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 ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي
الدول الأع�ضاء

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

)2(
نواب املحافظني

)2(
املحافظون

)1(
الدول االأع�صاء

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

- معايل ال�شيد حكيم بن حمودة اجلمهورية التون�شية

- معايل ال�شيد حممد جالب 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

معايل الدكتور اأ�شرف العربي معايل الدكتورة جنالء اأنور الأهواين جمهورية م�شر العربية 

�شعادة الدكتور حممد اأحمد علي احلاوري معايل الدكتور حممد عبدالواحد امليتمي   اجلمهورية اليمنية

�شعادة ال�شيد عبدالوهاب البدر معايل ال�شيد اأن�س خالد ال�شالح 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

- معايل ال�شيد حممد علي �شالح جمهورية القمر املتحدة

(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 لتفاقية اإن�شاء ال�شندوق.
(2)   اأ�شماء ال�شادة المحافظين ونوابهم كما هي في 2014/12/31.

*  الع�شوية موقوفة بموجب قرار مجل�س المحافظين رقم (3) ل�شنة 1993 الذي تم تمديده بقرارات �شنوية لحقة حتى عام 2014.
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جمل�س االإدارة

المدير العام/  رئي�س مجل�س االإدارة

ال�شيد عبد اللطيف يو�شف الحمد

المديرون اأع�صاء مجل�س االإدارة

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 
2014/12/31

دينار كويتي )مليون(الــبيـــــــــــــــــــــــــان

2554.9راأ�س املال*

3051.8جمموع  املوارد

الن�ضــاط الإقرا�ضي

15عدد اتفاقيات القرو�س املوقعة خالل العام 

412.5اإجمايل قيمة اتفاقيات القرو�س املوقعة خالل العام

626العدد الإجمايل للقرو�س 

8398.7الإجمايل الرتاكمي للقرو�س املوقعة

5614.4الإجمايل الرتاكمي لل�شحوبات من القرو�س

2857.4الإجمايل الرتاكمي للأق�ساط امل�سددة

2757.0اإجمايل الدين القائم

المـعــونـــات

1062العدد الإجمايل للمعونات 

203.9الإجمايل الرتاكمي للمعونات املعتمدة

155.0اإجمايل 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. وميثل املبلغ 

املذكور اأعاله اجلزء املدفوع من راأ�س املال.
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ملحة عامة
حول

ن�صاط ال�صندوق العربي

مقدمة 

ركز برنامج الإقرا�ض لل�صندوق العربي خالل عام 2014 على موا�صلة تعزيز جهود الدول العربية في تنفيذ 

الم�صاري���ع التي تحظى باأولوية عالية في خطط وبرام���ج التنمية القت�صادية والجتماعية. وحظيت م�صاريع 

البن���ى الأ�صا�صي���ة بالأولوية بهدف الرتقاء بم�صتوى الخدمات ال�صرورية وزيادة طاقاتها الإنتاجية، وتخفي�ض 

العجز القائم بها في بع�ض الدول، وتهيئة المناخ المنا�صب لت�صجيع ال�صتثمارات الجديدة وتطوير الم�صاريع 

القائم���ة. كم���ا ا�صتمر ال�صندوق العربي في تقديم المعونات القطرية والقومية  للدول الأع�صاء بهدف توفير 

الدع���م الموؤ�ص�صي والتدريب، وتعزيز تنفيذ البرامج الطارئة، وعقد الندوات والموؤتمرات، واإعداد الدرا�صات 

العامة والبحوث، بالإ�صافة اإلى درا�صات الجدوى واإعداد الم�صاريع.

القرو�ض

ق���دم ال�صندوق العربي خالل العام 15 قر�ص���اً بقيمة اإجمالية مقدارها 412.5 مليون د.ك.، ا�صتفادت منها 

8 دول عربية، واأ�صهمت في تمويل 13 م�صروعاً للقطاع العام، منها 12 م�صروعاً جديداً وم�صروع واحد �صبق 
اأن اأ�صه���م ال�صندوق العربي في تمويله، اإ�صافة اإل���ى م�صروعين للقطاع الخا�ض. وقدرت التكاليف الإجمالية 

لتلك الم�صاريع بحوالي 1.2 مليار د.ك.، وقدرت ن�صبة م�صاهمة القرو�ض المقدمة اإلى اإجمالي تكاليف تلك 

الم�صاريع بحوالي 34.2%. وحظيت م�صاريع الطاقة والكهرباء بالمركز الأول في قائمة الم�صاريع المعتمدة 

خ���الل الع���ام، اإذ بلغت ن�صب���ة القرو�ض المقدمة لها حوال���ي 31.5%  من اإجمالي القرو����ض المقدمة، تليها 

م�صاري���ع قطاع���ات الخدم���ات الجتماعية 19.6%، ثم م�صاري���ع الزراعة والري والتنمي���ة الريفية %19.4، 

وم�صاريع النقل 9.7%، وم�صاريع المياه وال�صرف ال�صحي 7.3%، وم�صاريع ال�صناعة والتعدين 1.8%، كما 

بلغت ن�صبة القرو�ض المقدمة لم�صاريع القطاعات الأخرى %10.7.

 متراكم القرو�ض

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

ع���ام 1974 وحت���ى نهاي���ة العام، 626 قر�صاً بلغت قيمته���ا الإجمالية  حوالي 8.4 ملي���ار د.ك.، اأ�صهمت في 

تموي���ل 530 م�صروعاً في 17 دولة عربي���ة، وغطت نحو 25.3% من التكاليف الإجمالية للم�صاريع الممولة. 

وق���د حظي���ت م�صاريع البنى الأ�صا�صية بالمرتبة الأولى في قائمة الم�صاريع الممولة خالل تلك الفترة، اإذ بلغ 

ن�صيبه���ا حوالي 69.0% من اإجمال���ي القرو�ض، تليها م�صاريع القطاع���ات الإنتاجية بن�صبة حوالي %20.3، 

وم�صاري���ع قطاعات الخدمات الجتماعية بن�صبة حوال���ي 7.7%، وم�صاريع القطاعات الأخرى بن�صبة حوالي 

3.0%. وم���ن بين اإجمالي قرو�ض ال�صندوق العربي، بل���غ العدد التراكمي للقرو�ض المقدمة للقطاع الخا�ض 
14 قر�ص���اً بقيم���ة اإجمالي���ة بلغ���ت حوالي 56.0 ملي���ون د.ك. وبلغ اإجمال���ي قيمة ال�صحوب���ات من القرو�ض 
المقدم���ة للقطاعي���ن العام والخا�ض حتى نهاية العام حوالي 5.6 مليار د.ك.، اأي حوالي 77.0% من �صافي 

القرو����ض النافذة. و�صاه���م ال�صندوق العربي في راأ�ض مال 7 �صركات تابع���ة للقطاع الخا�ض، بمبلغ اإجمالي 

ق���دره حوال���ي 31.7 مليون د.ك.، وذل���ك بالإ�صافة اإلى الم�صاهمة في راأ�ض م���ال ال�صندوق المن�صاأ بوا�صطة 

 .)IFC( موؤ�ص�صة التمويل الدولية
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المعونات

بل���غ اإجمال���ي قيم���ة المعونات المقدمة من ال�صن���دوق العربي خالل عام 2014 حوال���ي 13.1 مليون د.ك.، 

لالإ�صهام في تنفيذ 20 معونة قطرية و11 معونة قومية، وزيادة المبالغ المخ�ص�صة لمعونتين قطريتين قدمتا 

ف���ي ع���ام 2013. بلغت قيمة المعونات القطري���ة حوالي 10.8 مليون د.ك.، خ�ص����ض منها حوالي %66.0 

لأن�صط���ة الدعم الموؤ�ص�صي والتدريب، وحوال���ي 29.3% لتنفيذ برامج طارئة. وبلغت قيمة المعونات القومية 

حوالي 2.3 مليون د.ك.، خ�ص�ض منها حوالي 84.8% لأن�صطة الدعم الموؤ�ص�صي والتدريب، وحوالي %15.2 

لعقد عدد من الندوات والموؤتمرات. 

متراكم المعونات

بل���غ الع���دد التراكمي للمعونات التي قدمه���ا ال�صندوق العربي، منذ بداية ن�صاط���ه وحتى نهاية العام، 1062 

معون���ة بقيم���ة اإجمالية قدره���ا حوالي 203.9 مليون د.ك.، منها 560 معون���ة قطرية بقيمة اإجمالية قدرها 

حوال���ي 143.1 ملي���ون د.ك. و502 معون���ة قومية بقيمة اإجمالية قدرها حوال���ي 60.8 مليون د.ك.، وبلغت 

ن�صبة ال�صحوبات من �صافي قيمة هذه المعونات حوالي %81.9.

دعم فل�سطين

وا�ص���ل ال�صندوق العربي الإ�صهام في تمويل البرنامج العاجل لدعم ال�صعب الفل�صطيني، والذي يتم في اإطار 

الدع���م ال�صن���وي لل�صع���ب الفل�صطيني المقرر من قب���ل مجل�ض محافظي ال�صندوق العرب���ي منذ عام 2001، 

وقدم خالل عام 2014 حوالي 3.4 مليون د.ك. لالإ�صهام في تمويل المرحلة الثانية ع�صر من هذا البرنامج. 

وبذل���ك، بل���غ مجموع م�صاهمات ال�صندوق العرب���ي في تمويل البرنامج العاجل حوال���ي 127.3 مليون د.ك. 

خالل الفترة 2001 – 2014.

اأن�سطة اأخرى

وا�صل ال�صندوق العربي ال�صطالع بمهام التن�صيق بين موؤ�ص�صات التنمية العربية الوطنية والإقليمية )مجموعة 

التن�صي���ق(، والإع���داد لجتماعاتها الدوري���ة. وتم خالل العام عقد الجتماع الثالث ع�ص���ر لروؤ�صاء موؤ�ص�صات 

مجموع���ة التن�صي���ق بمقر ال�صن���دوق العربي، كما تم عق���د الجتماعين الثالث وال�صبعي���ن والرابع وال�صبعين 

لمجموعة التن�صيق، بح�صور وم�صاركة عدة موؤ�ص�صات دولية.

بل���غ ع���دد الدول العربية الم�صاهمة في الح�صاب الخا�ض لتموي���ل الم�صاريع ال�صغيرة والمتو�صطة حتى نهاية 

العام 18 دولة، بالإ�صافة اإلى ال�صندوق العربي. وقد تم خالل العام اإقرار �صبعة قرو�ض من قبل لجنة اإدارة 

الح�ص���اب الخا����ض بقيمة اإجمالية بلغ���ت 260.0 مليون دولر اأمريكي، منحت لحكوم���ات وموؤ�ص�صات تمويل 

و�صيطة في �صت دول عربية.

 ق���ام ال�صن���دوق العرب���ي بتخ�صي�ض معون���ة لإنجاز درا�صة �صامل���ة لتحقيق الأمن الغذائ���ي العربي من خالل 

م�صاري���ع اإنمائي���ة في ال�صودان. وتت�صمن الدرا�صة اأربع مهام، اأنج���زت المهمتان الأولى والثانية منها في عام 

2014، ومن المتوقع اإنجاز باقي المهام في الربع الأول من عام 2015.

نظ���م ال�صن���دوق العربي، بالتع���اون مع البنك الدولي، ن���دوة التنمية العربية الثالثة ح���ول »اإ�صالح المنظومة 
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التعليمي���ة م���ن اأج���ل تح�صين اآفاق الت�صغيل في ال���دول العربية«. وهدفت الندوة اإلى اإلق���اء ال�صوء على �صبل 

اإ�ص���الح وتطوي���ر المنظوم���ة التعليمية في الدول العربي���ة من اأجل تح�صين فر����ض الخريجين للح�صول على 

وظائف.

 

الح�سابات الختامية

 اأظه���رت الح�صابات الختامية لل�صندوق العرب���ي عن ال�صنة المالية المنتهية في 2014/12/31 اأن اإجمالي 

دخ���ل ال�صن���دوق العربي بلغ حوالي 92.75 مليون د.ك. مقابل حوال���ي 87.15 مليون د.ك. في عام 2013، 

واأن الإنفاق الإداري خالل عام 2014 بلغ حوالي 8.33 مليون د.ك. مقابل اإنفاق اإداري حوالي 8.06 مليون 

د.ك. خ���الل الع���ام ال�صابق. وبلغ �صافي الربح حوالي 84.43 مليون د.ك. مقابل حوالي 33.51 مليون د.ك. 

في عام 2013. وبلغ اإجمالي حقوق الدول الأع�صاء بنهاية عام 2014 حوالي 3051.76 مليون د.ك. مقابل 

حوالي 2824.79 مليون د.ك. في نهاية عام 2013.
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اأوالً:  برنامج االإقرا�س

تمهيد

وا�ص���ل ال�صندوق العربي خالل ع���ام 2014 اهتمامه بدعم الم�صاريع التي تحظى باأولوية في خطط وبرامج 

التنمية في الدول العربية، والتي من �صاأنها تعزيز جهود التنمية القت�صادية والجتماعية. وقد ركز البرنامج 

الإقرا�ص���ي لل�صن���دوق العربي خالل هذا العام ب�صف���ة اأ�صا�صية على م�صاريع الطاق���ة والكهرباء، والخدمات 

الجتماعية، والزراعة والري والتنمية الريفية، كما اأولى اهتماماً بم�صاريع النقل، والمياه وال�صرف ال�صحي، 

وال�صناعة، بالإ�صافة اإلى م�صاريع في القطاعات الأخرى.

تقييم الم�ساريع والقرو�ض الموقعة

ق���ام ال�صن���دوق العربي خالل العام بدرا�صة طلبات التمويل للم�صاريع الت���ي ت�صلمها من الدول الأع�صاء، وتم 

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

واقت�صادياً، والتحقق من اأولوياتها في برامج التنمية في الدول الأع�صاء.

وتم خالل العام التوقيع على اتفاقيات 15 قر�صاً بقيمة اإجمالية بلغت حوالي 412.5 مليون د.ك.، اأ�صهمت 

ف���ي تموي���ل 13 م�صروع���اً للقطاع الع���ام وم�صروعين للقطاع الخا����ض، وا�صتفادت من ه���ذه القرو�ض 8 دول 

عربية. وقدرت التكاليف الإجمالية لتلك الم�صاريع بحوالي 1.2 مليار د.ك.، كما قدرت ن�صبة قيمة القرو�ض 

المقدمة اإلى اإجمالي تكاليف هذه الم�صاريع بحوالي %34.2.

القرو�ض النافذة

ت���م خالل ع���ام 2014 اإعالن نفاذ اتفاقي���ات 17 قر�صاً، بقيمة اإجمالية بلغت حوال���ي 561.0 مليون د.ك.، 

ا�صتفادت منها 8 دول عربية، و�صملت م�صاريع اإ�صتراتيجية في مجالت الطاقة، والنقل، والزراعة، والخدمات 

الجتماعية، والمياه، وال�صناعة، وفي مجالت اأخرى.

م�ساريع القطاع العام 

قدم ال�صندوق العربي خالل العام 13 قر�صاً لتمويل م�صاريع القطاع العام، بقيمة اإجمالية مقدارها 405.0 

ملي���ون د.ك.، اأ�صهم���ت في تموي���ل 13 م�صروعاً، منه���ا 12 م�صروعاً جديداً، وم�صروع واح���د �صبق اأن اأ�صهم 

ال�صن���دوق العربي في تمويله. ويت�صمن الجدول رق���م )1( بياناً بالقرو�ض المعتمدة خالل عام 2014، بينما 

يت�صمن الملحق رقم )1( �صحائف الم�صاريع الممولة من تلك القرو�ض.

حظي���ت قطاع���ات البنى الأ�صا�صية على نحو 48.5% من اإجمالي قيمة القرو�ض المقدمة خالل عام 2014، 

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

الق���درات، وتهيئ���ة المن���اخ لجذب وت�صجيع ال�صتثم���ار وتوفير فر�ض عمل جديدة. وت���م تخ�صي�ض 3 قرو�ض 

لم�صروعات الطاقة والكهرباء، بقيمة اإجمالية بلغت 130.0 مليون د.ك.، �صكلت حوالي 31.5% من اإجمالي 

قيم���ة القرو����ض المقدمة خالل العام. وقد ا�صتهدف���ت هذه  الم�صاريع تلبية الطل���ب المتزايد على الكهرباء 

ف���ي كل م���ن م�صر وموريتانيا، وذلك من خالل الربط الكهربائ���ي بين م�صر وال�صعودية، واإن�صاء محطة توليد 
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كهرباء في مدينة اأ�صيوط بم�صر، واإن�صاء محطة توليد تعمل بالطاقة ال�صم�صية في مدينة نواك�صوط وتطوير 

المنظومة الكهربائية بموريتانيا. وتم تخ�صي�ض قر�ض لقطاع النقل، مقداره 40.0 مليون د.ك.، �صكل حوالي 

9.7% م���ن اإجمال���ي قرو�ض ال�صن���دوق العربي خالل عام 2014، و ا�صته���دف تح�صين خدمات النقل البري 
ف���ي ع���دد من وليات تون�ض. كما تم تخ�صي�ض قر�ض مقداره 30.0 مليون د.ك.، ل�صتكمال من�صاآت ال�صرف 

ال�صحي في لبنان. 

و ت�صمن��ت قرو�ض ال�صن��دوق العربي 4 قرو�ض لقطاعات الخدمات الجتماعية، بقيمة اإجمالية قدره��ا 

81.0 ملي���ون د.ك.، لتمويل م�صاري����ع اإ�صكاني�ة في ك�ل م�ن عم�ان ولبن����ان وجيبوتي، وم�ص��روع م�صت�صفى 
ف���ي اليمن. كم�ا ُخ�ص�ض قر�ص�ان لم�ص��اري��ع الزراع���ة والري والتنمي��ة الريف��ية، بقيم��ة اإجمالي��ة قدره��ا 

80.0 مليون د.ك.، لتلبية الطلب المتزايد على مياه الري، وذلك من خالل تحلية مياه البحر في المغرب، 
واإن�صاء �صد في تون�ض. وقدم ال�صندوق العربي كذلك  قر�صين، بقيمة اإجمالية مقدارها 44.0 مليون د.ك.، 

لالإ�صه���ام في تموي���ل م�صروعين لتطوير البنى الأ�صا�صية في كل من مدين���ة �صنعاء باليمن ومنطقة �صمائل 

ال�صناعية بعمان.   
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جدول رقم (1)

القرو�س التي تم توقيعها خالل عام 2014

اإ�ضــــم امل�ضـــروعالدولةم�ضل�ضل
مبلغ القـر�س

)مليون د.ك.(

تاريخ توقيـع

اتفاقية القر�س

  اأواًل :  امل�شاريع العامة

1.02014/03/09الإ�صكان الجتماعي - املرحلة الثانية )قر�ض اإ�صايف(جمهورية جيبوتي1

جمهورية م�صر العربية2
الربط الكهربائي بني جمهورية م�صر العربية واململكة 

العربية ال�صعودية
45.02014/03/24

55.02014/03/24حمطة توليد كهرباء اأ�صيوط )الوليدية( 650 م.و.جمهورية م�صر العربية3

14.02014/04/08البنى الأ�صا�صية ملنطقة �صمائل ال�صناعية�صلطنة عمان4

40.02014/04/08برنامج الإ�صكان�صلطنة عمان5

30.02014/04/08تطوير البنى الأ�صا�صية يف مدينة �صنعاءاجلمهورية اليمنية6

40.02014/04/08الطرق اجلهوية امل�صنفة وامل�صالك الريفية )املرحلة الثالثة(اجلمهورية التون�صية 7

34.02014/05/11الإ�صكاناجلمهورية اللبنانية8

30.02014/05/11ا�صتكمال من�صاآت ال�صرف ال�صحي يف لبناناجلمهورية اللبنانية9

30.02014/06/24�صد مالق العلوياجلمهورية التون�صية 10

اجلمهورية الإ�صالمية 11

املوريتانية

حمطة توليد بالطاقة ال�صم�صية يف نواك�صوط وتطوير 

املنظومة الكهربائية
30.02014/06/24

50.02014/06/24ري منطقة اأ�صتوكة اآيت باها مبياه البحر املحالةاململكة املغربية12

6.02014/06/24م�صت�صفى الغي�صة املركزياجلمهورية اليمنية13

405.0                                               جمموع فرعي

   ثانيًا :  م�شاريع القطاع اخلا�ص

3.52014/04/27�صكر النورانجمهورية م�صر العربية14

4.02014/05/25تو�صعة مطاحن الغالل مبيناء ال�صليفاجلمهورية اليمنية15

7.5                                               جمموع فرعي

412.5املجموع الكلي
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م�ضاريع القطاع الخا�س

وا�ص���ل ال�صندوق العرب���ي دعم وتعزيز دور القطاع الخا�ض في التنمية في الدول العربية، وقد تم خالل عام 

2014 تقديم قر�صين بقيمة اإجمالية مقدارها حوالي 7.5 مليون د.ك. لالإ�صهام في تمويل م�صروعين للقطاع 
الخا�ض. تم تقديم القر�ض الأول، بمبلغ 4.0 مليون د.ك.، لالإ�صهام في تمويل م�صروع تو�صعة م�صنع لمطاحن 

الغالل في اليمن، والذي قدرت تكلفته الإجمالية بحوالي 7.6 مليون د.ك. وتم تقديم القر�ض الثاني، بمبلغ 

حوالي 3.5 مليون د.ك.، لالإ�صهام في تمويل م�صروع لإنتاج ال�صكر في م�صر، والذي قدرت تكلفته الإجمالية 

بحوال���ي 102.2 مليون د.ك.، وكان ال�صن���دوق العربي قد �صاهم في راأ�صمال ال�صركة المالكة لهذا الم�صروع 

بمبل���غ يع���ادل حوالي 6.5 ملي���ون د.ك. )الجدول رقم )1((. وقام ال�صندوق العرب���ي خالل العام بدرا�صة 14 

طلب���اً لتموي���ل م�صاريع للقطاع الخا�ض في 8 دول عربي���ة، منها 3 م�صاريع في قطاع الطاقة، وم�صروعين في 

كل من قطاع ال�صياحة، وقطاع الإ�صكان، وقطاع ال�صحة، وقطاع ال�صناعة، وقطاع ال�صيد البحري، بالإ�صافة 

اإلى م�صروع في قطاع النقل.

 

متابعة الم�ضاريع

يق���وم ال�صن���دوق العربي بمتابعة تنفيذ الم�صاريع الممولة للوقوف عل���ى اأو�صاع تنفيذها ومدى تطبيق اأحكام 

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

خم�ص���ة م�صاريع من الم�صروعات التي �صبق تمويلها، قدرت تكاليفها الإجمالية بحوالي 103.0 مليون د.ك.، 

واأ�صهمت قرو�ض ال�صندوق العربي في تمويل حوالي 60.7% من تلك التكاليف.

متراكم الن�ضاط الإقرا�ضي

بلغ عدد القرو�ض التي قدمها ال�صندوق العربي، منذ بدء ن�صاطه وحتى نهاية عام 2014، 626 قر�صاً، بلغت 

قيمته���ا الإجمالي���ة حوالي 8.4  مليار د.ك.، اأ�صهمت في تمويل 530 م�صروعاً، موزعة على 17 دولة عربية. 

وبلغت ن�صبة اإجمالي قيمة القرو�ض اإلى اإجمالي تكاليف هذه الم�صروعات حوالي 25.3%. ويت�صمن الملحق 

رق���م )3( ملخ����ض قرو�ض ال�صندوق العرب���ي ح�صب الدول الم�صتفيدة خالل الفت���رة 1974 – 2014، بينما 

يو�صح الملحق رقم )5( تفا�صيل تلك القرو�ض ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة.

بلغ المجموع التراكمي لقرو�ض ال�صندوق العربي الموجهة لم�صروعات البنى الأ�صا�صية حوالي 5.8  مليار د.ك.، 

ت�ص���كل حوالي 69.0% م���ن اإجمالي القرو�ض، منها حوالي 2.7 مليار د.ك. لم�صاريع الطاقة والكهرباء، وحوالي 

2.2 مليار د.ك. لم�صاريع النقل والت�صالت، وحوالي 0.9 مليار د.ك. لم�صاريع المياه وال�صرف ال�صحي.  

وق���د بل���غ ن�صيب م�صاري���ع القطاعات الإنتاجية م���ن المجموع التراكم���ي لقرو�ض ال�صن���دوق العربي حوالي 

20.3%، بقيم���ة اإجمالي���ة مقدارها حوالي 1.7 ملي���ار د.ك.، منها حوالي 1.2 مليار د.ك. لم�صاريع الزراعة 
وال���ري والتنمي���ة الريفي���ة، وحوالي 0.5 مليار د.ك. لم�صاري���ع ال�صناعة والتعدين.  كما بل���غ ن�صيب م�صاريع 

قطاع���ات الخدم���ات الجتماعية حوالي 7.7% من اإجمالي قيمة القرو����ض، بقيمة اإجمالية مقدارها حوالي  

0.6 ملي���ار د.ك.، اأ�صهمت في تمويل م�صاريع ف���ي مجالت التعليم وال�صحة والإ�صكان والتنمية الجتماعية.  
وبل���غ ن�صيب م�صاريع القطاعات الأخرى حوال���ي 3.0% من اإجمالي قيمة القرو�ض، بقيمة اإجمالية مقدارها 

حوالي 0.3 مليار د.ك.

وق���د اأ�صهم���ت قرو����ض ال�صندوق العربي بوجه عام ف���ي تمويل العنا�صر الرئي�صي���ة للم�صاريع، وتوفير الدعم 

الموؤ�ص�ص���ي والتدري���ب لغالبي���ة الموؤ�ص�صات المعني���ة بتلك الم�صاريع مم���ا �صاهم في تح�صي���ن اأدائها وتعزيز 

كفاءته���ا. ويبي���ن الجدول رق���م )2( التوزيع القطاعي لقرو����ض ال�صندوق العربي، ويو�ص���ح الملحق رقم )4( 

قرو�ض ال�صندوق العربي ح�صب القطاعات في الدول الم�صتفيدة خالل الفترة 1974 –  2014.
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في مجال تمويل م�صاريع القطاع الخا�ض، ت�صمن الن�صاط الإقرا�صي التراكمي لل�صندوق العربي 14 قر�صاً، 

بقيم���ة اإجمالي���ة 56.0 ملي���ون د.ك.، اأ�صهم���ت في تمويل 12 م�صروع���اَ في �صت دول عربي���ة هي  البحرين 

واليمن وموريتانيا وال�صودان والأردن وم�صر. وتنوعت مجالت تلك الم�صاريع، حيث �صملت تطوير القطاعات 

الإنتاجية وبخا�صة الحديد وال�صلب، وال�صكر، و�صوامع ومطاحن الغالل، والزجاج،  والأ�صمنت، وكذلك قطاع 

ال�صياح���ة، وقط���اع ال�صحة، والقطاع المالي. كما �صملت اإ�صهام���ات ال�صندوق العربي في مجال دعم القطاع 

الخا�ض وتطوير اأعماله، الم�صاهمة في روؤو�ض اأموال �صبع �صركات خا�صة في اأربع دول عربية هي ال�صعودية، 

م�صر، اليمن، وال�صودان، تعمل في مجالت اإنتاج العبوات الزجاجية، والحديد وال�صلب، والأ�صمنت، وال�صكر، 

وتوليد الكهرباء، وتقديم الخدمات ال�صحية وخدمات التخزين. وبلغ اإجمالي م�صاهمات ال�صندوق العربي في 

تلك ال�صركات عند نهاية عام 2014، حوالي 31.7 مليون د.ك.، وذلك بالإ�صافة اإلى الم�صاهمة في �صندوق 

ال�صتثمار المدار من قبل موؤ�ص�صة التمويل الدولية )IFC( والبالغ مقدارها حوالي 10 مليون د.ك.

الم�ضاريع العربية الم�ضتركة

ف���ي اإطار جهود ال�صندوق العربي لدعم الم�صاريع العربي���ة الم�صتركة وبناء الهياكل الأ�صا�صية وتقوية و�صائل 

الت�صال والترابط فيما بين الدول الأع�صاء، قدم ال�صندوق العربي منذ بدء ن�صاطه وحتى نهاية عام 2014، 

68 قر�ص���اً، بقيم���ة اإجمالية مقدارها 394.1  مليون د.ك.، اأ�صهمت في تموي���ل 32 م�صروعاً عربياً م�صتركاً 
في مجالت الت�صالت والربط الكهربائي والغاز الطبيعي والطرق الدولية. وقد بلغ اإجمالي ال�صحوبات من 

هذه القرو�ض حتى نهاية العام حوالي 291.7 مليون د.ك.، اأي حوالي 82.7% من �صافي قيمتها. ويت�صمن 

الملح���ق رق���م )6( تفا�صيل قرو�ض ال�صندوق العربي المقدمة لتموي���ل الم�صروعات العربية الم�صتركة خالل 

الفترة 1974 – 2014.

التمويل الم�ضترك

وا�ص���ل ال�صن���دوق العربي تن�صيق مداخالت���ه مع موؤ�ص�صات التنمي���ة العربية الوطني���ة والإقليمية وموؤ�ص�صات 

التنمي���ة الدولي���ة في مجال التمويل الم�صترك للم�صاريع في ال���دول العربية. وفي هذا الإطار، تم خالل عام 

2014، بال�صت���راك م���ع عدد من تلك الموؤ�ص�ص���ات، تمويل م�صروع للربط الكهربائي بي���ن م�صر وال�صعودية، 
وم�ص���روع م�صت�صف���ى في اليمن. وقد بلغ اإجمالي متراك���م م�صاهمات ال�صندوق العربي في التمويل الم�صترك 

لتل���ك الم�صاريع م���ع موؤ�ص�صات التمويل العربية الوطنية والإقليمية والدولي���ة حوالي 3.7 مليار د.ك.  خالل 

الفت���رة 1974 – 2014،  اأي م���ا ن�صبته حوالي 31.2% من اإجمالي التموي���ل الم�صترك البالغ حوالي 12.0 

ملي���ار د.ك. خ���الل تلك الفترة. ويت�صم���ن الملحق رقم )8( م�صاهم���ات موؤ�ص�صات التنمي���ة العربية الوطنية 

والإقليمية والدولية في التمويل الم�صترك خالل الفترة المذكورة. 

ال�ضحوبات وال�ضداد

بل���غ اإجمال���ي ال�صحوبات من قرو����ض ال�صندوق العربي خالل عام 2014 حوال���ي 257.8 مليون د.ك.، منها 

حوال���ي 0.2 مليون د.ك. �صحوبات من القرو�ض المخ�ص�ص���ة لم�صاريع القطاع الخا�ض. وبلغ اإجمالي متراكم 

ال�صحوب���ات، من���ذ بدء ن�صاط ال�صندوق العربي وحتى نهاية ع���ام 2014، حوالي 5614.4 مليون د.ك.، منها 

حوال���ي 39.6 مليون د.ك. متراك���م �صحوبات م�صاريع القطاع الخا�ض. كما بل���غ اإجمالي الأق�صاط الم�صددة 

خ���الل عام 2014 حوال���ي 159.1 مليون د.ك.، منها حوالي 1.4 ملي���ون د.ك. اإجمالي الأق�صاط المح�صلة 

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

حوالي 2857.4 مليون د.ك.، �صكلت حوالي 50.9 % من اإجمالي ال�صحوبات.
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جدول رقم (2)

التوزيع القطاعي لقرو�س ال�ضندوق

القطاعات القت�ضادية

خالل الفترة  1974 - 2014خالل عام  2014

المبلغ

)مليون د.ك.(

الن�ضبة

)%(

المبلغ

)مليون د.ك.(

الن�ضبة

)%(

1 - قطاعات البنى الأ�ضا�ضية

40.009.72177.9025.9    النقل والت�شالت

130.0031.52750.7532.8    الطاقة والكهرباء

30.007.3867.2510.3    املياه وال�شرف ال�شحي

200.0048.55795.9069.0مجموع فرعي

2 - القطاعات الإنتاجية

7.501.8479.705.7    ال�شناعة والتعدين

80.0019.41226.8014.6    الزراعة والري والتنمية الريفية

87.5021.21706.5020.3مجموع فرعي

381.0019.6645.507.7 - قطاعات الخدمات الجتماعية*

444.0010.7250.833.0 - القطاعات الأخرى**

412.50100.08398.73100.0المجموع 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 - 2014خلل عام 2014

التوزيع القطاعي للقرو�س
)نسب مئوية(

املياه وال�صرف 

ال�صحي

%7.3

ال�صناعة والتعدين

%1.8

املياه وال�صرف 

ال�صحي

%10.3

ال�صناعة 

والتعدين

%5.7

الطاقة 

والكهرباء

%31.5

الطاقة 

والكهرباء

%32.8

النقل 

والت�صالت

%9.7
النقل 

والت�صالت

%25.9

القطاعات 

الأخرى 

%10.7

القطاعات 

الأخرى

%3.0

الزراعة والري 

والتنمية الريفية

%19.4

قطاعات 

اخلدمات 

الجتماعية

%19.6

الزراعة والري 

والتنمية الريفية

%14.6

قطاعات اخلدمات 

الجتماعية

%7.7
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ثانياً: المعونات

المعونات لعام 2014

بل���غ اإجمال���ي قيم���ة المعونات المقدمة من ال�صن���دوق العربي خالل عام 2014 حوال���ي 13.1 مليون د.ك.، 

لالإ�صهام في تنفيذ 20 معونة قطرية و11 معونة قومية، وزيادة المبالغ المخ�ص�صة لمعونتين قطريتين ُقدمتا 

ف���ي ع���ام 2013. بلغت قيمة المعونات القطرية حوال���ي 10.8 مليون د.ك.، ا�صتفادت منها 12 دولة عربية.  

وبلغت قيمة المعونات القومية حوالي 2.3 مليون د.ك.، خ�ص�صت لدعم اأن�صطة ذات اهتمام م�صترك لمعظم 

الدول العربية. ويو�صح الجدول رقم )3( المعونات القطرية والقومية المعتمدة خالل عام 2014.

وق���د وا�صل ال�صندوق العرب���ي ال�صتجابة لطلبات الدول الأع�صاء وموؤ�ص�صاته���ا باإعطاء الأولوية في برنامج 

المعونات في هذا العام لدعم اأن�صطة الدعم الموؤ�ص�صي والتدريب، اإذ خ�ص�ض لها 22 معونة بقيمة اإجمالية 

مقداره���ا حوال���ي 9.1 ملي���ون د.ك. تمثل حوال���ي 69.4% من القيمة الإجمالية للمعون���ات، منها 18 معونة 

قطرية بمبلغ حوالي 7.1 مليون د.ك.، و4 معونات قومية بمبلغ حوالي 2.0 مليون د.ك. وقد ا�صتهدفت هذه 

المعون���ات تطوي���ر اأداء عدد من الموؤ�ص�ص���ات المتخ�ص�صة من خالل تطوير الخدم���ات التي تقدمها، اإ�صافة 

اإل���ى دع���م اأن�صطة عدد من مراكز البح���وث والتعليم، واأن�صطة عدد من الموؤ�ص�ص���ات ذات الطابع القت�صادي 

الجتماع���ي، وتوفي���ر الأجهزة والمعدات الطبي���ة المتطورة لدعم الخدمات ال�صحي���ة، وكذلك الحفاظ على 

التراث، وتعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية. 

و�صملت المعونات تعزيز تنفيذ برامج طارئة، وذلك من خالل  زيادة المبالغ المخ�ص�صة لمعونتين قدمتا في 

ع���ام 2013، بحوال���ي 3.2 مليون د.ك.، �صكلت حوالي 29.3% من اإجمال���ي قيمة المعونات المقدمة خالل 

الع���ام. واأ�صهم���ت المعونتان في دعم م�صاريع وبرامج الإغاثة العاجل���ة لالجئين ال�صوريين في لبنان والأردن.  

كم���ا اأ�صهم���ت المعونات المقدمة هذا العام في عقد عدد من الندوات والموؤتمرات في موا�صيع ذات اهتمام 

م�صترك لمعظم الدول العربية، بالإ�صافة اإلى اإعداد درا�صات في عدد من تلك الدول. ويو�صح الجدول رقم 

)4( توزيع المعونات المعتمدة ح�صب الأن�صطة.

متراكم المعونات

بلغ اإجمالي عدد المعونات القطرية والقومية التي قدمها ال�صندوق العربي منذ بدء ن�صاطه وحتى نهاية هذا 

العام 1062 معونة، قيمتها الإجمالية حوالي 203.9 مليون د.ك.، منها 560 معونة قطرية قيمتها الإجمالية 

حوال���ي 143.1 ملي���ون د.ك.، خ�ص�ض منها حوالي 71.2 ملي���ون د.ك. للدعم الموؤ�ص�صي والتدريب، وحوالي 

16.8 ملي���ون د.ك. لدرا�ص���ات الجدوى واإعداد الم�صاري���ع، و5.6 مليون د.ك. للدرا�ص���ات العامة والبحوث، 
و164 األ���ف د.ك. لعق���د ن���دوات وموؤتمرات. وق���د ا�صتفادت معظم ال���دول العربية من تل���ك المعونات التي 

اأ�صهمت في تطوير اأداء العديد من الموؤ�ص�صات المتخ�ص�صة وتح�صين نوعية الخدمات التي تقدمها، واإتاحة 

فر�ض التدريب وتاأهيل الكوادر والقيادات، وتطوير نظم المعلومات والإح�صاء، واإجراء التعدادات ال�صكانية، 

ودع���م اأن�صط���ة عدد من مراك���ز البحوث، اإ�صافة اإلى المعونات التي خ�ص�ص���ت للحفاظ على التراث والآثار. 

كما ا�صتملت المعونات القطرية خالل تلك الفترة على معونات، قيمتها الإجمالية حوالي 49.3 مليون د.ك.، 
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خ�ص�ص���ت لالإ�صه���ام في تعزي���ز تنفيذ برامج طارئة لمعالج���ة اآثار كوارث طبيعي���ة اأو ا�صطرابات داخلية، اأو 

اأ�صرار خلفها عدوان خارجي على بع�ض الدول الأع�صاء.

وبل���غ اإجمال���ي ع���دد المعونات القومية المقدمة منذ ب���دء ن�صاط ال�صندوق العربي وحت���ى نهاية العام، 502 

معون���ة بقيم���ة اإجمالي���ة قدرها حوالي 60.8 ملي���ون د.ك.، خ�ص�ض منها حوال���ي 34.6 مليون د.ك. لتمويل 

اأن�صط���ة وبرام���ج الدعم الموؤ�ص�صي والتدريب في عدد من المعاه���د والمراكز العلمية والبحثية المتخ�ص�صة، 

وحوال���ي 13.1 ملي���ون د.ك. لإعداد درا�صات عامة وبح���وث في مجالت التنمي���ة القت�صادية والجتماعية 

المختلف���ة، وحوال���ي 6.4 مليون د.ك. لإنجاز درا�صات الجدوى لم�صاريع مح���ددة، وحوالي 4.7 مليون د.ك. 

لعقد ندوات وموؤتمرات لمناق�صة ق�صايا التنمية ذات الأولوية لالقت�صادات العربية، بالإ�صافة اإلى حوالي 2.0 

مليون د.ك. لتعزيز تنفيذ برامج طارئة. 

ال�ضحب من المعونات

بلغ اإجمالي ال�صحوبات من المعونات المعتمدة خالل الفترة 1974 – 2014 حوال���ي 155.0  مليون د.ك.، 

�صكلت حوالي 81.9% من �صافي قيمة المعونات.  ويت�صمن الملحق رقم )7( بيان المعونات المعتمدة خالل 

تلك الفترة. وقد اكتمل خالل عام 2014 اإنجاز 17 معونة، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 6.5 مليون د.ك.، 

وبذل���ك بل���غ العدد الإجمال���ي للمعونات المنجزة منذ ب���دء ن�صاط ال�صندوق العربي وحت���ى نهاية العام 882 

معونة، قيمتها الإجمالية نحو 135.8 مليون د.ك.، ول تزال هناك 138 معونة قيد الإنجاز، قيمتها الإجمالية 

حوالي 59.8 مليون د.ك.

دعم �ضمود ال�ضعب الفل�ضطيني

بل���غ اإجمالي الدعم المق���دم اإلى فل�صطين، منذ بدء ن�صاط ال�صندوق العربي وحتى نهاية عام 2014، حوالي 

172.8 مليون د.ك.، منها حوالي 155.8 مليون د.ك. في �صكل معونات، والباقي في �صكل قرو�ض خ�ص�صت 
لل�صلطة الوطنية الفل�صطينية.

البرنام���ج العاج���ل: وا�ص���ل ال�صندوق العرب���ي تقديم الدعم لل�صع���ب الفل�صطيني لتعزيز �صم���وده والحد من 

ت���ردي الأو�ص���اع القت�صادي���ة والجتماعية في الأرا�صي المحتلة، اإذ خ�ص�ض خ���الل عام 2014 حوالي 3.4 

ملي���ون د.ك.، تمث���ل 10.0% من الأرباح ال�صافية لل�صندوق العربي لعام 2013، لالإ�صهام في تمويل المرحلة 

الثاني���ة ع�ص���ر من البرنامج العاجل لدعم ال�صع���ب الفل�صطيني، والذي درج ال�صندوق العربي منذ عام 2001 

عل���ى تجدي���ده �صنوياً. وبذلك بلغ المجموع التراكمي لم�صاهم���ات ال�صندوق العربي في هذا البرنامج حوالي 

127.3 مليون د.ك. خالل الفترة 2001 – 2014. وقد اأ�صهم هذا البرنامج في دعم الموؤ�ص�صات التعليمية، 
وتمكي���ن اآلف الطلب���ة من اللتحاق بجامعاتهم من خالل ت�صديد الر�ص���وم الدرا�صية للعديد منهم، بالإ�صافة 

اإلى تدريب وتاأهيل الخريجين، وتاأهيل المباني المدر�صية لتلبية احتياجات التعليم. كما �صمل البرنامج تعزيز 

ق���درات الموؤ�ص�ص���ات الجتماعية والجمعيات الأهلية لتمكينها من تقديم اأف�صل الخدمات في مجال الرعاية 

الجتماعية، ورعاية الأمومة والطفولة، والمعاقين وذوي الحتياجات الخا�صة، ودور الأيتام، هذا ف�صاًل عن 

دعم الم�صاريع ال�صغيرة والمتو�صطة، والإ�صكان للفئات المهم�صة، والتنمية الريفية، واإعمار المباني التاريخية 
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ف���ي البل���دات القديمة في القد�ض ونابل����ض والخليل، وتوفير الدعم ل�صغار المزارعي���ن وال�صناعيين. واأ�صهم 

هذا البرنامج كذلك في توفير الأجهزة والمعدات الطبية للم�صت�صفيات والمراكز الطبية، وفي اإن�صاء المراكز 

ال�صحي���ة المتخ�ص�ص���ة لأمرا�ض القلب والعيون والولدة والرعاي���ة ال�صحية الأولية، عالوة على تطوير البنى 

الأ�صا�صية  من مرافق المياه والكهرباء، واإي�صال المياه ال�صالحة لل�صرب اإلى المناطق المحرومة.

لق���د عم���ل ال�صن���دوق العربي على تقديم الدع���م اإلى فل�صطين من خ���الل التعاون والتن�صي���ق مع الجمعيات 

والموؤ�ص�ص���ات الأهلي���ة وبع�ض الموؤ�ص�ص���ات الحكومية، اإذ اأ�صهم هذا الدعم ف���ي المحافظة على الموؤ�ص�صات 

والجمعي���ات الأهلي���ة المختلفة، ومكنها من تقديم اأف�صل الخدمات للمجتم���ع المحلي الفل�صطيني. كما عزز 

ه���ذا الدع���م �صمود ال�صكان وتثبيت وجوده���م في فل�صطين وحماية حقهم في الإقام���ة وال�صكن في المدينة 

المقد�ص���ة ف���ي وجه حمالت الترحيل والتهويد، وتح�صين ظروفه���م المعي�صية والبيئية بتوفير ال�صكن المالئم 

وما يتبعه من خدمات ومرافق �صحية، اإ�صافة اإلى تطوير الخدمات التعليمية والثقافية والجتماعية.

التع���اون مع موؤ�ص�صات التمويل الدولية والقطرية: وا�صل ال�صندوق العربي تعاونه مع �صندوق الأوبك للتنمية 

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

العرب���ي نياب���ة عن ه���ذه الموؤ�ص�صة 356 معونة قيمته���ا الإجمالية حوالي 65.8 ملي���ون دولر اأمريكي، بلغت 

ال�صحوب���ات منه���ا حوال���ي 59.3 مليون دولر اأمريك���ي، اأي ما ن�صبته حوالي 90.1%. كم���ا وا�صل ال�صندوق 

العربي تعاونه مع البنك الإ�صالمي للتنمية في اإطار الإ�صهام في تمويل م�صاريع �صندوق الأق�صى التي ي�صطلع 

البن���ك الإ�صالم���ي بالإ�ص���راف على تنفيذها. و�صم���ل هذا التعاون دع���م م�صاريع التنمية الريفي���ة، والتمكين 

القت�صادي، والإعمار الطارئ للمباني التاريخية، بالإ�صافة اإلى اإن�صاء الطرق والمدار�ض، وتاأهيل اآبار المياه، 

وا�صت�ص���الح الأرا�صي الزراعية، وتغطي���ة الأق�صاط الدرا�صية للطلبة الجامعيي���ن، ودعم موؤ�ص�صات المجتمع 

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

الخ�صو����ض بحوال���ي 29.3 مليون د.ك.، بما ف���ي ذلك دعم �صمود القد�ض، وبلغ���ت ال�صحوبات حوالي 22.0 

ملي���ون د.ك.، اأي م���ا ن�صبته حوالي 75.1%. وكذل���ك يتم التن�صيق مع البنك الإ�صالم���ي  لتحديد الم�صاريع 

الموؤهلة للدعم والبدء في تنفيذها في اإطار المرحلة الثانية ع�صر من البرنامج العاجل.
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معونات قومية خلل عام 2014 معونات قطرية خلل عام 2014

معونات قومية خالل الفترة 1974 - 2014 معونات قطرية خالل الفترة 1974 - 2014

توزيع المعونات المعتمدة ح�صب الأن�صطة

)ن�ضب مئوية(

الدعم املوؤ�ص�صي 

والتدريب

% 66.0

تعزيز تنفيذ 

برامج طارئة

% 29.3
درا�صات اجلدوى 

واإعداد امل�صاريع 

% 1.9

الندوات

واملوؤمترات 

% 15.2

الدرا�صات العامة 

والبحوث

% 2.8

الدعم املوؤ�ص�صي 

والتدريب

% 84.8

درا�صات اجلدوى 

واإعداد امل�صاريع 

% 10.5
الدعم املوؤ�ص�صي 

والتدريب

% 56.9 

الدرا�صات العامة 

والبحوث

% 21.5

تعزيز تنفيذ برامج 

طارئة

% 3.3

الندوات 

واملوؤمترات

% 7.8

الدعم املوؤ�ص�صي 

والتدريب

% 49.7

تعزيز تنفيذ 

برامج طارئة

% 34.5

درا�صات اجلدوى 

واإعداد امل�صاريع 

% 11.8

الدرا�صات العامة 

والبحوث

% 3.9

الندوات

 واملوؤمترات

% 0.1
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برنامج ال�ضندوق العربي

 للدرا�ضات العليا للجامعيين الفل�ضطينيين

اأن�صاأ ال�صندوق العربي عام 2012، بالتعاون مع المجل�ض الثقافي البريطاني في القد�ض، برنامجاً 

للدرا�ص���ات العلي���ا للجامعيي���ن الفل�صطينيي���ن في الجامع���ات البريطانية به���دف تطوير قدراتهم 

التعليمية والأكاديمية. ويعتبر هذا البرنامج هو الأكبر للفل�صطينيين في المملكة المتحدة، اإذ يوفر 

منح���اً للطلب���ة الفل�صطينيين النابغين في مجالت تخ�ص�صه���م للدرا�صة في الجامعات البريطانية 

المرموقة للح�صول على �صهادتي الماج�صتير اأو الدكتوراه ومن ثم العمل في الجامعات الفل�صطينية 

بعد تخرجهم في مجالي البحوث والتدري�ض لنقل المعارف الجديدة واأ�صاليب التدري�ض والبحوث 

التي يكت�صبونها اإلى تلك الجامعات.

وي�صه���م هذا البرنامج ف���ي تدريب وتاأهيل الأكاديميين الذين يعملون ف���ي الجامعات الفل�صطينية 

بهدف رفع كفاءاتهم، والمحافظة على الم�صتويات الأكاديمية العالمية في الجامعات الفل�صطينية، 

ودع���م قدراته���ا التعليمي���ة، وتوثيق ال�صالت بين الجامع���ات البريطاني���ة والفل�صطينية. وقد وفر 

البرنام���ج حت���ى الآن 51 منح���ة للطلبة الفل�صطينيي���ن من 16 جامعة فل�صطيني���ة في 18 جامعة 

بريطاني���ة مرموقة ف���ي مجالت تخ�ص�صه���م للح�صول على �صهادت���ي الماج�صتي���ر اأو الدكتوراه. 

وت�صم���ل الدرا�صات العليا اإدارة الأعمال، والقت�صاد والمالي���ة، واإدارة التعليم، والعلوم ال�صيا�صية، 

والدرا�ص���ات الدولية، والحاكمية، والزراعة، والهند�صة، والقانون، والدرا�صات البيئية، والتمري�ض، 

وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة النظيفة، واإدارة الطاقة.

يج���ري تنفيذ هذا البرنامج تحت اإدارة واإ�صراف المجل�ض البريطاني الذي تمكن من توفير المنح 

الدرا�صي���ة في الجامعات البريطانية، بينما يتكفل ال�صن���دوق العربي بكافة نفقات المبعوثين بما 

في ذلك �صفرهم واإقامتهم في المملكة المتحدة.

وقد اأتاح البرنامج فوائداً اأخرى تتمثل في ا�صتفادة المبعوثين من الخبرات التعليمية والكاديمية 

البريطانية. كما اأتاح لبع�ض الم�صتفيدين فر�ض العمل مع علماء متميزين في مجالت تخ�ص�صهم 

والعمل في اأف�صل المختبرات البحثية العلمية في مجالت متعددة. كما �صاهم البرنامج في توثيق 

العالق���ات بين الجامعات البريطاني���ة والفل�صطينية. ومن المقدر اأن يتوا�صل تنفيذ هذا البرنامج 

�صنوياً من اأجل تلبية الحاجة الم�صتمرة لرفع الكفاءة. 
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ثالثاً: الأن�صطة الأخرى

 
1 -  التن�ضيق بين موؤ�ض�ضات التنمية العربية الوطنية والإقليمية

وا�صل ال�صندوق العربي ال�صطالع بمهام التن�صيق بين موؤ�ص�صات التنمية العربية الوطنية والإقليمية )مجموعة 

التن�صي���ق(، والإعداد لجتماعاتها الدوري���ة واجتماعات اللجان الفنية المنبثقة عنها، والم�صاركة فيها. وعقد 

خالل العام الجتماع الثالث ع�صر لروؤ�صاء موؤ�ص�صات مجموعة التن�صيق بمقر ال�صندوق العربي بدولة الكويت 

في 19 يناير 2014. وتم خالل ذلك الجتماع الت�صاور حول الموا�صيع المتعلقة بتكثيف الدعم الموجه للدول 

العربية التي تمر بمرحلة انتقالية وتو�صيعه لي�صمل كل الدول العربية من خالل الجمع بين المبادرات الثنائية 

والتموي���ل الم�صت���رك من جهة، وتطوير العمل الم�صترك بين موؤ�ص�ص���ات المجموعة ولجنة م�صاعدات التنمية 

التابع���ة لمنظم���ة التعاون القت�صادي والتنمية )OECD/DAC( من جهة اأخ���رى. وعقب اجتماع الروؤ�صاء، 

عقد اجتماع رفيع الم�صتوى لموؤ�ص�صات مجموعة التن�صيق مع لجنة م�صاعدات التنمية بمقر ال�صندوق العربي 

يوم 20 يناير 2014، تم خالله بحث الموا�صيع المتعلقة بتعزيز وتطوير الجهود الم�صتركة لدعم التنمية في 

العالم وفي الدول العربية على الخ�صو�ض. 

�ص���ارك ال�صن���دوق العربي م���ع ممثلي موؤ�ص�ص���ات مجموعة التن�صيق ف���ي الجتماع الأول رفي���ع الم�صتوى 

لل�صراكة العالمية من اأجل التعاون الإنمائي الفعال، الذي عقد في مدينة مك�صيكو بالمك�صيك خالل الفترة 

15 – 2014/4/16. وق���د ح�ص���ر الجتماع حوال���ي 1500 مندوب يمثلون اأكثر م���ن 130 دولة، اإلى جانب 
ممثلي الموؤ�ص�صات التمويلية الدولية والإقليمية والبرلمانات والقطاع الخا�ض والنقابات ومنظمات المجتمع 

المدني.

وت���م كذل���ك خالل العام، عقد الجتماعين الثالث وال�صبعين، والراب���ع وال�صبعين لمجموعة التن�صيق، بح�صور 

وم�صارك���ة عدة موؤ�ص�صات دولية، منها البنك الدولي، وموؤ�ص�صة التمويل الدولية، والموؤ�ص�صة الألمانية للتعاون 

الدول���ي، والهيئ���ة العربية لال�صتثم���ار والإنماء الزراعي، ومنظم���ة التعاون القت�ص���ادي والتنمية. وا�صتهدف 

الجتماع���ان درا�ص���ة ومناق�ص���ة �صب���ل وو�صائ���ل تقوية التع���اون وتو�صيعه، لي�صم���ل م�صاريع قائم���ة في الدول 

الم�صتفيدة، ل�صيما م�صاريع قطاعات البنية التحتية والزراعة والتنمية الريفية والطاقة والتعليم وال�صحة.

كم���ا �ص���ارك ال�صندوق العربي في اجتماع التن�صي����ق الثام�ن لتعزي�ز التع�اون ب�ي���ن موؤ�ص�ص�ات وبرام�ج تموي�ل 

و�صم�ان التج�ارة ال�ذي ع�ق�د في مقر ال�صندوق ال�صعودي للتنمية بالريا�ض خ�الل الف�ترة 10 – 2014/9/11، 

والذي �صم موؤ�ص�صات المجموعة المخت�صة ببرامج تمويل التجارة وائتمان ال�صادرات. وقد ركز ذلك الجتماع 

عل���ى اأهمي���ة التو�صع في مجال الئتمان والدخول في بع�ض العمليات ف���ي الأ�صواق الأفريقية من اأجل تعزيز 

ال�صادرات العربية اإلى الدول الأفريقية. وقد تم التفاق على اإعداد تقرير نهائي عن مبادرة الج�صر التجاري 

العربي الأفريقي، لترقية التبادل التجاري بين الدول العربية والدول الأفريقية.

 2 - اإدارة الح�ضاب الخا�س

بل���غ ع���دد الدول العربية الم�صاهمة في الح�صاب الخا�ض حتى نهاية العام 18 دولة، بالإ�صافة اإلى ال�صندوق 

العرب���ي، وو�ص���ل اإجمالي الم�صاهمات المتعهد بها 1310.0 مليون دولر اأمريكي )د.اأ.( دفع منها حتى نهاية 

عام 2014 ما مجموعه حوالي 1262.5 مليون د.اأ.
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ت���م خ���الل العام درا�صة احتياجات تموي���ل الم�صروعات ال�صغيرة والمتو�صطة في ثم���ان دول عربية، وتحديد 

الجه���ات الو�صيط���ة الموؤهلة لالقترا�ض من الح�صاب الخا�ض وتمويل تل���ك الم�صروعات. بالإ�صافة اإلى ذلك، 

تم���ت زي���ارة عدة جهات اأخرى، حكومية وغير حكومية، ذات العالقة بتنمي���ة المن�صاآت ال�صغيرة والمتو�صطة 

للتعرف على اأن�صطتها واحتياجاتها. 

وقد تمت خالل العام الموافقة على �صبعة قرو�ض من قبل لجنة اإدارة الح�صاب الخا�ض بقيمة اإجمالية بلغت 

260.0 ملي���ون د.اأ.، منح���ت لحكومات وموؤ�ص�ص���ات تمويل و�صيطة في كل من فل�صطي���ن وجيبوتي والبحرين 
وعم���ان وتون�ض وم�صر. ويت�صمن الجدول رقم )5( بي���ان القرو�ض الموافق عليها خالل عام 2014. وبذلك، 

بلغ اإجمالي عدد القرو�ض التي وافقت عليها اللجنة 23 قر�صاً قيمتها الإجمالية 748.0 مليون د.اأ.

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

 خلل عام 2014

املقرت�سالدولـــةالت�ضل�ضل

مبلـغ 

القر�س

)مليون د.اأ.(

تاريخ املوافقة 

302014/03/06�صركة �صندوق ال�صتثمار الفل�صطينيفل�صطني1

202014/03/06�صندوق جيبوتي لالإمناء القت�صادي )قر�ض ثان(جمهورية جيبوتي2

502014/06/22بنك البحرين للتنمية )قر�ض ثان(مملكة البحرين3

502014/06/22حكومة �صلطنة عمان�صلطنة عمان4

502014/06/22حكومة اجلمهورية التون�صيةاجلمهورية التون�صية5

502014/12/25البنك الأهلي امل�صريجمهورية م�صر العربية6

102014/12/25ال�صركة الفل�صطينية لالإقرا�ض والتنمية )قر�ض ثان(فل�صطني7

260املجــــموع

يعمل الح�صاب الخا�ض على تو�صيع التعاون مع الجهات ذات الخبرة في مجال الدعم الموؤ�ص�صي والت�صريعي 

لتنمي���ة المن�صاآت ال�صغيرة والمتو�صطة، وذلك م���ن اأجل تن�صيق الجهود وتو�صيع مجال الأعمال وزيادة فعالية 

مداخالته لدعم تنمية قطاع المن�صاآت ال�صغيرة والمتو�صطة في الدول العربية لتوفير فر�ض العمل والم�صاهمة 

في محاربة الفقر.

3 - درا�ضة م�ضروع ال�ضودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي
قام ال�صندوق العربي بتخ�صي�ض معونة لإنجاز درا�صة �صاملة لتحقيق الأمن الغذائي العربي من خالل م�صاريع 

اإنمائية في ال�صودان. تت�صمن الدرا�صة اأربع مهام كالتالي: ت�صمل المهمة الأولى اإجراء ح�صر للفجوة الغذائية 

للمحا�صي���ل الرئي�صي���ة في كل الدول العربية، وت�صمل المهم���ة الثانية تقدير لإمكانيات ال�صودان لتغطية جزء 

م���ن ه���ذه الفجوة، بينما ت�صمل المهمة الثالثة بناء نموذج ريا�صي لتحديد اأف�صل ا�صتفادة من الموارد المائية 

والأرا�ص���ي الزراعي���ة والأيدي العامل���ة المتاحة في ال�ص���ودان لأغرا�ض اإنتاج وت�صدي���ر حا�صالت ومنتجات 

زراعية باأ�صعار تناف�صية. اأما المهمة الرابعة، فت�صمل اإعداد خطة �صاملة وبرنامج زمني لتطوير قطاع الزراعة 

في ال�صودان، ا�صتناداً اإلى الم�صاريع التي يتم تحديدها في المهمة الثالثة من الدرا�صة.



29 التقرير ال�صنوي 2014

اكتملت المهمة الأولى من الدرا�صة في نهاية الن�صف الأول من عام 2014، وتم فيها تحديد الفجوة الغذائية 

ف���ي القم���ح وال�صكر والزي���وت واللحوم والألبان في ال���دول العربية خالل الفت���رة 2013 – 2030. واكتملت 

المهمة الثانية من الدرا�صة في نهاية الربع الثالث من العام، وتم فيها تحديد المحا�صيل والمنتجات الزراعية 

الت���ي يمكن لل�صودان اأن ي�صاه���م في تخفي�ض الفجوة الغذائية فيها، من خالل ت�صدير تلك المواد اإلى الدول 

العربية باأ�صعار تناف�صية. ومن المقرر النتهاء من باقي مهام الدرا�صة بنهاية الربع الأول من عام 2015.

4 - درا�ضة الربط الكهربائي بين الدول العربية وا�ضتغالل الغاز الطبيعي
م���ع وج���ود 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�صتفادة من خطوط الربط الكهربائي التي 

ت���م اإن�صاوؤها، وو�صع ا�صتراتيجية متكاملة لتطوير منظومات التوليد والنقل في الدول العربية، قام ال�صندوق 

العرب���ي بتخ�صي����ض معونة لتموي���ل درا�صة للربط الكهربائ���ي ال�صامل وا�صتغالل الغ���از الطبيعي، وتم تكليف 

ائت���الف ا�صت�ص���اري متخ�ص�ض باإعداد تلك الدرا�ص���ة التي تهدف اإلى المفا�صلة بي���ن ت�صدير الغاز الطبيعي 

وت�صدير الكهرباء.

انتهى ال�صت�صاري من اإعداد م�صودة التقرير النهائي للدرا�صة في الربع الأخير من عام 2013، وت�صمنت اأهم 

نتائجها و�صع ا�صتراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الربط الكهربائي وخطوط نقل الغاز الطبيعي بين الدول 

العربية خالل الفترة 2012 – 2030، لتحقيق اأقل اإجمالي تكلفة لتوليد الكهرباء في الدول العربية مجتمعة 

خالل تلك الفترة، واأو�صت الدرا�صة بتنفيذ �صبعة م�صاريع جديدة للربط الكهربائي وم�صروعين لربط �صبكات 

الغاز واإن�صاء ميناء ل�صتقبال الغاز الطبيعي الم�صال.

يتوقع اأن يوؤدي تنفيذ الم�صاريع التي تم تحديدها في الدرا�صة اإلى تخفي�ض اإجمالي تكاليف التوليد في الدول 

العربية خالل الفترة 2012 – 2030، بحوالي 127 مليار د.اأ.، منها حوالي 7 مليار د.اأ. وفر في التكاليف 

ال�صتثمارية وحوالي 120 مليار د.اأ. وفر في التكاليف الت�صغيلية.

وبالإ�صاف���ة اإلى تحديد م�صاريع الكهرباء والغ���از، قام ال�صت�صاري اأي�صاً ببناء نموذج ريا�صي متكامل لتحديد 

ال�صع���ر الأن�ص���ب لتبادل الكهرباء بين كافة الدول العربية، اآخ���ذاً في العتبار تعوي�ض كل دولة، ب�صفة عادلة، 

ع���ن زي���ادة ا�صتهالك الكهرباء في �صبكتها وارتفاع ن�صبة الفاقد فيها، نتيج���ة للطاقة العابرة في �صبكتها من 

جراء تبادل الطاقة بين دولتين مجاورتين لها.

وق���د ت���م عقد اجتم���اع بمقر ال�صندوق العرب���ي في يناير 2014، بح�ص���ور ممثلين عن كافة ال���دول العربية 

الم�صارك���ة ف���ي الدرا�ص���ة، ا�صتعر�ض ال�صت�ص���اري خالله نتائج الدرا�ص���ة وا�صتالم مالحظ���ات ممثلي الدول 

العربي���ة وال�صن���دوق العربي على م�صودة التقرير النهائي للدرا�ص���ة. ومن ثم، قام ال�صت�صاري باأخذ كافة تلك 

المالحظ���ات ف���ي الح�صبان، واأ�صدر التقرير النهائي للدرا�صة ف���ي �صهر اأبريل 2014، والذي تم توزيعه على 

ممثلي كافة الدول الم�صاركة في الدرا�صة.

5 - مبادرة الربيع العربي للتنمية 
ته���دف المب���ادرة اإلى دعم التح���ول ال�صيا�صي والقت�صادي في المنطقة العربية م���ن خالل ت�صجيع الحاكمية 
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وتح�صي���ن النف���اذ اإلى المعلومات الالزمة لإر�صاء مقوم���ات دول ديمقراطية وتنمية م�صتدامة. وتبني المبادرة 

المقترح���ة عل���ى النجاح الذي حققت���ه مبادرة البحوث من اأجل التنمية العربي���ة، وهي مبادرة نفذت بالتعاون 

وال�صراكة بين ال�صندوق العربي والبنك الدولي خالل الفترة 2009 – 2013، وقام منتدى البحوث القت�صادية 

بمهمة الإ�صراف على تنفيذها بتكليف منهما. و�صيتم تنفيذ مبادرة الربيع العربي للتنمية كذلك بال�صراكة بين 

ال�صن���دوق العربي والبنك الدولي الذي ان�صم اإلى هذه المبادرة تلبية لطلب ال�صندوق العربي ودعًما للتعاون 

القائ���م بي���ن الموؤ�ص�صتين ولأن�صطة البنك الدولي في المنطقة العربية. و�صيتم تمويل المبادرة بالتنا�صف بين 

ال�صن���دوق العرب���ي والبنك الدول���ي. واأ�صندت م�صوؤولية الإ�ص���راف على تنفيذ اأن�صطة مب���ادرة الربيع العربي 

للتنمي���ة، بالت�صاور بين البنك الدولي وال�صن���دوق العربي، اإلى منتدى البحوث القت�صادية. وي�صتخدم الهيكل 

التنظيم���ي للمنت���دى لإدارة المبادرة، بالإ�صاف���ة اإلى لجنة علمية ولجنة للمانحي���ن للوقوف على تنفيذ خطة 

العمل والإنجازات والنتائج، وي�صارك في اللجنتين البنك الدولي وال�صندوق العربي. 

وت�صتمل المبادرة على ثالثة اأنواع من الأن�صطة، وهي:

اأولً: النف���اذ الالمحدود للبيان���ات ونتائج البحوث بالعينة وتن�صيقها وتو�صي���ع اإتاحيتها: وي�صمل هذا الن�صاط 

جم���ع بيان���ات دقيقة ومف�صلة متعلق���ة ببحوث ميزانية واإنف���اق الأ�صرة وبيانات م�صوح���ات المن�صاآت/

ال�ص���ركات وبيان���ات م�صوحات القوى العاملة وبيانات قطرية مف�صلة ومتنوعة. وترمي هذه الجهود اإلى 

تكوي���ن قواعد بيان���ات متنا�صقة بحيث ي�صبح المنتدى مركزا اإقليمي���ا لقواعد البيانات التنموية للدول 

العربية. 

ثانياً: اإنتاج المعرفة حول موا�صيع هامة بالن�صبة لدول الربيع العربي : �صوف تركز المبادرة على تنفيذ ون�صر 

بح���وث ال�صيا�صات ذات ال�صلة بعمليات النتقال ال�صيا�صي والقت�صادي. وت�صتهدف تلك البحوث اأربعة 

محاور، وهي )1( القت�صاد ال�صيا�صي للتحول الديمقراطي، و )2( العدالة الجتماعية، و )3( الت�صغيل، 

و )4( الموارد الطبيعية والتنويع القت�صادي. ويهدف العمل في كل محور من هذه المحاور اإلى تو�صيع 

دائ���رة المعرف���ة لدى الباحثي���ن و�صانعي القرار ف���ي دول المنطقة من اأجل بلورة الخي���ارات وتح�صين 

عمليات ت�صميم ال�صيا�صات.

ثالث���اً: اإن�ص���اء عدة منابر للتحاور في ال�صيا�صات: �صت�صعى المب���ادرة اإلى توفير منابر متعددة للتبادل المفتوح 

لالأف���كار واإتاحة نتائ���ج البحوث الجديدة حول المح���اور الأربعة المذكورة اأع���اله لوا�صعي ال�صيا�صات 

والباحثي���ن وغيره���م م���ن المهتمي���ن مثل الإع���الم ومكون���ات المجتمع المدن���ي، من خ���الل الندوات 

والموؤتم���رات، والمن�صورات المتنوعة،  وكذلك اأدوات الإنترنت المختلفة بما في ذلك �صبكات التوا�صل 

الجتماعي.   

6 - بوابة التنمية العربية
اإدراكاً م���ن الموؤ�ص�ص���ات الأع�ص���اء في مجموع���ة التن�صيق لأهمية وج���ود بيانات دقيق���ة ومحدثة عن الدول 

العربية، قامت تلك الموؤ�ص�صات بتمويل م�صروع لإن�صاء بوابة للتنمية العربية تكون متاحة على �صبكة الإنترنت. 

تت�صم���ن البواب���ة بيانات عن كافة القطاعات والأن�صطة القت�صادية في الدول العربية واأوراقاً بحثية عن تلك 

القطاعات، مما يوفر فر�صاً لتبادل المعلومات والخبرات في المجالت المختلفة، ويوؤدي اإلى تح�صين اأ�صلوب 

اتخاذ القرار.
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ت���م ت�صمي���م البواب���ة لتكون قاعدة بيانات واأ�صل���وب ممار�صة، وذلك من خالل دعم تدف���ق المعلومات والعمل 

الم�صترك من خالل الم�صاركة التفاعلية، واإتاحة فر�ض التعلم، وتبادل المعرفة حول اأنجع الأ�صاليب المتبعة، 

وو�صيل���ة ل�صترجاع المعلوم���ات والبيانات ومعالجته���ا، واأداة للترا�صل والنقا�ض، بالإ�صاف���ة اإلى كونها و�صيلة 

للتطوير المجتمعي.

ونظراً لحجم المجهود المطلوب لتطوير البوابة واإثراء محتواها، تم التفاق بين موؤ�ص�صات مجموعة التن�صيق 

على تنفيذ الم�صروع على ثالث مراحل. اقت�صرت المرحلة الأولى على اإن�صاء قاعدة بيانات لخم�صة اأن�صطة 

اقت�صادية في دولتين عربيتين، وذلك من اأجل و�صع ت�صور حول طبيعة عمل البوابة وا�صتطالع راأي عدد من 

الموؤ�ص�ص���ات والأف���راد حول طرق تح�صين اأداءها. وتمت في المرحلة الثاني���ة تو�صعة قاعدة البيانات لت�صمل 

اأربع���ة اأن�صط���ة اقت�صادية اأخرى، في كل الدول العربية. وت�صمل المه���ام الم�صمولة في المرحلة الثانية اأي�صاً 

قي���ام برنامج الأم���م المتحدة للتنمية بو�صع ت�صور ح���ول الت�صميم النهائي للبواب���ة، ومنهجية للح�صول على 

البيان���ات من الم�صادر المختلف���ة، وتقدير تكاليف ت�صغيل و�صيانة البوابة، عند اكتمالها، وذلك تمهيداً لقيام 

اإحدى موؤ�ص�صات مجموعة التن�صيق با�صت�صافة البوابة وتولي عملية ت�صغيلها و�صيانتها وتطويرها. 

والجدي���ر بالذك���ر اأن���ه قد تم اإ�صناد اأعمال تطوي���ر البوابة اإلى كل من برنامج الأم���م المتحدة للتنمية والبنك 

الدولي، وتم توقيع اتفاقيات معهما بمبلغ 2 مليون د.اأ. لتغطية تكاليف المرحلتين الأولى والثانية من اأعمال 

التطوير.

اكتمل���ت اأعمال تطوي���ر المرحلة الأولى في مار�ض 2014، ويتوقع اأن تنتهي اأعمال تطوير المرحلة الثانية في 

منت�ص���ف عام 2015. وعند النتهاء من كافة المراح���ل، �صت�صبح البوابة مرجعية متكاملة للبيانات المتعلقة 

بكاف���ة الأم���ور القت�صادي���ة والعمالية والتنظيمية والتعليمي���ة وال�صحية ومرافق البن���ى الأ�صا�صية في الدول 

العربية.

7 - تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية
اأ�صه���م ال�صن���دوق العربي ف���ي تمويل م�صروع تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربي���ة، بالتعاون والتن�صيق مع 

المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ايكاردا( وعدد من موؤ�ص�صات التمويل العربية. ويهدف 

ه���ذا الم�ص���روع اإلى تطوير قدرات مراك���ز البحوث الزراعية الوطنية والمزارعين ف���ي 10 دول عربية، وهي 

م�ص���ر وال�صودان والمغرب وتون�ض والأردن واليمن و�صوريا وفل�صطين والعراق والجزائر، اإلى تبني وا�صتخدام 

التقنيات الحديثة لتحقيق زيادة م�صتدامة في اإنتاج الحبوب، بما في ذلك تطوير منهجيات وطرق نقل التقانة 

ون�صره���ا بي���ن اأو�صاط المزارعين على نطاق وا�صع. ويه���دف الم�صروع كذلك اإلى تاأ�صي�ض �صراكات فعالة بين 

مراكز البحوث الزراعية الدولية ومراكز البحوث الزراعية الوطنية العربية في مجال بحوث الحبوب والقمح، 

لتطوي���ر نظم الإنتاج الم���روي لمحا�صيل الحبوب باأنظمة الري الحديثة، والإدارة المتكاملة لالإنتاج والوقاية، 

ونق���ل تل���ك التقانات اإلى المزارعين، وتح�صين الحزم التقانية لتتالئم مع البيئة المحلية والنظم الزراعية في 

ال���دول العربية. ويندرج هذا الم�ص���روع في اإطار الأولويات التي حددتها القمة العربية القت�صادية والتنموية 

والجتماعية التي عقدت في الكويت عام 2009، واأكدت على �صرورة تعزيز الأمن الغذائي العربي باعتباره 

اأحد مقومات الأمن القومي العربي.
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وبهدف تعزيز التعاون بين مراكز البحوث الزراعية الوطنية في الدول العربية وايكاردا، وا�صتقطاب التمويل 

ال���الزم للتو�ص���ع في اأن�صطة الم�صروع، لال�صتم���رار في تطبيق التقانات والبح���وث، والتو�صع في تعميم ون�صر 

نتائجه���ا بي���ن الفئ���ات الم�صتهدفة لتحقيق زي���ادة ملمو�صة في الإنت���اج الزراعي، وبوجه خا����ض القمح، فقد 

ا�صت�ص���اف ال�صن���دوق العربي في مقره خالل الفترة 11 –  12 نوفمب���ر 2014 الجتماع الوزاري الم�صترك 

لل���دول العربي���ة وايكاردا حول الأمن الغذائي في الدول العربية. وقد �صارك في هذا الجتماع وزراء الزراعة 

الع���رب وموؤ�ص�ص���ات التمويل العربي���ة الوطنية والإقليمية. و�ص���در عن الجتماع اإعالن ت�صم���ن تاأكيد الدول 

العربي���ة عل���ى موا�صلة اهتمامها ودعمها لإنجاز الم�صروع لمراح���ل قادمة، وتو�صيع مجال تطبيق نتائجه اإلى 

مناط���ق اأخ���رى في كل دولة عربية �صمن ا�صتراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي، واإن�صاء �صبكة معلومات لتبادل 

الخب���رات والمعرفة ح���ول �صبل تعزيز الأمن الغذائي، ودعوة موؤ�ص�صات التموي���ل العربية للم�صاهمة في هذا 

الم�صروع.  

8 - ندوة التنمية العربية الثالثة: »اإ�ضالح المنظومة التعليمية من اأجل تح�ضين اآفاق الت�ضغيل 
في الدول العربية«

ه���ذه الن���دوة هي الندوة الثالثة في اإطار التعاون بين ال�صندوق العرب���ي والبنك الدولي، والذي تقوم بموجبه 

الموؤ�ص�صتان بعقد ندوة دورية م�صتركة ب�صكل دائم في مقر ال�صندوق العربي في دولة الكويت، يتم فيها بحث 

وا�صتعرا����ض اأح���د الق�صايا التنموية الهامة بالن�صبة للدول العربية. عقدت هذه الندوة يوم 5 نوفمبر 2014، 

وهدف���ت اإل���ى اإلقاء ال�صوء على �صبل اإ�صالح وتطوير المنظومة التعليمية في الدول العربية من اأجل تح�صين 

فر����ض الخريجي���ن في الح�صول عل���ى وظائف، وذلك من خ���الل ا�صتعرا�ض الو�صع الحال���ي لهذه المنظومة 

والوق���وف على المعوقات التي تحول دون تح�صي���ن اآفاق ت�صغيل الخريجين، واقتراح الحلول المالئمة للتغلب 

على المعوقات والتحديات التي تواجهها تلك المنظومة من خالل ر�صم ال�صيا�صات العامة لتقريب مخرجات 

التعلي���م من احتياجات �صوق العمل، واقتراح ال�صيا�ص���ات الرامية لتح�صين الحاكمية والكفاءة والنوعية داخل 

الموؤ�ص�صات التعليمية. 

وركزت الندوة على المحاور التالية:

هل ت�صاهم المنظومة التعليمية في تح�صين اآفاق الت�صغيل في الدول العربية؟ : الواقع والتحديات. 1 .

ال�صيا�صات العامة لتقريب مخرجات التعليم من احتياجات �صوق العمل. 2 .

تح�صين الحاكمية والكفاءة والنوعية داخل الموؤ�ص�صات التعليمية لتح�صين اآفاق الت�صغيل. 3 .

التجارب الدولية والإقليمية والوطنية، والدرو�ض الم�صتفادة والتو�صيات. 4 .

�ص���ارك ف���ي اأعمال هذه الندوة نخبة مختارة من الخبراء الدوليين، وكبار الم�صئولين في الموؤ�ص�صات المعنية 

الدولية والإقليمية والوطنية في هذا المجال، بالإ�صافة اإلى متخ�ص�صين من الدول العربية ومن خارجها. 

9 - موؤتمر الطاقة العربي العا�ضر 
ق���ام ال�صن���دوق العربي، بال�صتراك مع منظمة ال���دول العربية الم�صدرة للبترول )اأواب���ك(، بالإعداد لموؤتمر 

الطاق���ة العرب���ي العا�صر الذي اأقيم في اأبوظبي بالإم���ارات العربية المتحدة خالل الفترة 21 – 23 دي�صمبر 

2014، والم�صاهم���ة ف���ي تغطية تكاليفه. تن���اول الموؤتمر مختلف ق�صايا الطاقة ف���ي العالم العربي، بما في 
ذل���ك اأحدث التقني���ات الم�صتخدمة في التنقيب والتكرير، والت�صورات الم�صتقبلي���ة للقطاع واأبرز التحديات 
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التي تواجهه، وعر�ض لم�صتقبل الطاقات المتجددة في العالم العربي، و�صبل تر�صيد ال�صتهالك في محطات 

التوليد وال�صناعة، بالإ�صافة اإلى ا�صتعرا�ض اأوجه التعاون العربي في مجالت الكهرباء والغاز الطبيعي. 

كم���ا ق���ام ال�صندوق العرب���ي باإعداد وتقديم عر�ض حول نتائ���ج درا�صة الربط الكهربائي بي���ن الدول العربية 

وا�صتغ���الل الغ���از الطبيع���ي، التي قام بتمويله���ا والإ�صراف على تنفيذه���ا. وتناول العر�ض اأه���داف الدرا�صة 

ومكوناتها واأهم نتائجها والتو�صيات التي �صدرت عنها.

10 - الم�ضاهمة في اإعداد التقرير القت�ضادي العربي الموحد 
ي�ص���ارك ال�صندوق العربي �صنوياً في اإعداد التقري���ر القت�صادي العربي الموحد، بالتعاون مع الأمانة العامة 

لجامعة الدول العربية و�صندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول. ويتولى ال�صندوق 

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

وف�ص���ل القط���اع ال�صناعي، وف�صل العون الإنمائي العربي. كما يتولى ال�صندوق العربي، بالتناوب مع �صندوق 

النق���د العربي، اإع���داد ف�صل المحور. وتناول ف�صل المحور لعام 2014، ال���ذي اأعده �صندوق النقد العربي، 

مو�صوع »اإ�صالح دعم الطاقة في الدول العربية«.

اأن�ضطة مختلفة  - 11
ا�صتم���ر ال�صن���دوق العربي في متابعة برنامج تمويل التجارة العربية، بالتن�صيق مع �صندوق النقد العربي ومن 

خالل الم�صاركة في مجل�ض اإدارة البرنامج. كما ا�صتمر في التن�صيق والتعاون مع المنظمات العربية والدولية 

المتخ�ص�صة بهدف تعزيز مداخالتها في المنطقة العربية. 
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رابعًا: االأو�صاع المالية والبيانات الختامية لل�صنة المالية

المنتهية في 2014/12/31

اأواًل: المركز المالي

الموجـودات )االأ�سول(:

ارتفعت قيمة موجودات ال�صندوق العربي بنهاية ال�صنة 234 مليون د.ك. حيث بلغت 3,207 مليون د.ك. اأي 

بن�صبة 8% مقارنة بعام 2013، وكان الرتفاع ب�صكل رئي�صي في القرو�ض، كما هو مبين بالجدول التالي:

التغيير 2013 2014
 الموجـودات 

مليون د.ك. مليون د.ك. % مليون د.ك. %

)10( %1 41 %1 31  النقد والنقد املعادل

56 %11 335 %12 391  اإ�شتثمارات

195 %87    2,562 %86    2,757  القرو�س

)7( %1 35 %1 28  موجودات اأخرى

234 % 100   2,973 % 100   3,207  المجموع 

% 8

المطلـوبات:

ارتفع���ت مطلوب���ات ال�صندوق العربي بنهاية ال�صن���ة 6.9 مليون د.ك. حيث بلغت 155 مليون د.ك. اأي بن�صبة 

5% مقارنة بعام 2013، وكان الرتفاع ب�صكل رئي�صي في الح�صاب الخا�ض لتمويل م�صروعات القطاع الخا�ض 
ال�صغيرة والمتو�صطة كما هو مبين بالجدول التالي:

التغيير 2013 2014
 المطلوبات

مليون د.ك. % مليون د.ك. % مليون د.ك.

9.8 %47 69.6 %51 79.4
احل�شاب اخلا�س لتمويل م�شروعات  القطاع 

اخلا�س ال�شغرية واملتو�شطة

3.4 %21 30.9 %22 34.3  معونات

0.9 %8 11.9 %8 12.8  خم�ش�س تقاعد املوظفني

)7.2( %24 35.7 %19 28.5  مطلوبات اأخرى

6.9 % 100 148.1 % 100 155.0 المجموع 

% 5

حقوق االأع�ساء:

ارتفعت قيمة حقوق الأع�صاء بنهاية ال�صنة 227 مليون د.ك. حيث بلغت 3,052 مليون د.ك. اأي بن�صبة %8 

مقارنة بعام 2013، وكان الرتفاع ب�صكل رئي�صي في الحتياطيات كما هو مبين بالجدول التالي:



35 التقرير ال�صنوي 2014

التغيير 2013 2014
 حقوق الع�ضاء

مليون د.ك. % مليون د.ك. % مليون د.ك.

55 %88  2,500 %84  راأ�س املال 2,555 

9 %9 246 %8 255  احتياطي عام

158 %3 76 %8 234  احتياطي اإ�شايف*

5 %0 3 %0 8  احتياطيات اأخرى 

 227 %100  2,825 %100 المجموع  3,052 

% 8

ثانيًا: الدخل واالإنفاق

الدخــل:

بلغ اإجمالي الدخل بنهاية ال�صنة 92.7 مليون د.ك. وذلك مقابل 87.1 مليون د.ك. لل�صنة الما�صية بارتفاع 

5.6 مليون د.ك. بن�صبة 6% وذلك نتيجة ارتفاع اإيرادات فوائد القرو�ض كما هو مبين بالجدول التالي:

التغيير 2013 2014
 الدخــل

مليون د.ك. % مليون د.ك. % مليون د.ك.

5.5 %77 67.2 %78 72.7  اإيرادات فوائد القرو�ض

)3.7( %24 21.2 %19 17.5 �صايف اأرباح ال�صتثمارات

3.8 %)1( )1.2( %3 2.6 دخل برنامج متويل التجارة العربية

 0.0 %0 )0.1( %0 )0.1( اإيرادات وم�صاريف ت�صغيلية اأخرى

5.6 %100 87.1 %100 92.7  المجموع 

% 6

االإنفــاق:

 بلغ اإجمالي الإنفاق الإداري بنهاية ال�صنة 8.3 مليون د.ك. وذلك مقابل 8.1 مليون د.ك. لل�صنة الما�صية اأي 

بارتفاع 0.2 مليون د.ك. بن�صبة 2% وذلك لالرتفاع في الم�صاريف الإدارية كما هو مبين بالجدول التالي:

التغيير 2013 2014
 الإنفاق

مليون د.ك. % مليون د.ك. % مليون د.ك.

0.1 %77 6.2 %76 6.3  رواتب وخم�ش�شات املوظفني

0.1 %23 1.9 %24 2.0  م�شاريف اأخرى

0.2 %100 8.1 %100 8.3  المجموع 

% 2

* حول مخ�ش�س عام القرو�س البالغ 96.8 مليون د. ك. اإلى الحتياطي الإ�شافي.
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�سافي الربح:

بل���غ �صاف���ي الربح بنهاي���ة ال�صنة 84.4 مليون د.ك. وذلك مقابل 33.5 ملي���ون د.ك. لل�صنة الما�صية بارتفاع 

50.9 مليون د.ك. بن�صبة 152% وذلك لنمو الدخل وعدم ت�صجيل مخ�ص�ض للقرو�ض كما هو مبين بالجدول 
التالي:

التغيير 2013 2014
 الربـح

مليون د.ك. % مليون د.ك. % مليون د.ك.

5.3 79.1 84.4 �شايف ربح قبل خم�ش�س القرو�س

45.6 )45.6( 0 خم�ش�س القرو�س

50.9 33.5 84.4 �ضافي ربح ال�ضنة

% 152

ثالثًا: التدفقات النقدية

فيما يلي ملخ�ض التدفقات النقدية الرئي�صية لعام 2014:

مليون د.ك.
 التدفقــــات النقديـــــة  الرئي�سية

2013 2014

)32.4( )104.6( �صايف التغيري يف ال�صتثمارات بغر�ض املتاجرة

)251.5( )257.8( �صحوبات القرو�ض

 158.4 159.1 اأق�صاط قرو�ض م�صددة

)10.1( )8.0( �صحوبات معونات

80.1 79.2 فوائد م�صتلمة

0.0 54.9 امل�صدد من راأ�ض املال

رابعًا: الموؤ�سرات المالية الأداء ال�سندوق العربي

2013 2014
الموؤ�ضرات المالية 

% %

%1.1 %2.6 ROA - شايف الدخل على املوجودات� 

%1.2 %2.8 ROE - شايف الدخل على حقوق الأع�شاء� 

%9.3 %9.0  امل�شاريف / الإيرادات

%86.2 %86.0  القرو�س / املوجودات

%90.7 %90.3  القرو�س / حقوق الأع�شاء
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ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي

بيان المركز المالي كما في 31 دي�ضمبر 2014

)األف دينار كويتي(

20142013

الموجودات

31,34441,174النقد والنقد املعادل

317,194286,129ا�صتثمارات

73,23349,214اإ�صتثمار يف موؤ�ص�صة زميلة

2,756,9852,561,474القرو�ض

6,6777,023ذمم منظمات م�صاركة يف املبنى

21,32127,842موجودات اأخرى

3,206,7542,972,856جمموع املوجودات

المطلوبات وحقوق االأع�ساء

المطلوبات

79,41269,546احل�صاب اخلا�ض لتمويل امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة 

34,29930,902معونات 

12,81211,946خم�ص�ض �صندوق التقاعد

28,47535,674مطلوبات اأخرى

154,998148,068اإجمايل املطلوبات

حقوق االأع�ساء

2,554,9092,500,000راأ�ض املال 

254,650246,207احتياطي عام

233,78176,389احتياطي اإ�صايف

4,2963,752احتياطي معونات

)1,560(4,120احتياطي التغري يف القيم العادلة

3,051,7562,824,788اإجمايل حقوق االأع�ساء

3,206,7542,972,856اإجمايل املطلوبات وحقوق االأع�ساء
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ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي

بيان الدخل ال�ضامل لل�ضنة المنتهية في 31 دي�ضمبر 2014

)األف دينار كويتي(

20142013

االإيرادات

72,73067,229اإيرادات فوائد القرو�ض

17,38421,193�صايف اأرباح اإ�صتثمارات 

6638اإيرادات فوائد من ودائع حمددة الأجل وح�صابات حتت الطلب

)1,268(2,625اأرباح / )خ�صائر( من موؤ�ص�صة زميلة

)46()51(م�صاريف ت�صغيلية 

92,75487,146اإجمالي االإيرادات  

الم�ساريف االإدارية

6,3266,137رواتب وخم�ص�صات موظفني

2,0011,925م�صاريف اأخرى

8,3278,062

84,42779,084�صايف الربح قبل خم�ص�ض القرو�ض

)45,571(0خم�ص�ض القرو�ض

84,42733,513�سافي ربح ال�سنة

االإيرادات ال�ساملة االأخرى

580 5,680�صايف التغري يف القيمة العادلة لال�صتثمارات املتاحة للبيع

580 5,680 االإيرادات ال�ساملة االأخرى لل�سنة

90,10734,093اإجمالي االإيرادات ال�ساملة لل�سنة
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ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي

بيان التغيرات في حقوق الأع�ضاء لل�ضنة المنتهية في 31 دي�ضمبر 2014

)األف دينار كويتي(

راأ�ض المال
اإحتياطي

عام

اإحتياطي

اإ�سافي

اإحتياطي

معونات 

اإحتياطي 

التغير

في القيمة 

العادلة

اأرباح 

مرحلة
االإجمالي

2,824,788 0 )1,560(3,752 76,389 246,207 2,500,000 الر�سيد يف 1 يناير 2014

84,427 84,427 0 0 0 0 0 ربح ال�صنة

5,680 0 5,680 0 0 0 0 اإيرادات �صاملة اأخرى لل�صنة

90,107 84,427 5,680 0 0 0 0 اإجمايل اليرادات ال�صاملة لل�صنة

054,909 0 0 0 0 54,909 امل�صدد من راأ�ض املال

96,803 0 0096,80300املحول من خم�ص�ض عام القرو�ض

)3,351(0 0 0 )3,351(0 0 املحول لدعم ال�صعب الفل�صطيني 

)135()135(0 0 0 0 0 املحول للمتفوقني العرب

0 )4,221(11,9090  )7,688(0 0 املحول اإىل اإحتياطي املعونات

0 )8,443(0 0 0 8,443 0 املحول اإىل الحتياطي العام

0 )71,628(0 0 71,628 0 0 املحول اإىل الحتياطي الإ�صايف

)13,078(0 0 )13,078(0 0 0 معونات مقررة

1,713  0 0 1,713 0 0 0 معونات ملغاة وحمولة

3,051,756 0 4,120 4,296 233,781 254,650 2,554,909 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2014

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�صنة

580 0 580 0 0 0 0 اإيرادات �صاملة اأخرى لل�صنة

34,093 33,513 580 0 0 0 0 اإجمايل )اخل�صائر(/ الإيرادات ال�صاملة لل�صنة

0 000)500,000(500,0000املحول اإىل راأ�ض املال

)10,362(0 0 0 )10,362(0 0 املحول لدعم ال�صعب الفل�صطيني

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

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

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�صايف

)7,412(0 0 )7,412(0 0 0 معونات مقررة

05 0 05 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
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ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي

بيان التدفقات النقدية لل�ضنة المنتهية في 31 دي�ضمبر 2014

)األف دينار كويتي(

20142013

اأن�ضطة الت�ضغيل

33,513 84,427 ربح ال�صنة

ت�شويات :

)67,229()72,730(اإيرادات فوائد القرو�س

)11,068()5,543(اأرباح غري حمققة من الإ�صتثمارات

)38()66(اإيرادات فوائد من ودائع حمددة الأجل وح�صابات حتت الطلب

1,268 )2,625(ح�صة يف نتائج موؤ�ص�صة زميلة

45,571 0خم�ص�ض القرو�ض

1,625 1,701 خم�ص�ض تقاعد املوظفني

 5,164 3,642

التغير في الموجودات والمطلوبات الت�ضغيلية:

)32,417()104,619(�صايف التغري يف الإ�صتثمارات بغر�ض املتاجرة

)251,463()257,848(�صحوبات القرو�ض

158,375 159,140 ت�صديدات القرو�ض

)10,049()7,968(�صحوبات معونات 

346 346 ذمم منظمات م�صاركة يف املبنى

)84(67موجودات اأخرى

19,854 9,866 احل�صاب اخلا�ض لتمويل امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة

)14,793()10,550(مطلوبات اأخرى

)126,589()206,402(التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف العمليات

80,057 79,250 فوائد م�صتلمة

)959()835(خم�ص�ض تقاعد املوظفني املدفوع

)47,491()127,987(�ضافي  التدفقات  النقدية  الم�ضتخدمة  فـي  اأن�ضطة  الت�ضغيل

اأن�شطة اال�شتثمار

48,410 63,248 �شايف التغريات يف الإ�شتثمارات الأخرى

63,24848,410�شايف التدفقات النقدية الناجتة من اأن�شطة ال�شتثمار

التدفقات النقدية من االأن�شطة التمويلية

54,9090امل�شدد من راأ�س املال

54,9090 �ضافي التدفقات النقدية الناتجة من الأن�ضطة التمويلية

919 )9,830()النق�ص(/ الزيادة يف النقد والنقد املعادل

40,255 41,174 النقد والنقد املعادل يف بداية ال�صنة

41,174 31,344 النقد والنقد المعادل في نهاية ال�ضنة
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ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي

هيئة مالية اإقليمية عربية م�ضتقلة - الكويت

ال�ضيا�ضات المحا�ضبية الهامة 

بيان االإلتزام اأ - 

ت���م اإعداد البيان���ات المالية لل�شندوق وفقا لل�شيا�ش���ات المحا�شبية المو�شحة اأدن���اه 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 

الأخرى بالتكلفة المطفاأة اأو التكلفة التاريخية.
تتف���ق ال�شيا�ش���ات المحا�شبي���ة المتبعة بثب���ات من قبل ال�شندوق م���ع ال�شيا�شات المتبع���ة في ال�شنة 

ال�شابقة، با�شتثناء عدم احت�شاب مخ�ش�س لالنخفا�س بالقيمة للقرو�س.

اال�صتثمارات ج - 

يتم ت�شنيف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�شائر عندما يتم 
اإدارة وتقييم واإدراج الموجودات والمطلوبات على اأ�شا�س القيمة العادلة.

يت���م قيا����س 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 

الأرباح اأو الخ�شائر بالقيمة العادلة مع اإدراج التغيرات 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 احتياطي التغير في 
القيم���ة العادل���ة في حقوق الأع�ش���اء با�شتثناء خ�شائر النخفا�س في القيم���ة واأرباح وخ�شائر تحويل 

العمالت الأجنبية في حالة البنود النقدية.

القــــــرو�س د- 

قامت اإدارة ال�شندوق باإعادة تقييم ال�شيا�شة المحا�شبية الخا�شة بالقرو�س. وفقا لل�شيا�شة المتبعة، 
كان���ت القرو�س ت���درج بالتكلفة المطف���اأة ناق�شاً مخ�ش����س النخفا�س في القيمة، حي���ث يتم تقدير 
مخ�ش����س النخفا����س في القيمة عندما لم يعد تح�شيلها بالكام���ل اأمراً محتمال، ويتم اإدراجه �شمن 
بي���ان الدخ���ل ال�شامل. ووفقا لل�شيا�شة الحالية، يتم اإدراج القرو�س بالتكلفة المطفاأة ول يتم احت�شاب 
اأي���ة مخ�ش�شات لالنخفا�س بالقيمة باعتبارها قرو�ش���ا �شيادية م�شمونة ال�شداد من قبل الحكومات 

المتعاقبة للدول الأع�شاء.
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االإنخفا�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�شوعي 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 اإثبات ال�شتثمار في الموؤ�ش�شة الزميلة على اأ�شا�س حقوق الملكية.

الموجودات الثابتة ز- 

ل يت���م ر�شمل���ة 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 االأجنبية 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. 

النقد والنقد المعادل ي-  

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

ك-   تحقق االإيراد

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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المالحق
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ملحق رقم )1(

�ضحائف الم�ضاريع لقرو�س عام 2014
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جمهورية جيبوتي

الإ�ضكان الجتماعي – المرحلة الثانية )قر�س اإ�ضافي(

2.5%معدل الفائدة607رقم القر�ص

امل�شتفيد
 �صركة جيبوتي العقارية ووزارة

الإ�صكان والتعمري والبيئة
5 �صنوات    االإمهال

25 �صنة مدة القر�ص7.44 مليون د.ك.تكلفة امل�شروع
41 ق�صطاً ن�صف �صنويال�شداد1.0 مليون د.ك.مبلغ القر�ص

2014/03/09تاريخ توقيع االتفاقية
الق�شط االأول

بع���د 5 �صنوات م���ن تاريخ �صداد 

�صح���ب طل���ب  لأول  ال�صن���دوق  تاريخ نفاذ االتفاقية

هدف الم�ضروع:  

يهدف امل�صروع اإىل الإ�صهام يف تلبية الطلب املتزايد على امل�صاكن للمواطنني، خا�صة ذوي الدخل املحدود، 

وحت�صني ظروفهم الجتماعية من خالل توفري ال�صكن الالئق، واحلد من تفاقم امل�صكلة الإ�صكانية ب�صورة 

عامة والتي اأ�صبحت م�صكلة اجتماعية يف مدينة جيبوتي العا�صمة. وي�صكل امل�صروع جزءاً من برنامج اإ�صكاين 

متكامل لبناء حوايل ثالث اآلف وحدة �صكنية.

و�ضف الم�ضروع:

يت�صمن امل�صروع اإن�صاء حوايل 700 وحدة �صكنية ب�صاحية هدن يف منطقة بلبلة، مبا يف ذلك توفري اخلدمات 

ال�صت�صارية. ويت�صمن امل�صروع العنا�صر الرئي�صية التالية:

1 -  ا�صـــــــتملك وتهيئة االأرا�صـــــــي وتوفري اخلدمات االأ�صا�صـــــــية: ي�صمل هذا العن�صر اقتناء الأرا�صي الالزمة 

لتنفي���ذ امل�ص���روع وتهيئتها، وتوفري اخلدم���ات الأ�صا�صي���ة كالكهرباء ومياه ال�ص���رب والت�صالت ملنطقة 

امل�صروع.

2 -  بناء الوحدات ال�صـــــــكنية: يت�صمن هذا العن�صر بناء حوايل 700 وحدة �صكنية ترتاوح امل�صاحة املبني��ة 

. ويبل�����غ جمم��ل م�صطح���ات البناء للوح��دات ال�صكني���ة حوال���ي 
2
 و 90 م

2
لك�����ل منه��ا م��ا ب��ني 70 م

. وي�صم���ل هذا العن�ص���ر كذلك �صق الطرق، واإن�ص���اء �صبكات توزيع مي���اه ال�صرب والكهرباء 
2
55 األ���ف م

وجتميع مياه ال�صرف ال�صحي داخل موقع امل�صروع.

3 -  مرافق ال�صرف ال�صحي: يت�صمن هذا العن�صر توريد وتركيب خط �صرف �صحي رئي�صي واإن�صاء حمطتي 

�ص���خ لإي�ص���ال املياه املجمعة م���ن الوحدات ال�صكني���ة اإىل ال�صبكة العامة، بالإ�صاف���ة اإىل كافة الأعمال 

املدنية والكهروميكانيكية الالزمة.

4 -  اخلدمات اال�صت�صارية: ي�صمل هذا العن�صر اخلدمات ال�صت�صارية الالزمة لإعداد الدرا�صات والت�صاميم 

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 1 م�ن 13
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م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 1 م�ن 13

واملخطط���ات ووثائ���ق املناق�صات اخلا�صة بامل�ص���روع، وامل�صاعدة يف طرح املناق�ص���ات وحتليل العرو�ض 

وتر�صية العطاءات، والإ�صراف على تنفيذ امل�صروع.

تمويل الم�ضروع:

يغطي قر�صا ال�صندوق العربي، الأول رقم 2003/456 والإ�صايف، حوايل 94% من اإجمايل تكاليف امل�صروع. 

و�صتقوم حكومة جيبوتي بتغطية باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها.
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جمهورية م�صر العربية

الربط الكهربائي بين جمهورية م�ضر العربية والمملكة العربية ال�ضعودية

3.0%معدل الفائدة603رقم القر�ص

امل�شتفيد
 ال�صركة امل�صرية لنقل

الكهرباء
4 �صنوات    االإمهال

25 �صنة مدة القر�ص177.7 مليون د.ك.تكلفة امل�شروع
43 ق�صطاً ن�صف �صنويال�شداد45.0 مليون د.ك.مبلغ القر�ص

2014/03/24تاريخ توقيع االتفاقية
الق�شط االأول

بع���د 4 �صنوات م���ن تاريخ �صداد 

�صح���ب طل���ب  لأول  ال�صن���دوق  2014/10/02        تاريخ نفاذ االتفاقية

هدف الم�ضروع:  

امل�صتمر  التوتر  على  ال�صعودية  الكهربائية  بال�صبكة  امل�صرية  الكهربائية  ال�صبكة  ربط  اإىل  امل�صروع  يهدف 

500 ك.ف. ثنائي القطبية من حمطة حتويل بدر يف جمهورية م�صر العربية اإىل حمطة حتويل �صرق املدينة 
املنورة مروراً مبحطة حتويل تبوك يف اململكة العربية ال�صعودية بطول 1320 كم، وبقدرة نقل تبلغ حوايل 

3000 م.و. و�صيوؤدي امل�صروع اإىل ربط اأكرب منظومتني كهربائيتني يف الوطن العربي تزيد قدرتهما الإجمالية 
عن حوايل 90 األف م.و. و�صيكمل امل�صروع، عند اإجنازه، منظومة الربط الكهربائي بني دول جمل�ض التعاون 

اخلليجي ودول الربط الثماين ودول الربط املغاربي.

و�ضف الم�ضروع:

يتكون امل�صروع، املتوقع اإجنازه يف نهاية عام 2016، من اإن�صاء ثالث حمطات حتويل ذوات تيار مرتدد/ م�صتمر 

ثنائي القطبية على التوتر 500 ك.ف.، وخطوط ربط هوائية ذات تيار م�صتمر، وكابل بحري، وتوريد وتركيب 

حمولت وقواطع واأنظمة قيا�ض وحتكم، وجميع امللحقات، بالإ�صافة اإىل اخلدمات ال�صت�صارية والتاأمني. 

ويت�صمن امل�صروع العنا�صر الرئي�صية التالية:

1 - جزء امل�صروع الواقع يف اأرا�صي جمهورية م�صر العربية:

اأ-   حمطة التحويل: ي�صمل هذا العن�صر اإن�صاء حمطة حتويل ذات تيار مرتدد/ م�صتمر ثنائي القطبية 
على التوتر 500 ك.ف. بقدرة حوايل 3000 م.و.، وملحقاتها. وي�صمل كذلك اإن�صاء حمطة انتقال 

)Transition( للكابل البحري اإىل خطوط هوائية.

ب- خطوط هوائية: ت�صمل توريد وتركيب خطوط ربط هوائية ثنائية القطبية على التوتر 500 ك.ف. 
بطول حوايل 454 كم.

ج-  اخلدمات ال�شت�شارية: ت�صمل اخلدمات الفنية وال�صت�صارية للم�صاعدة يف حتليل العرو�ض والتعاقد 
الت�صغيل  على  والإ�صراف  بامل�صانع  الفحو�صات  اإجراء  يف  وامل�صاركة  التنفيذ  على  والإ�صراف 

الأويل.

2 - جزء امل�صروع الواقع يف اأرا�صي اململكة العربية ال�صعودية:

اأ-   حمطة التحويل: ت�صمل اإن�صاء حمطتي حتويل ذوات تيار مرتدد/ م�صتمر ثنائي القطبية على التوتر 
وتبوك،  املنورة  املدينة  �صرق  منطقتي  يف  م.و.  و 1500  م.و.   3000 بقدرة حوايل  500 ك.ف. 

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 2 م�ن 13
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على التوايل، وملحقاتهما. وت�صتمل اأي�صاً اإن�صاء حمطة انتقال )Transition( للكابل البحري اإىل 

خطوط هوائية على ال�صاطئ ال�صرقي خلليج العقبة.

ب- خطوط هوائية: ت�صمل توريد وتركيب خطوط ربط هوائية ثنائية القطبية على التوتر 500 ك.ف. 
بطول حوايل 850 كم.

من  اجلزء  هذا  لأعمال  الالزمة  وال�صت�صارية  الفنية  اخلدمات  ت�صمل  ال�شت�شارية:  اخلدمات  ج- 
امل�صروع.

3 - جزء امل�صروع امل�صرتك الواقع يف خليج العقبة:

اأ-  الكابل البحري: ي�صمل توريد وتركيب كابل بحري ذي تيار م�صتمر ثنائي القطبية على التوتر 500 
ك.ف. بطول حوايل 16 كم.

ب- اخلدمات ال�شت�شارية: ت�صمل اخلدمات الفنية وال�صت�صارية الالزمة للم�صاعدة يف حتليل العرو�ض 
والتعاقد لأعمال الكابل البحري، والإ�صراف على التنفيذ وامل�صاركة يف اإجراء الفحو�صات بامل�صانع 

والإ�صراف على الت�صغيل الأويل.

 

تمويل الم�ضروع:

يغطي قر�ض ال�صندوق العربي حوايل 25% من اإجمايل تكاليف امل�صروع. وت�صاهم يف متويل امل�صروع موؤ�ص�صات 

متويل اأوروبية بقر�ض يعادل حوايل 78.6 مليون د.ك. )حوايل 44%(، والبنك الدويل بقر�ض يعادل حوايل 

د.ك.  ملي��ون   12.2 حوال��ي  يعادل  بقر�ض  للتنمية  الأفريقي  والبنك   ،)%19 )حوايل  د.ك.  مليون   34.2
)حوايل 7%(. و�صتقوم ال�صركة واحلكومة امل�صرية بتغطية باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها. 

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 2 م�ن 13
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جمهورية م�صر العربية

محطة توليد كهرباء اأ�ضيوط )الوليدية( 650 م.و.

3.0%معدل الفائدة604رقم القر�ص

امل�شتفيد
  �صركة الوجه القبلي لإنتاج

الكهرباء
6 �صنوات    االإمهال

25 �صنة مدة القر�ص192.6 مليون د.ك.تكلفة امل�شروع
39 ق�صطاً ن�صف �صنويال�شداد55.0 مليون د.ك.مبلغ القر�ص

2014/03/24تاريخ توقيع االتفاقية
الق�شط االأول

بع���د 6 �صنوات م���ن تاريخ �صداد 

�صح���ب طل���ب  لأول  ال�صن���دوق  2014/08/28        تاريخ نفاذ االتفاقية

هدف الم�ضروع:  

يهدف امل�صروع اإىل الإ�صهام يف تلبية الطلب املتزايد على القدرة والطاقة الكهربائية عن طريق زيادة قدرة 

التوليد بحوايل 650 م.و.، وذلك من خالل اإن�صاء حمطة توليد بخارية يف مدينة اأ�صيوط تعمل بزيت الوقود 

الثقيل كوقود اأ�صا�صي.   

و�ضف الم�ضروع:

يت�صمن امل�صروع، املتوقع اإجنازه يف الربع الأخري من عام 2018، اإن�صاء وحدة توليد بخارية من ذات ال�صغط 

وذلك  ومكثف،  كهربائي  ومولد  وتربينة  بخارية  من غالية  تتكون  م.و.،   650 قدرتها حوايل  احلرج  حتت 

اإذا  الغاز  انبعاثات  ومعاجلة  التلوث،  ومراقبة  املياه  معاجلة  واأنظمة  والقواطع،  املحولت،  اإىل  بالإ�صافة 

اقت�صت ذلك احلاجة، واأنظمة القيا�ض والتحكم، والأعمال امليكانيكية والكهربائية واملدنية، وجميع امللحقات، 

وقطع الغيار، واخلدمات ال�صت�صارية والتاأمني. ويت�صمن امل�صروع العنا�صر الرئي�صية التالية:

1 -  الغليـــــــة وملحقاتهـــــــا: ت�صمل ت�صميم وتوريد وتركيب غالية ت�صتخدم زيت الوقود الثقيل كوقود اأ�صا�صي، 
وملحقاته���ا، واإج���راء اختب���ارات بدء الت�صغي���ل لها، وتوريد نظ���ام لإدارة احلارق���ات، والأعمال الأخرى 

الالزمة. 

2 -  الرتبينة البخارية واملولد واملكثف وامللحقات: ي�صمل هذا العن�صر ت�صميم وت�صنيع وتوريد وتركيب تربينة 
بخارية، ومولد، ومكثف وامللحقات.

3 -  امل�صخات وملحقاتها: ت�صمل ت�صميم وت�صنيع واختبار وتوريد امل�صخات الرئي�صية وم�صخات بدء الت�صغيل 
وم�صخات املتكاثف وغريها من م�صخات اخلدمات، والإ�صراف على تركيبها، واختبارات ت�صغيلها.

4 -  م�صخنات مياه التغذية: ت�صمل ت�صميم وت�صنيع وتوريد وتركيب م�صخنات مياه التغذية، والإ�صراف على 
تركيبها، واختبارات ت�صغيلها.

5 -  معاجلـــــــة امليـــــــاه ومراقبة تلوث البيئة: ت�صم���ل توريد وتركيب اأنظمة معاجلة املي���اه واأجهزة مراقبة تلوث 
البيئة.

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 3 م�ن 13
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6 -    املحوالت الكهربائية واملفاتيح: ت�صمل ت�صميم وتوريد وتركيب حمول قدرة رئي�صي ب�صعة 850 م.ف.اأ.، 
وحمول ربط توتر 220/500 ك.ف. وملحقاته، وحمولت م�صاعدة. وي�صمل هذا العن�صر كذلك توريد 

وتركيب حو�ض مفاتيح. 

7 -    املوا�صري احلرجة وال�صمامات: ت�صمل ت�صنيع وتوريد املوا�صري احلرجة وال�صمامات واملج�صات احلرارية 
والإزدواج���ات احلراري���ة وعنا�صر قيا�ض التدفق، وكافة ملحقاته���ا، والإ�صراف على تركيبها واختبارات 

ت�صغيلها.

8 -    االأعمـــــــال امليكانيكيـــــــة واالأعمـــــــال الكهربائية: ت�صمل الأعمال امليكانيكية توري���د وتركيب نظام مكافحة 
احلري���ق وكبا�ص���ات الهواء وغريه���ا من املع���دات امليكانيكية واملوا�ص���ري وامل�صخات. وت�صم���ل الأعمال 

الكهربائي���ة توريد وتركيب نظم البطاريات ولوحات التوزيع، وتركيب املحولت ومفاتيح التوتر املتو�صط 

ونظم القيا�ض والتحكم، وغريها من املعدات الكهربائية.                                                                                  

9 -    اأنظمـــــــة القيا�س والتحكم: ت�صمل توريد اأنظم���ة القيا�ض والتحكم وملحقاتها، والإ�صراف على تركيبها، 
واختبارات ت�صغيلها.

10 - االأعمال املدنية وحو�س اخلزانات:  ت�صمل تنفيذ الأعمال املدنية واأعمال الطرق واملباين، واإن�صاء حو�ض 
اخلزانات.

11 - اخلدمات اال�صت�صارية والتاأمني: ت�صمل اخلدمات الفنية وال�صت�صارية الالزمة لت�صميم امل�صروع ودرا�صة 
تاأثريات���ه البيئي���ة، واإعداد وثائق املناق�ص���ات، وغريها من اخلدمات الفني���ة وال�صت�صارية والإ�صرافية، 

بالإ�صافة اإىل التاأمني.

 

تمويل الم�ضروع:

يغطي قر�ض ال�صندوق العربي حوايل 29% من اإجمايل تكاليف امل�صروع. ومن املتوقع اأن ي�صاهم يف متويل 

وال�صندوق   ،)%4 )حوايل  د.ك.  مليون   8.5 حوايل  يعادل  بقر�ض  للتنمية  ال�صعودي  ال�صندوق  امل�صروع 

الكويتي للتنمية القت�صادية العربية بقر�ض يبلغ 30 مليون د.ك. )حوايل 16%(، و�صندوق الأوبك للتنمية 

يعادل  للتنمية بقر�ض  الإ�صالمي  8%(، والبنك  15.5 مليون د.ك. )حوايل  الدولية بقر�ض يعادل حوايل 

حوايل 62.8 مليون د.ك. )حوايل 32%(. و�صتقوم ال�صركة واحلكومة امل�صرية بتغطية باقي التكاليف واأية 

زيادة قد تطراأ عليها.

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 3 م�ن 13
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�صلطنة عمان
البنى الأ�ضا�ضية لمنطقة �ضمائل ال�ضناعية

3.0%معدل الفائدة576رقم القر�ص

امل�شتفيد
 املوؤ�ص�صة العامة للمناطق

ال�صناعية
4 �صنوات    االإمهال

20 �صنة مدة القر�ص19.2 مليون د.ك.تكلفة امل�شروع
33 ق�صطاً ن�صف �صنويال�شداد14.0 مليون د.ك.مبلغ القر�ص

2014/04/08تاريخ توقيع االتفاقية
الق�شط االأول

بع���د 4 �صنوات م���ن تاريخ �صداد 

�صح���ب طل���ب  لأول  ال�صن���دوق  تاريخ نفاذ االتفاقية

هدف الم�ضروع:  

يه���دف امل�ص���روع اإىل امل�صاهم���ة يف تنمي���ة القطاع ال�صناع���ي يف �صلطنة عم���ان وتلبية الطل���ب املتزايد على 

الأرا�ص���ي املخ�ص�صة لل�صناع���ات، وتوفري فر�ض عمل جديدة، وخا�صة لفئ���ة ال�صباب القاطنني حول منطقة 

امل�ص���روع. و�صيت���م ذلك عن طريق اإن�ص���اء البنى الأ�صا�صية الالزمة ملنطقة �صمائ���ل ال�صناعية، جلعلها منطقة 

مالئمة ملتطلبات اإقامة ال�صناعات فيها. 

و�ضف الم�ضروع:  

�صمائل  ملنطقة  املخ�ص�صة  الأرا�صي  وتطوير  تهيئة   ،2016 عام  نهاية  اإجنازه يف  املتوقع  امل�صروع،  يت�صمن 

ال�صناعية، مبا يوفر بيئة مالئمة لإن�صاء ال�صناعات فيها. ويتكون امل�صروع من العنا�صر الرئي�صية التالية:

1 -   االأعمـــــــال املدنيـــــــة: تت�صم���ن اإن�صاء املباين، خزان���ات و�صبكات توزيع مياه ال�صرب ومي���اه اإطفاء احلريق، 
�صب���كات ال�ص���رف ال�صحي وحمطات املعاجل���ة، �صبكات وقنوات ت�صريف مي���اه الأمطار، �صبكات الري، 

الط���رق الرئي�صية والفرعي���ة، مواقف ال�صيارات، اأعمال الإنارة وحمطات تكيي���ف الهواء، اأعمال ت�صوير 

وجتميل املوقع، وكافة الأعمال املدنية الأخرى الالزمة للم�صروع.

2 -   اخلدمات الفنية: ت�صمل اإعداد الدرا�صات والت�صاميم ووثائق املناق�صات الالزمة، والإ�صراف على تنفيذ 
اأعمال امل�صروع، وال�صتعانة بخرباء.

3 -   الدعـــــــم املوؤ�ص�صـــــــي: ي�صم���ل دعم اجله���از الفني والإداري ملنطق���ة �صمائل ال�صناعية مبا يل���زم من اآليات 
ومعدات وجتهيزات، وتنفيذ برنامج لتوعية اأ�صحاب ال�صناعات حول اأنظمة ال�صالمة العامة واملحافظة 

على البيئة، وتنفيذ برنامج تدريب للكوادر املحلية.

تمويل الم�ضروع:  

يغطي قر�ض ال�صندوق العربي حوايل 73% من اإجمايل تكاليف امل�صروع. و�صتقوم املوؤ�ص�صة العامة للمناطق 

ال�صناعية بتغطية باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها.

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 4 م�ن 13
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 �صلطنة عمان

برنامج الإ�ضكان

3.0%معدل الفائدة605رقم القر�ص

امل�شتفيد
بنك الإ�صكان العماين 

)�ض.م.ع.م.(
4 �صنوات    االإمهال

22 �صنة مدة القر�ص50.0 مليون د.ك.تكلفة امل�شروع
37 ق�صطاً ن�صف �صنويال�شداد40.0 مليون د.ك.مبلغ القر�ص

2014/04/08تاريخ توقيع االتفاقية
الق�شط االأول

بع���د 4 �صنوات م���ن تاريخ �صداد 

�صح���ب طل���ب  لأول  ال�صن���دوق   2014/09/18       تاريخ نفاذ االتفاقية

هدف البرنامج:  

يهدف الربنامج اإىل الإ�صهام يف تلبية احتياجات املواطنني امل�صتحقني من ذوي الدخل املحدود واملتو�صط 

وذلك من  الجتماعية،  واأو�صاعهم  املعي�صية  �صيمكنهم من حت�صني ظروفهم  واملنا�صب، مما  الالئق  لل�صكن 

خالل توفري القرو�ض الإ�صكانية املي�صرة ل�صراء اأو بناء وحدات �صكنية.

و�ضف البرنامج:

مي�صرة  اإ�صكانية  تقدمي قرو�ض  2017، على  الثاين من عام  الربع  اإجنازه خالل  املتوقع  الربنامج،  ي�صتمل 

مينحها بنك الإ�صكان العماين للمواطنني امل�صتحقني من ذوي الدخل املحدود واملتو�صط ل�صراء اأو بناء وحدات 

�صكنية، على اأن ل يزيد مبلغ القر�ض عن 90% من قيمة الوحدة ال�صكنية اأو 60 األف ريال عماين، اأيهما اأقل، 

واأن ل تزيد فرتة ال�صداد عن 25 عاماً.

 

تمويل البرنامج:

يغطي قر�ض ال�صندوق العربي حوايل 80% من اإجمايل تكاليف الربنامج. و�صتقوم احلكومة العمانية بتغطية 

باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها.

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 5 م�ن 13
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الجمهورية اليمنية
تطوير البنى الأ�ضا�ضية في مدينة �ضنعاء

2.5%معدل الفائدة606رقم القر�ص
6 �صنوات    االإمهالاأمانة العا�صمة �صنعاءامل�شتفيد

19 �صنة مدة القر�ص37.1 مليون د.ك.تكلفة امل�شروع
39 ق�صطاً ن�صف �صنويال�شداد30.0 مليون د.ك.مبلغ القر�ص

2014/04/08تاريخ توقيع االتفاقية
الق�شط االأول

بع���د 6 �صنوات م���ن تاريخ �صداد 

�صح���ب طل���ب  لأول  ال�صن���دوق  2014/06/22        تاريخ نفاذ االتفاقية

هدف الم�ضروع:  

يهدف امل�صروع اإىل حت�صني كفاءة �صبكة الطرق الرئي�صية، ومعاجلة الختناقات املرورية، وحماية ال�صكان 

واملباين واملحالت التجارية والبنى الأ�صا�صية القائمة حاليا من الأ�صرار املحتملة لل�صيول والفي�صانات يف 

مناطق متفرقة من العا�صمة �صنعاء، وذلك من خالل اإن�صاء املرافق الالزمة للتقاطعات الرئي�صية وت�صريف 

مياه الأمطار يف مدينة �صنعاء. 

و�ضف الم�ضروع:

يتكون امل�صروع، املتوقع اإجنازه يف نهاية عام 2017، من جزئني رئي�صيني، ي�صكل اجلزء الأول املرحلة الرابعة 

والفي�صانات،  ال�صيول  اأ�صرار  اأعمال احلماية من  الثاين  ويت�صمن اجلزء  الرئي�صية يف �صنعاء،  للتقاطعات 

بالإ�صافة اإىل اخلدمات الفنية والدعم املوؤ�ص�صي. وت�صمل مكونات امل�صروع التايل:

1 -   اأعمال التقاطعات: يت�صمن هذا اجلزء كافة الأعمال املدنية الالزمة لإن�صاء اجل�صور و�صق الأنفاق حتت 
اأربع���ة تقاطع���ات هي: تقاطع �صارع 50 مع �صارع �صه���ران، تقاطع �صارع 60 مع �صارع تعز، تقاطع �صارع 

40 م���ع �ص���ارع 22 مايو، وتقاطع �صارع 60 مع �صارع فج عط���ان، وكذلك اإن�صاء ج�صر متفرع على تقاطع 
�صارع 50 مع �صارع 14 اأكتوبر، و�صق اأنفاق حتت ثالثة تقاطعات هي: تقاطع �صارع 60 مع �صارع وادي 

الأعناب، تقاطع �صارع 60 مع �صارع النه�صة، وتقاطع �صارع 60 مع �صارع الرباط، وتنفيذ كافة الأعمال 

التكميلي���ة الالزم���ة، كت�صريف املياه والإنارة والإ�صارات والعالمات املرورية، بالإ�صافة اإىل اأعمال مد اأو 

حتويل �صبكات اخلدمات املتاأثرة بهذه الأعمال.

2 -   اأعمال احلماية من اأ�صرار ال�صيول: يت�صمن هذا اجلزء امتداد القناة الرئي�صية املفتوحة لت�صريف مياه 
الأمط���ار، واملعروف���ة بال�صائل���ة، يف املنطقة ال�صمالية من مدينة �صنع���اء، والبالغ طوله حوايل  9500 م 

وبعر����ض ي���رتاوح ما بني حوايل 20 و 24 م، واإن�صاء حوايل 24 ج�صرا للم�صاة وج�صرين ملرور املركبات، 

ومتدي���د خ���ط �صرف �صحي رئي�صي بطول حوايل 4000 م وقطر حوايل 1.5 م، واأعمال جتميل املوقع 

الع���ام )الأر�صف���ة، الت�صجري، الإنارة، الإ�صارات والعالمات املروري���ة(، وكافة الأعمال التكميلية  الأخرى 

الالزمة املتعلقة بالقنوات الفرعية والثانوية، ومرافق اخلدمات املت�صلة بهذه الأعمال. 

م���لح��ق رق�����م (1)
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3 -  اخلدمات الفنية والدعم املوؤ�ص�صي: ي�صمل هذا املكون اخلدمات ال�صت�صارية الالزمة لإعداد الدرا�صات 
ومراجع���ة وا�صتكمال الت�صاميم ووثائ���ق املناق�صات وطرحها، وحتليل العرو����ض، والإ�صراف على تنفيذ 

اأعم���ال امل�صروع، وكذلك اقتناء التجهيزات والآليات واملع���دات الالزمة لت�صغيل و�صيانة املرافق املنجزة 

يف اإط���ار امل�صروع، وتنفيذ برنامج تدريب للكوادر العاملة يف جمالت �صيانة الطرق واجل�صور واحلماية 

من اأ�صرار ال�صيول يف اأمانة العا�صمة.

تمويل الم�ضروع:

يغطي قر�ض ال�صندوق العربي حوايل 81% من اإجمايل تكاليف امل�صروع. و�صتقوم احلكومة اليمنية بتغطية 

باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها.

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 6 م�ن 13
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الجمهورية التون�صية
الطرق الجهوية الم�ضنفة والم�ضالك الريفية )المرحلة الثالثة(

3.0%معدل الفائدة608رقم القر�ص

امل�شتفيد
 وزارة التجهيز والتهيئة

الرتابية والتنمية امل�صتدامة
5 �صنوات    االإمهال

22 �صنة مدة القر�ص53.7 مليون د.ك.تكلفة امل�شروع
35 ق�صطاً ن�صف �صنويال�شداد40.0 مليون د.ك.مبلغ القر�ص

2014/04/08تاريخ توقيع االتفاقية
الق�شط االأول

بع���د 5 �صنوات م���ن تاريخ �صداد 

�صح���ب طل���ب  لأول  ال�صن���دوق  2014/09/10تاريخ نفاذ االتفاقية

هدف الم�ضروع:  

يهدف امل�صروع اإىل الإ�صهام يف حت�صني خدمات النقل الربي على الطرق يف عدد من وليات اجلمهورية 

الزراعي  الإنتاج  اإىل تي�صري �صبل الت�صال بني مناطق  ال�صري عليها،  كما يهدف  التون�صية وتاأمني �صالمة 

وتهيئة  امل�صنفة،  اجلهوية  الطرق  �صبكة  كفاءة  رفع  خالل  من  كله  وذلك  والت�صدير،  ال�صتهالك  ومناطق 

وحت�صني جمموعة من امل�صالك الريفية. ويعترب امل�صروع املرحلة الثالثة من م�صروع الطرق اجلهوية امل�صنفة 

وامل�صالك الريفية الذي �صاهم ال�صندوق العربي يف متويل مرحلتيه الأوىل والثانية.

و�ضف الم�ضروع:

يت�صمن امل�صروع، املتوقع اإجنازه يف نهاية عام 2016، تطوير ورفع كفاءة �صبكة الطرق امل�صنفة وتعبيد وتقوية 

بع�ض الأجزاء الهامة غري املعبدة منها واملخطط لها ح�صب برنامج تطوير �صبكة الطرق اجلهوية يف البالد. 

ويت�صمن امل�صروع اأي�صاً تهيئة وحت�صني امل�صالك الريفية املوزعة على جميع الوليات ح�صب الأولويات املحددة 

واأهميتها يف ربط مناطق الإنتاج الزراعي مبناطق ال�صتهالك والت�صدير. وت�صمل عنا�صر امل�صروع، اإىل جانب 

تنفيذ الأعمال، اخلدمات الفنية الالزمة لالإ�صراف على تنفيذ امل�صروع والرقابة الفنية. ويت�صمن امل�صروع 

العنا�صر الرئي�صية التالية:

اأواًل:     تطوير �صـــــــبكة الطرق اجلهوية امل�صـــــــنفة: ت�صمل اأجزاء ال�صبكة امل�صمولة يف امل�صروع �صبع و�صالت من 

الط���رق اجلهوي���ة امل�صنفة غري املعبدة موزع���ة على �صت وليات هي: زغوان، باج���ة، الكاف، �صليانة، 

الق�صري���ن، وقف�ص���ة. ويبلغ جمموع اأطوال هذه الو�صالت من الط���رق اجلهوية حوايل 210 كم �صيتم 

تطويره���ا م���ن طرق ترابية اإىل ط���رق اأ�صفلتية يرتاوح عر�ض اجلزء الأ�صفلتي منها بني 7 م و 8 م، مع 

اأكت���اف على اجلانبني يرتاوح عر�صها ب���ني 1.5 م و2.75 م.  وت�صمل الأعمال احلفر والردم وطبقات 

الأ�صا�ض وطبقة الأ�صفلت ال�صطحية، وم�صارف وعبارات املياه، والأعمال التكميلية. 

ثانيـــــــًا:   تهيئة امل�صـــــــالك الريفية: ي�صتمل ه���ذا العن�صر على 117 م�صلكاً من امل�صال���ك الريفية الرتابية غري 

املعب���دة، ويبل���غ جمم�����وع اأطواله��ا حوال�����ي 750 كم موزع�����ة عل�ى 22 ولي��ة متث�����ل جميع الوليات 

التون�صية ماع��دا وليت��ي تون���ض واأريان��ة. ويت��راوح الع��ر�ض الإجم��ايل لكل م�ص��لك من ه��ذه امل�ص�ال�ك 

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 7 م�ن 13
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ب����ني 8 م و11 م. وت�صم���ل الأعم���ال احلفر وال���ردم وطبقات الأ�صا����ض وطبقة الأ�صفل���ت ال�صطحية، 

بالإ�صاف��ة اإىل تنفيذ من�صاآت ت�ص��ريف املياه والأعم��ال التكميلية الأخرى. 

ثالثــًا:  اخلدمات الفنية: ي�صم��ل هذا العن�صر توفري اخلدم�ات ال�صت�ص��اري��ة الالزمة مل�صاع��دة الوزارة يف 

الإ�صراف على تنفيذ امل�ص�روع، والرقاب�ة الفني�ة على الأعم��ال، بالإ�صاف��ة اإىل اأي درا�ص�ات تكميلي�ة 

يتطلبها تنفيذ امل�صروع، واإدخال اأي تعديالت �صرورية على ت�صاميم امل�صروع.

تمويل الم�ضروع:

يغطي قر�ض ال�صندوق العربي حوايل 74% من اإجمايل تكاليف امل�صروع. و�صتقوم احلكومة التون�صية بتغطية 

باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها.

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 7 م�ن 13
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الجمهورية اللبنانية

م�ضروع الإ�ضكان

3.0%معدل الفائدة585رقم القر�س

4 �شنوات االإمهالم�صرف الإ�صكانامل�صتفيد
22 �صنة مدة القر�س42.5 مليون د.ك.تكلفة امل�صروع
37 ق�صطاً ن�صف �صنوي ال�صداد34.0 مليون د.ك.مبلغ القر�س

2014/05/11تاريخ توقيع االتفاقية
الق�صط االأول

بع���د 4 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 
�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق   تاريخ نفاذ االتفاقية

هدف الم�ضروع:  

يهدف امل�صروع اإىل الإ�صهام يف تخفيف حدة الأزمة الإ�صكانية وتلبية احتياجات املواطنني ذوي الدخل املحدود 

الجتماعية،  واأو�صاعهم  املعي�صية  �صيمكنهم من حت�صني ظروفهم  واملنا�صب، مما  الالئق  لل�صكن  واملتو�صط 

وذلك من خالل توفري القرو�ض الإ�صكانية املي�صرة ل�صراء اأو بناء وحدات �صكنية.

و�ضف الم�ضروع:  

يت�صمن امل�صروع، املتوقع اإجنازه يف نهاية الربع الثاين من عام 2015، تقدمي قرو�ض اإ�صكانية مي�صرة مينحها 

م�صرف الإ�صكان لذوي الدخل املحدود واملتو�صط ل�صراء اأو بناء وحدات �صكنية. وتتلخ�ض العنا�صر الرئي�صية 

للم�صروع يف ما يلي:

1 -  قرو�س ذوي الدخل املحدود: تت�صمن قرو�صاً اإ�صكانية يقدمها م�صرف الإ�صكان للمواطنني ذوي الدخل 
املح���دود، الذي���ن ل يتجاوز دخل كل منهم العائلي ال�صهري ع�ص���رة اأ�صعاف احلد الأدنى لالأجور، وذلك 

ل�ص���راء اأو بن���اء وح���دة �صكني���ة على اأن ل يزيد مق���دار كل قر�ض عن ما يعادل 80% م���ن قيمة الوحدة 

ال�صكنية اأو 300 مليون لرية لبنانية، اأيهما اأقل، واأن ل تتعدى فرتة �صداد القر�ض 20 عاماً.

2 -  قرو�س ذوي الدخل املتو�صط: تت�صمن قرو�صاً اإ�صكانية يقدمها م�صرف الإ�صكان للمواطنني ذوي الدخل 
املتو�صط، الذين ل يقل دخل كل منهم العائلي ال�صهري ع�صرة اأ�صعاف احلد الأدنى لالأجور، ول يتجاوز 

خم�ص���ة ع�ص���ر �صعفاً، وذلك ل�صراء اأو بناء وحدة �صكني���ة على اأن ل يزيد مقدار كل قر�ض عن ما يعادل 

80% من قيمة الوحدة ال�صكنية اأو 450 مليون لرية لبنانية، اأيهما اأقل، واأن ل تتعدى فرتة �صداد القر�ض 
20 عاماً.

تمويل الم�ضروع:  

يغطي قر�ض ال�صندوق العربي حوايل 80% من اإجمايل تكاليف امل�صروع. و�صيقوم امل�صتفيدون من القرو�ض 

الإ�صكانية بتغطية باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها. 

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 8 م�ن 13
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الجمهورية اللبنانية

ا�ضتكمال من�ضاآت ال�ضرف ال�ضحي في لبنان

3.0%معدل الفائدة600رقم القر�س

5 �شنوات االإمهالجمل�ض الإمناء والإعمارامل�صتفيد
22 �صنة مدة القر�س49.1 مليون د.ك.تكلفة امل�صروع
35 ق�صطاً ن�صف �صنوي ال�صداد30.0 مليون د.ك.مبلغ القر�س

2014/05/11تاريخ توقيع االتفاقية
الق�صط االأول

بع���د 5 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 
�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق   تاريخ نفاذ االتفاقية

هدف الم�ضروع:  

 يه���دف امل�ص���روع اإىل امل�صاهم���ة يف تلبي���ة الحتي���اج املتزاي���د خلدم���ات ال�ص���رف ال�صح���ي يف حو����ض 

العبدة – عكار، والبقاع الأو�صط وال�صمايل، و�صاحل ال�صوف. كما يهدف امل�صروع اإىل اإنهاء ال�صرف الع�صوائي 

ملي���اه ال�ص���رف ال�صح���ي يف احلفر المت�صا�صي���ة ويف القنوات املك�صوف���ة ومنع تدفقها اإىل جم���اري الوديان 

والأنهار وال�صواحل، ومن ثم حماية م�صادر املياه اجلوفية وال�صطحية وال�صواطئ من التلوث.

و�ضف الم�ضروع:

ت�صمل اأعمال امل�صروع، املتوقع اإجنازه بنهاية عام 2018، اإن�صاء اأو ا�صتكمال �صبكات لتجميع مياه ال�صرف 

�صخ،  وحمطات  منزلية،  وو�صالت  وجانبية،  وفرعية  وثانوية  رئي�صية  جتميع  خطوط  من  تتكون  ال�صحي 

اإىل حمطات معاجلة قائمة  واإي�صالها  املياه من بلدات وقرى مناطق امل�صروع  يتم من خاللها جتميع هذه 

اخلدمات  توفري  كذلك  امل�صروع  ويت�صمن  منها.  التخل�ض  قبل  املياه  هذه  لتنقية  امل�صروع  �صمن  �صتقام  اأو 

الهند�صية  ت�صاميمها  واإعداد  الفرعية  امل�صروعات  بع�ض  درا�صات  وا�صتكمال  لتحديث  الالزمة  ال�صت�صارية 

لتحقيق  اأخرى لزمة  درا�صات  اأي  اإعداد  اإىل  اإ�صافة  الأعمال،  تنفيذ  ولالإ�صراف على  ووثائق مناق�صاتها، 

اأهداف امل�صروع، وتقدمي الدعم املوؤ�ص�صي للمجل�ض. ويت�صمن امل�صروع العنا�صر الرئي�صية التالية:

1 -  االأعمال االأ�صا�صية )ال�صبكات واملحطات(:

اأ-    ا�شتكم���ال امل�ش���روع الفرعي يف حو�س العبدة - عكار: مت توزيع اأعمال ال�صرف ال�صحي املطلوبة 
ملنطق���ة حو����ض العبدة – عك��ار على ث�����الث مراحل، هي: ال�صاح���ل 1، 2، 3، ت�صمل حوايل 80 

بل���دة وقري���ة. ويقت�صر امل�صروع الفرعي لهذه املنطقة على ا�صتكم���ال اأعمال املرحلة الأوىل فقط 

)ال�صاح���ل 1( الت���ي �صيتم تنفيذ جزء منها من قر�ض ال�صندوق العربي رقم 2006/496. وت�صمل 

اأعم����ال ه��ذا امل�ص�����روع الفرعي اإن�ص��اء خط�����وط التجمي��ع والو�ص����الت املنزلية، وغرف تفتي�ض 

رئي�صي���ة، وكذل���ك حتوي�����ل حمط��ة املعاجل�����ة الأولي��ة يف العب�����دة اإىل حمط��ة معاجل�����ة ثانوي��ة 

وتزويده�����ا بكاف���ة التجهيزات الالزمة، مع اإمكاني�ة التو�ص��ع م�صتقب��اًل، بحي�ث تفي بالحتياج�ات 

للمراحل الث�الث.

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 9 م�ن 13
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ب-  امل�شروع الفرعي يف البقاع الأو�شط وال�شمايل: يخدم هذا امل�صروع الفرعي عدداً من بلدات وقرى 
الليطاين يف املنطقة املح�صورة بني �صمال زحلة  الواقعة مبحاذاة نهر  البقاع الأو�صط وال�صمايل 

حمطة  وكذلك  منزلية،  وو�صالت  جتميع  �صبكة  الفرعي  امل�صروع  هذا  ويت�صمن  بعلبك.  وجنوب 

معاجلة ثانوية.

ج-   ا�شتكمال امل�شروع الفرعي يف �شاحل ال�شوف: ي�صمل هذا امل�صروع الفرعي ا�صتكمال تنفيذ �صبكات 
اإن�صاء  اإىل  بالإ�صافة  وفرعية،  وذلك من خالل مد خطوط جانبية  نفذت جزئياً،  �صرف �صحي 

حمطات ال�صخ الالزمة وربط الو�صالت املنزلية، وذلك لإي�صال مياه ال�صرف ال�صحي من البلدات 

والقرى الواقعة يف هذه املنطقة اإىل حمطة املعاجلة.

وتت�صمن  بلدات،  عدة  ت�صم  منطقة  الفرعي  امل�صروع  هذا  يخدم  العرقوب:  يف  الفرعي  امل�شروع  د-  
اأعماله اإن�صاء �صبكات لل�صرف ال�صحي تتكون من خطوط رئي�صية وثانوية وفرعية، بالإ�صافة اإىل 

اإن�صاء عدد من حمطات املعاجلة ملياه ال�صرف ال�صحي  حمطات �صخ وو�صالت منزلية، وكذلك 

بكافة جتهيزاتها.

2 -  اخلدمات اال�صت�صارية والدعم املوؤ�ص�صي: ي�صمل هذا العن�صر حتديث وا�صتكمال درا�صات بع�ض امل�صاريع 
الفرعي���ة واإع���داد ت�صاميمها ووثائ���ق مناق�صاتها، والإ�صراف عل���ى تنفيذ اأعمال امل�ص���روع، واإعداد اأي 

درا�ص���ات اأخرى لزمة لتحقي���ق اأهدافه، بالإ�صافة اإىل ال�صتعانة بخ���رباء مل�صاعدة وحدة امل�صروع على 

اإدارة تنفيذه، وتقدمي الدعم املوؤ�ص�صي للمجل�ض.

3 -  ا�صتملك االأرا�صي: ي�صمل هذا العن�صر ا�صتمالك الأرا�صي لتنفيذ اأعمال امل�صروع.

 

تمويل الم�ضروع:

يغطي قر�ض ال�صندوق العربي حوايل 61% من اإجمايل تكاليف امل�صروع. و�صتقوم احلكومة اللبنانية بتغطية 

باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها. 

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 9 م�ن 13
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الجمهورية التون�صية
�ضد مالق العلوي 

3.0%معدل الفائدة609رقم القر�س

6 �شنوات االإمهالوزارة الفالحةامل�صتفيد
22 �صنة مدة القر�س40.8 مليون د.ك.تكلفة امل�صروع
33 ق�صطاً ن�صف �صنوي ال�صداد30.0 مليون د.ك.مبلغ القر�س

2014/06/24تاريخ توقيع االتفاقية
الق�صط االأول

بع���د 6 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 
�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق   تاريخ نفاذ االتفاقية

هدف الم�ضروع:  

يهدف امل�صروع اإىل حت�صني تنظيم مياه وادي مالق، اأحد الروافد الرئي�صية لوادي جمردة، من خالل اإن�صاء 

اإنخفا�ض ال�صعة التخزينية ل�صد مالق القائم  �صد مالق العلوي وملحقاته يف ولية الكاف، وذلك لتعوي�ض 

على وادي مالق ب�صبب تراكم الرت�صبات يف بحريته. و�صي�صهم �صد مالق العلوي يف حماية الأرا�صي واملباين 

الواقعة اأ�صفله يف حو�صي وادي مالق ووادي جمردة من خماطر الفي�صانات، وزيادة كميات املياه املنظمة من 

املوارد املائية ال�صطحية يف اجلزء ال�صمايل الغربي للجمهورية التون�صية من خالل تخزين مياه الفي�صانات 

لت�صب يف البحر الأبي�ض املتو�صط. و�صتتم ال�صتفادة من املياه التي  التي تتدفق يف الوقت احلا�صر هدراً 

�صيوفرها امل�صروع يف تكثيف الإنتاج الزراعي يف الأرا�صي املجهزة للري الواقعة اأ�صفل �صد مالق العلوي يف 

ال�صهول املحاذية لوادي مالق ووادي جمردة، بالإ�صافة اإىل توليد الكهرباء من حمطة توليد �صغرية ملحقة 

بال�صد.

و�ضف الم�ضروع:  

يتكون امل�صروع، املتوقع اإجنازه يف منت�صف عام 2020، من اإن�صاء �صد على وادي مالق وملحقاته، مبا يف 

ذلك حمطة �صغرية للتوليد الكهرومائي، يف موقع يبعد حوايل 16 كم �صمال غرب مدينة الكاف، واخلدمات 

الفنية الالزمة لتنفيذ اأعمال امل�صروع. وي�صمل امل�صروع  كذلك ا�صتمالك الأرا�صي الالزمة لتنفيذه وت�صغيله، 

بالإ�صافة اإىل اإدارة تنفيذ الأعمال. ويت�صمن امل�صروع العنا�صر الرئي�صية التالية:

1 -   اإن�صـــــــاء ال�صـــــــد: ي�صمل اإن�صاء �صد ثقلي من اخلر�صانة املدحولة مع املن�صاَت امللحقة به على جمرى وادي 
م���الق. ويبل���غ ارتف���اع ال�صد ح���وايل 42م فوق اأر�ض الوادي )ح���وايل 70م فوق الأ�صا����ض( وطوله على 

م�صت���وى القم���ة حوايل 432م وعر�ض قمته 7م، ويكمله حاجز ترابي يبل���غ ارتفاعه حوايل 4 م وطوله 

حوايل 65 م لإغالق منخف�ض يف ال�صفة اليمنى للوادي، وحاجز من اخلر�صانة املدحولة يبلغ ارتفاعه 

ح���وايل 35 م وطول���ه ح���وايل 260 م لإغ���الق منخف�ض يف ال�صف���ة الي�صرى للوادي. وت�ص���م املن�صاَت 

/ ث، ومفي�ض 
3
امللحق���ة بال�ص���د مفي�ض رئي�صي ف���وق ج�صم ال�صد تبلغ قدرة ت�صريفه ح���وايل 8,600 م

/ ث، وحمط��ة �صغي��رة 
3
ثان���وي ف�����ي ال�صف���ة اليمن��ى لل��وادي تبل��غ ق��درة ت�صريف�����ه حوال�ي 6,100 م

للتوليد الكهرومائي بقدرة حوايل 2 م. و.، بالإ�صافة اإىل ماأخذ املياه ومفرغ القاع. ويحجز ال�صد بحرية 

. ويت�صم���ن هذا العن�صر الأعم���ال التح�صريية واملدنية 
3
تبل���غ �صعته���ا التخزينية ح���وايل 195 مليون م

والهيدروميكانيكية والكهربائية الالزمة لإن�صاء ال�صد واملن�صاآت امللحقة به.
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2 -   اخلدمـــــــات الفنيـــــــة: ت�صمل اخلدم���ات ال�صت�صارية الالزم���ة ملراجعة وا�صتكمال الدرا�ص���ات والت�صاميم 
التنفيذي���ة والإ�ص���راف على تنفيذ اأعمال امل�صروع. كما يت�صمن هذا العن�صر ال�صتعانة، ح�صبما تقت�صيه 

احلاجة، بخرباء عامليني للعمل كم�صت�صارين مراجعني للدرا�صات والت�صاميم وتقدمي امل�صورة الفنية اأثناء 

تنفيذ امل�صروع.

3 -   ا�صتملك االأرا�صي: ي�صمل ا�صتمالك جميع الأرا�صي واحل�صول على احلقوق املتعلقة بالأرا�صي الالزمة 
لتنفيذ امل�صروع وت�صغيله.

4 -   اإدارة التنفيـــــــذ: ت�صم���ل اإن�صاء وت�صيري وحدة اإدارة تنفيذ اأعم���ال امل�صروع  التي �صتتوىل متابعة ومراقبة 
تنفيذ الأعمال.

تمويل الم�ضروع:

يغطي قر�ض ال�صندوق العربي حوايل 74% من اإجمايل تكاليف امل�صروع. و�صتقوم احلكومة التون�صية بتغطية 

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

محطة توليد بالطاقة ال�ضم�ضية في نواك�ضوط وتطوير المنظومة الكهربائية

2.5%معدل الفائدة610رقم القر�س

7 �شنوات االإمهالال�صركة املوريتانية للكهرباءامل�صتفيد
25 �صنة مدة القر�س47.6 مليون د.ك.تكلفة امل�صروع
37 ق�صطاً ن�صف �صنوي ال�صداد30.0 مليون د.ك.مبلغ القر�س

2014/06/24 تاريخ توقيع االتفاقية
الق�صط االأول

بع���د 7 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 
�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق  تاريخ نفاذ االتفاقية

هدف الم�ضروع:  

دون  و�صواحيها  نواك�صوط  مدينة  الكهرباء يف  على  املتزايد  الطلب  تلبية  يف  الإ�صهام  اإىل  امل�صروع  يهدف 

ا�صتخدام الوقود الأحفوري، واإىل التحكم يف ال�صبكة الكهربائية، وتغذية عدد من املدن والقرى الواقعة يف 

املناطق ال�صرقية من البالد بالكهرباء.

و�ضف الم�ضروع:

يت�صمن امل�صروع، املتوقع اإجنازه يف الربع الأول من عام 2017، اإن�صاء حمطة توليد تعمل بالطاقة ال�صم�صية، 

وبناء مركز للتحكم يف حمطات التوليد ومنظومتي النقل والتوزيع يف املدينة، واإن�صاء منظومة توليد وتوزيع 

يف املناطق ال�صرقية، بالإ�صافة اإىل اخلدمات ال�صت�صارية الالزمة والدعم املوؤ�ص�صي. ويتكون امل�صروع من 

العنا�صر الرئي�صية التالية:

1 -   حمطة التوليد ال�صم�صـــــــية يف مدينــة نواك�صــوط: ي�صم�ل اإن�ص�اء حمط��ة تولي��د �صم�صي��ة بق��درة حوال��ي 
30 م. و. �صرق���ي نواك�ص���وط وربطه���ا ب�صبكة النق���ل يف املدينة. وت�صم���ل الأعمال توري���د وتركيب األواح 
�صم�صية وجممعات للتيار امل�صتمر ومعدات لتحويل التيار امل�صتمر اإىل التيار املرتدد، وحمولت كهربائية 

م���ن التوتر املنخف����ض اإىل التوتر 33 ك.ف.، وقواطع كهربائية وكابالت اأر�صي���ة داخل املحطة، واإن�صاء 

خ���ط نقل عل���ى ذات التوتر لربط املحطة مبحطة التحوي���ل ال�صرقية اجلاري اإن�صاوؤه���ا، بالإ�صافة اإىل 

الأعمال املدنية الالزمة.

2 -   مركـــــــز التحكـــــــم يف ال�صـــــــبكة: ي�صمل بناء مركز للتحك���م يف حمطات التوليد القائمة واجل���اري اإن�صاوؤها 
يف مدين���ة نواك�ص���وط، ويف كاف���ة حمطات التحويل على التوتري���ن 225 ك.ف. و 33 ك.ف.، وعدد من 

حمطات التحويل على التوتر 15 ك.ف. يف املدينة.

3 -  منظومة التوليد والتوزيع يف املناطق ال�صرقية: ي�صمل اإن�صاء حمطتي توليد مزدوجتني تعمالن بالوقود 
والطاق���ة ال�صم�صي���ة يف مدينتي النعمة وعدل بكرو، و�صبكة توزيع على التوترات 33 ك.ف.، 15 ك.ف. 

و 0.4 ك.ف. لتغذي���ة ع���دد من املدن ال�صغرية والقرى الواقع���ة يف خم�ض وليات باملناطق ال�صرقية من 

البالد.

4 -   اخلدمـــــــات اال�صت�صـــــــارية: ي�صم���ل توفري كافة اخلدم���ات ال�صت�صارية الالزمة لإع���داد وثائق املناق�صات 
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وامل�صاع���دة يف اإج���راءات التعاقد ومراجع���ة الت�صاميم والإ�صراف على التنفي���ذ وامل�صاركة يف اختبارات 

الت�صنيع وا�صتالم املعدات.

5 -   الدعم املوؤ�ص�صـــــــي: ي�صمل تدريب العاملني بال�صركة، واإج���راء الدرا�صات، واقتناء وتوريد وتركيب معدات 
احلوا�صي���ب والطابع���ات والنظ���م، بالإ�صاف���ة اإىل اقتن���اء مع���دات واأجه���زة لتحديد اأعط���ال اخلطوط 

الكهربائية.

تمويل الم�ضروع:

يغطي قر�ض ال�صندوق العربي حوايل 63% من اإجمايل تكاليف امل�صروع. ومن املتوقع اأن ي�صاهم يف متويل 

و�صتقوم   .)%6 )حوايل  د.ك.  مليون   2.8 حوايل  يعادل  بقر�ض  الدولية  للتنمية  الأوبك  �صندوق  امل�صروع 

احلكومة املوريتانية بتغطية باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها.
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المملكة المغربية

ري منطقة ا�ضتوكة اآيت باها بمياه البحر المحالة

3.0%معدل الفائدة611رقم القر�س

امل�صتفيد
 وزارة الفالحة وال�صيد

البحري
5 �شنوات االإمهال

22 �صنة مدة القر�س86.9 مليون د.ك.تكلفة امل�صروع
35 ق�صطاً ن�صف �صنوي ال�صداد50.0 مليون د.ك.مبلغ القر�س

2014/06/24تاريخ توقيع االتفاقية
الق�صط االأول

بع���د 5 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 
�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق  2014/11/12  تاريخ نفاذ االتفاقية

هدف الم�ضروع:  

ا�صتنزافه،  واإيقاف  اجلويف،  ا�صتوكة  مياه  وامل�صتدام حلو�ض  الآمن  ال�صتخدام  اإىل حتقيق  امل�صروع  يهدف 

اإنتاج  وتطوير  باها،  اآيت  ا�صتوكة  منطقة  القائمة يف  الزراعية  والتجهيزات  الري  من�صاآت  على  واملحافظة 

اخل�صروات ذات القيمة امل�صافة العالية، وذلك من خالل حتلية مياه البحر وتوزيعها على املزارعني. و�صي�صهم 

امل�صروع يف تنمية ال�صادرات الزراعية واملحافظة على البيئة وتوفري فر�ض عمل جديدة.

و�ضف الم�ضروع:

اإن�صاء حمطة لتحلية مياه املحيط  يت�صمن امل�صروع، املتوقع اإجنازه يف نهاية الربع الثالث من عام 2019، 

الأطل�صي، و�صبكة لنقل وتوزيع املياه املحالة، وذلك ل�صتخدامها لأغرا�ض الزراعة املحمية يف منطقة ا�صتوكة 

اأنابيب،  ومد خطوط  لل�صخ،  وخزانات، وحمطات  املياه،  لتحلية  اإن�صاء حمطة  امل�صروع  وي�صمل  باها.  اآيت 

توفري  كذلك  امل�صروع  وي�صمل  الكهربائي.  بالتيار  ال�صخ  وحمطات  التحلية  حمطة  تزويد  اإىل  بالإ�صافة 

اخلدمات الفنية الالزمة لإعداد درا�صات وت�صاميم امل�صروع، وامل�صاعدة يف طرح العطاءات وحتليل العرو�ض، 

والإ�صراف على تنفيذ الأعمال، بالإ�صافة اإىل تقدمي الدعم املوؤ�ص�صي للجهات امل�صتفيدة واملنفذة. ويتكون 

امل�صروع من العنا�صر الرئي�صية التالية:  

1 - حمطة التحلية ومن�صاآت نقل وتوزيع مياه الري:

 
3
اأ-   حمطة التحلية: ت�صمل اإن�صاء حمطة لتحلية املياه على املحيط الأطل�صي طاقتها حوايل 110 األف م

يف اليوم. وتتكون املحطة من ماأخذين للمياه، وخطني من الأنابيب يبلغ طول كل واحد منهما حوايل 

1,500 م وقطره حوايل 1,600 ملم، وخزان لتجميع املي�اه، وحمط�ة ل�ص�خ املي��اه طاقته��ا حوال���ي 
 يف الثانية بارتفاع يبلغ حوايل 125 م. وتت�صمن املحطة جميع املعدات والتجهيزات الالزمة 

3
1.6 م

للمي��اه املحالة تبلغ �صعت��ه حوال�ي  لتحلي��ة املي��اه بنظ��ام التنا�ص��ح العك���صي، كما تت�صمن خزاناً 

، وخط من الأنابيب للتخل�ض من املحاليل امللحية يبلغ طوله حوايل 3,600 م وقطره 
3
25 األف م

حوايل 1,800 ملم.

ب-  من�شاآت نقل وتوزيع مياه الري: تت�صمن اإن�صاء ثالث حمطات ل�صخ املياه املحالة ترتاوح طاقاتها 
 يف الثانية على ارتفاع يرتاوح بني حوايل 112 و125 م، ومد خطوط من 

3
بني حوايل 1.0 و 2.4 م

م���لح��ق رق�����م (1)
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الأنابيب لنقل املياه املحالة وتوزيعها على املزارعني، يبلغ اإجمايل اأطوالها حوايل 305 كم، وترتاوح 

اأقطارها بني حوايل 160 و1,100 ملم.

2 -  التـــــــزود بالتيـــــــار الكهربائـــــــي: تت�صم���ن الأعمال مد خطوط لنق���ل الكهرباء على التوت���ر 60 ك.ف. يبلغ 
اإجمايل اأطوالها حوايل 107 كم، وذلك لتغذية حمطة التحلية وحمطات ال�صخ بالتيار الكهربائي.

3 -  اخلدمـــــــات الفنية: ت�صمل اخلدمات ال�صت�صارية الالزمة لإع���داد درا�صات امل�صروع، ووثائق املناق�صات، 
وامل�صاع���دة يف طرح العط���اءات وحتليل العرو�ض، والإ�صراف على تنفيذ الأعم���ال، واإعداد اأية درا�صات 

يتطلبها حتقيق اأهداف امل�صروع.

4 -   الدعـــــــم املوؤ�ص�صـــــــي:  ي�صمل اقتن���اء بع�ض املعدات والتجهي���زات الالزمة لإدارة تنفي���ذ امل�صروع، وتدريب 
العامل���ني يف اجلهات امل�صتفيدة واملنفذة، والقي���ام باأعمال الإر�صاد والتوعية لإ�صهام املزارعني يف متويل 

اأعمال امل�صروع والعمل على حتقيق اأهدافه. 

تمويل الم�ضروع:

يغطي قر�ض ال�صندوق العربي حوايل 58% من اإجمايل تكاليف امل�صروع. ومن املتوقع اأن ي�صاهم يف التمويل 

املزارعون و�صريك موؤهل من القطاع اخلا�ض يقوم باإن�صاء وت�صغيل من�صاآت امل�صروع، بحوايل 9.6 مليون د.ك. 

)حوايل 11%(. و�صتقوم احلكومة املغربية بتغطية باقي التكاليف واأية زيادة قد تطراأ عليها.
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الجمهورية اليمنية

م�ضت�ضفى الغي�ضة المركزي

2.5%معدل الفائدة612رقم القر�س

5 �شنوات االإمهالوزارة ال�صحة العامة وال�صكانامل�صتفيد
25 �صنة مدة القر�س15.5 مليون د.ك.تكلفة امل�صروع
41 ق�صطاً ن�صف �صنوي ال�صداد6.0 مليون د.ك.مبلغ القر�س

2014/06/24تاريخ توقيع االتفاقية
الق�صط االأول

بع���د 5 �شنوات م���ن تاريخ �شداد 
�شح���ب طل���ب  لأول  ال�شن���دوق  تاريخ نفاذ االتفاقية

هدف الم�ضروع:  

يهدف امل�صروع اإىل امل�صاهمة يف حت�صني اخلدمات ال�صحية يف حمافظة املهرة، وتغطية جزء من النق�ض 

احلاد الذي تعاين منه منطقة امل�صروع، وتوفري التجهيزات الطبية، مبا يتواءم مع التطور التقني احلا�صل يف 

الأ�صاليب واملعدات العالجية، وكذلك اإىل تهيئة الظروف املالئمة للكوادر الطبية للعمل وال�صتقرار يف تلك 

املنطقة النائية.

و�ضف الم�ضروع:

يت�صمن امل�صروع، املتوقع اإجنازه يف نهاية عام 2017، اإن�صاء وجتهيز م�صت�صفى متكامل، ب�صعة بحدود 130 

�صريراً يف مدينة الغي�صة يف حمافظة املهرة، بالإ�صافة اإىل توفري ال�صكن للكوادر الطبية التي �صتعمل يف 

امل�صت�صفى. ويتكون امل�صروع من العنا�صر الرئي�صية التالية: 

1 -  االإن�صاءات والتجهيزات: 

اأ-   اإن�صاء مباين امل�صت�صفى والعيادات واخلدمات والقاعات، وم�صاكن الأطباء والكوادر الطبية الأخرى 

امل�صاندة التي �صتعمل يف امل�صت�صفى.

واملياه  والت�صالت  والكهرباء  ال�صيارات  ومواقف  الطرق  ت�صمل  والتي  الأ�صا�صية،  البنى  اأعمال  ب- 

وال�صرف ال�صحي ومعاجلة املخلفات، وكافة الأعمال التكميلية الأخرى الالزمة للم�صروع. 

ج-  التجهيزات، والتي ت�صمل املعدات والأجهزة الطبية وغري الطبية والأثاث. 

2 -   اخلدمـــــــات الفنيـــــــة: ت�صم���ل اخلدمات ال�صت�صاري���ة الالزمة لالإ�ص���راف على تنفيذ امل�ص���روع وت�صغيله، 
وال�صتعانة باخلرباء مل�صاعدة وحدة تنفيذ امل�صروع، وامل�صاهمة يف تدريب الكوادر املحلية، وتقدمي الدعم 

املوؤ�ص�صي الالزم لإدارة وت�صغيل امل�صروع.

تمويل الم�ضروع:

يغطي قر�ض ال�صندوق العربي حوايل 40% من اإجمايل تكاليف امل�صروع. وت�صاهم حكومة �صلطنة عمان 

مبنحة تبلغ ما يعادل حوايل 7 مليون د.ك. )حوايل 46%(. و�صتقوم احلكومة اليمنية بتغطية باقي التكاليف 

واأية زيادة قد تطراأ عليها.

م���لح��ق رق�����م (1)
م�ش���روع 13 م�ن 13
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ملحق رقم  (2)
�شفحة 1 من 2

موارد ال�صندوق واأو�صاع القرو�س والمعونات

خلل الفترة 1972 - 2014
)مليون دينار كويتي(

راأ�س املال ال�صنوات
جمموع

املوارد
الدخــل

االنفـاق

االداري

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
20142554.93051.892.88.384.4412.5
2853.9172.22613.38398.7--املجموع
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ملحق رقم  (2)
�شفحة 2 من 2

موارد ال�صندوق واأو�صاع القرو�س والمعونات

خلل الفترة 1972 - 2014
)مليون دينار كويتي(

عدد 

القرو�س*

متو�صط قيمة 

القر�س*

�صحوبات 

القرو�س

�صداد

القرو�س

املعونات 

املعتمدة 

�صحوبات 

املعونات

عدد الدول

االع�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
1527.5257.8159.113.18.022871

62613.45614.42857.4203.9155.0---

*  ح�شب تاريخ توقيع اتفاقية القر�س.
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المجموع التراكمي للقرو�س وال�صحوبات وال�صداد والدين القائم

خلل الفترة 2014-1974
)مليون د. ك.(

تطور القرو�س وال�صحوبات وال�صداد والدين القائم

خلل الفترة 2014-1974
)مليون د. ك.(
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ملحق رقم  (3)

ملخ�ض قرو�ض ال�صندوق ح�صب الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة 1974 - 2014
)مليون دينار كويتي(

الدول 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

واالأر�صدة

امللغاة

ال�صافي

ن�صبة 

�صايف

القرو�س

)%(

�صايف

القرو�س

النافذة

ال�صحوبات

4544537.743.0494.66.5494.6486.998.4 اململكة الأردنية الها�صمية1

5353765.847.3718.59.4688.5522.075.8 اجلمهورية التون�صية2

3
 اجلمهورية اجلزائرية 

الدميقراطية ال�صعبية
2625395.3112.5282.83.7282.8282.8100.0

4039724.813.0711.89.3651.8462.170.9 جمهورية ال�صودان4

10959.710.649.10.636.419.653.7 جمهورية العراق5

6
 اجلمهورية العربية 

ال�صورية
5150697.039.5657.58.6597.5467.178.2

98175.733.2142.51.9142.5132.993.2 دولة ليبيا7

55541.225.789.61.136.114.91.136.1862.075.9 جمهورية م�صر العربية8

103101887.920.6867.311.4849.0534.763.0 اجلمهورية اليمنية9

2726457.036.3420.75.5321.7239.574.4 اجلمهورية اللبنانية10

68671.197.9121.51.076.414.11.026.4841.978.2 اململكة املغربية11

2019301.533.3268.23.5268.2204.776.3 مملكة البحرين12

13
 جمهورية ال�صومال 

الدميقراطية
121140.72.837.90.537.923.862.8

14
 اجلمهورية ال�صالمية 

املوريتانية
5454460.74.7456.06.0426.0312.973.5

2625371.5164.5207.02.7193.0158.081.9�صلطنة عمان15

5517.02.514.50.214.514.498.8 فل�صطني16

222083.04.778.31.077.348.963.3 جمهورية جيبوتي17

6266108.398.7779.47.619.3100.07.294.45.614.477.0 املجموع
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ملحق رقم  (4)

قرو�ض ال�صندوق ح�صب القطاعات في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة 1974 - 2014
)مليون دينار كويتي(

الدول الم�صتفيدة

القطاعات االنتاجيةقطاعات البنى االأ�صا�صية

قطاعات

اخلدمات

االجتماعية*

القطاعات

االأخرى**
املجموع

الن�صبة 

املئوية النقل

واملوانئ
االت�صاالت

الطاقة 

والكهرباء

املياه

وال�صرف

ال�صحي

الزراعة 

والري

والتنمية 

الريفية

ال�صناعة 

والتعدين

36.66.0283.98.8121.422.558.00.5537.76.4اململكة الأردنية الها�صمية1

249.84.7130.859.9216.059.025.020.6765.89.1اجلمهورية التون�صية2

اجلمهورية اجلزائرية 3

الدميقراطية ال�صعبية
45.07.8147.030.077.310.070.08.2395.34.7

724.88.6--198.67.7229.529.3195.564.2جمهورية ال�صودان4

19.459.70.7-8.018.8-5.08.5-جمهورية العراق5

اجلمهورية العربية 6

ال�صورية
69.060.7368.047.586.152.113.00.6697.08.3

175.72.1--36.0--12.5127.2-دولة ليبيا7

121.983.432.01.225.714.6-755.4101.0-132.0جمهورية م�صر العربية8

296.98.9208.9112.663.335.3116.146.0887.910.6اجلمهورية اليمنية9

105.534.0457.05.4-115.582.031.0-89.0اجلمهورية اللبنانية10

561.04.085.5107.3397.59.033.00.61.197.914.3اململكة املغربية11

301.53.6-25.070.0-50.56.084.066.0مملكة البحرين12

جمهورية ال�صومال 13

الدميقراطية
16.52.96.85.09.5---40.70.5

اجلمهورية ال�صالمية 14

املوريتانية
88.811.1155.8155.910.319.34.515.0460.75.5

178.53.022.045.03.06.040.074.0371.54.4�صلطنة عمان15

17.00.2-6.0-6.0---5.0فل�صطني16

83.01.0-14.55.922.017.01.90.721.0جمهورية جيبوتي17

2.031.7146.22.750.8867.31.226.8479.7645.5250.88.398.7100.0 املجموع
24.21.732.810.314.65.77.73.0100.0الن�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 21

قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة  1974 - 2014

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2014

ال�صحوبات لغاية

2014/12/31
ال�صــــداد لغاية

2014/12/31

اململكة الأردنية الها�ضمية)1(

4.931 4.931  -  69 5.000 75/14 تطوير مدخل عمان ال�صمايل*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

5
 الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية العربي 

امل�صرتك الثاين*
80/58 5.000 4.433  -  567 567 

6
 الأ�صمنت الأبي�ض العربي امل�صرتك

)الأردن و�صوريا(*
82/78 5.000 -  -  5.000 5.000

 700 700  -  -  82/82700 مياه ال�صرب للمناطق الريفية*7

8
تطوير الطاقة الكهربائية الثالث

)حمطة كهرباء العقبة(*
82/92 5.000 -  -  5.000 5.000

9
 الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية العربي 

امل�صرتك اخلام�ض )املحطات الأر�صية(*
82/96 1.000 -  -  1.000 1.000

2.500 2.500  -  - 2.500 83/108 الت�صليف الزراعي لتطوير املزارع ال�صغرية*10
4.000 4.000  -  - 4.000 83/118 طريق الزرقاء - املفرق - احلدود ال�صورية*11
5.918 5.918  -  82 6.000 84/145 ري الأغوار الو�صطى*12
 268 268  -  182  84/148450 تخفيف املخاطر الزلزالية*13
5.000 5.000  -  - 5.000 85/165 تطوير احلو�ض ال�صفلي لنهر الزرقاء*14
5.573 5.573  -  27 5.600 86/175 طريق الزارة - غور حديثة*15

16
 الروي�صد الرائد لتطوير حو�ض احلماد

 )العربي امل�صرتك(*
86/184 1.500 4  -  1.496 1.496

 -  -  -  7.000 7.000 87/192 تو�صيع حمطة كهرباء العقبة البخارية**17
7.300 7.300  -  700 8.000 89/224 مناجم فو�صفات ال�صيدية*18
10.500 10.500  -  - 10.500 89/233 الربط الكهربائي بني الأردن وم�صر*19

20
 تدعيم عمليات �صلطة الكهرباء و�صركة 

مناجم الفو�صفات*
90/239 8.000 -  -  8.000 8.000

21
 برنامج عمليات بنك المناء ال�صناعي 

لل�صنوات 1993-1990*
90/252 5.000 17  -  4.983 4.983

12.660 13.896  -  1.104 15.000 93/277 �صد الكرامة*22
2.025 2.500  -  - 2.500 93/283الت�صليف الزراعي الثاين لتنويع م�صادر الدخل*23
8.449 9.601  -  399 10.000 93/285 م�صت�صفى امللك عبداهلل التعليمي*24

25
حمطة كهرباء العقبة احلرارية )املرحلة الثانية( 

وتقوية �صبكة النقل الكهربائي*
94/301 35.000 -  -  35.000 28.000

26
متويل اجلزء الواقع يف اأرا�صي اململكة 

الأردنية الها�صمية من م�صروع الربط 

الكهربائي بني الأردن و�صوريا*

95/311 19.500 -  -  19.500 14.875

19.980 26.000  -  - 26.000 95/320حمطة كهرباء العقبة احلرارية )املرحلة الثالثة(*27
999 1.305  -  595 1.900 96/333 خط نقل مياه الري احلوارات - اأبو الزيغان*28
3.079 5.554  -  446 6.000 97/358 تطوير البنية التحتية يف املناطق الفقرية*29
14.701 22.605  -  11.395 34.000 97/359التطوير املتكامل لالأغوار اجلنوبية*30

31
التطوير املتكامل لالأغوار اجلنوبية 

)املرحلة الثانية( �صد املوجب*
98/36512.000356 - 11.6447.094

** قر�س ملغي بالكامل.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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ملحق رقم  (5)
�شفحة 2 من 21

قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة  1974 - 2014

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2014

ال�صحوبات لغاية

2014/12/31
ال�صــــداد لغاية

2014/12/31

تابع اململكة الأردنية الها�ضمية)1(

9.511 14.971  - 29 15.000 98/371م�صت�صفى امللك عبداهلل التعليمي )قر�ض ثان(*32
7.532 13.652  - 9.348 23.000 99/386 م�صت�صفى الأمري حمزة*33
11.068 28.918  - 6.082 35.000 2000/394 �صد الوحدة*34
3.442 9.682  - 318 10.000 2003/444 تطوير التعليم - الأبنية املدر�صية*35
1.119 11.999  - 1 12.000 2003/455املمر التنموي حول مدينة عمان )اجلزء الأول(*36
6.000 21.000  -  - 21.000 2004/462حمطة توليد كهرباء ال�صمرا*37

38
املمر التنموي حول مدينة عمان

)اجلزء الأول( - قر�ض ثان*
2006/499 10.000 -  -  10.000- 

2.850 20.000  -  - 20.000 2007/515حمطة توليد كهرباء ال�صمرا )املرحلة الثانية(*39

40
التنمية املتكاملة ملنطقة وادي عربة 

)املرحلة الأوىل(
2007/522 6.000 -  373 4.929 510 

1.720 30.000  -  - 30.000 2007/524حمطة توليد كهرباء ال�صمرا )املرحلة الثالثة(*41

42
حمطة توليد كهرباء ال�صمرا )متويل املرحلة 

الرابعة وا�صتكمال متويل املرحلة الثالثة(*
2009/542 30.000 -  -  30.000 810

 418 4.177  - 323 4.500 2010/12م�صنع �صنام لطالء الزجاج )ق.خ.(*43
 -25.738 11.690  - 30.000 2011/567حمطة توليد كهرباء ال�صمرا )املرحلة اخلام�صة(*44
 -27.632 1.341  - 30.000 2012/587حمطة كهرباء ال�صمرا )املرحلة ال�صاد�صة(*45

537.65043.03913.404486.910243.449 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�صليف المنائي*3  
2.282 2.282  - 1.018 3.300 79/50املياه لل�صناعة بقاب�ض*4  
3.022 3.022  - 478 3.500 80/57ري �صهل غار الدماء*5  
3.151 3.151  - 649 3.800 81/64ميناء بنزرت لل�صيد البحري*6  

  7
الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية العربي 

امل�صرتك الرابع*
81/72 3.700 -  -  3.700 3.700

 512 512  - 88 600 82/83مياه ال�صرب للمناطق الريفية*8  
1.872 1.872  - 1.628 3.500 82/91وادي لبنة للري والتنمية الزراعية*9  

10
الت�صالت العربي امل�صرتك اخلام�ض

)املحطات الأر�صية(*
82/1011.0003 - 997997

2.5112.511 - 83/1154.0001.489مياه ال�صاحل الأو�صط واجلنوبي*11
1.3671.367 - 83/1231.500133مرناق الزراعي*12
3.3003.300 - 2.700  84/1446.000ري برج التومي وماطر و�صجنان*13
527527 - 84/14957548تخفيف املخاطر الزلزالية*14
14.00014.000 -  - 85/16614.000التنمية الريفية املندجمة )املرحلة الأوىل(*15
7.0007.000 -  - 87/1907.000تطوير طرق ال�صمال*16

1.2281.228 - 87/1951.30072ميناء املن�صتري لل�صيد البحري *17

3.4213.421 - 88/2075.5002.079ري �صهل القريوان *18
2.7002.700 -  - 88/2132.700تطوير �صبكة الطرق يف بلدية تون�ض*19

(ق.خ.): م�شروع قطاع خا�س.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة  1974 - 2014

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2014

ال�صحوبات لغاية

2014/12/31
ال�صــــداد لغاية

2014/12/31

تابع اجلمهورية التون�ضية)2(

20
تاأهيل و�صيانة م�صانع ال�صركة ال�صناعية 

للحام�ض الفو�صفوري والأ�صمدة*
89/22816.000 -  - 16.00016.000

20.00020.000 -  - 90/24220.000الطريق ال�صريع احلمامات - م�صاكن*21
17.80010.800 -  - 90/24317.800الربط الكهربائي بني تون�ض وليبيا*22
3.9513.951 - 90/2535.0001.049�صيانة الطرق املت�صررة من الفي�صانات*23
16.78314.783 - 92/27320.0003.217�صد �صيدي الرباق ملياه ال�صرب والري*24
20.62817.553 - 372 94/29321.000التنمية الريفية املندجمة )املرحلة الثانية(*25
10.0008.265 -  - 94/29610.000تطوير الطرق*26
7.8815.761 - 96/32110.0002.119 املركب اجلامعي يف قف�صة*27
4.7463.549 - 96/3285.000254 الوكايل )املرحلة الثالثة(*28
9.1706.115 - 96/33813.0003.830 �صد الزرقاء وري �صهلي طربقة ومكنا*29
15.50310.368 - 97/34822.0006.497 �صدود احلمى والعبيد والرميل والربك للري*30
10.8666.576 - 97/36111.000134 دعم برامج التكوين املهني والت�صغيل*31
34.97019.970 - 98/37435.00030 تطوير �صبكة الطرق وامل�صالك الفالحية*32
19.12310.323 - 99/38224.0004.877 الطريق ال�صريع تون�ض - بنزرت*33
23.4759.405 - 99/39128.0004.525 �صدا الكبري واملوىل*34
9.2245.272 - 2000/40214.0004.776 تهيئة وتطوير املناطق ال�صناعية*35
23.11510.860 - 2000/40525.0001.885 الطريق ال�صريع تون�ض - جماز الباب*36
9.0004.446 - 2001/41311.0002.000 الت�صليف الإمنائي*37
71524.7918.730 - 2002/42832.000 ت�صييد �صتة �صدود بال�صمال ملياه ال�صرب38
30.00010.320 -  - 2003/44330.000 تطوير �صبكة نقل الكهرباء*39
1.2535.4061.080 - 2004/45912.000�صد �صراط وري �صهلي اأولد بو غامن وحمجوبة40
4762.164854 - 2004/4644.000الوكايل )املرحلة الرابعة(41
15.8752.709 - 125 2005/48316.000الطرق اجلهوية امل�صنفة وامل�صالك الريفية*42
303608170 - 2006/4903.000�صد وادي الكبري بولية قف�صة43
24.9382.130 -  - 2006/49425.000حمطة غنو�ض لتوليد الكهرباء بالدورة املركبة44

45
الطرق اجلهوية امل�صنفة وامل�صالك الريفية 

)املرحلة الثانية(*
2007/51822.0001.22621220.7742.484

46
حمطة غنو�ض لتوليد الكهرباء بالدورة 

املركبة )قر�ض اإ�صايف(*
2009/54315.000 -   - 15.0001.290

  - 2.21725.754  - 2010/55337.000حمطة �صو�صة لتوليد الكهرباء )التو�صعة الثانية(47
  - 4.0707.234  - 2011/56138.000الطريق ال�صريع وادي الزراقاء � بو�صامل 48

49
الربنامج العاجل لدعم م�صاريع القطاع 

اخلا�ض ال�صغرية
2011/57315.000 -  - 5.000 -  

  - 3.0007.673  - 2011/57442.000برنامج التنمية املندجمة50
  -   -   -   - 2013/59222.000املظيلة )2( لإنتاج �صماد ال�صوبر فو�صفات الثالثي51

52
الطرق اجلهوية امل�صنفة وامل�صالك الريفية 

)املرحلة الثالثة(
2014/60840.000 -   -   -   -  

  -   -   -   - 2014/60930.000�صد مالق العلوي53
765.77547.30512.246522.040278.350 جممـــــوع فـــــرعي 

* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2014

ال�صحوبات لغاية

2014/12/31
ال�صــــداد لغاية

2014/12/31

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية)3(

4.4374.437 - 74/56.0001.563 اإن�صاء ميناء اأرزيو اجلديد*1  
248248 - 30052 10اأ/75 موا�صالت �صلكية ول�صلكية*2  
5.2405.240 - 77/4212.0006.760 ميناء جيجل*3  
1.9301.930 - 80/552.00070 وحدة الختبارات اجلوية*4  

  5
 الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية العربي 

امل�صرتك الرابع*
81/714.500153 - 4.3474.347

3.3763.376 - 82/945.0001.624 م�صت�صفيان بولية تيهرت*6  

   7
الت�صالت العربي امل�صرتك اخلام�ض 

)املحطات الأر�صية(*
82/1021.000 -  - 1.0001.000

  8
تخفي��ف املخاط��ر الزل��زالي����ة )القر�ض 

الأول(*
83/1174.7003.704 - 996996

6.0006.000 -  - 84/1406.000 الت�صليف الفالحي*9  
5.1365.136 - 85/1676.5001.364 ري وادي مينا*10
8.7588.758 - 86/18310.8002.042 �صد ال�صرفا*11

12
 �صد بني هارون ملياه ال�صرب 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�صار بال�صبكة القومية للكهرباء*14

15
 �صد بني هارون ملياه ال�صرب والكهرباء 

والري )قر�ض ا�صايف(*
94/2986.000 -  - 6.0006.000

16
 حمطة توليد كهرباء بحا�صي م�صعود 

)القر�ض الأول(*
96/32440.00057 - 39.94339.943

17
 تخفي��ف املخاط��ر الزل��زالي����ة )القر�ض 

الثاين(*
96/332 3.5001.887 - 1.6131.613

8.9888.988 - 10.0001.012 97/339 تنمية ال�صناعات ال�صغرية واملتو�صطة*18

19
 حمطة توليد كهرباء بحا�صي م�صعود 

)قر�ض ا�صايف(*
97/353 10.000 47 - 9.9539.953

28.52428.524 - 1.476 30.000 98/377 حمطة كهرباء احلامة*20
30.00030.000 -  - 30.000 99/387 تطوير ال�صبكة الكهربائية*21
22.81022.810 - 12.190 35.000 2000/396 تنمية ال�صكن الجتماعي يف املنطقة الو�صطى*22
27.09827.098 - 3.902 31.000 2001/415 �صخ ونقل مياه بني هارون )املرحلة الأوىل(*23

24
 نقل مياه بني هارون )خط النقل اإىل �صد 

العثمانية(*
2002/424 30.000 21.597 - 8.4038.403

25
 الطريق ال�صريع برج بوعريريج - خمي�ض 

مليانة )مقطع العفرون - احل�صينية(*
2002/426 27.000 19.599 - 7.4017.401

 -  -  - 30.000 30.000 2003/450 اإن�صاء واإعادة بناء وحدات �صكنية**26
282.813 282.813 - 112.487 395.300  جممـــــوع فـــــرعي 

 جمهورية ال�ضودان)4(

  1
 ان�صاء طريق الق�صارف - ك�صال

)القر�ض الأول( *
74/6 8.000 -  -  8.000 8.000

4.543 4.543  -  257 4.800 75/9 املوا�صالت �صلكية ول�صلكية*2  

** 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 - 2014

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2014

ال�صحوبات لغاية

2014/12/31
ال�صــــداد لغاية

2014/12/31

تابع جمهورية ال�ضودان)4(

4.389 4.389  - 11 4.400 75/16 طرق الرهد*3  
10.014 10.014  - 986 11.000 76/31 طريق �صنار - الدمازين*4  
4.968 4.968  - 32 5.000 77/46 تطوير ال�صكك احلديدية *5  
5.200 5.200  -  - 5.200 79/51 ان�صاء طريق الق�صارف - ك�صال )ا�صايف(*6  
 -  -  - 2.500 2.500 81/65 انزارا للتنمية الريفية**7  
1.727 1.727  - 73 1.800 82/84 مياه ال�صرب للمناطق الريفية*8  

  9
 الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية العربي 

امل�صرتك اخلام�ض )املحطات الأر�صية(*
82/100 1.300 223 -  1.077 1.077

6.000 6.000  -  - 6.000 83/110 اعادة تاأهيل م�صانع ال�صكر )قر�ض اأول(*10
7.500 7.500  -  - 7.500 83/111 اعادة تاأهيل م�صانع ال�صكر )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�صاآت مياه وجماري العا�صمة*14

15
 تاأهيل الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية  

)املرحلة الأوىل(*
86/180 1.600 -  -  1.600 1.600

2.090 3.400  -  - 3.400 86/181اعادة تاأهيل م�صاريع ال�صكر )قر�ض ثالث(*16
7.056 9.600  -  - 9.600 86/182 اعادة تاأهيل اجلزيرة )القر�ض الثالث(*17
7.348 8.500  -  - 8.500 87/198 ال�صبكة القومية للكهرباء*18
3.040 5.000 - 5.000 87/20610.000 مياه بورت�صودان*19
735 735 - 3.765 88/2084.500 اعادة تاأهيل م�صانع الغزل والن�صيج*20
9.300 23.000 -  - 2000/39223.000 تعبيد الطرق الرئي�صية*21
4.875 12.000 -  - 2000/39312.000 تعلية �صد الرو�صري�ض*22
6.075 25.000 -  - 2001/41025.000 طريق عطربة - هيا - بورت�صودان*23
12.500 46.000 -  - 2002/42246.000 �صد مروي*24
4.994 30.000 - - 2003/44830.000 توليد ونقل الكهرباء من �صد مروي*25
1.833 8.870 -130 2003/4579.000 طريق الق�صارف - دوكة - قالبات*26
930 1.534 -  - 2005/4744.000 طريق �صد مروي*27
2.720 21.000 -  - 2005/47621.000 �صكر النيل الأبي�ض*28
-2.66256.869 - 2007/52158.000 تعلية �صد الرو�صري�ض )املرحلة الثانية(*29
1.500 1.57946.686 - 2008/52858.000 �صد مروي )قر�ض اإ�صايف(*30

31
 حمفظة متويل م�صروع ال�صالم لإنتاج 

ال�صمنت يف ال�صودان )ق.خ.(*
2008/82.778 -  - 2.7782.778

-32927.501 - 2010/54830.000 �صكر النيل الأبي�ض )قر�ض اإ�صايف(32
- - - - 2010/55250.000 مطار اخلرطوم الدويل اجلديد33
-24.13640.129 - 2010/55750.000 جممع �صدي اأعايل عطربة و�صتيت34

35
 حمطة توليد الكهرباء يف م�صروع جممع 

�صدي اأعايل عطربة و�صتيت
2011/56630.000 - 4.5079.378-

-88512.059 - 2012/57854.000 طرق �صرق ال�صودان36
-1.5842.168 - 2012/58215.000 احل�صاد املائي يف الوليات احلدودية37
--- - 2012/58610.000 برنامج اإقرا�ض م�صروعات التنمية ال�صناعية38

(ق.خ.): م�شروع قطاع خا�س.** قر�س ملغي بالكامل.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2014

ال�صحوبات لغاية

2014/12/31
ال�صــــداد لغاية

2014/12/31

تابع جمهورية ال�ضودان)4(

39
 جممع �صدي اأعايل عطربة و�صتيت

 )قر�ض اإ�صايف(
2013/59130.000 - ---

40
 خط النقل الكهربائي نيال - اجلنينة -

 وليات دارفور 
2013/59957.000 - ---

724.77812.97835.681462.124137.691 جممـــــوع فـــــرعي
 جمهورية العراق)5(

7.2593.032 - 83/10710.0001.700 خمزن التجميد*1  

2
الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية العربي امل�صرتك  

اخلام�ض )املحطات الأر�صية - عرب�صات(
84/1415.000 -  - 4.373 - 

50363 -  - 84/150525 تخفيف املخاطر الزلزالية3  
 -  -  - 85/1698.9008.900 خمزن التجميد يف نينوى**4  
 - 2.678 -  - 87/2008.000 الت�صليف الزراعي5  
 - 3.726 -  - 88/2098.000 الت�صليف ال�صناعي6  
 - 283 -  - 89/2252.800 الت�صليف ال�صناعي الثاين7  

  8
 م�ص�ل���خ ومعم�ل ت�صني��ع اللح��وم - 

املنطقة الو�صطى
89/2263.800 -  -  749  - 

 -  -  -  - 90/2354.200 م�صلخ ومعمل ت�صنيع اللحوم - الب�صرة9  
 -  -  -  - 90/2488.500 تطوير منظومة كهرباء الب�صرة10
19.5713.095 -59.72510.600 جممـــــوع فـــــرعي 

 اجلمهورية العربية ال�ضورية)6(

2.0002.000  -  - 2.000 74/2  خزانات اأر�صية للم�صتقات النفطية *1  
1.9881.988  - 3.412 5.400 74/8  تربية الأبقار )الغاب( *2  
12.00012.000  -  - 12.000 76/26 مياه دم�صق )القر�ض الأول( *3  
6.0006.000  -  - 6.000 77/45 حمطة كهرباء بانيا�ض *4  

  5
 الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية العربي 

امل�صرتك الثاين*
80/60 2.700 918 -  1.7821.782

646646  - 4.354 5.000 81/61 جماري حم�ض وحماه*6  
2.1982.198  - 2 2.200 81/70 معاجلة قمامة مدينة دم�صق*7  
6.0006.000  -  - 6.000 82/93 طريق طرطو�ض - الالذقية *8  

9
الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية العربي 

امل�صرتك اخلام�ض )املحطات الأر�صية(*
82/95 1.000 -  -  1.0001.000

9.0009.000  -  - 9.000 83/128 طريق دم�صق - ال�صنمني - احلدود الأردنية*10
6.2616.261  - 239 6.500 84/146 تو�صيع حمطة كهرباء حمردة )القر�ض الأول(*11
564564  - 11 575 84/151 تخفيف املخاطر الزلزالية*12

13
م�صنع املبيدات )العربي امل�صرتك( 

�صوريا والأردن**
84/154 1.900 1.900 -  -  - 

4.3574.357  - 143 4.500 85/156 تو�صيع حمطة كهرباء حمردة )القر�ض الثاين(*14
2.6392.639  - 361 3.000 85/164 مياه دم�صق )القر�ض الثاين(*15

16
الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية العربي 

امل�صرتك اخلام�ض )املحطات الأر�صية( 

)قر�ض ا�صايف(*

86/172 1.000 -  -  1.0001.000

** قر�س ملغي بالكامل.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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ملحق رقم  (5)
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قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة  1974 - 2014

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2014

ال�صحوبات لغاية

2014/12/31
ال�صــــداد لغاية

2014/12/31

 تابع اجلمهورية العربية ال�ضورية)6(

17
 التنف الرائد لتطوير حو�ض احلماد 

)العربي امل�صرتك(*
86/185 1.700 -  -  1.7001.700

14.00514.005  - 15.000995 87/193 ري �صهلي الغاب والع�صارنة*18
2.5002.500  -  - 2.500 87/194 تو�صيع حمطة كهرباء حمردة )قر�ض ا�صايف(*19

20
 طريق حماه - �صراقب وطريق عني عي�صى 

- قنطاري*
88/214 8.00031 -  7.9697.741

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

23
 اعادة تاأهيل م�صنع الأ�صمدة الفو�صفاتية 

يف حم�ض*
90/246 10.000 1.082 -  8.9188.195

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�صمدة الفو�صفاتية يف تدمر26
9.477 12.977  - 23 13.000 92/271 جتهيز امل�صايف*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 �صد ت�صرين الكهرومائي*29
5.261 5.261  - 739 6.000 93/287 اعادة تاأهيل م�صنع 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�صي اجلمهورية 

العربية ال�صورية  من م�صروع الربط 

الكهربائي بني الأردن و�صورية*

95/312 30.000 -  -  28.223 17.290

34
الربط الكهربائي بني �صوريا وتركيا وتقوية 

�صبكة النقل ال�صورية*
95/314 26.000 2.936 -  23.064 10.714

35
 اإن�صاء حمطات حتويل 66 ك. ف. 

يف �صت حمافظات*
95/319 15.500 -  -  11.902 5.880

36
 التنمية الزراعية يف املنطقة ال�صاحلية 

والو�صطى*
96/327 17.500 6.559 -  10.941 3.741

37
 تطوير الت�صالت يف �صوريا بتوفري 

11.840 21.950  -  - 26.000 1.65097/351 مليون خط*

3.575 7.382  -  - 10.000 98/366مركز التحكم الوطني يف املنظومة الكهربائية*38
5.970 14.659  -  - 20.000 98/368 التنمية املتكاملة يف البادية*39
11.180 26.829  -  - 30.000 98/379 الطريق ال�صريع الالذقية - اريحا40
10.260 30.000  -  - 30.000 99/384 تطوير الت�صالت )�صبكات امل�صرتكني(*41

42
 تو�صيع حمطة كهرباء النا�صرية وحتويلها 

اىل الدورة املركبة*
2001/409 25.000 -  -  9.293 2.860

43
اإن�صاء حمطات حتويل باملدن ال�صناعية يف 

حمافظات ريف دم�صق وحم�ض وحلب*
2002/429 9.000 -  -  7.371   1.750

 -  606  -  - 5.500 2002/433التنمية الريفية يف حمافظة اأدلب44

13.6542.950  -  - 22.000 2003/440حتويل حمطة كهرباء زيزون اإىل الدورة املركبة*45

* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة  1974 - 2014

)األف دينار كويتي(
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خلل

عـام 2014

ال�صحوبات لغاية
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ال�صــــداد لغاية

2014/12/31

 تابع اجلمهورية العربية ال�ضورية)6(

46
اإن�صاء 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�صعة حمطة توليد كهرباء دير علي48
 - 33   -  - 16.000 2008/537طريق دير الزور � البوكمال 49

50
حمطة توليد الكهرباء يف املنطقة ال�صرقية 

)دير الزور(
2006/493 30.000 -   -   -   - 

51
حمطة توليد الكهرباء يف املنطقة ال�صرقية 

)دير الزور( - )قر�ض اإ�صايف(
2011/565 30.000 -   -   -   - 

467.123273.023 -696.97539.447 جممـــــوع فـــــرعي 
دولة ليبيا)7(

9.1339.133 - 90/24011.0001.867 م�صنعا تعليب الأ�صماك يف �صرباته 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�صر*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�صرية البحري*5 
 -  -  - 99/38525.00025.000الت�صليف الإمنائي**6 

 7
حتويل حمطة كهرباء �صمال بنغازي اإىل 

الدورة املركبة*
2000/39825.000 -  - 25.0007.600

 8
حتويل حمطة كهرباء الزاوية اإىل

الدورة املركبة*
2002/43728.000 -  - 22.0127.500

 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 
جمهورية م�ضر العربية)8(

6.5006.500 -  - 74/46.500 �صماد طلخا رقم 2 )القر�ض الأول(*1  
6.7006.700 -  - 75/116.700 التو�صع يف م�صنع اأ�صمنت طره *2  
7.8947.894 - 75/179.7001.806 مياه الف�صطاط بالقاهرة *3  
697697 - 75/188.3007.603 جماري حلوان بالقاهرة *4  
2.6942.694 - 6 76/242.700 �صماد طلخا رقم 2 )قر�ض ا�صايف(*5  
8.9598.959 - 76/2812.0003.041 تو�صيع حمطة كهرباء اأبوقري *6  
10.00010.000 -  - 76/3010.000 كفر الدوار للغزل والن�صج *7  
12.00012.000 -  - 77/4012.000 تطوير قناة ال�صوي�ض*8  
34.30033.425 - 89/22135.000700 حمطة كهرباء دمياط )املرحلة الثانية(*9  
6.8686.180 - 89/2297.500632 تو�صيع م�صنع لب الورق يف ادفو*10
30.76129.349 - 89/23434.1003.339 الربط الكهربائي بني الأردن وم�صر*11
7.0006.300 -  - 90/2387.000 م�صنع رماد ال�صودا )القر�ض الأول(*12
8.0007.380 -  - 90/2478.000 وحدة نرتات الأمونيا*13

** قر�س ملغي بالكامل.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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** قر�س ملغي بالكامل.
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تابع جمهورية م�ضر العربية)8(

32.66528.765 - 91/25436.2503.585 حمطة توليد كهرباء الكرميات*14
10.5008.640 -  - 91/25510.500 تو�صيع م�صانع الطارات والأنابيب املطاطية*15
14.38911.799 - 91/25614.40011 ال�صندوق الجتماعي للتنمية )املرحلة الأوىل(*16
21.26817.568 - 92/27036.00014.732 ال�صرف ال�صحي يف 46 مدينة*17
37.63725.833 - 92/27244.0006.363 حمطة كهرباء �صيدي كرير البخارية*18
1.9991.559 - 92/2752.0001 تخفيف املخاطر الزلزالية*19
15.00010.950 -  - 93/27615.000 اعادة بناء املدار�ض التي ت�صدعت ب�صبب الزلزال*20
15.26711.784 - 93/27816.000733 حمطة حمولت ال�صوي�ض*21

22
 اعادة تاأهيل م�صنع الأ�صمدة الفو�صفاتية 

يف اأبوزعبل*
93/2844.000242 - 3.7583.631

4.0164.016 - 93/2864.500484 م�صنع العازلت الكهربائية*23
14.61614.616 - 94/29215.000384 م�صنع الزجاج امل�صطح*24
3.9183.918 - 94/2954.00082 م�صنع رماد ال�صودا )القر�ض الثاين(*25
30.40019.648 - 95/30939.0008.600 حمطة توليد الكهرباء يف عيون مو�صى*26 
14.59112.521 - 95/31815.000409 ان�صاء م�صنع لإنتاج ال�صلب املخ�صو�ض*27 
21.0009.072 -  - 97/34621.000 ال�صندوق الجتماعي للتنمية )املرحلة الثانية(*28
 - 152191  - 98/3623.000 مركز اأمرا�ض الكبد29
16.92116.921 - 98/37217.00079 اإن�صاء م�صنع لنتاج م�صطحات ال�صلب*30

31
 اإعادة تاأهيل وحتديث قاطرات وور�ض 

الهيئة القومية ل�صكك حديد م�صر*
2000/39916.000 - - 15.4984.040

25.2936.443 - 2001/40727.0001.707 حمطة توليد كهرباء �صمال القاهرة*32

33
 تزويد 240 قرية حمرومة من مياه 

ال�صرب )املرحلة الأوىل(
2001/42017.000 -  - 13.1104.980

12.77612.776 - 2002/42717.0004.224 خط الغاز الطبيعي العري�ض - العقبة*34
29.3198.319 -2002/43430.000681 حمطة توليد كهرباء النوبارية )املرحلة الأوىل(*35
6.796 29.896 - 2003/43830.000104 حمطة توليد كهرباء النوبارية )املرحلة الثانية(*36
 -  -  - 2003/44230.00030.000 الأبنية التعليمية**37

38
 تزويد القرى املحرومة من مياه ال�صرب 

)املرحلة الثانية(
2002/43230.000 - - 27.4598.052

39
 حمطة توليد كهرباء طلخا ذات الدورة 

املركبة )750 م.و.(*
2004/46130.000 - - 29.4866.160

123.063580 - 2005/47210.000 تطوير املجرى املالحي القاهرة - الإ�صكندرية40
30.0002.310 - - 2005/48430.000 تو�صيع حمطة غرب القاهرة لتوليد الكهرباء*41
 - 1.67332.760 - 2006/48835.000 تطوير مطار الغردقة الدويل42
49930.0001.540 - 2006/49230.000 حمطة توليد كهرباء العطف*43

44
 تو�صعة حمطة كهرباء اأبو قري 1300م.و. 

)قر�ض اأول(
2007/51330.000 - 2.46729.135 - 

45
 تو�صعة حمطة كهرباء اأبو قري 1300م.و. 

)قر�ض ثان(
2007/52530.000 - 2.46729.135 - 

 - 4.32938.251 - 2009/53955.000 حمطة توليد كهرباء العني ال�صخنة 46

* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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تابع جمهورية م�ضر العربية)8(

 - 20.847 - - 2008/53025.000 خط غاز اجلنوب 47
 - 11.52333.926 - 2010/55450.000 حمطة توليد كهرباء بنها*48
 - 10.40112.663 - 2010/55915.000 تطوير مطار الغردقة الدويل )قر�ض اإ�صايف(49
 -  -  -  - 2011/57155.000 حمطة توليد كهرباء جنوب حلوان50

51
 الربنامج العاجل لدعم م�صروعات ومن�صاآت 

القطاع اخلا�ض ال�صغرية واملتو�صطة
2011/57230.000 - 13.47118.863 - 

52
 كهربة اإ�صارات خط ال�صكك احلديدية بنها 

- الزقازيق - الإ�صماعيلية - بور �صعيد
2012/58344.000 -  -  -  - 

53
 الربط الكهربائي بني جمهورية م�صر 

العربية واململكة العربية ال�صعودية
2013/60345.000 -  -  -  - 

54
 حمطة توليد الكهرباء اأ�صيوط

 )الوليدية( 650 م.و.
2013/60455.000 -  -  -  - 

 -  -  -  - 2014/143.500 �صكر النوران )ق.خ.(55
1.225.65089.54746.995861.988401.316 جممـــــوع فـــــرعي 

 اجلمهورية اليمنية)9(

3.200 3.200  -  - 3.200 74/1 متعدد الأغرا�ض باملكال )القر�ض الأول( *1  
4.000 4.000  -  - 4.000 74/7 الطاقة الكهربائية *2  
3.900 3.900  -  - 3.900 75/12 جتديد ميناء عدن *3  
5.273 5.273  -  727 6.000 75/13 مياه وجماري احلديدة *4  
3.800 3.800  -  - 3.800 22اأ /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�صايف( *7  
9.000 9.000  -  - 9.000 77/32 الطاقة الكهربائية الثاين *8  
4.909 4.909  -  91 5.000 77/37 مياه �صنعاء *9  
4.000 4.000  -  - 4.000 79/48 كهرباء وادي ح�صرموت *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 )�صبكة 

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�صالت ال�صلكية والال�صلكية )العربي 

امل�صرتك الثالث(*
81/68 1.400 -  -  1.400 1.400

16
 الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية )العربي 

امل�صرتك 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�صرب للمناطق الريفية *18
620 620  -  80  700 82/88 مياه ال�صرب للمناطق الريفية*19
3.000 3.000  -  - 3.000 82/90 ميناء ن�صطون لل�صيد البحري *20

21
 الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية العربي 

امل�صرتك اخلام�ض )املحطات الأر�صية(*
82/97 1.200 -  -  1.200 1.200

(ق.خ.): م�شروع قطاع خا�س.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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 تابع اجلمهورية اليمنية)9(

22
 اعادة بناء الطرق واجل�صور املت�صررة

 من ال�صيول*
83/109 1.000 -  -  1.000 1.000

1.712 1.712  - 388 2.100 83/114 تقوية طريق تعز - املفرق*23

24
 تطوير الطاقة الكهربائية الثالث )كهرباء 

خم�ض مدن �صرقي املكال(*
83/122 1.500 -  -  1.500 1.500

25
 معهد الأ�صماك وتطوير التعاونيات 

ال�صمكية*
83/124 1.000 -  -  1.000 1.000

2.993 2.993  - 7 3.000 83/125 مياه وجماري ذمار )قر�ض ا�صايف(*26
2.764 2.764  - 236 3.000 83/126 التنمية الريفية يف املرتفعات الو�صطى*27
2.000 2.000  -  - 2.000 83/127 مياه �صيئون واملناطق املجاورة *28
3.639 3.639  - 61 3.700 84/131 وادي ح�صرموت 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�صحي *32
5.353 5.353  - 247 5.600 84/147 تقوية طريق �صنعاء - تعز *33
599 599  - 1 600 84/152 تخفيف املخاطر الزلزالية *34
 -  -  - 8.000 8.000 85/157 �صوامع 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�صاب - بيحان*38
4.200 4.200  -  - 4.200 86/173 �صبكات 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�صايف(*42
3.942 3.942  - 58 4.000 87/189 مياه لبعو�ض*43
6.800 6.800  -  - 6.800 87/199 تقوية طريق �صنعاء - احلديدة*44
5.387 5.387  - 113 5.500 87/204 طريق لودر - مكريا�ض و�صيانة الطرق*45

46
 معهد الأ�صماك وتطويرالتعاونيات 

ال�صمكية )قر�ض ا�صايف(*
87/205 1.500 37 -  1.463 1.463

2.432 2.500  -  - 2.500 88/211 تقوية طريق زبيد - احلديدة*47
2.804 3.462  - 38 3.500 88/215 تطوير املناطق ال�صمالية*48
7.190 8.576  - 24 8.600 88/217الربط الكهربائي و�صلة تعز / عدن*49
8.874 9.938  - 62 10.000 88/218 الربط الكهربائي و�صلة عدن/ تعز*50
2.750 2.830  - 20 2.850 88/220 مياه املكال*51
2.180 3.246  - 254 3.500 89/222 التنمية الريفية املتكاملة للمرتفعات الو�صطى*52
5.4924.707  - 5.5008 89/230 الت�صليف الزراعي*53
 - -  - 3.3003.300 89/232 وادي ح�صرموت الزراعي )املرحلة الثالثة(**54
2.4302.155  - 3.000570 90/236 طريق حجة - اخل�صم*55
4.3543.133  - 4.500146 90/251 �صبكات توزيع الكهرباء )القر�ض الثاين(*56
3.0952.535  - 5.0001.905 92/268 الكيبل البحري �صيمويه )القر�ض الثاين(*57

* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة
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خلل
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2014/12/31
ال�صــــداد لغاية

2014/12/31

 تابع اجلمهورية اليمنية)9(

58
 اعادة تاأهيل من�صاآت الكهرباء واملياه وال�صرف 

ال�صحي يف عدن املت�صررة من ال�صيول*
93/288 2.50023 -  2.4771.817

7.9994.879  - 8.0001 96/322 معاجلة مياه جماري �صنعاء*59
6.0002.754  -  - 6.000 97/350 ال�صندوق الجتماعي للتنمية*60

61
 تطوير وادي ح�صرموت الزراعي 

)املرحلة الثالثة(*
97/357 4.000702 -  3.2981.140

14.5128.804 330 - 18.000 99/383 �صبكات ال�صرف ال�صحي يف �صنعاء62
20.2628.450 1.589 - 26.000 2000/403 طريق �صيحوت - ن�صطون*63
9.8379.837  -  - 28.000 2001/411 تطوير مطار �صنعاء الدويل64
15.0004.455  -  - 15.000 2002/425 ال�صندوق الجتماعي للتنمية )املرحلة الثانية(*65
3.0003.000  -  - 3.000 2002/2  �صوامع ومطاحن الغالل مبيناء ال�صليف )ق.خ.(*66

67
اإن�صاء خطوط النقل )ماأرب-�صنعاء( على التوتر  

27.5845.840 854 - 30.000 4002002/435 ك. ف. وتطوير ال�صبكة الكهربائية*

14.7553.650 190 - 15.000 2003/445 طريق ذمار - احل�صينية68
24.5315.490  - - 25.000 2003/447 اإن�صاء حمطة توليد الكهرباء الغازية يف ماأرب*69
14.5744.015 303 - 15.000 2003/453 التقاطعات الرئي�صية يف مدينة �صنعاء70

71
 �صوامع ومطاحن الغالل مبيناء ال�صليف - 

قر�ض اإ�صايف )ق. خ.(*
2004/3 2.000 -  -  2.0002.000

72
 اإ�صتكمال �صبكات ال�صرف ال�صحي يف 

اأمانة العا�صمة - �صنعاء
2004/463 12.000 - 312 10.3422.793

6.0003.436  -  - 6.000 2004/4 فندق �صنعاء خم�ض جنوم )ق.خ.(*73
21.1453.350 357 - 26.000 2004/467 الطرق الريفية74

75
 تنمية املجتمعات املحلية - الأ�صغال العامة 

/ املرحلة الثالثة*
2005/477 15.000 -  -  15.0001.620

7.0003.680  -  - 7.000 2006/5 م�صنع عدن للحديد يف حمافظة حلج )ق.خ.(*76
15.0001.620  - - 15.000 2005/480 ال�صندوق الجتماعي للتنمية )املرحلة الثالثة(*77
-1.767 1.627 - 15.000 2005/482 مرافق ال�صرف ال�صحي يف �صيئون وترمي78

79
 حمطة توليد الكهرباء الغازية الثانية 

مباأرب وتو�صعة �صبكة النقل
2006/502 30.000 - 17.856 25.677-

561325 211 - 2007/50812.000 التنمية الزراعية وال�صمكية يف �صاحل ح�صرموت80

81
 م�صنع عدن للحديد يف حمافظة حلج 

)راأ�ض املال العامل( )ق.خ.(*
2007/73.000 -  -  3.0001.320

-1 1 - 2007/51647.000 تطوير مطار �صنعاء الدويل )املرحلة الثانية(82
 - 6531.987 - 2007/52010.000 تطوير الطريق البحري يف حمافظة عدن83 

84
 تطوير مرافق املياه وال�صرف ال�صحي

 يف حمافظة عدن
2008/52610.000 - 138294 - 

 - 1753.114 - 2008/93.175 م�صنع لإنتاج الزجاج يف حمافظة �صنعاء )ق.خ.(85
 -  -  -  - 2008/5337.000 تطوير مطار تعز الدويل86

87
 التقاطعات الرئي�صية يف مدينة �صنعاء � 

مرحلة ثانية 
2009/5418.000 - 756.896195

 -  -  -  - 2009/108.250 م�صنع لتكرير ال�صكر يف عدن )ق.خ.(88

(ق.خ.) : م�شروع قطاع خا�س.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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 تابع اجلمهورية اليمنية)9(

 - 4.544 - 256 2009/114.800 م�صنع املكال للحديد وال�صلب )ق.خ.(*89
 - 2.2372.873 - 2009/54515.000 تنمية الطرق الريفية )املرحلة الثالثة(90
 - 2.0454.667 - 2010/5507.000 حماية مدينة �صنعاء من اأ�صرار ال�صيول 91
 - 13.44920.321 - 2010/56030.000 ال�صندوق الجتماعي للتنمية )املرحلة الرابعة(92

93
 التقاطعات الرئي�صية يف مدينة �صنعاء 

)املرحلة الثالثة(
2011/56210.000 - 2.8183.281 - 

 - 2.7223.927 - 2011/56312.000 طريق ذمار � احل�صينية )قر�ض اإ�صايف(94

95
 حمطة توليد الكهرباء الغازية الثانية 

مباأرب وتو�صعة �صبكة النقل )قر�ض اإ�صايف(
2011/56443.000 - 26.64527.988 - 

96
 اإن�صاء مزرعة للرياح بقدرة 60 م.و. 

يف منطقة املخا
2012/58118.000 -  -  -  - 

97
 �صبكات ال�صرف ال�صحي يف مدينة �صنعاء 

)املرحلة الرابعة(
2013/58915.000 -  -  -  - 

 -  -  -  - 2013/59410.000 اإعادة اإعمار اأبني98
 -  -  -  - 2013/59618.000 امل�صت�صفى التعليمي اجلامعي - جامعة عدن 99
 -  -  -  - 2013/59730.000 تاأهيل وتو�صعة طريق �صنعاء - احلديدة 100
 -  -  -  - 2014/134.000 تو�صعة مطاحن الغالل مبيناء ال�صليف )ق.خ.(101
 -  -  -  - 2014/60630.000 تطوير البنى الأ�صا�صية يف مدينة �صنعاء102
 -  -  -  - 2014/6126.000 م�صت�صفى الغي�صة املركزي103

20.61274.586534.736260.827 887.875  جممـــــوع فـــــرعي 
 اجلمهورية اللبنانية)10(

6.0006.000 -  - 77/386.000 �صبكة الكهرباء *1
5.0005.000 -  - 77/395.000 ميناء بريوت *2
18.84317.815 - 91/26322.0003.157 اعادة تاأهيل من�صاآت الكهرباء*3 
8.0006.480 -  - 93/2828.000 اعادة اعمار وبناء امل�صاكن*4 
6.7095.285 - 291 94/3047.000 اعادة تاأهيل من�صاآت الكهرباء )قر�ض اإ�صايف(*5 
30.50024.900 -  - 94/30530.500 حمطة توليد كهرباء الزهراين*6 
9.9945.719 - 6 95/31710.000 مياه �صيدا و�صور و�صواحيهما*7 
15514.10010.320 - 96/32315.000 املدار�ض املهنية والتقنية8 

 9
 اإعادة التاأهيل الداري للموؤ�ص�صات العامة 

وامل�صالح امل�صتقلة*
96/3256.000 5 -  5.9953.931

10
 اإعادة اإعمارالبنى الأ�صا�صية والأبنية 

املت�صررة من العدوان ال�صرائيلي*
96/33113.500 -  -  13.4387.266

23.00013.860  -  - 97/35523.000 اجلامعة اللبنانية )القر�ض الأول(*11
5.8272.241  - 173 97/3566.000 طريق ال�صنية - جباب احلمر/الهرمل*12

13
 مداخل بريوت اجلنوبية، طريق الأوزاعي 

وطريق خلدة/الكوكودي *
98/36312.0006.076 - 5.9243.824

14
 الربط الكهربائي على التوتر 400 ك.ف. 

بني لبنان و�صوريا*
2000/4008.000 - 704.1423.430

15
 نقل مياه الليطاين اىل اجلنوب اللبناين 

لأغرا�ض الري وال�صرب- من�صوب 800 مرت
2001/41831.000 - 5.10913.7921.960

(ق.خ.) : م�شروع قطاع خا�س.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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تابع  اجلمهورية اللبنانية)10(

186.4211.330 - 2002/4237.000 مركز التحكم يف ال�صبكة الكهربائية اللبنانية16
1259.4386.370 - 2002/43017.000 تطوير البنى الأ�صا�صية مبدينة بريوت17
4.4171.749 -2003/4396.0001.583 اجلامعة اللبنانية )القر�ض الثاين(*18
66022.2206.020 - 2003/44930.000 تطوير �صبكة الطرق والتقاطعات الرئي�صية19
 - 4382.110 - 2006/4959.000 التطوير الإداري20

21
 تطوير مرافق املياه وال�صرف ال�صحي يف 

بع�ض املناطق اللبنانية
2006/49625.000 - 2.5986.547 - 

22
 اإعادة تاأهيل البنى الأ�صا�صية املت�صررة 

بالعدوان
2006/50030.000 - 1.54114.393 - 

23
 اإعادة تاأهيل من�صاآت القطاع اخلا�ض 

املت�صررة من العدوان الإ�صرائيلي**
2006/50525.00025.000 -  -  - 

24
 اإعادة تاأهيل من�صاآت الكهرباء املت�صررة

 من العدوان الإ�صرائيلي
2006/50635.000 -  -  -  - 

25
 طريق �صري ال�صنية � جباب احلمر � 

الهرمل )قر�ض ثان(
2008/5276.000 - 5552.691 - 

 -   -   -  - 2012/58534.000 الإ�صكان26
 -   -   -  - 2013/60030.000 ا�صتكمال من�صاآت ال�صرف ال�صحي يف لبنان27
457.00036.29111.270239.502133.500 جممـــــوع فـــــرعي 

 اململكة املغربية)11(

2.198 2.198  - 802 3.000 10ب/75 موا�صالت �صلكية ول �صلكية*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�صمنت وجدة*4 
5.000 5.000  -  - 5.000 80/54 الغرب الزراعي*5 
7.500 7.500  -  - 7.500 81/74 احلوز الأو�صط )القر�ض الأول(*6 
7.500 7.500  -  - 7.500 82/76 احلوز الأو�صط )القر�ض الثاين(*7 
 165  165  - 1.135 1.300 82/85 مياه ال�صرب للمناطق الريفية*8 

 9
 الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية العربي 

امل�صرتك اخلام�ض )املحطات الأر�صية(*
82/103 1.000 -  -  1.000 1.000

10
 التنمية الزراعية يف حو�ض اللوك�ض 

)القر�ض الأول(*
83/121 7.500 -  -  7.500 7.500

8.000 8.000  -  - 8.000 84/134 الت�صليف 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 �صد اآيت اأيوب للري والكهرباء*13
5.0005.000  -  - 86/1765.000 ري ت�صاوت ال�صفلي*14
12.09712.097  - 2.903 87/19115.000 �صد اأولوز والتنمية الزراعية يف وادي �صو�ض*15
14.13714.137  - 2.863 88/21217.000 �صد املنع وري الأرا�صي يف �صهل الغرب*16

17
 �صد اأ�صمري وتزويد منطقة تطوان مبياه 

ال�صرب*
89/2234.000 900  -  3.1003.100

12.00012.000  -  - 89/23112.000 الت�صليف الفالحي )القر�ض الثالث(*18

** قر�س ملغي بالكامل.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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تابع  اململكة املغربية)11(

49.45844.964  - 542 90/23750.000 �صد املجاعرة*19

20
 اعادة تاأهيل البنى الأ�صا�صية املت�صررة من 

الفي�صانات*
90/2492.500 33 -  2.4672.467

26.01723.758  - 3.983 91/26430.000 ري منطقة دكالة العليا )املرحلة الأوىل(*21
18.00016.995  -  - 92/26718.000 الطريق ال�صريع الرباط - العرائ�ض*22
12.74912.749  - 5.251 93/28118.000 الت�صليف الفالحي )القر�ض الرابع(*23
15.80313.593  - 2.697 93/29018.500 �صد �صيدي ال�صاهد*24

25
 تقوية �صبكات النقل الداخلية اخلا�صة 

بالربط الكهربائي بني املغرب واأ�صبانيا*
94/29918.500 4.628 -  13.87212.122

26
 التنمية الزراعية يف حو�ض اللوك�ض 

)القر�ض الثاين(*
94/3003.000 22 -  2.9782.478

19.46315.389  - 537 94/30320.000 ري �صهل الغرب ) املرحلة الثانية (*27
19.87715.964  - 3.123 95/30623.000 الطريق ال�صريع الرباط - فا�ض*28
14.01010.221  - 2.990 95/31517.000 �صد املجاعرة )الوحدة( القر�ض الثاين*29
10.0008.845  -  - 95/31610.000 مكافحة اآثار اجلفاف*30
 -  -  - 7.000 96/3307.000 مياه ال�صرب ملدينة مكنا�ض**31
11.9058.908  - 1.095 96/33513.000 مينائي ال�صيد يف اأكادير وطانطان*32

33
 تقوية �صبكات النقل الداخلية اخلا�صة 

بالربط الكهربائي بني املغرب واأ�صبانيا 

)قر�ض اإ�صايف(*

96/3377.000 3.428 -  3.5722.682

34
�صدي د�صر الواد واآيت م�صعود للكهرباء والري 

ومياه ال�صرب )القر�ض الأول لتمويل ال�صدين(*
97/34415.000 5.886 -  9.1145.874

35
�ص��دي د�ص��ر ال�واد واآي�ت م�صع�ود للكهرب��اء 

وال�ري ومي�اه ال�ص�رب )القر�ض الثاين 

لتمويل حمطتي الكهرباء(*

97/34515.000 8.796 - 6.2044.014

36
 الطريق ال�صريع الدار البي�صاء - �صطات 

)الق�صم الثاين(*
98/36416.000 4.031 - 11.9696.561

14.3663.566 - 3.634 98/37818.000 تنمية ال�صكن الجتماعي يف مدينة اأكادير*37
8.0344.704 - 8.966 99/38017.000 �صد اآيت حمو وتزويد اأكادير الكربى باملياه*38
9.3773.240 -  - 99/38910.000 تو�صعة مطار حممد اخلام�ض*39

40
 حمطة حتويل الطاقة عن طريق ال�صخ 

)�صالل اأفورار(*
2000/39725.000 2.736 - 22.26411.464

11.9015.501 - 3.099 2001/41615.000 الطريق ال�صريع الدار البي�صاء - اجلديدة*41

42
 تعلية �صد �صيدي حممد بن عبد اهلل 

واإن�صاء �صد بو خمي�ض*
2002/42118.000 -  - 8.1496.180

9219.6896.270 - 2003/44620.000 الكهربة القروية43
8.6142.974 -2003/45114.0005.386 الطريق ال�صريع تطوان - الفنيدق*44

45
 الطريق ال�صريع �صطات - مراك�ض 

 )املرحلة الأوىل(*
2003/45230.00015.167- 14.8334.583

46
 الطريق ال�صريع بني ميناء طنجة 

املتو�صطي والطريق ال�صريع ال�صمايل*
2004/46035.0005.378- 29.6227.652

** قر�س ملغي بالكامل.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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ملحق رقم  (5)
�شفحة 16 من 21

قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة  1974 - 2014

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2014

ال�صحوبات لغاية

2014/12/31
ال�صــــداد لغاية

2014/12/31

تابع  اململكة املغربية)11(

5.9561.600 - - 2004/4707.000 �صد ويركان لتزويد مراك�ض باملياه*47

48
 الطريق ال�صريع بني ميناء طنجة 

املتو�صطي والطريق ال�صريع ال�صمايل - 

الق�صم الثالث*

2005/47320.0002.921- 17.0794.391

28.7385.778 -2005/48529.000262 الطريق ال�صريع مراك�ض - اأكادير*49

50
 �صد وادي الرمل لتزويد ميناء طنجة - 

املتو�صط باملياه*
2005/4869.000 - - 9.0001.960

31.0005.340 - - 2006/49131.000 الطريق ال�صريع مراك�ض - اأكادير )قر�ض ثان(*51

52
 تعميم ودمج تكنولوجيا املعلومات يف قطاع 

التعليم املدر�صي احلكومي*
2006/49815.000 - - 4.7722.460

1314.3221.720 - 2006/50315.000 الطرق القروية53
29.9414.291 -2007/51230.00059 الطريق ال�صريع فا�ض - وجدة*54

55
 تزويد اأقاليم تاونات و�صف�صاون و�صيدي 

قا�صم وميناء طنجه - املتو�صط باملياه
2007/51415.000 - 4068.4261.215

 - 31819.794 - 2007/51723.000 �صد وادي مارتيل56

57
 الطريق ال�صريع فا�ض � وجده )مقطع تازة � 

وجدة( قر�ض ثان*
2008/53427.0005.248 - 21.752 - 

 - 20.000 - - 2008/53820.000 تو�صعة الطريق ال�صريع الدار البي�صاء � الرباط* 58 
 - 99513.259 - 2009/54015.000 �صد زرار*59
 - 5.08910.496 - 2009/54620.000 تزويد منطقتي طنجة وطانطان 60
 - 3.04935.620 - 2010/54955.000 الطريق ال�صريع بر�صيد � بنى مالل 61 
 - 2.4588.850 - 2010/55612.000 �صد دار خروفة 62
 - 5.66943.677 - 2010/55850.000ميناء طنجة املتو�صط الثاين 63
 -  -  -  - 2011/56830.000القطار فائق ال�صرعة - طنجة - الدار البي�صاء64
 - 2.2025.195 - 2012/57930.000الطريق ال�صريع اجلديدة - اآ�صفي65
 -  -  -  - 2012/5847.000تزويد منطقة تطوان مبياه ال�صرب66

67
مين���اء طنج��ة املتو�ص��ط الثان��ي

 )املرحلة الثانية(
2013/60250.000 -  -  -  - 

68
ري منطقة ا�صتوكة اآيت باها مبياه

 البحر املحالة
2014/61150.000 -  -  -  - 

1.197.900121.54620.290841.937412.225 جممـــــوع فـــــرعي 
 مملكة البحرين)12(

5.0005.000 -  - 77/445.000 كهرباء البحرين *1 

2
الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية العربي 

امل�صرتك ال�صاد�ض )كيبل اخلليج البحري/ 

البحرين، قطر، المارات( *

83/1133.000 -  - 3.0003.000

3
الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية العربي 

امل�صرتك ال�صابع )كيبل اخلليج البحري/ 

الكويت، البحرين( **

84/1423.0003.000 -  -  - 

7575 - 87/2015.5005.425 الطرق *4 
10.1069.829 - 91/25811.000894 تطوير الطرق*5 

** قر�س ملغي بالكامل.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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ملحق رقم  (5)
�شفحة 17 من 21

قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة  1974 - 2014

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2014

ال�صحوبات لغاية

2014/12/31
ال�صــــداد لغاية

2014/12/31

تابع  مملكة البحرين)12(

19.99819.998 - 91/25921.0001.002 تطوير مركز ال�صلمانية الطبي )القر�ض الأول( *6 
7.6527.652 - 95/30811.0003.348 تطوير مركز ال�صلمانية الطبي )القر�ض الثاين(*7 
14.42010.570 - 96/33415.000580 الإ�صكان يف دولة البحرين )القر�ض الأول(*8 

 9
 نقل وتوزيع املياه من حمطة احلد لنتاج 

الكهرباء واملاء*
97/34921.0001.450 - 19.55012.998

8.8886.092 - 97/36010.0001.112 ربط حمطة احلد بال�صبكة الكهربائية*10
11.1588.158 - 98/36715.0003.842 معاجلة وا�صتخدام مياه ال�صرف ال�صحي*11
16.87810.725 -  - 98/37025.000 منطقة احلد ال�صناعية*12
20.00011.880 -  - 99/38120.000 ال�صكان يف مملكة البحرين )القر�ض الثاين(*13
3.0003.000 -  - 2001/13.000  م�صت�صفى البحرين التخ�ص�صي )ق.خ.(*14
20.9568.640 -  - 2001/41725.000 تو�صعة منظومتي توليد ونقل الكهرباء*15
9.3842.634 - 2004/46515.0005.616 ميناء خليفة بن �صلمان*16
7.0001.900 - 2005/47814.0007.000 تطوير �صبكة نقل الطاقة الكهربائية*17
 -  -  -  - 2006/50419.000 اإن�صاء معرب �صرتة البحري18

19
 تطوير �صبكة نقل الطاقة الكهربائية على 

التوترين 220 ك.ف. و 66 ك.ف.* 
2009/54430.000 - 2.99219.732 - 

 - 5.4647.936 - 2011/57530.000 تطوير �صبكة نقل املياه20
301.50033.2688.456204.734122.152 جممـــــوع فـــــرعي 

 جمهورية ال�ضومال الدميقراطية)13(

 1)1(
4.571264 - 76/236.4001.250 امل�صتوطنات املروية ما بني النهرين * 

2.098235 -  - 77/352.500 طريق هرجي�صا - بوراما *2 
5.500362 -  - 77/365.500 طريق جلوين - جلب )القر�ض الأول( *3 

 4
 مكافحة مر�ض النوم احليواين

 )املرحلة الأوىل( *
79/521.600 -  - 1.258 - 

 5
 الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية العربي 

امل�صرتك الثالث 
81/661.700 -  - 1.434 - 

 - 3.015 -  - 81/735.000 مياه مقدي�صو الثاين *6 
 - 3.499 - 82/773.5001 طريق جلوين - جلب )قر�ض ا�صايف( *7 
 - 1.763 -  - 82/802.000 كهرباء مقدي�صو8 

 9
 الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية العربي 

امل�صرتك اخلام�ض )املحطات الأر�صية(
82/991.200 -  -  -  - 

 - 682 -  - 83/1125.000 طريق اأفقوي - بيدوا *10
 -  -  -  - 84/1374.800 تو�صيع حمطة كهرباء اجلزيرة11
 -  -  - 84/1431.5001.500 تطوير ال�صيد البحري يف ال�صمال **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�صوط - كيفا )مقطع اأ�صرم / كيفا( *2 
9.9999.999 - 1 79/4910.000 ا�صتغالل مناجم حديد القلب )القر�ض الأول( *3 
1.5001.500 -  - 81/751.500 �صيانة طريق بوغي - كيهيدي *4 

(ق.خ.) : م�شروع قطاع خا�س.* م�شروع اكتمل تنفيذه. ** قر�س ملغي بالكامل.
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ملحق رقم  (5)
�شفحة 18 من 21

قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة  1974 - 2014

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2014

ال�صحوبات لغاية

2014/12/31
ال�صــــداد لغاية

2014/12/31

تابع  اجلمهورية ال�ضالمية املوريتانية)14(

200200 -  - 82/81200 كهرباء نواذيبو )قر�ض ا�صايف( *5 
388388 - 12 82/86400 مياه ال�صرب للمناطق الريفية *6 

7
 الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية العربي 

امل�صرتك اخلام�ض )املحطات الأر�صية(*
82/1041.200 77 - 1.1231.123

3.0003.000 -  - 82/1053.000 كهرباء نواك�صوط )القر�ض الأول(*8
2.3002.300 -  - 83/1062.300 كهرباء نواك�صوط )القر�ض الثاين(*9
2.1002.100 -  - 83/1192.100 الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية يف نواذيبو*10
2.0002.000 -  - 84/1352.000 الت�صليف المنائي )القر�ض الأول(*11
4.4982.930 - 2 84/1394.500 اخلدمات التعليمية وال�صحية والبيطرية*12
3.4002.156 -  - 85/1633.400 تنمية الواحات )املرحلة الأوىل(*13
2.7751.365 - 425 86/1783.200 تطوير ال�صيد التقليدي يف نواذيبو*14
2.8002.800 -  - 86/1862.800 مق�صما الهاتف والتلك�ض يف نواك�صوط*15
1.3001.300 -  - 87/2021.300 ا�صتغالل مناجم حديد القلب )القر�ض الثاين(*16
277277 - 723 87/2031.000 الت�صليف المنائي )القر�ض الثاين(*17
7.5001.424 -  - 88/2167.500 تزويد الوليات بالكهرباء*18
3.088847 - 88/2193.10012 طريق بوغي � كيهيدي )القر�ض الثاين(*19
4.9891.093 - 11 89/2275.000 ال�صبكة الف�صائية الوطنية*20
6.0006.000 -  - 92/2696.000 ا�صتغالل منجم املهودات*21
6.4721.024 -  28 93/2896.500 طريق نواك�صوط - اكجوجت - اطار*22
2.4002.100 -  - 94/2972.400 تنمية الواحات ) املرحلة الثانية(*23
2219.5397.360 - 95/31310.000 مياه نواذيبو*24
4.5373.907 - 63 96/3364.600 تو�صعة حمطة توليد الكهرباء بنواك�صوط*25
653.4142.225 - 97/3433.500 مياه ال�صرب للمدن الداخلية26
2.0402.040 - 1.460 97/3473.500 طريق األق - مقطع الأحجار*27

28
 نقل الطاقة الكهرومائية من �صد ماننتايل 

اىل موريتانيا*
97/3528.000 -  - 7.3713.974

29
 تاأهيل وبناء �صدود �صغرية يف املنطقة 

املجاورة لأ�صرم*
98/3753.500 -  - 3.3271.652

1173.9801.339 - 2001/4084.000 ربط بوكي ب�صبكة كهرباء ماننتايل*30
14.0001.505 -  - 2001/41414.000 تخفيف عبء الدين*31
15.5654.730  -  - 2001/41916.000 طريق نواك�صوط - نواذيبو*32
5629.9325.390 - 2003/45430.000 تزويد نواك�صوط مبياه ال�صرب من نهر ال�صنغال*33
6.8851.539 -  - 2004/4687.000 تو�صعة حمطة توليد كهرباء نواذيبو34
1193.748686 - 2005/4754.000 �صبكة توزيع مياه نواذيبو35
8989 - 2005/4812.0001.911 حمطات توليد الكهرباء يف املدن الداخلية*36
2.8707.191810 - 2007/50911.000 طريق اأطار - جتكجة37

38
 تطوير خدمات املياه والطرق يف

 املناطق الريفية
2007/51013.000 - 29412.894335

39
 تزويد مدينة نواك�صوط مبياه ال�صرب من 

نهر ال�صنغال )قر�ض اإ�صايف(*
2007/51137.000 - 9133.707860

* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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ملحق رقم  (5)
�شفحة 19 من 21

قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة  1974 - 2014

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2014

ال�صحوبات لغاية

2014/12/31
ال�صــــداد لغاية

2014/12/31

تابع  اجلمهورية ال�ضالمية املوريتانية)14(

40
عمليات الإيجار املايل للم�صروعات 

واملن�صاآت اخلا�صة ال�صغرية واملتو�صطة 

)ق.خ.(*

2007/61.000 -  - 1.0001.000

41
 امل�صروع ال�صتعجايل ملياه ال�صرب 

والكهرباء مبدينة نواك�صوط*
2007/52315.000 - 87914.219760

 42
 اإعادة تاأهيل طريق الأمل )الق�صمني 

 الثاين والرابع(
2008/53119.000 - 2.2339.757 - 

43
 امل�صروع ال�صتعجايل ملياه ال�صرب 

والكهرباء مبدينة نواك�صوط )اإ�صايف(*
2008/53510.000 - 3169.116 - 

44
 امل�صروع ال�صتعجايل لكهرباء نواك�صوط 

)قر�ض تكميلي(*
2009/54710.000 - - 9.757 - 

 - 1.3765.116 - 2010/55510.000 �صبكة توزيع املياه يف مدينة نواك�صوط45

46
 تطوير منظومتي توليد ونقل الكهرباء

 يف نواك�صوط
2011/56930.000 - 10.85915.322 - 

 - 144242 - 2011/5708.000 تزويد منطقة اأفطوط ال�صرقي مبياه ال�صرب47

48
 تزويد املدن والقرى ال�صرقية مبياه ال�صرب 

من حو�ض الظهر
2012/58020.000 - 1.8911.975 - 

49
 تطوير حمطات توليد الكهرباء يف املدن 

الداخلية
2012/5883.000 - 3291.558 - 

50
 اإن�صاء مزرعة للرياح بقدرة 30 م.و. 

يف مدينة نواك�صوط
2013/59014.000 - 1.3864.647 - 

51
 طريق النعمة - حدود جمهورية مايل 

)الق�صم الثالث(
2013/5939.000 - 828828 - 

 -  -  -  - 2013/5959.000 مطار نواك�صوط الدويل اجلديد52

53
 مياه ال�صرب وتنمية الواحات يف

 املناطق الريفية
2013/60120.000 - 864 864 - 

54
 حمطة توليد بالطاقة ال�صم�صية يف 

نواك�صوط وتطوير املنظومة الكهربائية
2014/61030.000 -  -  -  - 

460.7004.72524.937312.93298.327 جممـــــوع فـــــرعي 
 �ضلطنة عمان)15(

4.4834.483 - 76/296.0001.517 ا�صتغالل الغاز*1
3.0003.000 -  - 80/593.000 خط غاز مريرات �صحار*2
3.0003.000 -  - 83/1203.000 الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية*3
2.9732.973 - 84/1293.00027 حمطة كهرباء �صحار - الربميي*4
1.2941.294 - 85/1623.0001.706 تنمية الرثوة ال�صمكية*5
1.7691.769 - 86/1873.0001.231 املرحلة الرابعة ل�صتغالل الغاز الطبيعي*6 
4.6234.623 - 87/1966.0001.377 حتلية املياه وكهرباء العا�صمة*7

8
 ا�صتغالل 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

(ق.خ.) : م�شروع قطاع خا�س.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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خلل الفترة  1974 - 2014

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2014

ال�صحوبات لغاية

2014/12/31
ال�صــــداد لغاية

2014/12/31

تابع  �ضلطنة عمان)15(

4.7514.751 - 94/3026.0001.249 املناطق ال�صناعية يف الر�صيل ونزوى*11

12
 حمطة توليد الكهرباء وحتلية املياه بالغربة 

)املرحلة اخلام�صة(*
95/3109.000821 - 8.1798.179

15.00015.000 -  - 97/35415.000 تطوير ميناء �صاللة*13
10.60310.603 - 99/38811.000397 امدادات مياه حو�ض امل�صرات*14
7.0217.021 - 2000/4019.5002.479 مياه حو�ض رمال ال�صرقية*15
3.8053.805 - 2002/4314.500695 تطوير ميناء خ�صب*16

17
 تاأهيل طريق نزوى - ثمريت )املرحلة 

الثانية(*
2003/4416.000778 - 5.2225.222

13.33313.333 - 2004/46622.0008.667 تو�صعة ميناء �صاللة )املرحلة الثانية(*18
5.8955.895 - 2005/47910.0004.105 طريق الأ�صخرة - اخلوميه - �صن�ّة*19
9.0799.079 - 2005/48740.00030.921 طريق م�صقط اجلنوبي ال�صريع*20
2.8252.825 - 2006/48920.00017.175 اإزدواجية طريق العامرات - قريات*21
 -  -  - 2006/50135.00035.000 ميناء الدقم**22

23
 اإعادة اإعمار البنى الأ�صا�صية واملن�صاآت 

املت�صررة من اإع�صار جونو*
2007/51960.00052.700 - 7.3007.300

20.0001.080 -  - 2007/50720.000 ازدواجية طريق ثمريت � �صاللة*24
 -  -  -  - 2011/57614.000 البنى الأ�صا�صية ملنطقة �صمائل ال�صناعية25
 - 5.0005.000 - 2013/60540.000 برنامج الإ�صكان26
371.500164.5165.000157.984134.064 جممـــــوع فـــــرعي 

 فل�ضطني)16(

846846 - 85/1583.0002.154 ري وادي الفارعة * 1 
4.831896 -  - 97/3405.000 تو�صيع وتقوية طريق �صالح الدين*2 
2.999381 - 1 97/3413.000 تطوير اخلدمات ال�صحية*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�صالت ال�صلكية والال�صلكية العربي 

امل�صرتك الثالث *
81/671.000 -   - 1.0001.000

1.5001.500 -   - 82/891.500 تطوير ميناء جيبوتي*2

3
 الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية العربي 

امل�صرتك اخلام�ض )املحطات الأر�صية(*
82/981.100 251 - 849849

4
 تطوير الطاقة الكهربائية الأول 

)تو�صيع 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 �صرق اآ�صيا 

وغرب اأوروبا عرب ال�صرق الأو�صط، �صيمويه 

)القر�ض الأول(*

85/1591.900 2 - 1.8981.898

 -  -  - 700 86/171700 الت�صليف المنائي**7

** قر�س ملغي بالكامل.* م�شروع اكتمل تنفيذه.
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ملحق رقم  (5)
�شفحة 21 من 21

قرو�ض ال�صندوق ح�صب الم�صروعات الممولة في الدول الم�صتفيدة

خلل الفترة  1974 - 2014

)األف دينار كويتي(

قيمة القـر�سرقم القر�سالدولـــــــــة / امل�صــــــروعت�صل�صل

قرو�س

واأر�صدة 

ملغاة

ال�صحوبات 

خلل

عـام 2014

ال�صحوبات لغاية

2014/12/31
ال�صــــداد لغاية

2014/12/31

 تابع جمهورية جيبوتي)17(

287287 - 113 87/197400 تطوير الت�صالت*8

1.5001.178 -  - 91/2621.500 الكيبل البحري  )�صيمويه الثاين( *9

10
 تطوي���ر حمط��ة كهرب���اء ب���ولو�ض

 )املرحلة الثانية(*
98/3733.000 1  - 2.9991.479

 -  -  -  99/3903.0003.000 تطوير ميناء جيبوتي )املرحلة الرابعة(**11

4.8422.196 -  - 2000/3955.000 الإ�صكان الإجتماعي*12

3.6931.033 -  - 2001/4124.000 تطوير التعليم13

14
 تطوي���ر حمط��ة كهرب���اء ب���ولو�ض 

)املرحلة الثالثة(*
2002/4363.000 83 - 2.917929

6.0001.015 - - 2003/4566.000 الإ�صكان الإجتماعي )املرحلة الثانية(*15

16
تطوي���ر حمط��ة كهرب���اء ب���ولو�ض

 )املرحلة الرابعة(*
2004/4714.000 -  - 3.979686

3341.992260 - 2006/4975.000 اإن�صاء جامعة جيبوتي17

 - 1.0856.681 - 2008/5327.000 تاأهيل من�صاآت مياه ال�صرب مبدينة جيبوتي18

19
 تطوير منظومتي التوليد والنقل يف 

 مدينة جيبوتي
2010/5519.000 - 3737 - 

  -2.0542.886 - 2012/57710.000 ميناء تاجورا20

21
 تاأهيل �صبكة توزيع مياه ال�صرب مبدينة 

جيبوتي
2013/59810.000 - 1.4711.471 - 

22
 الإ�صكان الجتماعي - املرحلة الثانية 

)قر�ض اإ�صايف(
2014/6071.000 -  -  -  - 

83.0004.6524.98148.92918.707 جممـــــوع فـــــرعي 

8.398.728779.391257.8475.614.3932.857.408املجمـــــوع 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 2014-1974

)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 2014

ال�صحوبات 

لغاية

2014/12/31

ال�صــــداد

لغاية

2014/12/31

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�س 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�س - الالذقية:9

6.0006.000 -  - 82/936.000     �شوريا *

الت�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية العربي الم�ضترك الخام�س: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 2014-1974

)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 2014

ال�صحوبات 

لغاية

2014/12/31

ال�صــــداد

لغاية

2014/12/31

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�س: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�س: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 2014-1974

)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 2014

ال�صحوبات 

لغاية

2014/12/31

ال�صــــداد

لغاية

2014/12/31

م�ضنع المبيدات العربي الم�ضترك )�ضوريا - الأردن(:18

- -  - 84/1541.9001.900     �شوريا**

الروي�ضد لتطوير حو�س الحماد )العربي الم�ضترك(:19

1.4961.496-86/1841.5004     الأردن* 

التنف الرائد لتطوير حو�س 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

8.5767.190-88/2178.60024     اليمن*

9.9388.874-88/21810.00062     اليمن*

الربط الكهربائي بين الأردن وم�ضر:23

10.50010.500-  - 89/23310.500     الأردن*

30.76129.349- 89/23434.1003.339     م�شر*

الربط الكهربائي بين تون�س وليبيا:24

17.80010.800-  - 90/24317.800     تون�س*

1.416787- 90/2442.200784     ليبيا*

الربط الكهربائي بين المغرب واأ�ضبانيا:25

(تقوية �شبكات النقل الداخلية)
13.87212.122- 94/29918.5004.628     املغرب*

3.5722.682- 96/3377.0003.428     املغرب (قر�س ا�شايف)*

الربط الكهربائي بين الأردن و�ضوريا:26

19.50014.875-  - 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

704.1423.430  - 2000/4008.000     لبنان

خط الغاز الطبيعي العري�س - العقبة:30

 12.776 12.776- 2002/42717.0004.224     م�شر*

خط الغاز العربي - المرحلة الثالثة )مقطع حلب - كل�س(:31

-  1.881 -  - 2008/52910.000     �شوريا

الربط الكهربائي بين جمهورية م�ضر العربية والمملكة العربية ال�ضعودية:32

- - -  - 2013/60345.000م�شر

394.12541.52070291.736237.869المجموع

** قر�س ملغي بالكامل.*  الم�شروعات التي تم تنفيذها.
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المعونات المعتمدة 

خلل الفترة 2014-1974

)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

2014 

حتـى 

2014/12/31

اأوًل: المعونات القطرية:

451139464113306.037065694761 اململكة الأردنية الها�شمية1

13502013348872.6563990897 اجلمهورية التون�شية2

3
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

1084130 -10176555112140.6 ال�شعبية

2513702690130136.9105394983515 جمهورية ال�شودان4

 -657 -58201636570.3 جمهورية العراق5

852610 -915205814620.8 اململكة العربية ال�شعودية6

2068845 -16382090729131.5 اجلمهورية العربية ال�شورية7

45280 -36253003250.2 دولة ليبيا8

4716285426158598.42399131802779 جمهورية م�شر العربية9

4712106537115696.1135490432526 اجلمهورية اليمنية10

32161.723313779 -233216 دولة الكويت11

42199262549173779.2678101097269 اجلمهورية اللبنانية12

42121044 -25551025452562.8 اململكة املغربية13

 -185 -719491850.1 دولة الإمارات العربية املتحدة14

1295400 -12196026516950.9 مملكة البحرين15

 -36 -15014360.02 دولة قطر16

234900 -412208611340.1 جمهورية ال�شومال الدميقراطية17

30643577056653.0285147518 اجلمهورية الإ�شالمية املوريتانية18

1447251947062.524462977 �شلطنة عمان19

1732854510682747714.6152739483  فل�شطني20

110812 -711503011200.6 جمهورية جيبوتي21

3100 - -31001.6 -23100 جمهورية القمر املتحدة22

560143088889213419770.9600010447429723 جمموع املعونات القطرية

5026081557025511329.11967505374576 ثانيًا: المعونات القومية:

106220390314594189310100.0796715501034299الإجمايل

1272781022010293824340 -127278ثالثًا: 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 2014.
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اأن�صطة ال�صندوق في التمويل الم�صترك

 مع موؤ�ص�صات التنمية العربية الوطنية واالقليمية والدولية

خلل الفترة 2014-1974

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 -

3.734.031.2    ال�شندوق العربي لالمناء القت�شادي والجتماعي

1.196.410.0    ال�شندوق الكويتي للتنمية القت�شادية العربية

295.52.5    �شندوق اأبوظبي للتنمية

542.74.5    ال�شندوق ال�شعودي للتنمية

893.27.5    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

6.778.356.6 مجموع فرعـي

749.56.3)ب( تمويل  عربي اآخر 

موؤ�ض�ضات التمويل الدولية2 -

759.56.3البنك الدويل

54.30.5ال�شندوق الدويل للتنمية الزراعية (ايفاد)

664.35.5البنك الأفريقي للتنمية

1.478.112.3  مجموع فرعـي

2.962.424.8الحكومات الأجنبية وموؤ�ض�ضاتها التمويلية3 -

11.968.3100.0الإجمالي

* اأقل من 0.1 %
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املحتــويــــات
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