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واستمّدت مؤسساتنا الوطنية عزيمتها في العمل التنموي 
واإلنساني وتحقيق اإلنجازات الكبيرة من القيادة الرشيدة لصاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، فبفضل جهود القيادة 

واهتمامها المستمر حافظت دولة اإلمارات على مكانتها المتقدمة 
كأكبر مانح في مجال المساعدات التنموية الرسمية على مستوى 

دول العالم، وهذا دليل واضح على ثبات النهج الذي تسير عليه دولة 
اإلمارات في مجال تقديم العون التنموي واصرارها على لعب دور فاعل 

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية.

ولم تحول السياسات االقتصادية والخطط والبرامج التنموية التي 
اتبعتها حكومة دولة اإلمارات، وجهودها الحثيثة في التركيز على أمن 

واستقرار وإزدهار الدولة، وتحقيق التقدم في مختلف نواحي الحياة، 
دون االستمرار في ممارسة دورها الفعال تجاه دعم قضايا المجتمع 

الدولي، ومن أبرزها القضاء على الفقر العالمي.

وبقيت دولة اإلمارات على مر السنين تقوم بدور المبادر في تمويل 
مشاريع ترمي إلى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في أكثر 

من 140 دولة، في قارات العالم المختلفة، حيث تنظر قيادتنا الرشيدة 
إلى المساعدات التنموية كقيمه عظيمة رسخها الوالد المؤسس 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه اهلل، في نفوس أبنائه وشعبه 
.. فالعطاء اإلماراتي غير مشروط، وال يرتبط بالعرق، أو الطائفة، أو 

الديانة، أو المنطقة الجغرافية، بل يركز على بناء اإلنسان وتوفير كافة 
السبل لالرتقاء بمستوى حياته.

هذه التوجهات الثابتة حملها صندوق أبوظبي للتنمية منذ أن بدأ 
نشاطه التنموي في عام 1971، لمساعدة الدول النامية على تحقيق 

تطلعاتها وخططها التنموية، وتطوير قدراتها، وتحسين مستوى 
حياة شعوبها، فكان مثاالً يحتذى به بين مؤسسات التمويل الدولية 

في نشاطه التنموي، وشراكاته، ومبادراته النوعية المقدمة للدول 
النامية بهدف تحقيق التقدم والنمو في تلك الدول.

نحن في دولة اإلمارات العربية والمتحدة نؤمن بأهمية جهود 
العمل التنموي المشترك في سبيل تحسين الظروف االجتماعية 
واالقتصادية في الدول النامية، ونتطلع إلى االستمرار في تقديم 

المساعدات التنموية لتشمل أكبر عدد ممكن من الدول في إطار 
المبادرات والبرامج والخطط االستراتيجية التي تقوم عليها سياسة 

صندوق أبوظبي للتنمية في مساعدة الدول النامية لتحقيق أهدافها 
التنموية.

وفي الختام ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع 
العاملين في صندوق أبوظبي للتنمية على الجهود الطيبة التي 

بذلوها خالل عام 2017، والسنوات الماضية متطلعين إلى استمرار 
اإلنجازات والتقدم نحو مزيد من العطاء لتحقيق التنمية المستدامة.

منصور بن زايد آل نهيان

 تقوم السياسة التي انتهجتها دولة اإلمارات العربية المتحدة واهتمامها بالقضايا التنموية 
العالمية على مبادىء ثابتة، تحرص من خاللها على استمرارية تقديم المساعدات التنموية واإلنسانية، 

ومساعدة المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، وتوفير متطلبات الحياة 
الكريمة لشعوبها.

 كلمة
رئيس مجلس اإلدارة
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 تبنى صندوق أبوظبي للتنمية على مدى سنوات عطائه الطويلة سياسة واضحة في مجال العون 
التنموي، للقضاء على الفقر العالمي وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، مما رسخ من 
المكانة الريادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، والتي باتت تحظى باحترام وتقدير أوساط المجتمع 

الدولي في مجال العمل التنموي العالمي.

واستطاع الصندوق خالل عام 2017، تحقيق نتائج إيجابية، جاءت 
بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد اإلعلى للقوات المسلحة، 
والمتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس اإلدارة.

وعلى صعيد النتائج التشغيلية، فقد حقق الصندوق في عام 2017 
أداًء متميزًا من خالل تقديم القروض الميسرة لتمويل مشاريع ضمن 

قطاعات حيوية في الدول النامية، وكذلك إدارة المنح الحكومية، 
وضمان حسن تنفيذها وتحقيق األهداف المرجوة منها بكفاءة، حيث 
قدم الصندوق 4 قروض بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 646 مليون 
درهم، خصصت لدعم أهم القطاعات األساسية في تسريع العملية 

التنموية، كما اعتمد 7 منحًا تنموية بلغت قيمتها 754 مليون درهم، 
وبذلك يكون الصندوق قد مول وأدار خالل 2017 نحو 11 مشروعًا 

تنمويًا بقيمة 1.4 مليار درهم، استفادة منها 9 دول نامية.

ومع نهاية عام 2017 يكون إجمالي القروض التي قدمها الصندوق 
للدول النامية قد وصلت إلى 37 مليار درهم، وحجم المنح الحكومية 

إلى 43 مليار درهم، توزعت تلك التمويالت على 88 دولة حول العالم. 
وبلغت استثمارات الصندوق في الشركات والمحافظ االستثمارية نحو 

3 مليارات درهم، ليرتفع إجمالي التمويالت واالستثمارات إلى نحو 83 
مليار درهم.

وفي إطار التزامه بدعم مشاريع الطاقة المتجددة استمر الصندوق 
خالل عام 2017 بتمويل تلك المشاريع مؤمنًا بأهميتها في توفير 

امدادات موثوقة ومستدامة من الطاقة، حيث وافق الصندوق ضمن 
مبادرة دعم مشاريع الطاقة المتجددة التي أطلقها عام 2013 

بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” على تمويل 
مشروعين جديدين بقيمة 25 مليون دوالر، لتصل المشاريع التي 

مولها الصندوق إلى 21 مشروعًا استفادت منها 20 دولة نامية، 
وبقيمة إجمالية بلغت 214 مليون دوالر خالل خمس دورات تمويلية 

على أن يتم استكمال المبادرة خالل عامي 2018 و2019.

ونتيجة للنجاح الذي حققته مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة 
في دول جزر المحيط الهاديء، شارك الصندوق عام 2017 في مبادرة 

جديدة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بدول الكاريبي بقيمة 50 
مليون دوالر، حيث مول الصندوق 5 مشاريع للطاقة المتجددة بقيمة 

15 مليون دوالر خالل الدورة التمويلية األولى، وأننا نتطلع إلى إنجاز 
مشاريع أخرى خالل الدورات التمويلية المقبلة. 

كما بدأ الصندوق في عام 2017 بالعمل على دراسة إنشاء برنامج 
الصادرات الوطنية، حيث وقع الصندوق اتفاقية تعاون مع المعهد 
الكوري للتنمية إلعداد دراسة فنية شاملة حول حاجة دولة اإلمارات 

اليجاد برنامج لتمويل الصادرات الوطنية يعمل ضمن أفضل 
الممارسات العالمية.

ونود التأكيد على أن إنجازات الصندوق ورسالته في العمل التنموي 
ساهمت بشكل فعال في التصدي ألكثر التحديات اإلنمائية صعوبة 

وعلى رأسها تخفيف الفقر العالمي، ومساعدة شعوب الدول النامية 
على العيش ضمن ظروف بيئية سليمة.

وفي الختام ال يسعني إال أن اتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كافة 
الزمالء العاملين في الصندوق على جهودهم الدؤوبة خالل عام 

2017، مما كان له أطيب األثر في تحقيق النتائج اإليجابية.

محمد سيف السويدي

 كلمة
المدير العام
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رؤيتنا
أن نكون نموذجًا يحتذى به في تقديم العون التنموي لتقليل الفقر العالمي.

رسالتنا
مساعدة الدول النامية لتحقيق النمو االقتصادي المستدام وتقليل الفقر بتقديم الموارد المالية وتكوين الشراكات في القطاعين العام 

والخاص وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان فعالية اإلعانات.

قيمنا

نظرة عامة

التعاون
التعاون دون حدود، وإظهار 

الرعاية واحترام لوجهات نظر 
اآلخرين، وتشجيع إنجازات الفرق.

اإلبداع 
البحث الدائم للتحسين، 

والتركيز على إيجاد الحلول 
للمشاكل، وتبني الموقف 

اإليجابي مع المتغيرات.

االلتزام
االلتزام باألداء المتميز 

وبالمعايير األخالقية العالية 
والعزم على تحقيق األهداف.

الكفاءة
تشجيع المبادرات التطويرية 
لدى األفراد، ودعم الثقة في 

قدراتهم الفردية، وإنماء 
المهارات والمعرفة المشتركة.
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األهداف
تتمثل أهداف صندوق أبوظبي للتنمية في ما يلي:

t  المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية من خالل تقديم القروض التنموية الميسرة لتمويل مشاريع تهدف إلى
تحسين البنية التحتية ودعم النمو االقتصادي. 

t  إدارة المنح التنموية التي تقدمها حكومة أبوظبي للدول النامية من خالل اإلشراف المباشر على استخدام هذه المعونات في تنفيذ
المشاريع المخصصة لها ومتابعة مراحل االنجاز.

t  تأسيس شركات استثمارية، والمساهمة في شركات قائمة في الدول المستفيدة بما يساهم في تحقيق التنمية االقتصادية في
تلك الدول.

t .توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجاالت التنمية االقتصادية

النشأة
“تتمحور أهداف الصندوق حول تحفيز 
عملية التنمية المستدامة في الدول 

النامية وتحسين مستوى معيشة 
شعوبها”

ُأنشئ صندوق أبوظبي للتنمية عام 1971 
كمؤسسة مملوكة لحكومة أبوظبي تعنى 

بتقديم الموارد المالية لتمويل مشاريع تنموية 
تهدف إلى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

في الدول النامية بهدف مساعدتها في تخطي 
التحديات التي تواجهها وصوالً إلى تحسين 

مستوى حياة شعوبها.

ويعمل الصندوق على تقديم القروض الميسرة 
للدول النامية، فضاًل عن إدارة المنح التي تقدمها 

حكومة أبوظبي لتلك الدول لتمويل المشاريع 
التنموية.

كما يقوم الصندوق بأنشطة استثمارية ترتكز 
على االستثمار بحصص في شركات منتقاه في 

عدد من الدول، بحيث تساهم بفاعلية في تعزيز 
التنمية االقتصادية في الدول المعنية.

 16
مليار درهم
رأس المال

 أبوظبي
المقر الرئيسي 

 88 
دولة مستفيدة

536
عملية تنموية
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1. القروض الميسرة
يعمل الصندوق على تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع 

تنموية حيوية تساعد الدول المستفيدة على تحقيق أهدافها 
التنموية وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية فيها. وتركز 

المشاريع التي تغطيها القروض على أكثر القطاعات تأثيرًا في 
تسريع عملية التنمية مثل، البنية التحتية، كالطرق والكهرباء، 

اإلسكان، الطاقة، المياه والزراعة إلى جانب مشاريع قطاعات أخرى 
كالصحة والتعليم. 

وتمتاز القروض المقدمة من الصندوق بفترات سداد طويلة األجل 
وبمعدالت فائدة منخفضة ومتوافقة مع معايير منظمة التعاون 

. )OECD( اإلقتصادي

وتخضع المشاريع التي يساهم الصندوق في تمويلها إلى 
الدراسة والتقييم الفني واالقتصادي قبل الموافقة على تمويلها 

وذلك لضمان تحقيقها لألهداف الموضوعة من أجلها. 

2. إدارة المنح الحكومية
يتولى صندوق أبوظبي للتنمية إدارة المنح التي تقدمها حكومة 

أبوظبي لتمويل مشاريع تنموية وحيوية في الدول المستفيدة، 
حيث تشمل مسؤوليات الصندوق في هذا المجال اإلشراف 

المباشر على استخدام هذه المعونات في تنفيذ المشاريع، 
ومتابعة سير المراحل المختلفة إلنجازها طبقًا لألهداف والخطط 

الموضوعة.

أوالً: التمويل التنموي
يتصدر التمويل التنموي المباشر أولويات أنشطة الصندوق، والرامية إلى تحقيق مساهمة ملموسة وفّعالة في دعم مسيرة التنمية 

االقتصادية المستدامة في الدول النامية، ويشمل التمويل التنموي الذي يقدمه الصندوق كل من:

43 مليار درهم
إجمالي المنح الحكومية

37 مليار درهم
إجمالي القروض

النشاط التشغيلي 
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ثانيًا: االستثمارات
لضمان استدامة واستمرارية النشاط الرئيسي المتمثل في تقديم العون التنموي، يقوم الصندوق بأنشطة استثمارية لتعزيز موارده وإيراداته 

المالية، وينقسم النشاط االستثماري في الصندوق إلى شقين وهما:

1. المساهمات الرأسمالية
يستثمر الصندوق في شركات منتقاة بالتعاون مع القطاعين 

العام والخاص في عدد من الدول، وتتفاوت نسبة تملك الصندوق 
في تلك الشركات بحصص تتراوح بين الملكية التامة أو الجزئية. 

وتركز استراتيجية الصندوق في هذا المجال على االستثمار في 
شركات تخدم قطاعات جوهرية من أبرزها: السياحة، الصناعة، 

والصناديق االستثمارية الخاصة مما يعزز من دور القطاع الخاص 
في الدول المستفيدة األمر الذي ينعكس إيجابًا على انتعاش 

التنمية االقتصادية إضافة لتوفير الكثير من فرص العمل 
لشعوب تلك الدول.

2. إدارة السيولة 
ترتكز االستراتيجية االستثمارية للصندوق على االستثمار في 

أدوات مالية كالسندات والودائع المصرفية والصكوك، وذلك إلدارة 
السيولة المتاحة لديه بشكل يمكنه من تحقيق عوائد مجزية 

وسداد االلتزامات المالية المترتبة على الصندوق.  

 83 مليار درهم 
مجموع التمويالت واالستثمارات

 3 مليار درهم 
إجمالي االستثمارات
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خارطة الدول المستفيدة  54
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قام صندوق أبوظبي للتنمية خالل عام 2017 وتماشيًا مع أهدافه 
الرامية لدعم عملية التنمية في الدول النامية، بتقديم قروضًا 

ميسرة لتمويل 4 مشاريع تنمويه ذات أولوية استراتيجية في كاًل 
من أنتيغوا وبربودا، المالديف ومصر، حيث تعمل هذه المشاريع 

على تحقيق األهداف التنموية التي وضعتها حكومات هذه الدول 
للوصول إلى التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة التي 

تطمح لتحقيقها.

وبلغت القيمة اإلجمالية للقروض المقدمة 646 مليون درهم 
خصصت لدعم أهم القطاعات األساسية في تسريع العملية 

التنموية.

القروض الميسرة

إنشاء محطة للطاقة 
الشمسية في توشكى

40 مليون درهم إماراتي 
يهدف مشروع إنشاء محطة للطاقة 

الشمسية بسعة 10 ميجاواط لتغذية 
مشروع شركة الظاهرة الزراعي الذي موله 

الصندوق عام 2015 وتعمل على استصالح 
واستزراع األراضي لزيادة الرقعة الزراعية 

واإلنتاج الغذائي في مصر، حيث ستعمل 
المحطة على دعم القطاع الزراعي عبر إنتاج 

الكهرباء من مصادر متجددة ومستدامة 
ونظيفة تساهم في الحد من انبعاثات 

أول أكسيد الكربون إضافة للتقليل من 
البصمة الكربونية. 

يتكون المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 
95% من إنشاء وتوريد وتركيب محطات 

طاقة شمسية النتاج 10 ميجاواط من الطاقة، 
وذلك ضمن المرحلة الثانية للمشروع 

باستخدام وحدات الطاقة الكهروضوئية 
320Wp، كما يشمل المشروع العمليات 

اإلنشائية واألعمال المدنية والكهربائية 
باإلضافة الى التوصيل بالشبكة الوطنية. 

مدينة البروج السكنية

367 مليون درهم إماراتي

يهدف المشروع إلى إنشاء مدينة سكنية 
في المنطقة الشرقية من القاهرة الكبرى 
على مساحة تبلغ حوالي 4.3 مليون متر 
مربع وذلك لمواكبة النمو السكاني في 
مصر، حيث يساهم المشروع في توفير 

أكثر من 30 ألف وحدة سكنية شاملة 
جميع مرافقها وخدماتها كالمنشآت 

التجارية والتعليمية وغيرها، باإلضافة، 
لخلق أكثر من 60 ألف فرصة عمل.

مصر
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أنتيغوا 
وبربودا 

الطاقة الهجين 
الشمسية 

والرياح 

55 مليون درهم إماراتي
يهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز 

عملية التنمية االقتصادية في أنتيغوا 
وبربودا حيث يدعم المشروع استراتيجية 

الدولة الرامية إلى رفع نسبة انتاج الكهرباء 
من مصادر الطاقة المتجددة إلى %20 

بحلول عام 2018، كما ويساهم المشروع 
في إنتاج حوالي 35 ميغاواط من الطاقة 
الكهربائية باستخدام هجين من الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح لخدمة حوالي 
90 ألف شخص، وتغطى المرحلة الحالية 

إنتاج حوالي 7-10 ميغاواط، كما سيساعد 
المشروع على استقرار الطاقة الكهربائية 

وتوفير إمدادات كافية من الكهرباء الالزمة 
لتشغيل 4 محطات تحليه مياه البحر 
والمراكز الصحية والمباني الحكومية 

األساسية.

المالديف 
مطار فيالنا 

الدولي

184 مليون درهم إماراتي
يهدف المشروع إلى تطوير وتوسعة مطار 
فيالنا الدولي في جزيرة هولهولي وذلك 
من خالل تحسين مرافق المطار وتوسيع 

طاقته االستيعابية ليتوائم مع النمو 
المضطرد في قطاع السياحة، كما يعمل 

المشروع في المالديف على تنشيط حركة 
النقل والسياحة في البالد مما ينعكس 
إيجابًا على تعزيز دخل الدولة من القطاع 

السياحي وبالتالي تحسين المستوى 
المعيشي للسكان.

ويشمل مشروع إنشاء مطار فيالنا الدولي 
بناء مدرج بطول يبلغ 3400 متر وممرات 
انتظار الطائرات وتطوير وتحسين المدرج 

القديم، وإنشاء كاسر لألمواج لحماية المدرج 
الجديد وتطوير المبنى الغربي للركاب 

لرفع طاقته االستيعابية ليضم 26 موقعًا 
للطائرات وتطوير مبنى الركاب، إضافة 

مبنى للرحالت الدولية. كما يشمل المشروع 
إنشاء المرحلة األولى من الرصيف الدولي 

الجنوبي، ومبنى لصيانة المطار في الجانب 
الغربي، وكذلك إنشاء المرحلة األولى من 

توسعة منطقة تحميل وتخزين البضائع 
بمساحة تبلغ حوالى 6000 متر مربع، 

ومرافق خاصة للطائرات المائية، ويضمن 
المشروع نقل البنية التحتية الحالية 

والواقعة في منطقة المشروع الجديد إلى 
مناطق أخرى قريبة وإنشاء محطة للدفاع 

المدني.
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قروض الصندوق التنموية لعام 2017

مصر
مدينة البروج السكنية

367
مليون درهم

مصر
 انشاء محطة

للطاقة الشمسية
40

مليون درهم
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أنتيغوا
وبربودا

 الطاقة الهجين
الشمسية والرياح

55
مليون درهم

المالديف
مطار فيالنا الدولي

184
مليون درهم

مشاريع تنموية4

مليون درهم646

دول مستفيدة3

قطاعات متنوعة3

إجمالي القروض 2017
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واصل الصندوق خالل عام 2017 أداء دوره التنموي بفعالية، والذي يتجسد أحد جوانبه في 
إدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي إلى الدول النامية لتمويل مشاريع تنموية لدعم 

التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة لتلك الدول، حيث يبذل الصندوق جهودًا حثيثة 
لضمان اإلدارة الفاعلة لهذه المساعدات، إذ أنها تشكل أهمية بالغة في إحداث التغييرات 

الالزمة في المناطق المستفيدة منها، ويضطلع الصندوق بمتابعة مراحل تنفيذ المشاريع 
وفق االتفاقيات المبرمة مع حكومات الدول المستفيدة لضمان تنفيذ المشاريع وتقييم 

أثرها اإليجابي في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.

وخالل عام 2017 اعتمد الصندوق سبع منح تنموية تبلغ قيمتها اإلجمالية ما يقارب 754 
مليون درهم، استفادت منها 7 دول هي: كولومبيا، اليمن، جزر القمر، أريتريا، الصومال، 

فلسطين وجزر المالديف. وخصصت تلك المنح لتنفيذ مشاريع تخدم قطاعات البنية 
التحتية لتسريع العملية التنموية في الدول المستفيدة.

ولضمان فعالية المساعدات المقدمة وتحقيق النتائج المرجوة منها، كثف الصندوق جهوده 
للعمل مع منظمات العمل اإلنسانية، حيث عمل خالل العام وبالتنسيق مع وزارة الخارجية 

والتعاون الدولي على تقديم منح للمنظمات الدولية واإلغاثية لدعم مشاريع الرعاية 
الصحية في اليمن ودعم القطاع التعليمي في فلسطين. 

المنح التنموية

754 مليون درهم

7 دول مستفيدة

7 مشاريع تنموية

4 قطاعات متنوعة
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المنح التي أدارها الصندوق خالل عام 2017

تهدف المنحة إلى تمويل مشاريع وبرامج 
تنموية لتطوير البنية التحتية في الصومال 
من خالل إنشاء وتأهيل شبكة طرق حديثة 
ومتطورة تربط بين المدن الرئيسية والقرى 

الريفية في الصومال وتساعد على تسهيل 
حركة انتقال األشخاص والمنتجات بطريقة 

آمنه وسلسة، كما تهدف المنحة إلى 
مساعدة الصومال على تخطي التحديات 

االقتصادية التي تواجهها، من خالل تمويل 
مشاريع نوعية تعمل على تحقيق االستقرار 

وتنمية القطاعات االقتصادية واالجتماعية، 
والتي ستنعكس ايجابًا على االرتقاء 

بالخدمات المقدمة للشعب الصومالي.

أدار صندوق أبوظبي للتنمية بالتنسيق 
مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي منحة 

بقيمة 42 مليون درهم المقدمة لمنظمة 
األونروا بغرض دعم خططها اإلنسانية 

الهادفة لضمان توفير التعليم ألطفال 
الآلجئين الفلسطينين للعام الدراسي 

2017 – 2018، وتساهم المنحة في 

حصول ما يقارب 15 ألف طفل آلجئ في 
14 مدرسة في قطاع غزة على التعليم 

األساسي ومساعدتهم على اكتساب 
المعرفة والمهارات المناسبة من خالل 

توفير المواد التعليمية والبيئة المناسبة 
التي تساعدهم على استكمال تعليمهم. 

ويعتبر مخصص هذه المنحة من ضمن 
مبلغ تعهدات دولة اإلمارات خالل مؤتمر 

القاهرة الدولي حول فلسطين لخطة إعادة 
إعمار غزة عام 2014.

بهدف تقديم الدعم الحيوي لتمكين 
الدول النامية من مواجهة التحديات 

االقتصادية التي تواجهها والتي تحد من 
تنفيذ خططها التنموية، قدمت حكومة 

أبوظبي منحة مالية قدرها 18مليون 
درهم إلى حكومة المالديف لدعم ميزان 

المدفوعات، وستساهم المنحة في توفير 
السيولة الآلزمة التي تحتاجها المالديف 
لدعم جهودها الرامية لإلرتقاء بقطاعات 

التنمية األساسية، وتحفيز خطط التنمية 
االقتصادية واالجتماعية في البالد.

الصومال 
إنشاء وتطوير 

شبكة طرق 
حديثة 

فلسطين 
دعم البرامج 

التعليمية 
لالجئين 

المالديف 
دعم ميزان 
المدفوعات

18 مليون درهم إماراتي42 مليون درهم إماراتي331 مليون درهم إماراتي
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كولومبيا 
مشروعات 

تنموية 
مختلفة

جزر القمر 
شبكة 

الكهرباء 
والماء

أريتريا 
مشاريع صحية 

وتعليمية 

40 مليون درهم إماراتي 147 مليون درهم إماراتي165 مليون درهم إماراتي
يدير صندوق أبوظبي للتنمية منحة 

حكومية بلغت قيمتها 165 مليون درهم 
لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية 

وذلك ضمن البرنامج التنموي الذي 
وضعته الحكومة الكولومبية للنهوض 

بواقع الحياة االقتصادية واالجتماعية 
في البالد، حيث يشمل البرنامج تنفيذ 

العديد من المشاريع التي من شأنها أن 
تعزز من مسيرة التنمية المستدامة في 
كولومبيا، ومن المقرر أن تصرف المنحة 

في تمويل مشاريع تسهم بشكل مباشر 
في توفير االحتياجات األساسية لالرتقاء 

بسبل العيش للشعب الكولومبي مثل 
دعم مراكز الطفولة المبكرة توفير مراكز 
الرعاية الصحية والتعليمية وبرامج لدعم 

 .SMEs المشروعات المتوسطة والصغيرة

قدمت حكومة أبوظبي منحة تنموية 
لجزر القمر يديرها الصندوق بهدف تمويل 

مشروع تطوير شبكة الكهرباء والماء 
بقيمة 40 مليون درهم، والتي تهدف 

لتوفير 11 ميغاواط من الطاقة الكهربائية. 
كما يعمل المشروع على دعم اقتصاد 

جزر القمر من خالل رفع كفاءة إنتاج الطاقة 
الكهربائية في البالد عن طريق توريد 

وتركيب محوالت كهرباء جديدة وإعادة 
تأهيل شبكات توزيع الكهرباء.

تهدف المنحة التنموية المقدمة إلى 
تحسين الخدمات الصحية والتعليمية في 

أرتيريا من خالل توفير األجهزة والمعدات 
الطبية والتعليمية الآلزمة، لضمان حصول 

المواطنين في أريتريا على أفضل الخدمات 
في مجال الرعاية الصحية والتعليمية وفقًا 
للمعايير والمواصفات العالمية بما يساهم 

في توفير سبل العيش للمجتمع األرتري.
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المنح التنموية لعام 2017
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

قيمة المنحةالقطاعالمشروعالدولة

11الصحةبرامج الرعاية الصحيةاليمن

165قطاعات مختلفةمشروعات تنموية مختلفةكولومبيا

40المياه والكهرباءمشروع شبكة تطوير الكهرباء والماءجزر القمر

147التعليم والصحةمشاريع صحية وتعليمية أريتريا

331النقلإنشاء وتطوير شبكة طرق حديثة الصومال

42التعليمتعليم أطفال الآلجئينفلسطين

18قطاعات مختلفةدعم ميزان المدفوعاتالمالديف

المجموع 754 مليون درهم

اليمن
برامج الرعاية 

الصحية 

11 مليون درهم إماراتي
تســـــعى دولة اإلمارات العربية المتحدة 
جاهدة إلى ضمان فعالية المســـــاعدات 
التـــــي تقدمهـــــا لليمن في ظل الظروف 

الصعبـــــة التي تمـــــر بها، ومن هذا المنطلق 
قامت حكومـــــة أبوظبي بتقديم منحة 

تنمويـــــة بالتعاون مع وزارة الخارجية 
والتعـــــاون الدولي و المنظمات الدولية 
واإلغاثية لدعـــــم برامج الرعاية الصحية 

لشـــــريحة النساء واألطفال في مختلف 
محافظات اليمـــــن للحصول على الخدمات 

الضرورية فـــــي مجاالت الرعاية الصحية 
والتغذية.
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واصل الصندوق إدارته للمنحة التي خصصتها دولة اإلمارات العربية 
المتحدة في عام 2012 لألردن بقيمة 4.6 مليار درهم )1.25 مليار 

دوالر( ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية. وتم بموجب هذه 
المنحة التي عهدت حكومة دولة اإلمارات إلى صندوق أبوظبي 

للتنمية إدارتها تمويل مشاريع حيوية تدعم جهود الحكومة األردنية 
لإلرتقاء بواقع الحياة االقتصادية واالجتماعية في األردن. 

شهد عام 2017 إنجاز العديد من المشاريع المخصصة ضمن برنامج 
الصندوق الخليجي للتنمية، وشارك الصندوق النجاح الذي حققته 

الحكومة األردنية بتنفيذ خططها التنموية التي وضعتها للنهوض 
بالتنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة في البالد من خالل إنجاز 

منحة دولة اإلمارات للمساهمة في برنامج الصندوق 
الخليجي للتنمية - األردن

132
مليون درهم

844
مليون درهم

2015

3
مشاريع

736
مليون درهم

2017-2016

2
مشروعان

2018

الباقي من 
المنحة

11
مشروعًا

2014-2013

2.9
مليار درهم

وتدشين 3 مشاريع استراتيجية والتي تتضمن مشروع طريق عمان 
التنموي، مشروع سد كفرنجه باإلضافة لتدشين مشروع التوسعة 

الجديدة لمركز الحسين للسرطان. كما تم اإلعالن في عام 2017 عن 
مشروع توسعة مدينة الحسين الطبية بقيمة 735 مليون درهم. وال 

يزال صندوق أبوظبي للتنمية مستمرًا بمتابعة تنفيذ باقي المشاريع 
التي وصلت نسب إنجازها لمراحل متقدمة ومشارفة على االنتهاء.

و بنهاية عام 2017 يكون الصندوق قد خصص 4.5 مليار درهم من 
اجمالي قيمة المنحة المخصصة لألردن والبالغ قيمتها 4.6 مليار 

درهم ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية. وخصصت المنحة 
لتمويل مشاريع استراتيجية حيوية تتركز ضمن قطاعات أساسية 

كالتعليم، النقل، الصحة والطاقة واألمن الغذائي.

4.6 مليار درهم إجمالي المنحة

120
 مليون
درهم

الخطة الزمنية لتخصيص المنحة
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وقع الصندوق خالل عام 2017 اتفاقية لتمويل المرحلة األولى لمشروع توسعة مدينة الحسين الطبية، وتتضمن االتفاقية بناء مستشفى 
جديد بسعة 940 سريرًا يتماشى مع أحدث المعايير الطبية المعتمدة في العالم ويقدم خدماته على المستوى المحلي واإلقليمي، ويستوعب 

المستشفى أكثر من 1200 مراجع يوميًا.

يأتي مشروع تطوير محمية المأوى للحياة البرية في اطار دعم القطاع السياحي في األردن حيث يهدف المشروع إلى تهيئة ظروف مالئمة لنمو 
وإكثار األحياء البرية، باإلضافة إلى إنشاء وتنفيذ برامج طويلة األمد تسهم في الحد من اإلتجار بالحيوانات. اضافة إلى ذلك يشمل المشروع 

تطوير المشاريع المستدامة للموارد وإيجاد فرص عمل في مختلف القطاعات مثل السياحة البيئية. 

وكان الصندوق قد أدار في عام 2012 منحة بقيمة 11.4 مليون درهم لتمويل المرحلة األولى للمشروع ذاته، ليبلغ بالتالي مجموع المنحتين 
المخصصتين لتمويل هذا المشروع 14 مليون درهم.

يهدف المشروع إلى توسعة صوامع الجويدة والعقبة في األردن لزيادة احتياطي األردن من خالل رفع القدرة اإلستيعابية لصوامع القمح والشعير 
والتي تعتبر من المواد األساسية في تحقيق االمن الغذائي والزراعي ويساهم المشروع في تلبية احتياجات األردن المتزايدة من هذه السلع 
االستراتيجية، ومن المتوقع اإلنتهاء من تنفيذ مشروع توسعة صوامع الجويدة في الربع األول من عام 2018، أما فيما يخص صوامع العقبة 

سيتم اإلنتهاء منه فى الربع الثالث من عام 2019.

يعد مشروع ميناء غاز البترول المسال في األردن من المشاريع اإلستراتيجية للحكومة األردنية حيث سيساهم المشروع على تلبية احتياجات 
األردن من الغاز البترولي ورفع قدرة مناولة الغاز البترولي المسال، مما سيمكن الميناء من استقبال البواخر النفطية ذات األحجام الكبيرة 

والتي تصل سعة تخزينها إلى 25 الف طن من الغاز المسال وبقدرة تفريغ 300 متر مكعب بالساعة، مما يضمن استمرار امدادات الغاز وتوفير 
حاجة المدن األردنية من الكهرباء بشكل مستمر دون انقطاع، وقد تم اإلنتهاء من تنفيذ المشروع في عام 2015.

توسعة مدينة الحسين الطبية  

735 مليون درهم إماراتي

محمية المأوى للحياة البرية  

2.6 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %90

صوامع تخزين الحبوب  

259 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: صوامع الجويدة 97.2% - صوامع العقبة %14

ميناء غاز البترول المسال  

119 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %100

المشاريع المخصصة خالل الفترة )2012 – 2017(
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يشتمل البرنامج على المشاريع ذات األولية للجامعات الرسمية فى األردن وعددها )9( جامعات رسمية، وتتضمن هذه المشاريع: انشاء مباني 
الكليات فى الجامعات، وإنشاء مجمعات للقاعات التدريسية وإنشاء محطات توليد طاقة كهربائية وشمسية ومحطات تحلية مياه الشرب 

وتجهيز قاعات ومختبرات، إضافة لتوفير األجهزة والمعدات الفنية والتكنولوجية الحديثة لدعم البيئة األكاديمية فى الجامعات بما يساهم في 
بناء القدرات وتحسين النوعية والجودة للمخرجات الجامعية. ويشمل برنامج تطوير الجامعات الحكومية على المشاريع التالية: 

جامعة الحسين بن طالل: يتضمن المشروع إنشاء كلية للعلوم التربوية والتي تم االنتهاء من تنفيذها خالل 2017 باإلضافة إلنشاء مبنى 
كلية العلوم ومختبراتها والمتوقع تسليمها خالل الربع األول من 2018. 

جامعة اليرموك: يشمل المشروع على إنشاء كلية للطب والجراحة والتي بلغت نسبة اإلنجاز فيها 45%، كما شملت مشاريع جامعة 
اليرموك أيضًا إنشاء كلية للقانون ومشروع للطاقة الشمسية، وقد تم اإلنتهاء من أعمال المشروعين خالل عام 2017. 

جامعة البلقاء التطبيقية: يتضمن المشروع إنشاء كليتي األعمال والطب حيث اليزال العمل جاري ومن المتوقع االنتهاء من تنفيذ 
المشروعين بنهاية الربع الثاني من عام 2018. 

تطوير الجامعة األردنية من خالل إنشاء مبنى لكلية طب األسنان والتي من المتوقع تسليمها بنهاية عام 2019، باإلضافة إلنشاء مبنى 
قسم الكيمياء حيث بلغت نسبة انجازه %36.2. 

جامعة العلوم والتكنولوجيا يتضمن المشروع الذي تم انجازه على تصميم وتوريد وانشاء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 5 ميجاوات 
تعمل بالطاقة الشمسية، باإلضافة إلنشاء محطة لتوليد الطاقة من المخلفات الطبية، ويشمل المشروع كذلك على إنشاء مستشفى بيطري.

الجامعة الهاشمية، يتكون المشروع من إنشاء المجمع الجنوبي للقاعات الصفية في الجامعة

جامعة ّال البيت: شمل المشروع على إنشاء كلية للهندسة، وكلية إلدارة المال واألعمال باإلضافة إلنشاء محطة كهرباء تعمل على الطاقة 
الشمسية

جامعة مؤته: يشتمل المشروع على إنشاء كليتين للصيدلة والهندسة باإلضافة لقاعات تدريس كلية الزراعة.

جامعة الطفيلة التقنية: يشمل المشروع على إنشاء المرافق الضرورية باإلضافة إلنشاء محطة لطاقة الشمسية

يعمل المشروع على توفير خدمات طبية متخصصة لمعالجة مرضى األورام، ورفد السياحة العالجية من خالل إنشاء مركز متخصص يوفر 
العالج الالزم لمرضى األورام في األردن، ويتضمن المشروع الذي بلغت نسبة انجازه 81% إنشاء مبنى مكون من أربعة طوابق وبسعة 150 

سريرًا، وإنشاء المباني المساندة للمركز وتزويده بأحدث األجهزة والمعدات، باإلضافة إلى برامج التدريب والتوعية، ومن المتوقع أن يتم تسليم 
المشروع واإلنتهاء منه بنهاية الربع األول من عام 2018.

برنامج تطوير الجامعات الحكومية  

466 مليون درهم إماراتي

مركز معالجة األورام 

60 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %81
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مول صندوق أبوظبي للتنمية مبنى العيادات الخارجية ضمن المباني الجديدة لمركز الحسين للسرطان، ويتمكن هذا الصرح الطبي الكبير 
والذي تم تدشينه رسميًا في 2017 وأطلق عليه إسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل عليه من استقبال 

ما يزيد عن 250 ألف مراجع سنويًا مما يساهم في تعزيز قدرة المركز على استقبال الحاالت المرضية من األردن والدول المجاورة وتوفير رعاية 
صحية أفضل لمرضى السرطان على مستوى المنطقة وفق أعلى المعايير المعتمدة.

يهدف المشـــــروع إلنشـــــاء 30 مدرســـــة جديدة وملحقاتها من المختبرات العلمية والفنية ومراكز التدريب المهني والمرافق الرياضية والثقافية 
تتيح اســـــتيعاب األعداد المتنامية من الطالب، وتســـــاهم في توفير بيئة آمنة للتعلم وفق أفضل الممارســـــات والمعايير الدولية، وتم اإلنتهاء من 

تنفيذ 27 مدرســـــة، ومن المتوقع اإلنتهاء من تنفيذ المدارس المتبقية فى الربع األول لعام 2018.

يســـــاهم المشـــــروع الذي تم االنتهاء من تنفيذه في تمويل 11 مشـــــروعًا وذلك لتعزيز الطاقة االســـــتيعابية لكليات المجتمع وتوســـــيع نطاق 
برامجهـــــا فـــــي مجـــــاالت التعليم التقني والتطبيقي وتجهيـــــز المختبرات ومراكز التدريب المهني بأحدث التقنيات.

يتضمن المشـــــروع إنشـــــاء محطة للطاقة الشمســـــية باســـــتخدام ألواح الخاليا الضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة فى منطقة القويرة، 
وتتراوح طاقتها اإلنتاجية 103ميجاواط وتم ربطها بشـــــبكة الكهرباء الوطنية، ومن المتوقع تســـــليم المحطة خالل الربع األول لعام 2018.

توسعة مركز الحسين للسرطان 

92 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %100

بناء مدارس جديدة 

124 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %90

تطوير التعليم التقني في كليات المجتمع 

33 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %100

محطة للطاقة الشمسية 

551 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %99
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يتضمن المشـــــروع إنشـــــاء خزانات ذات ســـــقف عائم لتخزين المشـــــتقات النفطية )الديزل، البنزين، ووقود الطائرات( بســـــعات تتراوح بين 300-250 
ألف طن، إضافة الى 8 آالف طن من الغاز البترولي المســـــال، إلى جانب إنشـــــاء منطقة تحميل وتفريغ للصهاريج وأنظمة أمان وإطفاء ونظام 

لفصل الزيوت عن المياه ونظام معالجة لها باإلضافة إلى كافة التجهيزات الالزمة إلدارة وخدمة المشـــــروع.

ويعمل المشـــــروع على توفير الســـــعات التخزينية الالزمة لالحتفاظ بمخزون اســـــتراتيجي للمشـــــتقات النفطية في األردن يغطي 60 يومًا من 
االســـــتهالك المحلي وتحقيق األمن النفطي. ومن المتوقع اإلنتهاء من المشـــــروع بنهاية الربع األول لعام 2018.

يعمل المشـــــروع الذي تم اإلنتهاء من تنفيذه على تحســـــين أداء شـــــبكات الري لرفع كفاءتها وتقليص الفاقد من المياه، وذلك من خالل إعادة 
تأهيل الشـــــبكات واســـــتبدال األنابيب المتكلســـــة بأنابيب جديدة، وتركيب مآخذ مياه للوحدات الزراعية، وأحواض ترســـــيبية، وبرك تخزين، وأنظمة 

فالتر رملية ومحطات ضخ إلى جانب إنشـــــاء جدران حماية من الفيضانات وإنشـــــاء شـــــبكة صرف جوفية.

يهدف المشروع إلى االستفادة من مياه األمطار بالشكل األمثل وتلبية الطلب المتنامي على مياه الشرب والصناعة والري وذلك من خالل 
إنشاء سدود لتجميع المياه وتخزينها.

ويتضمن المشروع إنشاء سدين خرسانيين )سد زرقاء ماعين، سد كفرنجة( مع جميع ملحقاتهما من مسارب تصريف وتحويل المياه. وقد تم 
إنجاز سد كفرنجه وافتتاحه في 2017، كما قام الصندوق بتسليم أولي لسد زرقاء ماعين.

يتضمن المشروع تنفيذ 15 طريقًا تهدف لربط المدن والقرى والمناطق الحيوية داخل األردن بشبكة طرق يعتمد عليها تضمن سهولة تنقل 
السكان والسلع والمنتجات ووصول الخدمات إلى كافة شرائح المجتمع.

يشتمل المشروع على تنفيذ طرق جديدة وتوسعة وتأهيل بعض الطرق القائمة باإلضافة لتنفيذ عدد من مشاريع الطرق القروية والثانوية 
والطرق الزراعية. وقد تم اإلنتهاء من تنفيذ 12 مشروعًا وال يزال العمل مستمرًا إلنجاز الطرق المتبقية والتي من المتوقع اإلنتهاء من تنفيذها 

خالل الربع األول من عام 2018.

منشآت لتخزين المشتقات النفطية 

771 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %98.7

إعادة تأهيل مشاريع الري 

64 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %100

مشاريع السدود 

179 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %100

توسعة وتحسين الطرق 

684 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %95
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يعمل المشروع الذي تم االنتهاء منه وتدشينه عام 2017 على تحسين شبكة الطرق المحلية وربطها مع الطرق الدولية وتعزيز حركة النقل 
اإلقليمية. ويتضمن المشروع إنشاء طريق مزدوج بطول 18.5 كيلومتر من مطار الملكة علياء حتى طريق الماضونة بما في ذلك طرق الخدمة 

الجانبية و7 تقاطعات مع جسور علوية. كما يشمل المشروع اإلنتهاء من تنفيذ طريق الماضونة بطول 13.4 كيلومتر وطريق الزرقاء بطول 4.3 
كيلومتر وطريق الزرقاء النافذ بطول 3.7 كيلومتر.

طريق عمان التنموي 

320 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %100

قائمة المشاريع المعتمدة )2013 - 2017(

القيمةالمشروعالقطاع

الصحة

60إنشاء مركز معالجة األورام. 1

92توسعة مركز الحسين للسرطان. 2

735توسعة مدينة الحسين الطبية . 3

887المجموع الفرعي

التعليم

98إنشاء المدارس )بناء 60 مدرسة جديدة(. 4

26بناء 25 مدرسة أساسية. 5

33تطوير كليات المجتمع. 6

466برنامج تطوير الجامعات الحكومية . 7

623المجموع الفرعي

المياه والكهرباء

64إعادة تأهيل مشاريع الري. 8

179مشاريع السدود. 9

243المجموع الفرعي

الطاقة

551محطة للطاقة الشمسية. 10

771منشآت لتخزين المشتقات النفطية. 11

119ميناء غاز البترول المسال. 12

1,441المجموع الفرعي

الطرق

684توسعة وتحسين الطرق. 13

320طريق عمان التنموي. 14

1,004المجموع الفرعي

األمن الغذائي 
259صوامع تخزين الحبوب. 15

259المجموع الفرعي

السياحة 
2.6محمية المأوى للحياة البرية . 16

2.6المجموع الفرعي

المجموع 4.5 مليار درهم
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واصل صندوق أبوظبي للتنمية إدارة المشاريع الممولة ضمن 
مساهمة دولة اإلمارات العربية المتحدة في المنحة التي أقرها 

المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لبرنامج 
الصندوق الخليجي للتنمية في عام 2012 للمغرب بقيمة 4.6 مليار 

درهم )1.25 مليار دوالر(. 

وخالل عام 2017، حرص الصندوق على متابعة تنفيذ سير المشاريع 
الممولة بالتعاون مع الحكومة المغربية وذلك لضمان تنفيذها وفق 

المعايير والخطة الموضوعة، حيث قطع الصندوق شوطًا كبيرًا في 
إدارة المنحة من خالل تحقيق نسب انجاز متقدمة للعديد من المشاريع 

إضافة لتخصيص مشاريع جديدة لما تبقى من مبلغ المنحة. وأنجز 

منحة دولة اإلمارات للمساهمة في برنامج الصندوق 
الخليجي للتنمية - المغرب

5
مشاريع

28
مشروعًا

2014-2013

2.4
مليار درهم

الصندوق عدد 12 مشروعًا من مشاريع المنحة بنسبة 100% وال يزال 
العمل مستمرًا على إلنجاز المشاريع المتبقية. 

وخصص الصندوق عام 2017 مليار درهم )280 مليون دوالر( من 
اجمالي قيمة المنحة ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية 

لتمويل مشاريع تنموية تسهم في تمكين الحكومة المغربية على 
تخطي التحديات التنموية التي تواجهها من خالل تمويل المشاريع 

ذات األولوية االستراتيجية في األجندة الوطنية الخاصة بها بما يضمن 
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة في البالد. وبنهاية 

عام 2017 يكون الصندوق قد خصص 4.5 مليار درهم من اجمالي 
قيمة المنحة.

1
مليار درهم

2016-2015

1
مليار درهم

2017

5
مشاريع

200
مليون درهم

2018

الباقي من 
المنحة

الخطة الزمنية لتخصيص المنحة

4.6 مليار درهم إجمالي المنحة
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المشاريع المعتمدة في 2017

اشتمل المشروع على إعادة تطوير ميناء الصيد القديم في الدار البيضاء وتحديث المرافق الخاصة وذلك لتوفير بيئة عمل مناسبة للصيادين 
تشجعهم على مضاعفة نشاطهم وزيادة إنتاجيتهم من األسماك، كما سيعمل المشروع على خلق المزيد فرص العمل للمواطنين وإنعاش 

المهن واإلنشطة األخرى المرتبطة بالصيد وبالتالي تنمية الحركة االقتصادية في البالد ونمو االقتصاد الوطني إضافة لتوفير األمن الغذائي.
وتتضمن أعمال المشروع إنجاز منشآت بحرية باإلضافة لمنشآت الصرف وإنشاء كواسر لألمواج ألغراض الحماية كما تشمل أعمال المشروع 

صيانة وتعزيز المنحدر المجاور لميناء الصيد الجديد.

يهدف المشروع إلى تمكين الحكومة المغربية من تطبيق رؤيتها االستراتيجية لعام 2020 المتمثلة بالنهوض بالقطاع السياحي في مدينة 
الدار البيضاء الستغالل المقومات السياحية التي تتمتع بها من خالل تهيئة الميناء وبناء محطة بحرية تكون قادرة على استيعاب أكبر البواخر 

السياحية، وستلعب المحطة دورًا محوريًا في تنشيط الحركة السياحية في المدينة وبالتالي تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

يهدف المشروع إلى تطوير صيانة وتأهيل السفن في الدار البيضاء لتمكينها من مزاولة نشاطها وفق أعلى معايير األمن السالمة ويتكون 
المشروع من بناء حوض جاف وتهيئة األرصفة إلصالح وصيانة السفن إضافة إلنشاء منصة لحمل السفن بقدرة 5000 طن تعمل على معالجة 

ست سفن في آن واحد، باإلضافة إلنشاء رافعة لحمل السفن تصل حمولتها إلى 450 طن.

يهدف المشروع لتطوير البنية التحتية لميناء الصيد في مدينة طنجة وإحداث نقلة نوعية في مهنة الصيد في تلك المنطقة وتوفير احتياجات 
الصيادين لمساعدتهم على مزاولة المهنة وفق أعلى المعايير المعتمدة من أجل االرتقاء بالخدمات المقدمة للصيادين وتهيئة الميناء ليكون 
قادرًا على استقبال وتسويق المنتجات البحرية بطريقة منظمة، وستنعكس آثار المشروع اإليجابية على تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة 

للمجتمع المحلي المغربي بشكل خاص ونمو االقتصاد المغربي بشكل عام نظرًا لمساهمة قطاع الثروة السمكية في زيادة إيرادات البالد 
وبالتالي نمو االقتصاد الوطني. 

ويتضمن المشروع تهيئة البنية التحتية وإنجاز المنشآت البحرية باإلضافة إلنشاء كواسر لألمواج ألغراض الحماية إضافة ألعمال الصيانة.

ميناء الصيد الجديد بالدار البيضاء

294 مليون درهم إماراتي

المحطة البحرية لميناء الدار البيضاء

147 مليون درهم إماراتي

ورش إصالح السفن بالدار البيضاء

305 مليون درهم إماراتي

ميناء الصيد الجديد بطنجة

264.5 مليون درهم إماراتي 
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المشاريع المعتمدة 2017

القيمةالمشروعالقطاع

النقل

ميناء الصيد الجديد بالدار البيضاء  .1294

ميناء الصيد الجديد بطنجة  .2264.5

المحطة البحرية لميناء الدار البيضاء  .3147

تأهيل وتوسعة طريق سيدي عالل البحراوي  .418.5

724المجموع الفرعي

الصناعة والتعدين 
ورش إصالح السفن بالدار البيضاء  .5305

305المجموع الفرعي

المجموع 1,029 مليون درهم

يهدف المشروع إلى تأهيل وتوسعة طريق بطول 30 كم والواصل بين منطقتي سيدي عالل وغابة المها، كما يشمل المشروع زيادة عرض 
الطريق من 4 إلى 7 أمتار وإضافة أكتاف للطريق بواقع 2 متر لكل جانب، وسيعمل الطريق على تسهيل المرور ونقل الركاب وتسهيل نقل 

المنتجات إلى األسواق المحلية األمر الذي يساهم في تفعيل الحركة االقتصادية في البالد.

تأهيل وتوسعة طريق سيدي عالل البحراوي

18.5 مليون درهم إماراتي
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يعتبـــــر مشـــــروع القطـــــب الجامعـــــي التكنولوجـــــي والـــــذي يتم إنجازه بالمدينة الجديدة تامســـــنا في ضواحي الرباط أحد المشـــــاريع االســـــتراتيجية 
التـــــي تهـــــدف إلـــــى تســـــهيل وصـــــول التعليـــــم العالي ألبناء المناطـــــق الجديدة والرفع من مســـــتواها الثقافي والعلمـــــي وإنعاش المدينة 

اقتصاديـــــًا واجتماعيًا.

ويشمل المشروع تزويد المبنى بأحدث الوسائل التعليمية من خالل انشاء قاعات للبحث والتطوير واإلبتكار، مبنى رياضي واجتماعي للطلبة، 
ومدرجات باإلضافة لمبنى اإلدارة. 

يهدف مشروع تجهيز كلية الطب والصيدلة بطنجة إلى استيعاب اإلعداد المتزايدة من المرضى من خالل توفير الكوادر الطبية المتميزة 
بمختلف التخصصات، ويشمل المشروع تجهيز كلية الطب والصيدلة بأحدث الوسائل واألدوات التعليمية والتقنية من المختبرات التطبيقية 

والبحث العلمي لتخريج نخبة من الطالب المتميزين في المجال الطبي، وبلغت نسبة انجاز المشروع 20%. ويأتي المشروع تكملة لمشروع 
مباني الكلية التي قام الصندوق بتمويلها من ضمن المنحة المقدمة للحكومة المغربية.

يهدف المشروع إلى تشجيع الطلبه الغير قاطنين في المدينة على استكمال تعليمهم الجامعي من خالل تجهيز الحي الجامعي بأهم 
المرافق الحيوية لتوفير السكن المناسب للطلبة، ويتضمن المشروع كذلك بناء محالت تجارية ومركز صحي وقاعات لمختلف االستخدامات، 

إضافة لمبنى اإلدارة. 

يهدف المشروع إلى توفير السكن المالئم للطلبة القادمين من المناطق المحيطة بمدينة تازة لتشجيعهم على استكمال تعليمهم العالي، 
حيث يتضمن المشروع إنشاء قاعة دراسية وقاعة أخرى مخصصة للنشاطات الرياضة، إضافة لمبنى اإلدارة ومركزًا صحيًا. وتبلغ مساحة 

المشروع اإلجمالية حوالي 2018 مترا مربعا. 

القطب الجامعي التكنولوجي بتامسنا

40 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %7

تجهيز كلية الطب والصيدلة بطنجة

55 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %20

الحي الجامعي بالقنيطرة

26 مليون درهم إماراتي 

الحي الجامعي بتازة

26 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %3

المشاريع المعتمدة خالل )2012 - 2016(
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يهدف المشروع إلى استكمال الجزء األخير من الطريق الذي يربط مدينة الحسيمة بمدينة تازة والمناطق المجاورة، كما سيسهم الطريق 
السريع في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع مما يعمل على تنشيط الحركة االقتصادية. كما يساهم المشروع في الحد من االختناقات 

المرورية بين المدينتين ويعزز السالمة الطرقية من خالل انسياب حركة السيارات والتي تتجاوز 5000 سيارة يوميا، وبالتالي التقليل من نسبة 
الحوادث. ويتضمن المشروع توسعة الطريق من خالل انشاء أربع مسارات، مسارين في كل اتجاه، إضافة إلى إنجاز جسر على طول 240 مترا 

وتم انجاز 14% من المشروع.

يهدف المشروع إلى تنمية المناطق الحضرية من خالل تهيئة بنيتها التحتية لتصبح قادرة على مواكبة التطور والنمو االقتصادي والسكاني 
السريع الذي تشهده المغرب، وتوفير أهم مقومات التنمية االجتماعية واالقتصادية للقانطين في تلك المناطق.

ويشمل البرنامج الذي بلغت نسبة انجازة 60% العديد من المشاريع، مثل مشاريع تهيئة الطرق وامدادات الكهرباء، إعادة تأهيل شبكات 
المياه، إلى جانب بناء مراكز الطبية لخدمة سكان تلك المناطق وتوفير الرعاية الصحية الالزمة لهم. كما يشمل البرنامج أيضًا إنشاء مدارس 

لمختلف المراحل التعليمية. 

يندرج مشروع توسعة وتحديث مطار كلميم الذي تم االنتهاء من تنفيذه في إطار االستراتيجية الوطنية لتنمية قطاعي النقل والسياحة في 
المغرب، ويشمل المشروع تطوير وتوسعة مرافق مطار كلميم من خالل بناء محطة جوية جديدة على مساحة تبلغ 7000 مترمربع.

تطوير طريق واد النكور وكاسيطا 

73 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %14

برنامج تنمية المناطق الحضرية 

735 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %60

مطار كلميم 

64 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %100

يعد ميناء الدار البيضاء من أنشط موانئ المغرب، حيث يساهم تطوير وتأهيل الميناء في تعزيز معدالت الحركة من خالل إنجاز الشق البحري 
من مشروع ربط الميناء، وتثبيت دفاعات اإلرساء وتحديث موقف التوزيع وإعادة تأهيل األرصفة، كما يتضمن المشروع إنشاءطريق بطول 4 

كيلومترات يسهل وصول الشاحنات نحو منطقة عين السبع الصناعية والمنطقة اللوجستية في زناتة باإلضافة إلى أعمال ردم برية ومائية.

ميناء الدار البيضاء 

290 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %100
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يهدف المشروع الذي بلغت نسبة انجازه 100% إلى تمويل وتطوير المحطة البترولية ورصيف رسو السفن في ميناء المحمدية بما يساهم في 
تعزيز كفاءة وسرعة عمليات مناولة الشحنات بالميناء. 

يساهم المشروع في تعزيز قدرة محطة السكك الحديدية في منطقة الدار البيضاء على استيعاب أعداد أكبر من المسافرين، واالرتقاء 
بمستويات الخدمة المقدمة لهم، إلى جانب دعم جهود الحكومة المغربية المبذولة لتنظيم سير القطارات الذي يزيد من كفاءة الربط بين 

المدن المغربية ويدعم قطاع النقل والمواصالت. ولقد تم االنتهاء من تنفيذ أعمال المشروع بنسبة %100.

ميناء المحمدية 

21 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %100

محطة الدار البيضاء للسكك الحديدية 

78 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %100

يتيح هذا المشروع تزويد سكان مناطق طنجة وأصيلة بالمياه الصالحة للشرب من خالل إنشاء سد لمياه الشرب بالقرب من مدينة طنجة 
لتجميع مياه األمطار وتدفقات المياه من األودية. ويشمل المشروع إقامة سد ارتفاعه 60 مترًا تبلغ طاقته االستيعابية نحو 200 مليون متر 

مكعب، ويشمل المشروع - الذي بلغت نسبة انجازه 40% - منشآت المعالجة وتصفية المياه ومحطات الضخ، ويعمل السد عند انتهائه على 
تنظيم حوالي 40 مليون م3 من المياه سنويا كما سيعمل على تطوير السياحة البيئية من خالل استغالل األراضي الفالحيه الخصبة. ومن 

المتوقع تسليم المشروع بنهاية عام 2020.

يهدف المشروع الذي تم اإلنتهاء من تنفيذه إلى تعزيز إمدادات مدينة الداخلة من المياه الصالحة للشرب من خالل ترميم محطة المعالجة 
القديمة وإنشاء محطة لتحلية مياه البحر، وإقامة منشآت تخزين ومد قنوات قطرها 400 مليمتر بطول إجمالي قدره 5.5 كيلومتر. 

إنشاء سد خروب 

326 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %40

تزويد مدينة الداخلة بمياه الشرب 

56 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %100
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يساهم هذا المشروع في تلبية الطلب المتنامي على المياه الصالحة للشرب في مدينة بوجدور من خالل تحلية مياه البحر ومد قناة لنقل 
المياه قطرها 500 مليمتر بطول 4 كيلومترات وقناة للمياه المعالجة بطول كيلومترين وخزان للمياه. وقد تم اإلنتهاء من تنفيذ أعمال 

المشروع 

تزويد مدينة بوجدور بمياه الشرب 

35 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %100

تم إنجاز مشروع إعادة تأهيل محطات الكهرباء في 7 مدن )جرادة، المحمدية، القنيطرة، العيون، أكادير، طانطان والداخلة( لتوفير إمدادات كافية 
من الطاقة الكهربائية.

تم إنجاز مشروع إعادة تأهيل خطوط اإلنتاج في المحطات الحرارية بمدن جرادة، المحمدية والقنيطرة، وإعادة تأهيل محطات العنفات الغازية 
والديزل بمدن العيون، أغادير، طانطان والداخلة. وقد تم اكتمال المشروع بنسبة %100.

إنشاء محطات كهرباء 

91 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %100

يهدف المشروع المكتمل انجازه إلى مواكبة التنمية الصناعية، من خالل تلبية احتياجات المنشآت الصناعية من الطاقة الكهربائية، كما يتيح 
مشروع نقل وتوسيع شبكات النقل الكهربائية الحالية للحد من اآلثار السلبية التي قد تحدثها هذه المنشآت على البيئة وصحة السكان في 

المناطق المجاورة لمراكز االنتاج، من خالل الحد من تأثير االنبعاثات الغازية على البيئة.

نقل وتوسيع شبكات النقل الكهربائية 

30 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %100

تزويد مدينة خريبكة بمياه الشرب 

89 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %100

يتكون المشروع إنشاء محطة لمعالجة المياه في مدينة خريبكة والمدن المجاورة لها لتوفير المياه الصالحة للشرب لسكان تلك المدن، كما 
يتضمن المشروع إنجاز محطة ضخ إضافًة لمد قناة طولها 6 كيلومترات وقطرها 1.8 متر. 
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يتضمن المشروع بناء وتطوير 21 معهدًا في عدة مدن مغربية، منها 13 معهدًا متعدد التخصصات و4 معاهد للتدريب في اإلمدادات 
اللوجستية والنقل في كل من مدينة تاوريرت والدار البيضاء وطنجة وأغادير، ومعهد متخصص في مهن معدات الطائرات واإلمدادات 

اللوجستية في المطارات، ومعهدان لمهن ترحيل الخدمات اللوجستية بمدينتي فاس ووجدة، ومعهد متخصص في الصناعات الغذائية 
بمدينتي مكناس وفكيك. وقد تم اإلنتهاء من تنفيذ جميع المعاهد. 

معاهد للتدريب المهني

168 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %100

يهدف المشروع إلى بناء وتوسيع 3 مساكن جامعية، لتوفير السكن الجامعي المناسب للطلبة من خالل توسيع الحي الجامعي لإلناث بمدينة 
أغادير، وبناء الحي الجامعي السويسي في مدينة الرباط وبناء الحي الجامعي بمدينة أغادير. 

تم االنتهاء من تنفيذ االعمال في الحي الجامعي لإلناث بمدينة أغادير، والحي الجامعي السويسي في مدينة الرباط، وبلغت نسبة االنجاز في 
بناء الحي الجامعي بمدينة أغادير %98 

مساكن جامعية

25 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %98

يتضمن المشروع إنشاء كلية للطب والصيدلة بمدينة طنجة، للمساهمة في تأهيل الكوادر الطبية الوطنية لمزاولة مهنتي الطب والصيدلة 
مما يسهم في اإلرتقاء بقطاع الصحة في المغرب. ويتكون المشروع من انشاء مبنى لإلدراة ومختبرات ومراكز للبحوث باإلضافة للمرافق 

الرياضية والمالعب، ويوفر المشروع جميع التجهيزات والمستلزمات الطبية لمختبرات األشغال التطبيقية ومختبرات البحث إضافة لتوفير جميع 
المعدات التعليمية وبلغت نسبة انجاز المشروع %98. 

إنشاء كلية الطب والصيدلة بطنجة

64 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %98

يهدف المشروع الذي بلغت نسبة انجازه 100% إلى توفير التجهيزات والمعدات الطبية المتطورة الخاصة بالمستشفى الجامعي محمد 
الّسادس بمراكش الذي يعد من أهم المراكز الطبية في المغرب وغرب أفريقيا بأكملها وبمساحة تبلغ حوالي 8.8 هكتار، وتبلغ الطاقة 

االستيعابية للمستشفى حوالي 916 سريرًا، وذلك لتمكين سكان المنطقة من الحصول على خدمات ذات مستوى عال وتفادي تنقلهم 
للمراكز الصحية البعيدة، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات الصحية في المنطقة.

المعدات الطبية لمستشفى محمد الّسادس

239 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %100
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المشاريع المعتمدة )2013 - 2017(

القيمةالمشروعالقطاع

النقل والمواصالت

64مطار كلميم. 1

290ميناء الدار البيضاء. 2

21ميناء المحمدية. 3

78محطة الدار البيضاء للسكك الحديدة . 4

73تطوير طريق وادي النكور وكاسيطا. 5

294ميناء الصيد الجديد بالدار البيضاء. 6

264ميناء الصيد الجديد بطنجة. 7

147المحطة البحرية لميناء الدار البيضاء. 8

18.5تأهيل وتوسعة الطريق من سيدي عالل البحراوي. 9

1,249المجموع الفرعي

المياه

56تزويد مدينة الداخلة بمياه الشرب. 1

35تزويد مدينة بوجدور بمياه الشرب. 2

89تزويد مدينة خريبكة والمراكز المجاورة بمياه الشرب. 3

326إنشاء سد خروب. 4

506المجموع الفرعي

الكهرباء

91إنشاء محطات كهرباء . 1

30مشاريع نقل وتوسيع شبكات النقل الكهربائي. 2

121المجموع الفرعي

الصحة

239المعدات الطبية لمستشفى محمد الّسادس بمراكش. 1

64كلية الطب والصيدلة بطنجة . 2

303المجموع الفرعي

يتيح هذا المشروع توفير مساكن في سبع مدن مغربية لمئات اآلالف من العائالت من ذوي الدخل المحدود في عدة مدن مغربية، منها 108 آالف 
وحدة سكنية في مراكش، و42,800 وحدة سكنية في الدار البيضاء، 91 ألف وحدة سكنية في بولمان بمدينة فاس، 41,800 وحدة سكنية 

في الجهة الشرقية، 58,800 وحدة سكنية في مدينتي طنجة وتطوان و56,300 وحدة سكنية في مدينة مكناس. وقد تم االنتهاء من تنفيذ 
المشروع. 

مشاريع اإلسكان االجتماعي

829 مليون درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %100
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القيمةالمشروعالقطاع

التعليم

بناء وتجهيز معهد متخصص في مهن معدات الطائرات واإلمدادات . 1
اللوجستية في المطارات

24

21بناء وتجهيز أربع معاهد للتدريب في اللوجستيك والنقل الطرقي. 2

90بناء وتجهيز 13 معهدا متعددة القطاعات. 3

10بناء وتجهيز معهدين لمهن ترحيل الخدمات. 4

23بناء وتجهيز المعهد المتخصص في الصناعات الغدائية. 5

7توسيع الحى الجامعى لإلناث بمدينة اكادير. 6

3بناء الحى الجامعى السوسىفي مدينة الرباط. 7

15بناء حى الجامعى بمدينة اكادير. 8

64إنشاء وتجهيز كلية الطب والصيدلة بطنجة. 9

40القطب التكنلوجي الجامعي بمدينة تامسنا. 10

26الحي الجامعي الجديد بمدينة القنيطرة. 11

26الحي الجامعي بمدينة تازة. 12

55تجهيز كلية الطب والصيدلة بمدينة طنجة. 13

404المجموع الفرعي

السياحة
19متحف أصيلة )تغطية فجوة تمويلية(. 1

19المجموع الفرعي

الصناعة والتعدين
305ورش إصالح السفن بالدار البيضاء. 1

305المجموع الفرعي

اإلسكان

167إنشاء 108 ألف وحدة سكنية في مراكش. 1

50إنشاء42,800 وحدة سكنية في الدار البيضاء. 2

98إنشاء 91 ألف وحدة سكنية في بولمان بمدينة فاس. 3

280إنشاء 41,800 وحدة سكنية في الجهة الشرقية. 4

117إنشاء 58,800 وحدة سكنية في مدينة طنجة وتطوان. 5

117إنشاء 56,300 وحدة سكنية في مدينة مكناس. 6

829المجموع الفرعي

قطاعات متنوعة
735برنامج تنمية المناطق الحضرية . 1

735المجموع الفرعي

المجموع 4.5 مليار درهم
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يمثل برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
الخاص بالبحرين الذي تساهم فيه دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بمبلغ 9.19 مليار درهم )2.5 مليار دوالر( على مدى عشر سنوات 

نموذجًا لمتانة الروابط األخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين. 
كما وتجسد المنحة التزام وحرص دولة اإلمارات على دعم جهود 

الحكومة البحرينية للتعامل مع مختلف التحديات التنموية التي 
تواجهها، والمساهمة بفعالية في تعزيز مسيرة التنمية االقتصادية 

واالجتماعية فيها.

وقد تم بموجب هذه المنحة التي عهدت حكومة دولة اإلمارات العربية 
المتحدة إلى صندوق أبوظبي للتنمية إدارتها اعتماد قائمة من 

منحة دولة اإلمارات للمساهمة في برنامج الصندوق 
الخليجي للتنمية - البحرين

المشاريع الحيوية والتي من شانها أن تدعم اقتصاد مملكة البحرين 
بقيمة بلغت 9 مليار درهم )2.4 مليار دوالر( وذلك من إجمالي قيمة 

المنحة.

وتتركز المشاريع التي تشملها المنحة على تطوير قطاعات البنية، 
وتحديدا في قطاعات اإلسكان والمياه والصرف الصحي والصحة 

والطرق، لتساهم بذلك في دعم الجهود الدؤوبة لالرتقاء بمستوى 
معيشة الشعب البحريني وتحفيز النمو االقتصادي. وخالل األعوام 

السابقة حقق صندوق أبوظبي للتنمية بالتعاون مع الحكومة 
البحرينية تقدمًا كبيرًا في تنفيذ هذه المشاريع والتي بلغت نسب 

إنجاز البعض منها مراحل متقدمة. 

9.2 مليار درهم إجمالي المنحة

3.9
مليار درهم

2014

2
مشروعان

36.7
مليون درهم

2017

1
مشروع

158
مليون درهم

2018

الباقي من 
المنحة

7
مشاريع

2013

5.1
مليار درهم

الخطة الزمنية لتخصيص المنحة
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يشمل المشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة 3.7 مليار درهم الستيعاب أعداد كبيرة من المسافرين، حيث سيسهم المشروع في 
تحقيق االنتعاش االقتصادي والتنموي ودعم خطط وبرامج التنمية التي تعمل عليها مختلف القطاعات في البحرين. 

ويتضمن المشروع إنشاء مبنى جديد للمسافرين بمساحة إجمالية تبلغ 177,000 مترا مربع، سيشمل صاالت مميزة وبوابات جديدة للقادمين 
والمغادرين. كما سيضم المشروع األنظمة المساندة للخدمات األرضية والمرافق الالزمة وأعمال البنى التحتية. واليزال العمل مستمر على تنفيذ 

المشروع وبلغت نسبة االنجاز حوالي 40%. ومن المتوقع االنتهاء من المرحلة األولى للمشروع خالل النصف الثاني من عام 2019.

يهدف المشروع إلى توسعة وتطوير طريق الشيخ زايد، الذي يعد أحد الطرق الرئيسية في البحرين لرفع طاقته االستيعابية لتتجاوز 50 ألف 
مركبة يوميا، إلى جانب تخفيف االزدحام المروري على التقاطعات الواقعة ضمنه. ويشمل المشروع زيادة عدد مسارات الطريق الى ثالثة مسارات 

في كل اتجاه، إلى جانب استبدال الدوارات بإشارات ضوئية لتحقيق انسيابية أكبر في حركة المرور.

يهدف المشروع إلى إنشاء مبنى تجاري بمساحة إجمالية تبلغ 6,151 متر مربع يعودة ريعة لتمويل النفقات التشغيلية لمعهد خليفة بن زايد 
للتعليم والتدريب المهني في مملكة البحرين، والذي يعد أحد أكبر المشروعات التعليمية التدريبية في المجال الصناعي على مستوى دول 

الخليج. حيث يعمل المعهد على تأهيل وتوفير كوادر وطنية محترفة للعمل في مختلف مجاالت القطاع الصناعي وحسب متطلبات سوق 
العمل، كما يوفر المعهد أيضًا برامج تعليمية وتدريبية لخدمة جميع شرائح المجتمع البحريني لتمكينهم من مواكبة التطور التكنولوجي.

يعمل المشروع على تلبية الطلب المتزايد على المراكز المتخصصة في أمراض القلب، حيث يشمل المشروع على إنشاء مركز تخصصي 
بطاقة استيعابية تبلغ 148 سريرًا، باإلضافة إلى العيادات التابعة له والمرافق الخدمية، كما يشمل المشروع تزويد المستشفى بأحدث 

التجهيزات الطبية، وتم وضع حجر األساس للمشروع في شهر يونيو 2015 بمنطقة عوالي في البحرين ومن المتوقع أن يتم اإلنتهاء من تنفيذ 
المشروع خالل الربع الثاني من عام 2018.

توسعة مطار البحرين

3.7 مليار درهم إماراتي
نسبة االنجاز: %40

توسعة وتطوير طريق الشيخ زايد

337 مليون درهم إماراتي

   مبنى تجاري لدعم معهد خليفة

36.7 مليون درهم إماراتي

مركز القلب

562 مليون درهم إماراتي
نسبة اإلنجاز: %95

المشاريع المعتمدة في )2013 - 2017(
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يتضمن المشروع توفير البنية التحتية الآلزمة لمنطقة شرق الحد وسترة من خالل استصالح األراضي وتوسيع الرقعة السكنية الستخدامها 
لإلسكان والخدمات االجتماعية األخرى حيث من المتوقع أن تستوعب تلك المنطقة حوالي 4,500 وحدة سكنية. 

ويشمل المشروع الذي تم اإلنتهاء من تنفيذه على أعمال جرف ودفان واستصالح ما مساحته 800 هكتار، إضافة إلنشاء البنية التحتية الآلزمة 
إلنشاء عدد من الجسور والطرق لتسهيل الوصول إلى المنطقة، وتوفير المساحات الالزمة لبناء محطات نقل الكهرباء والماء وغيرها من 

المرافق االجتماعية والسكنية.

تمثل المدينة الشمالية أحد المشاريع التنموية الطموحة في البحرين، حيث تعد من أحدث وأكبر التوسعات العمرانية الكبرى الجديدة. وقد 
روعي في تطوير المدينة الشمالية تجهيزها بمختلف الخدمات ومشاريع البنية األساسية.

ويهدف المشروع الى خدمة المدينة الشمالية وذلك بانشاء شبكات الصرف الصحي على مساحة 640 هكتار وإنشاء محطة لمعالجة المياه 
واستغاللها في ري المسطحات الخضراء في المدينة والتي تتكون من 15,600 وحدة سكنية يقطنها أكثر من 100 ألف نسمة، كما سيساهم 

المشروع على تحقيق األستغالل األمثل للموارد المائية، ويحافظ المشروع على البيئة المحيطة ويوفر بيئة صحية لسكان المدينة الشمالية. 
ومن المتوقع أن يتم اإلنتهاء من المشروع بشكل كامل في الربع الثاني 2018.

أعمال دفان شرق سترة 

914 مليون درهم إماراتي
نسبة اإلنجاز %100

يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتنامي على المياه نتيجة التوسعة العمرانية في البحرين ضمن مشروع تطوير شبكات نقل المياه كما 
يتضمن المشروع إنشاء محطات للضخ والتوزيع في كل من منطقة الحد والمحرق ومحطتين للتوزيع في كل من منطقة البسيتين والجفير. 

وتشمل كل محطة على عدد )3( خزانات بسعة 5 ماليين جالون ملكي باإلضافة الى مضخات المياه وخزان علوي للتخزين والتوزيع بسعة 1 
مليون جالون ملكي شاملة أعمال التوصيل. ومن المتوقع أن يتم اإلنتهاء من أعمال المشروع خالل الربع الثاني من 2018.

تطوير شبكة نقل المياه 

187 مليون درهم إماراتي
نسبة اإلنجاز %75

محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة الشمالية 

450 مليون درهم إماراتي
نسبة اإلنجاز %90

يعتبر مشروع إنشاء وحدات السكنية بالمدينة الشمالية من المشاريع االستراتيجية الهامة في البحرين وسيتم تنفيذه على مرحلتين بكلفة 
إجمالية قدرها 2.6 مليار درهم )نحو 700 مليون دوالر(.

ويهدف المشروع إلى دعم مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية في البحرين عن طريق تطوير مدن جديدة، بما في ذلك بناء 2,694 وحدة 
سكنية في المدينة الشمالية، وتطوير مشاريع البنية األساسية الخاصة بها، بما في ذلك شبكات الطرق والجسور والصرف الصحي.

الوحدات السكنية بالمدينة الشمالية

2.6 مليار درهم إماراتي
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المشاريع المعتمدة )2013 - 2017(

القيمةالمشروعالقطاع

اإلسكان

1,498الوحدات السكنية والبنية التحتية بالمدينة الشمالية المرحلة )1(.. 1

1,105الوحدات السكنية والبنية التحتية بالمدينة الشمالية المرحلة )2(.. 2

914أعمال دفان شرق سترة.. 3

3,517المجموع الفرعي

المياه

187تطوير شبكة نقل المياه.. 1

450محطة معالجة مياه الصرف الصحي. 2

637المجموع الفرعي

الصحة
562إنشاء مركز القلب . 1

562المجموع الفرعي

النقل والمواصالت

337توسعة وتطوير طريق الشيخ زايد. 1

3,746توسعة مطار البحرين . 2

4,083المجموع الفرعي

التعليم
36.7مبنى تجاري لدعم معهد خليفة. 1

36.7المجموع الفرعي

أخرى 
187انشاء مباني حكومية . 1

187المجموع الفرعي

المجموع 9 بليون درهم
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تعتبر االستثمارات من أهم محاور عمل صندوق أبوظبي للتنمية إلى جانب نشاطه 
الرئيسي المتمثل في تقديم قروض تنموية للدول النامية وإدارة المنح التي تقدمها 

حكومة أبوظبي للدول النامية في مختلف أنحاء العالم.

وينتهج الصندوق استراتيجية استثمارية ثنائية المحاور في هذا المجال، تشمل االستثمار 
المباشر في شركات منتقاه في مختلف الدول، وإدارة السيولة المتاحة بشكل يتيح 

تحقيق إيرادات تدعم موارده المالية.

وتتيح هذه االستراتيجية االستثمارية للصندوق دعم موارده المالية بعوائد تعزز من قدرته 
على مواصلة لعب دور نشط في دعم مسيرة التنمية في الدول النامية، حيث يتم 

اختيار المشاريع التي يتم االستثمار بها وفقا لعدة معايير تشمل: أن تتمتع بآفاق نمو 
مستقبلي جيدة، لضمان تحقيقها األهداف االقتصادية والمالية المتوخاة منها، وأن تكون 

ضمن قطاعات أساسية ذات تأثيرات شمولية في النشاط االقتصادي المحلي، بحيث تلعب 
دورًا في تحفيز النمو واالستثمار سواء ضمن القطاع نفسه أو في قطاعات ذات عالقة، وأن 

تكون ضمن قطاعات تساهم بفعالية في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين في الدول 
المستفيدة.

واستمرارًا لتنفيذ استراتيجيتة االستثمارية بما يحقق أفضل العوائد المالية، قام الصندوق 
خالل عام 2017 باإلكتتاب في أسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع )أدنوك 

للتوزيع( إحدى أكبر الشركات البترولية وأكثرها ابتكارا في المنطقة، األمر الذي سيساعد 
على مواصلة مسيرة التنمية والمساهمة بفعالية في تحقيق األهداف اإلنمائية. 

االستثمارات

15 شركة استثمارية
4 محافظ خاصة

موزعة على عدة دول في قارتي آسيا وافريقيا.
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الشركات التي يساهم فيها الصندوق

قام الصندوق باالستثمار في “اتصاالت المغرب” وهي شركة رائدة في مجال توفير خدمات االتصاالت في المغرب، وموريتانيا، وبوركينا فاسو 
والغابون، ومالي. كما أن الشركة مدرجة في سوق األوراق المالية في باريس والدار البيضاء. ويفوق عدد عمالئها 39.5 مليون مشترك. 

يساهم صندوق أبوظبي للتنمية في شركة “رباب” بنسبة 82.8%، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة المغرب، وتأسست في 
عام 1984، حيث تركز استثماراتها في قطاعات حيوية والتي تتمتع بآفاق نمو جيدة في المغرب، من خالل مساهمات في شركات كبرى، حيث 

تمتلك أسهمًا في ثالث شركات تعمل في مجاالت الفنادق، التعدين وتجارة المواد.

يتركز نشاط الشركة التي تأسست عام 1989على صيد األسماك وتسويقها في الخارج، حيث تمتلك الشركة أسطوالً مجهزًا بأحدث تقنيات 
الكشف عن األسماك، وشبكة تسويق تتيح لها تسويق إنتاجها في عدد من األسواق العالمية وعلى رأسها اليابان وأوروبا الغربية.

تعتبر شركة دلما متخصصة في االستثمار السياحي حيث تمتلك فندق شيراتون الدار البيضاء الذي يعد من أبرز الفنادق من فئة الخمس 
نجوم ويضم الفندق عددًا من الغرف التي تتسم بالرحابة وأناقة التصميم، باإلضافة إلى مجموعة من المطاعم الراقية الفخمة، ويتمتع الفندق 

بمكانة متميزة على مستوى المنطقة وكخيار مثالي إلقامة رجال األعمال الذين يشكلون النسبة األكبر من نزالئه بفضل تميز مستويات الخدمة 
به وتمتعه بموقع استراتيجي جذاب في وسط مدينة الدار البيضاء. 

تأسست شركة نخيل المغرب واإلمارات في فبراير 1987، كشركة متخصصة في االستثمار السياحي بإدارة فندق بولمان، وتمتلك قرية سياحية 
من فئة الــ4 نجوم بالقرب من مدينة مراكش المغربية، وتضم 250 غرفة إلى جانب مجموعة من المطاعم والمقاِهي والمرافق الترفيهية.

تأسست شركة إسمنت المغرب في عام 1972 إلنتاج االسمنت البورتالندي، وتعتبر من أكبر منتجي اإلسمنت في المغرب.

إتصاالت المغرب

4.6% نسبة مساهمة الصندوق

رباب

82.8% نسبة مساهمة الصندوق

اتحاد المغرب واإلمارات للصيد البحري

40% نسبة مساهمة الصندوق

دلما لالستثمارات السياحية

33.7% نسبة مساهمة الصندوق

نخيل المغرب واإلمارات

17% نسبة مساهمة الصندوق

إسمنت المغرب

5.1% نسبة مساهمة الصندوق

المغرب
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تعتبر شركة مزارع العين لإلنتاج الحيواني من أبرز الشركات الرائدة على لإلنتاج الحيواني من أبرز الشركات الرائدة على مستوى دولة اإلمارات 
العربية المتحدة والمنطقة على حد سواء، والتي تأسست في عام 1981، حيث تمتلك 3 مزارع لألبقار ومزرعة للنوق ومزرعة للدواجن، وقد باتت 

الشركة تتمتع بمركز متميز في األسواق بفضل التزامها بأرفع معايير الجودة في اإلنتاج واعتمادها على أحدث التقنيات الحديثة في عمليات 
إنتاج وتخزين وتسويق منتجات المزارع في دولة اإلمارات.

تأسست شركة الظبي للتنمية المحدودة في أكتوبر من عام 2007، وهي مملوكة بالكامل من قبل صندوق أبوظبي للتنمية وتمتلك 
“شركة الظبي العقارية” مجمع للفلل الرئاسية في العاصمة السودانية الخرطوم.

تأسست شركة أبوظبي لالستثمارات السياحية عام 1988 وهي متخصصة في االستثمارات السياحية، وباتت تمتلك ثالثة فنادق من فئة 4 و5 
نجوم في كل من القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، كما طورت قرية سياحية من فئة الـ5 نجوم في األقصر من خالل شركة مصر العربية للفنادق 

المملوكة لها.

مزارع العين لإلنتاج الحيواني

24.6% نسبة مساهمة الصندوق

الظبي للتنمية المحدودة

100% نسبة مساهمة الصندوق

أبوظبي لالستثمارات السياحية

84.3% نسبة مساهمة الصندوق

اإلمارات

السودان

مصر

تأسست شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع )أدنوك للتوزيع( عام 1973 كأول شركة مملوكة لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة تتولى 
تسويق وتوزيع المنتجات والخدمات البترولية في دولة اإلمارات على المستوى اإلقليمي والعالمي. وباعتبارها إحدى أكبر الشركات البترولية 

وأكثرها ابتكارا في المنطقة، تحظى أدنوك للتوزيع بالسمعة واالحترام نتيجة الجودة الفائقة والثقة التي تتمتع بها منتجاتها وخدماتها من 
قبل العمالء. وأعلنت الشركة في عام 2017 إدراج أسهمها لبدء التداول في سوق أبوظبي لألوراق المالية، وتعتبر من األسهم األكثر نشاطًا 

من حيث الحجم والقيمة.

أدنوك للتوزيع

0.3% نسبة مساهمة الصندوق
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هي شركة للتطوير السياحي تنشط في شمال مدينة سوسة الواقعة على بعد حوالي 60 كلم جنوبي تونس العاصمة، حيث أنشأت مجمعًا 
سياحيًا متكاماًل يعد ضمن األكبر من نوعه في تونس، ويضم فنادق وفيلل وشقق ومرفأ سياحي.

تعد شركة اسمنت ريسوت أحد أعرق شركات اإلسمنت في المنطقة، حيث تأسست في عام 1981، وتنتج الشركة اإلسمنت العادي البورتالندي، 
واإلسمنت المستعمل في آبار النفط، وتسوق إنتاجها في ُعمان واألسواق اإلقليمية المجاورة.

يعد المركز ثمرة شراكة أوروبية عربية تضم كاًل من الكويت واإلمارات والسعودية إلنشاء مركز للمؤتمرات في فيينا. 

شركة استثمارية قابضة تأسست في عام 1987، تساهم في أنشطتها تمويل المؤسسات المختصة بتقديم القروض للمشاريع التجارية 
الصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها دعم النمو االقتصادي وتنويعه بما يعزز التنمية الشاملة وخلق فرص عمل جديدة لسكان بنغالديش.

الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية

32.3% نسبة مساهمة الصندوق

إسمنت ريسوت

15% نسبة مساهمة الصندوق

مركز المؤتمرات

7.5% نسبة مساهمة الصندوق

اإلمارات وبنغالديش لالستثمار

60% نسبة مساهمة الصندوق

تونس

ُعمان

النمسا

بنغالديش

تأسست الشبكة التونسية للسيارات والخدمات في عام 1997، وتم إدراجها في سوق األوراق المالية التونسية في عام 2007. ويتمثل نشاط 
الشركة في بيع السيارات الجديدة من نوع “رينو” وتوفير قطع الغيار والخدمة لها. وتعد “أرتاس” الشركة األم لثالث شركات فرعية هي “أرثيفرو” 

)الشبكة التونسية للسيارات والبيع الجملة(، شركة “ـداف” )السيارات والتنمية(، وشركة “أوترونيك”.

الشبكة التونسية للسيارات والخدمات

9.3% نسبة مساهمة الصندوق
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المحافظ التي يساهم فيها الصندوق

قام الصندوق باإلستثمار في المحفظة الخاصة قوادرية كابيتال بنسبة 5% وهو صندوق استثماري خاص ومستقل يركز على االستثمار في 
قطاع الرعاية الصحية في عدد من أسرع اقتصاديات العالم نموًا في دول جنوب شرق آسيا.

قوادرية كابيتال

5% نسبة مساهمة الصندوق

جنوب شرق آسيا

تعد “أبراج كابيتال” مؤسسة عالمية متخصصة في إدارة صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن 
األسواق ذات معدالت النمو االقتصادي المرتفعة، وقد استحوذت عليها شركة “أبراج كابيتال” في منتصف عام 2012.

أبراج كابيتال

6.5% نسبة مساهمة الصندوق

أنشأت مؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة للبنك الدولي “صندوق رسملة البنوك في أفريقيا” برأسمال 200 مليون دوالر أمريكي بهدف 
دعم البنوك التجارية في الدول األفريقية وتنمية وتطوير األنظمة المالية السائدة فيها من خالل المساهمة في هذه البنوك. 

تعد “إيثوس” شركة استثمار جنوب أفريقية رائدة تتمتع بخبرات نوعية متميزة تمتد إلى أكثر من 26 عامًا في مختلف مجاالت االستثمار 
بالمحافظ الخاصة، وتركز الشركة نشاطها على تملك حصص مسيطرة في شركات متوسطة وكبيرة، تتمتع بآفاق جيدة لالستفادة من النمو 

االقتصادي في جنوب أفريقيا، وتنفيذ استثمارات لتوسيع أنشطة وعمليات هذه الشركات لتحقيق عائدات متميزة.

صندوق البنوك األفريقية 

11% نسبة مساهمة الصندوق

إيثوس 

2.9% نسبة مساهمة الصندوق

جنوب الصحراء األفريقية

جنوب أفريقيا
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قائمة الشركات التي يساهم فيها الصندوق

قائمة المحافظ التي يساهم فيها الصندوق

المساهمات الرأسمالية حتى عام 2017

نسبة المساهمةالقطاعالشركةالدولة

المغرب

4.6%االتصاالتإتصاالت المغرب

82.8%القابضةرباب

40%الزراعة والثروة السمكيةاتحاد المغرب واالمارات للصيد البحري

33.7%السياحةدلما لالستثمارات السياحية

17%السياحةالنخيل للمغرب واالمارات

5.1%الصناعةاسمنت المغرب

االمارات
24.6%الزراعة والثروة السمكيةمزارع العين لالنتاج الحيواني

0.3%النفط والغازأدنوك للتوزيع

100%القابضةالظبي للتنميةالسودان

84.3%السياحةأبوظبي لالستثمارات السياحيةمصر

60%القابضةاالمارات وبنغالديش لالستثماربنجالديش

تونس
32.3%السياحةالدراسات والتنمية لسوسة الشمالية

9.3%السياراتالشبكة التونسية للسيارات والخدمات

15%الصناعةاسمنت ريسوتُعمان

7.5%العقاراتمركز المؤتمرات النمساويالنمسا

نسبة المساهمةالقطاعالمحفظةالمنطقة

جنوب شرق أسيا
5%المحافظ الخاصةقوادرية كابيتال

6.5%المحافظ الخاصةأبراج كابيتل

11%المحافظ الخاصةصندوق البنوك اإلفريقيةافريقيا – جنوب الصحراء

2.9%المحافظ الخاصةإيثوسجنوب افريقيا
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حقائق وأرقام

 786

مشروعًا من مشاريع الطاقة 21
المتجددة

دولة مستفيدة

مليون درهم

ميغاواط من الطاقة المنتجة

20

120

مبادرة الصندوق مع الوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة “آيرينا”

أطلق صندوق أبوظبي للتنمية بالتعاون مع الوكالة الدولية 
للطاقة المتجددة آيرينا نتائج الدورة التمويلية الخامسة، 

حيث تم اإلعالن عن تأهل مشروعين للطاقة المتجددة لصالح 
كل من موريشيوس ورواندا بقيمة إجمالية تبلغ 92 مليون 

درهم، )25 مليون دوالر(. كما تم االعالن عن بدء تلقي طلبات 
التمويل للدورة التمويلية السادسة على أن يتم االعالن عن 

الدول المستحقة لهذه الدورة بالتزامن مع أسبوع أبوظبي 
لالستدامة في شهر يناير 2019. 

وتساهم مشاريع الطاقة المتجددة الممولة خالل الدورة 
التمويلية الجديدة في إنتاج 18 ميجاواط من الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية في كل من موريشيوس ورواندا، كما تساهم 
في إحداث تغيير كبير في حياة أكثرمن 2.5 مليون نسمة 

وتعمل على توفير الطاقة بأسعار معقولة للمجتمعات ذات 
الدخل المنخفض. وتؤثر المشاريع المنتقاه بشكل ايجابي 

على تحقيق للتنمية المستدامة في الدول المستفيدة، 
السيما وأنها ُتحسن من الخدمات الصحية والتعليمية وتوفر 

سبل العيش الكريمة للسكان، فضاًل عن تحفيز التنمية 
االقتصادية المحلية في تلك الدول، إضافة إلى دورها في 

تقليل نسبة االنبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة. 
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ومنذ انطالق مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة مع آيرينا، مّول صندوق أبوظبي للتنمية 5 دورات تمويلية حتى نهاية 2017 شملت 21 
مشروعًا من مشاريع الطاقة المتنوعة، بقيمة إجمالية 786 مليون درهم )214 مليون دوالر(، استفادت منها 20 دولة ضمن مناطق جغرافية 

متعددة حول العالم. إذ ساهمت مشاريع الطاقة المتجددة الممولة من قبل الصندوق ضمن الخمس دورات في توفير الطاقة النظيفة لماليين 
األشخاص، كما ساهمت بتوليد 120 ميجاواط من الطاقة المتجددة.

ويعود اطالق مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع أيرينا إلى عام 2013، حيث تعهد الصندوق بتقديم 1,285 مليار درهم »350 
مليون دوالر« كقروض ميّسرة وبواقع 183.6 مليون درهم )50 مليون دوالر( ولمدة سبع دورات تمويلية وذلك بهدف تمويل مشاريع في مجال 

الطاقة المتجددة في الدول النامية األعضاء في آيرينا لمساعدتها على توفير الطاقة من مصادر مستدامة، وتتولى آيرينا تقييم المشاريع 
المقدمة بناًء على األسس والمعايير المحددة عن طريق لجنة الخبراء واالستشاريين ورفع قائمة المشاريع الدارة الصندوق للموافقة النهائية.

مشاريع الدورة التمويلية الخامسة

مشاريع الدورة التمويلية الخامسة لبرنامج الشراكة مع آيرينا 2017
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

قيمة التمويلالمشروعالدولة

37أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئيةموريشيوس. 1

55توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئيةرواندا . 2

المجموع 92 مليون درهم

يساهم مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الممول من قبل الصندوق في دعم الهيئة المركزية للكهرباء على تركيب 
أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح 10 آالف منزل في إطار الجهود التي تبذلها حكومة موريشيوس لتحسين الظروف 

المعيشية للسكان، وذلك تماشيًا مع األهداف الوطنية في قطاع الطاقة المتمثلة في تأمين 35٪ من احتياجات الكهرباء في الدولة من 
مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025. كما سيحقق المشروع وفورات كبيرة في فاتورة الكهرباء من خالل إنتاج 10 ميجاواط من الطاقة 

المتجددة، تستفيد منها المناطق ذات الدخل المنخفض. كذلك سيعمل المشروع على توفير نحو 35 مليون دوالر من تكاليف استيراد الطاقة 
التقليدية وتعزيز أمن الطاقة في موريشيوس.

موريشيوس 
أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية

37 مليار درهم إماراتي

يهدف مشروع توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى توفير الطاقة النظيفة في رواندا من خالل تركيب 500 ألف نظام منزلي يعمل على 
توفير إمدادت كافية من الكهرباء لتوفير احتياجات السكان من اإلنارة واالستخدامات األساسية من اإللكترونيات وغيرها من ضروريات العيش 

الكريم. ويشكل المشروع جزءًا رئيسيًا من استراتيجية الحكومة لتوفير الكهرباء في المناطق الريفية. ويوفر المشروع منصة مرنة للدفع بواسطة 
الهاتف المحمول، مما يجعله أحد أفضل أنظمة الدفع المتاحة بأسعار معقولة على مستوى أفريقيا. ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع 2.5 

مليون شخص في المناطق الريفية من خالل تحسين فرصهم للحصول على الكهرباء، فضاًل عن توفير نحو 2000 فرصة عمل للسكان.

رواندا 
توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية

55 مليار درهم إماراتي



1 ميجاواط
6 مليون دوالر

موريتانيا

مالي

إيران

النيجر

رواندا

مالديف

موريشيوس

جزر مارشال

ساموا

جزر سليمان

سيشل

13

8
16

17

7

3

19

18

10

2 ميجاواط
8 مليون دوالر

موريتانيا

بوركينا فاسو

1 ميجاواط
5 مليون دوالر

3 ميجاواط
10 مليون دوالر

4.6 ميجاواط

11 مليون دوالر

4 ميجاواط
6 مليون دوالر

10 ميجاواط
10 مليون دوالر

3 ميجاواط
7 مليون دوالر

20 ميجاواط

15 مليون دوالر

5 ميجاواط
8.5 مليون دوالر

2.1 ميجاواط

10 مليون دوالر

7.5 ميجاواط

15 مليون دوالر

21

20

6 ميجاواط
9 مليون دوالر

الطاقة المتجددة 
التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”

5 ميجاواط
6 مليون دوالر



السنغال

2 ميجاواط
13 مليون دوالر

اكوادور أنتيغوا وباربودا

كوبا
 سانت فنسنت
وجزر غرينادين

سيرا ليون

الرأس األخضر

1

2

6

12 5
15

11

14

9

4

األرجنتين

4 ميجاواط
15 مليون دوالر

3 ميجاواط
5 مليون دوالر

10 ميجاواط
15 مليون دوالر

6 ميجاواط
9 مليون دوالر

2 ميجاواط
8 مليون دوالر

الشمسية

الكهرومائية

تحلية المياه

الرياح

الحرارية األرضية

الديزل الحيوي

المخلفات إلى طاقة

الكهروضوئية

10-15 ميجاواط

15 مليون دوالر

4 ميجاواط
15 مليون دوالر
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الصندوق اإلماراتي الكاريبي لدعم مشاريع 
الطاقة المتجددة

بعد النجاح الذي حققه صندوق الشراكة بين دولة اإلمارات 
ودول جزر المحيط الهادئ، أعلنت دولة اإلمارات العربية 

المتحدة عن إطالق مبادرة جديدة لدعم حلول الطاقة النظيفة 
المبتكرة في دول الكاريبي من خالل إنشاء “الصندوق 

اإلماراتي الكاريبي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة”، حيث تم 
تخصيص منحة بقيمة 183.6 مليون درهم )50 مليون دوالر( 

لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة تستفيد منها 16 دولة 
من دول الكاريبي. ويتولى صندوق أبوظبي للتنمية تقديم 

التمويل، في حين تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي إدارة 
المبادرة وستقوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” 

بتنفيذها. 

وخالل عام 2017، وقع صندوق الشراكة اتفاقيات لتمويل 
وتنفيذ مشاريع في 5 دول من جزر الكاريبي ضمن الدورة 

التمويلية األولى بقيمة 55 مليون درهم )15 مليون دوالر(، 
حيث شملت كل من أنتيغوا وبربودا وجزر البهاما وبربادوس 

ودومينيكا وسانت فنسنت وغرينادين. 

وتهدف المبادرة التي تم إطالقها في يناير 2017 خالل 
إسبوع أبوظبي لالستدامة إلى استغالل اإلمكانيات الكبيرة 

التي تتمتع بها منطقة الكاريبي والمتمثلة بوفرة وتنوع 

حقائق وأرقام

184 مليون درهم حجم المبادرة

16 دولة مستفيدة

3 دورات تمويلية
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الموارد الطبيعية لديها كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الحرارة الجوفية وتوليد طاقة مستدامة يستفيد منها سكان جزر الكاريبي، 
كما ستسهم مشاريع الطاقة التي سيتم إنجازها في التصدي للتحديات التي تواجه تلك الدول والمتعلقة بارتفاع تكاليف الكهرباء، إضافة 
إلسهامها اإليجابي في توفير طاقة مستدامة على مدار الساعة ناهيك عن اآلثار اإليجابية األخرى المتمثلة في توفير فرص العمل والحد من 

التلوث البيئي من خالل تجنب االنبعاثات الضارة اضافة لدعم االقتصاد المحلي، كما ستدعم هذه المبادرة بشكل مباشر في تمكين المرأة في 
مجال الطاقة المتجددة من خالل توفير فرص عمل مناسبة لها. 

ويركز الصندوق على مساعدة دول البحر الكاريبي لخفض وارداتها من الوقود األحفوري، وتعزيز اكتفائها الذاتي من الطاقة. كما يسعى 
الصندوق من خالل المشاريع التي يدعمها إلى تعزيز الكفاءات المحلية المؤهلة للمساهمة في توسيع نطاق االعتماد على الطاقة المتجددة 

ضمن هذه الدول من خالل توفير التدريب الآلزم وبناء قدراتهم ليصبحوا قادرين على تشغيل وصيانة تلك المشاريع مستقباًل.

مشاريع الدورة التمويلية األولى

يهدف المشروع الذي يتكون من انشاء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 800 كيلوواط إلى اإلستغناء عن المصادر التقليدية 
للطاقة كالوقود اإلحفوري والديزل وتوفير الطاقة من مصادر متجددة ونظيفة، األمر الذي ينعكس بشكل مباشر في تحقيق مكاسب اقتصادية 

وعوائد مالية نتيجة وفورات الوقود، ويندرج مشروع إنشاء المحطة ضمن الخطط التنموية التي انتهجتها حكومة أنتيغوا وبربودا “بربودا 
الخضراء” لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، ويعمل المشروع أيضًا على دعم عجلة التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل ودعم تمكين المرأة 

للعمل في مجال الطاقة المتجددة. 

أنتيغوا وبربودا 
محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية

11 مليون درهم إماراتي

يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة جزر البهاما النتاج الطاقة المستدامة من مصادر طبيعية بصورة موثوقة ومستدامة من خالل توريد وتركيب 
ألواح شمسية على مظالت السيارات لتوليد طاقة نظيفة بسعة 1000 كيلوواط. كما يشتمل المشروع أيضًا على توريد وتركيب أجهزة شحن 

للسيارات الكهربائية

سيعمل المشروع على دفع عجلة النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في جزر البهاما نظرًا لما تلعبه مشاريع الطاقة المتجددة من دور مهم 
في تحفيز مقومات التنمية، وتوفير فرص العمل، وبناء القدرات والكوادر في مجال الطاقة المتجددة من خالل إشراك موظفين محليين في بناء 

وتشغيل المحطة. 

جزر البهاما 
األلواح الشمسية الكهروضوئية

11 مليون درهم إماراتي

يساهم مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في دعم إنتاج الطاقة بشكل موثوق ومستدام من خالل إستخدام ألواح الطاقة 
الكهروضوئية الشمسية على مظالت السيارات لتوريد الطاقة النظيفة، باإلضافة لتركيب أجهزة شحن للسيارات الكهربائية بطاقة 350 

كيلوواط لدعم تحول الدولة نحو السيارات الكهربائية. كما يشمل المشروع توريد وتركيب ألواح شمسية كهروضوئية لهيئة مياه باربادوس 
بسعة 500 كيلوواط. 

جزر بربادوس 
األلواح الشمسية الكهروضوئية

11 مليون درهم إماراتي
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مشاريع الدورة التمويلية األولى لدول جزر الكاريبي 2017
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

قيمة التمويلالمشروعالدولة

11محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئيةأنتيغوا وبربودا. 1

11األلواح الشمسية الكهروضوئيةالبهاما. 2

11األلواح الشمسية الكهروضوئيةبربادوس. 3

11محطة لتخزين بطاريات الطاقة الكهربائيةدومينيكا. 4

11محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئيةسانت فنسنت وغرينادين . 5

المجموع 55 مليون درهم

يتكون المشروع من إنشاء محطة لتخزين البطاريات،باإلضافة لتوريد وتركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة 
بسعة 2.5 - 3.3 ميغاواط\الساعة وتوزيع الطاقة الكهربائية على الشبكة القومية لتحقيق استقرار اإلمداد الكهربائي في محطة فوند كول 

بشكل مستدام. كما سيسهم إنشاء المحطة بتوفير فرص عمل للسكان المحليين ودعم التطور االقتصادي، إضافة لدعم تمكين المرأة 
للعمل في مجال الطاقة المتجددة.

ستسهم محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جزيرة يونين في سانت فنسنت وغرينادين بتوفير إمدادات كبيرة من الطاقة الكهربائية 
النظيفة بسعة 800 كيلوواط ، مما يعمل على تقليل اإلعتماد على الديزل في توليد الكهرباء كما سيعمل المشروع على الحد من التلوث 
البيئي المحلي نتيجة اإلنبعاثات الكربونية، وتعزيز النمو االقتصادي من خالل توفير الكهرباء من مصادر نظيفة بأقل التكاليف، كما سيمكن 

المشروع المرأة للدخول في مجال الطاقة المتجددة من خالل توفير فرص عمل مناسبة لها. 

جزر دومينيكا 
إنشاء محطة لتخزين بطاريات الطاقة الكهربائية

11 مليون درهم إماراتي

سانت فنسنت وغرينادين 
محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية

11 مليون درهم إماراتي



65

800 كيلوواط

3 مليون دوالر

1000 كيلوواط

3 مليون دوالر

2.5 - 3.3 كيلوواط /ساعه

3 مليون دوالر

500 كيلوواط

3 مليون دوالر

800 كيلوواط

3 مليون دوالر

دومينيكا

سانت فنسنت وغرينادين

بربادوس

أنتيغوا وبربودا

جزر البهاما
2

1

4

3

5

الشمسية

الرياح
المخلفات إلى 

طاقة

الكهروضوئية

الصندوق اإلماراتي - الكاريبي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة
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صندوق الشراكة مع دول المحيط الهاديء 
“الباسيفيك”

حقائق وأرقام

11 مشروعًا تم انجازه

استكماالً لبرنامج صندوق الشراكة بين دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، ودول المحيط الهادئ “الباسيفيك”، أطلقت وزارة 

الخارجية والتعاون الدولي برنامجًا تدريبيًا لجميع دول 
المحيط الهادئ التي استفادت من تمويالت مشاريع الطاقة 
المتجددة والبالغ عددها 11 دولة، ويهدف البرنامج التدريبي 

إلى تعزيز قدرات العاملين في تلك الدول وتأهيلهم للقيام 
بدمج محطات توليد الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء 
الرئيسية، وتمكينهم من استخدام التكنولوجيا المتطورة 

بما يضمن تحقيق االستغالل األمثل وتعظيم الفائدة من 
تلك المشاريع، إضافة إلكسابهم الخبرة التقنية والتشغيلية 

إلدارة وصيانة مشاريع الطاقة المتجددة بما يؤهلهم مستقباًل 
لتطوير وإنشاء مشاريع جديدة باإلعتماد على الكوادر 

الوطنية. 

وقد أنهى صندوق أبوظبي للتنيمة في أواخر عام 2016 
تمويل 11 مشروعًا من مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر 
المحيط الهادئ، وشملت المشاريع التي تم إنجازها على 10 
 pv مشاريع تتعلق بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية

ومشروعًا واحدًا من أنظمة طاقة الرياح، بقدرة إجمالية تتجاوز 6 
ميجاواط تمثل نسبة كبيرة من احتياجات الطاقة للمجتمعات 

وسكان تلك الجزر.
8,447 طن من اإلنبعاثات التي 
تم تجنبها من غاز ثاني أكسيد الكربون 

سنوياً

3.2 مليون طن وفورات الوقود 
سنويًا

3.7 مليون دوالر وفورات الوقود 
سنويًا

15 جزيرة استفادت من المبادرة



وحققت المشاريع في دول المحيط الهادئ العديد من اآلثار اإليجابية سواء على الميزانيات الوطنية لتلك الدول أو الحفاظ على بيئة نظيفة 
خاليه من االنبعاثات الكربونية، حيث أسهمت المشاريع مجتمعة على إنتاج 6.4 ميجاواط من الطاقة المستدامة استفادت منها 11 دولة في جزر 
المحيط الهادي، كما أسهمت المشاريع على تحقيق أرباح اقتصادية بقيمة 3.77 مليون دوالر سنويًا نتيجة وفورات وقود الديزل، كما عملت على 

تالفي انبعاث 8,447 طنًا من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا. 

ويأتي تمويل هذه المشاريع ضمن منحة حكومة دولة اإلمارات عام 2013 حيث تم تخصيص 184 مليون درهم )50 مليون دوالر أمريكي( لدعم 
مشاريع الطاقة المتجددة في 11 دولة من دول جزر المحيط الهادىء يديرها صندوق أبوظبي للتنمية وتقوم بإنجازها شركة مصدر. 

باالو

توفالو

جزر سليمان

فيجي

تونغا

ناورو

كيريباتي

ساموا

جزر مارشال

525 كيلوواط

4.1 مليون دوالر

512 كيلوواط

5 مليون دوالر

1000 كيلوواط

3.7 مليون دوالر

370 كيلوواط

5 مليون دوالر

500 كيلوواط

4.5 مليون دوالر

767 كيلوواط

3.5 مليون دوالر

600 كيلوواط

3 مليون دوالر

500 كيلوواط

2.5 مليون دوالر

500 كيلوواط

4.31 مليون دوالر

550 كيلوواط

4.8 مليون دوالر

600 كيلوواط

3.5 مليون دوالر

ميكرونيسيا

فانواتو
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الشراكة مع دول جزر المحيط الهاديء
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الفعاليات الخارجية

شارك صندوق أبوظبي للتنمية خالل عام 2017 بالعديد من الفعاليات والمؤتمرات واألحداث الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث 
ساهم الحضور المتميز في إطار تلك النشاطات في ترسيخ مكانة الصندوق الرائدة في مجال العمل التنموي العالمي، ونشر رسالته في 

مساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.

شارك الصندوق خالل شهر يناير 2017 بتدشين ثالث مشاريع رئيسية مولها في 
األردن، وهي سد كفرنجة، والذي تبلغ تكلفته حوالي 103 ماليين درهم والذي يعمل 

على تعزيز المخزون المائي في المملكة، ومشروع طريق عمان التنموي، الذي تكمن 
أهميته في تسهيل حركة النقل والعبور بين األردن ودول الخليج العربي. وكذلك 

اإلعالن عن مشروع توسعة مدينة الحسين الطبية بقيمة 735 مليون درهم.

الصندوق يشارك في تدشين 
ثالثة مشاريع استراتيجية 

مولها في األردن

وقع الصندوق اتفاقية تعاون مع المعهد الكوري للتنمية يقوم بموجبها المعهد بإعداد 
دراسة فنية شاملة حول إنشاء برنامج لدعم الصادرات الوطنية يعمل ضمن أفضل 
الممارسات الدولية في هذا المجال وبما يخدم اإلقتصاد الوطني. كما قام الصندوق 

بتنظيم ورشة عمل تضم مختلف الجهات والوزارات والمؤسسات المعنية بدعم وتنمية 
االقتصاد الوطني داخل الدولة، لمناقشة إطالق برنامج دعم الصادرات الوطنية وتوفير 

منصة ائتمانية تدعم جهود الشركات المحلية في دخول أسواق جديدة.

الصندوق يوقع اتفاقية مع 
المعهد الكوري إلنشاء برنامج 

لدعم الصادرات 
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سمو الشيخ منصور بن زايد 
يترأس اجتماع مجلس إدارة 

الصندوق

الصندوق يشارك في حفل 
تدشين سدي أعالي عطبرة 

وستيت في السودان 

عقد مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية في شهر فبراير 2017 اجتماعه برئاسة 
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 

رئيس مجلس إدارة الصندوق. وناقش المجلس الذي عقد بحضور سمو الشيخ عبداهلل 
بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، نائب رئيس مجلس اإلدارة، وأعضاء 

مجلس اإلدارة والمدير العام عدد من الموضوعات الهامة والمدرجة على جدول األعمال. 
وصادق مجلس اإلدارة خالل االجتماع على قرارات اللجنة التنفيذية، فيما يتعلق بعدد 

من طلبات التمويل الخاصة ببعض المشاريع التنموية في مختلف الدول النامية، 
واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، بما يتوافق مع خطة وميزانية عمل الصندوق.

شارك الصندوق في حفل تدشين مشروع محطة كهرباء مجمع سدي أعالي عطبرة 
وستيت الذي افتتحه الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وساهم الصندوق بــ 330 

مليون درهم لتمويل مشروع سدي أعالي عطبرة وستيت في شرق السودان الذي 
يستفيد منه حوالي 93 قرية، و11 مدينة سكنية مزودة بالمرافق الخدمية، باإلضافة 

لإلمداد الكهربائي ومياه الشرب وشبكات الطرق.
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الصندوق يشارك في اجتماع “مجموعة التنسيق”

شاركت بعثة من الصندوق في االجتماع الدوري 79 لمدراء العمليات لمجموعة التنسيق للصناديق العربية الوطنية واألقليمية وصندوق 
األوبك للتنمية الدولية )األوفيد( والبنك اإلسالمي للتنمية الذي عقد في الرياض خالل شهر أبريل 2017، وتم مناقشة عدد من القضايا 
منها البوابة العربية اإللكترونية التي أطلقت رسميًا في األردن خالل شهر أبريل 2016 والتي تشمل على قاعدة بيانات متكاملة لنشر 

ومواءمة المعلومات الخاصة بالعمليات التمويلية.

أطلق الصندوق في شهر مايو التقرير السنوي 
للعام 2016، كما أعلن خالل مؤتمر صحفي 

عن نتائجه المالية، حيث حقق الصندوق خالل 
عام 2016 نتائج استثنائية، من خالل تمويل 
17 مشروعًا تنمويًا بقيمة إجمالية بلغت 5.6 
مليارات درهم، منها 3.9 مليار درهم قروضًا 

ميسرة، و1.7 مليار درهم منحًا تنموية مقدمة 
من حكومة أبوظبي.

الصندوق يطلق التقرير 
السنوي ويعلن نتائجه المالية 

لعام 2016

رئيس بنك التنمية بين األمريكيتين يبحث 
مع الصندوق تعزيز العمل التنموي 

بحث سعادة لويس ألبيرتو مورينو، رئيس بنك التنمية بين 
األمريكيتين خالل زيارته للصندوق في شهر مارس 2017: العالقات 

الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجاالت خاصة فيما يتعلق 
بالعمل اإلنمائي العالمي. ويأتي اللقاء بهدف تعزيز مستويات 

التعاون والتنسيق بين المؤسستين في تمويل المشاريع 
المشتركة، حيث تلتقى أهداف الصندوق وبنك التمويل األمريكي 

في كثير من الجوانب، السيما في مجاالت تقديم المساعدات 
للدول النامية والسعي إلى تمكين شعوبها من تحقيق التنمية 

المستدامة.

حافظت دولة اإلمارات على مكانتها للعام الرابع على التوالي ضمن 
أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية 

من خالل تقرير لجنة المساعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية “OECD” واحتاللها للمركز األول على مستوى 

دول العالم لعام 2016 للمرة الثالثة. وساهم الصندوق بشكل بارز 
في تبؤ دولة اإلمارات للمكانة الريادية في حجم المساعدات اإلنمائية، 

حيث لعب الصندوق دور فاعل في تحقيق األهداف التنموية 
ومساعدة شعوب الدول النامية على تطوير قدراتها االقتصادية 

واالجتماعية وتمكينها من التغلب على التحديات التي تواجهها. 

اإلمارات في المركز األول عالميًا في حجم 
المساعدات اإلنمائية
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الصندوق يمثل اإلمارات في اجتماع 
مجلس المحافظين للبنك اآلسيوي 

لالستثمار في البنية التحتية 

شارك وفد من دولة اإلمارات العربية المتحدة برئاسة 
سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق 

أبوظبي للتنمية، نائب المحافظ، في االجتماع 
السنوي الثاني لمجلس المحافظين للبنك اآلسيوي 

لالستثمار في البنية التحتية )AIIB(. وشارك الوفد 
في سلسلة من الجلسات النقاشية التي يقودها 

مجموعة من الخبراء والتي تمّكن الدول األعضاء 
من تبادل الخبرات وتحديد الفرص وتسليط الضوء 
على المواقف المتغيرة، ودراسة أفضل الممارسات 

للتوصل إلى التوصيات المناسبة.

الصندوق يشارك في 
فعاليات اليوم اإلفريقي 

شارك الصندوق في شهر مايو 2017 من فعاليات ُملتقى اليوم األفريقي الذي عقد في 
أبوظبي، وضم نخبٌة من المسؤولين وأصحاب القرار ومستثمرين ورجال األعمال لمناقشة 

الفرص االستثمارية في القارة األفريقية، سعيًا إلى تطويرها وتنميتها لتحقق األهداف 
المرجوَة من تكامٍل وتعاوٍن وتنسيٍق بين مختلف الدول األفريقية والتخطيط لتعزيز 

التعاون المشترك في المجاالت االقتصادية واالستثمارية، لما فيه من مصلحٍة لشعوِب 
تلك الدول، وبغيَة تحقيق التقدم واإلزدهار لها. 

الصندوق الراعي االستراتيجي للقمة 
العالمية للحكومات لثالث سنوات

الصندوق يشارك في الخلوة الوطنية 
لعام الخير

شارك صندوق أبوظبي للتنمية، كراٍع استراتيجي لفعاليات 
الدورة الخامسة من القمة العالمية للحكومات 2017 التجمع 

األكبر عالميًا والمختص باستشراف حكومات المستقبل والتي 
عقدت في دبي خالل شهر فبراير 2017. وناقشت القمة التي 

جمعت تحت مظلتها أكبر المنظمات الدولية والمؤسسات 
العالمية مع 138 حكومة من مختلف دول العالم التحديات 

المستقبلية كالعولمة والتعليم والصحة والتنمية المستدامة 
واستشراف دور حكومات المستقل. كما وقع الصندوق وبحضور 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وعلى هامش أعمال 
القمة العالمية للحكومات 2017، اتفاقية الراعي االستراتيجي 

للقمة ولمدة ثالث سنوات ولغاية 2020.

شارك الصندوق في الخلوة الوطنية للخير، التجمع الوطني 
األول لتفعيل وإطالق برامج ومبادرات »عام الخير«، والتي جاءت 
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأكثر من 100 

شخصية من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والشخصيات 
المجتمعية واإلنسانية المعنية بعام الخير. وناقشت الخلوة 

بشكل واسع سبل ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل، لوضع إطار 

تنموي مستدام لبرامج الخير في الدولة.



74

نظم الصندوق خالل العام 2017 العديد من 
الفعاليات المتنوعة لموظفيه والتي تهدف 

إلى تعزيز فعالية التواصل الداخلي بين 
الموظفين، إضافة لتحفيزهم وتشجيعهم 

على تقديم أفضل مالديهم من خالل 
تكريمهم على انجازاتهم واسهاماتهم 

المتميزة خالل العام. كما يحرص الصندوق 
على مشاركة الدولة احتفاالتها من خالل 

تنفيذ العديد من األنشطة التي تتماشى 
مع مختلف المناسبات الوطنية.

كما يسعى الصندوق جاهدًا في تبنى 
المبادرات النوعية والتي تنصب في خدمة 

المجتمع المحلي اإلماراتي من خالل تفعيل 
الشراكات مع جهات النفع العام بالدولة 

لدعم القضايا المجتمعية والتفاعل معها، 
إضافة لحرصه على تنفيذ البرامج التوعوية 

والتي من شأنها إبراز نشاط الصندوق 
التنموي وانجازاته على كافة المستويات.

الفعاليات الداخلية

زيارة لواحة الكرامة 
قام وفد من الصندوق بزيارة إلى واحدة 

الكرامة لغرس مفهوم التكاتف والتضامن 
والتالحم بين أبناء الوطن الواحد وتقدير 

التضحيات التي قدموها الشهداء للحفاظ 
على كرامة وعزة دولة اإلمارات وأمنها.

تكريم الفائزين بجائزة 
“رواد التميز” 

تقديرًا للجهود واإلنجازات المتميزة 
كرم الصندوق الفائزين بجائزة التميز 

المؤسسي “رواد التميز” بكافة 
فئاتها في دورتها الثانية.

إطالق مبادرة “مجتمعي”
أطلق الصندوق: مبادرة “مجتمعي” بهدف 
تعزيز روح المسؤولية المجتمعية وتنمية 

المبادرات التطوعية لدى موظفي الصندوق 
من خالل تفعيل الشراكات مع جهات النفع 

العام بالدولة لدعم القضايا المجتمعية 
والتفاعل معها.

ترسيخ ثقافة االبتكار 
تنظيم محاضرة توعوية حول مبادئ 

اإلبتكار بالتعاون مع معهد اإلبتكار 
المهني “تفكير”، وذلك لترسيخ 

ثقافة االبتكار بين موظفي الصندوق 
بما ينعكس على االرتقاء والتميز 

باألداء الوظيفي.

يوم زايد للعمل اإلنساني 
واإلنمائي

نظم الصندوق ندوة حوارية بعنوان “زايد .. 
رمز الخير والعطاء”، بمناسبة يوم زايد للعمل 

اإلنساني واإلنمائي لترسيخ قيم العطاء 
ومساعدة المحتاج التي كان يؤمن بها 

المغفور له الشيخ زايد ويسعى إلى تعزيزها 
في نفوس األجيال القادمة من أبناء اإلمارات. 

مارس

مايو

يونيو
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المشاركة في االجتماع الفني األول لـ مبادرات 
المساعدات الخارجية

نظم الصندوق إجتماعًا تنسيقيًا مع وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي بهدف تعزيز التنسيق بين الشركاء المحليين من أجل 
تسريع إنجاز األهداف اإلنمائية المستدامة وإيجاد مصادر تمويل 

متنوعة ومبتكرة للوصول لتلك األهداف.

 تعريف طلبة الجامعات بدور 
الصندوق التنموي

نظم الصندوق سلسلة من الندوات التعريفية لطلبة الجامعات 
والكليات العلمية الحكومية والخاصة في دولة اإلمارات للتعريف 

بنشاط الصندوق التنموي وأبرز انجازاته في الدول النامية.

يوم المرأة اإلماراتية 
نظم الصندوق ندوه حوارية بعنوان “ المرأة شريك في الخير 

والعطاء” تقديرًا للجهود التي تقوم بها المرأة اإلماراتية ودورها 
األساسي في عملية التنمية.

االحتفال باليوم الوطني السادس واألربعين
نظم الصندوق احتفاالً بمناسبة اليوم الوطني السادس واألربعين 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة تضمن عروضًا فنية ومسابقات 
تراثية وشعبية وقصائد شعرية جسدت روح االتحاد ومسيرة التقدم 

واالزدهار التي تشهدها دولة اإلمارات في مختلف المجاالت.

االحتفاء بيوم الَعلم
شارك الصندوق احتفاالت الدولة بيوم الَعلم والذي يصادف 
ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
“حفظه اهلل” مقاليد الحكم لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

أغسطس

نوفمبر
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60.8% اتصاالت  

10% الفنادق والسياحة 

9.6% العقارات

6% الصناعة

5.4% المحافظ الخاصة

3.3% النفط والغاز

2.7% السيارات

1.3% الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

0.8% ماليه

0.1% الشركات القابضة

الدول العربية
363

مشروع

43
مشروع

91 
مشروع

46 
مشروع

102 
مشروع

57
مشروع

101
مشروع

60,526
قيمة المشاريع

5,079
قيمة التمويل

13,634
قيمة التمويل

7,690
قيمة التمويل

7,765
قيمة التمويل

6,824
قيمة التمويل

10,267
قيمة التمويل

3,528
قيمة المشاريع

76
مشروع الدول األفريقية

11,136
قيمة المشاريع

26
الدول األخرىمشروع

4,815
قيمة المشاريع

71
مشروع

الدول اآلسيوية

التوزيع الجغرافي إلجمالي المشاريع التنموية 2017 
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

التوزيع القطاعي إلجمالي مساهمات واستثمارات الصندوق 2017

%76

%14

%6
%4

إجمالي 536
المشاريع

الصناعة والتعدين النقل والمواصالت

اإلسكان

الكهرباء والمياه

الزراعة والري واستصالح األراضي

الخدمات االجتماعية 
والصحية

96
مشروع

28,746
قيمة التمويل

األخــرى

التوزيع القطاعي إلجمالي المشاريع التنموية 2017 
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

%10

%10

%9

%17
%6

%13

%35

80
مليار درهم



79

إجمالي التزامات الصندوق والحكومة 
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

التزامات ومسحوبات منح الحكومة 
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

التزامات ومسحوبات قروض الصندوق 
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

رأس المال إجمالي التزامات منح الحكومةإجمالي التزامات قروض الصندوقالسنة

16 مليار201736,973.7443,033.14

16 مليار201634,98541,777

16 مليار201531,05541,756

16 مليار201422,46739,678

المتبقيإجمالي مسحوبات المنحإجمالي المنحالمنطقة

39,116.0518,701.6720,414.38الدول العربية

1,002.74528.88473.86الدول األفريقية

2,528.031,872.59655.44الدول اآلسيوية

386.3251.15335.17الدول األخرى

43,033.1421,154.2921,878.85المجموع

المتبقيإجمالي مسحوبات القروضإجمالي القروضالمنطقة

21,436.5718,772.602,664.36الدول العربية

2,526.051,896.04630.01الدول األفريقية

2,261.091,945.87315.22الدول اآلسيوية

10,750.037,821.692,928.34الدول األخرى

36,973.7430,436.206,537.93المجموع
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