
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاريع القطاع العام املتضمنة السياسة العامة لعمليات متويل  2017( لسنة 19اعتمد جملس اإلدارة بقراره رقم ) *

( 4هذه الوثيقة. وحتل هذه السياسة العامة حمل "سياسة اإلقراض واإلقرتاض" املعتمدة بقرار جملس اإلدارة رقم ) يف

واليت مت تنقيحها وتعديلها حبصرها على اإلقراض لتمويل مشاريع القطاع العام. وتنظم متويل مشاريع  ،1974لسنة 

( 23اسة العامة والقواعد اإلرشادية لعمليات القطاع اخلاص" املعتمدة بقرار جملس اإلدارة رقم )القطاع اخلاص "السي

. كما أن ختصيص املعونات حتكمه "السياسة العامة والقواعد 2001( لسنة 44املعدل بالقرار رقم ) 1998لسنة 

 .1999 ( لسنة38اإلرشادية اخلاصة باملعونات" املعتمدة بقرار جملس اإلدارة رقم )
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يسرتشد الصندوق يف ممارسة مهامه املتعلقةة بعمليةات متويةل مشةاريع القطةاع العةام بامل ةاد         

 التوجيهية التالية:

ع بشةةرو  إقامةةة ألضةةل تةةوا ن ممكةة  بةةد سةةعو الصةةندوق لتةةولي التمويةةل للمشةةاري       -1

تعزيةةز مةةوارده ودعةةم مركةةزه املةةالو وتطةةوير قدراتةةه    ميسةةرة، مةة  نا يةةة، ومتطل ةةات  

مبةا يكلةل لةه النمةو املضةطرد لنشةااه ومواصةلة حتقية  ايت ةراض الةيت            ،وإمكاناته

 أنشئ م  أجلها، م  نا ية أخرى.

تقديم التمويل للةدول ايتعضةاو ولقةاه يتهةداص الصةندوق املقةررة ومبةا يسةهم يف حتقية            -2

السةةتبابة، بقةةدر اإلمكةةان، لتولويةةات   أ راضةةه، والعمةةل يف هةةذا اخلصةةوص علةةى ا  

التنموية للدول ايتعضاو، والقيام مبداخالته ليها على حنو عادل ومتوا ن، مةع مراعةاة   

 خاصة للدول ايتعضاو ايتقل دخاله و/ أو ايتكثر ا تياجاه.

يف حتقية  التكامةل االقتصةاد      إعطاو ايتلضلية للمشاريع العربية املشةرتكة الةيت تسةهم    -3

بةةد الةةدول ايتعضةةاو واملشةةاريع يات ايتهميةةة اميويةةة للتنميةةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة يف    

 الدول العربية.

تةةنيمد الشةةرو  الضةةرورية وايتوضةةاع املواتيةةة للحلةةاس علةةى سةةالمة اسةةت دام أمةةوال          -4

 ت ارات التالية:الصندوق. ويف س يل يلك يتعد، ق ل متويل أ  مشروع، مراعاة االع

ضرورة التنيكد، بواسةطة اخلةءاو اللنةيد، مة  لةرص ملةاو املشةروع، ويلةك مة            (أ )

خةةالل تط يةة  ايتسةةاليم العلميةةة واملهنيةةة املت عةةة يف تقيةةيم املشةةاريع، والتحقةة  مةة     

السةةةالمة اللنيةةةة واالةةةدوى االقتصةةةادية و/ أو املاليةةةة للمشةةةروع ومالومةةةة أوضةةةاعه  

 خطة مكتملة للتمويل. التنظيمية واإلدارية، وتوالر



 

7 |  
 

وضةةع الرتتي ةةات الال مةةة يف سةة يل قيةةام املقةةرتض و/ أو االهةةة القا مةةة علةةى تنليةةذ    (ب )

لةةدرو طةةاار املشةةروع أو  املشةةروع أو االهةةة املسةةتليدة باختةةاي التةةدابي الضةةرورية   

 ختليلها.

امصول، عند االقتضاو، على تعهدات وضمانات خاصة م   كومة الدولة الةيت   (ج )

 يقام ليها املشروع، مبا يكلل  س  تنليذه وتشغيله وحتقي  أهداله.

مراعةةاة ايتسةةس وايت كةةام الةةيت أرسةةتها اتلاقيةةة إنشةةاو الصةةندوق والقواعةةد وايتنظمةةة   -5

عليهةةا العمةةل يف الصةةندوق يف شةةنين تقيةةيم املشةةاريع اإل ا يةةة  واملمارسةةات الةةيت اسةةتقر 

 وتقديم التمويل ومتابعة تنليذ املشاريع املمولة.
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 تستليد م  متويل الصندوق االهات التالية:

امكومات املركزيةة للةدول ايتعضةاو وإداراتهةا ا ليةة وهي اتهةا وماسسةاتها العامةة،          (أ )

والشركات اليت متتلك أية دولة عضو كل أو أ ل يةة أسةهم رأهلا ةا املصةدر وتسةيطر      

 على إدارتها.

تلاقيةةات دوليةةة بةةد  كومةةات الةةدول ايتعضةةاو يت ةةراض   املنظمةةات وا ي ةةات املنشةةنية با (ب )

كة للدول ايتعضاو وتنموية تتوال  مع أ راض الصندوق، واملاسسات والشركات اململ

 والقا مة على إدارة تنليذ وتشغيل املشاريع واملنشآت اإل ا ية العربية املشرتكة.

 التمويل امل اشر: -أ 

املشةاريع الةيت تقةام يف إقلةيم دولةة أو أكثةر مة  الةدول ايتعضةاو وتلة            ميول الصندوق  -1

ا تياجةةات أساسةةية وضةةرورية يت  مةة  الةةدول ايتعضةةاو يف القطاعةةات امل تللةةة، ولقةةاه    

لتولويات ا ددة يف خطط وبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعيةة للةدول ايتعضةاو،    

 وتشمل:

 :مشاريع ال نية ايتساسية 

مشاريع ومنشآت ال نيةة ايتساسةية، مبةا يف يلةك املرالة  االقتصةادية يف       كالة  وتشمل

قطاعةةةات الطاقةةةة والكهربةةةاو والغةةةا ، وقطةةةاع النقةةةل بلروعةةةه املتعةةةددة، كةةةالطرق   

واملطارات واملوانئ، ومنشآت الت زي ، ووسةا ط املواصةالت، وقطةاع امليةاه والصةرص      

 الصحو، وقطاع االتصاالت.

 تاجية:مشاريع القطاعات اإلن 

وتشةمل كالةة مشةاريع ومنشةآت القطاعةات اإلنتاجيةة، مبةا يف يلةك مشةاريع الزراعةة           

والثةةةروة اميوانيةةةة والثةةةروة السةةةمكية والةةةر  والتنميةةةة الريليةةةة، ومشةةةاريع التعةةةدي    

 والصناعة.
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 :مشاريع قطاعات اخلدمات 

وتشةةمل مشةةاريع املرالةة  واخلةةدمات االجتماعيةةة كةةالتعليم والتةةدريم املهةة  والصةةحة  

 والتهي ة العمرانية واإلسكان، واخلدمات املالية، واخلدمات ايتخرى.

يقوم الصندوق بتقييم املشاريع اليت ميو ا مبا يتناسةم مةع ا يعةة املشةروع، مةع ايتخةذ        -2

 يف االعت ار ما يلو:

       يف  الة مشاريع ال نية ايتساسية، يتم تقييم املشروع الةذ  يزمةع متويلةه مة   اويةة

ما يكون له م  آثار م اشرة و ي م اشرة يف إتا ة اللرصة لتوسيع قاعدة اإلنتاج 

 امل اشر و/ أو تولي املرال  واخلدمات وتنمية املوارد املالية للدولة.

   وع هةو اإلنتةاج امل اشةر، يةتم تقييمةه ولقةاه للمعةايي التباريةة         إيا كان هةدص املشةر

وا قةةاه لتسةةاليم املت عةةة يف التحليةةل املةةالو واالقتصةةاد  الةةدوى املشةةاريع، دون      

 إ لال يتثره يف التنمية االقتصادية واالجتماعية.

بعةةةد التحقةةة  مةةة  ايتوضةةةاع امل ينةةةة أعةةةاله، يقةةةوم الصةةةندوق بتقيةةةيم أوضةةةاع ا ي ةةةات      -3

 ات املساولة م اشرة ع  إدارة تنليذ وتشغيل وصيانة املشاريع املقرتو متويلها.واملاسس

 التمويل  ي امل اشر: -ب 

يقةةدم الصةةندوق التمويةةل ملاسسةةات التمويةةل اإل ةةا و يف الةةدول ايتعضةةاو، مثةةل بنةةو         

اإل او والتسليف الزراعو والصناعو و يها مة  ماسسةات التمويةل اإل ةا و الوسةيطة      

ا لية واإلقليمية، ع  اري  منحها قروضةاه أو خطةو  ا تمةان السةت دام  صةا لها يف      

 يءر  بمهةا متةوياله م اشةراه مة  ق ةل الصةندوق، ويلةك        متويل املشاريع اإل ا ية اليت ال

إدارة هةذه املاسسةات وسةالمة أوضةاعها املاليةة وكلةاوة أدا هةا.          سة  بعد التنيكد م  

يف اماالت اليت تستدعو يلك، أن يقةدم الصةندوق التمويةل ملاسسةات التمويةل       ،وجيو 

 .اإلدارةاملاهلة ولقاه يتية آلية أخرى مال مة  س ما يقرره جملس 

 :التكميلوالتمويل  -ج 

ليس م  سياسة الصندوق إعادة متويل مشروعات مت إنشةاهها، أو مت تةدبي متويةل  ةا،     

أنه جيو  للصندوق، بعد إجةراو مراجعةة دقيقةة     ق ل تقديم الم قرض م  الصندوق. إال
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للمر لةةة الةةيت مت إملا هةةا مةة  املشةةروع املطلةةوب املسةةاهمة يف متويلةةه، أن يقةةدم قرضةةاه     

ملر لة مكملة، بعد التنيكد مة  سةالمتها اللنيةة وجةدواها االقتصةادية واملاليةة، ويلةك        

 لة التشغيل و/ أو يف اماالت اليت يكون إملا ها ضرورياه لكو يصل املشروع إىل مر

ماسةةة لرتشةةيده وحتسةةد عا ةةده االقتصةةاد  و/ أو املةةالو، أو   اإلنتةةاج أو تكةةون اماجةةة

لتحقي  ترابط بينه وبد مشاريع مماثلة يف يات الدولة أو يف دولة عربية أخرى، أو لرلع 

 كلاوة املشروع وتعظيم منالعه االقتصادية.

 ضمان قروض الغي: -د 

يف  االت خاصة، أن يصدر ضماناه يت  مشةروع يشةرت  يف متويلةه، أو     ،جيو  للصندوق -1

ال يشرت  يف متويله ولكنه يعتءه صاماه للتمويل  ي امل اشر م  خةالل تقةديم الضةمان    

الذ  يطل ه ممولو املشروع، ويلك يف سة يل تيسةي امصةول علةى املةوارد املاليةة الال مةة        

ضمان يات معايي التقيةيم واالشةرتااات ايتخةرى    إلملا  املشروع، على أن تط   بشنين ال

 املتعلقة بقروض الصندوق، على النحو املوضح يف ال ند )أ( م  هذه اللقرة "ثانياه".

 يتقاضى الصندوق لقاو تقديم الضمان رهلاه مناس اه، ول  ما حيدده جملس اإلدارة. -2

 م لغ القرض: (أ )

 على ضوو العوامل التالية: يتم حتديد م لغ كل قرض

 التكاليف اإلمجالية املقدرة للمشروع. (1)

خطةةة متويةةل املشةةروع ومقةةدار التمويةةل الةةذ  مت تةةوليه أو يتوقةةع تةةوليه مةة  جانةةم       (2)

 املقرتض و/ أو م  مصادر أخرى لتغطية تكاليف املشروع.

 أوضاع املقرتض وقدرته على سداد أقسا  القرض ودلع اللوا د والرسوم. (3)

 قراض:عملة اإل (ب )

ايتعضةاو  يعتمد الصندوق، م   يث امل دأ، الدينار الكةوييت أساسةاه لتعاملةه مةع الةدول      

 صةةيلة إقراضةةاه وسةةداداه، إال أنةةه جيةةو  للمقةةرتض، مبوالقةةة الصةةندوق املسةة قة، سةةحم  

القرض وسداد م الغ القرض واللوا د والرسةوم املسةتحقة بنييةة عملةة أخةرى يوالة  عليهةا       
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 –الصندوق، ول  سعر الصرص الذ  حيةدده بنةك الكويةمل املركةز  وقةمل السةحم أو        

 وقمل السداد، ويلك على أساس قيمتها منسوبة إىل الدينار الكوييت. – سم امال 

 مكونات التمويل: (ج )

ند املساهمة يف متويل أ  مشةروع، العمةالت املطلوبةة لتغطيةة املكةون      يولر الصندوق، ع

ايتجةةن  واملكةةون ا لةةو مةة  تكةةاليف املشةةروع، ا قةةاه خلطةةة التمويةةل املعتمةةدة، ويف      

 ةةدود  صةةة الصةةندوق ونسةةم التمويةةل املقةةررة مبوجةةم اتلاقيةةة القةةرض، علةةى أن يلتةةزم   

لة عناصر املشروع مة  مةوارده الذاتيةة    املقرتض بتولي التمويل اإلضايف الال م لتنليذ كا

 و/ أو م  مصادر أخرى مق ولة للصندوق.

 متويل النلقات السابقة: (د )

ميول الصندوق تكاليف ال ضا ع وايتعمال واخلةدمات املتعلقةة بتنليةذ املشةروع الةيت يةتم       

التعاقد عليها بعد توقيع اتلاقية القرض. وجيو  للصندوق، يف  االت استثنا ية،  سة ما  

ره ولةة  تقةةديره ا ةةل، متويةةل النلقةةات املتعلقةةة ب ضةةا ع أو أعمةةال أو خةةدمات مت       يقةةر

التعاقد عليها ق ل توقيع اتلاقية القرض، ويلةك بعةد تقيةيم املشةروع مة  ق ةل الصةندوق،        

 وموالقته على متويل النلقات املذكورة، وتوقيع ونلاي اتلاقية القرض.

 )هة(  شرو  اإلقراض:

 سعر اللا دة: -1

الصةندوق االعت ةارات والعوامةل التاليةة عنةد حتديةده لسةعر اللا ةدة علةى ايتمةوال الةيت             يراعو

 يقرضها:

التيسي على االهات املقرتضة، بصلة عامة، وعلى املقرتضد يف الدول ايتعضةاو ايتقةل    (أ )

 دخاله، بصلة خاصة.

ضرورة متتع الصندوق بنيوضاع مالية متينة وحمالظتةه علةى تلةك ايتوضةاع، مبةا ميكنةه        (ب )

 م :

 دعم ا تيااياته مبعدالت كالية. (1)

 تعزيز قدرته على تقديم املعونات. (2)
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 حتقي   و مضطرد يف أعماله ونشااه. (3)

 معدالت اللا دة السا دة يف ايتسواق املالية العاملية. (ج )

 معدالت اللا دة اليت تتقاضاها ماسسات التمويل اإل ا و الوانية واإلقليمية والدولية. (د )

 رسم التعهد  ي القابل للرجوع ليه: -2

يستويف الصةندوق رسةم التةزام عة  رصةد  امل لةغ  ةي املسةحوب مة  القةرض، والةذ  يكةون             

للمقةرتض أو للغةي    الصندوق قد أصدر بصدده تعهداه نها يةاه  ةي قابةل للرجةوع ليةه بةنين يةدلع       

 ،مث  بضا ع ممولةة مة  القةرض يف  ةدود يلةك امل لةغ. ويقةرر جملةس اإلدارة، مة   ةد  خةر           

 مقدار الرسم املستح .

 اإلمهةةال والسداد: -3

تكون مدة اإلمهال هو اللرتة الواقعة بد تةاري  قيةام الصةدوق بسةداد أول الةم سةحم        (أ )

وحتةدد مةدة اإلمهةال علةى أسةاس      م  القرض وتاري  استحقاق أول قسط مة  أقسةااه،   

اللرتة املقررة أصاله الكتمال تنليذ املشروع، مضالاه إليها سنة أو سنتد،  سم ا يعةة  

 املشروع وتوقعات الصندوق يتوضاع تنليذه.

حيدد أجل كل قرض وعةدد أقسةااه وتةواري  سةداد ايتقسةا  ودلةع اللوا ةد املسةتحقة          (ب )

  ق ل جملس اإلدارة لتقديم قروض الصةندوق  ا قاه للشرو  املقررة، م  تاري   خر، م

 للدول ايتعضاو.

راعى بصةلة عامةة التيسةي يف آجةال اإلمهةال والسةداد للةدول ايتعضةاو،  سة ما يقةرره           ُي (ج )

 جملس اإلدارة.

 السداد امل كر: -4

يكون للمقرتض ام  يف سداد اقسا  القرض كليةاه أو جز يةاه ق ةل  لةول آجا ةا، علةى أن       

 ايتبعد أجاله لايتقرب أجاله منها.تسدد أواله ايتقسا  

 اإلخةةالل: -5

حيةةةتلل الصةةةندوق بةةةام  يف وقةةةف السةةةحم مةةة  القةةةرض إيا قةةةام أ  مةةة  أسةةة اب اإلخةةةالل  
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عليهةةا يف اتلاقيةةة القةةرض، ولةةه امةة  يف إلغةةاو القةةرض إيا اسةةتمر أ  مةة  تلةةك          املنصةةوص

 ايتس اب قا ماه للمدة ا ددة يف اتلاقية القرض. 

 الصندوق ضمان قروض (و )

 مشول الضمان:  -1

تكةةون مجيةةع القةةروض الةةيت يقةةدمها الصةةندوق يتيةةة هي ةةة أو ماسسةةة أو شةةركة    (أ )

مضةةمونة مةة   كومةةة الدولةةة الةةيت يقةةام ليهةةا املشةةروع. ويةةتعد أن يغطةةو        ةعامةة

الضمان امكومو أصةل القةرض واللوا ةد املرتت ةة عليةه والرسةوم الةيت تقةع علةى          

عات  املقةرتض. ويعتةء ضةماناه  كوميةاه كةل ضةمان صةادر باسةم  كومةة دولةة           

ار الضةمان.  املقرتض م اشرة أو أية هي ة أو جها   كومو ملوض م  ق لها بإصد

وال جيةةو  م اشةةرة السةةحم مةة  أ  قةةرض ق ةةل إعةةالن الصةةندوق لنلةةاي اتلةةاقييت       

 القرض والضمان.

يف  الةةة املشةةاريع العربيةةة املشةةرتكة الةةيت يسةةاهم الصةةندوق يف متويلةةها بقةةرض        (ب )

للبهةةة القا مةةة علةةى تنليةةذها، تقةةدم  كومةةات الةةدول املسةةتليدة مةة  املشةةروع         

ها يف املشروع، علةى أنةه جيةو  أن تقةوم دولةة      الضمان الال م، كل بنس ة مساهمت

بتقديم ضمان يغطو  صص الدول ايتخرى املشرتكة يف تلك املشاريع،  رأو أكث

ويلك باإلضالة إىل الضمانات اخلاصة الواقعة على أموال وموجودات املشروع وما 

تقدمةةه الدولةةة الةةيت يقةةام علةةى إقليمهةةا املشةةروع مةة  تسةةهيالت وإعلةةاوات لتةةنيمد      

وص املناسة ة لتشةغيل املشةروع بالكلةاوة املطلوبةة وحتقية  أهدالةه، ولقةاه ملةا          الظر

 يطل ه الصندوق.

يف  الةةة املشةةاريع املتمتعةةة بوضةةع خةةاص مبوجةةم انظمةةة الدولةةة املعنيةةة، تشةةبيعاه      (ج )

لزيادة إيرادات تلةك الدولةة مة  العمةالت ايتجن يةة، كاملشةاريع املزمةع إقامتهةا يف         

املسةةتثناة مةة  القيةةود النقديةةة، يسةةعى الصةةندوق إىل       املنةةاا  امةةرة، واملشةةاريع    

االتلاق مع املقرتض على ترتي ات تكلل ختصيص جانم م  إيرادات املشروع مة   

 العمالت القابلة للتحويل لسداد مديونية املشروع م اشرة للصندوق.

ميثةةل الضةةمان امكةةومو لقةةروض الصةةندوق املقدمةةة للهي ةةة واملاسسةةات العامةةة      (د )

ا ةةرتا  . ويةةتعد علةةى الصةةندوق، يف كةةل ايت ةةوال، التحقةة  مةة       إجةةراوجمةةرد 

ليهةا و ةدها   إالسالمة اللنية للمشاريع وجدواها االقتصادية و/أو املالية واالسةتناد  
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 عند تقديم أ  قرض، دون الركون إىل الضمان، على وجه امصر.

 استحقاق الضمان: -2

يسةةتح  الضةةمان إيا أخةةل املقةةرتض بةةني  مةة  الشةةرو  والتعهةةدات املنصةةوص عليهةةا يف      

اتلاقيةةةة الضةةةمان. ويف  ةةةال  ةةةدوق نةةةزاع بةةةد املقةةةرتض والصةةةندوق حيةةةال النةةةزاع إىل     

 جم ات اعها يف شنين التحكيم.ض اإلجراوات الوارالتحكيم، وحتدد اتلاقية الق

 السحم: -أ 

يشرت  الصندوق إنلاق  صيلة القةرض يف حتقية  ايت ةراض الةيت مةنح مة  أجلةها،         (1)

وعلى جها ه الل  أن يراقم يلك مراق ة دقيقة. و ذه الغايةة حتةدد اتلاقيةة القةرض     

اليت جيم استيلاهها ق ل سحم أ  م لغ م  القرض، على أن يتم السحم  الشرو 

ول  مواعيد تتواوم مع متطل ات املشةروع اللعليةة ويف  ةدود تلةك املتطل ةات، وا قةاه       

 إلجراوات السحم املعمول بها يف الصندوق.

حي  للصةندوق رلةل أ  الةم سةحم إيا اخةل املقةرتض أو االهةة املنلةذة للمشةروع           (2)

تعلقةةة بإنلةةاق  صةةيلة القةةرض يف ايت ةةراض الةةيت خصةةص القةةرض مةة    بالشةةرو  امل

أجلةةها. كمةةا حيقةة  لةةه إنهةةاو اتلاقيةةة القةةرض، واسةةرتداد امل ةةالغ املسةةحوبة، إيا      

يسةةتبم املقةةرتض أو االهةةة املنلةةذة لطلةةم الصةةندوق بتصةةحيح الوضةةع الناشةةئ عةة     

 طاللة الشرو  املذكورة.

سحم القرض م  ق ل املقرتض مادام  قه يف يلك قا ماه ولقةاه للشةرو  الةواردة     يتم (3)

 يف اتلاقية القرض ويف  دود هذا ام .

 املشرتيةات: -ب 

وامصةول علةى اخلةدمات للمشةاريع الةيت ميو ةا       يتم امصول على مجيع ال ضةا ع   (1)

الصةةةندوق عةةة  اريةةة  مناقصةةةات تنالسةةةية ولقةةةاه لقواعةةةد الشةةةراو املعمةةةول بهةةةا يف  

الصةةندوق، ومبوالقةةة الصةةندوق اخلطيةةة املسةة قة. ويسةةتثنى مةة  هةةذا ايتسةةلوب أ      

بضا ع أو خدمات يكةون قةد سة   للصةندوق واملقةرتض حتديةدها يت ةراض تنليةذ         

يلةك أيةة خةدمات استشةارية مت صصةة أو بضةا ع يات مواصةلات        املشروع، مبا يف
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 خاصة  ددت لتتواوم مع معدات مت امصول عليها أو و دات قا مة. 

يف  الةةة تطةةاب  املواصةةلات ومتاثةةل االةةودة للمنةةتج العربةةو واملنةةتج ايتجةةن ، ميةةنح     (2)

املنتج العربو هامش ألضلية علةى املنةتج ايتجةن ، علةى أن ال يتبةاو  يلةك ا ةامش        

 النس ة ا ددة يف قواعد الشراو العمول بهايف الصندوق ويف وثا   املناقصة. ويعتء

د إيا كةان جممةوع القيمةة املضةالة يف الدولةة أو يف      ل نة ااملنتج عربياه يت راض هةذا  

أ  الدول العربية اليت قاممل بالتصنيع والتبميع ال يقل ع  امد ايتدنةى املنصةوص   

 عليه يف قواعد الشراو.

يف  الةةة تكةةالا الشةةرو ، وتةةوالر املةةاهالت، متةةنح ايتلضةةلية ملاسسةةات املقاولةةة    (3)

عمال املقاولة واخلدمات االستشةارية  العربية، وللماسسات االستشارية العربية يف أ

 املتعلقة باملشاريع اليت ميو ا الصندوق.
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ماسسةةةات التمويةةةل اإل ةةةا و العربيةةةة الوانيةةةة واإلقليميةةةة والدوليةةةة،  يتعةةةاون الصةةةندوق مةةةع 

ويضطلع بالتنسي  معهةا بشةنين جمةاالت التمويةل املتا ةة يف الةدول ايتعضةاو واختيةار املشةاريع          

بهةدص تع  ةةة املةوارد املاليةةة    عهةةا علةى ترتي ةةات للتمويةل املشةةرت   املال مةة وتقييمهةةا، واالتلةاق م  

اإل ا ية يف الدول ايتعضاو ومتابعتها وت ادل املعلومات بشةنين أوضةاع    املطلوبة لتنليذ املشاريع

 تنليذها.

تدخل النصوص وايت كام الةواردة يف هةذه السياسةة العامةة لعمليةات متويةل مشةاريع القطةاع         

حمةل النصةوص    العام  يز النلةاي عنةد اعتمادهةا مة  ق ةل جملةس اإلدارة، وحتةل لةور نلايهةا         

( 4وايت كام املتضمنة يف "سياسة اإلقراض واالقرتاض" املعتمةدة بقةرار جملةس اإلدارة رقةم )    

 .1974لسنة 

يصدر املةدير العةام/ ر ةيس جملةس إدارة الصةندوق التعليمةات التنليذيةة اخلاصةة بةاإلجراوات          

 امة.والرتتي ات الال مة لتط ي  هذه السياسة الع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 


