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صنـــدوق أبوظبي للتنمية و السودان 

نظرة عامة على اإلقتصاد
االقتصاد السوداني يستوعب آثار انفصال الجنوب تدريجيا للعودة إلى درب النمو المستدام برنامج شامل 

إلعادة هيكلة االقتصاد نحو القطاعات التي تتمتع بآفاق نمو قوية

املوارد  وتنوع  الرثاء  بقدر هائل من  ال�سودان  يتمتع 
�سعت  لأطماع جهات عدة  ًة  ُعر�سَ مما جعل منه 
البالد  اقت�ساد  مر  وقد  تاريخه.  عرب  ل�ستعماره 
من  معها  انتقل  عديدة  مبراحل  ا�ستقاللها  منذ 

قبل  الإ�سرتاكي،  النظام  اإىل  الراأ�سمايل  النظام 
ددًا. ُمَ الراأ�سمايل  النظام  اإىل  عودته 

العقد  خالل  نوعية  قفزات  البالد  اقت�ساد  و�سهد 
الإجمايل  املحلي  الناجت  بت�ساعف  توجت  املا�سي 

النفط،  �سادرات  عائدات  تدفق  بف�سل  عدة مرات 
التي  النفط  كميات  قيمة  الدويل  البنك  يقدر  حيث 

 83 1999 و2011 بنحو  مت ا�ستخراجها بني عامي 
اأن  مليار دولر )252 مليار جنيه �سوداين(. غري 
2011  اأدى اإىل فقدان  انف�سال اجلنوب يف عام 

تراجع  النفطي وحدوث  الإنتاج  اأرباع  نحو ثالثة 
اإىل  اأدى  �سديد يف حجم الإيرادات النفطية، مما 

الإجمايل  املحلي  للناجت  �سلبي  منو  معدل   ت�سجيل 
يف عام 2012.

اإل اأن احلكومة ال�سودانية �سارعت اإىل تطبيق خطط 
وا�سرتاتيجيات فعالة للحد من تاأثريات فقدان 

عائدات �سادرات النفط، واإعادة القت�ساد املحلي اإىل 
درب النمو امل�ستدام، �سملت تنفيذ برامج ت�سحيحية 

للق�ساء على الختاللت يف املوازنة واأ�سعار ال�سرف، 
اإىل جانب العمل على تعزيز املزايا الن�سبية للقطاعات 
احليوية يف البالد، واإعادة هيكلة القت�ساد املحلي نحو 

القطاعات التي تتمتع باآفاق منو قوية وب�سكل خا�ص 
قطاعات الزراعة وال�سناعة وال�سياحة، مبا ي�ساهم يف 

خلق املزيد من فر�ص العمل.

كما تركز ال�سيا�سات القت�سادية التي تعتمدها 
احلكومة على �سبط ال�سيا�سات املالية والنقدية من 

خالل خف�ص الإنفاق اجلاري لتوفري املوارد املالية 
احليوية لال�ستثمارات العامة يف م�ساريع البنية 
الأ�سا�سية وامل�ساريع ذات الآثار التنموية الهامة.

وبالتزامن مع ذلك ت�سمل خطط احلكومة ال�سودانية 
حتفيز القطاع اخلا�ص بحيث يلعب دورًا اأكرب يف عملية 

التنمية، وا�ستقطاب ال�ستثمارات اخلا�سة املحلية 
والدولية، مع ما يتيحه مثل هذا التوجه من تن�سيط 

 للقطاعات احليوية وخــلق الـمــزيــد مــن فــر�ص 
العمل لل�سكان.

كما قد تلعب �سادرات الذهب املتزايدة دورًا حيويًا يف 
التحول نحو بنية اقت�سادية تت�سم بالتنوع واحليوية، 
وتعوي�ص جانب من الفاقد يف عائدات النفط حيث 

يتوقع اأن ي�سكل القطاع النفطي اأقل من 7% من 
اإجمايل الناجت القومي يف عام 2013، علما باأن اتفاق 

جمهورية ال�سودان مع جمهورية جنوب ال�سودان على 
تقا�سم عائدات النفط )من خالل ر�سوم نقل النفط 

عرب الأرا�سي ال�سودانية( من �ساأنه اأن يوفر للحكومة 
م�سدر دخل حيوي يدعم جهودها يف اإعادة القت�ساد 

اإىل درب النمو مددًا.

الزراعة: يعد الن�ساط الزراعي من اأبرز مقومات 

القت�ساد ال�سوداين، فهو القطاع الأكرب م�ساهمة يف 
الناجت املحلي الإجمايل، كما اأن الن�سبة الأكرب من 

ال�سكان ترتبط اأعمالهم واأن�سطتهم بهذا القطاع. اإذ 
ت�سكل الزراعة )اإىل جانب تربية املا�سية( من اأهم 
امل�سادر الرئي�سية لك�سب العي�ص لقرابة 80% من 

�سكان البالد. 

ويعترب ال�سودان واحد من اأكرب ثالث بلدان يف القارة 
الإفريقية من حيث امل�ساحة وهو ميتاز بوفرة املياه 

والأرا�سي الزراعية ال�ساحلة للزراعة والتي تغطي 
ما يقارب ثلث اإجمايل م�ساحته مما يجعل منه �سلة 

غذاء فريدة. وي�ساهم وجود مياه نهر النيل والأمطار 
الغزيرة وخمزونات املياه اجلوفية الغنية، وكذلك تنوع 

الظروف املناخية يف اأقاليم البالد املختلفة يف غنى 
وتنوع املحا�سيل الزراعية. 

وي�سهم القطاع الزراعي بنحو ثلث الناجت املحلي 
الإجمايل، وهناك مال �سخم لتنمية الإنتاج خا�سة 

واأن 80% من الأرا�سي ال�ساحلة للزراعة مل يجر 
ا�ستغاللها بعد.

امل�ساحة

1,882,200 كيلومرت مربع

عدد ال�سكان )تقديرات 2012(

37.19 مليون  ن�سمة

  )ح�سة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل 

)تقديرات 2012(

1,580 دولر اأمريكي

اأبرز القطاعات امل�ساهمة يف الناجت املحلي 

الإجمايل

قطاع اخلدمات  %48.4 
ال�سناعة  %21.2
الزراعة  %30.4
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نظرة عامة على اإلقتصاد يتبع

ومن �ساأن رفع الإنتاج الزراعي اأن ي�ساهم يف توفري 
املزيد من فر�ص العمل وعائدات مهمة بالعمالت 

الأجنبية من عمليات الت�سدير، وتوجيه املوارد التي 
ت�ستخدم حاليا ل�سترياد املواد الغذائية )ي�ستورد 

ال�سودان قرابة 35% من احتياجاته من احلبوب( اإىل 
مالت اأخرى تدعم م�سرية النمو القت�سادي. كما 

تاأمل احلكومة اأن ت�ساهم ا�سرتاتيجيتها لتنمية القطاع 
الزراعي يف تن�سيط قطاع ال�سناعات الغذائية. 

وت�سمل اأبرز املحا�سيل الزراعية يف ال�سودان كاًل من 
والذرة والقطن وال�سم�سم )يعد ال�سودان ثالث اأكرب 

بلد منتج لل�سم�سم يف العامل بعد الهند وال�سني(.

الدول  اأغنى  من  ال�سودان  يعترب  املا�سية:  تربية 

ت�سمل  والتي  احليوانيه  برثوته  والفريقية  العربية 
املا�سية )30 مليون  راأ�ص من  104 ماليني  قرابة 
 3 67 مليون راأ�ص من الأغنام،  راأ�ص من الأبقار، 

4 ماليني راأ�ص  اأ�سافة لنحو  ماليني راأ�ص من البل 
اخليول(. من 

وتعمل الرثوة احليوانيه على توفري المن الغذائي يف 
مال اللحوم كما تلبي اأكرث من 60% من احتياجات 

البالد من الألبان، واإىل جانب ذلك تلعب املا�سية 
دورًا حيويًا يف عمليات النقل )وخا�سة عمليات نقل 

املنتجات الزراعية يف املناطق الريفية(.

وي�ساهم قطاع تربية املا�سية بتوفري العي�ص الكرمي 
لن�سبة مهمة من �سكان ال�سودان ب�سورة اأو اأخرى.

 ال�سناعة: ي�سكل الن�ساط ال�سناعي اأحد القطاعات 

الواعدة يف القت�ساد ال�سوداين، ورغم حمدودية 
ح�سته من الناجت املحلي الإجمايل وهيكل 

ال�سادرات  اإل اأنه بات ي�سكل اأحد اأبرز القطاعات 
التي تتطلع احلكومة لتنميتها يف اإطار برامج اإعادة 

هيكلة بنية القت�ساد بعيدا عن قطاع النفط.

وترتكز ال�سناعة يف ال�سودان على ال�سناعات 
التحويلية املعتمدة على الإنتاج الزراعي )الن�سيج 

وال�سكر والزيوت وال�سناعات الغذائية الأخرى(، اإىل 
جانب الأ�سمنت وال�سناعات التقليدية واحلرفية. 

كما ت�سمل اأهم ال�سناعات التحويلية احلديثة يف 
ال�سودان، ا�ستخراج )الإيثانول( املنتج من م�سنع 

�سكر كنانة، و�سناعة وجتميع ال�سيارات و�سناعة 
احلديد وال�سلب و�سناعات خفيفة اأخرى.

 التعدين: يعد قطاع التعدين من القطاعات الواعدة 

التي يتوقع اأن حتقق فيها جمهورية ال�سودان تقدمًا  
ملحوظًا.  اإذ ت�سري درا�سات واأبحاث اأجريت يف هذا 
املجال اإىل وجود اأنواع عديدة من املعادن يف باطن 

الأرا�سي ال�سودانية اأبرزها الذهب واليورانيوم. 

ب�سورة  بالذهب  اخلا�ص  التعديني  الن�ساط  بداأ  وقد 
يف  املا�سي  القرن  ت�سعينات  منذ  ووا�سعة  جادة 

الفرن�سية،  اأرياب  �سركة  بوا�سطة  ال�سودان  �سرق 
الأهلي يف  التعدين  ن�ساط  انت�سار  تبع ذلك  ثم 
باأن  توقعات  و�سط  البالد.  من  مناطق خمتلفة 

اإىل مليار دولر  الذهب  ت�سل عائدات �سادرات 
احتياطيات  �ساأنه دعم  الذي من  الأمر  اأمريكي، 

الأجنبي. النقد 

وت�سري درا�سات اأولية اإىل توفر اليورانيوم بكميات 
اقت�سادية يف اأرا�سي دارفور الوا�سعة. 

 قطاع اخلدمات القت�سادية:

�سهد قطاع اخلدمات الذي ي�سمل النقل والت�سالت 
وامل�سارف تطورات نوعية خالل العقدين املا�سيني، 

حيث �سهد قطاع النقل ازدهارًا ملحوظا بف�سل 
ال�ستثمار يف اإن�ساء �سبكات الطرق وال�سكك 
احلديدية وحتديث بع�ص املطارات وال�سماح 

ل�سركات خا�سة بالعمل يف مال النقل اجلوي 
الداخلي. كما �ساهمت ال�ستثمارات الكبرية للقطاع 

اخلا�ص الأجنبي واملحلي يف اإحداث نقلة نوعية 
يف قطاع الت�سالت، كما �سهد القطاع امل�سريف 

ازدهارًا ملحوظًا.

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و السودان 
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نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في السودان

بداأ ن�ساط �سندوق اأبوظبي للتنمية يف جمهورية 
ال�سودان يف عام 1976، وظل ال�سودان منذ ذلك 
احلني �سمن �سدارة الدول امل�ستفيدة من قرو�ص 

ومنح ال�سندوق، يف اإطار دوره احليوي يف دعم م�سرية 
التنمية القت�سادية والجتماعية يف الدول العربية 

ب�سكل خا�ص والدول النامية ب�سكل عام.

وقد بلغ اإجمايل القرو�ص واملنح التي قدمها واأدارها 
ال�سندوق جلمهورية ال�سودان 1.721 مليار درهم، 

خ�س�ست لتمويل 13 م�سروعًا تركزت على اأكرث 
القطاعات حيوية وتاأثريًا مبا فيها ال�سناعة، النقل 

واملوا�سالت، الطاقة، املياه والري.

دعم حيوي مل�سرية التنمية القت�سادية: حر�ص 

�سندوق اأبوظبي للتنمية ومنذ بداية ن�ساطه يف 
ال�سودان على دعم جهود احلكومة ال�سودانية لتطوير 

 البنــى الأ�سا�ســية يف البــالد، بـــاعـتـبــارهــا 
عماد التنمية القت�سادية والجتماعية، والأ�سا�ص 

القوي الذي ي�ستند اإليه منو وازدهار خمتلف 
القطاعات القت�سادية.

واإىل جانب دعم ميزان املدفوعات ال�سوداين، ركزت 
القرو�ص املي�سرة التي قدمها ال�سندوق لل�سودان 
على امل�ساريع ذات التاثري ال�سمويل، والتي متتد 
اآثارها لت�سمل عدة قطاعات، على غرار م�ساريع 

ال�سدود التي تتيح تعزيز اإنتاج الطاقة الكهربائية 
وتوفري املياه للري، وم�سروع مطار اخلرطوم اجلديد 

و�سبكة ال�سكك احلديد، والتي تعد منوذجًا للم�ساهمة 
التنموية احلقيقية التي لعبتها قرو�ص ال�سندوق يف 
هذا املجال متا�سيًا مع ر�سالته الرامية اإىل اإحداث 
حتول حقيقي يف م�سرية التنمية يف الدول ال�سقيقة 

وال�سديقة، وامل�ساهمة يف دعم اجلهود املبذولة 
لالرتقاء مب�ستويات معي�سة �سكانها.

قطاع النقل واملوا�سالت: �ساهم كل من م�سروع 

تطوير و�سيانة خطوط ال�سكك احلديدية يف البالد 
الذي موله �سندوق اأبوظبي للتنمية يف عام 1977 
وم�سروع تطوير مطار اخلرطوم الدويل الذي موله 

ال�سندوق يف عام 1980 يف اإحداث نقلة نوعية 
�سهلت نقل املنتجات وحركة الأفراد يف البالد، الأمر 

الذي انعك�ص ب�سكل اإيجابي على خمتلف القطاعات 
القت�سادية يف البالد، واأعطى دفعة قوية مل�سرية 

التنمية القت�سادية والجتماعية. 

دعم قطاع الكهرباء: �سكل قطاع الكهرباء اأحد اأبرز 

القطاعات التي ا�ستاأثرت باهتمام �سندوق اأبوظبي 
للتنمية، بالنظر اإىل دوره احليوي يف توفري اإمدادات 

الكهرباء لل�سكان والأن�سطة القت�سادية على حد 
�سواء. وقد لعب م�سروعي �سد مروى وحمطة اجليلي 

دورا حيويًا يف تعزيز اإمدادات الطاقة الكهربائية 
للتمكن من الوفاء بالطلب املتنامي الذي ترافق 

مع الطفرة القت�سادية التي �سهدها ال�سودان على 
مدى العقد املا�سي. فقد جاء متويل �سندوق اأبوظبي 

للتنمية مل�سروعي حمطة اجليلي و�سد مروى للطاقة 
الكهرومائية يف مطلع العقد املا�سي يف توقيت مثايل كان 

فيه القت�ساد ال�سوداين على اأعتاب مرحلة جديدة من 
النمو والتطور. وينطبق ذلك اأي�سًا على م�سروع تعلية �سد 
الرو�سري�ص ذي الدور احليوي يف �سد العجز املتزايد يف 

الطاقة الكهربائية يف ظل النمو القوي للطلب. 

قطاعي الزراعة وال�سناعة الزراعية: يحظى 

قطاع ال�سناعة الزراعية باأهمية خا�سة لدى كافة 
الدول الزراعية مثل جمهورية ال�سودان، نظرًا لدوره 

يف ا�ستغالل املواد اخلام يف ت�سنيع منتجات ذات 
قيمة م�سافة تدعم ال�سادرات منها اإيرادات البالد 
من العمالت ال�سعبة، كما حتفز على ال�ستثمار يف 

�سناعات تعتمد على هذه املنتجات.

وقد حر�ص �سندوق اأبوظبي للتنمية على دعم قطاع 
ال�سناعة الزراعية يف جمهورية ال�سودان نظرًا لدورها 

املحوري يف التنمية القت�سادية يف البالد، وهو ما 
جت�سد يف متويله مل�سروعي �سكر النيل الأبي�ص وغزل 
القطن باحلاج عبد اهلل، اللذين باتا يعدان من اأبرز 

امل�ساريع ال�سناعية يف ال�سودان.

كما وفرت م�ساريع ال�سدود التي �ساهم ال�سندوق يف 
متويلها بتقدمي دعم هام للقطاع الزراعي الذي يعتمد 

عليه قطاع وا�سع من ال�سكان يف معي�ستهم، اإذ لعب 
م�سروع تعلية �سد الرو�سري�ص وم�سروع �سد مروى 

يف اإعطاء دفعة قوية للقطاع الزراعي يف البالد، من 
خالل توفريه لكميات �سخمة من املياه لري ماليني 

الهكتارات من الأرا�سي الزراعية. 

 اإجمايل القرو�ض واملنح  

1.721 مليار درهم

اإجمايل عدد امل�ساريع

13

القطاعات 

الزراعة، والطاقة
قرو�ض ال�سندوق

1.72 مليار درهم

اإجمايل امل�ساريع املمولة من القرو�ض

11

منح حكومية

656 األف درهم

اإجمايل امل�ساريع من املنح احلكومية

2

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و السودان 
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ملخ�ض القطاعات التي مولتها قرو�ض ومنح ال�سندوق يف ال�سودان

املبالغ باملليون درهم
الن�سبةالقيمةعدد امل�ساريعالقطاع

71%71.208الزراعة واملياه والطاقة

15%2273ال�سناعة

3%257النقل واملوا�سالت

1%11الإ�ستثمار  

10%1182قطاعات متنوعة

100%131.721املجموع

%71   الزراعة 
%15   ال�سناعة 
%3   النقل واملوا�سالت 
%1   الإ�ستثمار 
%10   قطاعات متنوعة 

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و السودان 

%15

%71

%10

%3

%1
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تركزت القرو�ص التنموية املي�سرة التي قدمها �سندوق اأبوظبي للتنمية جلمهورية ال�سودان على متويل امل�ساريع ذات التاأثري املبا�سر على عملية التنمية القت�سادية والجتماعية.

واملبيدات.  الأدوية  بني  ترتاوح  حيوية  واردات  ومتويل  الدولة  موازنة  دعم  جانب  اإىل  واملوا�سالت  والنقل  الزراعية  وال�سناعة  والري  الكهرباء  املمولة،  امل�ساريع  راأ�ص   وعلى 
وفيما يلي ا�ستعرا�ص موجز لهذه امل�ساريع: 

ا�ستهدف هذا امل�سروع تعظيم املزايا القت�سادية من 
حم�سول القطن والذي ي�سكل اأهم املحا�سيل الزراعية 

يف البالد، كما تعد ال�سادرات منه �سمن �سدارة 
م�سادر الدخل بالعمالت ال�سعبة. 

وقد قام �سندوق اأبو ظبي للتنمية يف عام 1976 ويف 
اإطار دعمه لعملية التنمية يف جمهورية ال�سودان بتمويل 

اإن�ساء م�سنع غزل القطن مبدينة احلاج عبد اهلل، والتي 
تبعد حوايل 3 �ساعات عن العا�سمة اخلرطوم، من 

خالل قر�ص مي�سر قيمته 89 مليون درهم.

ويتمتع هذا امل�سنع بطاقة اإنتاجية قدرها 7,700 
طن �سنويا من الغزل ال�سميك بالإ�سافة اإىل 2,650 

طن �سنويًا من الغزل الرفيع، وقد ا�ستمل امل�سروع 
على معدات الغزل املم�سط واملعدات الكهربائية 

وامليكانيكية والأعمال املدنية.

و�سكل هذا امل�سروع اإ�سافة نوعية ل�سناعة الن�سيج 
التي تعد من اأبرز القطاعات ال�سناعية احليوية 

الداعمة لالقت�ساد الكلي يف ال�سودان نظرًا مل�ساهمتها 
الكبرية يف الناجت القومي الإجمايل ودورها يف ترجيح 

امليزان التجاري ل�سالح ال�سودان.

مصنع غزل القطن 
بمدينة الحاج عبد اهلل

القطاع

ال�سناعة 
قيمة امل�سروع

89 مليون درهم

المشاريع التي غطتها قروض صندوق أبوظبي للتنمية

تطوير السكك الحديدية 
بالعاصمة الخرطوم

القطاع

النقل واملوا�سالت 
قيمة امل�سروع 

36 مليون درهم

ا�ستهدف م�سروع تطوير ال�سكك احلديدية بالعا�سمة 
اخلرطوم تطوير خطوط �سكك حديدية مموع 

اأطوالها ي�سل اإىل 500 كيلومرت بالإ�سافة اإىل �سيانة 
اخلطوط ال�سابقة وتوفري عدد من القاطرات والعربات 

والور�ص واأماكن التدريب وامل�ساعدة الفنية وزيادة 
اأجهزة الإنارة والت�سالت وزيادة حمطات املناورة 

وتقوية ج�سور اخلطوط احلديدية.

وقد لعب هذا امل�سروع الذي �ساهم �سندوق اأبوظبي 
36 مليون  للتنمية يف متويله بقر�ص مي�سر قيمته 

درهم، دورًا حموريًا يف تعزيز كفاءة حركة النقل 
واملوا�سالت وت�سهيل حركة الب�سائع والنا�ص، 

�سواء يف العا�سمة ال�سودانية نف�سها اأو فيما بينها 
واملدن الأخرى يف البالد، وبالتايل امل�ساهمة يف 
دعم وحتفيز عملية التنمية. وات�سم تنفيذ هذا 
امل�سروع الذي مت تنفيذه يف عام 1977 باأهمية 

حيوية، خا�سة واأنه جاء يف اإطار خطة �ساملة نفذتها 
احلكومة ال�سودانية لتحديث كافة مرافق البنى 

الأ�سا�سية وعلى راأ�سها ال�سكك احلديدية، بحيث 
تاأخذ بعني العتبار الزيادة ال�سكانية الكبرية يف 

اخلرطوم وتنامي الأن�سطة القت�سادية يف البالد.

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و السودان 
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تعلية سد الروصيرص
القطاع

الزراعة واملياه 
قيمة امل�سروع

92 مليون درهم

ا�ستحوذت م�ساريع الكهرباء يف جمهورية ال�سودان 
باهتمام خا�ص من قبل �سندوق اأبوظبي للتنمية، 

بالنظر لأهمية القطاع ك�سريان حيوي ملختلف الأن�سطة 
التجارية وال�سناعية واخلدمية، واأحد ركائز الرفاه 

الجتماعي لل�سكان.

وقد ا�ستهدف هذا امل�سروع �سد العجز املتزايد يف 
الطاقة الكهربائية يف البالد من خالل ا�ستغالل مياه 

نهر النيل، لتوليد طاقة اإ�سافية تبلغ حوايل 565 
ميغاوات بالإ�سافة اإىل توفري مياه لري حلوايل 1.4 

مليون هكتار من الأرا�سي الزراعية عند منطقة ال�سد، 
وذلك من خالل رفع قمة ج�سم ال�سد الذي مت اإن�سائه 

يف عام 1966.

وا�ستمل امل�سروع على الأعمال املدنية وكافة الأعمال 
التكميلية الالزمة لرفع ال�سد اخلر�ساين، كما �سمل 
اأعمال احلفر والردم على �سفتي النهر بحوايل 10 

اأمتار وزيادة طوله اإىل حوايل 25 كيلومرتًا بالإ�سافة 
اإىل الأعمال الهيدروديناميكية والكهربائية والفنية 

لكافة امل�سروع.

مشروع التوربينات الغازية 
لمحطة الجيلي

القطاع

الطاقة 
قيمة امل�سروع 

51 مليون درهم

ي�سكل نق�ص اإمدادات الطاقة الكهربائية حتديا 
تنمويًا رئي�سيًا وخا�سة يف العوا�سم واملدن الكربى 
بالدول النامية، نظرًا لرتكز الأن�سطة القت�سادية 

بها وت�سجيلها ملعدلت منو �سكاين عالية يعزز منها 
ا�ستمرار نزوح ال�سكان من الأرياف اإىل املدن. 

وقد ا�ستهدف م�سروع التوربينات الغازية ملحطة 
اجليلي، تعزيز اإمدادات الطاقة الكهربائية وتلبية 

النمو املتوا�سل يف الطلب عليها من خالل تطوير 

الطاقة الإنتاجية ملحطة اجليلي لتوليد الكهرباء، 
الواقعة يف مدينة اجليلي على اأطراف اخلرطوم، 

وربطها بال�سبكة القومية للكهرباء.

وقد ا�ستمل هذا امل�سروع على �سراء 3 توربينات غازية 
بكامل ملحقاتها وترحيلها واختبارها وما يلزمها من 

اأعمال مدنية تتعلق بها.

يعترب م�سروع �سد مروي اأحد اأهم م�سروعات الطاقة 
املائية متعددة الأغرا�ص فى ال�سودان، وقد لعب دورًا 
حيويًا يف �سد العجز املتزايد يف الطاقة الكهربائية يف 

البالد عن طريق ا�ستغالل مياه نهر النيل لتوليد الطاقة 
الكهرومائية. وقد قدم �سندوق اأبوظبي للتنمية يف عام 

2002 قر�سًا لل�سودان بقيمة 367.3 مليون درهم 
اإماراتي لتمويل م�سروع اإن�ساء �سد مروي، الذي يقع يف 

منطقة مروي التي تبعد 350 كيلومرتًا �سمال اخلرطوم، 
كما اأتبع ال�سندوق هذا القر�ص بقر�سني اإ�سافيني، 

كان اأولهما يف عام 2003 بقيمة 183.6 مليون درهم 

اإماراتي، بينما كان القر�ص الإ�سايف الثاين يف عام 
2008، وبنف�ص القيمة، اأي 183.6 مليون درهم اإماراتي. 

وقد �سم امل�سروع بناء �سد يبلغ طوله الكلى حوايل 9 
كيلو مرت وارتفاعه 60 مرتًا مع املن�ساآت املرافقة، اإىل 

جانب اإن�ساء حمطة للكهرباء بقدرة 1,250 ميجاوات 
 وخطوط نقل لربط حمطة التوليد بال�سبــكــة 

القومية للكهرباء.

سد مروي
القطاع

الطاقة والزراعة واملياه  
قيمة امل�سروع

734.6 مليون درهم

المشاريع التي غطتها قروض صندوق أبوظبي للتنمية يتبع

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و السودان 
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سكر النيل األبيض
القطاع

ال�سناعة 
قيمة امل�سروع

184 مليون درهم

يهدف امل�سروع اإىل اإنتاج 465 األف طن من ال�سكر 
ل�سد الفجوة بني الطلب وكمية ال�سكر املنتجة داخل 

ال�سودان، مبا ي�ساهم يف دعم النمو القت�سادي للدولة 
ب�سفة عامة والتنمية الريفية يف ولية النيل الأبي�ص 
ب�سكل خا�ص. كما يهدف امل�سروع اإىل ال�ستفادة من 

خملفات �سناعة ال�سكر يف اإنتاج طاقة كهربائية 
قدرها 33 ميغاوات واإنتاج 60 مليون ليرت من وقود 

الإيثانول احليوي.

وا�ستمل امل�سروع على حت�سري 165 األف فدان للزراعة 
مع �سبكة قنوات الري وتركيب م�سخات املياه على 
النيل الأبي�ص، تركيب م�سنع ال�سكر بكل مكوناته، 

تركيب الغاليات لتوليد البخار عن طريق حرق 
خملفات ق�سب ال�سكر، وتركيب توربينات بخارية 

ل�ستخدام البخار الناجت عن الغاليات يف توليد 
الكهرباء، وتركيب م�سنع لإنتاج الإيثانول من مادة 

املول�ص املتبقية من ع�سري ق�سب ال�سكر.

امتد الدعم التنموي الذي وفره �سندوق اأبوظبي 
للتنمية اإىل جمهورية ال�سودان لي�سمل دعم ميزان 

املدفوعات ال�سوداين وتخفيف الديون على احلكومة 
ال�سودانية مبا ي�ساهم يف دعم اقت�ساد البالد، اإىل 

جانب دعم عدد من امل�ساريع الزراعية وال�سناعية 
التي تعزز عملية التنمية، ومتويل واردات حيوية 

ترتاوح بني املبيدات للم�سروعات الزراعية والأدوية 
مل�ست�سفيات وزارة ال�سحة ال�سودانية.

دعم ميزان المدفوعات
القطاع

املوازنة العامة 
قيمة امل�سروع

182 مليون درهم

مطار الخرطوم الدولي
القطاع

النقل واملوا�سالت 
قيمة امل�سروع

21 مليون درهم

�سكل تنفيذ مطار دويل جديد يف العا�سمة ال�سودانية 
اخلرطوم نقلة نوعية كان لها انعكا�سات اإيجابية 
�سملت خمتلف القطاعات، بالنظر لأهمية قطاع 

الطريان املدين يف دعم وحتفيز النمو القت�سادي 
والجتماعي.

وقد �سكل تطوير املطار اجلديد اأولوية حيوية، بعد 
اأن اأ�سبح املطار القدمي البالغ عمره 65 عامًا عاجزًا 
عن ا�ستيعاب اأية تو�سعات جديدة، وا�ستمرار النمو يف 

اأعداد امل�سافرين وحركة ال�سحن. 
وقد قدم �سندوق اأبوظبي للتنمية قر�سًا يف عام 

1980 اإىل جمهورية ال�سودان بقيمة 21 مليون درهم 
اإماراتي، وذلك لتمويل م�سروع اإن�ساء مطار اخلرطوم 

الدويل، والذي مت ت�سميمه كمطار عاملي امل�ستوى 

طبقا للت�سنيف )اأ( ملنظمة الطريان املدين الدولية 
قادر على الوفاء مبتطلبات النقل اجلوي العاملي 

والإقليمي واملحلي. 
وقد �ساهم مطار اخلرطوم الدوىل اجلديد ب�سكل 

فعال فى ربط ال�سودان بالعامل اخلارجي والقليمي 
بال�سافة اإىل الربط بني وليات ال�سودان املختلفة، 

الأمر الذي اأتاح �سهولة حركة الأفراد وتعزيز عمليات 
ال�سحن اجلوي، مع ما جلبه ذلك من اآثار اإيجابية على 

خمتلف القطاعات القت�سادية.
و�سمل امل�سروع، اإن�ساء مدرج رئي�سي بطول 3,700 مرت 

وتوابعه وكذلك مباين العمليات )الركاب والب�سائع 
واخلدمات ولوازمها( بالإ�سافة اإىل عدد من الأجهزة 
ومعدات ال�سيانة والإطفاء والإنقاذ والإدارة وغريها.

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و السودان 

المشاريع التي غطتها قروض صندوق أبوظبي للتنمية يتبع

سدي أعالي عطبرة 
وستيت

القطاع

املياه والزراعة   
قيمة امل�سروع

330.5 مليون درهم

 ت�سكل الزراعة وتربية املا�سية من اأهم امل�سادر 
الرئي�سية لك�سب العي�ص يف ال�سودان، ويعترب واحد من 
اأكرب ثالث بلدان يف القارة اأفريقية من حيث امل�ساحة 

وواحد من اأهم بلدان العامل التي تتوافر فيه املياه 
والأرا�سي الزراعية ال�ساحلة للزراعة مبا يقارب ثلث 

اإجمايل م�ساحته، ورغم امتالك ال�سودان م�ساحات 
�سا�سعة من الأرا�سي اخل�سبة ال�ساحلة للزراعة، 

تواجه ال�سودان بع�ص التحديات يف الري لتطوير 
هذه الأرا�سي وزراعتها لتحقيق الأمن الغذائي واأمن 

الطاقة.
ومن هنا جاء دعم �سندوق اأبوظبي للتنمية بتقدمي 

قر�ص تنموي مل�سروع �سدي اأعايل عطربة و�ستيت 
بهدف تنظيم وا�ستغالل مياه نهري اأعايل عطربة 

و�ستيت من خالل اإن�ساء �سدين مت�سلني يف موقعي 
رميلة وبردانه لالإ�سهام يف تطوير وتنمية املنطقة 

ال�سرقية من ال�سودان عن طريق زيادة الإنتاج 
الزراعي وتوليد طاقة كهرومائية.

ويتكون امل�سروع من �سدين مت�سلني يف موقعي رميلة 
وبردانة ب�سعة تخزينية تقدر بحوايل 2.7 مليار، 

وحمطة للتوليد الكهرومائي ب�سد اأعايل عطربة ب�سعة 
320 ميجاوات، وبحرية عند نقطة اإلتقاء بحرية 

�سد اأعايل عطربة مع بحرية �سد �ستيت اإ�سافة لقناة 
تربطهما، ف�ساًل عن اإن�ساء �سدود ترابية ومفي�سني 

لت�سريف املياه وماأخذين ملياه الري وخط ناقل 
للكهرباء ب�سغط عايل 220 كيلوفولت وبطول 28 كلم 

لربط حمطة التوليد بال�سبكة القومية.
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دراسة تقييم شركة 
اإلمارات والسودان

القطاع

ال�ستثمار 
قيمة امل�سروع

215 األف درهم

يهدف امل�سروع اإىل اإعداد درا�سة لتقييم �سركة 
المارات وال�سودان  لال�ستثمار املحدود.

يعاين اإقليم دارفور بال�سودان من قحط بيئي ومائي 
�سديد ب�سبب الظروف املناخية القا�سية لالأقليم، 

التي عزز من �سعوبتها تعر�سه ل�سطرابات ونزاعات 
م�سلحة. وقد قدم �سندوق اأبو ظبي للتنمية منحة 
لتنفيذ م�سروع ي�ستهدف م�ساعدة اأهل دارفور يف  

التغلب على فقر اإقليمهم يف املوارد املائية، وامل�ساهمة 
يف املحافظة على البيئة وذلك بتوفريعدد من 

املراحي�ص ال�سحية يف اإقليم دارفور.

وت�سمن امل�سروع حفر وتركيب 75 م�سخة يدوية 
بالإ�سافة اإىل �سيانة م�سخات واإن�ساء ع�سر مراكز 

لتوفري قطع غيار للم�سخات عالوة على اإن�ساء 150 
األف مرحا�ص مع اإجراء دورات تدريبية وور�ص عمل 

لت�سغيل امل�سخات واإدارتها.

 مشروع المياه في 
أقليم دارفور

القطاع

املياه 
قيمة امل�سروع

441 األف درهم

إدارة المنح الحكومية

اإىل جانب القرو�ص املي�سرة التي قام �سندوق اأبوظبي للتنمية بتوفريها جلمهورية ال�سودان على مدى العقود املا�سية، قامت دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الر�سيدة بتقدمي 
منح لتمويل م�ساريع ت�ساهم يف حتفيز م�سرية التنمية القت�سادية والجتماعية، والرتقاء بامل�ستوى املعي�سي لل�سكان. 

وقد توىل �سندوق اأبوظبي للتنمية ويف اإطار دوره التنموي، باإدارة املنح التي قدمتها احلكومة اإىل جمهورية ال�سودان و�سمان الإدارة الفاعلة لها، وقد �سملت املنح التي قدمتها 
احلكومة ما يلي: 

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و السودان 
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صنـــدوق أبوظبي للتنمية و السودان 

تاأ�س�ص �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�ص 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 نهجًا 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


