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  )صندوق أوبكصندوق أوبك للتنمية الدولية (
 E09/2020بيان صحفي رقم 

 
  مليون دوالر أمريكي    ٣٩٠أكثر من  ختصيص  يوافق على  صندوق أوبك  

  النامية  البلدان للعمليات يف  
  

أكثر  ختصيص للتنمية الدولية علىصندوق أوبك جملس املحافظني يف وافق  .٢٠٢٠نيسان/أبريل  ١٥فيينا، النمسا، 
 النامية يف مجيع أحناء العامل. البلدانلدعم العمليات يف  يف إطار حزمة متويل جديدةمليون دوالر أمريكي  ٣٩٠من 

الرئيسية املتعلقة القرارات  على عدد من    ،والسبعني بعد املائة  احلادياالفتراضي    اجتماعهيف    ًضا،أياملحافظني  جملس    ووافق
باإلضافة إىل و.  الواقعتأثريه اإلمنائي على أرض    تعظيمن صندوق أوبك من  كِّ مت  يتبتنفيذ اإلطار االستراتيجي للمنظمة، وال

 سريعو موثوًقاإمنائيًّا  اصندوق شريًكالتضمن بقاء من شأهنا أن على خطة عمل شاملة املحافظني لس ذلك، وافق جم
 .(COVID-19) كورونا جائحةاستمرار انتشار  يف ظل االستجابة

حنن ندرك أن العديد من شركائنا يعيدون تركيز "املدير العام لصندوق أوبك، الدكتور عبد احلميد اخلليفة:  فادوقد أ
إلمتام تلك الضروري  بالدعم  ملتزمون    بدورنا  حننو.  من وقعهتخفيف  الو  فريوس كورونا  نتشارا الحتواءواملوارد    هوداجل

 ".املهمة بالتحديد

 ،مليون دوالر أمريكي  ١٣٠,٥واليت تبلغ قيمتها  على ختصيصها،  املحافظني  اليت وافق جملس    القطاع العامستدعم قروض  و
 املشاريع التالية:

املبلغ (مباليني  املشروع البلد
الدوالرات األمريكية)

يهدف هذا . )STAR( يف صعيد مصر الصمودحنو الزراعة القادرة على تحول املستدام ال مصر 
والنساء  ألصحاب احليازات الصغرية من املزارعنيحتسني مستويات املعيشة املشروع إىل 

يف املناطق وتشمل األعمال تعزيز املؤسسات والشركات واألسواق . املستضعفنيوالشباب 
من املتوقع أن و. املتبعة املمارسات الزراعية وحتسني الصغرالبالغة  املشاريعالريفية، ودعم 

 .نسمةمليون  ١,٢ زهاءالربنامج  هذا منيستفيد 

٢٠,٠ 

هذا  يهدفمليون دوالر أمريكي.  ٢٠قرض طارئ لربنامج استثمار القطاع العام مببلغ   ملديف 
لتعايف االقتصادي اليت تتضمن جمموعة من تدابري لملديف حكومة خطة دعم املشروع إىل 

، جلائحة كورونااإلغاثة االقتصادية اليت هتدف إىل التخفيف من األثر االجتماعي واالقتصادي  
  خاصة يف ضوء التراجع املتوقع يف السياحة.

٢٠,٠  
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املبلغ (مباليني  املشروع البلد
الدوالرات األمريكية)

يرمي هذا املشروع    ). بوري و   سيفاري   املقطع الذي يربط بني ( غاو  ‐ إعادة تأهيل طريق سيفاري  مايل 
  زهاء سيستفيد و . كم يف منطقة موبيت يف وسط مايل  ١١١بطول  طريق مقطع من ال إىل تطوير 

 . من الروابط املحسنة باملراكز االقتصادية واملرافق االجتماعية   نسمة مليون    ٢.٧

٢٠,٠ 

يهدف هذا املشروع إىل  . الكهرباء الريفية ب  El Tortuguero - La Esperanza منطقة  مد  نيكاراغوا 
اليت تسجل  تعزيز احلصول على الطاقة يف املجتمعات النائية يف منطقة الساحل الكارييب اجلنوبية،  

ستشمل األعمال توسيع البنية التحتية وشبكات  و . مستويات الفقر يف البلد  واحًدا من أعلى 
 . نسمة   ٣٠٠  ٠٠٠  لزهاء االتصال  

٢٠,٥ 

البين  إقامةيهدف هذا املشروع إىل . يف ترتانيا الرابعة من مشروع احلد من الفقراملرحلة  ترتانيا 
تربية  جمايل التحتية للتعليم والصحة واملياه والزراعة والنقل، وتنفيذ مشاريع مدرة للدخل يف

 .نسمة ٩٣٠ ٠٠٠زهاء سيستفيد من املشروع و. احليوانات وزراعة اخلضروات

٥٠,٠ 

    
  ١٣٠,٥املجموع  

  

مليون دوالر   ١٤١,٥ قدره  مبلغ  ختصيص  لصندوق أوبك، على  عمليات القطاع اخلاص يف إطار املحافظني، وافق جملس و 
  قدره  سيدعم مبلغ و  ، الطاقة يف بنغالديش ب  تزويد السكان أمريكي مليون دوالر  ١٦,٥ قدره  مبلغ سيعزز حبيث أمريكي. 

سيعزز  باإلضافة إىل ذلك،  و لقطاع الطاقة املتجددة يف اهلند عرب مؤسسة مالية.    أمريكي إعادة إقراض األموال مليون دوالر    ٣٠
  هبذه املؤسسة،  اخلاص رأس املال  دعم من أجل ملؤسسة مالية  قدم ي س  اخلاضعة مليون دوالر أمريكي من الديون  ٥٠ قدره  مبلغ 

إسكان األشخاص ذوي  ومشاريع    اليت متلكها النساء الصغرية واملتوسطة  البالغة الصغر و دعم الشركات  يف    وسيستخدم هذا املبلغ 
  االرتقاء   على مليون دوالر أمريكي)    ٤٥  زهاء مليون يورو (   ٤٠  قدره   . وسيساعد مبلغ يف كولومبيا   توسط امل نخفض و امل الدخل  

  تركيا. يف  بلديات  ال دمات النقل العام يف إحدى  خب 

شمل  ي مليون دوالر أمريكي،  ١٢٠قدره مبلغ  ختصيص  لصندوق أوبك، على  ة متويل التجار عمليات يف إطار  ، متت املوافقة و 
مليون دوالر أمريكي لدعم   ٢٠ مبلغ مليون دوالر أمريكي؛ و  ١٠٠ بقيمة إمجالية قدرها لتقاسم املخاطر  ممولني غري برناجمني 

 . فريقيا أ جتارة السلع الغذائية يف  

    ملحة عن صندوق أوبك 
يعمل صندوق أوبك  و . ١٩٧٦يف عام أوبك  لدى منظمةأنشأهتا الدول األعضاء  إمنائي صندوق أوبك هو مؤسسة متويل 

حدة الفقر يف مجيع    من  تخفيف ال لتحفيز النمو االقتصادي و جمتمع املاحنني الدوليني  مع النامية و  البلدانمن بالتعاون مع شركاء  
  رتقاءواال التحتية األساسية  البىن  إلقامة التمويل  تقدمي من خالل  ويضطلع الصندوق هبذه املهمة. العامل  يف املناطق املحرومة 

حيث يركز  الناس، حول عمل صندوق أوبك تمحور ي و خلدمات االجتماعية وتعزيز اإلنتاجية والقدرة التنافسية والتجارة. با
املياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية  إمدادات مثل الغذاء والطاقة و  ، للمجتمع على املشاريع اليت تليب االحتياجات األساسية 

  االعتماد على الذات وإهلام األمل يف املستقبل. على  تشجيع  ال يهدف صندوق أوبك إىل  و الصحية والتعليم.  


