
مجموعة التنسيق العربية (مجموعة التنسيق) هي تحالف استراتيجي يوفر استجابة منسقة لتمويل 
التنمية. من خالل تبادل المعرفة والخبرة المشتركة، ُتوِجد المجموعة تأثيرًا لمستقبل مستدام.

تقدم مجموعة التنسيق العربية استجابة منسقة لتمويل التنمية، لدعم تنمية االقتصادات والمجتمعات   
             من أجل مستقبل أفضل ومستدام

تعدُّ مجموعة التنسيق تحالفًا نشطًا منذ عام ١٩٧٥  
تضم عشرة صناديق تنمية، وتعدُّ مجموعة التنسيق ثاني أكبر تجمٍع لمؤسسات تمويل التنمية في العالم  

تعمل المجموعة في جميع أنحاء العالم لدعم الدول النامية وإيجاد تأثير دائم وإيجابي  

سعادة السيد محمد سيف السويديصندوق أبوظبي للتنمية
المدير العام

معالي الدكتور سيدي ولد التاه 
المدير العام 

سعادة السيد بـدر محمد السعـد
المدير العام/ رئيس مجلس اإلدارة 

سعادة السيد ناصر القحطاني 
المدير التنفيذي 

معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي
المدير العام رئيس مجلس اإلدارة

معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر
رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

سعادة السيد مروان عبد الله الغانم 
المدير العام  

سعادة الدكتور عبد الحميد الخليفة
المدير العام  

سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري
المدير العام 

سعادة السيد سلطان بن عبد الرحمن المرشد
الرئيس التنفيذي 

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

برنامج الخليج العربي للتنمية

صندوق النقد العربي

البنك اإلسالمي للتنمية

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

صندوق األوبك للتنمية الدولية

صندوق قطر للتنمية

الصندوق السعودي للتنمية

أعضاء المجموعة
تضم المجموعة أربعة صناديق تنمية ثنائية،وستًة متعددة األطراف بما في ذلك:

تأثير مجموعة التنسيق 
منذ تأسيسها، منح أعضاء مجموعة التنسيق أكثر من ١١ ألف قرض لمشاريع التنمية ألكثر من ١٦٠ دولة.  

لمحة سريعة عن مجموعة التنسيق 

مجموعة التنسيق العربية 



الحقائق واألرقام األساسية

منحت مجموعة التنسيق حتى اآلن أكثر من ١١ ألف قرض لمشاريع التنمية ألكثر من ١٦٠ دولة

خصصت مجموعة التنسيق ١٠ مليارات دوالر أمريكي لدعم البلدان النامية خالل جائحة كورونا ولتحفيز االنتعاش 
االقتصادي بعد االنكماش الناجم عن الجائحة. 

جمعت مجموعة التنسيق ٤٠٠ مليون دوالر أمريكي لتمويل التعليم الذكي بالتعاون مع الشراكة العالمية للتعليم بهدف 
تعليم ١٧٥ مليون طفل في ٣٧ دولة

ي مروي والروصيرص في السودان. ويعدُّ سد مروي أكبر مشروع للطاقة  ساهمت مجموعة التنسيق في تطوير سدَّ
د محطة الطاقة الكهرومائية ٦٫٥٠٠ جيجاواط / ساعة من الكهرباء سنويًا، وهو ما  الكهرومائية المعاصرة في إفريقيا. تولِّ

يكفي لتشغيل ما يقرب من ٣ ماليين منزل في السودان.

أطلق أعضاء مجموعة التنسيق صندوق العيش والمعيشة الذي يجمع ٢٫٥ مليار دوالر أمريكي لمشاريع في مجاالت 
الرعاية الصحية والزراعة والتنمية الصناعية للقضاء على الفقر في الدول النامية.

ساهمت مجموعة التنسيق في مشاريع كبيرة للبنية التحتية للمياه في تونس وغينيا، حيث وفرت اإلدارة المستدامة 
للمياه والبنية التحتية وإمدادات مياه آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة للسكان. 

مـعـًا،
 نحـــقق تأثــــيرًا أكـــــبر 


