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 كلــمــة
رئيس مجلس ا�دارة

كثفت دول العالم من جهودها خالل عام 2020 للحد من انتشار 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) والتخفيف من تأثيراته 

الناجمة على مختلف القطاعات الحيوية، وباتت الحاجة ملحة إلى 
تكاتف الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك على المستوى 

الدولي لمساعدة الدول التي لديها قدرات محدودة للحد من 
تأثيراته والخروج من الجائحة بأقل ا·ضرار. 

ورغم تلك التداعيات إال أن دولة ا�مارات وبفضل رؤية قيادتها 
الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة قامت بتطبيق منظومة من 
التدابير الوقائية وا�جراءات االحترازية السريعة التي اتخذتها 
الحكومة والتي كانت بمثابة سد� منيع� في وجه هذا الوباء، 

وساهمت في استدامة أعمال المؤسسات وعودة ا¢نشطة 
االقتصادية إلى أدائها المعتاد قبل ا¢زمة.

وإلى جانب العمل على تحصين الوضع الداخلي، كانت حكومة 
ّاقة في تقديم المساعدات الطبّية والغذائية اقة في تقديم المساعدات الطبية والغذائية اقة في تقديم المساعدات الطبّية والغذائية  ّدولة ا�مارات سّباقة في تقديم المساعدات الطبيدولة ا�مارات سباقة في تقديم المساعدات الطبيدولة ا�مارات سّب
للتخفيف عن الدول المتضررة من هذا الوباء، وذلك في إطار 

نهجها القائم على دعم ومساندة الدول الشقيقة والصديقة، 
وتأكيد نهج العمل ا�نساني والتنموي الراسخ، الذي يعد ركيزة 
أساسية من ركائز السياسة ا�ماراتية الهادفة إلى مد يد العون 

والمساعدة لكافة الشعوب التي تمر بظروف صعبة دون تمييز أو 
مفاضلة بين الشعوب.

إن التناغم بين كافة مؤسسات الدولة، إضافة إلى وجود البنى 
التحتية الصلبة مكنتنا من تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص، 

ال سيما تلك المؤسسات التي كان لها عالقة مباشرة في دعم 
االقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى عالمي 

كصندوق أبوظبي للتنمية الذي لعب دور� ريادي� في مواجهة 
تداعيات الجائحة، وأطلق مبادرات استثنائية ساهمت في التخفيف 

من تأثيرات ا¢زمة على الصعيد الوطني ومساعدة اقتصادات الدول 
ه الحافل في مسيرة النامية على تجاوز آثار الجائحة لتضاف إلى سجله الحافل في مسيرة النامية على تجاوز آثار الجائحة لتضاف إلى سجّله الحافل في مسيرة 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ِوفي ِخضموفي خضموفي خضّم الجائحة خصص الصندوق أكثر من 2.7 مليار درهم 
لتمويل مشاريع تنموية في عشر دول، مما كان له تأثير� ايجابي� في 

مساعدة الدول المستفيدة لتجاوز التحديات التي تمر بها، حيث 
مكنتها تلك التمويالت من االستمرار في تنفيذ برامجها وخططها 

التنموية بشكل مستدام، كما كثف الصندوق من جهوده في 

متابعة إنجاز المشاريع في العديد من الدول النامية، في ظل تلك 
الظروف الصعبة التي يعيشها العالم نتيجة تفشي الوباء.

بالنظر إلى حجم ا·زمة التي خلفتها جائحة (كوفيد -19) إال أننا 
نتطلع ·ن نكون أكثر قوة وصالبة في مواجهة ا·زمات، فقد أصبحنا 

نستوعب قوة التكنولوجيا واالتصال با�نترنت وضرورة تحقيق 
التنمية والنهوض في قطاعات استراتيجية كاالتصاالت والتعليم 

والصحة وتوفير ا·من الغذائي وتطوير الصناعات الدقيقة، وفي 
هذا الصدد نؤكد مجددÁ على الدور الذي يضطلع به صندوق 

أبوظبي للتنمية من خالل خططه وبرامجه ومبادراته التنموية 
واالقتصادية التي أثبتت نجاحها وفعالياتها على الصعيدين 

المحلي والعالمي في مساعدة الدول وتمكينها من مواجهة 
التحديات والمساهمة في رسم مستقبل أفضل لشعوبها. 

ونحن على مشارف االحتفال باليوبيل الذهبي لصندوق أبوظبي 
للتنمية الذي يتزامن تأسيسه مع قيام اتحاد دولة ا�مارات، نتطلع 

بفخر إلى الجهود التي بذلها الصندوق خالل السنوات الماضية 
 Âودوره في ترسيخ اسم دولة ا�مارات على قائمة الدول ا·كثر دعم

للعمل التنموي العالمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
والتصدي ·كثر التحديات ا�نمائية صعوبة، إضافة إلى جهوده 

في دعم سياسة التنويع االقتصادي وتعزيز تنافسية الصادرات 
الوطنية ودعم تواجدها في ا·سواق العالمية بما يتماشى مع رؤية 

واستراتيجيات دولة ا�مارات الهادفة الى دعم االقتصاد الوطني 
كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

ومع نهاية عام 2020 واستقبال عامÂ جديدÁ، كلنا ثقة بجهود 
الكوادر العاملة في صندوق أبوظبي للتنمية بقدرتهم على 

مواجهة التحديات ومواصلة أدائهم المتميز للحفاظ على المكانة 
المرموقة التي وصلت إليها دولة ا�مارات العربية المتحدة في مجال 

العمل التنموي العالمي، لنكون دائمÂ كذلك في طليعة الدول 
المتقدمة في كافة المجاالت ومختلف نواحي الحياة.

 كلــمــة
الـعـام المـدير 

شهد العالم فترة عصيبة على َوقع التحديات الناجمة عن تداعيات 
 Áكبير Âجائحة فيروس (كوفيد -19)، إذ شكلت الجائحة منعطف

في تاريخ البشرية، ليس لخطورتها على صحة ا�نسان فحسب، بل 
Ìثارها الوخيمة على المستوى االقتصادي واالجتماعي، حيث فرض 

تفشي الوباء اتخاذ مجموعة من ا�جراءات والتدابير االحترازية، كغلق 
الحدود بين الدول وتعليق الرحالت الجوية، مما انعكس سلبÂ على 

مجمل الحياة وقّيد ا·نشطة والبرامج التنموية ووضع االقتصاد 
العالمي في حالة من الركود واالنكماش.

ورغــم تداعيــات الجائحــة إال أن دولة ا�مــارات وبفضل توجيهات 
ّالقيــادة الرشــيدة ورؤيتهــا الثاقبة قــد تنّبهت لهذه ا�زمة في القيــادة الرشــيدة ورؤيتهــا الثاقبة قــد تنبهت لهذه ا�زمة في القيــادة الرشــيدة ورؤيتهــا الثاقبة قــد تنّبهت لهذه ا�زمة في 

وقــت مبكــر وعملــت على دعم منظومة القطــاع الصحي وتزويدها 
بــكل مــا تحتاجــه، وأطلقت المبادرات لتحفيز االقتصاد وا�نشــطة 

المتنوعــة للتخفيــف مــن تأثيرات الفيــروس وتحويل التحديات إلى 
فــرص، وبمــا يعــزز مــن صورة الدولة كمــكان مثالي وآمن للعمل 

والتجارة واالستثمار. 

ونحن في صندوق أبوظبي للتنمية، وكجزء من النسيج االقتصادي 
والتنموي للدولة حرصنا على مواصلة تنفيذ برامجنا الهادفة إلى 

تحقيق التنمية المستدامة في ا�مارات والدول النامية، خاصة بعد 
أن شهدنا خالل النصف الثاني من عام 2020 تحسن¹ ملحوظ¹ في 

العديد من القطاعات االقتصادية .

وبالتزامن مع إعالن الحكومة عن إجراءاتها التحفيزية، قام الصندوق 
بإطالق عدة مبادرات على المستوى المحلي والعالمي للمساهمة 

بالتخفيف من آثار الجائحة، حيث جاء إطالق مبادرة بقيمة مليار 
درهم لدعم الشركات الوطنية الحيوية ا�كثر تأثرÀ بالوباء، خاصة 

تلك العاملة في مجال الرعاية الصحية وا�من الغذائي والعمل على 
استدامة أنشطتها التشغيلية وتنميتها. 

وتماشي¹ مع رؤية دولة ا�مارات في تنمية القطاع الصناعي وتعزيز 
تنافسيته للوصول إلى ا�سواق العالمية، ساهم الصندوق في 

توفير الدعم للشركات الوطنية المصدرة من خالل مكتب أبوظبي 
للصادرات (أدكس)، الذي خصص 550 مليون درهم إماراتي 
لتمويل صادرات الشركات ا�ماراتية ودعم سبل تعافيها من 

تداعيات الجائحة. كما جاءت مبادرة الصندوق بتأجيل سداد الديون 
المستحقة على الدول النامية استجابة لقرارات مجموعة العشرين، 

ولتعكس التزامنا في مساعدة تلك الدول على تجاوز التأثيرات 
السلبية للوباء وضمان االستقرار المالي لها، مما انعكس إيجاب¹ 

على مسيرتها التنموية وتحقيق النمو االقتصادي المستدام. 

كذلك شارك الصندوق ضمن تعهد مجموعة التنسيق العربية 
بتخصيص 10 مليارات دوالر أمريكي لمساعدة البلدان النامية على 
التعافي االقتصادي من الركود الناجم عن الوباء وتأثيراته، وبشكل 

خاص توفير ا�مدادات الطبية ومستلزمات الوقاية بشكل عاجل 
للدول ا·كثر تضررÁ من هذا الوباء .

كما واصل الصندوق خالل عام 2020 نشاطه في تمويل المشاريع 
التنموية في الدول النامية وكذلك متابعة وتنفيذ المشاريع 

القائمة رغم التحديات والظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة، 
وضمن هذا ا�طار مول 12 مشروعÂ تنمويÂ بقيمة اجمالية تقارب 

2.7 مليار درهم، استفادت منها عشر دول، وجاءت تلك التمويالت 
لتشكل نموذجÂ فريدÁ في الوقوف إلى جانب الدول النامية 

ومساعداتها على تجاوز التحديات، حيث ركز الصندوق على تمويل 
المشاريع في قطاعات استراتيجية، كالصحة والتعليم والمواصالت 

والطاقة، وبذلك يرتفع إجمالي تمويالت الصندوق واستثماراته 
إلى 153.7 مليار درهم بنهاية عام 2020، ويصل عدد الدول 

المستفيدة إلى 95 دولة في مختلف قارات العالم.

واليوم ونحن على مشارف االستعداد للدخول في العام الخمسين 
من تأسيس دولة ا�مارات، والذي يتزامن كذلك مع الذكرى 

الخمسين �نشاء صندوق أبوظبي للتنمية، نتطلع بكل ثقة 
لمضاعفة جهودنا لالنطالق نحو رحلة تنموية رائدة تدعم النشاط 
االقتصادي محليÂ وعالميÂ، وسنعمل على تنفيذ البرامج والخطط 

التطويرية المبتكرة وفق النهج ا·صيل لسياسة الدولة، وبما 
يحقق تطلعات وطموحات قيادتنا الرشيدة بالوصول بدولة ا�مارات 

إلى مصاف الدول المتقدمة. إن ما حققه الصندوق من إنجازات 
خالل الظروف االستثنائية التي مر بها العالم، جاءت نتيجة لتفاني 

وإخالص كوادنا العاملة في المؤسسة، فبجهودهم استطعنا 
تحقيق رسالتنا الهادفة إلى دعم التنمية االقتصادية المستدامة 
على الصعيدين المحلي والعالمي، فكل الشكر والتقدير لكافة 

فريق العمل في الصندوق.

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
رئيس مجلس ا�دارة

محمد سيف السويدي
المدير العام
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رســالــتــنا
مساعدة الدول النامية لتحقيق النمو االقتصادي المستدام وتقليل الفقر بتقديم 

الموارد المالية وتكوين الشراكات في القطاعين العام والخاص وتبني أفضل 
الممارسات العالمية لضمان فعالية ا�عانات.

رؤيــتــنــا
أن نكون نموذجÂ يحتذى به في تقديم العون التنموي لتقليل الفقر العالمي.

الكفاءة
تشجيع المبادرات التطويرية لدى ا·فراد، ودعم الثقة في قدراتهم 

الفردية، وإنماء المهارات والمعرفة المشتركة.

االلتزام
االلتزام با·داء المتميز وبالمعايير ا·خالقية العالية والعزم على 

تحقيق ا·هداف.

التـــعـــاون
التعاون دون حدود، وإظهار الرعاية واحترام لوجهات نظر اÌخرين، 

وتشجيع إنجازات الفرق.

ا�بداع
البحث الدائم للتحسين، والتركيز على إيجاد الحلول للمشاكل، 

وتبني الموقف ا�يجابي مع المتغيرات.

قـيــمــنــا
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النشأة
تأســس صنــدوق أبوظبــي للتنميــة فــي عــام 1971 كمؤسســة ماليــة اقتصاديــة رائــدة فــي مجــال 

العمــل التنمــوي، حيــث يقــوم الصنــدوق بتنفيــذ سياســة دولــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة المتعلقــة 
بالمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة المســتدامة داخــل دولــة ا�مــارات وفــي الــدول الناميــة، مــن 

خــالل تقديــم التمويــالت التنمويــة والدخــول فــي اســتثمارات مباشــرة وغيــر مباشــرة ودعــم االقتصــاد 
.Âوعالميــ Âالوطنــي وفتــح آفــاق لتوســيع اســتثمارات القطــاع الخــاص الوطنــي محليــ

يعمــل الصنــدوق مــن خــالل تمويالتــه علــى دعــم مشــاريع البنيــة التحتيــة بالتعــاون والتنســيق مــع 
حكومــات الــدول الناميــة لمســاعدتها علــى تحقيــق أهدافهــا وخططهــا التنمويــة، وتركــز تلــك 

المشــاريع علــى أكثــر القطاعــات تأثيــرÁ فــي تســريع وتيــرة النمــو االقتصــادي، مثــل مشــاريع البنيــة 
التحتيــة كالنقــل والمواصــالت وا�ســكان، الزراعــة والميــاه، والصناعــة، والطاقــة المتجــددة إلــى جانــب 

االهتمــام بالقطاعــات الخدميــة، مثــل التعليــم والصحــة والســياحة. 

كمــا تمثــل اســتثمارات الصنــدوق شــقÂ أساســيÂ ضمــن نشــاطه التشــغيلي ُبغيــة تحقيــق التنميــة 
المســتدامة فــي الــدول المســتفيدة، حيــث تســاهم اســتثمارات الصنــدوق المباشــرة وغيــر المباشــرة 

فــي تحفيــز النمــو االقتصــادي، مــن خــالل االســتثمار فــي شــركات متنوعــة القطاعــات ومحافــظ خاصة 
فــي عــدد مــن الــدول بالشــراكة مــع القطاعيــن العــام والخــاص بحصــص تتــراوح بيــن الملكيــة الكاملة 

أو الجزئيــة، با�ضافــة إلــى االســتثمار فــي أســواق رأس المــال مــن خــالل الودائع والســندات. وتســاهم 
تلــك االســتثمارات بشــكل إيجابــي فــي رفــد مقومــات التنميــة وتوفيــر فــرص عمــل جديــدة للســكان، 

وتحســين جــودة الحياة. 

ويلعــب الصنــدوق دورÁ رئيســيÂ فــي المســاهمة بدعــم االقتصــاد الوطنــي وتعزيــز تنافســيته مــن خــالل 
مبــادرات وأدوات اســتثمارية متنوعــة يتــم توظيفهــا للنهــوض باالقتصــاد الوطنــي وبمــا يتوافــق مــع 
رؤيــة ا�مــارات 2021 ومئويــة ا�مــارات 2071 والرؤيــة االقتصاديــة �مــارة أبوظبــي 2030 الهادفــة لبناء 

اقتصــاد معرفــي متنــوع ومســتدام وضمــان تطبيــق منهــج متــوازن للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، 
ويعتبــر تمويــل الصــادرات وتمويــل اســتثمارات القطــاع الخــاص الوطنــي أحــد أهــم ا·دوات التــي 

اســتحدثها الصنــدوق لدعــم نمــو االقتصــاد الوطنــي لدولــة ا�مارات. 

ا¦هداف 
تتمثــل أهــداف صنــدوق أبوظبــي للتنميــة فــي مــا يلي:

المســاهمة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة بالــدول النامية من خالل تقديــم القروض التنموية • 
الميســرة لتمويل مشــاريع تهدف إلى تحســين البنية التحتية ودعم النمو االقتصادي. 

الدخول في استثمارات متنوعة بالدول النامية لتحقيق التنمية االقتصادية، كالمساهمات الرأسمالية • 
في شركات قائمة في تلك الدول، واالستثمار في أسواق رأس المال من خالل الودائع والسندات.

المســاهمة فــي دعــم وتنويــع االقتصاد الوطني لدولة ا�مــارات العربية المتحدة.• 

توفيــر الخبــرات الفنيــة في مختلف مجــاالت التنمية االقتصادية.• 

المقر الرئيسي 
أبوظبي

95
دولة مستفيدة

آالف 
المشاريع التنموية

16 مليار درهم 
رأس المال
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أوالً: التمويل التنموي
يمثــل التمويــل التنمــوي المباشــر أحــد أنشــطة الصنــدوق 

الرئيســية، والراميــة إلــى تحقيــق مســاهمة ملموســة وفّعالــة 
فــي دعــم مســيرة التنميــة االقتصاديــة المســتدامة فــي 

الــدول الناميــة، ويشــمل التمويــل التنمــوي الــذي يقدمــه 
الصنــدوق كل مــن القــروض الميســرة لتمويــل مشــاريع 

تنمويــة حيويــة تســاعد الــدول المســتفيدة علــى تحقيــق 
أهدافهــا وتعزيــز التنميــة االقتصاديــة المســتدامة، إضافــة 

إلــى إدارة المنــح الحكوميــة، حيــث تركــز المشــاريع التــي 
تغطيهــا التمويــالت علــى أكثــر القطاعــات تأثيــرÁ فــي تســريع 

عمليــة التنميــة فــي الــدول الناميــة.

وتمتاز تمويالت الصندوق بفترات سداد طويلة ا·جل 
وبمعدالت فائدة منخفضة ومتوافقة مع معايير منظمة 

التعاون االقتصادي (OECD) وتخضع المشاريع التي يساهم 
الصندوق في تمويلها إلى الدراسة والتقييم الفني 

واالقتصادي قبل الموافقة على تمويلها وذلك لضمان 
تحقيقها لÞهداف الموضوعة من أجلها. 

ثاني¯: االستثمارات
تلعب استثمارات الصندوق دورÁ هامÂ في رفد مقومات التنمية 

االقتصادية للدول التي يتم االستثمار فيها، وتعمل على 
تحفيز النمو االقتصادي المستدام، كما تساهم في تحفيز دور 
القطاع الخاص وينقسم النشاط االستثماري إلى شقين وهما: 

المساهمات الرأسمالية. 1
يقوم الصندوق بالمساهمة في تأسيس شركات استثمارية 

مشتركة واالستثمار في محافظ خاصة متنوعة بالشراكة 
مع القطاعين العام والخاص في عدد من الدول، 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 ويدفع عجلة التنمية 

االقتصادية إضافًة لتوفير مئات اÌالف من فرص العمل 
لشعوب تلك الدول.

الودائع والسندات . 2
إلى جانب مساهمات الصندوق الرأسمالية، يشكل االستثمار 

غير المباشر في أسواق رأس المال من خالل السندات 
والودائع أحد ا·دوات االستثمارية التي تلعب دورÁ محوريÂ في 
تحفيز النمو االقتصادي في الدول المستثمرة، وتساهم في 

توفير الموارد المالية الالزمة لدعم وتعزيز السياسة المالية 
والنقدية في الدول المستفيدة.

ثالث¯: دعم االقتصاد الوطني 
يعمل صندوق أبوظبي للتنمية على دعم االقتصاد الوطني 

لدولة ا�مارات العربية المتحدة وتحقيق نمو اقتصادي 
مستدام، من خالل برامج وأدوات استثمارية متنوعة تم 

توظيفها بهدف تحفيز نمو االقتصاد المحلي والمساهمة 
في بناء بنية اقتصادية متينة ومستدامة وبما يتماشى مع 

رؤية واستراتيجيات دولة ا�مارات الهادفة الى تعزيز التنوع 
االقتصادي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وتشمل 

أدوات الصندوق في هذا المجال ما يلي.

النشــاط التشغيلي

تمويل الصادرات الوطنية. 1
بــدأ صنــدوق أبوظبــي للتنميــة باتخاذ خطوات ملموســة 

لدعــم االقتصــاد الوطنــي والمســاهمة في سياســة التنويع 
االقتصــادي التــي تتبناهــا الدولــة، وذلك من خالل إنشــاء 

مكتــب أبوظبــي للصــادرات (أدكــس) الــذي يهدف إلى دعم 
وتعزيــز القــدرة التنافســية للشــركات الوطنيــة وتوفير 
الحلــول لهــا والمتمثلــة بتقديــم التمويــالت والضمانات 

بهــدف تشــجيع المســتورد والمشــتري الخارجي من 
المؤسســات والشــركات ا·جنبيــة مــن القطاعــي العام أو 

الخــاص علــى اســتيراد الســلع والخدمــات ا�ماراتية، مما 
يســهم فــي زيــادة معدالت الصــادرات الوطنيــة وتمكينها 

مــن النفــاذ إلى ا·ســواق العالمية.

دعم الشركات الوطنية. 2
يحرص الصندوق على دعم الشركات الوطنية من خالل 

تعزيز مشاركة القطاع الخاص و إشراكه في تنفيذ مشاريعه 
االستثمارية والتنموية سواء داخل دول ا�مارات العربية 

المتحدة  أو في الدول النامية، وذلك بسبب الدور الرئيسي 
والمحوري الذي يلعبه القطاع الخاص والشركات الوطنية 

في تعزيز عملية التنمية االقتصادية في دولة ا�مارات، حيث 
يعمل الصندوق من خالل شراكاته االستراتيجية ومبادراته 

العالمية على توفير الفرص االستثمارية والتنموية لتستفيد 
منها الشركات ا�ماراتية. كما وظف الصندوق الشراكات 

والمبادرات التي أطلقها لتعزيز مكانة تلك الشركات وإيجاد 
فرص استثمارية لها في العديد من الدول العالم.

102.3 مليار درهم 
التمويالت التنموية

 10.5 مليار درهم
إجمالي استثمارات الصندوق

 153.7 مليار درهم 
إجمالي التمويالت االستثمارات

 41 مليار درهم
مساعدات على شكل ودائع 
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مبادرات للتخفيف من 
جائحة ”كوفيد- 19“



مبادرات الصندوق 
للتخفيف من جائحة 

“كوفيد- 19”
فــي إطــار حــرص صنــدوق أبوظبــي للتنميــة على المســاهمة 
فــي التصــدي لجائحــة فيــروس كورونــا المســتجد والتخفيــف 

مــن تأثيراتهــا علــى األنشــطة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
فــي دولــة اإلمــارات وفي الــدول النامية، بــادر الصندوق 

فــي إطــالق عــدة مبــادرات متنوعة، ســاهمت فــي الحد من 
تداعيــات الجائحــة الســلبية علــى اقتصــادات الــدول الناميــة، 

فضــاًل عــن دورهــا الهــام في دعــم االقتصــاد الوطني، 
وتمكــن الشــركات اإلماراتيــة مــن تحقيــق نتائــج أفضــل من 

خــالل تعزيــز مالءتهــا الماليــة ودعــم خططهــا المســتقبلية 
ممــا يزيــد مــن كفــاءة وفعاليــة النشــاط االقتصــادي لتحقيــق 

النمــو المســتدام محليــًا وفــي الــدول الناميــة، وفيمــا يلــي 
ملخــص لهــذه المبادرات: 

 مبادرة المليار درهم لدعم 
الشركات الوطنية

يمثــل دعــم االقتصــاد الوطنــي والشــركات اإلماراتيــة ركيزة 
أساســية فــي نطــاق عمــل الصنــدوق وللتخفيــف مــن تأثير 
الجائحــة أطــق الصنــدوق، فــي شــهر يونيو 2020 مبادرة 
بقيمــة مليــار درهــم لتقديــم قــروض بشــروط تفضيلية، 
تســتفيد منهــا الشــركات الوطنيــة العاملــة فــي الدولة 

بجميــع القطاعــات الحيويــة األكثــر تأثــرًا بتداعيــات الوبــاء التي 
تســببت فــي تــأزم نشــاطها التجــاري واالقتصــادي، باإلضافة 
إلــى الشــركات الوطنيــة العاملــة فــي مجــال الرعايــة الصحية 

واألمــن الغذائــي والصناعــة وذلــك ألهمية اســتدامة نشــاطها 
خــالل الظــروف الراهنة.

ولهــذه الغايــة قامــت لجنــة فنيــة في الصندوق بدراســة 
الطلبــات التــي تقدمــة بهــا الشــركات الوطنية لالســتفادة 
مــن المبــادرة والحصــول علــى تمويالت تســاهم فــي تعزيز 
قدراتهــا الماليــة وتجــاوز التحديــات التــي فرضتهــا الجائحــة، 
حيــث بلــغ عــدد الشــركات المتقدمة 51 شــركة، تــم تحديد 

20 طلبــًا منهــا ذات أولويــة بالدعــم، ووافــق الصنــدوق على 

تمويــل مجموعــة مــن الشــركات وذلــك بعد اســتيفائها 
للشــروط األحكام.

مبادرة مجموعة التنسيق
ســاهم الصنــدوق ضمــن تعهــد “مجموعــة التنســيق العربية” 

بتخصيــص 10 مليــارات دوالر أمريكــي لمســاعدة البلــدان 
الناميــة علــى التعافــي االقتصــادي من الركــود الناجم 

عــن تداعيــات وبــاء فيروس كورونــا المســتجد وتأثيراته 
الســلبية علــى القطاعــات االقتصاديــة المتنوعــة، كمــا ركزت 

المســاعدات بشــكل خــاص علــى توفير اإلمــدادات الطبية 
ومســتلزمات الوقايــة مــن الفيــروس للبلــدان األكثر تضررا 

ومســاعدتها فــي ســد احتياجاتهــا الصحيــة، إضافة إلى 
تقديــم الدعــم الــالزم للقطاعــات االســتراتيجية المتضررة، 

ومنهــا الزراعــة واألمــن الغذائي والطاقــة والتعليم 
والمنشــآت الصغــرى والمؤسســات الصغيرة والمتوســطة.

تأجيل سداد الديون
بهــدف مســاعدة الــدول الناميــة علــى تجــاوز التداعيات 

االقتصاديــة لوبــاء كوفيــد-19، أعلــن الصنــدوق عن إطالق 
مبــادرة يتــم بموجبهــا الســماح بتأجيــل ســداد الديون 

المســتحقة علــى الــدول الناميــة والشــركات المســتفيدة مــن 
قــروض الصنــدوق خــالل عــام 2020. حيــث تمتد فتــرة تعليق 

جميــع االســتحقاقات مــن 1 ينايــر إلــى 31 ديســمبر 2020. 
وتتماشــى المبــادرة مــع موقــف حكومــة دولــة اإلمارات الداعم 
لقــرار مجموعــة العشــرين G20 ضمــن المبــادرة التــي أطلقهــا 

البنــك الدولــي والراميــة إلــى تعليــق مدفوعــات الديون 
المســتحقة علــى البلــدان الناميــة لمســاعدتها علــى تلبيــة 
احتياجاتهــا التنمويــة، وتخفيــف أعبــاء ديونهــا وتمكينهــا 

مــن معالجــة تأثيــرات الجائحــة دون ضغــوط مالية.
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القروض الميسرة
بالرغم من التحديات االقتصادية التي شهدها العالم 

جّراء انتشار جائحة )كوفيد- 19(، واصل صندوق أبوظبي 
للتنمية خالل عام 2020 دعمه للدول النامية واالقتصاد 

الوطني لتمكينهم من تجاوز التحديات التنموية الناجمة 
عن تأثيرات تفشي الوباء، حيث أطلق الصندوق عدة 

مبادرات تنموية على الصعيدين المحلي والدولي ومنها، 
مبادرة بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الوطنية 

المتضررة جراء الجائحة، في الدولة، كما انضم الصندوق 
إلى مبادرة أهم المانحين الدوليين ضمن دول مجموعة 
العشرين G20 والتي كان لدولة اإلمارات دورًا فاعاًل فيها 
وتهدف للمساهمة في تأجيل سداد الديون على الدول 

النامية لمساعدة تلك الدول على التعافي االقتصادي 
والتركيز على األولويات خالل جائحة “كوفيد- 19”ونتيجة 

لذلك إطالق الصندوق مبادرة تسمح بتأجيل سداد الديون 
المستحقة على الدول النامية ولغاية شهر ديسمبر 2020، 

إضافة إلى مساهمته ضمن تعهد “مجموعة التنسيق 
العربية” بتخصيص 10 مليارات دوالر أمريكي لمساعدة 

البلدان النامية على التعافي االقتصادي من الركود الناجم 
عن تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد وتأثيراته 

السلبية على القطاعات االقتصادية المتنوعة.

كما استمر الصندوق خالل عام 2020 بتقديم القروض 
الميسرة والتي بلغت مايقارب 2.2 مليار درهم تضمنت 
تمويل أربعة مشاريع تنموية في 4 دول شملت كاًل من 

توغو، البحرين، ليبيريا والنيجر. وتركزت تمويالت الصندوق 
على قطاعات استراتيجية مهمة مثل التعليم والطاقة 
المتجددة، والصحة، وكذلك التركيز على دعم الميزانية 

العامة للدول التي ساهمت في رفد القطاعات االقتصادية 
المتنوعة باحتياجاتها المالية لتمويل المشاريع وتنفيذ 
البرامج التنموية. وجاءت القروض التنموية التي قدمها 

الصندوق خالل عام 2020 لتؤكد دوره التنموي والتزامه 
اتجاه دعم مساعي المجتمع الدولي ومساعدة الدول 

النامية على تجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة 
والنهوض باقتصاداتها وتنميتها.

 4 
دول مستفيدة

2 
قطاعين متنوعين

 4 
مشاريع تنموية

2.2 مليار درهم 
إجمالي القروض

في إطار تعهد دولة اإلمارات بتقديم قروض بقيمة 12.5 مليار درهم لمدة خمس سنوات لدعم برنامج 
التوازن المالي للحكومة البحرينية والذي تم اإلعالن عنه عام 2018، قدم الصندوق الدفعة الثالثة من 

التمويل والبالغ قيمتها 2,040 مليار درهم بهدف تعزيز التدفقات النقدية الخاصة باالحتياجات التمويلية 
لتنفيذ البرنامج الذي تتبناه حكومة مملكة البحرين، حيث يعمل البرنامج على تعزيز االستقرار المالي 

وتحفيز النمو االقتصادي في البحرين، كما ويتضمن مجموعة من المبادرات لدعم االستدامة المالية العامة، 
األمر الذي يمّكن الحكومة البحرينية من مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية واستقطاب االستثمارات الخارجية. 

	 مليار درهمدعم برنامج التوازن المالي - الدفعة الثالثة 

البحرين

نظرًا للدور المحوري الذي تقوم به مشاريع الطاقة المتجددة في تخفيف األعباء المالية على الدول 
المستفيدة نتيجة استخدام الوقود التقليدي في إنتاج الكهرباء، ولضمان تزويد المجتمعات الريفية 
خارج الشبكات بالكهرباء، قام الصندوق بتمويل مشروع الكهرباء الريفية في النيجر والتي تغطي 

أكثر من 100 قرية، حيث يدعم المشروع الذي يخدم أكثر من 150 ألف شخص استراتيجية الدولة الرامية 
إلى رفع نسبة إنتاج الكهرباء من خالل استخدام أنظمة الطاقة الشمسية. كما يساهم المشروع في 

تحسين الحصول على الخدمات األساسية التي تعمل بالطاقة المتجددة، بما في ذلك المدارس والمراكز 
الصحية وتوفير المياه الصالحة للشرب والزراعة، فضاًل عن أهمية المشروع الذي يساهم في الحفاظ على 

البيئة والحد من التلوث الناجم عن استخدام مولدات الديزل في إنتاج الطاقة، ويعتبر المشروع أحد 
المشاريع المتأهلة ضمن مبادرة الصندوق لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع “آيرينا”.

37 مليون درهممحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية

النيجر

يشكل قطاع الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لمساعدة الدول النامية على تأمين إمدادات موثوقة 
ومستدامة من الطاقة النظيفة تغطي احتياجات السكان والقطاعات التنموية بأقل التكاليف الممكنة، 

ومن هذا المنطلق قام الصندوق بالمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية في 
توغو، بقيمة 55 مليون درهم، حيث جاء تمويل المشروع ضمن مبادرة الصندوق لدعم مشاريع الطاقة 

المتجددة بالتعاون مع آيرينا. ويساهم المشروع في مساندة حكومة توغو وتمكينها من تحقيق 
أهدافها وخططها التنموية الخاصة بتأمين انتاج الطاقة من مصادر متجددة، حيث تعمل المحطة على 
إنتاج 30 ميغاواط من الكهرباء تغطي احتياجات 600 ألف أسرة، كما ستلبي إمداد المرافق التعليمية 

والصحية بالكهرباء، إضافة إلى الدور الهام الذي ستقوم به من خالل تحفيز المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 9,242 طن سنويًا.

55 مليون درهممحطة للطاقة الشمسية

توغو

تعد ليبيريا من أوائل الدول في القارة األفريقية التي تسعي ضمن استراتيجيتها إلى االعتماد على 
مصادر الطاقة النظيفة في انتاج الكهرباء، وذلك لمساهمتها الجوهرية في تحفيز النمو االقتصادي 

وخلق فرص عمل جديدة، والعمل على إيصال الكهرباء للمناطق الريفية وتعزيز القدرة على التكّيف مع 
عوامل التغير المناخي، وخالل العام 2020 مّول الصندوق مشروع محطة للطاقة الكهرومائية في ليبيريا 

بقيمة 29.3 مليون درهم، حيث يهدف المشروع إلى توفير طاقة بسعة 2.1 ميغاواط في مقاطعة نهر 
غي من خالل استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وذلك إلمداد سكان الريف والمدارس والمستشفيات 
والشركات والصناعات المختلفة في المنطقة الجنوبية الشرقية من ليبيريا بالطاقة بتكلفة ميسورة 

ومن مصادر آمنة ومستدامة من الكهرباء. ويعمل المشروع كذلك على تخفيض9,600 طن من انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مما يساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل حجم انبعاثات الغازات الضارة 

بالبيئة، والتي تؤدي بدورها إلى تحسين الصحة العامة للسكان. 

9	 مليون درهممحطة للطاقة الكهرومائية

ليبيريا
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المنح التنموية
شــكلت المنــح الحكومية التــي يديرها صندوق أبوظبي 

للتنميــة ركيــزة أساســية في دعم البرامــج التنموية للدول 
الناميــة ومســاعدتها علــى دفع عجلــة التنمية االقتصادية 
الشــاملة، وفي ظل الظروف الصعبة التي عاشــها العالم 
خــالل عــام 2020 جراء انتشــار وبــاء كوفيد-19، حيث بذل 

الصندوق جهودÁ اســتثنائية لضمان اســتمرارية عملية 
التنميــة وتذليــل كافة التحديــات التي واجهتها الدول 

الناميــة فيمــا يتعلــق بتأمين المــوارد المالية لتمويل 
المشــاريع التنموية التي تلعب دورÁ هامÂ في تنشــيط 

القطاعــات ا�نتاجيــة وتحفيــز النمو االقتصادي. وخالل عام 
2020 اعتمــد الصنــدوق 8 منــح تنمويــة بقيمة اجمالية 

بلغــت حوالــي 579.6 مليون درهم، اســتفادت منها 6 
دول هي: ألبانيا، ســورينام، ترينيداد توباغو، الســودان، 

أوزباكســتان، المالديف. وخصصت المنح لتنفيذ مشــاريع 
تنموية ريادية تخدم قطاعات اســتراتيجية تســاهم في 

تســريع وتيرة التعافي االقتصادي في الدول المســتفيدة.

 وفيمــا يلي اســتعراضÂ ·هم المنــح الحكومية خالل 
عام 2020:

 6 
دول مستفيدة

7 
قطاعات متنوعة

 8 
مشاريع تنموية

579.6 مليون درهم 
اجمالي المنح

257 مليون درهم
يعتبر توفير السكن المناسب واÌمن أفضل وسيلة لضمان تحقيق االستقرار االجتماعي لÞسر وتحسين 

جودة الحياة للسكان، ومن هذا المنطلق، مول الصندوق في ألبانيا مشروع تطوير وبناء 2027 وحدة 
سكنية متكاملة ضمن أفضل المواصفات في 8 مواقع مختلفة في مدينة دوريس في ألبانيا، ويهدف 

المشروع إلى إعادة إعمار بعض المناطق في مقاطعة دوريس وغيرها التي تأثرت جراء الزالزل الذي حدث 
في شهر نوفمبر من عام 2019، كما يساهم المشروع بتوفير مساكن الئقة وآمنة وميسورة التكلفة 

للسكان تلك المناطق بما ينعكس ايجابÂ على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إنشاء وحدات سكنية

ألبانيا

يأتي تمويل مشروع محطة الطاقة الشمسية في سورينام ضمن مبادرة صندوق الشراكة ”ا�مارات-
الكاريبي“ للطاقة المتجددة، حيث تسهم المبادرة في مساعدة دول الجزر الكاريبي لتحقيق أولوياتها 

الوطنية وأهدافها في مجال التنمية المستدامة، ال سيما ضمان حصول المجتمعات على خدمات طاقة 
حديثة ومستدامة وبتكلفة ميسورة، ويشمل المشروع على تركيب ألواح الطاقة الشمسية بسعة 
إنتاجية تقارب 598 كيلوواط، إضافة إلى نظام تخزين بطارية ليثيوم أيون 200 كيلوواط\ساعة في 

جامعة أنتون دي كوم في باراماريبو. ويعمل المشروع على بناء القدرات والحفاظ على جودة إمدادات 
الخدمات الكهربائية، مع تقليل االعتماد على الكهرباء المولدة من الوقود ا·حفوري المستورد، وكذلك 

توفير فرص عمل جديدة لÞفراد وتعزيز االستدامة البيئية.

11 مليون درهممحطة للطاقة الشمسية

سورينام

11 مليون درهم
أصبحت الدول بحاجة ملحة لتلبية زيادة الطلب المحلي على الطاقة المستدامة والموثوقة حيث تعد 

من أهم المقومات الداعمة لتحقيق التنمية، ومن هذا المنطلق بادر الصندوق بتمويل مشروع محطة 
الطاقة الشمسية في ترينيداد وتوباغو بسعة 700 كيلوواط، والتي تساهم في تلبية الزيادة المتوقعة 

في ا·حمال الكهربائية، بما ينعكس بشكل مباشر وايجابي على تحقيق النمو االقتصادي للمناطق 
المحيطة بالمشروع، كما ساهم في وتوفير الكهرباء بشكل آمن ومستدام للمنشآت الخدمّية من 

مدارس ومراكز صحية وقطاعات إنتاجية أخرى. ويعتبر مشروع الطاقة الشمسية في ترينيداد وتوباغو 
من المشاريع المتأهلة ضمن مبادرة الصندوق ا�ماراتي الكاريبي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة.

محطة للطاقة الشمسية 

ترينيداد 
وتوباغو

73.5 مليون درهم
بهدف دعم ا·من الغذائي في السودان وتوفير االحتياجات الكافية من السلع االستراتيجية، قدم 

الصندوق 65 ألف طن من القمح لتلبية احتياجات الشعب السوداني من السلع الغذائية ا·ساسية ورفع 
الطاقة االستيعابية لمخزون القمح، ويأتي الدعم المقدم في إطار تعهدات دولة ا�مارات العربية المتحدة 

في عام 2019 بتقديم حزمة من المساعدات االقتصادية وذلك لتحقيق االستقرار االقتصادي والمالي 
للسودان ودعم القطاعات االستراتيجية مثل الصحة والتعليم والغذاء والزراعة.

توريد القمح

السودان
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3.7 مليون درهم

21 مليون درهم

يعد قطاع النقل والمواصالت من أهم القطاعات الحيوية التي تساهم في دعم وازدهار االقتصاد وأداة 
رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول بشكل عام، حيث تساهم شبكة الطرق الحديثة في 
تسهيل حركة تنقل ا·فراد والبضائع وتنشيط القطاعات التجارية واالقتصادية ا·خرى المرتبطة بها، 

و·همية هذا القطاع قام الصندوق بتمويل مشروع إعادة تأهيل شبكة طرق في أوزباكستان من خالل 
إجراء أعمال الصيانة لنحو 17.4 كيلو مترÁ، ا·مر الذي يساهم في تحسين جودة الطرق العامة في إقليم 

قراقل باغستان شمال غرب أوزبكستان، كما تعمل الطرق الحديثة على تقليل االنبعاثات الكربونية 
الناجمة عن عوادم المركبات، إضافًة للعديد من الفوائد االقتصادية كتخفيض مدة السفر وتكاليف 

تشغيل المركبات.

مول الصندوق مشــروع شــراء اÌالت والمعدات في أوزباكســتان بهدف المســاهمة في حفظ وترميم 
النظــم ا�يكولوجيــة للبحيــرات فــي منطقــة نكوص في أقليم قراقل باغســتان، وتحســين البيئة 

المحيطــة وتعميقهــا وتســهيل الوصــول إليها، وكذلك تحســين دعم النشــاطات االقتصاديــة للمجتمع 
المحلــي، إضافــة إلــى أن المشــروع يتضمــن شــراء معدات الحفر من جرافــات وملحقاتها من أنابيب وزوارق 
صغيــرة وتوصيلهــا إلــى موقــع المشــروع مــع تقديم التدريب للطاقم المحلي وا�شــراف على ا·عمال في 

تعميق بحيرة سودوشــي.

إعادة تأهيل الطرق

شراء آالت ومعدات أوزباكستان 

18.4 مليون درهم

184 مليون درهم

يعكــس اهتمــام صنــدوق أبوظبــي للتنميــة بدعــم القطــاع الصحــي حرصــه علــى تســريع الجهــود 
العالميــة الراميــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، ال ســيما فــي مجــال توفيــر الرعايــة الطبيــة 
لÞفــراد وا�مــدادات الحيويــة مــن ا·دويــة، إلــى جانــب توفيــر الخدمــات الصحية ا·ساســية المناســبة 

التــي ترتقــي بحيــاة النــاس وتدعــم اســتقرارهم االجتماعــي، ويعمــل مشــروع دعــم القطــاع الصحــي في 
المالديــف علــى تحقيــق تلــك الرؤيــة مــن خــالل تعزيــز القطــاع الصحــي وتوفيــر أفضــل ا·جهــزة والمعدات 
الطبيــة الالزمــة التــي تســاهم فــي ارتقــاء القطــاع الصحــي فــي البــالد وتوفيــر الرعايــة الصحّيــة المتميــزة 

للمرضــى والمراجعيــن.

انطالقــÂ مــن حرصــه علــى تمويــل مشــاريع البنيــة التحتية وذلك ·هميتها وأثرهــا التنموي في النهوض 
باالقتصــاد وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، قــدم الصندوق تمويًال لحكومــة المالديف بقيمة 184 

مليــون درهــم لدعــم الجهــود المبذولــة في ســبيل االرتقاء بالوضع االقتصادي وتعزيــز القدرة المالية في 
البــالد، حيــث يســاعد التمويــل حكومــة المالديف على تنفيذ مشــاريع في مختلف القطاعات االســتراتيجية 

التي تهدف إلى تهيئة وتحســين البيئة ا·ساســية الالزمة لجذب االســتثمارات الخارجية وتنشــيط حركة 
التجارة والتنقل والســياحة.

دعم القطاع الصحي

مشاريع تنموية

المالديف

المنح التنموية لعام 2020 
(المبالغ بالمليون درهم إماراتي)

القيمةالقطاعالمشروعالدولة

257ا�سكانإنشاء وحدات سكنية ألبانيا

11الطاقة المتجددة محطة للطاقة الشمسيةسورينام

ترينيداد 
11الطاقة المتجددة محطة للطاقة الشمسيةوتوباغو

73.5الزراعة/ا·من الغذائيتوريد القمحالسودان 

أوزباكستان
3.7النقل والمواصالتإعادة تأهيل الطرق

21قطاعات متنوعةشراء آالت ومعدات 

المالديف
18.4الصحة دعم القطاع الصحي 

184قطاعات متنوعةمشاريع تنموية

المجموع | 579.6 مليون درهم

3435



قــروض ومنح الصنــدوق التنموية لعام 2020

البحرين

أوزباكستان

المالديف

ألبانيا

دعم برنامج التوازن المالي

2 مليار درهم

إعادة تأهيل الطرق 

3.7 مليون درهم

دعم القطاع الصحي 

18.4 مليون درهم

إنشاء وحدات سكنية 

257 مليون درهم

 شراء آالت ومعدات

21 مليون درهم

 مشاريع تنموية

184 مليون درهم

السودان
توريد القمح 

73.5 مليون درهم

النيجر
محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية

37 مليون درهم

ليبيريا

ترينيداد وتوباغو

سورينام

محطة للطاقة الكهرومائية 

29 مليون درهم

محطة للطاقة الشمسية 

11 مليون درهم

محطة للطاقة الشمسية 

11 مليون درهم

توغو
محطة للطاقة الشمسية 

55 مليون درهم

إجمالي القروض 2020

إجمالي المنح 2020

4 مشاريع تنموية

8 مشاريع تنموية

4 دول مستفيدة

6 دول مستفيدة

2 قطاعين متنوعين

7 قطاعات متنوعة

2.2 مليار درهم

579.6 مليون درهم
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في إطار حرص صندوق أبوظبي للتنمية على تمويل المشاريع االستراتيجية 
التي تساهم في دعم البرامج والخطط التنموية ذات ا·ولوية للحكومة 

ا·ردنية، والنهوض بالخدمات االقتصادية واالجتماعية بما يضمن تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة، خصص الصندوق خالل عام 2020، حوالي 688.7 مليون 

درهم لتمويل مشروعين استراتيجيين في القطاع الصحي، وذلك ضمن منحة 
دولة ا�مارات العربية المتحدة لÞردن والمنبثقة عن برنامج الصندوق الخليجي 

للتنمية، والبالغ قيمتها 4.6 مليار درهم ما يعادل (1.25 مليار دوالر أمريكي) 
لدعم النمو االقتصادي في البالد. وبذلك يرتفع إجمالي عدد المشاريع الممولة 

في القطاع الصحي ضمن المنحة إلى خمسة مشاريع، حيث ساهمت تلك 
المشاريع في تطوير القطاع الصحي واالرتقاء بخدمات الرعاية الطبية المقدمة 

للسكان في ا·ردن والدول المجاورة. 

وتميزت المشاريع الممولة في إطار المنحة بتنوع قطاعاتها، حيث تركزت 
التمويالت على تشييد مشاريع استراتيجية شملت معظم القطاعات الحيوية، 

كالتعليم، والطاقة، والمياه، وا·من الغذائي، النقل والسياحة. وبلغ إجمالي 
عدد المشاريع التي مولها الصندوق في ا·ردن ضمن هذه المنحة إلى 208 
مشروعÂ وبقيمة اجمالية بلغت 4,452 مليار درهم. حيث ساهمت في دعم 

رؤية وتطلعات الحكومة ا·ردنية وتمكينها من تأهيل البنية التحتية والخدمّية 
ملبيًة بذلك احتياجات السكان من الخدمات ا·ساسية الحديثة والمتطورة.

وفيما يلي ملخص عن التوزيع القطاعي لتلك المشاريع:

منحة دولة ا�مارات 
العربية المتحدة 

للمساهمة في برنامج 
الصندوق الخليجي 

للتنمية - ا¦ردن

ٌتشكل المشاريع الصحية بمختلف 
أنواعها وتخصصاتها كالمراكز الصحية 

والمستشفيات أهمية كبيرÁ بالنسبة 
للسكان، ومن هذا المنطلق ساهم الصندوق 

بتمويل خمسة مشاريع في هذا القطاع 
الحيوي بقيمة إجمالية بلغت حوالي 955 

 Áمليون درهم، حيث كان لتلك المشاريع تأثير
كبيرÁ على تطوير القطاع الصحي في ا·ردن 
وتقديم الرعاية الطبية الالزمة لÞفراد خاصة 

في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة. 

يعد توفر شبكة طرق حديثة ومتطورة 
من أهم مقومات التنمية االقتصادية 

واالجتماعية وعامل أساسي في تحقيق 
التنمية الشاملة، ولتعزيز قطاع النقل في 

ا·ردن مول الصندوق 16 مشروعÂ بقيمة 
اجمالية بلغت 985 مليون درهم، حيث 

شملت المشاريع تحسين شبكات الطرق 
المحلية وربطها مع الطرق الدولية ا·مر 

الذي انعكس على تسهيل حركة التنقل 
وتخفيض كلفة المواصالت بين مختلف 

المدن في ا·ردن.

قطاع 
الصحة

قطاع 
النقل

ركز الصندوق على تمويل مشاريع 
 Áاستراتيجية هامة في هذا القطاع نظر

لدوره المحوري في تسريع العملية التنموية 
وتحسين الطاقة ا�نتاجية للعديد من 

القطاعات، حيث مول الصندوق ثالثة مشاريع 
بقيمة تقارب 1.4 مليار درهم، وكان للمشاريع 

الممولة أهمية كبيرة في تحقيق أمن 
واستدامة الطاقة في ا·ردن وتشمل المشاريع 
مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية، ومنشآت 

لتخزين المشتقات النفطية با�ضافة إلى 
مشروع ميناء غاز البترول المسال.

يعــد ا·مــن الغذائــي من ا·ولويــات وغاية 
مهمــة لمعظــم دول العالــم، ولمســاعدة 

ا·ردن علــى تحقيــق االكتفــاء الذاتــي ·هم 
المــواد الغذائيــة، مــول الصندوق مشــروعي 

صوامــع تخزيــن الحبــوب فــي الجويدة 
والعقبــة بقيمــة بلغــت 259 مليــون 

درهــم بهــدف رفع القــدرة االســتيعابية 
للصوامــع وزيــادة احتياطــي ا·ردن مــن 

القمــح والشــعير والتــي تعتبــر مــن الســلع 
الغذائيــة ا·ساســية للســكان.

قطاع 
الطاقة

ا¸من 
الغذائي

يساهم توفر المياه بشكل مباشر في 
تطوير القطاعات ا�نتاجية والخدمية 
المختلفة والهادفة إلى تحقيق النمو 

االقتصادي المستدام، ونظرÁ للدور الهام 
الذي يلعبه تطوير هذا القطاع مول 

الصندوق عدة مشاريع شملت تأهيل 
شبكات الّري، وبناء السدود بقيمة إجمالية 
بلغت 243 مليون درهم، حيث ساهم إنجاز 

تلك المشاريع في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة من خالل استصالح ا·راضي 

وتوسيع مساحات الرقعة الزراعية، ا·مر الذي 
ساهم في زيادة حجم ا�نتاج الزراعي خاصة 

في المناطق المحيطة بالسدود.

ُيعــد االســتثمار فــي التعليــم أحد 
 Áأهــم مرتكــزات النمــو في الــدول نظر

لمســاهمته الجوهريــة فــي تأهيــل ا·جيــال 
القادمــة وتمكينهــا مــن مواصلــة مســيرة 

التنميــة، ومــن هــذا المنطلــق، قام 
 Âتعليميــ Âالصنــدوق بتمويــل 50 مشــروع
بقيمــة اجماليــة بلغــت 623 مليــون درهــم 

تضمنــت بنــاء 19 مدرســة حديثــة، إضافــة 
إلــى 11 مشــروعÂ لتطويــر التعليــم التقنــي 

 Âفــي كليــات المجتمــع، و24 مشــروع
لتطويــر تســع جامعــات حكوميــة، ممــا كان 

لــه تأثيــرات إيجابيــة علــى نهضــة وتطّور 
قطــاع التعليــم فــي ا·ردن.

قطاع 
المياه

قطاع 
التعليم

يلعب القطاع السياحي دورÁ هامÂ في نمو 
اقتصاديات الدول وازدهارهÂ نظرÁ ·هميته 

في تعزيز إيرادات الدول من العمالت 
الصعبة، وتنشيط حركة السياحة وجذب 

المستثمرين، إلى جانب توفير العديد من 
فرص العمل للعاملين في هذا القطاع، 

ومن هذا المنطلق، مول الصندوق مشروع 
محمية المأوى للحياة البرية والتي أنشئت 

بهدف توفير المأوى للحيوانات البرية.

قطاع 
السياحة
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الخطة الزمنية لتخصيص المنحة

المشاريع المعتمدة خالل عام 2020

مبنى العيادات وقسم الطب النوويمستشفى األمير هاشم بن الحسين

يهدف المشروع إلنشاء وتجهيز مستشفى األمير هاشم بن 
الحسين في محافظة الزرقاء بسعة 400 سرير ليكون بدياًل 

عن المستشفى الحالي، ويأتي إنشاء المبنى الجديد وفق 
أحدث المعايير العالمية، وسيتم تجهيزه بأحدث األنظمة 

الطبية لتشغيل المستشفى. ويعمل المستشفى الذي 
موله الصندوق بقيمة 528 مليون درهم بعد إنجازه على 

تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في محافظة 
الزرقاء والتي تعد ثالث أكبر محافظة في األردن من حيث 

عدد السكان، كما يواكب المشروع التطور الحاصل في 
المجاالت الطبية كافة وادخال تخصصات وأجهزة جديدة 
لخدمة المرضى والمراجعين. كما ويشمل المستشفى 
على عدة أقسام رئيسية، مثل الجراحة العامة واألطفال 

والباطنية والنسائية والتوليد والعمليات والعناية المركزة 
وقسم األشعة والعيون واألسنان وغسيل الكلى وعيادات 

االختصاص والمختبر والصيدلية والمباني المساندة.

خصص الصندوق حوالي 161 مليون درهم، بهدف إنشاء 
مبنى جديد يضم عيادات االختصاص وقسم للطب النووي 

وقسم غسيل الكلى في مدينة الحسين الطبية، حيث 
يحتوي المشروع على جميع التخصصات والخدمات المساندة 
والتي تم بناؤها ضمن أحدث المواصفات والمعايير العالمية 

في إنشاء وتصميم المستشفيات. ويساهم المشروع 
في تخفيف الضغط على مدينة الحسين الطبية من خالل 

استيعاب األعداد المتزايدة من المرضى والمراجعين.

ويتضمن المشروع إنشاء وتجهيز مبنى العيادات لمختلف 
التخصصات الطبية بسعة 150 عيادة تغطي كافة 

االختصاصات الطبية، منها 40 عيادة لعالج مرضى األسنان 
مع كافة الملحقات واألجهزة من أشعة ومختبرات وصيدلية 

وسجالت واقسام إدارية، صممت وفق أحدث المعايير 
العالمية، وكذلك إنشاء وتجهيز قسم الطب النووي الذي 

يضم موقع جهاز المسارع النووي وغرف ألجهزة التصوير 
الطبي الالزمة لقسم الطب النووي، وإنشاء وتجهيز قسم 

لغسيل الكلى بسعة 60 سريرًا. فيما يتضمن المشروع 
إنشاء مبنى للمركبات متعدد الطوابق بسعة ألف مركبة.

	6	 مليون درهم8	5 مليون درهم

4.6 مليار درهم إجمالي المنحة

2.9
مليار درهم

		 مشروعًا

3 مشاريع
809
مليون درهم

737
مليون درهم

	 مشروعان

7.3
مليون درهم

	 مشروع

689
مليون درهم

	 مشروعان
142

مليون درهم

الباقي من 
المنحة

2014-201320152018-201620192020

برنامج تطوير الجامعات الحكومية

المشاريع المخصصة خالل الفترة )2013 - 2019(

466 مليون درهم

توسعة مدينة الحسين الطبية

يهــدف المشــروع إلعــداد الدراســات الفنيــة والتصاميــم 
لبنــاء مستشــفى جديــد يتماشــى مــع أحــدث المعاييــر 

الطبيــة المعتمــدة عالميــًا ويقــدم خدماتــه علــى المســتوى 
المحلــي واإلقليمــي، ويســتوعب المستشــفى أكثــر مــن 

1200 مراجــع يوميــًا. 

44 مليون درهم

يتضمن المشروع إنشاء كلية للعلوم التربوية والتي تم 
االنتهاء من تنفيذها خالل عام 2017. كم تم إنشاء مبنى 

لكلية العلوم ومختبرتها حيث تم تجهيز المبنى بكافة 
احتياجاته من المختبرات التي تمكن الكلية من رفد سوق 

العمل بالكوادر المدربة والمؤهلة.

جامعة الحسين بن طالل

يتضمن المشروع تصميم وتوريد وإنشاء محطة لتوليد 
الكهرباء بقدرة إنتاجية تبلغ 5 ميغاواط تعمل بالطاقة 
الشمسية، باإلضافة إلى بناء محطة لتوليد الطاقة من 

المخلفات الطبية وقد تم االنتهاء من تنفيذ المشاريع، كما 
يشمل المشروع كذلك إنشاء مستشفى بيطري بلغت 

نسبة انجازه %85.

جامعة العلوم والتكنولوجيا

تضمن المشــروع إنشــاء كلية للهندســة، وكلية العلوم 
الماليــة واإلداريــة، باإلضافــة إلى بناء محطــة كهرباء تعمل 

بالطاقة الشمســية. حيث تم االنتهاء من تنفيذ المشــروع 
في عام 2018.

جامعة ّال البيت

يشمل المشروع إنشاء كليتين للصيدلة والهندسة، 
باإلضافة لقاعات دراسية تابعة لكلية الزراعة وقد تم انجاز 

المشروع بشكل كامل.

جامعة مؤته

يشمل المشروع على إنشاء مبنى للمجمع الرياضي وإنشاء 
مبنى المكتبة ودائرة القبول والتسجيل، باإلضافة إلى تصميم 

وتشغيل وصيانة محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 1 ميغاواط.

جامعة الطفيلة التقنية

يشمل المشروع إنشاء مباني كليتي الطب والصيدلة والتي 
تم إنجازهما واالنتهاء من تنفيذهما عام 2018. إضافًة إلى 
إنشاء مبنى كلية القانون ومشروع الخاليا الشمسية الذي 

ينتج 3 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الشمسية لسد 
احتياجات الجامعة ومرافقها المختلفة.

جامعة اليرموك

يتضمن المشروع إنشاء كليتي األعمال والطب والتي تم 
االنتهاء من تنفيذها في عام 2018.

جامعة البلقاء التطبيقية

تضمن المشروع توسعة القسم السريري لكلية طب األسنان 
في الجامعة، باإلضافة إلى إنشاء مبنى قسم الكيمياء والذي 

تم االنتهاء من تنفيذه.

تطوير الجامعة األردنية

يتكون المشروع الذي تم االنتهاء من تنفيذه عام 2018 من 
إنشاء المجمع الجنوبي للقاعات الدراسية في الجامعة.

الجامعة الهاشمية

يشمل البرنامج على المشاريع ذات األولوية للجامعات الرسمية في األردن والبالغ عددها تسع جامعات، وتتضمن هذه المشاريع: 
إنشاء مباني الكليات في الجامعات، وإنشاء وبناء مجمعات للقاعات التعليمية ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية والشمسية 

ومحطات لتحلية مياه الشرب، كما شمل المشروع تجهيز القاعات والمختبرات، إضافة لتوفير األجهزة والمعدات الحديثة لدعم 
البيئة األكاديمية في الجامعات بما يساهم في بناء القدرات وتحسين جودة المخرجات الجامعية. ويشمل برنامج تطوير الجامعات 

الحكومية على المشاريع التالية:

تطوير كليات المجتمع

يساهم المشروع الذي تم االنتهاء من تنفيذه في تمويل 
11 كلية بهدف تعزيز الطاقة االستيعابية لكليات المجتمع 

وتوسيع نطاق برامجها في مختلف المجاالت كالتعليم التقني 
والتطبيقي، ويتضمن المشروع تجهيز المختبرات وتوفير 

مراكز للتدريب المهني مزودة بأحدث الوسائل التقنية.

33 مليون درهم
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محمية المأوى للحياة البرية

يعتبــر مشــروع تطويــر محمية المــأوى للحياة البرية من 
المشــاريع الرياديــة التي مولهــا الصندوق لدعم القطاع 
الســياحي في األردن، حيث يهدف المشــروع إلى تهيئة 

الظــروف المالئمــة لنمــو وإكثار األحيــاء البرية، باإلضافة إلى 
إنشــاء وتنفيذ برامج طويلة األمد تســهم في الحد من 

اإلتجار بالحيوانات. كما يشــمل المشــروع تطوير المشــاريع 
المســتدامة للموارد وإيجاد فرص عمل في قطاع الســياحة 

البيئيــة. وكان الصنــدوق قــد أدار في عــام 2012 منحة بقيمة 
11.4 مليــون درهــم لتمويــل المرحلة األولى للمشــروع ذاته، 

ليبلــغ بالتالــي مجمــوع المنحتيــن المخصصتين لتمويل هذا 
المشــروع 14 مليون درهم.

6.	 مليون درهم

إنشاء وتجهيز مركز معالجة األورام

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 والمنطقة، ويتضمن المشروع إنشاء مبنى مكون من 

أربعة طوابق بسعة 150 سريرًا، وإنشاء المباني المساندة 
للمركز وتزويده بأحدث األجهزة والمعدات، باإلضافة إلى 

برامج التدريب التي من شأنها تعزيز مهارات وخبرات الطاقم 
الطبي في مجال معالجة األورام.

9		 مليون درهم
ميناء غاز البترول المسال

يلبي المشروع احتياجات األردن من الغاز البترولي ورفع قدرة 
مناولة الغاز البترولي المسال، وُيمّكن مشروع الميناء من 

استقبال البواخر النفطية ذات األحجام الكبيرة والتي تصل 
سعة تخزينها إلى 25 ألف طن من الغاز المسال وبقدرة 
تفريغ 300 متر مكعب في الساعة، مما يضمن استمرار 
امدادات الغاز وتوفير حاجة المدن األردنية من الكهرباء 

بشكل مستمر دون انقطاع.

84 مليون درهم

توسعة مركز الحسين للسرطان

يتضمن المشــروع إنشــاء مبنى للعيادات الخارجية ضمن 
مركز الحســين للســرطان، ويتمكن هذا الصرح الطبي 
الكبير الذي تم تدشــينه رســميًا في 2017 وأطلق عليه 

اســم صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان من 
اســتقبال ما يزيد عن 250 ألف مراجع ســنويًا مما يســاهم 

فــي تعزيــز قــدرة المركز على اســتقبال الحاالت المرضية من 
األردن والــدول المجــاورة، وتوفيــر رعايــة صحية أفضل لمرضى 

الســرطان على مســتوى المنطقة وفق أعلى المعايير 
الطبيــة المعتمدة عالميًا. 

	9 مليون درهم
طريق عمان التنموي

يعمــل المشــروع الــذي تــم االنتهاء منه وتدشــينه في عام 
2017 علــى تحســين شــبكة الطــرق المحليــة وربطها مع 

الطــرق الدوليــة وتعزيز حركــة النقل اإلقليميــة، ويتضمن 
المشــروع إنشــاء طريــق مزدوج بطــول 18.5 كيلومتر من 

مطــار الملكــة عليــاء حتــى طريــق الماضونــة بما في ذلك طرق 
الخدمــة الجانبيــة و7 تقاطعــات مع جســور علوية، كما يشــمل 

المشــروع تنفيــذ طريقــي الماضونة بطــول 13.4 كيلومتر 
 والزرقــاء بطــول 4.3 كيلومتــر وطريــق الزرقاء النافذ 

بطــول 3.7 كيلومتر.

0	3 مليون درهم

منشآت لتخزين المشتقات النفطية

يتضمن المشروع إنشاء خزانات ذات سقف عائم لتخزين 
المشتقات النفطية )الديزل، البنزين، ووقود الطائرات( تتراوح 

سعتها ما بين 250 إلى 300 ألف طن، إضافة إلى تخزين 8 
آالف طن من الغاز البترولي المسال، إلى جانب إنشاء منطقة 

تحميل وتفريغ للصهاريج وأنظمة أمان وإطفاء ونظام 
لفصل الزيوت عن المياه ونظام معالجة لها، باإلضافة إلى 

توفير كافة التجهيزات الالزمة إلدارة وخدمة المشروع. ويعمل 
المشروع على توفير السعات التخزينية الالزمة لالحتفاظ 

بمخزون استراتيجي للمشتقات النفطية في األردن يغطي 
60 يومًا من االستهالك المحلي ويساهم في تحقيق أمن 

واستدامة الطاقة.

	77 مليون درهم
بناء 30 مدرسة جديدة

يهدف المشروع إلى إنشاء 30 مدرسة جديدة والمرافق 
التابعة لها من المختبرات العلمية ومراكز التدريب المهني 

والمرافق الرياضية والثقافية، التي تتيح استيعاب األعداد 
المتنامية من الطالب، وتساهم في خلق بيئة تعليمية 

محفزة تعمل على تنمية الطلبة فكريًا وتحفزهم على اإلبداع 
واالبتكار، وقد تم االنتهاء من تنفيذ جميع المدارس.

4		 مليون درهم
إعادة تأهيل مشاريع الري

يعمل المشروع الذي تم االنتهاء من تنفيذه على تحسين 
جودة شبكات الري ورفع كفاءتها وتقليص الفاقد من المياه، 

وذلك من خالل إعادة تأهيل الشبكات واستبدال األنابيب 
المتكلسة بأنابيب جديدة، وتركيب مآخذ مياه للوحدات 

الزراعية، وأنظمة فالتر رملية ومحطات ضخ، إلى جانب إنشاء 
جدران حماية من الفيضانات وإنشاء شبكة صرف جوفية.

64 مليون درهم

مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية

يتضمن المشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية باستخدام 
ألواح الخاليا الضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة في 

منطقة القويرة بطاقة إنتاجية تبلغ 105 ميغاواط وربطها 
بشبكة الكهرباء الوطنية، حيث تم االنتهاء من تنفيذ 

المشروع في عام 2018.

		5 مليون درهم

المساهمة في رأسمال صندوق المشاريع التنموية

ساهم الصندوق في تمويل رأسمال صندوق المشاريع التنموية والبالغ قيمته 30 مليون دوالر، وتبلغ مساهمة صندوق أبوظبي 
للتنمية 7.3 مليون درهم، ويهدف الصندوق إلى توفير أداة مستدامة لتمويل المشاريع المحفزة للنمو االقتصادي بالشراكة مع 

القطاع الخاص. وتساهم الحكومة األردنية برأسمال الصندوق إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية والصندوق العربي لإلنماء 
االقتصادي واالجتماعي على أن يتولى البنك الدولي مهمة إدارة الصندوق والتمويل. وحددت الحكومة األردنية بشكل مبدئي 

تمويل 128 مشروعًا تشمل مختلف القطاعات األساسية في مختلف محافظات األردن. 

7.3 مليون درهم

توسعة وتحسين الطرق

يتضمن المشروع تنفيذ 15 طريقًا بهدف ربط المدن والقرى 
والمناطق الحيوية داخل األردن بشبكة طرق متطورة تضمن 
سهولة تنقل السكان والسلع والمنتجات ووصول الخدمات 

إلى كافة شرائح المجتمع، كما شمل المشروع تنفيذ طرق 
جديدة وتوسعتها وتأهيل القائم منها باإلضافة إلى تنفيذ 

عدد من مشاريع الطرق القروية والزراعية، وقد تم االنتهاء 
من تنفيذ جميع مشاريع الطرق.

665 مليون درهم

مشاريع السدود

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 
عام 2017، كما قام الصندوق بإنجاز مشروع سد زرقاء ماعين 

الذي ساهم في رفع سعة المخزون المائي في المناطق 
المحاذية لعمان وتوفير مياه الشرب للسكان وتنمية 

المناطق الزراعية المحيطة بالمشروع. 

79	 مليون درهم
صوامع تخزين الحبوب

يهدف المشروع إلى توسعة صوامع الجويدة والعقبة في 
األردن لرفع القدرة االستيعابية للصوامع وزيادة احتياطي 
األردن من القمح والشعير، ويساهم المشروع في توفير 
مكان مناسب لتخزين الحبوب بكافة أنواعها وفق أحدث 

المواصفات المتبعة في تخزين المواد الغذائية، كما يعمل 
المشروع على تعزيز األمن الغذائي ويساهم في تقليل كلفة 

شراء السلع من الخارج وتلبية احتياجات األردن المتزايدة من 
هذه السلع االستراتيجية، وتم االنتهاء من تنفيذ مشروع 

توسعة صوامع الجويدة في عام 2018، أما فيما يخص صوامع 
العقبة فإن نسبة إنجازه بلغت أكثر من %90.

59	 مليون درهم
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تعد المغرب من الدول التي يرتبط معها صندوق أبوظبي للتنمية بعالقة 
شراكة استراتيجية امتدت ألكثر من أربعة عقود، حرص الصندوق خاللها على 

تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية التي انعكست تأثيراتها بشكل مباشر 
على تحفيز النمو االقتصادي وتحسين جودة الحياة المعيشية ألفراد المجتمع 

المغربي. وخالل عام 2020 حرص الصندوق على متابعة تنفيذ المشاريع 
التي مولها ضمن مساهمة دولة اإلمارات العربية المتحدة في إطار منحة 

برنامج الصندوق الخليجي للتنمية، والبالغ قيمتها 4.6 مليار درهم ما يعادل 
)1.25 مليار دوالر(.

مع نهاية العام 2020 أنجز الصندوق تمويل 272 مشروعًا تنمويًا بقيمة 
اجمالية تبلغ حوالي 4.5 مليار درهم إماراتي وذلك ضمن برنامج المنحة، 

حيث ساهمت تلك المشاريع في دعم الخطط والبرامج التنموية للحكومة 
المغربية وأحدثت تأثيرات مباشرة على مختلف القطاعات الحيوية االقتصادية 

المختلفة، مما عزز من جهود اإلصالح االقتصادي و دفع عجلة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية في مختلف انحاء البالد، وساعدت المشاريع في 

توفير العديد من فرص العمل لألفراد وعملت على زيادة إنتاجية القطاعات، 
وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية والخدمات االجتماعية، وكذلك 

تحسين مناخ االستثمار، وتعزيز الفرص االستثمارية.

وفيما يلي ملخص عن التوزيع القطاعي لتلك المشاريع:

منحة دولة اإلمارات 
العربية المتحدة 

للمساهمة في برنامج 
الصندوق الخليجي 
للتنمية - المغرب

يعتبر القطاع الصحي من القطاعات ذات 
األولوية التي تسعى الحكومة المغربية 

إلى تطويره وتحديث مرافقه، باإلضافة 
لتوفير مختلف الخدمات التي تنعكس 

بشكل إيجابي على تحسين الرعاية الطبية 
ورفع مستوى الخدمات الصحية في البالد. 
ولدعم هذا القطاع قام الصندوق بتمويل 

مشروع المعدات الطبية لمستشفى محمد 
السادس في مراكش بقيمة 239 مليون 

درهم إماراتي، والذي يعد من أهم المراكز 
الطبية في المغرب حيث ويعمل على 

تمكين السكان من الحصول على خدمات 
طبية بجودة وكفاءة عالية.

قطاع 
الصحة

يســاهم توفر شــبكات نقــل حديثة 
ومتطــورة فــي التســريع من وتيــرة النمو 
االقتصــادي ناهيــك عــن تأثيراتــه اإليجابية 

المباشــرة علــى القطاعــات األخرى المســاندة، 
كمــا أنهــا تعد عاماًل أساســيًا فــي تحقيق 

أهــداف التنميــة المســتدامة، ولتعزيز 
قطــاع النقــل فــي المغرب مــول الصندوق 

11 مشــروعًا بقيمــة اجماليــة بلغــت 1.4 مليــار 
درهم إماراتي، شــملت تحســين شــبكة 

الطــرق وربطهــا مع الطــرق الداخلية 
وتســهيل خدمــة حركــة النقــل اإلقليمية 

وخفضــت كلفــة النقل وســهلت حركة 
التبــادل التجــاري ونقل الركاب.

 قطاع
النقل 

والمواصالت

يشكل ضعف إمدادات الطاقة الكهربائية 
إحدى أهم تحديات التنمية االقتصادية 

واالجتماعية في الدول النامية بشكل عام، 
كما أن وجود إمدادات كافية ومستدامة من 

الطاقة يساهم بشكل مباشر في تحفيز 
النمو االقتصادي، وتنشيط االستثمارات 

المحلية واستقطاب االستثمارات األجنبية، 
وعليه، مول الصندوق ضمن المنحة 8 

مشاريع تضمنت إنشاء محطات للكهرباء 
وشبكات للنقل الكهربائي في مختلف 

المــدن المغربيــة بلغــت قيمتها اإلجمالية 
122 مليــون درهم إماراتي.

قطاع 
الطاقة

يساهم تحسين شبكات نقل المياه 
وتأهيل قطاع الّري وبناء السدود بشكل 
مباشر في رفع مستوى معيشة السكان 

خاصة في المدن والقرى الصغيرة، حيث 
مول الصندوق العديد من المشاريع في 

هذا القطاع بقيمة اجمالية بلغت 447 
مليون درهم إماراتي مما ساهم في تعزيز 
قدرة اإلنتاج الزراعي والصناعي وعمل على 

تحسين جودة الحياة لسكان المغرب.

قطاع 
المياه

بهـــدف توفير إيرادات إضافيـــة ودعم 
مقومــات الجذب الســياحي في المغرب، 
مول الصندوق مشـــروع تطوير متحـــف 

أصيلة الذي ســاهم في تعزيز هويـــة المدينة 
كمركــز ثقافــي وتراثي فريد على مســتوى 

دول المنطقة.

قطاع 
السياحة

للتعليـم دور رئيسـي فـي التصدي 
للتحديات التي تحول من تحقيـق أهداف 

التنمية المسـتدامة، فهو الوسـيلة األكثر 
فعاليـة لبناء المجتمعات وتوعيتها لضمان 

مسـتقبل أكثر أماًنا واسـتقراًرا، ومـن 
هذا المنطلق قـام الصندوق بتمويـل 27 

مشـروعًا في القطاع التعليمـي بقيمـة 
286 مليـون درهم إماراتي، مما سـاهم 

في تحسـين الخدمات التعليمة المقدمة 
للسـكان مـن خالل بناء المعاهـد التدريبية 

المتنوعـة والمدارس والكليـات الجامعية 
والمباني السـكنية للطالب.

قطاع 
التعليم

47

تركت المشاريع االستراتيجية التي مولها 
الصندوق في قطاع اإلسكان تأثيًرا كبيرًا 

على حياة ماليين السكان في العديد من 
الدول النامية، وعملت على تحقيق االستقرار 

ضمن بيئة صحية مثالية مزودة بأفضل 
المرافق الخدمية المتنوعة، وفي هذا اإلطار 
مول الصندوق آالف الوحدات السكنية في 

عدة مدن مغربية بقيمة اجمالية بلغت 
حوالي 829 مليون درهم إماراتي مما ساهم 
في تحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي 

لماليين األسر في المغرب.

قطاع 
اإلسكان

ساهمت مئات المشاريع التي مولها 
الصندوق في مختلف القطاعات في العديد 

من المدن المغربية في تحقيق التنمية 
المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة 
للسكان وتمثلت مشاريع برنامج تنمية 

المناطق الحضرية مشاريع البنية التحية 
والخدمات الصحية والتعلمية والنقل 

وغيرها، حيث بلغت تكلفة حزمة المشاريع 
الممولة ضمن برنامج للمناطق الحضرية 

حوالي 735 مليون درهم إماراتي. 

برنامج 
تنمية 

المناطق 
القروية
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4.6 مليار درهم إجمالي المنحة
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المشاريع المخصصة خالل الفترة )2013 - 2020(

ورش إصالح السفن بالدار البيضاء

يأتي المشروع بهدف تطوير وصيانة وتأهيل السفن في 
الدار البيضاء لتمكينها من مزاولة نشاطها وفق أعلى 

معايير األمن والسالمة، ويتكون المشروع من بناء حوض 
جاف وتهيئة األرصفة إلصالح وصيانة السفن، إضافة إلنشاء 

منصة لحمل السفن بقدرة 5000 طن تعمل على معالجة 6 
سفن في آٍن واحد، وكذلك إنشاء رافعة لحمل السفن تصل 

حمولتها إلى 450 طن.

0	3 مليون درهم

ميناء الصيد الجديد بالدار البيضاء

يعمل المشروع على إعادة تطوير ميناء الصيد القديم في 
الدار البيضاء وتحديث المرافق الخاصة به، وذلك لتوفير 
بيئة عمل مناسبة للصيادين تشجعهم على مضاعفة 
نشاطهم وزيادة إنتاجية األسماك، كما يعمل المشروع 

على خلق العديد من فرص العمل للمواطنين وإنعاش 
المهن واألنشطة األخرى المرتبطة بالصيد، مما ينعكس 

بشكل إيجابي على تنمية الحركة االقتصادية في البالد ونمو 
االقتصاد الوطني، إضافًة إلى تعزيز األمن الغذائي. 

9	3 مليون درهم

ميناء الصيد الجديد بطنجة

ساهم المشروع في تطوير البنية التحتية لميناء الصيد في 
مدينة طنجة، وإحداث نقلة نوعية في مهنة الصيد 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 االقتصادية 

واالجتماعية المستدامة في البالد. ويتضمن المشروع تهيئة 
البنية التحتية وإنجاز المنشآت البحرية، باإلضافة إلى إنشاء 

كواسر لألمواج ألغراض الحماية إضافة ألعمال الصيانة.

	6	 مليون درهم

تطوير الطريق الرابط بين وادي 
عكراش وعين عودة

يتضمن المشــروع إنشــاء شــبكة طرق داخلية متطورة وفق 
أعلــى معاييــر األمن والســالمة، من خــالل تطوير الطريق الرابط 
بيــن وادي عكــراش وعيــن عودة بطــول 16.5 كيلومتر، إضافة 
إلــى بنــاء أكتــاف للطريــق بواقع 1.6 متر لكل جانب، وســيعمل 

الطريــق علــى تســهيل حركة المرور ونقــل المنتجات من وإلى 
األســواق المحلية والعالمية األمر الذي يســاهم في تحفيز 

الحركــة االقتصادية في البالد.

8	 مليون درهم

إنشاء كليتي الطب والصيدلة بطنجة

ساهم مشروع إنشاء كليتي الطب والصيدلة في مدينة 
طنجة بتأهيل الكوادر الطبية الوطنية لمزاولة مهنتي 

الطب والصيدلة مما ساعد على االرتقاء بالقطاع الصحي في 
المغرب، ويتكون المشروع من إنشاء مبنى لإلدارة ومختبرات 

ومراكز للبحوث باإلضافة للمرافق الرياضية، كما يوفر 
المشروع جميع التجهيزات والمستلزمات الطبية لمختبرات 

األشغال التطبيقية ومختبرات البحث إضافة إلى توفير أحدث 
الوسائل والتقنيات التعليمية.

67 مليون درهم

برنامج تنمية المناطق القروية

يساهم البرنامج في تنمية المناطق القروية 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. ويتضمن البرنامج مئات من المشاريع ضمن 
العديد من القطاعات المتنوعة، وتشمل مشاريع تهيئة 

الطرق وامدادات الكهرباء، إعادة تأهيل شبكات المياه، إلى 
جانب بناء مراكز طبية لخدمة سكان المناطق الحضرية 

وتوفير الرعاية الصحية لهم، كما يشمل البرنامج أيضًا إنشاء 
عدد من المدارس لمختلف المراحل التعليمية. 

735 مليون درهم
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ميناء الدار البيضاء

ساهم إنجاز مشروع تطوير وتأهيل أرصفة ميناء الدار 
البيضاء في تعزيز معدالت الحركة التجارية، حيث يعد الميناء 

من أنشط الموانئ المغربية، كما تضمن المشروع إنشاء 
طريق بطول 4 كيلومترات يسهل وصول الشاحنات نحو 
منطقة عين السبع الصناعية والمنطقة اللوجستية في 

زناتة باإلضافة إلى أعمال ردم برية ومائية.

87	 مليون درهم

المحطة البحرية لميناء الدار البيضاء

يهدف المشروع إلى بناء محطة بحرية تكون قادرة على 
استيعاب أكبر البواخر السياحية من حيث الحجم، وستلعب 

المحطة دورًا محوريًا في تنشيط الحركة السياحية في 
المدينة وتساهم في رفع معدالت النمو االقتصادي للمغرب.

49	 مليون درهم
تطوير متحف أصيلة

يهدف المشروع إلى إقامة معلم ثقافي لدعم السياحة 
وتشجيع الثقافة والفنون في مدينة أصيلة، ويشمل على 

تجهيز عدة مباني تتضمن صاالت العرض ومكاتب إدارية 
وخدمية إلى جانب مواقف للمركبات ومرافق أخرى لخدمة الزوار.

8	 مليون درهم

محطة الدار البيضاء للسكك الحديدية

يساهم المشروع في تعزيز قدرة محطة السكك الحديدية 
في منطقة الدار البيضاء على استيعاب أعداد كبيرة 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.

78 مليون درهم

ميناء المحمدية

يهــدف المشــروع إلــى تمويــل وتطويــر المحطــة البتروليــة 
وإنشــاء رصيــف رســو الســفن فــي مينــاء المحمديــة، األمر 
الــذي يســاهم فــي تعزيــز كفــاءة وســرعة عمليــات مناولة 

الشــحنات بالمينــاء.

		 مليون درهم
تزويد مدينة خريبكة بمياه الشرب

يتضمن المشروع إنشاء محطة لمعالجة المياه في مدينة 
خريبكة والمدن المجاورة لها، لتوفير المياه الصالحة للشرب 

لسكان تلك المدن، كما يتضمن المشروع إنجاز وإنشاء محطة 
ضخ إضافًة لمد قناة طولها 6 كيلومترات وقطرها 1.8 متر.

89 مليون درهم

معاهد للتدريب المهني

تضمــن المشــروع بنــاء وتطوير 21 معهدًا في عدة 
مــدن مغربيــة، منهــا 13 معهــدًا متعدد التخصصات و4 
معاهــد للتدريــب في اإلمدادات اللوجســتية والنقل في 

كل مــن مدينــة تاوريــرت، الــدار البيضاء، طنجة، أغادير 
ومعهــد متخصــص في مهــن معدات الطائرات واإلمدادات 

اللوجســتية فــي المطــارات، ومعهدان لمهــن ترحيل الخدمات 
اللوجســتية بمدينتــي فاس ووجــدة، ومعهد متخصص في 

الصناعــات الغذائيــة بمدينتــي مكناس وفكيك، وقد تم 
االنتهــاء من تنفيــذ جميع المعاهد.

68	 مليون درهم
تطوير طريق واد النكور وكاسيطا

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، 
ويساهم المشروع في الحد من االختناقات المرورية بين 

المدينتين ويعزز السالمة الطرقية من خالل انسياب حركة 
المركبات والتي تتجاوز 5000 مركبة يوميًا، ويتضمن 

المشروع إنشاء أربع مسارات، مسارين في كل اتجاه، إضافة 
إلى إنجاز جسر على طول 240 مترًا. 

73 مليون درهم
مطار كلميم

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 متر مربع.

64 مليون درهم
تزويد مدينة بوجدور بمياه الشرب

يساهم 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 االنتهاء من تنفيذ أعمال هذا المشروع.

35 مليون درهم

تأهيل الطريق الرابط بين 
كلميم وطنطان

يهدف المشروع الذي يساهم الصندوق بتمويلية بقيمة 110 
ماليين درهم إماراتي إلى تهيئة المحور الطرقي الرابط بين 
مدينتي كلميم وطنطان على طول 68.4 كيلو متر، والذي 

سيعمل على تسهيل حركة نقل األفراد والبضائع، ويساهم 
المشروع في ربط الطرق الداخلية وفق أعلى معايير األمن 
والسالمة، وتم االنتهاء من انجاز طريق سريع مزدوج على 

محوري كلميم وطانطان.

0		 مليون درهم
مساكن جامعية

تم االنتهاء من بناء وتوسيع 3 مساكن جامعية، بهدف 
توفير السكن الجامعي المناسب للطلبة، وتشمل المشاريع 

الثالث توسيع الحي الجامعي لإلناث بمدينة أغادير، وبناء 
الحي الجامعي السويسي في مدينة الرباط وبناء الحي 

الجامعي بمدينة أغادير. ساهم المشروع في توفير بيئة 
تعليمية محفزة تشجع الطلبة على استكمال تعليمهم 
الجامعي خاصة الطلبة القانطين في المناطق البعيدة. 

5	 مليون درهم

تطوير طريق سيدي عالل البحراوي

يشمل المشروع تأهيل وتوسعة الطريق الواصل بين 
منطقتي سيدي عالل وغابة المها بطول 30 كيلو متر، 

إضافًة لزيادة عرض الطريق من 4 إلى 7 أمتار وإنشاء أكتاف 
للطريق بواقع 2 متر لكل جانب، ويساهم الطريق الذي بلغت 

نسبة إنجازه 90% في تسهيل حركة المرور ونقل المنتجات 
من وإلى األسواق المحلية.

6	 مليون درهم
توسيع شبكات النقل الكهربائية

يهدف المشروع إلى مواكبة التنمية الصناعية، من خالل 
توسيع شبكات النقل الكهربائية لتلبية احتياجات المنشآت 
الصناعية من الطاقة الكهربائية، ويعمل المشروع على الحد 

من تأثير االنبعاثات الغازية واآلثار السلبية التي قد تحدثها 
تلك المنشآت على البيئة وصحة السكان في المناطق 

المجاورة للمشروع.

30 مليون درهم
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تزويد مدينة الداخلة بمياه الشرب

يهدف المشروع الذي تم االنتهاء 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.

56 مليون درهم
إنشاء الحي الجامعي بالمحمدية

يساهم الصندوق في تمويل مشروع إنشاء الحي الجامعي 
لجامعة محمد السادس لعلوم الصحة التابعة لمؤسسة 

الشيخ خليفة بن زايد بالمغرب بقيمة تبلغ 26 مليون درهم 
إماراتي، حيث يهدف المشروع إلى توفير السكن المالئم 

للطلبة القادمين من المناطق المحيطة بمدينة المحمدية 
وتشجيعهم على استكمال تعليمهم العالي. ويتضمن 
المشروع إنشاء بنايتين مكونة من ستة طوابق وبطاقة 

استيعابية 398 غرفة مزدوجة، شاماًل كافة المرافق والمالحق 
اإلدارية والخدمات الالزمة لتوفير بيئة تعليمية متميزة 

تساهم في االرتقاء بالقطاع التعليمي في المغرب.

6	 مليون درهم

مشاريع اإلسكان االجتماعي

يتيح المشروع توفير مساكن في سبع مدن مغربية تخدم 
مئات اآلالف من العائالت ذوي الدخل المحدود، وتشمل 

المشاريع اإلسكانية 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.

9	8 مليون درهم
إنشاء محطات كهرباء

ساهم إنجاز مشروع إعادة تأهيل محطات الكهرباء في 7 
مدن مغربية )جرادة، المحمدية، القنيطرة، العيون، أكادير، 

طانطان والداخلة( في ضمان توفير إمدادات كافية من 
الكهرباء، حيث شمل المشروع إعادة تأهيل خطوط اإلنتاج 

في المحطات الحرارية بمدن جرادة، المحمدية والقنيطرة، 
إضافًة إلى تأهيل محطات العنفات الغازية والديزل بمدن 

العيون، أغادير، طانطان والداخلة.

	9 مليون درهم

سد خروب

يتيح المشــروع تزويد ســكان مناطق طنجة وأصيلة بالمياه 
الصالحة للشــرب من خالل إنشــاء ســد لتجميع مياه األمطار 

وتدفقات المياه من األودية، ويشــمل المشــروع إقامة ســد 
ارتفاعــه 60 متــرًا تبلــغ طاقته االســتيعابية نحو 200 مليون 
متر مكعب، ويشــمل المشــروع منشــآت لمعالجة وتصفية 
 الميــاه ومحطــات الضخ، ويعمل الســد علــى تنظيم حوالي 
40 مليون م3 من المياه ســنويًا كما ســيعمل على تطوير 

قطاعي الســياحة والزراعة من خالل اســتغالل األراضي 
الفالحيــة الخصبة.

67	 مليون درهم

المعدات الطبية لمستشفى 
محمد السادس

يهدف المشروع إلى تجهيز مستشفى محمد السادس 
الذي يعد من أهم المراكز الطبية في المغرب وغرب أفريقيا، 

وتزويده بأفضل المعدات واألجهزة الطبية المتطورة حيث 
تبلغ مساحة المستشفى 8.8 هكتار، فيما تصل طاقته 

االستيعابية إلى نحو 916 سريرًا، وذلك لتمكين سكان 
المنطقة من الحصول على خدمات ذات مستوى عاٍل وتفادي 
صعوبة وكلفة تنقلهم للمراكز الصحية البعيدة، إضافة إلى 

رفع مستوى الخدمات الصحية في المنطقة.

39	 مليون درهم
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بذل صندوق أبوظبي للتنمية خالل عام 2020 جهودًا حثيثة في متابعة 
تنفيذ المشاريع التنموية التي يمولها بالتعاون مع الحكومة البحرينية، 
وذلك ضمن منحة دولة اإلمارات العربية المتحدة للمساهمة في برنامج 

تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم المشاريع التنموية 
في مملكة البحرين خالل األعوام )2013 - 2022(، وبالرغم من التحديات التي 

واجهتها البحرين، كغيرها من الدول نتيجة تفشي وباء كوفيد -19 وما نجم 
عنه من معيقات ساهمت في تأخير تنفيذ برامج التنمية، إالّ أن الصندوق 

واصل متابعة سير األعمال في معظم المشاريع التي مولها والتي وصلت 
نسب اإلنجاز في أغلبها لمراحل متقدمة.

وحققت المشاريع التي مولها الصندوق في البحرين والتي بلغت قيمتها 
اإلجمالية حوالي 9.024 مليار درهم ما يعادل )2.5 مليار دوالر أمريكي( 

أهدافها االستراتيجية وشكلت مرتكزًا رئيسيًا لتحسين جودة حياة المواطن 
البحريني، وتحديدًا في قطاعات اإلسكان، المياه، النقل والمواصالت والصحة، 

حيث ساهمت الجهود الدؤوبة باالرتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحفيز 
النمو االقتصادي المستدام.

وفيما يلي ملخص عن التوزيع القطاعي لتلك المشاريع:

منحة دولة اإلمارات 
العربية المتحدة 

للمساهمة في برنامج 
تنمية دول مجلس 

التعاون لدول الخليج 
العربية - البحرين 

)2022 - 2013(

يعتبر القطاع الصحي من القطاعات الهامة 
التي ركز عليها الصندوق ضمن هذه 

المنحة، حيث يعد تطوير هذا القطاع من 
األهداف االستراتيجية للحكومة البحرينية، 

وقد ساهم الصندوق في تمويل إنشاء 
مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب 

والذي يعمل على تلبية الطلب المتزايد 
على المراكز المتخصصة في أمراض القلب 

بقيمة اجمالية بلغت 749 مليون درهم، 
وتبلغ الطاقة االستيعابية للمركز 148 
سريرًا، باإلضافة إلى العيادات والمرافق 

الخدمية األخرى التابعة له.

قطاع 
الصحة

يعتبر قطاع النقل والمواصالت من القطاعات 
الرئيسية التي يركز الصندوق على تمويل 

مشاريعها، وجاء مشروعي تطوير مطار 
البحرين الدولي، وتوسعة وتطوير طريق 

الشيخ زايد والتي بلغت تكلفتهما اإلجمالية 
4 مليارات درهم، ليشكال نقطة تحّول 

رئيسية في تحقيق األهداف التنموية ودفع 
عجلة النمو االقتصادي في البحرين.

 قطاع
النقل 

والمواصالت

استأثر تطوير شبكات نقل المياه على 
اهتمام الصندوق، حيث ساهمت المشاريع 

الممولة في هذا القطاع على تحقيق أهداف 
الحكومة البحرينية لتطوير هذا القطاع 

االستراتيجي، والذي يخدم شريحة واسعة 
من المواطنين في البحرين حيث بلغت 
قيمة المشاريع الممولة في هذا القطاع 

حوالي 637 مليون درهم.

قطاع 
المياه

ساهم الصندوق في تعزيز دور القطاع 
التعليمي من خالل إنشاء مشروع وقف 
تجاري لدعم معهد خليفة، بقيمة 36.7 

مليون درهم، حيث يهدف المشروع إلى 
ضمان استمرارية المعهد في تقديم خدماته 

التعليمية ضمن أفضل المعايير الحديثة. 

قطاع 
التعليم

57

ســاهم الصنــدوق فــي تمويــل عدة 
مشــاريع فــي قطــاع اإلســكان وتوفير 

الوحــدات الســكنية المالئمــة للمواطنيــن 
البحرينييــن، حيــث ســاهم الصنــدوق فــي 

تمويــل ثالثــة مشــاريع اســتراتيجية تضمنــت 
تشــييد آالف الوحــدات الســكنية بقيمــة 

اجماليــة بلغــت 3.3 مليــار درهــم، باإلضافــة 
إلــى أعمــال دفان شــرق ســترة والهادفة 

إلــى تهيئــة المنطقــة الســتيعاب الوحــدات 
الســكنية المقــرر إنشــاؤها، فضــاًل عــن 

المرافــق الخدميــة والمجتمعيــة المصاحبــة 
لتلــك المشــاريع.

قطاع 
اإلسكان

5657



الخطة الزمنية لتخصيص المنحة

	.9 مليار درهم إجمالي المنحة

المشاريع المعتمدة خالل الفترة )2013 - 2020(

الوحدات السكنية بمدينة خليفة

مول الصندوق مشروع الوحدات السكنية في مدينة خليفة 
بالبحرين لدعم القطاع اإلسكاني من خالل إنشاء 400 

وحدة سكنية وفق أحدث المواصفات التي تلبي احتياجات 
األسر البحرينية، ويعتبر مشروع مدينة خليفة أحد المشاريع 

اإلسكانية الرئيسية في البحرين الذي يهدف إلى توفير 
السكن المناسب للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط، 

وشمل المشروع تطوير البنية التحتية وتوفير جميع 
الخدمات والمرافق األساسية التي تخدم المدينة.

300 مليون درهم
مبنى تجاري

يهدف المشروع إلى إنشاء مبنى تجاري بمساحة إجمالية 
تبلغ 6,151 متر مربع وذلك لالستفادة من موارده المالية 

في دعم وتشغيل معهد الشيخ خليفة بن زايد المهني، 
حيث يعمل المعهد على توفير متطلبات سوق العمل من 
خالل تأهيل وتوفير كوادر وطنية تمتلك الخبرات والمهارات 

العالية، كما يوفر المعهد أيضًا برامج تعليمية وتدريبية 
لخدمة جميع شرائح المجتمع البحريني لتمكينهم من 

مواكبة التطور العلمي، المهني والتكنولوجي.

36.7 مليون درهم

مركز محمد بن خليفة 
التخصصي للقلب

يأتي إنجاز هذا الصرح الطبي المتكامل ألمراض وجراحات 
القلب في البحرين ليجسد حرص الصندوق على لعب دور 

فّعال في دعم مسيرة التنمية المستدامة في البحرين 
وتوفير خدمات متميزة من الرعاية الطبية والصحية وتحقيق 

الرخاء االقتصادي واالجتماعي لمواطنيها. ويعمل مركز 
محمد بن خليفة التخصصي للقلب الذي يضم 148 سريرًا 
ويقام على مساحة 53 ألف متر على تلبية احتياجات أكثر 

من 2.5 مليون نسمة، بما يتضمنه من معدات وأجهزة طبية 
حديثة وتوفير خدمات عالجية متطورة تشكل نقطة جذب 

للمرضى من دول الخليج والمنطقة. 

749 مليون درهم
أعمال دفان شرق سترة

يتضمن المشــروع توفير البنية التحتية الالزمة لمنطقة شــرق 
الحد وســترة من خالل اســتصالح األراضي وتوســيع الرقعة 

الســكنية الستخدامها لإلســكان والخدمات االجتماعية 
األخــرى، حيــث مــن المتوقع أن تســتوعب تلك المنطقة حوالي 

4,500 وحدة ســكنية. ويشــمل المشــروع الذي تم االنتهاء 

من تنفيذه على أعمال جرف ودفان واســتصالح ما مســاحته 
800 هكتــار، إضافــة إلنشــاء البنيــة التحتية الالزمة لتنفيذ 

عدد من الجســور والطرق لتســهيل الوصول إلى المنطقة، 
وتوفيــر المســاحات الالزمة لبنــاء محطات الكهرباء والماء 

وغيرها مــن المرافق االجتماعية 

4	9 مليون درهم

توسعة وإعادة تأهيل طريق 
الشيخ زايد

يهدف مشروع توسعة طريق الشيخ زايد، الذي يعد أحد أهم 
الطرق الرئيسية في البحرين إلى رفع طاقته االستيعابية 

لتتجاوز 50 ألف مركبة يوميًا، وتخفيف االزدحام المروري 
على التقاطعات الواقعة ضمنه. ويشمل المشروع زيادة 

عدد مسارات الطريق إلى ثالث مسارات في كل اتجاه، وإعادة 
هندسة الطريق من النواحي الفنّية لتحقيق انسيابية أكبر 

في حركة السير والمرور.

337 مليون درهم
محطة معالجة مياه الصرف الصحي

يهدف المشروع إلى إنشاء شبكات للصرف الصحي في 
المدينة الشمالية على مساحة 640 هكتار، إضافًة إلى 
محطة لمعالجة المياه واستغاللها في ري المسطحات 

الخضراء في المدينة والتي تتكون من 15,600 وحدة سكنية 
يقطنها أكثر من 100 ألف نسمة، كما يساهم المشروع في 

تحقيق االستغالل األمثل للموارد المائية، ويوفر بيئة صحّية 
لسكان المدينة الشمالية.

450 مليون درهم
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القيمةالمشروعالقطاع

اإلسكان

2,117الوحدات السكنية بالمدينة الشمالية . 1

300الوحدات السكنية بمدينة خليفة. 2

914أعمال دفان شرق سترة. 3

3,331المجموع الفرعي

المياه

187تطوير شبكة المياه. 4

450محطة معالجة مياه الصرف الصحي. 5

637المجموع الفرعي

الصحة
749مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب. 6

749المجموع الفرعي

النقل 
والمواصالت

337توسعة وإعادة تأهيل طريق الشيخ زايد. 7

3,746توسعة مطار البحرين الدولي. 8

4,083المجموع الفرعي

التعليم 
36.7مبنى تجاري. 9

36.7المجموع الفرعي

أخرى 
187إنشاء مباني حكومية. 10

187المجموع الفرعي

المجموع 9,024 مليون درهم

قائمة المشاريع المعتمدة 2020-2013
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي( تطوير شبكة المياه

يأتي مشروع تطوير شبكة المياه بهدف تلبية الطلب 
المتنامي على هذا القطاع والناجم عن التوسعات العمرانية 

في البحرين، كما ويتضمن المشروع إنشاء محطات للضخ 
والتوزيع في كل من منطقة الحد والمحرق ومحطتين 

للتوزيع في كل من منطقة البسيتين والجفير، وتشمل كل 
محطة على 3 خزانات بسعة 5 ماليين جالون.

87	 مليون درهم

الوحدات السكنية 
بالمدينة الشمالية

يهدف مشروع إنشاء الوحدات السكنية بالمدينة الشمالية 
إلى دعم مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل 

بناء 2,400 وحدة سكنية في المدينة الشمالية، إضافًة 
إلى تطوير البنية األساسية الخاصة بالمشروع، بما في ذلك 

شبكات الطرق والجسور والصرف الصحي.

7		.	 مليار درهم

توسعة مطار البحرين الدولي

أنجز الصندوق تمويل مشروع توسعة مطار البحرين الدولي بعد استكمال المبنى الجديد للمسافرين، والذي ُصمم خصيصًا 
لالرتقاء بالمكانة االستراتيجّية للبحرين، حيث سيساهم المشروع في تحفيز النمو االقتصادي وجذب االستثمارات، ويمتد مبنى 

المسافرين الجديد على مساحة تبلغ 210 آالف متر مربع، بما يعادل أربعة أضعاف المبنى القديم، األمر الذي أدى إلى مضاعفة 
السعة االستيعابية للمطار لتصل إلى 14 مليون مسافر سنويًا.

3.746 مليار درهم
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االستثمارات
يعد الجانب االستثماري شق أساسي في نشاط 

الصندوق التشغيلي وأحد أهم ا·هداف الرئيسية 
في استراتيجيته الشاملة، وذلك نظرÁ لدوره 

المحوري في تعزيز واستدامة موارد الصندوق 
المالية، إضافة �سهاماته المباشرة على نمو 

االقتصاد الوطني لدولة ا�مارات واقتصادات الدول 
المستفيدة من نشاط الصندوق االستثماري، 

ومن هذا المنطلق، يحرص الصندوق على تنويع 
محفظته االستثمارية من خالل االستثمار في 

مختلف ا·دوات االستثمارية بما يضمن تحقيق عوائد 
 .Âوعالمي Âمجزية وتحقيق التنمية االقتصادية محلي

وتساهم استثمارات الصندوق المباشرة وغير 
المباشرة في تحقيق نتائج إيجابية تتمثل في نمو 

االقتصاد المحلي لدولة ا�مارات العربية المتحدة، 
إضافًة لرفد مقومات التنمية االقتصادية في الدول 

النامية التي يستثمر فيها، من خالل اشراك القطاع 
الخاص للقيام بدور أكثر فاعلية في النشاط 

االقتصادي ودفع عجلة النمو وتحقيق التنمية 
المستدامة. وتساهم استثمارات الصندوق بشكل 

فّعال في زيادة الدخل القومي للدول المستفيدة 
وتوفير العمالت ا·جنبية، ويحرص الصندوق على 

توجيه استثماراته في مشاريع تتمتع بآفاق نمو 
مستقبلي، لضمان تحقيقها ا·هداف االقتصادية 

والمالية المتوخاة منها.

وتشمل استثمارات الصندوق المتنوعة االستثمار 
في رأسمال الشركات والمحافظ الخاصة، با�ضافة 

إلى االستثمار في الودائع والسندات. وفيما يلي 
ملخص عن استثمارات الصندوق المتنوعة:

3.1 مليار درهم 
المساهمات الرأسمالية

103 مليون درهم 
استثمار المحافظ الخاصة

7.2 مليار درهم
إجمالي السندات والودائع

41 مليار درهم
مساعدات على شكل ودائع 

17 شركة 
ومحفظة خاصة  

يستثمر فيها الصندوق

الشركات التي يساهم فيها الصندوق

1. المساهمات الرأسمالية
يقــوم الصنــدوق باالســتثمار فــي شــركات متنوعــة ســواء داخــل دولــة ا�مــارات أو فــي الــدول الناميــة، حيث تعــود ملكيــة تلك 
الشــركات للقطــاع العــام والخــاص، وتســاهم اســتثمارات الصنــدوق فــي تلــك الشــركات فــي دعــم أهدافــه وغاياتــه المتعلقــة 

بتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي القطاعــات االقتصاديــة الرئيســية، إضافــة إلــى ضــرورة أن تكــون تلــك االســتثمارات ضمــن 
قطاعــات أساســية ذات تأثيــرات شــمولية، بحيــث تلعــب دورÁ فــي تحفيــز النمــو ســواء ضمــن القطــاع نفســه أو فــي قطاعــات ذات 
عالقــة. كمــا يحــرص الصنــدوق مــن خــالل اســتثماراته المتنوعــة فــي الشــركات علــى ضمــان تحقيــق النمــو االقتصــادي فــي الدول 

المســتفيدة. ومــن أبــرز القطاعــات التــي يســتثمر بهــا الصنــدوق الصناعــة والســياحة والزراعــة والخدمــات، حيــث تنعكــس فوائــد 
تلــك االســتثمارات علــى مجتمعــات الــدول المســتفيدة وتعمــل علــى تحســين جــودة حيــاة الســكان فيهــا. وبلــغ عــدد الشــركات 

التــي يســتثمر الصنــدوق بهــا حتــى نهايــة عــام 2020 حوالــي 13 شــركة متنوعــة برأســمال يبلــغ نحــو 3.1 مليــار درهــم. 

أنشأ صندوق أبوظبي للتنمية شركة أبوظبي أوزبك لالستثمار بالشراكة مع صندوق ا·وزبكي 
للتنمية والتعمير كشركة قابضة لالستثمار في قطاعات متعددة في أوزباكستان، حيث يبلغ 

رأسمال الشركة 100 مليون دوالر وتهدف الشركة إلى االستثمار في مشاريع اقتصادية متنوعة 
تندرج ضمن القطاعات ذات ا·ولوية، على سبيل المثال ال الحصر قطاع السياحة والصناعة والخدمات.

تعتبر شركة مزارع العين لèنتاج الحيواني من أبرز الشركات الرائدة على مستوى دولة ا�مارات 
العربية المتحدة والمنطقة على حد سواء، والتي تأسست في عام 1981، حيث تمتلك مزارع لÞبقار 

ومزرعة للنوق ومزرعة للدواجن، وقد باتت الشركة تتمتع بمركز متميز في ا·سواق بفضل التزامها 
بأرفع معايير الجودة في ا�نتاج واعتمادها على أحدث التقنيات المتطورة في عمليات إنتاج وتخزين 

وتسويق منتجات المزارع في دولة ا�مارات.

جاء استثمار الصندوق في شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) التي تأسست 
في عام 1973 كأول شركة مملوكة لحكومة دولة ا�مارات العربية المتحدة، باعتبارها إحدى أكبر 

شركات البترول وأكثرها ابتكارÁ في المنطقة، حيث تتولى الشركة تسويق وتوزيع المنتجات 
والخدمات البترولية في دولة ا�مارات على المستوى ا�قليمي والعالمي. كما تحظى ”أدنوك 

للتوزيع“ بسمعة طيبة نتيجة الجودة الفائقة والثقة التي تتمتع بها منتجاتها وخدماتها من قبل 
العمالء. وأعلنت الشركة في عام 2017 إدراج أسهمها لبدء التداول في سوق أبوظبي لÞوراق 

المالية، وتعتبر من ا·سهم ا·كثر نشاطÂ من حيث الحجم والقيمة.

أوزبكستان

اºمارات

شركة أبوظبي أوزبك لالستثمار

مزارع العين ل¿نتاج الحيواني

أدنوك للتوزيع

نسبة المساهمة %75

نسبة المساهمة %12

نسبة المساهمة %0.3

تعد شركة إسمنت ريسوت أحد أعرق شركات ا�سمنت في المنطقة، حيث تأسست في عام 1981، 
وتنتج الشركة ا�سمنت العادي البورتالندي، وا�سمنت المستعمل في آبار النفط، وتسوق إنتاجها 

في ُعمان وا·سواق ا�قليمية المجاورة. ُعمان

نسبة المساهمة 15%أسمنت ريسوت
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يساهم 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.

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

المغرب

شركة اتصاالت المغرب

رباب

أسمنت المغرب

نسبة المساهمة %4.6

نسبة المساهمة 8.	%8

نسبة المساهمة %4.8

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

العاصمة السودانية الخرطوم. السودان

نسبة المساهمة 00	%الظبي للتنمية المحدودة

تساهم شركة اإلمارات وبنغالديش لالستثمار وهي شركة استثمارية قابضة تأسست في عام 
1987، في 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.

بنغالديش

نسبة المساهمة 60%اإلمارات وبنغالديش لالستثمار

تعمل شركة أبوظبي لالستثمارات السياحية التي تأسست عام 1988 في مجاالت االستثمارات 
السياحية في السوق المصري، وهي تمتلك أربع فنادق من فئة 4 و5 نجوم في كل من القاهرة 

وشرم الشيخ والغردقة واألقصر. مصر

نسبة المساهمة 84.3%أبوظبي لالستثمارات السياحية

يساهم صندوق أبوظبي للتنمية بنسبة 32.3% من شركة الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية 
في تونس وهي شركة متخصصة في التطوير السياحي، تنشط مجاالت عملها في شمال مدينة 

سوسة الواقعة على بعد حوالي 60 كيلو متر جنوبي تونس العاصمة، حيث أنشأت مجمعًا 
سياحيًا متكاماًل يعد ضمن األكبر من نوعه في تونس، ويضم فنادق وفلل وشقق ومرفأ سياحي.

تأسســت الشــبكة التونســية للســيارات والخدمات في عام 1997، وتم إدراجها في ســوق األوراق 
الماليــة التونســية فــي عــام 2007. ويتمثــل نشــاط الشــركة فــي بيــع الســيارات الجديدة من نوع 
“رينــو” وتوفيــر قطــع الغيــار والخدمــة لهــا. وتعــد “أرتاس” الشــركة األم لثالث شــركات فرعية هي 

“أرثيفرو” )الشــبكة التونســية للســيارات والبيع الجملة(، شــركة “ـــداف” )الســيارات والتنمية(، 
وشــركة “أوترونيك”.

تونس

الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية

الشبكة التونسية للسيارات والخدمات

نسبة المساهمة 3.	%3

نسبة المساهمة %9.3

يعد مركز المؤتمرات في النمسا ثمرة شراكة أوروبية عربية، حيث ساهم في تأسيسه كل من 
اإلمارات والكويت والسعودية، يستقطب المركز المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية، ويساهم 

في تنشيط حركة السياحة في العاصمة النمساوية فيينا. النمسا

نسبة المساهمة 7.5%مركز المؤتمرات
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المحافظ التي يساهم فيها الصندوق

	. المحافظ الخاصة
يسعى الصندوق من خالل نشاطه التنموي واالستثماري إلى خلق تأثيرات إيجابية من النواحي االقتصادية واالجتماعية في الدول 

النامية، وانطالقًا من ذلك يحرص الصندوق على االستثمار في المحافظ االستثمارية الخاصة كأحد أهم األدوات التي تساعده 
على تحقيق عوائد مالية وفي الوقت ذاته تعمل على تحفيز النمو االقتصادي في الدول المستفيدة من خالل توظيف رأس المال 

مما ينعكس إيجابًا على توفير األمان المالي للمستثمرين من المؤسسات واألفراد ويؤدي إلى زيادة نمو األعمال التجارية وإيجاد 
الوظائف وتحسين المستوى المعيشي في تلك الدول.

وتتميز المحافظ الخاصة التي يساهم فيها الصندوق بتنوع مجاالتها وتتمتع بفرص نمو واعدة كما إنها تتوزع على دول في 
أسيا وإفريقيا، ويبلغ قيمة استثمار الصندوق في تلك المحافظ 103 مليون درهم. وفيما يلي ملخص عن المحافظ الخاصة التي 

يستثمر بها الصندوق: 

قام الصندوق باالستثمار في محفظة 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.

نسبة المساهمة 5%قوادرية كابيتال

استثمر الصندوق في محفظة أبراج كابيتال في عام 2013 ويتركز نشاط المحفظة باالستثمار في شركات صغيرة ومتوسطة 
في دول جنوب شرق آسيا. وقد استحوذت عليها محفظة أكتس في 2019. وتعتبر محفظة أكتس التي تأسست في عام 2004 

منصة عالمية تقدم استراتيجية متعددة األصول من خالل فئات األسهم الخاصة والطاقة والبنية التحتية والعقارات.

نسبة المساهمة 6.5%أكتس

جنوب شرق آسيا

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. 

نسبة المساهمة 		%صندوق رسملة البنوك األفريقية

جنوب غرب افريقيا

قام الصندوق باالستثمار في المحفظة الخاصة “إيثوس” كونها محفظة جنوب أفريقية رائدة تتمتع بخبرات نوعية متميزة تمتد 
إلى أكثر من 34 عامًا في مختلف مجاالت االستثمار. حيث تركز نشاطها على تملك حصص في شركات متوسطة وكبيرة.

نسبة المساهمة 9.	%إيثوس

جنوب أفريقيا
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3. الودائع والسندات
إلى جانب مساهمات الصندوق الرأسمالية في الشركات والمحافظ الخاصة، يستثمر الصندوق في أسواق رأس المال في السندات 

الصادرة عن الحكومات والشركات، والتي تمثل أحد األدوات االستثمارية التي تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق عوائد مستقرة 
للصندوق، مما يعمل على تعزيز السيولة النقدية له إضافًة للمساهمة في تحفيز النمو االقتصادي المستدام على المستوى 

المحلي وعلى مستوى الدول والشركات المصدرة لهذه السندات. كما يقوم الصندوق أيضًا بتوظيف السيولة المالية المتوفرة 
لديه في أدوات السوق النقدي والمتمثلة بالودائع البنكية في السوق المحلي، إذ يبلغ إجمالي استثمارات الصندوق في السندات 

والودائع البنكية حوالي 7.2 مليار درهم. كما يعمل الصندوق على تقديم الدعم للدول النامية من خالل الودائع المالية لدى 
البنوك المركزية في هذه الدول، والتي تساهم بدورها في تعزيز االحتياطيات األجنبية وتدعيم الموارد المالية الالزمة لدعم 

السياسة المالية والنقدية. بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك المركزية حوالي 41 مليار درهم في نهاية العام 2020.

المساهمات الرأسمالية حتى عام 2020
الشركات التي يساهم فيها الصندوق

المحافظ التي يساهم فيها الصندوق

نسبة المساهمةالقطاعاسم الشركةالدولة

75%شركة قابضةأبوظبي أوزبك لالستثمارأوزبكستان

اإلمارات
12%الزراعة والثروة السمكيةمزارع العين لإلنتاج الحيواني

0.3%النفط والغازأدنوك للتوزيع

84.3%السياحةأبوظبي لالستثمارات السياحيةمصر

المغرب

4.6%االتصاالتاتصاالت المغرب

82.8%القابضةرباب

4.8%الصناعةأسمنت المغرب

100%القابضةالظبي للتنمية المحدودةالسودان

60%القابضةاإلمارات وبنغالديش لالستثماربنغالديش

تونس
32.3%السياحةالدراسات والتنمية لسوسة الشمالية

9.3%السياراتالشبكة التونسية للسيارات والخدمات

15%الصناعةأسمنت ريسوتُعمان

7.5%العقاراتمركز المؤتمراتالنمسا

نسبة المساهمةالقطاعاسم المحفظةالدولة

2.9%المحافظ الخاصةإيثوسجنوب أفريقيا

11%المحافظ الخاصةصندوق البنوك األفريقيةجنوب غرب أفريقيا

جنوب شرق آسيا
6.5%المحافظ الخاصةأكتس

5%المحافظ الخاصةقوادرية كابيتال
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دعم الشــركات الوطنية
يشكل دعم االقتصاد الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة احدى الركائز األساسية في استراتيجية الصندوق الهدافة إلى 

تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أداء االقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته لتنويع مصادر الدخل، وذلك من خالل تعزيز دور 
القطاع الخاص كشريك استراتيجي فعال في العملية التنموية، بهدف تحقيق النمو االقتصادي والتمكين من مواجهة التحديات 

االقتصادية العالمية. وتتمثل سياسة الصندوق في دعم االقتصادية الوطني من خالل.

توسيع نطاق أعمال الشركات الوطنية 
يحرص الصندوق على تســخير كافة الجهود لدعم الشــركات الوطنية لتوســيع نطاق أعمالها ودخولها ألســواق عالمية جديدة، 

وذلــك إيمانــًا منــه بأهميــة دور القطــاع الخــاص فــي تعزيز أداء االقتصاد الوطني وزيادة تنافســيته على المســتويين اإلقليمي 
والدولــي، حيــث عمــل الصنــدوق علــى تمكيــن الشــركات الوطنية اإلماراتية من تنفيذ وتطوير المشــاريع في الدول المســتفيدة من 
تمويالتــه، كمــا وظــف الشــراكات والمبــادرات التــي أطلقهــا لتعزيــز مكانة تلك الشــركات وإيجاد فرص اســتثمارية لها في العديد من 

الــدول حول العالم.

ولتعزيز دور الشركات الوطنية وتوفير فرص استثمارية لها للدخول في شراكات مع الدول المستفيدة من تمويالت الصندوق، 
يعطي نظام مناقصات مشروعات المنح األفضلية للشركات الوطنية بنسبة 10%، وذلك بعد اجتياز مرحلة التقييم الفني 

والتأهل المالي، مما ساهم ذلك بحصول الشركات الوطنية على فرص تنفيذ مشاريع خارج الدولة وترسية عدد من العطاءات 
لصالحها. فعلى مدار العشر سنوات الماضية، نجح الصندوق في تيسير أعمال بلغت قيمتها أكثر من 20 مليار درهم إماراتي 

لشركات إماراتية نفذت مشاريع ممولة من الصندوق خارج الدولة.

وفيما يلي أبرز الشركات التي ساهم الصندوق في توسيع نطاق أعمالها خالل عام 2020:

يتيح إنشاء مصنع خاص بإنتاج الملح الصالح لالستهالك البشري والصناعي في دولة اإلمارات 
إلى تلبية الطلب المتزايد على الملح في األسوق، وتخفيض عملية االستيراد، إضافة إلى تحقيق 
االكتفاء الذاتي واستغالل الموارد المحلية وتوفير منتج مبني على مواد الخام المتوفرة محليًا. 

وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع حوالي 80 ألف طن من الملح سنويًا. وينفذ المشروع شركة 
سما وهي، شركة وطنية تأسست في أبوظبي عام 2019، وتعمل بإنتاج الملح من خالل بحيرات 

التبخير بالظبية، وبعد ذلك يتم التجهيز والتكرير ورفع درجة النقاء والتعبئة داخل محطة معالجة 
متكاملة.

يهدف المشروع الى دعم قطاع الصيد والثروة السمكية في جزيرة سقطرى في اليمن من خالل 
تصنيع األسماك ودعم تسويقها وإيجاد مصادر دخل للصيادين في الجزيرة، كما يسهم كذلك 

في تحقيق عوائد مالية إضافية ناجمة عن عملية التصدير وفتح أسواق جديدة لمنتجات األسماك 
في المنطقة. ويتكون المشروع الذي تنفذه الشركة اإلماراتية تكنومان للمقاوالت من شراء وتوريد 

مصنع لتعليب التونة بطاقة استيعابية تبلغ 1000 كيلو جرام في الساعة، إضافة إلى أعمال 
التركيب، وتهيئة الموقع واألعمال الكهربائية والميكانيكية. 

اإلمارات

اليمن

شركة سما إلنتاج الملح
مصنع سما إلنتاج الملح

شركة تكنومان للمقاوالت العامة
مصنع التونة في سقطرى

60
مليون درهم

60
مليون درهم
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مكتــب أبوظبي للصادرات
نبذه عن مكتب أبوظبي للصادرات 
تأســس مكتــب أبوظبــي للصــادرات )أدكــس( مــن قبل 
صنــدوق أبوظبــي للتنميــة فــي عــام 2019 بهــدف دعم 

سياســات التنويــع االقتصــادي وتحقيــق النمــو المســتدام 
لقطــاع الصــادرات اإلماراتيــة وتعزيــز تنافســيته، وزيــادة 

مســاهمته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي للدولــة. يقــدم 
أدكــس مجموعــة مــن الحلــول التمويليــة، كالقــروض 

وضمانــات االئتمــان للمســتوردين والمشــترين مــن خــارج 
دولــة اإلمــارات لتســهيل شــراء الســلع والخدمــات “غير 

النفطيــة” مــن الشــركات الوطنيــة. 

المزايا االستراتيجية لخدمات تمويل 
الصادرات التي يقدمها “أدكس”:

تعزيز القدرة التنافسية للشركات اإلماراتية وتمكينها من 
الدخول بثقة وأمان إلى األسواق العالمية

تقليل المخاطر المالية التي قد تواجهه الشركات 
اإلماراتية المصدرة والمتمثلة في التأخر أو عدم السداد 

من قبل من المشترين في الخارج 

تمكين المشترين في الخارج من تمويل معامالت االستيراد 
بسهولة مع الشركات اإلماراتية بشروط تجارية تنافسية

تعزيز العالمة التجارية لدولة اإلمارات ومصدريها كشريك 
تجاري دولي موثوق، وبالتالي المساعدة في بناء اقتصاد 

وطني متنوع ومستدام.

شراكات استراتيجية
كــَون مكتــب أبوظبــي للصــادرات خــالل عــام 2020 مجموعة 

مــن الشــراكات مــن خــالل توقيــع مذكرات تفاهــم مع عدد 
مــن المؤسســات الحكوميــة التــي تعنــى بدعــم الشــركات 

الوطنيــة وتنميــة صادراتهــا وأعمالهــا دوليــًا، مثــل دائــرة 
التنميــة االقتصاديــة فــي أبوظبــي، ومؤسســة دبــي لتنميــة 
الصــادرات، وغــرف التجــارة والصناعــة فــي كل مــن أبوظبي 

والفجيــرة والشــارقة وســوق أبوظبــي العالمــي، واالتحــاد 
لتأميــن الصــادرات، بهــدف مســاعدة أعضائهــم من 

الشــركات المصــدرة وتعريفهــم بكيفيــة االســتفادة مــن 
حلــول تمويــل الصــادرات التــي يوفرهــا “أدكــس” لتطوير 

أعمالهــم ودخــول منتجاتهــم وخدماتهــم أســواق دوليــة 
جديــدة بــكل ثقة وأمان.

حمالت توعوية 
 أطلــق مكتــب أبوظبــي للصــادرات بالتعــاون مــع الجهــات 

المعنيــة بتنميــة الصــادرات وتعزيــز النمــو االقتصــادي لدولــة 
اإلمــارات عــدة حمــالت تثقيفيــة علــى المســتوى المحلــي 

مــن خــالل تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة المصممــة لدعم 
الشــركات اإلماراتيــة وتعزيــز قدراتهــا التصديريــة، ومــن بيــن 

هــذه األنشــطة إعــداد ورش عمــل افتراضيــة للتعريــف بســبل 
الوصــول الفعــال لحلــول تمويــل الصــادرات واســتخدامها 

لتوســيع أعمالهــم التجاريــة دوليــًا. كمــا شــمل التعــاون 
تنظيــم سلســلة مــن اللقــاءات تركــز علــى مجموعــات 

مختــارة مــن المصدريــن اإلمارتيــن، وتعريفهــم بأفضــل 
الطــرق لتعزيــز قدرتهــم التنافســية فــي األســواق العالميــة، 
كمــا شــملت أنشــطة التعــاون بيــن )أدكس( والمؤسســات 

الرســمية إطــالق مبــادرة لتطويــر أول قاعــدة بيانــات شــاملة، 
عبــر اإلنترنــت، فــي دولــة اإلمــارات تغطي كافة شــركات 

التصديــر الوطنيــة.

المساهمة في تجاوز تحديات 
“كوفيد-9	”

وقــد جــاءت حملة مكتب أبوظبــي للصادرات للتعريف 
بخدماتــه فــي توقيــت مهم؛ نظًرا للظروف االســتثنائية التي 

عانتها سالســل التوريد العالمية واألســواق التجارية خالل 
عــام 2020 نتيجــة تفشــي وبــاء فيروس “كوفيد 19” وما 
نجــم عنــه من تأثيرات ســلبية علــى اقتصادات العالم، إذ 

ُتمكــن الخدمــات التمويليــة التي يقدمها )أدكس( الشــركات 

اإلماراتيــة مــن االســتفادة من الدعــم المالي، الذي يقدمه 
المكتــب، فــي تنميــة عملياتهــا الدولية، في وقت كان فيه 

المشــترون فــي الخــارج يواجهــون تحديات كبرى في الوصول 
إلى رأس المال إلبرام معامالت االســتيراد الرئيســية. ويســاهم 

)أدكــس( مــن خالل خططه االســتراتيجية في تمويل 
الصــادرات مــن التغلــب على تحديات توفيــر التدفق النقدي، 

التــي قــد تواجــه المصدرين اإلماراتييــن، والناجمة عن التأخير 
أو عدم الســداد. إذ يقدم )أدكس( حلوالً لهذه المشــكالت 

مــن خــالل تمويل للمشــترين الخارجييــن لضمان قيامهم 
بعمليــات الدفــع الكاملــة، وفي الوقــت المحدد، إلى المصدر 
اإلماراتــي، بمــا يتيــح تدفق األموال عبر سلســلة التوريد في 

الدولــة ويعــود بالفائدة على مجتمــع المصدرين ويحقق 
التعافــي االقتصادي العام.
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 البنية 
التحتية ومشاريع 

البناء.

عقود التوريد 
)السلع االستهالكية 

والرأسمالية(.

الخدمات 
االستشارية 

والخدمات األخرى.

األثر االقتصادي لـ”أدكس” 
خالل عام 2020

وافق مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية على تخصيص 
مبلغ 551 مليون درهم )150 مليون دوالر( ألبوظبي للصادرات 

في عام 2020 لتمويل المصدرين وتحفيز نمو صادرات 
الشركات الوطنية اإلماراتية.

والتزم مكتب أبوظبي للصادرات )أدكس( بعمليات تمويلية 
بقيمة 500 مليون درهم )136 مليون دوالر( بما يفوق 

90% من إجمالي ميزانيته في سنته األولى، لبدء عملياته 

التشغيلية عام 2020، على هيئة قروض وضمانات لتمويل 
المستوردين والمشترين من الخارج، لشراء سلع وخدمات من 

الشركات اإلماراتية في القطاعات غير النفطية.

يتعاقد “أدكس” مباشرة مع المستورد الخارجي نيابة عن الشركة اإلماراتية، ويدفع للمصدر بمجرد التأكد 
من التزام المشتري بجميع شروط وأحكام البيع. ويضمن “أدكس” المعاملة بين المصدر والمستورد 

بالكامل، من خالل تحمل جميع المخاطر. ويتعين على المشتري -في حالة التمويل المباشر- شراء عقد ال 
يقل عن 3 ماليين دوالر، حيث يوفر “ أبوظبي للصادرات” تمويًلا يصل إلى 90% من القيمة اإلجمالية للعقد، 

ويحدد جدوال لسداد القرض بين المستورد وأدكس يصل إلى 15 عاًما كحد أقصى.

وهــو نمــط مــن التمويــل المباشــر للمســتوردين الذيــن أبرمــوا اتفــاق قــرض مــع البنــك، ولكنهــم بحاجــة 
إلــى ضامــن، ويلعــب )أدكــس( دور الضامــن للقــرض بيــن المســتورد والبنــك، علــى أن يقــوم البنــك 

بإقــراض رأس المــال للمســتورد ليقــوم بالدفــع للمصــدر اإلماراتــي، وفــي حالــة تخلــف المســتورد عــن 
الوفــاء بوعــده، يقــوم “أبوظبــي للصــادرات” بدفــع القــرض مباشــرة للبنــك، بمــا يوفــر معاملــة بــال مخاطــر 

ســواء للبنــك أو للشــركة اإلماراتيــة.

يتيح هذا الخيار التمويلي توفير خطوط ائتمان مع المؤسسات المالية الدولية المخصصة حصرًيا لتقديم قروض 
 للشركات لشراء السلع والخدمات من اإلمارات. ويصل حد االئتمان األدنى لهذه المعامالت لــ 100 ألف دوالر،

بحيث يقدم البنك القرض إلى المستورد، ويتحمل )أدكس( المخاطرة من البنك في حالة التخلف عن 
السداد. ويستهدف هذا النمط من التمويل غير المباشر الشركات الدولية الصغيرة والمتوسطة 

لمساعدتها على توسيع أعمالها والدخول إلى مجال االستيراد الدولي.

التمويل 
المباشر

الضمان 
المصرفي

التمويل غير 
المباشر

الخدمات المالية

السلع والخدمات الممولة

الحكومات 
والمؤسسات المالية

الشركات الخاصة التي تستورد السلع 
المصنعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 المؤسسات 
المملوكة للدولة

المشترين من الشركات األجنبية التي 
تمتلك اإلمارات حصة فيها تصل إلى %30

المستفيدين
يقدم )أدكس( تمويل الصادرات وضمانات االئتمان لكل من 

ال تشمل خدمات المكتب صادرات 
النفط الخام.

العملة المستخدمة في البرنامج هي الدرهم 
االماراتي أو الدوالر األمريكي.

يجب أن تكون السلعة/الخدمة ذات 
منشأ اماراتي.

يمكن أن تصل نسبة تمويل المكتب إلى 100% حسب نوع التمويل المستخدم ومخاطر وطبيعة كل عملية.

يجب أن يكون المقترض مشتري خارجي 
ومستوفي شروط الجدارة االئتمانية.

شروط التمويل
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6
مبادرات قطاع 

الطاقة المتجددة
 مبادرة الصندوق لدعم مشاريع 

82 الطاقة المتجددة بالتعاون مع ”آيرينا 

 الصندوق ا�ماراتي الكاريبي 
86 لدعم مشاريع الطاقة المتجددة 



يؤمن صندوق أبوظبي للتنمية بأهمية تعزيز مصادر الطاقة المتجددة حول العالم 
ودورها الفّعال في الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث 

ساهمت جهود الصندوق في دعم سياسة دولة ا�مارات الهادفة إلى زيادة إسهامات 
الطاقة النظيفة في الدول النامية وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة، وذلك 
لما لها من نتائج إيجابية تنعكس في تخفيض الغازات الدفيئة واالنبعاثات الكربونية 

الضارة والحد من ظاهرة التغّير المناخي، إضافة إلى استخدام تكنولوجيات الطاقة 
المتجددة والتي تؤّدي بدورها إلى إيجاد العديد من فرص العمل.

وقد شهد عام 2020 تحقيق العديد من ا�نجازات فيما يخص مبادرة الصندوق 
لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 

”آيرينا“، حيث أعلن الصندوق على هامش اجتماع الجمعية العمومية لـ ”آيرينا“ عن 
تخصيص 384 مليون درهم، ما يعادل (105 ماليين دوالر أمريكي) لتمويل 8 مشاريع 

للطاقة المتجددة بطاقة إنتاجية تصل سعتها ا�جمالية إلى 43 ميغاواط وذلك 
ضمن الدورة التمويلية السابعة من المبادرة، حيث استفادت من التمويالت كل 

من نيبال، تشاد، سانت لوسيا، كوبا، بوركينافاسو، سانت فينسنت والغرينادين، 
المالديف وأنتيغوا وبربودا.

وفي إطار المبادرة وقع الصندوق خالل عام 2020 ثالث اتفاقيات مع حكومات كل 
من توغو، النيجر وليبيريا لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة المتأهلة ضمن الدورات 

التمويلية السابقة، حيث تعمل المشاريع مجتمعًة على إنتاج 34 ميغاواط من 

مبادرة الصندوق 
لدعم مشاريع 

الطاقة المتجددة 
بالتعاون مع 

”آيرينا“

7
دورات 
تمويلية

350
مليون 

دوالر

الطاقة تغطي احتياجات 750 ألف أسرة في المناطق الريفية، كما ستعمل على تحفيز النمو االقتصادي على المدى الطويل، 
وتخلق فرص عمل لسكان المجتمعات المستفيدة.

كما حاز مشروع ”تحويل النفايات إلى طاقة في جزر المالديف“ والذي جاء ضمن المبادرة على شهادة االعتماد من المعهد العالمي 
لالبتكار (GINI). ويعتبر المشروع ا·ول من نوعه والقائم على توليد الطاقة من النفايات الصلبة حيث حاز على شهادة االعتماد 

العالمية وذلك نتيجًة لتطبيقه أفضل الممارسات ضمن معايير االبتكار والجودة، واستخدام أحدث الوسائل وا·نظمة التي 
ساهمت في تحقيق الهدف الرئيسي من تنفيذه بكفاءة عالية.

وبذلك يبلغ مجموع المشاريع التي مولها الصندوق ضمن المبادرة 32 مشروعÂ بسعة 228 ميغاواط وبقيمة اجمالية تصل إلى 
نحو 1.285 مليار درهم، ما يعادل (350 مليون دوالر أمريكي) حيث استفادت منها 26 دولة، وساهمت تلك المشاريع في تمكين 

الدول النامية من إنتاج الطاقة باستخدام مصادر متجددة وبأسعار معقولة تخدم المجتمعات ذات الدخل المنخفض لتنعم مئات 
القرى الصغيرة بإمدادات آمنة ومستدامة من الكهرباء.

كما ساهمت ا�مدادات الموثوقة والمستدامة ومعقولة التكلفة في ادخال تحسينات جوهرية على جودة الخدمات الصحية 
والتعليمية في الدول المستفيدة، إضافة إلى دورها الهام في الحفاظ على البيئة وتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، 

والمساهمة في الحد من ظاهرة التغّير المناخي.

وتتميز مشاريع الطاقة الممولة من قبل الصندوق بتنوع مصادرها كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، والطاقة 
الحرارية الجوفية، كما غطت المبادرة مختلف المناطق الجغرافية حول العالم، حيث توزعت المشاريع المختارة في كل من آسيا، 

وأفريقيا، وأمريكا الالتينية، والدول الجزرية النامية. 

26
دولة 

مستفيدة

32
مشروعÂ للطاقة 

المتجددة

 228
 ميغاواط من 

الطاقة المتجددة
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جزر مارشال

جزر سليمان

نيبال

إيران

تشاد

الرأس ا¸خضر

النيجر

رواندا

بوركينا فاسو

موريتانا

ساموا

المالديف

سيشل

موريشيوس

محطة ترقية إنتاج الغاز العضوي
25 قيقاواط

الطاقة الكهرومائية
20 ميغاواط

شبكات للطاقة الشمسية الكهروضوئية
4.6 ميغاواط

محطة للطاقة الشمسية
6 ميغاواط

الطاقة الشمسية والرياح
2 ميغاواط

طاقة الرياح والطاقة الشمسية
5 ميغاواط

الطاقة الشمسية الكهروضوئية 
2.1 ميغاواط

الطاقة الشمسية الكهروضوئية 
7.5 ميغاواط

الطاقة الشمسية
3.6 ميغاواط

الطاقة الشمسية والرياح 
1 ميغاواط

طاقة الرياح
1 ميغاواط

محطة للطاقة الشمسية 
3 ميغاواط

الطاقة العضوية
3 ميغاواط

تحويل النفايات الى طاقة
4 ميغاواط

تحويل النفايات الى طاقة
1.5 ميغاواط

محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية
5 ميغاواط

الطاقة الشمسية الكهروضوئية
10 ميغاواط

الدورة التمويلية ا¦ولى

تخصيص 41 مليون دوالر

6 مشاريع
19.4 ميغاواط

الدورة التمويلية الثانية

تخصيص 57 مليون دوالر

5 مشاريع
43 ميغاواط

الدورة التمويلية الرابعة

تخصيص 45 مليون دوالر

4 مشاريع
31.7 ميغاواط

الدورة التمويلية الثالثة

تخصيص 46 مليون دوالر

4 مشاريع
11.6 ميغاواط

نتائــج مبــادرة الصندوق لدعم مشــاريع الطاقة المتجددة 
بالتعــاون مع أيرينا

السنغال

توغو

سيراليون

مالي
الطاقة الشمسية

30 ميغاواط

الطاقة الشمسية
6 ميغاواط

الطاقة الشمسية الهجينه
4 ميغاواط

الدورة التمويلية الخامسة

تخصيص 25 مليون دوالر

2 مشروعين
17.5 ميغاواط

الدورة التمويلية السادسة

تخصيص 31 مليون دوالر

3 مشاريع
57.3 ميغاواط

الدورة التمويلية السابعة

تخصيص 105 مليون دوالر

8 مشاريع
47.8 ميغاواط

الدورة التمويلية الخامسة

اكوادور

ا¸رجنتين

سانت لويسيا غيانا

سانت فنسنت وجزر غرينادين

أنتيغوا وبربودا

الطاقة الكهرومائية 
3.4 ميغاواط

الطاقة الكهرومائية
7 ميغاواط

محطة لتوليد الطاقة الهجين 
8 ميغاواط

ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية
5 ميغاواط

الطاقة الشمسية 
5.2 ميغاواط

محطة تروماسي للطاقة الشمسية
10 ميغاواط

طاقة الرياح والطاقة الشمسية 
10 - 15 ميغاواط

كــوبـا
الطاقة الشمسية

15 ميغاواط

حقول الطاقة الشمسية 
14.3 ميغاواط

الطاقة الشمسية والرياح 
4 ميغاواط

الطاقة الشمسية 
2 ميغاواط

الطاقة الكهرومائية
2.1 ميغاواط

ليبيريا
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في إطار مبادرة صندوق الشراكة ا�ماراتي الكاريبي والهادف إلى دعم مشاريع الطاقة 
المتجددة في دول جزر الكاريبي، تم ا�عالن في عام 2020 عن تنفيذ مشروع أكبر 

محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في ثالث قرى ريفية في بليز، حيث 
يتضمن المشروع إنشاء محطة هجينة تعتمد على الطاقة الشمسية الكهروضوئية 
ووقود الديزل، مزودة بنظام بطارية لتخزين الطاقة، ويعد المشروع أكبر استثمار من 

نوعه في مجال الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة.

ويعتبر صندوق الشراكة ا�ماراتي الكاريبي أحد أكبر مبادرات المنح الخاصة بقطاع 
الطاقة المتجددة في منطقة الكاريبي، وهو مبادرة مشتركة بين كًال من وزارة 

الخارجية والتعاون الدولي المعنية بإدارة المبادرة، وصندوق أبوظبي للتنمية الجهة 
الممولة لمشاريع الطاقة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل ”مصدر“ المسؤولة عن 

تنفيذ المشاريع بالتعاون مع حكومات تلك الدول.

الصندوق ا�ماراتي 
- الكاريبي لدعم 

مشاريع الطاقة 
المتجددة

50
 مليون دوالر 
حجم المبادرة

16
دولة 

مستفيدة

9.43
 ميغاواط

 إجمالي الطاقة المنتجة

3
دورات 
تمويلية

وتواصل المبادرة منذ انطالقتها عام 2017 إحراز تقدمÂ ملحوظÂ في نسب إنجاز بعض المشاريع في دول جزر الكاريبي، ناهيك عن 
تدشين ثالثة مشاريع للطاقة الشمسية ممولة من قبل صندوق أبوظبي للتنمية والتي تم اختيارها خالل الدورة التمويلية ا·ولى 

في كل من جزر الباهاما، وبربادوس، وسانت فنسنت وغرينادين، حيث تتميز تلك المشاريع بقدرتها على التكيف مع الظروف 
المناخية في تلك الجزر، وتبلغ القدرة ا�نتاجية ا�جمالية للمشاريع الثالثة 2.35 ميغاواط من الطاقة.

وتساهم المشاريع الممولة ضمن مبادرة صندوق الشراكة ا�ماراتي الكاريبي على تعزيز أمن الطاقة والقدرة على مواجهة التغير 
المناخي، إلى جانب المساهمة في توفير بيئة مناسبة تساعد على استقطاب المزيد من االستثمارات وخلق فرص عمل جديدة 

لسكان تلك الجزر، إضافًة إلى دورها الهام في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى وجه الخصوص الهدف السابع 
المعني بضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة النظيفة بتكلفة ميسورة والهدف الثالث عشر المعني باتخاذ إجراءات عاجلة 

للتصدي لتغير المناخ وآثاره. كما تدعم هذه المبادرة بشكل مباشر تمكين المرأة في مجال الطاقة المتجددة من خالل توفير 
فرص عمل مناسبة لها.

الدول الممولة ضمن مبادرة الصندوق اºماراتي - الكاريبي الدول الممولة ضمن مبادرة الصندوق اºماراتي - الكاريبي 

جامايكا
سورينام

جزر الباهاما

بربادوس 

سانت لويسا

الدومنيكانأنتيغوا وبربودا

هايتي

ترينيداد وتوباغو

سانت فنسنت وغرينادين

غويانا

غرينادا

نيفيس
كوبا

بيليز

سانت كيتس
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المشــاركات واإلنجازات، والفعاليات

شارك الصندوق في ندوة نظمتها صحيفة االتحاد بالتزامن 
مع أسبوع أبوظبي لالستدامة، حيُث تم خاللها تسليط 

الضوء على الدور الريادي لحكومة أبوظبي في نشر حلول 
الطاقة لمستدامة على نطاق عالمي، كما استعرض 

الصندوق أبرز الشراكات االستراتيجية والمشاريع الرائدة التي 
مولها في مجال الطاقة المتجددة والتي كان لها أثرا كبيرا 

في تحقيق أهداف لتنمية المستدامة.

ألقى مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محاضرة في مجلس 
المنهل بعنوان “ريادة وتنمية مستدامة”، وتأتي المحاضرة 

في إطار نشر المعرفة وتعميق الوعي لدى الجمهور المحلي 
بالدور الرائد الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية لتحقيق 

التنمية المستدامة داخل دولة اإلمارات وفي الدول النامية.

عقد الصندوق اجتماعات مع عدد من وفود  الدول المشاركة 
في فعاليات أسبوع أبوظبي لالستدامة حيث تم خالل 

اللقاءات متابعة مستجدات المشاريع التنموية، التي يمولها 
الصندوق وبحث مجاالت التعاون مع حكومات تلك الدول 

خاصة في مجال العمل التنموي واالستثماري وتفعيل 
العالقات المشتركة.

االستدامة والمستقبل” في أبوظبي

مجالس أبوظبي

أسبوع أبوظبي لالستدامة

بالرغم من التحديات التي مر بها العالم خالل عام 2020 جراء انتشار فيروس كورونا المستجد وما تركه من تأثيرات سلبية حّدت 
من أنشطة مؤسسات التمويل الدولية في تنفيذ برامجها ومواصلة جهودها الهادفة إلى تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة 

في الدول النامية، واقتصار الفعاليات على التواصل عبر وسائل االتصال المرئي، إال أن الصندوق واصل أنشطته وتحقيق أهدافه 
وبرامجه بشكل جمع بين تطبيق اإلجراءات الوقائية والحفاظ على شروط السالمة العامة ومواصلة تحقيق اإلنجازات على 

الصعيدين المحلي والدولي. حيث حرص الصندوق على المشاركة في المحافل واالجتماعات اإلقليمية والدولية عبر )تقنية 
االتصال المرئي عن ُبعد( ومناقشة المستجدات والتحديات التي تواجه الدول الشريكة مساهمًا بالعديد من الحلول والمبادرات 

التي كان لها الدور الكبير في التخفيف من وطأة الجائحة على اقتصاديات تلك الدول. حيث عمل الصندوق خالل عام 2020 
على تنظيم الفعاليات الداخلية والمشاركة بأنشطة متنوعة مقدمًا نموذجًا مميزًا من الشراكة والتعاون مع العديد من الجهات 
والمؤسسات الوطنية والدولية، وذلك في إطار مواصلة أداء دوره في تحقيق التنمية المستدامة عالميًا ودعم االقتصاد الوطني 

وتعزيز تنافسيته محليًا. وفيما يلي ملخص يتضمن أبرز الفعاليات التي شارك بها الصندوق محليًا وخارجيًا خالل عام 2020.

المشاركات المحلية

تستضيف دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل عام 2021 االجتماع السنوي الخامس للبنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية، 
وذلك ضمن فعاليات معرض اكسبو دبي، بمشاركة أكثر من 100 دولة من الدول األعضاء. وستترأس بذلك دولة اإلمارات مجلس 

محافظين البنك لمدة عام حتى انعقاد االجتماع السنوي في دورته السادسة.

بهدف تبادل المعلومات واالستفادة من الخبرات الفنية في مجال تمويل استثمارات القطاع الخاص والمشاريع التنموية في الدول 
النامية، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع المؤسسة األمريكية لتمويل التنمية الدولية لتعزيز التعاون الثنائي بين المؤسستين 

وتطوير واستحداث أدوات تمويلية واستثمارية تساهم في تحقيق األهداف المشتركة في مجال التنمية االقتصادية.

استضافة اإلمارات لالجتماع السنوي الخامس للبنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية

التعاون مع المؤسسة األمريكية لتمويل التنمية الدولية

وقع الصندوق اتفاقية لتقديم 20 مليون دوالر أمريكي 
وهي تشكل قيمة مساهمة دولة اإلمارات العربية المتحدة 

في رأسمال برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” وذلك 
في إطار حرص اإلمارات على المساعدة في تحقيق البرنامج 

ألهدافه التنموية وغاياته االستراتيجية.

0	 مليون دوالر لدعم رأسمال برنامج “أجفند”

شارك الصندوق في افتتاح شارع الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان في باكستان والذي موله بقيمة 106 ماليين درهم، 

ويشكل الطريق الذي يبلغ طوله 42 كيلومترًا أهمية 
استراتيجية، حيث يربط ما بين 9 مدن، و6 قرى، ويستفيد 

منه أكثر من 627 ألف نسمة.

افتتاح شارع الشيخ محمد بن زايد في باكستان

دشــنت الحكومة الغينية بمشــاركة صندوق أبوظبي 
للتنميــة مشــروع مركــز التوزيع الوطنــي للكهرباء في غينيا 

والــذي تــم إنجــازه خالل الفترة الزمنيــة المحددة بالرغم من 
الظروف االســتثنائية التي يمر بها العالم جراء تفشــي 

جائحــة كورونــا، حيث يشــّكل المركز نقلــة نوعية للعديد 
مــن المناطــق الريفيــة في غينيا والتــي تفتقر إلى خدمات 
الكهرباء، إضافة إلى مســاهمته في تعزيز قدرة الشــبكة 

الوطنيــة للكهربــاء ورفــع كفاءة قطــاع الطاقة لدعم وتطوير 
األنشــطة االقتصادية واالجتماعية.

تدشين مركز التوزيع الوطني للكهرباء 
في غينيا

افتتحــت الحكومــة المغربيــة بحضــور ممثلي من صندوق 
أبوظبي للتنمية مشــروعي المحطة الطرقية والمدرســة 

االبتدائيــة بمدينــة أصيلة في المغرب والذي يســاهم 
الصنــدوق بتمويلهمــا بقيمــة 12.4 مليون درهم إماراتي، 

حيث تســاهم المشــاريع في تعزيز مقومات التنمية ورفع 
مســتوى الخدمــات المقدمــة بما ينعكس ايجابــًا على تحقيق 

الرخــاء االقتصــادي واالجتماعي في مدينة أصيلة بشــكل 
خاص والمغرب بشــكل عام.

افتتاح مشروعي المحطة الطرقية 
والمدرسة االبتدائية في المغرب

اتفاقيات التعاون المشترك
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فعاليات داخلية

بمناســبة شــهر اإلمارات لالبتكار، نظم الصندوق محاضرة 
بعنــوان “االقتصــاد الرقمــي - دور التكنولوجيا واالبتكار في 

التحول الرقمي، “ قدمها الدكتور عصام الفالســي، مدير إدارة 
تقنيــة المعلومــات فــي وزارة االقتصاد، حيث تناولت المحاضرة 

التحديــات العالميــة في ضوء االقتصاد الرقمي، ودور 
التكنولوجيــا فــي التعامل مع تلك التحديات المســتقبلية، 

كمــا تــم التطرق إلــى التكنولوجيا المعلوماتية الرقمية، 
واســتعراض أبرز النماذج واألمثلة المتعلقة بهذا الموضوع.

بهــدف رفــع كفاءة موظفي الصندوق وتزويدهــم بالمفاهيم 
األساســية حول تأثير دليل السياســات المحاســبية 

المســتحدث على حســابات الصندوق، عقد الصندوق دورة 
حول تأثير دليل السياســات المحاســبية حيث تم تعريف 

المشــاركون على أساســيات المعايير الدولية إلعداد التقارير 
الماليــة وتأثيرهــا على الصندوق.

تأثير دليل السياسات المحاسبية

في إطار التعرف على الموروث التاريخي والتراثي، قام 
موظفي الصندوق بزيارة إلى قصر الحصن، حيث اطلع 
الوفد على معالم القصر الذي يعتبر أحد أهم الصروح 

في العاصمة أبوظبي. وتجّول الموظفين في أرجاء القصر 
وتعرفوا على تاريخ اإلمارة وإرثها العريق الذي يروي قصة 

نجاح تربط الماضي بالحاضر.

وفد من الصندوق يزور قصر الحصن

احتفــل الصنــدوق باليوم الوطني التاســع واألربعين لقيام 
اتحــاد دولــة اإلمارات على أيدي اآلباء المؤسســين الذين 

امتلكــوا اإلرادة والعزيمــة وأعلنــوا دولــة االتحاد التي أصبحت 
فــي فتــرة وجيزة في مصاف الــدول المتقدمة، وتزخر 

باإلنجــازات الرائــدة والنجاحات المتميــزة في كافة المجاالت، 
والتي تجّســد حكمة ورؤية القيادة الرشــيدة وســعيها 

الــدؤوب إلــى تحقيق أعلى المؤشــرات فــي التنمية والتطور 
والبناء واستشــراف آفاق المســتقبل.

االحتفاء باليوم الوطني

بمشاركة موظفي الصندوق استعرض مدير عام صندوق 
أبوظبي للتنمية أبرز النتائج واإلنجازات المحققة لألهداف 

والخطة االستراتيجية للصندوق لعام 2019، كما توّجه 
سعادته بالشكر والثناء لكافة العاملين في المؤسسة على 

جهودهم الكبيرة التي أثمرت عن تحقيق تلك نتائج باهرة 
خالل عام 2019 ودعا إلى مواصلة الجهود وتحقيق التميز 

في األداء خالل عام 2020.

نتائج وإنجازات الصندوق خالل 9	0	

عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعه لعام 2020 برئاسة 
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق 
أبوظبي للتنمية، في “ قصر الوطن”، وبحضور سمو الشيخ 

عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، 
نائب رئيس مجلس اإلدارة. حيث ناقش االجتماع الجهود 

التي يبذلها الصندوق في دعم مسيرة التنمية في الدول 
النامية، والمبادرات التي أطلقها للتخفيف من تداعيات 
فيروس كورونا المستجد، ومساهماته محلًيا وإقليمًيا 

وعالمًيا الحتواء تأثيرات الجائحة.

ندوة تقنية 

اجتماع مجلس اإلدارة
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التوزيع الجغرافي إلجمالي المشاريع التنموية
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

التوزيع القطاعي إلجمالي مساهمات واستثمارات الصندوق 

دول األمريكيتين

 قيمة المشاريع 
883

أوقانوسيا

 قيمة المشاريع 
	38

أوروبا

قيمة المشاريع
 	0,4	7

الدول األفريقية

قيمة المشاريع
 30,454

الدول اآلسيوية

قيمة المشاريع
 60,	69

%30 %59%10%1%0

النفط والغاز
%3.2

الزراعة والثروة 
الحيوانية والسمكية

%1.3

ماليه
%0.8

اتصاالت
%61.6

العقارات
%10

المحافظ الخاصة

%4.1

السيارات
%2.5

الصناعة
%6.3

%9.2

الفنادق والسياحة

التزامات ومسحوبات قروض الصندوق والحكومة
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

المتبقيإجمالي مسحوبات القروضإجمالي القروضالمنطقة

14,584.1913,256.631,327.56الدول األفريقية

24,258.8722,856.261,402.61الدول اآلسيوية

534.06238.98295.08دول األمريكيتين

10,157.479,904.36253.11أوروبا

55.10.0055.10أوقانوسيا

33,333.46	.56	,49,589.6946المجموع

التزامات ومسحوبات منح الصندوق والحكومة
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

المتبقيإجمالي مسحوبات المنحإجمالي المنحالمنطقة

15,870.2514,190.181,680.07الدول األفريقية

36,010.5019,426.8616,583.64الدول اآلسيوية

348.9343.05305.88دول األمريكيتين

259.952.82257.13أوروبا

183.65166.5417.11أوقانوسيا

8,843.83	9.45	833,8	.673,	5المجموع

إجمالي التزامات الصندوق والحكومة 
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

إجمالي التزامات السنة
القروض

 إجمالي التزامات 
رأس المالالمنح

16 مليار202049,589.6952,673.28

16 مليار201947,367.2451,195.39

16 مليار201842,966.3445,691.22

16 مليار201736,97443,033
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