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

 إفريقياالمصرف العربي للتنمية االقتصادية في  
 

 

 

 افميييا   ت فيييط 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   2018 لاللا 22- 20
 

 85   خوييين صلميييش صإلعييياصعليييان  ا ا 247.46 فيييط  يييور  اييي اا  اقييي  إلعيييا تليييم  امصاليييل  اصا فيييه  علييي 

 55اصإلعيييا فيييط ر يييشا مصاليييل  ا  يييش   ا يييشم   صتييياا شت خصيييية صعليييان  ا ا يصالليييط افييييمشم فيييط مصاليييل

  اخيييشن  اصإلعييياصن إلاليييشصل  اصويييام امصاليييل  ا  يييش  صعليييان  ا ا امصاليييل ياإل ييية قيييااض ر مصشللييية  ييي

صعليييان  ا ا امصاليييل خ يييط مصاليييل فيييط ر يييشا إلاليييشصل  اصويييام امصاليييل  اويييش ا ت  ا اإللييية اعييي ال  105

 .اع ان  افلطت ص ماتش مي ةصعلان  ا ا خون امصالل  2.46اصإلعا  ألفال لة 
 

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

 
 

 

 

 :القطاع العام: أوالا  

 مبلغ القرض الدولة     
 )بماليين الدوالرات(

 اسم المشـــــروع

إلااال ي( 1)  للشلز  ك"  –ر ش   مأ لل اماي ة  ا اله "ااصالغط     15.00 

 اي  اتلشز ت  اوغلا   15.00 لاغل  ( 2)

  "ا للـا –صـا الشتط "  الـه 20.00 للللش (3)

  متلل  صللشء  اول  إلص للة "يل اش" 20.00 صازصإلله( 4)
  ازا  ة  أليالة فط غلللش  ا علش اغلللش  ااي ى  8.00 غلللش( 5)

 

 :القطاع الخاصانياا: ث

 مبلغ القرض اسم المشروع
 )بماليين الدوالرات(

    15.00 قاض   مصشلط اوـشاح إللـك غاب رفال لش اعملصلة

 15.00   لةالة  الاللا  ا لص اقاض   مصشلط اوـشاح ا اإللك إللصما

 ازلملة  قاض   مصشلط اوـشاح  اتالة  اا للة امياله  اتإلاب
 إللصماالة  ايلغشل

10.00 

شياقاض   مصشلط اوـشاح لاالق إللك  ا ااط إلإلاالللش ف  15.00 

 
 :خطوط تمويل الصادرات العربية للدول األفريقية: ثالثا

 مبلغ القرض خطوط التمويل
 دوالرات()بماليين ال

    30.00 خ  مصالل اوـشاح إللـك غاب رفال لش اعملصلة

 75.00 خ  مصالل ثشلط اوـشاح  اإللك  ألفال ط اعمو لا ا  يملا  

 
 

 



2 

 

 :عمليات العون الفني 
 
 

 

 

 الدولة
 

 قيمة العون الفني 
 )بآالف الدوالرات(

 العون الفني

   اصشالة ا اصلز للة ا امخ ل  مافلا خ صشت خإللا  اإلط ا  م از ا 320 إلااال ى  ( 1

  املصاي
 مافلا خ صشت خإللا  اإلط ااز ا   اخز لة 320 للللش( 2

 ملز للش(  3
 

300 
 

صتاا  م الة تإللة امصالل  ا ية  ال اى  افللة ا  قموش لة 

  الماإلشء إللزلا  زللإلشا 
 رقعلصــط ( 4
   
 

وة إلصلصا ة اثش ه  يملالب  ايعع ا اخ صشت  اخش ار     مت لث 100

  امليله

 رقعلصــط( 5
 

  م  اليـشء فط صلشاـط  اخلش ـة ا ام الـز ) ا اا  اثشلط/  اصاتعة  170

   ألااى(
  الللا( 6
 

   م  اصتاا   الصاولط اعملصلة  اتلا للة فط  الللا 500

 رقعلصــط( 7
 

 اصيش صة فط رلتشء  اول اه  ألفال ط اع لش    اليالة  300

  الللا( 8
 

 مافلا خ صشت خإللا  اإلط ا  م از ا   امخ ل  320

 مص ل  خ صشت خإللا  اإلط ا  م از ا   امخ ل   املصاي  130   مالا( 9
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 / تفاصيل المشروعات:1
 

 

 بوروندي الدولة المستفيدة

 نيانزاالك"  –إعادة تأهيل وتوسعة الطريق "رومونغي  اسم المشروع 
 أمريكي مليون دوالر 68.00 فة اإلجمالية للمشروع التكل

 دوالر مليون 15.00 تمويل المصرف 
 الصندوق السعودي                تمويل مصادر أخرى 

  الصندوق الكويتي 

 أوفيد 
 الحكومة 

: 
: 
: 
: 

 م.د 15.00
 م.د 15.00
 م.د 20.00
 م.د 3.00

 3جنوب الغربي للبالد وهو جزء من الطريق الوطني رقم يقع المشروع بال  وصف ومكونات المشروع 
الذي ينطلق من العاصمة "بوجمبورا" إلى الحدود الجنوبية مع تنزانيا، ويمر 
مسار الطريق عبر ضفاف بحيرة "تانجانيكا" من جهة وأسفل الهضاب 
المتاخمة لها من جهة أخرى، ليعبر من خالله عدة قرى وتجمعات سكنية 

 ومناطق زراعية.
  يشتمل المشروع المقترح على إعادة تأهيل وتوسعة جزء من الطريق الوطني

 Nyanza Lacنيانزا الك   -Rumonge والرابط بين "رومونغي   3رقم 

 "، ويتضمن المكونات الرئيسية التالية: 
 52إلعادة تأهيل وتوسعة الطريق بطول  أعمال الهندسة المدنية وملحقاتها 

أمتار وكتفين عرض كل منهما  7إلى  6ن كيلومترًا وتوسعة عرضه م
عادة إعمار  2.00مترًا خارج التجمعات السكنية و  1.50  9مترًا داخلها، وا 

كيلومترات من الطرق الحضرية بمدينة "رومونغي"، وحفر  6جسور، وتهيئة 
آبار أنبوبية لمياه الشرب بمدينة "نيانزاالك"، وتهيئة ثالثة أسواق  6وتجهيز 

فة إلى توريد محطة متنقلة لمراقبة الحمولة المحورية لشاحنات قائمة، باإلضا
 الوزن الثقيل.

 عداد وثائق الخدمات االستشارية : وتتضمن مراجعة التصاميم التفصيلية وا 
عداد تقرير اكتمال تنفيذ  مناقصة األعمال المدنية واإلشراف على التنفيذ، وا 

 المشروع.

  تسيير الوحدة، وتوفير سيارتين : وتتضمن نفقات دعم وحدة تنفيذ المشروع
رباعية الدفع، والتجهيزات المكتبية وجهازي حاسوب وملحقاتهما، وخدمات 

 خبير عربي مختص في إدارة وتصميم مشاريع الطرق والمتابعة والتقييم.

 



4 

 

 استمالك األراضي:  

  عداد تقرير تنظيم ورشات انطالق المشروع والتقييم النصف مرحلي وا 
 .اكتمال المشروع

 دقيق الحسابات السنوية للمشروعت. 
يندرج المشروع المقترح ضمن البرنامج المشترك لدول شرق أفريقيا وحوض  أهداف المشروع 

الكونجو الديمقراطية" لتطوير  -تنزانيا  –رواندا  –البحيرات الكبرى "بوروندي 
هدف الكونجو الديموقراطية(. ي –تنزانيا  –بوروندي  –الطريق اإلقليمي )رواندا 

 المشروع إلى تسهيل حركة نقل البضائع والركاب للمنطقة الجنوبية لبوروندي

وخفض تكلفة النقل، وفك العزلة عن القرى الواقعة على مسار الطريق واإلسهام في 
التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة، هذا باإلضافة إلى تسهيل وصول 

بها منطقة المشروع الى مراكز التحويل المنتجات الزراعية واألسماك التي تشتهر 
واألسواق المشتركة مع الدولة المجاورة، وتطوير السياحة والصيد على مستوى 
بحيرة "تانجانيكا"، واإلسهام في تخفيف حدة الفقر. كما يهدف المشروع إلى اإلسهام 
في تطوير التعاون اإلقليمي وفتح منفذ إلى البحر لكل من بوروندي ورواندا، 

  ثيف التبادالت التجارية بين الدول المجاورة ومساعدة اندماج اقتصاداتها.وتك

سيتم اختيار الشركة التي ستقوم بتنفيذ األعمال المدنية عن طريق مناقصة   استجالب السلع والخدمات 
 دولية مفتوحة وفقًا إلجراءات الممولين،

 تمدين،سيتم توريد محطة مراقبة األوزان عن طريق موردين دوليين مع 

 .سيتم اختيار الخبير العربي وفقًا إلجراءات المصرف وبالتنسيق مع الحكومة 

  عداد تقرير سيتم تنظيم ورشات انطالق المشروع والتقييم النصف مرحلي وا 
 اكتمال المشروع عن طريق وكاالت أو مؤسسات متخصصة محلية.

 مكاتب  سيتم اختيار المكتب الذي سيقوم بتدقيق حسابات المشروع عن طريق
 تدقيق محلية معتمدة.

 2023 مارسويكتمل في  2020 مارسيتوقع أن يبدأ تنفيذ األعمال في   برنامج تنفيذ المشروع 

 Le Directeur Général de l’Office des Routes (ODR) الجهة المنفذة للمشروع 

Email : odr@iwayafrica.com 

Bujumbura- Burundi 

 

 

mailto:odr@iwayafrica.com
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 يوغندا الدولة المستفيدة

 ري الحيازات الصغيرة اسم المشروع 

 صعلان  ا   صاللط  207.05 التكلفة اإلجمالية للمشروع 

 صعلان  ا ا 15 تمويل المصرف 

 البنك اإلسالمي - تمويل من مصادر اخري
  البنك األفريقي -
 صندوق النرويج للتنمية -
 الحكومة -

: 
: 
 
: 
: 

90.00 
76.60  
5.60 

19.85 

 

في  24مناطق ) 3في  حيازة صغيرة 96 يشتمل المشروع على توفير منشئات الري لحوالي وصف ومكونات المشروع 
في  36و  ى السفلىوالوسط ةالغربيالمنطقة في  36و، جا"كارمو "المنطقة الشرقية ومنطقة 

 كتارات لكل حيازة، باإلضافة الىه 4 مساحة( بمتوسط منطقة الشمالية والوسطى العلويةال
. ويشتمل المشروع على المكونات الخدمات االستشارية والدعم المؤسسي المزارعين توفير
 التالية:

 وتشمل توفير مصادر الري األساسية والتي اعمال الهندسة المدنية األساسية وملحقاتها :
نهر  23وبحيرات،  9خالل تشمل تشييد الخزانات األرضية الترابية لتجميع مياه الري من 

عادة تأهيل  41و، موسمي ابار  10تجهيز نحو و  خزان قائم، 13جدول ومستنقع وا 
مضخة وخزان علوي مع توفير الواح الطاقة  96وينابيع قائمة، وتوريد وتركيب نحو 

 .الشمسية كمصدر للطاقة
 7تركيب حيازة وتشمل توريد و  96: لنحو تشييد شبكات الري الحقلي ودعم المزارعين 

 نظام للري بالتنقيط وخزانات لألسمدة. كذلك توفير 89أنظمة الري المحوري ونحو 
 لمدة عام.المدخالت الزراعية مثل البذور واألسمدة والكيماويات 

 لمراجعة التصاميم التفصيلية ألعمال الهندسة المدنية األساسية الخدمات االستشارية :
عداد تقرير ا  كتمال تنفيذ المشروع.واإلشراف على تنفيذها وا 

 إلنشاء أنظمة إدارة مستدامة للبنية التحتية : يشتمل على خدمات استشارية دعم مؤسسي
جمعيات و  (FBMO)قائمة على المزارعين إدارية نشاء منظمات عن طريق إ للمشروع

والتوعية واإلرشاد  مكلفة بمهمة تشغيل وصيانة المرافقال (WUA) مستخدمي المياه
 ى طرق إدارة تشغيل نظم الري الحديثة وشرح فوائد المشروع.للمزارعين عل

يهدف المشروع المقترح الى خفض معدالت الفقر، من خالل رفع معدالت النمو االقتصادي  أهداف المشروع 
نتاج الغذاء وتحويل زراعة الكفاف )االعاشية( إلى زراعة تجارية  بزيادة إنتاجية المحاصيل وا 

ؤدي إلى زيادة دخل المزارع وتحسين نوعية حياة مزارعي الكفاف، لترقية الصادرات مما ي
من خالل إدارة الموارد تحسين وتعزيز الظروف البيئية وتحسين األمن الغذائي لألسر، و 



6 

 

من  فالطبيعية وتنمية األعمال الزراعية، وزيادة حجم فرص التوظيف مما يساهم في التخفي
 الظروف االجتماعية واالقتصادية للسكان. حدة الفقر وتحقيق األمن الغذائي وتحسين

 

سيتم تنفيذ مكون أعمال الهندسة المدنية وملحقاتها عن طريق مناقصات تقتصر على  استجالب السلع والخدمات 
واإلفريقية، أو تحالف الشركات العربية /اإلفريقية. وتشييد شبكات الري  الشركات العربية

ت مقاوالت وموردين محليين. وسيتم اختيار الحقلي ودعم المزارعين من خالل شركا
االستشاري من خالل قائمة مختصرة من المكاتب العربية واألفريقية وتحالف الشركات 
العربية األفريقية المشتركة، وسيتم تنفيذ مكون الدعم المؤسسي للمزارعين من خالل قائمة 

 مختصرة من المكاتب المحلية المتخصصة.
 2022 للشلااللمصل فط  2020للشلا لماقع ين لإل ي ملفلو  أل صشل فط   برنامج تنفيذ المشروع 

 Ministry of Water and Environnent الجهة المنفذة للمشروع 

E-mail : maggezindamira@yahoo.com 

Kampala- Uganda 
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 كينيا الدولة المستفيدة
 طريـــــــق "مــــــــــودوجاشــــــــي – واجيــــــــــــــر" اسم المشروع 

 

مليون دوال امريكي  130 التكلفة اإلجمالية للمشروع   
مليون دوالر 20 تمويل المصرف   

  أوفيد  - تمويل من مصادر اخري
 الصندوق السعودي  -
 الصندوق الكويتي  -
  دوق أبو ظبيصن -

  الحكومة -

م.د5.002:   
م.د 25.00:   
م.د 23.80:   
م.د   15.00:  

م.د 21.20:  

  

من "مودوجاشي" باتجاه الشمال الشرقي ويتبع مسار الطريق القائم المكون من طريق يبدأ الطريق  وصف ومكونات المشروع 
 مترًا. ويعبر  50-20 أمتار يقع داخل ممر ترابي يتراوح عرضه 8-6حصوي/ترابي بعرض حوالي 

 التالية:ويشتمل المشروع على المكونات الرئيسية 

 إلنشاء طريق مسفلت من الدرجة األولى بطول حوالي أعمال الهندسة المدنية وملحقاتها :
مترًا. وتشمل إجراء  2.0أمتار مع كتفين عرض كل منهم  7.0كلم وعرض  157

نشاء طبقات اإلسفلت ومنشآت التحسينات على مقطعي الطريق الطولي والعرضي،  وا 
 وأعمال سالمة الطريق،  والجسور، الطولية والعرضيةتصريف المياه 

 نهاء وثائق مناقصة الخدمات االستشارية : مراجعة الدراسات الهندسية التفصيلية، وا 
رساء العقود،  التشييد، ومساعدة الجهة المنفذة في طرح المناقصة وتقييم العروض وا 

عداد تقرير اكتمال تنفيذ المشروع.واإلشراف على تن  فيذ األعمال، وا 

 نظيم ورشة انطالق تنفيذ المشروعت. 

 .تدقيق الحسابات السنوية للمشروع 
بالمنطقة الشمالية الشرقية من  تحسين شبكة الطرقإلى اإلسهام في المقترح يهدف المشروع  أهداف المشروع 

ربط المنطقة بكافة مناطق  في ساهمما سيق عالي الكفاءة ميكينيا، وذلك عن طريق توفير طر 
 البالد ومع المنطقة الحدودية لدول مجاورة مثل أثيوبيا والصومال. كما يهدف المشروع إلى

 وتقليل تكلفة وزمن التنقل تسهيل حركة نقل البضائع والركاب،تحسين شبكة الطرق بالبالد و 
واالجتماعية )نظرة كينيا ألفاق عام  يةاالقتصاد ةتنميتحقيق استراتيجية الدولة للمما يساهم في 

 ( لخفض حدة الفقر. 2030



8 

 

 استجالب السلع والخدمات 
 خالل مناقصة عالمية مفتوحة بتأهيل مسبق مع  نم تنفيذ األعمال المدنية وملحقاتها

 للشركات العربية أو األفريقية أو العربية/أفريقية،  %5إعطاء هامش أفضلية بنسبة 

  في تنظيم وكاالت متخصصة قائمة مختصرة ل، عن طريق المشروعتنظيم ورشة انطالق
 ،وفقًا إلجراءات المصرفالملتقيات 

 الحساباتمكاتب تدقيق مناقصة محلية ل، من خالل تدقيق الحسابات السنوية للمشروع 
 وفقًا إلجراءات المصرف.، معترف بها

 
 .2023 ديسمبريكتمل في و  2020 ينايرلماقع ين لإل ي ملفلو  أل صشل فط   برنامج تنفيذ المشروع 

 Kenya National Highways Autorité الجهة المنفذة للمشروع 

P.O Box 49712-00100 

E-mail : d.cherono@kenha.co.ke 

Nairobi- Kenya 
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 موزمبيق الدولة المستفيدة
 تشييــد مينــــــــــاء الصيـــــــد بمدينـــــة "انقـــوش" اسم المشروع 

  مليون دوال امريكي 33.266 التكلفة اإلجمالية للمشروع 

 صعلان  ا ا 20.00 تمويل المصرف 

 12.00يافل                 :  تمويل من مصادر اخري
        1.266 اتلاصة            :

 م. 
 م. 

  

يقع المشروع بمدينة "أنقوش" الساحلية بمحافظة "نامبوال" بشمال البالد والتي تبعد عن العاصمة  صف ومكونات المشروع و
 .  كيلومتر الى الشمال 1800"مابوتو" بحوالي 

 التالية:ويشتمل المشروع على المكونات الرئيسية 

  30متر وبعرض  160تشييد رصيف بطول يبلغ نحو ، وتشمل المدنيةأعمال الهندسة 
منحدر و  متر مع توصيالت المياه والوقود والكهرباء 4.5يصل الى متر وعمق مياه 
ومبنى لإلدارة  لألسماكوتجهيز مصنع للثلج ووحدة تبريد وتجميد و  إلصالح القوارب

  .سوق األسماكو  االعمال الخارجيةللصيانة باإلضافة الى  ورشةو 

 طن ورافعتين  10طن ورافعة  50تحركتين ويشمل رافعتين م توفير معدات الرافعات
طن  40بالديزل( وجرارين مع ناقالت حاويات  ىعمل بالكهرباء واالخر ت ةشوكيتين )واحد
 ا.ملكل واحد منه

 :التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصات ومساعدة  إعداد الخدمات االستشارية، وتشمل
رس اء العقود واإلشراف على تنفيذ الجهة المنفذة في طرح المناقصات وتقييم العروض وا 

عداد تقرير اكتمال تنفيذ المشروع األعمال  .وا 
  .دعم وحدة تنفيذ المشروع 
  نطالق تنفيذ المشروعاورشة. 
 .مراجعة حسابات المشروع 

 

يندرج المشروع المقترح ضمن استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الصيد البحري من خالل تشغيل  أهداف المشروع 
الستقبال قوارب الصيد التقليدية والصناعية في منطقة المشروع، وتحسين كفاءة  ميناء صيد

مناولة االسماك وتحضيرها حسب المواصفات العالمية، وزيادة العائد من صادر األسماك 
وتحسين رصيد ميزان المدفوعات، وخلق فرص عمل جديدة مما يساهم في خفض نسبة الفقر 

 وتحقيق األمن الغذائي.
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سيتم تنفيذ األعمال المدنية للمشروع عن طريق مناقصة عالمية على أساس االفضلية بنسبة  ب السلع والخدمات استجال
شركات العربية او االفريقية او شركات دول أعضاء اوبيك. وسيتم توريد معدات لل 5%

الرافعات من خالل مناقصة مفتوحة للوكالء المحليين المعتمدين، أما اختيار المكتب 
 -ستشاري فسيكون من خالل قائمة مختصرة من المكاتب العربية واألفريقية أو العربية اال

األفريقية المشتركة. وسيتم توريد العربات وأجهزة الحاسوب وملحقاتها والطابعة وماكينة 
التصوير ضمن مكون دعم وحدة تنفيذ المشروع عن طريق مناقصة محلية مختصرة على 

جعة حسابات المشروع من خالل قائمة مختصرة من المكاتب موردين محليين. وكذلك مرا
المحلية. وأيضًا تنفيذ ورشة انطالق المشروع سيتم عن طريق وكاالت أو مؤسسات متخصصة 

 محلية.
 

 .2023يكتمل في يونيو و  2020يونيو في لماقع ين لإل ي ملفلو  أل صشل  برنامج تنفيذ المشروع 
 

 Ministry of Sea, Inland Waters and Fisheries  الجهة المنفذة للمشروع 

National Director of Studies, Planning and Infrastructure 

Maputo-Mozambique 

 

Att.: Mr. Eugenio de Amarante Antonio 

Fax: 258-21 325 087 

Tel.:258-21 357 100 

Email: eantonio@mozpesco.gov.mz / eugeniopedroc@yahoo.com.br 
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 غينيا الدولة المستفيدة
 

 مشــروع الزراعة األسرية في غينيا العليا وغينيا الوسطى اسم المشروع 

 علان  ا   صاللط ص 81.8 التكلفة اإلجمالية للمشروع 

 صعلان  ا ا 15.00 تمويل المصرف 

 م.د  45.80 :   "إيفاد" صندوق        - تمويل من مصادر اخري
 م.د 15.00 :    أوفيد -
م.د 05.00 : الصندوق البلجيكي للمعيشة       -

  م.د01.00 :    الحكومة 

   

 وصف ومكونات المشروع 
 

 33محافظة من أصل  15ويغطي  الوسطىلعليا وغينيا ا ينيايقع المشروع في منطقتي غ
 محافظة تشملها البالد. 

 

 

 محافظات، ويشمل المكونات التالية: 6يغطي الجزء المقترح تمويله من قبل المصرف 

 وتشملأعمال الهندسة المدنية ،: 
هكتار من  1700تقوية الزراعة األسرية للتأقلم مع التغيرات المناخية باستصالح  -

نشاء شبكة توزيع مياه الري والصرف تضمن وت ياالراض تشييد سدود صغيرة، وا 
نشاء حواجز وقائية لألراضي الزراعية من الفيضانات.  الزراعي، وا 

 (gros - Demi)، ويشمل إنشاء وتجهيز سوقين نصف كبيرة دعم الولوج إلى األسواق -
نشاء وتجهيز  10و 5 بمساحة تتراوح بين تتراوح مساحتها  سوقًا محلياً  17هكتارات، وا 

 154هكتارات، وتشييد الطرق الريفية الحصوية بطول إجمالي يقدر بحوالي  3و 1بين 
عادة إعمار حوالي  6كيلومتر وعرض  كلم من الطرق الوطنية الحصوية  20أمتار، وا 

 أمتار. 8بعرض 
 

 ،ة وتشمل إعداد الدراسات االجتماعية الستصالح األراضي الزراعي الخدمات االستشارية
عداد التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصات لمنشآت استصالح األراضي الزراعية  وا 

 وتشييد األسواق والطرق الحصوية ومتابعة تنفيذ األشغال.
يهدف المشروع المقترح بصفة عامة إلى المساهمة في تحقيق األمن الغذائي وتحسين الظروف  أهداف المشروع 

خاصة الشرائح الفقيرة والحد من الفقر. ويهدف بصفة خاصة المعيشية لسكان مناطق المشروع 
إلى االسهام في تحسين اإلنتاج الزراعي وتحسين دخل المزارعين والرفع من عدد األسر التي 
تعتمد على التقنيات الحديثة في اإلنتاج الزراعي للتأقلم مع التغيرات المناخية والرفع من 

 كميات المحاصيل التي سيتم تسويقها.
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سيتم تنفيذ أعمال الهندسة المدنية عن طريق مناقصات تقتصر على الشركات   استجالب السلع والخدمات 
 العربية، واإلفريقية، وتحالف الشركات العربية /اإلفريقية. 

  سيتم الحصول على الخدمات االستشارية من خالل قائمة مختصرة من المكاتب
 اإلفريقية.االستشارية العربية واإلفريقية أو العربية 

 .         2022 ديسمبرويكتمل في  2020 اكتوبرفي لماقع ين لإل ي ملفلو  أل صشل  برنامج تنفيذ المشروع 
 

 Ministère de l’Agriculture الجهة المنفذة للمشروع 

AgriFarm – Guinee 

Mr. Djibril Tamsir BANGOURA 

Email :  djibriltb55@gmail.com 

Tel: +224 622 14 58 00 / +224 664 58 40 81 

 

 

 

 

 

 

 العون الفني

 

 تنزانيا الدولة المستفيدة

 تمويـل دراسـة الجـدوى الفنيـة واالقتصـادية لمشـروع تقوية شبكة الكهرباء بجزيرة زنجبار   نوع العون 
 ألف  دوالر أمريكي 300 العون   قيمة 

يهدف العون الفني المقترح إلى إعداد دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية لتبني أفضل  معطيات عامة  
هم وتطوير مرافق تعيشمالخيارات لتحسين إمداد الطاقة الكهربائية للسكان وتحسين مستوى 

ني شبكة الكهرباء الحالية في الخدمات العامة واألنشطة السياحية والصناعية، حيث تعا
الجزيرة من عدم كفاية الطاقة المتوفرة لتغطية االحتياجات الحالية للسكان واالنشطة المختلفة 

نخفاضات مستمرة وانقطاع في التيار الكهربائي.  وتردد التيار الكهربائي وا 

 

 وأفريقية أو عربية/ أفريقية.عن طريق قائمة مختصرة من مكاتب استشارية عربية   اختيار المكتب االستشاري

 Ministry of Land, Water, Energy and Environment (MLWEE) الجهة المنفذة 

Zanzibar Electricity Corporation 

Att.: Mr Maulid shiraz  

E.mail:   maulidshiraz@hotmail.com   

Zanzibar- Tanzania 
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