
شركاء العالم في التنمية المستدامة

إجراءات تمويل
المشروعات التنموية



نظرة عامة

ُأنشــئ صنــدوق أبوظبــي للتنميــة عــام 1971 كمؤسســة مملوكــة لحكومــة أبوظبــي تعنــى 
بتقديــم المــوارد الماليــة لتمويــل مشــروعات تنمويــة تهــدف إلــى تحقيــق التنميــة االقتصاديــة 
التــي  التنمويــة  التحديــات  تخطــي  علــى  لمســاعدتها  الناميــة  الــدول  فــي  واالجتماعيــة 

تواجهها وصوًال إلى تحسين مستوى حياة شعوبها وتحقيق التنمية المستدامة.

ــة  ــات منظم ــق متطلب ــة وف ــدول النامي ــرة لل ــروض ميس ــم ق ــى تقدي ــدوق عل ــل الصن ويعم
التعاون االقتصادي والتنمية (OECD)،  فضًال عن إدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي لتلك 
عبــر  اســتثمارية  بأنشــطة  الصنــدوق  يقــوم  كمــا  التنمويــة.  المشــروعات  لتمويــل  الــدول 
ــز  المســاهمة فــي شــركات منتقــاه فــي عــدد مــن الــدول، بمــا يســاهم بفاعليــة فــي تحفي

التنمية المستدامة من خالل تعزيز التنمية وتوفير فرص عمل في تلك الدول.   
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سياسة التمويل

تحدد شروط وأحكام التمويل في الصندوق وفق� لتصنيف منظمة التعاون االقتصادي 
.(GNI) للدول بحسب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (OECD) والتنمية

الفائــدة  نســبة  تتــراوح 
%5%2على القروض ما بين 

5
مليون دوالر

100 تتراوح قيمة القرض 
ما بين 

35 سنة تبلغ فترة ا�مهــال

سنة
12

سنة
15 تبلغ مدة سداد القرض 

يمول الصندوق بحد أقصى
50% من التكلفة ا�جمالية 

للمشروع .



متطلبات التمويل

ــي  ــة ف ــة المدرج ــدول النامي ــن ال ــب م ــة للطل ــة المقدم ــون الدول أن تك
قائمــة الــدول المتلقيــة للمســاعدات االنمائيــة وفقــ� لمنظمــة التعــاون 

.(OECD –DAC) الدولي والتنمية
1

أن يكــون طلــب التمويــل لمشــروع ضمــن القطاعــات التنمويــة مثــل 
(الزراعــة والــري، النقــل، الطاقــة المتجــددة والكهربــاء، الميــاه والخدمــات 
ا¡جتماعيــة والصحية..الــخ) علــى أن يتــم إرفــاق دراســة الجــدوى الفنيــة 

واالقتصادية للمشروع متضمنة تقييم ا¥ثار البيئية واالجتماعية.
2

أن يقــدم الطلــب مــن الجهــة الحكوميــة المعنيــة با¡قــراض الدولــي أو 
التنمويــة  ا©ولويــات  المشــروع ضمــن  ينــدرج  أعلــى، وأن  مــن ســلطة 

للحكومة.  
3

أن ال يكــون للدولــة طلــب تمويــل آخــر قيــد الدراســة و أن ال تكــون الدولــة 
ــم  ــا ال يت ــدوق. كم ــو الصن ــابقة نح ــة الس ــا المالي ــي التزاماته ــرة ف متعث

قبول طلب تمويل لمشروع تم التعاقد مسبق� على تنفيذه.
4



عملية التمويل

أن يستوفي الطلب الشروط المذكورة في بند متطلبات التمويل.

مراجعة الطلب

• على ضوء تقرير التقييم الميداني للمشروع يتم رفع توصية لمجلس 
ا�دارة للموافقة النهائية على المساهمة في التمويل.

• بعد الحصول على الموافقة النهائية من مجلس ا�دارة يتم إخطار 
حكومة الدولة المستفيدة وانتقال المشروع لمرحلة التنفيذ .

الموافقة على القرض

• بناًء على الموافقة المبدئية من مجلس ا�دارة، يتم إيفاد بعثة من 
الصندوق إلى الدولة لتقييم المشروع  والتأكد من صحة فرضيات 

دراسات الجدوى والتكلفة التقديرية، والـتأكد من إدراج المشروع ضمن 
الخطط التنموية للدولة، إضافة إلى تقييم قدرة الجهة المستفيدة من 
القرض على إدارة وتشغيل المشروع بعد تنفيذه،  والتأكد من استدامته.

• يمكن للصندوق االكتفاء بتقرير تقييم المشروع في حال إعداده من 
مؤسسة تنموية أخرى مساهمة في التمويل.

التقييم الميداني 

بعد التأكد من استيفاء الطلب لمتطلبات التمويل، يقوم الفريق الفني 
المختص بدراسة الطلب وتقييم الجدوى الفنية واالقتصادية للمشروع، 

وفي حال استيفاءه لمتطلبات الصندوق يتم رفع مذكرة لمجلس ا�دارة 
للحصول على الموافقة المبدئية على تمويل المشروع.

التقييم ا�ولي 
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