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نظرة عامة على االقتصاد األردني  
واجه االقتصاد األردني خالل السنوات العشر الماضية، العديد من التحديات دفعته إلى تطبيق 

إصالحات هيكلية في مجاالت التعليم والصحة والخصخصة وتحريراالقتصاد، إضافة إلى قيام 
الحكومة بتطبيق أنظمة حماية اجتماعية، مما أدى إلى تهيئة الظروف المناسبة للدخول في شراكات 

بين القطاعين العام والخاص في مجال تأهيل البنية التحتية.

وعلى الرغم من التحديات الكبرية اإال اأن االقت�صاد 
االأردين ا�صتطاع خالل العام 2014  حتقيق منوًا بلغت 

ن�صبته 3 باملئة، مقارنة مع 2.8 باملئة يف عام 2013. 
يف حني بلغ معدل الت�صخم خالل 2014، نحو 3 باملئة، 

مقارنة مع 6 باملئة خالل عام 2013.

و�صعت احلكومة االأردنية خالل عام 2014 اإىل تعزيز 
عالقتها بالقطاع اخلا�س، بحيث تكون قائمة على اأ�ص�س 

ال�صراكة والتكامل احلقيقي، وتقدمي خدمات اأ�صا�صية 
نوعية، لتحفيز بيئة االأعمال، وتوفري اأر�صية ا�صتثمارية 

تناف�صية، جلذب القطاع اخلا�س املحلي والعربي 
واالأجنبي، وحتقيق منو اقت�صادي م�صتدام يوفر فر�س 

العمل لل�صكان.

وعملت احلكومة على تلبية متطلبات االأمن الغذائي 
واملائي ومواجهة حتدي الطاقة واعتربتها من املحاور 

االأ�صا�صية لربناجمها االقت�صادي، وكذلك عملت 
على تطوير روؤية �صمولية لهذه التحديات، تعتمد على 

التخطيط بعيد املدى، وتنويع اخليارات، وتنفيذ امل�صاريع 
الكربى، لتلبية احتياجات اأجيال امل�صتقبل، وذلك 

بال�صراكة مع القطاع اخلا�س يف عملية التنمية.

قطاع ال�صناعة: يعتمد االقت�صاد االأردين ب�صكل رئي�صي 
على قطاع اخلدمات والتجارة وال�صياحة، وعلى بع�س 

ال�صناعات اال�صتخراجية، كالبوتا�س والفو�صفات 
واالإ�صمنت واالأمالح واحلجر الكل�صي واالأدوية، فاالأردن 

ثالث اأكرب م�صّدر للفو�صفات يف العامل. حيث بلغت 
ح�صة ال�صناعة ما ن�صبته %22 من الناجت املحلي 

االجمايل للمملكة خالل العام 2013.
كما يلعب القطاع ال�صناعي االأردين دورًا رئي�صيًا يف 

تر�صيخ اأركان اال�صتقرار االقت�صادي يف اململكة، اإذ ت�صكل 
ال�صناعة حوايل ربع االقت�صاد ويوظف القطاع اأكرث من 

236 الف عامل . 

وي�صاهم القطاع ال�صناعي يف تعزيز و�صع الدينار 
االأردين وا�صتقراره من خالل رفد احتياطيات اململكة 
الر�صمية من العمالت االجنبية باأكرث من 7 مليارات 

دوالر كاإنتاج لال�صتثمار والت�صدير وتر�صيخ اال�صتقرار 
املايل يف البالد.

فيما بلغ حجم اال�صتثمارات املتدفقة للقطاع ال�صناعي 
خالل 2012 حوايل 1792 مليون دوالر، اذ �صكلت هذه 

اال�صتثمارات حوايل 79 باملئة من اال�صتثمارات املتدفقة 
للمملكة االأمر الذي يعزز من اأهمية القطاع ال�صناعي 

كجاذب لال�صتثمارات االأجنبية.

وكذلك تتمتع املنتجات ال�صناعية االأردنية مبزايا 
الدخول اإىل االأ�صواق العربية واأمريكا وتركيا وكندا ودول 

االحتاد االأوروبي وغريها من خالل اتفاقيات التجارة 
احلرة املوقعة بني االأردن وتلك الدول .

وتعترب ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة من القوى الرئي�صة 
املحركة لالقت�صاد الوطني من خالل توفريها فر�س 

العمل واال�صتثمار وامل�صاهمة يف زيادة ال�صادرات، 
وت�صكل %97 من حجم القطاع ال�صناعي االأردين 

با�صتثمار يقرتب من 7 مليارات دوالر .

قطاع التجارة حقق القطاع التجاري االأردين موؤ�صرات 
منو جيدة وايجابية خالل ال�صنوات املا�صية بالرغم 

من الظروف االقت�صادية ال�صعبة واالأو�صاع ال�صيا�صية 
باملنطقة، حيث ي�صهد قطاع التجارة يف االأردن منوًا 

�صريعًا، اإذ ي�صكل اأحد اأبرز القطاعات االقت�صادية يف 
البالد، فيما تبلغ م�صاهمته يف الناجت املحلي االجمايل 

نحو 43 باملئة خالل العام 2013. 
وبلغ عدد العاملني يف القطاع التجاري واخلدمي خالل 

العام 2013 نحو 380 الف عامل ي�صكلون 38 باملئة من 
اجمايل العاملني باململكة.

و�صهد حجم التجارة اخلارجية للمملكة تطورًا ملمو�صًا، 
حيث  ارتفع من 3431 مليون دوالر عام 1990 اإىل 8750 
مليون دوالر يف العام 2003 و�صوال اىل نحو 30 مليار يف  

العام 2013.

امل�ساحة
88,794  كيلومرت مربع

عدد ال�سكان )تقديرات 2013(
6.5 مليون ن�سمة

معدل النمو الإقت�سادي )تقديرات 2013( 
%2.8

 ح�سة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل 
)تقديرات 2013(

5,214  دولر اأمريكي

اأبرز القطاعات امل�ساهمة يف الناجت املحلي 
الإجمايل

التجارة :  43%   
ال�سناعة:  22%  
الزراعة:   5.5%  
ال�سياحة:   6.5% 

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و األردن 
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نظرة عامة على االقتصاد األردني يتبع  

الزراعة: يعترب القطاع الزراعي من القطاعات املهمة 
يف االقت�صاد االأردين، وتلعب الزراعة دورًا هامًا يف 

املنظومة االقت�صادية واالجتماعية للمجتمعات، كما 
ترتبط ارتباطا وثيقا بجهود املحافظة على البيئة 

الطبيعية وا�صتمراريتها. 

وي�صاهم القطاع الزراعي مبا ن�صبته2,8% من الناجت 
املحلي االإجمايل ويعمل يف القطاع الزراعي 3,5% من 

جمموع القوى العاملة، وت�صكل ال�صادرات الزراعية 
%11 من جمموع �صادرات اململكة، يذهب %92 منها اإىل 

االأ�صواق العربية.

وقد حقق االأردن االكتفاء الذاتي يف عدد من املنتجات 
الزراعية كزيت الزيتون واأ�صناف من اخل�صراوات 

والفاكهة، اإال اأن الكثري من املنتجات الغذائية االأ�صا�صية 
كاأنواع القمح وم�صتقات احلليب وال�صكر، واللحوم 

احلمراء واخل�صراوات ت�صتورد من اخلارج. 
ومنت ال�صادرات من املنتجات الزراعية بن�صبة %36,9 
عام 2005، مقارنة مبا قيمته 28,2 % عام 2004. ومن 

اأهم ال�صادرات الزراعية: الطماطم، الزيوت. 

ال�صياحة: ي�صكل القطاع ال�صياحة يف اململكة االأردنية 
الها�صمية واحد من اأهم القطاعات االقت�صادية يف 

البالد، حيث بلغت عائدات االأردن من الدخل ال�صياحي 
خالل عام 2014 نحو 4.1 مليار دوالر، اإي بارتفاع ن�صبته 

6,5 %، مقارنة بالعام 2013، وت�صل م�صاهمة اجمايل 

القيمة امل�صافة املبا�صرة لقطاع ال�صياحة اإىل نحو 6,5 % 
الناجت املحلي االجمايل.

ويرجع االرتفاع يف الدخل ال�صياحي خالل عام 2014، 
ب�صكل رئي�صي، اإىل زيادة اأعداد ال�صياح من دول اخلليج 

العربي والواليات املتحدة ، اإ�صافة اإىل االأردنيني املقيمني 
يف اخلارج.

وت�صم اأماكن اجلذب ال�صياحية لالأردن زيارة املواقع 
التاريخية، مثل مدينة البرتاء ال�صهرية الذي اعتربها 
موقع اليون�صكو للرتاث العاملي منذ عام 1985، واحدة 

من عجائب الدنيا ال�صبع اجلديدة ومن االأماكن 
ال�صياحية املهمة، نهر االأردن، جبل نيبو يف مدينة مادبا، 
والعديد امل�صاجد والكنائ�س املبنية يف القرون الو�صطى، 

باالإ�صافة اإىل املواقع الطبيعية ، )مثل وادي رم واملنطقة 
اجلبلية ال�صمالية يف االأردن ب�صكل عام(، ف�صال على 

املواقع الثقافية والدينية والتقليدية.

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و األردن 
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يرتبط �صندوق اأبوظبي للتنمية مع احلكومة االأردنية 
بعالقات تاريخية متتد الأكرث من اأربعني عامًا، من 

التعاون البناء، والعمل امل�صرتك لتحقيق اأهداف التنمية 
امل�صتدامة يف كاقة القطاعات االقت�صادية والتي تعود 

بالنفع على اأفراد املجتمع املحلي.

وبداأ ن�صاط �صندوق اأبوظبي للتنمية يف االأردن منذ عام 
1974، اإذ �صاهم ال�صندوق بتمويل 11 م�صروعًا بقيمة 

507 ماليني درهم، كما اأدار ال�صندوق ما جمموعة 17 

منحة حكومية، بقيمة ت�صل اإىل نحو 4.610 مليارات 
درهم، وبالتايل بلغ جمموع امل�صاريع التي مولها 

واأدارها ال�صندوق من القرو�س واملنح 28 م�صروعًا 
بقيمة اإجمالية بلغت 5,117 مليارات درهم غطت عدة 

قطاعات، اأهمها قطاع التعدين وقطاع املياه والري 
وقطاع الطاقة، ال�صحة ، النقل ، االإ�صكان، التعليم،  

والقطاع الزراعي.

نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في األردن

 اإجمايل القرو�ض واملنح   
5,117 مليار درهم

اإجمايل عدد امل�ساريع
28

القطاعات 
 الطاقة, النقل, التعليم, ال�سحة,

املياه
قرو�ض ال�سندوق

507 مليون درهم
اإجمايل امل�ساريع املمولة من القرو�ض

11
منح حكومية

4,610 مليار درهم
اإجمايل امل�ساريع من املنح احلكومية

17

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و األردن 
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نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في األردن يتبع

ملخ�ض القطاعات التي مولتها قرو�ض ومنح ال�سندوق يف الأردن
”املبالغ باملليون درهم اإماراتي”

الن�سبةالقيمةعدد امل�ساريعالقطاع

33%41,700.6الطاقة

20%31,008.6النقل

13%5647التعليم

6%5296.3ال�سحة

6%4301املياه

2%2119ال�سناعة

2%1109.7ال�سكان

1%271الزراعة

17%2863.8قطاعات متنوعة

100%285,117املجموع

%33  الطاقة 
%20   النقل 
%13  التعليم 
%6   ال�سحة 
%6   املياه 
%2   ال�سناعة 
%2   ال�سكان 

%1  الزراعة 
%17   قطاعات متنوعة 

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و األردن 

33%

20%

17%

2%
2%

13% 6%

6%

1%
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يعترب م�صروع �صد امللك طالل من اأكرب ال�صدود يف 
االأردن، حيث �صاهم �صندوق اأبوظبي للتنمية يف 

متويله، وهو من اأهم امل�صاريع اال�صرتاتيجية يف قطاع 
املياه، حيث هدف امل�صروع اإىل جتميع وتخزين املياه 

وتوفريها ب�صكل م�صتدام وذلك ل�صد احتياجات االأردن 
من مياه الري والتي ت�صتخدم يف ا�صت�صالح وزراعة 
م�صاحات �صا�صعة من االأر�س وبالتايل امل�صاهمة يف 

ا�صتغالل املوارد الطبيعية من املياه يف تنمية القطاع 
الزراعي يف االأردن.

واأقيم ال�صد على نهر الزرقاء عند موقع الرميمني، 
وحقق امل�صروع التنمية الزراعية يف حو�س النهر، 

من خالل تخزين املياه خلف ال�صد والتحكم فيها عن 
طريق بواباته التي ت�صاعد تنظيم الري يف االإقليم 

وتوفري امل�صادر املائية ال�صت�صالح وزراعة م�صاحات 
من االأر�س البور مقدارها 48 األف دومن ، مبا حقق 
زيادة يف االإنتاج الزراعي ومكن من ا�صتخدام فرق 

من�صوب املياه اأمام وخلف ال�صد يف توليد الطاقة 
الكهربائية.

ويبلغ متو�صط ارتفاع ال�صد 92 مرتًا وعر�صه 330 مرتا 
ويتحكم يف ت�صريف 86 مليون مرت مكعب من املياه 

�صنويا وي�صتوعب خلفه 55 مليون مرت مكعب.

يعد تطوير قطاعي النقل واملوا�صالت واإن�صاء الطرق 
احلديثة من اأهم املقومات االقت�صادية للدول، ومن 

هذا املنطلق، جاءت م�صاهمة �صندوق اأبوظبي للتنمية 
يف اإن�صاء طريق ) االأزرق - احلدود ال�صعودية(، حيث 

هدف امل�صروع اإىل متهيد ور�صف الطريق بني مدينة 
االأزرق التي تقع يف موقع متو�صط جنوبي االأردن وبني 

نقطة التقاء احلدود االأردنية ال�صعودية امل�صرتكة.

 وبذلك اأ�صبح الطريق حلقة و�صل بني دول اخلليج 
وكل من االأردن و�صوريا ولبنان، بحيث اخت�صر م�صافة 

تقدر بنحو 600 كلم بالن�صبة للطريق القدمي، كما 
�صاهم باإنعا�س احلركة االقت�صادية يف املنطقة نتيجة 

ل�صهولة التنقل بني هذه الدول، اإ�صافة اإىل �صهولة 
التبادل التجاري ونقل الب�صائع.

وربط الطريق بني جنوب االأردن واململكة العربية 
ال�صعودية، وي�صل طول الطريق اإىل نحو 56 كم 

وعر�صه 7،7 مرت ومزود بكتفني على جانبيه عر�س كل 
منهما 7،7 مرت.

سد الملك طالل
القطاع
املياه   

قيمة امل�سروع
21 مليون درهم

طريق األزرق - الحدود 
السعودية

القطاع
النقل واملوا�سالت  

قيمة امل�سروع
5 مليون درهم

المشاريع التي غطتها قروض صندوق أبوظبي للتنمية

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و األردن 

لقد �ساهم �سندوق اأبوظبي للتنمية يف متويل العديد من امل�ساريع احليوية التي تنعك�ض ب�سكل مبا�سر وفَعال يف توفري �سبل العي�ض الكرمي للمواطن الأردين وت�سهم يف 
حتقيق اأهداف وروؤيا احلكومة الأردنية وتدعم تطلعاتها وخططها وبراجمها التنموية يف هذا املجال.  

ومَول �سندوق اأبوظبي للتنمية 11 م�سروعاً بقيمة تبلغ 507 ماليني درهم يف قطاعات ا�سرتاتيجية, مثل الطاقة وال�سحة والنقل والتعليم واملياه, وال�سناعة والزراعة, 
و�ساهم تنفيذ هذه امل�ساريع يف حت�سني م�ستوى جودة احلياة واخلدمات القت�سادية الجتماعية املقدمة لل�سكان, كما انعك�ست اأثارها على توفري فر�ض العمل و�سوًل 

اإىل امل�ساهمة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف الأردن.
وفيما يلي اإ�ستعرا�ض موجز لهذه امل�ساريع:
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تلعب ال�سناعات ال�ستخراجية دوراً هاماً يف ا�ستدامة 
عملية التنمية ولتعزيز قدرة هذه ال�سناعات, 

جاءت م�ساهمة �سندوق اأبوظبي للتنمية يف تطوير 
القدرات الت�سديرية  مل�سنع احل�سا ورفع طاقته 

الإنتاجية من 1,25 مليون طن �سنوياً من معدن 
الفو�سفات اإىل 3,6 مليون طن �سنوياً وذلك لزيادة 
عائدات الأردن من اإنتاج وت�سدير الفو�سفات, مما 

�ساهم يف دعم القطاع ال�سناعي واإنعا�ض احلركة 
القت�سادية والتي بدورها حتقق النمو القت�سادي.

وت�سمن امل�سروع اأعمال تنمية لثالثة مناجم وثالثة 
وحدات للتح�سني �ساملة معدات الطحن والغربلة 
وال�سيور الناقلة واملجففات اإىل جوار حمطة قوى 

كهربائية بقدرة قائمة 20 ميجاواط وملحقاتها 
واأعمال تدبري املياه وجتهيزات النقل بال�سكة 

احلديد. ومت النتهاء من تنفيذ امل�سروع يف عام 
.1979

قام �صندوق اأبوظبي للتنمية يف امل�صاهمة باإن�صاء 
م�صنع الإنتاج ثنائي فو�صفات االأملونيوم بطاقة 690 
األف طن �صنويًا، اإ�صافة اإىل 150 طن من حام�س 

الف�صفوريك، مما اأدى اإىل دعم وتطوير القطاع 
ال�صناعي يف االأردن. 

ويتكون امل�صروع من الوحدات التالية : وحدتني 
حلام�س الكربيتيك بطاقة يومية 1,800 طن لكل 

وحدة. وحدة التفاعل، حيث ميزج حام�س الكربيتيك 

بطحن �صخور الفو�صفات اخلام الإنتاج حام�س 
الفو�صفوريك بطاقة 1,250 طن يوميًا. 

وحدة التحبيب حيث ميزج الن�صادر بجزء من حام�س 
الفو�صفوريك الإنتاج فو�صفات الن�صادر والوحدة مكونة 

من خطني طاقة كل منهما 50 طن يف ال�صاعة. وقد مت 
االنتهاء من تنفيذ امل�صروع يف عام 1983 .

يف اإطار اال�صتمرار بدعم جهود تنمية وتطوير القطاع 
الزراعي االأردين ولدعم املزارعني املحليني يف املنطقة 

ال�صمالية من اململكة، وتلبية حاجاتهم من طرق 
وينابيع و�صبكات ري. قام �صندوق اأبوظبي للتنمية 
بامل�صاهمة يف تطوير م�صروع حو�س نهر الريموك.

وت�صمن امل�صروع حماية وا�صت�صالح ينابيع، واإن�صاء 
�صبكات ري و�صق طرق زراعية، واإقامة  عدة م�صاريع 

�صغرية تابعة لوزارة الزراعة، خلدمة القطاع الزراعي 

والوحدات الزراعية يف تلك املناطق وبالتايل حتقيق 
التنمية وتوفري م�صادر دائمة من املياه.  

فوسفات الحسا
القطاع

ال�سناعة    
قيمة امل�سروع

100 مليون درهم

مصنع األسمدة 
الفوسفاتية في العقبة 

القطاع
ال�سناعة  

قيمة امل�سروع
19 مليون درهم

تطوير حوض نهر اليرموك  
القطاع

الزراعة  
قيمة امل�سروع

18 مليون درهم

المشاريع التي غطتها قروض صندوق أبوظبي للتنمية ... يتبع

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و األردن 
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يعترب توفريعن�صر املاء �صريانًا رئي�صيًا يف تقدم 
البلدان وتطورها، كذلك ي�صاهم يف اإنعا�س عدد من 

القطاعات االقت�صادية وال�صناعية والزراعية وغريها 
من القطاعات املهمة، ومن هنا، جاءت م�صاهمة 

�صندوق اأبوظبي للتنمية يف تطوير امل�صروع املتكامل 
لالأغواراجلنوبية يف االأردن،  فقد قام ال�صندوق 

بامل�صاهمة بتمويل هذا امل�صروع لتحقيق الهدف 
االأ�صمى اأال وهو التنمية امل�صتدامة .

وا�صتطاع امل�صروع حتقيق اأهدافه من خالل تاأمني 
احتياجات املياه لل�صرب وال�صناعة وال�صياحة والري 

وتغذية املياه اجلوفية يف منطقة الهيدان، )وادي 
احل�صا ووادي املوجب ووادي الوالة( .

جاءت م�صاهمة �صندوق اأبوظبي للتنمية يف اإن�صاء 
م�صروع �صد الوحدة بهدف جتميع وتخزين املياه 

وتوفريها الأغرا�س ال�صرب والري، حيث �صاهم ال�صد 
بدور مهم يف توفري مياه ال�صرب الالزمة ل�صد النق�س 

وبالتايل االإ�صهام يف توفري احلياة الكرمية واإنعا�س 
املنطقة اقت�صاديا .

وقد مت اإن�صاء �صد الوحدة من اخلر�صانة بارتفاع 76م 
و�صعة 110 مليون مرت مكعب من املياه قابل للتعلية 

ومفي�س بعر�س 250 مرت وملحقات ال�صد من ماآخذ 
مياه وخطوط نقل ونفق للحقن ونفق حتويلي وذلك 

لتخزين مياه الفي�صانات يف نهر الريموك ال�صتخدامها 
لري حوايل 30,000 دومن زراعي وتوفري 50 مليون مرت 

مكعب الأغرا�س ال�صرب.

يهدف م�صروع تطوير موقع ال�صاللة اجلنوبي اإىل 
دعم االقت�صاد االأردين من خالل  امل�صاهمة يف تنمية 
القطاع ال�صياحي يف مدينة العقبة وذلك باإن�صاء حي 

�صكني جديد )مدينة الكرامة( لرتحيل �صكان منطقة 
ال�صاللة اجلنوبية القدمية واإزالة ال�صكن الع�صوائي من 

و�صط املدينة.

ويتكون احلي ال�صكني اجلديد من حوايل 1000 وحدة 
�صكنية وقطعه خمدومة مبا يف ذلك البنية التحتية 
ومباين خدمات اجتماعية وطرق داخلية وت�صجري 
وطريق رئي�صي يوؤدي اإىل املدينة، ويغطي امل�صروع 

م�صاحة حوايل 470 دومن.

التطوير المتكامل لألغوار 
الجنوبية 

القطاع
الزراعة      

قيمة امل�سروع
53 مليون درهم

سد الوحدة 
القطاع
املياه  

قيمة امل�سروع
37 مليون درهم

تطوير موقع الشاللة 
الجنوبي   

القطاع
الإ�سكان  

قيمة امل�سروع
110 مليون درهم

المشاريع التي غطتها قروض صندوق أبوظبي للتنمية ... يتبع

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و األردن 
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قام �صندوق اأبوظبي للتنمية يف اإطار دعمه امل�صتمر 
لتطوير وتنمية قطاع اخلدمات ال�صحية يف االأردن، 
باإن�صاء م�صت�صفى لالأطفال مبدينة احل�صني الطبية، 

حيث تبلغ ن�صبة االأطفال حوايل %60 من �صكان 
اململكة، ويعترب القطاع ال�صحي من اأهم القطاعات 

التي تدعم ميزانية احلكومة االردنية.

ويقام م�صت�صفى االأطفال الذي ي�صم 200 �صرير على 
م�صاحة قدرها 500 مرت مربع، ويحتوي امل�صت�صفى على 
التخ�ص�صات الطبية املختلفة وق�صم للطوارئ، اإ�صافة 
اإىل تخ�ص�صات االأطفال الفرعية، مثل جراحة القلب، 

واالأنف واالإذن واحلنجرة واالأ�صنان والتاأهيل والعالج 
الطبيعي ومعاجلة حاالت ال�صلل الدماغي وجراحة 

الرتميم واحلروق والت�صوهات اخللقية.

تويل احلكومة االأردنية تطوير قطاع الرعاية ال�صحية 
اأهمية كربى، حيث تعترب م�صروع تطوير وحت�صني 

اخلدمات املقدمة للمر�صى يف م�صت�صفى الب�صري من 
اأهم اأولوياتها يف هذا املجال.

وجاء م�صروع تو�صيع وحت�صني م�صت�صفى الب�صري 
الذي ي�صاهم �صندوق اأبوظبي يف متويله ملواجهة 

الزيادة على الطلب واالرتقاء باخلدمات ال�صحية 
املقدمة للمواطنني، اإذ يعترب م�صت�صفى الب�صري اأكرب 

م�صت�صفيات وزارة ال�صحة ب�صعة 800 �صرير ويغطي 
م�صاحة 240 األف مرت مربع.

 ويقع امل�صت�صفى يف �صرق العا�صمة عمان، حيث الكثافة 
ال�صكانية العالية وخا�صة من �صريحة العمال وذوي 
الدخل املحدود ويتم حتويل املر�صى اإليه من جميع 

امل�صت�صفيات العامة االأخرى املنت�صرة يف اململكة.

مستشفى األطفال 
بمدينة الحسين الطبية 

القطاع
ال�سحة     
قيمة امل�سروع

44 مليون درهم

مستشفى البشير  
القطاع

ال�سحة   
قيمة امل�سروع

71 مليون درهم

المشاريع التي غطتها قروض صندوق أبوظبي للتنمية ... يتبع

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و األردن 
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اإىل جانب القرو�ض املي�سرة التي قدمها �سندوق اأبوظبي للتنمية لالأردن على مدى العقود املا�سية, قامت حكومة دولة الأمارات وبتوجهات من القيادة الر�سيدة 
بتقدمي منح تنموية لتمويل م�ساريع ت�ساهم يف حتفيز م�سرية التنمية القت�سادية والجتماعية والرتقاء مب�ستوى املعي�سي لل�سكان يف اململكة الأردنية الها�سمية.

كما قامت دولة الإمارات يف عام 2013 بتخ�سي�ض منحة بقيمة 4.6 مليار درهم )1.25( مليار دولر يف اإطار املنحة التي اأقرتها قمة دول جمل�ض 
التعاون اخلليجي لالأردن بقيمة خم�سة مليارات دولر. ومت مبوجب هذه املنحة, التي عهدت حكومة دولة الإمارات اإىل �سندوق اأبوظبي للتنمية 

اإداراتها, متويل م�ساريع حيوية ترتبط ب�سكل وثيق باجلهود املبذولة لرفع امل�ستوى املعي�سي لل�سكان ودفع عجلة التنمية القت�سادية لالردن.

وفيما يلي اإ�ستعرا�ض موجز لهذه امل�ساريع: 

�صاهم امل�صروع الذي مت افتتاحة عام 1994 بدور فعال 
يف تنفيذ برامج تهدف اإىل مكافحة الفقر والبطالة 
من خالل كوادر مدربة تقدم م�صاريع اإنتاجية مدرة 

للدخل وبناء قدرات ال�صباب لتي�صري عملهم ودخولهم 
اإىل �صوق العمل.

كما هدف امل�صروع اإىل فتح اآفاق التعاون مع القطاع 
اخلا�س، وتنمية الطفولة املبكرة وحتفيز اندماج ذوي 

االحتياجات اخلا�صة يف جمتمعهم وتقدمي الدعم 
النف�صي واالجتماعي لالإن�صان يف كل مراحل حياته، 

وقد حقق هذا املعهد �صمعة اإقليمية ودولية يف هذا 
املجال.

مجمع زين الشرف 
التنموي

القطاع
التعليم   

قيمة امل�سروع 
11 مليون درهم

إدارة المنح الحكومية

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و األردن 

انشاء مركز معالجة 
األورام 

القطاع
ال�سحة    

قيمة امل�سروع 
60 مليون درهم

يف اإطار دعم وتاأهيل القطاع ال�صحي االأردين الذي 
يحظى باأهمية ا�صرتاتيجية، مت اإن�صاء مركز معاجلة 

االأورام بهدف توفري خدمات طبية متخ�ص�صة ملعاجلة 
مر�صى االأورام، وكذلك رفد ال�صياحة العالجية مبركز 
متخ�ص�س يوفر العالج الالزم للمر�صى داخل االأردن.

ويت�صمن امل�صروع اإن�صاء مبنى مكون من اأربعة طوابق 

وب�صعة 150 �صريرًا واإن�صاء املباين امل�صاندة للمركز 
وجتهيزه باالإجهزة واملعدات، باالإ�صافة اإىل برامج 

التدريب والتوعية. 
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ي�صتهدف م�صروع تو�صعة مركز احل�صني لل�صرطان 
رفع القدرات اال�صتعابية للمركز، الذي يعد من اأبرز 
املراكز العالجية التخ�ص�صية يف مكافحة ال�صرطان 

على م�صتوى املنطقة، حيث يعالج املركز ما يقارب 
3,500 مري�س جديد يف كل عام من االأردن واملنطقة 

وهو جمهز مبعدات طبية حديثة وي�صم اأكرث من 
1,200 من اخ�صائيي االأورام واال�صت�صاريني.

توسعة مركز الحسين 
للسرطان 

القطاع
ال�سحة    

قيمة امل�سروع 
92 مليون درهم

إدارة المنح الحكومية ... يتبع

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و األردن 

بناء 60 مدرسة جديدة 
القطاع

التعليم    
قيمة امل�سروع 

98 مليون درهم

بناء 25 مدرسة أساسية 
القطاع

التعليم    
قيمة امل�سروع 

26 مليون درهم

ميثل التعليم من اأهم االأولويات اال�صرتاتيجية خا�صة 
يف الدول التي تتمتع مبعدالت منو �صكانية عالية مثل 

االأردن، ولهذا فقد �صكل التعليم اأحد اأبرز القطاعات 
التي حر�صت دولة االإمارات العربية املتحدة على 

تقدمية الدعم  فيه على مر ال�صنوات املا�صية. 

ويف هذا االإطار جاء م�صروع  بناء 60 مدر�صة جديدة 

لتوفري بنية اأ�صا�صية تعليمية متطورة تتيح ا�صتيعاب 
االأعداد املتنامية من الطالب، وت�صاهم يف توفري بيئة 

اآمنة للتعلم وفق اأف�صل املمار�صات واملعايري الدولية 
لالرتقاء بنوعية التعليم عن طريق اإن�صاء مدار�س 

جديدة ومالحقها من املختربات العلمية.

لتوفري م�صتلزمات التعليم االأ�صا�صي للطالب، مبا 
يدعم جهود احلكومة االأردنية لالرتقاء بالقطاع 

التعليمي، ورفع معدالت التعليم بني الفئات العمرية 
املختلفة �صمن ابنية مدر�صية ع�صرية وحديثة، جاء 

م�صاهة حكومة دولة االإمارات يف بناء 25 مدر�صة من 
املدار�س املتكاملة يف مناطق خمتلفة من االأردن بتكلفة 

تبلغ حوايل 26 مليون درهم.
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يحظى التعليم التقني باأهمية كبرية يف جمال توفري 
خريجني موؤهلني قادرين على تلبية االحتياجات من 

املهن التخ�ص�صية �صواء يف االأردن اأو يف االأ�صواق 
اخلارجية، كما ي�صتهدف امل�صروع املمول من قبل 

منحة حكومة دولة االإمارات لتعزيز الطاقة اال�صتعابية 
لكليات املجتمع وتو�صيع نطاق براجمها يف جماالت 

التعليم التقني والتطبيقي وجتهيز املختربات وامل�صاغل 
باأحدث التقنيات. 

تطوير التعليم التقني 
في كليات المجتمع 

القطاع
التعليم   

قيمة امل�سروع 
33 مليون درهم

إدارة المنح الحكومية ... يتبع

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و األردن 

مشاريع الطاقة 
المتجددة 

القطاع
الطاقة    

قيمة امل�سروع 
551 مليون درهم

منشآت لتخزين 
المشتقات النفطية 

القطاع
الطاقة   

قيمة امل�سروع 
771 مليون درهم

رافق النمو املت�صارع لالقت�صاد االأردين خالل ال�صنوات 
القليلة املا�صية �صعودا كبريا يف الطلب على الطاقة 
الكهربائية االأمر الذي ادى اإىل زيادة ال�صغط على 
ال�صبكة الوطنية للكهرباء. ولذلك حظيت م�صاريع 

الطاقة باهمية خا�صة يف اإطار م�صاهة دولة االإمارات 
�صمن برنامج ال�صندوق اخلليجي للتنمية لالردن.

ومن هذا املنطلق بات تطوير م�صادر بديلة لتوليد 
الطاقة من م�صادر متجددة ميثل اأولوية تنموية 

ملواجهة ارتفاع اأ�صعار امل�صتقات النفطية، اإ�صافة اإىل 

املحافظة على البيئة وتقلي�س انبعاثات غاز ثاين 
اأك�صيد الكربون .  

ويف هذا االإطار جاء م�صروع اإن�صاء حمطة للطاقة 
ال�صم�صية با�صتخدام األواح اخلاليا ال�صوئية اجلهدية 
لتوليد الطاقة الكهربائية يف منطقة القويرة، وترتاوح 
طاقتها االإنتاجية بني 65 اإىل 75 ميجاواط مع ربطها 

يف ال�صبكة الوطنية.

تعترب االأردن من الدول امل�صتوردة للم�صتقات النفطية، 
مما يتطلب ذلك اإقامة من�صاآت تخزينية لتلك 

امل�صتقات لتلبية متطلبات ال�صوق املحلية يف الظروف 
الطارئة، حيث ي�صتهدف امل�صروع توفري ال�صعات 

التخزينية الالزمة لالحتفاظ مبخزون ا�صرتاتيجي 
للم�صتقات النفطية يف االأردن يغطي 60 يومًا من 

اال�صتهالك املحلي وحتقيق االأمن النفطي، اإ�صافة اإىل 
حت�صني تطوير البنية التحتية للقطاع النفطي .

ويت�صمن امل�صروع اأي�صًا اإن�صاء خزانات ذات �صقف 

عائم لتخزين امل�صتقات النفطية )الديزل، البنزين، 
ووقود الطائرات( ب�صعات ترتاوح بني 250 اإىل 

300 األف طن، اإ�صافة اإىل 8 اآالف طن من الغاز 
البرتويل املُ�صال اإىل جانب اإن�صاء منطقة حتميل 

وتفريغ لل�صهاريج واأنظمة اأمان واإطفاء ونظام لف�صل 
الزيوت عن املياه ونظام معاجلة لها، اإ�صافة اإىل كافة 

التجهيزات الالزمة الإدارة وخدمة امل�صروع.
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ت�صعى االأردن جاهدة اإىل و�صع ا�صرتاتيجيات فعالة 
لتطوير قطاع املياه، مما يوؤثر ايجابيًا على توفري 
اإمدادات كافية من املياه �صواء الأغرا�س ال�صرب 
اأو الزراعة، حيث يعد القطاع الزراعي من اأبرز 

القطاعات يف االأردن.

ويف هذا االإطار يهدف متويل م�صروع اإعادة تاأهيل 
م�صاريع الري اإىل حت�صني اأداء �صبكات الري لرفع 

كفاءتها وتقلي�س الفاقد من املياه، وذلك من خالل 

اإعادة تاهيل ال�صبكات، وا�صتبدال االأنابيب املتكل�صة 
باأنابيب جديدة، وتركيب ماآخذ مياه للوحدات 

الزراعية، وكذلك تركيب احوا�س تر�صبية وبرك 
تخزين وفالتر رملية وحمطات �صخ اإىل جانب اإن�صاء 

جدران حماية من الفي�صانات واإن�صاء �صبكة �صرف 
جوفية. 

إعادة تأهيل مشاريع الري  
القطاع
املياه   

قيمة امل�سروع 
64 مليون درهم

إدارة المنح الحكومية يتبع
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مشاريع السدود  
القطاع

املياه    
قيمة امل�سروع 

179 مليون درهم

برنامج انشاء، استكمال، 
توسعة وتحسين الطرق  

القطاع
النقل واملوا�سالت    

قيمة امل�سروع 
684 مليون درهم

 ممر عمان التنموي 
) المرحلة األولى من عمان 

الدائري(  
القطاع

النقل واملوا�سالت     
قيمة امل�سروع 

320 مليون درهم

لتعزيز اال�صتفادة من مياه االأمطار بال�صكل االأمثل 
يف تلبية الطلب املتنامي على مياه ال�صرب، والزراعة 

ومياه ال�صناعة والري، جاءت م�صاريع اإن�صاء ال�صدود 
املائية، املمولة مبنحة من حكومة دولة االإمارات 

ويدرها �صندوق اأبوظبي للتنمية، فقد مت اإن�صاء �صدين 
خر�صانيني هما )�صد زرقاء ماعني، و�صد كفرجنة( مع 

توفري جميع ملحقاتهما من م�صارب ت�صريف وحتويل 
املياه.

ميثل وجود �صبكة طرق حديثة تربط بني خمتلف 
اأرجاء اي دولة عن�صرًا حيويًا يف ت�صريع منوها 

وتطورها االجتماعي واالقت�صادي من خالل ت�صهيل 
نقل ال�صلع واملنتجات �صواء لالأ�صواق املحلية اأو 

لال�صواق االأقليمية والدولية.

ومن هذا املنطلق جاء برنامج م�صروع ا�صتكمال تو�صعة 
وحت�صني الطرق بهدف ربط املدن والقرى واملناطق 

احليوية داخل االأردن ب�صبكة طرق يعتمد عليها ت�صمن 

�صهولة تنقل النا�س وال�صلع والب�صائع وو�صول اخلدمات 
اإىل كافة �صرائح املجتمع .

وي�صمل امل�صروع على تنفيذ طريق جديدة وتو�صعة 
وتاأهيل بع�س الطرق القائمة، اإ�صافة لتنفيذ عدد من 
م�صاريع الطرق القروية والثانوية والطرق الزراعية. 

يهدف م�صروع ممر عمان التنموي املمول من منحة 
حكومة دولة االإمارات ويدرها �صندوق اأبوظبي 

للتنمية، اإىل ت�صجيع التو�صع العمراين خارج العا�صمة 
عن طريق حت�صني �صبكة الطرق املحلية وربطها مع 

الطرق الدولية، وكذلك خدمة حركة النقل االإقليمية 
وتخفي�س كلفة املوا�صالت بني العا�صمة وبقية 

املحافظات االأردنية، مبا ي�صاهم يف تعزيز تناف�صية 
االقت�صاد الوطني، اإ�صافة اإىل امل�صاهمة يف تخفيف 

حوادث ال�صري يف العا�صمة.

ويت�صمن امل�صروع اإن�صاء طريق مزدوج بطول 18,5 
كيلومرت من مطار امللكة علياء الدويل حتى طريق 

املا�صونة مبا يف ذلك طرق اخلدمة اجلانبية و7 
تقاطاعات مع ج�صور علوية، كما يت�صمن امل�صروع 

امل�صاهمة يف االنتهاء من تنفيذ طريق املا�صونة حتى 
تقاطع بداية حتويلة الزرقاء بطول 4,3 كيلومرت 

وطريق الزرقاء النفافذ بطول 3,7 كيلومرت.
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تاأ�س�ض �سندوق اأبوظبي للتنمية يف 15 يوليو 1971 كموؤ�س�سة تابعة حلكومة اأبوظبي تتوىل م�سوؤولية تقدمي امل�ساعدات اخلارجية, ومبرور ال�سنوات ر�سخ ال�سندوق 
مكانته �سمن اأبرز موؤ�س�سات العون التنموي على م�ستوى العامل. 

كما ات�سع نطاق ن�ساط ال�سندوق لي�سمل اإىل جانب تقدمي قرو�ض مي�سرة للدول النامية, م�سوؤولية اإدارة املنح التي تقدمها حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة  
لتمويل م�ساريع ترمي اإىل حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية يف الدول النامية. 

وبالتما�سي مع تطور اأن�سطته وعملياته اأحدث ال�سندوق نقلة نوعية يف اأدائه, من خالل اعتماده نهجاً ي�ستهدف تعزيز موارده و�سمان دميومة دوره احليوي 
يف دعم الدول النامية, من خالل القيام با�ستثمارات وم�ساهمات مبا�سرة طويلة الأجل يف �سركات تن�سط يف قطاعات حيوية, اإىل جانب ا�ستثمار ال�سيولة املتاحة 

لديه يف اأدوات مالية متنوعة.

نبذة عن صندوق أبوظبي للتنمية

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و األردن 


