الكويت ولبنان � ...سوا على احللو واملر
لي�س هذا عنوان حملة �إعالمية يطلقها ال�صندوق الكويتي عن م�ساهماته
يف لبنان وح�سب  ،ولكنه تعبري دقيق عن متانة وقوة العالقات بني ال�شعبني
ال�شقيقني والتي توطدت عرب ال�سنني ...ومنذ �أن ب��د�أ ال�صندوق الكويتي
برناجمه الإمنائي ك�شريك يعتمد عليه يف لبنان منذ عام .1966
وع�ل��ى م��دى تلك ال�ف�ترة ق��دم ال�صندوق الكويتي للبنان  17قر�ضا تبلغ
قيمتها حوايل  548مليون دوالر �أمريكي.
وتتنوع امل�شروعات التي ي�ساهم ال�صندوق يف متويلها  ،وت�شمل قطاعات
عديدة منها الطاقة والنقل واملوا�صالت و�شق الطرق.
وقد �أكد ال�صندوق الكويتي ومنذ ا�ستقرار لبنان بعد احلرب الأهلية على
�شراكته معها من �أجل �إعادة الأعمار والتنمية  ،ومن ثم ف�إنه �ساهم يف �إن�شاء
الأبنية التعليمية واملراكز ال�صحية وذلك يف �إطار منحة دولة الكويت للبنان
ً
قطاعيا
البالغة  300مليون دوالر التي تهدف �إىل تغطية م�شاريع متنوعة
ً
وجغرافيا.

منحة حكومة دولة الكويت وامل�شاريع املنفذة مع جمل�س الإمناء و الإعمار
رقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ا�سم امل�شروع
�آبار مياه ال�شرب يف البقاع الغربي
ا�ستكمال طريق رياق  -بعلبك
حتويرة الطريق العام يف بلدة البرية (ال�شوف)
�إعادة ت�أهيل املراكز ال�صحية و امل�ست�شفيات يف خمتلف مناطق لبنان
�آبار املياه يف البقاع و اجلنوب
�إن�شاء املركز اللبناين للدعم النف�سي /بريوت
املياه و ال�صرف ال�صحي يف قرى ال�شحار و جوارها
�إمنائي يف البقاع الغربي  /مركز تو�ضيب وتربيد
�إن�شاء خط �إمداد رئي�سي وحمطة لتكرير مياه الأمطار يف قرنايل
حت�سني التيار الكهربائي يف عكار
�إعادة ت�أهيل �شارع �سوريا وطريق املهاجرين يف باب التبانه  -طرابل�س
�إن�شاء مركز �صحي يف بلدة رحبا
�إن�شاء مركز تو�ضيب وتربيد املنتوجات الزراعية يف عكار
متديد �شبكات مياه ال�شرب يف البداوي
ان�شاء مركز �إمنائي اقت�صادي اجتماعي يف القرى املحاذية لنهر البارد
�إن�شاء مركز طوارئ يف �شمال لبنان
متديد �شبكات لل�صرف ال�صحي يف القرى الواقعة �شمال غرب طرابل�س
ان�شاء مدار�س يف ال�ضاحية اجلنوبية
تنفيذ �أعمال الطرق الرئي�سية يف ال�ضاحية اجلنوبية
ت�صريف مياه ال�صرف ال�صحي يف ميناء الأوزاعي يف ال�ضاحية اجلنوبية
ان�شاء مركزين اجتماعيني يف املريجة و برج الرباجنة يف ال�ضاحية اجلنوبية

املبلغ املخ�ص�ص
بالدوالر الأمريكي
37.000.000
20.000.000
750.000
4.500.000
3.900.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
100.000
6.000.000
3.000.000
1.000.000
2.500.000
4.000.000
2.500.000
2.000.000
6.000.000
15.000.000
7.500.000
100.000
4.200.00

م�شاريع ال�صندوق الكويتي مع جمل�س الإمناء و الإعمار
رقم

ا�سم امل�شروع

املبلغ املخ�ص�ص
بالدوالر الأمريكي

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

�إن�شاء مركز للطوارئ الحتاد بلديات ال�ضاحية اجلنوبية
�إنارة ال�شوارع يف ال�ضاحية اجلنوبية
�إن�شاء قاعة متعددة الأغرا�ض يف منطقة الغبريي يف ال�ضاحية اجلنوبية
الطريق الدائري يف منطقة �صور احلدودية و طريق جبال البطم  -ال�شعيتية يف ق�ضاء �صور
مياه ال�شرب و ال�صرف ال�صحي يف ق�ضاء �صور
�إن�شاء مركز �إمنائي و اقت�صادي و اجتماعي يف ق�ضاء �صور
طرقات رئي�سية يف ق�ضاء بنت جبيل
مياه ال�شرب و ال�صرف ال�صحي يف ق�ضاء بنت جبيل
ال�صرف ال�صحي يف ق�ضاء بنت جبيل (تبنني  -جميجمة  -برع�شيت � -شقراء)
مركز طوارئ لإحتاد بلديات بنت جبيل
�إن�شاء طرق رئي�سية وتوابعه يف جمموعة النبطية
املياه و ال�صرف ال�صحي يف جمموعة النبطية
�إعادة ت�أهيل قلعة �شقيف يف ق�ضاء النبطية
�إن�شاء مركز �إمنائي و اقت�صادي و اجتماعي يف ق�ضاء بنت جبيل

3.500.00
1.500.000
4.000.000
3.700.000
2.600.000
3.000.000
1.900.000
2.200.000
14.000.000
2.350.000
3.850.000
2.200.000
2.000.000
3.000.000

منحة حكومة دولة الكويت وامل�شاريع املنفذة مع الهيئة العليا للإغاثة
رقم

ا�سم امل�شروع

املبلغ املخ�ص�ص
بالدوالر الأمريكي

1

ترميم مبنى مدر�سة مار يوحنا املعمدان عني الريحانه  -ق�ضاء ك�سروان

200.000

2

�إعادة ت�أهيل وترميم متحف �شهداء بلدة قانا وجتهيز مكتبة جوزيف
مغيزل يف تبنني جنوب لبنان

100.000

3

ان�شاء فرن للمعجنات وت�أهيل مبنى املركز الرتفيهي و الرتبوي للأطفال
ذوي االحتياجات اخلا�صة يف بريوت

100.000

4

توريد و تركيب ثالث مولدات كهربائية لبئري كفيفان وبجدرفل يف ق�ضاء
البرتون و مولد لبئر �ضمن بلدية الكقري يف ق�ضاء حا�صبيا

100.000

5

ت�أهيل وتو�سعة مركز بعلبك للرعاية و التنمية

1.000.000

6

ان�شاء مركز �صور للرعاية و التنمية

1.000.000

7

مربة الإمام علي لاليتام /ملج�أ و مدر�سة للأيتام يف معروب  -اجلنوب

1.000.000

8

ان�شاء �شبكات ري رئي�سية يف بلدتي حد�شيت و ح�صرون  -ق�ضاء ب�شري

300.000

9

املنهج الدرا�سي املوازي ملدار�س بريوت

160.000

تو�سعة وجتهيز مركز اال�ست�شفاء الداخلي للجمعية اللبنانية لرعاية
10
املعوقني ال�صرفند  -اجلنوب

1.000.000

� 11إعادة ت�أهيل مدرية �سان جورج �سكول يف را�شيا  -البقاع الغربي

60.000

� 12إن�شاء م�شغل للمر�أة التي ال معيل لها يف ال�ضاحية اجلنوبية

50.000

 13ان�شاء مرافق ريا�ضية يف نادي عم�شيت

700.000

 14جتهيز الهيئة العليا للإغاثة بنظام �أر�شفة �آيل

40.000

 15ان�شاء مرافق لل�سكن الداخلي جلمعية رعاية اليتيم يف �صيدا

500.000

القرو�ض املقدمة من ال�صندوق حتى � 30سبتمرب 2008
ا�سم امل�شروع

رقم

تاريخ توقيع الإتفاقية

القيمة (دوالر �أمريكي)

1

حمطة كهرباء جونيه

1966/07/04

5.818.598

2

�صوامع احلبوب فـي مرف�أ بريوت

1968/08/07

2.810.468

3

ت�أهيل املن�ش�آت الكهربائية فـي م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان وقادي�شا

1991/11/29

36.050.000

4

حتديث ال�شبكات الهاتفية املحلية

1992/10/12

36.050.000

5

مياه ال�شرب فـي بريوت الكربى

1993/06/24

17.500.000

6

ت�أهيل املن�ش�آت الكهربائية فـي م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان (ج� 1إ�ضافـي)

1995/03/01

24.500.000

7

تطوير مطار بريوت الدويل

1995/06/30

52.500.000

8

مياه ال�شرب فـي بريوت الكربى (املرحلة الأوىل)

1997/06/30

35.000.000

9

مداخل بريوت اجلنوبية طريق الأوزاعي وطريق خلدة  -الكوكودي 1998/10/19

22.725.383

10

مدخل مدينة بريوت ال�ساحلي ال�شمايل (طريق �ضبية-انطليا�س) 1999/10/15

17.500.000

11

مدخل بريوت ال�شرقي  -احلدود ال�سورية (طريق احلازمية � -صوفر)

2000/06/29

37.975.000

12

توفري مياه ال�شرب فـي املنت و جرود عالية وا�ستكمال م�شاريع
�أخرى

2001/06/09

35.000.000

13

نقل مياه الليطاين �إىل اجلنوب اللبناين لأغرا�ض الري و ال�شرب 2002/01/15

70.000.000

14

الأبنية التعليمية فـي بريوت

2002/11/14

53.900.000

15

توفري مياه ال�شرب فـي املنت و جرود عالية (قر�ض �إ�ضافـي)

2006/04/04

17.500.000

16

الأبنية التعليمية فـي بريوت (قر�ض �إ�ضافـي)

2007/05/02

26.250.000

املجموع

491.079.450

املنح و املعونات الفنية حتى � 30سبتمرب 2008
ا�سم امل�شروع

تاريخ املوافقة

القيمة (دوالر �أمريكي)

1

التكاليف الإدارية لو�ضع برامج رفع م�ستوى التنمية الزراعية

1992/01/25

349.953

2

تغطية تكاليف برنامج تدريب الكوادر احلكومية

1992/06/16

350.000

3

برنامج دعم �إعمار املن�ش�آت ال�صحية

1996/03/20

7.000.000

4

تغطية تكاليف برنامج تدريب الكوادر احلكومية (املرحلة)3

1999/09/12

350.000

5

برنامج دعم �إعمار املن�ش�آت ال�صحية

1999/12/06

500.000

6

متويل برنامج تدريب الكوادر احلكومية (املرحلة الرابعة)

2002/03/10

342.700

7

اعداد درا�سات اجلدوى مل�شروع حت�سني مطار رفيق احلريري الدويل

2007/11/14

2.450.000

املجموع

منح حكومة دولة الكويت حتى � 30سبتمرب 2008
ا�سم امل�شروع
1
2
3
4
5
6

دعم �إعمار املن�ش�آت ال�صحية
م�ؤ�س�سة الدكتور ن�سيب الرببري الطبية
دعم امل�شاريع اخلريية لقوة امل�ساعدات الإن�سانية فـي اجلنوب
�إ�صالح املن�ش�آت الكهربائية املت�ضررة من الغارات الإ�سرائيلية
�إعادة �إعمار اجلنوب اللبناين بعد الإن�سحاب الإ�سرائيلي
متويل برنامج �إعادة �إعمار لبنان
املجموع

11.342.652

تاريخ توقيع املوافقة القيمة (دوالر �أمريكي)
1994/03/01
1999/06/19
2000/01/03
2000/03/08
2000/06/29
2006/10/17

29.697.052
3.000.000
50.000
17.690.148
20.933.232
300.000.000
371.370.432

