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الفقرالعاملي. لتقليل  التنموي  العون  تقدمي  يف  به  ُيحتذى  منوذجًا  نكون  اأن 

بتقدمي  الفقر  وتقليل  امل�ستدام  القت�سادي  النمو  لتحقيق  النامية  الدول  م�ساعدة 

اأف�سل املمار�سات  العام واخلا�س وتبني  ال�سراكات يف القطاعني  املوارد املالية وتكوين 

الإعانات. فعالية  ل�سمان  العاملية 

رسالتنا

التعاون:

الإبداع: 

اللتزام:

الكفاءة:

الآخرين،  نظر  لوجهات  واحرتام  الرعاية  واإظهار  حدود،  دون  التعاون 

الفرق اإجنازات  وت�سجيع 

وتبني  للم�ساكل،  احللول  اإيجاد  على  والرتكيز  للتح�سني،  الدائم  البحث 

املتغريات مع  الإيجابي  املوقف 

حتقيق  على  والعزم  العالية  الأخالقية  وباملعايري  املتميز  بالأداء  اللتزام 

الأهداف

قدراتهم  يف  الثقة  ودعم  الأفراد،  لدى  التطويرية  املبادرات  ت�سجيع 

امل�سرتكة واملعرفة  املهارات  واإمناء  الفردية، 

رؤيتنا 

قيمنا

الهيكل التنظيمي للصندوق

اإدارة العمليات

امل�ست�سارين الفنيني

امل�ساريع

الإداريني

اإدارة الإ�ستثمارات

ق�سم امل�ساهمات

ق�سم اخلزينة

جمل�س اإدارة ال�سندوق

 اللجنة التنفيذية

املدير العام

جلنة التدقيق

 التدقيق الداخلي

- الإ�سرتاتيجية

- امل�ست�سارين

- الإعالم والإت�سال

- التميز املوؤ�س�سي

الإدارة املالية

ق�سم احل�سابات واملوازنة

ق�سم امل�سرفية

اإدارة اخلدمات امل�ساندة

ق�سم املوارد الب�سرية

ق�سم تقنية املعلومات

ق�سم اخلدمات العامة

املجل�س / اللجان

الأق�سام

املدير العام

الفرق / الأفراد

الإدارات

التدقيق



�سهد عام 2012 تطورات مت�سارعة، األقت بظاللها على الكثري من الدول النامية حول العامل، فاإىل جانب ت�ساعد ال�سعوبات القت�سادية التي 

تواجه هذه الدول، تفاقمت الأزمات املالية والقت�سادية يف العديد من الدول ال�سناعية، و�سط موؤ�سرات على اأن التغلب على هذه الأزمات �سي�سكل 

خما�سًا �سعبًا ي�ستغرق فرتة لي�ست بالق�سرية.

اأنه لي�س من الوا�سح بعد حجم التاأثريات التي �ستحدثها هذه التطورات على التزام الدول املانحة بتقدمي الدعم للدول النامية، فاإن  ويف حني 

اأزمة الديون ال�سيادية عن نطاق ال�سيطرة قد يحد من ا�ستعداد  اأزماتها املحلية والإقليمية، للحيلولة دون خروج  تركيز الدول املانحة على حل 

الكثري منها على تقدمي العون للدول النامية، وهو اأمر من �ساأنه اأن يحدث تداعيات �سلبية تفاقم من التحديات التنموية التي تواجهها.

وياأتي ذلك يف اأعقاب فرتة �سهد فيها القت�ساد العاملي ب�سكل عام واقت�ساديات العامل النامي ب�سكل خا�س حتديات غري م�سبوقة. حيث قادت 

�سل�سلة من الكوارث الطبيعية مثل الفي�سانات والأعا�سري والزلزل وموجات اجلفاف اإىل اإحلاق اأ�سرار بالغة بالبنى الأ�سا�سية والإنتاج املحلي 

وال�سادرات يف الكثري من الدول النامية، بالتزامن مع تفاقم عجوزاتها املالية ونق�س مواردها من العمالت ال�سعبة وا�ستمرار معدلت النمو 

القوي لل�سكان فيها.

ويتطلب التعامل مع هذه التحديات ت�سافر اجلهود الدولية ب�سكل اأكرث من اأي وقت م�سى، فاإىل جانب حاجة الدول النامية اإىل اعتماد �سيا�سات 

ت�ستهدف الق�ساء على معوقات حتفيز الإنتاج وال�ستثمار ومتكني القطاع اخلا�س من لعب دور اأكرث اأهمية يف عملية التنمية، فاإن هناك حاجة 

ما�سة لتعزيز التعاون بني الدول املانحة لتمكني الدول النامية من اإحداث النقلة التنموية املطلوبة. 

وقد حر�سنا يف �سندوق اأبوظبي للتنمية، على دعم هذا التوجه من خالل موا�سلة تعزيز اأن�سطتنا وعملياتنا يف العديد من الدول النامية،  متا�سيًا 

مع ا�سرتاتيجيتنا امل�ستلهمة من نهج باين نه�سة دولة الإمارات احلديثة املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان )رحمه اهلل(، 

وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد رئي�س الدولة حفظه اهلل ورعاه ب�سرورة امل�ساهمة بفعالية يف تقدمي يد العون وامل�ساعدة للدول 

النامية بهدف الرتقاء مب�ستوى معي�سة �سعوبها وتعزيز م�ساركتها يف القت�ساد العاملي، تنفيذًا ل�سعار اإننا ل نعي�س وحدنا يف هذا الكون ويجب اأن 

ت�سل فوائ�س خريات وطننا اإىل املحتاجني.

وقد توج هذا النهج بتحول �سندوق اأبوظبي للتنمية اإىل اأحد رموز املكانة الرفيعة التي باتت تتمتع بها دولة الإمارات العربية املتحدة، كع�سو فاعل 

يف املجتمع الدويل، ي�ساهم بداأب يف اإر�ساء ال�سالم والتفاهم والتعاون، ويعطي  ب�سخاء لتخفيف املعاناة يف خمتلف اأرجاء العامل، ومتكني الدول 

النامية من حلاق ركب التطور والتنمية.

اإحداث تغيري حقيقي لتح�سني حياة النا�س يف الدول  اأبوظبي للتنمية على مدى العقود املا�سية يف  واإذ نعتز بالدور احليوي الذي لعبه �سندوق 

النامية، بحيث حتول اإىل منوذج يحتذى به يف العطاء على امل�ستوى العاملي، فاإننا ملتزمون مبوا�سلة ال�سري على هذا النهج، ونتطلع قدمًا ملوا�سلة 

امل�ساهمة بفعالية يف اجلهود املبذولة للحد من املعاناة والفقر يف الدول النامية، وتطوير قدرات اقت�سادياتها على خلق املزيد من فر�س العمل، 

اإىل جانب امل�ساهمة يف تلبية احتياجات مواطنيها من اخلدمات الأ�سا�سية مثل املاء والكهرباء وال�سحة والتعليم.

واأود هنا اأن اأ�سكر فريق العمل يف �سندوق اأبوظبي للتنمية، الذي يعمل بداأب على موا�سلة الرتقاء باأداء ال�سندوق وتعزيز فعالية خمتلف اأن�سطته 

وعملياته، مبا ي�ساهم يف تر�سيخ مكانة دولة الإمارات العربية املتحدة كدولة فعالة يف املجتمع الدويل، تلعب دورًا حيويًا يف تعزيز ثقافة التنمية 

والتقدم، وتدعم ب�سخاء جهود الرتقاء بحياة الب�سر.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان

رئي�س جمل�س الإدارة  



النامية،  اأهدافه مبد يد العون وامل�ساعدة للدول  للتنمية لتحقيق  اأبوظبي  اإطار م�سرية �سندوق  اآخر حافاًل بالن�ساط يف  2012 عامًا متميزًا  �سكل 

وامل�ساهمة بفعالية يف تعزيز دعم عملية التنمية فيها، بتوجيهات ومتابعة من القيادة الر�سيدة.

فقد عملت اإدارة ال�سندوق على مدار العام، على تعزيز اإ�سهاماته واأن�سطته وعملياته �سمن قاعدة جغرافية وا�سعة يف قارتي اآ�سيا واأفريقيا، بالتزامن 

مع تنفيذ برامج طموحة لالرتقاء باأدائه وتطوير و�سعه املايل مبا ي�ساهم يف تنمية موارده امل�ستقبلية، وبالتايل قدرته على تو�سيع نطاق م�ساعداته 

للدول النامية.

وبحلول نهاية العام ارتفع اإجمايل القرو�س التنموية التي قدمها ال�سندوق منذ اإن�سائه اإىل 14.90 مليار درهم، �سملت 226 م�سروعًا، يف حني 

ارتفعت القيمة الإجمالية للمنح املقدمة من احلكومة للدول ال�سقيقة وال�سديقة التي قام ال�سندوق باإدارتها اإىل نحو 13.46 مليار درهم خ�س�ست 

لتمويل 96 م�سروعًا يف 61 دولة نامية حول العامل.

كما ركزت اإدارة ال�سندوق خالل العام على متابعة تنفيذ امل�ساريع التنموية املمولة، والإدارة الفاعلة للمنح والقرو�س املقدمة من احلكومة، ل�سمان 

حتقيقها الفوائد التنموية املتوخاة منها، اإىل جانب تعزيز عالقات التعاون وال�سراكة مع موؤ�س�سات وهيئات التنمية الوطنية والإقليمية والدولية بهدف 

تن�سيق اجلهود الإقليمية والدولية يف دعم الدول النامية ومكافحة الفقر فيها. وقد قام ال�سندوق خالل عام 2012 بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك 

الآ�سيوي للتنمية بهدف تفعيل التعاون بني اجلانبني وو�سع اأطر التمويل امل�سرتك للم�ساريع التنمويه يف القارة الآ�سيوية، وقد مت تفعيل املذكره خالل 

نف�س العام. 

اأي�سًا البدء يف تلقي طلبات التمويل مل�ساريع الطاقة املتجددة، يف اإطار التزام ال�سندوق بتطوير موارد الطاقة املتجددة يف الدول  ومت خالل العام 

النامية، حيث �سيخ�س�س لهذا القطاع قرو�سًا بقيمة 183 مليون درهم �سنويًا وملدة �سبع �سنوات. وقد مت بالفعل �سياغة املعايري املعتمدة يف اختيار 

امل�ساريع امل�ستفيدة من هذه التمويالت، متهيدًا لختيار املنا�سب منها.

و�سهدت املحفظة ال�ستثمارية لل�سندوق منوًا ملحوظًا خالل عام 2012، متا�سيًا مع ا�سرتاتيجيته الرامية لال�ستثمار بح�س�س متباينة يف ال�سركات 

التي ميكن اأن ت�ساهم بفعالية يف تعزيز التنمية القت�سادية يف الدول املعنية، وتلعب يف الوقت نف�سه دورًا حموريًا يف تعزيز وتنويع موارد ال�سندوق 

امل�ستقبلية. 

قد مت خالل العام ال�ستثمار يف �سركة “اإيثو�س” اجلنوب اأفريقية الرائدة يف جمال ا�ستثمارات املحافظ اخلا�سة، وتتمتع بر�سيد غني من الإجنازات 

يف الرتقاء باأداء ال�سركات التي ت�ستثمر فيها لتحقيق عوائد متميزة. وبهذا يرتفع بذلك اإجمايل عدد ال�سركات التي ميتلك �سندوق اأبوظبي للتنمية 

ح�س�سًا فيها اإىل15  �سركة موزعة على 10 دول، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية ل�ستثمارات ال�سندوق اإىل 954.04  مليون درهم. 

وباتت هذه ال�ستثمارات ت�سكل اأحد اأبرز املحاور ال�سرتاتيجية خلطط تنويع ا�ستثمارات ال�سندوق وتنمية مركزه املايل ودعم موارده، ملوا�سلة الرتقاء 

اأن�سطته، لت�سمل اإىل جانب الدعم املبا�سر املتمثل يف القرو�س املي�سرة املوجهة لتنمية م�ساريع البنية الأ�سا�سية، ال�ستثمار يف  باأدائه وتو�سيع نطاق 

م�ساريع ا�ستثمارية تنموية منتقاة بعناية ميكن اأن تلعب دورًا متنامي الأهمية  يف دعم النمو القت�سادي امل�ستدام �سمن الدول املعنية، وتتمتع يف الوقت 

اأداء  اإ�سايف يرفد موارد ال�سندوق وقدرته على موا�سلة  اإىل م�سدر  باآفاق حتقيق عوائد جيدة تتميز بالنمو وال�ستمرارية، لتتحول تدريجيًا  نف�سه 

ر�سالته وحتقيق اأهدافه املن�سودة.

وقد قمنا خالل العام بدرا�سة وتقييم العديد من فر�س ال�ستثمار اجلديدة بح�س�س يف �سركات وم�ساريع تنموية متنوعة �سمن قطاعات حيوية ، يف 

العديد من الدول ال�سقيقة وال�سديقة، يف اإطار توجه ي�ستهدف الرتقاء بالدور التنموي لل�سندوق، حيث تخ�سع امل�ساريع التي ي�ستثمر بها ال�سندوق 

بعمليات تقييم مكثفة ملختلف النواحي الفنية والقت�سادية واملالية للتاأكد من جدواها وتاأثريها الإيجابي على التنمية امل�ستدامة يف الدول املعنية.  

واإذ نفخر بالإجنازات التي حققها �سندوق اأبوظبي للتنمية خالل عام 2012 بتوجيهات ومتابعة م�ستمرة من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد  اآل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة ورئي�س جمل�س اإدارة �سندوق اأبوظبي للتنمية، فاإننا نتطلع قدمًا ملوا�سلة البناء على هذه الإجنازات، 

وتر�سيخ املكانة الريادية التي يتمتع بها ال�سندوق يف جمال الدعم التنموي على امل�ستوى العاملي، مع حتوله اإىل رمز لنهج امل�ساركة وامل�سوؤولية الذي 

ر�سخته اأبوظبي، ودولة الإمارات العربية املتحدة ب�سكل عام، على امل�ستويني الإقليمي والدويل. 

املمار�سات  اأف�سل  مع  فيه متا�سيًا  الداخلية  العمليات  اأداء  ال�سندوق وحت�سني  واأن�سطة  عمليات  كفاءة  الرتقاء مب�ستويات  ملوا�سلة  قدمًا  نتطلع  كما 

العاملية يف هذا املجال. واأنتهز هذه الفر�سة لأتقدم بال�سكر لإخواين وزمالئي العاملني يف �سندوق اأبوظبي للتنمية على جهودهم الدوؤوبة يف تطويراأداء 

ال�سندوق، والتزامهم بامل�ساهمة الفعالة يف حتقيق ر�سالته واأهدافه ال�سامية.

حممد �شيف �ل�شويدي

املدير العام بالإنابة

كلمة المدير العام



1
 نبذة عن صندوق أبوظبي للتنمية 

حقائق واأرقام

الن�ساأة 

الأهداف 

 الو�سائل 

 ال�سرتاتيجية 

16
16
16
16
17

م�شروع �لطاقة �ل�شم�شية – مملكة تونغا 

من  تونغا  مملكة  متكني  يف  ال�سندوق  ميوله  الذي  امل�سروع  هذا  ي�ساهم 

مواجهة العجز يف الطاقة الكهربائية عن طريق اإنتاج الكهرباء من الطاقة 

ال�سم�سية. وي�سمل امل�سروع اإن�ساء و�سيانة حمطة لتوليد الطاقة الكهربائية 

من الألواح الكهرو�سوئية بطاقة 500 كيلوواط على جزيرة فافاو.



15 يوليو 1971تاريخ تاأ�سي�س ال�سندوق  

8 مليار درهمراأ�س مال ال�سندوق  

اأبوظبياملقر الرئي�سي

14.90 مليار درهمقرو�س ال�سندوق  

13.46 مليار درهممنح احلكومة   

954.04 مليون درهمجمموع م�ساهمات ال�سندوق  

29.31 مليار درهمجمموع منح وقرو�س وم�ساهمات ال�سندوق واحلكومة  

61  دولةالدول امل�ستفيدة من اأن�سطة ال�سندوق  

322 عملية تنمويةعدد العمليات املمولة  

االستراتيجية
يلعب �سندوق اأبوظبي للتنمية وبحكم كونه، الذراع التنموي للحكومة، دورًا 

حيويًا يف توفري الدعم التنموي للدول النامية املحتاجة، متا�سيًا مع ثوابت 

اإقامة  على  القائمة  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  اخلارجية  ال�سيا�سة 

للدولة  القيادة احلكيمة  العامل، ومع نهج  عالقات طيبة مع خمتلف دول 

مبد يد العون وامل�ساعدة للدول النامية، وتقدمي دعم فعال للجهود العاملية 

الرامية للتخفيف من املعاناة والفقر يف العامل.

وبات الدور الن�سط ل�سندوق اأبوظبي للتنمية يج�سد اأحد املحاور الأ�سا�سية 

يف  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  بها  تتمتع  باتت  التي  املهمة  للمكانة 

مل�ساعدة  ب�سخاء  يقدم  العاملي،  املجتمع  يف  فاعل  كع�سو  الدولية  املحافل 

الدول النامية على مواجهة التحديات التنموية، وحت�سني م�ستويات معي�سة 

�سعوبها.

ومتا�سيًا مع هذا الدور احليوي املهم، تركز ا�سرتاتيجية �سندوق اأبوظبي 

�سمان  �سدارتها  يف  ياأتي  رئي�سية،  اأهداف  عدة  حتقيق  على  للتنمية 

النامية من خالل  الدول  التنمية يف  اأن�سطته وعملياته يف دعم  ا�ستدامة 

التنموية  امل�ساريع  متويل  على  والرتكيز  والب�سرية،  املالية  موارده  تعزيز 

التي حتدث فرقًا نوعيًا يف حياة النا�س �سمن الدول النامية وت�ساهم يف 

حتفيز عملية التنمية فيها.

 )2016- 2012 )لالأعوام  لل�سندوق  اخلم�سية  اخلطة  وت�ستهدف 

مل�ساريع  التمويل  تقدمي  خالل  من  لأن�سطته  اجلغرايف  النطاق  تو�سيع 

بالتزامن مع امل�سي قدمًا يف  النامية،  الدول  منتقاة يف عدد متزايد من 

تقوية مركزه املايل من خالل نهج ا�ستثماري يجمع بني امل�ساركة بح�س�س 

يف �سركات تن�سط يف قطاعات اقت�سادية هامة يف الدول النامية، واإدارة 

ال�سيولة املتاحة ب�سكل ي�سمن حتقيق اأف�سل عوائد ممكنة. 

كما ترمي ا�سرتاتيجية ال�سندوق اإىل موا�سلة تطوير الو�سائل التي تتم من 

خاللها عمليات التمويل لتعزيز فعاليتها والنتائج املتحققة منها، وتطوير 

مبادرات جديدة من �ساأنها امل�ساهمة يف متكني ال�سندوق من اأداء ر�سالته 

وحتقيق اأهدافه املن�سودة، اإىل جانب  العمل على تعزيز عالقات التعاون 

والتن�سيق الوثيقة التي تربطه مبوؤ�س�سات العون التنموي املحلية والإقليمية 

والدولية، مبا ي�ساهم يف حتقيق الأهداف امل�سرتكة.  

واإىل جانب ذلك تركز ا�سرتاتيجية ال�سندوق على تطوير م�ستويات اأدائه 

العاملني  باأداء  والرتقاء  املمار�سات،  اأف�سل  اعتماد  خالل  من  املوؤ�س�سي 

يف  العاملية  املعايري  اأف�سل  واعتماد  الداخلية  العمليات  اأداء  وحت�سني 

جمالت اجلودة وامل�سوؤولية املوؤ�س�سية. 

 

وعملياته  �أن�شطته  تعزيز  مو��شلة  ل�شمان  مو�رده  تعزيز  على  لل�شندوق  �خلم�شية  �خلطة  “تركز 
يف دعم �لتنمية يف �لدول �لنامية وتطوير مبادر�ت جديدة متكنه من حتقيق �لأهد�ف �ملن�شودة”

حول  �ل�شندوق  �أهد�ف  “تتمحور 
حتفيز عملية �لتنمية �مل�شتد�مة 

يف �لدول �لنامية وحت�شني م�شتوى 

معي�شة �شعوبها”

النشأة 
تابعة  كموؤ�س�سة   1971 يوليو   15 يف  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  تاأ�س�س 

ومبرور  اخلارجية،  امل�ساعدات  تقدمي  م�سوؤولية  تتوىل  اأبوظبي  حلكومة 

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�س مي�سرة للدول النامية، م�سوؤولية اإدارة املنح التي تقدمها احلكومة 

يف  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  حتقيق  اإىل  ترمي  م�ساريع  لتمويل 

الدول النامية. 

يف  نوعية  نقلة  ال�سندوق  اأحدث  وعملياته  اأن�سطته  تطور  مع  وبالتما�سي 

تعزيز موارده و�سمان دميومة  ي�ستهدف  اعتماده نهجًا  اأدائه، من خالل 

با�ستثمارات  القيام  خالل  من  النامية،  الدول  دعم  يف  احليوي  دوره 

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.

األهداف 
تتمثل اأهداف �سندوق اأبوظبي للتنمية يف ما يلي:

الدول  يف  القت�سادية  التنمية  عملية  حتفيز  يف  بفعالية  امل�ساهمة    -

النامية، من خالل تقدمي قرو�س مي�سرة  لتمويل م�ساريع حيوية تتمتع 

وت�ساهم  ال�سرتاتيجية،  القطاعات  �سمن  النمو  وتدعم  بال�ستدامة 

بالتايل يف حتفيز ال�ستثمار وخلق الوظائف

توفري  النامية من خالل  الدول  املجتمعات يف  -  حت�سني م�ستوى معي�سة 

القطاعات  �سمن  الأ�سا�سية  بالبنى  ترتقي  مل�ساريع  املي�سر  التمويل 

الهامة ومبا يخدم خطط التنمية يف هذه الدول

يف  مبا�سرة  مب�ساهمات  ال�ستثمار  خالل  من  ال�سندوق  موارد  دعم    -

لتحقيق  املتاحة  ال�سيولة  ا�ستثمار  جانب  اإىل  النامية  بالدول  �سركات 

عوائد اإ�سافية ت�ساهم يف �سمان ا�ستدامة اأن�سطة وعمليات ال�سندوق 

وتعزيزها

-  تكثيف التعاون مع املوؤ�س�سات التنموية املانحة الإقليمية والدولية

الوسائل
لتحقيق  املحاور  متعددة  ا�سرتاتيجية  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  يعتمد 

يف  القت�سادية  التنمية  عملية  يف  نوعي  تطور  لإحداث  الرامية  اأهدافه 

الدول النامية، ت�سمل:

-  توفري القرو�س املي�سرة لتمويل امل�ساريع يف قطاعات حيوية يف الدول 

النامية 

يف  اخلا�س  القطاع  مع  بالتعاون  منتقاة  نوعية  م�ساريع  يف  ال�ستثمار    -

الدول النامية، بهدف دفع عجلة التنمية القت�سادية فيها

يف  م�ساهمتها  ي�سمن  فعال  ب�سكل  احلكومة  من  املقدمة  املنح  اإدارة     -

تعزيز جهود التنمية امل�ستدامة يف الدول النامية، مبا يف ذلك امل�ساهمة 

ب�سكل رئي�سي يف اإعداد امل�سروعات والإ�سراف على تنفيذها

حقائق وأرقام
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�شد كند�دجي – جمهورية �لنيجر 

يوفر هذا امل�سروع دعمًا حيويًا للقطاع الزراعي يف جمهورية النيجر، من 

خالل تعزيز الرقعة الزراعية واإنتاجيتها، للم�ساهمة يف توفري قدر اأكرب 

من ال�ستقرار القت�سادي والغذائي للمجتمعات املحلية يف تلك املنطقة. 

الأرا�سي  من  هكتار   2000 م�ساحة  ا�ست�سالح  امل�سروع  ويت�سمن 

األف   31 اإىل  زيادتها  تتم  اأوىل،  كمرحلة  مبا�سرة  ال�سد  خلف  الواقعة 

هكتار يف مرحلة لحقة.

النشاط التشغيلي للصندوق

التمويل التنموي

 ال�ستثمارات

فل�سفة العون التنموي

20
21
22



يعمل �سندوق اأبوظبي للتنمية، على دعم م�سرية التنمية يف الدول النامية من خالل العمل على حمورين اأ�سا�سيني، يتمثل اأولهما يف تقدمي القرو�س املي�سرة 

مثل  التحتية  البنية  كم�ساريع  الأ�سا�سية  القطاعات  على  املجال  هذا  يف  الرتكيز  ويتم  النامية.  الدول  يف  م�ساريع  لتمويل  املخ�س�سة  احلكومة  منح  واإدارة 

الكهرباء واملياه، والطرق، واخلدمات الجتماعية وال�سحية والتعليم وذلك ملا لهذه القطاعات من دور مهم يف الرقي بحياة الإن�سان و توفري �سبل العي�س 

الكرمي له، وحتفيز الأداء القت�سادي.

 اأما املحور الثاين فيتمثل يف حتقيق ال�ستغالل الأمثل ملوارد ال�سندوق ل�سمان ا�ستدامة ن�ساطه يف دعم م�سرية التنمية يف الدول امل�ستفيدة، �سواء من خالل 

ال�ستثمار املبا�سر مع القطاع اخلا�س بالدول النامية يف �سركات تعود ملكيتها لل�سندوق اأو ميتلك فيها ال�سندوق ن�سبًا متفاوته، اأو من خالل ال�ستثمار يف 

اأدوات مالية كالودائع وال�سندات. وقد اأثبت هذا النهج فعاليته يف تعزيز موارد ال�سندوق مبا ي�ساهم يف متكينه من موا�سلة تعزيز دوره التنموي احليوي.

 االستثمارات
ق�سمني  اإىل  للتنمية  اأبوظبي  ل�سندوق  ال�ستثماري  الن�ساط  ينق�سم 

عجلة  دفع  يف  ال�سندوق  ودور  نطاق  تو�سيع  الأول  ي�ستهدف  رئي�سيني، 

�سركات  يف  ال�ستثمار  خالل  من  النامية،  الدول  يف  القت�سادية  التنمية 

الق�سم  ي�ستهدف  حني  يف  الدول،  تلك  يف  حيوية  قطاعات  �سمن  منتقاة 

موارده  تعزيز  يتيح  ب�سكل  لل�سندوق  املتاحة  ال�سيولة  ا�ستثمار  الثاين 

وت�سمل  الإمنائي.  العون  تقدمي  يف  التو�سع  ملوا�سلة  توؤهله  التي  واإيراداته 

ال�ستثمارات كاًل من:

�مل�شاهمات 

القطاعني  مع  بالتعاون  تنموية  ا�ستثمارية  �سركات  يف  ال�سندوق  ي�ساهم 

هذه  يف  ال�سندوق  ح�س�س  وترتاوح  النامية.  الدول  يف  والعام  اخلا�س 

ا�سرتاتيجية  وتركز  الكاملة.  امللكية  اأو  متفاوتة  ح�س�س  بني  ال�سركات 

قطاعات  تخدم  �سركات  يف  ال�ستثمار  على  املجال  هذا  يف  ال�سندوق 

جوهرية ت�ساعد يف تعجيل عملية التنمية يف هذه الدول، وهو ما يتكامل مع 

اأهداف القرو�س املي�سرة التي يقدمها ال�سندوق، حيث ت�سمل القطاعات 

التي تن�سط فيها هذه ال�سركات كال من: ال�سياحة، ال�سناعة، ال�سركات 

القاب�سة، العقارات، و�سناديق الأ�سهم اخلا�سة.

م�شاريع  متويل  على  �ل�شندوق  “يركز 
�لبنية �لأ�شا�شية �لتي حتدث فرقًا 

حقيقيًا يف حياة �لنا�س يف �لدول �لنامية 

وت�شاهم يف حتفيز �لأد�ء �لقت�شادي 

وتعزيز �ل�شتثمار وفر�س �لعمل”

النشاط التشغيلي للصندوق

�إد�رة �ل�شيولة �ملتاحة 

اأعلى  حتقيق  يتيح  ب�سكل  لديه  املتاحة  ال�سيولة  با�ستثمار  ال�سندوق  يقوم 

لل�سندوق يف هذا  ال�ستثمارية  ال�سرتاتيجية  وترتكز  عليها.  عائد ممكن 

الأمان  تتمتع مب�ستويات كبرية من  اأدوات مالية  ال�ستثمار يف  املجال على 

وترتاوح بني ال�سندات من الفئة الأوىل والودائع امل�سرفية. كما تراعى هذه 

ال�سرتاتيجية اإدارة ال�سيولة ب�سكل ميكن ال�سندوق من �سداد اللتزامات 

املالية ب�سكل �سل�س. 

وفيما يلي، نبذة عن اأهم عنا�سر الن�ساط الت�سغيلي لل�سندوق:

التمويل التنموي
اأبوظبي  اأن�سطة �سندوق  التنموي املبا�سر املحور الأبرز يف  التمويل  ي�سكل 

القطاعات  �سمن  حيوية  مل�ساريع  التمويل  تقدمي  مبوجبه  ويتم  للتنمية، 

التنموي  التمويل  وي�سمل  النامية.  الدول  اقت�ساديات  يف  اأهمية  الأكرث 

املبا�سر كاًل من:

�لقرو�س �ملي�شرة 

منخف�سة  فائدة  مبعدلت  الأجل  طويلة  قرو�س  بتقدمي  ال�سندوق  يقوم 

فنية  درا�سات  اإجراء  بعد  النامية،  الدول  يف  تنموية  م�ساريع  لتمويل 

املتوخاة  التنموية  الأهداف  حتقيقها  ل�سمان  ب�ساأنها،  مكثفة  واقت�سادية 

القت�سادية  التنمية  حتفيز  يف  الفعالة  م�ساهمتها  راأ�سها  وعلى  منها 

ا�سرتاتيجية  وتتج�سد  ال�سكان.  معي�سة  مب�ستوى  والرتقاء  امل�ستدامة 

�سمن  م�ساريع  متويل  على  تركيزه  خالل  من  املجال  هذا  يف  ال�سندوق 

واملوا�سالت  والكهرباء والطرق  املياه  الأكرث حيوية مثل قطاع  القطاعات 

والتعليم وال�سحة.

�إد�رة منح �حلكومة 

لتمويل  تقدمها احلكومة  التي  املنح  اإدارة  للتنمية  اأبوظبي  يتوىل �سندوق 

م�ساريع تنموية يف الدول النامية، حيث ت�سمل م�سوؤوليات ال�سندوق يف هذا 

امل�ساريع  تنفيذ  املعونات يف  ا�ستخدام هذه  املبا�سر على  الإ�سراف  املجال 

املخ�س�سة لها، ومتابعة �سري املراحل املختلفة لإجنازها طبقًا لالأهداف 

املو�سوعة.

حمطة �سرتا يف البحرين

توقيع اتفاقية قر�س مع دولة اإرتريا
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العقود  مدى  على  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  ن�سط  النهج  لهذا  وتنفيذًا 

املا�سية يف تقدمي يد العون للدول النامية يف خمتلف املجالت، وتبواأ مكانة 

الإمنائي، بحيث  العون  والدويل يف جمال  الإقليمي  امل�ستويني  ريادية على 

بات منوذجًا يحتذى به يف هذا املجال على امل�ستوى العاملي.

وقد �سهدت ا�سرتاتيجيات ال�سندوق تطورًا نوعيًا على مدى العقود الأربع 

املا�سية، ل�سمان اأن ي�ساهم العون  الذي يقدمه يف اإحداث تطور ملمو�س 

يف اقت�ساديات الدول النامية، من خالل الرتكيز على متويل امل�ساريع التي 

ت�ساهم يف تخفيف معاناة النا�س وحتقق تطورًا يف م�ستوى معي�ستهم وحتفز 

دفع  اإىل  يوؤدي  مبا  الرئي�سية،  القت�سادية  القطاعات  اأداء  حت�سني  على 

اقت�سادياتها على خلق  النامية وقدرة  الدول  امل�ستدمية يف  التنمية  عجلة 

مزيد من فر�س العمل.

يف  امل�ستدمية  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  حتقيق  اأن  اإىل  وبالنظر 

فل�سفته  واأ�سا�س  ال�سندوق  لعمل  الأ�سا�سي  املحور  ي�سكل  النامية،  الدول 

قطاعات  على  يقدمها  التي  املي�سرة  التنموية  القرو�س  ترتكز  الإمنائية، 

والتعليم  وال�سدود  والطرق  والكهرباء  املاء  �سبكات  مثل  الأ�سا�سية  البنية 

اليومية  احلياة  مت�س  قطاعات  كلها  وهي  والإ�سكان،  والزراعة  وال�سحة 

التحديات  على  التغلب  على  قدرتهم  حتديد  يف  مهمًا  دورًا  وتلعب  للنا�س 

الرئي�سية التي تواجههم، وبالتايل دورهم يف تنمية الإنتاج املحلي، وخلق 

فر�س عمل جديدة.

التي تقدمها  املنح  اإدارة  للتنمية  اأبوظبي  واإىل جانب ذلك يتوىل �سندوق 

احلكومة لتنفيذ م�ساريع تنموية يف الدول النامية، مبا يف ذلك الإ�سراف 

وطبقًا  املحددة  للموا�سفات  طبقًا  امل�سروعات  هذه  تنفيذ  ح�سن  على 

للربامج الزمنية املحددة.

فلسفة العون التنموي
 على الرغم من اأن �سندوق اأبوظبي للتنمية تاأ�س�س يف عام 1971، وهو 

اأن جذور  اإل  نف�س العام الذي قامت فيه دولة الإمارات العربية املتحدة، 

ال�سندوق تعود يف الواقع اإىل ما قبل ذلك ب�سنوات عدة، وحتديدًا اإىل عام 

�سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور  توىل  1966 عندما 
تنموية  تنفيذ خطة  اأبوظبي، و�سرع يف  اإمارة  نهيان مقاليد احلكم يف  اآل 

نقلة  لإحداث  لالإمارة  الطبيعية  الرثوات  ا�ستغالل  اإىل  ت�ستند  طموحة، 

نوعية ت�سمل خمتلف القطاعات وترتقي مب�ستوى معي�سة مواطني الإمارة 

بالتزامن مع تقدمي العون وامل�ساعدة للمحتاجني داخل وخارج املنطقة.

وقد تر�سخ هذا النهج واأخذ اأبعادًا اأو�سع واأكرث تاأثريًا مع تاأ�سي�س �سندوق 

اآل نهيان )رحمه  اأبوظبي للتنمية، بتوجيهات من ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اهلل تعاىل(، الذي طاملا قال “نوؤمن باأن خري الرثوة التي حبانا بها اهلل، 

الإن�سانية  بامل�سوؤولية  منه  ا�ست�سعارًا  واأحبائنا”،  اأ�سدقائنا  يعم  اأن  يجب 

مواجهة  على  النامية  الدول  م�ساعدة  يف  بفعالية  امل�ساركة  اإىل  واحلاجة 

التحديات التنموية، مبا ي�ساهم يف رفع م�ستويات معي�سة �سعوبها.

كما توا�سل هذا النهج الرائد بزخم متنام بتوجيهات من �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل(، انطالقًا من 

اإميان �سموه باأن امل�ساهمة بفعالية يف تخفيف معاناة �سعوب  الدول النامية، 

ودعم الدول املحتاجة ملواجهة الظروف القت�سادية ال�سعبة ي�سكل جزءًا 

العربية  الإمارات  دولة  عليها  قامت  التي  الأ�سا�سية  الثوابت  من  حموريًا 

املتحدة، ونهجها كع�سو فعال يف املجتمع الدويل.

تعزيز العالقات بني �سندوق اأبوظبي للتنمية واأوفيد

م�سروع الطرق يف اأفغان�ستان

النشاط التشغيلي للصندوق

�إىل  لل�شندوق  �لتنموية  �لفل�شفة  “ترتكز 
�لنهج �لذي ر�شخته �لقيادة �حلكيمة، بحيث 

�أ�شبح �لعطاء ي�شكل جزءً� حموريًا من 

�لثو�بت �لأ�شا�شية لدولة �لإمار�ت ودورها 

�حليوي كع�شو فعال يف �ملجتمع �لدويل”

وقد ارتقى العون التنموي الذي يوفره ال�سندوق لي�سمل اإىل جانب القرو�س 

التنموية املي�سرة، �سخ ا�ستثمارات مبا�سرة طويلة الجل فى م�ساريع �سمن 

الدول النامية، �سواء كانت مملوكة بالكامل لل�سندوق اأو ي�ساهم بح�س�س 

فيها. وترتكز هذه ال�ستثمارات على م�ساريع منتقاة �سمن قطاعات حيوية، 

تتمتع بالقدرة على دفع عجلة التنمية ال�ساملة واإيجاد فر�س عمل وت�ساهم 

يف حتقيق النمو القت�سادي والجتماعي امل�ستدام يف هذه الدول.

يف  ال�سندوق  اعتمدها  التي  ال�سارمة  النتقائية  ال�سيا�سة  �ساهمت  وقد   

الإيجابية  النتائج  تعظيم  يف  بتمويالته،  حتظى  التي  امل�ساريع  اختيار 

مل�ساهماته التنموية �سمن الدول النامية، مع ا�ستفادة مئات ماليني ال�سكان 

يف 61 دولة نامية يف خمتلف اأرجاء العامل من هذه امل�ساريع.

�سندوق  لعمل  الرئي�سي  املحور  ي�سكل  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  و�سيظل 

القيادة  نهج  من  امل�ستمدة  التنموية  فل�سفته  واأ�سا�س  للتنمية،  اأبوظبي 

 ،2030 اأبوظبي  روؤية  ومن  املتحدة،  العربية  الإمارات  لدولة  احلكيمة 

بالتزامن مع م�سيه قدمًا يف تطوير اأن�سطته وعملياته واآليات عمله، بحيث 

الدول  دعم  يف  فعالية  العاملية  التنموي  العون  موؤ�س�سات  اأكرث  من  يظل 

النامية.
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م�شت�شفى �لأطفال مبدينة �حل�شني - �لأردن 

مب�ستوى  والرتقاء  التنمية  تعزيز  يف  ال�سحية  الرعاية  اأهمية  مع  متا�سيا 

ي�سم  الذي  امل�ست�سفى  هذا  متويل  على  ال�سندوق  حر�س  ال�سكان،  معي�سة 

خمتلف  يف  لالأطفال  وطبية  عالجية  خدمات  ويقدم  �سرير،   200 نحو 

والرتميم  الدماغي  وال�سلل  القلب  جراحات  من  بدءًا  التخ�س�سات 

والأ�سنان  واحلنجرة  والأذن  الأنف  باأق�سام  وانتهاء  اخللقية  والت�سوهات 

والتاأهيل والعالج الطبيعي.
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الدولة                                            |  جمهورية اإرتريا 

امل�سروع                                     |  دعم ميزان املدفوعات

قيمة القر�س    |  183.65 مليون درهم اإماراتي

يحر�س �سندوق اأبوظبي للتنمية ويف اإطار التزامه بدعم التنمية يف الدول النامية،على تقدمي دعم حيوي لها لتمكينها من مواجهة العجز املايل يف ميزان املدفوعات، التي 

باتت ت�سكل اأحد اأبرز التحديات التي تواجهها حكومات هذه الدول يف �سعيها لدفع عجلة التنمية وو�سع اقت�سادها على درب النتعا�س. 

وقد قدم ال�سندوق يف هذا الإطار قر�سًا مي�سرًا بقيمة 183.65 مليون درهم اإىل جمهورية اإرتريا بهدف اإعطاء دفعة قوية لعملية التنمية فيها، من خالل دعم ميزان 

املدفوعات ومتكني الدولة من مواجهة عجز امليزانية اإىل جانب امل�ساهمة يف ت�سديد م�ستحقات “املجموعة البرتولية امل�ستقلة” التي زودت الدولة باإمدادات الوقود الالزم 

لت�سغيل املعدات والآليات واملركبات. 

و�سي�ساهم القر�س يف توفري �سيولة حيوية حتتاجها الدولة لدعم جهودها الرامية لإنعا�س القطاعات القت�سادية الرئي�سية، وحتفيز خطط التنمية القت�سادية والجتماعية 

يف البالد.

الدولة                                            |  جمهورية قريغيز�ستان

امل�سروع                                     |  طريق ب�سكيك – تورقات

قيمة القر�س    |  55.09 مليون درهم اإماراتي

يج�سد هذا امل�سروع نهج �سندوق اأبوظبي للتنمية بالرتكيز على متويل امل�ساريع التنموية التي ت�ساهم يف تعزيز اأداء القطاعات القت�سادية الرئي�سية وحت�سني الظروف 

املعي�سية للنا�س، حيث خ�س�س ال�سندوق قر�سًا مي�سرًا بقيمة تزيد عن 55 مليون درهم للم�ساهمة يف متويل تطوير طريق بري حيوي طوله 540 كيلومرتًا يربط بني 

العا�سمة القريغيزية ب�سكيك يف �سمال البالد واملناطق الواقعة اأق�سى جنوب غرب البالد. 

136 كيلومرتًا من هذا الطريق، الأمر الذي �سي�ساهم يف ت�سهيل حركة تنقل ال�سكان  اأتابا�سي البالغ طوله نحو  ويغطي امل�سروع الذي ميوله ال�سندوق قطاع دولون - 

وعمليات نقل خمتلف الب�سائع واملنتجات �سمن املناطق التي مير عربها الطريق والتي يقطنها نحو 50% من �سكان اجلمهورية، وهو تطور من �ساأنه اأن يحفز عملية 

التنمية يف هذه املناطق، ودعم النمو القت�سادي يف البالد ككل.

وي�سمل امل�سروع اإن�ساءات فنية من تقاطعات وج�سور ومن�ساآت ت�سريف املياه اإىل جانب من�ساآت ملد خطوط اخلدمات وم�ستلزمات ال�سالمة وحماية الطريق.

القروض الميسرة  
قام �سندوق اأبوظبي للتنمية خالل عام 2012 ومتا�سيًا مع اأهدافه الرامية لدعم عملية التنمية يف الدول النامية، بتقدمي قرو�س مي�سرة لتمويل م�ساريع 

تنمويه منتقاة يف 5 دول نامية ت�سمل كال من جمهورية قريغيز�ستان، جمهورية اإرتريا، جمهورية اأثيوبيا، مملكة لي�سوتو، وجمهورية �سرياليون.

وبلغت القيمة الإجمالية للقرو�س املقدمة 372.6 مليون درهم خ�س�س 4 منها لتمويل م�ساريع بنية اأ�سا�سية يف قطاعات الطرق واملوا�سالت واملياه  يف حني 

خ�س�س القر�س اخلام�س لدعم ميزانية الدولة يف اإرتريا.

وحظيت الدول الأفريقية باأربع من هذه القرو�س املي�سرة، حيث ح�سلت اأثيوبيا على قر�س بقيمة 36.73 مليون درهم، وح�سلت لي�سوتو على قر�س بقيمة  

77.13 مليون درهم، واإرتريا 183.65 مليون درهم و�سرياليون  20 مليون درهم. واإىل جانب ذلك قدم ال�سندوق لقريغيز�ستان  قر�سا مي�سرًا بقيمة 
درهم.   مليون   55.09

 

الدولة                                            |  جمهورية اأثيوبيا الفدرالية الدميقراطية 

امل�سروع                                     |  طريق جدو – فين�سا - ليملم برييهام

قيمة القر�س    |  36.73 مليون درهم اإماراتي

يويل �سندوق اأبوظبي للتنمية اأهمية خا�سة لتمويل م�ساريع الطرق يف الدول النامية، ب�سبب ات�ساع نطاق تاأثرياتها الإيجابية لت�سمل خمتلف القطاعات القت�سادية �سمن 

مناطق جغرافية وا�سعة. 

وميثل م�سروع طريق جدو – فين�سا ليملم برييهام )قطاع جدو – مينى بيجنام( الذي ميوله ال�سندوق يف اإقليم “اأروميا” الواقع غربي اأثيوبيا من الطرق احليوية، حيث 

يرمي هذا امل�سروع الهام اإىل اإعطاء دفعة قوية خلطط التنمية القت�سادية والجتماعية يف هذا الإقليم ودعم التنمية القت�سادية والجتماعية يف اأثيوبيا ككل، من خالل 

ت�سهيل حركة املرور وعمليات نقل املنتجات الزراعية فيما بني اإقليم “اأروميا” وبقية اأنحاء اأثيوبيا.

وي�سمل امل�سروع تطوير وتو�سعة �سبكة الطرق ال�سريعة التي تربط الإقليم مع العا�سمة اأدي�س اأبابا والأقاليم الأخرى يف البالد، حيث يت�سمن ت�سييد طريق اإ�سفلتي بطول 

80.5 كيلومرت، اإىل جانب تنفيذ امل�سارات والتحويالت اخلا�سة مبجاري ال�سيول وغريها حلماية الطريق، كما يت�سمن اخلدمات ال�ست�سارية لالإ�سراف على تنفيذ امل�سروع.

الدولة                                            |  مملكة لي�سوتو 

امل�سروع                                     |  �سد ميتولوجن ملياه ال�سرب

قيمة القر�س    |   77.13 مليون درهم اإماراتي

تعاين مملكة لي�سوتو، مثل العديد من الدول الأفريقية، من اأزمة نق�س مياه ال�سرب يف مناطق �سا�سعة من البالد نتيجة موجات اجلفاف، الأمر الذي فاقم الظروف املعي�سية 

لل�سكان واألقى بظالله على الزراعة والرثوة احليوانية واآفاق التنمية ب�سكل عام.  

“روما”  “ما�سريو” ومدن  العا�سمة  فيها  وا�سعة مبا  مناطق  احتياجات  يلبي  رئي�سي  �سد  اإن�ساء  الأزمة، من خالل  التغلب على هذه  امل�سروع احليوي يف  و�سي�ساهم هذا 

و“مازينود” و“تياتيانينق” والقرى املحيطة بها من مياه ال�سرب.  

و�سيوفر امل�سروع نحو 71 األف مرت مكعب من مياه ال�سرب يوميًا، الأمر الذي �سيتيح تلبية الحتياجات احلالية واملتوقعة لهذه املناطق من املياه حتى عام 2025.

ويت�سمن امل�سروع اإن�ساء �سد �سعته 53 مليون مرت مكعب على م�سيق يف اأ�سفل جمرى نهر “فوثيات�سانا” لتخزين وتنظيم مياه النهر، كما ي�سمل اإن�ساء حمطة وخزانات 

لتنقية املياه وتخزينها اإىل جانب 4 حمطات �سخ و�سبكة خطوط اأنابيب بطول 89 كليومرتًا لنقل املياه وكافة الأعمال الإن�سائية املدنية والكهروميكانيكية واخلدمات الفنية 

وال�ست�سارية.

نتائج التمويل التنموي لعام 2012

طريق باكو يف اذربيجان
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الدولة                                            |  جمهورية �سرياليون

امل�سروع                                     |  طريق توكي - لومي

قيمة القر�س    |   20 مليون درهم اإماراتي

القارة  النامية، وخا�سة يف  الدول  الكثري من  الإنتاج وال�سادرات يف  التي تعرقل منو  الرئي�سية  العوامل  اأحد  التي يعتمد عليها،  ي�سكل نق�س �سبكات الطرق واملوا�سالت 

الأفريقية، ولهذا تعد �سبكات الطرق من �سمن اأبرز امل�ساريع التنموية التي ميولها �سندوق اأبوظبي للتنمية، اإميانًا منه باأهميتها يف تفعيل احلركة القت�سادية بهذه الدول، 

لي�س فقط من خالل ت�سهيل حركة النا�س، واإمنا اأي�سًا من خالل اإنعا�س الأن�سطة القت�سادية الرئي�سية كالزراعة وال�سيد وال�سياحة وت�سهيل نقل املنتجات اإىل الأ�سواق 

املحلية والدولية، مبا ي�ساهم يف تعزيز اإيرادات البالد من العمالت ال�سعبة لتحقيق النتعا�س القت�سادي.

ويتيح م�سروع »طريق توكي – لومي« احليوي الذي ميوله ال�سندوق يف جمهورية �سرياليون ت�سهيل تنقل ال�سكان وعمليات نقل املنتجات واإنعا�س اأن�سطة ال�سيد والزراعة 

وال�سياحة يف منطقة جغرافية وا�سعة، من خالل ربط �سبه جزيرة فريتاون والعا�سمة مع مناطق البالد الأخرى. 

كما �سي�ساهم امل�سروع يف حل اأزمة الختناقات املرورية على الطريق املوؤدي اإىل مدينة فريتاون، من خالل توفري طريق نقل بديل يربط املدينة ب�سبكة الطرق القومية.

وي�سمل امل�سروع اإن�ساء املقطع الأخري من حمور فريتاون – واترلو، وطريق طوله حوايل 21 كيلومرتًا وعر�سه 7 اأمتار بني “توكي” و“لومي”، اإىل جانب اإن�ساء طرق مداخل 

ومعابر القرى الواقعة على الطريق.

قرو�س �ل�شندوق �لتنموية لعام 2012

)املبالغ باملليون درهم اإماراتي(

قيمة القرضالقطاعاسم املشروعالدولةالرقم

55.09النقل واملوا�سالتطريق ب�سكيك – تورقات قريغيز�ستان1

183.65اأخرىدعم ميزان املدفوعاتاإرتريا2

36.73النقل واملوا�سالتطريق جدو – فين�سا ليملم برييهام اأثيوبيا3

77.13الطاقة والزراعة واملياه�سد ميولوجن ملياه ال�سربمملكة لي�سوتو4

20النقل واملوا�سالتطريق توكي - لوميجمهورية �سرياليون5

372.60اجملموع

نتائج التمويل التنموي لعام 2012

ميناء طنجة يف املغرب

الدولة                                            |  اململكة املغربية 

امل�سروع                                     |  الوحدات ال�سكنية باأ�سيلة )املرحلتان الثانية والثالثة(

قيمة املنحة                   |  36.67 مليون درهم

متثل بيوت ال�سفيح، واملناطق ال�سكنية الع�سوائية ب�سكل عام، من اأبرز التحديات التنموية التي تواجه الكثري من مدن العامل، فاإىل جانب افتقادها لبيئة معي�سية منا�سبة 

لل�سكان، فهي ت�سكل عائقًا اأمام تنفيذ برامج التطور والتحديث. ولهذا فقد حر�ست احلكومة ويف اإطار دعمها جلهود تطوير مدينة اأ�سيلة املغربية، على تقدمي هذه املنحتني 

لبناء وحدات �سكنية لإيواء القاطنني بدور ال�سفيح وتهيئة املنطقة لإعادة تخطيطها لدعم منو ال�سياحة فيها، مبا ينعك�س اإيجابيًا على اقت�ساد املنطقة وجذب ال�ستثمارات 

والأعمال وبالتايل خلق املزيد من فر�س العمل.  

 ويتكون امل�سروع الواقع يف برج بو الطيب مبدينة اأ�سيلة من اإن�ساء 200 وحدة �سكنية على مرحلتني بواقع 100 وحدة �سكنية لكل مرحلة.  

الدولة                                            |  اململكة املغربية

امل�سروع                                     |  املحطة الطريقية مبدينة اأ�سيلة

قيمة املنحة                   |  18.47 مليون درهم اإماراتي

ر�سخت مدينة اأ�سيلة �سمعة متميزة كمركز للثقافة والفنون على م�ستوى الوطن العربي والعامل، بف�سل مهرجانها ال�سنوي الذي ي�ستقطب اأعدادًا كبرية من م�ساهري الثقافة 

والفنون، كما اأخذت املدينة تعزز تدريجيا من مكانتها كوجهة �سياحية. 

حر�ست احلكومة ويف اإطار دعمها امل�ستمر للمملكة املغربية، على تقدمي منحة لتمويل م�سروع اإقامة املحطة الطريقية يف املدينة، والذي ي�ستهدف ت�سهيل حركة ال�سياح 

وال�سكان فيما بني مدينة اأ�سيلة واملدن الأخرى يف اململكة املغربية، وذلك باإن�ساء حمطة حافالت للنقل الربي العمومي واملرافق الالزمة بها. فعلى الرغم من الأعداد الكبرية 

من الزوار الذين ت�ستقطبهم اأ�سيلة يف كل عام، اإل اأن املدينة تفتقر لو�سائل النقل العمومي، وبالتايل �سوف ي�ساهم امل�سروع يف ت�سهيل وتنظيم حركة احلافالت، مبا ينعك�س 

ب�سكل اإيجابي على القطاع ال�سياحي.

ويت�سمن امل�سروع بناء حمطة حافالت كربى، حتتوي على حمالت جتارية ومركز خدمة ومطاعم وم�سجد ومرافق عامة ومواقف �سيارات وخمتلف الت�سهيالت الالزمة 

الأخرى.

المنح التنموية
وا�سل ال�سندوق خالل عام 2012 اأداء دوره التنموي، والذي يتج�سد اأحد جوانبه يف اإدارة املنح التي قدمتها احلكومة اإىل الدول النامية، حيث يبذل ال�سندوق 

جهودًا حثيثة ل�سمان الإدارة الفاعلة لهذه امل�ساعدات، اإذ اأنها ت�سكل اأهمية بالغة يف اإحداث التغيريات الالزمة داخل املناطق امل�ستفيدة منها يف �ستى اأنحاء العامل،حيث 

ي�سطلع ال�سندوق مبتابعة �سري املراحل املختلفة للم�سروعات التي يجري تنفيذها وتقييم اأثرها الإيجابي يف التنمية القت�سادية والجتماعية والب�سرية.

   

وخالل هذا العام اأدار ال�سندوق 4 منح تبلغ قيمتها الإجمالية اأكرث من 124 مليون درهم، وغطت املنح  متويل 7 م�ساريع تنموية يف كل من اململكة املغربية، وجمهورية 

اأفغان�ستان ، اململكة الأردنية الها�سمية وجمهورية جيبوتي، حيث خ�س�ست منحة بقيمة تقدر ب 72.40 مليون درهم للتمويل 4 م�ساريع تنموية يف مدينة اأ�سيلة املغربية 

�سمن قطاعات الإ�سكان واملوا�سالت والتعليم وال�سياحة حيث �سملت م�ساريع اأ�سيلة املرحلتني الثانية والثالثة من م�سروع الوحدات ال�سكنية، املحطة الطريقية، املدر�سة 

للمملكة  املقدمة  املنحة  اأما  افغان�ستان،  الإقت�سادي يف  النمو  ي�ستهدف دعم  والذي  ال�سالم  �سارع  اأي�سًا متويل م�سروع طريق  املنح  اأ�سيلة، كما غطت  البتدائية ومتحف 

الأردنية فخ�س�ست لدعم القطاع ال�سياحي من خالل متويل حممية املاأوى للحياة الربية، بينما ا�ستهدفت املنحة املقدمة جلمهورية جيبوتي م�ساعدتها يف مواجهة عجز 

امليزانية وتخطي الظروف القت�سادية ال�سعبة.

وفيما يلي ا�ستعرا�س لأهم املنح التي اأدارها ال�سندوق خالل عام 2012:
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الدولة                                            |  جمهورية اأفغان�ستان الإ�سالمية

امل�سروع                                     |  طريق �سارع ال�سالم

قيمة املنحة                   |  18.73 مليون درهم اإماراتي

يف اإطار دعمها الدائم جلهود اإعادة الإعمار يف جمهورية اأفغان�ستان ومتكينها من تطوير اقت�سادها، قدمت احلكومة  منحة لتمويل ت�سييد طريق حيوي �سي�ساهم يف اإنهاء 

عزلة مناطق جغرافية وا�سعة من البالد، مبا ي�ساهم يف تعزيز الأمان وال�ستقرار ويحفز عجلة التنمية القت�سادية بها. وقد خ�س�ست املنحة لتوفري و�سيلة ات�سال برية 

يعتمد عليها ل�سكان كاجاكي و�ساجنني وغري�سيك ول�سكاهار وربطها باملناطق املجاورة، مبا ينعك�س اإيجابيًا على عملية التنمية القت�سادية يف جميع املناطق املحيطة بوادي 

�ساجنني.

ويت�سمن امل�سروع اإن�ساء طريق حيوي بطول 39 كيلومرتًا وبعر�س 7.5 مرت يربط �سمال وادي �ساجنني باملناطق املجاورة، لت�سهيل حركة تنقل ال�سكان واملنتجات، اإىل جانب 

ت�سهيل الو�سول ملنطقة ال�سد لإجراء عمليات ال�سيانة ال�سرورية، التي من �ساأنها حت�سني توزيع الطاقة واملياه على جميع اأنحاء وادي نهر هلمند. كما ي�سمل امل�سروع اإن�ساء 

اأكتاف جانبية للطريق ومن�ساآت لت�سريف مياه الأمطار وتثبيت عالمات اإر�سادية.

الدولة                                            |  اململكه الأردنية الها�سمية   

امل�سروع                                     |  حممية املاأوى للحياة الربية

قيمة املنحة                   |  7.34 مليون درهم اإماراتي

ميثل القطاع ال�سياحي يف الأردن اأحد اأبرز القطاعات املهيئة لتحقيق معدلت منو قوية ت�ساهم يف دفع عجلة النتعا�س القت�سادي وحتقيق تنمية م�ستدامة يف اململكة الأردنية 

الها�سمية. وبالنظر لأهمية ال�سياحة البيئية يف تعزيز منو القطاع ال�سياحي ب�سكل عام، قدمت احلكومة  ويف اإطار دعمها امل�ستمر لالأردن هذه املنحة لتطوير حممية املاأوى 

اإن�ساء وتنفيذ برامج طويلة الأمد ت�سهم يف احلد من الإجتار باحليوانات.  للحياة الربية والتي ت�ستهدف تهيئة ظروف مالئمة لنمو واإكثار الأحياء الربية، بالإ�سافة اإىل 

ويهدف امل�سروع كذلك اإىل تطوير امل�ساريع امل�ستدامة للموارد واإيجاد فر�س عمل يف خمتلف القطاعات مثل ال�سياحة البيئية.

وي�سمل امل�سروع اإن�ساء البنية التحتية ملحمية “املاأوى” مع كافة التجهيزات واملرافق، بالإ�سافة اىل اإن�ساء �سياج حماية خارجي ومناطق م�سيجة للحيوانات، اإىل جانب تقدمي 

اخلدمات الفنية وال�ست�سارية.

الدولة                                            |  اململكة املغربية

امل�سروع                                     |  متحف اأ�سيلة

قيمة املنحة                   |  12.86 مليون درهم اإماراتي

ي�ستهدف هذا امل�سروع دعم ال�سياحة يف اأ�سيلة، من خالل اإقامة معلم ثقايف تعر�س فيه مئات الأعمال الفنية التي يبدعها الفنانون الذين يفدون اإىل اأ�سيلة من خمتلف 

اأنحاء العامل خالل املهرجان الثقايف ال�سنوي ملدينة اأ�سيلة.

وي�ستمل امل�سروع على اإقامة مبان ل�سالت العر�س ومكاتب اإدارية وخدمية اإىل جانب مواقف �سيارات ومرافق اأخرى خلدمة الزوار.

الدولة                                            |  اململكة املغربية

امل�سروع                                     |  املدر�سة الإبتدائية مبدينة اأ�سيلة  

قيمة املنحة                   |  4.40 مليون درهم اإماراتي

اإميانًا منه باأهمية التعليم يف تطور وازدهار املجتمعات والدول، قامت احلكومة بتقدمي منحة لبناء مدر�سة ابتدائية ي�ستفيد منها �سكان اأ�سيلة. و�ستقام املدر�سة على م�ساحة 

5850 مرتًا مربعًا و�ست�سم 25 ف�ساًل درا�سيًا ومباين لالإدارة وفناء ومالعب وجممع �سحي وم�ساكن لبع�س املدر�سني والعاملني بالإ�سافة اإىل املرافق واخلدمات الالزمة.

نتائج التمويل التنموي لعام 2012

فندق بار�سيلو فا�س يف املغرب
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�ملنح �لتنموية لعام 2012

)املبالغ باملليون درهم اإماراتي(

قيمة املنحة القطاعاملشروعالدولةالرقم

36.67الإ�سكانالوحدات ال�سكنية باأ�سيلة )املرحلتان الثانية والثالثة(اململكة املغربية1
18.47النقل واملوا�سالتاملحطة الطريقية مبدينة اأ�سيلةاململكة املغربية2
4.40اخلدمات الإجتماعية املدر�سة الإبتدائية  مبدينة اأ�سيلةاململكة املغربية3
12.86ال�سياحةمتحف اأ�سيلةاململكة املغربية4
18.73النقل واملوا�سالتطريق �سارع ال�سالم جمهورية اأفغان�ستان5
7.34البيئة وال�سياحةحممية املاأوى للحياة الربيةاململكة الأردنية الها�سمية 6
25.71اأخرىدعم خزينة الدولةجمهورية جيبوتي7

124.18اجملموع

نتائج التمويل التنموي لعام 2012

مدينة ال�سيخ زايد يف البحرين

المساهمات الرأسمالية
ي�سكل ال�ستثمار بح�س�س يف �سركات ا�ستثمارية جزءًا حموريًا من الأن�سطة التنموية وال�ستثمارية ل�سندوق اأبوظبي للتنمية، فهي تلعب دورًا تنمويًا من خالل 

دور ال�سركات التي يتم ال�ستثمار بها يف حتفيز عملية التنمية وتوفري الوظائف يف الدول التي تن�سط فيها هذه ال�سركات، كما تلعب دورًا ا�ستثماريًا هامًا من 

خالل دورها يف تعزيز اإيرادات ال�سندوق ب�سكل ي�سمن ا�ستدامة اأن�سطته وعملياته، ومتكينه من تعزيزها ب�سكل م�ستمر.

2012 منوذجًا لنهجه ال�ستثماري الرامي لتعزيز موارده امل�ستقبلية، حيث تعد  اأفريقية يف عام  “اإيثو�س” اجلنوب  ويج�سد ا�ستثمار ال�سندوق  يف �سركة 

اأداء ال�سركات التي  اأفريقيا، وهي تتمتع بخربات متميزة يف متلك وتطوير  اأكرث �سركات ال�ستثمار بامللكية اخلا�سة خربة وجناحًا يف جنوب  “اإيثو�س” من 
ت�ستثمر فيها.

وبهذا يرتفع عدد ال�سركات التي ي�ستثمر فيها ال�سندوق اإىل 15 �سركة منت�سرة يف 10 دول ومناطق، ت�سمل جنوب اأفريقيا، دولة الإمارات، ال�سودان، املغرب، 

م�سر، بنغالدي�س، تون�س، �سلطنة عمان، النم�سا، بالإ�سافة اإىل ا�ستثمار يف �سندوق يغطي منطقة جنوب �سحراء اأفريقيا.

وتت�سمن ال�سركات التي ي�ساهم فيها ال�سندوق:

|  اإيثو�س ال�سركة   

|  جمهورية جنوب اأفريقيا الدولة   

|  املحافظ اخلا�سة القطاع  

%2  | ن�سبة م�ساهمة ال�سندوق 

تعد اإيثو�س �سركة ا�ستثمار جنوب اأفريقية رائدة تتمتع بخربات نوعية متميزة متتد اإىل 26 عامًا يف خمتلف جمالت ال�ستثمار باملحافظ اخلا�سة، وتركز ال�سركة ن�ساطها 

على متلك ح�س�س م�سيطرة يف �سركات متو�سطة وكبرية، تتمتع باآفاق جيدة لال�ستفادة من ديناميات النمو القت�سادي يف جنوب اأفريقيا، وتنفيذ ا�ستثمارات لتو�سيع اأن�سطة 

وعمليات هذه ال�سركات لتحقيق عائدات متميزة.

|  مزارع العني لالإنتاج احليواين ال�سركة   

|  دولة الإمارات العربية املتحدة الدولة   

|  الزراعة والرثوة احليوانية وال�سمكية القطاع  

%24  | ن�سبة م�ساهمة ال�سندوق 

حققت �سركة مزارع العني لالإنتاج احليواين منوًا ملحوظًا منذ تاأ�سي�سها يف عام 1981، حيث باتت متتلك 3 مزارع لالأبقار ومزرعة للنوق ومزرعة للدواجن ت�ستخدم كلها 

اأحدث التقنيات يف عمليات الإنتاج والتخزين والت�سويق. وقد ر�سخت ال�سركة �سمعة رفيعة يف ال�سوق بف�سل اجلودة العالية ملنتجاتها. واأ�سبحت معروفة كاإحدى ال�سركات 

املتخ�س�سة يف جمال اإنتاج منتجات املزارع يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

|  الظبي للتنمية املحدودة ال�سركة   

|  جمهورية ال�سودان الدولة   

|  القاب�سة القطاع  

%100  | ن�سبة م�ساهمة ال�سندوق 

ت�سم �سركة الظبي للتنمية املحدودة التي تاأ�س�ست يف اأكتوبر من عام 2007، »�سركة الظبي العقارية« التي تتملك الفلل الرئا�سية باخلرطوم يف جمهورية ال�سودان.

الدولة                                            |  جمهورية جيبوتي

امل�سروع                                     |  دعم خزينة الدولة

قيمة املنحة                   |  25.71 مليون درهم

واجهت جيبوتي �سعوبات اقت�سادية متنامية خالل ال�سنوات القليلة املا�سية كنتيجة ملوجات اجلفاف املتتالية غري امل�سبوقة التي �سربت منطقة القرن الأفريقي ب�سكل عام، 

وجيبوتي ب�سكل خا�س، الأمر الذي اأحلق اأ�سرارًا بالغة باأن�سطة الزراعة وتربية املوا�سي، واأدى اإىل ارتفاع اأ�سعار املواد الغذائية يف اأ�سواقها املحلية، واأثر على �سادراتها 

واإيراداتها من العمالت ال�سعبة، بالتزامن مع ارتفاع قيمة وارداتها من خمتلف املنتجات مبا فيها النفط.

اإ�سافية على خزينة البالد، حدت من قدرتها على التعامل مع هذه ال�سعوبات القت�سادية بكفاءة، ولهذا  اأعباء مالية  وقد �ساهمت كل هذه العوامل جمتمعة يف تراكم 

مت تخ�سي�س هذه املنحة للم�ساهمة يف دعم اقت�ساد البالد من خالل دعم خزينة جيبوتي على مواجهة عجز امليزانية ودعم اجلهود التي تبذلها للتغلب على الظروف 

القت�سادية ال�سعبة التي تواجهها.
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|  رباب ال�سركة   

|  اململكة املغربية الدولة   

|  القاب�سة القطاع  

%82.82  | ن�سبة م�ساهمة ال�سندوق 

تاأ�س�ست �سركة رباب يف عام 1984، واأ�سهمها مدرجة يف بور�سة املغرب، وهي متتلك م�ساهمات يف ثالث �سركات كربى تعمل يف جمال الفنادق وقطاع التعدين 

وجتارة املواد.

|  احتاد املغرب والإمارات لل�سيد البحري ال�سركة   

|  اململكة املغربية الدولة  

|  الزراعة والرثوة احليوانية وال�سمكية القطاع   

%40  | ن�سبة م�ساهمة ال�سندوق 

يقع املركز الرئي�سي لهذه ال�سركة يف مدينة اأغادير، وقد بداأت اأعمالها يف اأواخرعام 1989، كما بداأت ن�ساطها ب�ستة مراكب جمهزة لل�سيد يف اأعايل البحار، وتبلغ قدرة 

كل من هذه ال�سفن 350 طنًا، وهي جمهزة باأحدث تقنيات الك�سف عن الأ�سماك، ومتكنت ال�سركة التي ت�سوق اإنتاجها يف اأ�سواق اليابان واأوروبا الغربية من تعزيز اأ�سطولها 

و�سراء �سفن جديدة بالتمويل الذاتي.

|  دملا لال�ستثمارات ال�سياحية ال�سركة   

|  اململكة املغربية الدولة  

|  ال�سياحة القطاع  

%33.71  | ن�سبة م�ساهمة ال�سندوق 

متلك �سركة دملا فندق �سرياتون الدار البي�ساء وهو فندق من فئة اخلم�س جنوم يقع يف و�سط مدينة الدار البي�ساء. وقد افتتح الفندق الذي ي�سكل رجال الأعمال الن�سبة 

الكربى من نزلئه يف اأبريل 1988، وهو ي�سم 302 غرفة وت�سهيالت متكاملة ت�سمل عدة مطاعم.

|  النخيل للمغرب والإمارات  ال�سركة   

|  اململكة املغربية الدولة  

|  ال�سياحة القطاع   

%17  | ن�سبة م�ساهمة ال�سندوق 

متتلك �سركة النخيل للمغرب والمارات التي تاأ�س�ست يف فرباير 1987، قرية �سياحية من فئة 4 جنوم موؤلفة من 328 غرفة قرب مدينة مراك�س، وت�سم مطاعم ومقاهي 

ومرافق ترفيهية عديدة. وتقوم �سركة متاري�س التابعة ملجموعة اكور بادارة هذه القرية مبوجب عقد اإيجار حمدود املدة.

نتائج التمويل التنموي لعام 2012

|   اأ�سمنت املغرب  ال�سركة   

|  اململكة املغربية الدولة  

|  ال�سناعة القطاع  

%5.38  | ن�سبة م�ساهمة ال�سندوق 

تاأ�س�ست �سركة ا�سمنت املغرب يف عام 1972 لإنتاج ال�سمنت البورتالندي، وبداأت الإنتاج من م�سنعها الواقع يف مدينة مراك�س يف عام 1976، ويف عام 1995، بداأت 

املغرب،  الإ�سمنت يف  اأكرب منتجي  اليوم تعد من  وباتت  ال�سنة،  ال�سركة يف تنفيذ خطة تو�سع مكنتها من زيادة طاقتها الإنتاجية ال�سنوية اإىل 1,300,000 طن مرتي يف 

حيث يلبي اإنتاجها نحو 15% من احتياجات ال�سوق املحلي.

|  اأبوظبي لال�ستثمارات ال�سياحية ال�سركة   

|  جمهورية م�سر العربية الدولة  

|  ال�سياحة القطاع  

%84.28  | ن�سبة م�ساهمة ال�سندوق 

متتلك �سركة اأبوظبي لال�ستثمارات ال�سياحية التي تاأ�س�ست يف عام 1988، ثالثة فنادق من فئة 4 و 5 جنوم يف كل من القاهرة و�سرم ال�سيخ والغردقة، بالإ�سافة اإىل 

امتالك �سركة م�سر العربية للفنادق، التي تقوم بدورها بتطوير قرية �سياحية من فئة 5 جنوم يف الأق�سر.

و�سع حجر اأ�سا�س حمطة ميناء فيكتوريا لطاقة الرياح يف جمهورية �سي�سل
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|  الدرا�سات والتنمية ل�سو�سة ال�سمالية ال�سركة   

|  اجلمهورية التون�سية الدولة  

|  ال�سياحة القطاع  

%32.31  | ن�سبة م�ساهمة ال�سندوق 

تعمل هذه ال�سركة يف جمال ت�سجيع وتطوير ال�سياحة يف منطقة �سمال �سو�سة الواقعة على بعد حوايل 60 كلم جنوبي تون�س العا�سمة. وقد قامت ال�سركة التي تاأ�س�ست يف 

عام 1973، باإن�ساء جممع �سياحي متكامل يعد من اأكرب امل�ساريع ال�سياحية يف تون�س، وي�سم فنادق وفيالت و�سقق ومرفاأ �سياحي اإىل جانب نادي للجولف ومرافق ترفيهية 

اأخرى. وتعترب هذه ال�سركة اليوم اأحد اأبرز املوؤ�س�سات امل�ساهمة يف حتقيق التنمية ال�سياحية الطويلة الأمد يف تون�س.

|  ال�سبكة التون�سية لل�سيارات واخلدمات  ال�سركة   

|  اجلمهورية التون�سية الدولة   

|  ال�سيارات القطاع  

%9.3  | ن�سبة م�ساهمة ال�سندوق 

تاأ�س�ست ال�سبكة التون�سية لل�سيارات واخلدمات يف عام 1997 براأ�س مال قدره 25.5 مليون دينار تون�سي، ومت اإدراجها يف �سوق الأوراق املالية التون�سية يف عام 2007. 

“ارثيفرو”  فرعية هي  �سركات  لثالث  الأم  “ارتا�س” ال�سركة  وتعد  لها.  واخلدمة  الغيار  “رينو” وتوفري قطع  نوع  ال�سيارات اجلديدة من  بيع  ال�سركة يف  ن�ساط  يتمثل 

)ال�سبكة التون�سية لل�سيارات والبيع باجلملة(، �سركة “اداف” )ال�سيارات والتنمية(، و�سركة “اوترونيك”.

|  �سندوق ر�سملة البنوك يف اأفريقيا   ال�سركة   

|  جنوب ال�سحراء الأفريقية الدولة  

|  املحافظ اخلا�سة القطاع  

%11  | ن�سبة م�ساهمة ال�سندوق 

�سندوق ر�سملة البنوك يف اأفريقيا هو �سركة تابعة ومملوكة بالكامل ملوؤ�س�سة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدويل. وقد �ساهم �سندوق اأبوظبي للتنمية مببلغ 20 مليون 

دولر يف هذا ال�سندوق الذي يبلغ راأ�سماله 200 مليون دولر اأمريكي. وي�ستهدف ال�سندوق دعم البنوك التجارية يف الدول الأفريقية من خالل امل�ساهمات، وذلك بغر�س 

تنمية وتطوير النظام املايل للدول الأفريقية.

|  اأ�سمنت ري�سوت  ال�سركة   

|  �سلطنة عمان الدولة   

|  ال�سناعة القطاع  

%14  | ن�سبة م�ساهمة ال�سندوق 

تاأ�س�ست هذه ال�سركة يف عام 1981، وهي تنتج الإ�سمنت العادي البورتالندي، بالإ�سافة اإىل الإ�سمنت امل�ستعمل يف اآبار النفط والبوزولونا، وتقوم بت�سويق اإنتاجها يف 

�سلطنة عمان والدول املجاورة. وقد نفذت ال�سركة خطة تو�سع رئي�سية مل�ساعفة قدراتها الإنتاجية اىل788 األف طن مرتي من الإ�سمنت �سنويًا.

|   مركز املوؤمترات النم�ساوي   ال�سركة   

|  جمهورية النم�سا الدولة  

|  العقارات القطاع   

%7.5  | ن�سبة م�ساهمة ال�سندوق 

تاأ�س�س مركز املوؤمترات النم�ساوي عام 1984 يف اإطار �سراكة اأوروبية عربية تظم كل من الكويت والإمارات وال�سعودية لإن�ساء مركز للموؤمترات يف فيينا. وقد انتقلت ملكية 

م�ساهمة حكومة اأبوظبي يف املركز اإىل ال�سندوق بتاريخ 19 فرباير2008.

|  الإمارات وبنغالدي�س لال�ستثمار ال�سركة   

|  جمهورية بنغالدي�س الدولة   

|  القاب�سة القطاع  

%60  | ن�سبة م�ساهمة ال�سندوق 

تاأ�س�ست �سركة الإمارات وبنغالدي�س لال�ستثمار يف عام 1987، ومن �سمن ن�ساط هذه ال�سركة متويل املوؤ�س�سات املخت�سة باإعطاء القرو�س للم�ساريع التجارية ال�سغرية 

واملتو�سطة والتي بدورها توفر فر�س عمل كثرية ملواطني املنطقة.

نتائج التمويل التنموي لعام 2012

مدينة ال�سيخ زايد يف البحرين
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�مل�شاهمات �لر�أ�شمالية حتى عام 2012

)املبالغ باملليون درهم اإماراتي(

نسبة التملكالقطاعالدولةاسم الشركةالرقم

2%املحافظ اخلا�سةجنوب اأفريقيااإيثو�س1

الإماراتمزارع العني لالإنتاج احليواين2
الزراعة والرثوة احليوانية 

وال�سمكية
%24

100%القاب�سةال�سودانالظبي للتنمية3
82.82%القاب�سةاملغربرباب4

املغرباحتاد املغرب والإمارات لل�سيد البحري5
الزراعة والرثوة احليوانية 

وال�سمكية
%40

33.71%ال�سياحةاملغربدملا لال�ستثمارات ال�سياحية6
17%ال�سياحةاملغربالنخيل للمغرب والإمارات7
5.38%ال�سناعةاملغرباإ�سمنت املغرب8
84.28%ال�سياحةم�سراأبوظبي لال�ستثمارات ال�سياحية9
60%القاب�سةبنغالدي�سالمارات وبنغالدي�س لال�ستثمار10
32.31%ال�سياحةتون�سالدرا�سات والتنمية ل�سو�سة ال�سمالية11
9.3%ال�سياراتتون�سال�سبكة التون�سية لل�سيارات واخلدمات12
14%ال�سناعةعماناأ�سمنت ري�سوت13
7.5%العقاراتالنم�سامركز املوؤمترات النم�ساوي14
11%املحافظ اخلا�سةجنوب ال�سحراء الإفريقية�سندوق ر�سملة البنوك يف اإفريقيا15

نتائج �لن�شاط �ل�شتثماري لل�شندوق يف عام 2012

)املبالغ باملليون درهم اإماراتي(

النسبة القيمة االستثمارات 

59%5,853نقدية و ودائع لدى البنوك 
31.4%3,110حمفظة ال�سندات 

9.6%954م�ساهمات 

100%9,917املجموع 

نتائج التمويل التنموي لعام 2012

االستثمارات 

نقدية و ودائع لدى البنوك 

حمفظة ال�سندات 

م�ساهمات 

النسبة 020406080100

%31.4

%9.6

%59

فندق بوملان يف مراك�س املغرب
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4
المسؤولية االجتماعية

م�شروع طريق كابول – جمهورية �أفغان�شتان �لإ�شالمية 

قام ال�سندوق بتمويل م�سروع لتو�سعة واإعادة تاهيل 3 طرق رئي�سية بطول 

17 كيلومرتًا وبناء عدة ج�سور يف كابول، انطالقًا من اإميانه باأهمية وجود 
وت�سهيل  املختلفة  القت�سادية  الأن�سطة  حتفيز  يف  منا�سبة  طرق  �سبكات 

الأمطار  ملياه  م�سارف  اإن�ساء  امل�سروع  �سمل  كما  والب�سائع.  النا�س  انتقال 

وممرات للم�ساة اإىل جانب جتميل الطرق. 

دعم قطاع التعليم العايل يف الإمارات 

دعم التطور الفكري والجتماعي للمكفوفني 

دعم مبادرات موؤ�س�سة خليفة لالأعمال الإن�سانية 

توفري الدعم مل�ساريع �سندوق الزكاة 

44
45
45
45



وا�سل �سندوق اأبوظبي للتنمية خالل عام 2012، تنفيذ اأن�سطة ومبادرات نوعية ترمي اإىل امل�ساهمة بفعالية يف دعم موؤ�س�سات خريية وتعليمية واجتماعية يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة، بالتزامن مع دوره الن�سط يف دعم الربامج وامل�ساريع التنموية والجتماعية يف الدول النامية.

فعلى الرغم من اأن الهدف الأ�سا�سي لل�سندوق يتمثل يف تقدمي القرو�س التنموية واإدارة املنح املقدمة من احلكومة للدول النامية، اإل اأنه يحر�س على اعتماد 

نهج يحتذى به يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية، من خالل التزامه بامل�ساركة بفعالية يف تعزيز م�سرية التنمية يف الدولة، يف توجه يوؤكد مت�سكه بجذوره والتزامه 

جتاه املجتمع الذي ين�سط من خالله.

الإجتماعية  للم�سوؤولية  رائدة  اإ�سرتاتيجية  الإطار  تبنى يف هذا  انف�ساله عن جمتمعه، حيث  اإىل  توؤد  الإمارات، مل  ال�سندوق خارج دولة  ن�ساطات  تركز  اإن 

انطالقًا من اإميانه بواجباته كموؤ�س�سة وطنية رائدة، والتزامه بلعب دور فعال يف اجلهود املبذولة لالرتقاء بالإن�سان وبناء جمتمع منفتح يت�سدر قائمة الدول 

املتقدمة تكنولوجيًا واقت�ساديًا.

وقد �سهد عام 2012 قيام �سندوق اأبوظبي للتنمية بتقدمي دعم مايل اإىل العديد من الهيئات واملوؤ�س�سات الوطنية، �سملت �سمن القطاع التعليمي كاًل من 

كليات التقنية العليا وجامعة زايد وجامعة ال�سوربون، يف حني �سملت �سمن قطاع الهيئات اخلريية والجتماعية كال من موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية 

وموؤ�س�سة خليفة لالأعمال الإن�سانية و�سندوق الزكاة.

 

دعم �لتطور �لفكري و�لجتماعي للمكفوفني 

قدم ال�سندوق دعمًا ماديًا ل�سالح موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية 

اأن�سطة املوؤ�س�سات الإن�سانية التي تهتم  متا�سيًا مع جهوده امل�ستمرة لدعم 

بذوي الحتياجات اخلا�سة وت�ساهم يف بناء م�ستقبل اأف�سل لهم من خالل 

العمل على دجمهم يف املجتمع.

وقد ا�ستهدفت هذه املبادرة دعم م�سابقة الق�سة الق�سرية املقروءة بطريقة 

دعم  ي�ساهم  حيث   ،2012 لعام  ال�ساد�سة  دورتها  يف  للمكفوفني  برايل 

لالأطفال  والجتماعي  الفكري  التطور  تعزيز  امل�سابقة يف  لهذه  ال�سندوق 

من ذوي الإعاقة الب�سرية، وهو ما يج�سد التزامه بدعم املوؤ�س�سات املحلية 

وم�ساندتها على موا�سلة ر�سالتها الإن�سانية.

دعم مبادر�ت موؤ�ش�شة خليفة لالأعمال �لإن�شانية

ت�سطلع  التي  الإن�سانية  للمبادرات  دعمه  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  وا�سل 

بها موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�سانية، يف اإطار جهوده 

يف  املحلية  العام  النفع  موؤ�س�سات  مع  التعاون  عالقات  لتعزيز  املتوا�سلة 

البالد وتقدمي الدعم ملبادراتها التنموية، وب�سكل خا�س تلك التي ت�ستهدف 

مواجهة  على  الإماراتي  املجتمع  داخل  ال�سعيفة  ال�سرائح  بقدرة  الرتقاء 

ظروف احلياة ال�سعبة وتوفري املتطلبات الأ�سا�سية لهم.

وقد قام ال�سندوق يف هذا الإطار بتقدمي دعم مادي اإىل موؤ�س�سة خليفة بن 

زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�سانية بهدف دعم م�سروع امل�ساعدات العينية 

للطلبة املحتاجني يف املدار�س احلكومية، والرامي اإىل تذليل العوائق املادية 

اأمامهم ليتمكنوا من حتقيق اأف�سل النتائج علميًا.

توفري �لدعم مل�شاريع �شندوق �لزكاة

قدم �سندوق اأبوظبي للتنمية م�ساهمة مالية لتعزيز موارد �سندوق الزكاة 

املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  والجتماعية يف  ودعم جهوده اخلريية 

الأرامل  حاجات  وتلبية  املحتاجة  لالأ�سر  امل�ساعدات  تقدمي  فيها  مبا 

والأيتام وغريهم.

خدمة  يف  ن�ساطًا  اخلريية  املوؤ�س�سات  اأكرث  من  الزكاة  �سندوق  ويعد 

الق�سايا الإن�سانية امللحة حمليًا، حيث يقوم باإدارة اأموال الزكاة مبا يحقق 

التكافل والرتاحم الجتماعي بني اأفراد املجتمع وي�ساهم يف تعزيز قدرة 

ال�سرائح ال�سعيفة على مواجهة الظروف املعي�سية وتوفري متطلبات احلياة 

الأ�سا�سية لهم مبا ي�ساهم يف حتقيق التنمية الجتماعية يف الدولة.

 ا�ستقبال وفد من جامعة ال�سوربون

   م�ساهمة ال�سندوق ل�سندوق الزكاة 

جمال  يف  به  يحتذى  نهجًا  �ل�شندوق  “يعتمد 
�مل�شوؤولية �لجتماعية، �نطالقًا من �إميانه 

بو�جباته كموؤ�ش�شة وطنية ر�ئدة ت�شارك بفعالية 

يف تعزيز م�شرية �لتنمية يف دولة �لإمار�ت”

المسؤولية االجتماعية

دعم قطاع �لتعليم �لعايل يف �لإمار�ت 

اأبوظبي  �سندوق  عليها  يركز  التي  القطاعات  اأبرز  اأحد  التعليم  ي�سكل 

للتنمية، لي�س فقط على م�ستوى الدول النامية، واإمنا اأي�سًا يف دولة الإمارات 

التي  الرفيعة  الجتماعية  امل�سوؤولية  مفاهيم  مع  متا�سيًا  املتحدة،  العربية 

ال�سندوق  قام   الإطار  هذا  ويف  وعملياته.  اأن�سطته  خمتلف  يف  يعتمدها 

بتقدمي م�ساهمة مادية لعدد من موؤ�س�سات التعليم العايل على �سبيل املثال 

كليات التقنية العليا وجامعة زايد لدعم جهودها احليوية لالرتقاء بالتعليم 

املواطنني  اأعداد متزايدة من  وتخريج  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  يف 

لي�ساهموا بفعالية يف م�سرية التقدم والزدهار.

دولة  حكومة  ا�سرتاتيجية  مع  ال�سندوق  قدمه  الذي  الدعم  ويتما�سى 

الإمارات التي ت�سع التعليم �سمن �سدارة اأولوياتها، بالنظر اإىل اأهمية هذا 

القطاع يف تعزيز عملية التنمية والتطور بالدولة.  

اأبرز  من  نخبة  مع  وثيقة  عالقات  بناء  على  ال�سندوق  يحر�س  كما 

ت�سمل  عديدة  جمالت  يف  التعاون  ت�سمل  البالد  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات 

الرامية  والن�ساطات  الأكادميية  الأبحاث  برامج  بدعم  ال�سندوق  قيام 

لتعزيز قدرات الطالب والرتقاء ب�سبل حت�سيل العلوم اجلامعية، وكذلك 

اجلامعيني،  للخريجني  ال�سندوق  يوفرها  التي  العمل  بفر�س  التعريف 

اأف�سل املوؤ�س�سات التي توفر  خا�سة واأنه بات يتمتع مبكانة متميزة �سمن 

العاملني  ومعارف  ومهارات  قدرات  تنمية  على  حتفز  مثالية  عمل  بيئة 

وتطورهم املهني، ما جعل منه اأحد اأبرز املوؤ�س�سات التي ي�سعى اخلريجون 

اجلامعيون اإىل اللتحاق بها. 

ومتا�سيًا مع ذلك قام وفد من جامعة ال�سوربون بزيارة اإىل مقر ال�سندوق 

لالإطالع على طبيعة عمله والتعرف على ما حتتاجه �سوق العمل املحلية من 

الدولة احلكومية  وموؤ�س�سات  للتن�سيق بني اجلامعة  تخ�س�سات يف خطوة 

عمل  اآلية  حول  تف�سيليًا  عر�سًا  اللقاء  خالل  ال�سندوق  وقدم  واخلا�سة. 

تعريفية  بجوله  الوفد  لقيام  بالإ�سافة  الت�سغيلي  ون�ساطه  ال�سندوق 

واأق�سامه املختلفة لالإطالع والتعرف على  اإدارات ال�سندوق  �سملت جميع 

ال�سندوق واإمكانياته بطريقة اأ�سمل.

م�ساهمة ال�سندوق جلامعة زايد 
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�إنتاج �لطاقة �لكهربائية بو��شطة �لرياح – جمهورية �شي�شل 

يج�سد هذا امل�سروع احليوي دور ال�سندوق يف اإحداث نقلة نوعية يف الدول 

اإىل  التحول  �سي�سل من  ي�ساهم يف متكني جمهورية  بها، حيث  ين�سط  التي 

الطاقات املتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية. وي�سمل امل�سروع توريد وتركيب 

 6 اإىل   4 بني  الإنتاجية  طاقاتها  ترتاوح  هوائية  مراوح  حقول   8 واإن�ساء 

ميغاوات من الكهرباء يف عدة مناطق خمتلفة من جزيرة ماهي.
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اأن�سطته  وتطوير  باأدائه  الرتقاء  وموا�سلة  النامية،  للدول  الإمنائية  امل�ساعدات  فعالية  لتعزيز  الرامية  ا�سرتاتيجيته  اإطار  ويف  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  يقوم 

وعملياته، اإىل تطوير عالقات عمل و�سراكة وثيقة مع العديد من املوؤ�س�سات العاملية والإقليمية، اإىل جانب تنظيم اأحداث وفعاليات متنوعة ت�ساهم يف تبادل 

اخلربات واملهارات وترويج اأف�سل املمار�سات.

و�سهد عام 2012 قيام ال�سندوق بتنظيم عدة اأحداث نوعية من اأبرزها حلقة نقا�سية حول نتائج منتدى بو�سان والتي مت خاللها بحث �سبل حت�سني الأثر العام 

للربامج الإمنائية التي تنفذها هيئات وموؤ�س�سات اإماراتية على م�ستوى العامل. وفيما يلي ا�ستعرا�س موجز لعدد من الفعاليات التي نظمها ال�سندوق خالل 

العام.

الصندوق وعالقاته مع المؤسسات التنموية
توطيد عالقات �لتعاون مع “�أوفيد”

العون  املتحققة من  النتائج  وتعظيم  النامية،  الدول  التنمية يف  والدولية يف دعم  الإقليمية  الإمنائي  العون  التن�سيق مع موؤ�س�سات  باأهمية  اإميانه  انطالقًا من 

للبلدان  القت�سادية  التنمية  امل�سرتك يف جمال دعم  التعاون  تو�سيع  “اأوفيد” على  الدولية  للتنمية  الأوبك  و�سندوق  للتنمية  اأبوظبي  اتفق �سندوق  التنموي، 

النامية، وتن�سيق التمويل فيما بينهما لتعزيز فعالية ا�ستخدام املوارد والكفاءات والقدرات املتاحة.

وياأتي هذا التفاق يف اإطار ا�سرتاتيجية �سندوق اأبوظبي للتنمية لتعزيز التعاون مع املوؤ�س�سات التنموية الإقليمية والعاملية، لتحقيق الأهداف امل�سرتكة املتمثلة يف 

الق�ساء على الفقر يف الدول النامية ورفع امل�ستوى املعي�سي ل�سكانها ومتكينهم باللحاق بركب التنمية القت�سادية والجتماعية.

و�سمل التفاق املربم مع �سندوق الأوبك للتنمية الدولية “اأوفيد” تطوير التعاون يف جمالت خمتلفة ت�سمل مبادرة القمة الثالثة لأوبك حول الطاقة للفقراء، دور 

و�سائل التمويل املختلفة يف الق�ساء على فقر الطاقة وبرامج القطاع اخلا�س، بالإ�سافة اإىل تبادل اخلربات والزيارات بني املوؤ�س�ستني.

 

تعزيز �لعالقات �لثنائية مع بنك �لتنمية �لآ�شيوي

قام �سندوق اأبوظبي للتنمية، ويف اإطار جهوده الدوؤوبة لتعزيز فعالية امل�ساعدات الإمنائية للدول النامية، بتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الآ�سيوي لتفعيل 

التعاون بني اجلانبني وو�سع اأطر التمويل امل�سرتك مل�ساريع تنموية يف الدول امل�ستهدفة. 

اإىل حتقيق املزيد من الفعالية يف تقدمي العون امل�سرتك للدول النامية ودعم عملية التنمية امل�ستدامة عن طريق ال�ستخدام الأمثل للموارد  وتهدف املذكرة 

والكفاءات والقدرات املتوافرة لدى املوؤ�س�ستني بهدف تن�سيق التمويل فيما بينهما، وتركيزه على القطاعات احليوية مثل النقل، الطاقة، اخلدمات الجتماعية، 

التجارة، التعليم وال�سحة. 

وتتما�سى ال�سراكة اجلديدة مع بنك التنمية الآ�سيوي مع ا�سرتاتيجية ال�سندوق لتوطيد العالقات الدولية مع املنظمات التي تعمل يف جمال متويل امل�سروعات 

الإمنائية، حيث حددت املذكرة الأطر الرئي�سية ملجالت التعاون من اأجل حتقيق الأهداف امل�سرتكة بفعالية اأكرث.

ون�ست التفاقية على التن�سيق حول امل�ساريع والأن�سطة واملبادرات الإقليمية امل�سرتكة يف الدول النامية وخا�سة يف القارة الآ�سيوية، وذلك من اأجل تو�سيع نطاق 

التمويل امل�سرتك الالزم لتلك الدول وامل�ساهمة يف حتقيق اأهدافها التنموية. كما تتيح لكال املوؤ�س�ستني تبادل املعلومات واملعارف واخلربات املتوافرة مما �سيعزز 

فعالية اجلهود املبذولة لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف الدول النامية.

بحث �شبل �لتعاون بني �ل�شندوق و�لفلبني

يف اإطار حر�سه على ر�سد ومتابعة خمتلف التطورات يف الدول النامية، وحتديد فر�س ال�ستثمار والتمويل للم�ساريع التنموية والتي من �ساأنها اأن حتقق التنمية 

القت�سادية والجتماعية املن�سودة فيها، بحثت اإدارة ال�سندوق عالقات التعاون مع الفلبني، و�سبل تعزيزها يف خمتلف املجالت، خالل زيارة ملقر ال�سندوق قام 

بها وفد فلبيني رفيع برئا�سة معايل وزير التجارة وال�سناعة الفلبيني هون غريغوري �سانتو، و�سعادة ال�سفري الفلبيني لدولة الإمارات نعمة برن�سي�سا.

وقد اأ�ساد رئي�س الوفد الفلبيني مببادرة دولة الإمارات وحر�س القيادة لتحقيق التنمية، وت�سامنها ملواجهة التحديات التي تواجه الدول النامية.

 

جتديد �لتعاون مع �لبنك �لدويل

جدد �سندوق اأبوظبي للتنمية وللعام الرابع على التوايل تعاونه مع البنك الدويل، من خالل عقد �سل�سلة من الدورات التدريبية املهنية الرامية لتطوير وحت�سني 

عمليات ال�سندوق الداخلية وذلك مبا يخدم اأهدافه التنموية، واإك�ساب العاملني فيه خربات ومهارات نوعية جديدة تعزز من معارفهم وم�ستويات اأدائهم، اإىل 

جانب اإتاحة املجال اأمامهم لتبادل اخلربات والطالع على اأف�سل املمار�سات.

ومت مبوجب هذا التعاون تنظيم دورة بعنوان “الإدارة الإئتمانية يف امل�ساريع التنموية” �سارك بها عدد من موظفي ال�سندوق وموؤ�س�سات حكومية وخا�سة يف 

الدولة، اإىل جانب ممثلي وموظفي بع�س �سناديق التمويل التنموية. وتناولت الدورة اأهم ال�سيا�سات واملمار�سات القانونية الدولية املتبعة يف البنك الدويل 

واملتعلقة بقانون امل�سرتيات فيما يخ�س امل�ساريع التنموية، بالإ�سافة اإىل تعريف امل�سرتكني مبراحل تقدمي العطاءات واملناق�سات وطريقة تقييمها بناءًا على 

معايري ت�سمن المتثال القانوين وطريقة اختيار ال�ست�ساريني. وكان �سندوق اأبوظبي للتنمية قد نظم خالل الثالث �سنوات املا�سية دورات خمتلفة حول حتليل 

وتقييم امل�ساريع بالتعاون مع البنك الدويل. 

 

حلقة نقا�شية حول نتائج موؤمتر بو�شان ب�شاأن فعالية �مل�شاعد�ت  

نتائج موؤمتر  العربية املتحدة حلقة نقا�سية ملناق�سة  بالتعاون مع مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات  للتنمية  اأبوظبي  نظم �سندوق 

بو�سان واأثرها على برامج امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية، بهدف حت�سني الأثر العام للربامج الإمنائية التي تنفذها هيئات وموؤ�س�سات اإماراتية على 

م�ستوى العامل. 

الإن�سانية  امل�ساعدات  جمايل  يف  عاملة  اإماراتية  موؤ�س�سات  من  م�سوؤولون  وح�سرها  اأبوظبي،  يف  ال�سندوق  مقر  يف  اأقيمت  التي  احللقة  وناق�ست 

والتنموية، الطرق والو�سائل التي ميكن اأن تتبعها اجلهات املانحة الإماراتية للتما�سي مع املعايري العاملية، كذلك �سبل اإقامة �سراكات دولية ت�سمن 

التقدم نحو فعالية الربامج التنموية اإىل جانب العديد من الق�سايا احليوية، مبا فيها التحول من الرتكيز على “فعالية امل�ساعدات” اإىل الرتكيز على 

“فعالية التنمية” يف البلدان التي ُتقدم اإليها امل�ساعدات، وت�سجيع التن�سيق بني اجلهات املانحة والبلدان ال�سريكة ل�سمان حتقيق نتائج اإيجابية يف 
عملية التنمية امل�ستدامة داخل هذه البلدان.

واأكد امل�ساركون التزام دولة الإمارات باأن تظل �سباقة دائمًا يف مبادراتها لتبني جهد دويل يف خمتلف جمالت التنمية من خالل موؤ�س�ساتها التنموية 

واخلريية الرائدة يف جمال امل�ساعدات الدولية.

وكان منتدى بو�سان قد اأو�سى مبراعاة �سفافية عملية توثيق ور�سد الربامج التنموية امل�سرتكة وتقدمي امل�ساعدات على عدة �سنوات، والعمل على 

تفادي ت�ستت جهود امل�ساعدات، كما دعا اإىل اإقامة “�سراكة عاملية من اأجل التعاون” ت�سم جميع امل�ساركني يف التعاون الإمنائي.

 

 األحداث والفعاليات 

حلقة نقا�سية حول نتائج موؤمتر بو�سان
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الفعاليات الداخلية للصندوق
تنظيم ندو�ت وحما�شر�ت دينية خالل �شهر رم�شان

نظم ال�سندوق، ويف اإطار جهوده لتفعيل التوا�سل الداخلي مع موظفيه، �سل�سلة من املحا�سرات والندوات الدينية احتفاًء ب�سهر رم�سان املبارك وذلك بالتن�سيق 

مع الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف.

واألقى تلك املحا�سرات التي ا�ستهدفت توعية املوظفني بالعديد من املوا�سيع ذات ال�سلة باأحكام و �سرائع الدين الإ�سالمي، عدد من اأ�سحاب الف�سيلة العلماء 

من �سيوف �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”.

�حلفل �ل�شنوي ملوظفي �ل�شندوق

�سكل احلفل ال�سنوي ملوظفي �سندوق اأبوظبي للتنمية، منا�سبة مثالية لالحتفال بالإجنازات املتحققة، وتكرمي وتقدير اجلهود البناءة لطاقم املوظفني الذين 

�ساهموا ب�سكل حيوي يف تر�سيخ مكانة ال�سندوق �سمن �سدارة املوؤ�س�سات التنموية العريقة. 

 وقد مت خالل احلفل الذي اأقيم يف مقر ال�سندوق �سمن اأجواء �سادتها روح الفريق والعائلة الواحدة، تكرمي نخبة من املوظفني املتميزين واملوهوبني واأع�ساء 

اللجان والفرق العاملة. كما مت عر�س فيلم ي�ستعر�س م�سرية �سندوق اأبوظبي للتنمية واإجنازاته منذ تاأ�سي�سه وعلى مدار 40 عامًا.

اإدارة ال�سندوق خاللها التزامها بتنفيذ برامج ومبادرات مكثفة لتطوير خربات العاملني وتوفري بيئة عمل مثالية ت�ساعد على  و�سكل احلفل منا�سبة اأكدت 

التطوير والبتكار.

 

غر�س �شجرة �لحتاد 

يف اإطار احتفالت الدولة باليوم الوطني الـ 41، والتي �سكلت احتفال مب�سرية حافلة بالإجنازات التنموية الفريدة التي حققتها دولة الإمارات العربية املتحدة 

يف ظل قيادتها الر�سيدة، قام العاملون يف �سندوق اأبوظبي للتنمية بغر�س “�سجرة الإحتاد” يف باحة ال�سندوق، جتاوبًا مع املبادرة التي اأطلقها �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بهذه املنا�سبة الكرمية.

وجت�سد هذه امل�ساركة مفاهيم النتماء والولء واملعاين الوطنية يف نفو�س املوظفني جتاه الدولة وقيادتها الر�سيدة، حيث تعك�س مبادرة �سجرة الحتاد حب 

الإمارات وتعزز مبادئ روح الحتاد والعزة والت�سامح والقيم النبيلة.

 
الصندوق ومشاريع الطاقه المتجددة 

يف اإطار التزام �سندوق اأبوظبى للتنمية بدعم قطاع الطاقة املتجددة بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة املتجددة )اآيرينا(، اأطلقت اآيرينا يف 11 

نوفمرب 2012 الدورة الأوىل لتلقي طلبات التمويل للم�ساريع يف قطاع الطاقات املتجددة.

وكان ال�سندوق قد التزم بتقدمي قرو�س بقيمة 183 مليون درهم �سنويًا وملدة �سبع �سنوات، ل�سالح تطوير موارد الطاقة املتجددة يف الدول النامية متا�سيًا 

مع روؤيته باأهمية الطاقة النظيفة يف تعزيز التنمية امل�ستدامة يف هذه الدول، واحلد من الآثار ال�سلبية للتغريات املناخية على بيئتها.

وقد عملت اإدارة ال�سندوق بالتعاون مع وكالة اآيرينا على �سياغة املعايري التي �سيتم اعتمادها يف اختيار امل�ساريع امل�ستفيدة من التمويالت، حيث �سيتم انتقاء 

قائمة خمت�سرة من امل�ساريع التي تلبي هذه املعايري قبيل نهاية الربع الأول من عام 2013، متهيدًا لدرا�سة تفا�سيل امل�ساريع املقرتحة واختيار املنا�سب منها 

بحلول نهاية دي�سمرب 2013.

 

 األحداث والفعاليات 

ال�سندوق ي�ستلم �سهادة اليزو 2008-9001 لنظام اإدارة اجلودة

امل�ساركة بغر�س �سجرة ال حتاد
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ميناء طنجة – اململكة املغربية

حتفيز  يف  للم�ساهمة  امليناء  هذا  اإن�ساء  بتمويل  واحلكومة  ال�سندوق  قام 

عملية التنمية القت�سادية والجتماعية باململكة املغربية من خالل تن�سيط 

ويعترب هذا  العمل.  املزيد من فر�س  والتجارية وخلق  القت�سادية  احلركة 

اأكرب واأعمق ميناء  40 كيلومرتًا من مدينة طنجة،  امليناء املقام على بعد 

اأفريقي، ويعد اأبرز مناف�س مليناء اجلزيرة اخل�سراء يف اإ�سبانيا.  



التوزيع الجغرافي إلجمالي مشاريع الصندوق التنموية لغاية عام 2012
)املبالغ باملليون درهم اإماراتي(

النسبة املئويةقيمة املشاريععدد املشاريعاملنطقة

77.40%14811,533.28الدول العربية

9.30%471,413.66الدول الأفريقية

9%241,380.54الدول الآ�سيوية

4.30%7572.95الدول الأخرى

100%22614,900.43اجملموع

التوزيع القطاعي إلجمالي مشاريع الصندوق التنموية لغاية عام 2012
)املبالغ باملليون درهم اإماراتي(

النسبة املئويةقيمة التمويلعدد املشاريعالقطاع 

16.50%362,463.66الزراعة والري وا�ست�سالح الأرا�سي

21%493,159.63الكهرباء واملياه

7.60%191,142.03الإ�سكان 

27.60%514,059.25النقل واملوا�سالت

14%302,082.58ال�سناعة والتعدين

4.30%16638.23اخلدمات الجتماعية وال�سحية

9%251,355.05الأخرى

100%22614,900.43اجملموع 

القطاع 

الزراعة والري وا�ست�سالح الأرا�سي

الكهرباء واملياه

الإ�سكان 

النقل واملوا�سالت

ال�سناعة والتعدين

اخلدمات الجتماعية وال�سحية

الأخرى

النسبة املئوية020406080100

املنطقة

الدول العربية

الدول الأفريقية

الدول الآ�سيوية

الدول الأخرى

النسبة املئوية020406080100
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%4.30

%9
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التوزيع الجغرافي إلجمالي مشاريع الحكومة التنموية لغاية عام 2012
)املبالغ باملليون درهم اإماراتي(

النسبة املئويةقيمة املشاريععدد املشاريعاملنطقة

78.31%6710,542.01الدول العربية

5.83%11785.11الدول الأفريقية

15.58%172,097.59الدول الآ�سيوية

00.28%136.58الدول الأخرى

100%9613,461.29اجملموع

املنطقة

الدول العربية

الدول الأفريقية

الدول الآ�سيوية

الدول الأخرى

النسبة املئوية020406080100

التوزيع القطاعي إلجمالي مساهمات واستثمارات الصندوق
)املبالغ باملليون درهم اإماراتي(

النسبة املئوية القطاعالرقم

31.25% الفنادق و ال�سياحة1

4.15%الزراعة والرثوة احليوانية وال�سمكية2

18.40% ال�سناعة3

8.32% التجارة4

24.48% ال�سركات القاب�سة5

 4.92%املحافظ اخلا�سة6

 8.48% العقارات7

100%اجملموع

القطاع

 الفنادق و ال�سياحة

الزراعة والرثوة

 احليوانية وال�سمكية

 ال�سناعة

 التجارة

 ال�سركات القاب�سة

املحافظ اخلا�سة

 العقارات

النسبة املئوية020406080100
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%78.31

%5.83

%31.25

%18.40

%4.15

%8.32

%24.48

%4.92 

%8.48 

%15.58

%00.28
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التزامات ومسحوبات الصندوق
)املبالغ باملليون درهم اإماراتي(

إجمالي القروضاملنطقة
إجمالي مسحوبات 

القروض
إجمالي املنحالرصيد

إجمالي 
مسحوبات املنح

الرصيد

10,826.939,160.681,666.25706.35537.59168.76الدول العربية

1,319.80821.15498.6593.8693.8600.00الدول الأفريقية

1,227.37943.39283.98153.17150.143.03الدول الآ�سيوية

572.95447.29125.6600.0000.0000.00الدول الأخرى

13,947.0511,372.512,574.54953.38781.59171.79املجموع

التزامات ومسحوبات الحكومة 
)املبالغ باملليون درهم اإماراتي(

إجمالي القروضاملنطقة
إجمالي مسحوبات 

القروض
إجمالي املنحالرصيد

إجمالي 
مسحوبات املنح

الرصيد

3,209.153,209.010.147,332.875,497.741,835.13الدول العربية

583.81583.8100.00201.3093.99107.31الدول الأفريقية

4.004.0000.002,093.59423.561,670.03الدول الآ�سيوية

00.0000.0000.0036.5736.5700.00الدول الأخرى

3,796.963,796.820.149,664.336,051.863,612.47املجموع 

التوزيع القطاعي إلجمالي مشاريع الحكومة التنموية لغاية عام 2012
)املبالغ باملليون درهم اإماراتي(

النسبة املئويةقيمة التمويلعدد املشاريعالقطاع 

9.07%91,220.65الزراعة والري وا�ست�سالح الأرا�سي

4.69%5631.73الكهرباء واملياه

20.44%142,751.70الإ�سكان 

14.64%161,970.63النقل واملوا�سالت

10%61,342.51ال�سناعة والتعدين

10.86%251,462.22اخلدمات الجتماعية وال�سحية

30.30%214,081.85الأخرى

100%9613,461.29اجملموع

القطاع 

الزراعة والري وا�ست�سالح الأرا�سي

الكهرباء واملياه

الإ�سكان 

النقل واملوا�سالت

ال�سناعة والتعدين

اخلدمات الجتماعية وال�سحية

الأخرى

النسبة املئوية020406080100
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%9.07

%4.69

%20.44

%14.64

%10

%10.86

%30.30
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إجمالي التزامات القروض والمنح 
)املبالغ باملليون درهم اإماراتي(

السنة
إجمالي التزامات قروض 

الصندوق
إجمالي التزامات منح 

الصندوق
إجمالي التزامات قروض

 احلكومة 
إجمالي التزامات منح

 احلكومة 
رأس املال 
املدفوع

8 مليار201213,947.05953.383,796.969,664.33

مليار3,796.969,662.93 201113,752.14758.48  8

مليار201013,100.88743.443,796.969,451.64  6,381

مليار200912,076.22750.593,814.0210,154.01  6

مليار200811,597.77722.474,089.493,796.82  6
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