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ال�صندوق الكويتي للتنمية الإقت�صادية العربية
يع�ب�ر �إن�شاء ال�صن���دوق الكويتي للتنمية الإقت�صادية العربية يف عام  1961ع���ن �صواب ر�ؤية وحكمة القيادة
ال�سيا�سية يف دولة الكويت ،ودعمها للدول النامية يف جهودها لتحقيق التنمية الإقت�صادية والإجتماعية.
وقد تركزت عمليات ال�صندوق على الدول العربية حتى منت�صف عام  1974حيث مت تعديل قانون ال�صندوق
وزي���ادة ر�أ����س ماله من  200مليون دينار كويتي �إىل  1,000مليون دين���ار كويتي (حوايل  3,400مليون دوالر
�أمريكي) ،وكذلك تو�سعة ن�شاطه لي�شمل بالإ�ضافة �إىل الدول العربية الدول النامية الأخرى.
ويف �أواخ���ر ع���ام � ،1981أدخ���ل تعديل �آخر على قان���ون ال�صندوق لزيادة ر�أ�س ماله م���ن  1000مليون دينار
كويتي �إىل  2000مليون دينار كويتي (حوايل  6800مليون دوالر �أمريكي) وذلك ا�ستجابة للطلبات املتزايدة
لتمويل امل�شاريع وارتفاع تكاليف عمليات التنمية ب�صفة عامة.
وك�أول م�ؤ�س�س���ة للتنمي���ة يف الع���امل يتم �إن�شا�ؤها م���ن قبل دولة نامية ،تابع ال�صن���دوق الكويتي ن�شاطه خالل
الت�سع���ة و�أربع�ي�ن عاماً املا�ضية وا�ستمر يف دعم جهود التنمية يف الدول النامية  .وقد متثل ن�شاطه الرئي�سي
يف متويل امل�شروعات  ،وف�ض ً
ال عن ذلك قدم م�ساعدات فنية لدعم جهود الدول وامل�ؤ�س�سات يف بناء قدراتها

الذاتية لكي تتمكن من ت�سريع عمليات التنمية  .كما قام ال�صندوق �إىل جانب ذلك بامل�ساهمة نيابة عن دولة
الكوي���ت يف م���وارد عدد من م�ؤ�س�سات التنمية الإقليمية والدولية ،كما عهد �إليه م�سئولية �إدارة املنح املقدمة
من دولة الكويت مبا�شرة �إىل الدول العربية والدول النامية الأخرى.
وحت���ى ع���ام  2001ركز ال�صندوق عملياته على متويل امل�شروعات يف قطاعات كالزراعة والنقل واالت�صاالت
والطاق���ة وال�صناع���ة واملياه وال�صرف ال�صحي .وق���د �شمل ن�شاطه يف ال�سن���وات الالحقة متويل م�شروعات
يف قطاع���ي ال�صح���ة والتعليم لتعزيز حتقيق الأهداف الإمنائي���ة يف الدول امل�ستفيدة  ،مبا يف ذلك الأهداف
الإمنائي���ة للألفي���ة  .وقد بلغت قيمة القرو�ض امللتزم بها من قبل ال�صندوق لتمويل امل�شروعات حوايل 15.4
ملي���ار دوالر �أمريك���ي حت���ى  30يوني���و ،2011وا�ستفادت منه���ا  102دولة ،منها  16دول���ة عربية 40 ،دولة
�أفريقي���ة 19 ،دول���ة يف �شرق وجنوب �آ�سيا واملحيط الهادي 16 ،دولة يف و�سط �آ�سيا و�أوروبا  ،و  11دولة يف
�أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي.
وبالإ�ضاف���ة �إىل القرو�ض قدم ال�صندوق معون���ات فنية لتمويل خدمات متنوعة مل�ساعدة الدول امل�ستفيدة يف
متوي���ل �أن�شط���ة ت�ساعدها على ت�سهيل تنفيذ عملياتها الإمنائية  ،وم���ن بينها متويل �إعداد درا�سات اجلدوى
وخدم���ات خرباء للم�ساع���دة يف تخطيط وتنفيذ برامج وم�شروعات التنمية ،مب���ا يف ذلك التدريب لتح�سني
امله���ارات الفني���ة للأجه���زة املنوط بها �إدارة وت�شغي���ل امل�شروعات ح�سب ما تقت�ضيه الظ���روف ،وغالباً ما مت
ت�ضم�ي�ن التدري���ب كعن�صر من عنا�صر امل�شروع الذي �أ�سهم فيه ال�صن���دوق  .وقد بلغت قيمة �صايف املعونات
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الفنية واملنح املقدمة من ال�صندوق حوايل  367مليون دوالر �أمريكي حتى  30يونيو.2011
وع�ل�اوة عل���ى امل�ساع���دات املقدمة من ال�صن���دوق وحكومة دولة الكوي���ت مبا�شرة �إىل ال���دول النامية ،تقوم
احلكومة �أي�ضاً بامل�ساهمة يف موارد عدد من م�ؤ�س�سات التنمية الإقليمية والدولية لدعم جهودها يف م�ساعدة

الدول النامية يف حتقيق التنمية الإقت�صادية والإجتماعية.

ويف ح���االت معين���ة تقوم حكومة دولة الكويت بتقدمي من���ح لتمويل م�شروعات تتم باحلاجة واال�ستعجال مثل
املدار����س وامل�ست�شفي���ات وامل�ساكن وغريها من امل�ستلزمات ،وب�ص���ورة خا�صة يف الأحوال التي ي�سودها النزاع
�أو يف ال���دول الت���ي تواج���ه الآثار املرتتبة عل���ى الكوارث الطبيعي���ة كالزالزل والفي�ضان���ات واجلفاف احلاد.

وي�شرف ال�صندوق على �إدارة مثل هذه امل�ساعدات التي تخ�ضع لنف�س الإجراءات التي يطبقها ال�صندوق على
امل�شروعات التي ي�سهم يف متويلها� ،أخذاً يف االعتبار طبيعة هذه امل�شروعات و�أهدافها.
وقد بلغت قيمة املنح املقدمة من احلكومة والتي يديرها ال�صندوق حوايل  1,095مليون دوالر �أمريكي حتى
 30يونيو ،2011وا�ستفادت منها  12دولة عربية ،و 13دولة �أفريقية  ،واثنتني من دول و�سط �آ�سيا و�أوروبا و

 4من دول �شرق وجنوب �آ�سيا واملحيط الهادي ،ودولة واحدة يف �أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ,وم�ؤ�س�سة
واح���دة و �إدراكاً من���ه لأهمي���ة الن�صح وامل�شورة ل�شركائه فقد �أكد ال�صندوق من���ذ �إن�شائه على �أن يتوفر لديه

جهازاً فنياً من امل�ست�شارين يف الإقت�صاد واملال والقانون والهند�سة مل�ساعدة الدول امل�ستفيدة يف كافة مراحل

امل�شروع���ات ،مبا يف ذل���ك ،تقدمي الن�صح وامل�شورة �أثناء �إعداد درا�سات ج���دوى امل�شروعات وحت�ضري وثائق
وعق���ود املناق�صات واختيار اال�ست�شاريني واملقاولني واملوردين ،وتبادل خربات ال�صندوق معهم يف م�شروعات
مماثلة .وقد �شكلت هذه اخلدمات جزءاً هاماً من مهام وعمل اجلهاز الفني يف ال�صندوق.
ويقوم ال�صندوق بتنفيذ عملياته يف �ضوء �سيا�سات مرنه و�إجراءات مب�سطة وممار�سات �شفافة يهدف جتنيب
الدول امل�ستفيدة عبء قيود الإجراءات والأطر الإر�شادية ال�صارمة .ويهدف ال�صندوق جراء تطبيق �سيا�ساته
و�إجراءات���ه و�ش���روط �إقرا�ض���ه �إىل �ضمان تنفي���ذ امل�شروعات ب�ش���كل منتظم ويف املواعي���د املحددة لتحقيق
�أهدافها املرجوة.
وم���ن خ�ل�ال مزاول���ة ن�شاطه الإمنائي لف�ت�رة طويلة ا�ستطاع ال�صن���دوق اكت�ساب خربة وا�سع���ة وا�ستخال�ص

الدرو����س الت���ي متكنه من �إتب���اع �أف�ضل املمار�سات يف تنفيذ امل�شروعات  .كم���ا �أنه متكن يف نف�س الوقت من

املحافظة على عالقات وثيقة مع خمتلف �شركائه يف التنمية والإ�سهام يف تعزيز ال�صداقة ما بني تلك الدول
ودولة الكويت.
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بيانات �أ�سا�سية عن ال�صندوق
بيانات �أ�سا�سية
كما في  - 30يونيو 2011

القيمة بالدينار
الكويتي

المعادل بالدوالر
االمريكي

ر�أ�س املال املقرر

2000

6600

قيمة القرو�ض

4550

15469

�إجمايل امل�سحوبات من القرو�ض

3768

12811

�إجمايل امل�سدد من القرو�ض

2155

7327

قيمة منح ال�صندوق

97

330

قيمة املعونات الفنية

11

37

قيمة منح حكومة دولة الكويت

327

1095

عدد القرو�ض

800

عدد الدول امل�ستفيدة من القرو�ض

102

عدد منح ال�صندوق

185

عدد املعونات الفنية

45

عدد منح حكومة دولة الكويت

55

عدد الدول و امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من منح ال�صندوق

91

عدد الدول و امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من املعونات الفنية

34

عدد الدول و امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من منح حكومة دولة الكويت

35

التوزيـع القطاعي لقرو�ض دول �أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
عدد القرو�ض

قيمة القرو�ض
(د .ك)

المعادل بالدوالر
االمريكي

الن�سبة

النقل

31

84,969,024

288,894,684

%76.3

الزراعة

3

15,243,086

51,826,493

%13.7

الطاقة

1

890,361

3,027,227

%1.0

املياه و ال�صرف ال�صحي

4

10,241,712

34,821,822

%9.0

املجموع

39

111,344,184

378,570,227

%100

القطاع
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القرو�ض المعقودة حتى  30يونيو 2011
عدد القرو�ض

القيمة
مليون د .ك

المعادل بالدوالر
االمريكي

الدول العربية

304

2,479,296

8,429,608

دول غرب افريقيا

140

449,698

1,528,974

دول و�سط و جنوب و �شرق �أفريقيا

108

333,714

1,134,630

دول �شرق و جنوب �آ�سيا و املحيط الهادي

153

889,347

3,023,781

دول و�سط �آ�سيا و �أوروبا

56

286,291

973,398

دول �أمريكا الالتينية و البحر الكاريبي

39

111,343

378,570

املجموع

800

4,549,689

15,468,95

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول

التوزيع الجغرافـي لقرو�ض ال�صندوق حتى  30يونيو  ( 2011الن�سبة المئوية)
%54.5

الدول العربية

%19.5

دول �شرق وجنوب �آ�سيا والمحيط الهادي

%10.0

دول غرب �أفريقيا

%7.3

دول و�سط وجنوب و�شرق �أفريقيا

%6.3

دول و�سط �آ�سيا و�أوروبا

%2.4

دول �أمريكا الالتينية والبحر والكاريبي

التوزيع القطاعي لقرو�ض ال�صندوق حتى  30يونيو ( 2011الن�سبة المئوية)
%34.6
%26.6
%12.2

النقل
الطاقة
الزراعة

%7.4

ال�صناعة

%9.2

المياه و ال�صرف ال�صحي

%2.2

الإت�صاالت

%3.8

الإجتماعي

%3.0

بنوك التنمية

%1.0

�أخرى
5

�أنتيغوا وبربودا
تعتبر �أنتيغوا وبربودا من ال��دول التي ا�ستفادت من
م�ساعدات ال�صندوق الكويتي حيث قدم لها �أول قر�ض

في ع��ام  1993لت�شييد طريق �أول �سانت�س وبلغت

القيمة الإجمالية للقرو�ض المقدمة لها حوالي 19.3
مليون دوالر �أمريكي

حقائق و�أرقام
الـدولة � :أنتيغوا وبربودا
العا�صــمـة � :سانت جون�س

الم�ساحة 442 :كيلو متر مربع

عــدد ال�سـكـان ( 90000 :)2008ن�سمة

معدل الوفيات للأطفال الر�ضع  11 :لكل �ألف ن�سمة

معدل النمو ال�سكــاني%0.8 :

نــ�سـبة الأمــية %14.2 :

الكثـــــافـة ال�سكــــــانية 204 :لكل كيلومتر مربع

الناتج المحلي الإجمالي 1220 :مليون دوالر �أمريكي ()2008

متو�سط العمر المتوقع عند المولد �73.9سنة

متو�ســـط دخــــل الفـرد  13620 :دوالر �أمريكي ()2008
وحــدة الــــنـقــد  :دوالر �شرق كاريبي

ت�شييد طريق �أول �سانت�س
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�أنتيغوا
وبربودا

القرو�ض المعقودة
تاريخ توقيع
االتفاقية

القيمة
(د.ك)

المعادل
بالدوالراالمريكي

2.000.000

6.800.000
8.087.906

رقم

ا�سم امل�شروع

1

ت�شييد طريق �أول �سانت�س

1993/06/17

2

م�شروع تطوير مطار
يف �سي بريد الدويل

1996/07/29

2.378.795

3

طريق �أول �سنت�س

1998/05/18

1.300.000

4.420.000

5.678.795

19.307.906

املجموع

م�شاريع مميزة
 تطوير مطار في �سي بيرد الدولي:�ساهم ال�صندوق الكويتي بتمويل م�شروع تطوير مطار فـي �سي بيرد الدولي .ويهدف الم�شروع �إلى تمكين المطار
من مواجهة الطلب المتزايد على خدمات نقل الركاب والب�ضائع ،وبالتالي �إلى زيادة ح�صيلة البالد من النقد
الأجنبي.

 طريق �أول �سانت�س:�ساهم ال�صندوق الكويتي بتمويل م�شروع طريق �أول �سانت�س ويهدف الم�شروع �إلى رفع م�ستوى ال�سالمة على الطريق
القائم والممتد بين «تقاطع بندال» و «انجل�ش هاربر» ،وذلك عبر �إعادة �إن�شائه وتزويده بو�سائل ال�سالمة للحد من
الحوادث المرورية ،وتخفي�ض تكاليف ت�شغيل المركبات على الطريق و�إ�ستيعاب الحركة الم�ستقبلية بين العا�صمة
«�سانت جونز» والجزء الجنوبي ال�شرق من جزيزة �أنتيغوا� .إ�ضافة �إلى تنفيذ بع�ض الطرق الإ�ضافية المت�صلة بطريق
�أول �سانت�س بهدف تكامل �شبكة الطرق في الجزيرة.
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جمهورية الأرجنتين
في عام  1994خطا ال�صندوق �أول��ى خطواته في
التعاون مع جمهورية الأرجنتين من خ�لال تمويل
م�شروع تطوير �شبكة الطرق الأقليمية في والية
�سـانـتافي بمـبلغ وقدره حوالي  35.9مليون دوالر
�أمريكي.

حقائق و�أرقام
الدولـة :جمهورية الأرجنتين
الم�ساحـة 2.780.400 :كيلو متر مربع

العـا�صـمة :بوين�س �آير�س
عــدد ال�سـكـان ( 39.880.000 :)2008ن�سمة

معدل الوفيات للأطفال الر�ضع 16 :لكل الف ن�سمة

معدل النمو ال�سكاني %0.9

نــ�سـبـة الأمـيـة %2.8 :

الكثـافة ال�سكانية 14 :لكل كيلو متر مربع

الناتج المحلي الإجمالي  328.380مليار دوالر �أمريكي ()2008

متو�سط العمر المتوقع عند المولد �75سنة

متو�سط دخل الفـرد 7.200 :دوالر �أمريكي ()2008

		

وحدة الــنقد :بي�سوا �أرجنتيني

تطوير �شبكة الطرق االقليمية يف والية �سانتايف
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القرو�ض المعقودة
رقم

1

ا�سم امل�شروع

تطوير �شبكة الطرق االقليمية يف
والية �سانتايف

جمهورية
الأرجنتين

تاريخ توقيع
االتفاقية

القيمة
(د.ك)

المعادل بالدوالر
االمريكي

1994/06/27

10.571.513

35.943.144

10.571.513

35.943.144

املجموع

م�شاريع مميزة
 تطوير �شبكة الطرق االقليمية بوالية �سانتافـي:يهدف الم�شروع �إلى مواجهة الحركة المتزايدة على الطرق الأقليمية في والية �سانتافي والإ�سهام في تنمية اقت�صاد
الوالية والواليات ال�شمالية في الأرجنتين وذلك بتطوير حركة النقل في الوالية وعبرها ،بما ينعك�س ايجابيا على
�إقت�صاد الأرجنتين ،وف�ضال عن ذلك ف�إن �أحد الطرق التي ي�شملها الم�شروع ،وهو الطريق الدائري حول مدينة
�سانتافي ،عا�صمة الوالية ،والذي �سيتم ان�شا�ؤه على ردمية مرتفعة من �ش�أنه حماية المدينة والمنطقة المجاورة لها
من �أخطار في�ضانات نهري بارانا و�ساالدو اللذين تقع بينهما المدينة.
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باربيدو�س
ق��دم ال�صندوق الكويتي معونة فنية لتمويل
درا�سة جدوى لثالثة م�شاريع زراعية في عام
 1992بقيمة حوالي � 57ألف دوالر �أمريكي.

حقائق و�أرقام
الـدولــــــة :باربيدو�س
العا�صـمة :بريج تاون

الم�ســـاحـة 430 :كيلو متر مربع

عــدد ال�سـكـان ( 260.000 :)2008ن�سمة

معدل الوفيات للأطفال الر�ضع 12 :لكل الف ن�سمة

معدل النمو ال�سكاني%0.3 :

نــ�سـبـة الأمــيــة %0.3 :

الكثافـة ال�سكـانية 605 :لكل كيلومتر مربع

الناتج المحلي الإجمالي 3.410 :مليون دوالر �أمريكي ()2007

متو�سط العمر المتوقع عند المولد �77سنة

وحـدة الــنـــقـد  :دوالر باربيدو�سي

درا�سات اجلدوى لثالثة م�شاريع زراعية
10

المعونات الفنية
رقم

1

ا�سم امل�شروع

درا�سات اجلدوى لثالثة م�شاريع زراعية

تاريخ موافقة
جمل�س الإدارة

القيمة
(د.ك)

المعادل بالدوالر
االمريكي

1992/12/08

16.884

57.406

16.884

57.406

املجموع

م�شاريع مميزة
 درا�سة الجدوى لثالثة م�شاريع زراعية:�ساهم ال�صندوق في تمويل درا�سات الجدوى لم�شاريع زراعية �صغيرة ويهدف الم�شروع المقترح �إلى �إعداد درا�سة
تطوير �إ�ستثمار الثروة ال�سمكية في المنطقة ال�شمالية الغربية من البالد مما ي�ساهم في ازدياد الن�شاط الإقت�صادي
وفي تح�سين الو�ضع الإجتماعي.
وتتكون الدرا�سة من ت�شييد مجمع متكامل للأ�سماك على م�ساحة تقارب � 14ألف متر مربع من الأر�ض في موقع
خليج «�سيك�سمن�س» قرب مدينة «�سبايغ�ستاون» الواقعة �شمال غربي البالد ،ليناول �أ�سطول �صيد �أ�سماك بطاقة يومية
 28قارب مبرد و  50قارب عادي بما ي�شمل ذلك الر�صيف وكوا�سر الأمواج الالزمة ومعدات التحميل و�سوق البيع
ولوازم التبريد والإدارة.
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باربيدو�س

بلــــــــــيز
ح�صلت بليز على  4قرو�ض من ال�صندوق الكويتي
�أبرم �أولها في عام  1995لتمويل م�شروع طريق بونتا
ج��وردا  -بيج فولز وبلغت القيمة الإجمالية للقرو�ض
حوالي 30.9مليون دوالر �أمريكي.

حقائق و�أرقام
الـدولة :بليز
العا�صمة  :بليموبان

الم�ساحـة 22.965 :كيلو متر مربع

عـدد ال�سكان ( 310.000 :)2008ن�سمة

معدل الوفيات للأطفال الر�ضع 25 :لكل �ألف ن�سمة

معدل النمو ال�سكاني%2.1 :

نــ�سـبـة الأمـيـة%24.9 :

الكثـــــافـة ال�سكانية 13 :لكل كيلومتر مربع

الناتج المحلي الإجمالي 1.370 :مليون دوالر �أمريكي ()2008

متو�سط العمر المتوقع عند المولد �76سنة

متو�ســــــــــط دخــــل الفـرد 3820 :دوالر �أمريكي ()2008

		

وحـــدة الــــنــقـد :دوالر بليزي

م�شروع مطارات بليز
12

القرو�ض المعقودة
ا�سم امل�شروع

رقم

تاريخ توقيع
االتفاقية

القيمة
(د .ك)

المعادل
بالدوالراالمريكي

1995/05/12

2.499.236

8.497.403

1996/07/31

1.600.000

5.440.000

2.000.000

6.800.000

3.000.000

10.200.000

9.099.236

30.937.403

1

طريق بونتا جوردا  -بيج فولز

2

م�شروع مطارات بليز

3

م�شروع طريق بيج فولز  -بالدن بريدج

2000/08/02

4

م�شروع طريق جولدن �سرتمي  -بيج فولدز
حدود غواتيماال

2003/06/09

املجموع

م�شاريع مميزة
 طريق بيج فولز -بالدن بريدج:�ساهم ال�صندوق بتمويل م�شروع طريق بيج فولز  -بالدن بريدج ،ويهدف الم�شروع �إلى ت�أمين حركة نقل الركاب طوال
العام ونقل الب�ضائع والمحا�صيل الزراعية من مواقع �إنتاجها �إلى مناطق �إ�ستهالكها وت�صديرها لأجل الم�ساهمة في
تنمية �إقت�صاد منطقة جنوب البالد.

 مطارات بليز:�ساهم ال�صندوق بتمويل م�شروع مطارات بليز ،ويت�ضمن م�شروع تطوير المطارات �أعماال لتح�سين ت�سهيالت الطيران
وخدمات الم�سافرين في مطاري فيليب جولد�سون و�سان بدرو وذلك لتمكينهما من مقابلة زيادة الطلب على الطيران
المدني .وتقدر تكلفة الم�شروع الكلية بمبلغ  20.9مليون دوالر بليزي ،وهو ما يعادل  3.2مليون دينار كويتي ،ويغطي
القر�ض المقدم من ال�صندوق الكويتي حوالي  %50من اجمالي التكلفة .وقد �إنتهى العمل من تنفيذ الم�شروع.

 طريق جولدن � -ستريم  -بيج فولدز حدود غواتيماال:�ساهم ال�صندوق بتمويل طريق جولدن �ستريم  -بيج فولدز حدود غواتيماال ويهدف الم�شروع �إلى الم�ساهمة في
التنمية االقت�صادية واالجتماعية في �إقليم توليدو وذلك بت�شييد طريق منا�سب لكل الظروف الجوية بين جولدن
�ستريم وبيج فولز وحدود غواتيماال.
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بليز

جامايكا
قدم ال�صندوق الكويتي لجامايكا عام � 1995أول
قر�ض لتمويل طريق بو�شي ب��ارك � -ساندي بيي
وتوالت عملياته ليقوم بتقديم  4قرو�ض بلغ �إجمالي
قيمتها حوالي  42.8مليون دوالر �أمريكي .

حقائق و�أرقام
الــدولة :جامايكا
العــا�صـــمة  :كينغز تون
عــدد ال�سـكـان ( 2.690.000 :)2008ن�سمة
معدل النمو ال�سكاني%0.5 :
الكثافـة ال�سكـانية 245 :لكل كيلومتر مربع
متو�سط العمر المتوقع عند المولد �73سنة

الم�سـاحة 10.991 :كيلو متر مربع
معدل الوفيات للأطفال الر�ضع 31 :لكل �ألف ن�سمة
نــ�سـبــة الأمــــيــة %20.1 :
النتائج المحلي الإجمالي 15070 :ميليون دوالر �أمريكي ()2008
متو�ســــــــــط دخــــل الفـرد 4.870 :دوالر �أمريكي ()2008
وحــدة الـنـقد :دوالر جمايكي

حت�سني الطرق
14

القرو�ض المعقودة
تاريخ توقيع
االتفاقية

القيمة
(د.ك)

المعادل
بالدوالراالمريكي

1

طريق بو�شي بارك � -ساندي بيي

1995/05/11

2.500.000

8.500.000

2

طريق بو�شي بارك � -ساندي بيي
(قر�ض ا�ضايف)

2000/03/21

3.100.000

10.540.000

3

حت�سني الطرق

2001/03/23

4.000.000

13.600.000

4

م�شروع اعادة ت�أهيل الطرق (املرحلة الثانية)

2008/02/18

3.000.000

10.200.000

12.600.000

42.840.000

ا�سم امل�شروع

رقم

املجموع

م�شاريع مميزة
 م�شروع اعادة ت�أهيل الطرق ( المرحلة الثانية) :يهدف الم�شروع �إلى الإ�سهام في التنمية االقت�صادية في جامايكا برفع كفاءة ت�شغيل �شبكة الطرق القومية ،لدعم
الأن�شطة الزراعية وال�صناعية وال�سياحية في الجزيرة ،من خالل مقابلة الطلب المتزايد على نقل الركاب والب�ضائع
في كافة الأحوال الجوية ،وخف�ض تكاليف ت�شغيل المركبات ومدة االنتقال.
يتكون الم�شروع من �أعمال �إعادة ت�أهيل وتح�سين حوالي  50كيلو متراً من الطرق الرئي�سية والثانوية في مناطق
الجزيرة المختلفة� ،إلى الموا�صفات القيا�سية للطرق الإ�سفلتية بعر�ض � 7 - 6أمتار مع �أكتاف جانبية �أو قنوات
�صرف طولية .وي�شمل الم�شروع كذلك الخدمات اال�ست�شارية للإ�شراف على تنفيذ الأعمال دعم القدرات الفنية
لوكالة الأ�شغال الوطنية.
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جامايكا

�سانت فن�سنت والغرينادينز
�ساهم ال�صندوق الكويتي في تمويل  3م�شاريع في
�سانت فن�سنت والغرينادينز بقيمة �إجمالية حوالي
19.5مليون دوالر �أمريكي من بينها م�شروع تو�سعة
محطة كهرباء كين هول وتطوير ميناء كينجز تاون.
كما قدم ال�صندوق معونة فنية لزيادة توليد الطاقة
الكهربائية فـي الجنوب.

حقائق و�أرقام
الـــدولة� :سانت فن�سنت والغرينادينز
العا�صمة  :كينجز تاون

الم�ساحـة 389 :كيلو متر مربع

عــدد ال�سـكـان ( 110.000 :)2008ن�سمة

معدل الوفيات للأطفال الر�ضع 19 :لكل �ألف ن�سمة

معدل النمو ال�سكاني%0.1 :

نــ�سـبة الأمـية %11.9 :

الكثافة ال�سكانية 283 :لكل كيلومتر مربع

الناتج المحلي الإجمالي 590 :مليون دوالر �أمريكي ()2008

متو�سط العمر المتوقع عند المولد�72 :سنة

متو�ســــــــــط دخــــل الفـرد 5.140 :دوالر �أمريكي ()2008
وحــدة الـنـقد  :دوالر �شرق كاريبي

تو�سعة حمطة كهرباء كني هول
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القرو�ض المعقودة
ا�سم امل�شروع

رقم

1

تو�سعة حمطة كهرباء كني هول

2

تطوير ميناء كينجز تاون

3

م�شروع حت�سني مطار �إي تي جو�شوا

تاريخ توقيع االتفاقية

القيمة
(د.ك)

المعادل
بالدوالراالمريكي

1993/06/18

890.361

3.027.226

2.350.000

7.990.000

2.500.000

8.500.000

5.740.361

19.517.226

1995/05/08
2002/07/10

املجموع

المعونات الفنية
رقم

1

ا�سم امل�شروع

زيادة توليد الطاقة الكهربائية يف
اجلنوب

تاريخ موافقة جمل�س
الإدارة

القيمة
(د.ك)

المعادل
بالدوالراالمريكي

1995/09/16

44.024

149.683

44.024

149.683

املجموع

م�شاريع مميزة
 م�شروع تح�سين مطار �إى تي جو�شوا:يهدف الم�شروع �إلى تح�سين مطار �إى تي جو�شوا وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على خدمات النقل وال�شحن
الجوي ،الأمر الذي يدعم تجارة ال�سلع والخدمات وي�ؤدي �إلى تن�شيط قطاع ال�سياحة .ي�شمل الم�شروع �أعمال تح�سين
مبنى الركاب ،وت�شييد مبنى ال�شحن ،وتوريد وتركيب المعدات المالحية والمناخية ،وباقي الأعمال الهند�سية
الأخرى من تجهيز الموقع و�إن�شاء �شبكات الخدمات وتح�سين المدرج والممرات ور�صف المرب�ض وطرق الخدمات
ومواقف ال�سيارات بالإ�ضافة �إلي الخدمات الإ�ست�شارية و�أعمال �إ�ستمالك الأرا�ضي.
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�سانت
فن�سنت
والغرينادينز

اتحاد �سانت كيت�س ونيف�س
ح�صل اتحاد �سانت كيت�س ونيف�س على  5قرو�ض
من ال�صندوق الكويتي �أبرم �أولها في  1993لتمويل
م�شروع مياه ال�شرب بمبلغ وقدره حوالي 5.1مليون
دوالر �أمريكي ويبلغ �إجمالي القرو�ض المقدمة لها ما
يعادل  22.9مليون دوالر �أمريكي.

حقائق و�أرقام
الـدولـة :اتحاد �سانت كيت�س ونيف�س
العـا�صـمـة :با�ستير

الم�ساحـة 269 :كيلو متر مربع

عــدد ال�سـكـان ( 50.000 :)2008ن�سمة

معدل الوفيات للأطفال الر�ضع18 :لكل �ألف ن�سمة

معدل النمو ال�سكاني%0.8 :

نــ�سـبـــــــة الأمــيــة %2.2 :

الكثـافــة ال�سكـانية 186 :لكل كيلومتر مربع

الناتج المحلي الإجمالي 540 :مليون دوالر �أمريكي ()2008

متو�سط العمر المتوقع عند المولد �70سنة

متو�ســــــــــط دخــــل الفـرد  10.960 :دوالر �أمريكي ()2008
وحـــدة الــــنـقـد :دوالر �شرق كاريبي

مطار نيو كا�سل
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القرو�ض المعقودة
ا�سم امل�شروع

رقم

تاريخ توقيع االتفاقية

القيمة
(د.ك)

المعادل
بالدوالراالمريكي

1993/06/17

1.512.475

5.142.415

1.650.000

5.610.000

1999/07/03

1.200.000
600.000

4.080.000
2.040.000

2004/08/05

1.800.000

6.120.000

6.762.475

22.992.415

1

مياه ال�شرب

2

موانىء جزيرة نيف�س

1995/05/10

3
4

مطار نيوكا�سل
موانىء جزيرة نيف�س

2000/03/20

5

م�شروع تطوير ميناء با�ستري
املجموع

م�شاريع مميزة
 م�شروع مواني جزيرة نيف�س:يهدف الم�شروع �إلى مقابلة الطلب الحالي والمتوقع على النقل البحري للب�ضائع والركاب في جزيرة نيف�س على
المدى المتو�سط ،و�إلى دعم �إقت�صاد البلد بخف�ض تكاليف واردات جزيرة نيف�س ،ف�ضال عن زيادة �إيرادات البالد
من ال�سياحة ،والحد من الإزدحام والتلوث البيئي في �شارلزتاون عا�صمة جزيرة نيف�س.

 م�شروع مطار نيوكا�سل:�ساهم ال�صندوق الكويتي في تمويل م�شروع مطار نيوكا�سل .ويهدف الم�شروع �إلى تطوير وتو�سيع مطار نيوكا�سل
بجزيرة نيف�س لمواجهة الحركة الحالية والمتوقعة وت�سهيل نقل الم�سافرين والب�ضائع.
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�إتحاد
�سانت
كيت�س
ونيف�س

�سانت لو�شيا
�ساهم ال�صندوق الكويتي في دفع جهود التنمية في �سانت لو�شيا
عبر تمويل م�شروعات الطرق .فقد بدء ن�شاطه في تمويل طريق
كا�ستريز  -كول دي �ساك في عام  1995بقر�ض تبلغ قيمته حوالي
 8.4مليون دوالر �أمريكي و يبلغ �إجمالي قيمة القرو�ض المقدمة
ل�سانت لو�شياوعددها ثالثه حوالي  25.4مليون دوالر �أمريكي.
�إ�ضافة �إلى معونة فنية بقيمة حوالي � 340ألف دوالر �أمريكي.

حقائق و�أرقام
الــدولــة� :سانت لو�شيا
العا�صمة :كا�ستريز

الم�ســاحة 616 :كيلو متر مربع

عــدد ال�سـكـان ( 170.000 : )2008ن�سمة

معدل الوفيات للأطفال الر�ضع18 :لكل الف ن�سمة

معدل النمو ال�سكاني%1.2 :

نــ�ســبـة الأمــــيــة %5.2 :

الكثـافـة ال�سكـانية 276 :لكل كيلو متر مربع

الناتج المحلي الإجمالي 1010 :مليون دوالر �أمريكي ()2008

متو�سط العمر المتوقع عند المولد �74سنة

متو�سط دخــــل الفـرد 5.530 :دوالر �أمريكي ()2008
وحــدة الـنــقـد :دوالر �شرق كاريبي

م�شاريع الطرق
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القرو�ض المعقودة
تاريخ توقيع االتفاقية

القيمة
(د.ك)

المعادل
بالدوالراالمريكي

1

طريق كا�سرتيز  -كول دي �ساك

1995/05/09

2.499.966

8.499.884

2

م�شروع حت�سني طريق كا�سرتيز -
تقاطع �شوك باى

2002/07/08

2.500.000

8.500.000

3

م�شروع الطرق الريفية والزراعية

2008/02/15

2.500.000

8.500.000

7.499.966

25.499.884

ا�سم امل�شروع

رقم

املجموع

المعونات الفنية
رقم

1

ا�سم امل�شروع

درا�سات اجلدوى مل�شروع الطرق
الريفية و الزراعية

تاريخ موافقة
جمل�س الإدارة

القيمة
(د.ك)

المعادل
بالدوالراالمريكي

2002/10/30

100.000

340.000

100.000

340.000

املجموع

م�شاريع مميزة
�سانت
لو�شيا

 م�شروع الطرق الريفية والزراعية :يهدف الم�شروع لدعم التنمية االقت�صادية واالجتماعية في المناطق الريفية من الجزيرة بتح�سين و�صول �سكان
هذه المناطق �إلى الأ�سواق والخدمات االجتماعية المختلفة في كافة الأحوال الجوية ،بالإ�ضافة �إلى خف�ض تكاليف
نقل الركاب والمحا�صيل الزراعية.
يتكون الم�شروع من �أعمال �إعادة بناء و�إعادة ت�أهيل وتح�سين حوالي  30كيلو متراً من الطرق الزراعية والريفية في
مناطق الجزيرة المختلفة� ،إلى الموا�صفات القيا�سية للطرق الريفية الإ�سفلتية �أو الخر�سانية بعر�ض يتراوح بين  3و
 5.5متراً مع حارات للتجاوز و�أكتاف جانبية و قنوات �صرف طولية .وي�شمل الم�شروع كذلك الخدمات اال�ست�شارية
لإعداد درا�سات الجدوى والت�صاميم الهند�سية التف�صيلية والإ�شراف على تنفيذ الأعمال.
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غرينادا
في �إطار العالقات المتميزة التي تجمع الكويت وغرينادا
�أب��رم ال�صندوق الكويتي وغرينادا اتفاقيات قرو�ض تبلغ
قيمتها الإجمالية حوالي  44.6مليون دوالر �أمريكي وذلك
منذ عام  1994كما قدم ال�صندوق معونتين فنيتين بقيمة
�إجمالية  1.015مليون دوالر �أمريكي.

حقائق و�أرقام
الـدولة :غرينادا
العـا�صـمة� :سانت جورج

الم�سـاحة 344 :كيلو متر مربع

عــدد ال�سـكـان ( 110.000 :)2008ن�سمة

معدل الوفيات للأطفال الر�ضع 19 :لكل �ألف ن�سمة

معدل النمو ال�سكاني% - 0.1 :

نــ�سبـــة الأمــية % 4 :

لكثــافة ال�سكانية 320 :لكل كيلومتر مربع

الناتج المحلي الإجمالي 640 :مليون دوالر �أمريكي ()2008

متو�سط العمر المتوقع عند المولد� 69 :سنة

متو�ســــــــــط دخــــل الفـرد 5.710 :دوالر �أمريكي ()2008
وحـدة الــــنـقـد  :دوالر �شرق كاريبي

حماية ال�سواحل وت�أهيل الطرق
22

القرو�ض المعقودة
تاريخ توقيع االتفاقية

القيمة
(د.ك)

المعادل
بالدوالراالمريكي

1

حماية ال�سواحل و ت�أهيل الطرق

1994/04/25

2.399.907

8.159.684

2

حماية ال�سواحل واعادة ت�أهيل الطرق

1998/05/20

2.600.000

8.840.000

حماية ال�سواحل واعادة ت�أهيل الطرق
(املرحلة الثانية)
حماية ال�سواحل واعادة ت�أهيل الطرق
(املرحلة الثالثة)
ت�أهيل الطرق الفرعية

2000/07/31

1.596.183

5.427.024

2003/06/11

1.540.000

5.236.000

2007/02/19

2.500.000

8.500.000

ت�أهيل الطرق الفرعية (املرحلة الثانية)

2011/02/05

2.500.000

8.500.000

رقم

3
4
5
6

ا�سم امل�شروع

44.662.709 13.136.091

املجموع

المعونات الفنية
تاريخ موافقة
جمل�س الإدارة

القيمة
(د.ك)

المعادل
بالدوالراالمريكي

1

تطوير و تنمية البنية الأ�سا�سية ملدينة �سانت
جورج

2000/12/06

148.632

505.349

2

اعداد درا�سة اجلدوى الفنية واالقت�صادية
حلماية الأرا�ضي ال�ساحلية مبنطقة مابويا

2005/10/23

150.000

510.000

298.632

1.015.349

ا�سم امل�شروع

رقم

املجموع

م�شاريع مميزة

غرينادا

 م�شروع ت�أهيل الطرق الفرعية:يهدف الم�شروع �إلى دعم التنمية الإقت�صادية والإجتماعية في غرينادا ،وخف�ض تكاليف ت�شغيل المركبات و نقل
المدخالت و المنتجات الزراعية و المواطنين من خالل �إعادة ت�أهيل الطرق الفرعية المنت�شرة في مقاطعات
الجزيرة لجعلها �سالكة على مدار العام و توفير متطلبات ال�سالمة عليها.
ويتكون الم�شروع من �أعمال الهند�سة المدنية الالزمة لإع��ادة ت�شييد و ت�أهيل حوالي  50كيلو متر من الطرق
الزراعية بما في ذلك �أعمال الحماية البحرية و الج�سور ،كذلك ت�شمل الأعمال تجهيز الموقع و الأعمال الترابية
وطبقات الر�صف و �أعمال ت�صريف المياه و م�ستلزمات ال�سالمة ،والخدمات اال�ست�شارية لإعداد الت�صميمات
التف�صيلية ووثائق العطاءات للم�شروع و الإ�شراف على تنفيذه ،و الدعم الم�ؤ�س�سي لوحدة تنفيذ الم�شروع ،وي�شمل
توريد �سيارات و�أثاث و معدات مكتبية و كمبيوترات ،بالإ�ضافة �إلى توريد معدات �صيانة لوحدة الطرق الفرعية
في الوزارة.
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كمنولث الدومنيكا
قدم ال�صندوق الكويتي لكمنولث الدومنيكا عام � 1997أول
قر�ض له هناك لتمويل مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي في
العا�صمة روزو� ،إ�ضافة �إلى قر�ض ثاني لإعادة ت�أهيل الطرق
في العا�صمة �أي�ضا بقيمة حوالي  5.1مليون دوالر �أمريكي و
بذلك يبلغ �إجمالي قيمة القرو�ض المقدمة حوالي  9.3مليون
دوالر �أمريكي.

حقائق و�أرقام
الـدولة :كمنولث الدومنيكا
العا�صمـة :روزو

الم�ساحـة 750 :كيلو متر مربع

عــدد ال�سـكـان ( 70.000 :)2008ن�سمة

معدل الوفيات للأطفال الر�ضع 11 :لكل �ألف ن�سمة

معدل النمو ال�سكاني%0.5 :

نــ�سـبــة الأميــة %12 :

الكثـــــافة ال�سكـانية 93 :لكل كيلو متر مربع

الناتج المحلي الإجمالي 360:مليون دوالر �أمريكي ()2008

متو�سط العمر المتوقع عند المولد� 75.6 :سنة

متو�ســــــــــط دخــــل الفـرد 4.770 :دوالر �أمريكي ()2008

		

وحــدة الــــنـقـد :دوالر �شرق كاريبي

�إعادة ت�أهيل طرق روزو
24

القرو�ض المعقودة
ا�سم امل�شروع

رقم

1

م�شروع مياه ال�شرب و ال�صرف
ال�صحي يف منطقة روزو الكربى

2

�إعادة ت�أهيل طرق روزو

تاريخ توقيع االتفاقية

القيمة
(د.ك)

المعادل
بالدوالراالمريكي

1997/10/31

1.250.000

4.250.000

2001/07/23

1.500.000

5.100.000

2.750.000

9.350.000

املجموع

م�شاريع مميزة
 مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي في منطقة روزو الكبرى:�ساهم ال�صندوق الكويتي في تمويل م�شروع مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي في منطقة روزو ،ويهدف الم�شروع �إلى
خف�ض الفاقد في �شبكة مياه ال�شرب في منطقة روزو الكبرى ومقابلة الطلب على المياه حتى عام  ،2020كما
يهدف �إلى حماية البيئة وال�صحة العامة والحد من تف�شي الأمرا�ض وانت�شار الأوبئة .ويتكون الم�شروع ب�شكل �أ�سا�سي
من �إن�شاء م�صرفين معتر�ضين بطول حوالي  12600قدم وم�صرف ناقل لمياه المجاري من منطقتي «باث �ستيت»
و «�سيمون بوليفار» بطول حوالي  8000قدم ،ويت�ضمن محطات لل�ضخ والرفع ومحطة لمعالجة تمهيدية وم�صب
بحري كما ي�شمل تطوير م�صادر مياه ال�شرب و�إعادة ت�أهيل وتو�سعة �شبكة توزيع المياه في العا�صمة روزو بالإ�ضافة
�إلى الخدمات الهند�سية والدعم الم�ؤ�س�سي.

 �إعادة ت�أهيل طريق روزو :�ساهم ال�صندوق في تمويل م�شروع اعادة ت�أهيل طريق روزو ،ويهدف الم�شروع �إلى توفير خدمة جيدة لم�ستخدمي �شبكة
طرق «منطقة و�سط روزو» من م�شاة ومركبات من خالل �إعادة ت�أهيل هذه ال�شبكة.
يت�ضمن الم�شروع �أعمال الهند�سة المدنية لزيادة عر�ض الطرق ،و�إن�شاء طبقة ر�صف �إ�سمنتية م�سفلته للطرق،
و�أكتاف جانبية عند الحاجة ،و�إعادة �إن�شاء �شبكة �أر�صفة للم�شاة ،وتوحيد نظم ت�صريف المياه ،و�إن�شاء ج�سر جديد
عبر نهر روزو ،وبع�ض الأعمال الأخرى ذات العالقة ،بالإ�ضافة �إلى اتخاذ تدابير لحركة المرور ت�شمل تعديل �أنماط
وقوف المركبات ،وتوحيد العالمات المرورية ،والإ�شارات ال�ضوئية ،والعالمات الأر�ضية ،وما يلزم من �إجراءات
�أخرى� ،إ�ضافة �إلى الخدمات اال�ست�شارية الالزمة لإعداد الت�صاميم الهند�سية التف�صيلية ،ووثائق المناق�صات،
والإ�شراف على تنفيذ الم�شروع.
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كمنولث
الدومنيكا

جمهورية غيانا التعاونية
قدم ال�صندوق الكويتي معونة فنية لتمويل �إعداد
الدرا�سة الفنية لم�شروع الطريق ال�سريع ديميرارا
ال�����س��اح��ل ال�����ش��رق��ي (ب��ت��ره��وب  -غ��ول��دن غروف)
لجمهورية غيانا في عام  2011بقيمة  850الف
دوالر.

حقائق و�أرقام
الـدولة :غيانا التعاونية
العا�صمـة :جورج تاون

الم�ساحـة 196,850 :كيلو متر مربع

عــدد ال�سـكـان ( 762,498 :)2009ن�سمة

معدل الوفيات للأطفال الر�ضع ( 29 :)2009لكل �ألف ن�سمة

معدل النمو ال�سكاني (% 0.1 - :)2009

نــ�سـبــة الأميــة - :

الكثـــــافة ال�سكـانية 3.9 :لكل كيلو متر مربع

الناتج المحلي الإجمالي (2,025,558,747 :)2009

متو�سط العمر المتوقع عند المولد� 68 :سنة

متو�ســــــــــط دخــــل الفـرد(2660 :)2009
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وحــدة الــــنـقـد :دوالر غياني

القرو�ض المعقودة
رقم

1

ا�سم امل�شروع

الطريق ال�سريع دميريارا ال�ساحل
ال�شرقي (برتهوب-غولدن غروف)
املجموع

تاريخ توقيع االتفاقية

القيمة
(د.ك)

المعادل
بالدوالراالمريكي

2011/03/20

250.000

850.000

250.000

850.000

غيانا
التعاونية
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جمهورية كوبا
تعتبر جمهورية كوبا من الدول التي ا�ستفادت م�ؤخرا من
م�ساعدات ال�صندوق الكويتي ،حيث قدم ال�صندوق الكويتي
فـي � 2003أول قرو�ضه �إلى جمهورية كوبا لإع��ادة ت�أهيل
نظام توفير مياه ال�شرب فـي مدينة �سانتياغو دي كوبا
بقيمة  10.46مليون دوالر �أمريكي� .إ�ضافة �إلى قر�ض ثاني
لإعادة ت�أهيل نظام مياه ال�شرب في مدينة هولجين وبذلك
يبلغ �إجمالي القرو�ض المقدمة حوالي  25.4مليون دوالر
�أمريكي.

حقائق و�أرقام

الـدولة :جمهورية كوبا
العـا�صـمة  :هافانا

الم�ســاحة 114.525 :كيلو متر مربع

عــدد ال�سـكـان ( 11.250.000 :)2008ن�سمة

معدل الوفيات للأطفال الر�ضع 7 :لكل �ألف ن�سمة

معدل النمو ال�سكاني%-0.1 :

نــ�ســبــة الأمـــيــة %0.2 :

الكثـــــافة ال�سكانية 98 :لكل كيلو متر مربع

الناتج المحلي الإجمالي- :

متو�سط العمر المتوقع عند المولد � 78سنة

متو�ســـــط دخــــل الفـرد- :

		

وحــدة الــنـقـد :بي�سو

�إعادة ت�أهيل نظام توفري مياه ال�شرب يف مدينة �سانتياغو دي كوبا
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القرو�ض المعقودة
رقم

ا�سم امل�شروع

تاريخ توقيع االتفاقية

القيمة
(د.ك)

المعادل
بالدوالراالمريكي

1

�إعادة ت�أهيل نظام توفري مياه ال�شرب
يف مدينة �سانتياغو دي كوبا

2003/07/24

3.079.237

10.469.406

2

�إعادة ت�أهيل نظام مياه ال�شرب يف
مدينة هولغني

2009/11/20

4.400.000

14.960.000

7.479.237

25.429.406

املجموع

م�شاريع مميزة
 �إعادة ت�أهيل نظام مياة ال�شرب في مدينة �سانتياغو دي كوبا:يهدف الم�شروع �إلى رفع كفاءة �شبكات المياه وتح�سين خدمات توفير المياه في مدينة �سانتياغو دي كوبا عن طريق
�إعادة ت�أهيل من�ش�آت و�شبكات المياه فـي المدينة المذكورة.
ويتكون الم�شروع من �إعادة ت�أهيل منظومات المياه في مدينة �سانتياغو دي كوبا ،بما فـي ذلك محطات التنقية
ومحطات ال�ضخ و�شبكات نقل وتوزيع المياه با�ستبدال �أنابيب جديدة بالأنابيب القديمة المت�آكلة وتوفير بع�ض
المعدات والآالت وقطع الغيار لل�صيانة ،كما ي�شمل الم�شروع توفير الخدمات الهند�سية الالزمة لتنفيذه.

 �إعادة ت�أهيل نظام مياه ال�شرب في مدينة هولغين :يهدف الم�شروع �إلى دعم الأو�ضاع المعي�شية ل�سكان مدنية هولغين ،وذلك من خالل �إعادة ت�أهيل �شامل لنظام توفير
المياه في المدينة.
وي�شمل الم�شروع �إعادة ت�أهيل محطات التنقية ومحطات ال�ضخ و�شبكة نقل وتوزيع المياه وخزانات المياه وتوريد
وتركيب �أجهزة القيا�س في محطات التنقية و�شبكة المياه ،وتركيب عدادات المياه ،ف�ض ً
ال عن الخدمات الإ�ست�شارية
الالزمة لإعداد الت�صاميم التف�صيلية ووثائق العقود والإ�شراف على التنفيذ.

جمهورية
كوبا
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جمهورية هندورا�س
قدم ال�صندوق الكويتي لجمهورية هندورا�س  6قرو�ض،
حيث قدم لها �أول قر�ض في عام  1992لإ�صالح �سد
الكويوالر وتح�سين �شبكة الري وبلغت القيمة الإجمالية
للقرو�ض حوالي  102مليون دوالر �أمريكي .كما قدم
معونة فنية واحدة و هي درا�سة الجدوي لم�شروع �إن�شاء
�سد التابلون بقيمة � 902ألف دوالر �أمريكي.

حقائق و�أرقام
الـــدولـة :جمهورية هندورا�س
العــا�صمــة  :تيغو�سيقالبا

الم�سـاحـة 112.492 :كيلو متر مربع

عــدد ال�سـكـان ( 7.240.000 :)2008ن�سمة

معدل الوفيات للأطفال الر�ضع 24 :لكل �ألف ن�سمة

معدل النمو ال�سكاني%1.9 :

نــ�ســـبــة الأمــــيــة %20.0 :

الكثـافــــة ال�سكانية 64 :لكل كيلومتر مربع

الناتج المحلي الإجمالي 14080000 :مليون دوالر �أمريكي ()2008

متو�سط العمر المتوقع عند المولد� 70 :سنة

متو�سط دخــــل الفـرد 1800 :دوالر �أمريكي ()2008
وحــدة الــنـــقـــد :لمبيرا

حت�سني الطرق الفرعية
30

القرو�ض المعقودة
تاريخ توقيع االتفاقية

القيمة
(د.ك)

المعادل
بالدوالراالمريكي

1

ا�صالح �سد الكويوالر و حت�سني �شبكةالري

1992/11/20

7.347.789

24.982.483

2

حت�سني الطرق الفرعية

3

حت�سني الطرق الفرعية (املرحلة الثانية)

1993/06/22

5.000.000

17.000.000

1996/07/31

4.783.422

16.263.636

4

حماية وادي �سوال من الفي�ضانات

1999/07/23

5.795.297

19.704.010

م�شروع ا�صالح �سد الكويوالر وحت�سني
�شبكة الري
م�شروع المقطع الثاني :برومديكا-ريودل�سي
من طريق تيغو�سيغالبا  -كاتاكاما�س
املجموع

2005/03/29

2.100.000

7.140.000

2008/03/12

5.000.000

17.000.000

رقم

5
6

ا�سم امل�شروع

102.090.130 30.026.508

المعونات الفنية
رقم

1

ا�سم امل�شروع

درا�سة اجلدوى مل�شروع �إن�شاء �سد التابلون

تاريخ موافقة
جمل�س الإدارة

القيمة
(د.ك)

المعادل
بالدوالراالمريكي

2005/06/04

265.514

902.749

265.514

902.749

املجموع

م�شاريع مميزة
 م�شروع المقطع الثاني :برومديكا  -ريودل�سي من طريق  -تيغو�سيغالبا  -كاتاكاما�س:يهدف الم�شروع �إلى دعم التنمية الإقت�صادية والإجتماعية في المنطقة الو�سطى وال�شرقية من هندورا�س من
خالل �إن�شاء طريق �سالك على مدار العام ،كما يهدف �إلى الم�ساهمة في خف�ض تكاليف الت�شغيل وزمن الإنتقال
وال�صيانة.
يتكون الم�شروع من �إعادة ت�أهيل وتح�سين مقطع الطريق القائم ما بين منطقتي برومديكا  -ريودل�سي من محور
الطريق تيغو�سيغالبا  -كاتاكاما�س بطول �إجمالي يبلغ حوالي 50كم مكون من م�سارين عر�ض كل منهما  3.65متر
مع �أكتاف جانبية يبلغ عر�ض كل منها  1.35متر ،كما ي�شمل الم�شروع الأعمال التح�ضيرية ،والأعمال الترابية،
من�ش�آت ال�صرف و�أعمال الحماية من عوامل التعرية ،و�أعمال الر�صف وال�سفلتة وتجهيزات ال�سالمة و�إ�شارات ال�سير،
والخدمات الهند�سية اال�ست�شارية للإ�شراف على تنفيذ الأعمال.
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جمهورية
هندورا�س

tic Ocean
GOÉæjôZ

GRENADA
25th April 1994

¢SGQhóæg

REPULIC OF HONDURAS
20th NOV. 1992

VENEZUELA

COLOMBIA

BRAZIL

U

ÉµjÉeÉL

JAMAICA

11th MAY 1995

BOLIVA
É«°Tƒd âfÉ°S

ST. LUCIA
9th May 1995

CHILE

ARGENTINA
¢ùØ«fh ¢ùà«c âfÉ°S

ST.KITTS AND NEVIS
17th june 1993

South Atlantic Ocean

FALKLAND ISLANDS

õæjOÉæjôZh âæ°ùæa âfÉ°S

ST.VINCENT AND THE GRENADINES
18th JUNE 1993

North Atlant

GOƒHôHh Gƒ¨«àfCG

ANTIGUA AND BARBUDA
17th June 1993

ÚàæLQC’G

ARGENTINA
27th June 1994

MEXICO

HAVANA

BELIZE
HONDURAS

JAMAICA

GUATEMALA
EL SALVADOR

C
¢Shó«H QÉH

QUITO

BARBADOS
8 Dec 1992
th

PERU

Éµ«æehódG ådƒæªc

COMMONWEALTH OF DOMINICA
31st Oct. 1997

South Pacific Ocean

ÉHƒc ájQƒ¡ªL

REPUBLIC OF CUBA
27th July 2003

á«fhÉ©àdG ÉfÉ«Z ájQƒ¡ªL

REPUBLIC OF GUYANA
20th March 2011

