-2مستشفى العقبة الجديدة:

بيانات أساسية عن الصندوق حتى2009/02/28
مليون
(دوالر �أمريكي )

بيانـــات �أ�سا�سيــــة

ر�أ�س املال املقرر واملدفوع
قيمة القرو�ض
�إجمايل امل�سحوبات من القرو�ض
�إجمايل امل�سدد من القرو�ض
قيمة منح ال�صندوق
قيمة املعونات الفنية
قيمة منح حكومة دولة الكويت
عدد القرو�ض
عدد الدول امل�ستفيدة من القرو�ض
عدد منح ال�صندوق
عدد املعونات الفنية
عدد منح حكومة دولة الكويت
عدد الدول و امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من منح ال�صندوق
عدد الدول و امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من املعونات الفنية
عدد الدول و امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من منح حكومة دولة الكويت

(US$) MILLION

6600
14444
11934
6659
316
36
756
748
101
163
46
34
75
37
23

المملكة األردنية و دولة الكويت
شركاء في التنمية

القروض المقدمة من الصندوق الكويتي حتى2009/02/28
الــــدول

عدد
الدول

عدد
القرو�ض

دول عربية
دول غرب �أفريقيا
دول و�سط وجنوب و �شرق �إفريقيا
دول �شرق و جنوب �آ�سيا و املحيط الهادي
دول و�سط �آ�سيا و �أوروبا
دول �أمريكا الالتينية و البحر الكاريبي
املجموع

16
19
21
18
16
11
101

288
129
99
143
52
37
748

قيمة القرو�ض
)مليون(
دوالر �أمريكي
7860
1441
1064
2796
915
368
14444

www.kuwait-fund.org

الصندوق الكويتي و المملكة األردنية

القروض المقدمة من الصندوق الكويتي
للمملكة األردنية الهاشمية
حتى2009/02/28

ولالنجاز أساس
ي��رت�ب��ط ال �� �ص �ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي للتنمية االق �ت �� �ص��ادي��ة العربية
واململكة الأردن �ي��ة الها�شمية بعالقات وثيقة وعميقة جتلت
ب�شكل وا�ضح من خالل التعاون امل�ستمر واملتطور بني اجلانبني
منذ عام  1962عندما وقع ال�صندوق الكويتي �أول اتفاقية مع
اململكة الأردنية مببلغ  6.6مليون دوالر �أمريكي لتمويل م�شروع
ً
قائما منذ ذلك التاريخ وحتى
وادي الريموك والتعاون مازال

م�سل�سل
1
2
3
4
5
6

يومنا هذا بف�ضل احلكمة والتفاهم الذي ي�سود العالقات بني

7

القيادتني يف الكويت والأردن .

8

ومن اجلدير بالذكر �أن ال�صندوق الكويتي قدم للمملكة الأردنية
ً
قر�ضا بلغت قيمتها االجمالية  454.5مليون
حتى الآن 22

9

دوالر �أمريكي  ،ه��ذا باال�ضافة اىل  4منح قدمها ال�صندوق

10

بلغت قيمتها االجمالية 6.54مليون دوالر �أمريكي.

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

ري غور ال�صافـي

24

ا�ســـم امل�شـــروع

وادي الريموك ( املرحلة الأوىل )
مناجم الفو�سفات
كهرباء القد�س
فندق القد�س ال�سياحي
فندق الأردن ال�سياحي
نهر الزرقاء
حمطة كهرباء احل�سني البخارية
برنامج عمليات بنك الإمناء ال�صناعي
لل�سنوات 1977-1974
برنامج عمليات بنك الإمناء ال�صناعي
لل�سنوات 1978-1976
زيادة �إنتاج الفو�سفات يف مناجم احل�سا
(م�صنع رقم )2
زيادة �إنتاج الفو�سفات و تو�سيع طاقة
الإنتاج
حمطة كهرباء احل�سني احلرارية
و�شبكة النقل (املرحلة الثانية)
الأ�سمدة الفو�سفاتية
�إنتاج البوتا�س
مياه عمان
ري غور ال�صايف
الطاقة الكهربائية الرابع
الطاقة الكهربائية اخلام�س
تعلية �سد امللك طالل
تطوير احلو�ض ال�سفلي لنهر الزرقاء
�إن�شاء طريق وادي اليتم � -ساحل العقبة
اجلنوبي
مناجم فو�سفات ال�شيدية
حمطة توليد كهرباء ال�سمرا
م�ست�شفى العقبة
املجموع

المعونات الفنية و المنح المقدمة
للمملكة األردنية الهاشمية
حتى2009/02/28

تاريخ توقيع
االتفاقية

(دوالر �أمريكي )

مليون

1962/04/03

6.6

1

1962/04/03

10.4

2

1964/02/05

0.8

1964/02/05

0.6

3

1965/03/08

0.3

4

1972/03/14

16.1

1973/06/25

10.5

1974/07/17

3.5

1976/05/02

8.7

1976/08/19

25.0

1977/06/05

31.1

1977/12/14

20.6

1979/01/25

10.1

1979/01/25

35.0

1981/11/04

24.5

1981/11/04

23.0

1982/01/25

20.7

1982/11/08

35.0

1983/08/30

35.0

1986/04/15

2.7

1987/05/14

10.4

1989/06/15

0.9

2005/03/09

70.0

2005/12/21

52.5
454.5

م�سل�سل

�إ�سم امل�شـــــروع

تنمية الرثوة احليوانية
درا�سة تكاملية لتطوير حقل
الري�شة الغازي
جتهيز و ت�شييد الأكادميية العلمية
درا�سات اجلدوى مل�شروع �إن�شاء حمطة
معاجلة مياه الن�ضح يف مدينة عمان
املجموع

تاريخ توقيع
االتفاقية

(دوالر �أمريكي )

مليون

1972/12/27

0.175

2004/09/06
2005/06/04
2008/03/03

مشاريع متميزة

-1محطة توليد كهرباء السمرا:

0.525
5.000
0.840
6.540

