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بدأ صندوق أبوظبي للتنمية نشاطه التنموي في أريتريا في عام 1995، ومنذ 
ذلك الوقت حرص الصندوق على دعم جهود الحكومة األريتيرية في التعامل مع 

التحديات التنموية التي تواجهها بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها البالد 
خالل السنوات الماضية. 

وتماشيًا مع جهوده في دعم مسيرة التنمية بالدول النامية، حرص الصندوق 
على تمويل مشاريع نوعية في أريتريا تساهم في رفد مقومات التنمية 

االقتصادية وتحسين المستويات المعيشية للسكان، كما وتعمل المشاريع 
المنتقاة على حسن استغالل المَيزة التنافسية التي تتمتع بها البالد، كالموقع 

االستراتيجي وتوافر الثروات الطبيعية والمعادن. وتركزت تمويالت الصندوق على 
تطوير مشاريع البنية التحتية األساسية الالزمة لقطاعي النقل، والزراعة، إضافة 

لقطاع الطاقة والكهرباء.

وقـد بـلــغ إجــمـالي القـروض والـمـنـح التي قـدمــهـا وأدارها الصــندوق ألريتريا 
696 مليون درهم، خصصت لتمويل 7 مشاريع ضمن قطاعات الطاقة، والنقل، 

والصحة والتعليم.

نشاط صندوق 
أبوظبي للتنمية في

إريتريا
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اجمالي التمويالت المقدمة إلريتريا

التوزيع القطاعي للمشاريع التنموية

النسبة القيمة عدد المشاريع القطاع

%22 155 3 الطاقة والكهرباء 

%21 147 1 الصحة والتعليم 

%20 137 1 النقل والمواصالت 

%37 257 2 قطاعات متنوعة

%100 696 7 المجموع
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

قيمة التمويلعدد المشاريعنوع التمويل

4361إجمالي القروض

3335إجمالي المنح 

7696المجمـوع
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

حقائق وأرقام

4 إريتريا

جميع األرقام محدثة حتى يناير 2020
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لمحة عامة
عن المشاريع
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مشروع التوليد 
والنقل الكهربائي

مشاريع البنية التحتية 
للقطاع الزراعي

سنة التمويلقيمة التمويل

تحظى الزراعة بأهمية قصوى بالنسبة لجميع الدول وباألخص الدول النامية، فهي تعتبر 
أحد القطاعات الحيوية وأحد ركائز التنمية االقتصادية واالجتماعية، والعامل األساسي التي 

تساعد الدول على تحقيق اإلكتفاء الذاتي من احتياجاتها من السلع الغذائية.

والشك بأن ضعف البنية التحتية والقطاع اللوجستي في الدول التي تمتلك إمكانات زراعية 
يعتبر من أهم المعوقات التي تقيد حركة االستثمارات الزراعية.

ومن هنا جاء دعم صندوق أبوظبي للتنمية  لتعزيز البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، من 
خالل توريد معدات زراعية وآليات حفر وتشييد طرق زراعية ومستلزماتها، إضافة إلنشاء ورش 

صيانة لتلك المعدات وتدريب العاملين عليها.

سنة التمويلقيمة التمويل

104 مليون درهم

73 مليون درهم

2001-1995

2009

يرتبط وجود إمدادات كافية من الكهرباء بشكل وثيق بتحسين الظروف المعيشية 
للسكان وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات الحيوية، كما يساهم بشكل 

مباشر في تحفيز التنمية االقتصادية، وتنشيط االستثمارات المحلية واألجنبية.

ونتيجة لذلك قدم صندوق أبوظبي للتنمية قرضين بقيمة إجمالية بلغت 104 ماليين درهم 
إلعطاء دفعة قوية لقطاع الكهرباء في إريتريا تم من خاللها تمويل مشروع إنشاء محطة 

لتوليد الكهرباء في جنوب مدينة مصوع على شاطئ البحر األحمر وذلك تلبية لحاجة البالد 
الملحة من تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية.

يتكون المشروع من إنشاء محطة كهربائية إلنتاج طاقة بسعة حوالي 84 ميغاوات موزعة 
على أربع مولدات ديزل سعة كل منها حوالي 21 ميغاوات، إضافة إلى ما تتطلبه هذه 

المحطة من مخازن للوقود ومعدات كهربائية وميكانيكية وأعمال مدنية متنوعة. 

كما اشتمل المشروع على إنشاء خطوط نقل فرعية من أسمرة إلى كل من مدن كيرن 
ومندفرا ودقمحري بطول إجمالي يبلغ حوالي 165 كيلومتر وبجهد 66 كيلو فولت مع كل ما 

تحتاجه هذه الخطوط من محطات تحويلية وثانوية.
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ميزان 
المدفوعات 

أسطول 
المعدات الثقيلة 

سنة التمويلقيمة التمويل
1842012 مليون درهم

قـــــدم الصنـــــدوق قرضـــــًا ميســـــرًا بقيمـــــة 184 مليـــــون درهم إلـــــى إريتريا بهـــــدف إعطاء دفعة 
قويـــــة لعمليـــــة التنميـــــة فيهـــــا، مـــــن خـــــالل دعـــــم ميـــــزان المدفوعات وتمكيـــــن الدولة من 

مواجهـــــة عجـــــز الميزانية.

إلى جانب المساهمة في تسديد مستحقات “المجموعة البترولية المستقلة” التي زودت 
الدولة بإمدادات الوقود الالزم لتشغيل المعدات واآلليات والمركبات. 

كما ساهم القرض في توفير سيولة حيوية تحتاجها الدولة لدعم جهودها الرامية إلنعاش 
القطاعات االقتصادية الرئيسية، وتحفيز خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في البالد.

قدم الصندوق منحة تنموية إلريتريا تقارب 137 مليون درهم بهدف المساهمة في تحقيق 
التنمية االقتصادية في البالد من خالل توفير التمويل الالزم لشراء المعدات واآلليات الثقيلة 

المستخدمة في اإلنشاءات.

وذلك من أجل تأهيل البنية التحتية لتصبح قادرة على استيعاب المشاريع التنموية التي 
تتطلع الحكومة اآلريترية لتنفيذها. 

سنة التمويلقيمة التمويل
1372015 مليون درهم



1112 إريترياإريتريا

إنشاء 3 محطات 
للطاقة الشمسية

مشاريع صحية 
وتعليمية

قيمة التمويل

قيمة التمويل

سنة التمويل

سنة التمويل

51 مليون درهم

147 مليون درهم

2015

2017

مول صندوق أبوظبي للتنمية مشروع إنشاء محطات للطاقة الشمسية من خالل منحة 
بقيمة 51 مليون درهم بهدف تنمية قطاعي الطاقة والزراعة. 

ويتضمن المشروع إنشاء 3 محطات للطاقة الشمسية بسعة 8 ميغاواط في ثالثة مواقع 
زراعية مختلفة.

وقد عمل المشروع  على تحقيق التنمية االقتصادية من خالل تقليل استخدام وقود الديزل 
في تشغيل مضخات المياه في تلك المناطق، وزيادة القدرة على توفير مياه الري لمناطق 

زراعية جديدة.

يأتي توفير الخدمات االجتماعية والصحية في مقدمة األهداف اإلنمائية المستدامة، نظرًا 
النعكاساتها المباشرة على تحسين حياة األفراد والمجتمعات من خالل حصولهم على 

أبسط االحتياجات األساسية المتمثلة في تلقي الخدمات العالجية والتعليمية.

 وبهدف تحسين الخدمات الصحية والتعليمية في أريتريا، قدم الصندوق دعمًا بقيمة 
147 مليون درهم لتوفير األجهزة والمعدات الطبية والتعليمية لضمان حصول السكان على 
أفضل الخدمات في مجاالت الرعاية الصحية والتعليمية وفقًا  للمعايير والمواصفات العالمية 

بما يساهم في توفير سبل العيش الكريم  للمجتمع اإلريتري.



مـعـلـومـات الـتـواصــل
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