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نبذة عن الصندوق
1971 وهــو مؤسســة ماليــة  تأســس صنــدوق أبوظبــي للتنميــة عــام 

وطنيــة تابعــة لحكومــة أبوظبــي. ويهــدف الصنــدوق إلــى تحقيــق 
سياســة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالمســاهمة مــع المجتمــع 
الدولــي فــي تعزيــز التنميــة االقتصاديــة بالــدول الناميــة مــن خــال 
تقديــم المــوارد الماليــة لتمويــل المشــاريع اإلنمائيــة. وتنــدرج تلــك 

المشــاريع ضمــن قطاعــات حيويــة أهمهــا الزراعــة، الكهربــاء والميــاه، 
اإلســكان، النقــل والمواصــات، والصناعــة، والطاقــة المتجــددة إضافــة 

إلــى الخدمــات االجتماعيــة والصحيــة.

ويتركــز نشــاط الصنــدوق التنمــوي علــى دعــم مشــاريع البنيــة التحتية 
فــي الــدول الناميــة من خال:

     تقديم القروض الميســرة لتمويل المشــاريع اإلنمائية
     إدارة المنــح التنمويــة التــي تقدمهــا حكومــة أبوظبي

     االســتثمار فــي شــركات متنوعــة بالتعــاون مــع القطاعين العام والخاص

مقــر صنــدوق أبوظبــي للتنمية - اإلمــارات العربيــة المتحدة

مليار درهم مليارات درهم مليار درهم

مليار درهم 

37
مجموع القروض

3
مجموع اإلستثمارات

44
مجموع المنح

84
 مجموع التمويالت و اإلستثمارات

1971
تأسس صندوق
أبوظبي للتنمية

16مليار درهم
رأس المال

559
عملية  تنموية

88
دولة مستفيدة
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 عالقة الصندوق
مع األردن

يرتبــط صنــدوق أبوظبــي للتنمية مع الحكومة األردنية 
بعاقة شــراكة اســتراتيجية بدأت عام 1974، واتسمت 

تلــك العاقــة بالتعــاون البناء لتحقيق أهداف التنمية 
المســتدامة في كافة القطاعات االقتصادية والتي تعود 

بالنفــع علــى أفراد المجتمع األردني.

مــول الصنــدوق 31 مشــروعًا بقيمــة إجماليــة بلغــت 
5.6 مليــار درهــم إماراتــي، منهــا منــح حكومية وقروض 

ميســرة، غطــت عــدة قطاعــات تنمويــة، أهمهــا قطاع 
الصناعــة و التعديــن، الميــاه والــري، النقــل والمواصــات، 

اإلســكان الزراعــة والطاقــة، إضافــة إلــى التعليم 
والرعايــة الصحية.

1974

31

11

بايــة الشــراكة االســتراتيجية

مشــروعًا تنمويًا

مليار درهم 5.6
قيمــة التمويات 

قطاعــًا تنمويًا

التوزيع القطاعي

 قطاعات
متنوعة

األمن
الغذائي  اإلسكان الزراعة

التعليم

مشروعينمشروعمشاريعمشاريعمشروع

مشاريع

مشروعين
مليون درهم   مليون درهم   مليون درهم   مليون درهم  

مليون درهم  

698 259 135 110

634

2 1

المياه
مليون درهم   237

3

الصناعة
119مليون درهم 

2

الطاقة
1,376مليار درهم  

3 3 1

النقل

مشاريعمشروعينمشاريعمشاريع
مليون درهم  990

3

الصحة
1.1 مليار درهم 

65

السياحة
14مليون درهم  

2



7

األردن و صندوق أبوظبي للتنمية ... شراكة استراتيجية

 إننــا نثمــن الــدور البنــاء لدولــة اإلمــارات و دعمهــا الدائــم للمســاعي األردنية 
التنمويــة، متمنيــًا لدولــة االمــارات مزيــدًا مــن التقــدم واألزدهار في ظل 

القيــادة الحكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيس 
الدولــة، كمــا تقــدم بالشــكر والعرفــان لصنــدوق أبوظبــي للتنميــة على 

الــدور الــذي لعبــه ومســاهمته المجزيــة فــي دعــم الجهــود التنموية األردنية 
منــذ عــام 1974، ووقوفــه إلــى جانــب األردن فــي مختلف الظــروف االقتصادية 

والسياســية، وذلــك مــن خــال مســاهمته الدائمــة فــي تقديم القروض 
الميســرة وإدارة المنــح المقدمــة مــن حكومــة أبوظبــي للمســاهمة فــي تمويــل 

المشــاريع ذات األولويــة للحكومــة األردنيــة.

ونتطلــع إلــى صنــدوق أبوظبــي للتنميــة كشــريك أساســي فــي الجهــود التي 
تبذلهــا لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي المملكــة، حيــث مــول الصنــدوق مــن 
خــال تقديــم القــروض الميســرة العديــد مــن المشــاريع التنمويــة فــي قطاعات 

البنيــة التحتيــة، الصحــة، الصناعــة والتعديــن، الميــاه والــري.

معالي د. ماري قعوار
وزيــرة التخطيط والتعاون الدولي األردني

وزارة التخطيط والتعاون الدولي - األردن

إن المملكــة األردنيــة الهاشــمية، 
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 

يرتبطــان بعاقــات وطيدة 
ومتميــزة رســخ وعــزز دعائمها 

جالــة الملــك عبــد اهلل الثانــي إبن 
الحســين وأخيــه صاحب الســمو 

الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيان 
حفظــه اهلل، وصاحب الســمو 

الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيان 
ولــي عهــد أبوظبي نائــب القائد 

األعلــى للقــوات المســلحة، مما 
كان لــه األثــر الكبيــر في دفع 

عاقــات التعــاون بيــن الجانبين 
ودعــم مســيرتنا التنمويــة عبر 

الســنوات الماضية.  

“

“
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مشاريع الصندوق في األردن

مشروع سد الوحدة
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قطاع النقل 

990 مليون درهم قيمة التمويالت
27 طريق وفق أعلى المعايير

طريق األزرق - الحدود السعودية | 5 مليون درهم1975

مــول الصنــدوق مشــروع طريق يربط بيــن مدينة األزرق في األردن والحدود الســعودية، حيث 

أصبــح الطريــق حلقــة وصل بين دول الخليج وكل من األردن وســوريا ولبنان، واختصر مســافة 

تقدر بنحــو 600 كيلو متر.

ممر عمان التنموي | 320 مليون درهم

يهــدف مشــروع ممــر عمان التنموي الــذي يبلغ طولــه 18.5 كيلومتر ويمتد من مطــار الملكة 
عليــاء الدولــي حتــى طريــق الماضونة بما في ذلك طــرق الخدمة الجانبيــة و7 تقاطعات مع 

جســور علويــة، إضافــة إلــى تنفيذ طريق الماضونــة بطول 4.3 كيلومتر وطريــق الزرقاء بطول 
3.7 كيلومتــر، ويســاهم المشــروع في تحســين شــبكة الطرق المحليــة وربطها مع الطرق 

الدولية وتشــجيع التوســع العمراني خــارج العاصمة. 

توسعة وتحسين الطرق | 665 مليون درهم

يتضمــن المشــروع  تنفيــذ 15 طريقًا بهدف ربــط المدن والقرى والمناطــق الحيوية داخل 
األردن بشــبكة طــرق يعتمــد عليها تضمن ســهولة تنقل الســكان والســلع والمنتجات ووصول 

الخدمــات إلــى كافة شــرائح المجتمع، إضافة إلــى تأهيل بعض الطــرق القروية والزراعية 

القائمة. ويســهم المشــروع في تعزيز حركــة النقل والمواصــالت بالمملكة.

2013

2013

مشروع ممر عمان التنموي
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قطاع اإلسكان

تطوير موقع الشاللة الجنوبي | 110 مليون درهم2003

يهــدف المشــروع إلــى تطوير موقع الشــاللة الجنوبي في مدينــة العقبة من خالل  

إنشــاء 1000 وحدة ســكنية بمــا في ذلك تطويــر البنية التحتية مــن مباني، خدمات 

اجتماعيــة ، طــرق داخليــة وطريق رئيســي يؤدي إلى المدينة، ويخدم المشــروع الذي 

يبلــغ مســاحته 470 دونم حوالي 7000 فرد.         

110 مليون درهم قيمة التمويالت
1000 وحدة سكنية
7000 فرد مستفيد
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2000

تطوير حوض نهر اليرموك | 18 مليون درهم2000

تضمن المشــروع تطوير حوض نهر اليرموك وحماية واســتصالح الينابيع، وإنشــاء شــبكات ري 

وشــق طــرق زراعية، وإقامة عدة مشــاريع لخدمــة القطاع الزراعي وتوفيــر مصادر دائمة من 

المياه. 

التطوير المتكامل لألغوار الجنوبية | 53 مليون درهم

جــاءت مســاهمة الصندوق فــي تطوير المشــروع المتكامل لألغــوار الجنوبية في األردن لدعم 

القطــاع  الزراعــي، حيث عمل المشــروع علــى تلبية احتياجــات مناطق االغــوار الجنوبية من مياه 

الشــرب والصناعــة والــري وتغذية المياه الجوفية. كما ســاهم المشــروع في تنشــيط القطاع 

السياحي.  

تحسين وتطوير شبكات الري | 64 مليون درهم

يهــدف المشــروع إلى تحســين أداء شــبكات الري لرفــع كفاءتها وتقليص الفاقــد من المياه 

واســتبدال األنابيــب المتكلســة بأنابيــب جديدة، إلى جانب إنشــاء جدران حماية مــن الفيضانات 

وإنشاء شــبكة صرف جوفية. 

2013

135 مليون درهم قيمة التمويالت

قطاع الزراعة 

مشروع تطوير األغوار الجنوبية
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1980

فوسفات الحسا | 100 مليون درهم1977

ســاهم المشــروع فــي تطوير القدرات التصديريــة  لمصنع الحســا وضاعف طاقته 

اإلنتاجيــة مــن 1,25 مليــون طن إلى 3,6 مليون طن ســنويًا من الفوســفات، مما 

 ســاهم في دعم القطــاع الصناعي األردني.

 مصنع األسمدة الفوسفاتية في العقبة 
 19 مليون درهم

ســاهم الصنــدوق بإنشــاء مصنع إلنتاج ثنائي فوســفات األلومنيــوم بطاقة قدرها 

690 ألــف طن ســنويًا، إضافــة إلى إنتاج حامــض الكبريتيك وحامض الفســفوريك، مما 

عمــل على رفع الكفــاءة التشــغيلية للمصنع .   

قطاع الصناعة 

مشروع فوسفات الحسا

119 مليون درهم قيمة التمويالت
 4.3 مليون طن من انتاج الفوسفات سنوياً
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2005

2010

2013

مستشفى األطفال في مدينة الحسين الطبية )المرحلة األولى( | 44 2003
مليون درهم

يتضمن المشــروع إقامة مستشــفى لألطفال بســعة 200 ســرير على مســاحة قدرها 500 

متــر مربــع، إضافــة إلى توفيــر التخصصات الطبيــة مثل جراحة القلب، األنــف ، اإلذن والحنجرة، 

األســنان، التأهيل والعــالج الطبيعي.

مستشفى األطفال في مدينة الحسين الطبية )المرحلة الثانية( | 29 
مليون درهم

جــاء مشــروع تطوير مستشــفى األطفال فــي مدينة الحســين الطبية في مرحلتــه الثانية 

الســتكمال عمليــة التوســعة، وتزويد المستشــفى باألطبــاء المتخصصين والمعــدات الطبية 

والخدمــات العالجيــة الالزمــة، مما ســاهم في توفير الحياة الكريمة لســكان تلــك المناطق، 

وتنميــة قطاع الخدمــات الصحية في األردن.

مستشفى البشير  | 62 مليون درهم

ســاهم الصندوق في توســعة وتطوير مستشــفى البشــير الذي تبلغ ســعته نحو 800 ســرير 

الســتيعاب الزيــادة في عــدد المرضى ودعم الخدمــات الصحية. ويعد المستشــفى من أهم 

المستشــفيات فــي األردن والذي يخدم نحــو مليون فرد من ســكان المملكة.

مركز معالجة األورام | 129 مليون درهم

تــم إنشــاء المركز بهــدف توفير خدمات طبيــة متخصصــة لمعالجة مرضى األورام، ورفد 

الســياحة العالجية. ويتضمن المشــروع إنشــاء مبنى مكون من أربعة طوابق بســعة 150 

ســريرًا وتعزيــزه بالمرافق المســاندة للمركز وتجهيــزه باألجهزة والمعــدات الطبية الالزمة. 

مشروع مركز الحسين للسرطان | 92 مليون درهم

يهدف مشــروع توســعة مركز الحســين للســرطان إلى رفع القدرات االســتيعابية للمركز، الذي 

يعــد مــن أبرز المراكــز العالجيــة التخصصية لمعالجة مرض الســرطان على مســتوى المنطقة، 

حيــث يعالــج المركــز ما يقارب 3,500 مريض ســنويًا، كما أنــه مجهز بمعــدات طبية حديثة 

ويضــم أكثــر من 1200 من اخصائي األورام واالستشــاريين.

توسعة مدينة الحسين الطبية  | 735 مليون درهم

يســاهم الصنــدوق بتمويــل المرحلة األولى للمشــروع من خالل بناء مستشــفى جديد بســعة 

940 ســريرًا يتماشــى مع أحــدث المعايير الطبيــة المعتمدة في العالــم ويقدم خدماته 

للعديــد مــن المواطنين األردنيين ويســتوعب أكثر مــن 1,200 مراجع يوميًا

2013

2016

1 مليار درهم قيمة التمويالت
 2090 سرير

قطاع الصحة 

مشروع مستشفى الملكة رانيا لألطفال
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2001

2013

سد الملك طالل | 21 مليون درهم1974

يهدف مشــروع  ســد الملك طالل على تجميع وتخزين المياه وتوفيرها بشــكل مســتدام 

الســتخدامها في اســتصالح وزراعة مســاحات شاســعة من األراضي، ويعتبر من أهم 

المشــاريع االســتراتيجية التــي مولها الصندوق بقطــاع المياه في األردن.

سد الوحدة | 37 مليون درهم

يعمــل مشــروع ســد الوحدة الذي يبلغ ســعته 110 مالييــن متر مكعب علــى تخزين مياه 

الفيضانــات مــن نهــر اليرموك، الســتخدامها في ري حوالي 30,000 دونــم زراعي وتوفير 50 

مليــون متر مكعب ألغراض الشــرب.

مشاريع السدود | 179 مليون درهم

يهــدف المشــروع إلى االســتفادة من مياه األمطار بالشــكل األمثــل لتلبية الطلــب المتنامي 

علــى مياه الشــرب والصناعة والري وذلك من خالل إنشــاء ســدود لتجميع الميــاه وتخزينها. 

ويتضمن المشــروع إنشــاء ســدين خرسانيين )ســد زرقاء ماعين وســد كفرنجة( مع جميع 

ملحقاتهمــا من مســارب تصريــف وتحويل المياه.

237 مليون درهم قيمة التمويالت
4 سدود استراتيجية

قطاع الميــاه 

مشروع  سد الملك طالل
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صوامع تخزين الحبوب | 259 مليون درهم2015

يهدف المشــروع إلى توســعة صوامــع الجويدة والعقبة فــي األردن إلى رفع القدرة 

اإلســتيعابية لصوامــع القمح والشــعير والتــي تعتبر من المــواد الغذائية األساســية للمجتمع، 

ويســاهم المشــروع في تلبية احتياجات األردن المتزايدة من هذه الســلع االســتراتيجية.

األمن الغذائي

259 مليون درهم قيمة التمويالت
2 مصنعين لتخزين الحبوب

مشروع صوامع تخزين الحبوب
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2013

2013

2013

معهد الملكة زين الشرف التنموي | 11 مليون درهم1989

يعتبــر المعهــد أحد أهــم المشــاريع التنموية في األردن من حيث مســاهمته في دعم 

المشــاريع اإلنتاجيــة، وإنشــاء محافظ اقراضية لدعم المشــاريع الصغيــرة، إضافة إلى بناء 

قــدرات الشــباب وتأهيلهم لدخول ســوق العمل. وقد أصبــح المعهد محــط اهتمام العديد 

مــن الــدول العربيــة ومكانًا مرموقــًا للعديد من الجهــات على المســتوى المحلي والدولي.

بناء 60 مدرسة جديدة  | 98 مليون درهم

يهــدف مشــروع بناء 60 مدرســة جديدة مــزودة بالمختبرات العلمية، المرافق األساســية 

والمعــدات التعليميــة الحديثــة إلى اســتيعاب األعــداد المتنامية من الطالب، والمســاهمة في 

توفيــر بيئــة تعليميــة وفق أفضل الممارســات والمعايير الدوليــة لإلرتقاء بقطــاع التعليم في 

األردن.

بناء 25 مدرسة أساسية   | 26 مليون درهم

جــاءت مســاهمة الصنــدوق في بناء 25 مدرســة لرفع معــدالت التعليم بين الفئــات العمرية 

المختلفــة ضمــن ابنيــة مدرســية عصرية وحديثــة،  لدعم جهود الحكومــة األردنية  باإلرتقاء 

في قطــاع التعليم.

 تطوير التعليم التقني في كليات المجتمع 
 33 مليون درهم

يســاهم المشــروع في تمويل 11 مشــروعًا وذلــك لتعزيز الطاقة االســتيعابية لكليــات المجتمع 

وتوســيع نطــاق برامجها فــي مجاالت التعليــم التقنــي والتطبيقي وتجهيــز المختبرات ومراكز 

التدريــب المهني بأحــدث التقنيات.

برنامج تنمية الجامعات الحكومية | 466 مليون درهم

يهــدف المشــروع إلــى تطويــر البنية التحتية في تســع جامعات رســمية فى األردن، وتوفير 

األجهــزة والمعــدات الفنيــة والتكنولوجية الحديثة لدعــم البيئة األكاديميــة واالجتماعية 

فــي تلــك الجامعــات، كما اشــتمل البرنامج على إنشــاء مباٍن ومجمعــات، وتجهيز القاعات 

التدريســية بالمختبــرات والمــواد األساســية، ومحطات لتوليــد الطاقة الكهربائية والشمســية 

ومحطــات لتحلية مياه الشــرب. 

2015

634 مليون درهم قيمة التمويالت
9 جامعات طورت

85 مدرسة أنشأت
11 مشروع لتطوير الكليات

1 معهد لدعم المشاريع اإلنتاجية

قطاع التعليم 

مشروع مدرسة شمال عمان
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2013

2015

 منشآت لتخزين المشتقات النفطية 2013
771 مليون درهم

يهــدف المشــروع إلى توفير الســعات التخزينية الالزمــة لالحتفاظ بمخزون اســتراتيجي 

للمشــتقات النفطيــة فــي األردن يغطي 60 يومًا من االســتهالك المحلــي وتحقيق األمن 

النفطــي، إضافــة إلى تحســين تطوير البنيــة التحتيــة للقطاع النفطي. ويتضمن المشــروع 

أيضــًا إنشــاء خزانات ذات ســقف عائــم لتخزين المشــتقات النفطية )الديــزل، البنزين، و كذلك 

وقــود الطائــرات( بســعات تتــراوح بين 250 إلى 300 ألف طن، إضافة إلــى 8 آالف طن من الغاز 

البترولي الُمســال.

مشاريع الطاقة المتجددة  | 522 مليون درهم

يهــدف المشــروع إلــى توفير مصــادر بديلة لتوليــد الطاقة من مصادر متجــددة يمثل أولوية 

تنمويــة لمواجهــة ارتفاع أســعار المشــتقات النفطية، إضافــة إلى المحافظة علــى البيئة 

وتقليــص انبعاثــات غاز ثاني أكســيد الكربون. وفي هذا اإلطار جاء مشــروع إنشــاء محطة 

للطاقــة الشمســية باســتخدام ألواح الخاليــا الضوئية الجهديــة لتوليد الطاقــة الكهربائية في 

منطقــة القويــرة، وتتــراوح طاقتهــا اإلنتاجية بين 65 إلــى 75 ميجاواط مع ربطها في الشــبكة 

الوطنية.

ميناء غاز البترول المسال | 83 مليون درهم

يهــدف المشــروع علــى تلبيــة  احتياجات األردن من الغاز البترولي المســال، مما يمّكــن الميناء 

مــن اســتقبال البواخــر النفطيــة ذات األحجام الكبيــرة والتي تصل ســعة تخزينها إلى 25 ألف 

طــن مــن الغاز المســال وبقــدرة تفريغ 300 متر مكعب بالســاعة، مما يضمن اســتمرار امدادات 

الغــاز وتوفيــر حاجــة المدن األردنية من الكهرباء بشــكل مســتمر دون انقطاع.

1.4 مليار درهم قيمة التمويالت
300 ألف طن السعة التخزينية

105 ميجاواط  القدرة االنتاجية من الطاقة الشمسية

قطاع الطاقة

مشروع ميناء الغاز المسال
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2016

محمية المأوى لألحياء البرية )المرحلة األولى(2012

11 مليون درهم

يهــدف المشــروع إلى حمايــة األحياء البرية وإعادة توطيــن الحيوانات البريــة باألخص المهددة 

باإلنقــراض والتــي تعرضــت ألنواع التجارة غيــر القانونية، وتعتبــر محمية المأوى من أبــرز المحميات 

الطبيعية على مســتوى الشــرق األوســط وتقام على مســاحة 1,400 دونم.

محمية المأوى لألحياء البرية )المرحلة الثانية( 

3 مليون درهم

جــاء المشــروع فــي مرحلته الثانية الســتكمال عملية تأهيــل وتطوير محميــة المأوى لألحياء 

البريــة، حيــُث تــم إنقاذ مــا يقارب 1,814 حيوان بري من خالل اعــادة توطينها بمســيجات خاصة، 

كمــا ســاهمت فــي توفير فــرص للطلبة واألطبــاء البيطريين على مســتوى األردن للحصول 

علــى خبــرة عمليــة ميدانيــة في الحيــاه البرية وحمايه وتربيــة الحيوانات كمهنــة من خالل مركز 

التدريب.

14 مليون درهم قيمة التمويالت
1400 دونم مساحة المحمية

1814 حيوان بري تم انقاذه

قطاع السياحة
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2015

مشاريع تنموية | 147 مليون درهم2012

ســاهم الصنــدوق في تمويــل مجموعة من المشــاريع التنموية ضمن قطاعات أساســية ذات 

تأثير اجتماعي واقتصادي واســع بحيث تســاهم في تحســين احتياجات الســكان في األردن 

وتحقيــق التنميــة المســتدامة عند المجتمعــات المحلية.

دعم ميزان  المدفوعات  | 551 مليون درهم

قــدم الصنــدوق قرضًا ميســرًا للحكومة األردنية بهــدف دعم ميزان المدفوعات والمســاهمة 

فــي تحســين االقتصاد الوطني ومســاعدته علــى التكّيف مع المتغيــرات الحاصلة في 

الدولي. االقتصاد 

قطاعات متنوعة

مشروع طريق األزرق

698 مليون درهم قيمة التمويالت
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