
تمويل  إجراءات 
الــمـــشـــروعــات 

الـــتـــنـــمـــويـــة

شركاء العالم في التنمية المستدامة



نظرة عامة

تأسس صندوق أبوظبي للتنمية في 15 يوليو 1971، 
كأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة والمملوكة لحكومة أبوظبي، حيث 
يعمل الصندوق على دعم جهود دولة اإلمارات 

لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة 
داخل الدولة وخارجها.



ولتحقيق أهدافه التنموية، يقدم الصندوق قروضًا ميسرة للدول النامية 
للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية واقتصادية، كما يستثمر في أدوات 

مالية متنوعة لتقوية اقتصادات الدول المستفيدة، فضاًل عن تعزيز وتنويع 
مواردها المالية.

ويكرس الصندوق جهوده لدعم االقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية 
ضمن استراتيجية التنويع االقتصادي التي تبنتها الحكومة - كركيزة 
أساسية للتنمية المستدامة. وفي عام 2019 أطلق الصندوق مكتب 

أبوظبي للصادرات )ADEX( والذي يعنى بإيجاد فرص للمصدرين اإلماراتيين 
في الدول الشريكة وزيادة حجم الصادرات الوطنية غير النفطية.

جميع األرقام محدثة حتى نوفمبر 2020

16مليار درهم
رأس المال

97
دولة مستفيدة

3مليار درهم
إجمالي االستثمارات

50مليار درهم
إجمالي القروض الميسرة

53مليار درهم
إجمالي المنح الحكومية

آالف
المشاريع التنموية

أرقام وحقائق 
عن صندوق أبوظبي للتنمية



4

إجراءات تمويل المشاريع التنموية

يقدم صندوق أبوظبي للتنمية قروضًا ميسرة للدول النامية لتمويل 
مشاريع تنموية واقتصادية التي تساهم في دفع عجلة التنمية االقتصادية 

واالجتماعية في تلك الدول وذلك من خالل تطبيق أعلى معايير النزاهة 
والشفافية ووفق أفضل الممارسات الدولية في جميع أنشطته.

وتهدف المشاريع التي يمولها الصندوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
لألمم المتحدة كما أنها تعمل على تعزيز جودة الحياة لسكان الدول 

المستفيدة.

يتم استالم طلبات القروض من قبل:

حكومات الدول المتلقية 
للمساعدات.

الشركات التي تتمتع 
بضمان حكومي.
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OECD
DAC ODA

متطلبات التمويل

يتطلب الحصول على التمويل من الصندوق استيفاء الشروط التالية: 

أن تكون الدولة المقدمة للطلب من الدول 
النامية المدرجة في قائمة الدول المتلقية 

للمساعدات االنمائية وفقًا لمنظمة التعاون 
.)OECD –DAC( الدولي والتنمية

أن يكون طلب التمويل لمشروع ضمن القطاعات 
التنموية مثل )الزراعة والري، النقل، الطاقة 
والكهرباء، واإلسكان، والصناعة، والمياه، 

والخدمات االجتماعّية والصحية..الخ( 

أن يقدم الطلب من الجهة الحكومية المكلفة 
بالتعاون الدولي في اإلقتراض من الخارج أو من 

سلطة أعلى.

أن يندرج المشروع ضمن
األولويات التنموية للحكومة.

*يجب أن ال يكون للدولة طلب تمويل آخر قيد الدراسة و أن ال تكون الدولة متعثرة في التزاماتها المالية 

السابقة نحو الصندوق. كما ال يتم قبول طلب تمويل لمشروع تم التعاقد مسبقًا على تنفيذه.

أن يتم إرفاق دراسة الجدوى
الفنية واالقتصادية للمشروع متضمنة 

تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية.
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عملية التمويل

تمر عملية التمويل بعدة مراحل رئيسية، وذلك على النحو التالي:

 أن يستوفي الطلب الشروط 
المذكورة في بند متطلبات التمويل.

بعد التأكد من استيفاء الطلب لمتطلبات 
التمويل، يقوم الفريق الفني المختص 

بدراسة الطلب وتقييم الجدوى 
الفنية واالقتصادية للمشروع، وفي 

حال استيفاءه لمتطلبات الصندوق يتم 
رفع مذكرة لمجلس اإلدارة للحصول على 
الموافقة المبدئية على تمويل المشروع.

يمكن للصندوق 
االكتفاء 

بتقرير تقييم 
المشروع في 

حال إعداده من 
مؤسسة تنموية 

أخرى مساهمة 
في التمويل.

على ضوء تقرير التقييم 
الميداني للمشروع يتم 

رفع توصية لمجلس اإلدارة 
للموافقة النهائية على 
المساهمة في التمويل.

بعد الحصول على الموافقة 
النهائية من مجلس اإلدارة 

يتم إخطار حكومة الدولة 
المستفيدة وإعداد اتفاقية 

القرض.

مراجعة 
الطلب

التقييم 
األولي 

التقييم 
الميداني 

الموافقة على القرض

بناًء على 
الموافقة 

المبدئية من 
مجلس اإلدارة، 

يتم إيفاد بعثة 
من الصندوق إلى 

الدولة لتقييم 
المشروع.

التأكد من 
صحة فرضيات 

دراسات الجدوى 
والتكلفة 

التقديرية، 
والـتأكد من إدراج 

المشروع ضمن 
الخطط التنموية 

للدولة.

إضافة إلى تقييم 
قدرة الجهة 

المستفيدة من 
القرض على 

إدارة وتشغيل 
المشروع بعد 

تنفيذه،  والتأكد 
من استدامته.



50%

شروط وأحكام التمويل

تحدد شروط وأحكام التمويل في الصندوق وفقًا لتصنيف منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( للدول بحسب نصيب الفرد من 

إجمالي الدخل القومي )GNI(، وعليه:

تتراوح نسبة الفائدة على القروض ما بين 2% إلى %5.

تبلغ مدة سداد القرض من 15 إلى 20 سنة. 

تمنح الدولة فترة إمهال ما بين 3 إلى 5 سنوات. 

تتراوح قيمة القرض ما بين 5 إلى 100 
مليون دوالر.

يمول الصندوق لغاية 50% من التكلفة 
اإلجمالية للمشروع كحد أقصى.
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