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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

وكان للجهود المتواصلة التي بذلها صندوق أبوظبي للتنمية على مدى العقود الماضية الدور البارز في تحقيق أهداف دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ونجاحها في الوصول إلى مكانة مرموقة في مجال العمل التنموي العالمي، حيث استمر الصندوق 

في توسيع نشاطه التنموي بالدول النامية مركزًا جهوده على القطاعات االقتصادية األكثر تأثيرًا في حياة الشعوب، كما لعب 
الصندوق دورا إيجابيًا في دعم االقتصاد الوطني ومساندة الشركات الوطنية على تحفيز نشاطها وزيادة حجم أعمالها في مختلف 

الدول. هذه السياسة التي يتبعها الصندوق في استراتيجياته المتعاقبة في تقديم العون التنموي العالمي تقوم على أسٍس 
راسخة أوجدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه اهلل، الذي كان يؤمن بأهمية مساعدة اإلنسان وتمكينه وتوفير 

كافة سبل العيش الكريم له واستمر هذا النهج بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
)حفظه اهلل(، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، حيث 

تحرص قيادتنا الرشيدة على تقديم الدعم لمبادرات الصندوق وأنشطته التنموية والمساهمة بفعالية في تطوير اقتصاديات 
الدول النامية، مما عزز من مكانة دولة اإلمارات وتبؤها مكانة ريادية مرموقة في مجال العمل التنموي العالمي. 

وقد ُتوجت جهود الصندوق التنموية مع نهاية عام 2018، بامتداد نشاطه التنموي إلى 90 دولة نامية في قارات العالم المختلفة، 
كما بلغ إجمالي تمويالته واستثماراته 92 مليار درهم تم توظيفها لدعم قطاعات استراتيجية من خالل تمويل مشاريع تنموية 

تركت تأثيرات مباشرة على حياة ماليين السكان في تلك الدول.

ونتيجة لتلك الجهود التي بذلها الصندوق والمؤسسات الوطنية األخرى حافظت دولة اإلمارات للعام الخامس على التوالي 
على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية، حيث تصدرت المركز األول عالميا كأكبر 

جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم للعام 2017، وذلك وفقًا لتقرير لجنة المساعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية. وإلى جانب الدور الريادي الذي يقوم به الصندوق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة، فإننا 

نتطلع إلى المساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية االقتصادية داخل دولة اإلمارات من خالل توفير أدوات جديدة لدعم الشركات 
الوطنية، وتعزيز تنافسيتها في إطار سياسة التنوع االقتصادي، التي تمثل ركيزة ثابتة في النموذج االقتصادي الرائد الذي تتبناه 

الدولة. أن صندوق أبوظبي للتنمية يمتلك باعًا طوياًل في دعم الشركات الوطنية وتوفير الفرص لها للدخول إلى األسواق العالمية 
بمختلف الوسائل، حيث تلعب الشركات الوطنية دورًا أساسيًا في ازدهار االقتصاد الوطني وتنميته، بما يتوافق مع رؤية اإلمارات 

2021، والرؤية االقتصادية إلمارة أبوظبي 2030 والهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام داخل دولة اإلمارات.

نأمل أن يواصل الصندوق نهجه خالل العام المقبل والتركيز على قطاعات اقتصادية ذات أولوية لتحقيق التنمية االقتصادية داخل 
دولة اإلمارات وفي الدول النامية، وكذلك المساهمة بفعالية في دعم الشركات الوطنية وتعزيز تنافسيتها. ختامًا ال يسعني إال 
أن أشكر فريق العمل في صندوق أبوظبي للتنمية على جهودهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على المستوى 

المتميز الذي وصلت له دولة اإلمارات.

 منصور بن زايد آل نهيان
رئيس مجلس اإلدارة

ساهمت دولة اإلمارات العربية المتحدة كعضو 
فاعل في المجتمع الدولي بدعم جهود 

التنمية المستدامة في الدول النامية، وتبني 
القضايا ذات االهتمام العالمي، وخاصة القضايا 

التنموية التي تساهم في تحسين الظروف 
االقتصادية واالجتماعية في تلك الدول لتحقيق 

التنمية المستدامة.



كلمة المدير العام

محمد سيف السويدي
المدير العام

واصل صندوق أبوظبي للتنمية خالل عام 
2018، تحقيق نتائج إيجابية متميزة، حيث 
تمكن الصندوق بنهاية العام من تحقيق 

نموًا كبيرًا في اجمالي تمويالته بنسبه 
تجاوزت 11%، مما يعكس حجم نشاطه 

التنموي ودوره الريادي في المساهمة 
بتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة في 

الدول النامية.

وتزامن عام 2018 مع الذكرى المئوية لمولد المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ليكون “عام زايد” بمثابة تكريم 
وتقدير من أبناء هذه األمة لإلنجازات الحضارية والمواقف اإلنسانية الرائدة التي قدمها القائد المؤسس والتي كان لها دور محوري 

في بناء صرح االتحاد، وإرساء قواعد دولة عصرية متطورة ومن ضمنها تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية في عام 1971.

وخالل عام 2018 استطاع الصندوق وبفضل الدعم الكبير الذي يحظى به من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه اهلل، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 

والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس 
اإلدارة، توسيع نشاطه التنموي ليصل بنهاية العام إلى 90 دولة في مختلف قارات العالم، كما بلغ اجمالي تمويالت واستثمارات 

الصندوق حوالي 92 مليار درهم.

أما فيما يتعلق بنتائج تمويالت الصندوق خالل عام 2018، فقد تضاعف حجم النشاط التنموي ومول الصندوق 18 مشروعًا تنمويًا 
بقيمة اجمالية بلغت حوالي 6.1 مليار درهم، استفادت منها 13 دولة نامية، منها 7 قروض بقيمة 4.3 مليار درهم، و11 منحة 

بقيمة 1.8 مليار درهم. كما أولى الصندوق أهتمامًا خاصًا في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، حيث مول ثالث مشاريع للطاقة 
المتجددة بقيمة بلغت 114 مليون درهم، ضمن الدورة التمويلية السادسة من مبادرة دعم مشاريع الطاقة المتجددة التي أطلقها 
الصندوق في عام 2013، بالتعاون مع “آيرينا”، وبذلك يكون الصندوق قد أنهى تمويل 6 دورات تمويلية حتى نهاية 2018، شملت 
24 مشروعًا لتوليد 157 ميغاواط من الطاقة المتجددة، وبقيمة إجمالية بلغت 900 مليون درهم، استفادت منها 23 دولة ضمن 

مناطق جغرافية متعددة حول العالم.

باإلضافة إلى ذلك، فقد استمر الصندوق في دعم حلول الطاقة النظيفة المبتكرة في 16 دولة من دول جزر الكاريبي من خالل 
الصندوق اإلماراتي الكاريبي لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والذي تم إطالقه في عام 2017، بقيمة 184 مليون درهم وخالل عام 

2018 وقع صندوق الشراكة اتفاقيات لتمويل وتنفيذ مشاريع في 7 دول من جزر الكاريبي ضمن الدورة التمويلية الثانية. وفي 
إطار المساهة بتحقيق التنمية االقتصادية داخل دولة اإلمارات فقد قام الصندوق بتعديل نظام مناقصات مشروعات المنح إلعطاء 

األفضلية للشركات الوطنية بنسبة 10%، وكذلك تمويل استثمارات القطاع الخاص الوطني، كما يعمل الصندوق حاليًا على 
تأسيس برنامج لتمويل الصادرات الوطنية للنفاذ بها لالسواق العالمية.

إن اإلنجازات التي حققها الصندوق على مدى 47 عامًا ما هي إال جزءًا من الطموحات التي نسعى إلى الوصول إليها، فهدفنا 
األسمى أن نكون نموذجًا يحتذى به في التنمية االقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي، وأن نتمكن من تحقيق الريادة لدولة 

اإلمارات. وختامًا أتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع الموظفين العاملين في الصندوق على الجهود الكبيرة التي بذلوها خالل 
عام 2018 في سبيل تحقيق أهداف الصندوق التنموية، حيث أننا نتطلع إلى الموظف باعتباره الركيزة األساسية لتطور ونمو أية 

مؤسسة وتميزها.
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قيمنا

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

رسالتنا
مساعدة الدول النامية لتحقيق النمو االقتصادي المستدام وتقليل الفقر 

بتقديم الموارد المالية وتكوين الشراكات في القطاعين العام والخاص وتبني 
أفضل الممارسات العالمية لضمان فعالية اإلعانات.

التعاون
التعاون دون حدود  

إظهار الرعاية واحترام لوجهات نظر اآلخرين،   

تشجيع إنجازات الفرق  

االلتزام
االلتزام باألداء المتميز والمعايير األخالقية العالية  

العزم على تحقيق األهداف  

اإلبداع
البحث الدائم للتحسين، والتركيز على إيجاد الحلول للمشاكل  

تبني الموقف اإليجابي مع المتغيرات  

الكفاءة
تشجيع المبادرات التطويرية لدى األفراد  

دعم الثقة في قدراتهم الفردية  

إنماء المهارات والمعرفة المشتركة  
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النشأة 
تأسس صندوق أبوظبي للتنمية في عام 1971 كمؤسسة 

وطنية رائدة في مجال العمل التنموي، بهدف تنفيذ سياسة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة المتعلقة بالمساهمة في 

تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية من خالل تقديم 
الموارد المالية لتمويل المشاريع اإلنمائية في أبرز القطاعات 

االقتصادية، مما رسخ من مكانته ضمن صدارة مؤسسات 
العون التنموي العالمية. 

ويقوم الصندوق بتقديم القروض الميسرة وإدارة المنح 
الحكومية لتمويل المشاريع التنموية في الدول النامية، 

واإلشراف المباشر على إدارة تلك المشروعات وضمان تنفيذها 
بكفاءة وفعالية عالية وفق الخطط الموضوعة لها. وتتركز 

مشاريع الصندوق على قطاعات رئيسية مثل، التعليم، 
اإلسكان، المياه والكهرباء، الزراعة، النقل والمواصالت، 

والصناعة إلى جانب قطاع الطاقة المتجددة

ولتعزيز ومواصلة دوره التنموي، ينتهج الصندوق استراتيجية 
استثمارية متنوعة، تشمل االستثمار المباشر في شركات 
ومشاريع استثمارية نوعية في الدول النامية بهدف تحفيز 

النمو االقتصادي وخلق وظائف لمواطني تلك الدول، إضافة 
إلدارة السيولة المتاحة لديه بشكل يتيح تحقيق إيرادات تدعم 

موارد الصندوق المالية.

كما يلعب الصندوق دورًا رئيسيًا في دعم االقتصاد الوطني 
من خالل تمويل استثمارات القطاع الخاص اإلماراتي وتعزيز 
تنافسيته، وتمكين الشركات الوطنية من الحصول على 

فرص استثمارية نوعية تعود بالنفع على االقتصاد الوطني 
بشكل عام.

األهداف
المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية   

من خالل تقديم القروض التنموية الميسرة لتمويل 
مشاريع تهدف إلى تحسين البنية التحتية ودعم النمو 

االقتصادي.

إدارة المنح التنموية التي تقدمها حكومة أبوظبي للدول   
النامية من خالل اإلشراف المباشر على استخدام هذه 

المعونات في تنفيذ المشاريع المخصصة لها ومتابعة 
مراحل االنجاز.

تأسيس شركات استثمارية، والمساهمة في شركات   
قائمة في الدول المستفيدة بما يساهم في تحقيق 

التنمية االقتصادية في تلك الدول.

توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجاالت   
التنمية االقتصادية.

المساهمة في دعم االقتصاد الوطني لدولة اإلمارات   
العربية المتحدة.

تتمحور أهداف الصندوق حول تحفيز عملية التنمية 
االقتصاديه المستدامة في الدول النامية، ومحليا من خالل 

دعم االقتصاد الوطني لدولة االمارات العربية المتحدة.

90
الدول المستفيدة

المقر الرئيسي 
أبوظبي

16 مليار درهم
رأس المال

آالف المشاريع التنموية
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النشاط التشــغيلي 
أواًل: التمويل التنموي

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

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

القروض الميسرة
يعمل الصندوق على تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع 

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

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

والكهرباء، اإلسكان، الطاقة، المياه والزراعة إلى جانب مشاريع 
قطاعي الخدمات االجتماعية والصحية.

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

 )OECD( التعاون االقتصادي والتنمية

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

علــى تمويلهــا وذلــك لضمــان تحقيقها لألهــداف الموضوعة 
أجلها.  من 

إدارة المنح الحكومية
يتولــى الصندوق إدارة المنح التــي تقدمها حكومة أبوظبي 

لتمويل مشــاريع تنموية وحيوية في الدول المســتفيدة، 
حيث تشــمل مســؤوليات الصندوق في هذا المجال اإلشراف 
المباشــر على اســتخدام هذه المعونات في تنفيذ المشــاريع 

ومتابعة ســير المراحــل المختلفة إلنجازها طبقًا لألهداف 
الموضوعة. والخطط 

ثانيًا: االستثمارات
لضمان استدامة واستمرارية النشاط الرئيسي المتمثل في 

تقديم العون التنموي، يقوم الصندوق بأنشطة استثمارية 
لتعزيز موارده وإيراداته المالية، وينقسم النشاط االستثماري 

إلى شقين وهما: 

المساهمات الرأسمالية
يستثمر الصندوق في شركات منتقاة بالتعاون مع القطاعين 

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

التامة أو الجزئية.وتركز استراتيجية الصندوق في هذا المجال 
على االستثمار في شركات تخدم قطاعات جوهرية من أبرزها: 

السياحة، الصناعة، والصناديق االستثمارية الخاصة مما يعزز 
من دور القطاع الخاص في الدول المستفيدة وينعكس إيجابًا 

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

إدارة السيولة 
ترتكز االستراتيجية االستثمارية للصندوق على االستثمار في 
أدوات مالية كالسندات والودائع المصرفية والصكوك، وذلك 
إلدارة السيولة المتاحة لديه بشكل يمكنه من تحقيق عوائد 

مجزية وسداد االلتزامات المالية المترتبة على الصندوق.

ثالثًا: دعم االقتصاد الوطني
اعتمد الصندوق سياسة تمويل استثمارات القطاع الخاص 

الوطني والتي تنص على تقديم التمويل الالزم لدعم 
الشركات الوطنية لالستثمار سواء داخل الدولة أو في 

الدول المستفيدة من تمويالت الصندوق، وذلك بهدف تعزيز 
تنافسية الشركات الوطنية، وتمكينها من استغالل فرص 

استثمارية تعود بالنفع على االقتصاد الوطني. 

46 مليار درهم
إجمالي المنح الحكومية

43 مليار درهم
إجمالي ألقروض الميسرة

3 مليار درهم 
إجمالي االستثمارات 

92 مليار درهم
مجموع التمويالت واالستثمارات
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 4.3 مليار درهم القروض
لعام 2018  

 دول مستفيدة

 قطاعات متنوعة

مشاريع تنموية

قــام صنــدوق أبوظبي للتنمية خالل عام 2018 وتماشــيًا 
مــع أهدافــه الرامية لدعم التنميــة االقتصادية في الدول 

الناميــة، بتقديم قروضًا ميســرة لتمويل 7 مشــاريع 
تنمويــة في كاًل من البحرين، سيشــل، الســنغال، 

تنزانيــا، مالــي وأوغندا. وتعمل هذه المشــاريع على 
تحقيــق األهــداف التنموية التي وضعتهــا حكومات تلك 

الــدول للوصول إلــى التنمية االقتصاديــة واالجتماعية 
المســتدامة التــي تطمح لها.

وبلغــت القيمــة اإلجمالية للقــروض المقدمة 4.3 مليار 
درهــم خصصــت لدعم أهم القطاعات األساســية في 

تســريع العمليــة التنمويــة، حيث اســتحوذ قطاع الطاقة 
والموازنــة العامــة على أغلــب تمويالت الصندوق من 

القروض.

القروض الميسرة
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البحرين 

سيشل

دعم برنامج التوازن 
المالي

تمديد شبكة الكهرباء

مول صندوق أبوظبي للتنمية برنامج التوازن المالي 
للحكومة البحرينية بقيمة 4 مليارات درهم، ويعمل 

البرنامج على تعزيز االستقرار المالي وتحفيز النمو 
االقتصادي في البحرين. كما يساهم في تحقيق التوازن 
بين المصروفات واإليرادات الحكومية بنهاية عام 2022، 

ويتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات لدعم استدامة 
المالية العامة، األمر الذي يمكن الحكومة من مواصلة 

تنفيذ المشاريع االنمائية واستقطاب االستثمارات الخارجية.

يأتي تمويل مشروع تمديد شبكة الكهرباء في سيشل 
بهدف دعم االقتصاد، وتوفير إمدادات كافية من الطاقة 

لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء نتيجة التوسع 
والتطور االقتصادي واالجتماعي الذي تشهده سيشل 
والناجم عن زيادة عدد المنشئات السياحية والتجارية 

والسكنية، ويعمل المشروع على تطوير شبكة النقل 
والتوزيع بجهد 33 كيلو فولت ليساهم بتغذية المناطق 

الشمالية بجزيرة “ماهي” والتي تعد أكبر جزر سيشل، 
ويخدم المشروع القطاعات المحلية ويوفر العديد من 

فرص العمل للسكان.

ويشمل المشروع إنشاء محطتين فرعيتين في كل من 
منطقتي “بافالون” و “هاتولين” إضافة لتصميم وتوريد 

خطوط 33 كيلو فولت بطول 12.5 كيلومتر، كما يتضمن 
المشروع األعمال المدنية لبناء المحطات ومد الخطوط، 

إضافة لألعمال الكهربائية والميكانيكية الآلزمة لتشغيل 
المحطات وربطها بالشبكة القومية. 

4 
مليار درهم

33 
مليون درهم

جاء مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية 
الكهروضوئية في جزيرة رومينفيل في سيشل بقدرة 

إنتاجية تبلغ 5 ميغاواط، وتم تزويد المحطة بنظام 
بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 3.3 ميغاواط/ساعة، مما 
يتيح توليد الكهرباء بصورة آمنة ومستدامة األمر الذي 

ينعكس على تعزيز أداء الشبكة الوطنية للكهرباء. كما 
يساهم المشروع في االستفادة من الموارد الطبيعية 

التي تتمتع بها سيشل، في إنتاج احتياجاتها من 
الطاقة من مصادر متجددة، األمر الذي سيساعدها على 
تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة واالرتقاء بواقع الحياة 

االجتماعية لسكانها. ويساعد المشروع -الذي يأتي 
ضمن المشاريع المعتمدة في الدورة التمويلية الرابعة 

من مبادرة الصندوق لدعم مشاريع الطاقة المتجددة 
بالتعاون مع آيرينا -حكومة سيشل على تحقيق 

هدفها االستراتيجي والرامي إلى إنتاج 15% من إجمالي 
احتياجاتها من الطاقة باالعتماد على مصادر الطاقة 

المتجددة بحلول عام 2030، وسيستفيد من المشروع 
نحو 90 ألف شخص، كما ستساهم المحطة في توفير 

نحو مليوني ليتر من الوقود سنويا. 

مالي

اإلسكان االجتماعي

يلبي مشروع اإلسكان االجتماعي الطلب المتزايد على 
الوحدات السكنية الناجم عن ارتفاع معدالت النمو السكاني 

في مالي، كما أنه يخفف الضغوطات التي تواجه المدن 
والمناطق الحضرية، ويساهم المشروع في تطوير منظومة 

التخطيط العمراني من خالل بناء 50 ألف وحدة سكنية، 
وفق أفضل المعايير بما ينعكس على تحسين المستوى 

المعيشي للسكان في مالي. 

110 
مليون درهم

محطة للطاقة الشمسية 
الكهروضوئية

31 
مليون درهم
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السنغال

أوغندا

محطات للطاقة 
الشمسية الكهروضوئية

الكهرباء الريفية

يدعم مشروع محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية 
في السنغال الجهود الحكومية الرامية إلى تزويد 

المناطق الريفية بالكهرباء بنسبة 60%، حيث يستهدف 
المشروع إمداد حوالي 100 قرية ريفية بالكهرباء وذلك 

من خالل إنشاء محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية 
المصغرة، وسيعمل المشروع على تحسين حياة آالف 

السكان في هذه القرى، مما ينعكس على تحقيق التنمية 
االقتصادية في البالد، السيما وان الطاقة هي الركيزة 

األساسية إلحداث التنمية الشاملة وشريان التنمية في 
شتى مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية.

يتكون المشــروع -الذي يأتي ضمن المشــاريع المعتمدة 
فــي الدورة التمويليــة الثالثة من مبادرة الصندوق لدعم 

مشــاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع أيرينا -من إنشــاء 
وتوريــد وتركيب محطات طاقة شمســية كهروضوئية 

مصغرة بســعة 20kWp وبطاريات تخزين بســعة 
168kWp ووحدات الطاقة الشمســية العاكســة والشاحن 
للطاقة الشمســية ووحدة التحكم بســعة 25KW، إضافة 

لشــبكة كهربائية مصغــرة بطول 3 كيلومتر لتوزيع 
الكهرباء. 

تعمل الحكومة األوغندية ضمن أهدافها االستراتيجية على توفير الكهرباء ألكثر من مليوني شخص من سكان خمس مناطق 
ريفية بحلول عام 2022، وذلك ضمن مشروع كهرباء الريف الذي يموله الصندوق. ويساهم المشروع في توفير الكهرباء للمنازل 

والمدارس ومراكز الخدمات الصحية واألنشطة التجارية والصناعية والزراعية، مما يعمل على تحسين المستوى المعيشي للسكان 
في القرى الريفية، كما يوفر فرص عمل في تلك المناطق، ويخفض من نسبة الهجرة إلى المدن.

ويتضمن المشروع األعمال المدنية والكهربائية الخاصة بتوريد وتركيب خطوط ضغط متوسط 33 كيلو فولت لنقل الكهرباء 
وبطول اجمالي يبلغ 139 كيلومترًا، وتركيب حوالي 88 محطة توزيع، إضافة لتوريد وتركيب خطوط توزيع )415 فولت( بطول 

حوالي 167 كيلومتر، ويشمل المشروع أيضًا توريد وتركيب الكوابل والعدادات لتوصيل الكهرباء لحوالي ألفي مشترك.

48 
مليون درهم

40 
مليون درهم

تنزانيا

طريق ماالجاراسي - 
ايلوندي -أوفينزا

جاء تمويل مشروع طريق ماالجاراسي- ايلوندي- أوفينزا 
استكماالً وامتدادًا لمشروع طريق كيداهو- أوفينزا الذي 
موله الصندوق سابقًا بطول 77 كيلو متر، ويعد الطريق 

الجديد جزءًا من الطريق الذي يربط العاصمة دار السالم 
بميناء كيجوما النهري في غرب تنزانيا، والذي يعتبر 

رابطًا مهمًا للدول المجاورة، حيث سيلعب دورًا حيويًا في 
انعاش الحركة االقتصادية في اقليم كيجوما بشكل 
خاص والبالد بشكل عام من خالل ربط كل من مدينة 

أوفينزا ومدينة ايلوندي ومدينة ماالجاراسي.

كما سيعمل الطريق على تحسين جودة البنية التحتية 
وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع من القرى الريفية 

في أقليم كيجوما إلى المدن الرئيسية في تنزانيا، إضافة 
إلى تعزيز عملية التبادل التجاري بين تنزانيا والدول 

المجاورة لها. ويساهم المشروع كذلك في تحقيق رؤية 
تنزانيا التنموية بالتحول إلى دولة شبه صناعية ذات مركز 

لوجستي قادر على تحقيق الريادة في شرق افريقيا.

ويتكون المشروع من إنشاء طريق بطول 51 كيلومتر 
يربط بين مدينة أوفينزا ومدينة إليوندى ومنه الى مدينة 

ماالجاراسي بعرض إجمالي 6.5 متر، باإلضافة ألكتاف طريق 
بعرض 1.5 متر على جانبي الطريق.

55 
مليون درهم
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القروض التنموية لعام 2018
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

قيمة القرضالقطاعالمشروعالدولة

4,000قطاعات متنوعةدعم برنامج التوازن الماليالبحرين

110اإلسكاناإلسكان االجتماعيمالي

سيشل
33الطاقةتمديد شبكة الكهرباء

31الطاقةمحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية

48الطاقةمحطات للطاقة الشمسية الكهروضوئيةالسنغال

55النقل والمواصالتطريق ماالجاراسي - ايلوندي - أوفينزاتنزانيا

40الطاقةالكهرباء الريفيةأوغندا

المجموع 4,317 مليون درهم
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واصل الصندوق خالل عام 2018 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 جهودًا 
حثيثة لضمان اإلدارة 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 اإليجابي في تحقيق التنمية االقتصادية 
المستدامة.

وخالل عام 2018 اعتمد الصندوق 11 منحة تنموية تبلغ 
قيمتها اإلجمالية 1.8 مليار درهم استفادت منها 7 دول 

هي: مصر، األردن، اليمن، باكستان، أريتريا، المالديف 
وتشاد، وخصصت المنح لتنفيذ مشاريع تخدم قطاعات 

البنية التحتية لتسريع العملية التنموية في الدول 
المستفيدة.

المنح التنموية

 1.8 مليار درهم اجمالي قيمة المنح

 دول مستفيدة من المنح 7

مشروعًا تنمويًا 11

 قطاعات متنوعة4
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مصر

بناء القدرات وتطوير 
العمل الحكومي

يهدف المشروع إلى تطوير العمل الحكومي في مصر 
من خالل تعزيز المهارات وبناء القدرات وتأهيل القيادات 

الحكومية، إضافة لتطبيق أفضل الممارسات في مجاالت 
األداء المتميز واالبتكار وغيرها من المجاالت لالرتقاء 

بالعمل الحكومي.

57 
مليون درهم

باكستان

دراسات جدوى

خصصت المنحة إلعداد دراسات جدوى وتقييم عدد 
من المشاريع التنموية في إقليم وادي سوات ومالكند 
في باكستان وذلك بالتنسيق مع المشروع اإلماراتي، 

وستساهم المنحة في مساعدة الحكومة الباكستانية 
على تحديد المشاريع ذات األولوية التنموية والتي 

لها انعكاسات إيجابية لتحقيق التنمية االقتصادية 
المستدامة. 

األردن

دعم الميزانية العامة

خصصت دولة اإلمارات العربية المتحدة منحة بقيمة 918 
مليون درهم )250 مليون دوالر(، يتم صرفها على مدى 

خمس سنوات بواقع )50 مليون دوالر( سنويًا لدعم 
ميزانية الحكومة األردنية. وجاءت المنحة المقدمة ضمن 

تعهدات دولة اإلمارات في إطار مخرجات قمة مكة الرباعية 
والتي تنص على تقديم حزمة من المساعدات االقتصادية 
لألردن لمساعدتها على مواجهة التحديات التنموية التي 

 تواجهها، حيث بلغ اجمالي مساهمة دولة اإلمارات 
3 مليارات درهم )833 مليون دوالر(.

918 
مليون درهم

12.5 
مليون درهم
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اليمن

محطة للطاقة الشمسية

مستشفى 
لألمومة والطفولة

تهدف محطة الطاقة الشمســية في جزيرة ســقطرى 
اليمنيــة إلــى تعزيز المنظومــة الكهربائية وإيصال التيار 
الكهربائــي للمنازل والمــدارس ومراكز الخدمات الصحية 

فــي مناطق األرخبيل، مما يســاهم في تطوير تلك 
المناطق وتحســين الظروف المعيشــية للسكان.

يساهم المشروع في إعادة بناء وتطوير مستشفى 
لألمومة والطفولة في محافظة حضرموت بالتعاون 

مع الهالل األحمر اإلماراتي. ويتضمن المشروع بناء 
المستشفى بسعة 150 سريرًا، إضافًة لتوفير المعدات 
الطبية والتجهيزات الالزمة لدعم برامج الرعاية الصحية 

لشريحة النساء واألطفال لمختلف أرجاء المحافظة 
وتمكين المراجعين والمرضى من الحصول على الخدمات 

الضرورية في مجال الرعاية الصحية.

25 
مليون درهم

34 
مليون درهم

تأهيل مستشفيات

معدات طبية

تأتي المنحة بهدف إعادة تأهيل سبع مستشفيات ومراكز 
صحية في محافظة حضرموت، إضافًة لتوفير المعدات 
الطبية والتجهيزات الالزمة لتقديم الخدمات العالجية 

الالزمة لمختلف شرائح السكان وتوفير الرعاية الصحية 
المتميزة لهم. 

يهدف المشروع إلى تمويل شراء أدوية وأجهزة ومعدات 
طبية حديثة لتحسين مستوى الخدمات الصحية لمراجعي 

المراكز الطبية والمستشفيات، وذلك ضمن جهود 
الصندوق المتواصلة لدعم القطاع الصحي في اليمن 

وتعزيز قدرته على التغلب على التحديات التي تواجهه. 

22 
مليون درهم

11 
مليون درهم
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تشاد

دعم الميزانية العامة

تساهم المنحة في دعم ميزان المدفوعات ومساعدة 
الحكومة التشادية لنفيذ خططها التنموية للنهوض 
بالواقع االقتصادي واالجتماعي وتنمية القطاعات ذات 

األولوية االستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.

165 
مليون درهم

دراسات جدوى

ُخصصت المنحة لتمويل إعداد دراسات جدوى لعدد من 
المشاريع التنموية في تشاد وتقييم جدواها وأثرها 

اإليجابي على حياة السكان وتحسين الوضع االقتصادي 
في البالد.

18 
مليون درهم

إريتريا

دعم الميزانية العامةدعم الميزانية العامة

تساهم المنحة بدعم ميزان المدفوعات وتحسين الوضع 
االقتصادي في إريتريا وتحقيق الخطط التنموية الطموحة 

التي وضعتها الحكومة اإلريترية للنهوض بالقطاعات 
التنموية األساسية.

294 
مليون درهم

المالديف

مطار مفارو

يعمل المشروع على تحسين مرافق المطار وتوسيع 
طاقته االستيعابية ليتوائم مع النمو المضطرد الذي 

تشهده البالد في القطاع السياحي، وتمّكن التوسعة 
الجديدة للمطار من استيعاب زيادة أعداد المسافرين، األمر 

الذي سينعكس إيجابًا على حركة النقل والسياحة في 
المالديف، مما يعزز من دخل الدولة الناجم عن ارتفاع وتيرة 

النشاط السياحي.

257 
مليون درهم
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30

المنح التنموية لعام 2018
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

قيمة المنحةالقطاعالمشروعالدولة

57قطاعات متنوعةبناء القدرات وتطوير العمل الحكوميمصر 

12.5قطاعات متنوعةدراسات جدوىباكستان

918قطاعات متنوعةدعم الميزانية العامةاألردن

اليمن

25الطاقةمحطة للطاقة الشمسية

22الصحةتأهيل مستشفيات

34الصحةمستشفى لألمومة والطفولة

11الصحةمعدات طبية

294قطاعات متنوعةدعم الميزانية العامةإرتريا

257النقل والمواصالتمطار مفاروالمالديف

تشاد
165قطاعات متنوعةدعم الميزانية العامة

18قطاعات متنوعةدراسات جدوى

المجموع 1,814 مليون درهم
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قروض ومنح الصندوق التنموية لعام 2018

األردن 
دعم الميزانية العامة

918 
مليون درهم

البحرين 
دعم برنامج التوازن المالي

4 
مليار درهم

باكستان 
دراسات جدوى

المالديف 
مطار مفارو

12.5 
مليون درهم

257 
مليون درهم

مصر 
 بناء القدرات وتطوير 

العمل الحكومي

57 
مليون درهم

 11معدات طبية
مليون درهم

22 
مليون درهم

25 
مليون درهم

مستشفى لألمومة والطفولة

تأهيل مستشفيات

34 
مليون درهم

اليمن
محطة للطاقة الشمسية

33 
مليون درهم

31 
مليون درهم

محطة للطاقة 
الشمسية الكهروضوئية

سيشل
تمديد شبكة الكهرباء
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165 
مليون درهم

18 
مليون درهم

دراسات جدوى

تشاد
دعم الميزانية العامة

السنغال
 محطات للطاقة 

الشمسية الكهروضوئية

48 
مليون درهم

أوغندا
الكهرباء الريفية

40 
مليون درهم

تنزانيا
طريق ماالجاراسي - 

ايلوندي - أوفينزا

55 
مليون درهم

إرتريا
دعم الميزانية العامة

294 
مليون درهم

مالي
اإلسكان االجتماعي

110 
مليون درهم

1.8 مليار درهمقطاعات متنوعة 4دول مستفيدة 7مشروعًا تنمويًا11

إجمالي القروض 2018

إجمالي المنح 2018

4.3 مليار درهمقطاعات متنوعة 4دول مستفيدة 6مشاريع تنموية 7
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شهد عام 2018 إنجاز العديد من المشاريع التنموية التي 
مولها الصندوق في إطار منحة دولة اإلمارات العربية 

المتحدة لألردن بقيمة 4.6 مليار درهم )1.25 مليار دوالر( 
ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية. وخالل عام 

2018 تم افتتاح مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية في 
األردن، والذي يساهم في توليد 105 ميغاواط من الطاقة 

النظيفة، ويعد المشروع الذي أطلقت عليه الحكومة 
األردنية اسم المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان تكريمًا لدولة اإلمارات ومؤسسها من المشاريع 
االستراتيجية الضخمة في مجال الطاقة المتجددة والتي 

يستفيد منها ماليين السكان في مدن جنوب األردن. 
كما يواصل الصندوق متابعة تنفيذ باقي المشاريع 

التي وصلت نسب إنجازها لمراحل متقدمة ومن المتوقع 
االنتهاء منها خالل عام 2019. وبنهاية عام 2018 يكون 

الصندوق قد خصص 4,446 مليار درهم من اجمالي 
منحة األردن والبالغ قيمتها 4.6 مليار درهم ضمن برنامج 

الصندوق الخليجي للتنمية. وخصصت المنحة الممتدة 
للفترة من )2012 - 2018( لتمويل مشاريع استراتيجية 
حيوية تتركز ضمن قطاعات أساسية كالتعليم، النقل، 

الصحة والطاقة واألمن الغذائي.

منحــة دولــة اإلمــارات للمســاهمة فــي برنامج الصنــدوق الخليجي 
للتنميــة - األردن
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الخطة الزمنية لتخصيص المنحة

4.6 مليار درهم إجمالي المنحة

2.9
مليون درهم

11
مشروعًا

2014-2012

737
مليون درهم

2
مشروعان

2018-2016

147
مليون درهم

الباقي من 
المنحة

2019 2015

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.

يهدف المشــروع إلى توســعة صوامع الجويدة والعقبة في 
األردن لزيــادة احتياطي ورفع القدرة االســتيعابية لصوامع 
القمح والشــعير ويساهم المشــروع في تلبية احتياجات 

األردن المتزايدة من هذه الســلع االســتراتيجية، وتم االنتهاء 
من تنفيذ مشــروع توســعة صوامع الجويدة في عام 2018، 

أمــا فيمــا يخص صوامع العقبة ســيتم االنتهاء منه في الربع 
الثالــث من عام 2019.

المشاريع المخصصة خالل الفترة )2012 - 2018(

صوامع تخزين الحبوبتوسعة مدينة الحسين الطبية 735
مليون درهم

259
مليون درهم

809
مليون درهم

3
مشاريع
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يشتمل البرنامج على المشاريع ذات األولية للجامعات الرسمية في األردن وعددها تسع جامعات رسمية، 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: 

جامعة الحسين بن طالل: يتضمن المشروع إنشاء كلية 
للعلوم التربوية والتي تم االنتهاء من تنفيذها خالل 2017 

إضافة إلنشاء مبنى كلية العلوم ومختبراتها والمتوقع 
تسليمها خالل الربع األول من 2019. 

تطوير الجامعة األردنية يشــمل المشــروع توسعة القسم 
الســريري لكلية طب األســنان في الجامعة والذي من المتوقع 

تســليمه بنهاية عام 2019، باإلضافة إلنشــاء مبنى قسم 
الكيميــاء والــذي تم االنتهاء مــن تنفيذه في الربع األخير من 

عام 2018.

الجامعــة الهاشــمية: يتكون المشــروع من إنشــاء المجمع 
الجنوبــي للقاعــات الصفيــة فــي الجامعة الذي تــم االنتهاء 

منــه عام 2018. 

جامعة ّال البيت: تضمن المشروع إنشاء كلية للهندسة، 
وكلية العلوم المالية واإلدارية باإلضافة إلنشاء محطة كهرباء 
تعمل بالطاقة الشمسية حيث تم االنتهاء من المشروع في 

عام 2018. 

جامعة مؤته: يشتمل المشروع على إنشاء كليتين للصيدلة 
والهندسة، باإلضافة لقاعات تدريس كلية الزراعة وقد تم انجاز 

المشروع بشكل كامل.

جامعة الطفيلة التقنية: 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.

جامعة اليرموك: يشــمل المشــروع إنشــاء مباني كليتي 
الطــب والصيدلــة والتي بلغت نســبة اإلنجــاز فيهما أكثر من 

80% ومــن المتوقــع اإلنتهاء من كافــة األعمال خالل الربع 
األول من 2019. 

جامعة البلقاء التطبيقية: يتضمن المشروع إنشاء كليتي 
األعمال والطب والتي تم االنتهاء من تنفيذها في عام 2018. 

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.

يســاهم المشــروع على تلبية احتياجات األردن من الغاز 
البترولــي ورفع قدرة مناولة الغاز البترولي المســال، ويمكن 
مشــروع الميناء من اســتقبال البواخر النفطية ذات األحجام 

الكبيــرة والتــي تصل ســعة تخزينها إلى 25 ألف طن من 
الغاز المســال وبقدرة تفريغ 300 متر مكعب بالســاعة، مما 

يضمــن اســتمرار امدادات الغــاز وتوفير حاجة المدن األردنية من 
الكهرباء بشــكل مستمر دون انقطاع.

محمية المأوى للحياة البرية 

برنامج تطوير الجامعات الحكومية

ميناء غاز البترول المسال   2.6
مليون درهم

 84
مليون درهم

466
مليون درهم
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يعمــل المشــروع على توفير خدمات طبيــة متخصصة 
لمعالجــة مرضــى األورام، ورفد الســياحة العالجية من خالل 

إنشــاء مركــز متخصص يوفر العــالج الالزم لمرضى األورام في 
األردن، ويتضمن المشــروع الذي بلغت نســبة انجازه %90 

إنشــاء مبنى مكون من أربعة طوابق وبســعة 150 ســريرًا، 
وإنشــاء المباني المســاندة للمركــز وتزويده بأحدث األجهزة 

والمعــدات، باإلضافــة إلى برامج التدريــب والتوعية، ومن 
المتوقــع أن يتم تســليم المشــروع واالنتهاء منــه بنهاية الربع 

الثانــي من عام 2019.

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

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

الربع الثاني من عام 2018.

يتضمن المشــروع انشــاء مبنى العيادات الخارجية لمركز 
الحســين للســرطان. ويتمكن هذا الصرح الطبي الكبير 

والذي تم تدشــينه رســميًا في 2017 وأطلق عليه اســم صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان من اســتقبال ما 

يزيد عن 250 ألف مراجع ســنويًا مما يســاهم في تعزيز قدرة 
المركز على اســتقبال الحاالت المرضية من األردن والدول 

المجــاورة وتوفير رعاية صحية أفضل لمرضى الســرطان على 
مســتوى المنطقة وفق أعلــى المعايير المعتمدة. 

يســاهم المشــروع الذي تم االنتهاء من تنفيذه في تمويل 
11 كليــة وذلــك لتعزيز الطاقة االســتيعابية لكليات المجتمع 

وتوســيع نطاق برامجها في مجــاالت التعليم التقني 
والتطبيقــي وتجهيز المختبــرات ومراكز التدريب المهني 

التقنيات. بأحدث 

إنشاء وتجهيز مركز معالجة األورام

مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية

توسعة مركز الحسين للسرطان

تطوير كليات المجتمع

129
مليون درهم

522
مليون درهم

92
مليون درهم

33
مليون درهم



يهدف المشــروع إلنشــاء 30 مدرســة جديدة وملحقاتها 
مــن المختبــرات العلميــة والفنية ومراكــز التدريب المهني 

والمرافــق الرياضيــة والثقافية تتيح اســتيعاب األعداد 
المتناميــة مــن الطالب، وتســاهم في توفيــر بيئة آمنة 

للتعلــم وفــق أفضل الممارســات والمعاييــر الدولية، حيث تم 
االنتهــاء من تنفيــذ جميع المدارس.

يتضمــن المشــروع تنفيــذ 15 طريقًا تهدف لربط المدن والقرى 
والمناطــق الحيوية داخل األردن بشــبكة طرق يعتمد عليها 
تضمن ســهولة تنقل الســكان والسلع والمنتجات ووصول 

الخدمات إلى كافة شــرائح المجتمع. يشــتمل المشروع على 
تنفيــذ طرق جديدة وتوســعة وتأهيل بعض الطرق القائمة 
باإلضافــة لتنفيذ عدد من مشــاريع الطرق القروية والثانوية 

والطــرق الزراعيــة. وقد تم االنتهــاء من تنفيذ 12 طريقًا وال يزال 
العمــل مســتمرًا إلنجاز الطــرق المتبقية والتي من المتوقع 

االنتهــاء مــن تنفيذها خالل الربع األول من عام 2019. 

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 طريق الماضونة بطول 13.4 كيلومتر والزرقاء بطول 
4.3 كيلومتر وطريق الزرقاء النافذ بطول 3.7 كيلومتر.

يعمل المشــروع الذي تم االنتهاء من تنفيذه على تحســين 
أداء شــبكات الــري لرفع كفاءتهــا وتقليص الفاقد من المياه، 

وذلك من خالل إعادة تأهيل الشــبكات واســتبدال األنابيب 
المتكلســة بأنابيب جديــدة، وتركيب مآخذ مياه للوحدات 

الزراعية، وأحواض ترســيبيه، وبــرك تخزين، وأنظمة فالتر رملية 
ومحطــات ضخ إلى جانب إنشــاء جــدران حماية من الفيضانات 

وإنشــاء شبكة صرف جوفية.

يتضمن المشــروع إنشــاء خزانات ذات سقف عائم لتخزين 
المشــتقات النفطيــة )الديزل، البنزين، ووقود الطائرات( 

بســعات تتراوح بين 250 - 300 ألف طن، إضافة الى 8 آالف 
طن من الغاز البترولي المســال، إلى جانب إنشــاء منطقة 

تحميــل وتفريــغ للصهاريــج وأنظمة أمان وإطفاء ونظام لفصل 
الزيــوت عــن المياه ونظــام معالجة لها باإلضافة إلى كافة 

التجهيزات الالزمة إلدارة وخدمة المشــروع. ويعمل المشــروع 
على توفير الســعات التخزينيــة الالزمة لالحتفاظ بمخزون 

اســتراتيجي للمشــتقات النفطية في األردن تغطي 60 يومًا 
من االســتهالك المحلي وتحقيق أمن الطاقة.

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

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

المياه. وقد تم إنجاز سد كفرنجه وافتتاحه في 2017، كما قام 
الصندوق بتسليم أولي لسد زرقاء ماعين.

بناء 30 مدرسة جديدة

توسعة وتحسين الطرق

طريق عمان التنموي

إعادة تأهيل مشاريع الري

منشآت لتخزين المشتقات النفطية

مشاريع السدود

124
مليون درهم

665
مليون درهم

320
مليون درهم

64
مليون درهم

771
مليون درهم

179
مليون درهم

38



قائمة المشاريع المعتمدة )2012 - 2018(
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

القيمةالمشروعالقطاع

الصحة

129إنشاء وتجهيز مركز معالجة األورام. 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

األمن الغذائي
259صوامع تخزين الحبوب. 14

259المجموع الفرعي

السياحة
2.6محمية المأوى للحياة البرية. 15

2.6المجموع الفرعي

المجموع 4,446 مليون درهم
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منحــة دولــة اإلمــارات للمســاهمة فــي برنامج الصنــدوق الخليجي 
للتنميــة - المغــرب

حرص الصندوق خالل عام 2018، على متابعة تنفيذ سير 
المشاريع الممولة ضمن مساهمة دولة اإلمارات العربية 

المتحدة في برنامج الصندوق الخليجي للتنمية لألعوام 
)2012-2018( بقيمة 4.6 مليار درهم )1.25 مليار دوالر(. 

وقطع الصندوق شوطًا كبيرًا في إدارة المنحة من خالل 
تحقيق نسب انجاز متقدمة في العديد من المشاريع، 

إضافة لتخصيص مشاريع جديدة لتغطية المبالغ 
المتبقية من المنحة، حيث أنجز الصندوق بالتعاون مع 
الحكومة المغربية 18 مشروعًا وال يزال العمل مستمرًا 

إلنجاز المشاريع المتبقية. 

وقد خصص الصندوق في عام 2018 حوالي 27.6 مليون 
درهم )7.5 مليون دوالر( من المنحة لتمويل مشروعين 

لتنمية قطاعي النقل والسياحة في المغرب، حيث يشمل 
المشروع األول تأهيل وتوسعة طريق جديد يربط بين 
الطرق الداخلية ويسهل حركة نقل الركاب وفق أعلى 

معايير األمن والسالمة، ويشمل المشروع الثاني تطوير 
متحف أصيلة لتنشيط الحركة السياحية في المدينة. 

وبنهاية عام 2018 يكون الصندوق قد خصص 4.5 مليار 
درهم من اجمالي قيمة المنحة ضمن مساهمة دولة 

اإلمارات في برنامج الصندوق الخليجي للتنمية. 
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الخطة الزمنية لتخصيص المنحة

المشاريع المعتمدة خالل عام 2018

4.6 مليار درهم إجمالي المنحة

2.3
مليار درهم

28
مشروعًا

2014-2012

1.3
مليار درهم

10
مشاريع

2017

801
مليون درهم

3
مشاريع

2016-2015

147
مليون درهم

الباقي من 
المنحة

2019

27.6
مليون درهم

2
مشروعان

2018

يهدف المشروع إلى إقامة معلم ثقافي لدعم السياحة 
وتشجيع الثقافة والفنون في مدينة أصيلة. ويشتمل المشروع 

على تجهيز مبان لصاالت العرض ومكاتب إدارية وخدمية إلى 
جانب مواقف سيارات ومرافق أخرى لخدمة الزوار، ومن المتوقع 

االنتهاء من المشروع في النصف األول من عام 2019.

يتضمن المشروع إنشاء شبكة طرق داخلية متطورة وفق 
أعلى معايير األمن والسالمة، من خالل تطوير الطريق الرابط 
بين واد 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 تفعيل الحركة 
االقتصادية في البالد.

تطوير متحف أصيلة 9.2تطوير شبكة طرق داخلية
مليون درهم

18.4
مليون درهم
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المشاريع المعتمدة خالل )2012 - 2017( 

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

والصيدلة مما ساعد على االرتقاء بقطاع الصحة 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. 

يتضمن المشروع تطوير كليتي الطب والصيدلة لتوفير 
الكوادر الطبية المتميزة بمختلف التخصصات، ويشمل 

المشروع تزويد الكليتين بأحدث الوسائل واألدوات التعليمية 
والتقنية من المختبرات التطبيقية والبحث العلمي لتخريج 

نخبة من الطالب المتميزين في المجال الطبي، وبلغت نسبة 
انجاز المشروع %20. 

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 

السيارات والتي تتجاوز 5000 سيارة يوميا، ويتضمن 
المشروع إنشاء أربعة مسارات، مسارين في كل اتجاه، إضافة 

إلى إنجاز جسر على طول 240 مترا وتم انجاز 
20% من المشروع.

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

والداخلة( في ضمان توفير إمدادات كافية من الكهرباء. حيث 
شمل المشروع إعادة تأهيل خطوط اإلنتاج في المحطات 
الحرارية بمدن جرادة، المحمدية والقنيطرة، وإعادة تأهيل 

محطات العنفات الغازية والديزل بمدن العيون، 
أغادير، طانطان والداخلة.

يهدف المشروع إلى بناء محطة بحرية تكون قادرة على 
استيعاب أكبر البواخر السياحية، وستلعب المحطة دورًا 

محوريًا في تنشيط الحركة السياحية في المدينة 
وبالتالي تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

في المغرب. 

يعمل المشــروع على إعادة تطوير ميناء الصيد القديم في 
الــدار البيضــاء وتحديث المرافق الخاصة به، وذلك لتوفير بيئة 

عمل مناســبة للصيادين تشــجعهم على مضاعفة نشاطهم، 
وزيادة إنتاجيتهم من األســماك، كما يعمل المشــروع على خلق 

المزيد فرص العمل للمواطنين وإنعاش المهن واألنشــطة 
األخــرى المرتبطــة بالصيد وبالتالي تنمية الحركة االقتصادية 

فــي البالد ونمو االقتصاد الوطني إضافة لتوفير 
األمن الغذائي.

تم اإلنتهاء من بناء وتوسيع 3 مساكن جامعية، لتوفير 
السكن الجامعي المناسب للطلبة من خالل توسيع 

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

بمدينة أغادير.

يعتبــر مشــروع القطــب الجامعــي التكنولوجي والذي يجري 
العمــل علــى إنجــازه بالمدينة الجديدة تامســنا في ضواحي 

الرباط أحد المشــاريع االســتراتيجية التي تهدف إلى تســهيل 
وصــول التعليــم العالي ألبنــاء المناطق الجديدة ورفع 

مســتواها الثقافــي والعلمي وإنعــاش المدينة اقتصاديًا 
واجتماعيًا. ويشــمل المشــروع تزويد المبنى بأحدث الوســائل 

التعليميــة مــن خالل انشــاء قاعات للبحــث والتطوير واالبتكار، 
ومبنــى رياضــي واجتماعي للطلبــة، ومدرجات باإلضافة 

اإلدارة.  لمبنى 

إنشاء كليتي الطب والصيدلة بطنجة

تطوير كليتي الطب والصيدلة بطنجة

تطوير طريق واد النكور وكاسيطا

إنشاء محطات كهرباء

المحطة البحرية لميناء الدار البيضاء

تطوير ميناء الصيد بالدار البيضاء

مساكن جامعية

القطب التكنولوجي الجامعي بتامسنا

67
مليون درهم

15
مليون درهم

73
مليون درهم

91
مليون درهم

149
مليون درهم

329
مليون درهم

25
مليون درهم

40
مليون درهم
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ساهم المشروع في تطوير البنية التحتية لميناء الصيد 
في مدينة طنجة، وإحداث نقلة نوعية في مهنة الصيد في 

تلك المنطقة وتوفير احتياجات الصيادين لمساعدتهم على 
مزاولة المهنة وفق أعلى المعايير المعتمدة من أجل االرتقاء 

بالخدمات المقدمة للصيادين وتهيئة الميناء ليكون قادرًا 
على استقبال وتسويق المنتجات البحرية بطريقة منظمة، 

وستنعكس آثار المشروع اإليجابية على تحقيق التنمية 
االجتماعية المستدامة للمجتمع المحلي المغربي بشكل 

خاص، ونمو االقتصاد المغربي بشكل عام نظرًا لمساهمة 
قطاع الثروة السمكية في زيادة إيرادات البالد وبالتالي نمو 

االقتصاد الوطني. ويتضمن المشروع تهيئة البنية التحتية 
وإنجاز المنشآت البحرية، باإلضافة إلنشاء كواسر 

لألمواج ألغراض الحماية إضافة ألعمال الصيانة.

يتيح المشروع توفير مساكن في سبع مدن مغربية تخدم 
400 ألف عائلة من العائالت من ذوي الدخل المحدود في 

عدة مدن مغربية، منها 108 آالف وحدة سكنية في مراكش، 
و42,800 وحدة سكنية في الدار البيضاء، 91 ألف وحدة 

سكنية في بولمان بمدينة فاس، 41,800 وحدة سكنية في 
الجهة الشرقية، 58,800 وحدة سكنية في مدينتي طنجة 

وتطوان و56,300 وحدة سكنية في مدينة مكناس.

ميناء الصيد الجديد بطنجة 262مشاريع اإلسكان االجتماعي 
مليون درهم

829
مليون درهم
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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 الذي شارف على اإلنتهاء 
عدة المشاريع، مثل 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 مدارس لمختلف المراحل 
التعليمية. 

يهدف المشــروع إلــى توفير التجهيــزات والمعدات الطبية 
المتطــورة الخاصــة بالمستشــفى الذي يعــد من أهم المراكز 

الطبيــة فــي المغــرب وغرب أفريقيا وبمســاحة تبلغ حوالي 
8.8 هكتــار، وتبلــغ الطاقة االســتيعابية للمستشــفى حوالي 

916 ســريرًا، وذلــك لتمكين ســكان المنطقة من الحصول 
علــى خدمات ذات مســتوى عال وتفــادي تنقلهم للمراكز 

الصحيــة البعيــدة، إضافــة إلى رفع مســتوى الخدمات الصحية 
المنطقة. في 

يتيح المشــروع تزويد ســكان مناطق طنجة وأصيلة بالمياه 
الصالحــة للشــرب من خالل تجميــع مياه األمطار وتدفقات المياه 
من األودية. ويشــمل المشــروع إقامة ســد ارتفاعه 60 مترًا تبلغ 

طاقتــه االســتيعابية نحو 200 مليون متر مكعب.

ويشــمل المشروع منشــآت لمعالجة وتصفية المياه ومحطات 
الضــخ، ويعمل الســد عنــد انتهائه على تنظيم حوالي 40 

مليون م3 من المياه ســنويا كما ســيعمل على تطوير 
الســياحة والزراعة من خالل اســتغالل األراضي الفالحية الخصبة. 

ومن المتوقع تســليم المشــروع بنهاية عام 2020.

يتضمــن المشــروع بنــاء وتطوير 21 معهدًا في عدة مدن 
مغربيــة، منها 13 معهــدًا متعدد التخصصات و4 معاهد 

للتدريــب فــي اإلمدادات اللوجســتية والنقل في كل من مدينة 
تاوريــرت والدار البيضاء وطنجــة وأغادير، ومعهد متخصص في 

مهــن معدات الطائرات واإلمدادات اللوجســتية في المطارات، 
ومعهــدان لمهن ترحيل الخدمات اللوجســتية بمدينتي فاس 

ووجــدة، ومعهد متخصص في الصناعــات الغذائية بمدينتي 
مكنــاس وفكيك. وقــد تم االنتهاء من تنفيذ 

المعاهد.  جميع 

برنامج تنمية المناطق الحضرية

المعدات الطبية لمستشفى 
محمد الّسادس

سد خروب

معاهد للتدريب المهني

735
مليون درهم

239
مليون درهم

289
مليون درهم

168
مليون درهم
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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.

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.

يساهم المشروع في تعزيز قدرة محطة السكك الحديدية 
في منطقة الدار البيضاء على استيعاب أعداد أكبر من 

المسافرين، واالرتقاء بمستويات الخدمة المقدمة لهم، إلى 
جانب دعم جهود الحكومة المغربية المبذولة لتنظيم سير 

القطارات الذي يزيد من كفاءة الربط بين المدن المغربية 
ويدعم قطاع النقل والمواصالت. 

يهدف المشروع المكتمل انجازه إلى مواكبة التنمية الصناعية، 
من خالل تلبية احتياجات المنشآت الصناعية من الطاقة 

الكهربائية، كما يتيح مشروع نقل وتوسيع شبكات النقل 
الكهربائية الحالية للحد من اآلثار السلبية التي قد تحدثها 

هذه المنشآت على البيئة وصحة السكان في المناطق 
المجاورة لمراكز االنتاج، من خالل الحد من تأثير االنبعاثات 

الغازية على البيئة.

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. 

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

وسرعة عمليات مناولة الشحنات بالميناء. 

توسيع شبكات النقل الكهربائيةميناء الدار البيضاء

مطار كلميم

محطة الدار البيضاء للسكك الحديدية

تزويد مدينة خريبكة بمياه الشرب

ميناء المحمدية

287
مليون درهم

64
مليون درهم

78
مليون درهم

30
مليون درهم

89
مليون درهم

21
مليون درهم
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يهدف المشــروع إلى تشــجيع الطلبة غير القاطنين في 
المدينة على اســتكمال تعليمهم الجامعي من خالل تجهيز 

الحي الجامعي بأهم المرافق الحيوية لتوفير الســكن 
المناســب للطلبة، ويتضمن المشــروع كذلك بناء محالت 

تجارية ومركزًا صحيًا وقاعات لمختلف االســتخدامات، إضافة 
لمبنى اإلدارة. 

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. 

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

األمن السالمة، ويتكون المشروع من بناء حوض جاف وتهيئة 
األرصفة إلصالح وصيانة السفن، إضافة إلنشاء منصة لحمل 

السفن بقدرة 5000 طن تعمل على معالجة ست سفن في 
آن واحد، وكذلك إنشاء رافعة لحمل السفن تصل 

حمولتها إلى 450 طن.

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 األسواق المحلية.

يجري العمل على استكمال المشروع السكني في الحي 
الجامعي بتازة والذي يهدف إلى توفير السكن المالئم للطلبة 

وتشجيعهم على استكمال تعليمهم العالي، كما يتضمن 
المشروع إنشاء قاعة دراسية وقاعة أخرى مخصصة للنشاطات 

الرياضة، إضافة لمبنى اإلدارة ومركزًا صحيًا. وتبلغ مساحة 
المشروع اإلجمالية حوالي 2018 مترا مربعا. 

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.

الحي الجامعي بالقنيطرة

تزويد مدينة الداخلة بمياه الشرب

تطوير طريق سيدي عالل البحراويورش إصالح السفن بالدار البيضاء

الحي الجامعي بتازة

تزويد مدينة بوجدور بمياه الشرب

26
مليون درهم

56
مليون درهم

320
مليون درهم

26
مليون درهم

26
مليون درهم

35
مليون درهم
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القيمةالمشروعالقطاع

النقل 
والمواصالت

64مطار كلميم. 1

287ميناء الدار البيضاء. 2

21ميناء المحمدية. 3

78محطة الدار البيضاء للسكك الحديدة . 4

73تطوير طريق واد النكور وكاسيطا . 5

329تطوير ميناء الصيد بالدار البيضاء. 6

262ميناء الصيد الجديد بطنجة. 7

149المحطة البحرية لميناء الدار البيضاء. 8

26تطوير طريق سيدي عالل البحراوي. 9

18.4تطوير شبكة طرق داخلية. 10

1,307المجموع الفرعي

المياه

56تزويد مدينة الداخلة بمياه الشرب. 11

35تزويد مدينة بوجدور بمياه الشرب. 12

89تزويد مدينة خريبكة بمياه الشرب. 13

289سد خروب. 14

469المجموع الفرعي

اإلسكان

167إنشاء 108 ألف وحدة سكنية في مراكش. 15

50انشاء42,800 وحدة سكنية في الدار البيضاء. 16

98إنشاء 91 ألف وحدة سكنية في بولمان بمدينة فاس. 17

280إنشاء 41,800 وحدة سكنية في الجهة الشرقية. 18

117إنشاء 58,800 وحدة سكنية في مدينة طنجة وتطوان. 19

117إنشاء 56,300 وحدة سكنية في مدينة مكناس. 20

829المجموع الفرعي

الكهرباء

91إنشاء محطات كهرباء . 21

30توسيع شبكات النقل الكهربائية. 22

121المجموع الفرعي

الصحة
239المعدات الطبية لمستشفى محمد الّسادس بمراكش . 23

239المجموع الفرعي

قائمة المشاريع المعتمدة )2012 - 2018(
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(
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القيمةالمشروعالقطاع

السياحة

28مشروع متحف أصيلة )تغطية فجوة تمويلية(. 24

9.2تطوير متحف أصيلة. 25

37.2المجموع الفرعي

الصناعة 
والتعدين

320ورش إصالح السفن بالدار البيضاء. 26

320المجموع الفرعي

التعليم 

بناء وتجهيز معهد متخصص في مهن معدات الطائرات ولوجستيك . 27
المطارات

24

21بناء وتجهيز أربع معاهد للتدريب في اللوجستيك والنقل الطرقي. 28

90بناء وتجهيز 13 معهدا متعددة القطاعات. 29

10بناء وتجهيز معهدين لمهن ترحيل الخدمات. 30

23بناء وتجهيز المعهد المتخصص في الصناعات الغذائية. 31

7توسيع الحي الجامعي لإلناث بمدينة اكادير. 32

3بناء الحي الجامعي السوسى في مدينة الرباط. 33

15بناء حي الجامعي بمدينة اكادير. 34

67إنشاء كليتي الطب والصيدلة بطنجة. 35

40القطب التكنلوجي الجامعي بمدينة تامسنا. 36

26الحي الجامعي بالقنيطرة. 37

26الحي الجامعي بتازة. 38

15تطوير كليتي الطب والصيدلة بطنجة. 39

367المجموع الفرعي

قطاعات 
متنوعة

735برنامج تنمية المناطق الحضرية. 40

735المجموع الفرعي

المجموع 4,479 مليون درهم
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واصــل صنــدوق أبوظبــي للتنمية خالل عام 2018 إنجاز 
المشــاريع التنمويــة التــي مولها فــي البحرين في إطار 

برنامــج تنميــة دول مجلس التعــاون لدول الخليج 
العربيــة والذي تســاهم فيه دولــة اإلمارات بمبلغ 9.18 
مليار درهم )2.5 مليار دوالر( على مدى عشــر ســنوات.

وقــد تــم بموجب هذه المنحة التــي يديرها صندوق 
أبوظبــي للتنميــة اعتمــاد قائمة من المشــاريع الحيوية 

الهادفــة إلى دعــم االقتصاد البحرينــي بقيمة بلغت 
9.024 مليــار درهــم )2.4 مليــار دوالر( إجمالي قيمة 

المنحــة. وتتركــز المشــاريع التي تشــملها المنحة على 
البنيــة التحتيــة، وتحديدا في قطاعات اإلســكان والمياه 

والصحــة والنقل، لتســاهم بذلــك في دعم الجهود 
الدؤوبة لالرتقاء بمســتوى معيشــة الشــعب البحريني 
وتحفيــز النمــو االقتصادي. وخالل األعوام الســابقة حقق 

الصنــدوق بالتعــاون مــع الحكومة البحرينيــة تقدمًا كبيرًا 
فــي تنفيذ هذه المشــاريع والتي بلغت نســب إنجاز 

البعــض منهــا مراحل متقدمة. 

وخــالل عــام 2018 تم تخصيــص مبلغ 300 مليون درهم 
مــن قيمة المنحة لتمويل مشــروع انشــاء الوحدات 

الســكنية بمدينــة خليفــة والذي يهدف إلــى توفير مزيد 
من الوحدات الســكنية المناســبة للمواطــن البحريني.

منحة دولة اإلمارات للمساهمة في برنامج تنمية دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية - البحرين
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الخطة الزمنية لتخصيص المنحة

المشاريع المعتمدة خالل عام 2018

9.2 مليار درهم إجمالي المنحة

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. 

300الوحدات السكنية بمدينة خليفة
مليون درهم

4.8
مليار درهم

7
مشاريع

2014-2013

36.7
مليون درهم

1
مشروع

2017

3.9
مليار درهم

2
مشروعان

2016-2015

158
مليون درهم

الباقي من 
المنحة

2019

300
مليون درهم

1
مشروع

2018
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المشاريع المعتمدة خالل )2013 - 2018(

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.

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.

يهدف المشــروع إلى إنشــاء مبنى تجاري بمساحة إجمالية 
تبلــغ 6,151 متــر مربع وذلك لالســتفادة من موارده المالية 

في دعم وتشــغيل معهد الشــيخ خليفة بن زايد المهني، 
حيــث يعمــل المعهد على توفير متطلبات ســوق العمل من 

خــالل تأهيــل وتوفير كوادر وطنيــة محترفة، كما يوفر المعهد 
أيضــًا برامــج تعليمية وتدريبية لخدمة جميع شــرائح المجتمع 

البحرينــي لتمكينهم من مواكبــة التطور التكنولوجي.

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.

يعمل المشــروع على تلبية الطلب المتزايد على المراكز 
المتخصصة في أمراض القلب، حيث يشــمل إنشــاء مركزًا 

متخصصًا بطاقة اســتيعابية تبلغ 148 ســريرًا، باإلضافة إلى 
العيادات التابعة له والمرافق الخدمية، كما يشــمل المشــروع 

تزويد المستشــفى بأحدث التجهيزات الطبية، وقد تم إنجاز 
95% من األعمال اإلنشــائية ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من 

تنفيذه بشــكل كامل خالل عام 2019.

 يشمل المشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة.
3,7 مليار درهم الستيعاب األعداد المتزايدة من المسافرين، 
حيث يسهم المشروع في دعم خطط وبرامج التنمية التي 

تعمل عليها مختلف القطاعات في البحرين. ويتضمن 
المشروع إنشاء مبنى جديد للمسافرين بمساحة إجمالية 

تبلغ 177,000 مترا مربع، وصاالت مميزة للمسافرين وبوابات 
جديدة للقادمين والمغادرين. كما سيضم المشروع األنظمة 

المساندة للخدمات األرضية والمرافق الالزمة وأعمال البنى 
التحتية. واليزال العمل مستمر على تنفيذ المشروع وبلغت 

نسبة االنجاز حوالي 60%. ومن المتوقع االنتهاء من المرحلة 
األولى للمشروع خالل النصف الثاني من عام 2019.

أعمال دفان شرق سترة

توسعة طريق الشيخ زايد

الوحدات السكنية بالمدينة الشماليةمبنى تجاري

مركز القلب

توسعة مطار البحرين 914
مليون درهم

337
مليون درهم

36.7
مليون درهم

2.3
مليار درهم

562
مليون درهم

3.7
مليار درهم
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القيمةالمشروعالقطاع

اإلسكان

2,304الوحدات السكنية بالمدينة الشمالية . 1

300الوحدات السكنية بمدينة خليفة. 2

914أعمال دفان شرق سترة.. 3

3,518المجموع الفرعي

المياه

187تطوير شبكة المياه.. 4

450محطة معالجة مياه الصرف الصحي. 5

637المجموع الفرعي

الصحة
562مركز القلب . 6

562المجموع 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 
187انشاء مباني حكومية . 10

187المجموع الفرعي

المجموع 9,024 مليون درهم

قائمة المشاريع المعتمدة )2013 - 2018(
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتنامي على المياه 
الناتج عن التوسعات العمرانية في البحرين ضمن مشروع 

تطوير شبكات نقل المياه، كما يتضمن إنشاء محطات للضخ 
والتوزيع في كل من منطقة الحد والمحرق ومحطتين للتوزيع 

في كل من منطقة البسيتين والجفير. وتشمل كل محطة 
على 3 خزانات بسعة 5 ماليين جالون. ومن المتوقع اإلنتهاء 

من المشروع في عام 2019.

يهدف المشــروع إلى إنشاء شــبكات للصرف الصحي في 
المدينة الشــمالية على مســاحة 640 هكتار إضافًة إلى 
محطة لمعالجة المياه واســتغاللها في ري المســطحات 
الخضــراء فــي المدينة والتي تتكون من 15,600 وحدة 

ســكنية يقطنها أكثر من 100 ألف نســمة، كما يســاهم 
المشــروع في تحقيق االســتغالل األمثل للموارد المائية، ويوفر 

بيئة صحية لســكان المدينة الشــمالية. 

محطة معالجة مياه الصرف الصحيتطوير شبكة المياه 187
مليون درهم

450
مليون درهم
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تشكل االستثمارات إحدى الركائز األساسية في عمل 
صندوق أبوظبي للتنمية. حيث ينتهج الصندوق 

استراتيجية استثمارية ثنائية المحاور، تشمل االستثمار 
المباشر في شركات منتقاة في مختلف الدول 

المستفيدة، إضافة إلدارة السيولة المتاحة لديه بشكل 
يتيح تحقيق إيرادات تدعم موارده المالية.

وتتيح االستراتيجية االستثمارية للصندوق تعزيز موارده 
المالية بعوائد تمكنه من مواصلة أداء دور نشط في 

دعم مسيرة التنمية في الدول النامية، حيث يتم اختيار 
المشاريع التي يتم االستثمار بها وفقا لعدة معايير من 

أهمها، أن تتمتع بآفاق نمو مستقبلي جيدة، لضمان 
تحقيقها األهداف االقتصادية والمالية المتوخاة منها، 

إضافة إلى ضرورة أن تكون ضمن قطاعات أساسية ذات 
تأثيرات شمولية في النشاط االقتصادي المحلي، بحيث 

تلعب دورًا في تحفيز النمو واالستثمار سواء ضمن القطاع 
نفسه أو في قطاعات ذات عالقة. وتساهم استثمارات 

الصندوق بفعالية في تعزيز النمو االقتصادي المستدام، 
كما تلعب دورًا رئيسيًا في توفير فرص عمل جديدة 

للمواطنين في الدول التي تنشط فيها.

4 محافظ خاصة

13 شركة استثمارية

موزعة على عدة دول في 
قارتي آسيا وافريقيا.

وتتنوع اســتثمارات الصندوق ما بين شــركات ومحافظ 
خاصة موزعة على عدة دول في قارتي آســيا وافريقيا، 
حيث يبلغ عدد الشــركات والمحافظ االســتثمارية التي 

يســاهم فيها الصندوق بنهاية عام 2018 إلى 17 شــركة 
ومحفظة خاصة. 

االستثمارات
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الشركات التي يساهم فيها الصندوق

إتصاالت المغرب
نسبة المساهمة: %4.6

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.

رباب
نسبة المساهمة: %82.8

يســاهم الصندوق باالســتثمار في شــركة “رباب” بنســبة 82.8%، وهي شركة مســاهمة عامة مدرجة في بورصة المغرب، 
وتأسســت فــي عــام 1984، حيــث تركز اســتثماراتها في قطاعات حيوية والتي تتمتع بآفــاق نمو جيدة في المغرب، من 

خالل مســاهمات في شــركات كبرى، حيث تمتلك أســهمًا في ثالث شــركات تعمل في مجاالت الفنادق، التعدين والتجارة.

دلما لالستثمارات السياحية
نسبة المساهمة: %33.7

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

من المطاعم الراقية الفخمة، ويتمتع الفندق بمكانة متميزة على مستوى المنطقة وخيار مثالي إلقامة رجال األعمال 
الذين يشكلون النسبة األكبر من نزالئه بفضل تميز مستويات الخدمة به وتمتعه بموقع استراتيجي جذاب في وسط 

مدينة الدار البيضاء.

أسمنت المغرب
نسبة المساهمة: %4.8

تأسست شركة أسمنت المغرب في عام 1972 إلنتاج اإلسمنت البورتالندي، وتعتبر من أكبر منتجي اإلسمنت في المغرب 
ويساهم الصندوق بما نسبته 4.8% من رأسمال الشركة.

المغرب

مركز المؤتمرات 
نسبة المساهمة: %7.5

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 فينا.

النمسا
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مزارع العين لإلنتاج الحيواني
نسبة المساهمة: %24.6

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

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

أدنوك للتوزيع
نسبة المساهمة: %0.3

جاء استثمار الصندوق في شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع )أدنوك للتوزيع( التي تأسست في عام 1973 كأول 
شركة مملوكة لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة، باعتبارها إحدى أكبر شركات البترول وأكثرها ابتكارًا في 

المنطقة، حيث تتولى الشركة تسويق وتوزيع المنتجات والخدمات البترولية في دولة اإلمارات على المستوى اإلقليمي 
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 لألوراق المالية، وتعتبر 

من األسهم األكثر نشاطًا من حيث الحجم والقيمة. 

الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية
نسبة المساهمة: %32.3

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.

الشبكة التونسية للسيارات والخدمات
نسبة المساهمة: %9.3

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 “داف” )السيارات 
والتنمية(، وشركة “أوترونيك”.

اإلمارات

تونس

56



اإلمارات وبنغالديش لالستثمار
نسبة المساهمة: %60

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.

أسمنت ريسوت
نسبة المساهمة: %15

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.

بنغالديش

ُعمان

الظبي للتنمية المحدودة
نسبة المساهمة: %100

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

أبوظبي لالستثمارات السياحية
نسبة المساهمة: %84.3

تعمل شركة أبوظبي لالستثمارات السياحية التي تأسست عام 1988 في مجاالت االستثمارات السياحية في السوق 
المصري، وهي تمتلك ثالثة فنادق من فئة 4 و5 نجوم في كل من القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، كما طورت قرية 

سياحية من فئة الـ5 نجوم في األقصر من خالل شركة مصر العربية للفنادق المملوكة لها.

السودان

مصر
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المحافظ التي يساهم فيها الصندوق

قوادرية كابيتال
نسبة المساهمة: %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 نموًا في دول جنوب شرق آسيا.

أبراج كابيتال 
نسبة المساهمة: %6.5

يأتي استثمار الصندوق في “أبراج كابيتال” كونها تعد مؤسسة عالمية متخصصة في إدارة صناديق الملكية الخاصة 
التي تستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن األسواق ذات معدالت النمو االقتصادي المرتفعة، وقد استحوذت 

عليها شركة “أبراج كابيتال” في منتصف عام 2012.

صندوق البنوك األفريقية 
نسبة المساهمة: %11

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

المساهمة في هذه البنوك. 

إيثوس
نسبة المساهمة: %2.9

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

تتمتع بآفاق جيدة لالستفادة من النمو االقتصادي في جنوب أفريقيا، وتنفيذ استثمارات لتوسيع أنشطة وعمليات هذه 
الشركات لتحقيق عائدات متميزة.

جنوب شرق آسيا

جنوب الصحراء األفريقية

جنوب أفريقيا
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المساهمات الرأسمالية حتى عام 2018

الشركات التي يساهم فيها الصندوق

المحافظ التي يساهم فيها الصندوق

نسبة المساهمةاسم الشركةالدولة

المغرب

4.6%إتصاالت المغرب

82.8%رباب

33.7%دلما لالستثمارات السياحية

4.8%أسمنت المغرب

اإلمارات
24.6%مزارع العين لإلنتاج الحيواني

0.3%أدنوك للتوزيع

تونس
32.3%الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية

9.3%الشبكة التونسية للسيارات والخدمات

100%الظبي للتنمية المحدودةالسودان

84.3%أبوظبي لالستثمارات السياحيةمصر

60%اإلمارات وبنغالديش لالستثماربنجالديش

15%أسمنت ريسوتعمان

7.5%مركز المؤتمراتالنمسا

نسبة المساهمةاسم المحفظةالمنطقة

جنوب شرق آسيا
5%قوادرية كابيتال

6.5%أبراج كابيتال

11%صندوق البنوك اإلفريقيةجنوب الصحراء األفريقية

2.9%إيثوسجنوب أفريقيا
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يمثل دعم الشركات الوطنية وتعزيز تنافسيتها هدفًا 
استراتيجيًا لصندوق أبوظبي للتنمية في إطار سياسة 
التنوع االقتصادي، التي تعتبر ركيزة ثابتة في النموذج 

االقتصادي الرائد الذي تتبناه دولة اإلمارات العربية المتحدة 
والتي تتوافق مع رؤية اإلمارات 2021 والرؤية االقتصادية 

إلمارة أبوظبي 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. 
ويحرص صندوق أبوظبي للتنمية على المساهمة في 

دعم الشركات الوطنية وتمكينها من توسيع نطاق 
نشاطها ودخولها األسواق العالمية من خالل توظيف 

مكانته العالمية وعالقاته الممتدة مع أكثر من 90 دولة 
حول العالم.

واعتمد الصندوق سياســة تمويل اســتثمارات القطاع 
الخاص الوطني، حيث تهدف السياســة إلى وضع األســس 

والموجهــات التي يتم بنــاًء عليها تقديم التمويل 
الســتثمارات القطاع الخاص الوطني خارج وداخل دولة 
اإلمــارات العربية المتحدة. وذلك بهدف تعزيز تنافســية 

مؤسســات األعمال الخاصة الوطنية خارج الدولة، 

وتمكينها من اســتغالل الفرص االســتثمارية التي تعود 
بالنفــع على االقتصــاد الوطني. كما يعمل الصندوق 

علــى توظيف الشــراكات والمبادرات التي أطلقها لدعم 
الشــركات الوطنية وإشــراكهم في تنفيذ المشاريع في 

المستفيدة. الدول 

ويقــوم الصندوق ضمن اســتراتيجيته الداعمة للشــركات 
الوطنيــة وتحقيــق التنميــة االقتصادية في الدول 

الناميــة، بتوفير فرص اســتثمارية للشــركات الوطنية 
للدخــول في شــراكات مع الدول المســتفيدة من تمويالت 
الصنــدوق، ولهــذه الغاية قام الصندوق بتعديل سياســة 

نظــام مناقصات مشــروعات المنــح إلعطاء األفضلية 
للشــركات الوطنية بنســبة 10%، وذلــك بعد اجتياز 

مرحلــة التقييــم الفنــي والتأهل المالي، حيث ســاهمت 
سياســة الصنــدوق بإعطاء أفضلية ترســية العطاءات 

لصالــح الشــركات الوطنية. وســاهم الصندوق في عام 
2018 بدعــم أربــع شــركات وطنية وتوفير حجــم أعمال لها 

بقيمــة 1.8 مليار درهم.

دعم االقتصاد الوطني

60



مشاريع الشركات الوطنية الممولة من الصندوق

شركة كابيتال جروب للتطوير العقاري
المشروع: مباني خدمية لمدينة بروج السكنية 

يهدف المشروع إنشاء مجمع مكاتب ونادي رياضي بمدينة بروج السكنية والتي نفذتها شركة كابيتال جروب للتطوير 
العقاري، وتقع مدينة بروج السكنية في المنطقة الشرقية من القاهرة الكبرى، ويتضمن المشروع إنشاء مدينة سكنية 

متكاملة شاملة جميع المرافق والخدمات الآلزمة للسكان، وتبلغ مساحة المدينة حوالي 4.3 مليون متر مربع، حيث مول 
الصندوق في عام 2017 إنشاء 30 ألف وحدة سكنية في المدينة.

شركة الظاهرة القابضة
المشروع: دعم منظومة األمن الغذائي

يهدف المشروع إلى إنتاج األعالف والسلع الغذائية، مثل األرز والدقيق والفاكهة والخضار، حيث تمتلك الشركة وتدير 
قاعدة كبيرة من األصول تشمل أراٍض زراعية تمتد على مساحة 350 ألف فدان.

مصر

شركة اإلمارات لتحويل النفايات إلى طاقة 
المشروع: إنشاء محطة تحويل النفايات إلى طاقة

مول الصندوق مشروع إنشاء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في إمارة الشارقة بسعة 28 ميغاواط، وهو مشروع 
مشترك بين شركة “بيئة” التابعة لحكومة الشارقة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”. ويعمل المشروع على 
تعزيز المكانة الرائدة لدولة اإلمارات في تطوير المشاريع المستدامة، إضافة إلى االستغالل األمثل لموارد الطاقة من الغاز 

الطبيعي واالستفادة منه في مجاالت اقتصادية أخرى. 

شركة اكستريم انجلرز للمعدات البحرية
المشروع: دعم وتطوير معدات الصيد البحرية

يهدف المشروع إلى دعم اقتصاد دولة اإلمارات من خالل تعزيز التنويع االقتصادي وتوفير الدعم لقطاع الصيد البحري، 
حيث يعتبر المشروع األول من نوعه في دولة اإلمارات ومنطقة الخليج العربي، ويتكون المشروع من إنشاء مصنع 

لتصنيع وتوريد معدات الصيد البحري الحديثة وفق أفضل المعايير الدولية وبما يتناسب مع بيئة بحر الخليج العربي.

اإلمارات
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خارطة الدول المستفيدة

 19
دولة عربية

 26
دولة آسيوية

19 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

26 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
ميكرونيسيا. 26
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 29
دولة أفريقية

 16
دول أخرى

29 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

إرتريا. 21
تنزانيا . 22
سيراليون. 23
أثيوبيا . 24
زامبيا. 25
جنوب السودان. 26
سوزيرالند. 27
توغو. 28
تشاد. 29

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

وغرينادينز

األرجنتين. 9
إيطاليا. 10
أنتيغوا وبربودا. 11
كولومبيا. 12
البهاما . 13
بربادوس . 14
دومينيكا. 15
غيانا. 16
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مبادرات 
قطاع الطاقة 

المتجددة

مبادرة الصندوق لدعم مشاريع   66
الطاقة المتجددة بالتعاون مع 

“آيرينا”
الصندوق اإلماراتي الكاريبي   70

لدعم مشاريع الطاقة المتجددة



أعلن صندوق أبوظبي للتنمية نتائج الدورة التمويلية 
السادسة من مبادرة دعم مشاريع الطاقة المتجددة، 

بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )آيرينا(، 
حيث وافق الصندوق على تمويل ثالث مشاريع للطاقة 

المتجددة في كل من غيانا، ليبيريا وتوغو، بقيمة بلغت 
ما يقارب 114 مليون درهم، )31 مليون دوالر(.

وتساهم مشاريع الطاقة المتجددة الممولة خالل الدورة 
التمويلية السادسة في إنتاج 37.3 ميغاواط من الطاقة 
الشمسية الكهروضوئية، كما تساهم في إحداث تغيير 

كبير في حياة ما يقارب 800 ألف نسمة وتعمل على 
توفير الطاقة بأسعار معقولة للمجتمعات ذات الدخل 

المنخفض. وتؤثر المشاريع المنتقاة بشكل ايجابي على 
تحقيق للتنمية المستدامة في الدول المستفيدة، السيما 

وأنها ُتحسن من الخدمات الصحية والتعليمية وتوفر 
سبل العيش الكريمة للسكان، فضاًل عن تحفيز التنمية 
االقتصادية المحلية في تلك الدول، إضافة إلى دورها في 

تقليل نسبة االنبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة. 
ومع نهاية عام 2018 يكون الصندوق قد أنجز 6 دورات 

تمويلية تضمنت 24 مشروعًا من مشاريع الطاقة 
المتجـــددة، بقيمة إجمالية بلغت 900 مليون درهــــم 

)245 مليون دوالر(، استفادت منها 23 دولة في مختلف 
قارات العالم. وساهمت المبادرة في توفير الكهرباء 
لماليين األشخاص من خالل توليد 157 ميغاواط من 

الطاقة المتجددة.

ويعود إطالق مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة من 
قبل صندوق أبوظبي للتنمية إلى عام 2013، حيث تعهد 

الصندوق بتقديم 1.3 مليار درهم )350 مليون دوالر( بواقع 
184 مليون درهم )50 مليون دوالر( ولمدة سبع دورات 
تمويلية وذلك بهدف تمويل مشاريع الطاقة المتجددة 

في الدول النامية األعضاء في “آيرينا” ومساعدة تلك 
الدول على توفير الطاقة من مصادر مستدامة، وتتولى 

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” تقييم المشاريع 
المقدمة بناًء على األسس والمعايير المحددة عن طريق 

لجنة الخبراء واالستشاريين ورفع قائمة المشاريع إلدارة 
الصندوق للموافقة النهائية.

900

مشروعًا للطاقة المتجددة24

دولة مستفيدة

مليون درهم مخصصات 
 تمويل المشاريع خالل

6 دورات تمويلية

ميغاواط من الطاقة المنتجة

23

157

مبادرة الصندوق لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع “آيرينا”
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مشاريع الدورة التمويلية السادسة

محطة للطاقة الشمسية
55 مليون درهم

يساهم المشروع في دعم التنمية االقتصادية في توغو من خالل دعم سياسة الدولة الهادفة إلى رفع االعتماد على 
مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى نسبة حوالي 50% من إجمالي الطاقة بحلول العام 2030، حيث يتكون المشروع 

من تركيب ألواح الطاقة الشمسية على 600 ألف سطح منزل ويتم توصيلها مع الشبكة القومية لرفع كفاءتها.
وستعمل المحطة على إنتاج 30 ميغاواط تغطي احتياجات 700 آلف أسرة. كما سيساهم المشروع في تنشيط قطاع 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 9,242 طن في السنة، فضاًل عن 
تمكين المجتمعات المحلية من الحصول على مياه الشرب والتعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى إيجاد العديد من 

فرص عمل في المناطق المحيطة بالمشروع. 

محطة للطاقة الشمسية
29.3 مليون درهم

يهدف المشروع إلى إنتاج 5.2 ميغاواط من الطاقة المتجددة ودعم مبادرة الحكومة لاللتزام باالقتصاد االخضر وخفض 
تكاليف انتاج الكهرباء وتقليل االعتماد على الوقود العضوي، كما يساهم المشروع في توفير إمدادات موثوقة من 

الطاقة الكهربائية لــ 6 مجتمعات سكنية ونحو 34,700 شخص في المناطق النائية. يتكون المشروع من إنشاء وتوريد 
وتركيب 6 محطات للطاقة الشمسية. كما يشمل المشروع بطاريات تخزين ووحدات التحويل والتحكم.

توغو

غيانا 

محطة للطاقة الكهرومائية 
29.3 مليون درهم

يهدف المشروع الى تأمين طاقة متجددة ومستدامة وفعالة منخفضة التكاليف كما سيعمل المشروع على تحقيق 
وفورات مالية جراء تقليل االعتماد على الطاقة المستوردة من البلدان المجاورة، كما يساهم المشروع في التقليل من 
استهالك الوقود العضوي وخفض مستوى االنبعاثات الكربونية، وستعمل المحطة على إنتاج 2.1 ميغاواط من الطاقة، 

تغطي احتياجات 30 ألف شخص، إضافة لتزويد المنازل والمرافق الخدمية بالطاقة الكهربائية كالمدارس والمستشفيات 
والشركات الصغيرة مما سيعزز الظروف المعيشية في البالد. يتكون المشروع من إنشاء وتوريد وتركيب محطة للطاقة 

الكهرومائية على نهر جي مكونه من عدد 2 توربينات ومولدات وذلك لتوليد طاقة بمعدل 2.1 ميغاواط، باإلضافة الى 
ربط إنتاج المحطة بالشبكة الوطنية بخط نقل 33 كيلوفولت بطول 50 كيلو متر، كما يشمل المشروع أيضًا األعمال 

المدنية والكهربائية والميكانيكية الالزمة لتشغيل وصيانة المحطة.

ليبيريا 

مشاريع الدورة التمويلية السادسة

القيمةالمشروعالدولة

55محطة للطاقة الشمسيةتوغو

29.3محطة للطاقة الشمسيةغيانا

29.3محطة للطاقة الكهرومائية ليبيريا

المجموع 113.6 مليون درهم
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جزر مارشال

جزر سليمان

إيران

الرأس األخضر

النيجر

رواندا

بوركينا فاسو

موريتانا

ساموا

المالديف

سيشل

موريشيوس

شبكات للطاقة الشمسية الكهروضوئية

الطاقة الكهرومائية

طاقة الرياح والطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية والرياح

الطاقة الشمسية الكهروضوئية

الطاقة الشمسية الكهروضوئية

الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية والرياح

طاقة الرياح

الطاقة العضوية

محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية

16,000 شخص مستفيد

183,000 شخص مستفيد
20 ميغاواط

4 ميغاواط

4.6 ميغاواط

2 ميغاواط

3 ميغاواط

150,000 شخص مستفيد

150,000 شخص مستفيد

3 مليون شخص مستفيد

73,400 شخص مستفيد

50,000 شخص مستفيد

2000 شخص مستفيد

11,000 شخص مستفيد

122,000 شخص مستفيد

5,000 شخص مستفيد

30,000 شخص مستفيد
10 ميغاواط

7.5 ميغاواط5 ميغاواط

3.6 ميغاواط

2.1 ميغاواط

1 ميغاواط

1 ميغاواط

5 ميغاواط

الدورة التمويلية األولى

تخصيص 41 مليون دوالر

6 مشاريع
23.4 ميغاواط

الدورة التمويلية الثانية

تخصيص 57 مليون دوالر

5 مشاريع
38 ميغاواط

الدورة التمويلية الثالثة

تخصيص 46 مليون دوالر

4 مشاريع
11.6 ميغاواط

تحويل النفايات الى طاقة

الطاقة الشمسية الكهروضوئية

نتائج مبادة الصندوق لدعم مشاريع الطاقة المتجددة 
بالتعاون مع أيرينا
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ليبيريا

اكوادور

السنغال

توغو

سيراليون

األرجنتين

كــوبـا

غيانا

سانت فنسنت وجزر غرينادين

أنتيغوا وبربودا

مالي

الطاقة الكهرومائية

الطاقة الكهرومائية

الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية

الطاقة الكهرومائية

الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية

طاقة الرياح والطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية والرياح

الطاقة الشمسية الهجينه

3.4 ميغاواط

4 ميغاواط

4 ميغاواط

5.2 ميغاواط

30 ميغاواط

2.1 ميغاواط

6 ميغاواط
30,000 شخص مستفيد

7,000 شخص مستفيد

80,000 شخص مستفيد

600,000 منزل

15,000 شخص مستفيد

54,000 شخص مستفيد

6,500 شخص مستفيد

34,700 شخص مستفيد

105,000 شخص مستفيد

90,000 شخص مستفيد

92,000 شخص مستفيد

2 ميغاواط

7 ميغاواط

10 ميغاواط

10 - 15 ميغاواط

الدورة التمويلية الرابعة

تخصيص 45 مليون دوالر

4 مشاريع
31.7 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
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بعد النجاح الذي حققه صندوق الشراكة بين دولة اإلمارات 
ودول جزر المحيط الهادئ، أعلنت دولة اإلمارات العربية 

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

“الصندوق اإلماراتي الكاريبي لدعم مشاريع الطاقة 
المتجددة”، حيث تم تخصيص منحة بقيمة 184 مليون 

درهم )50 مليون دوالر( لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة 
تستفيد منها 16 دولة من دول الكاريبي.

ويتولى صندوق أبوظبي للتنمية تقديم التمويل، في 
حين تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي إدارة المبادرة 

وستقوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” 
بتنفيذها. 

وخالل عام 2018، وقع صندوق الشراكة اتفاقيات لتمويل 
وتنفيذ مشاريع في 7 دول من جزر الكاريبي ضمن 

الدورة التمويلية الثانية، حيث شملت كل من: بيليز، 
والدومنيكان، وغرينادا، وغويانا، وهايتي، وسانت كيتس، 

ونيفيس، وسانت لوسيا. وتهدف المبادرة التي تم 
إطالقها في يناير 2017 خالل أسبوع أبوظبي لالستدامة 

إلى استغالل اإلمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها منطقة 
الكاريبي والمتمثلة بوفرة وتنوع الموارد الطبيعية 

لديها كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الحرارة 
الجوفية وتوليد طاقة مستدامة يستفيد منها سكان 

جزر الكاريبي، كما ستسهم مشاريع الطاقة التي سيتم 
إنجازها في التصدي للتحديات التي تواجه تلك الدول 

والمتعلقة بارتفاع تكاليف الكهرباء، إضافة إلسهامها 
اإليجابي في توفير طاقة مستدامة على مدار الساعة 

ناهيك عن اآلثار اإليجابية األخرى المتمثلة في توفير فرص 

الصنــدوق اإلماراتــي - الكاريبــي 
لدعــم مشــاريع الطاقــة المتجــددة

16 دولة مستفيدة

3 دورات تمويلية 

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

الصندوق على مساعدة دول البحر الكاريبي لخفض وارداتها من الوقود األحفوري، وتعزيز اكتفائها الذاتي من الطاقة. 
كما يسعى الصندوق من خالل المشاريع التي يدعمها إلى تعزيز الكفاءات المحلية المؤهلة للمساهمة في توسيع 
نطاق االعتماد على الطاقة المتجددة ضمن هذه الدول من خالل توفير التدريب الآلزم وبناء قدراتهم ليصبحوا قادرين 

على تشغيل وصيانة تلك المشاريع مستقباًل.

الدول الممولة ضمن مبادرة الصندوق اإلماراتي - الكاريبي 

جزر البهاما

أنتيغوا 
وبربودا

الدومنيكان

بيليز

نيفيس

دومينيكا

غويانا

بربادوس

هايتي

سانت لويسا

غرينادا

سانت فنسنت 
وغرينادين

سانت كيتس
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المركز األول عالميًا في حجم المساعدات اإلنمائية
تصدرت دولة اإلمارات العربية المتحدة المركز األول للعام الخامس على التوالي كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية للعام 2017، 

في مجال المساعدات التنموية الرسمية، حيث أسهمت تمويالت الصندوق التنموية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في قطاعات 
حيوية كالصحة والتعليم والزراعة والصناعة واإلسكان، والطاقة المتجددة في تحقيق اإلنجازات الكبيرة على الصعيد العالمي، ومحافظة 

دولة اإلمارات على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية للعام الخامس على التوالي.

ساهم الحضور المتميز لصندوق أبوظبي للتنمية في 
المحافل واالجتماعات اإلقليمية والدولية خالل عام 2018 في 
ترسيخ مكانة الصندوق في مجال العمل التنموي العالمي، 

كما أبرزت تلك المشاركات دور الصندوق الريادي وتعاونه 
مع مؤسسات المجتمع الدولي لتحقيق التنمية االقتصادية 

المستدامة في الدول النامية، إضافة لتبادل المعلومات 
والخبرات فيما يتعلق بمستجدات العمل التنموي العالمي، 

جاء ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الصندوق نشاطه 
وتحقيق العديد من اإلنجازات التي تضاف لسجله التنموي، 

حيث حرص الصندوق على متابعة تنفيذ مشاريعه في 
القطاعات المتنوعة وضمان مساهمتها بشكل ايجابي في 

تحسين حياة ماليين السكان في الدول النامية. 

وفيما يلي ملخص عن أبرز المشاركات الدولية واإلنجازات 
للصندوق خالل عام 2018: 

محمد بن راشد يكرم الصندوق لدوره في 
المساعدات التنموية العالمية

كَرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صندوق أبوظبي للتنمية، كأحد أبرز 

الجهات الرئيسية المانحة للمساعدات الخارجية في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة والتي ساهمت في تصدر الدولة للمركز األول كأكبر جهة 

مانحة للمساعدات الخارجية للعام 2017 على مستوى العالم وللمرة 
الخامسة على التوالي. وجاء تكريم الصندوق في الحفل الذي نظمته 

وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث تسلم شهادة التقدير سمو 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 

الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية.

االجتماع الدوري 81 لمؤسسات 
مجموعة التنسيق 

عقدت مجموعة التنسيق الــ 81 لمؤسسات التنمية العربية 
والوطنية واإلقليمية اجتماعًا لها في شهر مارس 2018 

بمشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في الخرطوم، وحضر 
االجتماع ممثلين عن جميع مؤسسات مجموعة التنسيق، 
وعلى هامش االجتماع، عقد الصندوق عدد من االجتماعات 

الجانبية مع بعض المؤسسات الدولية بهدف بحث فرص 
التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات والخبرات 
وامكانية التمويل المشترك للمشاريع التنموية ذات األثر 

المستدام في البلدان النامية.

مشاركات دولية وإنجازات
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تدشين القطار فائق السرعة في المغرب
شارك الصندوق في حفل تدشين المشروع االستراتيجي القطار 

فائق السرعة في المغرب والذي يعتبر األول من نوعه على 
مستوى القارة األفريقية والذي يربط بين مدينتي طنجة والدار 

البيضاء، وسيعمل المشروع على إحداث قفزة نوعية في قطاع 
النقل والمواصالت في المغرب، ويزيد عدد المسافرين من 6 
ماليين مسافر سنويًا إلى 10 ماليين. كما أنه يرفع من وتيرة 
الحركة التجارية والسياحية ويقلص مدة السفر بين مدينتي 

طنجة والدار البيضاء من 5 ساعات إلى ساعتين.

اجتماع مجلس إدارة الصندوق
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق اجتماع 

مجلس اإلدارة الذي عقد في شهر ديسمبر 2018، بحضور سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، 
نائب رئيس مجلس اإلدارة، وأعضاء مجلس اإلدارة. وناقش المجلس عدد من الموضوعات الهامة والمدرجة على جدول األعمال، كما 

صادق المجلس على قرارات اللجنة التنفيذية للصندوق، فيما يتعلق بطلبات التمويل الخاصة بعدد من المشاريع التنموية في 
مختلف الدول النامية.

زايد واستدامة العمل التنموي
نظــم الصندوق بالتعاون مع مركز اإلمارات للدراســات والبحوث 

االســتراتيجية محاضرة بعنوان “صنــدوق أبوظبي للتنمية. 
رؤيــة زايد الســتدامة العمــل التنموي” وذلك بالتزامن مع “عام 

زايد”، حيث ســلطت المحاضرة الضوء على رؤية الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان، رحمه اهلل، في اســتدامة العمل التنموي، 

وتناولــت المحاضــرة تعريفــًا تفصياًل عن دور الصندوق التنموي 
وآلية عمله ومبادراته إضافة الســتعراض أهم المشــاريع 

التنموية التي حملت اســم الوالد المؤســس الشيخ زايد.
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ورشة عمل حول التعاون اإلنمائي الفعال
استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالشراكة مع فريق الدعم المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية ورشة عمل بعنوان “دعم التعاون اإلنمائي الفعال”. وهدفت الورشة التي شارك بها صندوق أبوظبي للتنمية 
إلى رفع الوعي حول المزايا والفوائد المباشرة المترتبة على المشاركة في جولة الرصد العالمي للعام 2018، وإرساء حوار بين 

المؤسسات المانحة والدول األعضاء في الشراكة العالمية حول طرق تعزيز التعاون المشترك، وتعزيز فعالية الشراكة والتعاون 
اإلنمائي بين المؤسسات.

تدشين مدينة الشيخ خليفة بن زايد 
السكنية في أفغانستان

يعتبر مشروع مدينة الشيخ خليفة بن زايد السكنية في كابول، 
إحدى أهم المشاريع االستراتيجية التي مولها الصندوق في 

قطاع اإلسكان، وقد شارك وفد رسمي من الصندوق في حفل 
تدشين المدينة التي تضم 3,330 وحدة سكنية، إضافة إلى 

أعمال البنية التحتية من شبكات طرق ومياه وكهرباء وغيرها 
المرافق والخدمات االجتماعية، وتعد مدينة الشيخ خليفة 

السكنية أكبر مشروع إسكاني يقام في أفغانستان. 

ورشة عمل للنظر في المشاريع التنموية 
في أفغانستان

نظم الصندوق ورشة عمل بمشاركة مؤسسات التنمية العربية 
واإلقليمية وممثلي عن الحكومة األفغانية، حول دراسة أفضل 

السبل الكفيلة بتوفير الدعم الالزم لمساعدة أفغانستان على 
تنفيذ خططها وبرامجها التنموية لتحقيق التنمية المستدامة 

في البالد.

مبادرة السودان لتحقيق األمن الغذائي العربي
عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم ورشة عمل بعنوان تقييم دراسة األمن الغذائي بمشاركة صندوق أبوظبي للتنمية، إلى 
جانب 150 من ممثلي المنظمات والهيئات التابعة لجامعة الدول العربية، والمؤسسات التمويلية العربية. وجاءت الورشة بهدف 
تقييم دراسة الفجوة الغذائية في العالم العربي وإمكانية المساهمة في سد هذه الفجوة عبر مبادرة السودان، نظرًا لما تمتلكه 

السودان من مقومات زراعية تعد األكبر في المنطقة العربية. 
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افتتاح الوحدات السكنية بالمدينة 
الشمالية في البحرين

استكماالً للجهود التي يبذلها الصندوق لتحقيق التنمية 
المستدامة في البحرين، تم افتتاح مشروع الوحدات السكنية 

والبنية التحتية بالمدينة الشمالية بمشاركة وفد من 
الصندوق. ويعد المشروع من أهم المشاريع اإلسكانية التي 
تقام في البحرين، ويتضمن بناء 2,400 وحدة سكنية في 
المدينة الشمالية، وتطوير مشاريع البنية األساسية الخاصة 

بها، ويشكل المشروع إضافة نوعية في القطاع اإلسكاني في 
البحرين.

ندوة حول آثار مشاريع الطاقة المتجددة 
في دول المحيط الهادئ 

نظــم الصنــدوق حلقة نقاشــية حول نجاح مبادرة دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة لدعم مشــاريع الطاقة المتجددة في دول جزر 

المحيط الهادئ )الباســفيك(، حيث تم تســليط الضوء على 
أبــرز النتائــج التي حققتها المشــاريع التي مولها الصندوق 

ضمــن المبادرة بقيمــة 50 مليون دوالر على المجتمعات 
المحليــة في تلك الدول. 

الصندوق يشارك في اجتماعات البنك 
الدولي وصندوق النقد

ناقش الصندوق في االجتماعات السنوية للبنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي الذي عقد في شهر أكتوبر 2018 في 

بالي بإندونيسيا، القضايا ذات االهتمام العالمي، ومنها اآلفاق 
االقتصادية العالمية، ومعالجة الفقر، والتنمية االقتصادية، 

وفاعلية المعونات.

الصندوق يشارك في تدشين مراكز طفولة 
مبكرة في كولومبيا 

شارك الصندوق في تدشين مشروع طفولة مبتكرة في 
كولومبيا، حيث يتضمن المشروع بناء 8 مراكز طفولة مبكرة 

تخدم 874 طفاًل وتم تزويدها بكامل التجهيزات من أجل 
توفير نظام رعاية اجتماعية لألطفال وذويهم، إضافة إلى توفير 
المطاعيم الالزمة وتسجيل المواليد، وكذلك اإلهتمام بالتغذية، 
وبالمواهب وتوفير مواد تعليمية. ويتوافق المشروع مع أهداف 

التنمية المستدامة التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها في 
الدول النامية.

مشاركة الصندوق في أعمال القمة 
العالمية للحكومات

شارك الصندوق في فعاليات القمة العالمية للحكومات خالل 
الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2018 إلى جانب عدد من مؤسسات 
التمويل اإلقليمية والدولية في فعالية منتدى “أهداف التنمية 
المستدامة في التنفيذ” بالتعاون مع األمم المتحدة، ومنظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية والبنك الدولي وغيرها من 
المؤسسات الدولية. 
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االجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك اآلسيوي لالستثمار بالبنية التحتية
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في االجتماع السنوي الثالث لمجلس محافظي البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية بصفته 

عضوًا في مجلس اإلدارة، حيث بحث االجتماع الذي عقد في مومباي بالهند وضع استراتيجية للتعاون بين الدول اآلسيوية لتطوير 
مشاريع البنية التحتية في تلك الدول، وتحفيز رأس المال الخاص من أجل االستثمار في البنية التحتية في الدول اآلسيوية. 

افتتاح مشروعين في ألبانيا 
أنجز الصندوق تمويل مشروع تطوير نهر تيرانا، والممشى 

الشمالي للنهر في ألبانيا بقيمة 240 مليون درهم، ويهدف 
المشروع الذي تم افتتاحه في شهر مايو لدعم االقتصاد األلباني 

وتعزيز الحركة التجارية والسياحية في العاصمة األلبانية تيرانا، 
وتوفير فرص العمل للعديد من سكان المدينة، وقد شارك 

الصندوق في حفل االحتفال الذي حضره معالي إيدي راما رئيس 
الوزراء األلباني.

االجتماع األول للجنة الفنية لصندوق العيش والمعيشة
عقدت اللجنة الفنية لصندوق العيش والمعيشة اجتماعها األول بمشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في شهر أغسطس في مقر 
مؤسسة بيل وميلندا جيتس الخيرية في العاصمة البريطانية لندن، بحضور ممثلين عن جميع المانحين األعضاء في الصندوق. 

وقامت وحدة إدارة صندوق العيش والمعيشة باستعراض مستجدات سير العمل في المشروعات المعتمدة للصندوق والبالغ 
عددها 16 مشروعًا.

تدشين مجمع الشيخ زايد للطاقة 
الشمسية في األردن 

دشن الصندوق مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية الواقع 
جنوب األردن، والذي يساهم في توليد 105 ميغاواط من الطاقة 

النظيفة، ويعد المشروع الذي أطلق عليه اسم الشيخ زايد من 
المشاريع االستراتيجية الكبرى في قطاع الطاقة المتجددة في 

األردن والذي يوفر الطاقة الكهربائية لــ 51 ألف منزل. وقد جاء 
إطالق الحكومة األردنية اسم الشيخ زايد على مشروع القويرة 
تقديرًا لجهود دولة اإلمارات في دعم االقتصاد األردني، وكذلك 

بالتزامن مع الذكرى المئوية لمولد الشيخ زايد “رحمه اهلل”.
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بدء إعداد برنامج الصادرات الوطنية
أعلن الصندوق عن بدء المرحلة الثانية من إعداد برنامج الصادرات 
الوطنية الذي يهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام ويعزز من 

قدرة الصادرات الوطنية على اختراق األسواق العالمية.

مارسفبراير

شهد عام 2018 العديد من الفعاليات الداخلية 
التي نظمها الصندوق والهادفة إلى تعزيز 

فعالية التواصل الداخلي بين الموظفين، وحرص 
الصندوق على مشاركة الدولة احتفاالتها الوطنية 
المختلفة مما عزز من روح االنتماء للوطن وقيادته 

الرشيدة. كما قام الصندوق خالل العام بتكريم 
الموظفين من أصحاب اإلنجازات واإلسهامات 

المتميزة. 

استضافة أصغر مخترعة إماراتية 
بالتزامن مع شهر االبتكار، استضاف الصندوق الطالبة فاطمة الكعبي 
أصغر مخترعة في دولة اإلمارات، والتي قدمت عدة اختراعات وابتكارات 

ابداعية تخدم المجتمع وتقدم حلوالً للتحديات التي تواجهه.

الفعاليات الداخلية
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يوليومايو يونيو

يوم زايد للعمل اإلنساني واإلنمائي
بمناسبة ذكرى يوم زايد للعمل اإلنساني واإلنمائي، نظم 

الصندوق ندوة بعنوان “مائة عام على رمز الخير والعطاء”. 

أساسيات لغة اإلشارة
بهدف تعليم موظفي الصندوق أساسيات لغة اإلشارة الخاصة بالصم، استضاف الصندوق فريق “نتحدث 

بأيدينا” الخبراء بلغة اإلشارة، في ورشة تناولت أهمية تعّلم لغة اإلشارة لمساعدة أصحاب الهمم 
والتواصل معهم ومشاركتهم في نشاطاتهم المختلفة.

إطالق الدورة الثالثة من جائزة 
“رواد التميز”

أطلق الصندوق الدورة الثالثة من “جائزة 
رواد التميز” للتميز المؤسسي والتي 

تأتي في إطار االلتزام باستراتيجية حكومة 
أبوظبي الداعية إلى إطالق جوائز التميز 

بكافة المؤسسات الحكومية لالرتقاء بالواقع 
الوظيفي ومستوى األداء ونشر ثقافة التميز.
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سبتمبر

ورشة توعوية عن إعادة التدوير
عقــد الصنــدوق بالتعاون مع مركــز أبوظبي 
إلدارة النفايــات )تدوير( ورشــة عمــل توعوية 

للموظفيــن لتثقيفهــم حــول الطرق الســليمة 
لفــرز النفايــات وإعادة تدويرها، بما يســاهم 

فــي توفيــر بيئة وحيــاه صحية ســليمة لجميع 
أفــراد المجتمع. 

مبادرة بسمة طفل
من منطلق حرص الصندوق على تفعيل برنامج “مجتمعي” 

الرامي إلى ترسيخ ثقافة خدمة المجتمع لدى الموظفين، نظم 
الصندوق مبادرة “بسمة طفل” بهدف دعم وإسعاد الطلبة 

من ذوي الدخل المحدود من خالل تحضير الحقائب المدرسية 
بالمستلزمات األساسية وتوزيعها على تلك الطلبة.

إدارة الجودة- ايزو 2015-9001
بالتعاون مع معهد BIS نظم الصندوق دورة تدريبية عن “نظام إدارة الجودة - ايزو 9001-2015” بهدف تثقيف الموظفين 

بمعايير ومتطلبات اآليزو وتطبيقها وفق أفضل الممارسات الدولية.

جلسة تعريفية بمفهوم االبتكار 
نظم صندوق أبوظبي للتنمية جلسة 

تعريفية للموظفين حول مفهوم االبتكار، 
وتم خالل الجلسة التعريف بمتطلبات 

جائزة أبوظبي لألداء الحكومي المتميز في 
مجال االبتكار. وعلى هامش الجلسة، كرم 

الصندوق الموظفين من أصحاب المقترحات 
المبتكرة والتي ساهمت في تطوير بيئة 

العمل.
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أكتوبر

محاضرة توعوية عن أمن المعلومات
لتعزيز ثقافة الموظفين بمفهوم أمن 

المعلومات والطرق الوقائية لحماية البيانات 
الشخصية من تهديدات االختراق االلكتروني. 

نظم الصندوق بالتعاون مع شركة سايبر جيت 
محاضرة توعوية حول أمن المعلومات.

ورشة البدائل التمويلية 
لمشاريع الطاقة

بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة “آيرينا” نظم صندوق أبوظبي 

للتنمية ورشة عمل بعنوان “البدائل 
التمويلية لمشاريع الطاقة” والتي 

تم خاللها استعراض عدد من آليات 
التمويل الحديثة والمبتكرة لمشاريع 

الطاقة المتجددة.

محاضرة “كسر الجليد”
في محاضرة بعنوان “كسر الجليد” قدمها المستشار الدكتور خليفة المحرزي. تعّرف موظفي الصندوق على كيفية 

التعامل مع الجمهور وفن اإللقاء وتطوير الذات والتحدث أمام الجمهور.

الخطة االستراتيجية الخمسية 
للصندوق

قامت إدارة صندوق أبوظبي للتنمية 
بمراجعة الخطة االستراتيجية لألعوام -2019

2023 من خالل جلسة للعصف الذهني 

وتضمنت الجلسة استعراضًا ألهم اإلنجازات، 
والخطط المستقبلية الطموحة لتطوير 

بيئة وعمليات الصندوق.
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ديسمبرنوفمبر

االحتفال باليوم الوطني
أقام صندوق أبوظبي للتنمية احتفاالً بمناسبة 

اليوم الوطني السابع واألربعين لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة تضمن عروضًا فنية 
ومسابقات تراثية وشعبية وقصائد شعرية 
جسدت روح االتحاد ومسيرة التقدم واالزدهار 

التي تشهدها دولة اإلمارات في مختلف 
المجاالت. 

زيارة صرح زايد بمناسبة يوم العلم
شارك الصندوق احتفاالت الدولة بمناسبة يوم الَعلم 
والذي ُيصادف الثالث من نوفمبر، وبمناسبة االحتفال 

بيوم العلم وعام زايد قام موظفو الصندوق بزيارة إلى 
“صرح زايد المؤسس” الذي يعد أحد أهم المعالم البارزة 

في إمارة أبوظبي.

اتيكيت العمل والبروتوكول الدولي
تناولت ورشة عمل بعنوان “ اتيكيت العمل والبروتوكول 
الدولي “ قدمها الدكتور محمد المرزوقي، كيفية إكساب 

الموظفين المعرفة الكاملة بالمفاهيم واألساسيات المتبعة 
في إتيكيت العمل، ومهارات التعامل مع كبار  الشخصيات 

والضيوف الرسميين.
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التوزيع الجغرافي للمشاريع
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

86 مشروع
4,381 قيمة المشاريع

28 مشروع
11,156 قيمة المشاريع

379 مشروع
68,047 قيمة المشاريع

73 مشروع
5,073 قيمة المشاريع

%5

%12

%77

%6

الدول األفريقية

الدول األخرى

الدول العربية

الدول اآلسيوية

%5

%77

%6

%12

التوزيع القطاعي للمشاريع 
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

107 مشروع
7,841 قيمة المشاريع

111 مشروع
12,334 قيمة المشاريع

88,657
مليون درهم

%8

%6

%9

%9

%16

%39

%13

الخدمات االجتماعية والصحيةالكهرباء والمياه
%9%13

95 مشروع
13,988 قيمة المشاريع

النقل والمواصالت
%16

األخرىالزراعة والري

الصناعة والتعديناإلسكان 

%8%39

%9%6

58 مشروع
6,777 قيمة المشاريع

105 مشروع
34,820 قيمة المشاريع

47 مشروع
7,802 قيمة المشاريع

43 مشروع
5,095 قيمة المشاريع

566
عملية تنموية 

التوزيع القطاعي لالستثمارات
6% الصناعة3% السيارات

1% الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية0.1% الشركات القابضة

10% الفنادق و السياحة6% المحافظ الخاصة

3% النفط والغاز 9.5% العقارات

1% ماليه 61% اتصاالت
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المتبقيإجمالي مسحوبات القروضإجمالي القروضالمنطقة

27,11124,7162,395الدول العربية

2,8232,032791الدول األفريقية

2,2612,024236الدول اآلسيوية

10,7699,4201,349الدول األخرى

42,96638,1934,773المجموع

التزامات ومسحوبات القروض
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

المتبقيإجمالي مسحوبات المنحإجمالي المنحالمنطقة

40,93521,81619,119الدول العربية

1,557581975الدول األفريقية

2,8112,548262الدول اآلسيوية

38675311الدول األخرى

45,69125,02120,669المجموع

التزامات ومسحوبات المنح
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

رأس المالإجمالي التزامات المنحإجمالي التزامات القروضالسنة

16 مليار201842,96645,691

16 مليار201736,97443,033

16 مليار201634,98541,777

16 مليار201531,05541,756

إجمالي التزامات القروض والمنح
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(
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