2. Village and Pastoral Water Supply in the
Republic of Mali:
This project aims at securing potable water supply
for five regions in the Republic of Mali. It is the third
stage of a program for water supply to rural areas in
the country. The Fund contributed in financing the
three stages. The Kuwait Fund’s loan for the third
stage was about 11 million US$ covering about 92%
of this stage cost (12 million US$).
3. Water Supply for Metn, Jroud Alieh and
Completion of other Water Supply Projects
in the Republic of Lebanon:
This project aims at securing additional amounts
of potabe water to satisfy the increasing demand
of population in several villages and small towns
in the Metn and Jroud Alieh regions, through the
construction of a storage dam, the development of
water resources and laying of water transmission
and distribution pipelines in about 10 different areas
in Lebanon. The project also includes a number of
pumping stations and distribution tanks to serve
about 0.5 million people. The estimated cost of the
project was about 58 million US$ and the Fund
extended two loans totalling about 53 million US$
covering about 90% of the project cost.
4. Potable Water Supply to Nouakchott, Republic
of Mauritania:
This project aims at securing potable water for
Nouakchott, the capital of Mauritania from
Senegal River, through laying of about 200 km of
transmission pipelines of different diameters (1200 1400 mm), and the construction of water purification
plant and storage/distribution tanks. The project also
included consulting engineering services. The Fund
contributd to this project through two loans totalling
about 70 million US$, covering about 15% of the
project cost (466 million US$). Six other financiers
also contributed to financing of this important project
which is expected to be completed in the year 2011.
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5 & 6. Renovation of Water Supply, Storm Drainage
and Swerage Projects in the City of Pyongyang, the
Capital of Democratic People’s Republic of Korea:
Thes two projects are an example of the integrated
water management that the Fund seeks to finance.
The first part aims at reduction of severe shortage
of potable water for about 3 million people in teh
city, while the second part aims at the protection
of the environment and the public health of
inhabitants against pollution from wastewater. The
project has been implemented over two stages,
the first one accomplished the rehabilitation and
improvement of the city water supply system
through procurement of equipement and machinery
needed for the rehabilitation of the six existing water
purification plants, the laying of about 1200 km of
water transmission and distribution pipelines and
installation of about 163 pumps within 26 pumping
stations. The next stage of the project included the
rehabilitation and improvement of the wastewater
system in the city through the installation of about
130 pumps within 27 sewage pumping stations
and the rehabilitation of the major wastewater
treatement plant in the city. The total estimated cost
of these two projects was about 110 million US$
and the Fund extended two separate loans totalling
about 44 million US$ covering about 40% of total
cost.
7. Wastewater Project in Al-Shurouk, Arab Republic
of Egypt:
This project aims at protection of the public health
in Al-Shurouk, one of the newly built towns near
Cairo. It includes the construction of a sewage
treatment plant and effluent water irrigation system
through a design/build (turn-key) project. The Fund
extended a loan of about 21 million US$ covering
about 78% of the project cost (27 Million US$).
8 & 9. Rehabilitation of Water Supply Systems in
Two Towns, Santiago de Cuba and Holguin in
the Republic of Cuba:
These two projects aim at the reduction of the present

shortage of potable water through the rehabilitation
of the two water sypply systems in the two cities of
a total pupulation around 800 thousand inhabitants.
The two projects include the rehabilitation of the
water purification plants, the pumping stations, the
storage tanks in the two cities, as well as the laying
of water distribution pipelines and the installation of
house water meters. The cost of these two projects
was estimated at about 58 US$ and the Fund extended
two separate loans totalling about 26 million US$
covering about 45% of total cost.

مدينتي �سانتياغو دي كوبا وهولغني البالغ عدد �سكانهما الإجمايل
. �ألف ن�سمة يف جمهورية كوبا800 حوايل

10. Shouzhou Environment Rehabilitation Project in
the People’s Republic of China.
This project is considered one of the highly important
projects within the Republic’s plan for integrted
rehabilittion of the environment in the country. It aims
at protecting the public health and improvement of
living standards of the inhabitants of the city through
implementation of flood protection works on Kinglou
River in the city, cleaning of the city’s water lakes,
rehabilitation and expansion of sewerage network,
as well as the construction of sewage treatment plant
in the city. The Fund extended a loan of about 35
million US$ covering about 52% of the project cost
(67 million US$) and the Chinese government will
cover the rest of cost.

 م�شروع �إعادة ت�أهيل البيئة يف مدينة �شوزهو يف جمهورية.10
:ال�صني ال�شعبية

وي�شمل امل�شروعان �إعادة ت�أهيل حمطات التنقية وال�ضخ واخلزانات
يف املدينتني ومتديد �أنابيب توزيع املياه وتركيب عدادات منزلية
 مليون دوالر58  قدرت تكاليف هذين امل�شروعني بحوايل.للمياه
�أمريكي �ساهم ال�صندوق بتمويلهما من خالل تقدمي قر�ضني
 مليون دوالر �أمريكي �أي ما26 منف�صلني بلغ �إجماليهما حوايل
. من التكاليف الإجمالية% 45 يعادل حوايل

يعترب هذا امل�شروع �أحد امل�شاريع الهامة �ضمن خطة جمهورية
 وهو يهدف �إىل،ال�صني ال�شعبية للت�أهيل املتكامل للبيئة يف البالد
حماية ال�صحة العامة وحت�سني نوعية احلياة يف مدينة �شوزهو من
خالل تنفيذ �أعمال درء مياه الفي�ضانات املتكررة من نهر كنغلو �ضمن
 وكذلك تنظيف البحريات فيها و�إعادة ت�أهيل وتو�سعة �شبكة،املدينة
.ال�صرف ال�صحي و�إن�شاء حمطة ملعاجلة مياه املجاري يف املدينة
ي�ساهم ال�صندوق بتمويل هذا امل�شروع الذي تبلغ تكاليفه حوايل
 مليون دوالر35  مليون دوالر �أمريكي بتقدمي قر�ض قدره حوايل67
 ويتوقع.�أمريكي و�سيقوم اجلانب ال�صيني بتغطية بقية التكاليف
ً �إجناز امل�شروع كام
.2011 ال خالل عام

Geographic Distribution Of The Projects Of
Fresh Water And Sanitary Drainage Sectors 2010
Region
Central Asia and Europe
Latin America and the Caribbean
East, South Asia and the Pacific
Arab Countries
West Africa
Central, South & East Africa
Total

13
4
3
29
20
8

Amount
US$
Million
313
36
57
782
163
74

77

1,425

No. of
Loans

التوزيع الجغرافي لم�شاريع قطاعي
2010 مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي
قيمة
القرو�ض
مليون دوالر
313
36
57
782
163
74
1,425

عدد
القرو�ض
13
4
3
29
20
8
77

املنطقة
دول و�سط �آ�سيا و�أوروبا
دول �أمريكا الالتينية والكاريبي
دول �شرق وجنوب �آ�سيا والمحيط الهادي
الدول العربية
دول غرب �أفريقيا
دول و�سط وجنوب و�شرق �أفريقيا
المجموع

 م�شروعا حتديث نظامي توفري مياه ال�شرب و�صرف مياه.6 و5
 وال�صرف ال�صحي يف مدينة بيونغ يانغ عا�صمة،الأمطار
:جمهورية كوريا ال�شعبية الدميقراطية
يعد هذان امل�شروعان معاً تطبيقاً فعلياً ملفهوم الإدارة املتكاملة
 حيث يهدف �إىل تخفيف،للمياه والتي ي�سعى ال�صندوق لتمويلها
 مليون ن�سمة يف العا�صمة3 النق�ص احلاد يف مياه ال�شرب حلوايل
 وكذلك حماية البيئة وال�صحة العامة لل�سكان من �أخطار،بيونغ يانغ
 وقد نفذ هذا امل�شروع على مرحلتني.التلوث مبياه ال�صرف ال�صحي
الأوىل �أجنزت �إعادة ت�أهيل ورفع �أداء نظام توفري مياه ال�شرب
يف املدينة عن طريق توفري املعدات والتجهيزات الالزمة لإعادة
1200ت�أهيل حمطات تنقية املياه ال�ست القائمة ومتديد حوايل
 م�ضخة163 كيلومرت من �أنابيب نقل وتوزيع املياه مع تركيب حوايل
 �أما املرحلة الثانية فتت�ألف من. حمطة لل�ضخ26 جديدة للمياه يف
�أعمال �إعادة ت�أهيل ورفع �أداء نظام ال�صرف ال�صحي يف املدينة
 حمطة27  م�ضخة جديدة يف130 عن طريق تركيب حوايل
ل�ضخ مياه ال�صرف ال�صحي من مناطق خمتلفة يف املدينة وكذلك
 وقد.�إعادة ت�أهيل املحطة الرئي�سة ملعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي
 مليون110 قدرت التكاليف الإجمالية ملرحلتي امل�شروع بحوايل
 و�ساهم ال�صندوق بتمويل املرحلتني بتقدمي قر�ضني،دوالر �أمريكي
 �أي ما، مليون دوالر �أمريكي44 منف�صلني بلغ �إجماليها حوايل
. من التكاليف الإجمالية% 40 يعادل حوايل
 م�شروع ال�صرف ال�صحي ملدينة ال�شروق (جمهورية م�صر.7
)العربية
ًيهدف �إىل حماية ال�صحة العامة يف مدينة ال�شروق املن�ش�أة حديثا
 ويت�ضمن �إن�شاء حمطة للمعاجلة ومنظومة للري باملاء.قرب القاهرة
 وقد قدرت تكاليف.) بناء (مفتاح باليد/املعالج وذلك بنظام ت�صميم
 مليون دوالر �أمريكي ي�ساهم ال�صندوق27 هذا امل�شروع بحوايل
 مليون دوالر21 بتمويله من خالل تقدمي قر�ض مقداره حوايل
. من التكاليف الإجمالية% 78  �أي ما يعادل حوايل،�أمريكي
 م�شروعا �إعادة ت�أهيل نظامي توفري مياه ال�شرب يف مدينتي:9 و8
:)�سانتياغو دي كوبا وهولغني (جمهورية كوبا
يهدف هذان امل�شروعان �إىل تخفي�ض العجز احلايل يف مياه
ال�شرب عن طريق �إعادة ت�أهيل نظامي توفري مياه ال�شرب يف

: م�شروع توفري املياه للقرى والأرياف يف جمهورية مايل.2
يهدف �إىل توفري املياه ال�صاحلة لل�شرب يف خم�س مناطق يف
 ويعترب املرحلة الثالثة من برنامج تزويد الريف،جمهورية مايل
يف البالد مبياه �صاحلة لل�شرب �ساهم ال�صندوق بتمويل كافة
12  وقد بلغت تكاليف املرحلة الثالثة حوايل.املراحل املذكورة
مليون دوالر �أمريكي �ساهم ال�صندوق بتمويلها من خالل تقدمي
 �أي ما يعادل، مليون دوالر �أمريكي11 قر�ض مقداره حوايل
. من التكاليف الإجمالية% 92 حوايل
 م�شروع توفري مياه ال�شرب يف املنت وجرود عالية وا�ستكمال.3
:م�شاريع �أخرى ملياه ال�شرب يف اجلمهورية اللبنانية
يهدف �إىل ت�أمني كميات �إ�ضافية من مياه ال�شرب لتلبية الطلب
املتزايد لل�سكان يف عدد من القرى والبلدان يف منطقتي املنت
 وذلك ب�إن�شاء �سد تخزيني وتطوير م�صادر املياه،وجرود عالية
ومد �أنابيب لنقل وتوزيع مياه ال�شرب يف حوايل ع�شرة مناطق
خمتلفة يف لبنان مبا يف ذلك عدد من حمطات ال�ضخ وخزانات
 وقد قدرت تكاليف. مليون ن�سمة0.5 التوزيع خلدمة حوايل
امل�شروع الإجمالية مبا يف ذلك اخلدمات اال�ست�شارية الهند�سية
 ي�ساهم ال�صندوق بتمويله، مليون دوالر �أمريكي58 بحوايل
، مليون دوالر �أمريكي53 بتقدمي قر�ضني بلغ جمموعهما حوايل
. من التكاليف الإجمالية% 90 �أي ما يعادل حوايل
:) م�شروع توفري املياه ملدينة نواك�شوط (جمهورية موريتانيا.4
يهدف �إىل ت�أمني مياه ال�شرب للعا�صمة نواك�شوط من نهر
 كيلومرت من �أنابيب200  وذلك من خالل مد حوايل.ال�سنغال
 ملمرت و�إن�شاء حمطة1400 و1200 النقل ب�أقطار ترتاوح بني
ً وت�ضمن امل�شروع �أي�ضا،لتنقية املياه وخزانات للتجميع والتوزيع
 و�ساهم.اخلدمات اال�ست�شارية للت�صميم والإ�شراف على التنفيذ
466 ال�صندوق بتمويل هذا امل�شروع الذي قدرت تكاليفه بحوايل
70 مليون دوالر �أمريكي بتقدمي قر�ضني بلغ جمموعهما حوايل
 من �إجمايل تكاليف% 15 مليون دوالر �أمريكي لتغطية حوايل
امل�شروع كما �ساهمت �ست م�ؤ�س�سات �أخرى يف متويل هذا
ً  الذي يتوقع �إجنازه كام،امل�شروع الهام
.2011 ال يف عام
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 امل�ساهم���ة يف متويل م�شاريع املي���اه وال�صرف ال�صحي للمدن.2
.والأرياف يف الدول النامية
 ت�شجي���ع العم���ل على تبني التقني���ات املتقدم���ة ملعاجلة املياه.3
 و�إدارة �أنظمة املي���اه و�إعادة ا�ستخدام مياه،العذب���ة واملبتذلة
.ال�صرف ال�صحي املعاجلة
 دع���م �إمكان���ات املنظم���ات ال�شعبي���ة والإدارات احلكومي���ة.4
ذات العالق���ة والإ�سه���ام يف دع���م ال���وكاالت الدولي���ة ذات
.االخت�صا�ص
:�أف�ضلية ال�صندوق الكويتي ك�أداة متويلية
تبن���ى ال�صندوق مفه���وم التنمية كعملية ت�أخ���ذ باالعتبار مالءمة
الرتتيبات والإجراءات املالية لطبيعة امل�شروعات وو�ضعية الدول
 وقد �أن�ش����أ ال�صندوق نظاماً متمي���زاً يت�صف مبرونة.امل�ستفي���دة
.التدخ���ل يف متويل امل�شروعات وتقدمي قرو����ض ب�شروط مي�سرة
وت�ؤكد ر�ؤية ال�صندوق للجانب الإن�ساين مل�شروعات املياه وال�صرف
.ال�صحي هذا االهتمام
هذا وقد بلغ �إجمايل القرو�ض التي قدمها ال�صندوق منذ ت�أ�سي�سه
 مليون دوالر �أمريكي �إىل1400 لدع���م هذين القطاعني ح���وايل
 وفيما يلي بع�ضاً من. دولة من خمتلف �أنح���اء العامل26 ح���وايل
امل�شاري���ع التي �ساهم ال�صندوق بتمويلها خ�ل�ال ال�سنوات الع�شر
:الأخرية
: م�شروع مياه حو�ض رمال ال�شرقية يف �سلطنة عمان.1
يه���دف �إىل تلبية االحتياجات املائية املختلف���ة ل�سكان �ست مدن
وجممعات �سكانية يف عدد من واليات ال�سلطنة وذلك عن طريق
 كيلو مرت من420  بئر للمياه ومتديد ح���وايل29 حف���ر وجتهي���ز
 خزان���ات للمياه10 �أنابي���ب نق���ل وتوزيع املي���اه و�إن�ش���اء وجتهيز
 وقد بلغت.واخلدمات الهند�سية اال�ست�شاري���ة والدعم امل�ؤ�س�سي
 مليون دوالر �أمريكي �ساهم ال�صندوق90 تكاليف امل�شروع حوايل
 مليون دوالر33 بتمويل���ه من خالل تقدمي قر�ض مق���داره حوايل
. من التكاليف الإجمالية% 37  �أي ما يعادل حوايل،�أمريكي
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دور الصندوق الكويتي
في تطوير قطاعي
المياه والصرف الصحي
يعمل ال�صندوق الكويتي على حت�س �ي ��ن م�ستوى املعي�شة للإن�سان
م � � ��ن خالل تطوي � � ��ر قطاع � � ��ي املياه وال�ص � � ��رف ال�صح � � ��ي يف الدول
 واعتمد ال�صندوق يف نهج �سيا�سته لتحقيق هذا الهدف.النامية
على م � � ��ا حظي به من خربة وا�سعة يف متويل م�شاريع متعددة ويف
.بلدان خمتلفة
ً
اهتماما متزايد ًا لدى
هذا وينال قطاعا املياه وال�ص � � ��رف ال�صحي
ال�صن � � ��دوق نظر ًا النعكا�سات هذين القطاعني املبا�شرة على �صحة
 وعالقتهما املبا�شرة مبتطلبات التنمية االقت�صادية،ورفاه الإن�سان
 خا�صة مع تزايد الطل � � ��ب على املياه النظيفة ودرء،واالجتماعي � � ��ة
.�أخطار التلوث على امل�ستوى العاملي
الأه��داف الرئي�س��ة لل�صن��دوق الكويت��ي من دع��م تنمية
:قطاعي املياه وال�صرف ال�صحي
. تخفيف حدة الفقر وحت�سني م�ستوى املعي�شة لل�سكان.1
 املحافظة على املوارد املائية وتنميتها من خالل تخفي�ض الهدر.2
وتطبيق برامج التوعية العامة وتر�شيد اال�ستهالك واال�ستخدام
الأمث���ل ملياه ال�شرب وحت�سني كف���اءة �أداء من�ش�آت �إنتاج وتوزيع
املياه وجمع ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وتوفري الإمكانات
.الالزمة للت�شغيل ولل�صيانة

The Role of the
Kuwait Fund
In the Development of
Water and Sanitation Sectors

تطوير قطاعي
املياه والصرف الصحي

Development of
Water and Sanitation
Sectors

The

Kuwait Fund is working on improving the
people’s standards of living through dveloping the
water and sanitation sectors in developing countries.
The rationale of the Fund’s strategy to fulfill this
objective was the result of its vast experience in
financing various projects in different countries.
These two sectors are gaining increasing attention
at the Fund due to their reflection on the health and
welfare of the people as well as their direct relation to
the requirements of socio-economic development at a
time of increasing demand for clean water and global
pollution prevention.
The Objectives of the Kuwait Fund’s Policy
in Supporting the Development of Water and
Sanitation Sectors Are:
1. Reduction of poverty and improvement of people’s
living conditions.

الفعالي��ات الرئي�س��ة لل�صندوق الكويت��ي لتطوير قطاعي
:املياه وال�صرف ال�صحي

2. Conservation and development of water resources
through reduction of wastage, public awareness,
rationalization of consumption, the best use of
water, improvement of water production and
distribution as well as collection and treatment of
wastewater structures, in addition to securing the
needs for operation and maintenance.

 تقدمي املعون���ات الفنية لإعداد الدرا�سات واخلطط التوجيهية.1
.ودرا�سات اجلدوى للم�شاريع يف هذين القطاعني

3. Institutional support of authorities responsible for
design, construction and operation and maintenance

 الدع���م امل�ؤ�س�سي للجهات القائمة على ت�صميم وتنفيذ وت�شغيل.3
.و�صيانة مرافق املياه وال�صرف ال�صحي يف الدول النامية

of water and sanitation structures in developing
countries.
Major Activities of the Kuwait Fund in Developing
the Water and Sanitation Sectors:
1. Extending technical assistance to conduct Master
Plans and Feasibility Studies in these two sectors.
2. Participating in financing urban and rural water/
wastewater projects in developing countries.
3.

Encouraging adoption of state-of-the-art
technlologies for water/wastewater treatment,
water management and treated effluent reuse.

4. Fostering the capacity of NGOs and government
instituations and participating in supporting world
agencies concerned with water and environment.
Kuwait Fund As a Preferential Financing Instrument:
The total loans extended by the Fund since its
foundation to support these two sectors amounted to
about 1400 million US$. Some 26 developing countries
worldwide have benefited from these soft loans. The
following projects were amongst those that where cofinanced by the Fund during the last ten years:
1. The Sharqiah Sands Basin Water Supply in the
Sultanate of Oman:
This project aims at securing the water demand
for six small towns in several Omani Wilayas,
through construction and equipping of 29 water
wells, and laying of about 420 km of transmission/
distribution pipelines, construction of 10 water
tanks, consulting engineering services and
institutional support. The Fund extended a loan of
about 33 million US$ covering about 37% of the
project cost (US$ 90).
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