.للقطاعني ودرا�سات اجلدوى للم�شاريع
 امل�ساهمة يف متويل م�شاريع �إن��ت��اج وت��وزي��ع املياه للمدن.2
.والأرياف يف الدول النامية
 ت�شجيع العمل على تبني التقنيات املتقدمة ملعاجلة املياه.3
و�إدارة �أنظمة املياه و�إع��ادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي
.املعاجلة
 دعم �إمكانات املنظمات ال�شعبية والإدارات احلكومية ذات.4
.العالقة والإ�سهام يف دعم الوكاالت الدولية ذات االخت�صا�ص
:�أف�ضلية ال�صندوق الكويتي ك�أداة متويلية
ارت���أى ال�صندوق مفهوم التنمية كعملية ت�أخذ باالعتبار
مالئمة الرتتيبات والإجراءات املالية لطبيعة امل�شروعات
ً فقد �أن�ش�أ ال�صندوق نظاما.وو�ضعية ال��دول امل�ستفيدة
مم��ي��زاً يت�صف مب��رون��ة التدخل يف مت��وي��ل امل�شروعات
 وت�ؤكد ر�ؤي��ة ال�صندوق.وتقدمي قرو�ض ب�شروط مي�سرة
للجانب الإن�ساين مل�شروعات املياه وال�صرف ال�صحي هذا
.االهتمام
هذا وقد بلغ �إجمايل القرو�ض التي قدمها ال�صندوق منذ
 مليون دوالر1400 ت�أ�سي�سه لدعم هذين القطاعني حوايل
. دولة من خمتلف �أنحاء العامل26 �أمريكي �إىل حوايل
وفيما يلي بع�ضاً من امل�شاريع التي �ساهم ال�صندوق بتمويلها
:خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية
: م�شروع مياه حو�ض رمال ال�شرقية يف �سلطنة عمان.1
ويهدف �إىل تلبية االحتياجات املائية املختلفة ل�سكان �ست مدن
وجممعات �سكانية يف عدد من والي��ات ال�سلطنة وذل��ك عن
 كيلو420  بئر للمياه ومتديد حوايل29 طريق حفر وجتهيز
 خزانات10 مرت من �أنابيب نقل وتوزيع املياه و�إن�شاء وجتهيز
.للمياه واخلدمات الهند�سية اال�ست�شارية والدعم امل�ؤ�س�سي
 مليون دوالر �أمريكي90 وقد بلغت تكاليف امل�شروع حوايل
�ساهم ال�صندوق بتمويله من خالل تقدمي قر�ض مقداره حوايل
. مليون دوالر �أمريكي33

دور الصندوق الكويتي في
تطوير قطاعي
المياه والصرف الصحي
�أدرك ال�صندوق الكويتي �أهمية العمل على حت�سني م�ستوى
املعي�شة ل�ل�إن���س��ان م��ن خ�لال تطوير قطاعي امل�ي��اه وال�صرف
 واعتمد ال�صندوق يف نهج �سيا�سته.ال�صحي يف الدول النامية
لتحقيق ه��ذا ال�ه��دف على م��ا حظي ب��ه م��ن خ�برة وا�سعة يف
.متويل م�شاريع متعددة ويف بلدان خمتلفة
ه��ذا وينال قطاعا املياه وال�صرف ال�صحي اهتماما متزايدا
لدى ال�صندوق نظرا النعكا�سات هذين القطاعني املبا�شرة على
 وعالقتهما املبا�شرة مبتطلبات التنمية،�صحة ورفاه الإن�سان
 خا�صة مع تزايد الطلب على املياه،االقت�صادية واالجتماعية
.النظيفة ودرء �أخطار التلوث على امل�ستوى العاملي
الأهداف الرئي�سية لل�صندوق الكويتي من دعم تنمية قطاعي
:املياه وال�صرف ال�صحي
. تخفيف حدة الفقر وحت�سني م�ستوى املعي�شة لل�سكان.1
 املحافظة على امل���وارد املائية من خ�لال تخفي�ض الهدر.2
وتطبيق برامج التوعية العامة واال�ستخدام الأمثل ملياه ال�شرب
وحت�سني كفاءة �أداء من�ش�آت �إنتاج املياه بتوفري الإمكانات
.الالزمة لل�صيانة �إ�ضافة �إىل حتديثها وتطويرها
 الدعم امل�ؤ�س�سي للجهات القائمة على ت�صميم وتنفيذ وت�شغيل.3
.و�صيانة مرافق املياه وال�صرف ال�صحي يف الدول النامية
الفعاليات الرئي�سية لل�صندوق الكويتي لتطوير قطاعي املياه
:وال�صرف ال�صحي
 تقدمي املعونات الفنية لإعداد الدرا�سات واخلطط التوجيهية.1

تطوير قطاعي
المياه والصرف الصحي

Development of
Water and
Sanitation Scctors

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

The Kuwait Fund has realized the significance of

improving the people’s standards of living through
developing 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.

Major Activities of the Kuwait Fund in
Developing the Water and Sanitation Sectors:
1. Extending technical assistances to conduct
relevant Master Plans and Feasibility Studies.
2. Participating in financing urban and rural water
projects and, water production and distribution
schemes in developing countries.
3. Encouraging adoption of state-of-theart technologies for water treatment, water
management and treated effluent reuse.
4. Fostering the capacity of NGOs and government
institutions and participating in supporting world
agencies concerned with water and environment.
Kuwait Fund as a Preferential Financing
Instrument:

The objectives of the Kuwait Fund’s Policy
in Supporting the Development of Water and
Sanitation Sectors:

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 benefitted from these
soft loans. The following projects were amongst
those that where financed by the Fund during the
last ten years:

1. Reduction of poverty and improvement in
people’s living conditions.

1. The Sharqiah Sands Basin Water Supply in the
Sultanate of Oman:

2. Conservation of water resources through
reduction of wastage, public awareness, the best
use of water and improvement of water/wastewater
structures.

This project aims at securing the water demand
for six small towns in several Omani Wilayas,
through construction/equipping of 29 water wells,
and laying of about 240 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).

3. Institutional support of authorities responsible
for design, construction and operation and
maintenance of water and sanitation structures in
developing countries.

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 the stage cost (12 million US$).
3. Wastewater Project in Pralin Island, Republic of
Seychelles:
This project aims at protection of the public health
in the region through construction of a sewer
network and two wastewater treatment plants,
laying of about 60 km of pipelines and construction
of about 20 lifting stations. The Fund’s loan
extended to finance the project was about 9 million
US$ covering about 45% of the project cost (20
million US$).
4. Potable Water Supply to Nouakchott, Republic
of Mauritania:
This project aims at securing potable water for
Nouakchott, the capital of Mauritania from
Senegal River, through laying of about 200 km
of transmission pipelines of different diameters
(1200 – 1400 mm), and the construction of water
purification plant and storage/distribution tanks.
The project also included consulting engineering
services. The Fund contributed to this project
through two loans totalling about 70 million
US$, 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 2010.

5 & 6 Renovation of Water Supply and Storm
Water Drainage Systems and Modernization
of Sewerage System in the City of Pyongyang,
Democratic People’s Republic of Korea:
These two projects together are example of
integrated projects which the Fund seeks to finance.
The first project contributes to the reduction of
severe shortage of potable water needed for about
3 million capita inhabiting the city. Equipment
needed to renovate six water purification plants as
well as installation of about 800 pumps of different
capacities were secured for this project. Laying of
about 1200 km of water distribution pipelines and
installation of control system as well as institutional
support were also parts of this project. The Fund
extended a loan of about 22 million US$ covering
about 39% of the project cost (56 million). The
second project aims at comprehensive rehabilitation
of sewerage system in the city through replacement
of 163 existing old sewage pumps within 26
pumping stations, and renewal and modernization
of these stations to protect the city from pollution
taking place now due to recurrent discharges of raw
sewage into different parts of the city. The Fund
extended a loan of about 22 million US$ covering
about 48% of the project cost (46 million US$).
7.
Wastewater Project in Al-Shurouk, Arab
Republic of Egypt :
This project aims at protection of the public health
in Al-Shurouk, one of the newly built towns near
Cairo. It includes the construction of a sewage
treatment plant and effluent water irrigation system
through a design/build (turn-key) project. The Fund
extended a loan of about 21 million US$ covering
about 78% of the project cost (27 Million US$).

8. Rehabilitation of Water Supply System in
Santiago de Cuba, Republic of Cuba.

 م�شروع �إعادة ت�أهيل نظام مياه ال�شرب يف مدينة �سانتياغو دي.8
:(كوبا )جمهورية كوبا

This project aims at upgrading the existing water
supply system in the city through rehabilitation of
water wells, water purification plants and water
transmission and distribution pipelines, as well
as consulting engineering services. The Fund
extended a loan of about 11 million US$ covering
about 69% of the project cost (16 million US$).

وي��ه��دف �إىل رف��ع ك��ف��اءة نظام توفري مياه ال�شرب وحت�سني
خدمات توفري املياه ل�سكان املدينة عن طريق �إعادة ت�أهيل �آبار
املياه وحمطات التنقية و�أنابيب نقل وتوزيع املياه واخلدمات
 مليون دوالر16  وتبلغ تكاليف هذا امل�شروع حوايل.اال�ست�شارية
�أمريكي �ساهم ال�صندوق بتمويله من خالل تقدمي قر�ض مقداره
. مليون دوالر �أمريكي11 حوايل

9. Shouzhou Environment Rehabilitation Project,
the People’s Republic of China.

 م�شروع اع��ادة ت�أهيل البيئة يف مدينة �شوزهو يف جمهورية.9
ال�صني ال�شعبية

This project is considered one of the highly
important projects within the Republic’s plan for
integrated rehabilitation of the environment in the
country. It aims at protection of 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 and 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 53% of the project cost (67 million US$).
Geographic Distributionof The Projects Of Fresh
Water And Sanitary Drainage Sectors 2008
Region

No. of
Loans

Central Asia and Europe
Latin America and the Caribbean
East, South Asia and the Pacific
Arab Countries
West Africa
Central, South & East Africa

13
3
2
27
19
8

Total

72

Amount
US$ Million

%

322
22
37
774
148
91

23
1.5
2.5
56
10.5
6.5

1.394

100

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
 وكذلك تنظيف البحريات فيها و�إعادة، كنغلو �ضمن املدينة
ت�أهيل وتو�سعة �شبكة ال�صرف ال�صحي و�إن�شاء حمطة ملعاجلة
 ي�ساهم ال�صندوق بتمويل هذا امل�شروع.مياه املجاري يف املدينة
 مليون دوالر �أمريكي بتقدمي قر�ض67 الذي تبلغ تكاليفه حوايل
 مليون دوالر �أمريكي و�سيقوم اجلانب ال�صيني35 قدره حوايل
 ويتوقع اجناز امل�شروع كامال خالل عام.بتغطية بقية التكاليف
.2010
التوزيع اجلغرايف مل�شاريع قطاعي
2008 مياه ال�شرب و ال�صرف ال�صحي
الن�سبة
املئوية
%

قيمة
القرو�ض
مليون دوالر

عدد
القرو�ض

23
1.5
2.5
56
10.5
6.5

322
22
37
774
148
91

13
3
2
27
19
8

دول و�سط �آ�سيا و�أوروبا
دول �أمريكا الالتينية و الكاريبي
دول �شرق وجنوب �آ�سيا و املحيط الهادي
الدول العربية
دول غرب �أفريقيا
دول و�سط وجنوب و�شرق �أفريقيا

100

1.394

72

املجموع

املنطقة

 حتديث نظام توفري املياه و�صرف مياه الأمطار يف مدينة. 6 و5
 وم�شروع،بيونغ يانغ يف جمهورية كوريا الدميقراطية ال�شعبية
:ال�صرف ال�صحي فيها
يعد هذان امل�شروعان معاً مثاالً عن امل�شاريع املتكاملة التي
 والأول ي�سهم يف تخفيف النق�ص.ي�سعى ال�صندوق لتمويلها
 مليون ن�سمة يقطنون3 احل��اد يف مياه ال�شرب حل��وايل
املدينة حيث مت توفري املعدات الالزمة ل�ست حمطات
 م�ضخة خمتلفة ال�سعات800 لتنقية املياه وتركيب حوايل
 كيلومرت من �أنابيب �شبكة التوزيع1200 ومتديد حوايل
�إ�ضافة لرتكيب نظام املراقبة والتحكم وتوفري الدعم
56  وبلغ �إجمايل تكاليف م�شروع املياه حوايل.امل�ؤ�س�سي
22 مليون دوالر �أمريكي بينما بلغ قر�ض ال�صندوق حوايل
مليون دوالر �أمريكي �شاملة تكاليف �إعداد درا�سة جدوى
 �أما امل�شروع الثاين فهدف �إىل �إع��ادة الت�أهيل.امل�شروع
 وذلك بابدال،ال�شامل لنظام ال�صرف ال�صحي يف املدينة
 حمطة26  م�ضخة قدمية ملياه املجاري يف163 حوايل
لل�ضخ وجتديد وحتديث تلك املحطات حلماية العا�صمة
من التلوث نتيجة الت�صرفات املتكررة ملياه املجاري غري
 وقد بلغت تكاليف، املعاجلة �إىل خمتلف �أرج��اء املدينة
 مليون دوالر �أمريكي46 هذا امل�شروع التقديرية حوايل
�ساهم ال�صندوق بتمويله من خالل تقدمي قر�ض مقداره
. مليون دوالر �أمريكي22 حوايل
 م�شروع ال�صرف ال�صحي ملدينة ال�شروق )جمهورية م�صر.7
(العربية
و يهدف �إىل حماية ال�صحة العامة يف مدينة ال�شروق املن�ش�أة
 ويت�ضمن �إن�شاء حمطة للمعاجلة ومنظومة.حديثا قرب القاهرة
 وقد.(بناء )مفتاح باليد/للري باملاء املعالج وذلك بنظام ت�صميم
 مليون دوالر �أمريكي27 قدرت تكاليف هذا امل�شروع بحوايل
ي�ساهم ال�صندوق بتمويله من خالل تقدمي قر�ض مقداره حوايل
. مليون دوالر �أمريكي21

: م�شروع توفري املياه للقرى والأرياف يف جمهورية مايل.2
ويهدف �إىل توفري املياه ال�صاحلة لل�شرب يف خم�س مناطق
 و يعترب املرحلة الثالثة من برنامج تزويد،يف جمهورية مايل
الريف يف البالد مبياه �صاحلة لل�شرب �ساهم ال�صندوق
 وقد بلغت تكاليف املرحلة.بتمويل كافة املراحل املذكورة
 مليون دوالر �أمريكي �ساهم ال�صندوق12 الثالثة ح��وايل
 مليون11 بتمويلها من خالل تقدمي قر�ض مقداره حوايل
.دوالر �أمريكي
 م�����ش��روع ال�����ص��رف ال�صحي يف ج��زي��رة ب��رال�ين )جمهورية.3
:(�سي�شل
ويهدف �إىل حماية ال�صحة العامة واحلد من انت�شار الأمرا�ض
والأوب��ئ��ة يف املنطقة وذل��ك ب�إن�شاء �شبكة لل�صرف ال�صحي
 كيلو مرت60 وحمطتني ملعاجلة مياه املجاري ومتديد ح��وايل
 وقد بلغت. حمطة لرفع املياه20 من امل�صارف و�إن�شاء حوايل
 مليون دوالر �أمريكي �ساهم ال�صندوق20 تكاليف امل�شروع حوايل
 مليون دوالر9 بتمويله من خالل تقدمي قر�ض مقداره حوايل
.�أمريكي
:( توفري املياه ملدينة نواك�شوط )جمهورية موريتانيا.4
يهدف هذا امل�شروع �إىل ت�أمني مياه ال�شرب للعا�صمة مدينة
200  وذلك من خالل مد حوايل.نواك�شوط من نهر ال�سنغال
1400  و1200 كيلو مرت من �أنابيب النقل ب�أقطار ترتاوح بني
،ملمرت و�إن�شاء حمطة لتنقية املياه وخزانات للتجميع والتوزيع
وت�ضمن امل�����ش��روع �أي�ضا اخل��دم��ات اال�ست�شارية للت�صميم
.والإ�شراف على التنفيذ
و�ساهم ال�صندوق بتمويل هذا امل�شروع الذي قدرت تكاليفه
 مليون دوالر �أم��ري��ك��ي بتقدمي قر�ضني بلغ466 ب��ح��وايل
 مليون دوالر �أمريكي لتغطية حوايل70 جمموعهما حوايل
 من �إجمايل تكاليف امل�شروع كما �ساهمت �ست م�ؤ�س�سات15٪
ً  الذي يتوقع اجنازه كام،�أخرى يف متويل هذا امل�شروع الهام
ال
.2010 يف عام

