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3 التقرير ال�صنوي 2013

 ال�صندوق العربي للإنماء الإقت�صادي والإجتماعي
الدول الأع�ضاء

وال�ضادة اأع�ضاء مجل�س محافظي ال�ضندوق ونوابهم

)2(
نواب املحافظني

)2(
املحافظون

)1(
الدول الأع�صاء

�شعادة الدكتور �شالح اخلراب�شة معايل الدكتور ابراهيم �شيف اململكة الأردنية الها�شمية

- معايل ال�شيد حممد الأمني الدغري اجلمهورية التون�شية

- معايل ال�شيد كرمي جودي اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

- معايل ال�شيد بدر الدين حممود عبا�س جمهورية ال�شودان

- - جمهورية العراق

- معايل الدكتور اإبراهيم بن عبدالعزيز الع�شاف اململكة العربية ال�شعودية

- - اجلمهورية العربية ال�شورية

- معايل الدكتور الكيالين عبدالكرمي الكيالين   دولة ليبيا

�شعادة ال�شيد اأ�شامة �شالح معايل الدكتور زياد بهاء الدين جمهورية م�شر العربية 

�شعادة الدكتور حممد اأحمد على احلاوري معايل الدكتور حممد �شعيد ال�شعدي اجلمهورية اليمنية

- معايل ال�شيخ �شامل عبدالعزيز ال�شباح دولة الكويت

�شعادة ال�شيد اآلن بيفاين �شعادة املهند�س نبيل عدنان اجل�شر اجلمهورية اللبنانية

�شعادة ال�شيد خاليد �شفري معايل ال�شيد حممد بو�شعيد       اململكة املغربية

- معايل ال�شيد عبيد حميد الطاير دولة الإمارات العربية املتحدة

�شعادة ال�شيد يو�شف عبد اهلل حمود معايل ال�شيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة مملكة البحرين

- معايل ال�شيد علي �شريف العمادي دولة قطر

- - جمهورية ال�شومال الدميقراطية*

�شعادة ال�شيد اأحمدو ولد اأعل  معايل الدكتور �شيدي ولد ببها ولد التاه اجلمهورية الإ�شالمية املوريتانية

- معايل ال�شيد دروي�س بن ا�شماعيل بن علي البلو�شي �شلطنة عمان

�شعادة الدكتور اإ�شماعيل الزبري �شعادة الدكتور نبيل هاين القدومي فل�شطني

- معايل ال�شيد اليا�س مو�شى دواله جمهورية جيبوتي

(1)   ترتيب الدول ح�شب ورود اأ�شمائها في اتفاقية اإن�شاء ال�شندوق عند التوقيع عليها، ثم ح�شب الت�شل�شل الزمني لن�شمام الدول اإلى اتفاقية اإن�شاء ال�شندوق.
(2)   اأ�شماء ال�شادة المحافظين ونوابهم كما هي في 2013/12/31.

*  الع�شوية موقوفة بموجب قرار مجل�س المحافظين رقم (3) ل�شنة 1993  الذي تم تمديده بقرارات �شنوية لحقة حتى عام 2013.
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جمل�س الإدارة

المدير العام/  رئي�س مجل�س الإدارة

ال�شيد عبد اللطيف يو�شف الحمد

المديرون اأع�صاء مجل�س الإدارة

ال�شيد عبدالوهاب البدر
ال�شيد اإبراهيم بن محمد المفلح 

ال�شيد بن عوده مراد
ال�شيد الطاهر اأمحمد �شركز

الدكتور �شمير ال�شياد
ال�شيد محمد عبدالباقي 

ال�شيد علي بن محمد بن جعفر 
ال�شيد فوزي لقجع
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اأهم البيانات المالية عن ال�صندوق العربي كما في 
2013/12/31

دينار كويتي )مليون(الــبيـــــــــــــــــــــــــان

2500.0راأ�س املال*

2824.8جمموع  املوارد

الن�ضــاط الإقرا�ضي

18عدد اتفاقيات القرو�س املوقعة خالل العام 

388.0اإجمايل قيمة اتفاقيات القرو�س املوقعة خالل العام

611العدد الإجمايل للقرو�س 

7986.1الإجمايل الرتاكمي للقرو�س املوقعة

5356.5الإجمايل الرتاكمي لل�شحوبات من القرو�س

2698.3 الإجمايل الرتاكمي للأق�ساط امل�سددة

2658.2اإجمايل الدين القائم

المـعــونـــات

1031العدد الإجمايل للمعونات 

190.8الإجمايل الرتاكمي للمعونات املعتمدة

147.0اإجمايل مرتاكم ال�شحوبات من املعونات

*  قرر جمل�س املحافظني، يف اجتماعه بتاريخ 2013/4/2، زيادة راأ�س املال امل�شرح به اإلى 4 مليار د.ك.، وزيادة راأ�س املال املكتتب به اإلى 3 مليار د.ك.، وذلك عن طريق 
حتويل 500 مليون د.ك. من الحتياطي الإ�شايف اإلى راأ�س املال، وقيام امل�شاهمني بالكتتاب مبا قيمته 500 مليون د.ك. ت�سدد يف اأق�ساط خلل 5 �شنوات.
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ملحة عامة
حول

ن�صاط ال�صندوق العربي

مقدمة 

تاب���ع ال�شن���دوق العربي خالل ع���ام 2013 ن�شاطه الإنمائي ودعمه للم�شاريع الت���ي تحظى باأولوية عالية في 

خطط وبرامج التنمية القت�شادية والجتماعية في الدول العربية. ووا�شل الهتمام في برنامجه الإقرا�شي  

خالل هذا العام بتمويل م�شاريع البنية الأ�شا�شية  بهدف توفير الخدمات ال�شرورية وزيادة طاقاتها الإنتاجية، 

وتخفي�ض العجز القائم بها في بع�ض الدول، وتهيئة المناخ المنا�شب لت�شجيع ال�شتثمارات الجديدة وتطوير 

الم�شاري���ع القائم���ة في الدول العربية. كما ا�شتمر ال�شندوق العربي ف���ي تقديم المعونات القطرية والقومية 

به���دف توفي���ر الدعم الموؤ�ش�شي والتدريب، وتعزيز تنفيذ البرامج الطارئ���ة في بع�ض الدول العربية، واإعداد 

الدرا�ش���ات العام���ة والبحوث، والإ�شهام ف���ي تمويل درا�شات الجدوى واإعداد الم�شاري���ع، بالإ�شافة اإلى عقد 

الندوات  والموؤتمرات.

القطـاع العـام

بلغ عدد القرو�ض التي قدمها ال�شندوق العربي للقطاع العام خالل العام 18 قر�شاً بقيمة اإجمالية مقدارها 

388.0  ملي���ون د.ك.، ا�شتف���ادت منه���ا 8 دول عربية، اأ�شهمت ف���ي تمويل 18 م�شروعاً، منه���ا 17 م�شروعاً 
جدي���داً، وم�ش���روع واح���د �شب���ق اأن اأ�شهم ال�شن���دوق العربي في تمويله. وق���درت التكالي���ف الإجمالية لهذه 

الم�شاري���ع بحوال���ي 1.7 ملي���ار د.ك.، وقدرت ن�شبة م�شاهم���ة القرو�ض المقدمة اإل���ى اإجمالي تكاليف تلك 

الم�شاريع بحوالي 23.3%. وحظيت م�شاريع النقل بالمركز الأول في قائمة الم�شاريع المعتمدة خالل العام 

اإذ بلغ���ت ن�شب���ة القرو�ض المقدمة لها حوال���ي 36.6%  من اإجمالي القرو�ض المقدمة، تليها م�شاريع الطاقة 

والكهرب���اء 26.8%، ث���م م�شاري���ع المياه وال�شرف ال�شح���ي 13.4%، وم�شاريع ال�شناع���ة والتعدين %8.3، 

وم�شاريع الزراعة والري والتنمية الريفية 7.7%، وم�شاريع الخدمات الجتماعية %7.2.

القطـاع الخـا�ص

وا�شل ال�شندوق العربي دعم وتعزيز دور القطاع الخا�ض في التنمية في الدول العربية ووافق مجل�ض الإدارة 

خ���الل الع���ام على م�شاهمة ال�شندوق العرب���ي في راأ�شمال �شندوق موؤ�ش�شة التموي���ل الدولية لال�شتثمار في 

من�شاآت و�شركات القطاع الخا�ض بمنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. كذلك قام ال�شندوق العربي خالل 

العام بالتوقيع على اتفاقية الم�شاهمين في راأ�شمال �شركة لإنتاج ال�شكر في م�شر.  

 متراكم القرو�ص

بل���غ المجم���وع التراكمي للقرو�ض التي قدمها ال�شندوق العرب���ي للقطاعين العام والخا�ض، منذ بدء عملياته 

ع���ام 1974 وحت���ى نهاية العام، 611 قر�ش���اً بلغت قيمتها الإجمالية  حوال���ي 8.0 مليار د.ك.، اأ�شهمت في 

تموي���ل 516 م�شروعاً في 17 دولة عربي���ة، وغطت نحو 25.0% من التكاليف الإجمالية للم�شاريع الممولة. 

وق���د حظي���ت م�شاريع البنى الأ�شا�شية بالمرتبة الأولى في قائمة الم�شاريع الممولة خالل تلك الفترة، اإذ بلغ 

ن�شيبه���ا حوالي 70.1% من اإجمال���ي القرو�ض، تليها م�شاريع القطاع���ات الإنتاجية بن�شبة حوالي %20.3، 
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وم�شاري���ع قطاعات الخدمات الجتماعية بن�شبة حوال���ي 7.0%، وم�شاريع القطاعات الأخرى بن�شبة حوالي 

2.6%. وم���ن بي���ن اإجمال���ي قرو�ض ال�شن���دوق العربي، بلغ الع���دد التراكمي للقرو�ض المقدم���ة اإلى القطاع 
الخا����ض 12 قر�ش���اً بقيمة اإجمالية بلغ���ت حوالي 48.3 مليون د.ك. كما �شاهم ال�شن���دوق العربي في راأ�ض 

م���ال �ش���ت �شركات تابعة للقطاع الخا�ض، بمبلغ اإجمالي قدره حوال���ي 25.2 مليون د.ك. وبلغ اإجمالي قيمة 

ال�شحوب���ات م���ن القرو�ض المقدمة للقطاعي���ن العام والخا�ض حتى نهاية العام حوال���ي 5.4 مليار د.ك.، اأي 

حوالي 79.4% من �شافي القرو�ض النافذة.

المعونات

قدم ال�شندوق العربي 22 معونة قطرية وقومية خالل عام 2013، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 7.4 مليون 

د.ك.، منها 12 معونة قطرية بقيمة اإجمالية قدرها حوالي 5.1 مليون د.ك.، خ�ش�ض منها حوالي %55.3 

لتنفي���ذ برام���ج طارئة، وحوالي 32.7% لأن�شط���ة الدعم الموؤ�ش�شي والتدريب. وبلغ ع���دد المعونات القومية 

التي قدمها ال�شندوق العربي خالل هذا العام 10 معونات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2.3 مليون د.ك.، 

خ�ش�ض منها حوالي 67.8% لأن�شطة الدعم الموؤ�ش�شي والتدريب، وحوالي 26.3% لإعداد الدرا�شات العامة 

والبحوث. 

متراكم المعونات

بلغ العدد التراكمي للمعونات التي قدمها ال�شندوق العربي منذ بداية ن�شاطه وحتى نهاية العام 1031 معونة 

بقيمة اإجمالية قدرها حوالي 190.8 مليون د.ك.، منها 540 معونة قطرية بقيمة اإجمالية و�شلت اإلى حوالي 

132.3  ملي���ون د.ك. و491 معون���ة قومي���ة بقيمة اإجمالي���ة قدرها حوالي 58.5 ملي���ون د.ك.، وبلغت ن�شبة 
ال�شحوبات من �شافي قيمة هذه المعونات حوالي %82.6.

دعم فل�سطين

وا�ش���ل ال�شندوق العربي الإ�شهام في تمويل البرنامج العاجل لدعم ال�شعب الفل�شطيني، والذي يتم في اإطار 

الدعم ال�شنوي لل�شعب الفل�شطيني المقرر من قبل مجل�ض محافظي ال�شندوق العربي منذ عام 2001، وقدم 

خ���الل الع���ام 10.4 مليون د.ك. لالإ�شهام ف���ي تمويل المرحلة الحادية ع�شر من ه���ذا البرنامج. وبذلك، بلغ 

مجم���وع م�شاهم���ات ال�شندوق العربي في تمويل البرنامج العاجل حوال���ي 123.9 مليون د.ك. خالل الفترة 

.2013 – 2001

اأن�سطة اأخرى

وا�ش���ل ال�شن���دوق العربي تولي مهام التن�شي���ق بين موؤ�ش�شات التنمية العربية الوطني���ة والإقليمية )مجموعة 

التن�شي���ق(، والإع���داد لجتماعاتها الدورية. وت���م خالل العام عقد الجتماع الثاني ع�ش���ر لروؤ�شاء موؤ�ش�شات 

مجموع���ة التن�شي���ق بمق���ر ال�شندوق العربي، كما ت���م عقد الجتماع الثان���ي وال�شبعين لمجموع���ة التن�شيق، 

بح�شور وم�شاركة عدة موؤ�ش�شات دولية.

ت���م خ���الل العام درا�شة م�شاري���ع الح�شاب الخا�ض في �شب���ع دول، من خالل تقييم احتياج���ات الم�شروعات 

ال�شغي���رة والمتو�شط���ة في تلك الدول، وتحديد واختيار الجهات الو�شيط���ة الموؤهلة لالقترا�ض من الح�شاب 

الخا����ض وتموي���ل تلك الم�شروع���ات. كما �شارك الح�شاب الخا����ض في عدد من الفعالي���ات المتعلقة بتنمية 

المن�شاآت ال�شغيرة والمتو�شطة التي عقدت في بع�ض الدول العربية.
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ق���ام ال�شن���دوق العرب���ي بتخ�شي�ض معونة لإنج���از درا�شة �شاملة لتحقي���ق الأمن الغذائ���ي العربي من خالل 

م�شاري���ع اإنمائي���ة ف���ي جمهورية ال�شودان. ويتوقع اأن ت�شهم هذه الدرا�شة وم���ا يتمخ�ض عنها من م�شاريع في 

زيادة ا�شتغالل الموارد المتاحة من مياه واأرا�ض وموارد ب�شرية في ال�شودان، وفي تلبية الحتياجات المتزايدة 

من الغذاء في الوطن العربي.

خ�ش����ض ال�شن���دوق العربي معونة لالإ�شهام في اإعداد درا�شتي “التكام���ل العربي” و“العالم العربي في العام 

2025”، بالتعاون والتن�شيق مع اللجنة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا )اإ�شكوا(. و�شوف تتناول الدرا�شة 
الأول���ى مو�ش���وع التكامل العربي من منظور عالقته بالتنمي���ة القت�شادية والجتماعية في المنطقة العربية،  

وتهدف الدرا�شة الثانية اإلى ا�شت�شراف الم�شتقبل العربي من خالل تقديم عدد من “ال�شيناريوهات” المتكاملة 

التي تاأخذ في العتبار الواقع العربي الراهن وامتداداته.

الح�سابات الختامية

 اأظه���رت الح�شابات الختامية لل�شندوق العرب���ي عن ال�شنة المالية المنتهية في 2013/12/31 اأن اإجمالي 

دخ���ل ال�شن���دوق العربي بلغ حوالي 87.15 مليون د.ك. مقابل حوالي 112.00 مليون د.ك. في عام 2012، 

واأن الإنفاق الإداري خالل عام 2013 بلغ حوالي 8.06 مليون د.ك. مقابل اإنفاق اإداري حوالي 8.38 مليون 

د.ك. خالل العام ال�شابق. وبلغ �شافي الربح حوالي 33.51 مليون د.ك. مقابل حوالي 103.62 مليون د.ك. 

في عام 2012. وبلغ اإجمالي حقوق الدول الأع�شاء بنهاية عام 2013 حوالي 2824.79 مليون د.ك. مقابل 

حوالي 2808.63 مليون د.ك. في نهاية عام 2012.
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اأولً:  برنامج الإقرا�س

تمهيد

اأول���ى ال�شن���دوق العربي خالل ع���ام 2013 اهتماماً كبيراً بدعم الم�شاريع التي تع���زز جهود التنمية وت�شاعد 

عل���ى تح�شي���ن اأو�شاع البني���ة الأ�شا�شية والخدمات الحيوي���ة، وتحظى بالأولوية في خط���ط وبرامج  التنمية 

القت�شادية والجتماعية في الدول العربية. وقد احتلت م�شاريع البنية الأ�شا�شية المرتبة الأولى في البرنامج 

الإقرا�ش���ي لل�شندوق العربي خ���الل العام، اإذ ركز البرنامج ب�شفة اأ�شا�شية عل���ى النقل، والطاقة والكهرباء، 

والمي���اه وال�شرف ال�شح���ي. كما اهتم ال�شندوق العربي بدعم الم�شاريع ال�شناعية، وم�شاريع الزراعة والري 

والتنمية الريفية، وم�شاريع الخدمات الجتماعية.

درا�سة وتقييم الم�ساريع

ق���ام ال�شن���دوق العربي خالل العام بدرا�شة طلبات التمويل للم�شاريع الت���ي ت�شلمها من الدول الأع�شاء، وتم 

تقيي���م تل���ك الم�شاريع مكتبي���اً وميدانياً من قب���ل الجهاز الفني بال�شن���دوق العربي للتاأكد م���ن جدواها فنياً 

واقت�شادي���اً، والتحق���ق م���ن اأولوياتها في برامج التنمي���ة في الدول الأع�شاء. وقد تم خ���الل العام تقييم 14 

م�شروعاً، بلغت قيمة القرو�ض المقترح تقديمها لها 405.0 مليون د.ك.

اتفاقيات القرو�ص الموقعة خالل عام 2013

ت���م التوقيع خالل العام على اتفاقي���ات 18 قر�شاً بقيمة اإجمالية بلغت حوالي 388.0 مليون د.ك.، اأ�شهمت 

في تمويل 18 م�شروعاً للقطاع العام، وا�شتفادت من هذه القرو�ض 8 دول عربية. وقدرت التكاليف الإجمالية 

لتلك الم�شاريع بحوالي 1.7 مليار د.ك.، كما قدرت ن�شبة قيمة القرو�ض المقدمة اإلى اإجمالي تكاليف هذه 

الم�شاريع بحوالي %23.3.

القرو�ص النافذة

ت���م خالل ع���ام 2013 اإعالن نفاذ اتفاقي���ات 12 قر�شاً، بقيمة اإجمالية بلغت حوال���ي 251.0 مليون د.ك.، 

ا�شتف���ادت منه���ا 7 دول عربية، و�شملت م�شاريع اإ�شتراتيجية في مج���الت الطاقة، والنقل، والمياه وال�شرف 

ال�شحي، وم�شاريع �شناعية.

م�ساريع القطاع العام 

قدم ال�شندوق العربي خالل العام 18 قر�شاً لتمويل م�شاريع القطاع العام، بقيمة اإجمالية مقدارها 388.0 

ملي���ون د.ك.، اأ�شهمت ف���ي تمويل 18 م�شروعاً، منها 17 م�شروعاً جدي���داً، وم�شروعاً واحداً �شبق اأن اأ�شهم 

ال�شن���دوق العربي ف���ي تمويله. ويت�شمن الجدول رقم )1( بيان القرو����ض المعتمدة خالل عام 2013، بينما 

يت�شمن الملحق رقم )1( �شحائف الم�شاريع الممولة من تلك القرو�ض.

حظي���ت قطاع���ات البنى الأ�شا�شية على نحو 76.8% من اإجمالي قيمة القرو�ض المقدمة خالل عام 2013، 

وذل���ك ا�شتجاب���ة لأولويات خط���ط وبرامج الدول الأع�شاء الت���ي ركزت على تطوير ه���ذه القطاعات وتعزيز 

قدراته���ا، وتهيئ���ة المناخ لجذب وت�شجيع ال�شتثم���ار وتوفير فر�ض عمل جديدة. فقد تم تخ�شي�ض 5 قرو�ض 

لم�شروع���ات النق���ل، بقيمة اإجمالية بلغ���ت 142.0 ملي���ون د.ك.، �شكلت حوالي 36.6% م���ن اإجمالي قيمة 
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القرو�ض المقدمة خالل العام، وا�شتهدفت تطوير وتح�شين خدمات النقل البري في كل من م�شر وموريتانيا 

واليم���ن، وتطوي���ر خدم���ات النق���ل البحري في المغرب م���ن خالل اإنج���از المرحلة الثانية م���ن ميناء طنجة 

المتو�شط، وخدمات النقل الجوي في موريتانيا من خالل اإن�شاء مطار نواك�شوط الدولي الجديد. 

كم���ا ُخ�ش�ش���ت 4 قرو����ض لم�شاريع الطاق���ة والكهرباء، بقيمة اإجمالي���ة بلغت 104.0 ملي���ون د.ك.، �شكلت 

حوال���ي 26.8% م���ن اإجمالي قرو�ض ال�شندوق العربي خالل ع���ام 2013، ا�شتفادت منها 3 دول عربية هي 

موريتاني���ا والأردن وال�شودان. وقد ا�شتهدف���ت هذه  الم�شاريع تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في الدول 

الم�شتفي���دة. و ُخ�ش�ش���ت 4 قرو�ض لم�شاريع المياه وال�شرف ال�شحي، بقيم���ة اإجمالية قدرها 52.0 مليون 

د.ك.، ا�شتهدف���ت تلبي���ة الطلب عل���ى مياه ال�شرب في كل من المغرب وجيبوت���ي وموريتانيا، وتوفير خدمات 

ال�ش���رف ال�شح���ي في اليمن. وت�شمنت قرو�ض ال�شندوق العربي قر�شي���ن بقيمة اإجمالية و�شلت اإلى 32.0 

ملي���ون د.ك. لتموي���ل م�شاريع �شناعية في كل من ال�شودان وتون����ض،  وقر�شين لقطاع الخدمات الجتماعية 

بقيم���ة اإجمالي���ة قدرها 28.0 ملي���ون د.ك. في اليمن، وكذلك قر�شاً مق���داره 30.0 مليون د.ك. ل�شتكمال 

م�شروع في قطاع الزراعة والري والتنمية الريفية في ال�شودان.   
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جدول رقم (1)

القرو�ض التي تم توقيعها خالل عام 2013

مبلغ القـر�ضاإ�ضــــم امل�ضـــروعالبلــــــدم�ضل�ضل
)مليون د.ك.(

تاريخ توقيـع
اتفاقية القر�ض

10.02013/01/02برنامج اإقرا�ض م�سروعات التنمية ال�سناعيةجمهورية ال�سودان1

7.02013/01/31تزويد منطقة تطوان مبياه ال�سرباململكة املغربية2

3.02013/02/03تطوير حمطات توليد الكهرباء يف املدن الداخليةاجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية3

30.02013/02/11حمطة توليد كهرباء ال�سمرا )املرحلة ال�ساد�سة(اململكة الأردنية الها�سمية4

30.02013/03/18جممع �سدي اأعايل عطربة و �ستيت )قر�ض اإ�سايف(جمهورية ال�سودان5

اجلمهورية اليمنية6
�سبكات ال�سرف ال�سحى يف مدينة �سنعاء

 )املرحلة الرابعة(
15.02013/03/20

جمهورية م�سر العربية7
كهربة اإ�سارات خط ال�سكك احلديدية بنها - الزقازيق - 

الإ�سماعيلية - بور �سعيد
44.02013/04/02

14.02013/04/02اإن�ساء مزرعة للرياح بقدرة 30 م.و. يف مدينة نواك�سوطاجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية8

9.02013/04/02طريق النعمة - حدود جمهورية مايل )الق�سم الثالث(اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية9

22.02013/06/19املظيلة )2( لإنتاج �سماد ال�سوبر الفو�سفات الثالثياجلمهورية التون�سية10

9.02013/07/09مطار نواك�سوط الدويل اجلديداجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية11

10.02013/07/09تاأهيل �سبكة توزيع مياه ال�سرب مبدينة جيبوتيجمهورية جيبوتي12

10.02013/07/11اإعادة اإعمار اأبنياجلمهورية اليمنية13

18.02013/07/11امل�ست�سفى التعليمي اجلامعي - جامعة عدناجلمهورية اليمنية14

30.02013/07/11تاأهيل و تو�سعة طريق �سنعاء - احلديدةاجلمهورية اليمنية15

57.02013/07/11خط النقل الكهربائي نيال - اجلنينة بوليات دارفورجمهورية ال�سودان16

20.02013/12/15مياه ال�سرب وتنمية الواحات يف املناطق الريفيةاجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية17

50.02013/12/17ميناء طنجة املتو�سط الثاين )املرحلة الثانية(اململكة املغربية18

388.0املجموع الكلي
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م�ضاريع القطاع الخا�ض

وا�ش���ل ال�شن���دوق العربي دعم وتعزي���ز دور القطاع الخا�ض في التنمية القت�شادي���ة والجتماعية في الدول 

الأع�ش���اء. وخالل العام، ا�شتل���م ال�شندوق العربي عدة طلبات للم�شاهمة في تمويل م�شاريع القطاع الخا�ض 

ف���ي مجالت مختلفة �شملت الزراع���ة وال�شيد البحري، والكهرباء، ومطاحن الغ���الل، وال�شياحة والخدمات 

الأخ���رى. وبع���د درا�شة تلك الطلبات، تبين اأن معظمها غير م�شتوٍف لمتطلبات التمويل المن�شو�ض عليها في 

القواع���د الإر�شادي���ة لعمليات القطاع الخا����ض المعمول بها في ال�شندوق العربي، وذل���ك لعدة اأ�شباب، منها 

ع���دم وجود درا�شات مكتملة لأغرا�ض تقييم الم�شاري���ع، اأوعدم توافر �شمانات كافية، اأو عدم تمتع اأ�شحاب 

الم�شاريع باأو�شاع قانونية مالئمة اأو عدم توافر القدرات والكفاءات المالية والإدارية المطلوبة، وكذلك عدم 

قي���ام بع�ض الدول الأع�شاء باإ�شدار التعهدات الالزم���ة والمتعلقة بالح�شانات والإعفاءات والمزايا المترتبة 

لل�شندوق العربي في اإطار عمليات القطاع الخا�ض التي ي�شطلع بها في الدول الأع�شاء.

وت�شم���ل طلبات التموي���ل الم�شتلمة خالل العام، والتي تجري حالياً درا�شتها ويتم ا�شتكمال الوثائق والبيانات 

المطلوب���ة لتقييمه���ا، طلبات خا�شة بم�ش���روع اإن�شاء محطة توليد كهرباء في م�ش���ر، وم�شروع تو�شعة م�شنع 

لمطاح���ن الغ���الل في اليمن، وم�ش���روع اإن�شاء منتجع �شياحي في المغرب، وم�ش���روع اإقامة مدينة �شكنية في 

م�شر، وم�شروع اإن�شاء فندق في موريتانيا.

وخالل عام 2013 وافق مجل�ض الإدارة على م�شاهمة ال�شندوق العربي في راأ�شمال �شندوق موؤ�ش�شة التمويل 

الدولية لال�شتثمار في من�شاآت و�شركات القطاع الخا�ض بمنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، وذلك في 

حدود ح�شة م�شاركة ل تتجاوز ما يعادل 10 مليون د.ك. يهدف هذا ال�شندوق اإلى دعم وت�شجيع المبادرات 

الفردية وحفز ن�شاط القطاع الخا�ض، من خالل ا�شتغالل فر�ض ال�شتثمار الجيدة والمربحة التابعة ل�شركات 

ومن�ش���اآت القط���اع الخا�ض في الدول العربي���ة ذات الع�شوية الم�شتركة في كل م���ن موؤ�ش�شة التمويل الدولية 

وال�شندوق العربي. 

كم���ا قام ال�شندوق العربي خالل الع���ام بالتوقيع على اتفاقية الم�شاهمين في راأ�شمال �شركة ال�شرقية لإنتاج 

ال�شك���ر، الت���ي ت�شطلع بتنفيذ م�ش���روع �شكر النوران، بمحافظة ال�شرقية في جمهوري���ة م�شر العربية. يعتبر 

هذا الم�شروع واحداً من اأكبر م�شاريع اإنتاج ال�شكر في م�شر، اإذ يقدر اأن تفوق طاقته الإنتاجية ال�شنوية عند 

اكتمال تنفيذه وت�شغيله ن�شف مليون طن من ال�شكر. ويتوقع اأن ي�شد اإنتاج الم�شروع حوالي 25% من الفجوة 

الحالية بين العر�ض والطلب على مادة ال�شكر في م�شر، ف�شاًل عن توفير حوالي 3,000 فر�شة عمل مبا�شرة 

وحوالي 50,000 فر�شة عمل غير مبا�شرة في مجالت الزراعة والنقل والتوزيع، وذلك بالإ�شافة اإلى التوفير 

في ا�شتخدام المياه اإذ �شيعتمد الم�شروع على البنجر ال�شكري.

تقدر التكاليف الإجمالية للم�شروع بحوالي 2.5 مليار جنيه م�شري )ج.م.(، اأي ما يعادل حوالي 102.2 مليون 

د.ك. و�شيم���وَّل الم�ش���روع بموارد راأ�شمالية من خالل الكتتاب في اأ�شه���م راأ�شمال ال�شركة المالكة للم�شروع 

والت���ي �شتتول���ى اإدارته، بما قيمته حوالي 637.0 مليون ج.م.، اأي ما يعادل حوالي 26.0 مليون د.ك. و�شيتم 

تدبي���ر باق���ي التمويل المطلوب م���ن خالل محفظة تمويل اإ�شالمي تديرها مجموع���ة من الم�شارف المحلية 

الم�شري���ة، واأخرى تديره���ا الموؤ�ش�شة الإ�شالمية لتنمية القطاع الخا����ض التابعة لمجموعة البنك الإ�شالمي 



التقرير ال�صنوي 182013

للتنمية. و�شي�شاهم ال�شندوق العربي في تمويل الم�شروع بمبلغ اإجمالي ل يتجاوز ما يعادل 10 مليون د.ك.، 

وذل���ك ع���ن طريق الم�شاهمة في راأ�شم���ال ال�شركة وفي المحفظة التي تديره���ا الموؤ�ش�شة الإ�شالمية لتنمية 

القطاع الخا�ض.

لع���ب ال�شن���دوق العرب���ي دوراً محوري���اً في ت�شمي���م و�شياغة وثائق ه���ذا الم�شروع واتفاقي���ات تمويله، وفي 

و�ش���ع الأ�ش�ض والآليات المالئم���ة لحوكمة ال�شركة المالكة للم�شروع على نح���و يكفل ح�شن اإدارتها ومراعاة 

عدال���ة و�شفافي���ة معامالتها مع كافة الأطراف. وتكللت هذه الجهود بالتوقيع، في اأبريل 2013، على اتفاقية 

الم�شاهمي���ن في راأ�شم���ال ال�شركة من جانب ال�شندوق العربي، ومروجي الم�ش���روع، و�شركة النوران لل�شكر، 

و�شرك���ة النوران للتجارة المتعددة، والموؤ�ش�شة الإ�شالمية لتنمية القطاع الخا�ض، و�شركة ال�شكر وال�شناعات 

التكاملية الم�شرية المملوكة للحكومة الم�شرية. 

كذلك تم خالل العام اإنجاز كافة اأعمال م�شروع ال�شركة اللوج�شتية لخدمات التخزين في م�شر، والتي �شاهم 

ال�شندوق العربي في راأ�شمالها بن�شبة 25%. وقد اتخذت ال�شركة كافة الترتيبات والتدابير الالزمة لإجراء 

الت�شغيل التجريبي للم�شروع.

وفيم���ا يخ����ض �شداد قرو����ض ال�شن���دوق العربي المقدم���ة لتمويل م�شاري���ع القطاع الخا����ض، فقد تم حتى 

2013/12/31 �شداد اأربعة قرو�ض بالكامل، وبلغ اإجمالي المبالغ الم�شددة 9.0 مليون د.ك.، وقد �شاهمت 
لة على نحو مقبول.  هذه القرو�ض في تحقيق اأهداف الم�شاريع المموَّ

متابعة الم�ضاريع
يق���وم ال�شن���دوق العربي بمتابعة تنفيذ الم�شاريع الممولة للوقوف عل���ى اأو�شاع تنفيذها ومدى تطبيق اأحكام 

اتفاقي���ات القرو����ض الخا�شة بها، واتخاذ التدابير التي تكفل ح�شن اإنجازه���ا. وقد اكتمل خالل العام اإنجاز 

11 م�شروعاً من الم�شروعات التي �شبق تمويلها، تقدر التكاليف الإجمالية لهذه الم�شاريع بحوالي 0.9 مليار 
د.ك.، اأ�شهمت قرو�ض ال�شندوق العربي في تمويل حوالي 26.3% من تلك التكاليف.

متراكم الن�ضاط الإقرا�ضي
بلغ عدد القرو�ض التي قدمها ال�شندوق العربي، منذ بدء ن�شاطه وحتى نهاية عام 2013، 611 قر�شاً، بلغت 

قيمته���ا الإجمالي���ة حوالي 8.0 مليار د.ك.، �شاهمت ف���ي تمويل 516 م�شروعاً، موزعة على 17 دولة عربية. 

وبلغت ن�شبة اإجمالي قيمة القرو�ض اإلى اإجمالي تكاليف هذه الم�شروعات حوالي 25.0%. ويت�شمن الملحق 

رق���م )3( ملخ����ض قرو�ض ال�شندوق العرب���ي ح�شب الدول الم�شتفيدة خالل الفت���رة 1974 – 2013، بينما 

يو�شح الملحق رقم )5( تفا�شيل تلك القرو�ض ح�شب الم�شروعات الممولة في الدول الم�شتفيدة.

بل���غ المجموع التراكمي لقرو����ض ال�شندوق العربي الموجهة لم�شروعات البن���ى الأ�شا�شية حوالي 5.6 مليار 

د.ك.، ت�شكل حوالي 70.1% من اإجمالي القرو�ض، منها حوالي 2.6 مليار د.ك. لم�شاريع الطاقة والكهرباء، 

وحوال���ي 2.1 ملي���ار د.ك. لم�شاريع النق���ل والت�شالت، وحوالي 0.8 ملي���ار د.ك. لم�شاريع المياه وال�شرف 

ال�شحي.  
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جدول رقم (2)

التوزيع القطاعي لقرو�ض ال�ضندوق

القطاعات القت�ضادية
خالل الفترة  1974 - 2013خالل عام  2013

المبلغ
)مليون د.ك.(

الن�ضبة
)%(

المبلغ
)مليون د.ك.(

الن�ضبة
)%(

1 - قطاعات البنى الأ�ضا�ضية

142.0036.62137.9026.8    النقل والت�شالت

104.0026.82620.7532.8    الطاقة والكهرباء

52.0013.4837.2510.5    املياه وال�شرف ال�شحي

298.0076.85595.9070.1مجموع فرعي

2 - القطاعات الإنتاجية

32.008.3472.035.9    ال�شناعة والتعدين

30.007.71146.8014.4    الزراعة والري والتنمية الريفية

62.0016.01618.8320.3مجموع فرعي

328.007.2564.507.0 - قطاعات الخدمات الجتماعية*

40.000.0206.832.6 - القطاعات الأخرى**

388.00100.07986.05100.0المجموع الكلي

* ت�شمل ب�شفة اأ�شا�شية قطاعات التعليم وال�شحة والإ�شكان.
** ت�شمل القرو�س التي قدمت لتمويل م�شروعات طارئة.

خلل الفرتة 1974 - 2013خلل عام 2013

التوزيع القطاعي للقرو�س
)نسب مئوية(

الطاقة والكهرباء

%26.8

املياه 

وال�شرف 

ال�شحي

%13.4
الطاقة والكهرباء

%32.8

النقل 

والت�شالت

%26.8

القطاعات

الأخرى

%2.6
الزراعة والري 

والتنمية

 الريفية

%14.4

ال�شناعة 

والتعدين

%5.9

املياه وال�شرف 

ال�شحي

%10.5

قطاعات اخلدمات 

الجتماعية

%7.0 النقل 

والت�شالت

%36.6

قطاع اخلدمات 

الجتماعية

%7.2

الزراعة والري 

والتنمية الريفية

%7.7

ال�شناعة 

والتعدين

%8.3
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وق���د بل���غ ن�شيب م�شاري���ع القطاعات الإنتاجية م���ن المجموع التراكم���ي لقرو�ض ال�شن���دوق العربي حوالي 

20.3%، بقيم���ة اإجمالية ت�شل اإل���ى حوالي 1.6 مليار د.ك.، منها حوالي 1.1 مليار د.ك. لم�شاريع الزراعة 
وال���ري والتنمي���ة الريفي���ة، وحوالي 0.5 مليار د.ك. لم�شاري���ع ال�شناعة والتعدين.  كما بل���غ ن�شيب م�شاريع 

قطاع���ات الخدم���ات الجتماعية حوالي 7.0% من اإجمالي قيمة القرو����ض، بقيمة اإجمالية مقدارها حوالي     

0.6 ملي���ار د.ك.، اأ�شهم���ت في تمويل م�شاريع في مجالت التعلي���م وال�شحة والإ�شكان والتنمية الجتماعية. 
وبل���غ ن�شي���ب الم�شاريع الأخ���رى حوالي 2.6% من اإجمالي قيمة القرو�ض، بقيم���ة اإجمالية ت�شل اإلى حوالي 

0.2 مليار د.ك.

وق���د اأ�شهم���ت قرو�ض ال�شندوق العربي بوجه ع���ام في تمويل العنا�شر الأ�شا�شي���ة للم�شاريع، وتوفير الدعم 

الموؤ�ش�ش���ي والتدري���ب لغالبية الموؤ�ش�شات المعنية بتلك الم�شاريع مما �شاهم ف���ي تعزيز كفاءة اأدائها. ويبين 

الج���دول رق���م )2( التوزيع القطاعي لقرو�ض ال�شندوق العربي، ويو�ش���ح الملحق رقم )4( قرو�ض ال�شندوق 

العربي ح�شب القطاعات في الدول الم�شتفيدة خالل الفترة 1974 – 2013.

في مجال تمويل م�شاريع القطاع الخا�ض، يت�شمن الن�شاط الإقرا�شي التراكمي لل�شندوق العربي 12 قر�شاً، 

بقيمة اإجمالية بلغت 48.3 مليون د.ك.، �شاهمت في تمويل 10 م�شاريع في خم�ض دول عربية هي  البحرين 

واليم���ن وموريتاني���ا وال�شودان والأردن، هدف���ت تلك الم�شاريع اإل���ى تطوير الخدمات ال�شحي���ة، وال�شياحة، 

وتطوي���ر القطاعات الإنتاجية وبخا�شة اإنتاج الحديد وال�شلب، و�شناعة الزجاج، وطالء الزجاج، والأ�شمنت، 

و�شوام���ع ومطاحن الغالل، وتكري���ر ال�شكر، وتمويل عمليات الإيجار المالي للم�شروعات والمن�شاآت الخا�شة 

ال�شغي���رة والمتو�شطة. كم���ا �شمل���ت اإ�شهام���ات ال�شندوق العربي في مج���ال دعم القط���اع الخا�ض وتطوير 

اأعمال���ه، الم�شاهم���ة في روؤو�ض اأموال �شبع �ش���ركات خا�شة في اأربع دول عربية تعم���ل في مجالت الرعاية 

ال�شحي���ة، والعب���وات الزجاجية، والحديد وال�شل���ب، واإنتاج الأ�شمنت، وتوليد الكهرب���اء، وخدمات التخزين، 

واإنتاج ال�شكر. 

 
 الم�ضاريع العربية الم�ضتركة

ف���ي اإطار جهود ال�شندوق العربي لدعم الم�شاريع العربي���ة الم�شتركة وبناء الهياكل الأ�شا�شية وتقوية و�شائل 

الت�شال والترابط فيما بين الدول الأع�شاء، قدم ال�شندوق العربي منذ بدء ن�شاطه وحتى نهاية عام 2013، 

65 قر�ش���اً، بقيم���ة اإجمالية مقداره���ا 349.1 مليون د.ك.، اأ�شهمت في تموي���ل 31 م�شروعاً عربياً م�شتركاً 
في مجالت الت�شالت والربط الكهربائي والغاز الطبيعي والطرق الدولية. وقد بلغ اإجمالي ال�شحوبات من 

هذه القرو�ض حتى نهاية العام حوالي 291.7 مليون د.ك.، اأي حوالي  94.8% من �شافي قيمتها. ويت�شمن 

الملح���ق رق���م )6( تفا�شيل قرو�ض ال�شندوق العربي المقدمة لتموي���ل الم�شروعات العربية الم�شتركة خالل 

الفترة 1974 – 2013.

التمويل الم�ضترك
وا�شل ال�شندوق العربي تن�شيق مداخالته مع موؤ�ش�شات التنمية العربية الوطنية والإقليمية وموؤ�ش�شات التنمية 

الدولي���ة في مجال التموي���ل الم�شترك للم�شاريع في الدول العربية. وفي ه���ذا الإطار، تم خالل عام 2013 

تمويل اأربعة م�شاريع بال�شتراك مع عدد من موؤ�ش�شات التمويل الوطنية والإقليمية والدولية، �شملت م�شاريع 

النق���ل الب���ري والبحري، وم�شاريع ال�شناع���ة والتعدين، وم�شاري���ع الزراعة والري. وقد بل���غ اإجمالي متراكم 
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م�شاهم���ات ال�شندوق العربي في التمويل الم�شترك لتلك الم�شاريع مع موؤ�ش�شات التمويل العربية والإقليمية 

والدولي���ة حوال���ي 3.7 مليار د.ك.  خالل الفترة 1974 – 2013،  اأي ما ن�شبته حوالي 31.3% من اإجمالي 

التموي���ل الم�شترك البالغ حوال���ي 11.8 مليار د.ك. خالل تلك الفترة. ويت�شمن الملحق رقم )8( م�شاهمات 

موؤ�ش�شات التنمية العربية الوطنية والإقليمية والدولية في التمويل الم�شترك خالل الفترة المذكورة. 

ال�ضحوبات وال�ضداد
بل���غ اإجمال���ي ال�شحوبات من قرو����ض ال�شندوق العربي خالل عام 2013 حوال���ي 251.5 مليون د.ك.، منها 

حوال���ي 0.1 ملي���ون د.ك. �شحوبات من القرو�ض المخ�ش�شة لم�شاريع القطاع الخا�ض. وبلغ اإجمالي متراكم 

ال�شحوب���ات، من���ذ بدء ن�شاط ال�شندوق العربي وحتى نهاية ع���ام 2013، حوالي 5356.5 مليون د.ك.، منها 

حوال���ي 39.4 مليون د.ك. متراك���م �شحوبات م�شاريع القطاع الخا�ض. كما بل���غ اإجمالي الأق�شاط الم�شددة 

خ���الل ع���ام 2013 حوالي 158.4 ملي���ون د.ك.، منها حوالي 6.6 مليون د.ك. اإجمال���ي الأق�شاط المح�شلة 

من القرو�ض المقدمة للقطاع الخا�ض. وبلغت القيمة التراكمية لأق�شاط القرو�ض الم�شددة حتى نهاية العام 

حوالي 2698.3 مليون د.ك.، �شكلت حوالي 50.4 % من اإجمالي ال�شحوبات.
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نافذة )1(

برنامج اللغة الرقمية على �ضبكة الإنترنت

من اأجل ك�شر حاجز اللغة بين الباحثين في اأرجاء العالم المختلفة، تقوم موؤ�ش�شة اللغة العالمية الرقمية 

بتطوير برنامج يمكن ا�شتخدامه للترجمة ما بين 49 لغة ت�شمل كافة اللغات ال�شائدة مثل العربية والإنجليزية 

وال�شينية والفرن�شية والأ�شبانية والرو�شية والبرتغالية وغيرها. ويتم ذلك عن طريق بناء قامو�ض، لكل من 

تلك اللغات، يحتوي على الكلمات الم�شتخدمة في اللغة والمرادف الرقمي لها، وتطوير برامج للترجمة 

من كل لغة اإلى لغة رقمية و�شيطة وبرامج اأخرى للترجمة العك�شية من اللغة الو�شيطة اإلى كل من اللغات 

الم�شمولة في البرنامج.

العموم،  وجه  على  العرب  الإنترنت  لم�شتخدمي  البرنامج  يحققها  اأن  يمكن  التي  المنافع  اإلى  وا�شتناداً 

وللباحثين العرب على وجه الخ�شو�ض، قدم ال�شندوق العربي خالل الأعوام الع�شرة الما�شية ثمان معونات، 

بمبلغ حوالي 2.5 مليون د.ك. للم�شاهمة في تغطية تكاليف تطوير البرنامج. يتم توجيه مبالغ المعونات 

اإلى جهتين: الأولى هي موؤ�ش�شة اللغة العالمية الرقمية الموجودة في جنيف ب�شوي�شرا، وهي موؤ�ش�شة غير 

ربحية تتولى اأعمال تطوير اللغة الرقمية الو�شيطة وترويج البرنامج وتدريب الباحثين من مختلف اأرجاء 

العالم عليه، والجهة الثانية هي المركز العربي للغويات الحا�شوبية التابع لمكتبة الإ�شكندرية بجمهورية 

م�شر العربية، والذي يتولى اأعمال بناء القامو�ض العربي وتطوير المترجمين الم�شتخدمين للتحويل من 

اللغة العربية اإلى اللغة الرقمية الو�شيطة والعك�ض، اإلى جانب التن�شيق مع الموؤ�ش�شة فيما يخ�ض التفاعل 

بين المترجمين واللغة الرقمية الو�شيطة.

ومن المنتظر اأن ي�شهد عام 2014 ثمرة اإنتاج الجهد الكبير الذي بذل في تطوير البرنامج، اإذ �شيتم اإنزال 

ثالثة تطبيقات منه على �شبكة الإنترنت لكافة م�شتخدمي ال�شبكة العنكبوتية. يتمثل اأول هذه التطبيقات 

في قامو�ض من 49 لغة )القامو�ض المحيط( يحتوي على اأكثر من ع�شرة ماليين كلمة، منها حوالي 2.4 

اللغات  من  اأي  واإلى  من  ترجمة  على  الح�شول  للم�شتخدم  بوا�شطته  يمكن  العربية،  باللغة  كلمة  مليون 

الم�شتخدمة فيه، بالإ�شافة اإلى الح�شول على كلمة ترادف مدلول عدد من الكلمات. ويتمثل ثاني هذه 

التطبيقات في برنامج للترجمة من لغة اإلى لغة، قادر على قراءة محتوى جملة وتح�شين اأ�شلوب �شياغتها 

باأي من اللغات الم�شمولة في البرنامج، بينما يتمثل التطبيق الثالث في برنامج لعر�ض كل الحالت التي 

ا�شتخدمت فيها الكلمات، كمثال ا�شتخدام كلمة ما كاإ�شم ل�شخ�ض اأو اإ�شم لطريق اأو ميدان عام اأو جريدة 

اأو اإتفاقية.

ومن اأجل منع احتكار حقوق ملكية البرنامج وا�شتخدامه لتحقيق ربح تجاري، قامت الموؤ�ش�شة، وباقتراح 

اإلى منظمة الأمم المتحدة، في �شابقة هي الأولى  من ال�شندوق العربي، باإهداء حقوق ملكية البرنامج 

من نوعها. وبدورها، قامت المنظمة بتكليف الموؤ�ش�شة بتطوير البرنامج، واإتاحة ا�شتخدامه بالمجان على 

انت�شاره وتح�شين  اأجل تو�شعة دائرة  الباحثين والم�شتخدمين عليه من  الإنترنت، وتدريب وتاأهيل  �شبكة 

م�شتوى اأدائه.
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ثانياً: المعونات
المعونات لعام 2013

ت���م خالل عام 2013 تقدي���م  22 معونة، وذلك بعد درا�شة العديد من الطلبات وتحديد الأولويات بالتن�شيق 

مع جهات الخت�شا�ض في الدول الأع�شاء وفي حدود الموارد المتاحة. وقد بلغ اإجمالي قيمة هذه المعونات 

حوال���ي 7.4 ملي���ون د.ك.، منها 12 معونة قطرية قيمتها الإجمالية حوالي 5.1  مليون د.ك.، ا�شتفادت منها 

6 دول عربي���ة، و 10 معون���ات قومية قيمتها الإجمالية حوالي 2.3 مليون د.ك.، خ�ش�شت لدعم اأن�شطة ذات 
اهتمام م�شترك لمعظم الدول العربية. ويو�شح الجدول رقم )3( المعونات القطرية والقومية المعتمدة خالل 

عام 2013.

وق���د وا�شل ال�شندوق العرب���ي ال�شتجابة لطلبات الدول الأع�شاء وموؤ�ش�شاته���ا باإعطاء الأولوية في برنامج 

المعونات في هذا العام لدعم اأن�شطة الدعم الموؤ�ش�شي والتدريب، اإذ خ�ش�ض لها 13 معونة بقيمة اإجمالية 

مقداره���ا حوال���ي 3.2 مليون د.ك. تمث���ل حوالي 43.5% من  القيمة الإجمالي���ة للمعونات، منها 7 معونات 

قطرية بمبلغ حوالي 1.7 مليون د.ك.، و6 معونات قومية بمبلغ حوالي 1.5 مليون د.ك. وقد ا�شتهدفت هذه 

المعونات تطوير اأداء عدد من الموؤ�ش�شات المتخ�ش�شة، من خالل تطوير الخدمات التي تقدمها، اإ�شافة اإلى 

دعم اأن�شطة عدد من مراكز البحوث والتعليم، وتزويد عدد من المراكز ال�شحية بالأجهزة والمعدات الطبية 

لتح�شي���ن خدماته���ا، والإ�شهام في اإج���راء التعداد العام لل�شكان والم�شاكن في بع����ض الدول العربية، وكذلك 

الإ�شهام في تطوير برنامج اللغة الرقمية على �شبكة الإنترنت. 

و�شمل���ت المعونات تعزي���ز تنفيذ برامج طارئة، والتي خ�ش�ض لها معونت���ان بقيمة اإجمالية بلغت حوالي 2.8 

ملي���ون د.ك.، �شكل���ت حوالي 38.3% م���ن اإجمالي قيمة المعونات المقدمة خ���الل العام، واأ�شهمت في دعم 

م�شاري���ع وبرام���ج الإغاثة العاجلة لالجئين ال�شوريين في لبنان والأردن. كما اأ�شهمت المعونات المقدمة هذا 

العام في تمويل درا�شات وبحوث في مجال الأمن الغذائي العربي. ويو�شح الجدول رقم )4( توزيع المعونات 

المعتمدة ح�شب الأن�شطة.

متراكم المعونات
بلغ اإجمالي عدد المعونات القطرية والقومية التي قدمها ال�شندوق العربي منذ بدء ن�شاطه وحتى نهاية هذا 

العام 1031 معونة، قيمتها الإجمالية حوالي 190.8 مليون د.ك.، منها 540 معونة قطرية قيمتها الإجمالية 

حوال���ي 132.3 ملي���ون د.ك.، خ�ش�ض منها حوالي 64.1 ملي���ون د.ك. للدعم الموؤ�ش�شي والتدريب، وحوالي 

16.6 ملي���ون د.ك. لدرا�ش���ات الج���دوى واإعداد الم�شاري���ع، و5.3 مليون د.ك. للدرا�ش���ات العامة والبحوث، 
و164 األ���ف د.ك. لعق���د ن���دوات وموؤتمرات. وق���د ا�شتفادت معظم ال���دول العربية من تل���ك المعونات التي 

اأ�شهمت في تطوير اأداء العديد من الموؤ�ش�شات المتخ�ش�شة وتح�شين نوعية الخدمات التي تقدمها، واإتاحة 

فر�ض التدريب وتاأهيل الكوادر والقيادات، وتطوير نظم المعلومات والإح�شاء، واإجراء التعدادات ال�شكانية، 

ودع���م اأن�شط���ة عدد من مراك���ز البحوث، اإ�شافة اإلى المعونات التي خ�ش�ش���ت للحفاظ على التراث والآثار. 

كما ا�شتملت المعونات القطرية خالل تلك الفترة على معونات، قيمتها الإجمالية حوالي 46.2 مليون د.ك.، 

خ�ش�ش���ت لالإ�شه���ام في تمويل برام���ج طارئة لمعالجة اآثار كوارث طبيعي���ة اأو ا�شطرابات داخلية، اأو اأ�شرار 

خلفها عدوان خارجي في بع�ض الدول الأع�شاء.
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وبل���غ اإجمال���ي عدد المعونات القومي���ة المقدمة خالل الفت���رة 1974 – 2013، 491 معونة بقيمة اإجمالية 

قدره���ا حوال���ي 58.5 مليون د.ك.، خ�ش�ض منه���ا حوالي 32.6 مليون د.ك. لتعزي���ز اأن�شطة وبرامج الدعم 

الموؤ�ش�ش���ي والتدريب في عدد م���ن المعاهد والمراكز العلمية والبحثي���ة المتخ�ش�شة، وحوالي 13.1 مليون 

د.ك. لإع���داد درا�ش���ات عامة وبحوث في مجالت التنمي���ة القت�شادية والجتماعية المختلفة، وحوالي 6.4 

ملي���ون د.ك. لإنجاز درا�ش���ات الجدوى لم�شاريع محددة، وحوالي 4.4 ملي���ون د.ك. لعقد ندوات وموؤتمرات 

لمناق�ش���ة ق�شاي���ا التنمية ذات الأولوية لالقت�شادات العربي���ة، بالإ�شافة اإلى حوالي 2.0 مليون د.ك. لتعزيز 

تنفيذ برامج طارئة. 

ال�ضحب من المعونات
بل���غ اإجمال���ي ال�شحوبات من المعونات المعتمدة خالل الفترة 1974 – 2013 حوال���ي 147.0 مليون د.ك.، 

�شكلت حوالي 82.6% من �شافي قيمة المعونات.  ويت�شمن الملحق رقم )7( بيان المعونات المعتمدة خالل 

تلك الفترة. وقد اكتمل خالل عام 2013 اإنجاز 27 معونة، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 5.3 مليون د.ك.، 

وبذل���ك بل���غ العدد الإجمال���ي للمعونات المنجزة منذ ب���دء ن�شاط ال�شندوق العربي وحت���ى نهاية العام 865 

معونة، قيمتها الإجمالية نحو 129.5 مليون د.ك.، ول تزال هناك 127 معونة قيد الإنجاز، قيمتها الإجمالية 

حوالي 54.9 مليون د.ك.

دعم �ضمود ال�ضعب الفل�ضطيني
بل���غ اإجمالي الدعم المق���دم اإلى فل�شطين، منذ بدء ن�شاط ال�شندوق العربي وحتى نهاية عام 2013، حوالي 

169.4 مليون د.ك.، منها حوالي 152.4 مليون د.ك. في �شكل معونات، والباقي في �شكل قرو�ض خ�ش�شت 
لل�شلطة الوطنية الفل�شطينية.

البرنام���ج العاج���ل: وا�ش���ل ال�شندوق العرب���ي تقديم الدعم لل�شع���ب الفل�شطيني لتعزيز �شم���وده والحد من 

ت���ردي الأو�شاع القت�شادية والجتماعية في الأرا�ش���ي المحتلة، اإذ خ�ش�ض خالل عام 2013 حوالي 10.4 

ملي���ون د.ك.، تمث���ل 10.0% من الأرباح ال�شافية لل�شندوق العربي لعام 2012، لالإ�شهام في تمويل المرحلة 

الحادية ع�شر من البرنامج العاجل لدعم ال�شعب الفل�شطيني، والذي درج ال�شندوق العربي منذ عام 2001 

عل���ى تجدي���ده �شنوياً. وبذلك بلغ المجموع التراكمي لم�شاهم���ات ال�شندوق العربي في هذا البرنامج حوالي 

123.9 ملي���ون د.ك. خالل الفت���رة 2001 – 2013. وي�شتمل هذا البرنامج على دعم الموؤ�ش�شات التعليمية 
)جامع���ات وكلي���ات(، والموؤ�ش�ش���ات والجمعيات الأهلية التي تعن���ى بالخدمات الجتماعي���ة، وتح�شين البيئة 

التعليمي���ة وتاأهيل المبان���ي المدر�شية، واإعمار المبان���ي التاريخية، والتمكين القت�ش���ادي والتنمية الريفية. 

ويج���ري تنفيذ البرنامج ب�ش���ورة مر�شية على الرغم من �شيا�شات الت�شييق الت���ي تطبقها �شلطات الحتالل 

الإ�شرائيل���ي. وق���د عمل ال�شندوق العربي على تقديم م�شاهماته من خ���الل التعاون والتن�شيق مع الجمعيات 

والموؤ�ش�شات الأهلية وبع�ض الموؤ�ش�شات الحكومية. 

 وقد �شمل البرنامج العاجل دعم قطاع التعليم الأ�شا�شي والجامعي، بما في ذلك تدريب وتاأهيل الخريجين، 

اإذ اأ�شه���م ه���ذا الدعم ف���ي تمكين اآلف الطلبة الجامعيي���ن من ال�شتمرار في اللتح���اق بكلياتهم، من خالل 

ت�شدي���د الر�ش���وم الدرا�شية للعديد منه���م، وفي ترميم واإن�ش���اء المباني المدر�شية لتلبي���ة احتياجات التعليم 

الأ�شا�ش���ي، وتعزيز قدرات الموؤ�ش�ش���ات الجتماعية والجمعيات الأهلية لتمكينها من تقديم اأف�شل الخدمات 
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في مجال الرعاية الجتماعية، والأمومة والطفولة، والمعاقين وذوي الحتياجات الخا�شة، ودور الأيتام. كما 

�شملت مداخلة البرنامج دعم الم�شاريع ال�شغيرة والمتو�شطة، والإ�شكان للفئات المهم�شة، والتنمية الريفية، 

واإعمار المباني التاريخية في البلدات القديمة في القد�ض ونابل�ض والخليل، للحفاظ على الموروث الثقافي 

والعمران���ي، وتوفي���ر الدعم ل�شغار المزارعين وال�شناعيين. واأ�شهم ه���ذا البرنامج كذلك في توفير الأجهزة 

والمع���دات الطبية للم�شت�شفيات والمراكز الطبية، وفي اإن�شاء المراكز ال�شحية المتخ�ش�شة لأمرا�ض القلب 

والعيون والولدة والرعاية ال�شحية الأولية، عالوة على تطوير البنى الأ�شا�شية  من مرافق المياه والكهرباء، 

واإي�شال المياه ال�شالحة لل�شرب اإلى المناطق المحرومة.

لق���د �شاهم الدعم المقدم م���ن ال�شندوق العربي اإلى فل�شطين في المحافظة عل���ى الموؤ�ش�شات والجمعيات 

الأهلي���ة المختلفة، ومكنه���ا من تقديم اأف�شل الخدمات للمجتمع المحل���ي الفل�شطيني. كما عزز هذا الدعم 

�شم���ود ال�شكان وتثبيت وجودهم في فل�شطي���ن وحماية حقهم في الإقامة وال�شكن في المدينة المقد�شة في 

وج���ه حم���الت الترحيل والتهويد، وتح�شين ظروفهم المعي�شي���ة والبيئية بتوفير ال�شكن المالئم وما يتبعه من 

خدمات ومرافق �شحية، اإ�شافة اإلى تطوير الخدمات التعليمية والثقافية والجتماعية.

التع���اون مع موؤ�ش�شات التمويل الدولية والقطرية: وا�شل ال�شندوق العربي تعاونه مع �شندوق الأوبك للتنمية 

الدولي���ة لإدارة ومتابعة المعونات المقدمة م���ن جانبه لفل�شطين. وبلغ عدد المعونات التي يديرها ال�شندوق 

العرب���ي نياب���ة عن هذه الموؤ�ش�ش���ة 356 معونة قيمتها الإجمالي���ة حوالي 65.8 ملي���ون دولر اأمريكي، بلغت 

ال�شحوب���ات منه���ا حوال���ي 59.3 مليون دولر اأمريك���ي، اأي ما ن�شبته حوالي 90.1%. كم���ا وا�شل ال�شندوق 

العربي تعاونه مع البنك الإ�شالمي للتنمية في اإطار الإ�شهام في تمويل م�شاريع �شندوق الأق�شى التي ي�شطلع 

البن���ك الإ�شالم���ي بالإ�ش���راف على تنفيذها. و�شم���ل هذا التعاون دع���م م�شاريع التنمية الريفي���ة، والتمكين 

القت�شادي، والإعمار الطارئ للمباني التاريخية، بالإ�شافة اإلى اإن�شاء الطرق والمدار�ض، وتاأهيل اآبار المياه، 

وا�شت�ش���الح الأرا�شي الزراعية، وتغطي���ة الأق�شاط الدرا�شية للطلبة الجامعيي���ن، ودعم موؤ�ش�شات المجتمع 

المدن���ي الت���ي تقدم الخدمات ال�شحية والجتماعية والتعليمية. ويق���در مجموع المبالغ الملتزم بها في هذا 

الخ�شو����ض بحوال���ي 29.3 ملي���ون د.ك.، بما في ذلك دعم �شمود القد�ض، وبلغ���ت ال�شحوبات حوالي 22.0 

مليون د.ك.، اأي ما ن�شبته حوالي 75.1%. كما يتم التن�شيق مع البنك الإ�شالمي  لتحديد الم�شاريع الموؤهلة 

للدعم والبدء في تنفيذها في اإطار المرحلة الحادية ع�شر من البرنامج العاجل.
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معونات قومية خلل عام 2013 معونات قطرية خلل عام 2013

معونات قومية خالل الفترة 1974 - 2013 معونات قطرية خالل الفترة 1974 - 2013

توزيع المعونات المعتمدة ح�صب الأن�صطة

)ن�ضب مئوية(

الدعم املوؤ�ش�شي والتدريب

% 32.7

الندوات 

واملوؤمترات

% 0.2

تعزيز تنفيذ 

برامج طارئة

% 55.3

درا�شات اجلدوى 

واإعداد امل�شاريع 

% 5.9

الدرا�شات العامة 

والبحوث

% 5.9

درا�شات اجلدوى 

واإعداد امل�شاريع 

% 12.6
درا�شات اجلدوى 

واإعداد امل�شاريع 

% 10.9
الدعم املوؤ�ش�شي 

والتدريب

% 55.8 

الدرا�شات العامة 

والبحوث

% 22.4

الندوات واملوؤمترات

% 5.9

الدرا�شات العامة 

والبحوث

% 26.3

الدرا�شات العامة 

والبحوث

% 4.0

الندوات واملوؤمترات

% 0.1

تعزيز تنفيذ 

برامج طارئة

% 34.9

الدعم املوؤ�ش�شي والتدريب

% 67.8

الدعم املوؤ�ش�شي 

والتدريب

تعزيز تنفيذ برامج  48.4 %

طارئة

% 3.4

الندوات 

واملوؤمترات

% 7.5
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نافذة )2(

برنامج ال�ضندوق العربي للزمالت الجامعية

اأن�ش���اأ ال�شن���دوق العربي في ع���ام 1987 �شندوقاً وقفياً بقيمة 2 ملي���ون د.ك. تخ�ش�ض عائداته 

لتموي���ل منح درا�شية لخريج���ي الدرا�شات العليا من العلماء والأكاديميي���ن العرب. ومع حلول عام 

1997، تق���رر ا�شتخ���دام الم���وارد المالية المتاحة في ه���ذه الوقفية في تموي���ل برنامج للزمالت 
الجامعية الذي يهدف اإلى توفير منح للباحثين العرب النابغين في مجالت تخ�ش�شهم، والحا�شلين 

على �شهادة الدكتوراه، للعمل في اإحدى الجامعات المرموقة عالمياً في مجالي البحوث والتدري�ض، 

بغر����ض زيادة معارفهم واإثراء تجاربهم، ونق���ل تلك المعارف الجديدة واأ�شاليب التدري�ض والبحوث 

الت���ي يكت�شبونه���ا لأوطانهم. ويرمي البرنام���ج كذلك اإلى تقوية العالقة وزي���ادة درجة التعاون بين 

الموؤ�ش�ش���ات العلمي���ة الم�شيفة للحائزي���ن على المنح وموؤ�ش�شاتهم الأ�شلي���ة، وتتحدد مدة المنحة 

باإثني ع�شر �شهراً كحٍد اأق�شى. 

ت�ش���رف على البرنامج لجن���ة للتقييم الأكاديم���ي للمتقدمين ت�شم عدًدا من الكف���اءات الأكاديمية 

العالمي���ة المرموق���ة. وتتمثل مه���ام وم�شوؤوليات اللجنة في تحديد ال�شيا�ش���ات والمبادئ الموجهة 

لعمل وتطوير البرنامج، والإ�شراف على اأن�شطة البرنامج واأدائه، وتحديد معايير اختيار الفائزين، 

وتقييم طلبات المر�شحين. 

 وق���د حق���ق هذا البرنامج اأهدافه حيث بلغ ع���دد الطلبات التي قدمت للبرنامج منذ بداية تنفيذه 

ف���ي ع���ام 1997 وحتى نهاية ع���ام 2013 حوالي 900 طلب. وقدم البرنام���ج خاللها 107 منحة 

اإلى باحثين من 14 دولة عربية، في مختلف التخ�ش�شات، �شملت الفيزياء، والكيمياء، والهند�شة، 

والريا�شيات، والعلوم الطبيعية والطب، بالإ�شافة اإلى العلوم الجتماعية والن�شانية، وتوزعت بين 

اأرقى الجامعات والموؤ�ش�شات البحثية في العالم.  

وحقق البرنامج فوائد اأخرى تمثلت في احتكاك الم�شتفيدين باألمع الخبراء الدوليين، ممن اأ�شرفوا 

عل���ى اأعمالهم البحثية ف���ي الموؤ�ش�شات الم�شيفة. واأتيحت لبع����ض الم�شتفيدين فر�شة العمل مع 

علم���اء متميزين حائزين على جائزة نوبل في مج���الت تخ�ش�شهم، والعمل في اأف�شل المختبرات 

العلمي���ة الدولية في مجالت متعددة. كما تمك���ن الم�شتفيدون من الم�شاهمة في تطبيق التجارب 

العلمية على واقع بلدانهم، ون�شر نتائج اأبحاثهم في اأرقى المجالت العلمية. و�شاهمت كذلك منح 

برنامج الزمالت في زيادة درجة التعاون العلمي بين الموؤ�ش�شات الم�شيفة للحائزين على المنحة 

وموؤ�ش�شاته���م الأ�شلية. ويتوا�شل تنفيذ هذا البرنامج �شنويا، وتتزايد اأعداد المتقدمين لال�شتفادة 

منه من الدول الأع�شاء.   
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ثالثاً: الأن�صطة الأخرى

1 -  التن�ضيق بين موؤ�ض�ضات التنمية العربية الوطنية والإقليمية
وا�شل ال�شندوق العربي تولي مهام التن�شيق بين موؤ�ش�شات التنمية العربية الوطنية والإقليمية )مجموعة التن�شيق(، 

والإعداد لجتماعاتها الدورية. وتم خالل العام عقد الجتماع الثاني ع�شر لروؤ�شاء موؤ�ش�شات مجموعة التن�شيق 

بمقر ال�شندوق العربي بدولة الكويت في 17 مار�ض 2013، والذي �شجل ح�شور وم�شاركة �شندوق قطر للتنمية 

الذي ان�شم موؤخراً اإلى مجموعة التن�شيق. وقد تطرق ال�شادة روؤ�شاء موؤ�ش�شات مجموعة التن�شيق في اجتماعهم 

اإلى عدة موا�شيع تتعلق باأن�شطة المجموعة، وعالقاتها مع الموؤ�ش�شات الدولية والإقليمية، ودورها التنموي في 

ظ���ل التحولت الجارية في الوط���ن العربي، والتطورات في مجال التنمية. وقد اأكد ال�شادة الروؤ�شاء ا�شتعدادهم 

لموا�شل���ة الجه���ود لدعم ال���دول العربية التي تم���ر بمرحلة انتقالية، م���ن خالل تحديد الأولوي���ات والإجراءات 

المنا�شب���ة لتمويل الم�شاريع المقترحة من ال���دول المعنية. ولمواجهة التحديات التي تطرحها الق�شايا المتعلقة 

بمحاور التنمية الم�شتدامة، والدور الذي يمكن اأن تلعبه موؤ�ش�شات مجموعة التن�شيق للم�شاهمة في تحقيقها، تم 

التف���اق خ���الل الجتماع على و�شع ت�شور لإطار عمل المجموعة في ظل المتغيرات المتعلقة بالتكامل الجهوي، 

وفعالية القت�شاد، والت�شغيل، والبيئة، والأمن الغذائي، بالإ�شافة اإلى توفير الخدمات الحديثة للطاقة.

ت���م كذلك خالل عام 2013، عقد الجتم���اع الثاني وال�شبعين لمجموعة التن�شيق، الذي ا�شت�شافه ال�شندوق 

العرب���ي بمق���ره، خالل الفت���رة 04 – 2013/10/08، بح�شور وم�شاركة عدة موؤ�ش�ش���ات دولية، منها البنك 

الدول���ي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإ�شافة اإلى اإيكاردا. 

وا�شتهدف الجتماع درا�شة ومناق�شة �شبل تقوية التعاون وتو�شيعه، لي�شمل الت�شغيل وقطاع المياه، بالإ�شافة 

اإل���ى مج���الت اأخرى كتل���ك المتعلقة بتعزي���ز ال�شتثمارات فيما بي���ن دول الجنوب لدعم التع���اون الإقليمي، 

ودعم الموؤ�ش�شات ال�شغيرة والمتو�شطة في المنطقة العربية، من خالل تح�شين بيئة الأعمال، ودعم قدرات 

موؤ�ش�ش���ات التمويل ب�شم���ان تمويالت م�شتدامة لفائ���دة الموؤ�ش�شات ال�شغيرة والمتو�شط���ة، وتنمية الأعمال 

التجارية، وذلك من خالل توفير الم�شاعدات الفنية و�شمان خطوط الإقرا�ض.

كم���ا عق���د خالل هذا الع���ام، الجتماع ال�شاب���ع لتعزيز التعاون في مج���ال تمويل و�شمان التج���ارة، في مقر 

الم�ش���رف العرب���ي للتنمية القت�شادي���ة في اأفريقيا في الخرطوم بال�شودان ي���وم 5 �شبتمبر 2013، وتم فيه 

التاأكيد على اأهمية تعزيز التعاون بين اأع�شاء المجموعة، خا�شة في المجالت المتعلقة بالتمويل الم�شترك 

ل�شمان التكامل الوظيفي بين موؤ�ش�شات المجموعة، ح�شب تخ�ش�شها ومجالت عملها، بالإ�شافة اإلى مجال 

دع���م ال�ش���ادرات العربية من خالل ترويج ال�شلع العربية المن�شاأ في الأ�شواق الأفريقية، وخلق روابط تجارية 

بالتع���اون م���ع الم�شدرين والهيئ���ات المخت�شة في الحكومات وفي القطاع الخا����ض، بغية الو�شول اإلى و�شع 

خط���ة عم���ل للتعاون في مجال التمويل الم�شترك وال�شمان والترويج لل�شادرات العربية، مع النظر في كيفية 

التعامل مع الظروف ال�شتثنائية التي تمر بها بع�ض الدول العربية.

 2 - اإدارة الح�ضاب الخا�ض
بل���غ ع���دد الدول العربية الم�شاهمة في الح�شاب الخا�ض حتى نهاية العام 17 دولة، بالإ�شافة اإلى ال�شندوق 

العربي، وبلغ اإجمالي الم�شاهمات المتعهد بها 1308.0 مليون دولر اأمريكي )د.اأ.( دفع منها حتى نهاية عام 

2013 ما مجموعه حوالي 967.5 مليون د.اأ.
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ت���م خ���الل العام درا�شة م�شاري���ع الح�شاب الخا�ض في �شب���ع دول، من خالل تقييم احتياج���ات الم�شروعات 

ال�شغي���رة والمتو�شط���ة في تلك الدول، وتحديد واختيار الجهات الو�شيط���ة الموؤهلة لالقترا�ض من الح�شاب 

الخا�ض وتمويل تلك الم�شروعات. بالإ�شافة اإلى ذلك، تمت زيارة عدة جهات اأخرى، حكومية وغير حكومية، 

ذات العالق���ة بتنمي���ة المن�شاآت ال�شغي���رة والمتو�شطة للتعرف على اأن�شطته���ا واحتياجاتها. كما تمت متابعة 

التمويالت المقدمة من الح�شاب الخا�ض وال�شحب من القرو�ض.

وقد تم خالل العام اإقرار ثمانية قرو�ض من قبل لجنة اإدارة الح�شاب الخا�ض بقيمة بلغت 293.0 مليون د.اأ.، 

منحت لحكومات وموؤ�ش�شات تمويل و�شيطة في كل من اليمن وفل�شطين وال�شودان والأردن وتون�ض وموريتانيا 

وعمان. ويت�شمن الجدول رقم )5( بيان القرو�ض الموافق عليها خالل عام 2013. وبذلك، بلغ اإجمالي عدد 

القرو�ض التي وافقت عليها اللجنة 17 قر�شاً قيمتها الإجمالية 538.0 مليون د.اأ.

جدول رقم )5(
القرو�س الموافق عليها من قبل لجنة اإدارة الح�صاب الخا�س

 خلل عام 2013

املقرت�ضالدولـــةالت�ضل�ضل
مبلـغ 

القر�ض
)مليون د.اأ.(

تاريخ املوافقة 

152013/02/13�شندوق متويل ال�شناعات واملن�شاآت ال�شغريةاجلمهورية اليمنية1

82013/02/13ال�شركة الفل�شطينية لالإقرا�س والتنمية “فاتن”فل�شطني2

502013/07/08حكومة جمهورية ال�شودانجمهورية ال�شودان3

502013/07/08حكومة اململكة الأردنية الها�شميةاململكة الأردنية الها�شمية4

502013/12/22بنك الت�شليف التعاوين و الزراعياجلمهورية اليمنية5

اجلمهورية الإ�شالمية 6
50حكومة اجلمهورية الإ�شالمية املوريتانيةاملوريتانية

2013/12/22

202013/12/22بنك متويل  املوؤ�ش�شات ال�شغرى واملتو�شطةاجلمهورية التون�شية7

502013/12/22بنك التنمية العماين�شلطنة عمان8

293املجــــموع

يعمل الح�شاب الخا�ض على تو�شيع التعاون مع الجهات ذات الخبرة في مجال الدعم الموؤ�ش�شي والت�شريعي 

لتنمي���ة المن�شاآت ال�شغيرة والمتو�شطة، وذلك م���ن اأجل تن�شيق الجهود وتو�شيع مجال الأعمال وزيادة فعالية 

مداخالته لدعم تنمية قطاع المن�شاآت ال�شغيرة والمتو�شطة في الدول العربية لتوفير فر�ض العمل والم�شاهمة 

في محاربة الفقر، واإدراكاً منه لأهمية الدعم الفني في تنمية وتطوير هذا القطاع. وقد تم في هذا الإطار، 

خالل عام 2013، توثيق عالقات التعاون وال�شراكة مع البنك الدولي وموؤ�ش�شة التمويل الدولية التابعة للبنك 

الدول���ي وغيره���ا من الموؤ�ش�شات، وتم بالفع���ل البدء في ت�شيير بعثات تقييم م�شترك���ة مع البنك الدولي اإلى 

الدول العربية وتبادل الخبرات والمعلومات والوثائق.

وق���د �شارك الح�ش���اب الخا�ض في عدد من الفعاليات المتعلقة بتنمية المن�ش���اآت ال�شغيرة والمتو�شطة التي 

عق���دت في بع����ض الدول العربية، مما مكن م���ن التعريف بالح�شاب الخا�ض واأن�شطت���ه و�شبل ال�شتفادة من 
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عمليات���ه، وتب���ادل الآراء بين الم�شاركين حول اأف�شل ال�شبل لتنمية المن�شاآت ال�شغيرة والمتو�شطة في الوطن 

العربي والطالع على التجارب المختلفة.

3 - درا�ضة م�ضروع ال�ضودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي
تطبيقاً لقرارات القمة العربية القت�شادية والتنموية والجتماعية الثالثة التي عقدت في مدينة الريا�ض بالمملكة 

العربي����ة ال�شعودية ف����ي يناير 2013، وا�شتجابة لطلب الحكومة ال�شودانية من ال�شندوق العربي م�شاعدتها في 

اإنجاز درا�شات و�شع مخطط متكامل لتحديد الأولويات واإعداد م�شاريع الأمن الغذائي، قام ال�شندوق العربي 

بتخ�شي�ض معونة لإنجاز درا�شة �شاملة لتحقيق الأمن الغذائي العربي من خالل م�شاريع اإنمائية في ال�شودان. 

وق����د انته����ى ال�شن����دوق العربي من اإجراءات طرح العط����اء وتحليل العرو�ض وتر�شية اإع����داد هذه الدرا�شة على 

اأح����د المكات����ب ال�شت�شارية المتخ�ش�شة، وتم توقيع عقد معه لإعداد الدرا�شة، ومن المتوقع اأن يتم اإنجاز هذه 

الدرا�شة بكامل مراحلها قبل نهاية عام 2014. ويتوقع اأن يتمخ�ض عن هذه الدرا�شة ما يلي:

•تقدي���ر احتياج���ات ال���دول العربية م���ن المحا�شيل والمنتج���ات الرئي�شي���ة الغذائية، وتوقع���ات الفجوة  	
الغذائية.

•ح�شر الإمكانات والموارد المتوافرة في ال�شودان من اأرا�ضٍ ومياه وقوى عاملة وغيرها من الموارد التي  	
�شوف ت�شهم في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك البنى الأ�شا�شية المطلوب توفيرها لإنجاز هذا الهدف.

•درا�شة جدوى اإنتاج المحا�شيل والمنتجات الرئي�شية الغذائية في ال�شودان وت�شديرها اإلى الدول العربية  	
بتكلفة واأ�شعار تناف�شية.

•بلورة وتحديد الم�شاريع ذات الأولوية والجدوى والدرا�شات الالزمة لها، والتي �شتقوم الحكومة ال�شودانية  	
بطرحها للتمويل، في اإطار برنامج زمني وقطاعي منا�شب.

ويتوق���ع اأن ت�شه���م ه���ذه الدرا�شة وما يتمخ����ض عنها من م�شاريع، ف���ي زيادة ا�شتغالل الم���وارد المتاحة من 

مي���اه واأرا����ض وموارد ب�شرية في جمهورية ال�شودان، وفي تلبية الحتياج���ات المتزايدة من الغذاء في الوطن 

العربي.

 4 - درا�ضة الربـط الكهربائـي بيـن الـدول العربيـة وا�ضتغـالل الغـاز الطبيعـي
اأول���ى ال�شن���دوق العرب���ي اهتماماً كبي���راً بربط �شب���كات الكهرباء في ال���دول العربية، وربط تل���ك ال�شبكات 

بال�شب���كات الأوروبية والأ�شيوية والإفريقية المج���اورة. وترجع م�شاهمات ال�شندوق العربي في دعم م�شاريع 

الرب���ط الكهربائي اإلى اأوائل الثمانينات، حيث قام بتمويل درا�شة الربط الكهربائي الم�شارقي، والتي انبثقت 

منه���ا ع���دة درا�شات للربط، مث���ل درا�شة ربط دول الم�شرق العربي، ودرا�شة الرب���ط الخليجي، ودرا�شة ربط 

ال�شبكة الأردنية بال�شبكة الم�شرية.

وتوا�شلت م�شاهمات ال�شندوق العربي منذ ذلك الحين، حيث قدم، حتى نهاية عام 2013، �شتة ع�شر قر�شاً للدول 

العربية، اإجمالي مبلغها حوالي 261 مليون د.ك.، لتمويل م�شاريع للربط الكهربائي العربي في اإحدى ع�شرة دولة 

عربي���ة، وكذل���ك ربط �شبكات الكهرب���اء في الدول العربية ب�شبكات الكهرباء في اأ�شباني���ا وتركيا ومالي وال�شنغال، 

بالإ�شافة اإلى تمويل العديد من الدرا�شات الالزمة لتح�شين اأداء منظومات النقل في الدول العربية. 



التقرير ال�صنوي 342013

ومع وجود اختالف في تكلفة التوليد بين دولة عربية واأخرى، لعدة عوامل اأبرزها وجود غاز طبيعي بكميات 

وفي���رة ف���ي بع�ض الدول وعدم وجوده في دول اأخرى، ومن اأجل ال�شتفادة من خطوط الربط الكهربائي التي 

ت���م اإن�شاوؤها، وو�شع ا�شتراتيجية متكاملة لتطوير منظومات التوليد والنقل في الدول العربية، قام ال�شندوق 

العربي في عام 2010 بتخ�شي�ض معونة لتمويل درا�شة للربط الكهربائي ال�شامل بين الدول العربية وا�شتغالل 

الغاز الطبيعي، وتم تكليف ائتالف ا�شت�شاري متخ�ش�ض باإعداد تلك الدرا�شة التي تهدف اإلى المفا�شلة بين 

ت�شدير الغاز الطبيعي وت�شدير الكهرباء المولدة بالغاز الطبيعي.

وق���د اكتمل���ت الدرا�شة في الرب���ع الأخير من عام 2013، وت�شمنت اأهم نتائجه���ا و�شع ا�شتراتيجية متكاملة 

لتطوي���ر منظوم���ة الربط الكهربائي وخط���وط نقل الغاز الطبيعي بين ال���دول العربية خالل الفترة 2012 – 

2030، وذل���ك لتحقي���ق اأقل تكلفة لتوليد الكهرباء في الدول العربي���ة مجتمعة خالل تلك الفترة. ت�شمل تلك 
الإ�شتراتيجية تحديد خطوط الربط الكهربائي الم�شتقبلية المطلوب اإن�شاوؤها، وتحديد �شعات تلك الخطوط 

والتواري���خ المثلى لدخولها ف���ي الخدمة، بالإ�شافة اإلى تحديد �شبكات نقل الغ���از الطبيعي ومحطات اإ�شالة 

الغ���از المطل���وب اإن�شاوؤه���ا، وتحديد �شعاته���ا والتواريخ المثل���ى لدخولها في الخدمة، وو�ش���ع اآليات لت�شعير 

الطاقة الكهربائية المتبادلة بين الدول المختلفة، والمفا�شلة بين اأ�شاليب تمويل م�شاريع الكهرباء والغاز التي 

ت���م تحديده���ا في الدرا�شة. و�شيتم عر�ض التقرير النهائي للدرا�ش���ة خالل ور�شة عمل تعقد بمقر ال�شندوق 

العربي في يناير 2014.

5 - مبادرة البحوث من اأجل التنمية العربية 
ا�شتهدف���ت مبادرة البحوث من اأجل التنمية العربية RIAD، وهي مبادرة اأطلقت ك�شراكة بين البنك الدولي 

وال�شن���دوق العرب���ي في عام 2008، تطوير حجم وجودة البحوث ف���ي المنطقة العربية والرتقاء بها لخدمة 

عملي���ة �شن���ع القرار التنموي في المنطق���ة وتج�شير الفجوة بين البحوث والدرا�ش���ات الأكاديمية من ناحية، 

والحاجات الفعلية ل�شانعي القرار من ناحية اأخرى. تركز المبادرة على �شتة محاور رئي�شية، �شملت مجالت 

متع���ددة اأهمه���ا: العدالة الجتماعية وتوزيع الدخل، التكامل الإقليمي بي���ن الدول العربية، الموارد الطبيعية 

والتنويع القت�شادي، البيئة والتغيير المناخي، اأ�شواق العمل وتطوير راأ�ض المال الب�شري، والقت�شاد ال�شيا�شي 

لالنتقال الديمقراطي في الدول العربية. 

يه���دف العم���ل ف���ي كل محور اإل���ى تو�شيع دائرة المعرف���ة لدى الباحثي���ن و�شانعي القرار، وبل���ورة الخيارات 

وتح�شين عمليات ت�شميم ال�شيا�شات. وت�شتمل المبادرة على ثالثة اأنواع من الأن�شطة، وهي البحوث وتكوين 

قواعد البيانات، وبناء القدرات والتدريب، والن�شر وعقد الندوات والموؤتمرات. واأ�شندت م�شوؤولية الإ�شراف 

على تنفيذ اأن�شطة المبادرة، بالت�شاور بين البنك الدولي وال�شندوق العربي، اإلى منتدى البحوث القت�شادية. 

وي�شتخدم الهيكل التنظيمي للمنتدى لإدارة المبادرة، بالإ�شافة اإلى لجنة علمية ولجنة للمانحين للوقوف على 

تنفيذ خطة العمل والنجازات والنتائج، وي�شارك البنك الدولي وال�شندوق العربي في اأعمال اللجنتين. 

   

نف���ذت المب���ادرة ف���ي مرحلة اأولى خالل الفت���رة 2009 – 2011 ، ثم قرر كل من ال�شن���دوق العربي والبنك 

الدول���ي تجديد دعمهما للمب���ادرة لفترة ثانية على �شوء تقييم اأن�شطة المبادرة من قبل لجنة تقييم م�شتقلة. 

ويت���م تنفي���ذ اأن�شطة المبادرة ب�شكل جيد. ويواكب ال�شن���دوق العربي تلك الأن�شطة من خالل تقارير المتابعة 

وح�ش���ور اجتماع���ات اللجن���ة العلمية ولجنة المانحين الت���ي تعقد في �شهر يونيو اأو يولي���و من كل �شنة، كان 
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اآخرها في 15 يونيو 2013 بالقاهرة. ويمكن الطالع على البحوث المن�شورة والأن�شطة الأخرى للمبادرة من 

.www.erf.org.eg :خالل موقع المنتدى على �شبكة الإنترنت

 6 - تمويل درا�ضتين حول »التكامل العربي« و»العالم العربي في العام 2025« بالتعاون مع اللجنة 
القت�ضادية والجتماعية لغربي اآ�ضيا )اإ�ضكوا(

واف���ق مجل����ض اإدارة ال�شندوق العربي على تخ�شي����ض معونة مقدارها 300 األ���ف د.ك. لالإ�شهام في اإعداد 

درا�شت���ي »التكام���ل العربي« و»العال���م العربي في الع���ام 2025«، بالتعاون والتن�شيق م���ع اللجنة القت�شادية 

والجتماعي���ة لغرب���ي اآ�شيا )اإ�شكوا(، التابعة لالأمم المتحدة، وذلك بناء عل���ى طلب تقدم به الأمين التنفيذي 

لالإ�شك���وا. و�ش���وف تتناول الدرا�شة الأول���ى مو�شوع التكامل العربي من منظور عالقت���ه بالتنمية القت�شادية 

والجتماعية في المنطقة العربية، واأثره على الأداء التنموي في الدول العربية، ورفاه �شعوبها. اأما الدرا�شة 

الثاني���ة، فته���دف اإلى ا�شت�شراف الم�شتقبل العربي من خالل تقديم عدد من »ال�شيناريوهات« المتكاملة التي 

تاأخ���ذ ف���ي العتب���ار الواقع العربي الراه���ن وامتداداته، من اأج���ل م�شاعدة �شناع الق���رار والمجتمع المدني 

ف���ي اختي���ار ال�شيا�شات التي يمكن اأن ترجح كفة »ال�شيناريو« الأكثر اإ�شراق���اً. و�شت�شدر كل درا�شة في �شكل 

تقرير.

وف���ي اإط���ار اإعداد درا�شة التكامل العربي، �شارك ال�شندوق العربي في الجتماع الثاني للمجل�ض ال�شت�شاري 

لتقري���ر التكام���ل العربي الذي نظمته الإ�شكوا في عّمان بالأردن خالل الفترة 3 – 5 �شبتمبر 2013، بهدف 

مناق�ش���ة الم�شودة الثاني���ة للتقرير المذكور. ومن المتوقع ن�شر تقرير هذه الدرا�شة حال الإنتهاء من مراجعة 

الم�ش���ودة الثانية. وتم ف���ي اإطار اإعداد درا�شة العالم العربي في الع���ام 2025، ت�شكيل لجنة اإعداد التقرير، 

و�شيتم خالل عام 2014 اإعداد الم�شودة الأولى للتقرير ومناق�شتها.

  

7 -  الم�ضاهمة في اإعداد التقرير القت�ضادي العربي الموحد 
ي�ش���ارك ال�شن���دوق العربي �شنوياً في اإعداد التقرير القت�شادي العربي الموحد، بالتعاون  مع الأمانة العامة 

لجامعة الدول العربية و�شندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول. ويتولى ال�شندوق 

العرب���ي في ه���ذا التقرير اإعداد ف�شل التط���ورات القت�شادية والجتماعية، وف�شل قط���اع الزراعة والمياه، 

وف�ش���ل القط���اع ال�شناعي، وف�شل العون الإنمائي العربي. كما يتولى ال�شندوق العربي، بالتناوب مع �شندوق 

النقد العربي، اإعداد ف�شل المحور. وتناول ف�شل المحور  لعام 2013، الذي اأعده ال�شندوق العربي، مو�شوع 

»تفعيل الدور التنموي للمن�شاآت ال�شغيرة والمتو�شطة في الدول العربية«.

اأن�ضطة مختلفة  - 8
ا�شتم���ر ال�شن���دوق العرب���ي في متابعة برنام���ج تمويل التجارة العربي���ة، بالتن�شيق مع �شن���دوق النقد العربي 

وم���ن خ���الل الم�شاركة في مجل�ض الإدارة. كما ا�شتمر في التن�شي���ق والتعاون مع المنظمات العربية والدولية 

المتخ�ش�شة بهدف تعزيز مداخالتها في المنطقة العربية. 
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رابعًا: الأو�صاع المالية والبيانات الختامية لل�صنة المالية

المنتهية في 2013/12/31

اأواًل: المركز المالي

الموجـودات )االأ�سول(:

ارتفع���ت قيمة موجودات ال�شن���دوق العربي بنهاية عام 2013  بمبلغ 30 مليون د.ك. اأي بن�شبة 1% مقارنة 

بعام 2012 حيث بلغت 2,973 مليون د.ك.، وكان الرتفاع ب�شكل رئي�شي في القرو�ض، كما هو مبين بالجدول 

التالي:

التغيير 2012 2013
 الموجـودات 

مليون د.ك. % مليون د.ك. % مليون د.ك. %

%2 1 %1 40 %1 41  النقد والنقد املعادل

%)2( )6( %12 341 %11 335  ا�شتثمارات

%2 48 %85    2,514 %87    2,562  القرو�س

 %)27( )13( %2 48 %1 35  موجودات اأخرى

% 1 30 % 100   2,943 % 100   2,973  المجموع 

المطلـوبات:

    ارتفع���ت قيم���ة المطلوب���ات من ال�شن���دوق العربي نهاية عام 2013 بمبل���غ 13.5 مليون د.ك. حيث بلغت 

148.1 ملي���ون د.ك. اأي بن�شب���ة )10 %( مقارن���ة بع���ام 2012، وكان الرتف���اع ب�شكل رئي�ش���ي في الح�شاب 
الخا�ض لتمويل م�شروعات القطاع الخا�ض ال�شغيرة والمتو�شطة كما هو مبين بالجدول التالي:

التغيير 2012 2013
 المطلوبات

% مليون د.ك. % مليون د.ك. % مليون د.ك.

%40 19.9 %37 49.7 %47 69.6
 احل�شاب اخلا�س لتمويل 

م�شروعات  القطاع اخلا�س 
ال�شغرية واملتو�شطة

%)8( )2.6( %25 33.5 %21 30.9  معونات

%5  0.6 %8 11.3 %8 11.9  خم�ش�س تقاعد املوظفني

%)11( )4.4( %30 40.1 %24 35.7  مطلوبات اأخرى

%10  13.5 % 100 134.6 % 100 148.1 المجموع 

حقوق االأع�ساء:

اأرتفع���ت قيم���ة حقوق الأع�ش���اء بنهاية عام 2013  بمبلغ 16 مليون د.ك. اأي بن�شبة 1% مقارنة بعام 2012 

حيث بلغت 2,825 مليون د.ك.، وقد توزع ربح العام على الحتياطيات كما هو مبين بالجدول التالي:
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التغيير 2012 2013
 حقوق الع�ضاء

% مليون د.ك. % مليون د.ك. % مليون د.ك.

%25 500 %71  2,000 %88  راأ�س املال 2,500 

%1 3 %9 243 %9 246  احتياطي عام

%)86( )485( %20 561 %3 76  احتياطي اإ�شايف

)2( %0 5 %0 3  احتياطيات اأخرى 

%1  16 %100  2,809 %100 المجموع  2,825 

ثانيًا: الدخل واالإنفاق

الدخــل:

بلغ اإجمالي الدخل  لعام 2013 مبلغ 87.1 مليون د.ك. وذلك مقابل مبلغ 111.9 مليون د.ك لعام 2012 

اأي بانخفا����ض )24.8( ملي���ون د.ك. اأي بن�شب���ة )22%(  وذلك نتيجة اإنخفا�ض في اإيرادات فوائد القرو�ض 

ب�شب���ب اإدراج متاأخرات فوائد قرو�ض �شوريا وت�شوية متاأخرات فوائد قر�ض م�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي 

)قطاع خا�ض( كما هو مبين بالجدول التالي:

التغيير 2012 2013
 الدخــل

% مليون د.ك. % مليون د.ك. % مليون د.ك.

%)26( )24.2( %81 91.4 %77 67.2  اإيرادات فوائد القرو�ض

%6  1.2 %18  20.0 %24  21.2 اأرباح ال�شتثمارات

%)271( )1.9( %1 0.7 %)1( )1.2(  دخل برنامج متويل التجارة العربية

 %50  0.1 %0 )0.2( %0 )0.1( اإيرادات وم�شاريف ت�شغيلية اأخرى

%)22( )24.8( %100 111.9 %100 87.1  المجموع 

االإنفــاق:

 بل���غ اإجمال���ي النف���اق الداري لعام 2013 مبل���غ 8.1 مليون د.ك. وذلك مقابل مبل���غ 8.4 مليون د.ك. لعام 

2012 اأي بانخفا����ض )0.3( ملي���ون د.ك. اأي بن�شبة )4%( وذلك لالنخفا�ض في الم�شاريف الخرى كما هو 
مبين بالجدول التالي:

التغيير 2012 2013
 الإنفاق

% مليون د.ك. % مليون د.ك. % مليون د.ك.
%3  0.2 %72 6.0 %77 6.2  رواتب وخم�ش�شات املوظفني

%)21( )0.5( %28 2.4 %23 1.9  م�شاريف اأخرى

%)4( )0.3( %100 8.4 %100 8.1  المجموع 
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�سافي الربح:

بل���غ �شاف���ي الرب���ح  لعام 2013 مبلغ 33.5 مليون د.ك. وذلك مقابل مبل���غ 103.6 مليون د.ك. لعام 2012 

بانخفا����ض )70.1( ملي���ون د.ك. اأي بن�شب���ة )68%( وذلك نتيجة اإنخفا�ض اإي���رادات فوائد القرو�ض وكذلك 

اإدراج مخ�ش�ض لقرو�ض �شوريا كما هو مبين بالجدول التالي:

التغيير 2012 2013
 الربـح

% مليون د.ك. % مليون د.ك. % مليون د.ك.

%)24( )24.5( 103.6 79.1 �شايف ربح قبل خم�ش�س القرو�س

%100 )45.6( 0.0 )45.6( خم�ش�س القرو�س 2013

%)68( )70.1( 103.6 33.5 �ضافي ربح ال�ضنة

ثالثًا: التدفقات النقدية

بل���غ �شاف���ي التدفقات النقدية الم�شتخدمة ف���ي الأن�شطة الت�شغيلية لعام 2013 مبل���غ )47.5( مليون د.ك.  

مقابل مبلغ )55.9( مليون د.ك. للتدفقات النقدية الم�شتخدمة لعام 2012 كما هو مبين بالجدول التالي:

مليون د.ك.
 التدفقــــات النقديـــــة  

التغيير 2012 2013

 )16.5( )235.0( )251.5(  �شحوبات القرو�ض

)1.7( )8.4( )10.1(  �شحوبات معونات

)6.9(  165.3  158.4 اأق�شاط قرو�ض م�شددة 

)7.7( 88.5 80.8 فوائد وعمولت م�شتلمة 

 24.7 )57.1( )32.4(  �شايف التغيري يف ال�شتثمارات 

 16.5 )9.2(  7.3  تدفقات اأخرى 

 8.4 )55.9( )47.5(  �ضافي التدفقات النقدية الم�ضتخدمة في الن�ضطة الت�ضغيلية

رابعًا: الموؤ�سرات المالية الأداء ال�سندوق العربي

التغيير 2012 2013
الموؤ�ضرات المالية 

% % %

%)2.4( %3.5 %1.1 ROA - شايف الدخل على املوجودات� 

%)2.5( %3.7 %1.2 ROE - شايف الدخل على حقوق الأع�شاء� 

%1.8 %7.5 %9.3  امل�شاريف / الإيرادات

%0.8 %85.4 %86.2  القرو�س / املوجودات

%1.2 %89.5 %90.7  القرو�س / حقوق الأع�شاء
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ال�صندوق العربي للإنماء الإقت�صادي والإجتماعي

بيان المركز المالي كما في 31 دي�ضمبر 2013
)األف دينار كويتي(

20132012

الموجودات

41,17440,255النقد والنقد املعادل

286,129290,796ا�شتثمارات

49,21450,328اإ�شتثمار يف موؤ�ش�شة زميلة

2,561,4742,513,957القرو�ض

7,0237,369ذمم منظمات م�شاركة يف املبنى

27,84240,548موجودات اأخرى

2,972,8562,943,253اإجمايل املوجودات

المطلوبات وحقوق االأع�ساء

المطلوبات

69,54649,692احل�شاب اخلا�ض لتمويل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 

30,90233,544معونات 

11,94611,280خم�ش�ض �شندوق التقاعد

35,67440,105مطلوبات اأخرى

148,068134,621اإجمايل املطلوبات

حقوق االأع�ساء

2,500,0002,000,000راأ�ض املال 

246,207242,856احتياطي عام

76,389561,275احتياطي اإ�شايف

3,7526,641احتياطي معونات

)2,140()1,560(احتياطي التغري يف القيم العادلة

2,824,7882,808,632اإجمايل حقوق االأع�ساء

2,972,8562,943,253اإجمايل املطلوبات وحقوق االأع�ساء
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ال�صندوق العربي للإنماء الإقت�صادي والإجتماعي

بيان الدخل ال�ضامل لل�ضنة المنتهية في 31 دي�ضمبر 2013
)األف دينار كويتي(

20132012

االإيرادات

67,22991,350اإيرادات فوائد القرو�ض

21,19319,669�شايف اأرباح اإ�شتثمارات 

38284اإيرادات فوائد من ودائع حمددة الأجل وح�شابات حتت الطلب

718)1,268()خ�شائر( اأرباح من موؤ�ش�شة زميلة

)25()46(م�شاريف ت�شغيلية 

87,146111,996اإجمالي االإيرادات  

الم�ساريف االإدارية

6,1376,040رواتب وخم�ش�شات موظفني

1,9252,339م�شاريف اأخرى

8,0628,379مجموع الم�ساريف االإدارية

79,084103,617�شايف الربح قبل خم�ش�ض القرو�ض

0 )45,571(خم�ش�ض القرو�ض

33,513103,617�سافي ربح ال�سنة

االإيرادات ال�ساملة االأخرى

189 580 �شايف التغري يف القيمة العادلة لال�شتثمارات املتاحة للبيع

13 0   �شايف املحول اإىل الأرباح اأو اخل�شائر

202 580 االإيرادات ال�ساملة االأخرى لل�سنة

34,093103,819اإجمالي االإيرادات ال�ساملة لل�سنة
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ال�صندوق العربي للإنماء الإقت�صادي والإجتماعي

بيان التغيرات في حقوق الأع�ضاء لل�ضنة المنتهية في 31 دي�ضمبر 2013
)األف دينار كويتي(

راأ�ص المال
احتياطي

عام

احتياطي

اإ�سافي

احتياطي

معونات 

احتياطي 

التغير

في القيمة 

العادلة

اأرباح 

مرحلة
االجمالي

2,808,632 0 )2,140(6,641 561,275 242,856 2,000,000 الر�سيد يف 1 يناير 2013

33,513 33,513 0 0 0 0 0 ربح ال�شنة

580 0 580 0 0 0 0 ايرادات �شاملة اخرى لل�شنة

34,093 33,513 580 0 0 0 0 اإجمايل اليرادات ال�شاملة لل�شنة

0 0 0 0 )500,000(0 500,000 املحول اإىل راأ�ض املال

)10,362(0 0 0 )10,362(0 0 املحول لدعم ال�شعب الفل�شطيني 

)168()168(0 0 0 0 0 املحول للمتفوقني العرب

0 )1,676(0 4,518 )2,842(0 0 املحول اإىل اإحتياطي املعونات

0 )3,351(0 0 0 3,351 0 املحول اإىل الحتياطي العام

0 )28,318(0 0 28,318 0 0 املحول اإىل الحتياطي الإ�شايف

)7,412(0 0 )7,412(0 0 0 معونات مقررة

5 0 0 5 0 0 0 معونات ملغاة وحمولة

2,824,788 0 )1,560(3,752 76,389 246,207 2,500,000 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2013

2,717,197 0 )2,342(3,742 483,303 232,494 2,000,000 الر�سيد يف 1 يناير 2012

103,617 103,617 0 0 0 0 0 ربح ال�شنة

202 0 202 0 0 0 0 اإيرادات �شاملة اخرى لل�شنة

103,819 103,617 202 0 0 0 0 اإجمايل الإيرادات ال�شاملة لل�شنة

)6,879(0 0 0 )6,879(0 0 املحول لدعم ال�شعب الفل�شطيني

)142()142(0 0 0 0 0 املحول للمتفوقني العرب

0 )5,181(0 8,272 )3,091(0 0 املحول اإىل احتياطي معونات 

0 )10,362(0 0 0 10,362 0 املحول اإىل الحتياطي العام 

0 )87,932(0 0 87,932 0 0 املحول اإىل الحتياطي الإ�شايف

)7,496(0 0 )7,496(0 0 0 معونات مقررة

2,133 0 0 2,123 10 0 0 معونات ملغاة وحمولة

2,808,632 0 )2,140(6,641 561,275 242,856 2,000,000 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2012
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ال�صندوق العربي للإنماء الإقت�صادي والإجتماعي

بيان التدفقات النقدية لل�ضنة المنتهية في 31 دي�ضمبر 2013
)األف دينار كويتي(

20132012

اأن�ضطة الت�ضغيل

103,617 33,513 ربح ال�شنة

ت�شويات :

)91,350()67,229(اإيرادات فوائد القرو�س

)12,572()11,068(اأرباح غري حمققة من الإ�شتثمارات

)284()38(اإيرادات فوائد من ودائع حمددة الجل وح�شابات حتت الطلب

)718(1,268 ح�شة يف نتائج موؤ�ش�شة زميلة

0 45,571 خم�ش�ض القرو�ض

1,585 1,625 خم�ش�ض تقاعد املوظفني

 3,642 278

التغير في الموجودات والمطلوبات الت�ضغيلية:

)57,065()32,417(�شايف التغري يف الإ�شتثمارات بغر�س املتاجرة

)235,027()251,463(�شحوبات القرو�س

165,326 158,375 ت�شديدات القرو�س

)8,356()10,049(�شحوبات معونات 

345 346 ذمم منظمات م�شاركة يف املبنى

188 )84(موجودات اأخرى

1,291 19,854 احل�شاب اخلا�س لتمويل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

)8,999()14,793(مطلوبات اأخرى

)142,019()126,589(التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف العمليات

87,255 80,057 فوائد م�شتلمة

)1,135()959(خم�ش�س تقاعد املوظفني املدفوع

)55,899()47,491(�ضافي التدفقات النقدية  الم�ضتخدمة فـي  الأن�ضطة الت�ضغيلية

اأن�ضطة ال�ضتثمار

73,829 48,410 �شايف التغريات يف الإ�شتثمارات الأخرى

73,829 48,410 �ضافي التدفقات النقدية الناتجة من اأن�ضطة ال�ضتثمار

17,930 919 الزيادة  يف النقد والنقد املعادل 

22,325 40,255 النقد والنقد املعادل يف بداية ال�شنة

40,255 41,174 النقد والنقد المعادل في نهاية ال�ضنة
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ال�صندوق العربي للإنماء الإقت�صادي والإجتماعي

هيئة مالية اإقليمية عربية م�ضتقلة - الكويت
ال�ضيا�ضات المحا�ضبية الهامة 

بيان الإلتزام اأ - 

تم اإعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ال�شادرة عن مجل�س معايير المحا�شبة 
الدولي���ة والتف�شي���رات ال�ش���ادرة عن لجنة تف�شير المعايي���ر الدولية للتقارير المالي���ة التابعة لمجل�س 

معايير المحا�شبة الدولية واتفاقية اإن�شاء ال�شندوق.

اأ�ص�س القيا�س ب - 

يت���م اإع���داد البيانات المالية على اأ�شا����س القيمة العادلة للموجودات والمطلوب���ات المالية المحتفظ 
به���ا بغر�س المتاجرة والموج���ودات المتاحة للبيع، با�شتثناء تلك التي ل يمك���ن تقدير القيمة العادلة 
له���ا ب�شكل موثوق. يتم اإظهار الموج���ودات والمطلوبات المالية والموجودات والمطلوبات غير المالية 
الأخ���رى بالتكلف���ة المطفاأة اأو التكلفة التاريخية. تتفق ال�شيا�ش���ات المحا�شبية المتبعة بثبات من قبل 

ال�شندوق مع ال�شيا�شات المتبعة في ال�شن�����ة ال�شابقة.

ال�صتثمارات ج - 

يت���م ت�شني���ف الموج���ودات والمطلوب���ات المالي���ة بالقيم���ة العادل���ة من خ���الل الأرب���اح اأو الخ�شائر 

العادل���ة. القيم���ة  اأ�شا����ض  عل���ى  والمطلوب���ات  الموج���ودات  واإدراج  وتقيي���م  اإدارة  يت���م   عندم���ا 

يت���م قيا����ض الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�شائر مبدئيا بالقيمة العادلة. يتم 

تحمي���ل تكالي���ف المعاملة الخا�شة بالأدوات المالية من خالل الأرب���اح اأو الخ�شائر كم�شروفات عند 

تكبده���ا.  لحق���اً لالعتراف المبدئ���ي، يتم اإثبات جميع الأدوات المدرج���ة بالقيمة العادلة من خالل 

 الأرب���اح اأو الخ�شائر بالقيمة العادلة مع اإدراج التغي���رات في القيمة العادلة �شمن الأرباح والخ�شائر.

يت���م ت�شنيف ال�شتثمارات التي ل يتم الحتف���اظ بها حتى ال�شتحقاق اأو الموجودات المالية بالقيمة 

العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�شائر كا�شتثمارات متاحة للبيع، ويتم اإثباتها بالقيمة العادلة مع اإدراج 

اأي اأرب���اح اأو خ�شائ���ر ناتج���ة �شمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى ويتم عر�شه���ا في اإحتياطي التغير في 

القيم���ة العادل���ة في حقوق الأع�ش���اء با�شتثناء خ�شائر النخفا�ض في القيم���ة واأرباح وخ�شائر تحويل 

العمالت الأجنبية في حالة البنود النقدية.

القــــــرو�س د- 

ت���درج القرو����ض بالتكلفة المطفاأة ناق�شاً خ�شائر النخفا�ض ف���ي القيمة ويتم تكوين مخ�ش�ض محدد 

لالنخفا����ض ف���ي القيمة اإذا كان هناك دليل مو�شوعي عل���ى عدم قدرة ال�شندوق على تح�شيل جميع 

الدي���ون الم�شتحق���ة. اإن قيمة المخ�ش�ض تحدد بالفرق بين القيم���ة الدفترية لالأ�شل والقيمة القابلة 

لال�شت���رداد. يت���م تحديد القيمة القابل���ة لال�شترداد على اأ�شا����ض القيمة الحالي���ة للتدفقات النقدية 

الم�شتقبلية المتوقعة مخ�شومة بمعدل الفائدة الفعلي الأ�شلي للقر�ض. ل يتم خ�شم الأر�شدة ق�شيرة 

الأجل.
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الإنخفا�س في القيمة هـ- 

يتم مراجعة القرو�س والموجودات الأخرى وال�شتثمارات المتاحة للبيع وال�شتثمار في موؤ�ش�شة زميلة 
بتاري���خ كل مرك���ز مالي لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�ش���وعي عل���ى اأي انخفا�س في القيمة. يتم 

اإدراج جميع خ�شائر انخفا�س القيمة �شمن الأرباح والخ�شائر.

ا�صتثمار في موؤ�ص�صة زميلة و- 

يتم اثبات ال�شتثمار في الموؤ�ش�شة الزميلة على اأ�شا�س حقوق الملكية.

الموجودات الثابتة ز- 

ل يت���م ر�ش���ملة الموجودات الثابتة ولك���ن يتم تحميل تكلفتها بالكامل عل���ى النفقات الجارية في بيان 
الدخل في �شنة ال�شراء.

مخ�ص�س تقاعد الموظفين ح- 

يت���م تحدي���د المخ�ش����س المتعلق بالت���زام ال�شندوق تجاه تقاع���د موظفيه على اأ�شا����س الم�شاهمات 
المدفوعة من قبل الموظفين وال�شندوق وعائد بن�شبة 10 % �شنويا م�شمون من قبل ال�شندوق.

العملت الأجنبية ط- 

يت���م تحوي���ل المعامالت بالعمالت الأجنبي���ة ح�شب اأ�شعار ال�شرف ال�شائدة ف���ي تاريخ المعاملة ويتم 
تحويل جميع الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية اإلى الدينار الكويتي بتاريخ المركز 
المالي ح�شب �شعر ال�شرف ال�شائد بذلك التاريخ. ترحل الأرباح والخ�شائر الناتجة عن فروق اأ�شعار 

ال�شرف �شمن الأرباح والخ�شائر. 

ي- النقد والنقد المعادل

ي�شتمل النقد والنقد المعادل، لغر�س اإعداد بيان التدفقات النقدية، على النقد وودائع ق�شيرة الأجل 
لدى البنوك.

ك-  تحقق الإيراد

يت���م اإدراج اإي���رادات الفوائد �شمن الأرباح والخ�شائر عن���د تحققها اآخذين في العتبار العائد الفعلي 
لالأ�شل اأو ال�شعر العائم المالئم. يتم ا�شتبعاد الفوائد والعمولت على قرو�س الدول التي عليها فوائد 
م�شتحقة الدفع لأكثر من ثالثة اأ�شهر من الأرباح والخ�شائر ويتم ت�شجيلها كاإيراد عند ا�شتالمها. يتم 
التحقق من الر�شوم والأتعاب عند اكت�شابها. يتم التحقق من اإيراد توزيع الأرباح عند ثبوت الحق في 
تح�شيله���ا، وتدرج فوائد الودائع على اأ�شا�س التوزيع الزمني. ت�شجل الإيرادات والم�شروفات الأخرى 

على اأ�شا�س ال�شتحقاق.

المالحق
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ملحق رقم )1(
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جمهورية ال�صودان

برنامج اإقرا�ض م�ضروعات التنمية ال�ضناعية

2,5%معدل الفائدة586رقم القر�ض

امل�ستفيد
م�شرف التنمية

ال�شناعية 
5 �شنوات    الإمهال

25 �شنة مدة القر�ض20.0 مليون د.ك.تكلفة الربنامج
41 ق�شطاً ن�شف �شنويال�سداد10.0 مليون د.ك.مبلغ القر�ض

2013/01/02تاريخ توقيع التفاقية
الق�سط الأول

بع���د 5 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 

�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق  تاريخ نفاذ التفاقية

هدف البرنامج:  

يهدف الربنامج اإىل الإ�شهام يف توفري التمويل لعدد من م�شاريع ومن�شاآت القطاع اخلا�ض ال�شناعية، ذات 

البعد الإمنائي، التي ت�شهم يف اإيجاد فر�ض عمل جديدة ت�شاعد يف حماربة البطالة واحلد من الفقر، ويف 

اإحالل واردات يحتاجها ال�شوق املحلي، اأو يف ت�شنيع منتجات من مواد اأولية اأو و�شيطة حملية بهدف زيادة 

الناجت املحلي الإجمايل والقيمة امل�شافة، وتوفري النقد الأجنبي.

و�ضف البرنامج:  
يتكون الربنامج من قرو�ض اإمنائية �شناعية مينحها م�شرف التنمية ال�شناعية للم�شاريع املختارة للم�شاهمة 

يف اقتناء الآلت واملعدات والأجهزة وو�شائل النقل والت�شالت وقطع الغيار والنظم والربامج واخلدمات 

الفنية وغريها، الالزمة لإقامة م�شاريع ومن�شاآت ا�شتثمارية جمدية اأو لتطوير م�شروعات اأو من�شاآت قائمة يف 

جمال ال�شناعة التحويلية. وي�شمل الربنامج تقدمي قرو�ض مل�شنع العلف احليواين، وم�شروع اإنتاج الإثيانول، 

ا�شتخال�ض  وم�شروع  اجللود،  مدبغة  وم�شروع  الع�شوية،  الأ�شمدة  ت�شنيع  وم�شروع  الورق،  اإنتاج  وم�شروع 

الزيوت النباتية. كما يت�شمن الربنامج تطوير اأداء م�شرف التنمية ال�شناعية والأن�شطة ذات العالقة املبا�شرة 

باأعماله من خالل الدعم املوؤ�ش�شي الذي يت�شمن اإجراء الدرا�شات واحل�شول على اخلدمات ال�شت�شارية،  

وو�شع النظم والربامج والتدريب والتطوير وغريها من الأدوات الالزمة لتح�شني الأداء.

تمويل البرنامج:  
التنمية  م�شرف  و�شيقوم  الربنامج.  تكاليف  اإجمايل  من   %  50 حوايل  العربي  ال�شندوق  قر�ض  يغطي 

ال�شناعية بتمويل حوايل 37 % من اإجمايل تكاليف الربنامج من موارده اخلا�شة. و�شيقوم امل�شتفيدون من 

القرو�ض بتمويل املتبقي من التكاليف الإجمالية، و�شيغطي امل�شرف اأية زيادة قد تطراأ عليها. 

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 1 م�ن 18
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م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 2 م�ن 18

المملكة المغربية

تزويد منطقة تطوان بمياه ال�ضرب

3,0%معدل الفائدة584رقم القر�ض

امل�ستفيد
 املكتب الوطني للكهرباء

واملاء ال�شالح لل�شرب
4 �شنوات    الإمهال

22 �شنة مدة القر�ض9.5 مليون د.ك.تكلفة امل�سروع
37 ق�شطاً ن�شف �شنويال�سداد7.0 مليون د.ك.مبلغ القر�ض

2013/01/31تاريخ توقيع التفاقية
الق�سط الأول

بع���د 4 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 

�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق  2013/07/21تاريخ نفاذ التفاقية

هدف الم�ضروع:  

احتياجاتها  وتلبية  تطوان  منطقة  يف  ال�شرب  مياه  اإمدادات  يف  املتوقع  العجز  تغطية  اإىل  امل�شروع  يهدف 

مارتيل  وادي  �شد  �شيوفرها  التي  املياه  من  جزء  ا�شتخدام  من خالل  وذلك   ،2030 عام  حتى  امل�شتقبلية 

الذي ي�شاهم ال�شندوق العربي يف متويله )القر�ض رقم 2007/517(، والذي اأو�شكت اأعماله على النتهاء. 

ال�شياحية والتجارية وال�شناعية اجلديدة املزمع ت�شييدها يف  و�شيعمل امل�شروع كذلك على تزويد املناطق 

املنطقة، اإ�شافة اإىل توفري املياه لعدد من القرى القريبة من من�شاآت امل�شروع. 

و�ضف الم�ضروع:  
ت�شمل اأعمال امل�شروع، املتوقع اإجنازه يف الربع الثاين من عام 2016، اإن�شاء حمطة لل�شخ وحمطة ملعاجلة املياه، 

الدرا�شات  الالزمة لإعداد  اإىل اخلدمات ال�شت�شارية والفنية  بالإ�شافة  املياه،  لنقل  الأنابيب  ومد خطوط من 

والت�شاميم، وامل�شاعدة يف حتليل العرو�ض والإ�شراف على تنفيذ الأعمال. وفيما يلي و�شف لعنا�شر امل�شروع:

1 - حمطـــــــة ال�صـــــــخ وحمطة معاجلـــــــة املياه: ت�شمل الأعم���ال املدنية الالزمة لإن�شاء حمط���ة ل�شخ املياه تبلغ 
طاقته���ا ح���وايل 2600 ل/ث بارتف���اع يبلغ ح���وايل 102م، وجتهيزها مب�شخات يبل���غ اإجمايل طاقتها 

حوايل 1300 ل/ث، والقيام بجميع الأعمال الكهربائية والهيدروميكانيكية الالزمة لت�شغيل املحطة مبا 

 ،
3
ف�ي ذلك تو�شي�ل التي��ار الكهربائ�ي. وت�شمل كذلك بناء خزان ملوازنة املياه تبلغ �شعته حوايل 3500 م

واإن�ش���اء حمطة ملعاجلة املياه بجانب حمطة طوريطا القائمة، تبلغ طاقتها الإنتاجية حوايل 500 ل/ث، 

وذلك بالإ�شافة اإىل اإن�شاء نظام متكامل ملراقبة وت�شغيل جميع املن�شاآت التي �شيتم اإجنازها بامل�شروع. 

2 - خطـــــــوط نقـــــــل املياه: تت�شمن مد خطوط م����ن الأنابيب ل�شخ املياه ونقلها، يبل���غ اإجمايل اأطوالها حوايل 
15كم، وترتاوح اأقطارها بني حوايل 1000 و 1300 مم. 

3 - اخلدمـــــــات الفنية: تت�شمن اخلدمات ال�شت�شارية الالزمة لإع���داد الدرا�شات والت�شاميم، وامل�شاعدة يف 
حتليل العرو�ض والإ�شراف على تنفيذ الأعمال.

تمويل الم�ضروع:  
يغطي قر�ض ال�شندوق العربي حوايل 74 % من اإجمايل تكاليف امل�شروع. و�شتقوم احلكومة املغربية بتغطية 

باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها.
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الجمهورية الإ�صلمية الموريتانية

تطوير محطات توليد الكهرباء في المدن الداخلية

2.5%معدل الفائدة588رقم القر�ض

امل�ستفيد
ال�شركة املوريتانية

للكهرباء 
7 �شنوات    الإمهال

25 �شنة مدة القر�ض3.2 مليون د.ك.تكلفة امل�سروع
37 ق�شطاً ن�شف �شنويال�سداد3.0 مليون د.ك.مبلغ القر�ض

2013/02/03تاريخ توقيع التفاقية
الق�سط الأول

بع���د 7 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 

�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق  2013/06/11تاريخ نفاذ التفاقية

هدف الم�ضروع:  
يهدف امل�شروع اإىل تلبية الطلب املتزايد على الكهرباء يف حوايل ثالثني مدينة داخلية حتى عام 2020، 

وذلك من خالل رفع قدرة التوليد املركبة يف تلك املدن باإ�شافة وحدات توليد جديدة واإعادة تاأهيل بع�ض 

حمطات التوليد القائمة.

و�ضف الم�ضروع:  
ثابتة  توليد  توريد وتركيب وحدات  2015، على  الثالث من عام  الربع  اإجنازه يف  املتوقع  امل�شروع،  ي�شتمل 

اإىل تنفيذ  الغيار، بالإ�شافة  وملحقاتها، واقتناء و�شائل نقل ورافعة و�شهريج ومعدات ور�ض، وتوريد قطع 

بها، وتوفري  امللحقة  املباين  القائمة وترميم  تاأهيل املحطات  واأعمال  للوحدات اجلديدة  الإن�شاءات  اأعمال 

اخلدمات ال�شت�شارية. ويتكون امل�شروع من العنا�شر التالية:

1 - وحـــــــدات التوليـــــــد وملحقاتها: ت�شمل توريد حوايل 39 وحدة توليد ذات قدرات تبلغ حوايل 250 ك.و.، 
و 500 ك.و.، و 800 ك.و.، وملحقاته���ا امليكانيكي���ة والكهربائي���ة، والأجهزة امل�شاعدة، واأجهزة التحكم 

والت�شغيل، وقطع الغيار.

2 - اأعمال الرتكيب واإعادة التاأهيل وال�صيانة: ت�شمل نقل وتركيب الوحدات اجلديدة، واإعادة تاأهيل وحدات 
التولي���د يف بع����ض املحط���ات القائمة، وحتديث نظ���م التحكم والت�شغي���ل، وتوريد قطع الغي���ار الالزمة 

لل�شيان���ة الدورية والطارئ���ة، بالإ�شافة اإىل جتهيز ور�شة ال�شيانة املركزية باملعدات، واإمدادها بو�شائط 

نقل و�شهريج ورافعة.

3 - اأعمـــــــال الإن�صـــــــاءات والرتميم: ت�شمل اإن�شاء القواع���د للوحدات اجلديدة، بالإ�شاف���ة اإىل �شيانة وترميم 
مباين بع�ض املحطات القائمة واملن�شاآت امللحقة بها. 

4 - اخلدمات ال�صت�صارية: ت�شمل اخلدمات ال�شت�شارية للم�شاعدة يف حتليل العرو�ض ويف اإجراءات التعاقد، 
والإ�شراف على تنفيذ الأعمال.

تمويل الم�ضروع:  
املوريتانية  و�شتقوم احلكومة  امل�شروع.  تكاليف  اإجمايل  من   %  94 العربي حوايل  ال�شندوق  يغطي قر�ض 

بتغطية باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها. 

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 3 م�ن 18
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المملكة الأردنية الها�صمية
محطة توليد كهرباء ال�ضمرا 

)المرحلة ال�ضاد�ضة(
3.0%معدل الفائدة587رقم القر�ض

امل�ستفيد
 �شركة ال�شمرا لتوليد الكهرباء

امل�شاهمة اخلا�شة املحدودة
4 �شنوات    الإمهال

22 �شنة مدة القر�ض31.9 مليون د.ك.تكلفة امل�سروع
37 ق�شطاً ن�شف �شنويال�سداد30.0 مليون د.ك.مبلغ القر�ض

2013/02/11تاريخ توقيع التفاقية
الق�سط الأول

بع���د 4 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 

�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق  2013/03/04تاريخ نفاذ التفاقية

هدف الم�ضروع:  
يهدف امل�شروع اإىل الإ�شهام يف مواجهة الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية يف اململكة الأردنية الها�شمية 

خالل عام 2013 وما بعد، خا�شة مع الزيادة الطارئة يف الأحمال على ال�شبكة الكهربائية يف الأردن نتيجة 

لنزوح اأعداد كبرية من الالجئني اإىل اململكة ب�شبب الأحداث ال�شيا�شية الراهنة يف املنطقة، واإىل تعوي�ض 

امل�شرية لنعدام  الكهربائية  ال�شبكة  با�شتجرارها من  تقوم  الأردنية  الكهربائية  ال�شبكة  كانت  التي  الطاقة 

الفائ�ض يف �شبكة الأخرية، وذلك من خالل اإ�شافة وحدة توليد غازية بقدرة حوايل 140 م.و. يف حمطة 

توليد ال�شمرا تدخل يف اخلدمة قبل بداية �شهر يوليو 2013، بدلً من بداية عام 2015، كما كان خمططاً 

لها من قبل.

و�ضف الم�ضروع:  
يت�شمن امل�شروع، املتوقع اإجنازه يف الربع الثالث من عام 2013، توريد وتركيب وحدة توليد غازية بقدرة 

 132/15 التوتر  15 ك.ف. وحمول كهربائي على  التوتر  140 م.و. وقاطع كهربائي رئي�شي على  حوايل 

وتوفري اخلدمات  ال�شرورية،  والكهربائية  وامليكانيكية  املدنية  الأعمال  تنفيذ  اإىل  بالإ�شافة  ك.ف.، وذلك 

ال�شت�شارية الالزمة لتنفيذ امل�شروع، والإ�شراف على تنفيذه. وفيما يلي و�شف لعنا�شر امل�شروع الرئي�شية:

1 -  اأعمال تو�صعة املحطة:

للمعدات  الالزمة  الأ�شا�شات  الطرق، وعمل  وت�شييد  املوقع  اأعمال متهيد  ت�شمل  املدنية:  الأعمال  اأ-  
واملباين، واإن�شاء مبنى ملنظومة التحكم يف الوحدة الغازية.

ب- الوحدة الغازية: ت�شمل توريد وتركيب تربينة غازية من النوع خارج املباين، تعمل على الغاز الطبيعي 
كوقود اأ�شا�شي والديزل )ال�شولر( كوقود بديل، بقدرة حوايل 140 م.و.، �شاملة معدات التربيد 

واحلماية وتنظيم ال�شرعة، بالإ�شافة اإىل مولد كهربائي على التوتر 15 ك.ف.، ب�شعة حوايل 200 

م.ف.اأ.، وملحقاته.

15 ك.ف.  التوتر  رئي�شي على  كهربائي  قاطع  وتركيب  توريد  ي�شمل  الرئي�شي:  الكهربائي  القاطع  ج- 
ب�شعة حوايل 6000 اأمبري، �شاماًل اأجهزة القيا�ض واحلماية.

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 4 م�ن 18
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د-  املحول الكهربائي: ي�شمل توري���د وتركيب حم�ول كه�رب�ائ�ي عل��ى التوت�ر  132/15 ك.ف.، وب�شعة 
حوايل 200 م.ف.اأ.، وذلك لربط وحدة التوليد امل�شمولة يف امل�شروع ب�شبكة النقل الكهربائية على 

التوتر 132 ك.ف.

ه�- الأعمال امليكانيكية امل�شاعدة وامل�شاندة: تت�شمن توريد وتركيب امل�شخات وخزانات املياه ومنظومة 
وال�شيانة،  الختبارات  واأجهزة  احلريق  مكافحة  ومنظومة  املحطة  داخل  الغاز  ومعدات  الوقود 

وغريها. 

 و- الأعمال الكهربائية داخل املحطة: ت�شمل توريد وتركيب باقي القواطع الكهربائية وباقي حمولت 
القدرة واملحولت الثانوية والكيبالت، على التوتر 15 ك.ف. فما دون، بالإ�شافة اإىل اأجهزة القيا�ض 

واحلماية والتحكم داخل املحطة، و�شبكة التوزيع الكهربائية داخل املحطة.

 ز- منظومة التحكم: ت�شمل منظومة التحكم يف الوحدة الغازية.

 ح- قطع الغيار: ت�شمل توريد قطع غيار للوحدة الغازية وملحقاتها، تكفي لت�شغيل و�شيانة الوحدة خالل 
العامني الأولني للخدمة.

2 - اخلدمـــــــات ال�صت�صـــــــارية: ت�شم���ل اخلدم���ات ال�شت�شارية الالزمة لإع���داد ت�شاميم امل�ش���روع ومراجعتها 
وامل�شاع���دة يف ط���رح وتر�شية العطاءات والإ�ش���راف على التنفيذ وامل�شارك���ة يف مراقبة الفحو�شات يف 

امل�شانع وا�شتالم معدات وجتهيزات ومن�شاآت امل�شروع.

تمويل الم�ضروع:  
يغطي قر�ض ال�شندوق العربي حوايل 94% من اإجمايل تكاليف امل�شروع. و�شتقوم �شركة ال�شمرا بتغطية 

باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها. 
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جمهورية ال�صودان
مجمع �ضدي اأعالي عطبرة و�ضتيت

)قر�ض اإ�ضافي(
2.5%معدل الفائدة591رقم القر�ض

5 �شنوات    الإمهالوحدة تنفيذ ال�شدودامل�ستفيد
25 �شنة مدة القر�ض512.6 مليون د.ك.تكلفة امل�سروع
41 ق�شطاً ن�شف �شنويال�سداد30.0 مليون د.ك.مبلغ القر�ض

2013/03/18تاريخ توقيع التفاقية
الق�سط الأول

بع���د 5 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 

�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق   تاريخ نفاذ التفاقية

هدف الم�ضروع:  
الرئي�شي، من  نهر عطربة  رافدي  و�شتيت  اأعايل عطربة  نهري  وا�شتغالل مياه  تنظيم  اإىل  امل�شروع  يهدف 

 مع حمطة 
3
خالل اإن�شاء �شدين مت�شلني يف موقعي رميلة وبردانة ب�شعة تخزينية تقدر بحوايل 3.7 مليار م

ال�شودان عن طريق  ال�شرقية من جمهورية  املنطقة  الكهرومائي، وذلك لالإ�شهام يف تطوير وتنمية  للتوليد 

زيادة الإنتاج الزراعي وتوليد طاقة كهرومائية، بالإ�شافة اإىل توفري مياه ال�شرب. و�شيتم ال�شتفادة من املياه 

الإ�شافية التي �شيوفرها امل�شروع لتكثيف الزراعة يف حوايل 452 األف فدان )190 األف هكتار( يف الأرا�شي 

املروية يف منطقة حلفا اجلديدة من �شد خ�شم القربة القائم، وري اأرا�شي زراعية جديدة يف منطقة اأعايل 

عطربة تقدر م�شاحاتها الإجمالية بحوايل 666 األف فدان )280 األف هكتار(، وتوليد طاقة كهرومائية تقدر 

يف املتو�شط بحوايل 843 ج.و.�ض. �شنوياً، بالإ�شافة اإىل توفري مياه ال�شرب ملدينة الق�شارف وبع�ض القرى 

املحيطة بها.

و�ضف الم�ضروع:  
يتكون امل�شروع، املتوقع اإجنازه يف نهاية الربع الثالث عام 2016، من العنا�شر الرئي�شية التالية:

1 -  �صدا رميلة وبردانة: ي�شمل هذا العن�شر اإن�شاء �شدين مت�شلني يبلغ اإجمايل طولهما حوايل 13 كم على 
نه���ري اأع���ايل عطربة و�شتيت مع حمطة للتوليد الكهرومائي، يف موق���ع يبعد حوايل 80 كم جنوب �شد 

خ�شم القربة القائم على نهر عطربة الرئي�شي، وتقدر ال�شعة التخزينية للبحرية التي �شيحجزها ال�شدان 

. ويت�شمن هذا العن�شر ما يلي:
3
بحوايل 3.7 مليار م

اأ-   اإن�شاء �شد رميلة: ي�شمل اإن�شاء �شد ترابي مع املن�شاَت امللحقة به على نهر اأعايل عطربة، ويتكون 
املتجان�ض يف �شفتي  الرتابي  الردم  من  النهر وجزئني  نواة طينية يف جمرى  مع  ترابي  من جزء 

النهر، ويكمله حاجز ترابي يف ال�شفة الي�شرى للنهر. ويبلغ اإجمايل طول ال�شد مع احلاجز الرتابي 

عند م�شتوى القمة حوايل 6.4 كم، وعر�ض قمته حوايل 10 م، وارتفاعه الأق�شى يف جمرى النهر 

حوايل 55م فوق الأ�شا�ض. ويت�شمن ال�شد مفي�شاً خر�شانياً ي�شتمل على مفرغ للقاع، كما يت�شمن 

ماأخذ للمياه وحمطة للتوليد الكهرومائي، بالإ�شافة اإىل ماأخذ اإ�شايف للمياه. ويت�شمن اإن�شاء ال�شد 

الأعمال التح�شريية واملدنية والهيدروميكانيكية.

ب- اإن�شاء �شد بردانة: ي�شمل اإن�شاء �شد ترابي مع املن�شاَت امللحقة به على نهر �شتيت، ويتكون من جزء 
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ترابي مع نواة طينية يف جمرى النهر وجزئني من الردم الرتابي املتجان�ض يف �شفتي النهر، ويكمله 

حاجز ترابي يف ال�شفة اليمنى للنهر. ويبلغ اإجمايل طول ال�شد مع احلاجز الرتابي عند م�شتوى 

القمة حوايل 6.6 كم، وعر�ض قمته حوايل 10م، وارتفاعه الأق�شى يف جمرى النهر حوايل 50م 

ال�شد  اإن�شاء  ويت�شمن  للقاع.  ي�شتمل على مفرغ  خر�شانياً  ال�شد مفي�شاً  ويت�شمن  الأ�شا�ض.  فوق 

الأعمال التح�شريية واملدنية والهيدروميكانيكية.

2 -  الأعمـــــــال الكهرومائيـــــــة والكهربائية: ت�شمل توريد وتركيب مع���دات حمطة توليد كهرومائي تبلغ قدرتها 
حوايل 320 م.و. وجمهزة باأربع تربينات عمودية من نوع كابالن بقدرة حوايل 80 م.و. لكل منها، ويدير 

/ث من متو�شط ارتفاع يبلغ حوايل 34م، ومولدات، وحمولت قدرة، 
3
كل منها �شبيب يبلغ حوايل 250 م

وحم���ول م�شاعدات، و�شاح���ة قواطع، واأنظمة القيا�ض واحلماية والتحكم، وكافة امل�شاعدات وامللحقات. 

وت�شم���ل الأعم���ال كذلك توريد وتركيب معدات خلط نقل مزدوج الدارة على التوتر 220 ك.ف.، بطول 

حوايل 28 كم لتفريغ القدرة املولدة يف املحطة من خالل حمطة حتويل ال�شواك.

 3 -  اخلدمات الفنية: ت�شمل اخلدمات ال�شت�شارية الالزمة ملراجعة الدرا�شات والت�شاميم اخلا�شة باأعمال 

�شدي رميلة وبردانة، وحمطة التوليد الكهرومائي،  واإعداد الت�شاميم التف�شيلية واملخططات التنفيذية، 

والإ�شراف على تنفيذ هذه الأعمال. 

ا�صـــــــتملك الأرا�صي واإعادة توطني ال�صـــــــكان: ي�شمل ا�شتمالك الأرا�شي الالزمة لتنفيذ اأعمال امل�شروع،   - 4
مبا يف ذلك الأرا�شي التي �شتغمرها املياه يف بحرية ال�شدين، كما ي�شمل اإعادة توطني حوايل 138 األف 

ن�شمة من ال�شكان املقيمني يف تلك الأرا�شي.

اإدارة تنفيذ امل�صروع: ت�شمل تعيني جهاز متفرغ تابع لوحدة تنفيذ ال�شدود، وذلك لإدارة امل�شروع، ومتابعة   - 5
تنفيذ الأعم�ال والإ�ش�راف عليها ومراقبتها.

تمويل الم�ضروع:  
يغطي القر�ض الإ�شايف، مع القر�شني ال�شابقني لل�شندوق العربي )رقم 2010/557 ورقم 2011/566(، 

حوايل 22% من اإجمايل تكاليف امل�شروع. وي�شاهم يف متويل امل�شروع احلكومة اجلزائرية وكل من ال�شندوق 

و�شندوق  للتنمية،  الإ�شالمي  والبنك  للتنمية،  ال�شعودي  وال�شندوق  العربية،  القت�شادية  للتنمية  الكويتي 

الأوبك للتنمية الدولية، بقرو�ض يبلغ اإجمايل قيمها حوايل 175 مليون د.ك. تغطي حوايل 34% من اإجمايل 

تكاليف امل�شروع. و�شتقوم احلكومة ال�شودانية بتغطية باقي تكاليف امل�شروع واأية زيادة قد تطراأ عليها.
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الجمهورية اليمنية
�ضبكات ال�ضرف ال�ضحي في مدينة �ضنعاء

)المرحلة الرابعة(
2.5%معدل الفائدة589رقم القر�ض

امل�ستفيد
 املوؤ�ش�شة املحلية للمياه وال�شرف

ال�شحي باأمانة العا�شمة
5 �شنوات    الإمهال

25 �شنة مدة القر�ض18.5 مليون د.ك.تكلفة امل�سروع
41 ق�شطاً ن�شف �شنويال�سداد15.0 مليون د.ك.مبلغ القر�ض

2013/03/20تاريخ توقيع التفاقية
الق�سط الأول

بع���د 5 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 

�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق   2013/04/29تاريخ نفاذ التفاقية

هدف الم�ضروع:  
يهدف امل�شروع اإىل توفري خدمات ال�شرف ال�شحي يف املناطق الأكرث ت�شرراً يف مدينة �شنعاء، وذلك من 

اأجل التخل�ض من امل�شكالت البيئية املتمثلة يف في�شان املياه العادمة من حفر التجميع احلالية وو�شولها اإىل 

منازل املواطنني واملحالت التجارية والطرق وال�شاحات العامة، مما �شي�شاهم يف حت�شني الو�شع ال�شحي 

للمواطنني، وتقليل انت�شار الأمرا�ض املرتبطة بتلوث املياه، وحت�شني املنظر اجلمايل للمدينة.

و�ضف الم�ضروع:  
مناطق  يف  ال�شحي  ال�شرف  خدمات  توفري  على   ،2016 عام  نهاية  يف  اإجنازه  املتوقع  امل�شروع،  �شيعمل 

من  امل�ش�روع  ويتكون  ال�شحي.  ال�شرف  مياه  لتجميع  �شبكات  باإن�شاء  وذلك  �شنعاء،  مدينة  من  مت�شررة 

العنا�شر الرئي�ش�ية التالية:

1 - اإن�صـــــــاء �صـــــــبكات ال�صـــــــرف ال�صـــــــحي: ي�شمل توريد وتركيب اأنابي���ب خلطوط رئي�شية وثانوي���ة وفرعية مع 
ملحقاته���ا لتجميع ونقل مياه ال�شرف ال�شحي يف مناطق ع�شر وال�شنينة والرو�شة و�شرق املطار وعمر 

بن عبد العزيز واجلرداء وقاع اجلرداء وذهبان، ومواقع اأخرى تتطلب اأعمالً عاجلة يف مناطق متفرقة 

من مدينة �شنعاء.

2 - اخلدمـــــــات الفنية: ت�شمل توف���ري اخلدمات ال�شت�شارية الالزمة للم�شاع���دة يف طرح املناق�شات وحتليل 
عرو����ض املقاولني والإ�شراف على تنفيذ اأعمال امل�شروع، وال�شتعانة بخرباء لدعم وحدة الإ�شراف على 

تنفيذ الأعمال.

تمويل الم�ضروع:  
يغطي قر�ض ال�شندوق العربي حوايل 81% من اإجمايل تكاليف امل�شروع. و�شتقوم احلكومة اليمنية بتغطية 

باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها.
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جمهورية م�صر العربية
كهربة اإ�ضارات خط ال�ضكك الحديدية 

بنها - الزقازيق - الإ�ضماعيلية - بور �ضعيد 
3.0%معدل الفائدة583رقم القر�ض

5 �شنوات    الإمهالالهيئة القومية ل�شكك حديد م�شرامل�ستفيد
22 �شنة مدة القر�ض80.5 مليون د.ك.تكلفة امل�سروع
35 ق�شطاً ن�شف �شنويال�سداد44.0 مليون د.ك.مبلغ القر�ض

2013/04/02تاريخ توقيع التفاقية
الق�سط الأول

بع���د 5 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 

�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق  تاريخ نفاذ التفاقية

هدف الم�ضروع:  
 – الإ�شماعيلية   – الزقازيق   – بنها  ال�شكك احلديدية  الأمان على خط  زيادة عوامل  اإىل  امل�شروع  يهدف 

بور�شعيد )اخلط(، وزيادة عدد قطارات الركاب وتعظيم حركة نقل الب�شائع املارة عليه، وذلك بتحديث نظام 

الإ�شارات الذي يعمل على هذا اخلط، من خالل ا�شتبدال نظام الرتباط امليكانيكي بنظام ارتباط اإلكرتوين 

حديث يتم التحكم بوا�شطته يف ت�شغيل اخلط بالكامل. و�شيوؤدي امل�شروع اإىل حت�شني قدرة امل�شغلني على 

ال�شيطرة على حركة القطارات واإىل ربط عمل املزلقانات بحركة القطارات، وبالتايل اإىل م�شاعفة عدد 

القطارات املارة على اخلط، واحلد من ن�شبة احلوادث عليه بدرجة كبرية.

و�ضف الم�ضروع:  
ي�شتمل امل�شروع، املتوقع اإجنازه يف نهاية عام 2016، على توريد وتركيب نظم الإ�شارات والت�شالت الالزمة 

للتحكم يف ت�شغيل اخلط بالكامل، مبا يف ذلك كافة الأعمال املدنية وامليكانيكية الالزمة. وي�شمل امل�شروع 

كذلك اخلدمات ال�شت�شارية والدعم املوؤ�ش�شي الالزم لرفع كفاءة الت�شغيل للهيئة. ويت�شمن امل�شروع العنا�شر 

الرئي�شية التالية:

1 - منظومة الإ�صارات والتحكم: 

اأ - مركز التحكم املركزي: يت�شمن توريد وتركيب جميع املهمات الالزمة لت�شغيل نظام التحكم املركزي 
الذي يقوم بت�شغيل اخلط بكامله من مركز واحد �شيتم اإن�شاوؤه يف مدينة الزقازيق.

ب - اأبراج الت�شغيل املحلية: ت�شمل اإن�شاء 20 برج ت�شغيل حملي على امتداد اخلط، للتحكم يف ت�شغيل 
ال�شيمافورات والتحاويل واملزلقانات الواقعة يف نطاق الربج، على اأن يتم ربط اأبراج الت�شغيل مع 

مركز التحكم املركزي، بحيث يتم ت�شغيل كافة املعدات من خالل هذه الأبراج يف حالة تعطل مركز 

التحكم املركزي.

ج - منظومة الت�شالت: ت�شمل توريد وتركيب منظومة ات�شالت متكاملة تربط مركز التحكم املركزي 
باأبراج الت�شغيل املحلية وال�شيمافورات واملزلقانات.

د - منظومة التغذية الكهربائية: ت�شمل اإن�شاء منظومة كهربائية لتغذية الأجهزة واملعدات املوجودة يف 
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مركز التحكم املركزي الرئي�شي واأبراج الت�شغيل املحلية، بالإ�شافة اإىل اأجهزة الت�شالت والإ�شارات 

واملزلقانات املوجودة على طول اخلط. 

املحلية  الت�شغيل  واأبراج  التحكم  مركز  مبنى  اإن�شاء  ت�شمل  امليكانيكية:  واملعدات  املدنية  الأعمال  ه�- 
والقواعد اخلر�شانية لل�شيمافورات واملزلقانات واأعمال احلفر ومد الكابالت، بالإ�شافة اإىل توريد 

وتركيب اأجهزة التكييف ومعدات اإطفاء احلريق. 

2 - اخلدمـــــــات ال�صت�صـــــــارية: ت�شمل الإ�شراف عل���ى التنفيذ ومراقبة اختبارات الت�شني���ع وجتارب ال�شتالم، 
واإجراء درا�شات جدوى مل�شاريع م�شتقبلية لرفع كفاءة الت�شغيل بالهيئة.

3 - الدعـــــــم املوؤ�ص�صـــــــي: ي�شم���ل توريد الأجه���زة وت�شميم وتوريد الربام���ج الالزمة لتطوير النظ���م املعلوماتية 
بالهيئ���ة، وتطوي���ر ق���درات العاملني فيها من خالل تزوي���د مركز التدريب بالأجه���زة واملعدات والربامج 

واملراجع والدوريات.

تمويل الم�ضروع:  
يغطي قر�ض ال�شندوق العربي حوايل 55% من اإجمايل تكاليف امل�شروع. وت�شعى احلكومة امل�شرية للح�شول 

على متويل من عدد من موؤ�ش�شات التمويل العربية لتغطية معظم الفجوة التمويلية القائمة يف متويل امل�شروع. 

و�شتقوم احلكومة امل�شرية بتغطية باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها.

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 7 م�ن 18
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الجمهورية الإ�صلمية الموريتانية

اإن�ضاء مزرعة للرياح بقدرة 30 م.و. في مدينة نواك�ضوط

2,5%معدل الفائدة590رقم القر�س

7 �شنوات الإمهالال�شركة املوريتانية للكهرباءامل�صتفيد
25 �شنة مدة القر�س17.3 مليون د.ك.تكلفة امل�صروع
37 ق�شطاً ن�شف �شنوي ال�صداد14.0 مليون د.ك.مبلغ القر�س

2013/04/02تاريخ توقيع التفاقية
الق�صط الأول

بع���د 7 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 
�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق  2013/06/02    تاريخ نفاذ التفاقية

هدف الم�ضروع:  
دون  و�شواحيها،  نواك�شوط  مدينة  الكهرباء يف  املتزايد على  الطلب  تلبية  الإ�شهام يف  اإىل  امل�شروع  يهدف 

اإن�شاء حمطة توليد تعمل بطاقة الرياح  بقدرة 30 م.و. يف  ا�شتخدام الوقود الأحفوري، وذلك من خالل 

مدينة نواك�شوط، وربطها ب�شبكة النقل الكهربائية.

و�ضف الم�ضروع:  
يت�شمن امل�شروع، املتوقع اإجنازه يف الربع الثاين من عام 2015، توريد وتركيب تربينات هوائية على التوتر 

املتو�شط، وحمطة حتويل  التوتر  اإىل  املنخف�ض  التوتر  30 م.و.، وحمولت من  قدراتها  اإجمايل  املنخف�ض 

وخطوط نقل على التوتر املتو�شط لربط مزرعة الرياح ب�شبكة النقل الكهربائية يف مدينة نواك�شوط، بالإ�شافة 

اإىل توفري اخلدمات ال�شت�شارية والدعم املوؤ�ش�شي. ويت�شمن امل�شروع املكونات الرئي�شية التالية:

1 - مزرعة الرياح:

اأ - الرتبين���ات الهوائية: ت�شمل توري���د وتركيب 15 تربينة هوائية بقدرة 2 م.و. لكل منها، بالإ�شافة اإىل 

15 حمول كهربائي من التوتر املنخف�ض اإىل التوتر 33 ك.ف.

ب - الأعم���ال املدني���ة: ت�شمل اإن�شاء قواعد الرتبين���ات الهوائية، واإن�شاء املب���اين الالزمة، واإن�شاء �شبكة 

طرق داخلية.

ج - الأعم���ال الكهربائي���ة: ت�شم���ل توريد وتركي���ب �شاحة قواطع رئي�شية على التوت���ر 33 ك.ف.، �شاملة 

اأجه���زة ومع���دات القيا�ض واحلماي���ة والتحكم، وكيب���الت اأر�شية على ذات التوت���ر لربط الرتبينات 

الهوائية مبحطة التحويل الرئي�شية.

د - اأعم���ال الرب���ط بال�شبكة الكهربائي���ة: ت�شمل مّد كيبلني اأر�شيني على التوت���ر 33 ك.ف. بني مزرعة 

الري���اح وكل م���ن حمطة التحويل الغربية وحمطة حتويل عرفات، وذلك لربط مزرعة الرياح ب�شبكة 

النقل الكهربائية يف مدينة نواك�شوط.

2 - اخلدمات ال�صت�صارية: ت�شمل توفري كافة اخلدمات ال�شت�شارية الالزمة للم�شاعدة يف اإجراءات التعاقد 
ومراجعة الت�شاميم والإ�شراف على التنفيذ وامل�شاركة يف اختبارات الت�شنيع وال�شتالم.

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 8 م�ن 18
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3 - الدعـــــــم املوؤ�ص�صـــــــي: ي�شمل تدريب العاملني بال�شرك���ة واإجراء الدرا�شات، واقتن���اء وتوريد وتركيب معدات 
احلا�شوب والطابعات والنظم.

تمويل الم�ضروع:  
املوريتانية  احلكومة  و�شتقوم  امل�شروع.  تكاليف  اإجمايل  من   %81 حوايل  العربي  ال�شندوق  قر�ض  يغطي 

بتغطية باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها. 

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 8 م�ن 18
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الجمهورية الإ�صلمية الموريتانية
طريق النعمة – حدود جمهورية مالي 

)الق�ضم الثالث(

2,5%معدل الفائدة593رقم القر�س

7 �شنوات الإمهالوزارة التجهيز والنقلامل�صتفيد
25 �شنة مدة القر�س10.3 مليون د.ك.تكلفة امل�صروع
37 ق�شطاً ن�شف �شنوي ال�صداد9.0 مليون د.ك.مبلغ القر�س

2013/04/02تاريخ توقيع التفاقية
الق�صط الأول

بع���د 7 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 
�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق  2013/09/11    تاريخ نفاذ التفاقية

هدف الم�ضروع:  
يهدف امل�شروع اإىل الإ�شهام يف تطوير خدمات النقل الربي على �شبكة الطرق الرئي�شية يف البالد، وتاأمني 

�شالمة ال�شري عليها، و تن�شيط التبادل التجاري بني خمتلف مناطق البالد، وبني موريتانيا والدول املجاورة 

لها، وذلك من خالل ا�شتكمال الطريق الرابط بني مدينة النعمة وحدود جمهورية مايل. و�شي�شهم امل�شروع 

كذلك يف تنمية وتطوير املناطق املحاذية للطريق وفك عزلتها وحت�شني اخلدمات الأ�شا�شية ل�شكانها.

و�ضف الم�ضروع:  
ي�شكل امل�شروع، املتوقع اإجنازه يف نهاية عام 2016، الق�شم الثالث من الطريق الوا�شل بني النعمة وحدود 

الأعمال اخلا�شة  امل�شروع جميع  الأول والثاين. ويت�شمن  الق�شمني  تنفيذ  جمهورية مايل، حيث يجري 

ب�شق وتعبيد الطريق املمتد بني مدينتي با�شكنو وف�شالة، والبالغ طوله حوايل 64كم، ليت�شع اإىل م�شربني 

للمرور واحد يف كل اجتاه عر�شه 3.50م، واأكتاف خارجية على جانبي الطريق عر�ض كل منها 1.50م. 

وتتلخ�ض  اأعماله.  تنفيذ  لالإ�شراف على  الالزمة  ال�شت�شارية  توفري اخلدمات  كذلك  امل�شروع  ويت�شمن 

مكونات امل�شروع يف العنا�شر الأ�شا�شية التالية:

1 -  الأعمـــــــال املدنيـــــــة: ت�شمل تنفيذ جميع الأعمال املدنية والإن�شائي���ة الالزمة ل�شق وبناء طريق اأ�شفلتي، 
مبا فيها اأعمال احلفر والردم، واإن�شاء طبقات الر�شف والتعبيد، وبناء من�شاآت ت�شريف املياه، وكافة 

الأعم���ال التكميلي���ة ال�شرورية ل�شالمة حركة ال�ش���ري، بالإ�شافة اإىل اأعمال حماي���ة الطريق وتثبيت 

الرمال املتحركة.

2 -  اخلدمـــــــات ال�صت�صـــــــارية: ت�شم���ل تقدمي اخلدم���ات ال�شت�شارية الالزمة من خ���الل ال�شتعانة مبكاتب 
الدرا�ش���ات وبيوت اخل���ربة ال�شت�شارية لالإ�شراف على تنفيذ اأعمال امل�ش���روع، واإدخال اأي تعديالت 

على الت�شاميم اخلا�شة بها اأثناء التنفيذ.

تمويل الم�ضروع:  
يغطي قر�ض ال�شندوق العربي حوايل 87% من اإجمايل تكاليف امل�شروع. و�شتقوم احلكومة املوريتانية 

بتغطية باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها. 

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 9 م�ن 18
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الجمهورية التون�صية 
المظيلة  2 لإنتاج �ضماد ال�ضوبر فو�ضفات الثالثي 

3,0%معدل الفائدة592رقم القر�س

4 �شنوات الإمهالاملجمع الكيميائي التون�شيامل�صتفيد
22 �شنة مدة القر�س114.8 مليون د.ك.تكلفة امل�صروع
37 ق�شطاً ن�شف �شنوي ال�صداد22.0 مليون د.ك.مبلغ القر�س

2013/06/19تاريخ توقيع التفاقية
الق�صط الأول

بع���د 4 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 
�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق   تاريخ نفاذ التفاقية

هدف الم�ضروع:  
يهدف امل�شروع اإىل زيادة اإنتاج الأ�شمدة عالية القيمة يف تون�ض، وتقليل انبعاثات الغازات امل�شرة والأتربة 

الناجتة عن نقل وحتويل خام الفو�شفات اإىل �شماد ال�شوبر فو�شفات الثالثي، وذلك عن طريق اإن�شاء م�شنع 

جديد يف املظيلة. ويهدف امل�شروع كذلك اإىل ال�شتفادة من الطاقة احلرارية الناجمة عن عملية الت�شنيع يف 

توليد الكهرباء، وتوفري فر�ض عمل جديدة، وحت�شني الأو�شاع القت�شادية يف منطقة امل�شروع.

و�ضف الم�ضروع:  
يت�شمن امل�شروع، املتوقع اإجنازه يف نهاية الربع الثاين من عام 2015، كافة الأعمال املدنية الالزمة لإعداد 

اإنتاج حام�ض الكربيتيك وحام�ض الفو�شفوريك و�شماد  وجتهيز املوقع، وتوريد وتركيب وت�شغيل وحدات 

ال�شوبر فو�شفات الثالثي، بالإ�شافة اإىل املعدات والتجهيزات الالزمة لال�شتفادة من الطاقة الناجمة عن 

مرافق  امل�شروع  يت�شمن  كما  والأتربة.  الغازية  النبعاثات  من  والتقليل  الكهرباء،  لتوليد  الت�شنيع  عملية 

اخلدمات الأ�شا�شية، ووحدات التخزين، وور�ض ال�شيانة واملباين، واخلدمات ال�شت�شارية الالزمة لت�شميم 

الرئي�شية  العنا�شر  امل�شروع  وي�شمل  وتنمية قدراتهم.  العاملني  وتدريب  تنفيذه،  والإ�شراف على  امل�شروع 

التالية:

1 - الأعمال املدنية واملرافق امل�صرتكة: ت�شمل الأعمال الالزمة لتجهيز املوقع وبناء القواعد واملباين واملرافق 
و�شبكات اخلدمات ووحدات التخزين والور�ض.

2 -  وحدات الإنتاج: 

اأ-  وح���دة اإنت���اج حام�ض الكربيتي���ك بطاقة قدرها 1800 ط���ن يومياً، ووحدة ال�شتف���ادة من احل�رارة 

الناجم�ة عن عملي�ات الت�شنيع لتولي�د الكهرب�اء بقدرة 22 م.و.

ب- وح���دة اإنت���اج حام����ض الفو�شفوري���ك بطاق���ة اإنت���اج قدره���ا 600 طن يومي���اً، مع خ���ط ل�شرتجاع 

غاز الفلور.

ج- وحدة اإنتاج �شماد ال�شوبر فو�شفات الثالثي بطاقة اإنتاجية قدرها 380 األف طن �شنوياً، مبا يف ذلك 

معدات نقل وتخزين و�شحن ال�شماد.

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 10 م�ن 18
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3 -  الدعم املوؤ�ص�صي والتدريب: 

اأ-   اخلدمات ال�شت�شارية الالزمة لت�شميم امل�شروع والإ�شراف على تنفيذه والت�شغيل املبدئي.

ب- تدريب العاملني يف منطقة امل�شروع وتنمية قدراتهم.

تمويل الم�ضروع:  
يغطي قر�ض ال�شندوق العربي حوايل 19% من اإجمايل تكاليف امل�شروع. وي�شاهم كذلك يف متويل امل�شروع 

البنك الأوروبي لال�شتثمار مببلغ يعادل حوايل 53 مليون د.ك. )حوايل 46%(. و�شيقوم املجمع الكيميائي 

التون�شي بتغطية باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها.

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 10 م�ن 18
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الجمهورية الإ�صلمية الموريتانية

مطار نواك�ضوط الدولي الجديد

2,5%معدل الفائدة595رقم القر�س

7 �شنوات الإمهالوزارة التجهيز والنقلامل�صتفيد
25 �شنة مدة القر�س211.9 مليون د.ك.تكلفة امل�صروع
37 ق�شطاً ن�شف �شنوي ال�صداد9.0 مليون د.ك.مبلغ القر�س

2013/07/09تاريخ توقيع التفاقية
الق�صط الأول

بع���د 7 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 
�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق  تاريخ نفاذ التفاقية

هدف الم�ضروع:  
يهدف امل�شروع اإىل تطوير خدمات النقل اجلوي يف موريتانيا، وا�شتيعاب حركة الرحالت اجلوية الدولية 

والداخلية، وذلك من خالل اإن�شاء مطار دويل جديد يف نواك�شوط ميّكن من تلبية الطلب املتزايد على حركة 

النقل اجلوي، وي�شهم يف اإنعا�ض التنمية القت�شادية والجتماعية يف البالد.

و�ضف الم�ضروع:  
ي�شمل امل�شروع، املتوقع اإجنازه يف الربع الثاين من عام 2015، اإن�شاء البنى الأ�شا�شية للمطار وفقا لالأ�ش�ض والأنظمة 

واملوا�شفات القيا�شية املعتمدة من املنظمة العاملية للطريان املدين ليتمكن من ا�شتقبال كافة اأنواع الطائرات، و�شتبلغ 

طاقته ال�شتيعابية الق�شوى حوايل مليوين م�شافر �شنوياً. ويت�شمن امل�شروع العنا�شر التالية:

1 - املدرجـــــــان وممـــــــرات ومواقف الطائرات والطرق اخلدمية: يت�شمن ه���ذا العن�شر الأعمال املدنية الالزمة 
لإن�ش���اء مدرجي هبوط واإقالع الطائرات، اأحدهما رئي�شي مت ت�شميمه ل�شتقبال كافة اأنواع الطائرات، 

ويبلغ طوله 3,400م وعر�شه 60م، واملدرج الثاين، وهو ثانوي واحتياطي، ويبلغ طوله 2,400م  وعر�شه 

45م، وممر مواز للمدرج الرئي�شي، ومواقف للطائرات. وي�شمل هذا العن�شر اإن�شاء طرق خدمية داخل 
املطار ومواقف للحافالت وال�شيارات خارج مبنى الركاب.

2 - املبنى الرئي�صي و مباين خدمات املطار: 

اأ-  املبنى الرئي�شي: يت�شمن الأعمال الإن�شائية واملعمارية اخلا�شة مببنى الركاب، وتبلغ م�شاحته حوايل 

، وي�شمل ذل���ك جتهيز قاعات الو�ش���ول واملغادرة خلدمة امل�شافري���ن وال�شحن اجلوي، 
2
20 األ���ف م

وتوري���د وتركي���ب املعدات والتجهي���زات ال�شرورية، و�ش���الت ل�شركات الط���ريان خا�شة باإجراءات 

امل�شافري���ن، واأجهزة ومعدات ا�شتالم اأمتعة الركاب، والأجه���زة الالزمة لإدارة املبنى وفقا لالأنظمة 

العاملي���ة احلديث���ة. كما �شيوفر هذا املبنى م�شاحات ملختلف اخلدمات كاملطاعم واملحالت التجارية 

وغريها، والتي �شيتم جتهيزها يف مرحلة لحقة من تنفيذ امل�شروع.

ب- مب���اين خدم���ات املط���ار: يت�شمن ه���ذا العن�شر اإن�شاء ب���رج املراقبة اجلوية، ومبن���ى حمطة الإنقاذ 

واملطافئ، وبناء وجتهيز ور�ض ل�شيانة املعدات امليكانيكية للمطار. وي�شمل هذا العن�شر كذلك اإن�شاء 

مبنى الرئا�شة، ومبنى ال�شحن اجلوي وحمطة للطائرات.

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 11 م�ن 18
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3 - جتهيـــــــزات امللحـــــــة اجلوية: يت�شمن هذا العن�شر توريد وتركيب كافة الأجهزة واملعدات املختلفة الالزمة 
للمالح���ة اجلوي���ة واأجهزة الت�شالت والر�شد اجلوي، واأجهزة برج املراقبة اجلوية، كما يت�شمن جتهيز 

املدرجني وممرات الطائرات بالعالمات واخلطوط الأر�شية الالزمة، وتوريد وتركيب املولدات واملحولت 

الكهربائية، وحمطة و�شبكة لتوزيع التيار الكهربائي.

4 - التجهيزات الأخرى: 

اأ-  جتهيزات ت�شغيل املطار: يت�شمن هذا العن�شر توريد وتركيب كافة الأجهزة واملعدات املختلفة الالزمة 

لعمليات املطار و�شالمة احلركة الأر�شية واجلوية فيه.

ب- املراف���ق العام���ة: تت�شم���ن اإن�شاء طريق فرع���ي يربط املطار ب�شبك���ة الطرق الرئي�شي���ة، ومد التيار 

الكهربائي و�شبكات الت�شالت واملياه وال�شرف ال�شحي.

5 - اخلدمات الفنية وال�صت�صارية: ي�شمل هذا العن�شر توفري اخلدمات الالزمة لإعداد الدرا�شات والت�شاميم 
واملخطط���ات ووثائق املناق�ش���ات، وم�شاعدة خلية تنفي���ذ اأعمال املطار يف اختي���ار املقاولني واملوردين، 

بالإ�شافة اإىل الإ�شراف على تنفيذ اأعمال امل�شروع.

تمويل الم�ضروع:  
يغطي قر�ض ال�شندوق العربي حوايل 4% من اإجمايل تكاليف امل�شروع. وت�شاهم كذلك يف متويل امل�شروع 

�شركة خا�شة مت اإن�شاوؤها لتمويل وتنفيذ امل�شروع، وذلك مببلغ يعادل حوايل 193.6 مليون د.ك. )حوايل 

91%(. و�شتقوم احلكومة املوريتانية بتغطية باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها.

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 11 م�ن 18
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جمهورية جيبوتي

تاأهيل �ضبكة توزيع مياه ال�ضرب بمدينة جيبوتي

2,5%معدل الفائدة598رقم القر�س

امل�صتفيد
 امل�شلحة الوطنية للمياه وال�شرف

ال�شحي
6 �شنوات الإمهال

25 �شنة مدة القر�س11.1 مليون د.ك.تكلفة امل�صروع
39 ق�شطاً ن�شف �شنوي ال�صداد10.0 مليون د.ك.مبلغ القر�س

2013/07/09تاريخ توقيع التفاقية
الق�صط الأول

بع���د 6 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 
�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق  تاريخ نفاذ التفاقية

هدف الم�ضروع:  
يهدف امل�شروع اإىل امل�شاهمة يف مواجهة النق�ض احلاد يف مياه ال�شرب مبدينة جيبوتي، وذلك من خالل 

اإ�شافية من املياه اجلوفية يف ال�شبكة، وتر�شيد  تاأهيل وتقوية �شبكة توزيع املياه وتو�شيعها، و�شخ كميات 

 �شنوياً من املياه. و�شيعمل امل�شروع على 
3
ا�شتهالك املياه. ومن املتوقع اأن يوفر امل�شروع حوايل 2.1 مليون م

تطوير �شبكة التوزيع وحت�شني خدمات مياه ال�شرب، كما �شي�شهم يف حت�شني الظروف املعي�شية وال�شحية 

لل�شكان.

و�ضف الم�ضروع:
يت�شمن امل�شروع، املتوقع اإجنازه خالل الربع الثالث من عام 2017، تاأهيل خزانات توزيع املياه، وتاأهيل ومد 

خطوط من الأنابيب، واإجناز عدد من التو�شيالت املنزلية، واإن�شاء حمطات ل�شخ املياه، وحفر عدد من الآبار 

وجتهيزها وربطها ب�شبكة التوزيع، اإ�شافة للخدمات الفنية والدعم املوؤ�ش�شي للم�شلحة. وفيما يلي و�شف 

لعنا�شر امل�شروع:

1 - اأعمال تاأهيل �صـــــــبكة توزيع املياه: ت�شمل تاأهيل حوايل 4 خزانات قائمة لتوزيع املياه ترتاوح �شعاتها بني 
، وا�شتبدال حوايل 80 كم من الأنابيب وملحقاتها، ترتاوح اأقطارها بني حوايل 75 و 

3
1400 و 2500 م

600 مم، ومد حوايل 95 كم من الأنابيب ترتاوح اأقطارها بني حوايل 75 و 400 مم، وا�شتبدال حوايل 
16500 تو�شيل���ة منزلية قدمية واإجن���از حوايل 8000 تو�شيلة جديدة. وت�شم���ل الأعمال كذلك اإن�شاء 
حمطتني ل�شخ املياه ذوات �شرعة متغرية تبلغ طاقة كل منهما حوايل 100 لرت يف الثانية بارتفاع اأق�شى 

يبل���غ ح���وايل 30 م، وحفر حوايل 10 اآب���ار جوفية وجتهيزها بامل�شخات، والقي���ام بالأعمال الكهربائية 

والهيدروميكانيكي���ة الالزم���ة لت�شغيله���ا مبا يف ذلك تو�شي���ل التيار الكهربائ���ي، اإ�شافة اإىل مد خطوط 

اأنابي���ب لربط الآبار ب�شبكة التوزيع، يبلغ اإجم���ايل اأطوالها حوايل 10 كم، وترتاوح اأقطارها بني حوايل 

110 و 250 مم. 

2 - اخلدمـــــــات الفنيـــــــة: ت�شمل اخلدم���ات ال�شت�شارية الالزم���ة لإعداد درا�شات وت�شامي���م امل�شروع، ووثائق 
املناق�شات، وامل�شاعدة يف طرح العطاءات وحتليل العرو�ض، والإ�شراف على تنفيذ الأعمال.

3 - الدعم املوؤ�ص�صي: ي�شمل اإن�شاء ور�شة لإ�شالح عدادات املياه و�شيانة امل�شخات، واقتناء بع�ض املعدات، 

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 12 م�ن 18
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وتدري���ب العامل���ني عل���ى اإدارة تنفي���ذ ال�ش���روع وت�شغيل���ه و�شيانته، كم���ا ي�شمل ال�شتعان���ة بخدمات 

خ���رباء ومكات���ب ا�شت�شارية للقي����ام باأية درا�ش�ات لزم���ة لتطوير الأنظمة الإداري���ة واملالية للم�شلحة 

وحت�شي�ن اأدائها.

تمويل الم�ضروع:  
يغطي قر�ض ال�شندوق العربي حوايل 90% من اإجمايل تكاليف امل�شروع. و�شتقوم حكومة جيبوتي بتغطية 

باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها. 

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 12 م�ن 18
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الجمهورية اليمنية

اإعادة اإعمار اأبين

2,5%معدل الفائدة594رقم القر�س

5 �شنوات الإمهال�شندوق اإعادة اإعمار اأبنيامل�صتفيد
25 �شنة مدة القر�س11.2 مليون د.ك.تكلفة امل�صروع
41 ق�شطاً ن�شف �شنوي ال�صداد10.0 مليون د.ك.مبلغ القر�س

2013/07/11تاريخ توقيع التفاقية
الق�صط الأول

بع���د 5 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 
�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق  تاريخ نفاذ التفاقية

هدف الم�ضروع:  
اأعمال  املت�شررة من جراء  املناطق  اإعمار  الطارئ لإعادة  الربنامج  من  ي�شكل جزءاً  الذي  امل�شروع،  يهدف 

التخريب والرهاب مبحافظة اأبني، اإىل الإ�شهام يف معاجلة الأ�شرار التي تعر�شت لها املحافظة يف كافة املرافق 

واخلدمات والبنى الأ�شا�شية للمن�شاآت العامة واخلا�شة، وم�شاعدة ال�شحايا واملت�شررين واملهجرين، ورفع 

املعاناة التي حلقت بهم، والعمل على الإ�شراع يف حتقيق الأهداف الإمنائية والجتماعية يف املحافظة.

و�ضف الم�ضروع:
ي�شمل امل�شروع، املتوقع اإجنازه يف نهاية الربع الأول من عام 2015، ترميم واإعادة تاأهيل اأو بناء معاهد فنية 

الزراعية،  الأبحاث  اإىل حمطة  بالإ�شافة  اأبني،  بجامعة  الرتبية  وكلية  ابتدائية،  ومدار�ض  وزراعية،  و�شناعية 

وحملج القطن مبدينة الكود، واملجمع املركزي للخ�شار والفاكهة واللحوم مبدينة لودر، وثانوية م�شرتكة مبدينة 

جعار. ويت�شمن امل�شروع كافة الأعمال املدنية والإن�شائية الالزمة، وتوريد وتركيب التجهيزات واملعدات، بالإ�شافة 

اإىل اخلدمات ال�شت�شارية لإعداد وتنفيذ امل�شروع. وتتلخ�ض عنا�شر امل�شروع الأ�شا�شية يف التايل:

1 - الأعمـــــــال املدنية والتجهيزات: ت�شمل تنفيذ كافة الأعمال املدني���ة والإن�شائية والكهروميكانيكية الالزمة 
لرتمي���م واإع���ادة تاأهيل اأو بناء املن�شاآت املت�شررة امل�شمولة بامل�شروع، وتوريد وتركيب الأثاث واملفرو�شات 

للف�شول الدرا�شية، واملكاتب الإدارية واملعدات واملكائن والأدوات املختربية الالزمة للمعامل والور�ض.

2 - اخلدمات الإ�صت�صارية: ت�شمل اإعداد الدرا�شات والت�شاميم واملخططات التف�شيلية واملوا�شفات، وجداول 
الكميات ووثائق املناق�شات، وامل�شاعدة يف تاأهيل املقاولني وطرح العطاءات وحتليل العرو�ض، والإ�شراف 

على تنفيذ الأعمال.

تمويل الم�ضروع:
يغطي قر�ض ال�شندوق العربي حوايل 90% من اإجمايل تكاليف امل�شروع. و�شتقوم احلكومة اليمنية بتغطية 

باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها.

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 13 م�ن 18
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الجمهورية اليمنية

الم�ضت�ضفى التعليمي الجامعي – جامعة عدن

2,5%معدل الفائدة596رقم القر�س

5 �شنوات الإمهالجامعة عدنامل�صتفيد
25 �شنة مدة القر�س21.0 مليون د.ك.تكلفة امل�صروع
41 ق�شطاً ن�شف �شنوي ال�صداد18.0 مليون د.ك.مبلغ القر�س

2013/07/11تاريخ توقيع التفاقية
الق�صط الأول

بع���د 5 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 
�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق  2013/12/29تاريخ نفاذ التفاقية

هدف الم�ضروع:  
يهدف امل�شروع اإىل امل�شاهمة يف دعم النظام ال�شحي يف حمافظة عدن، وحت�شني اخلدمات ال�شحية فيها، 

وحت�شني م�شتوى تاأهيل خريجي الكليات الطبية يف جامعة عدن، ودعم البحوث الطبية فيها مبا يتواءم مع 

التطور التقني احلا�شل يف الأ�شاليب والتجهيزات واملعدات العالجية. 

و�ضف الم�ضروع:
�شيعمل امل�شروع على حت�شني اخلدمات العالجية يف حمافظة عدن وتاأهيل الكوادر الطبية يف اجلامعة، وذلك 

باإن�شاء وجتهيز م�شت�شفى تعليمي متكامل، ب�شعة حوايل 400 �شرير. ويتكون امل�شروع، املتوقع اإجنازه يف نهاية 

عام 2016، من العنا�شر الرئي�شية التالية: 

1 - الإن�صاءات والتجهيزات: 

اأ- مباين امل�شت�شفى واخلدمات وقاعات التعليم واإ�شكان العاملني، مع كافة الأعمال الكهربائية وامليكانيكية 

الالزمة. 

ب- اأعم���ال املوق���ع العام املتعلقة بالط���رق ومواقف ال�شي���ارات والكهرباء والت�ش���الت واملياه وال�شرف 

ال�شحي ومعاجلة املخلفات، وكافة الأعمال التكميلية الأخرى الالزمة. 

ج-  التجهيزات، والتي ت�شمل املعدات والأجهزة الطبية وغري الطبية، والأثاث. 

2 - اخلدمـــــــات الفنيـــــــة:  ت�شمل اخلدم���ات ال�شت�شارية الالزم���ة لالإ�شراف على تنفيذ امل�ش���روع، وال�شتعانة 
باخلرباء مل�شاعدة وحدة تنفيذ امل�شروع، وامل�شاهمة يف تدريب الكوادر املحلية. 

تمويل الم�ضروع:
يغطي قر�ض ال�شندوق العربي حوايل 86% من اإجمايل تكاليف امل�شروع. و�شتقوم احلكومة اليمنية بتغطية 

باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها. 

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 14 م�ن 18
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الجمهورية اليمنية

تاأهيل وتو�ضعة طريق �ضنعاء – الحديدة 

2,5%معدل الفائدة597رقم القر�س

5 �شنوات الإمهالوزارة الأ�شغال العامة والطرقامل�صتفيد
25 �شنة مدة القر�س104.1 مليون د.ك.تكلفة امل�صروع
41 ق�شطاً ن�شف �شنوي ال�صداد30.0 مليون د.ك.مبلغ القر�س

2013/07/11تاريخ توقيع التفاقية
الق�صط الأول

بع���د 5 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 
�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق  تاريخ نفاذ التفاقية

هدف الم�ضروع:  
يهدف امل�شروع اإىل تطوير حركة النقل بني العا�شمة �شنعاء وميناء البالد الرئي�شي يف احلديدة من خالل تاأهيل 

وتو�شعة الطريق الرابط بينهما، وذلك من اأجل فك الختناقات املرورية وا�شتيعاب حركة النقل املتزايدة، وتاأمني 

�شالمة ال�شري على هذا الطريق الذي ميثل ال�شريان الرئي�شي يف �شبكة الطرق الوطنية يف البالد.

و�ضف الم�ضروع:
وتو�شعة  لتاأهيل  الالزمة  الأعمال   ،2016 عام  من  الأول  الربع  نهاية  يف  اإجنازه  املتوقع  امل�شروع،  يت�شمن 

والر�شف  الرتابية  الأعمال  ذلك  يف  مبا  احلديدة،  وميناء  �شنعاء  العا�شمة  بني  املمتد  الطريق  من  جزء 

ويبلغ  ال�شري،  ب�شالمة  اخلا�شة  ال�شرورية  التكميلية  والأعمال  واأعمال احلماية  اجل�شور،  واإن�شاء  والتعبيد 

طوله الإجمايل حوايل 139 كم. وقد مت تق�شيم امل�شروع لأغرا�ض الت�شميم والتنفيذ اإىل مقطعني رئي�شيني، 

يبداأ املقطع الأول من منطقة امل�شاجد وينتهي يف منطقة مناخة، ويبلغ طوله حوايل 70 كم، وميتد املقطع 

بالإ�شافة  69 كم،  ويبلغ طوله حوايل  ال�شرق،  باجل - مدينة  تقاطع طريق  اإىل  الثاين من منطقة مناخة 

اإىل حتويلة يف منطقة مناخة و�شق نفق فيها، والتي تبعد حوايل 70 كم عن العا�شمة، ويبلغ طولها حوايل 

14.6 كم. ويت�شمن امل�شروع كذلك توفري اخلدمات الفنية واخلربات الالزمة لالإ�شراف على تنفيذ الأعمال 
بالإ�شافة اإىل تدريب الكوادر املحلية. وتتلخ�ض مكونات امل�شروع يف العنا�شر التالية:

1 -  تاأهيل وتو�صـــــــعة الطريق: ي�شمل تنفيذ جميع الأعمال اخلا�شة بتاأهيل وتو�شعة جزء من الطريق ليت�شع 
اإىل م�شرب���ني للم���رور عر�شهما 7.5 م، وكتفني خارجيني على جانب���ي الطريق عر�ض كل منهما 2.4 م. 

وتت�شمن الأعمال احلفر والردم، واإن�شاء طبقات الر�شف والتعبيد الأ�شفلتي، والأعمال اخلا�شة باإن�شاء 

ع���دد م���ن اجل�شور مع تو�شيع اجل�شور القائمة، وبناء عدد من عبارات ت�شريف مياه الأمطار واحلوائط 

ال�شاندة، بالإ�شافة اإىل الأعمال التكميلية ال�شرورية الأخرى ل�شمان �شالمة ال�شري.

2 -  اإن�صاء حتويلة يف منطقة مناخة و�صق نفق فيها: ي�شمل الأعمال الالزمة لتحويل جزء من الطريق على 
م�شتوى املنطقة اجلبلية مبناخة، يبلغ طوله حوايل 10 كم، و�شق نفق فيه يبلغ طوله حوايل 4.6 كم.

3 -  اخلدمـــــــات الفنيـــــــة: ت�شم���ل اخلدم���ات ال�شت�شارية الالزم���ة لالإ�شراف عل���ى تاأهيل وتو�شع���ة الطريق، 
وال�شتعان���ة بخ���رباء، ح�شب احلاجة، للم�شاع���دة يف الإ�شراف على تنفيذ امل�ش���روع، كما ت�شمل تدريب 

الكوادر املحلية.

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 15 م�ن 18
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تمويل الم�ضروع:
اإجمايل تكاليف امل�شروع. وي�شاهم كذلك البنك املركزي  يغطي قر�ض ال�شندوق العربي حوايل 29% من 

اليمني يف متويل امل�شروع مببلغ يعادل حوايل 64.3 مليون د.ك. )حوايل 62%(. و�شتقوم احلكومة اليمنية 

بتغطية باقي تكاليف امل�شروع واأية زيادة قد تطراأ عليها.

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 15 م�ن 18
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جمهورية ال�صودان

خط النقل الكهربائي نيال – الجنينة بوليات دارفور

2,5%معدل الفائدة599رقم القر�س

5 �شنوات الإمهالال�شركة ال�شودانية لنقل الكهرباءامل�صتفيد
25 �شنة مدة القر�س68.0 مليون د.ك.تكلفة امل�صروع
41 ق�شطاً ن�شف �شنوي ال�صداد57.0 مليون د.ك.مبلغ القر�س

2013/07/11تاريخ توقيع التفاقية
الق�صط الأول

بع���د 5 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 
�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق  تاريخ نفاذ التفاقية

هدف الم�ضروع:  
يهدف امل�شروع اإىل تلبية الطلب املتزايد على الكهرباء يف عدد من املدن والقرى املوجودة يف ثالث وليات 

توفري طاقة  اإىل  امل�شروع  و�شيوؤدي  ال�شودان.  الوطنية يف  الكهرباء  نقل  ب�شبكة  ربطها  بدارفور، من خالل 

القطاعات  احتياجات خمتلف  ولتلبية  لل�شكان  والطهي  الإنارة  لأغرا�ض  التكلفة  ومنخف�شة  اآمنة  كهربائية 

والعتمادية  املرتفعة  التوليد  تكلفة  ذات  ال�شغرية  الديزل  وحدات  على  الإعتماد  تقليل  واإىل  القت�شادية، 

املنخف�شة، امل�شتخدمة لتلبية الأحمال املوجودة يف املدن  والقرى امل�شمولة يف امل�شروع.

و�ضف الم�ضروع:  
يتكون امل�شروع، املتوقع اإجنازه يف نهاية عام 2015، من اإن�شاء اأربع حمطات حتويل على التوتر 220 ك.ف. 

يف مدن نيال وكا�ض وزالنجي واجلنينة بوليات دارفور، وخط نقل مزدوج الدارة على التوتر ذاته، وبطول 

حوايل 350 كم، يبداأ من مدينة نيال وينتهي يف مدينة اجلنينة، مروراً مبدينتي كا�ض وزالنجي، وربط حمطة 

حتويل نيال امل�شمولة يف امل�شروع )نيال »2«( ب�شبكة نقل الكهرباء الوطنية، بالإ�شافة اإىل اخلدمات الفنية 

الالزمة لتنفيذ امل�شروع. وتتلخ�ض عنا�شر امل�شروع يف التايل:

1 -  حمطـــــــات التحويـــــــل: ت�شمل اإن�شاء حمطات حتويل نيال »2«  وكا�ض وزالنجي واجلنينة، على التوتر 220 
ك.ف.، �شامل���ة الأعم���ال املدنية وكافة اأجهزة ومعدات القيا�ض واحلماية والتحكم، وربط حمطة حتويل 

ني���ال »2« بخ���ط النقل الكهربائي )الفول���ة – نيال »1« – الفا�شر(، املقرر اإن�ش���اوؤه �شمن اأعمال تو�شعة 

�شبكة نقل الكهرباء الوطنية، والذي �شيمر بالقرب من حمطة نيال »2«.

2 -  خط النقل: ي�شمل اإن�شاء خط نقل مزدوج الدارة على التوتر 220 ك.ف.، وبطول حوايل 350 كم، من 
حمطة حتويل نيال »2« اإىل حمطة حتويل اجلنينة، مروراً مبحطتي حتويل كا�ض وزالنجي.

3 -  اخلدمـــــــات الفنيـــــــة: ت�شمل اخلدم���ات ال�شت�شارية الالزم���ة ملراجعة الت�شاميم والإ�ش���راف على التنفيذ 
ومراقبة اختبارات الت�شنيع وجتارب ال�شتالم، بالإ�شافة اإىل ال�شتعانة بخرباء ح�شب احلاجة.

تمويل الم�ضروع:  
ال�شودانية  احلكومة  و�شتقوم  امل�شروع.  تكاليف  اإجمايل  من   %84 حوايل  العربي  ال�شندوق  قر�ض  يغطي 

بتغطية باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها.

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 16 م�ن 18
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الجمهورية الإ�صلمية الموريتانية

مياه ال�ضرب وتنمية الواحات في المناطق الريفية

2,5%معدل الفائدة601رقم القر�س

امل�صتفيد

وزارة ال�شوؤون القت�شادية والتنمية، 

وزارة التنمية الريفية، وكال�ة ترقي�ة 

النفاذ ال�شامل اإىل اخلدمات

7 �شنوات الإمهال

25 �شنة مدة القر�س22.0 مليون د.ك.تكلفة امل�صروع
37 ق�شطاً ن�شف �شنوي ال�صداد20.0 مليون د.ك.مبلغ القر�س

2013/12/15تاريخ توقيع التفاقية
الق�صط الأول

بع���د 7 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 
�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق  تاريخ نفاذ التفاقية

هدف الم�ضروع:  
وحت�شني  املوريتانية،  املناطق  خمتلف  يف  الريفية  القرى  ل�شكان  ال�شرب  مياه  توفري  اإىل  امل�شروع  يهدف 

ظروفهم ال�شحية واملعي�شية، كما يهدف اإىل تنمية م�شادر املياه اجلوفية وتنظيم املياه ال�شطحية يف الواحات 

وا�شتغاللها لأغرا�ض الزراعة. و�شي�شهم امل�شروع يف تعزيز اجلهود املبذولة ملكافحة الفقر والبطالة، وحت�شني 

دخول املزارعني، وتوفري فر�ض العمل، وا�شتقرار ال�شكان يف املناطق الريفية للواحات.

و�ضف الم�ضروع:
�شيعمل امل�شروع، املتوقع اإجنازه يف الربع الثالث من عام 2018، على تاأهيل من�شاآت مياه ال�شرب القائمة يف 

حوايل 100 قرية ريفية يتم تزويدها حاليا من قبل املكتب الوطني خلدمات املاء يف الو�شط الريفي )املكتب 

تزويد  على  �شيعمل  كما  الأخرى،  القرى  من  املن�شاآت يف عدد  بع�ض  معدات وجتهيزات  وتاأهيل  الوطني(، 

حوايل 200 قرية حمرومة من خدمات مياه ال�شرب، والإعداد لتزويد حوايل 200 قرية اأخرى مبياه ال�شرب 

من خالل حفر ما يلزم فيها من اآبار. و�شيعمل امل�شروع كذلك على تنمية املناطق الريفية يف الواحات من 

خالل توفري املياه اجلوفية لري حوايل 1100 هكتار من النخيل واخل�شروات، وتنظيم املياه ال�شطحية لري 

حوايل 1150 هكتار من احلبوب، اإ�شافة لدعم تغذية املياه اجلوفية. وفيما يلي و�شف للعنا�شر الرئي�شية 

للم�شروع:

1 - اأعمال مياه ال�صرب يف القرى الريفية: 

اأ- تاأهي���ل من�شاآت مياه �شرب قائمة: ي�شم���ل جتهيز حوايل 100 بئر مب�شخات غاط�شة، واإن�شاء وتاأهيل 

، وا�شتبدال ومد 
3
حوايل 100 خزان علوي للمياه ترتاوح �شعة كل واحد منها بني حوايل 20 و 200 م

ح���وايل 450 كم من الأنابيب ترتاوح اأقطارها ب���ني حوايل 63 و160 ملم، واإجناز حوايل 10000 

تو�شيل���ة منزلي���ة و80 �شنبوراً عمومياً و50 حو�شاً ل�شقي املوا�شي. كما ي�شمل ا�شتبدال حوايل 30 

األف عداد مياه مل�شرتكي املكتب الوطني، وا�شتبدال حوايل 700 عداد لإنتاج وتوزيع املياه، بالإ�شافة 

اإىل تاأهي���ل ح���وايل 300 م�شخة يدوية عل���ى اآبار قائمة، وا�شتبدال ح���وايل 300 م�شخة غاط�شة 

�شغرية تعمل بالطاقة احلرارية باأخرى تعمل بالطاقة ال�شم�شية.     

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 17 م�ن 18
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ب- اإن�شاء من�شاآت مياه �شرب جديدة: ي�شمل جتهيز حوايل 200 بئر مب�شخات غاط�شة، واإن�شاء حوايل 

، ومد حوايل 1400كم 
3
200 خزان علوي للمياه ترتاوح �شعة كل واحد منها بني حوايل 20 و 200 م

م���ن الأنابيب ترتاوح اأقطاره���ا بني حويل 63 و200 ملم، واإجناز ح���وايل 20000 تو�شيلة منزلية 

و400 �شنبور عمومي و 200 حو�ض ل�شقي املوا�شي.

ج- حفر اآبار: ي�شمل حفر حوايل 200 بئر جويف ترتاوح اأعماقها بني حوايل 60 و 140م.

2 - اأعمال التنمية الريفية يف الواحات: تت�صمن املكونني التاليني: 

اأ- الآب���ار و�شب���كات الري: ي�شمل جتهيز حوايل 30 بئراً قائماً مب�شخات غاط�شة، وحفر حوايل 50 بئراً 

 ،
3
وجتهيزها، واإن�شاء حوايل 70 خزان علوي للمياه ترتاوح �شعة كل واحد منها بني حوايل 40 و60م

ومد حوايل 90 كم من الأنابيب ترتاوح اأقطارها بني حوايل  63 و90 ملم.

ب- تاأهي���ل واإن�ش���اء ال�ش���دود ال�شغرية واحلواج���ز املائية: ي�شمل تاأهيل حوايل 3 �ش���دود �شغرية قائمة، 

واإن�ش���اء ح���وايل 7 �شدود يرتاوح ارتف���اع كل منها بني حوايل 2 و8 م، وت���رتاوح اأطوالها بني حوايل 

80 و1200 م، وكذل���ك اإن�ش���اء حوايل 20 حاجزاً مائياً يرتاوح طول كل واحد منها  بني حوايل 70 
و210 م وبارتفاع حوايل 1.5م.

3 - اخلدمـــــــات الفنيـــة: ت�شمل توفري اخلدمات الفنية وال�شت�شاري���ة الالزمة لإعداد الدرا�شات واملخططات 
التنفيذي���ة، واإع���داد الت�شاميم ووثائق املناق�ش���ات وخدمات الإ�شراف على تنفي���ذ اأعمال امل�شروع، كما 

ت�شم���ل تقدمي خدم���ات الإر�شاد الزراعي وجتهيز خمترب للقيام بالبح���وث الزراعية بهدف تطوير اإنتاج 

النخيل، وكذلك ال�شتعانة بخرباء لدعم اجلهات القائمة على اإدارة تنفيذ امل�شروع.

4 - الدعم املوؤ�ص�صـــــــي: ي�شمل توفري بع�ض املعدات والتجهيزات وو�شائط النقل لإدارة تنفيذ امل�شروع، وتدريب 
العاملني، اإ�شافة اإىل اإن�شاء مركز حلفظ التمور وتعليبها.

 

تمويل الم�ضروع:
املوريتانية  احلكومة  و�شتقوم  امل�شروع.  تكاليف  اإجمايل  من   %91 حوايل  العربي  ال�شندوق  قر�ض  يغطي 

بتغطية باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها. 

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 17 م�ن 18
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المملكة المغربية
ميناء طنجة المتو�ضط الثاني

)المرحلة الثانية(

3%معدل الفائدة602رقم القر�س

5 �شنوات الإمهال�شركة طنجة املتو�شط 2امل�صتفيد
22 �شنة مدة القر�س397.0 مليون د.ك.تكلفة امل�صروع
35 ق�شطاً ن�شف �شنوي ال�صداد50.0 مليون د.ك.مبلغ القر�س

2013/12/17تاريخ توقيع التفاقية
الق�صط الأول

بع���د 5 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 
�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق  تاريخ نفاذ التفاقية

هدف الم�ضروع:  
يهدف م�شروع ميناء طنجة املتو�شط الثاين اإىل دعم التنمية القت�شادية والجتماعية يف اململكة املغربية 

والإ�شهام يف تطوير الأجزاء ال�شمالية منها، وذلك من خالل اإن�شاء ميناء ثان للحاويات ي�شكل امتداداً مليناء 

طنجة املتو�شط الأول، الذي مت اإن�شاوؤه وبداأ ا�شتغالله يف عام 2008 بعد اأن مت ت�شغيله جزئياً يف عام 2007. 

و�شوف يوؤدي امل�شروع اإىل الإ�شهام يف تلبية الطلب املتزايد على حركة النقل البحري واأن ي�شبح ُمركب ميناء 

طنجة املتو�شط اأكرب ميناء للحاويات يف البحر الأبي�ض املتو�شط. 

و�ضف الم�ضروع:
يتكون امل�شروع، املتوقع اإجنازه يف نهاية عام 2016، من الأعمال الالزمة لإن�شاء البنية الأ�شا�شية مليناء جديد 

وتوفري املعدات والتجهيزات لتمكينه من ا�شتقبال وخدمة �شفن احلاويات الكبرية، وبطاقة ا�شتيعابية تبلغ 

حوايل 5 مليون حاوية. ويت�شمن امل�شروع كافة الأعمال البحرية واملدنية لتنفيذ اأعمال احلفر والردم لتعميق 

والأعمال  احلاويات،  �شفن  ل�شتقبال  واأر�شفة  الأمواج  حواجز  واإن�شاء  امليناء،  وحو�ض  ال�شفن  دخول  ممر 

التكميلية الالزمة لت�شغيل امليناء، اإ�شافة اإىل اخلدمات ال�شت�شارية الالزمة للم�شروع. ويتكون امل�شروع، الذي  

�شيتم تنفيذه على ثالث مراحل، من العنا�شر الرئي�شية التالية:

اأ- اأعمال البنية الأ�صا�صية

1 - اأعم���ال املرحل���ة الأوىل: تت�شم���ن الأعم���ال الالزمة لإن�ش���اء الر�شيف الأول، وت�شتم���ل على الأعمال 
التح�شريي���ة املتمثل���ة يف اإعداد الدرا�شات واملخططات التنفيذية واإع���داد املوقع وتوفري التجهيزات 

الالزمة لتنفيذ اأعمال املرحلة الأوىل، بالإ�شافة اإىل اأعمال احلفر والردم الالزمة حتت املاء لتعميق 

وت�شوي���ة حو����ض امليناء وممر دخول ال�شف���ن اإىل عمق يبلغ حوايل 18م. كما ت�شم���ل اأعمال املرحلة 

الأوىل اإن�ش���اء حاجزي���ن لالأمواج حلماية حو�ض املين���اء، اأحدهما رئي�شي ويبلغ طوله حوايل 3700م 

حلماي���ة امليناء من الناحية الغربية، والآخ���ر ثانوي ويبلغ طوله حوايل 1200م حلماية مدخل امليناء 

من الناحية ال�شرقية. كما ت�شتمل هذه املرحلة على اإن�شاء الر�شيف الأول بطول يبلغ حوايل 1200م 

لت�شكي���ل ثالث���ة مرا�ض طول كل منها 400م ت�شتخدم لر�ش���و اأنواع خمتلفة من ال�شفن، بالإ�شافة اإىل 

اأعم���ال الردم الالزم���ة خلف الر�شيف، والتجهيزات الالزمة لإر�ش���اد وحماية ور�شو ال�شفن. وي�شهم 

ال�شندوق العربي يف متويل هذه املرحلة بالقر�ض رقم 2010/558 البالغ مقداره 50 مليون د.ك.

م���لح��ق رق�����م (1)
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2 - اأعم���ال املرحل���ة الثاني���ة: ت�شمل هذه املرحلة الأعم���ال التح�شريية التي تت�شمن اإع���داد الدرا�شات 
واملخطط���ات التنفيذي���ة واإعداد املوقع وتوفري التجهي���زات الالزمة لتنفيذ اأعم���ال املرحلة الثانية، 

بالإ�شاف���ة اإىل اأعم���ال احلف���ر الالزمة لإن�شاء الر�شي���ف الثاين )اأ( وتعميق حو����ض امليناء، واإن�شاء 

حاج���ز لالأمواج يبلغ طوله حوايل 600م، ميثل امتداداً حلاجز الأمواج الثانوي امل�شمول يف املرحلة 

الأوىل. كم���ا ت�شم���ل هذه املرحلة بن���اء ر�شيف يبلغ طوله ح���وايل 800م لت�شكيل مر�شيني طول كل 

منهم���ا 400م ت�شتخدم���ا لر�شو اأنواع خمتلفة من ال�شفن، بالإ�شافة اإىل اأعمال الردم الالزمة خلف 

الر�شيف، والتجهيزات الالزمة لإر�شاد وحماية ور�شو ال�شفن. وتت�شمن اأعمال املرحلة الثانية كذلك 

اإن�ش���اء ر�شيف ومباين اخلدمات واأعم���ال �شبكات املياه وال�شرف والط���رق والت�شالت والكهرباء 

والأعمال التكميلية الأخرى الالزمة لت�شغيل امليناء.

3 - اأعمال املرحلة الثالثة: تت�شمن اإن�شاء الر�شيف الثاين )ب( والذي يبلغ طوله حوايل 800م لت�شكيل 
مر�شي���ني ط���ول كل منهما 400م ي�شتخدمان لر�شو اأنواع خمتلف���ة من ال�شفن، بالإ�شافة اإىل اأعمال 

الردم خلف الر�شيف، والتجهيزات الالزمة لإر�شاد وحماية ور�شو ال�شفن.

ب- التجهيزات واملعدات: ت�شمل ا�شتكمال �شاحات تخزين احلاويات، وتوفري التجهيزات واملعدات واخلدمات 

الالزمة ل�شتغالل وت�شغيل الأر�شفة، ومبا يتوافق مع متطلبات املراحل املتتالية لتنفيذ امل�شروع.

ج- اخلدمات ال�صت�صـــــــارية: ت�شمل توفري اخلدمات ال�شت�شارية الالزمة ل�شتكمال الدرا�شات والإ�شراف على 

تنفيذ امل�شروع.

 

تمويل الم�ضروع:
يغطي قر�شا ال�شندوق العربي )للمرحلتني الأوىل والثانية( حوايل 25% من اإجمايل تكاليف امل�شروع. ويتم 

متويل امل�شروع بقر�ض من البنك الأوروبي لال�شتثمار يعادل حوايل 76 مليون د.ك. )حوايل 19%(، وقرو�ض 

�شندية مبا يعادل حوايل 51 مليون د.ك. )حوايل 13%(، وم�شاهمات يف راأ�شمال ال�شركة مبا يعادل حوايل 

136 مليون د.ك. )حوايل 34%(. و�شتقوم ال�شركة واحلكومة املغربية بتغطية باقي التكاليف واأية زيادة قد 
تطراأ عليها. 

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 18 م�ن 18
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ملحق رقم  (2)
�شفحة 1 من 2

موارد ال�صندوق واأو�صاع القرو�س والمعونات

خلل الفترة 1972 - 2013
)مليون دينار كويتي(

راأ�س املال ال�صنوات
جمموع

املوارد
الدخــل

النفـاق

الداري

فائــ�س

الــدخل

قيمة القرو�س 

املوقعة

197215.416.00.60.10.5-

197321.722.71.00.60.4-

197436.038.72.90.82.137.1
197552.057.43.70.92.856.1
197699.6108.55.91.54.498.2
1977131.9145.710.32.18.2103.9
1978164.9186.211.32.29.1- 

1979202.7225.814.72.012.719.4
1980260.7313.222.12.219.930.2
1981317.5393.326.82.124.740.5
1982374.2482.936.72.434.367.3
1983450.1598.440.23.237.091.1
1984520.5680.440.22.937.385.6
1985581.1797.461.03.257.853.2
1986642.2960.5113.83.2110.6104.5
1987644.21009.353.93.250.765.4
1988644.31062.080.02.977.1112.9
1989663.01176.2103.73.0100.7165.8
1990663.01236.768.93.265.7195.0
1991663.01245.274.43.764.9171.4
1992663.01344.4116.73.2104.7175.7
1993663.01424.999.53.185.0184.5
1994663.01421.52.83.30.4-194.4
1995663.01495.3117.23.480.6207.5
1996663.01584.898.54.094.4266.4
1997663.01675.0105.44.196.1244.1
1998663.01747.883.84.777.9258.0
1999663.01828.795.34.786.6266.0
2000663.01933.281.44.776.7279.5
2001663.01983.953.64.948.7285.0
2002663.02054.434.24.978.6293.5
2003663.02169.8129.24.9122.4308.5
2004663.02266.0119.35.2113.2309.0
2005663.02354.5108.45.9102.6335.0
2006663.02451.1126.56.6119.6345.0
2007663.02535.0117.36.0111.2368.0
20082000.02513.46.06.70.9-366.8
20092000.02617.5123.27.3115.8334.1
20102000.02669.795.46.989.3360.5
20112000.02717.276.27.468.8340.0
20122000.02808.6112.08.4103.6379.0
20132500.02824.887.18.133.5388.0
2761.1163.92528.97986.1--املجموع
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ملحق رقم  (2)
�شفحة 2 من 2

موارد ال�صندوق واأو�صاع القرو�س والمعونات

خلل الفترة 1972 - 2013
)مليون دينار كويتي(

عدد 

القرو�س*

متو�صط قيمة 

القر�س*

�صحوبات 

القرو�س

�صداد

القرو�س

املعونات 

املعتمدة 

�صحوبات 

املعونات

عدد الدول

الع�صاء

عدد الدول 

امل�صتفيدة 

عدد

الفنيني

- - - - - - 17- - 

- - - - - - 17- 18
84.61.8- 0.20.117726

115.111.7- 0.50.120830
147.018.3- 0.40.2211043
156.924.7- 1.00.6211156
- - 61.80.20.40.321- 48
44.937.02.10.30.221630
93.425.53.40.70.221832

133.136.16.01.30.2221129
262.626.89.51.30.722921
293.130.211.91.50.6221232
214.129.910.81.30.7221137
173.144.512.61.41.2221144
205.257.326.23.31.0221050
115.948.425.53.82.222750
205.645.526.05.12.722950
1511.184.031.13.84.822850
1810.840.626.84.73.421852
1115.685.746.63.34.221845
1313.5103.144.73.43.221846
1215.4116.540.55.93.221643
1612.2115.740.13.54.121945
1217.3174.842.45.83.921746
1814.8212.746.92.93.521961
2211.1178.550.04.93.021966
1814.3165.653.13.93.9211065
1517.7173.251.96.34.5211268
1518.6228.8119.513.05.8211069
1519.0182.893.95.05.2211169
1519.6161.290.64.14.5211071
1619.3199.7122.57.05.9211068
1817.2250.3101.05.16.121967
1917.6282.2155.14.56.2211169
1819.2281.5306.313.97.821968
1623.0274.5136.511.36.521867
1622.9284.7129.510.56.921668
1818.6249.3186.97.58.021869
1425.7291.7167.29.67.021869
1228.3233.0157.313.46.521665
1329.2235.0165.37.58.421966
1821.6251.5158.47.410.121867
61113.15356.52698.3190.8147.0---

*  ح�شب تاريخ توقيع اتفاقية القر�س.
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المجموع التراكمي للقرو�س وال�صحوبات وال�صداد والدين القائم

خلل الفترة 2013-1974
)مليون د. ك.(

تطور القرو�س وال�صحوبات وال�صداد والدين القائم

خلل الفترة 2013-1974
)مليون د. ك.(
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ملحق رقم  (3)

ملخ�ض قرو�ض ال�صندوق ح�صب الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة 1974 - 2013
)مليون دينار كويتي(

البـلــدان الم�صتفيدة

قيمـة القـرو�سعدد القرو�س
القرو�س النافذة 

وال�صحوبات

ن�صبة 

ال�صحوبات

 اىل �صايف

 القرو�س 

النافذة

)%(

املعتمدةال�صافيةاملعتمدة

القرو�س

والأر�صدة

امللغاة

ال�صافي

ن�صبة 

�صايف

القرو�س

)%(

�صايف

القرو�س

النافذة

ال�صحوبات

4544537.743.0494.66.9494.6473.595.7 اململكة الأردنية الها�شمية1

5151695.846.1649.79.0627.7509.881.2 اجلمهورية التون�شية2

3
 اجلمهورية اجلزائرية 

الدميقراطية ال�شعبية
2625395.3112.5282.83.9282.8282.8100.0

4039724.813.0711.89.9564.8426.475.5 جمهورية ال�شودان4

10959.710.649.10.736.419.653.7 جمهورية العراق5

5150697.039.5657.59.1597.5467.178.2 اجلمهورية العربية ال�شورية6

98175.733.2142.52.0142.5132.993.2 دولة ليبيا7

52511.122.289.51.032.614.3988.6815.082.4 جمهورية م�شر العربية8

10098847.720.6827.111.5778.8460.259.1 اجلمهورية اليمنية9

2524393.036.1356.94.9321.9228.270.9 اجلمهورية اللبنانية10

67661.147.9121.51.026.414.2976.4821.684.2 اململكة املغربية11

2019301.527.7273.83.8273.8196.371.7 مملكة البحرين12

13
 جمهورية ال�شومال 

الدميقراطية
121140.72.837.90.537.923.862.8

14
 اجلمهورية ال�شالمية 

املوريتانية
5353430.74.7426.05.9397.0288.072.5

2423317.5164.5153.02.1153.0153.0100.0�شلطنة عمان15

5517.02.514.50.214.514.498.8 فل�شطني16

211982.04.777.31.158.343.975.3 جمهورية جيبوتي17

6115957.986.1772.47.213.7100.06.746.75.356.579.4 املجموع
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ملحق رقم  (4)

قرو�ض ال�صندوق ح�صب القطاعات في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة 1974 - 2013
)مليون دينار كويتي(

البـلــدان الم�صتفيدة

القطاعات النتاجيةقطاعات البنى الأ�صا�صية

قطاعات

اخلدمات

الجتماعية*

القطاعات

الأخرى**
املجموع

الن�صبة 

املئوية النقل

واملوانئ
الت�صالت

الطاقة 

والكهرباء

املياه

وال�صرف

ال�صحي

الزراعة 

والري

والتنمية 

الريفية

ال�صناعة 

والتعدين

36.66.0283.98.8121.422.558.00.5537.76.7اململكة الأردنية الها�شمية1

209.84.7130.859.9186.059.025.020.6695.88.7اجلمهورية التون�شية2

اجلمهورية اجلزائرية 3

الدميقراطية ال�شعبية
45.07.8147.030.077.310.070.08.2395.34.9

724.89.1--198.67.7229.529.3195.564.2جمهورية ال�شودان4

19.459.70.7-8.018.8-5.08.5-جمهورية العراق5

اجلمهورية العربية 6

ال�شورية
69.060.7368.047.586.152.113.00.6697.08.7

175.72.2--36.0--12.5127.2-دولة ليبيا7

118.483.432.01.122.214.1-655.4101.0-132.0جمهورية م�شر العربية8

296.98.9208.9112.663.331.1110.116.0847.710.6اجلمهورية اليمنية9

71.534.0393.04.9-115.552.031.0-89.0اجلمهورية اللبنانية10

561.04.085.5107.3347.59.033.00.61.147.914.4اململكة املغربية11

301.53.8-25.070.0-50.56.084.066.0مملكة البحرين12

جمهورية ال�شومال 13

الدميقراطية
16.52.96.85.09.5---40.70.5

اجلمهورية ال�شالمية 14

املوريتانية
88.811.1125.8155.910.319.34.515.0430.75.4

60.0317.54.0-178.53.022.045.03.06.0�شلطنة عمان15

17.00.2-6.0-6.0---5.0فل�شطني16

82.01.0-14.55.922.017.01.90.720.0جمهورية جيبوتي17

1.991.7146.22.620.8837.31.146.8472.0564.5206.87.986.1100.0 املجموع
25.01.832.810.514.45.97.02.6100.0الن�صبة املئوية

*  ت�شمل قطاعات التعليم وال�شحة والإ�شكان والتنمية الجتماعية.
** ت�شمل القرو�س التي قدمت لتمويل م�شروعات طارئة.
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ملحق رقم  (5)
�شفحة 1 من 19

قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة  1974 - 2013

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2013

ال�صحوبات لغاية

2013/12/31
ال�صــــداد لغاية

2013/12/31

اململكة الأردنية الها�ضمية)1(
4.931 4.931  -  69 5.000 75/14 تطوير مدخل عمان ال�شمايل*1  

6.000 6.000  -  - 6.000 76/19 تطوير الطاقة الكهربائية الأول*2
5.900 5.900  -  - 5.900 77/43 تطوير الطاقة الكهربائية الثاين*3
1.971 1.971  -  129 2.100 79/47 مياه العقبة*4
 567  567  - 4.433 5.000 80/58 الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية العربي امل�شرتك الثاين* 5
5.000 5.000  -  - 5.000 82/78 الأ�شمنت الأبي�ض العربي امل�شرتك )الأردن و�شوريا(*6
 700  700  -  -  82/82700 مياه ال�شرب للمناطق الريفية*7

8
 تطوير الطاقة الكهربائية الثالث  )حمطة 

كهرباء العقبة(*
82/92 5.000 -  -  5.000 5.000

9
 الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية العربي 

امل�شرتك اخلام�ض )املحطات الأر�شية(*
82/96 1.000 -  -  1.000 1.000

2.500 2.500  -  - 2.500 83/108 الت�شليف الزراعي لتطوير املزارع ال�شغرية*10
4.000 4.000  -  - 4.000 83/118 طريق الزرقاء - املفرق - احلدود ال�شورية*11
5.918 5.918  -  82 6.000 84/145 ري الأغوار الو�شطى*12
 268  268  -  182  84/148450 تخفيف املخاطر الزلزالية*13
5.000 5.000  -  - 5.000 85/165 تطوير احلو�ض ال�شفلي لنهر الزرقاء*14
5.573 5.573  -  27 5.600 86/175 طريق الزارة - غور حديثة*15
1.496 1.496  -  4 1.500 86/184 الروي�شد الرائد لتطوير حو�ض احلماد )العربي امل�شرتك(*16
 -  -  - 7.000 7.000 87/192 تو�شيع حمطة كهرباء العقبة البخارية**17
7.300 7.300  -  700 8.000 89/224 مناجم فو�شفات ال�شيدية*18
10.500 10.500  -  - 10.500 89/233 الربط الكهربائي بني الأردن وم�شر*19
8.000 8.000  -  - 8.000 90/239 تدعيم عمليات �شلطة الكهرباء و�شركة مناجم الفو�شفات*20

21
 برنامج عمليات بنك المناء ال�شناعي لل�شنوات 

*1993-199090/252 5.000 17  -  4.983 4.983

11.836 13.896  - 1.104 15.000 93/277 �شد الكرامة*22
1.875 2.500  -  - 2.500 93/283 الت�شليف الزراعي الثاين لتنويع م�شادر الدخل*23
7.873 9.601  -  399 10.000 93/285 م�شت�شفى امللك عبداهلل التعليمي*24

25
 حمطة كهرباء العقبة احلرارية )املرحلة الثانية( 

وتقوية �شبكة النقل الكهربائي*
94/301 35.000 -  -  35.000 26.000

26
 متويل اجلزء الواقع يف اأرا�شي اململكة الأردنية الها�شمية 

من م�شروع الربط الكهربائي بني الأردن و�شوريا*
95/311 19.500 -  -  19.500 13.685

18.500 26.000  -  - 26.000 95/320 حمطة كهرباء العقبة احلرارية )املرحلة الثالثة(*27
 931 1.305  -  595 1.900 96/333 خط نقل مياه الري احلوارات - اأبو الزيغان*28
2.749 5.554  -  446 6.000 97/358 تطوير البنية التحتية يف املناطق الفقرية*29
22.60513.485  -11.395 34.000 97/359 التطوير املتكامل لالأغوار اجلنوبية*30

31
 التطوير املتكامل لالأغوار اجلنوبية )املرحلة 

الثانية( �شد املوجب*
98/365 12.000 356  - 11.644 6.394

8.601 14.971 -  29 15.000 98/371 م�شت�شفى امللك عبداهلل التعليمي )قر�ض ثان(*32
6.852 13.652 - 9.348 23.000 99/386 م�شت�شفى الأمري حمزة*33
9.368 28.918 - 6.082 35.000 2000/394 �شد الوحدة*34
2.922 9.682 -  318 10.000 2003/444 تطوير التعليم - الأبنية املدر�شية*35

** قر�س ملغي بالكامل.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة  1974 - 2013

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2013

ال�صحوبات لغاية

2013/12/31
ال�صــــداد لغاية

2013/12/31

تابع اململكة الأردنية الها�ضمية)1(
11.999439 22  1 12.000 2003/455املمر التنموي حول مدينة عمان )اجلزء الأول(*36
4.800 21.000 -   - 21.000 2004/462حمطة توليد كهرباء ال�شمرا*37
 -10.000 -   - 10.000 2006/499املمر التنموي حول مدينة عمان )اجلزء الأول( - قر�ض ثان*38
1.710 20.000 -   - 20.000 2007/515حمطة توليد كهرباء ال�شمرا )املرحلة الثانية(*39
 170 4.556 393   - 6.000 2007/522التنمية املتكاملة ملنطقة وادي عربة )املرحلة الأوىل(40
 -30.000 -   - 30.000 2007/524حمطة توليد كهرباء ال�شمرا )املرحلة الثالثة(*41

42
حمطة توليد كهرباء ال�شمرا ) متويل املرحلة 

الرابعة وا�شتكمال متويل املرحلة الثالثة(*
2009/542 30.000 -   - 30.000- 

 418 4.177 -  323 4.500 2010/12م�شنع �شنام لطالء الزجاج )ق.خ.(*43
 -14.048 14.048   - 30.000 2011/567حمطة توليد كهرباء ال�شمرا )املرحلة اخلام�شة(44
 -26.291 26.291   - 30.000 2012/587حمطة كهرباء ال�شمرا )املرحلة ال�شاد�شة(*45

537.65043.03940.754473.505225.215 جممـــــوع فـــــرعي 
 اجلمهورية التون�ضية)2(
1.999 1.999  -  1 2.000 74/3توليد الكهرباء جنوبي مدينة تون�ض*1  
3.996 3.996  -  4 4.000 75/15غاز البورمة*2   
7.000 7.000  -  - 7.000 77/34الت�شليف المنائي*3  
2.282 2.282  - 1.018 3.300 79/50املياه لل�شناعة بقاب�ض*4  
3.022 3.022  -  478 3.500 80/57ري �شهل غار الدماء*5  
3.151 3.151  -  649 3.800 81/64ميناء بنزرت لل�شيد البحري*6  
3.700 3.700  -  - 3.700 81/72الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية العربي امل�شرتك الرابع*7  
 512  512  -  88  600 82/83مياه ال�شرب للمناطق الريفية*8  
1.872 1.872  - 1.628 3.500 82/91وادي لبنة للري والتنمية الزراعية*9  
 997 997 -  82/1011.0003الت�شالت العربي امل�شرتك اخلام�ض )املحطات الأر�شية(*10
 2.511 2.511 - 83/1154.0001.489مياه ال�شاحل الأو�شط واجلنوبي*11
 1.367 1.367 -  83/1231.500133مرناق الزراعي*12
3.3003.300 - 84/1446.0002.700ري برج التومي وماطر و�شجنان*13
527527 -  48 575 84/149تخفيف املخاطر الزلزالية*14
14.00014.000 -  -85/16614.000التنمية الريفية املندجمة )املرحلة الأوىل(*15
7.0007.000 -  -87/1907.000تطوير طرق ال�شمال*16
1.2281.228 -  87/1951.30072ميناء املن�شتري لل�شيد البحري*17
3.4213.421 - 88/2075.5002.079ري �شهل القريوان*18
2.7002.700 -  -88/2132.700تطوير �شبكة الطرق يف بلدية تون�ض*19

20
تاأهيل و�شيانة م�شانع ال�شركة ال�شناعية 

للحام�ض الفو�شفوري والأ�شمدة*
89/22816.000 -  - 16.00016.000

20.00020.000 -  - 90/24220.000الطريق ال�شريع احلمامات - م�شاكن*21
17.8009.720 -  - 90/24317.800الربط الكهربائي بني تون�ض وليبيا*22
3.9513.951 - 90/2535.0001.049�شيانة الطرق املت�شررة من الفي�شانات*23
16.78313.783 - 92/27320.0003.217�شد �شيدي الرباق ملياه ال�شرب والري*24
20.62816.323 -  372 94/29321.000التنمية الريفية املندجمة )املرحلة الثانية(*25
10.0007.695 -  - 94/29610.000تطوير الطرق*26

(ق.خ.): م�شروع قطاع خا�س.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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�شفحة 3 من 19

قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة  1974 - 2013

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2013

ال�صحوبات لغاية

2013/12/31
ال�صــــداد لغاية

2013/12/31

تابع اجلمهورية التون�ضية)2(
7.8815.337 - 96/32110.0002.119 املركب اجلامعي يف قف�شة*27
4.7463.283 - 96/3285.000254 الوكايل )املرحلة الثالثة(*28
9.1705.645 - 96/33813.0003.830 �شد الزرقاء وري �شهلي طربقة ومكنا*29
15.5039.578 - 97/34822.0006.497 �شدود احلمى والعبيد والرميل والربك للري*30
10.8665.916 - 97/36111.000134 دعم برامج التكوين املهني والت�شغيل*31
34.97017.970 - 98/37435.00030 تطوير �شبكة الطرق وامل�شالك الفالحية*32
19.1239.223 - 99/38224.0004.877 الطريق ال�شريع تون�ض - بنزرت*33
23.4758.065 - 99/39128.0004.525 �شدا الكبري واملوىل*34
9.2244.778 - 2000/40214.0004.776 تهيئة وتطوير املناطق ال�شناعية*35
23.1159.570 - 2000/40525.0001.885 الطريق ال�شريع تون�ض - جماز الباب*36
9.0003.940 - 2001/41311.0002.000 الت�شليف الإمنائي*37
2.04924.0766.790 - 2002/42832.000 ت�شييد �شتة �شدود بال�شمال ملياه ال�شرب38
30.0008.600 -  - 2003/44330.000 تطوير �شبكة نقل الكهرباء*39
7664.153360 - 2004/45912.000�شد �شراط وري �شهلي اأولد بو غامن وحمجوبة40
1271.688732 - 2004/4644.000الوكايل )املرحلة الرابعة(41
15.8751.801 -  125 2005/48316.000الطرق اجلهوية امل�شنفة وامل�شالك الريفية*42
 - 102305 - 2006/4903.000�شد وادي الكبري بولية قف�شة43
 710 24.938 -  - 2006/49425.000حمطة غنو�ض لتوليد الكهرباء بالدورة املركبة44

45
الطرق اجلهوية امل�شنفة وامل�شالك الريفية 

)املرحلة الثانية(
2007/51822.000 - 51820.5621.260

46
حمطة غنو�ض لتوليد الكهرباء بالدورة 

املركبة )قر�ض اإ�شايف(*
2009/54315.000 -   - 15.000 430 

  - 6.10323.537  - 2010/55337.000حمطة �شو�شة لتوليد الكهرباء )التو�شعة الثانية(47
  - 2.3933.164  - 2011/56138.000الطريق ال�شريع وادي الزراقاء � بو�شامل 48

49
الربنامج العاجل لدعم م�شاريع القطاع 

اخلا�ض ال�شغرية
2011/57315.000 -  5.0005.000 -  

  - 4.6734.673  - 2011/57442.000برنامج التنمية املندجمة50
  -   -   -   - 2013/59222.000املظيلة )2( لإنتاج �شماد ال�شوبر فو�شفات الثالثي51

695.77546.07821.731509.793256.047 جممـــــوع فـــــرعي 
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية)3(
4.4374.437 - 74/56.0001.563 اإن�شاء ميناء اأرزيو اجلديد*1  

248248 - 52 300 10اأ/75 موا�شالت �شلكية ول�شلكية*2  

5.2405.240 - 77/4212.0006.760 ميناء جيجل*3  

1.9301.930 -  80/552.00070 وحدة الختبارات اجلوية*4  

  5
 الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية العربي 

امل�شرتك الرابع*
81/714.500153  - 4.3474.347

3.3763.376 - 82/945.0001.624 م�شت�شفيان بولية تيهرت*6  

   7
 الت�شالت العربي امل�شرتك اخلام�ض 

)املحطات الأر�شية(*
82/1021.000 -  - 1.0001.000

996996 - 83/1174.7003.704 تخفيف املخاطر الزلزالية )القر�ض الأول(*8  

* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة 1974 - 2013

)األف دينار كويتي(
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قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2013

ال�صحوبات لغاية

2013/12/31
ال�صــــداد لغاية

2013/12/31

 تابع اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية)3(
6.0006.000 -  - 84/1406.000 الت�شليف الفالحي*9  
5.1365.136 - 85/1676.5001.364 ري وادي مينا*10
8.7588.758 - 86/18310.8002.042 �شد ال�شرفا*11

12
 �شد بني هارون ملياه ال�شرب والكهرباء 

والري )القر�ض الأول(*
88/21017.000127  - 16.87316.873

19.97219.972 - 91/26121.0001.028 كهرباء اجلنوب : حمطة توليد ادرار*13
13.76513.765 - 93/28016.0002.235 ربط ب�شار بال�شبكة القومية للكهرباء*14

15
 �شد بني هارون ملياه ال�شرب والكهرباء 

والري )قر�ض ا�شايف(*
94/2986.000 -  - 6.0006.000

39.94339.943 -  57 96/32440.000 حمطة توليد كهرباء بحا�شي م�شعود )القر�ض الأول(*16
1.6131.613 - 1.887 3.500 96/332 تخفيف املخاطر الزلزالية )القر�ض الثاين(*17
8.9888.988 - 1.012 10.000 97/339 تنمية ال�شناعات ال�شغرية واملتو�شطة*18
9.9539.953 -  47 10.000 97/353 حمطة توليد كهرباء بحا�شي م�شعود )قر�ض ا�شايف(*19
28.52428.524 - 1.476 30.000 98/377 حمطة كهرباء احلامة*20
30.00030.000 -  - 30.000 99/387 تطوير ال�شبكة الكهربائية*21
22.81022.810 - 12.190 35.000 2000/396 تنمية ال�شكن الجتماعي يف املنطقة الو�شطى*22
27.09827.098 - 3.902 31.000 2001/415 �شخ ونقل مياه بني هارون )املرحلة الأوىل(*23
8.4038.403 - 21.597 30.000 2002/424 نقل مياه بني هارون )خط النقل اإىل �شد العثمانية(*24

25
 الطريق ال�شريع برج بوعريريج - خمي�ض 

مليانة )مقطع العفرون- احل�شينية(*
2002/426 27.000 19.599 - 7.4017.401

 -  -  - 30.000 30.000 2003/450 اإن�شاء واإعادة بناء وحدات �شكنية**26
282.813 282.813 -112.487 395.300  جممـــــوع فـــــرعي 

 جمهورية ال�ضودان)4(
8.000 8.000  -  - 8.000 74/6 ان�شاء طريق الق�شارف - ك�شال )القر�ض الأول(*1  
4.543 4.543  -  257 4.800 75/9 املوا�شالت �شلكية ول�شلكية*2  
4.389 4.389  -  11 4.400 75/16 طرق الرهد*3  
10.014 10.014  -  986 11.000 76/31 طريق �شنار - الدمازين*4  
4.968 4.968  -  32 5.000 77/46 تطوير ال�شكك احلديدية*5  
5.200 5.200  -  - 5.200 79/51 ان�شاء طريق الق�شارف - ك�شال )ا�شايف(*6  
 -  -  - 2.500 2.500 81/65 انزارا للتنمية الريفية**7  
1.727 1.727  -  73 1.800 82/84 مياه ال�شرب للمناطق الريفية*8  

  9
 الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية العربي 

امل�شرتك اخلام�ض )املحطات الأر�شية(*
82/100 1.300 223  -  1.077 1.077

6.000 6.000  -  - 6.000 83/110 اعادة تاأهيل م�شانع ال�شكر )قر�ض اأول(*10
7.500 7.500  -  - 7.500 83/111 اعادة تاأهيل م�شانع ال�شكر )قر�ض ثان(*11
8.000 8.000  -  - 8.000 84/136 اعادة تاأهيل اجلزيرة )القر�ض الأول(*12
4.400 4.400  -  - 4.400 85/155 اعادة تاأهيل اجلزيرة )القر�ض الثاين(*13
2.500 2.500  -  - 2.500 86/179 تاأهيل من�شاآت مياه وجماري العا�شمة*14
1.600 1.600  -  - 1.600 86/180 تاأهيل الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية  )املرحلة الأوىل(*15
1.870 3.400  -  - 3.400 86/181 اعادة تاأهيل م�شاريع ال�شكر )القر�ض الثالث(*16

** قر�س ملغي بالكامل.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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ال�صحوبات 

خلل

عـام 2013

ال�صحوبات لغاية

2013/12/31
ال�صــــداد لغاية

2013/12/31

 تابع جمهورية ال�ضودان)4(
6.420 9.600  -  - 9.600 86/182 اعادة تاأهيل اجلزيرة )القر�ض الثالث(*17
6.964 8.500  -  - 8.500 87/198 ال�شبكة القومية للكهرباء*18
2.880 5.000  - 5.000 10.000 87/206 مياه بورت�شودان*19
 735  735  - 3.765 4.500 88/208 اعادة تاأهيل م�شانع الغزل والن�شيج*20
8.680 23.000  -  - 23.000 2000/392 تعبيد الطرق الرئي�شية*21
4.310 12.000 -  - 2000/39312.000 تعلية �شد الرو�شري�ض*22
4.725 25.000 -  - 2001/41025.000 طريق عطربة - هيا - بورت�شودان*23
10.000 46.000 -  - 2002/42246.000 �شد مروي*24
4.000 30.000 - - 2003/44830.000 توليد ونقل الكهرباء من �شد مروي*25
1.379 8.870  -  130 2003/4579.000 طريق الق�شارف - دوكة - قالبات*26
 744 1.534 -  - 2005/4744.000 طريق �شد مروى*27
1.360 21.000 -  - 2005/47621.000 �شكر النيل الأبي�ض*28
-5.16654.207 - 2007/52158.000 تعلية �شد الرو�شري�ض )املرحلة الثانية(*29
-4.12945.108 - 2008/52858.000 �شد مروي )قر�ض اإ�شايف(*30

31
 حمفظة متويل م�شروع ال�شالم لإنتاج 

ال�شمنت يف ال�شودان )ق.خ.(*
2008/82.778 -  - 2.7781.852

-1.86927.172 - 2010/54830.000 �شكر النيل الأبي�ض )قر�ض اإ�شايف(32
- - --2010/55250.000 مطار اخلرطوم الدويل اجلديد33
-6.24015.993-2010/55750.000 جممع �شدي اأعايل عطربة و�شتيت34

35
 حمطة توليد الكهرباء يف م�شروع جممع 

�شدي اأعايل عطربة و�شتيت
2011/56630.000- - 4.870-

-11.17411.174 -2012/57854.000 طرق �شرق ال�شودان36
-584 584-2012/58215.000 احل�شاد املائي يف الوليات احلدودية37
----2012/58610.000 برنامج اإقرا�ض م�شروعات التنمية ال�شناعية38
----2013/59130.000 جممع �شدي اأعايل عطربة و�شتيت )قر�ض اإ�شايف(39
----2013/59957.000 خط النقل الكهربائي نيال - اجلنينة - وليات دارفور 40

724.77812.97829.162426.443125.836 جممـــــوع فـــــرعي
 جمهورية العراق)5(
7.2593.032 - 83/10710.0001.700 خمزن التجميد*1  

2
 الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية العربي امل�شرتك  

اخلام�ض )املحطات الأر�شية - عرب�شات(
84/1415.000 -  - 4.373 - 

50363 -  -  525 84/150 تخفيف املخاطر الزلزالية3  
 -  -  - 85/1698.9008.900 خمزن التجميد يف نينوى**4  
 - 2.678 -  - 87/2008.000 الت�شليف الزراعي5  
 - 3.726 -  - 88/2098.000 الت�شليف ال�شناعي6  
 - 283 -  - 89/2252.800 الت�شليف ال�شناعي الثاين7  
 -  749  -  - 89/2263.800 م�شلخ ومعمل ت�شنيع اللحوم - املنطقة الو�شطى8  
 -  -  -  - 90/2354.200 م�شلخ ومعمل ت�شنيع اللحوم - الب�شرة9  
 -  -  -  - 90/2488.500 تطوير منظومة كهرباء الب�شرة10

19.5713.095 -59.72510.600 جممـــــوع فـــــرعي 

** قر�س ملغي بالكامل.* م�شروع اكتمل تنفيذه. (ق.خ.): م�شروع قطاع خا�س.
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ملحق رقم  (5)
�شفحة 6 من 19

قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة 1974 - 2013

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2013

ال�صحوبات لغاية

2013/12/31
ال�صــــداد لغاية

2013/12/31

 اجلمهورية العربية ال�ضورية)6(
2.0002.000  -  - 74/22.000  خزانات اأر�شية للم�شتقات النفطية*1  
1.9881.988  - 74/85.4003.412  تربية الأبقار )الغاب(*2  
12.00012.000  -  - 76/2612.000 مياه دم�شق )القر�ض الأول(*3  
6.0006.000  -  - 77/456.000 حمطة كهرباء بانيا�ض*4  

  5
 الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية العربي 

امل�شرتك الثاين*
80/602.700 918  -  1.7821.782

646 646  - 81/615.0004.354 جماري حم�ض وحماه*6  
2.1982.198  -  2 81/702.200 معاجلة قمامة مدينة دم�شق*7  
6.0006.000  -  - 82/936.000 طريق طرطو�ض - الالذقية*8  

9
 الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية العربي 

امل�شرتك اخلام�ض )املحطات الأر�شية(*
82/951.000 -  -  1.0001.000

9.0009.000  -  - 9.000 83/128 طريق دم�شق - ال�شنمني - احلدود الأردنية*10
6.2616.261  -  239 6.500 84/146 تو�شيع حمطة كهرباء حمردة )القر�ض الأول(*11
564 564  -  11  575 84/151 تخفيف املخاطر الزلزالية*12
 -  -  - 1.900 1.900 84/154 م�شنع املبيدات )العربي امل�شرتك( �شوريا والأردن**13
4.3574.357  -  143 4.500 85/156 تو�شيع حمطة كهرباء حمردة )القر�ض الثاين(*14
2.6392.639  -  361 3.000 85/164 مياه دم�شق )القر�ض الثاين(*15

16
 الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية العربي 

امل�شرتك اخلام�ض )املحطات الأر�شية( 

)قر�ض ا�شايف(*

86/172 1.000 -  -  1.0001.000

17
 التنف الرائد لتطوير حو�ض احلماد 

)العربي امل�شرتك(*
86/185 1.700 -  -  1.7001.700

14.00514.005  -  995 15.000 87/193 ري �شهلي الغاب والع�شارنة*18
2.5002.500  -  - 2.500 87/194 تو�شيع حمطة كهرباء حمردة )قر�ض ا�شايف(*19
7.9697.741  -  31 8.000 88/214 طريق حماه - �شراقب وطريق عني عي�شى - قنطاري*20
7.5567.016  - 1.944 9.500 90/241 جماري حم�ض وحماه*21
7.0666.881  - 5.434 12.500 90/245 جماري حلب*22
8.9188.195  - 1.082 10.000 90/246 اعادة تاأهيل م�شنع الأ�شمدة الفو�شفاتية يف حم�ض*23
12.549 13.719  - 1.281 15.000 90/250 ري اخلابور )املرحلة الأوىل(*24
3.314 3.902  - 1.598 5.500 91/260 مياه جورين املوحد*25
 -  -  -  - 30.000 92/265 الأ�شمدة الفو�شفاتية يف تدمر26
9.477 12.977  -  23 13.000 92/271 جتهيز امل�شايف*27

28
 التنمية الزراعية يف املنطقة اجلنوبية 

)املرحلة الثانية(*
92/274 3.500 909  -  2.591 1.909

24.576 32.946  - 3.054 36.000 93/279 �شد ت�شرين الكهرومائي*29
5.261 5.261  -  739 6.000 93/287 اعادة تاأهيل م�شنع احلام�ض الكربيتي يف حم�ض*30
21.711 29.311  -  689 30.000 93/291 حمطة توليد كهرباء زيزون*31
 744 1.668  -  832 2.500 95/307 التنمية الزراعية يف جبل احل�ض*32

33
 متويل اجلزء الواقع يف اأرا�شي اجلمهورية 

العربية ال�شورية  من م�شروع الربط 

الكهربائي بني الأردن و�شورية*

95/312 30.000 -  -  28.223 17.290

** قر�س ملغي بالكامل.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة 1974 - 2013

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2013

ال�صحوبات لغاية

2013/12/31
ال�صــــداد لغاية

2013/12/31

تابع  اجلمهورية العربية ال�ضورية)6(

34
 الربط الكهربائي بني �شوريا وتركيا وتقوية 

�شبكة النقل ال�شورية*
95/314 26.000 2.936  -   23.064 10.714

35
 اإن�شاء حمطات حتويل 66 ك . ف . يف 

�شت حمافظات*
95/319 15.500 -  -   11.902 5.880

3.741 10.941   - 6.559 17.500 96/327 التنمية الزراعية يف املنطقة ال�شاحلية والو�شطى*36

37
 تطوير الت�شالت يف �شوريا بتوفري 

11.840 21.950   -  - 26.000 1.65097/351 مليون خط*

3.575 7.382   -  - 10.000 98/366 مركز التحكم الوطني يف املنظومة الكهربائية*38
14.6595.970   -  - 20.000 98/368 التنمية املتكاملة يف البادية*39
11.180 26.829   -  - 30.000 98/379 الطريق ال�شريع الالذقية - اريحا40
10.260 30.000   -  - 30.000 99/384 تطوير الت�شالت )�شبكات امل�شرتكني(*41

42
 تو�شيع حمطة كهرباء النا�شرية وحتويلها 

اىل الدورة املركبة*
2001/409 25.000 -  -   9.293 2.860 

43
 اإن�شاء حمطات حتويل باملدن ال�شناعية يف 

حمافظات ريف دم�شق وحم�ض وحلب*
2002/429 9.000 -  -   7.3711,750

 -  606   -  - 5.500 2002/433التنمية الريفية يف حمافظة اأدلب44
13.6542.950  -  - 22.000 2003/440حتويل حمطة كهرباء زيزون اإىل الدورة املركبة*45

46
اإن�شاء حمطة توليد الكهرباء يف املنطقة 

اجلنوبية - دير علي*
2004/469 30.000 -  -  29.643 - 

47
خط الغاز العربي � املرحلة الثالثة )مقطع 

حلب � كل�ض(
2008/529 10.000 -  -  1.881 - 

 - 20.169  -  - 45.000 2008/536تو�شعة حمطة توليد كهرباء دير علي48
 -  33   -  - 16.000 2008/537طريق دير الزور � البوكمال 49

50
حمطة توليد الكهرباء يف املنطقة ال�شرقية 

)دير الزور(
2006/493 30.000 -   -   -   - 

51
حمطة توليد الكهرباء يف املنطقة ال�شرقية 

)دير الزور( - )قر�ض اإ�شايف(
2011/565 30.000 -   -   -   - 

467.123273.023  -696.97539.447 جممـــــوع فـــــرعي 
دولة ليبيا)7(
9.1339.133 - 90/24011.0001.867 م�شنعا تعليب الأ�شماك يف �شرباته وزليطن*1 
1.416787 - 90/2442.200784 الربط الكهربائي بني تون�ض وليبيا*2 
9.4106.650 - 96/32612.0002.590 الربط الكهربائي بني ليبيا وم�شر*3 

 4
 مركز التحكم الوطني يف املنظومة 

الكهربائية بطرابل�ض*
96/32920.000 -  - 20.0005.139

9.5689.568-98/36912.5002.932 كيبل الألياف الب�شرية البحري*5 
 -  - -99/38525.00025.000الت�شليف الإمنائي**6 

 7
حتويل حمطة كهرباء �شمال بنغازي اإىل 

الدورة املركبة*
2000/39825.000 - -25.0007.600

22.0127.500- - 2002/43728.000حتويل حمطة كهرباء الزاوية اإىل الدورة املركبة*8 

 9
الربط الكهربائي الداخلي على التوتر 400 

ك.ف. )املرحلة الثانية(
2004/45840.000 - -36.3368.050

132.87554.427  -175.70033.173 جممـــــوع فـــــرعي 

* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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ملحق رقم  (5)
�شفحة 8 من 19

قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة 1974 - 2013

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2013

ال�صحوبات لغاية

2013/12/31
ال�صــــداد لغاية

2013/12/31

جمهورية م�ضر العربية)8(
6.5006.500 -  - 74/46.500 �شماد طلخا رقم 2 )القر�ض الأول(*1  
6.7006.700 -  - 75/116.700 التو�شع يف م�شنع اأ�شمنت طره*2  
7.8947.894 - 75/179.7001.806 مياه الف�شطاط بالقاهرة*3  
697697 - 75/188.3007.603 جماري حلوان بالقاهرة*4  
2.6942.664 -  6 76/242.700 �شماد طلخا رقم 2 )قر�ض ا�شايف(*5  
8.9598.959 - 76/2812.0003.041 تو�شيع حمطة كهرباء اأبوقري*6  
10.00010.000 -  - 76/3010.000 كفر الدوار للغزل والن�شج*7  
12.00012.000 -  - 77/4012.000 تطوير قناة ال�شوي�ض*8  
34.30031.675 - 89/22135.000700 حمطة كهرباء دمياط )املرحلة الثانية(*9  
6.8685.836 - 89/2297.500632 تو�شيع م�شنع لب الورق يف ادفو*10
30.76127.937 - 89/23434.1003.339 الربط الكهربائي بني الأردن وم�شر*11
7.0005.940 -  - 90/2387.000 م�شنع رماد ال�شودا )القر�ض الأول(*12
8.0006.970 -  - 90/2478.000 وحدة نرتات الأمونيا*13
32.66527.205 - 91/25436.2503.585 حمطة توليد كهرباء الكرميات*14
10.5008.100 -  - 91/25510.500 تو�شيع م�شانع الطارات والأنابيب املطاطية*15
14.38911.059 - 91/25614.40011 ال�شندوق الجتماعي للتنمية )املرحلة الأوىل(*16
21.26816.828 - 92/27036.00014.732 ال�شرف ال�شحي يف 46 مدينة*17
37.63724.017 - 92/27244.0006.363 حمطة كهرباء �شيدي كرير البخارية*18
1.9991.455 - 92/2752.0001 تخفيف املخاطر الزلزالية*19
15.00010.220 -  - 93/27615.000 اعادة بناء املدار�ض التي ت�شدعت ب�شبب الزلزال*20
15.26711.010 - 93/27816.000733 حمطة حمولت ال�شوي�ض*21
3.7583.377 - 93/2844.000242 اعادة تاأهيل م�شنع الأ�شمدة الفو�شفاتية يف اأبوزعبل*22
4.0164.016 - 93/2864.500484 م�شنع العازلت الكهربائية*23
14.61614.616 - 94/29215.000384 م�شنع الزجاج امل�شطح*24
3.9183.918 - 94/2954.00082 م�شنع رماد ال�شودا ) القر�ض الثاين(*25

30.40018.112 - 95/30939.0008.600 حمطة توليد الكهرباء يف عيون مو�شى*26 
14.59111.141 - 95/31815.000409 ان�شاء م�شنع لإنتاج ال�شلب املخ�شو�ض*27 
21.0007.938 -  - 97/34621.000 ال�شندوق الجتماعي للتنمية )املرحلة الثانية(*28
 -  39  39  - 98/3623.000 مركز اأمرا�ض الكبد29
16.92116.921 - 98/37217.00079 اإن�شاء م�شنع لنتاج م�شطحات ال�شلب*30

31
 اإعادة تاأهيل وحتديث قاطرات وور�ض 

الهيئة القومية ل�شكك حديد م�شر*
2000/39916.000 - 915.4983.120

25.2935.143 - 2001/40727.0001.707 حمطة توليد كهرباء �شمال القاهرة*32

33
 تزويد 240 قرية حمرومة من مياه 

ال�شرب )املرحلة الأوىل(
2001/42017.000 -  - 13.1104.150

12.77612.776 - 2002/42717.0004.224 خط الغاز الطبيعي العري�ض - العقبة*34
29.3196.819 -2002/43430.000681 حمطة توليد كهرباء النوبارية )املرحلة الأوىل(*35
5.256 29.896 - 2003/43830.000104 حمطة توليد كهرباء النوبارية )املرحلة الثانية(*36
 -  -  - 2003/44230.00030.000 الأبنية التعليمية**37

** قر�س ملغي بالكامل.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة 1974 - 2013

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2013

ال�صحوبات لغاية

2013/12/31
ال�صــــداد لغاية

2013/12/31

تابع جمهورية م�ضر العربية)8(

38
 تزويد القرى املحرومة من مياه ال�شرب 

)املرحلة الثانية(
2002/43230.000 - - 27.4596.588

39
 حمطة توليد كهرباء طلخا ذات الدورة 

املركبة )750 م.و.(*
2004/46130.000 - 4429.4864.620

 - 2143.051 - 2005/47210.000 تطوير املجرى املالحي القاهرة - الإ�شكندرية40
 770 20730.000 - 2005/48430.000 تو�شيع حمطة غرب القاهرة لتوليد الكهرباء*41
 - 14.09631.087 - 2006/48835.000 تطوير مطار الغردقة الدويل42
 - 29.501 - - 2006/49230.000 حمطة توليد كهرباء العطف*43

44
 تو�شعة حمطة كهرباء اأبو قري 1300م. و. 

)قر�ض اأول(
2007/51330.000 - 2.24826.668 - 

45
 تو�شعة حمطة كهرباء اأبو قري 1300م. و. 

)قر�ض ثان(
2007/52530.000 - 2.24826.668 - 

 - 6.77133.922 - 2009/53955.000 حمطة توليد كهرباء العني ال�شخنة 46
 - 20.847 - - 2008/53025.000 خط غاز اجلنوب 47
 - 9.76422.403 - 2010/55450.000 حمطة توليد كهرباء بنها*48
 - 2.2612.261 - 2010/55915.000 تطوير مطار الغردقة الدويل )قر�ض اإ�شايف(49
 -  -  -  - 2011/57155.000 حمطة توليد كهرباء جنوب حلوان50

51
 الربنامج العاجل لدعم م�شروعات ومن�شاآت 

القطاع اخلا�ض ال�شغرية واملتو�شطة
2011/57230.000 - 5.3925.392 - 

52
 كهربة اإ�شارات خط ال�شكك احلديدية بنها 

- الزقازيق - الإ�شماعيلية - بور �شعيد
2012/58344.000 -  -  -  - 

1.122.15089.54743.292814.993372.948 جممـــــوع فـــــرعي 
 اجلمهورية اليمنية)9(
3.2003.200 -  - 74/13.200 متعدد الأغرا�ض باملكال )القر�ض الأول(*1  

4.0004.000 -  - 74/74.000 الطاقة الكهربائية*2  

3.9003.900 -  - 75/123.900 جتديد ميناء عدن*3  

5.2735.273 -  727 75/136.000 مياه وجماري احلديدة*4  

3.8003.800 -  - 223.800اأ /76 طريق عدن - تعز*5  

6.500 6.500  -  - 6.500 22ب/76 طريق عدن - تعز*6  

 696  696  - 1.904 2.600 76/27 متعدد الأغرا�ض باملكال )قر�ض اإ�شايف(*7  

9.000 9.000  -  - 9.000 77/32 الطاقة الكهربائية الثاين*8  

4.909 4.909  -  91 5.000 77/37 مياه �شنعاء*9  

4.000 4.000  -  - 4.000 79/48 كهرباء وادي ح�شرموت*10

1.875 1.875  -  25 1.900 80/53 وادي تنب الزراعي*11

2.993 2.993  -  7 3.000 80/56 مياه وجماري ذمار )القر�ض الأول(*12

13
الطاقة الكهربائية القر�ض الثالث )�شبكة 

النقل ذمار - تعز(*
81/62 4.700 -  -  4.700 4.700

3.500 3.500  -  - 3.500 81/63 مياه عدن )القر�ض الأول(*14

15
الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )العربي 

امل�شرتك الثالث(*
81/68 1.400 -  -  1.400 1.400

* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2013

ال�صحوبات لغاية

2013/12/31
ال�صــــداد لغاية

2013/12/31

تابع  اجلمهورية اليمنية)9(

16
 الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )العربي 

امل�شرتك الثالث(*
81/69 1.300 -  -  1.300 1.300

17
 الطاقة الكهربائية القر�ض الرابع )حمطة 

كهرباء املخا(*
82/79 4.000 42  -  3.958 3.958

1.500 1.500  -  - 1.500 82/87 مياه ال�شرب للمناطق الريفية*18
 620  620  -  80  700 82/88 مياه ال�شرب للمناطق الريفية*19
3.000 3.000  -  - 3.000 82/90 ميناء ن�شطون لل�شيد البحري*20

21
 الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية العربي 

امل�شرتك اخلام�ض )املحطات الأر�شية(*
82/97 1.200 -  -  1.200 1.200

1.000 1.000  -  - 1.000 83/109 اعادة بناء الطرق واجل�شور املت�شررة من ال�شيول*22
1.712 1.712  -  388 2.100 83/114 تقوية طريق تعز - املفرق*23

24
 تطوير الطاقة الكهربائية الثالث ) كهرباء 

خم�ض مدن �شرقي املكال(*
83/122 1.500 -  -  1.500 1.500

1.000 1.000  -  - 1.000 83/124 معهد الأ�شماك وتطوير التعاونيات ال�شمكية*25
2.993 2.993  -  7 3.000 83/125 مياه وجماري ذمار )قر�ض ا�شايف(*26
2.764 2.764  -  236 3.000 83/126 التنمية الريفية يف املرتفعات الو�شطى*27
2.000 2.000  -  - 2.000 83/127 مياه �شيئون واملناطق املجاورة*28
3.639 3.639  -  61 3.700 84/131 وادي ح�شرموت الزراعي )املرحلة الثانية(*29
1.049 1.049  -  151 1.200 84/132 اعداد اخلرائط اجليولوجية واملائية لليمن*30
 989  989  -  211 1.200 84/133 اعداد اخلرائط اجليولوجية واملائية  لليمن*31
 854  854  -  246 1.100 84/138 تطوير املعهد ال�شحي*32
5.353 5.353  -  247 5.600 84/147 تقوية طريق �شنعاء - تعز*33
 599  599  -  1  600 84/152 تخفيف املخاطر الزلزالية*34
 -  -  - 8.000 8.000 85/157 �شوامع احلبوب**35
3.500 3.500  -  - 3.500 85/160 وادي حجر الزراعي*36
5.663 5.663  -  237 5.900 85/161 كهرباء عدن - اأبني*37
4.142 4.142  -  58 4.200 86/170 طريق ن�شاب - بيحان*38
4.200 4.200  -  - 4.200 86/173 �شبكات توزيع الكهرباء )القر�ض الأول(*39
1.779 1.779  -  221 2.000 86/174 مياه عدن الكربى )القر�ض الثاين(*40
2.949 2.949  -  151 3.100 86/177 وادي اجلوف الزراعي*41
 998  998  -  2 1.000 86/188 مياه عدن )قر�ض ا�شايف(*42
3.942 3.942  -  58 4.000 87/189 مياه لبعو�ض*43
6.800 6.800  -  - 6.800 87/199 تقوية طريق �شنعاء - احلديدة*44
5.387 5.387  -  113 5.500 87/204 طريق لودر - مكريا�ض و�شيانة الطرق*45

46
 معهد الأ�شماك وتطويرالتعاونيات 

ال�شمكية )قر�ض ا�شايف(*
87/205 1.500 37  -  1.463 1.463

2.304 2.500  -  - 2.500 88/211 تقوية طريق زبيد - احلديدة*47
2.616 3.462  -  38 3.500 88/215 تطوير املناطق ال�شمالية*48
6.728 8.576  -  24 8.600 88/217الربط الكهربائي و�شلة تعز / عدن*49
9.9388.342  -  62 10.000 88/218 الربط الكهربائي و�شلة عدن/ تعز*50

** قر�س ملغي بالكامل.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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** قر�س ملغي بالكامل.

ملحق رقم  (5)
�شفحة 11  من 19

قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة 1974 - 2013

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2013

ال�صحوبات لغاية

2013/12/31
ال�صــــداد لغاية

2013/12/31

تابع  اجلمهورية اليمنية)9(
2.590 2.830  -  20 2.850 88/220 مياه املكال*51

52
 التنمية الريفية املتكاملة للمرتفعات 

الو�شطى*
89/222 3.500 254  -  3.246 2.016

5.4924.393  -  8 5.500 89/230 الت�شليف الزراعي*53
 - -  - 3.300 3.300 89/232 وادي ح�شرموت الزراعي )املرحلة الثالثة(**54
2.4302.045  -  570 3.000 90/236 طريق حجة - اخل�شم*55
4.3542.911  -  146 4.500 90/251 �شبكات توزيع الكهرباء )القر�ض الثاين(*56
3.0952.375  - 1.905 5.000 92/268 الكيبل البحري �شيمويه )القر�ض الثاين(*57

58
 اعادة تاأهيل من�شاآت الكهرباء واملياه وال�شرف 

ال�شحي يف عدن املت�شررة من ال�شيول*
93/288 2.500 23  -  2.4771.697

7.9994.489  -  1 8.000 96/322 معاجلة مياه جماري �شنعاء*59
6.0002.430  -  - 6.000 97/350 ال�شندوق الجتماعي للتنمية*60
3.298974  -  702 4.000 97/357 تطوير وادي ح�شرموت الزراعي )املرحلة الثالثة(*61
14.1827.968 872 - 18.000 99/383 �شبكات ال�شرف ال�شحي يف �شنعاء62
18.6747.110 1.133 - 26.000 2000/403 طريق �شيحوت - ن�شطون*63
9.8378.580  -  - 28.000 2001/411 تطوير مطار �شنعاء الدويل64
15.0003.645  -  - 15.000 2002/425 ال�شندوق الجتماعي للتنمية )املرحلة الثانية(*65
3.0003.000  -  - 3.000 2002/2  �شوامع ومطاحن الغالل مبيناء ال�شليف )ق.خ.(*66

67
 اإن�شاء خطوط النقل )ماأرب - �شنعاء( على 

التوتر 400ك. ف. وتطوير ال�شبكة  الكهربائية*
2002/435 30.000 - 350 26.7304.380

14.5652.920 2.682 - 15.000 2003/445 طريق ذمار - احل�شينية68
24.5314.270  - - 25.000 2003/447 اإن�شاء حمطة توليد الكهرباء الغازية يف ماأرب*69
14.2713.285  23  - 15.000 2003/453 التقاطعات الرئي�شية يف مدينة �شنعاء70

71
 �شوامع ومطاحن الغالل مبيناء ال�شليف - 

قر�ض اإ�شايف )ق. خ.(*
2004/3 2.000 -  -  2.0002.000

72
 اإ�شتكمال �شبكات ال�شرف ال�شحي يف 

اأمانة العا�شمة - �شنعاء
2004/463 12.000 - 466 10.0302.235

6.0003.360  -  - 6.000 2004/4 فندق �شنعاء خم�ض جنوم )ق.خ.(*73
20.7882.010 1.024 - 26.000 2004/467 الطرق الريفية74

75
 تنمية املجتمعات املحلية - الأ�شغال العامة 

/ املرحلة الثالثة*
2005/477 15.000 -  -  15.000810

7.0003.450  -  - 7.000 2006/5 م�شنع عدن للحديد يف حمافظة حلج )ق.خ.(*76
15.000810  - - 15.000 2005/480 ال�شندوق الجتماعي للتنمية )املرحلة الثالثة(*77
- 140 38 - 15.000 2005/482 مرافق ال�شرف ال�شحي يف �شيئون وترمي78

79
 حمطة توليد الكهرباء الغازية الثانية 

مباأرب وتو�شعة �شبكة النقل
2006/502 30.000 - 1.147 7.821-

- 350 178 - 2007/50812.000 التنمية الزراعية وال�شمكية يف �شاحل ح�شرموت80

81
 م�شنع عدن للحديد يف حمافظة حلج 

)راأ�ض املال العامل( )ق.خ.(*
2007/73.000 -  -  3.0001.155

- -  -  - 2007/51647.000 تطوير مطار �شنعاء الدويل )املرحلة الثانية(82
 - 1.2911.335 - 2007/52010.000 تطوير الطريق البحري يف حمافظة عدن83 

(ق.خ.): م�شروع قطاع خا�س.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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ملحق رقم  (5)
�شفحة 12 من 19

قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة 1974 - 2013

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2013

ال�صحوبات لغاية

2013/12/31
ال�صــــداد لغاية

2013/12/31

تابع  اجلمهورية اليمنية)9(

84
 تطوير مرافق املياه وال�شرف ال�شحي يف 

حمافظة عدن
2008/52610.000 - 62156 - 

 - 1402.939 - 2008/93.000 م�شنع لإنتاج الزجاج يف حمافظة �شنعاء )ق.خ.(85
 -  -  -  - 2008/5337.000 تطوير مطار تعز الدويل86
 - 616.821 - 2009/5418.000 التقاطعات الرئي�شية يف مدينة �شنعاء � مرحلة ثانية 87
 -  -  -  - 2009/108.250 م�شنع لتكرير ال�شكر يف عدن )ق.خ.(88
 - 4.544 -  256 2009/114.800 م�شنع املكال للحديد وال�شلب )ق.خ.(*89
 - 280636 - 2009/54515.000 تنمية الطرق الريفية )املرحلة الثالثة(90
 - 2.2182.621 - 2010/5507.000 حماية مدينة �شنعاء من اأ�شرار ال�شيول 91
 - 5.3726.872 - 2010/56030.000 ال�شندوق الجتماعي للتنمية )املرحلة الرابعة(92

93
 التقاطعات الرئي�ض ية يف مدينة �شنعاء 

)املرحلة الثالثة(
2011/56210.000 - 464 464 - 

 - 1.2061.206 - 2011/56312.000 طريق ذمار � احل�شينية )قر�ض اإ�شايف(94

95
 حمطة توليد الكهرباء الغازية الثانية 

مباأرب وتو�شعة �شبكة النقل )قر�ض اإ�شايف(
2011/56443.000 - 1.3431.343 - 

 -  -  -  - 2012/58118.000 اإن�شاء مزرعة للرياح بقدرة 60 م. و. يف منطقة املخا96

97
 �شبكات ال�شرف ال�شحي يف مدينة �شنعاء 

)املرحلة الرابعة(
2013/58915.000 -  -  -  - 

 -  -  -  - 2013/59410.000 اإعادة اإعمار اأبني98
 -  -  -  - 2013/59618.000 امل�شت�شفى التعليمي اجلامعي - جامعة عدن 99

 -  -  -  - 2013/59730.000 تاأهيل وتو�شعة طريق �شنعاء - احلديدة 100
847.70020.61220.350460.150244.495  جممـــــوع فـــــرعي 

 اجلمهورية اللبنانية)10(
6.0006.000 -  - 77/386.000 �شبكة الكهرباء*1
5.0005.000 -  - 77/395.000 ميناء بريوت*2
18.84316.787 - 91/26322.0003.157 اعادة تاأهيل من�شاآت الكهرباء*3 
8.0006.000 -  - 93/2828.000 اعادة اعمار وبناء امل�شاكن*4 
6.7094.929 -  291 94/3047.000 اعادة تاأهيل من�شاآت الكهرباء )قر�ض اإ�شايف(*5 
30.50023.240 -  - 94/30530.500 حمطة توليد كهرباء الزهراين*6 
9.9945.149 -  6 95/31710.000 مياه �شيدا و�شور و�شواحيهما*7 
8313.9459.460 - 96/32315.000 املدار�ض املهنية والتقنية8 

 9
 اإعادة التاأهيل الداري للموؤ�ش�شات العامة 

وامل�شالح امل�شتقلة*
96/3256.000 5  -  5.9953.587

10
 اإعادة اإعمار البنى الأ�شا�شية والأبنية 

املت�شررة من العدوان ال�شرائيلي*
96/33113.500 -  -  13.4386.574

23.00012.540  -  - 97/35523.000 اجلامعة اللبنانية )القر�ض الأول(*11
5.8271.903  -  - 97/3566.000 طريق ال�شنية - جباب احلمر/الهرمل12

13
 مداخل بريوت اجلنوبية، طريق الأوزاعي 

وطريق خلدة/الكوكودي*
98/36312.0006.076 - 5.9243.544

14
 الربط الكهربائي على التوتر 400 ك.ف. 

بني لبنان و�شوريا*
2000/4008.000 -  - 4.0722.940

(ق.خ.) : م�شروع قطاع خا�س.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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ملحق رقم  (5)
�شفحة 13 من 19

قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة 1974 - 2013

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2013

ال�صحوبات لغاية

2013/12/31
ال�صــــداد لغاية

2013/12/31

 تابع اجلمهورية اللبنانية)10(

15
 نقل مياه الليطاين اىل اجلنوب اللبناين 

لأغرا�ض الري وال�شرب- من�شوب 800 مرت
2001/41831.000 - 2.0658.6841.960

1196.402950 - 2002/4237.000 مركز التحكم يف ال�شبكة الكهربائية اللبنانية16
5429.3135.390 - 2002/43017.000 تطوير البنى الأ�شا�شية مبدينة بريوت17
4.4171.517 -2003/4396.0001.583 اجلامعة اللبنانية )القر�ض الثاين(*18
97021.5604.300 - 2003/44930.000 تطوير �شبكة الطرق والتقاطعات الرئي�شية19
 - 3541.672 - 2006/4959.000 التطوير الإداري20

21
 تطوير مرافق املياه وال�شرف ال�شحي يف 

بع�ض املناطق اللبنانية
2006/49625.000 - 2.5303.949 - 

 - 4.00612.852 - 2006/50030.000 اإعادة تاأهيل البنى الأ�شا�شية املت�شررة بالعدوان22

23
 اإعادة تاأهيل من�شاآت القطاع اخلا�ض 

املت�شررة من العدوان الإ�شرائيلي**
2006/50525.00025.000 -  -  - 

24
 اإعادة تاأهيل من�شاآت الكهرباء املت�شررة من 

العدوان الإ�شرائيلي
2006/50635.000 -  -  -  - 

25
 طريق �شري ال�شنية � جباب احلمر � 

الهرمل )قر�ض ثان(
2008/5276.000 - 9252.136 - 

393.00036.11811.595228.232121.770 جممـــــوع فـــــرعي 
 اململكة املغربية)11(
2.198 2.198  -  802 3.000 10ب/75 موا�شالت �شلكية ول �شلكية*1 
5.746 5.746  - 1.254 7.000 76/20 ري بني عمري*2 
9.000 9.000  -  - 9.000 77/33 تدعيم القر�ض الفالحي )القر�ض الأول(*3 
9.000 9.000  -  - 9.000 77/41 اأ�شمنت وجدة*4 
5.000 5.000  -  - 5.000 80/54 الغرب الزراعي*5 
7.500 7.500  -  - 7.500 81/74 احلوز الأو�شط )القر�ض الأول(*6 
7.500 7.500  -  - 7.500 82/76 احلوز الأو�شط )القر�ض الثاين(*7 
 165  165  - 1.135 1.300 82/85 مياه ال�شرب للمناطق الريفية*8 

 9
 الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية العربي 

امل�شرتك اخلام�ض )املحطات الأر�شية(*
82/103 1.000 -  -  1.000 1.000

7.500 7.500  -  - 7.500 83/121 التنمية الزراعية يف حو�ض اللوك�ض )القر�ض الأول(*10
8.000 8.000  -  - 8.000 84/134 الت�شليف الفالحي )القر�ض الثاين(*11
 594  594  -  6  600 84/153 تخفيف املخاطر الزلزالية*12
10.213 10.213  - 4.787 15.000 85/168 �شد اآيت اأيوب للري والكهرباء*13
5.0005.000  -  - 86/1765.000 ري ت�شاوت ال�شفلي*14
12.09712.097  - 2.903 87/19115.000 �شد اأولوز والتنمية الزراعية يف وادي �شو�ض*15
14.13714.137  - 2.863 88/21217.000 �شد املنع وري الأرا�شي يف �شهل الغرب*16
3.1003.100  -  900 89/2234.000 �شد اأ�شمري وتزويد منطقة تطوان مبياه ال�شرب*17
12.00012.000  -  - 89/23112.000 الت�شليف الفالحي )القر�ض الثالث(*18
49.45841.968  -  542 90/23750.000 �شد املجاعرة*19

20
 اعادة تاأهيل البنى الأ�شا�شية املت�شررة من 

الفي�شانات*
90/2492.500 33  -  2.4672.467

26.01722.252  - 3.983 91/26430.000 ري منطقة دكالة العليا )املرحلة الأوىل(*21

** قر�س ملغي بالكامل.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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ملحق رقم  (5)
�شفحة 14 من 19

قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة 1974 - 2013

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2013

ال�صحوبات لغاية

2013/12/31
ال�صــــداد لغاية

2013/12/31

 تابع اململكة املغربية)11(
18.00015.965  -  - 92/26718.000 الطريق ال�شريع الرباط - العرائ�ض*22
12.74912.749  - 5.251 93/28118.000 الت�شليف الفالحي )القر�ض الرابع(*23
15.80312.709  - 2.697 93/29018.500 �شد �شيدي ال�شاهد*24

25
 تقوية �شبكات النقل الداخلية اخلا�شة 

بالربط الكهربائي بني املغرب واأ�شبانيا*
94/29918.500 4.628 -  13.87211.422

26
 التنمية الزراعية يف حو�ض اللوك�ض

 )القر�ض الثاين(*
94/3003.000 22  -  2.9782.318

19.46314.225  -  537 94/30320.000 ري �شهل الغرب ) املرحلة الثانية (*27
19.87714.846  - 3.123 95/30623.000 الطريق ال�شريع الرباط - فا�ض*28
14.0109.379  - 2.990 95/31517.000 �شد املجاعرة )الوحدة( القر�ض الثاين*29
10.0008.235  -  - 95/31610.000 مكافحة اآثار اجلفاف*30
 -  -  - 7.000 96/3307.000 مياه ال�شرب ملدينة مكنا�ض**31
11.9058.242  - 1.095 96/33513.000 مينائي ال�شيد يف اأكادير وطانطان*32

33
 تقوية �شبكات النقل الداخلية اخلا�شة 

بالربط الكهربائي بني املغرب واأ�شبانيا 

)قر�ض اإ�شايف(*

96/3377.000 3.428 -  3.5722.504

34
 �شدي د�شر الواد واآيت م�شعود للكهرباء 

والري ومياه ال�شرب )القر�ض الأول لتمويل 

ال�شدين(*

97/34415.000 5.886 -  9.1145.334

35
�ش��دي د�ش��ر ال�واد واآي�ت م�شع�ود للكهرب��اء 

وال�ري ومي�اه ال�ش�رب )القر�ض الثاين 

لتمويل حمطتي الكهرباء(*

97/34515.000 8.796 - 6.2043.722

36
 الطريق ال�شريع الدار البي�شاء - �شطات 

)الق�شم الثاين(*
98/36416.000 4.031 - 11.9695.885

14.3662.702 - 3.634 98/37818.000 تنمية ال�شكن الجتماعي يف مدينة اأكادير*37
8.0344.260 - 8.966 99/38017.000 �شد اآيت حمو وتزويد اأكادير الكربى باملياه*38
9.3772.700 -  - 99/38910.000 تو�شعة مطار حممد اخلام�ض*39

40
 حمطة حتويل الطاقة عن طريق ال�شخ 

)�شالل اأفورار(*
2000/39725.000 2.736 - 22.26410.264

11.9014.861 - 3.099 2001/41615.000 الطريق ال�شريع الدار البي�شاء - اجلديدة*41

42
 تعلية �شد �شيدي حممد بن عبد اهلل 

واإن�شاء �شد بو خمي�ض*
2002/42118.000 -  - 8.1495.150

26019.5975.130 - 2003/44620.000 الكهربة القروية43
8.6142.504 -5.386 2003/45114.000 الطريق ال�شريع تطوان - الفنيدق*44
14.8333.763 -15.167 2003/45230.000 الطريق ال�شريع �شطات - مراك�ض )املرحلة الأوىل(*45

46
 الطريق ال�شريع بني ميناء طنجة 

املتو�شطي والطريق ال�شريع ال�شمايل*
2004/46035.000 5.378- 29.6225.962

5.9561.200 - - 2004/4707.000 �شد ويركان لتزويد مراك�ض باملياه*47

48
 الطريق ال�شريع بني ميناء طنجة 

املتو�شطي والطريق ال�شريع ال�شمايل - 

الق�شم الثالث*

2005/47320.000 2.921- 17.0793.415

28.7384.138 - 262 2005/48529.000 الطريق ال�شريع مراك�ض - اأكادير*49

** قر�س ملغي بالكامل.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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ملحق رقم  (5)
�شفحة 15 من 19

قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة 1974 - 2013

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2013

ال�صحوبات لغاية

2013/12/31
ال�صــــداد لغاية

2013/12/31

 تابع اململكة املغربية)11(

50
 �شد وادي الرمل لتزويد ميناء طنجة - 

املتو�شط باملياه*
2005/4869.000 -  - 9.0001.470

31.0003.560 -   - 2006/49131.000 الطريق ال�شريع مراك�ض - اأكادير )قر�ض ثان(*51

52
 تعميم ودمج تكنولوجيا املعلومات يف قطاع 

التعليم املدر�شي احلكومي*
2006/49815.000 - - 4.7721.640

66814.309860 - 2006/50315.000 الطرق القروية53
29.9412.581 -59 2007/51230.000 الطريق ال�شريع فا�ض - وجدة*54

55
 تزويد اأقاليم تاونات و�شف�شاون و�شيدي 

قا�شم وميناء طنجه - املتو�شط باملياه
2007/51415.000 - 3218.020 405 

 - 4.27819.476 - 2007/51723.000 �شد وادي مارتيل56

57
 الطريق ال�شريع فا�ض � وجده )مقطع تازة � 

وجدة( قر�ض ثان*
2008/53427.0005.248 - 21.752 - 

 - 1.65320.000 - 2008/53820.000 تو�شعة الطريق ال�شريع الدار اليب�شاء � الرباط* 58 
 - 1.96512.265 - 2009/54015.000 �شد زرار59
 - 3.2205.408 - 2009/54620.000 تزويد منطقتي طنجة وطنطان 60

 - 17.34532.571 - 2010/54955.000 الطريق ال�شريع بر�شيد � بنى مالل 61 
 - 3.6366.391 - 2010/55612.000 �شد دار خروفة 62
 - 21.96938.008 - 2010/55850.000ميناء طنجة املتو�شط الثاين 63
 -  -  -  - 2011/56830.000القطار فائق ال�شرعة - طنجة - الدار البي�شاء64
 - 2.9932.993 - 2012/57930.000الطريق ال�شريع اجلديدة - اآ�شفي65
 -  -  -  - 2012/5847.000تزويد منطقة تطوان مبياه ال�شرب66
 -  -  -  - 2013/60250.000ميناء طنجة املتو�شط الثاين )املرحلة الثانية(67

1.147.900121.54658.308821.646380.539 جممـــــوع فـــــرعي 
 مملكة البحرين)12(
5.0005.000 -  - 77/445.000 كهرباء البحرين*1 

2
 الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية العربي 

امل�شرتك ال�شاد�ض )كيبل اخلليج البحري/ 

البحرين، قطر، المارات(*

83/1133.000 -  - 3.0003.000

3
 الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية العربي 

امل�شرتك ال�شابع )كيبل اخلليج البحري/ 

الكويت، البحرين(**

84/1423.0003.000 -  -  - 

7575 - 87/2015.5005.425 الطرق*4 
10.1069.275 - 91/25811.000894 تطوير الطرق*5 
19.99818.910 - 91/25921.0001.002 تطوير مركز ال�شلمانية الطبي )القر�ض الأول(*6 
7.6527.652 - 95/30811.0003.348 تطوير مركز ال�شلمانية الطبي ) القر�ض الثاين(*7 
14.4209.800 - 96/33415.000580 الإ�شكان يف دولة البحرين )القر�ض الأول(*8 

 9
 نقل وتوزيع املياه من حمطة احلد لنتاج 

الكهرباء واملاء*
97/34921.0001.450 - 19.55011.906

8.8885.626 - 97/36010.0001.112 ربط حمطة احلد بال�شبكة الكهربائية*10
11.1587.740 - 98/36715.0003.842 معاجلة وا�شتخدام مياه ال�شرف ال�شحي*11
16.8789.295 -  - 98/37025.000 منطقة احلد ال�شناعية*12

** قر�س ملغي بالكامل.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة 1974 - 2013

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2013

ال�صحوبات لغاية

2013/12/31
ال�صــــداد لغاية

2013/12/31

تابع  مملكة البحرين)12(
20.00010.800 -  - 99/38120.000 ال�شكان يف مملكة البحرين )القر�ض الثاين(*13
3.0003.000 -  - 2001/13.000  م�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي )ق.خ.(*14
20.9567.920 -  - 2001/41725.000 تو�شعة منظومتي توليد ونقل الكهرباء*15
9.3842.430 -  - 2004/46515.000 ميناء خليفة بن �شلمان*16
7.0001.730 - 2005/47814.0007.000 تطوير �شبكة نقل الطاقة الكهربائية*17
 -  -  -  - 2006/50419.000 اإن�شاء معرب �شرتة البحري18

19
 تطوير �شبكة نقل الطاقة الكهربائية على 

التوترين 220 ك.ف. و 66 ك.ف.* 
2009/54430.000 - 3.68616.740 - 

 - 2.4722.472 - 2011/57530.000 تطوير �شبكة نقل املياه20
301.50027.6526.158196.278114.160 جممـــــوع فـــــرعي 

 جمهورية ال�ضومال الدميقراطية)13(
 1)1(

4.571264 - 76/236.4001.250 امل�شتوطنات املروية ما بني النهرين* 
2.098235 -  - 77/352.500 طريق هرجي�شا - بوراما*2 
5.500362 -  - 77/365.500 طريق جلوين - جلب )القر�ض الأول(*3 
 - 1.258 -  - 79/521.600 مكافحة مر�ض النوم احليواين )املرحلة الأوىل( *4 

 5
 الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية العربي 

امل�شرتك الثالث 
81/661.700 -  - 1.434 - 

 - 3.015 -  - 81/735.000 مياه مقدي�شو الثاين *6 
 - 3.499 - 82/773.5001 طريق جلوين - جلب )قر�ض ا�شايف( *7 
 - 1.763 -  - 82/802.000 كهرباء مقدي�شو8 

 9
 الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية العربي 

امل�شرتك اخلام�ض )املحطات الأر�شية(
82/991.200 -  -  -  - 

 - 682 -  - 83/1125.000 طريق اأفقوي - بيدوا *10
 -  -  -  - 84/1374.800 تو�شيع حمطة كهرباء اجلزيرة11
 -  -  - 84/1431.5001.500 تطوير ال�شيد البحري يف ال�شمال**12

23.821861 - 40.7002.751 جممـــــوع فـــــرعي 
 اجلمهورية ال�ضالمية املوريتانية)14(
5.2005.200 -  - 76/215.200 حمطة كهرباء نواذيبو*1 
7.0007.000 -  - 76/257.000 طريق نواك�شوط - كيفا )مقطع اأ�شرم / كيفا( *2 
9.9999.999 -  1 79/4910.000 ا�شتغالل مناجم حديد القلب )القر�ض الأول( *3 
1.5001.500 -  - 81/751.500 �شيانة طريق بوغي - كيهيدي *4 
200200 -  - 82/81200 كهرباء نواذيبو )قر�ض ا�شايف( *5 
388388 -  12 82/86400 مياه ال�شرب للمناطق الريفية *6 

7
 الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية العربي 

امل�شرتك اخلام�ض )املحطات الأر�شية(*
82/1041.200 77  - 1.1231.123

3.0003.000 -  - 82/1053.000 كهرباء نواك�شوط )القر�ض الأول(*8
2.3002.300 -  - 83/1062.300 كهرباء نواك�شوط )القر�ض الثاين(*9

2.1002.100 -  - 83/1192.100 الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية يف نواذيبو*10
2.0002.000 -  - 84/1352.000 الت�شليف المنائي )القر�ض الأول(*11
4.4982.875 -  2 84/1394.500 اخلدمات التعليمية وال�شحية والبيطرية*12

* م�شروع اكتمل تنفيذه.
(1) خف�س القر�س من 6.40 مليون د.ك اإلى 5.15 مليون د.ك ب�شبب تغيير و�شف الم�شروع.

** قر�س ملغي بالكامل.
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قرو�س
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خلل

عـام 2013

ال�صحوبات لغاية

2013/12/31
ال�صــــداد لغاية

2013/12/31

 تابع اجلمهورية ال�ضالمية املوريتانية)14(
3.4002.112 -  - 85/1633.400 تنمية الواحات )املرحلة الأوىل(*13
2.7751.315 -  425 86/1783.200 تطوير ال�شيد التقليدي يف نواذيبو*14
2.8002.800 -  - 86/1862.800 مق�شما الهاتف والتلك�ض يف نواك�شوط*15
1.3001.300 -  - 87/2021.300 ا�شتغالل مناجم حديد القلب )القر�ض الثاين(*16
277277 -  723 87/2031.000 الت�شليف المنائي )القر�ض الثاين(*17
7.5001.212 -  - 88/2167.500 تزويد الوليات بالكهرباء*18
3.088769 -  88/2193.10012 طريق بوغي � كيهيدي )القر�ض الثاين(*19
4.989955 -  11 89/2275.000 ال�شبكة الف�شائية الوطنية*20
6.0006.000 -  - 92/2696.000 ا�شتغالل منجم املهودات*21
6.472832 -  28 93/2896.500 طريق نواك�شوط - اكجوجت - اطار*22
2.4002.050 -  - 94/2972.400 تنمية الواحات ) املرحلة الثانية(*23
1779.3187.008 - 95/31310.000 مياه نواذيبو*24
4.5373.837 -  63 96/3364.600 تو�شعة حمطة توليد الكهرباء بنواك�شوط*25
443.3492.075 - 97/3433.500 مياه ال�شرب للمدن الداخلية26
2.0402.040 - 1.460 97/3473.500 طريق األق - مقطع الأحجار*27

28
 نقل الطاقة الكهرومائية من �شد ماننتايل 

اىل موريتانيا*
97/3528.000 -  - 7.3713.608

29
 تاأهيل وبناء �شدود �شغرية يف املنطقة 

املجاورة لأ�شرم*
98/3753.500 -  - 3.3271.484

3.8631.133 -  - 2001/4084.000 ربط بوكي ب�شبكة كهرباء ماننتايل*30
14.0001.075 -  - 2001/41414.000 تخفيف عبء الدين*31
15.5653.870  -  - 2001/41916.000 طريق نواك�شوط - نواذيبو*32
1229.8763.850 - 2003/45430.000 تزويد نواك�شوط مبياه ال�شرب من نهر ال�شنغال*33
6.8851.197 -  - 2004/4687.000 تو�شعة حمطة توليد كهرباء نواذيبو34
673.629490 - 2005/4754.000 �شبكة توزيع مياه نواذيبو35
8989 - 2005/4812.0001.911 حمطات توليد الكهرباء يف املدن الداخلية*36
1.5994.321270 - 2007/50911.000 طريق اأطار - جتكجة37
 - 1.36412.600 - 2007/51013.000 تطوير خدمات املياه والطرق يف املناطق الريفية38

39
 تزويد مدينة نواك�شوط مبياه ال�شرب من 

نهر ال�شنغال )قر�ض اإ�شايف(*
2007/51137.000 - 23833.616 - 

40
 عمليات الإيجار املايل للم�شروعات واملن�شاآت 

اخلا�شة ال�شغرية واملتو�شطة )ق.خ.(*
2007/61.000 -  - 1.0001.000

41
 امل�شروع ال�شتعجايل ملياه ال�شرب 

والكهرباء مبدينة نواك�شوط*
2007/52315.000 - 1213.340 - 

 42
 اإعادة تاأهيل طريق الأمل )الق�شمني الثاين 

والرابع(
2008/53119.000 - 1.5547.524 - 

43
 امل�شروع ال�شتعجايل ملياه ال�شرب 

والكهرباء مبدينة نواك�شوط )اإ�شايف(*
2008/53510.000 - 2088.800 - 

44
 امل�شروع ال�شتعجايل لكهرباء نواك�شوط 

)قر�ض تكميلي(*
2009/54710.000 - 9659.757 - 

 - 6773.740 - 2010/55510.000 �شبكة توزيع املياه يف مدينة نواك�شوط45

(ق.خ.) : م�شروع قطاع خا�س.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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قرو�س
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 تابع اجلمهورية ال�ضالمية املوريتانية)14(

46
 تطوير منظومتي توليد ونقل الكهرباء يف 

نواك�شوط
2011/56930.000 - 2.1854.462 - 

 - 98 44  - 2011/5708.000 تزويد منطقة اأفطوط ال�شرقي مبياه ال�شرب47

48
 تزويد املدن والقرى ال�شرقية مبياه ال�شرب 

من حو�ض الظهر
2012/58020.000 -  84 84 - 

49
 تطوير حمطات توليد الكهرباء يف املدن 

الداخلية
2012/5883.000 - 1.2291.229 - 

50
 اإن�شاء مزرعة للرياح بقدرة 30 م. و. يف 

مدينة نواك�شوط
2013/59014.000 - 3.2613.261 - 

51
 طريق النعمة - حدود جمهورية مايل 

)الق�شم الثالث(
2013/5939.000 -  -  -  - 

 -  -  -  - 2013/5959.000 مطار نواك�شوط الدويل اجلديد52

53
 مياه ال�شرب وتنمية الواحات يف املناطق 

الريفية
2013/60120.000 -  -  -  - 

430.7004.72513.723287.99490.333 جممـــــوع فـــــرعي 
 �ضلطنة عمان)15(

4.4834.483 - 76/296.0001.517 ا�شتغالل الغاز*1
3.0003.000 -  - 80/593.000 خط غاز مريرات �شحار*2
3.0003.000 -  - 83/1203.000 الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية*3
2.9732.973 - 84/1293.00027 حمطة كهرباء �شحار - الربميي*4
1.2941.294 - 85/1623.0001.706 تنمية الرثوة ال�شمكية*5
1.7691.769 - 86/1873.0001.231 املرحلة الرابعة ل�شتغالل الغاز الطبيعي*6 
4.6234.623 - 87/1966.0001.377 حتلية املياه وكهرباء العا�شمة*7

8
 ا�شتغالل الغاز الطبيعي )اجلزء الثاين من 

املرحلة الرابعة(*
91/2577.000203 - 6.7976.797

4.1404.140 - 92/2666.0001.860 تطوير ميناء قابو�ض*9

10
 حمطة توليد الكهرباء وحتلية املياه بالغربة 

)املرحلة الرابعة(*
94/2949.5001.605 - 7.8957.895

4.7514.751 - 94/3026.0001.249 املناطق ال�شناعية يف الر�شيل ونزوى*11

12
 حمطة توليد الكهرباء وحتلية املياه بالغربة 

)املرحلة اخلام�شة(*
95/3109.000821 - 8.1798.179

15.00015.000 -  - 97/35415.000 تطوير ميناء �شاللة*13
10.60310.603 - 99/38811.000397 امدادات مياه حو�ض امل�شرات*14
7.0217.021 - 2000/4019.5002.479 مياه حو�ض رمال ال�شرقية*15
3.8053.805 - 2002/4314.500695 تطوير ميناء خ�شب*16
5.2225.222 - 2003/4416.000778 تاأهيل طريق نزوى - ثمريت )املرحلة الثانية(*17
13.33313.333 - 2004/46622.0008.667 تو�شعة ميناء �شاللة )املرحلة الثانية(*18
5.8955.895 - 2005/47910.0004.105 طريق الأ�شخرة - اخلوميه - �شن�ّة*19
9.0799.079 - 2005/48740.00030.921 طريق م�شقط اجلنوبي ال�شريع*20
2.8252.825 - 2006/48920.00017.175 اإزدواجية طريق العامرات - قريات*21
 -  -  - 2006/50135.00035.000 ميناء الدقم**22

** قر�س ملغي بالكامل.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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ملحق رقم  (5)
�شفحة 19 من 19

قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة 1974 - 2013

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2013

ال�صحوبات لغاية

2013/12/31
ال�صــــداد لغاية

2013/12/31

تابع  �ضلطنة عمان)15(

23
 اإعادة اإعمار البنى الأ�شا�شية واملن�شاآت 

املت�شررة من اإع�شار جونو*
2007/51960.00052.700 - 7.3007.300

 - 20.000 -  - 2007/50720.000 ازدواجية طريق ثمريت � �شاللة*24
152.984132.984 -317.500164.516 جممـــــوع فـــــرعي 

 فل�ضطني)16(
846846 - 85/1583.0002.154 ري وادي الفارعة* 1 
4.831896 -  - 97/3405.000 تو�شيع وتقوية طريق �شالح الدين*2 
2.999381 -  1 97/3413.000 تطوير اخلدمات ال�شحية*3 
3.000457 -  - 97/3423.000 تاأهيل اخلدمات التعليمية*4
-2.700 -  300 98/3763.000 التنمية الريفية*5
14.3752.579 -17.0002.456 جممـــــوع فـــــرعي 

 جمهورية جيبوتي)17(

1
 الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية العربي 

امل�شرتك الثالث*
81/671.000 -   - 1.0001.000

1.5001.500 -   - 82/891.500 تطوير ميناء جيبوتي*2

3
 الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية العربي 

امل�شرتك اخلام�ض )املحطات الأر�شية(*
82/981.100 251  - 849849

4
 تطوير الطاقة الكهربائية الأول )تو�شيع 

حمطة كهرباء بولو�ض(*
83/1163.000 491  - 2.5092.509

1.8901.890 -  10 84/1301.900 تنمية الرثوة احليوانية*5

6
 الكيبل البحري بني جنوب �شرق اآ�شيا 

وغرب اأوروبا عرب ال�شرق الأو�شط، �شيمويه 

)القر�ض الأول(*

85/1591.900 2  - 1.8981.898

 -  -  -  700 86/171700 الت�شليف المنائي**7
287287 -  113 87/197400 تطوير الت�شالت*8
1.5001.102 -  - 91/2621.500 الكيبل البحري  )�شيمويه الثاين(*9

2.9991.331 -  1 98/3733.000 تطوير حمطة كهرباء بولو�ض )املرحلة الثانية(*10
 -  -  - 99/3903.0003.000 تطوير ميناء جيبوتي )املرحلة الرابعة(**11
4.8421.952 -  - 2000/3955.000 الإ�شكان الإجتماعي*12
3.693824 -  - 2001/4124.000 تطوير التعليم13
2.917787 -  83 2002/4363.000 تطوير حمطة كهرباء بولو�ض )املرحلة الثالثة(*14
6406.000725 - 2003/4566.000 الإ�شكان الإجتماعي )املرحلة الثانية(*15
3.979490 -  - 2004/4714.000 تطوير حمطة كهرباء بولو�ض )املرحلة الرابعة(*16
 - 7731.658 - 2006/4975.000 اإن�شاء جامعة جيبوتي17
 - 4.1455.597 - 2008/5327.000 تاأهيل من�شاآت مياه ال�شرب مبدينة جيبوتي18
 -  -  -  - 2010/5519.000 تطوير منظومتي التوليد والنقل يف مدينة جيبوتي19
 -  831  831  - 2012/57710.000 ميناء تاجورا20
 -  -  -  - 2013/59810.000 تاأهيل �شبكة توزيع مياه ال�شرب مبدينة جيبوتي21

82.0004.6526.38943.94817.143 جممـــــوع فـــــرعي 

7.986.053772.376251.4635.356.5462.698.268املجمـــــوع الكلـــي 

** قر�س ملغي بالكامل.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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قرو�ض ال�صندوق المقدمة لتمويل الم�صروعات العربية الم�صتركة

خلل الفترة 2013-1974

)األف دينار كويتي(

ملحق رقم  (6)
�شفحة 1 من 3

الم�صروع / الدولةت�صل�صل
رقم 

القر�س

قيمة

 القـر�س

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2013

ال�صحوبات 

لغاية

2013/12/31

ال�صــــداد

لغاية

2013/12/31

الت�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية العربي الم�ضترك الأول:1

248248-1030052اأ/75     اجلزائر*

2.1982.198-103.000802ب/75     املغرب*

طريق عدن - تعز:2

3.8003.800 -  - 223.800اأ/76     اليمن*

6.5006.500 -  - 226.500ب/76     اليمن*

وحدة الختبارات الجوية:3

1.9301.930  - 80/552.00070      اجلزائر*

الت�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية العربي الم�ضترك الثاني:4

567567 - 80/585.0004.433     الأردن*

1.7821.782 - 80/602.700918     �شوريا*

الت�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية العربي الم�ضترك الثالث:5 

 - 1.434 -  - 81/661.700     ال�شومال*

1.0001.000 -  - 81/671.000     جيبوتي*

1.4001.400 -  - 81/681.400     اليمن*

1.3001.300 -  - 81/691.300     اليمن*

الت�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية العربي الم�ضترك الرابع:6

4.3474.347 - 81/714.500153     اجلزائر*

3.7003.700 -  - 81/723.700     تون�س*

ال�ضمنت الأبي�ض العربي الم�ضترك )الأردن - �ضوريا(:7

5.0005.000 -  - 82/785.000     الأردن*

مياه ال�ضرب للمناطق الريفية:8

700700 -  - 82/82700     الأردن*

512512 - 82/8360088     تون�س*

1.7271.727 - 82/841.80073     ال�شودان*

165165 - 82/851.3001.135     املغرب*

388388 - 82/8640012     موريتانيا*

1.5001.500 -  - 82/871.500     اليمن*

620620 - 82/8870080     اليمن*

طريق طرطو�ض - الالذقية:9

6.0006.000 -  - 82/936.000     �شوريا *

الت�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية العربي الم�ضترك الخام�ض:10
(املحطات الأر�شية)

1.0001.000 -  - 82/951.000     �شوريا*

1.0001.000 -  - 82/961.000     الأردن*

1.2001.200 -  - 82/971.200     اليمن*

*  الم�شروعات التي تم تنفيذها.
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قرو�ض ال�صندوق المقدمة لتمويل الم�صروعات العربية الم�صتركة

خلل الفترة 2013-1974

)األف دينار كويتي(

ملحق رقم  (6)
�شفحة 2 من 3

الم�صروع / الدولةت�صل�صل
رقم 

القر�س

قيمة

 القـر�س

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2013

ال�صحوبات 

لغاية

2013/12/31

ال�صــــداد

لغاية

2013/12/31

849849 - 82/981.100251     جيبوتي*

 -  -  -  - 82/991.200     ال�شومال

1.0771.077 - 82/1001.300223     ال�شودان*

997997 - 82/1011.0003     تون�س*

1.0001.000 -  - 82/1021.000     اجلزائر*

1.0001.000 -  - 82/1031.000     املغرب*

1.1231.123 - 82/1041.20077     موريتانيا*

1.0001.000 - -86/1721.000     �شوريا*

الت�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية العربي الم�ضترك ال�ضاد�ض:11
(كيبل اخلليج البحري: البحرين - قطر - المارات) 

3.0003.000 -  - 83/1133.000     البحرين*

طريق الزرقاء - المفرق - الحدود ال�ضورية:12

4.0004.000 -  - 83/1184.000     الأردن*

طريق دم�ضق - ال�ضنمين - الحدود الأردنية:13

9.0009.000 -  - 83/1289.000     �شوريا*

الخرائط الجيولوجية والمائية لليمن:14

1.0491.049 - 84/1321.200151     اليمن*

989989 - 84/1331.200211     اليمن*

الت�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية العربي الم�ضترك الخام�ض:15
( املحطة الأر�شية عرب�شات)

 - 4.373 -  - 84/1415.000     العراق

الت�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية العربي الم�ضترك ال�ضابع:16
(كيبل اخلليج البحري: البحرين - الكويت)

 -  -  - 84/1423.0003.000     البحرين**

تخفيف المخاطر الزلزالية:17

996996 - 83/1174.7003.704     اجلزائر*

268268 - 84/148450182     الأردن*

527527 - 84/14957548     تون�س*

50363 -  - 84/150525     العراق*

564564 - 84/15157511     �شوريا*

599599 - 84/1526001     اليمن*

594594 - 84/1536006     املغرب* 

1.6131.613 - 96/3323.5001.887     اجلزائر (القر�س الثاين)

** قر�س ملغي بالكامل.*  الم�شروعات التي تم تنفيذها.
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قرو�ض ال�صندوق المقدمة لتمويل الم�صروعات العربية الم�صتركة

خلل الفترة 2013-1974

)األف دينار كويتي(

ملحق رقم  (6)
�شفحة 3 من 3

الم�صروع / الدولةت�صل�صل
رقم 

القر�س

قيمة

 القـر�س

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2013

ال�صحوبات 

لغاية

2013/12/31

ال�صــــداد

لغاية

2013/12/31

م�ضنع المبيدات العربي الم�ضترك )�ضوريا - الأردن(:18

- -  - 84/1541.9001.900     �شوريا**

الروي�ضد لتطوير حو�ض الحماد )العربي الم�ضترك(:19

1.4961.496-86/1841.5004     الأردن* 

التنف الرائد لتطوير حو�ض الحماد )العربي الم�ضترك(:20

1.7001.700--86/1851.700     �شوريا*

طريق حماة - �ضراقب وطريق عين عي�ضى - قنطاري:21

7.9697.741-88/2148.00031      �شوريا*

الربط الكهربائي لليمن:22

8.5766.728-88/2178.60024     اليمن*

9.9388.342-88/21810.00062     اليمن*

الربط الكهربائي بين الأردن وم�ضر:23

10.50010.500-  - 89/23310.500     الأردن*

30.76127.937- 89/23434.1003.339     م�شر*

الربط الكهربائي بين تون�ض وليبيا:24

17.8009.720-  - 90/24317.800     تون�س*

1.416787- 90/2442.200784     ليبيا*

الربط الكهربائي بين المغرب واأ�ضبانيا:25
(تقوية �شبكات النقل الداخلية)

13.87211.422- 94/29918.5004.628     املغرب*

3.5722.504- 96/3377.0003.428     املغرب (قر�س ا�شايف)*

الربط الكهربائي بين الأردن و�ضوريا:26

19.50013.685-  - 95/31119.500     الأردن*

28.22317.290-  - 95/31230.000     �شوريا 

الربط الكهربائي بين �ضوريا وتركيا:27

23.06410.714- 95/31426.0002.936     �شوريا*

الربط الكهربائي بين ليبيا وم�ضر:28

9.4106.650- 96/32612.0002.590     ليبيا*

الربط الكهربائي بين لبنان و�ضوريا:29

4.0722.940-  - 2000/4008.000     لبنان

خط الغاز الطبيعي العري�ض - العقبة:30

 12.776 12.776- 2002/42717.0004.224     م�شر*

خط الغاز العربي - المرحلة الثالثة )مقطع حلب - كل�ض(:31

-  1.881 -  - 2008/52910.000     �شوريا

291.666231.825-349.12541.520المجموع

** قر�س ملغي بالكامل.*  الم�شروعات التي تم تنفيذها.
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المعونات المعتمدة 

خلل الفترة 2013-1974

)األف دينار كويتي(

ملحق رقم  (7)

الجهة الم�صتفيدة
عدد 

المعونات

قيمة 

المعونات 

المعتمدة

مبالغ 

ملغاة

�صافي 

المعونات 

المعتمدة

الن�صبة 

للإجمالي 

)%(

اجمالي ال�صحوبات
ر�صيد 

المعونات 

المقررة
خلل

2013 

حتـى 

2013/12/31

اأوًل: المعونات القطرية:

459.815649.7515.51326.1993.553 اململكة الأردنية الها�شمية1

124.7201334.5872.61.3533.934653 اجلمهورية التون�شية2

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 3
 -91.6355511.0840.671.084 ال�شعبية

2413.45269012.7637.23588.4454.318 جمهورية ال�شودان4

 -657 -58201636570.4 جمهورية العراق5

852610 -91.520581.4620.8 اململكة العربية ال�شعودية6

2.068845 -163.8209072.9131.6 اجلمهورية العربية ال�شورية7

45280 -36253003250.2 دولة ليبيا8

4515.93542615.5098.71.98110.7814.727 جمهورية م�شر العربية9

4511.20653710.6696.01.9787.6892.980 اجلمهورية اليمنية10

3.2161.83253.114102 -233.216 دولة الكويت11

3517.1471.16515.9829.06649.4316.551 اجلمهورية اللبنانية12

4.2121.044 -255.5102545.2563.0 اململكة املغربية13

 -185 -719491850.1 دولة الإمارات العربية املتحدة14

1.295300 -111.7101151.5950.9 مملكة البحرين15

 -36 -15014360.02 دولة قطر16

 -234 -3320862340.1 جمهورية ال�شومال الدميقراطية17

296.2357705.4653.11885.118346 اجلمهورية الإ�شالمية املوريتانية18

144.725194.7062.61364.605100 �شلطنة عمان19

17228.5151.06827.44715.45327.37967  فل�شطني20

1.10812 -71.150301.1200.6 جمهورية جيبوتي21

540132.3217.358124.96270.27.17598.47426.488 جمموع املعونات القطرية

49158.5055.52252.98329.82.87548.5694.414 ثانيًا: المعونات القومية:

1031190.82612.880177.945100.010.050147.04330.902الإجمايل

123.92613.40092.71831.208 -123.926ثالثًا: البرنامج العاجل لدعم فل�ضطين*

* قيمة الدعم املقرر من قبل جمل�س حمافظي ال�شندوق العربي ل�شالح ال�شعب الفل�شطيني الذي بداأ عام 2001 حتى 2013.
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اأن�صطة ال�صندوق في التمويل الم�صترك مع 

موؤ�ص�صات التنمية العربية الوطنية والقليمية والدولية

خلل الفترة 2013-1974

ملحق رقم  (8)

الموؤ�ص�صـات

قيمة الم�صاهمة في 

التمويل الم�صترك

)مليون د.ك.(

ن�صبة الم�صاهمة )%(

)اأ( موؤ�ض�ضات التنمية العربية الوطنية والقليمية  1 -

3.683.031.3    ال�شندوق العربي لالمناء القت�شادي والجتماعي

1.196.410.2    ال�شندوق الكويتي للتنمية القت�شادية العربية

295.52.5    �شندوق اأبوظبي للتنمية

542.74.6    ال�شندوق ال�شعودي للتنمية

893.27.6    البنك ال�شالمي للتنمية

108.50.9    �شندوق الأوبك للتنمية الدولية

*5.0    ال�شندوق العراقي للتنمية اخلارجية

*3.0    امل�شرف العربي الليبي اخلارجي

6727.357.1 مجموع فرعـي

742.56.3)ب( تمويل عربي اآخر 

موؤ�ض�ضات التمويل الدولية2 -

725.36.1البنك الدويل

54.30.5ال�شندوق الدويل للتنمية الزراعية (ايفاد)

652.15.5البنك الأفريقي للتنمية

1.431.712.1  مجموع فرعـي

2.883.824.5الحكومات الأجنبية وموؤ�ض�ضاتها التمويلية3 -

11.785.3100.0الإجمالي

* اأقل من 0.1 %
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