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تمتلك دولة ا�مارات العربية المتحدة 
عالقـات دولـيـة راسـخة امـتـدت إلى نحو 
خمسة عقود، تستند فيها إلى أسس 

استراتيجية قوية، جعلتها من أوائل 
الدول التي تقود شراكات عالمية من 

أجل الـتـنـمية المستدامة للمجتمعات، 
فا�مارات بسياستها الملتزمة اتجاه 

القضايا العالمية تنال احترام وتقدير 
عالمي واسع. 

واصل صندوق أبوظبي للتنمية خالل 
العام 2019 بتنفيذ استراتيجيته 

الهادفة إلى تحقيق التنمية االقتصادية 
المستدامة على الصعيدين المحلي 

والعالمي، وتميزت جهوده بإطالق العديد 
من المبادرات الرائدة وتمويل المشاريع 

التنموية واالستثمارية التي تركزت على 
قطاعات متنوعة ساهمت في النمو 

االقتصادي المستدام.

واستناد� إلى نهج وسياسة دولة ا�مارات ساهم صندوق 
أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه بتقديم الدعم للدول 

الشقيقة والصديقة ودفع عجلة التنمية االقتصادية فيها 
حتى غدا شريك� موثوق� في مسيرة العمل التنموي 

واالقتصادي العالمي.

 كما لعب دور� رئيسي� إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية 
في المساهمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإحداث 

نقلة نوعية في حياة الشعوب من خالل تمويالت واستثمارات 
تجاوزت 100 مليار درهم وشملت 94 دولة. 

إن نجـاح الصـنـدوق في إطالق المبادرات النوعية على 
المستوى المحلي والعالمي، البـتـكار الحـلـول البناءة 

لمعالجة التحـديـات الـتـنـمـويـة واالقـتـصـاديـة التـي تواجه 
الـمـجـتـمـعـات، جـاءت بـفـضـل الـتـوجـيـهـات الحكيمة 

لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظه ا«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجـلـس الـوزراء حاكم دبي، 
وصـاحـب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 

أبوظبي نائب القائد ا¾على للقوات المسلحة، حيث أولت 
قيادتنا الرشيدة اهتمام� خاص� بدعم باالقتصاد الوطني 

واقتصادات الدول النامية على حد سواء.

وخالل عام 2019، أثمرت جهود الصندوق عن إطالق كيان 
اقتصادي رائد وهو مكتب أبوظبي للصادرات، حيث شكل 

إطالق المكتب نقلة نوعية لتطبيق سياسات التنويع 
االقتصادي وتعزيز قدرة الصادرات الوطنية على المنافسة في 
ا£سواق الخارجية لتحقيق النمو االقتصادي المستدام وترسيخ 

مكانة دولة ا�مارات الهامة على خريطة التجارة العالمية، 
وتقليص االعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل، 
إضافة إلى ذلك قام الصندوق بتوفير العديد من ا£دوات 

التي ساهمت في تعزيز تنافسية الشركات الوطنية ودعم 
تواجدها في ا£سواق ا�قليمية والعالمية. 

إن المكانة المرموقة وا�نجازات الرائدة التي وصل إليها 
الصندوق على مدى خمسة عقود من العمل التنموي 

المستدام محليÈ وعالميÈ، تدفعنا لبذل المزيد من الجهود 
 Èفي عمله التنموي واالقتصادي وداعم Éمتميز Èليظل صرح

حقيقيÈ لمسيرة التنمية الشاملة. 

ونحــن واثقون بأن مؤسســاتنا الوطنية وعلى رأســها 
صنــدوق أبوظبــي للتنميــة وبما يحتضنــه من كوادر وطنية 

مؤهلــة قــادرة على تحقيق ا£هــداف الطموحة، فالصندوق 
مثــاالً يحتــذى به في العمل االقتصــادي والتنموي على 

ــن المحلي والعالمي. الصعيدي

تضاف تلك ا�نجازات إلى قصة نجاح بدأها الصندوق عندما 
أطلق نشاطه التنموي في عام 1971 لتمتد مسيرته الحافلة 

بخطى واثقة وبرؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من صندوق 
أبوظبي للتنمية مؤسسة تنموية واقتصادية تحظى بمكانة 

مرموقة بين أبرز مؤسسات التمويل الدولية.

تعكس النتائج التي حققها الصندوق في عام 2019 نشاط¡ 
متميز¬ على المستوى المالي والتشغيلي، وهذه النتائج 

ا�يجابية، جاءت بفضل توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، 

رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأعضاء مجلس ا�دارة، والتي 
نا من تحقيق مؤشرات أداء مرتفعة واالستمرار من خاللها تمكنا من تحقيق مؤشرات أداء مرتفعة واالستمرار من خاللها تمّكنا من تحقيق مؤشرات أداء مرتفعة واالستمرار 

في تنفيذ أهدافنا االستراتيجية.

ففي عام 2019، مّول الصندوق 21 مشروع¡ تنموي¡ في 15
دولة، بقيمة اجمالية بلغت 5.164 مليار درهم، شملت قروض 

تنموية ومنح حكومية، فيما وصلت استثمارات الصندوق 
إلى 3 مليارات درهم، إذ جاءت تلك االستثمارات وفق¡ لمعايير 

مدروسة بحيث تتمتع بآفاق نمو كبيرة، وتحقق اÀهداف 
االقتصادية والمالية للصندوق، وتلعب دور¬ هام¡ في تحفيز 

النمو االقتصادي في الدول الشريكة. 

ومع تلك النتائج التي حققها الصندوق خالل العام الماضي 
يرتفع مجموع التمويالت واالستثمارات إلى 101 مليار درهم، 

ويصل عدد الدول المستفيدة إلى 94 دولة من مختلف أنحاء 

العالم، وقد تركزت تلك التمويالت على دعم مشاريع البنية 
التحتية في مختلف القطاعات الحيوية، وساهمت في تحقيق 
النمو االقتصادي واالرتقاء بجودة الحياة في الدول المستفيدة.

كما شهد عام 2019 تطورÉ كبيرÉ في دور الصندوق الداعم 
لالقتصاد الوطني، حيث احتفلنا في شهر سبتمبر الماضي 

بإنجاز كبير وهو إطالق مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) 
الذي جاء تأسيسه لدعم شركاتنا الوطنية وزيادة الصادرات 

بما يتوافق مع رؤية ا�مارات2021 والرؤية االقتصادية 2030 
�مارة أبوظبي ومئوية ا�مارات 2071، إذ يقوم ”أبوظبي 

للصادرات“ بدور ريادي في تمويل الصادرات الوطنية بالتعاون 
مع مختلف الجهات االقتصادية المعنّية في الدولة، مما 

يجعله شريكÈ استراتيجيÈ لدعم الشركات ا�ماراتية وتعزيز 
تنافسيتها وتمكينها من دخول أسواق جديدة بفضل 

الخدمات التمويلية والضمانات التي يقدمها.

يعمل الصندوق على تمكين شركاتنا الوطنية للمساهمة 
في توسيع أعمالها وزيادة آفاقها التصديرية وتوفير 

الفرص االستثمارية من خالل اشراكها في تطوير مشاريعنا 
التمويلية، ا£مر الذي سينعكس في تنمية اقتصادنا االماراتي 

وتعزيز تنافسيته على المستوى العالمي. 

ومن خالل تضافر جهود كفاءاتنا الوطنية وكوادرنا المتميزة، 
سنتمكن من تحقيق رسالتنا الرامية إلى تحقيق التنمية 

 .Èوعالمي Èاالقتصادية المستدامة محلي

 كلــمــة
المـدير الـعـام

منصور بن زايد آل نهيان
رئيس مجلس ا�دارة

محمد سيف السويدي
المدير العام

 كلــمــة
رئيس مجلس ا
دارة
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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 اإلعانات.

قــيـــمـــنـــا

الكفاءة
تشجيع المبادرات التطويرية لدى األفراد	 
دعم الثقة في قدراتهم الفردية	 
إنماء المهارات والمعرفة المشتركة	 

التـــعـــاون
التعاون دون حدود	 
إظهار الرعاية واحترام لوجهات نظر اآلخرين	 
تشجيع إنجازات الفرق	 

اإلبداع
البحث الدائم للتحسين، والتركيز على إيجاد الحلول للمشاكل	 
تبني الموقف اإليجابي مع المتغيرات	 

االلتزام
االلتزام باألداء المتميز والمعايير األخالقية العالية	 
العزم على تحقيق األهداف	 

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

17 16



النشأة
تأســس صنــدوق أبوظبــي للتنمية في عام 1971 كمؤسســة 

ماليــة اقتصاديــة رائــدة في مجــال العمــل التنموي، حيث 
يقــوم الصنــدوق بتنفيذ سياســة دولة ا�مــارات العربية 

المتحــدة المتعلقــة بالمســاهمة فــي تحقيــق التنمية 
االقتصاديــة المســتدامة داخل دولة ا�مــارات العربية 

المتحــدة وفــي الــدول النامية، من خــالل تقديم القروض 
الميســرة، والدخول في اســتثمارات مباشــرة وغير مباشــرة 
إضافــًة إلــى تمويل الصــادرات الوطنية واســتثمارات القطاع 

.Èوعالمي Èالخــاص الوطني محليــ

يعمل الصندوق على تمويل المشاريع التنموية االستراتيجية 
من خالل تقديم قروض لحكومات الدول النامية لمساعدتها 

على تحقيق أهدافها وخططها التنموية، وتركز تلك المشاريع 
على أكثر القطاعات تأثيرÉ في تسريع عملية التنمية، مثل 

مشاريع البنية التحتية كالنقل والمواصالت وا�سكان، الزراعة، 
الطاقة والمياه، والصناعة إلى جانب االهتمام بالقطاعات 

الخدمية، مثل التعليم والصحة.

وتســاهم اســتثمارات الصندوق المباشــرة في الشركات 
بتحفيــز النمــو االقتصادي، وتوفيــر فرص عمل جديدة، 
وتحســين جودة حياة ا£فراد. ويســتثمر الصندوق في 
شــركات متنوعــة ومحافــظ خاصة في عدد من الدول 

بالشــراكة مــع القطاعيــن العام والخــاص بحصص تتراوح بين 
الملكيــة الكاملــة أو الجزئيــة، با�ضافة إلى االســتثمار غير 

المباشــر في أســواق رأس المال من خالل الودائع والســندات. 

ويلعب الصندوق دورÉ رئيســيÈ في المســاهمة بدعم االقتصاد 
الوطني وتعزيز تنافســيته من خالل مبادرات وأدوات 

 Èايجابي Éاســتثمارية متنوعــة يتم توظيفهــا بحيث تحقق أثر
علــى االقتصــاد الوطني بما يتوافق مع رؤية ا�مارات 2021 

والرؤيــة االقتصادية �مــارة أبوظبي 2030 لبناء اقتصاد 
معرفي متنوع ومســتدام وضمــان تطبيق منهج متوازن 

للتنميــة االقتصادية واالجتماعية. 

ا�هداف 
تتمثل أهداف صندوق أبوظبي للتنمية في ما يلي:

المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية • 
من خالل تقديم القروض التنموية الميسرة لتمويل مشاريع 

تهدف إلى تحسين البنية التحتية ودعم النمو االقتصادي.

الدخول في استثمارات متنوعة في الدول النامية لتحقيق • 
التنمية االقتصادية كالمساهمات الرأسمالية في شركات 

قائمة في تلك الدول، واالستثمار في أسواق رأس المال من 
خالل الودائع والسندات.

 المساهمة في دعم االقتصاد الوطني لدولة • 
ا�مارات العربية المتحدة.

توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجاالت • 
التنمية االقتصادية.

94
دولة مستفيدة

16 مليار درهم رأس المال

المقر الرئيسي 
أبوظبي

آالف 
المشاريع التنموية

1819



51 مليار درهم
إجمالي المنح الحكومية

3 مليار درهم 
إجمالي االستثمارات 

101 مليار درهم
مجموع التمويالت واالستثمارات

47 مليار درهم
إجمالي القروض الميسرة

النشــاط التشغيلي
أوالً: التمويل التنموي

يمثــل التمويــل التنمــوي المباشــر أحد أنشــطة الصندوق 
الرئيســية، والراميــة إلــى تحقيق مســاهمة ملموســة وفّعالة 

فــي دعم مســيرة التنميــة االقتصادية المســتدامة في 
 الــدول الـنـاميـــة، ويـشـمـــل التمويـــل التنـمـــوي الذي 

يقدمــه الصندوق.

يعمــل الصنــدوق علــى تقديم قــروض ميســرة لتمويل 
وإدارة المنــح الحكوميــة أو ”تقديــم القــروض الميســرة 

والمنــح لتمويــل“ مشــاريع تنمويــة حيويــة تســاعد الدول 
المســتفيدة علــى تحقيــق أهدافهــا التنمويــة وتعزيــز 

التنميــة االقتصاديــة المســتدامة. وتركــز المشــاريع التــي 
تغطيهــا القــروض علــى أكثــر القطاعــات تأثيرÉ في تســريع 

عمليــة التنميــة فــي الــدول النامية. 

وتمتاز القروض المقدمة من الصندوق بفترات سداد طويلة 
ا£جل وبمعدالت فائدة منخفضة ومتوافقة مع معايير منظمة 

.(OECD) التعاون االقتصادي

وتخضــع المشــاريع التــي يســاهم الصندوق فــي تمويلها 
إلــى الدراســة والتقييم الفنــي واالقتصادي قبــل الموافقة 

علــى تمويلهــا وذلــك لضمــان تحقيقها لØهــداف الموضوعة 
من أجـلـــها. 

ثاني¦: االستثمارات
تلعب استثمارات الصندوق دورÉ هامÈ 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
يســتثمر الصندوق في شــركات ومحافظ خاصة متنوعة 

بالشــراكة مــع القطاعيــن العام والخاص في عدد من الدول، 
وتركز اســتراتيجية الصندوق في هذا المجال على االســتثمار 

في شــركات تخدم قطاعات جوهرية من أبرزها: الســياحة، 
الصناعــة، والصناديق االســتثمارية الخاصة مما يعزز من دور 

القطــاع الخاص في الدول المســتفيدة وينعكس إيجابÈ على 
دفــع عجلــة التنمية االقتصادية إضافــة لتوفير الكثير من 

فرص العمل لشــعوب تلك الدول.

الودائع والسندات. 2
إلــى جانب مســاهمات الصندوق الرأســمالية، يشــكل 

االســتثمار غير المباشــر في أســواق رأس المال من خالل 
 Éالســندات والودائــع أحد ا£دوات االســتثمارية التــي تلعب دور
محوريــÈ فــي تحفيــز النمــو االقتصادي في الدول المســتثمرة، 

وتســاهم فــي توفيــر المــوارد المالية الالزمة لدعــم وتعزيز 
السياســة الماليــة والنقديــة في الدول المســتفيدة. 

ثالث¦: دعم االقتصاد الوطني 
للمساهمة في دعم االقتصاد الوطني لدولة ا�مارات العربية 
المتحدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، استحدث الصندوق 

برامج وأدوات استثمارية متنوعة تم توظيفها بهدف تحفيز 
نمو االقتصاد المحلي والمساهمة في بناء بنية اقتصادية 

متينة ومستدامة.

وتشمل أدوات الصندوق في هذا المجال ما يلي:

تمويل استثمارات القطاع الخاص الوطني. 1
يدعم الصندوق الشركات الوطنية من خالل تمويل 

استثماراتها ومشاريعها سواء داخل الدولة أو خارجها، مما 
يساهم على تمكين تلك الشركات من توسيع نطاق أعمالها 

ودخولها أسواق جديدة وتعزيز تنافسيتها بما يعود بالنفع 
على االقتصاد الوطني. كما يعمل الصندوق على استغالل 
الفرص المتاحة من شراكاته ومبادراته العالمية مع مختلف 

المؤسسات والدول في توفير الفرص االستثمارية للشركات 
ا�ماراتية من خالل اشراكها في تنفيذ مشاريع الصندوق 

المنتشرة في مختلف دول العالم.

تمويل الصادرات الوطنية. 2
قــام صندوق أبوظبي للتنمية بتأســيس مكتب أبوظبي 
للصــادرات (أدكس) للمســاهمة بدعم االقتصاد الوطني 

وتحقيــق سياســة التنويع االقتصادي، من خالل تمويل 
الصــادرات الوطنية من مختلــف القطاعات غير النفطية 

وتوفيــر فرص لتشــجيع المصدرين ا�ماراتيين على دخول 
أســواق جديدة مع حمايتهم مــن المخاطر المحتملة لعدم 

الســداد. ويقدم مكتــب أبوظبي للصادرات مجموعة من 
الحلــول التمويلية المتمثلــة بتقديم التمويالت والضمانات 

للمســتورد والمشــتري الخارجي من المؤسسات والشركات 
ا£جنبيــة من القطاعين العام والخاص الراغب في اســتيراد 

الســلع والخدمات من مصدر إماراتي.
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 نتائج العمليات التشغيلية

لعام 2019
24 القروض الميسرة 

28 المنح التنموية 

58 االستثمارات 

64 خارطة الدول المستفيدة 



موريشيوس

أنظمة الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية

مستشفى 
العيون

يساهم مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 
في تمكين الهيئة المركزية للكهرباء في موريشيوس 

على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على 
أسطح 10 آالف منزل في إطار الجهود التي تبذلها حكومة 

موريشيوس لتحسين الظروف المعيشية للسكان، وذلك 
تماشيÈ مع ا£هداف الوطنية في قطاع الطاقة المتمثلة في 

تأمين 35% من احتياجات الكهرباء في الدولة من مصادر 
الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، لتعزيز أمن الطاقة.

ويأتــي تمويل المشــروع الذي يعمل علــى تحقيق وفورات 
كبيــرة فــي فاتــورة الكهرباء من خــالل إنتاج 10 ميغاواط من 
الطاقــة المتجــددة ضمن مبادرة الصندوق لتمويل مشــاريع 

الطاقــة المتجــددة بالتعــاون مع الوكالــة الدولية للطاقة 
المتجددة ”آيرينا“. ويســاهم المشــروع فــي توفير الكهرباء 

بأســعار معقولة لØســر ذات الدخل المنخفض، حيث يســتفيد 
من المشــروع حوالي 30 ألف شــخص. 

يضــع الصنــدوق دعم القطاع الصحي فــي الدول النامية 
فــي مقدمــة أولوياته، حيث قام بتمويل مشــروع مستشــفى 

العيــون التخصصــي في منطقة موكا في موريشــيوس 
بســعة 120 ســريرÉ والذي يســاهم في توفير الخدمات الطبية 
المتميــزة لعــالج مختلف أمراض العيون لســكان موريشــيوس 

والبالــغ عددهم حوالي مليون نســمه.

ويحتــوي المستشــفى المزود بمعــدات طبية ذات تقنيات 
متطــورة علــى عــدة تخصصات تعالج أمــراض العيون وتلبي 

احتياجــات المرضــى وتوفر لهم خدمــات طبية متميزة. 
ويتكــون مبنــى المستشــفى الذي تبلغ مســاحته حوالي 

42,200 متر مربع من أربعة طوابق، كما يشــمل المشــروع 

كافــة المعدات والتجهيــزات الطبية الالزمة.

37
مليون درهم

37
مليون درهم

ا§رجنتين
تطوير شبكات 

المياه

جاء تمويل الصندوق لمشروع تطوير شبكات 
المياه في محافظة سانتا في ا£رجنتين بهدف 

توفير خدمات المياه بصورة دائمة ومنتظمة 
للسكان، حيث يوفر المشروع مياه شرب نظيفة 

 تغطي احتياجات أكثر من 300 ألف شخص 
في 19 منطقة.

ويتضمن المشــروع توسعة محطة معالجة 
المياه الرئيســية في ديســفايو اريجون والتي يتم 
تغذيتهــا من نهــر كوروندا، إضافًة لتوريد وتمديد 
حوالــي 111 كيلو متر من خطوط المياه الرئيســية 

التــي تتــراوح أقطارها ما بين 350 إلى 1,200 
مليمتر، ويشــمل المشــروع توفير معدات وأدوات 

التشــغيل والتحكم والصيانة.

ويشــمل المشــروع كذلك إنشاء 4 محطات ضخ 
فــي أربع مــدن مختلفة و8 خزانات مياه بمعدل 

خزان في كل منطقة، ويشــمل أيضا أتمته نظام 
ا�دارة من على بعد كما يشــمل ا£عمال المدنية 

والكهربائية والميكانيكية الالزمة �نشــاء 
المشروع. وتشغيل 

294
مليون درهم

8
دول مستفيدة 

 4.3 مليار درهم
القروض لعام 2019

 6
قطاعات متنوعة

 10
مشاريع تنموية

بوركينافاسو
محطة للطاقة 

الشمسية

يساهم مشروع محطة الطاقة الشمسية في بوركينافاسو 
في توفير إمدادات كافية من الطاقة الكهربائية من خالل 

إنتاج 3.6 ميغاواط من مصادر متجددة، حيث تخدم المحطة 
شريحة واسعة من سكان المناطق الريفية في بوركينا فاسو، 

مما يساهم في دفع عجلة التنمية االقتصادية وتوفير فرص 
العمل وتحسين سبل المعيشة في تلك المناطق.

وتعمــل المحطــة على توليد الكهربــاء لنحو 42 منطقة 
ريفية في بوركينافاســو، يســتفيد منها أكثر من 73 ألف 

شــخص، وتقــوم بتغذية حوالــي 4300 منزل، إضافة إلى تزويد 
21 مركزÉ صحيÈ و86 مدرســة بالطاقة الكهربائية. ويشــمل 

المشــروع توريد وإنشــاء 6 محطات كهربائية مركزية تعمل 
باســتخدام هجين من الطاقة الشمســية والديزل، إضافة إلى 

توريد وتركيب معدات حفظ اســتقرار الشــبكة الكهربائية 
وا£عمــال المدنية لتشــغيل وصيانة الشــبكة الكهربائية. 

ويأتــي تمويــل المحطة ضمن مبــادرة الصندوق لتمويل 
مشــاريع الطاقــة المتجددة بالتعاون مــع الوكالة الدولية 

للطاقــة المتجددة ”آيرينا“.

37
مليون درهم

الميسرة القروض 
تماشيÈ مع أهدافه الرامية لتحقيق التنمية االقتصادية 

المستدامة في الدول النامية، قدم صندوق أبوظبي للتنمية 
 خالل عام 2019، قروضÈ ميسرة بقيمة اجمالية بلغت حوالي 
4.3 مليار درهم لتمويل 10 مشاريع تنموية في ثمانية دول 
وهي، كًال من موريشيوس،  أوزبكستان، ا£رجنتين، بوركينا 

فاسو، البحرين، مالي، الكاميرون وجزر سليمان. وتعمل 
المشاريع الممولة من قبل الصندوق على دعم البرامج 

وا£هداف التنموية التي وضعتها حكومات الدول المستفيدة 
للوصول إلى التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة التي 

تطمح لها. 

وخصصت القروض الميّسرة المقدمة من الصندوق لدعم 
القطاعات االستراتيجية ومشاريع البنية التحتية والتي 

تساهم في تسريع العملية التنموية، ومن أهم تلك 
القطاعات، الصحة والتعليم، الطاقة، النقل، ا�سكان، الزراعة 

والّري ودعم الموازنة العامة.
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جزر سليمان

البحرين

الكاميرون
محطة للطاقة 

الكهرومائية

دعم برنامج 
التوازن المالي

طريق أوالما 
كريبي

يهدف مشــروع إنشــاء محطة للطاقة الكهرومائية الواقع 
على ســد نهر تينا - في جزر ســليمان إلى إنتاج 20 ميجاواط 

من الطاقة، ويســاهم المشــروع - الذي يأتي ضمن مشــاريع 
الــدورة التمويلية الرابعة لمبادرة الصندوق لدعم مشــاريع 

الطاقــة المتجــددة في الدول الناميــة بالتعاون مع آيرينا -في 
دعــم برنامج حكومة جزر ســليمان الطمــوح لتوفير متطلبات 

الطاقــة الكهربائية للمناطــق الريفية من مصادر الطاقة 
المتجــددة وتقليل االعتماد على وقود الديزل المســتخدم في 
انتاج الكهرباء، كما ســيعمل المشــروع على الحد من التلوث 

البيئــي المحلي، وتعزيــز النمو االقتصادي من خالل توفير 
الكهربــاء مــن مصادر نظيفة بأقــل التكاليف. ومن المتوقع 

أن يســتفيد من المشــروع 183 ألف شــخص، إضافُة إلى تحقيق 
وفــورات ســنوية ٌتقّدر بقيمــة 28 مليون دوالر نتيجة انخفاض 

اســتهالك الديزل بنسبة %75.

ســاهم الصندوق بتمويل برنامــج التوازن المالي للحكومة 
البحرينيــة بقيمــة 2.7 مليار درهم، حيــث يعمل البرنامج على 

تعزيــز االســتقرار المالي وتحفيــز النمو االقتصادي في البحرين. 
كما يســاهم في تحقيــق التوازن بين المصروفات وا¼يرادات 

الحكوميــة بنهاية عــام 2022، ويتضمن البرنامج مجموعة 
مــن المبــادرات لدعم اســتدامة المالية العامة، ا¾مر الذي يمكن 

الحكومة من مواصلة تنفيذ المشــاريع االنمائية واســتقطاب 
الخارجية.  االستثمارات 

يعتبر مشروع طريق أوالما كريبي االستراتيجي في الكاميرون 
والذي يبلغ طوله 204 كيلو متر من أهم المشاريع الحيوية 

في قطاع النقل والذي سيعمل على تحقيق العديد من 
ا¾هداف االستراتيجية التي وضعتها حكومة الكاميرون في 

خطتها التنموية 2035، الهادفة إلى دفع عجلة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية التي تتطلع الحكومة إلى تحقيقها.

وتكمن أهمية الطريق في تنشيط حركة الشحن والتبادل 
التجاري بين الكاميرون والدول المجاورة، حيث سيلعب 

المشروع دورÇ محوريÆ في ربط العاصمة ياوندي بميناء كريبي 
أكبر ميناء بحري في البالد، مما سيعزز من ضمان انسياب 

حركة نقل البضائع من وإلى الميناء، إضافًة لدوره الهام كممر 
دولي يخدم دولتي غينيا االستوائية وتشاد، ويدعم انسيابية 

الحركة بين تلك الدول.

2.7
مليار درهم

55
مليون درهم

55
مليون درهم

مالي

دعم ميزان 
المدفوعات

لمساعدة حكومة مالي على تجاوز التحديات االقتصادية 
وتنفيذ خططها وبرامجها التنموية، قدم الصندوق تمويًال 

بقيمة 918 مليون درهم لدعم الميزانية العامة، حيث 
سيمكن الدعم حكومة مالي من تحقيق النمو االقتصادي 

واالجتماعي من خالل تنفيذ مشاريع ذات أولوية وطنية 
تنعكس إيجابÆ على تحقيق التنمية المستدامة في البالد.

918
مليون درهم

ا�سكان االجتماعي - 
المرحلة الثانية

يأتي تمويل مشروع ا¼سكان االجتماعي في مالي استكماال 
للمرحلة ا¾ولى التي مولها الصندوق في عام 2018، ويتضمن 

بناء 50 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق مالي، وذلك 
بهدف مساعدة الحكومة مالي على مواجهة الطلب المتزايد 

على الوحدات السكنية الناتج عن ارتفاع معدالت النمو السكاني 
البالد. كما يهدف المشروع الذي يتم إنشاؤه وفقÆ ¾فضل 

المعايير إلى تخفيف الضغوطات التي تواجه المدن والمناطق 
الحضرية، ويساهم في تطوير منظومة التخطيط العمراني. 

 110
مليون درهم

أوزبكستان
دراسات 

جدوى

يهدف التمويل إلى تمكين حكومة  أوزبكستان من إعداد 
الخطط والدراسات االستشارية الالزمة لتنفيذ مجموعة من 

المشاريع لتطوير البنية التحتية لمدينة سمرقند والتي 
تعد أكبر مدن البالد. وستساهم نتائج الدراسات في تنفيذ 

حكومة أوزبكستان لبرامجها التنموية وخططها االستراتيجية 
المدرجة ضمن أولوياتها الوطنية.

 18.4
مليون درهم

قروض الصندوق التنموية لعام 2019 
(المبالغ بالمليون درهم إماراتي)

قيمة القرضالقطاعالمشروعالدولة

موريشيوس
37الطاقة المتجددةأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية

37الصحة مستشفى العيون

37الطاقة المتجددةمحطة للطاقة الشمسيةبوركينافاسو

294المياهتطوير شبكات المياها�رجنتين

18.4قطاعات متنوعةدراسات جدوى  أوزبكستان 

2,700قطاعات متنوعةدعم برنامج التوازن الماليالبحرين 

مالي 
110ا¼سكان ا¼سكان االجتماعي - المرحلة الثانية 

918قطاعات متنوعة دعم ميزان المدفوعات 

55الطاقة المتجددةمحطة للطاقة الكهرومائيةجزر سليمان

55النقل والمواصالتطريق أوالما كريبيالكاميرون

المجموع | 4,261 مليون درهم
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التنموية المنح 
واصل الصندوق خالل عام 2019 أداء دوره التنموي بفعالية، 

والذي يتجسد أحد جوانبه في إدارة المنح التي تقدمها حكومة 
أبوظبي إلى الدول النامية لتمويل مشاريع تنموية لدعم 

التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة في تلك الدول، 
حيث يبذل الصندوق جهودÉ حثيثة لضمان ا�دارة الفاعلة 
للمشاريع الممولة، إذ أنها تشكل أهمية بالغة في إحداث 

التغييرات الالزمة في المناطق المستفيدة منها.

ويضطلع الصندوق بمتابعة مراحل تنفيذ المشاريع وفق 
االتفاقيات المبرمة مع حكومات الدول المستفيدة لضمان 
تنفيذ المشاريع وتقييم أثرها ا�يجابي في تحقيق التنمية 

االقتصادية المستدامة.

وخــالل عــام 2019 اعتمد الصنــدوق 11 منحة تنموية تبلغ 
قيمتهــا ا�جماليــة 864 مليون درهم اســتفادت منها 7 دول 

هي: روســيا االتحادية، الســودان، جزر القمر، ليبيريا، كولومبيا، 
تنزانيــا وأرض الصومال، وخصصت المنح لتنفيذ مشــاريع 

تخــدم قطاعــات البنية التحتية لتســريع العملية التنموية في 
المستفيدة. الدول 

وفيمــا يلــي اســتعراضÈ £هــم المنــح الحكوميــة خــالل 
:2019 عام 

7
دول مستفيدة من المنح

 864 مليون درهم
اجمالي قيمة المنح

 7
قطاعات متنوعة

 11
Èتنموي Èمشروع

السودان

 أدوية 
ومستلزمات طبية

 توريد 
مستلزمات تعليمية

توريد 540 ألف 
طن من القمح

 توريد 
مستلزمات زراعية

ســاهم الصندوق في دعم القطاع الصحي الســوداني، 
وتعزيــز قدرتــه علــى التغلب على التحديــات التي تواجهه، 

وتحســين مســتوى الخدمات الصحيــة لمراجعي المراكز 
الطبيــة والمستشــفيات، حيــث قدم الصندوق 136 طن 

مــن ا£دوية والمســتلزمات الطبية فــي إطار تعهدات دولة 
ا�مــارات العربيــة المتحــدة تقديم حزمة المســاعدات العاجلة 

الطبية والغذائية للشــعب الســوداني.

لالرتقاء بالقطاع التعليمي السوداني وتمكين المؤسسات 
التعليمية من استقبال الطالب وفقÈ لبيئة صفية مناسبة، 

قام الصندوق بتوفير مستلزمات تعليمية للطالب 
السودانيين، شملت مقاعد دراسية تغطي احتياجات 400 
ألف طالب، وجاء دعم الصندوق لتوفير غرف صفية حديثة 

يتوفر فيها كافة المستلزمات الدراسية. ويأتي الدعم ضمن 
تعهدات دولة ا�مارات لتوفير حزمة من المساعدات العاجلة 

للحكومة السودانية والشعب السوداني وتمكينهم من 
تجاوز التحديات الصعبة التي تمر بها البالد.

بهــدف دعــم ا£مــن الغذائي قدم الصندوق 540 ألف طن من 
القمح وذلك تلبيًة الحتياجات الشــعب الســوداني من السلع 

الغذائية ا£ساســية، وجــاء الدعم المقدم في إطار تعهدات 
دولــة ا�مارات العربية المتحدة ضمن حزمة المســاعدات 

العاجلة للســودان التي أقرتها في شــهر أبريل 2019.

قَدم الصندوق مستلزمات لدعم القطاع الزراعي في السودان 
من خالل توفير تسعة ماليين كيس لتعبئة وتغليف 

المحاصيل والمنتجات الزراعية، وتأتي هذه المساعدات 
في إطار الدعم الذي تقدمه دولة ا�مارات العربية المتحدة 

للحكومة السودانية لدعم القطاع الزراعي في البالد.

75
مليون درهم

45
مليون درهم

543
مليون درهم

41
مليون درهم

ليبيرياروسيا االتحادية
دعم ا§بحاث 

العلمية
مشاريع خدمات 

اجتماعية

بهــدف دعم برامج البحث العلمي والتدريب ســاهم الصندوق 
بتمويل مشــروع تجهيز المختبــرات العلمية في جامعة 

أوموســوف الشمالية الشــرقية الفيدرالية في ياكوتسك، 
بروســيا االتحادية، حيث قــام الصندوق بتوفير المعدات اäزمة 

للبحــث العلمــي لتعزيز قدرة الجامعــة على تطوير أبحاثها 
المتخصصــة في مجال التنــوع البيولوجي، للمحافظة على 

الحيوانــات المهددة باالنقــراض وإكثارها وإعادة توطينها في 
مناطق انتشــارها الطبيعية.

ويعكــس الدعم المقدم اهتمــام الصندوق بتطوير ا£بحاث 
العلميــة والجهود العالميــة لحماية التنوع البيولوجي، 

والتحليل الوراثي في الحيوانات النادرة، والمســاهمة بشــكل 
فعــال في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة وعلى وجه 

الخصــوص الهدف الخامس عشــر والمتعلق بـ ”حماية الحياة 
على ا£رض“.

يهدف المشــروع إلى تطوير البنية التحتية لتنفيذ مشــاريع 
تســاهم في تقديم خدمات اجتماعية مميزة لســكان ليبيريا، 
مــن خالل بناء منشــئات ترفيهية ورياضيــة متكاملة تتضمن 

عدد من المالعب والمرافق المصاحبة. كما يســاهم المشــروع 
فــي تحقيــق ا£هداف التي وضعتها حكومــة ليبيريا والمتمثلة 
في إيجاد مرافق ترفيهية تخدم شــريحة واســعة من الســكان 

وتعمل على تحســين مســتوى الحياة ودفع عجلة التنمية 
االقتصادية في البالد.

ويســاهم المشروع في تنشــيط حركة التواصل االجتماعي 
بين الســكان وتنمية المواهــب الرياضية، وإتاحة الفرصة 

للســكان باالســتمتاع بمختلف ا£لعاب الرياضية.

 1.8
مليون درهم

 18
مليون درهم
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جزر القمر

مشروع تطوير الكهرباء - 
المرحلة الثانية 

محطة للطاقة 
الشمسية

فــي إطــار حرصه علــى رفع كفاءة إنتاج الطاقــة الكهربائية 
وشــبكة نقــل الكهرباء، وتعزيز انتشــارها في كافة 

المناطــق فــي جزر القمر، مول الصندوق مشــروع توريد 
وتركيــب محــوالت كهرباء جديدة وإعادة تأهيل شــبكات 

توزيــع الكهربــاء في جزر القمر، حيث يشــمل المشــروع توريد 
وتركيــب ســبعة مولدات كهربائيــة بقدرة 12.5 ميغاواط. 

وتضمــن المشــروع تركيب 4 مولــدات بقدرة 2 ميغاواط 
لــكل منهــا في محطة إتســاموني في الجزيرة الرئيســية، 
و3 مولــدات بقــدرة 1.5 ميغاواط فــي جزيرة أنجوان، إضافة 

إلــى مفاتيــح كهربائية بســعة 22 كيلــو فولت ومحوالت رفع 
الجهــد وخزانــات الوقود وغرف التحكــم في كل من تلك 

المحطات. كما يشــمل المشــروع أعمال تطوير الشــبكات، 
ويتمثــل ذلــك فــي تمديد خطوط النقــل والتوزيع في الجزيرة 

الرئيســية والجزر ا¾خــرى (انجوان و موهيلي).

مول الصندوق مشــروع انشــاء محطة للطاقة الشمسية 
بســعة 6 ميغــاواط في جــزر القمر بهدف تعزيز دور قطاع 

الطاقة المتجددة واســتغالل المــوارد التي تتمتع بها البالد 
في إنتاج الكهرباء، كما يســاعد المشــروع الحكومة على 

خفــض تكاليــف إنتاج الكهربــاء وتقليل االعتماد على الوقود 
العضــوي، وتأمين الطاقة من مصادر متجددة ومســتدامة، 
كما يلبي المشــروع احتياجات الطاقــة الكهربائية لمدينة 

موروني، وتعمل العمليات ا¼نشــائية والتشــغيلية والصيانة 
في توفير العديد من فرص العمل للســكان.

ويتكون المشــروع من إنشــاء وتوريد وتركيب محطة 
للطاقة الشمســية بســعة إجمالية تبلغ حوالي 6 ميغاواط 

لتغذية الشــبكة المحليــة للعاصمة موروني، إضافة إلى 
وحــدات التحويل والتحكم وا¾عمــال المدنية والكهربائية 

والميكانيكيــة الالزمة لتشــغيل وصيانة المحطة.

12
مليون درهم

28
مليون درهم

كولومبيا

أرض الصومال

تنزانيا
دعم المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة 

محطة للطاقة 
الشمسية

مستشفى 
ويتي 

يشــكل دعم المشــاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية 
لتعزيز النشــاط االقتصادي ودفــع عجلة التنمية في الدول 
الناميــة، ومن هذا المنطلق ســاهم الصندوق في تقديم 

الدعم لحوالي 1600 شــركة كولومبية من الشــركات 
الصغيرة والمتوســطة، مما يســاعد تلك الشركات للوصول 

لمســتويات إنتاج وربح أعلى وتحســين الخدمات المقدمة 
للعمــالء والموردين في ا¾ســواق المحلية والدولية. كما 

ســاهم الدعم بإعطاء دور أكثر فاعلية للشــركات الصغيرة 
والمتوســطة وخلق وظائف جديدة للشــباب تساهم في 

تحســين ظروفهم المعيشية.

انطالقÆ من حرصة على دعم مشاريع الطاقة المتجددة بهدف تأمين الطاقة من مصادر متجددة ومستدامة وخفض تكاليف إنتاج 
الكهرباء جراء االعتماد على الوقود العضوي، مول الصندوق مشرع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بسعة 7 ميغاواط في أرض 
الصومال لدعم قطاع الطاقة المتجددة ومساعدة حكومة أرض الصومال على تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية لسكانها من 

مدينة بربرة. ويتكون المشروع من إنشاء وتوريد وتركيب محطة للطاقة الشمسية لتغذية الشبكة المحلية، كما يتضمن المشروع 
وحدات التحويل والتحكم وا¾عمال المدنية والكهربائية والميكانيكية الالزمة لتشغيل وصيانة المحطة. وتساهم المحطة في 

توفير العديد من فرص العمل للشباب أثناء العمليات ا¼نشائية والتشغيلية وعمليات الصيانة اÙزمة للمشروع.

في ســبيل االرتقاء بالقطــاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات 
الطبيــة والعالجيــة في إقليم زنجبــار بتنزانيا، مول الصندوق 

مشــروع مستشــفى ويتي بهدف توفير العالج والرعاية 
الصحيــة Ùالف المواطنيــن في جزيــرة بيمبا في إقليم زنجبار. 

وسيســاهم المشــروع الذي سيتم تطويره وفق أفضل 
المعاييــر العالميــة في الرعايــة الصحية في إحداث نقلة نوعية 

كبيرة في القطاع الصحي وتحســين مســتوى حياة سكان 
جزيــرة زنجبــار والجزر المجاورة لها، كما يشــمل التمويل تزويد 

المستشــفى بأحدث الوســائل وا¾دوات وا¾جهزة الطبية.

 37.5
مليون درهم

 29
مليون درهم

 37
مليون درهم

المنح التنموية لعام 2019 
(المبالغ بالمليون درهم إماراتي)

قيمة القرضالقطاعالمشروعالدولة

1.8التعليمدعم ا¾بحاث العلميةروسيا االتحادية

18خدمات اجتماعيةمشاريع خدمات اجتماعيةليبيريا

السودان

75الصحةأدوية ومستلزمات طبية

543الزراعة توريد 540 ألف طن من القمح 

41الزراعة توريد مستلزمات زراعية

45التعليمتوريد مستلزمات تعليمية

جزر القمر
12الكهرباء مشروع تطوير الكهرباء - المرحلة الثانية

28الطاقة المتجددةمحطة للطاقة الشمسية

37.5قطاعات متنوعةدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةكولومبيا

37الصحةمستشفى ويتيتنزانيا

29الطاقة المتجددةمحطة للطاقة الشمسيةأرض الصومال

المجموع | 864 مليون درهم
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قــروض ومنح الصنــدوق التنموية لعام 2019

موريشيوس
أنظمة الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية

37 مليون درهم
مستشفى العيون

37 مليون درهم

مالي
ا�سكان االجتماعي - 

المرحلة الثانية

110 مليون درهم
دعم ميزان 
المدفوعات

918 مليون درهم

إجمالي القروض 2019

10 مشاريع تنموية
8 دول مستفيدة

6 قطاعات متنوعة
4.3 مليار درهم

إجمالي المنح 2019

11 مشروع� تنموي�
7 دول مستفيدة

7 قطاعات متنوعة
864 مليون درهم

ا�رجنتين
تطوير شبكات المياه

294 مليون درهم

 أوزبكستان
دراسات جدوى

18.4 مليون درهم

جزر سليمان
محطة للطاقة 
الكهرومائية

55 مليون درهم

البحرين
دعم برنامج التوازن المالي

2,7 مليار درهم

روسيا االتحادية
دعم ا�بحاث العلمية

1.8 مليون درهم

بوركينافاسو
محطة للطاقة الشمسية

37 مليون درهم

الكاميرون
طريق أوالما كريبي

55 مليون درهم

ليبيريا
مشاريع خدمات 

اجتماعية

18 مليون درهم

كولومبيا
دعم المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة

37.5 مليون درهم

أرض الصومال
محطة للطاقة الشمسية

29 مليون درهم

تنزانيا
مستشفى ويتي

37 مليون درهم

جزر القمر
مشروع تطوير الكهرباء 
- المرحلة الثانية

12 مليون درهم
محطة للطاقة الشمسية

28 مليون درهم

السودان
أدوية ومستلزمات طبية

75 مليون درهم
 توريد 540 ألف طن 

من القمح 

543 مليون درهم
توريد مستلزمات زراعية 

41 مليون درهم
توريد مستلزمات تعليمية 

45 مليون درهم
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منحة دولة اإلمارات للمساهمة في برنامج الصندوق الخليجي 
للتنمية - األردن 

واصل صندوق أبوظبي للتنمية خالل عام 2019 تمويل مشاريع جديدة ضمن منحة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 لــأردن فــي إطــار برنامــج الصنــدوق الخليجــي للتنميــة والبالغ قيمتها 4.6 مليار درهــم، حيث تم تخصيص 

7.3 مليون درهم للمساهمة في رأسمال صندوق المشاريع التنموية والذي يهدف إلى تمويل مشاريع 
بالشراكة مع القطاع الخاص، وخالل األعوام الماضية تم العمل عن كثب مع الحكومة األردنية لتخصيص مبلغ 

المنحة لتمويل مشاريع استراتيجية ذات تأثير إيجابي شامل على واقع الحياة االقتصادية واالجتماعية في 
البالد، وأسفر ذلك التعاون عن تمويل 206 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات ضمن إطار المنحة لدعم 

النمو االقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في األردن.

وساهمت المشاريع بتحقيق رؤية وتطلعات الحكومة األردنية وساعدت في تقليص التحديات التنموية حيث 
عملت المشاريع على تطوير وتأهيل البنية التحتية والخدمّية ملبيًة بذلك احتياجات السكان من الخدمات 

األساسية الحديثة والمتطورة. 

وفيما يلي ملخص عن التوزيع القطاعي لتلك المشاريع: 

ُيعد االستثمار في التعليم أحد أهم محركات 
النمو في الدول سواء النامية والمتطورة نظرًا 

لمساهمته الجوهرية في خلق جيل قادر ومتمكن 
من مواصلة مسيرة التنمية، ومن هذا المنطلق، 

قام الصندوق بتمويل 50 مشروعًا بقيمة اجمالية 
بلغت 623 مليون درهم تضمنت بناء 19 مدرسة 

حديثة، إضافة إلى 11 مشروعًا لتطوير التعليم 
التقني في كليات المجتمع، و24 مشروعًا لتطوير 

الجامعات الحكومية حيث استفادت منه تسع 
جامعات، مما كان له تأثيرات إيجابية على نهضة 

وتطّور قطاع التعليم في األردن.

القطاع التعليمي

ركز الصندوق على تمويل مشاريع استراتيجية 
هامة في هذا القطاع نظرًا لدوره المحوري في 

تحسين حياة الماليين من الناس وتأثيراته 
المباشرة على تسريع العملية التنموية في الدول، 
حيث مول الصندوق ثالثة مشاريع بقيمة تقارب 1.4 
مليار درهم، وكان للمشاريع المولة أهمية كبيرة 

في تحقيق أمن الطاقة في األردن واستدامتها. 

قطاع الطاقة

توفــر شــبكة طرق حديثــة ومتطورة من أهم 
مقومــات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعية وعامل 
أساســي فــي تحقيق أهداف التنمية المســتدامة، 

ولتعزيــز قطــاع النقــل في األردن مول الصندوق 
16 مشــروعًا بقيمــة اجماليــة بلغت 985 مليون 
درهم، شــملت تحســين شــبكة الطرق المحلية 

وربطهــا مــع الطرق الدولية وخدمــة حركة النقل 
اإلقليميــة وخفضــت كلفة المواصــالت بين مختلف 

المدن في األردن.

قطاع النقل

يعد األمن الغذائي غاية مهمة لمعظم دول العالم، 
ولمساعدة األردن على تحقيق االكتفاء الذاتي ألهم 

مواد الغذاء األساسية، مول الصندوق مشروعي 
صوامع تخزين الحبوب في الجويدة والعقبة بقيمة 
259 مليون درهم بهدف زيادة احتياطي األردن من 

القمح والشعير والتي تعتبر من المواد الغذائية 
األساسية ورفع القدرة االستيعابية لصوامع.

األمن الغذائي

يســاهم توفر المياه بشــكل مباشــر على تطوير 
الكثيــر مــن القطاعات اإلنتاجيــة والخدمية بالتالي 

تحقيــق نمــو اقتصادي مســتدام، وعليه مول 
الصندوق مشــاريع تأهيل قطاع الّري ومشــاريع 

بنــاء الســدود بقيمة اجماليــة بلغت 243 مليون 
درهم، حيث ســاهم إنجاز تلك المشــاريع في 

تحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة في قطاعي 
المياه والزراعة، وتوســيع مســاحات الرقعة 

الزراعيــة، وزيــادة حجم اإلنتاج الزراعــي في المناطق 
المحيطة بالســدود.

قطاع المياه

نظرًا ألهمية قطاع السياحة في تعزيز إيرادات 
الدولة من العمالت الصعبة مول الصندوق مشروع 

محمية المأوى للحياة البرية والتي أنشئت بهدف 
توفير المأوى للحيوانات البرية وجذب السياحة.

قطاع السياحة

ٌتشكل المشاريع الصحية بمختلف أنواعها 
وتخصصاتها كالمراكز الصحية والمستشفيات 

تأثيرًا كبيرًا في حياة السكان، ومن هذا المنطلق 
ساهم الصندوق بتمويل ثالثة مشاريع استراتيجية 

بقيمة إجمالية بلغت حوالي 956 مليون درهم، 
حيث كان لتلك المشاريع تأثيرات كبيرة على 

تطوير القطاع الصحي في األردن وتقديم الرعاية 
الطبية الالزمة لألفراد خاصة في المناطق ذات 

الكثافة السكنية المرتفعة. 

القطاع الصحي
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المساهمة في رأسمال صندوق 
المشاريع التنموية

7.3 مليون درهم
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.

المشاريع المعتمدة خالل عام 019	

الخطة الزمنية لتخصيص المنحة

4.6 مليار درهم إجمالي المنحة

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. 

توسعة مدينة الحسين الطبية 

735 مليون درهم

برنامج تطوير الجامعات الحكومية

466 مليون درهم

صوامع تخزين الحبوب 

59	 مليون درهم
وقع الصندوق خالل عام 2017 اتفاقية لتمويل المرحلة األولى 
لمشروع توسعة مدينة الحسين الطبية في األردن، وتتضمن 

االتفاقية بناء مستشفى جديد بسعة 940 سريرًا يتماشى مع 
أحدث المعايير الطبية المعتمدة في العالم ويقدم خدماته 
على المستوى المحلي واإلقليمي، ويستوعب المستشفى 

أكثر من 1200 مراجع يوميًا. 

يشمل البرنامج على المشاريع ذات األولوية للجامعات الرسمية في األردن وعددها تسع جامعات، وتتضمن هذه المشاريع: إنشاء 
مباني الكليات في الجامعات، وإنشاء مجمعات للقاعات التدريسية ومحطات توليد طاقة كهربائية وشمسية ومحطات تحلية مياه 

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

المشاريع التالية: 

يتضمن المشروع إنشاء كلية للعلوم التربوية والتي تم االنتهاء من تنفيذها خالل عام 2017 إضافة 
إلنشاء مبنى كلية العلوم ومختبراتها. 

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

تطوير الجامعة األردنية يشمل المشروع توسعة القسم السريري لكلية طب األسنان في الجامعة، 
باإلضافة إلنشاء مبنى قسم الكيمياء والذي تم االنتهاء من تنفيذه.

يتضمن المشروع الذي تم انجازه على تصميم وتوريد وانشاء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 5 ميجاواط 
تعمل بالطاقة الشمسية، باإلضافة إلنشاء محطة لتوليد الطاقة من المخلفات الطبية الذي تم االنتهاء 

من تنفيذهما، ويشمل المشروع كذلك إنشاء مستشفى بيطري وقد بلغت نسبة اإلنجاز %70.6.

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

تضمن المشروع إنشاء كلية للهندسة، وكلية العلوم المالية واإلدارية باإلضافة إلنشاء محطة 
كهرباء تعمل على الطاقة الشمسية. حيث تم االنتهاء من المشروع في عام 2018.

يشتمل المشروع على إنشاء كليتين للصيدلة والهندسة، باإلضافة لقاعات تدريس كلية الزراعة وقد 
تم انجاز المشروع بشكل كامل.

يشمل المشروع على إنشاء مبنى المجمع الرياضي وإنشاء مبنى المكتبة ودائرة القبول والتسجيل 
باإلضافة، إلى تصميم وفحص وتشغيل وصيانة وتسليم محطة توليد الكهرباء بقدرة 1 ميغاواط.

يشمل المشروع إنشاء مباني كليتي الطب والصيدلة والتي بلغت نسبة اإلنجاز فيهما أكثر من %80.

 جامعة 
الحسين بن طالل

جامعة البلقاء 
التطبيقية

 الجامعة 
األردنية

جامعة العلوم 
والتكنولوجيا

 الجامعة 
الهاشمية

 جامعة 
ّال البيت

 جامعة
مؤته

جامعة الطفيلة 
التقنية

 جامعة 
اليرموك

يهدف المشروع إلى توسعة صوامع الجويدة والعقبة في 
األردن لزيادة احتياطي ورفع القدرة االستيعابية لصوامع 

القمح والشعير، ويساهم المشروع في تلبية احتياجات األردن 
المتزايدة من هذه السلع االستراتيجية، وتم االنتهاء من تنفيذ 
مشروع توسعة صوامع الجويدة في عام 2018، أما فيما يخص 

صوامع العقبة بلغت نسبة إنجازه أكثر من %90.

المشاريع المخصصة خالل الفترة )	01	 - 018	(

11
مشروعًا

2.9
مليار درهم

2014-2012

3
مشاريع

809
مليون درهم

2015

2
مشروعان

737
مليون درهم

2018-2016

1
مشروع

7.3
مليون درهم

2019

الباقي من 
المنحة

140
مليون درهم

2020
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توسعة وتحسين الطرق 

665 مليون درهم

مشاريع السدود 

179 مليون درهم

منشآت لتخزين المشتقات النفطية

771 مليون درهم

طريق عمان التنموي

0	3 مليون درهم

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

الخدمات إلى كافة شرائح المجتمع. 

يشتمل المشروع على تنفيذ طرق جديدة وتوسعة وتأهيل 
بعض الطرق القائمة باإلضافة لتنفيذ عدد من مشاريع الطرق 
القروية والثانوية والطرق الزراعية. وقد تم االنتهاء من تنفيذ 

12 طريقًا وال يزال العمل مستمرًا إلنجاز الطرق المتبقية. 

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

ويتضمن المشروع إنشاء سدين خرسانيين )سد زرقاء 
ماعين، سد كفرنجة( مع جميع ملحقاتهما من مسارب تصريف 

وتحويل المياه. وقد تم إنجاز سد كفرنجه وافتتاحه في 2017، 
كما قام الصندوق بتسليم الحكومة األردنية سد زرقاء ماعين.

ميناء غاز البترول المسال

84 مليون درهم
يساهم المشروع على تلبية احتياجات األردن من الغاز 

البترولي ورفع قدرة مناولة الغاز البترولي المسال، وُيمكن 
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 بالساعة، مما يضمن 

استمرار امدادات الغاز وتوفير حاجة المدن األردنية من الكهرباء 
بشكل مستمر دون انقطاع.

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

تتراوح بين 300-250 ألف طن، إضافة إلى 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 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 وتحقيق أمن الطاقة. 

يعمل المشروع الذي تم االنتهاء منه وتدشينه عام 2017 على 
تحسين شبكة الطرق المحلية وربطها مع الطرق الدولية 

وتعزيز حركة النقل اإلقليمية. ويتضمن المشروع إنشاء 
طريق مزدوج بطول 18.5 كيلومتر من مطار الملكة علياء 

حتى طريق الماضونة بما في ذلك طرق الخدمة الجانبية و7 
تقاطعات مع جسور علوية. كما يشمل المشروع االنتهاء من 
تنفيذ طريقي الماضونة بطول 13.4 كيلومتر والزرقاء بطول 

4.3 كيلومتر وطريق الزرقاء النافذ بطول 3.7 كيلومتر.

محمية المأوى للحياة البرية 

6.	 مليون درهم
أنجز الصندوق مشروع تطوير محمية المأوى للحياة البرية 
والذي يأتي في إطار دعم القطاع السياحي األردني، حيث 
يهدف المشروع إلى تهيئة الظروف المالئمة لنمو وإكثار 

األحياء البرية، باإلضافة إلى إنشاء وتنفيذ برامج طويلة األمد 
تسهم في الحد من اإلتجار بالحيوانات. كما يشمل المشروع 

تطوير المشاريع المستدامة للموارد وإيجاد فرص عمل في 
قطاع السياحة البيئية. وكان الصندوق قد أدار في عام 

2012 منحة بقيمة 11.4 مليون درهم لتمويل المرحلة األولى 

للمشروع ذاته، ليبلغ بالتالي مجموع المنحتين المخصصتين 
لتمويل هذا المشروع 14 مليون درهم.

إنشاء وتجهيز مركز معالجة األورام 

9	1 مليون درهم
يعمــل المشــروع على توفير خدمات طبيــة متخصصة 

لمعالجــة مرضــى األورام، ورفد الســياحة العالجية من خالل 
إنشــاء مركــز متخصص يوفــر العالج الالزم لمرضى األورام 

في األردن، ويتضمن المشــروع إنشــاء مبنى مكون من 
أربعة طوابق وبســعة 150 ســريرًا، وإنشــاء المباني المساندة 

للمركــز وتزويــده بأحدث األجهــزة والمعدات، باإلضافة إلى 
التدريب. برامج 

توسعة مركز الحسين للسرطان

	9 مليون درهم
يتضمن المشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية لمركز 

الحسين للسرطان. ويتمكن هذا الصرح الطبي الكبير والذي 
تم تدشينه رسميًا في 2017 وأطلق عليه اسم صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عليه من استقبال ما يزيد 
عن 250 ألف مراجع سنويًا مما يساهم في تعزيز قدرة المركز 

على استقبال الحاالت المرضية من األردن والدول المجاورة 
وتوفير رعاية صحية أفضل لمرضى السرطان على مستوى 

المنطقة وفق أعلى المعايير المعتمدة. 

مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية 

		5 مليون درهم
يتضمن المشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية باستخدام 

ألواح الخاليا الضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة 
في منطقة القويرة بطاقة إنتاجية تبلغ 105ميغاواط ربطها 

بشبكة الكهرباء الوطنية، حيث تم اإلنتهاء من تنفيذ 
المشروع في عام 2018.

تطوير كليات المجتمع 

33 مليون درهم
يساهم المشروع الذي تم االنتهاء من تنفيذه في تمويل 

11 كلية وذلك لتعزيز الطاقة االستيعابية لكليات المجتمع 
وتوسيع نطاق برامجها في مجاالت التعليم التقني 

والتطبيقي وتجهيز المختبرات ومراكز التدريب المهني 
بأحدث التقنيات.

بناء 30 مدرسة جديدة 

4	1 مليون درهم
يهدف المشروع إلنشاء 30 مدرسة جديدة والمرافق التابعة 

لها من المختبرات العلمية والفنية ومراكز التدريب المهني 
والمرافق الرياضية والثقافية، التي تتيح استيعاب األعداد 

المتنامية من الطالب، وتساهم في توفير بيئة آمنة للتعلم 
وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث تم االنتهاء 

من تنفيذ جميع المدارس.

إعادة تأهيل مشاريع الري 

64 مليون درهم
يعمل المشروع الذي تم االنتهاء من تنفيذه على تحسين 

أداء شبكات الري لرفع كفاءتها وتقليص الفاقد من المياه، 
وذلك من خالل إعادة تأهيل الشبكات واستبدال األنابيب 
المتكلسة بأنابيب جديدة، وتركيب مآخذ مياه للوحدات 

الزراعية، وأحواض ترسيبيه، وبرك تخزين، وأنظمة فالتر رملية 
ومحطات ضخ إلى جانب إنشاء جدران حماية من الفيضانات 

وإنشاء شبكة صرف جوفية.
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قائمة المشاريع المعتمدة 2019-2012
(المبالغ بالمليون درهم إماراتي)

القيمةالمشروعالقطاع

الصحة

129إنشاء وتجهيز مركز معالجة ا¾ورام. 1

92توسعة مركز الحسين للسرطان. 2

735توسعة مدينة الحسين الطبية . 3

956المجموع الفرعي

التعليم

124بناء 30 مدرسة جديدة . 4

33تطوير كليات المجتمع. 5

466برنامج تطوير الجامعات الحكومية. 6

623المجموع الفرعي

المياه والري

64إعادة تأهيل مشاريع الري. 7

179مشاريع السدود. 8

243المجموع الفرعي

الطاقة

522مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية. 9

771منشآت لتخزين المشتقات النفطية. 10

84ميناء غاز البترول المسال. 11

1,377المجموع الفرعي

الطرق

665توسعة وتحسين الطرق. 12

320طريق عمان التنموي. 13

985المجموع الفرعي

ا�من الغذائي
259صوامع تخزين الحبوب. 14

259المجموع الفرعي

السياحة
2.6محمية المأوى للحياة البرية. 15

2.6المجموع الفرعي

قطاعات متنوعة
7.3المساهمة في رأسمال صندوق المشاريع التنموية. 16

7.3المجموع الفرعي

المجموع | 4,453 مليون درهم
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يعتبر القطاع الصحي من القطاعات ذات ا£ولوية 
التي تسعى الحكومة المغربية إلى تطويره 

وتحديث مرافقه، وإضافة مختلف الخدمات التي 
تنعكس بشكل إيجابي على تحسين الرعاية 

الطبية ورفع مستوى الخدمات الصحية في 
المنطقة. ولدعم هذا القطاع قام الصندوق 

بتمويل مشروع المعدات الطبية لمستشفى 
محمد السادس في مراكش بقيمة 239 مليون 

درهم، والذي يعد من أهم المراكز الطبية في 
المغرب ويعمل على تمكين سكان المنطقة من 
الحصول على خدمات طبية بجودة وكفاءة عالية.

القطاع الصحي منحة دولة ا�مارات للمساهمة في برنامج الصندوق الخليجي 
للتنمية - المغرب

واصــل صنــدوق أبوظبــي للتنميــة عــام 2019 دوره المحــوري فــي إدارة منحــة دولــة ا�مارات العربيــة المتحدة 
للمســاهمة فــي برنامــج الصنــدوق الخليجــي للتنميــة، والتنســيق مــع الحكومــة المغربيــة فــي تمويل مشــاريع 

اســتراتيجية لهــا العديــد مــن االنعكاســات ا�يجابيــة علــى االقتصــاد المغربــي. حيــث تم خالل عام 2019 
تخصيــص حوالــي 136 مليــون درهــم (37 مليــون دوالر) لتمويــل مشــروعين لتنميــة وتطويــر قطاعــي النقل 

والتعليــم فــي البالد.

ويشمل المشروع ا�ول إنشاء الحي الجامعي بالمحمدية بقيمة 26 مليون درهم إماراتي، فيما تم تخصيص 
110 ماليين درهم إماراتي للمشروع الثاني وهو تطوير وتأهيل الطريق الرابط بين مديني كلميم وطنطان، 

وذلك لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع وفق أعلى معايير ا�من والسالمة.

ومع نهاية عام 2019 يكون الصندوق قد اعتمد تمويل 272 مشروع� تنموي� بقيمة 4,423 مليار درهم اماراتي 
ضمن منحة برنامج الصندوق الخليجي للتنمية، حيث ساهمت تلك المشاريع مجتمعًة في تطوير القطاعات 

االقتصادية واالجتماعية ا�ساسية لتعزيز النمو االقتصادي في البالد. 

وفيما يلي ملخص عن التوزيع القطاعي لتلك المشاريع: 

للتعليــم دور رئيســي فــي التصدي لتحديات 
تحقيــق التنمية المســتدامة، فهو الوســيلة ا£كثر 

فعاليــة بالتأثيــر في المجتمعات وبناء ا�نســان 
 ،Éواســتقرار Èوتوعيتــه لضمان مســتقبل أكثر أمان

ومــن هذا المنطلق قــام صندوق أبوظبي 
للتنميــة بتمويــل 27 مشــروعÈ في القطاع 

التعليمــي بقيمــة 286 مليــون درهم أماراتي، مما 
ســاهم في تحســين الخدمــات التعليمة المقدمة 

للســكان مــن خالل بناء المعاهــد التدريبية 
المتنوعــة والمدارس والكليــات الجامعية 

والمباني الســكنية للطالب.

القطاع التعليمي

تحسين شبكات نقل المياه وتأهيل قطاع الّري 
وبناء السدود يساهم 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 مما ساهم في تعزيز قدرة 

ا�نتاج الزراعي والصناعي وعمل على تأمين حياة 
كريمة لماليين السكان في المغرب.

قطاع المياه

يساهم توفر شبكات نقل حديثة ومتطورة في 
التسريع من وتيرة النمو االقتصادي ناهيك عن 

تأثيراته ا�يجابية المباشرة على القطاعات ا£خرى 
المساندة، كما انها تعد عامال أساسيا في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة، ولتعزيز قطاع النقل 
في المغرب مول الصندوق 11 مشروعÈ بقيمة 

اجمالية بلغت 1.4 مليار درهم، شملت تحسين 
شبكة الطرق وربطها مع الطرق الداخلية وتسهيل 

خدمة حركة النقل ا�قليمية وخفضت كلفة النقل 
وسهلت حركة التبادل التجاري ونقل الركاب.

قطاع النقل والمواصالت

بهــدف توفير إيرادات إضافيــة للحكومة المغربية 
ودعم مقومات الجذب الســياحي وتعزيز حركة 

الزوار مول الصندوق مشــروع في مدينة أصيلة 
مــن خالل تطوير متحــف أصيلة وبالتالي تعزيز 

هويــة المدينة كمركــز ثقافي وتراثي فريد على 
مستوى دول المنطقة.

القطاع السياحي

يعد النقص في إمدادات الطاقة الكهربائية من 
أكبر معوقات التنمية االقتصادية واالجتماعية في 

الدول النامية بشكل عام، كما أن وجود إمدادات 
كافية من الطاقة يساهم بشكل مباشر في 

تحفيز التنمية االقتصادية، وتنشيط االستثمارات 
المحلية واستقطاب االستثمارات ا£جنبية، وعليه، 

مول الصندوق من ضمن المنحة 8 مشاريع 
تضمنت انشاء محطات كهرباء وشبكات للنقل 

الكهربائي في مختلف المدن المغربية بقيمة 
اجمالية بلغت 122 مليون درهم إماراتي.

قطاع الكهرباء

ســاهمت مئات المشاريع التي مولها الصندوق 
فــي مختلف القطاعات في العديد من المدن 

المغربية في تحقيق التنمية المســتدامة 
وتحســين الخدمات المقدمة للسكان وتمثلت 

مشــاريع برنامج تنمية المناطق الحضرية 
مشــاريع البنية التحية والخدمات الصحية 

والتعلميــة والنقل وغيرها، حيث بلغت تكلفة 
حزمة المشــاريع الممولة ضمن برنامج للمناطق 

الحضريــة حوالي 735 مليون درهم إماراتي. 

برنامج تنمية المناطق الحضرية
تركت المشاريع الكبرى التي مولها الصندوق 

في قطاع ا�سكان تأثيرÉ كبيرÉ على حياة ماليين 
السكان في العديد من الدول النامية، وساهمت 

في تحقيق االستقرار ضمن بيئة صحية مزودة 
بالمرافق الخدماتية المتنوعة، وفي هذا ا�طار مول 

الصندوق آالف الوحدات السكنية في عدة مدن 
مغربية بقيمة اجمالية بلغت حوالي 829 مليون 
درهم مما ساهم في تحقيق االستقرار االقتصادي 

واالجتماعي لماليين ا£سر في المغرب.

القطاع ا
سكاني
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2020 2018

تأهيل الطريق الرابط بين 
كلميم وطنطان

110 مليون درهم

 إنشاء الحي 
الجامعي بالمحمدية

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

على تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، ويساهم المشروع 
في ربط الطرق الداخلية وفق أعلى معايير األمن والسالمة، 

وانجاز طريق سريع مزدوج على محوري كلميم وطانطان.

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، حيث يهدف المشروع إلى توفير السكن المالئم 

للطلبة القادمين من المناطق المحيطة بمدينة المحمدية 
وتشجيعهم على استكمال تعليمهم العالي. ويتكون 

المشروع من 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.

4.6 مليار درهم إجمالي المنحة

28
مشروعًا

2.3
مليار درهم

2014-2012

3
مشاريع

801
مليون درهم

2016-2015

10
مشاريع

1.3
مليار درهم

2017

2
مشروعان

27.6
مليون درهم

2
مشروعان

136
مليون درهم

2019

الباقي من 
المنحة

المشاريع المعتمدة خالل عام 019	

الخطة الزمنية لتخصيص المنحة

القيمةالمشروعالقطاع

110تطوير طريق بين مدينتي كليم وطنطانالنقل

26إنشاء الحي الجامعي بالمحمديةالتعليم

المجموع | 136 مليون درهم

167
مليون درهم

تطوير شبكة طرق داخلية

19 مليون درهم
يتضمن المشروع إنشاء شبكة طرق داخلية متطورة وفق 

أعلى معايير األمن والسالمة، من خالل تطوير الطريق الرابط 
بين وادي عكراش وعين عودة بطول 14 كيلومتر، إضافة 

إلى بناء أكتاف للطريق بواقع 1.6 متر لكل جانب، وسيعمل 
الطريق على تسهيل حركة المرور ونقل المنتجات إلى 

األسواق المحلية والعالمية األمر الذي يساهم في تحفيز 
الحركة االقتصادية في البالد.

إنشاء كليتي الطب والصيدلة بطنجة

67 مليون درهم
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 انشاء مبنى لإلدارة ومختبرات 

ومراكز للبحوث باإلضافة للمرافق الرياضية والمالعب، ويوفر 
المشروع جميع التجهيزات والمستلزمات الطبية لمختبرات 

األشغال التطبيقية ومختبرات البحث إضافة لتوفير جميع 
المعدات التعليمية. 

المشاريع المعتمدة خالل الفترة 	01	 - 018	

ورش إصالح السفن بالدار البيضاء

0	3 مليون درهم
يأتي المشــروع بهدف تطوير وصيانة وتأهيل الســفن في 
الــدار البيضاء لتمكينها من مزاولة نشــاطها وفق أعلى 

معايير األمن والســالمة، ويتكون المشــروع من بناء حوض 
جاف وتهيئة األرصفة إلصالح وصيانة الســفن، إضافة إلنشــاء 

منصــة لحمل الســفن بقدرة 5000 طــن تعمل على معالجة 
ســت ســفن في آن واحد، وكذلك إنشــاء رافعة لحمل السفن 

تصــل حمولتها إلى 450 طن.

ميناء الصيد الجديد بالدار البيضاء

9	3 مليون درهم
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 المزيد 

من فرص العمل للمواطنين وإنعاش المهن واألنشطة األخرى 
المرتبطة بالصيد مما ينعكس بشكل إيجابي على تنمية 
الحركة االقتصادية في البالد ونمو االقتصاد الوطني إضافًة 

لتوفير األمن الغذائي.
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ميناء الصيد الجديد بطنجة

	6	 مليون درهم
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.

المحطة البحرية لميناء الدار البيضاء

149 مليون درهم
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 تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 
في المغرب. 

مساكن جامعية

5	 مليون درهم
تم اإلنتهاء 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.

مطار كلميم

64 مليون درهم
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.

تزويد مدينة بوجدور بمياه الشرب

35 مليون درهم
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 المشروع.

تزويد مدينة الداخلة بمياه الشرب

56 مليون درهم
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. 

تطوير متحف أصيلة 

8	 مليون درهم
يهــدف المشــروع إلــى إقامــة معلــم ثقافي لدعم الســياحة 

وتشــجيع الثقافــة والفنــون فــي مدينــة أصيلة. ويشــتمل 
المشــروع علــى تجهيــز مبــان لصاالت العــرض ومكاتب 

إداريــة وخدميــة إلى جانــب مواقف ســيارات ومرافق أخرى 
لخدمــة الزوار.

سد خروب

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

وتدفقات المياه من األودية. ويشــمل المشــروع إقامة سد 
ارتفاعــه 60 متــرًا تبلغ طاقته االســتيعابية نحو 200 مليون 
متر مكعب، ويشــمل المشروع منشــآت لمعالجة وتصفية 

الميــاه ومحطات الضخ، ويعمل الســد عند انتهائه على 
تنظيم حوالي 40 مليون م3 من المياه ســنويًا كما ســيعمل 

على تطوير قطاعي الســياحة والزراعة من خالل اســتغالل 
األراضــي الفالحية الخصبة.

ميناء الدار البيضاء

87	 مليون درهم
ساهم إنجاز مشروع تطوير وتأهيل أرصفة الميناء 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.

محطة الدار البيضاء للسكك الحديدية

78 مليون درهم
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.

تطوير طريق واد النكور وكاسيطا

73 مليون درهم
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 أربعة مسارات، مسارين في كل اتجاه، إضافة 

إلى إنجاز جسر على طول 240 مترا.

برنامج تنمية المناطق الحضرية

735 مليون درهم
يساهم البرنامج في تنمية المناطق الحضرية من خالل تهيئة 

بنيتها التحتية لتصبح قادرة على مواكبة التطور والنمو 
االقتصادي والسكاني السريع الذي تشهده المغرب، وتوفير 

أهم مقومات التنمية االجتماعية واالقتصادية للقانطين في 
تلك المناطق.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. 
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معاهد للتدريب المهني

168 مليون درهم
تضمن المشروع بناء وتطوير 21 معهدÇ في عدة مدن مغربية، 

منها 13 معهدÇ متعدد التخصصات و4 معاهد للتدريب في 
ا¼مدادات اللوجستية والنقل في كل من مدينة تاوريرت، الدار 

البيضاء، طنجة، أغادير ومعهد متخصص في مهن معدات 
الطائرات وا¼مدادات اللوجستية في المطارات، ومعهدان 

لمهن ترحيل الخدمات اللوجستية بمدينتي فاس ووجدة، 
ومعهد متخصص في الصناعات الغذائية بمدينتي مكناس 

وفكيك. وقد تم االنتهاء من تنفيذ جميع المعاهد. 

إنشاء محطات كهرباء

92 مليون درهم
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 ا¼نتاج في 

المحطات الحرارية بمدن جرادة، المحمدية والقنيطرة، وإعادة 
تأهيل محطات العنفات الغازية والديزل بمدن العيون، أغادير، 

طانطان والداخلة.

المعدات الطبية لمستشفى محمد الّسادس

239 مليون درهم
يهدف المشروع إلى توفير التجهيزات والمعدات الطبية 

المتطورة الخاصة بالمستشفى الذي يعد من أهم المراكز 
الطبية في المغرب وغرب أفريقيا. وتبلغ مساحة المستشفى 
 ،Ç8.8 هكتار، فيما تصل طاقته االستيعابية إلى نحو 916 سرير
وذلك لتمكين سكان المنطقة من الحصول على خدمات ذات 
مستوى عال وتفادي تنقلهم للمراكز الصحية البعيدة، إضافة 

إلى رفع مستوى الخدمات الصحية في المنطقة.

مشاريع ا�سكان االجتماعي

829 مليون درهم
يتيح المشروع توفير مساكن في سبع مدن مغربية تخدم 
مئات اÙالف من العائالت من ذوي الدخل المحدود، وتشمل 
المشاريع ا¼سكانية: 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. 

ميناء المحمدية

21 مليون درهم
يهدف المشروع إلى تمويل وتطوير المحطة البترولية ورصيف 
رسو السفن في ميناء المحمدية بما يساهم في تعزيز كفاءة 

وسرعة عمليات مناولة الشحنات بالميناء. 

تزويد مدينة خريبكة بمياه الشرب

89 مليون درهم
يتضمن المشروع إنشاء محطة لمعالجة المياه في مدينة 

خريبكة والمدن المجاورة لها لتوفير المياه الصالحة للشرب 
لسكان تلك المدن، كما يتضمن المشروع إنجاز محطة ضخ 

إضافًة لمد قناة طولها 6 كيلومترات وقطرها 1.8 متر. 

تطوير طريق سيدي عالل البحراوي

25 مليون درهم
يشمل المشروع تأهيل وتوسعة الطريق الواصلة 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 ا¾سواق المحلية.

توسيع شبكات النقل الكهربائية

30 مليون درهم
يهدف المشروع المكتمل انجازه إلى مواكبة التنمية 

الصناعية، من خالل تلبية احتياجات المنشآت الصناعية من 
الطاقة الكهربائية، كما يعمل المشروع على الحد من اÙثار 
السلبية التي قد تحدثها هذه المنشآت على البيئة وصحة 
السكان في المناطق المجاورة لمراكز ا¼نتاج، من خالل الحد 

من تأثير االنبعاثات الغازية على البيئة.

القيمةالمشروعالقطاع
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المجموع 4,423 مليون درهم
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منحة دولة اإلمارات للمساهمة في برنامج تنمية دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية - البحرين )2013 - 2022( 

يحرص صندوق أبوظبي للتنمية على مساندة جهود الحكومة البحرينية ومساعدتهم على تحقيق العديد 
من المكتسبات والمنجزات في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتنموية وتجاوز التحديات المالية ووضع 
الخطط البرامج التنموية التي تساهم في عملية التمكين وتحقيق الرفاه االقتصادي والتنمية المستدامة 

في البحرين. حيث ساهم صندوق أبوظبي للتنمية بالتعاون مع الحكومة البحرينية في تمويل العديد من 
المشاريع االستراتيجية في قطاعات أساسية، إضافة إلى إنشاء مشاريع جديدة لدعم البنية التحتية وتحقيق 

التنمية المستدامة.

وفي هذا اإلطار قام الصندوق خالل عام 2019 بمتابعة تنفيذ سير عدد من المشاريع التنموية التي مولها في 
البحرين ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تساهم فيه دولة اإلمارات بمبلغ 

9.18 مليار درهم )2.5 مليار دوالر( على مدى عشر سنوات.

وقد تم بموجب هذه المنحة التي يديرها الصندوق اعتماد قائمة من المشاريع الحيوية الهادفة إلى دعم 
االقتصاد البحريني بقيمة بلغت 9.024 مليار درهم )2.4 مليار دوالر( إجمالي قيمة المنحة.

وتتركز المشاريع التي تشملها المنحة على البنية التحتية، وتحديدا في قطاعات اإلسكان والمياه والصحة 
والنقل، لتساهم بذلك في دعم الجهود الدؤوبة لالرتقاء بمستوى معيشة الشعب البحريني وتحفيز النمو 

االقتصادي. وخالل األعوام السابقة حقق الصندوق بالتعاون مع الحكومة البحرينية تقدمًا كبيرًا في تنفيذ 
هذه المشاريع. 

وفيما يلي ملخص عن التوزيع القطاعي لتلك المشاريع:

يعتبر القطاع الصحي من القطاعات الهامة التي 
ركز عليها الصندوق من ضمن هذه المنحة، 
حيث يعد تطوير القطاع الصحي من األهداف 

االستراتيجية للحكومة البحرينية، وقد ساهم 
الصندوق في تمويل إنشاء مركز القلب في 

البحرين 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 التابعة له والمرافق الخدمية األخرى.

القطاع الصحي

ساهم الصندوق في تعزيز دور القطاع التعليمي 
من خالل إنشاء مشروع وقف تجاري لدعم معهد 

خليفة وذلك بهدف ضمان استمرارية المعهد 
في تقديم خدماته التعليمية للسكان ضمن 

أفضل المعايير التعليمية الحديثة، وبلغت قيمة 
المشروع 36.7 مليون درهم.

القطاع التعليمي

تحسين وتطوير شبكات نقل المياه استأثرت 
على اهتمام الصندوق في المشاريع التي قام 

بتمويلها في مملكة البحرين حيث ساهمت 
المشاريع الممولة في تحقيق اهداف الحكومة 

البحرينية لطوير هذا القطاع االستراتيجي والذي 
يخدم شريحة واسعة من المواطنين في البحرين 

وبلغت قيمة المشاريع الممولة في هذا القطاع 
حوالي 637 مليون درهم.

قطاع المياه

يساهم توفير شبكة نقل ومواصالت حديثة في 
دفع عجلة التنمية االقتصاد وتحقيق األهداف 

التنموية، حيث يمهد هذا القطاع الطريق لتطور 
العديد من القطاعات التنموية األخرى، ومن 

هذا المنطلق مول الصندوق مشروع تطوير 
مـطار البحــرين الــدولي، وتوسـعة وتطــوير 

طــريق الشــيخ زايد في البحرين بقيمة اجمالية 
تبلغ 4 مليار درهم، وكان لهذين المشروعين 

االستراتيجيين أهمية خاصة في تحقيق نهضة 
تنموية في قطاع النقل والمواصالت البحريني.

قطاع النقل والمواصالت

لعــب الصندوق دورًا هامًا في تحقيق أهداف 
وبرامــج الحكومة البحرينية فيما يتعلق بتطوير 

قطاع اإلســكان وتوفير الوحدات السكنية 
المالئمة للمواطنين البحرينيين، حيث ســاهم 
الصندوق في تمويل ثالثة مشــاريع استراتيجية 
تضمنت تشــييد آالف الوحدات السكنية بقيمة 

اجماليــة بلغت 3.3 مليار درهم، باإلضافة 
إلى أعمال دفان شــرق سترة والهادفة إلى 

تهيئة المنطقة الســتيعاب الوحدات السكنية 
المقرر إنشــاؤها، فضاًل عن المرافق الخدمية 

والمجتمعية المصاحبة لتك المشــاريع.

القطاع اإلسكاني
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2020 2018

محطة معالجة مياه الصرف الصحي

450 مليون درهم
تطوير شبكة المياه

187 مليون درهم
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 صحية لسكان 
المدينة الشمالية.

يهــدف المشــروع إلــى تلبيــة الطلــب المتنامــي على 
الميــاه الناتــج عــن التوســعات العمرانيــة فــي البحرين 

ضمــن مشــروع تطويــر شــبكات نقــل المياه، كمــا يتضمن 
إنشــاء محطــات للضــخ والتوزيــع في كل مــن منطقة 

الحــد والمحــرق ومحطتيــن للتوزيــع فــي كل مــن منطقة 
البســيتين والجفيــر. وتشــمل كل محطــة علــى 3 خزانــات 

بســعة 5 مالييــن جالون. 	.9 مليار درهم إجمالي المنحة

7
مشاريع

4.8
مليار درهم

2014-2013

2
مشروعان

3.9
مليار درهم

2016-2015

1
مشروع

36.7
مليون درهم

2017

2
مشروعان

27.6
مليون درهم

158
مليون درهم

2019

الباقي من 
المنحة

الباقي من 
المنحة

الخطة الزمنية لتخصيص المنحة

158
مليون درهم

توسعة طريق الشيخ زايد

337 مليون درهم
يهدف المشروع إلى توسعة وتطوير طريق الشيخ زايد، 
الذي يعد أحد الطرق الرئيسية في البحرين لرفع طاقته 

االستيعابية لتتجاوز 50 ألف مركبة يوميا، لتخفيف االزدحام 
المروري على التقاطعات الواقعة ضمنه. ويشمل المشروع 
زيادة عدد مسارات الطريق الى ثالثة مسارات في كل اتجاه، 

وإعادة هندسة الطريق من النواحي الفنية لتحقيق إنسيابية 
أكبر في حركة المرور.

مركز القلب

749 مليون درهم
يعمل المشروع على تلبية الطلب المتزايد على المراكز 
المتخصصة في أمراض القلب، حيث يشمل إنشاء مركزًا 

متخصصًا بطاقة استيعابية تبلغ 148 سريرًا.

باإلضافة إلى العيادات التابعة له والمرافق الخدمية، كما 
يشمل المشروع تزويد المستشفى بأحدث التجهيزات 

الطبية، وقد تم إنجاز 95% من األعمال اإلنشائية.

أعمال دفان شرق سترة

914 مليون درهم
يتضمن المشروع توفير البنية التحتية الآلزمة لمنطقة شرق 

الحد وسترة من خالل استصالح األراضي وتوسيع الرقعة السكنية 
الستخدامها لإلسكان والخدمات االجتماعية األخرى، حيث من 

المتوقع أن تستوعب تلك المنطقة حوالي 4,500 وحدة سكنية. 
ويشمل المشروع الذي تم االنتهاء من تنفيذه على أعمال جرف 
ودفان واستصالح ما مساحته 800 هكتار، إضافة إلنشاء البنية 

التحتية الآلزمة لتنفيذ عدد من الجسور والطرق لتسهيل 
الوصول إلى المنطقة، وتوفير المساحات الالزمة لبناء محطات 

نقل الكهرباء والماء وغيرها من المرافق االجتماعية والسكنية.

الوحدات السكنية بالمدينة الشمالية

117,	 مليار درهم
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.

المشاريع المعتمدة خالل عام 013	 - 019	

الوحدات السكنية بمدينة خليفة

300 مليون درهم
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 توفير جميع الخدمات والبنية التحتية 

والمرافق الرئيسية التي تخدم المدينة. 

مبنى تجاري

36.7 مليون درهم
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 محترفة، كما يوفر المعهد أيضًا برامج 

تعليمية وتدريبية لخدمة جميع شرائح المجتمع البحريني 
لتمكينهم من مواكبة التطور التكنولوجي.
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القيمةالمشروعالقطاع

ا�سكان

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 القلب . 6

749المجموع الفرعي

النقل 
والمواصالت

337توسعة طريق الشيخ زايد. 7

3,746توسعة مطار البحرين . 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 2019-2012
(المبالغ بالمليون درهم إماراتي)

توسعة مطار البحرين

3.746 مليار درهم
يشــمل المشــروع توســعة مطــار البحريــن الدولــي بقيمــة 3.7 مليار درهم الســتيعاب ا¾عــداد المتزايدة من المســافرين، حيث 
يســهم المشــروع فــي دعــم خطــط وبرامــج التنمية التــي تعمــل عليها مختلــف القطاعات فــي البحرين. ويتضمن المشــروع 

إنشــاء مبنــى جديــد للمســافرين بمســاحة إجماليــة تبلــغ 177,000 متــرا مربع، وصاالت مميــزة للمســافرين وبوابات جديدة 
للقادميــن والمغادريــن. كمــا ســيضم المشــروع ا¾نظمــة المســاندة للخدمات ا¾رضيــة والمرافق الالزمــة وأعمال البنــى التحتية.
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 أوزبكستان

ا°مارات

مصر

أبوظبي أوزبك لالستثمار
نسبة المساهمة

%75

مزارع العين لÂنتاج الحيواني
نسبة المساهمة

%24.6

أبوظبي لالستثمارات السياحية
نسبة المساهمة

%84.3

أدنوك للتوزيع
نسبة المساهمة

%0.3

أنشأ صندوق أبوظبي للتنمية شركة أبوظبي أوزبك لالستثمار بالشراكة مع 
صندوق ا£وزبكي للتنمية والتعمير كشركة قابضة لالستثمار في قطاعات 

متعددة في  أوزبكستان، حيث يبلغ رأسمال الشركة 100 مليون دوالر وتهدف 
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 لçنتاج الحيواني من أبرز الشركات الرائدة على 
 مستوى دولة ا�مارات العربية المتحدة والمنطقة على حد سواء، والتي 

تأسست في عام 1981، حيث تمتلك مزارع لØبقار 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.

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 وا£قصر.

جاء استثمار الصندوق في شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك 
للتوزيع) التي تأسست في عام 1973 كأول شركة مملوكة لحكومة دولة 

 Éا�مارات العربية المتحدة، باعتبارها إحدى أكبر شركات البترول وأكثرها ابتكار
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 لØوراق المالية، وتعتبر من ا£سهم ا£كثر نشاطÈ من 
حيث الحجم والقيمة.

الشركات التي يساهم فيها الصندوق

13
شركة استثمارية 

 10.9
مليار درهم إجمالي السندات والودائع

 4
محافظ خاصة

االستثمارات
يقوم الصندوق بأنشطة استثمارية متنوعة لتعزيز التنمية 

االقتصادية المستدامة، حيث يستثمر الصندوق في شركات 
قائمة داخل دولة ا�مارات وفي الدول النامية، إضافَة إلى 

تمويل استثمارات القطاع الخاص الوطني لتحقيق سياسة 
التنويع االقتصادي. 

ويحرص الصندوق من خالل استثماراته المتنوعة على ضمان 
االستقرار االقتصادي، وتحقيق التنمية االقتصادية في الدول 

النامية، كما تعمل االستثمارات على توفير فرص عمل 
وتحسين مستوى المعيشي لسكان الدول التي تنشط فيها 

تلك االستثمارات.

و£همية االستثمارات في تحقيق النمو االقتصادي وانتعاش 
الحركة االقتصادية من خالل زيادة الدخل القومي للدول 
وتوفير العمالت ا£جنبية، يحرص الصندوق على توجيه 

استثماراته في مشاريع تتمتع بآفاق نمو مستقبلي، لضمان 
تحقيقها ا£هداف االقتصادية والمالية المتوخاة منها، إضافة 

إلى ضرورة أن تكون ضمن قطاعات أساسية ذات تأثيرات 
 Éشمولية في النشاط االقتصادي المحلي، بحيث تلعب دور

في تحفيز النمو واالستثمار سواء ضمن القطاع نفسه أو في 
قطاعات ذات عالقة. 

وتتميز محفظة الصندوق االستثمارية بتنوعها من حيث 
الودائع والسندات والمساهمات الرأسمالية وتتوزع استثمارات 

الصندوق على عدة دول في قارتي آسيا وأفريقيا، وقد شهد 
عام 2019 ارتفاعÈ في عدد الشركات والمحافظ االستثمارية 
التي يساهم فيها الصندوق لتصل بنهاية عام 2019 إلى 

17 شركة ومحفظة خاصة، أبرزها هي مساهمة الصندوق في 
شركة أبوظبي أوزبك لالستثمار بقيمة 100 مليون دوالر. كما 

وصل إجمالي السندات والودائع إلى 10.9 مليار درهم.
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تونس المغرب

اتصاالت المغرب
نسبة المساهمة

%4.6

الدراسات والتنمية لسوسة 
الشمالية

نسبة المساهمة

%3	.3

رباب
نسبة المساهمة

%8	.8
الشبكة التونسية للسيارات 

والخدمات
نسبة المساهمة

%9.3
أسمنت المغرب

نسبة المساهمة

%4.8

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 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.

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 الشبكة التونسية للسيارات والخدمات في عام 1997، وتم إدراجها في 
سوق األوراق المالية التونسية في عام 2007. ويتمثل نشاط الشركة في بيع 

السيارات الجديدة من نوع “رينو” وتوفير قطع الغيار والخدمة لها. وتعد “أرتاس” 
الشركة األم لثالث شركات فرعية هي “أرثيفرو” )الشبكة التونسية للسيارات 

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

تعتبر إسمنت المغرب من أكبر منتجي اإلسمنت في المغرب، وتتضمن 
األنشطة األساسية للشركة إنتاج وتوزيع اإلسمنت ومشتقاته. وتمتلك الشركة 
ثالثة مصانع في أغادير، وآسفي، ومراكش، ووحدة كسارات في العيون ووحدة 

للتغليف في الجرف األصفر. وتمتلك الشركة أيضا أسهمًا في شركة السويس 
لإلسمنت أحد أكبر منتجي اإلسمنت في مصر. وأصبحت إسمنت المغرب شركة 
تابعة لمجموعة هيدلبرغ لإلسمنت بعد أن قامت إسمنت هيدليبرغ باالستحواذ 

على مجموعة إيتال سيمنتي في عام 2016.

السودان

ُعمان

النمسا

بنغالديش

الظبي للتنمية المحدودة
نسبة المساهمة

%100

أسمنت ريسوت
نسبة المساهمة

%15

مركز المؤتمرات
نسبة المساهمة

%7.5
اإلمارات وبنغالديش لالستثمار

نسبة المساهمة

%60

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.

تعد شركة إسمنت ريسوت أحد أعرق شركات اإلسمنت في المنطقة، حيث 
تأسست في عام 1981، وتنتج الشركة اإلسمنت العادي البورتالندي، واإلسمنت 

المستعمل في آبار النفط، وتسوق إنتاجها في ُعمان واألسواق اإلقليمية المجاورة.

يعد 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.

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.
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جنوب شرق آسيا

دول جنوب غرب افريقيا

جنوب أفريقيا

قوادرية كابيتال
نسبة المساهمة

%5

صندوق البنوك ا�فريقية
نسبة المساهمة

%11

إيثوس
نسبة المساهمة

%2.9

أكتس
نسبة المساهمة

%6.5

قام الصندوق باالستثمار في المحفظة الخاصة قوادرية كابيتال بنسبة %5 
وهو صندوق استثماري خاص ومستقل يركز على االستثمار في قطاع الرعاية 
الصحية في عدد من أسرع اقتصاديات العالم نموÇ في دول 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 ا¾فريقية وتنمية وتطوير ا¾نظمة المالية السائدة فيها من 
خالل المساهمة في هذه البنوك.

قام الصندوق باالستثمار في المحفظة الخاصة ”إيثوس“ كونها محفظة جنوب 
أفريقية رائدة تتمتع بخبرات نوعية متميزة تمتد إلى أكثر من 34 عامÆ في 

مختلف مجاالت االستثمار. حيث تركز نشاطها على تملك حصص في شركات 
متوسطة وكبيرة.

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 ا¾صول من 

خالل فئات ا¾صول من ا¾سهم الخاصة والطاقة والبنية التحتية والعقارات.

المساهمات الرأسمالية حتى عام 2019المحافظ التي يساهم فيها الصندوق
الشركات التي يساهم فيها الصندوق

(المبالغ بالمليون درهم إماراتي)

المحافظ التي يساهم فيها الصندوق
(المبالغ بالمليون درهم إماراتي)

نسبة المساهمةالقطاعاسم الشركةالدولة

75%شركة قابضةأبوظبي أوزبك لالستثمار أوزبكستان

ا�مارات
24.6%الزراعة والثروة السمكيةمزارع العين لãنتاج 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%القابضةا¼مارات وبنغالديش لالستثماربنغالديش

تونس
32.3%السياحةالدراسات والتنمية لسوسة الشمالية

9.3%السياراتالشبكة التونسية للسيارات والخدمات

15%الصناعةأسمنت ريسوتُعمان

7.5%العقاراتمركز المؤتمراتالنمسا

نسبة المساهمةالقطاعاسم الشركةالدولة

جنوب شرق آسيا
5%المحافظ الخاصةقوادرية كابيتال

6.5%المحافظ الخاصةأكتس

11%المحافظ الخاصةصندوق البنوك ا¾فريقيةدول جنوب غرب افريقيا

2.9%المحافظ الخاصةإيثوسجنوب أفريقيا
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30 دولة أفريقية
بوركينا فاسو. 1
الكونغو . 2
ليسوتو. 3
بنين. 4
بوروندي. 5
الرأس األخضر. 6
غينيا. 7
غينيا - بيساو. 8
كينيا. 9

مدغشقر. 10

مالوي. 11
مالي. 12
موريشيوس. 13
النيجر. 14
رواندا. 15
السنغال. 16
سيشيل. 17
الكونغو - برازافيل. 18
غامبيا. 19

أوغندا. 20

إريتريا. 21
تنزانيا . 22
سيراليون. 23
أثيوبيا . 24
جنوب السودان. 25
سوزيرالند. 26
توغو. 27
تشاد. 28
الكاميرون. 29
ليبيريا. 30

17 دول أخرى
الجبل األسود. 1
ألبانيا. 2
مالطة. 3
تركيا. 4
بيالروسيا. 5
صربيا. 6
كوبا. 7
جزر سانت فنسنت . 8

وغرينادينز

جمهورية األرجنتين. 9
إيطاليا. 10
أنتيغوا وبربودا. 11
كولومبيا. 12
البهاما . 13
بربادوس . 14
دومينيكا. 15
غيانا. 16
االتحاد الروسي. 17

0	 دولة عربية
مصر . 1
األردن. 2
موريتانيا. 3
البحرين. 4
المغرب. 5
فلسطين. 6
الجزائر. 7
جيبوتي. 8
لبنان. 9

 السودان. 10

اليمن. 11
الصومال. 12
ُعمان. 13
سوريا. 14
تونس . 15
االّتحاد الُقُمري. 16
اإلمارات . 17
العراق. 18
ليبيا. 19

السعودية. 20

7	 دولة آسيوية
سري النكا . 1
أفغانستان . 2
باكستان. 3
تونغا. 4
ماليزيا. 5
منغوليا. 6
بنغالديش . 7
أرمينيا. 8
أذربيجان. 9

الهند. 10

إندونيسيا. 11
كازاخستان. 12
المالديف. 13
طاجيكستان. 14
تركمانستان. 15
قيرغيزستان. 16
توفالو. 17
فيجي. 18
كريباتي . 19

فنواتو. 20

سماو. 21
جزر مارشال. 22
ناورو. 23
باالو. 24
جزر سليمان. 25
واليات ميكرونيسيا المتحدة. 26
أوزبكستان. 27

 27
دولة آسيوية

 20
دولة عربية

 30
دولة أفريقية

 17
دولة أخرى

خارطة الدول المســتفيدة
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دعم االقتصاد الوطني4
68 دعم الشركات الوطنية 

69 مكتب أبوظبي للصادرات 



دعم الشركات الوطنية
يحرص صندوق أبوظبي للتنمية على تسخير كافة الجهود وا�مكانات لدعم الشركات الوطنية وتمكينها من توسيع نطاق 
نشاطها ودخولها £سواق عالمية جديدة، وذلك إيمانÈ منه بأهمية دور القطاع الخاص في تعزيز أداء االقتصاد الوطني وزيادة 

تنافسيته على المستويين ا�قليمي والدولي. حيث عمل الصندوق على تمكين الشركات الوطنية ا�ماراتية من تنفيذ وتطوير 
المشاريع في الدول المستفيدة من تمويالته، كما وظف الشراكات والمبادرات التي أطلقها لتعزيز مكانة تلك الشركات وإيجاد 

فرص استثمارية لها في العديد من الدول، حيث يرتبط الصندوق بعالقات وطيدة واستراتيجية مع 94 دولة، وشراكات مميزة 
ساهمت في دعم الشركات الوطنية وإشراكها في تنفيذ المشاريع الممولة من قبل الصندوق. 

ولتعزيز دور الشركات الوطنية وتوفير فرص استثمارية لها للدخول في شراكات مع الدول المستفيدة من تمويالت الصندوق، 
يعطي نظام مناقصات مشروعات المنح ا£فضلية 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 
وخالل عام 2019 مول الصندوق مشروعين لشركتين اماراتيين وهما مشروع مصنع السكر في مصر، ومشاريع تطويرية تنفذها 

شركة أبوظبي لالستثمارات السياحية في مصر.

مصر
شركة مصنع السكر

مشروع: تصنيع السكر

شركة أبوظبي لالستثمارات السياحية
مشروع: تمويل المشاريع التطويرية

يهدف المشروع إلى إنشاء مصنع سكر في مصر يساهم في دعم االقتصاد الوطني المصري وتحقيق االكتفاء الذاتي من هذه 
السلعة االستراتيجية كما انه يعمل على خلق الوظائف وتشغيل القطاعات المساندة ا£خرى.

يهدف المشروع إلى تطوير وتأهيل المباني والمرافق السياحية المملوكة لشركة أبوظبي لالستثمارات السياحية، كما تقوم 
الشركة بتطوير المعالم السياحية للفنادق والتوسعة في أصولها لتعزيز عوائدها االستثمارية في القطاع السياحي المصري. 

مشاريع الشركات الوطنية الممولة من الصندوق

أهداف ”أبوظبي للصادرات“

تقديم تسهيالت ائتمانية 
 للمشترين الخارجين، 

يصعب توفيرها من خالل 
 البنوك المحلية لدولة 
ا�مارات العربية المتحدة.

تعزيــز القدرة 
التنافســية للصــادرات 
الوطنيــة غيــر النفطية 

ومســاعدتها علــى النفاذ 
فــي ا£ســواق العالمية.

بنــاء اقتصــاد متنوع 
ومســتدام وبناء 

شــراكات تجاريــة على 
المســتوى العالمــي.

إعطاء المصدرين الفرص 
والثقة لدخول أسواق 

جديدة

حماية الشــركات 
الوطنيــة مــن مخاطر 

عدم الســداد أو الـــتأخر 
فــي تســديد الدفعات.

جاء تأسيس مكتب أبوظبي للصادرات تماشيÈ مع التوجهات واالستراتيجيات االقتصادية التي انتهجتها دولة ا�مارات العربية 
المتحدة لدعم سياسة التنويع االقتصادي التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في االقتصاد الوطني، والدفع 

بتنويع مصادر دخل االقتصاد في ا�مارات.

وقد أطلق صندوق أبوظبي للتنمية في سبتمبر 2019 ”مكتب أبوظبي للصادرات“ بهدف دعم المصدرين ا�ماراتيين وتشجيعهم 
على تنمية معدالت صادراتهم في ا£سواق العالمية، مما يساهم في دعم نمو االقتصاد الوطني لدولة ا�مارات، حيث يقوم المكتب 

بتوفير مجموعة متكاملة من الحلول تتمثل بتوفير تمويالت وضمانات للمستوردين والمشتريين الخارجيين من القطاعين العام 
والخاص الراغبين في استيراد السلع والخدمات من الشركات ا�ماراتية.

مكتب أبوظبي للصادرات

AbuDhabiExports AbuDhabiExportswww.adfd.ae/adex AbuDhabiExports
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الحلول التمويلية التي يقدمها أبوظبي للصادرات 

التمويل المباشر 

تقديم قرض مباشر إلى مستورد 
أجنبي )حكومة/خاص( الراغب بشراء 
سلع أو خدمات ذات منشأ إماراتي.

ضمان السداد لمؤسسة مالية 
لتقديم قرض إلى مستورد أجنبي 
الراغب بشراء سلع أو خدمات ذات 

منشأ إماراتي.

الضمانات

التمويل غير المباشر

فتح خط ائتمان مع مؤسسات المالية 
المحلية في الدول المستوردة بهدف 
اقراض المستورد الراغب بشراء سلع 

أو خدمات ذات منشأ إماراتي.

القروض

الســلــــع والــخــدمــات الــمــمــولــة

 البنية 
التحتية 

ومشاريع البناء.

عقود التوريد 
)السلع االستهالكية 

والرأسمالية(.

الخدمات 
االستشارية 

والخدمات األخرى.

شــــروط التمـويـل

يمكن أن تصل نسبة تمويل 
المكتب إلى 90% حسب نوع 
التمويل المستخدم ومخاطر 

وطبيعة كل عملية.

العملة المستخدمة في 
البرنامج هي الدرهم االماراتي 

أو الدوالر األمريكي.

ال تشمل خدمات المكتب 
صادرات النفط الخام.

يجب أن يكون المقترض 
مشتري خارجي ومستوفي 

شروط الجدارة االئتمانية.

يجب أن تكون السلعة/الخدمة 
ذات منشأ اماراتي.

القروض
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مبادرات قطاع الطاقة المتجددة5
 مبادرة الصندوق لدعم مشاريع 

74 الطاقة المتجددة بالتعاون مع ”آيرينا“ 

 الصندوق ا�ماراتي الكاريبي 
80 لدعم مشاريع الطاقة المتجددة 



350
مليون دوالر 

26
دولة مستفيدة

7 
دورات تمويلية

 208
ميغاواط من الطاقة المنتجة

 32
مشروعÈ للطاقة المتجددة

نيبال

تشاد

سانت لوسيا

كوبا

بوركينا فاسو

 محطة ترقية إنتاج 
الغاز العضوي

 محطة للطاقة 
الشمسية

 محطة تروماسي 
للطاقة الشمسية 

 حقول الطاقة 
الشمسية

 محطة للطاقة 
الشمسية

يهدف مشروع تمويل محطة ترقية إنتاج الغاز العضوي في نيبال والذي موله 
الصندوق بقيمة 37 مليون درهم (10 ماليين دوالر) إلى بناء 20 معمًال كبيرÉ على 

مدى خمس سنوات �نتاج ما يقارب 30 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، 
كما يساهم المشروع في توفير 25 قيقاواط من الطاقة الكهربائية وتخفيض 

انبعاثات الغازات الدفيئة وتقليل االعتماد على الوقود ا£حفوري.

يعمــل مشــروع محطة للطاقة الشمســية في تشــاد، علــى توفير الطاقة 
الكهربائية بســــعة 6 ميغــــاواط، حــــيث سيســــتفيد من المشروع أكثر من 
215 ألف نســمة في 6 مدن رئيســية، إضافة إلى دور المشــروع في خلق فرص 

عمل دائمة للســكان.

يساهم مشروع محطة تروماسي للطاقة الشمسية، وتخزين البطاريات وإقامة 
أنظمة للطاقة الشمسية في سانت لوسيا، بسعة 10 ميغاواط، في تحقيق 

سياسة الطاقة الوطنية الخاصة بسانت لوسيا، وذلك من خالل استخدام الموارد 
الطبيعية لتوليد وإنتاج الطاقة المتجددة محليÈ، وتقليل استهالك وقود الديزل.

يهدف المشروع إلى دعم قطاع الطاقة والحد من استهالك الوقود العضوي 
وخفض مستوى االنبعاثات الكربونية، وتأمين الطاقة من مصادر متجددة 

 ومستدامة، يتكون المشروع من تركيب 4 حقول للطاقة الشمسية بسعة 
14.3 ميغاواط، لتغذية الشبكة المحلية لجزيرة خوفينتود، ويعمل المشروع على 

الحد من استهالك الوقود العضوي وخفض االنبعاثات الكربونية.

يعمل المشروع على إقامة محطة للطاقة الشمسية بقدرة 3 ميغاواط، ويهدف 
إلى تزويد حوالي 150 قرية ريفية بالكهرباء يستفيد منها 35 ألف نسمة، 

ويساهم الصندوق بتمويله بقيمة 20 مليون درهم. كما يساهم المشروع في 
تحسين المستوى المعيشي للمزارعين من خالل توفير الكهرباء وتخفيض 

تكلفة إنتاج وتعبئة وتخزين المنتجات الزراعية.

37 مليون درهم

55 مليون درهم

55 مليون درهم

73.4 مليون درهم

20 مليون درهم

مبادرة الصندوق لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون 
مع ”آيرينا“

مشاريع الدورة التمويلية السابعة مع ”آيرينا“

شــكلت المبادرة النوعية التي أطلقها صندوق أبوظبي 
للتنميــة عــام 2013، بالتعاون الوكالة الدولية للطاقة 

المتجددة ”آيرينا“ محركÈ رئيســيÈ لجهود تطوير قطاع الطاقة 
المتجددة في الدول النامية وعلى مدى ســبع دورات تمويلية 

من عمر المبادرة مول الصندوق 32 مشــروعÈ من مشــاريع 
الطاقة المتجددة بســعة 208 ميغاواط وبقيمة اجمالية بلغت 

نحو 1.285 مليار درهم (350 مليون دوالر أمريكي) اســتفادت 
منها 26 دولة.

وساهمت المبادرة بدعم مشاريع الطاقة المتجددة وتمكين 
الدول النامية من الحصول على التمويل الالزم لتنفيذ مشاريع 

الطاقة المتجددة ومواجهة الطلب المتزايد على مصادر 
الطاقة، إضافة إلى تحسين سبل المعيشة للسكان وتحقيق 

التنمية المستدامة. كما عملت المبادرة على تمكين الدول 
النامية من إنتاج الطاقة الكهرباء من مصادر متجددة وبأسعار 

وافــق الصنــدوق ضمــن الدورة التمويلية الســابعة علــى تخصيص 384 مليون درهم، ما يعادل (105 ماليين دوالر أمريكي) لتمويل 
ثمانية مشــاريع من مشــاريع الطاقة المتجددة بســعة 43 ميغاواط في كل من نيبال، تشــاد، ســانت لوسيا، كوبا، بوركينافاسو، 

ســانت فينسنت والغرينادين، المالديف وأنتيغوا وبربودا.

معقولة تخدم المجتمعات ذات الدخل المنخفض بحيث تنعم 
مئات القرى الصغيرة بالكهرباء التي كانت تفتقر لها. 

وقد ساهمت ا�مدادات الموثوقة والمستدامة ومعقولة 
التكلفة إلى إدخال تحسينات جوهرية على جودة الخدمات 

الصحية والتعليمية، إضافة إلى دورها الهام في الحفاظ 
على البيئة وتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، 
والمساهمة في الحد من انتشار 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، الدول 
الجزرية الصغيرة النامية.
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سانت فنسنت 

المالديف

أنتيغوا وبربودا

ألواح الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية 

 محطة تحويل 
النفايات إلى طاقة

 محطة لتوليد
الطاقة الهجين 

يهدف المشروع الذي يساهم الصندوق بتمويله بقيمة 37 مليون درهم إلى الحد 
من استهالك الوقود العضوي وخفض مستوى االنبعاثات الكربونية والتحويل 

إلى مصادر الطاقة المتجددة لخفض تكاليف التشغيل، ويشمل المشروع إنشاء 
ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية في موقعين في سانت فنسنت بسعة 

تبلغ حوالي 2.5 ميغاواط لكل منهما.

يشمل المشروع إنشاء محطة تحويل النفايات إلى طاقة في مدينة أدو في 
المالديف، حيث يساهم الصندوق بتمويل المشروع بقيمة 51 مليون درهم، 

ويعمل المشروع على توفير حوالي 1.5 ميغاواط من الطاقة المتجددة من خالل 
حرق النفايات وتوليد الكهرباء لتحلية المياه، وذلك بهدف تقليل االعتماد على 

الوقود المستورد، كما سيساعد المشروع أيضا بالتقليل من حجم النفايات 
بنسبة %10.

يعمــل مشــروع محطــة لتوليــد الطاقــة الهجين لتحلية المياه في والذي يســاهم 
الصنــدوق بتمويلــه بقيمــة 55 مليــون درهم ويهدف المشــروع إلى إنتاج حوالي 

8 ميغــاواط مــن الطاقــة الكهربائية باســتخدام هجين من الطاقة الشمســية 
وطاقــة الرياح لخدمة حوالي 90 ألف شــخص.

37 مليون درهم

51 مليون درهم

55 مليون درهم

مشاريع الدورة التمويلية السابعة
(المبالغ بالمليون درهم إماراتي)

القيمةالمشروعالدولة

37محطة ترقية إنتاج الغاز العضوينيبال

55محطة للطاقة الشمسيةتشاد

55محطة تروماسي للطاقة الشمسيةسانت لوسيا

73.4حقول الطاقة الشمسيةكوبا

20محطة للطاقة الشمسية بوركينا فاسو

37ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئيةسانت فنسنت

51محطة تحويل النفايات إلى طاقةالمالديف

55محطة لتوليد الطاقة الهجين أنتيغوا وبربودا

المجموع | 383.4 مليون درهم
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جزر مارشال

جزر سليمان

نيبال

إيران

تشاد

الرأس ا�خضر

ليبيريا

السنغال

توغو

سيراليون

النيجر

رواندا

بوركينا فاسو

مالي

موريتانا

ساموا

المالديف

سيشل

موريشيوس

شبكات للطاقة الشمسية الكهروضوئية

الطاقة الكهرومائية

محطة ترقية إنتاج الغاز العضوي

طاقة الرياح والطاقة الشمسية

محطة للطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية والرياح

الطاقة الكهرومائية

الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية الكهروضوئية

الطاقة الشمسية الكهروضوئية

الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية الهجينه

الطاقة الشمسية والرياح

طاقة الرياح

محطة للطاقة الشمسية

تحويل النفايات الى طاقة

الطاقة العضوية

محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية

4.6 ميغاواط

20 ميغاواط

25 قيقاواط

2 ميغاواط

5 ميغاواط

6 ميغاواط

2.1 ميغاواط

2 ميغاواط

30 ميغاواط

6 ميغاواط

2.1 ميغاواط

7.5 ميغاواط

3.6 ميغاواط

4 ميغاواط

1 ميغاواط

1 ميغاواط

3 ميغاواط

1.5 ميغاواط

3 ميغاواط

4 ميغاواط

5 ميغاواط

10 ميغاواط

الدورة التمويلية ا�ولى

تخصيص 41 مليون دوالر

6 مشاريع
19 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

الدورة التمويلية الخامسة

تخصيص 25 مليون دوالر

2 مشروعين
17.5 ميغاواط

الدورة التمويلية السادسة

تخصيص 31 مليون دوالر

3 مشاريع
37.3 ميغاواط

الدورة التمويلية السابعة

تخصيص 105 مليون دوالر

8 مشاريع
47.8 ميغاواط

تحويل النفايات الى طاقة

الطاقة الشمسية الكهروضوئية

نتائــج مبــادرة الصندوق لدعم مشــاريع الطاقة المتجددة 
بالتعــاون مع أيرينا

الدورة التمويلية الخامسة

اكوادور ا�رجنتين

سانت لويسيا غيانا

سانت فنسنت وجزر غرينادين

أنتيغوا وبربودا

الطاقة الكهرومائية الطاقة الكهرومائية

محطة تروماسي للطاقة الشمسيةالطاقة الشمسية

طاقة الرياح والطاقة الشمسية الطاقة الشمسية والرياح

محطة لتوليد الطاقة الهجين

ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية

3.4 ميغاواط 7 ميغاواط

8 ميغاواط

5 ميغاواط

10 ميغاواط5.2 ميغاواط

10 - 15 ميغاواط

الطاقة الشمسيةكــوبـا

حــقـول الطاقة الشمسية

15 ميغاواط

14.3 ميغاواط

4 ميغاواط
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بتكلفة ميســورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمســتدامة والهدف الثالث عشــر المعني باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي 
لتغيــر المنــاخ وآثــاره. كما تدعم هذه المبادرة بشــكل مباشــر تمكين المرأة في مجال الطاقــة المتجددة من خالل توفير فرص عمل 

مناسبة لها.

يعتبر صندوق ا�مارات الكاريبي أحد أكبر مبادرات المنح الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة في منطقة الكاريبي وهو مبادرة مشتركة 
بين كٍل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي المعنية بإدارة المبادرة وصندوق أبوظبي للتنمية الجهة الممولة لمشاريع، وشركة 

أبوظبي لطاقة المستقبل ”مصدر“ التي تضطلع بمسؤولية تنفيذ المشاريع بالتعاون مع حكومات تلك الدول.

الصندوق ا
ماراتي - الكاريبي لدعم مشاريع 
الطاقة المتجددة

تواصل مبادرة الصندوق ا�ماراتي الكاريبي لدعم مشاريع 
الطاقة المتجددة في دول جزر الكاريبي منذ انطالقتها عام 

2017 إحراز تقدمÈ ملحوظا سواء على صعيد اختيار المشاريع 

أو تدشين المنجزة منها، حيث أعلنت وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي في عام 2019 وخالل ”أسبوع أبوظبي لالستدامة عن 

إطالق نتائج الدورة التمويلية الثالثة من صندوق الشراكة 
ا�ماراتي الكاريبي، حيث تم الموافقة على تمويل مشاريع في 

كل من جامايكا وكوبا وسورينام وترينيداد وتوباغو حيث 
يقوم صندوق أبوظبي للتنمية بإدارة التمويل وشركة مصدر 

بتنفيذ المشاريع. 

كما شهد عام 2019 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. تبلغ القدرة ا�نتاجية ا�جمالية للمشاريع الثالثة 2.35 
ميغاواط من الطاقة الشمسية و637 كيلوواط ساعة من 

سعة تخزين البطارية وتساهم جميعها في توفير استهالك 
ما يفوق 895 ألف ليتر من الديزل أي توفير نحو 1.1 مليون دوالر 

سنويا وتفادي إطالق نحو 2.6 مليون طن من ثاني أكسيد 
الكربون سويا.

وتســاهم المشــاريع الممولة ضمن مبادرة الصندوق ا�ماراتي-
الكاريبــي على تعزيــز أمن الطاقة والقدرة على مواجهة 

تبعــات التغيــر المناخي إلى جانب المســاهمة في توفير بيئة 
مناســبة تساعد على اســتقطاب المزيد من االستثمارات 

وخلق فرص عمل جديدة لســكان تلك الجزر، إضافًة إلى دورها 
الهــام في دعم تحقيق أهداف التنمية المســتدامة وعلى وجه 

الخصوص الهدف الســابع المعني بضمان حصول الجميع 

50 
مليون دوالر حجم المبادرة

16
دولة مستفيدة

3 
دورات تمويلية

الدول الممولة ضمن مبادرة الصندوق ا
ماراتي - الكاريبي 

سانت لويسا

الدومنيكانأنتيغوا وبربودا

هايتي

سانت فنسنت وغرينادين

غويانا

غرينادا

نيفيس

بيليز

سانت كيتس
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اجتماعــات ومشــاركات محلية وعالمية

عقد مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية اجتماعه لعام 2019 برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق. وناقش االجتماع نشاط الصندوق التنموي واالستثماري ومراحل إنجاز 

المشاريع الممولة من قبل الصندوق في عدد من الدول المستفيدة، والخطط المستقبلية، كما وافق المجلس على تمويل خمسة 
مشاريع تنموية في 5 دول مختلفة، بقيمة اجمالية تبلغ نحو 719 مليون درهم.

شارك الصندوق في االجتماع السنوي الرابع لمجلس محافظي البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية )AIIB( الذي عقد في 
لوكسمبورغ برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، محافظ دولة اإلمارات في البنك، وسعادة محمد السويدي 

مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، نائب المحافظ. ولقد شدد الصندوق خالل مداخلته في االجتماع الذي جاء تحت عنوان “التعاون 
والتواصل” على أهمية التعاون المشترك والتواصل الفعال لتعزيز الجهود وتكامل األدوار في سبيل تحقيق أقصى النتائج 
المرجوة في مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية في الدول النامية مما سيؤثر ايجابًا على تحقيق التنمية المستدامة.

شارك الصندوق في جلسة حوارية بعنوان “صناديق التنمية. 
توجهات استثمارية جديدة”. والتي عقدت على هامش 

فعاليات القمة العالمية للحكومات وناقشت الجلسة أهمية 
دور صناديق التنمية في دعم التنمية المستدامة من خالل 

تمويل وإدارة مشاريع التنمية والبنية التحتية الرقمية، وتعزيز 
دور القطاعات الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة.

ناقشت اللجنة الفنية لصندوق العيش والمعيشة خالل 
اجتماعاتها التي عقدت في مقر مؤسسة بيل وميلندا 

جيتس في العاصمة البريطانية لندن وبحضور صندوق 
أبوظبي للتنمية وممثلين عن جميع المانحين األعضاء 
في الصندوق، حيث تم مناقشة مستجدات العمل في 

المشروعات المعتمدة من قبل الصندوق والتي من شأنها أن 
تسرع من تحقيق التنمية المستدامة وتضاعف من قدرة الدول 

األقل نموًا للدفع قدما نحو النمو االقتصادي ورفع مستويات 
المعيشية لشعوبها.

ناقش منتدى المالية العامة في الدول العربية الذي عقد دورته الرابعة بمشاركة الصندوق آفاق السياسات المالية والنقدية في 
الدول العربية، إضافة لتعزيز حوكمة السياسات المالية العربية وضمان مواكبتها ألحدث التوجهات العالمية في هذا القطاع، كما 

تطرق المنتدى لمناقشة إدارة الدين العام في الدول العربية ووضع االستراتيجيات واآلليات المناسبة للتنسيق بين السياسات 
المالية والنقدية، ولقد عقد المنتدى خالل فعاليات القمة العالمية للحكومات.

على هامش القمة العالمية للمحيطات التي عقدت في أبوظبي شارك الصندوق في الجلسة النقاشية بعنوان “الحفاظ على 
األنهار إلنقاذ المحيطات”، والتي ناقشت أفضل السبل لالبتكار والتمويل لالقتصاد األزرق المستدام، واستكشاف طرق جديدة من 

شأنها التخفيف من اآلثار السلبية لألنشطة البشرية على صحة المحيطات.

اجتماع مجلس إدارة الصندوق

االجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية

اجتماع اللجنة الفنية لصندوق العيش االستثمار في االقتصاد الرقمي
والمعيشة

منتدى المالية العامة

القمة العالمية للمحيطات

خالل عام 2019 شارك الصندوق في العديد من الفعاليات 
المحلية واإلقليمية والعالمية، والتي ساهمت بإثراء تجربته 

الريادية في العمل التنموي العالمي، كما كان لتلك 
النشاطات دور بارز في التعريف بجهود الصندوق في تمويل 

مشاريع استراتيجية تساعد الدول النامية على تحقيق 
أهدافها وخططها وبرامجها التنموية، إضافة إلى التعريف 

بأهمية تمويالت واستثمارات الصندوق في تحقيق أهداف 
التنمية االقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي 

وتحديدًا في الدول النامية.

وفيما يلي ملخص عن أبرز مشاركات الصندوق في الفعاليات 
المتنوعة خالل عام 2019:
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المشاريع مبادرات لتعزيز فعالية المســاعداتتدشين 

شارك صندوق أبوظبي للتنمية الحكومة األلبانية تدشين 
“المرحلة الثانية من مشــروع تطـويـر الممـشى الشـمالي 
لنهـر تــيرانا”، والذي سـاهـم الصنــدوق بتمــويله بقيــمــة 

240 مليون درهم.

ويهدف مشروع إلى تنشيط القطاع السياحي والتجاري 
وتشجيع االستثمار في العاصمة تيرانا، وقد شمل المشروع 

البالغ مساحته 885 هكتارًا إعادة تأهيل مجرى نهر تيرانا 
مما يحسن من األوضــاع البيئية للحوض والمنطقة 

المحيطة بضفافه.

نظم الصندوق ورشة عمل بعنوان “تمويل التنمية”، وذلك 
بهدف تبادل المعرفة ونشر الوعي حول مفهوم تمويل 

التنمية والتحديات التي تواجهه ووسائل التغلب عليها، 
إضافًة إلى تعزيز الوعي بآليات تمويل التنمية في الدول 

النامية، كما هدفت الورشة إلى تعزيز التعاون وتفعيل 
شراكات صندوق أبوظبي للتنمية بما يخدم العمل التنموي 

ويسهم في تبادل المعرفة حول أبرز الممارسات والسبل 
في إدارة المشروعات التنموية. وعقدت الورشة بمشاركة 

ممثلين عن مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 
ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، إضافة إلى وزارة الخارجية 

والتعاون الدولي.

افتتحت حكومة سيشل بحفل رسمي مشروع اإلسكان 
االجتماعي في جزيرة ماهي بسيشل الذي يموله الصندوق 

بقيمة 33 مليون درهم. ويتضمن المشروع -الذي شارك 
الصندوق في حفل افتتاحه -إنشاء 106 وحدات سكنية 

موزعة على ثالث مناطق في جزيرة ماهي والتي تعد أكبر 
جزر سيشل من حيث المساحة وعدد السكان، وقد شمل 

المشروع إنشاء مجمعات سكنية متكاملة، مزودة بالمرافق 
العامة والخدمات األساسية الالزمة من كهرباء ومياه وشبكة 
صرف صحي وشبكة متكاملة من الطرق إلى جانب الحدائق 

وغيرها من الخدمات األساسية.

بالتعــاون مــع وزارة الخارجية نظم الصندوق ورشــة عمل 
بعنــوان “مراجعــة أثر المشــروعات التنموية بعــد التنفيذ” 

وهدفــت الورشــة إلى تقديم عرض عــن تجربة الصندوق 
فــي قيــاس أثر المشــروعات التنموية بعــد التنفيذ واألدوات 

والمنهجيــات المتبعــة عالميًا، إضافة لمناقشــة طرق 
متابعــة النتائــج للتأكــد من مــدى موائمتها مع األهداف 

االســتراتيجية المــراد تحقيقهــا من تلك المشــاريع. عقدت 
الورشــة بحضــور الجهــات المعنية من مؤسســة خليفة بن 

زايد آل نهيان لألعمال اإلنســانية، مؤسســة زايد بن ســلطان 
آل نهيــان لألعمــال الخيرية واإلنســانية، الهالل األحمر 

اإلماراتــي ودبي للعطاء.

دشــنت حكومة المالديف مشــروع مطار مافارو والذي 
يســاهم الصنــدوق بتمــويـلــــه بقيمــة 191 مليون درهم 

ما يعــــادل )52 مليون دوالر(. ويهدف مشــروع مطار 
مافــارو الــذي يقــع في منطقة جزر نانو إلــى خدمة مناطق 
شــمال وشــرق المالديف باإلضافة إلى تعزيز دخل الدولة 
مــن القطــاع الســياحي، مما ينعكس ايجابــًا على تحقيق 

التنمية االقتصادية وتحســين المســتوى المعيشــي 
للســكان وخلــق فرص عمل جديدة. 

دشنت الحكومة الكوبية مشروع محطات للطاقة الشمسية 
بسعة 10 ميغاواط والذي يأتي بتمويل من صندوق أبوظبي 

للتنمية وبقيمة 55 مليون درهم، وذلك ضمن الدورة 
التمويلية الثانية من مبادرة الصندوق لتمويل مشاريع 

الطاقة المتجددة بالتعاون مع أيرينا. ويحقق المشروع 
االستراتيجي التنمية المستدامة في قطاع الطاقة الكوبي 

وذلك من خالل إنشاء 4 محطات للطاقة الشمسية تساهم 
بتوفير الطاقة الكهربائية لنحو 7000 منزل من مصادر 

الطاقة المتجددة.

بمشاركة صندوق أبوظبي للتنمية تم تدشين مشروع 
سد سمنديني الهام في بوركينا فاسو والذي يأتي ضمن 

استراتيجية الحكومة لتطوير وتنمية الموارد المائية في 
البالد كما يهدف المشروع بشكل أساسي إلى تعزيز النمو 

المستدام في المناطق الريفية ودعم القطاع الزراعي 
ومنظومة األمن الغذائي، ويتضمن المشروع انشاء محطة 
لتوليد كهرباء بقدرة 2.9 ميغاواط، إضافة إلنشاء شبكات 

الري الستصالح 1500 هكتار.

مشروع تطوير الممشى الشمالي ونهر 
تيرانا في البانيا - المرحلة الثانية

ورشة عمل حول تمويل التنمية والتحديات 
التي تواجهه

مشروع اإلسكان االجتماعي في سيشل

ورشة عمل حول مراجعة أثر المشروعات 
التنموية بعد التنفيذ

مطار مافارو في المالديف

محطات الطاقة المتجددة في كوبا

مشروع سد سمنديني في بوركينافاسو

تكريم وإشادة

كرمــت إدارة القمــة العالميــة للحكومــات صنــدوق 
أبوظبــي للتنميــة كأحــد المؤسســات العالميــة 

المســاهمة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، 
إضافــًة لــدوره فــي دعــم القمــة كراعــي اســتراتيجي لها 

فــي دورتهــا الســنوية الســابعة.

كرم معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس 
األعلى لالتحاد في وزارة شؤون الرئاسة الصندوق وذلك 

تقديرًا لجهوده كشريك استراتيجي في دعم برامج ومبادرات 
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية المعنّية 

بالمسؤولية المجتمعّية. 

ُكرم صندوق أبوظبي للتنمية من قبل دار زايد للرعاية 
األسرية وذلك تقديرًا لجهود الصندوق في دعم برامج 

وأنشطة الدار ومساعدته على تحقيق أهدافه في مجال 
تقديم الرعاية األسرية البديلة لمنتسبي الدار التي من 

شأنها تحقيق السعادة واالندماج في المجتمع. 

 القمة العالمية للحكومات
ُتكرم الصندوق 

 تكريم الصندوق من قبل مؤسسة 
خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

 تكريم الصندوق من قبل 
دار زايد للرعاية األسرية 
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التطوير المؤسســي وثقافة االبتكار

طبق الصندوق كأول مؤسسة حكومية في إمارة أبوظبي 
إطار عمل الرقابة الداخلية حسب متطلبات منهجية 

)كوسو( والذي يهدف إلى تعزيز سبل الرقابة على الموارد 
ويعمل على تطبيق موحد وشامل لكافة القوانين واللوائح 

المالية ذات الصلة بنشاط الصندوق.

حصل صندوق أبوظبي للتنمية على شهادة )اآليزو 31000(، 
حيث يعتبر الصندوق أول مؤسسة مالية على مستوى 
إمارة أبوظبي تحصل على اآليزو من المعهد البريطاني 

للمواصفات والمقاييس العالمية إلدارة المخاطر المؤسسية 
BSI. حيث يطبق الصندوق منهجية إدارة المخاطر والتي 

تمكنه من تحليل المخاطر وتقيمها والتعامل معها، وفق 
أفضل الممارسات والمعايير بهدف التعامل مع المخاطر 

المحتملة بطرق ممنهجة ومقاسة وفعالة تعمل على 
استدامة أعمال الصندوق الرئيسية بكفاءة وفعالية وبما 

يضمن تحقيق أهدافه االستراتيجية.

في إطار الجهود التي تبذلها إدارة صندوق أبوظبي 
للتنمية وحرصها المستمر على تطوير الكفاءات البشرية 

تم التعاون مع جامعة إنسياد لتنظيم برنامج تدريبي 
يهدف إلى إكساب المشاركين مهارات إعداد االستراتيجيات 

موائمتها مع أهداف المؤسسة ورؤيتها وتوجهاتها 
المستقبلية، كما شمل البرنامج على عدد من التمارين 

التفاعلية لمعرفة أفضل األساليب اإلدارية في اتخاذ القرار 
والتفويض ومواجهة التحديات والعمل على تطبيق 

المنهجيات واألدوات الحديثة سعيًا لتحقيق األهداف والغايات 
المؤسسية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالميًا.

تزامنًا مع شهر اإلمارات لالبتكار ولتعزيز ثقافة االبتكار بين 
موظفيه نظم الصندوق عدد من المحاضرات وورش العمل 

بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والمختصين تناولت 
عرض عدد من المشاريع الوطنية المبتكرة، إضافة لمناقشة 

أفضل الممارسات المتبعة في التفكير االبداعي وأهم 
التطبيقات المبتكرة. 

لتعزيز الوعي األمني لدى الموظفين قَدم الصندوق ورشة 
عمل توعوية في مجال أمن المعلومات، كما تضمنت 

الورشة التعريف بأهم البرمجيات الضارة والثغرات التي قد 
يتعرض لها جهاز الحاسب اآللي عند استخدام برامج غير 

مصرح بها، واإلجراءات التي يجب اتباعها لحماية المعلومات 
والجهاز من االختراقات اإللكترونية.

تطبيق منهجية الرقابة الداخلية “كوسو”

“اآليزو 31000” الدولي إلدارة المخاطر 
المؤسسية

برنامج تدريبي بالتعاون مع إنسياد

تعزيز االبتكار في الصندوق

حماية جهاز الحاسب اآللي

داخلية فعاليات 

الحفل السنوي
لترسيخ ثقافة التميز واالبتكار في صندوق أبوظبي 

للتنمية وحث الموظفين على المداومة عليها، نظم 
الصندوق الحفل السنوي لتكريم الموظفين الحاصلين 

على تقدير امتياز عن عام 2018، والفائزين بجائزة 
الصندوق الداخلية للتميز المؤسسي )رواد التميز( بكافة 

فئاتها وذلك في دورتها الثالثة، كما تضمن الحفل 
تكريم أصحاب األفكار الخالقة التي ساهمت مقترحاتهم 

وأفكارهم االبداعية في تطوير بيئة عمل الصندوق.

زايد للعمل االنساني - 19 رمضان
بمناسبة ذكرى يوم زايد للعمل اإلنساني، نظم 

الصندوق محاضرة بعنوان “زايد وقيم التسامح والعطاء” 
قدمها اإلعالمي فهد عبداهلل هيكل، حيث تناولت 

المحاضرة القيم التي كان يتبناه المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان والذي جعل من التسامح والعطاء 

نهجًا لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

الخطة االستراتيجية للصندوق
عقدت إدارة الصندوق جلسة لمراجعة الخطة االستراتيجية 

لألعوام 2020 - 2024 والتي تضمنت استعراضًا 
لإلنجازات والنتائج التي تم تحقيقها خالل 2019، وأهم 

األولويات واألدوات التي سيتم التركيز عليها خالل 
السنوات المقبلة نتيجًة لتوسع نشاط الصندوق التنموي 

واالستثماري وابتكار أدوات تمويلية جديدة تتوافق مع 
التوّجهات المستقبلية وبما يتماشى مع رؤية اإلمارات 

2021 والرؤية االقتصادية إلمارة أبوظبي 2030.

االحتفال باليوم الوطني الثامن واألربعين
بمناسبة اليوم الوطني الثامن واألربعين لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة، نظم الصندوق احتفاالً تحت شعار “إرث 
األولين” تضمن العديد من العروض الفنية والمسابقات 

التراثية والشعبية تعكس وتجسد روح االتحاد، وتحكي رؤية 
مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

واآلباء المؤسسين حكام اإلمارات في بناء الوطن ومسيرة 
التقدم واالزدهار التي تشهدها اإلمارات في مختلف المجاالت.

زيارة قصر الوطن
بالتزامــن مع شــهر القــراءة، وضمــن الفعاليات التي 
ينظمهــا صنــدوق أبوظبــي للتنميــة لتعزيــز أهمية 

القــراءة لــدى الموظفين، قام موظفــو الصندوق 
بزيــارة إلــى مكتبة قصــر الوطن والتي تشــكل وجهة 

أساســية ضمــن هــذا الصرح الحضاري فــي أبوظبي.

ندوة حوارية بمناسبة يوم المرأة اإلماراتية
نظم صندوق أبوظبي للتنمية ندوه حوارية بعنوان “ المرأة 
رمز التسامح” تزامنًا مع يوم المرأة اإلماراتية، حيث استضاف 

الصندوق، الدكتورة المهندسة سعاد الشامسي أول 
مهندسة طيران إماراتية، والمهندسة أماني الحوسني 

أول مهندسة نووية في اإلمارات، واآلتي يعتبرن من الرموز 
النسائية اإلماراتية الالمعة حيث استطعن وبكل فخر أن 

يصنعن ألنفسهن ولدولة اإلمارات مكانة مرموقة ومشرفة 
على الصعيدين المحلي والدولي.
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التزامات ومسحوبات قروض الصندوق
(المبالغ بالمليون درهم إماراتي)

المتبقيإجمالي مسحوبات القروضإجمالي القروضالمنطقة

14,466.8013,032.591,434.21الدول ا�فريقية

22,060.5220,881.591,178.93الدول اÂسيوية

534.06147.15386.90دول ا�مريكيتين

10,305.869,885.81420.05الدول ا�خرى

47,367.2443,947.153,420.09المجموع

التوزيع الجغرافي �جمالي المشاريع التنموية
(المبالغ بالمليون درهم إماراتي)

التزامات ومسحوبات منح الحكومة
(المبالغ بالمليون درهم إماراتي)

المتبقيإجمالي مسحوبات المنحإجمالي المنحالمنطقة

15,652.1010,403.365,248.74الدول ا�فريقية

34,981.2818,235.0116,746.27الدول اÂسيوية

348.9438.88310.06دول ا�مريكيتين

213.07195.4717.60الدول ا�خرى

51,195.3928,872.7222,322.67المجموع

إجمالي التزامات الصندوق والحكومة 
(المبالغ بالمليون درهم إماراتي)

 إجمالي التزامات السنة
قروض الصندوق

 إجمالي التزامات 
رأس المالمنح الحكومة

16 مليار201947,367.2451,195.39

16 مليار201842,966.3445,691.22

16 مليار201736,97443,033

16 مليار201634,98541,777

التوزيع القطاعي �جمالي مساهمات واستثمارات الصندوق 
(المبالغ بالمليون درهم إماراتي)

%57

الدول ا�خرى
قيمة المشاريع
 10,492.34

الدول ا�فريقية
قيمة المشاريع
 30,118.90

الدول اÂسيوية
قيمة المشاريع
 57,068.40

دول ا�مريكيتين
 قيمة المشاريع 

883.00

اÂف المشاريع 
التنموية

%1 %11

%31

278
مشروع

289
مشروع

27
مشروع

15
مشروع

%9.5

الفنادق والسياحة

الصناعة%5.8

الزراعة والثروة 
الحيوانية 
والسمكية

%1.3

السيارات%2.6

9.4%العقارات

%0.8 ماليه

المحافظ الخاصة %5.3

61.4%اتصاالت

%3.3 النفط والغاز

9293
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