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 إخطار شركات المقاوالت والمكاتب االستشارية العربية  
 ات العون الفـني الممـولة مـن قبليبالمشاريع وعمل

 إفريقياالمصرف العربي للتنمية االقتصادية في  
 

 

 

  ت فيييط  اةميييا  ـفيييط ر يييشا  التيييش   امصيييالعط اعصويييام  ا اإليييط  ا فيييه صلعيييق     ا  فيييط  اامييي   اميييط   ييي

 اإل ض  ا ال   فال لة. ان فلط عى م  لم قااض ا   2016 سإلمصإلا 28-30

 

 39   خوييين صلميييش صإلعييياصعليييان  ا ا 136.430 فيييط  يييور  اييي اا  اقييي  إلعيييا تليييم  امصاليييل  اصا فيييه  علييي 

صعليييان  16صتييياا لن فيييط ر يييشا مصاليييل  ا  يييش   ا يييشم  اصإلعيييا  صعليييان  ا ا يصالليييط افسيييمشم فيييط مصاليييل

صعلييييان  80 اصوييييام امصالييييل  ا  ييييش   اخييييشن اصإلعييييا   ا ا امصالييييل قاإييييلن رضمصييييشللن إييييصن إلالييييشص 

 ا ا امصالييييل ياإل يييية خ ييييا  مصالييييل فييييط ر ييييشا إلالييييشص   اصوييييام امصالييييل  اوييييش ا ت  ا اإلليييية اعيييي ال 

 .صعلان  ا ا يصاللط خون امصالل سإل ة ص ماتشت اع ان  اةلط 1.430 ألفال لة اصإلعا 

 

 مش:افلصش لعط إللشن إلشا صعلشت  امط مصت  اصا ف ة  عى مصالع
 

 
 

 
 

 :القطاع العام: أوالا  

 مبلغ القرض الدولة     
 )بماليين الدوالرات(

 اسم المشـــــروع

إلاالللش فشسا( 1)  للإلا"  -متلل   اله "ا  للالش     19.00 

 مش ا " –مش ا "  اص  ع "يللال ن  -فعلللط  متلل   اله " 20.00  الللا( 2)

 
 

 :القطاع الخاص: انياا ث

 مبلغ القرض اسم المشروع
 )بماليين الدوالرات(

اعملصلـة إللصماالة ملز للش  (TIB)قاض  ضمصشلط اوشاح إللك  

  اصمت  

10.00    

            قـاض  ضمصشلط اوـشاح إللك لاغل   اعملصلة  اصت ا  
 إللصماالة لاغل  

6.00 

 
 خطوط تمويل الصادرات العربية للدول األفريقية: ثالثا

 القرض مبلغ خطوط التمويل
 )بماليين الدوالرات(

تا ء يسص   اتالة ملصلة  ا  ن إللصماالة خ  مصالل ا
  الشصلاان

25.00    

 AMEN BANK” 20.00“خ  مصالل اوـشاح إللك  ألصشن 

 (UDBL)خ  مصالل اوـشاح إللك لاغل   اعملصلة  اصت ا  

 إللصماالة لاغل  

10.00 

 25.00 خ  مصالل اوـشاح تلاصة لصماالة  الللا
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 عمليات العون الفني 

 
 

 

 

 الدولة
 

 قيمة العون الفني 
 )بآالف الدوالرات(

 العون الفني

 مافلا خ صشت خإللا  اإلى ا  م از ا   امخ ل  ا ام شان  ا ااط 320    غلللش( 1

 ملظلم  اصلم ى  ألفال ط تال   سمثصشا ا أل صشل 280 قعلصــطر( 2

 رقعلصــط(  3
 

40 
 

 ل  اصؤمصا  ا ااط تال  صتوال " الللا "اصسش صة فط مصال 

 رقعلصــط ( 4
   
 

 مصالـل  اا  م الإللة فط صلشل  امع لح   و لش ط األإل شا 140

 رقعلصــط( 5
 

املظلم  اصلم ى  ا اإلط   فال ط ا  م  اتا لة ا املشصل   قموش ي  200
 إللن  اإلع  ن  ا اإللة ا  فال لة

 رقعلصــط( 6
 

رتلشء  اولاى  اخصسلن  لتشء صلظصة  ألصم  اصمت   اصسش صة فط   170
 (UNIDOاعملصلة  اولش لة )

 رقعلصــط( 7
 

مصالل  اصلم ى   قموش ي  ا اإلط  ألفال ط  عى  شصش  اصسش صة فط  280
  ا صة  ا اإللة  ألفال لة  اا إل ة
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 / تفاصيل المشروعات:1
 

 

 بوركينافاسو الدولة المستفيدة

 جيبو"  -تشييد طريق "واهيجويا  اسم المشروع 
 

 يصاللط صعلان  ا ا 81.76 التكلفة اإلجمالية للمشروع 

  ا ا صعلان 19.00 تمويل المصرف 

  اول اه  الالمط  تمويل مصادر أخرى 

 اول اه  اس ا ي  

                يافل 

: 
: 
: 

23.80 
15.00  
15.00         

 م. 
 م. 
 م. 

   م.   8.96 :  اتلاصة 

كلم شمال  200يقع المشروع بمنطقتي الشمال والساحل لبوركينا فاسو ويبعد بحوالي  وصف ومكونات المشروع 
الرابط بين مدينة  23العاصمة "واجادوجو" وهو جزء من الطريق الوطني رقم 

جمهورية " عاصمة Niamey "نيامي " ببوركينا فاسو ومدينة  Oahigouya"واهيجويا
 النيجر.

 

 ويشمل المشروع العناصر الرئيسية التالية:
 

 115تشييد طريق بطول حوالي وتشمل  وملحقاتها أعمال الهندسة المدنية 
مترًا، وتهيئة  1.5أمتار وكتفين عرض كل منهما  7كيلومتر وعرض 

 "، Djibo كيلومترات من الطرق الداخلية لمدينة "جيبو 5حوالي 
  عداد وثائق  وتشمل مراجعة ةاالستشاريالخدمات الدراسات التفصيلية وا 

 ،المناقصات واإلشراف على تنفيذ األعمال
  دعم وحدة تنفيذ المشروع، 
 مراجعة حسابات المشروع. 
 

يندرج المشروع المقترح ضمن سياسة الدولة الرامية إلى اإلسهام في فك العزلة  أهداف المشروع 
منفذ على البحر، ويهدف إلى  كينا فاسولدى لبور ليس  إذالداخلية والخارجية 

ضمان استمرار حركة المرور طوال العام، واإلسهام في تكثيف وتنمية التبادالت 
التجارية بين منطقة المشروع والمناطق األخرى للبالد من جهة، وبين محافظات 

هدف البالد والدول المجاورة )جمهوريتي مالي والنيجر( من جهة أخرى، كما ي
المشروع إلى خفض تكلفة وزمن النقل واإلسهام في التخفيف من حدة الفقر 

 بمنطقة المشروع.
 : عن طريق مناقصة دولية مفتوحة.أعمال الهندسة المدنية وملحقاتها  استجالب السلع والخدمات 

 على أساس قائمة مختصرة من المكاتب المحلية تدقيق حسابات المشروع :
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 المعتمدة في المجال.
 

ويكتمل في الربع  2018يتوقع أن يبدأ تنفيذ األعمال في الربع الثالث من عام   برنامج تنفيذ المشروع 
 2021الثالث من عام 

  الجهة المنفذة للمشروع 

Directeur Générale des Infrastructure Routière (D.G.I.R) 

Directeur General: M.Vincent de Paul  Kountaor Dabire  

Tel : +22625498040 

Address : 03 BP7011, Ouagadougou 03 Burkina Faso. 

E-mail: kountaor@yahoo.fr 

Ouagadougou -Burkina Faso 
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 النيجر الدولة المستفيدة

 تاهوا"  –" المقطع "أنكركدن تاهوا -فلينجي  تشييد طريق " اسم المشروع 
 

 ن  ا   صاللط صعلا 44.33 التكلفة اإلجمالية للمشروع 

 صعلان  ا ا 20 تمويل المصرف 

         20.40 اول اه  الالمط :   تمويل من مصادر اخري

 :            3.93 اتلاصة   

 م. 
 م. 

  

" Dosso"دوسو  محافظتيفي "  Tahoua تاهوا –"Filinguéالطريق "فلينجي يقع مشروع  وصف ومكونات المشروع 
 كيلومترًا،  150يبعد عنها بحوالي و ق العاصمة "نيامي" شمال شر  “Tahoua و" تاهوا

 

 ولتسهيل تمويله تم تقسيمه إلى ثالثة أجزاء:
 

 فلينجي الجزء األول" :Filingué "–  سانام"Sanamكيلومترًا،  125حوالي  " بطول
وبنك االستثمار والتنمية  (BOAD) بتمويل من بنك غرب أفريقيا للتنمية واكتمل تنفيذه،

 .(BIDC) لدول غرب أفريقيا ةة االقتصاديللمجموع
 سانام الجزء الثاني" :Sanam "-  تيبرام"Tébaram كيلو مترًا،  57" بطول حوالي

 ويجري التحضير لبداية تنفيذه بتمويل من البنك االسالمي للتنمية.
 تيبرام الجزء الثالث" :Tébaram "–  تاهوا"Tahoua كيلومترًا. 92" بطول حوالي 

 فقد تم تقسيمه إلى مقطعين على النحو التالي: هذا الجزء ويل لتسهيل تمو 
كيلومترًا ويموله البنك  40: بطول "In’karkadanأنكركدن  – Tébaramالمقطع "تيبرام  -

 مية،ناالسالمي للت
كيلومترًا ويساهم  52": بطول  Tahouaتاهوا  – In’karkadanالمقطع "أنكركدن  -

 ويتي والحكومة.المصرف في تمويله مع الصندوق الك
 

تاهوا" والمقترح أن يساهم المصرف في تمويله المكونات  –" أنكركدن  المقطعويتضمن 
 التالية:

 كيلومترًا  52: وتشمل تشييد طريق بطول حوالي أعمال الهندسة المدنية وملحقاتها
مترًا خارج التجمعات السكنية  1.75أمتار مع كتفين عرض كل واحد منهما  7وعرض 
كيلومترات من الطرق الداخلية  3مترًا لكل منهما بداخلها وتهيئة حوالي  2.75وبعرض 

  لمدينة "تاهوا". 
 عداد وثائق المناقصات الخدمات االستشارية : وتتضمن مراجعة الدراسات التفصيلية وا 

 تاهوا" واإلشراف على تنفيذ األعمال. –للجزء "أنكركدن 
 .األشغال الفرعية المصاحبة للمشروع 
  حدة تنفيذ المشروع،دعم و 
 .تدقيق حسابات المشروع 
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يندرج مشروع الطريق المقترح تمويله ضمن سياسة الدولة الرامية إلى فك العزلة الداخلية  أهداف المشروع 
منفذ على البحر، ويهدف إلى تطوير قطاع النقل  لدى جمهورية النيجرليس  إذوالخارجية 

ية التي تربط النيجر بالدول المجاورة، واإلسهام ورفع مستوى شبكة الطرق القومية واإلقليم
في دعم التبادالت التجارية بين دول المغرب العربي مع الدول اإلفريقية جنوب الصحراء 
)مالي، النيجر، بوركينافاسو، وتشاد ونيجيريا(، كما يهدف المشروع إلى اإلسهام في 

 بمنطقة المشروع.   التنمية االقتصادية واالجتماعية والتخفيف من حدة الفقر 
 

 : عن طريق مناقصة دولية مفتوحة.أعمال الهندسة المدنية وملحقاتها  استجالب السلع والخدمات 
  لوحدة وملحقاتهما توفير سيارتين رباعيتي الدفع وتجهيزات مكتبية وجهازي حاسوب

 : عن طريق الموردين المحليين.تنفيذ المشروع
  ائمة مختصرة من المكاتب المحلية المعتمدة : على أساس قتدقيق حسابات المشروع

 في المجال.
 2020اللمصل فط صشلا  2018لماقع ين لإل ي ملةلو  أل صشل فط صشلا   برنامج تنفيذ المشروع 

 Direction Générale des Grands Travaux الجهة المنفذة للمشروع 

Directeur Général :  M. Soli Housseini 

Tel: 22720725926 

Fax:22720705926 

Email: hsoli2001@yahoo.fr 

Niamey- Niger 

  

 

mailto:hsoli2001@yahoo.fr

