ألف مستفيد

يناير 2024م

1442/09/20هـ
2021/05/02م

أهداف ووصف المشروع

يهــدف المشــروع فــي مرحلتــه الثانيــة إلــى 
تحســين الحالــة الصحية للســكان في منطقة 
المشــروع مــن خــالل تعزيــز األهــداف المحــددة 
للمرحلــة األولــى وهــي كالتالــي: تعزيــز توفيــر 
الخدمــات الصحيــة عاليــة الجــودة فــي منطقة 
المشروع، وتعزيز البنية التحتية والمعدات الخاصة 
بمستشــفى مانقــا من أجل الســتجابة لحالت 
الطوارئ، وتقوية المنصة الفنية للمستشفى 
 )CHR( بهــدف تحويــل المستشــفى اإلقليمي
 ،)CHUR( إلــى مستشــفى جامعــي إقليمــي
باإلضافــة إلــى تعزيــز البنية التحتيــة والمعدات 
الخاصة بالمستشفى من أجل تحسين المعايير 

األمنية.

بوركينا فاسو
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مشروع
إيصال الكهرباء

إلى بعض المناطق

154.50
مليون ريال

75
مليون ريال

   60
ألف مستفيد

ديسمبر 2024م

1442/09/20هـ
2021/05/02م

أهداف ووصف المشروع

يهدف المشروع إلى زيادة التنمية القتصادية 
والجتماعيــة فــي رواندا في إطار إســتراتيجية 
التنميــة القتصاديــة والحــد مــن الفقــر، وذلــك 
بإيصــال الكهربــاء إلــى ثــالث مناطــق متفرقــة 
بجمهوريــة روانــدا ولخدمــة 60 ألــف مســتفيد 
من خالل توريد وتركيب بناء خطوط وشــبكات 
توزيــع خطوط الضغط المتوســط والمنخفض 
ومحولت التوزيع، وإيصالها للمنازل وللخدمات 
الجتماعية والحكومية بطريقة قليلة التكلفة 
وعاليــة الموثوقيــة. كمــا ســيعزز المشــروع مــن 
النشــاطات القتصاديــة والزراعيــة والصناعيــة 
ممــا يــؤدي إلــى زيــادة التوظيــف وبالتالــي 

ــادة الدخل. زي

رواندا
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مشروع
إضاءة طرق العاصمة بانغي 

)المرحلة الثانية(

18.93
مليون ريال

18.75
مليون ريال

    100
ألف مستفيد

يونيو 2022م

1442/09/20هـ
2021/05/02م

أهداف ووصف المشروع

ــر إمــدادات  ــادة توفي يهــدف المشــروع إلــى زي
الطاقــة مــن خــالل اســتكمال إنــارة عــدة طــرق 
بطــول 70 كيلومتر في مدينة بانغي بالطاقة 
الشمسية، كما سيساعد المشروع في مكافحة 
الفقــر مــن خــالل تحفيــز األنشــطة الجتماعيــة 
والقتصادية في الطرق والشوارع المستهدفة 
ــذي ُيعــد جــزء مــن إســتراتيجية الحكومــة  وال
لمكافحــة الفقــر وتســهيل ُســبل وصــول فئــات 
المجتمع للطاقة. مما يساعد في خدمة المجتمع 
والمســاهمة في اســتئناف الحرفيين الشــباب 
ألنشــطتهم التجاريــة، وتوفيــر اإلضــاءة الالزمــة 
للطالب لغرض الدراســة، باإلضافة إلى تمكين 
الســكان المتضرريــن والنازحين من العودة إلى 

ديارهم.

إفريقيا الوسطى
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مشروع
بناء وتجهيز
معهد القلب

281.25
مليون ريال

112.50
مليون ريال

    624
ألف مستفيد

ديسمبر 2025م

1442/09/20هـ
2021/05/02م

أهداف ووصف المشروع

يهدف المشروع إلى زيادة القدرة الستيعابية 
لمعهــد القلب لجمهورية أوغندا والذي يتلقى 
فيــه المرضــى الرعايــة الطبيــة ألمــراض القلــب 
واألوعية الدموية وبالتالي تقليل عدد الحالت 
التــي تتلقــى العــالج فــي الخــارج، ممــا يســهم 
فــي تحســين الرعايــة الصحيــة المقدمــة فــي 
ــب فــي الوقــت المناســب  ــدا للقل معهــد أوغن
وزيادة الوعي بأمراض القلب واألوعية الدموية 
فــي أوغنــدا. كمــا يتضمن المشــروع زيادة عدد 
العامليــن الصحييــن أصحــاب الكفــاءة العاليــة 
فــي الوقايــة مــن األمــراض القلبيــة وعالجهــا، 
باإلضافــة إلــى تدريــب العامليــن فــي القطــاع 
الصحــي مــن خــالل عقــد دورات وورش عمــل 
متخصصــة فــي مجــال الرعايــة الطبيــة للقلــب 

واألوعيــة الدموية.

أوغندا
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مشروع
إنشاء طريق

)تيرانا ـ الباسان ـ تشوكوس 
ـ تشالف بلوتش(
"قرض إضافي"

183.75
مليون ريال

90
مليون ريال

     600
ألف مستفيد

إبريل 2023م

1442/08/08هـ
2021/03/21م

خامسًا: التمويل المشترك للقروض الموقعة 

أهداف ووصف المشروع

يهــدف المشــروع إلى مواجهــة الطلب المتزايد 
ــة الطــرق  علــى وســائل النقــل، وتحســين حال
التجاريــة.  لجــذب حركــة الســياحة واألعمــال 
وُيعــد المشــروع اســتكماًل لمشــروع )تيرانــا – 
الباســان – تشــوكوس – تشــالف بلوتــش( إذ 
يربــط العاصمــة بالقــرى الحدوديــة حتــى يصل 
إلــى الــدول المجــاورة مثــل اليونــان ومقدونيــا 
وذلــك بإنشــاء طريــق بطــول 43.4 كيلومتــر. 
ويســهم الصنــدوق فــي تمويــل الجــزء األخيــر 

مــن المشــروع بطــول 9.6 كيلومتــر.

ألبانيا
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اإلجمالي
إسهام الصندوق

168.75 مليون ريال
التكلفة اإلجمالية

566.25 مليون ريال

اسم المشروع

دعم قطاع التعليم

طريق

)ساماتار ـــ واجير(

الممولون اآلخرون ومبلغ التمويل

حكومة جمهورية سيراليون 3 ماليين دوالر أمريكي	 

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا 20 مليون دوالر أمريكي	 

صندوق األوبك للتنمية الدولية 20 مليون دوالر أمريكي	 

حكومة جمهورية كينيا 4.20 ماليين دوالر أمريكي	 

صندوق األوبك للتنمية الدولية 20 مليون دوالر أمريكي	 

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا 15 مليون دوالر أمريكي	 

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 23.80 مليون دوالر أمريكي	 

إسهام 
الصندوق

93.75

75

التكلفة
اإلجمالية

255

311.25

خامسًا: التمويل المشترك للقروض الموقعة 

سيراليون

كـيـنـيـا

إفريقيا

33 الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 2021



الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 342021



الفصل الثاني02
النشاط التنموي التراكمي حتى نهاية السنة المالية

1443/1442هـ )2021م(

يسعى الصندوق السعودي للتنمية من خالل مشروعاته وبرامجه 
اإلنمائية إلى تمكين المرأة من الحصول على الخدمات األساسية
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قــدم الصنــدوق منــذ بدايــة نشــاطه اإلقراضــي فــي 
ســنة 1394 ـ 1395هـــ )1975م( وحتــى نهايــة ســنة 
1442 ـ 1443هـــ )2021م( مــا مجموعــة 733 قرًضــا 
تنموًيــا لتمويــل 695 مشــروًعا وبرنامًجــا تنموًيا، وذلك 
ــم،  ــف مناطــق العال ــة فــي مختل ــة نامي فــي 84 دول
باإلضافة إلى توقيع اتفاقيتي تمويل مع المؤسسة 
الدولية للتنمية )IDA( بمبلغ إجمالي مقداره 905.01 
ــغ التــي قدمهــا  ــي المبال ــح إجمال ــال، ليصب ــون ري ملي
الصنــدوق 69328.29 مليــون ريــال، ويتضــح ذلك في 

الرســم التالــي:

المنظمات الدولية
)IDA( المؤسسة الدولية للتنمية

عدد التفاقيات 2

المبلغ 905.01

عدد الدول

84

)مليون ريال(

عدد البرامج 31

المبلغ  3257.61

إجمالي اتفاقيات
القروض الموقعة

733 * قرض

عدد المشروعات 664

المبلغ  65165.67

إجمالي عدد المشروعات والبرامج
واتفاقيات المنظمات الدولية

697
المبلغ  69328.29

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

التوزيع الجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشروعات الصندوق وبرامجهإسهامات الصندوق التراكمية
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)مليون ريال(

ترتكــز السياســة التنمويــة للصنــدوق فــي توزيــع مســاعداته مــن الناحيــة الجغرافيــة علــى دعــم البلــدان الناميــة األقــل نمــًوا واألشــد فقــًرا فــي العالــم، وانطالًقــا مــن هــذا 
المبــدأ فقــد وجــه الصنــدوق معظــم نشــاطه التنمــوي إلــى قارتــي إفريقيــا وآســيا، نظــًرا إلــى انخفــاض المســتوى القتصــادي والتنمــوي لبلدانهــا، إضافــًة إلــى ارتفــاع 
معــدلت النمــو الســكاني والبطالــة وانخفــاض مســتويات الدخــل، وبذلــك فقــد مــّول الصنــدوق 408 مشــروعات وبرامــج تنمويــة فــي 46 دولــة إفريقيــة بمبلــغ إجمالــي 
مقــداره 39262.55 مليــون ريــال، وأســهم فــي تمويــل 265 مشــروًعا وبرنامًجــا تنموًيــا فــي 30 دولــة آســيوية بمبلــغ إجمالــي مقــداره 27506.35 مليــون ريــال، كمــا مــول 
أيًضــا 22 مشــروًعا وبرنامًجــا تنموًيــا بمبلــغ إجمالــي مقــداره 1654.38 مليــون ريــال، اســتفادت منهــا 8 دول فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم. تجــدر اإلشــارة إلــى أن الصنــدوق 

وّقــع اتفاقيتــي تمويــل مــع المؤسســة الدوليــة للتنميــة )IDA( بمبلــغ إجمالــي مقــداره 905.01 مليــون ريــال.

آسيا
عدد الدول

30

عدد 
المنظمات

الدولية

1

المشروعات
العدد: 382

المبلغ: 36659.46

المشروعات
العدد: 21

المبلغ: 1541.88

المشروعات
العدد: 261

المبلغ: 26964.33

)IDA( المؤسسة الدولية للتنمية

البرامج
العدد: 26

المبلغ: 2603.09

البرامج
العدد: 1

المبلغ: 112.50

البرامج
العدد: 4

المبلغ: 542.02

إجمالي المشروعات والبرامج
العدد: 408

المبلغ: 39262.55
56.63%  من إجمالي المبالغ

إجمالي المشروعات والبرامج
العدد: 22

المبلغ: 1654.38
2.39%  من إجمالي المبالغ

إجمالي المشروعات والبرامج
العدد: 265

المبلغ: 27506.35
39.68% من إجمالي المبالغ

إجمالي االتفاقيات
العدد: 2

المبلغ: 905.01
1.30% من إجمالي المبالغ

إفريقيا
عدد الدول

46

مناطق 
أخرى

عدد الدول
8

اإلجمالي
عدد الدول 
والمنظمات

85
إجمالي المشروعات والبرامج والمنظمات الدوليةالمنظمات الدوليةالبــرامجالمشروعات

العدد
664

العدد
31

العدد
2

العدد
697

المبلغ
65165.67

المبلغ
3257.61

المبلغ
905.01

المبلغ
69328.29

التوزيع الجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشروعات الصندوق وبرامجه
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يحــرص الصنــدوق علــى تقديــم التمويــل الــالزم للمشــروعات اإلنمائيــة فــي الــدول الناميــة مولًيــا ُجــل اهتمامــه بقطاعــات البنيــة األساســية والنتاجيــة. ومنــذ بدايــة نشــاطه 
اإلقراضــي فــي منتصــف الســبعينات وحتــى نهايــة ســنة 2021م، بلــغ عــدد المشــروعات الممولــة فــي قطــاع النقــل والتصــالت 227 مشــروًعا وبرنامًجــا تنموًيــا، يليــه قطــاع 
ــا، ثــم قطــاع الطاقــة الــذي  ــا، ثــم قطــاع الزراعــة الــذي بلــغ عــدد المشــروعات الممولــة فيــه 97 مشــروًعا وبرنامًجــا تنموًي البنيــة الجتماعيــة 225 مشــروًعا وبرنامًجــا تنموًي
بلــغ عــدد مشــروعاته وبرامجــه التنمويــة الممولــة 76 مشــروًعا وبرنامًجــا تنموًيــا، ومــّول الصنــدوق فــي القطاعــات األخــرى 54 مشــروًعا وبرنامًجــا تنموًيــا، أمــا قطــاع الصناعــة 

والتعديــن فقــد بلــغ عــدد المشــروعات الممولــة 16 مشــروًعا وبرنامًجــا تنمويــا، كمــا وّقــع الصنــدوق اتفاقيتــي تمويــل مــع المنظمــات الدوليــة.
)مليون ريال(

التوزيع القطاعي والجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشروعات الصندوق وبرامجهالتوزيع القطاعي إلجمالي عدد ومبالغ مشروعات الصندوق وبرامجه

% من إجمالي المبالغ المبلـــــغ عدد المشروعات والبرامج القطاع

28.06 19456.49 227 أ - النقل واالتصاالت

27.66 19179.87 221       1 - النقل

20.74 14376.42 166             - الطرق

2.94 2041.98 14             - السكك الحديدية

2.40 1660.44 21             - الموانئ البحرية

1.58 1101.03 20             - المطارات

0.40 276.62 6       2 - التصالت

13.57 9405.23 97 ب - الزراعة

16.70 11576.61 76 ج - الطاقة

29.69 20587.81 225 د - البنية االجتماعية

6.94 4808.74 49       1 - المياه والصرف الصحي

9.28 6433.00 78       2 - التعليم

7.83 5434.32 65       3 - الصحة

5.64 3911.75 33       4 - اإلسكان والتنمية الحضرية

2.51 1738.47 16 هـ - الصناعة والتعدين

8.16 5658.67 54  و - القطاعات األخرى

1.31 905.01 2  ز - المنظمات الدولية

100 69328.29 697 اإلجمالي
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لقــد أســهم الصنــدوق منــذ بــدء نشــاطه التنمــوي وحتــى نهايــة ســنة 2021م فــي تمويــل 695 مشــروًعا وبرنامًجــا تنموًيــا فــي مختلــف قطاعــات البنيــة التحتيــة المحــددة 
ــة والصناعــة  ــة الجتماعي ــم، شــملت قطاعــات النقــل والتصــالت والزراعــة والطاقــة والبني ــا وآســيا ومناطــق أخــرى مــن العال ضمــن إطــار نشــاطه التنمــوي فــي إفريقي
والتعديــن والقطاعــات األخــرى، منهــا 408 مشــروعات وبرامــج تنمويــة فــي إفريقيــا بمبلــغ إجمالــي مقــداره 39262.55 مليــون ريــال، و 265 مشــروًعا وبرنامًجــا تنموًيــا فــي 
آســيا بمبلــغ إجمالــي مقــداره 27506.35 مليــون ريــال، و22 مشــروًعا وبرنامًجــا تنموًيــا فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم بمبلــغ إجمالــي مقــداره 1654.38 مليــون ريــال. كمــا 

أســهم الصنــدوق فــي توقيــع اتفاقيتــي تمويــل مــع المنظمــات الدوليــة بمبلــغ إجمالــي مقــداره 905.01 مليــون ريــال.
)مليون ريال(

التوزيع القطاعي والجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشروعات الصندوق وبرامجه

المنظمات الدولية مناطق أخرى آسـيــــا إفـريـقيا
القطاع

المبلغ االتفاقيات المبلغ المشروعات والبرامج المبلغ المشروعات والبرامج المبلغ المشروعات والبرامج

416.94 7 8069.93 79 10969.62 141 أ - النقل واالتصاالت

416.94 7 7936.00 77 10826.93 137 1 - النقل

304.34 5 5980.78 56 8091.30 105            - الطرق

0 0 750.90 6 1291.08 8            - السكك الحديدية

112.60 2 689.07 8 858.77 11            - الموانئ البحرية

0 0 515.25 7 585.78 13            - المطارات

0 0 133.93 2 142.69 4 2 - التصالت

0 0 2411.05 25 6994.18 72 ب - الزراعة

111.06 1 6818.89 42 4646.66 33 ج - الطاقة

961.38 11 7514.50 95 12111.93 119 د - البنية االجتماعية

439.50 5 1198.32 16 3170.92 28 1 - المياه والصرف الصحي

0 0 3036.29 39 3396.71 39 2 - التعليم

241.88 3 2346.23 29 2846.21 33 3 - الصحة

280.00 3 933.66 11 2698.09 19 4 - اإلسكان والتنمية الحضرية

0 0 665.39 6 1073.08 10 هـ - الصناعة والتعدين

165.00 3 2026.59 18 3467.08 33  و - القطاعات األخرى
905.01 2 1654.38 22 27506.35 265 39262.55 408 اإلجمالي

69328.29 إجمالي مبالغ قروض الصندوق لكل من إفريقيا وآسيا والمناطق األخرى والمنظمات الدولية
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إيمانــًا مــن الصنــدوق بأهميــة دعــم المشــروعات فــي قطــاع البنيــة الجتماعيــة فــي الــدول الناميــة وذلــك لمــا لــه مــن دور فــي تنميــة المــوارد البشــرية إلــى جانــب زيــادة الكفــاءة 
واإلنتاجيــة وتحســين مســتوى المعيشــة والصحــة للســكان، فقــد تصــدر هــذا القطــاع قائمــة القطاعــات التــي يمولهــا الصنــدوق مــن ناحيــة إجمالــي مبالــغ القــروض، والتــي 

بلغــت 20587.81 مليــون ريــال، مثلــت مــا نســبته 29.69% مــن إجمالــي المبالــغ، وذلــك لتمويــل 225 مشــروًعا وبرنامًجــا تنموًيــا، تتضــح تفاصيلهــا فــي الرســم التالــي:

اإلجمالياإلجمالياإلجمالي

المياه والصرف الصحي 
عدد المشروعات والبرامج 28• 
المبلغ 3170.92• 

التعليم
عدد المشروعات والبرامج 39• 
المبلغ 3396.71• 

الصحة
عدد المشروعات والبرامج 33• 
المبلغ 2846.21• 

اإلسكان والتنمية الحضرية
عدد المشروعات والبرامج 19• 
المبلغ 2698.09• 

المياه والصرف الصحي 
عدد المشروعات والبرامج 16• 
المبلغ 1198.32• 

التعليم
عدد المشروعات والبرامج 39• 
المبلغ 3036.29• 

الصحة
عدد المشروعات والبرامج 29• 
المبلغ 2346.23• 

اإلسكان والتنمية الحضرية
عدد المشروعات والبرامج 11• 
المبلغ 933.66• 

المياه والصرف الصحي 
عدد المشروعات والبرامج 5• 
المبلغ 439.50• 

التعليم
عدد المشروعات والبرامج 0• 
المبلغ 0• 

الصحة
عدد المشروعات والبرامج 3• 
المبلغ 241.88• 

اإلسكان والتنمية الحضرية
عدد المشروعات والبرامج 3• 
المبلغ 280• 

عدد المشروعات والبرامج: 119
المبلغ: 12111.93

عدد المشروعات والبرامج: 95
المبلغ: 7514.50

عدد المشروعات والبرامج: 11
المبلغ: 961.38

)مليون ريال(

التوزيع الجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشروعات قطاع النقل واالتصاالت وبرامجهالتوزيع الجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشروعات قطاع البنية االجتماعية وبرامجه

مناطق أخرىآسياإفريقيا
)مليون ريال(
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إدركًا مــن الصنــدوق بأهميــة قطــاع النقــل والتصــالت فــي اقتصــادات الــدول الناميــة ومــا يلعبــه مــن دور مهــم فــي ربــط المناطــق الحضريــة بالمناطــق الريفيــة وتســهيل 
ــال، مثلــت مــا نســبته 28.06% مــن إجمالــي  ــا، بقيمــة إجماليــة بلغــت 19456.49 مليــون ري ــا تنموًي تنقــل الســكان والبضائــع، فقــد مــّول الصنــدوق 227 مشــروًعا وبرنامًج

المبالــغ المقدمــة مــن الصنــدوق، تتضــح تفاصيلهــا فــي الرســم التالــي:

اإلجمالياإلجمالياإلجمالي

الطـــرق 
عدد المشروعات والبرامج 105• 
المبلغ 8091.30• 

السكك الحديدية
عدد المشروعات والبرامج 8• 
المبلغ 1291.08• 

الموانئ البحرية
عدد المشروعات والبرامج 11• 
المبلغ 858.77• 

المطارات
عدد المشروعات والبرامج 13• 
المبلغ 585.78• 

االتصاالت
عدد المشروعات والبرامج 4• 
المبلغ 142.69• 

الطـــرق 
عدد المشروعات والبرامج 56• 
المبلغ 5980.78• 

السكك الحديدية
عدد المشروعات والبرامج 6• 
المبلغ 750.90• 

الموانئ البحرية
عدد المشروعات والبرامج 8• 
المبلغ 689.07• 

المطارات
عدد المشاريع والبرامج 7• 
المبلغ 515.25• 

االتصاالت
عدد المشروعات والبرامج 2• 
المبلغ 133.93• 

الطـــرق 
عدد المشروعات والبرامج 5• 
المبلغ 304.34• 

السكك الحديدية
عدد المشروعات والبرامج 0• 
المبلغ 0• 

الموانئ البحرية
عدد المشروعات والبرامج 2• 
المبلغ 112.60• 

المطارات
عدد المشاريع والبرامج 0• 
المبلغ 0• 

االتصاالت
عدد المشروعات والبرامج 0• 
المبلغ 0• 

عدد المشروعات والبرامج: 141
المبلغ: 10969.62

عدد المشروعات والبرامج: 79
المبلغ: 8069.93

عدد المشروعات والبرامج: 7
المبلغ: 416.94

)مليون ريال(

التوزيع الجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشروعات قطاع النقل واالتصاالت وبرامجه

مناطق أخرىآسياإفريقيا
)مليون ريال(
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ــم  ــب دع ــى جان ــن. إل ــة والتعدي ــاع الصناع ــة وقط ــاع الطاق ــة وقط ــاع الزراع ــي قط ــة ف ــة والمتمثل ــة اإلنتاجي ــات القتصادي ــم القطاع ــهاماته لدع ــن إس ــزًء م ــدوق ج ــص الصن خص
القطــــــاعات األخـــــرى والــمنظمـــــات الدوليــة، إذ بلــغ عــدد المشــروعات والبرامــج التنمويــة التــي مولهــا الصنــدوق فــي قطــاع الزراعــة 97 مشــروًعا وبرنامًجــا تنموًيــا منهــا 72 مشــروًعا 
وبرنامًجــا تنموًيــا فــي القــارة اإلفريقيــة و 25 مشــروًعا وبرنامًجــا تنموًيــا فــي القــارة اآلســيوية. وبلــغ عــدد المشــروعات والبرامــج التنمويــة التــي مولهــا الصنــدوق فــي قطــاع الطاقــة 

76 مشــروًعا وبرنامًجــا تنموًيــا منهــا 33 مشــروًعا وبرنامًجــا تنموًيــا فــي إفريقيــا و 42 مشــروًعا وبرنامًجــا تنموًيــا فــي آســيا ومشــــروًعا واحـــــًدا فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم.

أمــا فــي قطــاع الصناعــة والتعديــن فقــد مــّول الصنــدوق 16 مشــروًعا وبرنامًجــا تنموًيــا، منهــا 10 مشــروعات وبرامــج تنمويــة فــي القــارة اإلفريقيــة و 6 مشــروعات وبرامــج تنمويــة 
فــي القــارة اآلســيوية. أمــا القطاعــات األخــرى فقــد اســتفادت مــن تمويــل 54 مشــروًعا وبرنامًجــا تنموًيــا منهــا 33 مشــروًعا وبرنامًجــا تنموًيــا فــي القــارة اإلفــــــريقية و 18 مشـــــروًعا 
وبـــــرنامًجا تنموًيــا فــي القــارة اآلســيوية و 3 مشــروعات وبرامــج تنمويــة فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم، كمــا أســهم الصنــدوق فــي توقيــع اتفاقيتــي تمويــل قــرض مــع المنظمــات 

الدوليــة بمبلــغ إجمالــي قــدرة 905.01 مليــون ريــال.

الـزراعة 
عدد المشروعات والبرامج 72• 
المبلغ 6994.18• 

الطاقة
عدد المشروعات والبرامج 33• 
المبلغ 4646.66• 

الصناعة والتعدين
عدد المشروعات والبرامج 10• 
المبلغ 1073.08• 

القطاعات األخرى 
عدد المشروعات والبرامج 33• 
المبلغ 3467.08 • 

الـزراعة 
عدد المشروعات والبرامج 25• 
المبلغ 2411.05• 

الطاقة
عدد المشروعات والبرامج 42• 
المبلغ 6818.89• 

الصناعة والتعدين
عدد المشروعات والبرامج 6• 
المبلغ 665.39• 

القطاعات األخرى 
عدد المشروعات والبرامج 18• 
المبلغ 2026.59 • 

الـزراعة 
عدد المشروعات والبرامج 0• 
المبلغ 0• 

الطاقة
عدد المشروعات والبرامج 1• 
المبلغ 111.06• 

الصناعة والتعدين
عدد المشروعات والبرامج 0• 
المبلغ 0• 

القطاعات األخرى 
عدد المشروعات والبرامج 3• 
المبلغ 165 • 

عدد االتفاقيات

2
عدد االتفاقيات

905.01

)مليون ريال(

المنظمات الدوليةمناطق أخرىآسياإفريقيا

التمويل المشترك التراكميالتوزيع الجغرافي إلجمالي عدد ومبالغ مشروعات باقي القطاعات وبرامجها

)مليون ريال(
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بلــغ عــدد اتفاقيــات الصنــدوق اإلقراضيــة التــي تمــت فــي إطــار التمويــل المشــترك للمشــروعات مــع المؤسســات التنمويــة األخــرى حتــى نهايــة ســنة 2021م مــا مجموعــة 433 
اتفاقيــة قــرض مــن إجمالــي عــدد التفاقيــات الموقعــة، وصــل إجمالــي مبالغهــا إلــى 37706.44 مليــون ريــال شــكلت مــا نســبته 54.39% مــن إجمالــي مبالــغ القــروض الموقعــة. 

آسياإفريقيا
مناطق
أخرى

المنظمات
الدولية

القـروض
المـوقعة

القـروض
المـوقعة

القـروض
المـوقعة

القـروض
المـوقعة

القروض الممولة
ا ـً تموياًل مشترك

القروض الممولة
ا ـً تموياًل مشترك

القروض الممولة
ا ـً تموياًل مشترك

القروض الممولة
ا ـً تموياًل مشترك

نسبة مبالغ 
القروض
الممولــة تموياًل
مشترًكا مـن 
مبالغ القروض 
المـوقعة لكل 
منطقة

نسبة مبالغ 
القروض
الممولــة تموياًل
مشترًكا مـن 
مبالغ القروض 
المـوقعة لكل 
منطقة

نسبة مبالغ 
القروض
الممولــة تموياًل
مشترًكا مـن 
مبالغ القروض 
المـوقعة لكل 
منطقة

نسبة مبالغ 
القروض
الممولــة تموياًل
مشترًكا مـن 
مبالغ القروض 
المـوقعة

العدد 431
المبلغ 39262.55

العدد 278
المبلغ 27506.35

العدد 22
المبلغ 1654.38

العدد 2
المبلغ 905.01

العدد 287
المبلغ 21677.97

العدد 138
المبلغ 15502.12

العدد 8
المبلغ 526.35

العدد 0
المبلغ 0

%55.21%56.36%31.82%0

)مليون ريال(

التمويل المشترك التراكمي

اإلجمالي

نسبة مبالغ القروض الممولة تموياًل مشترًكاالقروض الممولة تموياًل مشترًكاالقروض الموقعة
من مبالغ القروض الموقعة المبلغالعددالمبلغالعدد

73369328.2943337706.44%54.39

)مليون ريال(
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بلــغ إجمالــي المســحوبات التراكميــة مــن مبالــغ القــروض التــي قدمهــا الصنــدوق منــذ بدايــة نشــاطه اإلقراضــي وحتــى نهايــة ســنة 2021م مــا مجموعــة 51303.58 مليــون 
ريــال شــكلت 74% مــن إجمالــي مبالــغ القــروض التراكميــة الموقعــة. 

عدد المنظماتعدد الدولعدد الدولعدد الدول

القــروض 
المـوقـعة

القــروض 
المـوقـعة

القــروض 
المـوقـعة

القــروض 
المـوقـعة

الـمبالـغ 
المسحـوبة

الـمبالـغ 
المسحـوبة

الـمبالـغ 
المسحـوبة

الـمبالـغ 
المسحـوبة

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

463081

العدد 431
المبلغ 39262.55

العدد 278
المبلغ 27506.35

العدد 22
المبلغ 1654.38

العدد 2
المبلغ 905.01

28505.7220510.151383.23904.49

%72.60%74.57%83.61%99.94

آسياإفريقيا
مناطق
أخرى

المنظمات
الدولية

اإلجمالي

المسحوبات التراكمية

عدد الدول
والمنظمات 

المبالغالقروض الموقعة
المسحوبة

 نسبة المسحوبات من إجمالي مبالغ
المبلغالعدد القروض الموقعة

8573369328.2951303.59%74

)مليون ريال(

الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 442021



45 الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 2021

مشروع إنشاء طريق كودوجو-ديدوجو في بوركينا فاسو



الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 462021



مشروع تحت الضوء03
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مشروع إنشاء محطة نيلم جهلم الكهرومائية في جمهورية باكستان اإلسالمية



البديلــة  أو  المتجــددة  أو  النظيفــة  الطاقــة  ُتعــد 
مــن أهــم القطاعــات التنمويــة التــي تحتــاج إليهــا 
القتصاديــة  التنميــة  عمليــة  فــي  الناميــة  الــدول 
الوقــت  فــي  األنســب  الخيــار  فهــي  والجتماعيــة، 
الراهــن ل ســيما مــع تزايــد التحديــات التــي تفرضهــا 
ــاخ ومــا يصاحبهــا مــن  ــر المن ــا المرتبطــة بتغي القضاي
الغــاز  انبعــاث  وزيــادة  الحــراري  الحتبــاس  زيــادة 
والكربــون علــى مســتوى العالــم والتــي تســاهم 
الطبيعيــة  الظواهــر  تأثيــر  زيــادة  فــي  بدورهــا 
كحــدوث الفيضانــات ونفــوق األحيــاء المائيــة فــي 
المجتمــع  استشــعار  ومــع  والمحيطــات.  البحــار 
الدولــي ألهميــة الطاقــة النظيفــة ودورهــا فــي 
مســتوى  علــى  الكربونيــة  النبعاثــات  تخفيــض 
ــة  ــة نظيف ــابع "طاق ــدف الس ــص اله ــد ن ــم، فق العال
ــة المســتدامة  ــة" مــن أهــداف التنمي بأســعار معقول
لعــام 2030م علــى تعزيــز حصــول الجميــع علــى 
ــدف  ــورة به ــة ميس ــة بتكلف ــة الحديث ــات الطاق خدم
تحقيــق زيــادة كبيــرة فــي حصــة الطاقــة المتجــددة 
ومضاعفــة  العالميــة،  الطاقــة  مصــادر  بمجموعــة 
ــتخدام  ــاءة اس ــي كف ــن ف ــي للتحس ــدل العالم المع
ــي مــن أجــل  ــز التعــاون الدول ــك تعزي ــة، وكذل الطاق
تيســير الوصــول إلــى بحــوث وتكنولوجيــا الطاقــة 
النظيفــة، بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بالطاقــة 
المتجــددة، وتشــجيع الســتثمار فــي البنــى التحتيــة 
بحلــول  النظيفــة  الطاقــة  وتكنولوجيــا  للطاقــة 
ــى توســيع نطــاق البنــى  عــام 2030م، باإلضافــة إل

أواًل: إسهامات الصندوق في دعم مشروعات الطاقة النظيفة

جهود الصندوق في التخفيف من آثار تغير المناخ والمحافظة على البيئة

ــل  ــن أج ــا م ــتوى التكنولوجي ــين مس ــة وتحس التحتي
والمســتدامة  الحديثــة  الطاقــة  خدمــات  تقديــم 
للجميــع فــي البلــدان الناميــة، وبخاصــة فــي أقــل 
الناميــة،  الصغيــرة  الجزريــة  والــدول  نمــوا  البلــدان 
مــن  وإدراًكا  الســاحلية.  غيــر  الناميــة  والبلــدان 
الصنــدوق الســعودي للتنميــة ألهميــة دعــم وتنميــة 
ــة  ــذ بداي ــهم من ــد أس ــددة، فق ــة المتج ــاع الطاق قط
نشــاطه اإلقراضــي وحتــى نهايــة ســنة 2021م فــي 
تمويــل 15 اتفاقيــة قــرض لقطــاع الطاقــة المتجــددة 
فــي 9 دول ناميــة، وذلــك مــن خــالل إنشــاء وتحســين 

11 ســًدا إلنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة تشــمل تحويــل 
ــدات  ــدود ومول ــدات وس ــاء مص ــار وبن ــارات األنه مس
للطاقــة  مصــدر  إلــى  المائيــة  القــوة  لتحويــل 
بلــغ  وقــد  والنظيفــة،  والمتجــددة  المســتدامة 
إجمالــي القــروض المقدمــة لهــذا الغــرض 2440.61 
مليــون ريــال تعــادل نســبة 22.08% مــن إجمالــي 
القــروض الموجهــة لدعــم قطــاع الطاقــة، وبحجــم 
إجمالــي مــن الُجهــد لتشــغيل مشــروعات الطاقــة 

ميجــاوات.  41940 بلــغ  المتجــددة 
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مشروع سد مروي في جمهورية السودان



أ- دعم مشروعات الطاقة النظيفة في قارة إفريقيا 
بــرز دور الصنــدوق الســعودي للتنميــة فــي الطاقــة المتجــددة مــن خــالل دعــم 7 مشــروعات فــي 7 دول إفريقيــة هــي بوركينــا فاســو والســودان وغانــا وغينيــا والكاميــرون وكينيــا 

ومدغشــقر، نفــذت مــن خــالل توقيــع 9 اتفاقيــات قــروض بمبلــغ إجمالــي قــدره 1240.96 مليــون ريــال، وفيمــا يلــي عــرض لمشــروعات الطاقــة المتجــددة فــي قــارة إفريقيــا: 

1/ مشروع سد مروي في السودان: 
كانــت مشــاركة الصنــدوق فــي تمويــل مشــروع ســد مــروي فــي الســودان عبــر توقيــع 
اتفاقيتــي قــرض إحداهمــا قــرض إضافــي، بمبلــغ إجمالــي قــدره 788 مليــون ريــال، 
ــة العجــز  ــاء وتغطي ــد علــى الكهرب ــب المتزاي ــة الطل ــى تلبي ويهــدف هــذا المشــروع إل
الحاصــل فــي إنتاجهــا وذلــك مــن خــالل إنشــاء ســد قريــب مــن مدينــة مــروي لتجميــع 
ميــاه نهــر النيــل واســتغالل تلــك الميــاه لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، والمقــدرة بـــ 1250 

ميجــاوات.

2/ مشروع كبونج لتوليد الكهرباء بالقوة المائية في غانا:
شــهد الصنــدوق توقيــع اتفاقيــة قــرض بمبلــغ إجمالــي قــدره 114.70 مليــون ريــال 

لتمويــل مشــروع كبونــج لتوليــد الكهربــاء بالقــوة المائيــة فــي غانــا.
ويهــدف هــذا المشــروع إلــى بنــاء ســد عبــر نهــر الفولتــا، ووحــدة أساســية لتوليــد  
الطاقــة الكهربائيــة تبلــغ طاقتهــا اإلجماليــة 160 ميجــاوات باإلضافــة إلــى إنشــاء خــط 
نقــل مــزدوج بجهــد 161 كيلــو فولــت يصــل بيــن المحطــة األساســية وشــبكة الهيئــة، 
وســوف يســاعد هــذا المشــروع فــي مجابهــة ازديــاد أســعار الوقــود كمــا يفــي بالحاجــة 

إلــى الطاقــة الكهربائيــة.

3/ مشروع سونج لولو لتوليد الكهرباء بالقوة المائية في الكاميرون:
ــل  ــال لتموي ــون ري ــدره 105.90 ملي ــي ق ــغ إجمال ــرض بمبل ــة ق ــدوق اتفاقي ــع الصن وّق

ــرون. ــي الكامي ــة ف ــوة المائي ــاء بالق ــد الكهرب ــو لتولي ــونج لول ــروع س مش
ويهــدف هــذا المشــروع لســد احتياجــات صناعــة األلمنيــوم في البــالد والــدول المجاورة 
ــد الطاقــة والمقــدرة  ــاء لتولي ــر الســاناجا ومحطــة كهرب ــى نه ــاء ســد عل مــن خــالل بن

بـــ 180 ميجاوات.

4/ مشروع سد كارافيري لتوليد الطاقة الكهربائية من القوة المائية في غينيا:
ــل مشــروع ســد  ــال فــي تموي ــن ري ــي قــدره 110 ماليي ــغ إجمال ــدوق بمبل أســهم الصن
ــذا  ــدف ه ــا، ويه ــي غيني ــة ف ــوة المائي ــن الق ــة م ــة الكهربائي ــد الطاق ــري لتولي كارافي
المشــروع إلــى مواجهــة الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة الكهربائيــة لمنطقتــي كوناكري 

ومامــو، وذلــك مــن خــالل إنشــاء محطــة كهربائيــة بطاقــة 75 ميجــاوات.

5/ مشروع انديكاليكا لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية في مدغشقر:
قــّدم الصنــدوق قــرض بمبلــغ إجمالــي قــدره 42.40 مليــون ريــال لتمويــل مشــروع 
انديكاليــكا لتوليــد الكهربــاء بالطاقــة المائيــة فــي مدغشــقر، ويهــدف هــذا المشــروع 
إلــى تلبيــة الطلــب علــى الطاقــة وذلــك مــن خــالل إنشــاء ســد خرســاني يبلــغ ارتفاعــه 

ــة بطاقــة 28 ميجــاوات. ــًرا وإنشــاء محطــة كهربائي ــار بطــول 125 مت 10 أمت

6/ مشروع سد كمبينجا في بوركينا فاسو:
ــد  ــروع س ــل مش ــي تموي ــال ف ــون ري ــدره 40 ملي ــي ق ــغ إجمال ــدوق بمبل ــارك الصن ش
كمبينجــا فــي بوركينــا فاســو، ويهــدف هــذا المشــروع إلــى إيصــال الطاقــة الكهربائيــة 
إلــى مدينــة واجادوجــو وذلــك مــن خــالل تشــييد ســد ترابــي بإرتفــاع 40 متــًرا، علــى نهــر 

كومبينجــا، إلنتــاج 40 جيجــاوات.

7/ مشروع سد كمبيري لتوليد الطاقة الكهربائية في كينيا:
ــغ  ــا بمبل ــد الطاقــة الكهربائيــة فــي كيني مــّول الصنــدوق مشــروع ســد كمبيــري لتولي
إجمالــي قــدره 39.96 مليــون ريــال، ويهــدف هــذا المشــروع إلــى عمــل ســد علــى نهــر 
ــا،  ــي كنداروم ــودة ف ــة الموج ــة الكهرومائي ــن المحط ــر ع ــد 35 كيلومت ــذي يبع ــا ال تان

ــاج 140 ميجــاوات. ــك إلنت وذل
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ب- دعم مشروعات الطاقة النظيفة في قارة آسيا 
كان دور الصنــدوق الســعودي للتنميــة واضحــًا فــي القــارة اآلســيوية مــن خــالل توقيــع 6 اتفاقيــات قــروض فــي الطاقــة المتجــددة فــي دولتيــن همــا النيبــال وباكســتان، بمبلــغ 

إجمالــي قــدره 1199.65 مليــون ريــال. وفيمــا يلــي عــرض لمشــروعات الطاقــة المتجــددة فــي قــارة آســيا:

1/ مشروع مارشندي الكهرومائي في النيبال: 

أســهم الصنــدوق بمبلــغ إجمالــي قــدره 45.40 مليــون ريــال فــي تمويــل مشــروع مارشــندي الكهرومائــي فــي النيبــال، ويهــدف هــذا المشــروع إلــى ســد حاجــة العاصمــة والمــدن 
المجــاورة فــي النيبــال مــن الطاقــة الكهرومائيــة، وذلــك عــن طريــق تشــييد ســد تحويلــي علــى نهــر مارشــندي علــى بعــد 110 كيلومتــرات غــرب العاصمــة كاتمانــدو.

2/ مشروع بودي قانجا للطاقة الكهرومائية في النيبال: 

قــّدم الصنــدوق قرضــًا بمبلــغ إجمالــي قــدره 112.50 مليــون ريــال لتمويــل مشــروع بــودي قانجــا للطاقــة الكهرومائيــة فــي النيبــال، ويهــدف هــذا المشــروع إلــى دعــم قطــاع الطاقــة 
فــي البــالد مــن خــالل زيــادة معــدل إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة التــي تســاعد علــى تحقيــق األهــداف التنمويــة كزيــادة معــدل التعليــم وتحســين الصحــة وتلبيــة الحتياجــات الضروريــة.

3/ مشروع إنشاء محطة قولن قول الكهرومائية في باكستان:

أســهم الصنــدوق فــي تمويــل هــذا المشــروع عبــر توقيــع اتفاقيتــي قــرض إحداهمــا قــرض إضافــي بمبلــغ إجمالــي قــدره 366.75 مليــون ريــال، ويهــدف المشــروع إلــى إنشــاء محطــة 
كهرومائيــة علــى نهــر قولــن قــول، ويشــمل المشــروع توريــد وتركيــب وتشــغيل 3 وحــدات توليــد قدرتهــا الجماليــة 106 ميجــاوات، وتتكــون المحطــة مــن جــدار خرســاني طولــه 60 

متــرًا وارتفاعــه 12 متــرًا، وذلــك لتحويــل الميــاه مــن قنــاة مفتوحــة طولهــا 220 متــرًا.

4/ مشروع إنشاء محطة نيلم جهلم الكهرومائية في باكستان:

أســهم الصنــدوق فــي تمويــل مشــروع نيلــم جهلــم فــي باكســتان مــن خــالل توقيــع اتفاقيتــي قــرض إحداهمــا قــرض إضافــي بمبلــغ إجمالــي قــدره 675 مليــون ريــال، ويهــدف هــذا 
المشــروع إلــى تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة الكهربائيــة فــي إقليــم أزاد جامــو وكشــمير عــن طريــق إنشــاء محطــة نيلــم جهلــم الكهرومائيــة بالقــرب مــن مدينــة مظفــر أبــاد 
عاصمــة اإلقليــم، وذلــك عــن طريــق اســتجالب ميــاه نهــر نيلــم إلــى موقــع محطــة التوليــد فــي شــاتر كالس جنــوب مظفــر أبــاد وربــط المحطــة الجديــدة مــع شــبكة الكهربــاء الوطنيــة 
فــي باكســتان، لإلســهام فــي ســد العجــز المتزايــد فــي الطاقــة الكهربائيــة. كمــا يســهم المشــروع فــي التقليــل مــن العتمــاد علــى إنتــاج الطاقــة الحراريــة ذات األســعار العاليــة ورفــع 

مســتوى المعيشــة فــي اإلقليــم وتحســين الوضــع القتصــادي والمحافظــة علــى البيئــة والحصــول علــى طاقــة نظيفــة قليلــة التكلفــة.
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مشروع إنشاء محطة قولن قول الكهرومائية في جمهورية باكستان اإلسالمية



الدولةالقارة
عدد اتفاقيات 

القروض
المبلغ

)مليون ريال(
حجم الميجاوات

للمشروع
نسبة استخدام الطاقة البديلة

من إجمالي مصادر الطاقة*

إفريقيا

-40000 ميجاوات140بوركينا فاسو

12505.11 ميجاوات2788السودان

1617.99 ميجاوات1114.70غانا

-75 ميجاوات2110غينيا

1805.73 ميجاوات1105.90الكاميرون

14015.99 ميجاوات139.96كينيا

-28 ميجاوات142.40مدغشقر

آسيا
1064.52 ميجاوات41041.75باكستان

2.58-2157.90النيبال

41940 ميجاوات152440.61اإلجمالي

*  بيانات البنك الدولي

القروض المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية لدعم مشروعات الطاقة النظيفة

الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 522021



نظــًرا إلزديــاد الهتمــام العالمــي بشــؤون البيئــة خــالل 
ــنوات  ــالل الس ــد خ ــة، وبالتحدي ــا الماضي ــين عاًم الخمس
العشــر الماضيــة، إذ باتــت مشــكلة تلــوث البيئــة مــن 
األمــور التــي تفضــي إلــى مشــكالت للــدول، خاصــة 
الناميــة منهــا، وذلــك لمــا لهــا مــن آثــار خطيــرة علــى 
المــدى القريــب والبعيــد علــى حيــاة اإلنســان. إذ إن 
بشــكل  أســهمت  المنــاخ  وتغيــر  البيئيــة  المشــكالت 
ــة  ــر الطبيعي ــن الظواه ــد م ــدوث العدي ــي ح ــلبي ف س
ــة  ــوارد الطبيعي ــى الم ــلبية عل ــج س ــا نتائ ــي كان له الت

وتلــوث الهــواء.
وقــد أســهمت الجهــود التنمويــة الدوليــة ســواًء مــن 
الحكومــات أو المؤسســات الدوليــة فــي الحفــاظ علــى 
ــى رفــع مســتوى  ــز عل ــا مــع التركي ــاء به ــة والعتن البيئ
ــاة للفــرد مــن  ــع مناحــي الحي ــة فــي جمي ــة الصحي البيئ
أجــل الحصــول علــى حيــاة صحيــة جيــدة. ومــن هــذا 
المنطلــق أدرك الصنــدوق أهميــة البيئــة فــي رفــع جودة 
الحيــاة فــي الــدول الناميــة، ودفعــه ذلــك إلــى تمويــل 
عــدد مــن مشــروعات الحمايــة مــن الفيضانــات فــي 
الــدول الناميــة، بقيمــة إجماليــة تجــاوزت 563.87 مليــون 
ريــال. باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد أســهم الصنــدوق فــي 
ــدول  ــر فــي ال عــدد مــن مشــروعات التشــجير والتخضي
لذلــك  المقدمــة  القــروض  إجمالــي  بلــغ  إذ  الناميــة، 
49.67 مليــون ريــال. كمــا كان للصنــدوق دور فــي تعزيــز 
األمــن الغذائــي مــن خــالل تمويــل عــدة مشــروعات 
إلســتصالح األراضــي الزراعيــة فــي عــدة دول بمبلــغ 
إجمالــي 1774.62 مليــون ريــال. وفيمــا يلــي اســتعراض 

ــالت: ــك المج ــي تل ــدوق ف ــهامات الصن إلس

ثانيًا: إسهامات الصندوق في دعم مشروعات المحافظة على البيئة 
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مشروع حماية شواطئ مابوتو في جمهورية موزمبيق



أ - إسهام الصندوق في دعم مشروعات الحماية من الفيضانات 

1/ مشروع حماية شواطئ مابوتو في موزمبيق: 
أســهم الصنــدوق فــي تمويــل هــذا المشــروع بمبلــغ 37.50 مليــون ريــال، بهــدف توفيــر 
ــق، ولهــذا المشــروع دور  ــة فــي موزمبي ــة والجتماعي ــة القتصادي ــة مالئمــة للتنمي بيئ
كبيــر فــي تعزيــز جهــود الدولــة فــي هــذا المجــال، خاصــة وأنــه يعمــل علــى تحســين 
ــو  ــاطئ مابوت ــور ش ــن تده ــد م ــالل الح ــن خ ــة م ــكان العاصم ــة لس ــتوى المعيش مس
وحمايــة المنشــآت الســتثمارية والممتلــكات العامــة والخاصــة علــى طــول الشــاطئ 

ــد البحــري. وتشــجيع األنشــطة الســياحية والصي

2/ مشــروع حمايــة الشــريط الســاحلي مــن االنجــراف بقرطــاج وقمــرت وحلــق الــوادي 
فــي تونــس: 

شــارك الصنــدوق فــي تمويــل هــذا المشــروع بمبلــغ 70 مليــون ريــال، وذلــك لإلســهام 
فــي حمايــة الشــواطئ المتضــررة مــن النجــراف البحــري وحمايــة المنشــآت القتصاديــة 
والجتماعيــة القريبــة منهــا، كالمنــازل والفنــادق وشــبكات الخدمــات والطــرق والغابــات 
ــة  ــاه الجوفي ــى التخفيــف مــن ملوحــة المي ــة، باإلضافــة إل الســاحلية واألراضــي الزراعي

والحــد مــن هجــرة الســكان المتضرريــن مــن جــراء ذلــك إلــى المناطــق األخــرى.

3/ مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات في تونس: 
ــة  ــال، والــذي يهــدف إلــى حماي مــّول الصنــدوق هــذا المشــروع بمبلــغ 228 مليــون ري
ــة وإنشــاء  ــك مــن خــالل إعــادة تهيئ ــات، وذل ــة مــن الفيضان المــدن والمناطــق العمراني
ــع  ــل أحــواض تجمي ــادة تأهي ــوات مــن الخرســانة المســلحة بقياســات مختلفــة، وإع قن
ــس  ــن تون ــرقية م ــمالية والش ــة الش ــي المنطق ــة ف ــاة ترابي ــاء قن ــار وإنش ــاه األمط مي
الكبــرى، وإعــادة تأهيــل وإنشــاء منشــآت مائيــة فــي وادي قابــس ووادي قــرب ووادي 
وروريــش ووادي الزيــر ووادي الخليــج، إضافــة إلــى إعــادة تهيئــة الطرقــات والمناطــق 

الخضــراء بمــا فــي ذلــك أعمــال الحفــر والــردم وإزالــة المنشــآت القديمــة.

4/ مشروع برنامج إصالح أضرار المد البحري في المالديف: 
قــدم الصنــدوق مبلــغ 56.25 مليــون ريــال لهــذا المشــروع، بهــدف إصــالح األضــرار الناتجة 
ــر  ــة وتوفي ــة التحتي ــالح البني ــق إص ــن طري ــف ع ــي المالدي ــري ف ــد البح ــة الم ــن كارث م

الخدمــات الستشــارية للمناطــق المتضــررة.

5/ مشروع إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في فيتنام: 
أســهم الصنــدوق فــي تمويــل هــذا المشــروع بمبلــغ 60 مليــون ريــال، وذلــك لتطويــر 
ــكان  ــة الس ــة وحماي ــة المروري ــين الحرك ــالل تحس ــن خ ــام م ــي فيتن ــة ف ــة التحتي البني
ــام دان  ــة ن ــي منطق ــاذ ف ــات اإلنق ــل وعملي ــهيل النق ــات وتس ــن الفيضان ــن م المحليي

ــي ان. الواقعــة فــي مقاطعــة ن

6/ مشــروع تطويــر البنيــة التحتيــة للمناطــق المتضــررة مــن الفيضانــات فــي محافظــة 
هاتــن فــي فيتنــام: 

شــارك الصنــدوق فــي تمويــل هــذا المشــروع بمبلــغ 56.25 مليــون ريــال، بهــدف إعــادة 
تطويــر البنيــة التحتيــة للمناطــق المتضــررة مــن الفيضانــات فــي محافظة هاتــن للتغلب 
علــى التغيــرات المناخيــة والعمــل علــى اســتقرار التنميــة فــي المناطــق المتضــررة وذلك 
ــة لكافــة الظــروف  ــر منطقــة آمن ــات، وتوفي ــة المنطقــة والســكان مــن الفيضان لحماي
المناخيــة المتقلبــة وتحســين الحركــة المروريــة وتســهيل حركــة الســكان بيــن المناطــق 

لتعزيــز النشــاط القتصــادي.

7/ مشروع تطوير البنية التحتية في محافظة دونق ثاب في فيتنام: 
مــّول الصنــدوق هــذا المشــروع بمبلــغ 55.88 مليــون ريــال، بهــدف تطويــر البنيــة التحتية 
وتنميــة المناطــق الزراعيــة لالســتجابة للتغيــرات المناخيــة فــي كًل مــن مقاطعــة 
التحتيــة  البنيــة  بنــه ومحافظــة دونــق ثــاب عــن طريــق تحســين  كولوتــي وتــان 
ــالد وتســهيل حركــة التنقــل  ــة لإلســهام فــي الدعــم القتصــادي للب للمناطــق الريفي

ــات. ــر الفيضان ــن خط ــق م ــض المناط ــة بع وحماي
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مشروع إعادة تأهيل المناطق المتضررة 
من الفيضانات في جمهورية فيتنام



ب- إسهام الصندوق في دعم مشروعات التشجير والتخضير 
1/ مشروع تشجير موقامبا وبوتوتسي في بوروندي: 

قــدم الصنــدوق مبلــغ 8.70 مالييــن ريــال، لتمويــل مشــروع التشــجير فــي موقامبــا 
ــرة، كمــا  ــج عــن األمطــار الغزي ــة مــن النجــراف النات ــة الترب وبوتوتســي بهــدف حماي
يهــدف المشــروع إلــى تعزيــز الثــروة الخشــبية عــن طريــق إعــادة تشــجير منطقــة تبلغ 

مســاحتها 10000 هكتــار تشــتمل علــى 2000 هكتــار بوصفهــا منطقــة تجــارب.

2/ مشروع التخضير في إرتيريا:
أســهم الصنــدوق بمبلــغ 40.97 مليــون ريــال، وذلــك بهــدف زيــادة إنتــاج المحاصيــل 
الزراعيــة فــي إرتيريــا وحمايــة وإصــالح األراضــي التــي تعرضــت للتعريــة الشــديدة 

وســوء الســتغالل وإزالــة الغابــات فــي مناطــق كثيــرة مــن البــالد. 

القروض المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية لدعم مشروعات الحماية من الفيضانات

القروض المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية لدعم مشروعات التشجير والتخضير
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7

563.88
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إرتيريا بوروندي
إجمالي عدد 

اتفاقيات القروض
إجمالي مبالغ 

القروض

249.67

 )مليون ريال(

)مليون ريال(
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مشروع تطوير البنية التحتية للمناطق المتضررة من 
الفيضانات في محافظة هاتن بجمهورية فيتنام



ج- إسهامات الصندوق في دعم مشروعات استصالح األراضي الزراعية 

1/ مشروع الغرب الزراعي في المغرب: 
مــّول الصنــدوق هــذا المشــروع بمبلــغ 115 مليــون ريــال، وذلــك لتشــييد 18 محطــة 
ضــخ وإنشــاء مركزيــن كهربائييــن وإنشــاء شــبكات الــري وأعمــال تســوية األراضــي 
وتشــييد الســد للتحكــم فــي ميــاه النهــر، و 11 مركــًزا لالســتثمار الفالحــي وتوفيــر 
معــدات الــرش بالــرذاذ، كمــا يهــدف إلــى تحويــل نظــام الــري الطبيعــي فــي 
ــاج  ــادة اإلنت ــي زي ــهم ف ــا يس ــف مم ــي مكث ــام ري صناع ــى نظ ــار إل 45500 هكت

الزراعــي للمغــرب.

2/ مشروع واحات نفزاوة في تونس: 
أســهم الصنــدوق فــي هــذا المشــروع بمبلــغ 50 مليــون ريــال، وذلــك بهــدف 
اســتغالل الميــاه الجوفيــة فــي منطقــة نفــزاوة الواقعــة فــي الجنــوب التونســي 
مــن أجــل القيــام باســتصالح واحــات قديمــة مجمــوع مســاحتها 4904 هكتــار 
هــذا  ويســهم  هكتــار،   1070 مســاحتها  مجمــوع  جديــدة  واحــات  باســتصالح 
ــاد  ــة وإيج ــكان المنطق ــل س ــين دخ ــي وتحس ــاج الزراع ــادة اإلنت ــي زي ــروع ف المش

فــرص عمــل جديــدة وحمايــة البيئــة مــن أخطــار الجفــاف والتصحــر.

3/ مشروع تطوير الزراعات المروية على نهر السنغال في السنغال: 
أســهم الصنــدوق فــي تمويــل هــذا المشــروع بمبلــغ 45 مليــون ريــال، بهــدف 
ــى  ــوات مفتوحــة عل ــر قن ــاه عب ــق ضــخ المي ــة عــن طري اســتصالح األراضــي الزراعي

طــول الضفــة اليســرى لنهــر الســنغال.

4/ مشروع إعادة تأهيل وتوسعة ماتام الزراعي في السنغال: 
أســهم الصنــدوق بمبلــغ 74.20 مليــون ريــال، وذلك بهــدف زيادة المســاحات الزراعية 
المســتصلحة فــي منطقــة ماتــام مــن أجــل زيــادة وتنويــع المحاصيــل الزراعيــة 
المرويــة وإيجــاد فــرص العمــل والســتثمار فــي الوســط القــروي واإلســهام فــي 

التنميــة الزراعيــة والقتصاديــة والجتماعيــة.

5/ مشروع استصالح األراضي في منطقة ميسيون توفي في توجو: 
شــارك الصنــدوق فــي تمويــل هــذا المشــروع بمبلــغ 17 مليــون ريــال، وذلــك 
إلعــادة تأهيــل 360 هكتــار مــن المــزارع القائمــة وتهيئــة 300 هكتــار مــن المــزارع 
الجديــدة، وذلــك للمســاعدة فــي تحســين الظــروف المعيشــية لـــ 4500 مواطــن 

فــي منطقــة ميســيون توفــي.

6/ مشروع أركيز الزراعي في موريتانيا: 
مــّول الصنــدوق هــذا المشــروع بمبلــغ 127.50 مليــون ريــال، وذلك بهدف اســتصالح 
350 هكتــار مــن األراضــي الزراعيــة فــي الحوض الشــرقي لســهل أركيز، واســتصالح 
ــز،  ــهل أركي ــي لس ــوض الغرب ــي الح ــار ف ــل 1000 هكت ــادة تأهي ــار وإع 220 هكت
ممــا سيســاعد علــى الحــد مــن الفقــر عــن طريــق رفــع الطاقــة اإلنتاجيــة الزراعيــة 
بصفــة مســتدامة، وتوفيــر آلف فــرص العمــل فــي المنطقــة، وبالتالــي زيــادة دخــل 

المزارعيــن ورفــع كفــاءة اســتغالل المنشــآت المائيــة واألراضــي الزراعيــة.

7/ مشروع إنشاء 13 تجمع زراعي في مصر: 
أســهم الصنــدوق بمبلــغ 394.98 مليــون ريــال، وذلــك بهــدف تنميــة قطــاع الزراعــة 
ــًرا  ــون مت ــتزراع 23 ملي ــتصالح واس ــالل اس ــن خ ــك م ــيناء وذل ــرة س ــبة جزي ــي ش ف
مربًعــا، باإلضافــة إلــى الســتفادة مــن الطاقــات البشــرية فــي أغــراض التنميــة 
وإتاحــة فــرص العمــل للشــباب فــي المنطقــة، ويبلــغ عــدد التجمعــات الزراعيــة 
ــا فــي محافظــة شــمال ســيناء  ــا منهــا 11 تجمًع المقــررة لهــذا المشــروع 13 تجمًع

ــوب ســيناء. ــن فــي محافظــة جن وتجمعي

8/ مشروع محطة المعالجة الثالثية لمياه صرف المحسمة في مصر: 

شــارك الصنــدوق فــي هــذا المشــروع بمبلــغ 790 مليــون ريــال، وذلــك بهــدف توفير 
الميــاه الالزمــة للقطــاع الزراعــي فــي محافظــة اإلســماعيلية والواقعــة جنــوب قناة 
الســويس الجديــدة شــرق البــالد، وذلــك مــن خــالل اســتغالل ميــاه صــرف المحســمة 

لســتصالح األراضــي الزراعيــة التــي تبلــغ مســاحتها 250 مليــون متــًرا مربًعا.
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مشروع محطة المعالجة الثالثية لمياه صرف المحسمة في جمهورية مصر العربية



آسياإفريقيا

1184.98

50

127.50

56.25

104.69

119.2017

2 عدد اتفاقيات 
القروض

1 عدد اتفاقيات 
القروض

1 عدد اتفاقيات 
القروض

1 عدد اتفاقيات 
القروض

2 عدد اتفاقيات 
القروض

2 عدد اتفاقيات 
1القروض عدد اتفاقيات 

القروض

)مليون ريال(

)مليون ريال(

)مليون ريال(

)مليون ريال(

)مليون ريال(

)مليون ريال()مليون ريال(

مصر

تونس

موريتانيا

النيبال

إندونيسيا

توجوالسنغال

اإلجمالي عدد 
اتفاقيات القروض

اإلجمالي عدد 
اتفاقيات القروض

11

1774.62

القروض المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية لدعم مشروعات استصالح األراضي الزراعية

9/ مشروع استكمال باجماتي للري في النيبال: 
قــدم الصنــدوق فــي تمويــل هــذا المشــروع مبلــغ 56.25 مليــون ريال، وذلــك بهدف 
ــق  ــري للمناط ــام ال ــة لنظ ــة التحتي ــة والبني ــي الزراعي ــتصالح األراض ــتكمال اس اس
المســتهدفة فــي إقليــم ســيرلهي وروتهــات وبــارا البالــغ مســاحتها 68000 

ــار . هكت

10/ مشروع صغار المزارعين والمزارع النموذجية إلنتاج السكر في إندونيسيا: 
شــارك الصنــدوق بمبلــغ 30.07 مليــون ريــال لتمويــل هــذا المشــروع، وذلــك لتطويــر 
مــزارع صغــار المزارعيــن فــي منطقــة تانالــوت بمحافظــة جنــوب كالمنتــان عــن طريق 
اســتصالح 7800 هكتــار، وتطويــر المــزارع النموذجيــة بنفــس المنطقــة واســتصالح 
أراضــي تبلــغ مســاحتها 4600 هكتــار، وتشــييد مصنــع إلنتــاج الســكر بقــدرة 400 

ــة  ــاعدة الفني ــج للمس ــة وبرنام ــرق إقليمي ــييد ط ــين وتش ــوم، وتحس ــي الي ــن ف ط
لتنفيــذ المشــروع، ويســهم المشــروع فــي تحســين وزيــادة اإلنتــاج الزراعــي وكذلــك 

توطيــن 5000 مــزارع.

ــي  ــة ف ــة الرابع ــابع بالمنطق ــن الس ــار المزارعي ــة وصغ ــزارع النموذجي ــروع الم 11/ مش
إندونيســيا: 

ــر  ــك بهــدف تطوي ــال، وذل ــون ري ــغ 74.62 ملي ــدوق هــذا المشــروع بمبل مــّول الصن
ــة  ــتصالح وزراع ــك باس ــو وذل ــوب بنجكل ــة جن ــي منطق ــن ف ــار المزارعي ــي صغ أراض
ــق  ــازل وحدائ ــييد من ــار لتش ــتصالح 1500 هكت ــت، واس ــل الزي ــار لنخي 6000 هكت
ــر اآللت  ــتوطنين وتوفي ــزل للمس ــتصالح 3000 من ــة، واس ــل غذائي ــة محاصي لزراع

ــذور. ــمدة والب ــدات واألس ــة والمع الزراعي

115
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 مشروع الغرب الزراعي في المملكة المغربية



الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 2021 62



إسهام القطاع الخاص في المملكة بتنفيذ 04
المشروعات الممولة من الصندوق
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إسهامات المملكة العربية السعودية من خالل الصندوق السعودي 
للتنمية في التعاون مع المنظمات الدولية لدعم الدول النامية 



ســعيًا مــن الصنــدوق لتعزيــز التعــاون اإلنمائــي مــع الــدول المســتفيدة مــن قــروض 
الصنــدوق، وذلــك مــن خــالل مشــاركة القطــاع الخــاص الســعودي بمــا يمتلكــه مــن 
تاريــخ طويــل فــي اإلســهام فــي تنفيــذ مشــروعات البنيــة التحتيــة فــي المملكــة 
ومــا تراكــم لديــه مــن خبرات وقــدرات وإمكانــات، فقد تقدمــت العديد من الشــركات 
الســعودية فــي الدخــول فــي المناقصــات المطروحــة لتنفيــذ المشــروعات التــي 
يســهم الصنــدوق فــي تمويلهــا وذلــك فــي منافســة مــع العديــد مــن الشــركات 
الدوليــة، وقــد شــارك القطــاع الخــاص بالمملكــة فــي تنفيــذ بعــض المشــروعات 
التــي مولهــا الصنــدوق خــالل العــام المالــي 2021م بعقــود موقعــة بلغــت قيمتهــا 
مــا يعــادل 682 مليــون ريــال ســعودي بنســبة 48% مــن إجمالــي العقــود الموقعــة 

ضمــن القــروض والِمنــح الممولــة مــن الصنــدوق وبمشــاركة 13 شــركة ســعودية.

كمــا قــام الصنــدوق فــي العــام المالــي 2021م بتســجيل وتأهيــل 81 شــركة 
والتوريــدات،  والمقــاولت  الهندســية  الستشــارات  مجــال  فــي  ومؤسســة 
والتواصــل مــع مجموعــة مــن الشــركات والمؤسســات الســعودية أبــدت 158 شــركة 
منهــا اســتعدادها واهتمامهــا للدخــول فــي مــا يعــادل 36 مشــروع، وتــم تحويلهــا 

لقطــاع العمليــات لســتكمال تلــك المشــاركات.
وقد اســـتفاد القطـــاع الخـــاص الســـعودي فـي العـام المالـــي 2021م مـن تنفيـذ 
ــا إذ بلــغ عــدد العقــود  بعـــض المشــروعات التـــي ُيســـهم الصنــدوق فـــي تمويلهـ
الســعودية 16 عقــًدا تمثــل مــا نســبته 10.6% مــن إجمالــي العقــود بمبلــغ وقــدره 
ــب  ــود حس ــغ العق ــي مبال ــن إجمال ــبته 48.1% م ــا نس ــل م ــال تمث ــون ري 1109 ملي

الحجــز. كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

عدد العقود
السعودية 16

األجنبية 135

نسبة مبالغ العقود حسب الحجز
السعودية %48.1

األجنبية  %51.9

نسبة العقود
السعودية %10.6

األجنبية  %89.4 

مجموع مبالغ العقود الفعلية
السعودية 846,731,733.05

األجنبية  1,538,175,280.89 

مجموع مبالغ العقود حسب الحجز
السعودية 1,109,641,846.09

األجنبية  1,195,612,707.65 

نسبة مبالغ العقود الفعلية
السعودية %35.5

األجنبية  %64.5

إسهام القطاع الخاص في المملكة بتنفيذ المشروعات الممولة من الصندوق
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ويعمــل الصنــدوق علــى التواصــل واالجتمــاع مــع عــدد من الشــركات والمؤسســات والهيئــات الحكوميــة والمهتمين، بمختلف وســائل التواصل بهــدف التعريف بالمشــروعات  
التــي ينفذهــا الصنــدوق واألهــداف التــي يســعى لتحقيقها وكانــت على النحــو التالي:

 هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
 هيئة تنمية الصادرات السعودية.

 الهيئة السعودية للمقاولين.
 الهيئة السعودية للمهندسين.
 الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

 وزارة الستثمار.
 مجموعة العجيمي الصناعية.

 شركة اميانتيت.
 نسما لالتصالت والتقنية.

 ميدترونيك الطبية.   
 مجموعة عصام قباني القابضة.

 البانون للمقاولت.
 شركة الخزف السعودية.

 شركة الفنار.
 مصنع منير المنيف لألنابيب.

 الفيصلية الطبية.   
 مجموعة ساف الصناعية.

 شركة سعودي تك لالستشارات الهندسية.

 شركة فأس لحفر اآلبار.
 مسماك لإلنشاء والتطوير المحدودة.

 شركة شيد المحدودة للمقاولت.
 الجهاز القابضة.

 شركة أيه إي إس العربية المحدودة.
 شركة انشاء المستشفيات الدولية )البترجي(.

 شركة دار العلوم لالستشارات الهندسية.

الخطط المستقبلية:
يستهدف الصندوق مشاركة القطاع الخاص بالمملكة في المشروعات التي يمولها، ولتحقيق ذلك فإن الصندوق يعمل على:

إيجــاد آليــات للتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة والمؤثرة لتمكيــن القطاع . 1
الخــاص مــن اإلســهام فــي تعزيز المشــاركة فــي المشــروعات الخارجية.

إنشــاء منصــة لتســجيل الشــركات )الستشــاريين والمقاوليــن والمورديــن( . 2
علــى موقــع الصنــدوق وربطهــا مــع الجهــات المعنيــة للتحقــق مــن صحــة 

المعلومات.

الشــركات . 3 بيانــات  إدارة  فــي  للمســاعدة  نوعيــة  بيانــات  قاعــدة  بنــاء 

الســعودية المؤهلــة فــي الدخــول لمشــروعات الصنــدوق التــي يمولهــا 
ــارج. ــي الخ ف

اســتحداث منتجــات تمويــل وائتمــان لتحفيــز القطــاع الخــاص لتعزيــز دوره . 4
فــي الدخــول فــي المشــروعات الخارجيــة خاصــة فــي الــدول الناميــة.

بحــث المعوقــات والتحديــات التــي تواجــه الشــركات الراغبــة فــي الدخــول . 5
فــي مشــروعات الصنــدوق وبحــث ُســبل حلهــا. 
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مشروع إنشاء طريق نياقاتاري - بايومبا - باسي في جمهورية رواندا 
وإسهامه في تسهيل وصول المستفيدين إلى احتياجاتهم اليومية
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إفريقيا

المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

852.50

70.50 طريق أزيزو ــ متمة

إثيوبيا

24.50 طريق أسوسا ــ كرمك

37.50 كهرباء الريف بمنطقة جيجيجا ــ 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

230.25

155.25 التوليد والنقل الكهربائي

40.97إرتيريا تخضير إرتيريا

34.03 طريق مندفرا ــ بارنتو

37.50 37.50 المستشفى الوطني المرجعي في مملكة سوازيالند إسواتيني

333.75

16.00 تحديث مطار بانجي مبوكو

إفريقيا الوسطى
20.00 مجمع السكر في واكا

9.00 دعم إنتاج القطن

288.75 إنجاز عدد من المشروعات ضمن برنامج إعادة اإلعمار

)بماليين الرياالت(

ملحق )1( اتفاقيات قروض الصندوق الموقعة حتى نهاية السنة المالية 1443/1442هـ )2021م(
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

191.86

7.36 تمويل شراء البضائع لمشروعات التنمية الزراعية والحيوانية

أوغندا

17.00 دعم التنمية القتصادية

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

59.39
34.84 مطار جابرون الدولي

بتسوانا
24.55 موربول للكهرباء

394.94

41.94 حماية شواطئ كوتونو

بنين

40.00 إنشاء وتجهيز مستشفى سافي 

43.00 إنشاء وتجهيز المراكز الجامعية )المرحلة األولى(

60.00 طريق كاندي ــ سيغبانا ــ حدود نيجيريا

22.50 حماية شواطئ كوتونو )قرض إضافي(

187.50 نقل وتوزيع الكهرباء في عدد من المحافظات )المرحلة األولى(



الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 702021

المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

751.87

40.00 سد كمبينجا

بوركينا فاسو

39.87 سد باقري

30.00 طريق بوبو ديولسو 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 األقليمي

105.00 إنشاء مطار واقادوقو ــ دونسان الدولي

138.75 إنشاء طريق وايقويا ــ جيبو

56.25 إعادة تأهيل طريق )توغان ــ واهيغويا( الطريق الوطني رقم )10(

75.00 التهيئة الهيدروزراعية في وادي سونو كوري
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

413.42

8.70 تشجير موقامبا ــ بوتوتسي

بوروندي

14.89 طريق جيتيجا ــ جيهوفي

39.80 طريق روجومبو ــ كايانزا

8.20 طريق نيانزالك ــ بوتمبرا

11.00 دعم التنمية القتصادية

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 نيانزالك(

22.13 طريق بوجمبورا ــ نياماتينجا )قرض إضافي(
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

492.00

17.00 دعم التنمية القتصادية

تشاد

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(

345.40

15.00 دعم القطاع الزراعي

تنزانيا

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(

56.25 إعادة تأهيل وتوسعة مستشفى منازي موجا بجزيرة زنجبار

42.75 إنشاء وتأهيل الطرق الريفية في زنجبار )المرحلة الثانية(
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

177.99

26.02 توسعة ميناء لومي

توجو

1.22
إعـداد دراســة الجـدوى القتصاديـة والتصميمـات لمشـروع المجمـع 

 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

105.00 تطهير تونس الكبرى

تونس

13.65 المدرسة القومية للمهندسين بقابس

114.76 تزويد الساحل وجنوب الوطن بالمياه الصالحة للشرب

219.37 سد سيدي سعد

16.00 حماية سد سيدي سعد

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 القتصادية للمركب الصناعي في الشمال الغربي
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

50.00 واحات نفزاوة

تابع تونس

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 الستعجالي بتونس العاصمة

40.00 التنمية الفالحية المندمجة في جومين وغزالة

37.50 كلية العلوم القتصادية والتصرف والمعهد العالي لفنون الوسائط العالمية

75.00 التنمية الفالحية المندمجة بولية سيدي بوزيد

70.00 حماية الشريط الساحلي من النجراف بقرطاج وقمرت وحلق الوادي

450.00 محطة كهرباء سوسة

318.75 شبكة نقل الغاز الطبيعي

60.00 تطوير منظومة التدريب المهني

562.50 اإلسكان الجتماعي

483.75 إنشاء محطة كهرباء المرناقية
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

4355.80

318.75 السكن الجتماعي )المرحلة الثانية(

تابع تونس

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

318.75 تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولية بنزرت

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

228.00 حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات

140.03

40.27 السكك الحديدية عبر الجابون

9.00الجابون إعداد دراسة مشروع معهد ماسوكو الفني

90.76 معهد دراسات العلوم الفنية في ماسوكو

23.30 مطار يوندوم الدولي

جامبيا

30.16 طريق بانجول ــ يوندوم

6.72 مطار يوندوم الدولي )المرحلة الثالثة(

12.00 دعم التنمية القتصادية

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
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

643.80

37.50 جامعة جامبيا

تابع جامبيا

75.00 إنشاء طريق لمينكوتو 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

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

94.93 ميناء جيجل

الجزائر

75.49 سد القرقار

83.76 سد عين الدالية

147.75 سد بني هارون

293.00 اإلسكان الجتماعي بالجزائر العاصمة

63.16 محطة توليد الكهرباء بالحامة

80.00 تزويد مدينتي وهران ومغنية بالماء الصالح للشرب

94.00 اإلسكان الجتماعي بقسنطينة

50.00 تهيئة وتوسعة الري الفالحي بمحيط مينا

12.18 إنشاء وتجهيز مركزين للتكوين المهني بالعاصمة الجزائر
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

1270.97

45.00 اإلسكان الجتماعي بوليتي وهران ومستغانم

تابع الجزائر

20.47 بناء وتجهيز خمس ثانويات ومدرسة متوسطة في عدة وليات

8.12 ترميم اإلسكان الجتماعي بالعاصمة الجزائر

49.42 بناء وتجهيز )17( مدرسة ثانوية ومتوسطة بولية بومرداس

14.70 بناء وتجهيز مركزين للتكوين والتعليم المهني بولية بومرداس

70.00 بناء )1000( وحدة سكنية بولية بومرداس

16.75 بناء وتجهيز مستشفى الثنية بولية بومرداس

52.24 بناء وتجهيز مدارس ثانوية في عدة وليات بالجزائر

83.66

8.66 األسماك بجزر الرأس األخضر

37.50جزر الرأس األخضر الطريق الدائري لجزيرة فوجو )المرحلة األولى(

37.50 إنشاء وتأهيل ثمان مدارس تعليمية

85.00 التنمية القتصادية والجتماعية للمنطقة الشمالية في جيبوتي

جيبوتي

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



الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 782021

المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

1143.98

18.75 دعم صندوق جيبوتي لإلنماء القتصادي

تابع جيبوتي

112.50 اإلسكان الجتماعي

22.50 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

112.50 محطة توليد كهرباء دامرجوغ وتوسعة شبكة النقل )المرحلة األولى(

452.74

16.86 طريق كيجالي ــ جاتونا

رواندا

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 كيكوكيرو 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

56.25 إنشاء طريق نياقاتاري ــ بايومبا ــ باسي
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

506.76

11.76 طريق سلويزي ــ اكلينجي

زامبيا
45.00 طريق كالبو ــ سيكونجو ــ حدود أنجول

75.00 إعادة تأهيل المستشفى التعليمي الجامعي في لوساكا

375.00 إنشاء مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز التخصصي

23.66 23.66 التصالت السلكية والالسلكية للريف زيمبابوي

30.00 تنمية حوض نهر أنامبي )المرحلة األولى(

السنغال

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 والقتصادية لمشروع طريق ديالكوتو ــ كيدوجو

8.41 قناة وطريق فرون دوتير بداكار



الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 802021

المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

1298.12

22.00 دعم القطاعات القتصادية

تابع السنغال

8.00 دعم القطاعات القتصادية والجتماعية

39.25 طريق ديالكوتو 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 دلل جم

37.50 طريق مدينا جوناس ــ حدود غينيا

114.00 طريق واكام في داكار

34.00 مستشفى دلل 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



81 الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 2021

المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

92.21 الري بالرهد

السودان

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 التصال الالسلكي للطيران والمعدات المساعدة للمالحة الجوية

4.23 شراء معدات العلوم

121.13 طريق نيال ــ كاس ــ زالنجي

120.16 سكر كنانة

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(



الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 822021

المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

3068.15

150.00 تعلية سد الروصيرص

تابع السودان

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

217.58

4.33 المرحلة األولى من مشروع المستشفيات )الخدمات الستشارية(

سيراليون

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

93.75 دعم قطاع التعليم

75.00 75.00 كهربة جنوب جزيرة ماهي )المرحلة الثانية( سيشل

352.60

218.75 سكر جوبا

الصومال
35.30 جامعة الصومال الوطنية

68.55 استكمال مشروع سكر جوبا )القرض الثاني(

30.00 دعم القطاع الزراعي



83 الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 2021

المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

466.66

114.70 كبونج لتوليد الكهرباء بالقوة المائية

غانا

16.94 مخازن الحبوب

11.39 معهد العلوم في أكرا

48.00 ترميم مينائي تيما وتاكورادي

15.00 دعم التنمية القتصادية

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(

3.37 إعداد دراسة الجدوى القتصادية والفنية والتصميمات لمشروع طريق جوكود ــ نزركور

133.63غينيا طريق جوكود ــ نزركور

24.00 تطوير التعليم

15.00 إنشاء وتجهيز المراكز الصحية الريفية



الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 842021

المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

851.38

21.00 دعم القطاعين الجتماعي والقتصادي

تابع غينيا

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 تومبو 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

15.90 مجمع الصناعات المتعددة

غينيا بيساو
29.00 ميناء بيساو

6.80 طريق بامبادينكا ــ شتولي ــ كويبو

12.00 دعم القطاع الزراعي



85 الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 2021

المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

122.00
18.00 طريق بيساو ــ برابيس ــ بيساو ــ بيامبو

تابع غينيا بيساو
40.30 إنشاء محطة توليد الكهرباء في بيساو

229.62

34.00 طريق جزيرتي القمر الكبرى وموهيلي

القمر المتحدة

10.00 إكمال طريق جزيرتي القمر الكبرى وموهيلي

112.50 إعادة تأهيل الطرق

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

9.37 بناء وتجهيز دار اإلفتاء والمحكمة الشرعية

362.43

105.90 سونج لولو لتوليد الكهرباء بالقوة المائية

الكاميرون

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 بيكول ــ دجوم

63.75 طريق أولما ــ كريبي )الجزء بينقامبو ــ قراندزامبي(

37.50 بناء وتجهيز ثانوية أكوا للتعليم المهني بمدينة دوال



الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 862021

المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

392.45

37.50 طريق سنقروبو ــ ياموسكرو

كوت ديفوار

37.50 منشآت التعليم الفني والمهني

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

90.00 طريق بونا ــ دوروبو ــ حدود بوركينا فاسو

56.00 مياه الشرب لمدينة أبنغورو والمناطق المجاورة لها

85.20 مستشفى أبوبو الجامعي

56.25 البرنامج الريادي لدعم التنمية الريفية

70.04
19.70 إصالح السكك الحديدية

الكونغو الديمقراطية
50.34 صيانة شبكة الطرق

164.89
88.30 السكك الحديدية

الكونغو الشعبية
76.59 استكمال مشروع السكك الحديدية

55.84 مياه نيروبي

كينيا

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
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

612.20

15.00 دعم القطاع الزراعي

 تابع كينيا

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

75.00 طريق )ساماتار ـــ واجير(

220.60

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

ليبيريا
38.80 محطة بوشرود للكهرباء

75.00 إعادة تأهيل مطار روبرتس الدولي

75.00 طريق بانجا ــ ساليا

148.91

13.16 مطار ماسيرو الدولي

ليسوتو
37.50 سد ميتالونج

56.25 إنشاء سد ميتالونج )قرض إضافي(

42.00 إمداد المياه لخمس مدن



الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 882021

المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

761.84

16.05 التنمية الزراعية واإلسكان ودراسة مشروع الري في المنطقة السادسة

مالي

50.30 سد سلنجي

46.85 الثروة الحيوانية بالساحل الغربي

33.35 طريق سيفار ــ جاو

16.58 طريق سيفار 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 القتصادية

9.97 سهل جوبو الزراعي بالمنطقة السادسة

50.51 وصالت الطرق الداخلية في باماكو

35.00 طريق كاي - بافولبي

93.75 بناء سد تاوسا

56.25
بناء سد دجيني )في إطار المرحلة األولى من برنامج تطوير الري في

حوض باني وفي سلنقي(

48.75 طريق ديديني – كوال – مورديا – قومبو – نارا – حدود موريتانيا )الجزء األول(
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

258.90

42.40 انديكاليكا لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية

مدغشقر

12.00 دعم القطاع الصناعي

32.00 طريق سامباينا ــ فراتسيهو ــ سوافندريانا

45.00 طريق سامباينا ــ فراتسيهو ــ سوافندريانا )المرحلة الثانية(

52.50 طريق سوانيرانا إيفونقو ــ فاهيب

75.00 إنشاء جسر على نهر مانقوكي

175.00 إعادة فتح قناة السويس

مصر

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 الجتماعي للتنمية



الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 902021

المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

85.00 إنشاء وتجهيز وحدات رعاية صحية أساسية

تابع مصر

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

129.35 توسعة محطة توليد كهرباء غرب دمياط لتوليد 750 ميجاوات

179.77 توسعة محطة توليد كهرباء الشباب لتوليد 1500 ميجاوات

1465.81 جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور

383.81 التجمعات السكنية

255.00 طريق محور التنمية بطول 90 كيلومتر

150.86 أربع وصالت بطول إجمالي 61 كيلومتر

187.50 جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز )المرحلة الثانية(

423.18 التجمعات السكنية بسيناء )المرحلة الثانية(

1050.00 طريق النفق ــ طابا

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

246.82 طريق الجدي

394.98 إنشاء عدد 13 تجمع زراعي
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

8846.61

172.00 إنشاء قناة لنقل المياه

تابع مصر
790.00 محطة المعالجة الثالثية لمياه صرف المحسمة

450.00 تطوير مستشفى القصر العيني

50.00 توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات

 

120.00 سد المسيرة

المغرب

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 الجتماعي بمنطقة بنسودة بمدينة فاس

45.00 تنمية اإلسكان الجتماعي بمنطقة سلوان بالناظور ومنطقة عين العودة بالرباط

90.00 إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي بمدينة فاس

40.00 تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب



الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 922021

المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

4483.00

75.00 بناء وتجهيز المدارس اإلعدادية

تابع المغرب

50.00 بناء وتجهيز المستشفى الجامعي بفاس )قرض إضافي(

60.00 بناء وتجهيز المستشفى الجامعي بمراكش )قرض إضافي(

100.00 سد تاسكورت

60.00 سد مولي 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

135.00

45.00 طريق ثيولو ــ بنغول

45.00مالوي إنشاء وتجهيز ثالث كليات إلعداد المعلمين

45.00 مستشفى بالومبي اإلقليمي

166.50 طريق كيفا ــ النعمة

موريتانيا

226.00 مناجم حديد القلب

33.50 وادي غرغول الزراعي

83.75 طريق كيفا ــ النعمة )القرض الثاني(

85.60 تنمية حوض نهر السنغال
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

1969.85

26.00 دعم التنمية القتصادية

تابع موريتانيا

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

112.50 الحرم الجامعي الجديد في نواكشوط

131.25 طريق إعوينات إزبل - جيكني - عدل بكرو

127.50 أركيز الزراعي

375.00 الربط الكهربائي بين نواكشوط والزويرات

37.50 توسعة وإعادة تأهيل قناة كوندي

93.75
إنشاء الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 1 )نواكشوط ــ اكجوجت ــ 

بنشاب( والطريق الوطني رقم 4 )نواكشوط ــ نواذيبو(

15.61 إعادة التعمير والتنمية الحضرية

موريشيوس
14.69 مجاري بلينز ويلمز

187.50 مستشفى فالك التعليمي

93.75 المجمع الرياضي



الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 942021

المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

592.80
187.50 اإلسكان الجتماعي

تابع موريشيوس
93.75 مستشفى السرطان

172.50

37.50 حماية شواطئ مابوتو

موزمبيق
45.00

تشييد وتجهيز مدرستين ثانويتين ومعهدين فنيين في محافظتي
كابودلقادو ونياسا

33.75 تشييد وتجهيز مستشفى نامبول العام

56.25 كهرباء الريف بمحافظة نياسا

487.15

17.77 اإلسكان وصوامع الغالل

النيجر

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 القتصادية

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(

75.00 إعادة تأهيل طريق لوقا ــ دوتشي



95 الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 2021

مجموع قروض إفريقيا

39262.55
مليون ريال



المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

376.95

35.70 إنشاء مدارس ثانوية في باكو

أذربيجان

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 خردلن

98.00 محطة كهرباء الحسين الحرارية )المرحلة الثالثة(

األردن

26.25 توسعة كهرباء العقبة 

59.28 مياه ومجاري عمان

49.86 مياه العقبة

38.50 سكة حديد الحسا ــ المنزل

61.25 توسعة ميناء العقبة

83.43 مياه عمان )القرض الثاني(

89.98 محطة كهرباء العقبة الحرارية

12.71 ري األغوار الجنوبية )فيفا وخنزيرة(

63.88 المدارس الثانوية المهنية العامة

21.89 طريق الزارة ــ غور حديثة

50.30 كليات العلوم الطبية بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

25.13 طريق اليتم ــ جنوب العقبة

آسيا
)بماليين الرياالت(

الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 962021



المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

1916.29

15.17 إنشاء مدينة إربد الصناعية

تابع األردن

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(

151.41 الوحدة البخارية الرابعة لمحطة توليد كهرباء السمرا )الدورة المركبة(

393.75 إعادة إنشاء وتأهيل الطريق الصحراوي )عمان ــ العقبة(

187.50 إنشاء مدارس في محافظات مختلفة

810.00

195.00 طريق كابل ــ قندهار ــ هرات

أفغانستان

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

237.74 توسعة مصنع السماد الكيميائي

إندونيسيا

176.50 طريق سورابايا ــ مالنج

140.92 طريق بادلرانج ــ سيلوني السريع

30.07 صغار المزارعين والمزارع النموذجية إلنتاج السكر

120.96 أراكوندو ــ جامبو آي للري وحماية األراضي من الفيضان

74.62 المزارع النموذجية وصغار المزارعين السابع بالمنطقة الرابعة

72.00 تطوير ميناء سورابايا )المرحلة الثانية(
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

1506.11

107.29 إنشاء مستشفيين جامعيين في كل من جامعة سبليس مريت وجامعة آندالس

تابع إندونيسيا

131.25 تطوير التعليم في سبع جامعات

208.50 تطوير جامعة مولنا مالك إبراهيم مالنق )المرحلة الثانية( في جاوا الشرقية

122.63 تطوير وتحديث جامعة ولية جاكرتا )المرحلة الثانية(

83.63 إنشاء مستشفى جامعة بانكولو

1076.85

60.00 تشييد وتجهيز مدارس ثانوية في جمهورية أوزبكستان

أوزبكستان

45.00 إنشاء وإعادة تأهيل محطة آلت 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

112.50 برنامج المساكن الريفية الحديثة )في منطقة خوارزم(

112.50 برنامج المساكن الريفية الحديثة في منطقة كراكالبكستان

98.85
ومبــارك  كاســان  مدينتــي  فــي  الميــاه  شــبكة  وإنشــاء  تأهيــل  إعــادة 

لهــا التابعــة  الريفيــة  والمناطــق 

187.50
برنامج بناء المساكن الحديثة والبنية التحتية التابعة لها في نافوي

وطشقند وفرغانه

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

41.00 إنشاء مدارس للمرحلة ما قبل األولية
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

2590.40

96.98 سماد ميربر ماثيلو

باكستان

218.92 محطة كهرباء بيبري الحرارية

172.29 إصالح سد تاربيال

128.07 محطة كهرباء بيبري الحرارية )المرحلة الثانية(

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

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 مالكند

375.00 إنشاء محطة نيلم جهلم الكهرومائية )قرض إضافي(

216.75 إنشاء محطة قولن قول الكهرومائية )قرض إضافي(

206.25 طريق تشيال باندي ــ باتيكا 

623.76

145.25 كهرباء الرفاع

البحرين

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
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

1916.30

225.96 إصالح السكك الحديدية

بنجالديش

4.60 جيبرهات إلستغالل مناجم حجر الكلس

279.98 سماد اليوريا بشيتاجونج

32.66 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 شيتالكا

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
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

173.39
105.39 مي مو لتوليد الطاقة )الوحدة الرابعة(

تايالند
68.00 كهربة الريف )المرحلة الثانية(

37.50 37.50 إنشاء وتجهيز ثالثة مراكز لتشخيص األمراض تركمانستان

1090.63

197.87 نقل الطاقة الكهربائية )المرحلة األولى(

تركيا

24.79 مطار يشيل كوى

112.81 البستان للطاقة

26.64 نقل الطاقة الكهربائية )المرحلة الثانية(

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

52.52 نقل الطاقة الكهربائية )المرحلة الثالثة(

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

29.66 المستشفى التعليمي والتطبيقي بجامعة ديكوز ايلول

138.00 المستشفى التعليمي وكلية الطب ومركز األبحاث بجامعة كوجيلي

81.37 وصالت الطرق والجسور

83.00 توفير المياه في بولو

99.90 مياه ومجاري كولومبو

سيرالنكا

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(
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

1592.78

75.00 مستشفى الصرع والمراكز الصحية

تابع سيرالنكا

172.50 تطوير حوض كالوقنقا

225.00 تطوير شبكة الطرق

225.00 تحسين طريق بردنيا ــ بدول ــ تشينكلندي

45.00 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

274.18

35.88 المراكز اإلدارية والجتماعية

سلطنة ُعمان

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(

67.49 مرفأ طرطوس

سورية

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

الصندوق السعودي للتنمية        التقرير الـسنوي 1022021



المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

2303.84

27.81 طريق قرة كوزاك ــ عين عيسى

تابع سورية

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

86.00 طريق واينق ــ جيين

الصين

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

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

112.50 تشييد وتجهيز مركز مدينة شونق شينق شايوان الثقافي

90.00 إنشاء مباني في جامعة ليوليانج بإقليم شانشي
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

1881.25

112.50
الحماية البيئية والتنمية المستدامة للمناطق الرطبة المحيطة ببحيرة هوانجي 

في مقاطعة سوسونق بإقليم أنخوي

تابع الصين

93.75
التطوير البيئي للمناطق المأهولة بقومية الهوي في منطقة جينتاي 

بإقليم شانشي

112.50 إعادة تشييد المناطق المتأثرة بالزلزال في منطقة لوشان بإقليم سيشوان

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

112.50
إعادة تشييد وتأهيل المناطق المتأثرة بالزلزال في مدن ياءان وباوشينق 

ولوشان بإقليم سيشوان

131.25 تشييد وتجهيز ثالثة مستشفيات في مقاطعة يانبيان بإقليم جيلين

651.38

22.50 طريق شكيف ــ زيقار

طاجكستان

11.25 إكمال إنشاء وتجهيز ثالث مدارس ثانوية

11.25 إصالح وتجهيز مستشفى أمراض النساء والولدة في دوشانبيه

18.38 مستشفى الطوارئ في دوشانبيه

45.00 تشييد وتجهيز مدارس

36.75 مستشفى أمراض النساء والولدة 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(

112.50  )A&F( استكمال طريق كولياب ــ كاليخومب الجزئين

93.75 تطوير أنظمة مصادر المياه والري في إقليم خاتلون
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

151.25
 93.75 إنشاء صومعة غالل معدنية لخزن القمح في محافظة الديوانية

العراق
 57.50 إنشاء مستشفى الصقالوية في محافظة األنبار

75.00 75.00 تطوير الطرق في مندناو الفلبين

615.38

55.00 مستشفى باك كان العام ومركز التدريب الطبي التابع له

فيتنام

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 دونجها ــ كان تي ــ لوفاتشي

39.00 توسعة المستشفى العام لمحافظة هوا بن

36.00 طريق مركز مقاطعة تان ين

34.13 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

76.12 إنشاء البنية التحتية للنقل بين األقاليم لدعم التنمية الجتماعية 
والقتصادية  للبلديات الفقيرة في محافظة ين باي

56.25 طريق بشكيك ــ توروقارت

قيرغيزستان
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
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

750.00

112.50 تشييد مدارس حكومية

تابع قيرغيزستان
112.50 تطوير شبكات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية

131.25 إعادة إنشاء وتأهيل طريق ايسيكول الدائري

112.50 تطوير الري الزراعي في إقليمي ايسكيول ونارين

45.00 45.00 طريق كراقندا ــ أستانا كازاخستان

362.27

122.50 تطوير مينائي بوسان وموخو

123.02كوريا الجنوبية تطوير وبناء بعض الطرق

116.75 تطوير ميناء جامشون

54.27 ترميم وتجهيز مباني الجامعة اللبنانية

لبنان

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
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

1020.00

37.50 سد بحيرة بريصا

تابع لبنان

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

31.15 مطار هلولي

المالديف

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

300.00   تطوير جزيرة هولومالي
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

1202.46

375.00 تطوير مطار إبراهيم ناصر الدولي

93.75تابع المالديف تطوير قطاع الصيد البحري

93.75 بناء المساكن الميسرة

312.26

54.16 كلية الطب بجامعة كيبانجان

ماليزيا

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

30.00 30.00 تطوير نظام الري لسد كانيان ميانمار

565.00

45.40 مارشندي الكهرومائي

نيبال

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

350.44 سريسيالم وناجارا جوناساجار للطاقة
الهند

73.38 سكة حديد كواربت ــ رياجادا
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

626.18
93.79 محطة كهرباء راماجوندام الحرارية )المرحلة الثانية(

تابع الهند
108.57 ميناء نافا شيفا

17.50 كهرباء مثلث صنعاء )المرحلة األولى(

اليمن

38.25 تخزين وتصنيع الغالل

51.29 مياه ومجاري صنعاء

86.50 الطاقة الكهربائية الثاني

61.29 مياه ومجاري تعز

52.83 الطاقة الكهربائية الثاني )الجزء الثاني(

36.83 تخزين وتصنيع الغالل )المرحلة الثانية(

78.61 محطة كهرباء المخا )المرحلة الثالثة(

46.90 استكمال مشروع مياه ومجاري صنعاء

67.38 تطوير ميناء عدن

10.21 كلية الزراعة بجامعة صنعاء

93.75 توسعة محطة كهرباء العاصمة

93.75 توسعة محطة الكهرباء في عدن

187.50 محطة توليد كهرباء غازية في مأرب

187.50 إنشاء معاهد تقنية ومراكز تدريب مهنية

22.50 الخدمات الهندسية لمشاريع الطرق

140.00 الطرق الرئيسية

75.00 الصندوق الجتماعي للتنمية
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

2140.09

90.00 طريق حيدان ــ الجمعة ــ المنزالة

تابع اليمن

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

مجموع قروض آسيا

27506.35
مليون ريال
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

245.69

39.44 إنشاء الطريق الجانبي لمدينة دورس

93.75ألبانيا إنشاء طريق تيرانا ــ الباسان ــ تشوكوس ــ تشالف ــ بلوتش

112.50 إعادة تأهيل وإنشاء المرافق المحاذية للطريق الساحلي )فلورا ـــ اوريكوم(

111.06 111.06 تشيسف للطاقة البرازيل

493.13

112.50 برنامج إعادة إعمار جمهورية البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

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

17.40 17.40 صيانة الطرق جامايكا

16.00 16.00 مياه آبيا ساموا الغربية

557.50

75.00 تأهيل وتجهيز عدد من مستشفيات الولدة

كوبا

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 الجتماعية في مدينة هافانا القديمة

مناطق أخرى
)بماليين الرياالت(
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المجموع المبلغ اسم المشروع الدولة

60.00 60.00 الطريق السريع بريشتينا ــ ميتروفيتشي كوسوفو

153.60

70.60 ميناء مرسى شلوك

41.00مالطا تحلية المياه المالحة

42.00 ميناء مرسى شلوك )المرحلة الثانية(

المجموع المبلغ المنظمات  الدولية

905.01
441.19 )IDA( المؤسسة الدولية للتنمية

463.82 )IDA( المؤسسة الدولية للتنمية

مجموع قروض مناطق أخرى 

1654.38 مليون ريال

مجموع قروض المنظمات الدولية 

905.01 مليون ريال

إجمالي مبالغ قروض الصندوق لكل من إفريقيا وآسيا ومناطق أخرى والمنظمات الدولية

69328.29 مليون ريال

ملحق )2( إسهامات المملكة العربية السعودية في مؤسسات التنمية العربية واإلقليمية          
والدولية حتى نهاية السنة المالية 1443/1442هـ )2021م(

المنظمات الدولية
)بماليين الرياالت(
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مساهمة المملكة
رأس المال المؤسسة العدد

المدفوع المكتتب به

561,295,53 561,295,53 3,786,141,879,36 صندوق النقد العربي )1( )2( 1

2,381,241,754 2,381,241,754 9,925,591,398 الصندوق العربي لإلنماء القتصادي والجتماعي)3( 2

168,985,934 168,995,280 1,111,083,351 الهيئة العربية لالستثمار واإلئتمان الزراعي )1( )3( 3

28,458,245 28,458,245 325,147,859 المؤسسة العربية لضمان الستثمار وائتمان الصادرات )1( )3( 4

1,078,997,000 1,078,997,000 4,200,000,000 المصرف العربي للتنمية القتصادية في إفريقيا )1( 5

500,000,000 500,000,000 1,310,000,000 الحساب الخاص لدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية 6

2,059,855,401 18,346,165,200 72,986,014,400 البنك اإلسالمي للتنمية 7

43,234,133 86,468,000 426,774,666 المؤسسة اإلسالمية لتأمين الستثمار وائتمان الصادرات 8

390,000,000 416,493,333 1,720,335,466 المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص 9

120,000,000 145,570,000 857,190,000 المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 10

1,000,000,000 1,000,000,000 ............ صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 11

3,905,700,000 3,905,700,000 ............ المؤسسة الدولية للتنمية 12

............ 15,738,000,000 502,069,000,000 التفاقات الجديدة لإلقراض الثنائية، صندوق النقد الدولي 13

............ 6,460,000,000 195,000,000,000 اتفاقيات اإلقراض الثنائية، صندوق النقد الدولي 14

2,000,000 2,000,000 28,000,000 صندوق استقرار القطاع المالي )FSSF(، التابعة لصندوق النقد الدولي 15

)دولر أمريكي(

ملحق )2( إسهامات المملكة العربية السعودية في مؤسسات التنمية العربية واإلقليمية          
والدولية حتى نهاية السنة المالية 1443/1442هـ )2021م(
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مساهمة المملكة
رأس المال المؤسسة العدد

المدفوع المكتتب به

330,500,000 880,500,000 53,907,040,000 الصندوق الستئماني للنمو والحد من الفقر )PRGT(، التابعة لصندوق النقد الدولي 16

2,500,000 4,500,000 81,000,000 صندوق المساعدة الفنية لمكافحة غسل األموال، التابعة لصندوق النقد الدولي 17

............ 13,906,000,000 662,752,000,000 صندوق النقد الدولي 18

11,355,000 59,813,000 1,919,565,000 الوكالة الدولية لضمان الستثمار 19

454,221,000 454,221,000 21,218,165,000 مؤسسة التمويل الدولية 20

484,600,000 8,022,800,000 297,856,000,000 )IBRD( البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 21

.............. .............. .............. برنامج الخليج العربي للتنمية - أجفند 22

964,180,000 1,055,700,000 .............. صندوق األوبك للتنمية الدولية )أوفد( 23

25,300,000 536,378,000 .............. الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 24

392,630,000 392,630,000 .............. صندوق التنمية اإلفريقي 25

14,275,378 390,251,485 253,261,505,697 بنك التنمية اإلفريقي 26

508,900,000 2,544,600,000 100,000,000,000 البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية )2( 27

ملحق )3(  الجهات المشاركة في التمويل مع الصندوق حتى نهاية السنة المالية 1443/1442هـ )2021م()دولر أمريكي(

1/ لم تصدر تقاريرها السنوية المعتمدة لعام 2021م في فترة إعداد هذه القائمة وعليه يتم التعامل مع رؤوس األموال في تلك المؤسسات حسب آخر تحديث.

2/ تــم احتســاب رأســمال صنــدوق النقــد العربــي بتحويــل الدينــار العربــي الحســابي إلــى دولر وفقــًا لســعر الصــرف الســائد علــى أســاس قيمــة وحــدة حقــوق الســحب الخاصــة التــي تعــادل 
)1.39( دولر أمريكــي )فبرايــر 2022م(. 

ــة لالســتثمار واإلنمــاء  ــة العربي ــة لضمــان الســتثمار وائتمــان الصــادرات والهيئ ــي لإلنمــاء القتصــادي والجتماعــي، والمؤسســة العربي ــدوق العرب ــم احتســاب رأســمال كل مــن الصن 3/ ت
ــر 2022م(.   ــار الكويتــي يعــادل )3.30( دولر أمريكــي )يناي ــى أســاس ســعر صــرف الدين الزراعــي عل
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الــجــهــة الــجــهــة

بنك التسليف اإليطالي البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

البنك اليوغسالفي للتعاون القتصادي 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 القتصادية في إفريقيا

صندوق التعاون الفرنسي الصندوق العربي لإلنماء القتصادي والجتماعي

الخزانة المركزية للتعاون القتصادي )فرنسا( مؤسسة تنمية دول الكومنولث

الوكالة الفرنسية للتنمية صندوق التنمية اإلفريقي

هيئة تنمية الصادرات )كندا( الصندوق اإلقليمي لتنمية التحاد القتصادي لدول غرب إفريقيا

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

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

بنك التنمية لألميركتين وكالة تنمية حوض نهر السنغال

المؤسسة الخيرية األمريكية لتحديات األلفية بنك شرق وجنوب إفريقيا للتجارة والتنمية

بنك التصدير والستيراد األمريكي الصندوق الكويتي للتنمية القتصادية العربية

بنك التنمية الكاريبي صندوق أبو ظبي للتنمية

بنك الصين للتصدير والستيراد الصندوق العراقي للتنمية الخارجية

)OECF( صندوق ما وراء البحار للتعاون القتصادي بنك الستثمار األوروبي

بنك التصدير والستيراد الياباني الصندوق األوروبي للتنمية

البنك الياباني للتعاون الدولي السوق األوربية المشتركة

البنك اآلسيوي للتنمية البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير

ملحق )3(  الجهات المشاركة في التمويل مع الصندوق حتى نهاية السنة المالية 1443/1442هـ )2021م(
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