بيانات أساسية عن الصندوق كما في 2009/06/30
‚ËbMB�« sŽ WOÝUÝ√ U½UOÐ

تتسم العالقات بني دولة الكويت واجلمهورية السورية الشقيقة بالتميز منذ سنوات طويله ،
على كافة األصعدة الرسمية والشعبية  ،وال شك أن هذا التميز انعكس على العالقات بني الصندوق
الكويتي وسوريا  ،منذ بدء أول بينهما عام  1969م عندما قدم الصندوق الكويتي قرض ًا مببلغ 23.7
مليون دوالر أمريكي لسوريا للمساهمة في مشروع إنشاء صوامع الغالل .
وقد اضطردت عالقات التعاول بعد ذلك  ،وتوالت القروض التي بلغ أجمالي قيمتها  1.080مليار
دوالر أمريكي  ،إلى جانب منحة قدمتها دولة الكويت مببلغ  86.4مليون دوالر لتوسيع محطة
كهرباء تشرين .
وقد تعددت وتنوعت املشروعات التي يساهم الصندوق في متويلها لسوريا  ،ما بني حتسني خدمات
الهواتف واالتصاالت  ،ومحطات الكهرباء الخ  ...وجميعها تستهدف حتسني البنى االجتماعية مبا
يحقق آمال الشعب السوري في البناء والتقدم .

® �© wJ¹d�√ —ôËœ ÊuOK

—√” «*‰U
�÷ËdI�« WLO
«÷ËdI�« s� UÐu×�*« w�ULł
«÷ËdI�« s� œb�*« w�ULł
�‚ËbMB�« `M� WLO
�WOMH�« U½uF*« WLO
�X¹uJ�« W�Ëœ W�uJŠ `M� WLO
÷ËdI�« œbŽ
÷ËdI�« s� …bOH²�*« ‰Ëb�« œbŽ
‚ËbMB�« `M� œbŽ
WOMH�« U½uF*« œbŽ
X¹uJ�« W�Ëœ W�uJŠ `M� œbŽ
‚ËbMB�« `M� s� …bOH²�*« U�ÝR*«Ë ‰Ëb�« œbŽ
WOMH�« U½uF*« s� …bOH²�*« U�ÝR*«Ë ‰Ëb�« œbŽ
X¹uJ�« W�Ëœ W�uJŠ `M� s� …bOH²�*« U�ÝR*«Ë ‰Ëb�« œbŽ

6600
14288
11737
6567
309
35
973
758
101
169
46
37
75
36
24

القروض المعقودة كما في 2009/06/30
«�W�Ëb

«�WOÐdF�« ‰Ëb
UÐË—Ë√Ë UOÝ√ jÝË ‰Ëœ
UOI¹d�√ ‚dýË »uMł jÝË ‰Ëœ
ÍœUN�« jO;«Ë UOÝ√ »uMłË ‚dý ‰Ëœ
w³¹—UJ�« d×³�«Ë WOMOðö�« UJ¹d�√ ‰Ëœ
UOI¹d�√ »dž ‰Ëœ
«w�ULłô

‰Ëb�« œbŽ

16
16
21
18
11
19
101

—ôËb�UÐ ÷ËdI�« WLO� ÷ËdI�« œbŽ

291
52
102
145
37
131
758

7.787.431.702
889.162.827
1.060.818.782
2.773.234.908
357.547.369
1.420.108.215
14.288.303.803

مشاريع الصندوق الكويتي في الجمهورية العربية السورية حتى 2009/06/30

يساهم الصندوق الكويتي في متويل مشروع محطة كهرباء الناصرية

«ŸËdA*« rÝ

«�q�K�²

lO�uð a¹—Uð

�÷dI�« WLO

«WO�UHðù
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وحتويلها إلى الدورة املركبة مببلغ  43.5مليون دوالر أمريكي .

1

�‰öG�« m�«u

23.785.680 1969Ø08Ø11

يستهدف املشروع إلى املساهمة في تلبية الطلب املتزايد على الطاقة

2

�hLŠ w� ‰Ëd²³�« w�UB

4.649.319 1974Ø03Ø07

الكهربائية وخفض تكاليف إنتاج الكهرباء وذلك بتنفيذ املرحلة

3

�×WOzUÐdNJ�« …œd×� WD

33.408.490 1974Ø11Ø25

4

—Ëe�« d¹œ ≠ d�bð o¹dÞ

13.600.000 1977Ø12Ø14

بحوالي  316ميجاوات عن طريق حتويل عمل احملطة القائمة إلى

5

”uÞdÞ ≠ hLŠ o¹dÞ

9.180.000 1979Ø04Ø07

6

„«“u� ≠ …d� ≠ VKŠ o¹dÞ

19.029.464 1979Ø06Ø13

محطة تعمل بالدورة املركبة ذات الكفاءة التشغيلية العادية .

7

WOzUÐdNJ�« …œd×� WD×� lOÝuð

23.800.000 1985Ø05Ø19

8

© w�U{≈ ÷d� ® WOzUÐdNJ�« …œd×� WD×� lOÝuð

7.990.000 1988Ø02Ø10

9

—© 2 Â s� 2 ¡e'«Ë 1Â ® W½—UAF�«Ë »UG�« wKNÝ Í

21.080.000 1989Ø02Ø26

10

«�oA�œ WM¹b* w×B�« ·dB

93.919.476 1990Ø12Ø20

11

�24.480.000 1991Ø03Ø26 nOK�²�« ·dB�Ë wŽUMB�« ·dB*« œ«u� rŽœË s¹bzUF�« UŽËdA

12

�V�œ√ ‰ež qLF

58.820.000 1991Ø07Ø22

13

© wHðU¼ r�— 600000 ® WOHðUN�« ôUBðù« Y¹b%Ë lOÝuð

125.778.875 1991Ø11Ø26

14

© W¹dDI�« WJ³A�« ® WOHðUN�« ôUBðù« Y¹b%Ë lOÝuð

45.801.011 1992Ø04Ø02

15

�© w�U{≈ ÷d� ® V�œ√ ‰ež qLF

47.629.695 1992Ø12Ø15

16

≈½W¹d�UM�« ¡UÐdN� bO�uð WD×� ¡UA

134.898.704 1993Ø09Ø21

17

«dH�« dN½ vKŽ wzU�ËdNJ�« s¹dAð bÝ

64.600.000 1993Ø12Ø16

18

…ULŠ XMLÝ√ lMB� WFÝuð

72.420.000 1995Ø02Ø28

الثانية حملطة توليد كهرباء الناصرية وزيادة قدرتها اإلجمالية

ساهم الصندوق الكويتي بتمويل مشروع الطريق السريع الالذقية
 اريحا مببلغ  51مليون دوالر أمريكي .يهدف املشروع إلى تطوير خدمات النقل البري  ،وفك اإلختناقات
املرورية على شبكة الطرق  ،وتأمني حركة السير السريعة على
الوصالت الهامة من الشبكة  ،وإستيعاب حركة السير املتزايدة بني
ميناء الالذقية ومدينة حلب ثاني أكبر املدن في البالد.

تابع  :مشاريع الصندوق الكويتي في الجمهورية العربية السورية حتى 2009/06/30
«�q�K�²

«ŸËdA*« rÝ

lO�uð a¹—Uð

�÷dI�« WLO

«WO�UHðù
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19

—© W¦�U¦�« WKŠd*« ® —uÐU)« Í

20.560.799 1995Ø09Ø27

20

«½WŽ—e*«Ë …d¼«e�« ¡UÐdN� q¹u% w²D×� ¡UA

22.701.103 1996Ø03Ø31

21

© w�U{≈ ® wHðU¼ r�— 600.000 WOHðUN�« ôUBðù« Y¹b%Ë lOÝuð

4.670.537 1996Ø09Ø14

22

© jš ÊuOK� 1.65 dO�uð ® ôUBðù« d¹uDð

57.007.762 1997Ø10Ø09

23

«�s��« l³½ …UO* Íu²A�« aC

15.776.950 1998Ø06Ø21

24

«�U×¹—√ ≠ WO�–ö�« l¹d��« o¹dD

51.000.000 1998Ø12Ø13

25

WJ�(« ≠ —Ëe�« d¹œ ≠ W�d�« o¹dÞ

20.400.000 1999Ø12Ø20

26

W³�d*« …—Ëb�« v�≈ UNK¹u%Ë W¹d�UM�« ¡UÐdN� WD×� lOÝuð

43.520.000 2001Ø03Ø29

27

© w½U¦�« ÷dI�« ® WK¹u% l� WJ�(« ≠ —Ëe�« d¹œ ≠ W�d�« o¹dÞ

20.400.000 2008Ø06Ø26

«*ŸuL

1.080.907.865

المعونات الفنية
«�q�K�²

1
2

«ŸËdA*« rÝ

≈UNDO×�Ë oA�œ WM¹b� ÁUO� WJ³ý WFÝuðË qO¼Qð …œUŽ
ŸËdA* rO�UB²�«Ë W¹œUB²�ô«Ë WOMH�« ÈËb'« WÝ«—œ
—uÐU)«Ë WJ�(« v�≈ WKłœ dN½ ÁUO� dł
«*ŸuL

«�r�d
1

W¹—«d(« s¹dAð ¡UÐdN� WD×� WFÝuð
«*ŸuL

الزور  -احلسكة مببلغ  20.4مليون دوالر امريكي .
يهدف املشروع إلى دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في املنطقة
الشمالية الشرقية والوسطى من البالد عامة  ،وفي محافظات

WI�«u� a¹—Uð

�W×M*« WLO

�…—«œù« fK
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1.105.000 2001Ø09Ø05
1.020.000 2009Ø02Ø09
2.125.000

منح حكومة دولة الكويت
«ŸËdA*« rÝ

ساهم الصندوق الكويتي بتمويل مشروع طريق الرقه  -دير

lO�uð a¹—Uð

�÷dI�« WLO

«WO�UHðù
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86.399.931 1993Ø09Ø10
86.399.931

احلسكة ودير الزور والرقة خاصة  ،وذلك بخفض تكاليف النقل
للركاب والبضائع من وإلى هذه احملافظات  ،كما يساهم املشروع في
رفع مستوى السالمة على شبكة الطرق في البالد .

