بيانات �أ�سا�سية عن ال�صندوق حتى 2008/9/30
بيانات �أ�سا�سية عن ال�صندوق
ر�أ�س املال املقرر و املدفوع

6600

قيمة القرو�ض

14284

�إجمايل امل�سحوبات من القرو�ض

11650

�إجمايل امل�سدد من القرو�ض

6514

النقل

قيمة منح ال�صندوق

315

الطاقة

قيمة املعونات الفنية

35

الزراعة

قيمة منح حكومة دولة الكويت

756

عدد القرو�ض

744

عدد الدول امل�ستفيدة من القرو�ض

101

بنوك التنمية

عدد منح ال�صندوق

162

االجتماعي

عدد املعونات الفنية

44

�أخرى

عدد منح حكومة دولة الكويت

34

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

74

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

38

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

23

التوزيع القطاعي لقرو�ض ال�صندوق
حتى 2008/9/30
35.58%
24.3%
12.85%
8.29%
9.76%
2.48%
3.23%
2.58%
0.93%

ال�صناعة
املياه و ال�صرف ال�صحي
االت�صاالت

التوزيع اجلغرافـي لقرو�ض ال�صندوق
حتى 2008/9/30
54.19%
19.46%
6.41%
10.09%
7.27%
2.58%

مليون دوالر �أمريكي

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

القرو�ض املعقودة حتى 2008/9/30
القيمة
عدد
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول
القرو�ض مليون U.S $
7740.26
285
الدول العربية
1441.37
129
دول غرب افريقيا
1039.15
98
دول و�سط و جنوب و �شرق افريقيا
794.190
دول �شرق و جنوب �آ�سيا و املحيط الهادي 143
915.31
52
دول و�سط �آ�سيا و �أوروبا
368.09
37
دول �أمريكا الالتينية و البحر الكاريبي
14283.87 744
املجموع

جمهورية تونس ودولة الكويت
شركاء في التنمية

نشاط الصندوق الكويتي
في جمهورية تونس
يف اط���ار ال���رواب���ط ال��وث��ي��ق��ة ال��ت��ي جت��م��ع ب�ين دول���ة الكويت
وج��م��ه��وري��ة ت��ون�����س ،و�أوا����ص���ر الإخ�����اء ب�ين �شعبي البلدين،
ك���ان م�����ش��روع ك��ه��رب��اء ح��ل��ق ال����وادي ه��و �أول م�����ش��روع ي�ساهم
ال�صندوق الكويتي يف متويله يف تون�س ..ومنذ ذلك الوقت
�أي عام  1963وحتى الآن مل تتوقف م�ساعدات ال�صندوق
يف هذا البلد ال�شقيق ..حيث بلغ اجمايل قرو�ضه للحكومة
التون�سية ح���وايل  488م��ل��ي��ون دوالر �أم��ري��ك��ي �ساهمت يف
ً
م�شروعا ما بني م�شروعات يف القطاع الزراعي
متويل 31
ك���وادي جم����ردة� ..أو خ��ط��وط نقل ال��غ��از� ،أو حم��ط��ات توليد
الطاقة� ..أو حت�سني �شبكات الطرق ..و�إقامة �سدود وج�سور
وم�صانع ..وخطوط �سكك حديدية وغريها.

مشاريع ساهم
الصندوق بتمويلها
� - 1إن�شاء معهدين عاليني للدرا�سات التكنولوجية
يف قليبية ومدنني
يهدف امل�شروع �إىل ت�أهيل الكوادر الوطنية املحلية يف جمال
ال���درا����س���ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة يف ق��ط��اع��ات الإع���ل��ام والتجارة
وال�����ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة وال��ت��ج��ه��ي��زات ال��ب��ح��ري��ة واملعدات
ً
دعما
ال��ف�لاح��ي��ة والإع�ل�ام���ي���ة ،وه����ذه ال��ت��خ�����ص�����ص��ات ت��ع��ت�بر
للحركة الإقت�صادية وال�صناعية يف ال��ب�لاد مم��ا ي����ؤدي �إىل
خلق فر�ص عمل جديدة للمواطنني للم�ساهمة يف الإقت�صاد
الوطني الذي يعتمد على ال�صناعة وال�سياحة.
ي�شمل امل�����ش��روع �إن�����ش��اء وجتهيز م��ب��اين ملعهدين للدرا�سات

التكنولوجية يف منطقتي قليبية وم��دن�ين ،وذل���ك �ضمن
ج��ه��ود احل��ك��وم��ة التون�سية يف ت�شييد جم��م��وع��ة م��ن هذه
املعاهد على م�ستوى الدولة.
 - 2الطرق الفرعية
يهدف امل�شروع �إىل رفع كفاءة �شبكة الطرق الفرعية (امل�سالك
الفالحية والزراعية) يف البالد ،وملقابلة الطلب على النقل،
وت���أم�ين ط��رق �صاحلة للإ�ستخدام ط��وال العام ويف جميع
الأحوال اجلوية ،وذلك بهدف تن�شيط الإنتاج الزراعي وربط
مناطق الإنتاج بالإ�ستهالك ورب��ط �شبكة الطرق الفرعية
بالرئي�سية يف البالد ،بالإ�ضافة �إىل فك عزلة املناطق البعيدة
ً
ً
إقت�صاديا ،مما
إجتماعيا و�
وربطها باملراكز الإدارية وتنميتها �
ي�ساهم بخدمة التنمية الإقت�صادية يف البالد ب�شكل عام.
ي�����ش��م��ل امل�������ش���روع امل���ق�ت�رح حت�����س�ين وت����أه���ي���ل  187طريقاً
ً
(م�سلكا) ف��رع��ي ً��ا ،م��وزع��ة على  15والي���ة يف ال��ب�لاد ،ويبلغ
طولها الإج��م��ايل  510كيلومرت ،وم��ن امل��ت��وق��ع �أن ت�شمل
�أعمال الهند�سة املدنية يف ردم احلفر والت�شققات الكبرية
امل���وج���ودة ع��ل��ى �أ���س��ط��ح ال��ط��رق احل��ال��ي��ة ،و�إ���ض��اف��ة طبقات
ً
ف�ضال عن تزويد الطرق بجميع
الر�صف والتعبيد الالزمة،
م�ستلزمات ت�صريف امل��ي��اه و�أع��م��ال ال�سالمة امل��روري��ة ،كما
ي�شمل امل�شروع اخلدمات الهند�سية الإ�ست�شارية.

القرو�ض املعقودة مع جمهورية تون�س حتى 2008/9/30
رقم

ا�سم امل�شروع

1
2
3
4

كهرباء حلق الوادي (املرحلة الأوىل)
�إحياء وادي جمردة (املرحلة الأوىل)
كهرباء حلق الوادي (املرحلة الثانية)
�إحياء وادي جمردة (املرحلة الثانية)
خط �أنبوب نقل الغاز الطبيعي من حقل
البورما �إىل قاب�س
�إن�شاء موانئ ال�صيد يف ال�شابة و�سفاق�س وجرجي�س
تطوير مناجم الفو�سفات
برنامج عمليات بنك التنمية االقت�صادي
التون�سي 1977 - 1975
تطوير مطار تون�س قرطاج
طريق تون�س  -تركي
ج�سر بنزرت
انتاج وتوزيع املياه ب�شمال تون�س
منجم فو�سفات كاف ال�شفاير
�سد �سيدي �سامل
الطريق ال�سريع تركي  -احلمامات
طريق �سيدي عمر بوحجلة  -ال�صخرية
انتاج وتوزيع املياه بوالية بنزرت

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

الري مبياه املجاري املكررة
تطوير ال�سكك احلديدية بال�ضواحي
اجلنوبية لتون�س العا�صمة
جتفيف �سهول بحرية �أ�شكل
�سد �سليانة للري
تطهري تون�س الكربى (املرحلة الثالثة)
اخلط احلديدي بني قاب�س ومدنني
برنامج التنمية الريفية املندجمة
مياه ال�شرب لتون�س الكربى (املرحلة
الثانية)
�صيانة م�صانع ال�شركة ال�صناعية
للحام�ض الفو�سفوري والأ�سمدة
طريق احلمامات  -م�ساكن ال�سريع
حت�سني �شبكة الطرق
ال�سدود التلية و�سد �سفي�سفة
ان�شاء و جتهيز معهدين عاليني للدرا�سات
التكنولوجية
تطوير امل�سالك الفالحية
املجموع

تاريخ
توقيع االتفاقية

القيمة
(دوالر امريكي)

1963/12/21
1963/12/21
1967/01/21
1970/07/28

13.303.902
7.000.000
15.940.857
11.200.000

3.150.000 1971/02/18
9.975.000 1974/03/25
7.000.000 1974/10/14
8.705.660 1975/04/06
1975/10/22
1976/02/15
1976/02/15
1977/12/14
1979/01/25
1981/03/28
1981/03/28
1981/04/25

14.000.000
12.073.105
7.875.000
24.500.000
20.632.125
13.402.578
9.630.495
11.046.590

17.657.050 1981/06/22
11.182.726 1981/12/24
22.700.669 1982/02/04
1982/11/08
1983/04/15
1984/5/10
1984/06/27
1986/03/26

8.369.037
25.559.950
16.952.890
2.129.831
31.500.000

21.746.546 1987/04/10
22.746.546 1989/06/28
34.711.633 1990/06/26
23.088.408 1996/04/26
14.720.911 2000/04/18
21.000.000 2006/11/27
24.500.000 2007/11/29
488.163.693

