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التعاون 
التعاون دون حدود، وإظهار الرعاية واحترام لوجهات نظر اآلخرين، وتشجيع إنجازات 

الفرق.

 اإلبداع
البحث الدائم للتحسين والتركيز على إيجاد الحلول للمشاكل، وتبني الموقف اإليجابي 

 مع المتغيرات.

 االلتزام
االلتزام باألداء المتميز وبالمعايير األخالقية العالية والعزم على تحقيق األهداف.

 الكفاءة
تشجيع المبادرات التطويرية لدى األفراد، ودعم الثقة في قدراتهم الفردية، وإنماء 

المهارات والمعرفة المشتركة.

رؤيتنا
أن نكون نموذجًا يحتذى به في تقديم العون التنموي لتقليل الفقر العالمي.

لتنا رسا
مساعدة الدول النامية لتحقيق النمو االقتصادي المستدام وتقليل الفقر بتقديم الموارد المالية وتكوين 

الشراكات في القطاعين العام والخاص وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان فعالية اإلعانات.

قيمنا
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نظــرة عامة
ُأنشئ صندوق أبوظبي للتنمية عام 1971 كمؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتقديم 

المساعدات الخارجية لتمويل مشاريع تنموية تهدف إلى تحقيق التنمية االقتصادية واإلجتماعية في 

الدول النامية بهدف مساعدتها على تخطي العقبات التي تواجهها وصواًل إلى تحسين مستوى حياة 

شعوبها.

ويعمل الصندوق على تقديم قروض ميسرة للدول النامية فضاًل عن إدارة المنح التي تقدمها حكومة 

أبوظبي لتلك الدول والتي تركز على المشاريع التنموية.

كما يقوم الصندوق بأنشطة استثمارية ترتكز على االستثمار بحصص في شركات منتقاة في الدول 

النامية، بحيث تساهم بفاعلية في تعزيز التنمية االقتصادية في الدول المعنية، وتلعب في الوقت 

نفسه دورًا محوريًا في دعم وتنويع موارد الصندوق المستقبلية، إلى جانب إدارة السيولة المتاحة لتحقيق 

إيرادات إضافية من خالل استثمارها في أدوات مالية متنوعة كالودائع والسندات.

حقائــق وأرقام

15 يوليو 1971
تأسس الصندوق

83 مليار درهم
مجموع التمويالت واالستثمارات

16 مليار درهم
رأس مال الصندوق

88
دولة مستفيدة

536
مشروعًا تنمويًا

أبوظبي
مقر  الصندوق

طاقة الرياح - سيشل
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النشــاط التشــغيلي

استثمارات الصندوق

3 مليارات درهم

التمويــل التنمــوي 
يأتي التمويل التنموي ضمن أولويات أنشطة الصندوق الرامية إلى تحقيق مساهمة ملموسة وفّعالة 

في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدول النامية، ومن أشكال التمويل الذي يقدمه الصندوق:

القروض الميســرة 
يقدم الصندوق القروض التنموية الميسرة لتمويل مشاريع تستهدف 

قطاعات حيوية في الدول النامية لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية.

إدارة المنــح الحكوميــة
يدير الصندوق المنح المقدمة من حكومة أبوظبي والمخصصة لمشاريع 

تنموية في الدول النامية، ويشرف على متابعة وتنفيذ تلك المشاريع.

إدارة الســيولة
يستثمر الصندوق في شركات منتقاة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في 

الدول النامية، وتتفاوت نسبة تملك الصندوق في تلك الشركات بحصص تتراوح 

بين الملكية التامة أو الجزئية.

المســاهمات الرأســمالية
ترتكز ادارة السيولة على االسثمار في أدوات مالية تتمتع بالمرونة واألمان 

كالسندات والودائع المصرفية والصكوك، بهدف تحقيق عوائد مجزية وسداد 
االلتزامات المالية في الوقت المناسب. شراكة مع القطاع العام  أو الخاص.

االستثمارات
يدير الصندوق استثمارات متنوعة بهدف تعزيز موارده وإيراداته المالية ولضمان استمرارية 

واستدامة نشاطه الرئيسي المتمثل في تقديم العون التنموي، وينقسم النشاط االستثماري 
في إلى شقين وهما:

12
37 مليار درهم 

حجم قروض الصندوق

43 مليار درهم
قيمة المنح الحكومية

3 مليارات درهم
استثمارات الصندوق

يستثمر الصندوق في
15 شركة

4 محافظ استثمارية

مصنع تشيتاكونغ - بنغالديش
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الدول المســتفيدة

دولة عربية

363 مشروعًا

19

28

بقيمة
60.5 مليار درهم دولة آسيوية

26

دولة أفريقية

76 مشروعًا
بقيمة

3.5 مليار درهم

15
دولة أوروبية وأمريكا

الالتينية
26 مشروعًا71 مشروعًا بقيمة

بقيمة5 مليار درهم
11 مليار درهم
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1971
تأسس الصندوق عام 1971، 

وترأس صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان إدارة 

المجلس منذ تأسيسه ولغاية 
عام 2003

1974
 رفع رأس المال 

 من 500 مليون درهم 
إلى ملياري درهم

2009
عقد شراكة مع الوكالة 
الدولية  ”آيرينا“ بقيمة 
1.28 مليار درهم لتمويل 
مشاريع تنموية 

1973
البدء بتلقي طلبات 
تمويل المشاريع
التنموية

1981
مرور 10 سنوات على 
التأسيس، و40 دولة 
2001مستفيدة

مرور 30 سنة على 
التأسيس، و51 دولة 
مستفيدة

2014
احتلت دولة اإلمارات المرتبة 

األولى عالميا كأكبر جهة مانحة 
دوليًا للمساعدات اإلنمائية واحتل 

الصندوق المرتبة الثانية على 
مستوى الدولة من حيث حجم 

المساعدات

2016
انضمام الصندوق كعضو 

مؤسس في صندوق العيش 
والمعيشة بمساهمة بلغت 

184 مليون درهم

2013
إدارة منح دولة اإلمارات 
لألردن والمغرب والبحرين 
بقيمة 19 مليار درهم

مشروع طريق سوما - غامبيا

2015
اإلمارات عضو مؤسس في البنك 
اآلسيوي لإلستثمار في البنية 
التحتية والصندوق يمثل الدولة

10
YEARS

2012
 توقيع مذكرة تفاهم مع

بنك التنمية اآلسيوي

1993
تغيير المسمى من 

صندوق أبوظبي لإلنماء 
االقتصادي  العربي إلى 

المسمى الحالي

مســيرة الصندوق
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المســاهمات الرأســمالية
يستثمر صندوق أبوظبي للتنمية في شركات استثمارية مع القطاع العام والخاص في الدول النامية، ويمتلك 

الصندوق نسب متفاوته في تلك الشركات والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز النمو االقتصادي وخلق وظائف 

جديدة في هذه الدول، ويصل عدد الشركات التي يساهم فيها الصندوق الى 19 شركة تنتشر في عدة دول 

في أفريقيا وآسيا، وتغطي هذه االستثمارات قطاعات الزراعة، الصيد البحري، السياحة، الفنادق، الصناعة، 

العقارات، المحافظ الخاصة، االتصاالت والنفط والغاز.

اإلمارات24.6%مزارع العين لالنتاج الحيواني

اإلمارات0.3%أدنوك للتوزيع

السودان100%الظبي للتنمية

المغرب4.6%شركة إتصاالت المغرب

المغرب82.8%رباب

المغرب40%اتحاد المغرب واإلمارات  للصيد البحري

المغرب33.7%دلما لالستثمارات السياحية

المغرب17%شركة النخيل للمغرب واإلمارات

المغرب5.1%اسمنت المغرب

مصر84.3%أبوظبي لالستثمارات السياحية

تونس32.3%الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية

تونس9.3%الشبكة التونسية للسيارات والخدمات

ُعمان15%اسمنت ريسوت

بنغالديش60%اإلمارات وبنغالديش لالستثمار

النمسا7.5%مركز المؤتمرات النمساوي

آسيا4.9%قوادرية كابيتال

جنوب شرق آسيا6.5%أبراج/أوريوس

جنوب إفريقيا2.9%إيثوس

جنوب إفريقيا11%صندوق رسملة البنوك اإلفريقية

استثمارات الصندوق - تونس

المحافــظ االســتثمارية                         نســبة التملــك        المنطقــة

الدولة الشــركات             نســبة التملــك  
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شــركاء الصندوق
وقع الصندوق خالل األربعة عقود الماضية العديد من االتفاقيات والشراكات الهامة التي ساهمت في تقوية 

مكانته  وتحقيق سياسته، كمؤسسة عالمية تعنى بالتنمية االقتصادية، وتحسين مستوى معيشة الشعوب، 

واستدامة  العمل التنموي ومن أهم هذه الشراكات:

في عام 1975 وقع الصندوق اتفاقية الشراكة مع مجموعة التنسيق، بهدف تعزيز جهود التنمية والعمل 

المشترك بين األعضاء، والتنسيق فيما بينها في مجال تقييم المشاريع وتمويلها ومتابعتها. وتضم المجموعة 

10 مؤسسات من بينها أربع مؤسسات وطنية خليجية وهي صندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، كما تضم ست مؤسسات 

إقليمية وهي الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، والبنك اإلسالمي للتنمية، وصندوق األوبك 

للتنمية الدولية، والمصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات 

األمم المتحدة اإلنمائية )أجفند(، وصندوق النقد العربي.

وقع الصندوق اتفاقية شراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )آيرينا(،قدم الصندوق بموجب االتفاقية 

1.28 مليار درهم أي مايعادل )350 مليون دوالر( لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية ومساعدة 

الدول على تأمين الطاقة النظيفة من مصادر مستدامة باإلضافة الى تحقيق المنافع االجتماعية واالقتصادية 

على المدى الطويل. 

وقعت دولة اإلمارات في عام 2013 اتفاقية شراكة مع 11 دولة من جزر المحيط الهادي، وهي تونغا و فيجي 

وكيريباتي و ساموا، توفالو، وفانواتو، جزر مارشال، ناورو، باالو، جزرسليمان، ميكرونيسيا. وبموجب اتفاقية 

الشراكة يدير الصندوق المنحة المقدمة من حكومة أبوظبي بقيمة 184 مليون درهم ) 50 مليون دوالر(  

لتمويل مشاريع للطاقة المتجددة في تلك الدول.

في عام 2015 وقعت دولة اإلمارات على اتفاقية تأسيس البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية 

)AIIB( وتم تكليف الصندوق بتمثيل الدولة كعضو مؤسس في البنك، ويبلغ رأسمال البنك المصرح به 

100 مليار دوالر أمريكي، فيما تبلغ قيمة مساهمة دولة اإلمارات في رأس المال نحو 1.2 مليار دوالر.

انضم الصندوق كعضو مؤسس في صندوق العيش والمعيشة الذي أنشأه البنك اإلسالمي للتنمية 

بالتنسيق مع صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ومؤسسة بيل وميلندا غيتس العالمية .ويساهم 

صندوق أبوظبي للتنمية بنحو 184 مليون درهم ) 50 مليون دوالر( برأسمال البنك بهدف توفير قروضًا 

ميسرة بقيمة 2.5 مليار درهم لتمويل مشاريع تنموية في الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية.

أعلنت دولة اإلمارات العربية المتحدة عن إطالق مبادرة جديدة لدعم حلول الطاقة النظيفة المبتكرة في دول 

الكاريبي من خالل إنشاء “الصندوق اإلماراتي الكاريبي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة”، حيث تم تخصيص 

منحة بقيمة 183.6 مليون درهم )50 مليون دوالر( لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة تستفيد منها 16 دولة 

من دول الكاريبي. ويتولى صندوق أبوظبي للتنمية تقديم التمويل، في حين تتولى وزارة الخارجية والتعاون 

الدولي إدارة المبادرة وستقوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” بتنفيذ المشاريع.

    

الصندوق
اإلماراتي – الكاريبي 

صندوق
العيش

والمعيشة
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الطاقــة المتجددة

التعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة ”آيرينا“
أطلق صندوق أبوظبي للتنمية مبادرة بالتعاون مع آيرينا يقدم من خاللها قروضًا 

ميّسرة بقيمة 350 مليون دوالر أمريكي مقسمة على 7 دورات تمويلية بقيمة 50 

مليون دوالر أمريكي لكل دورة، وذلك بهدف تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في 

البلدان النامية األعضاء في »الوكالة الدولية للطاقة المتجددة«، وتم تنفذ خمس 

إيراندورات تمويلية منها. 

الشمسية

الكهرومائية تحلية المياه

المخلفات إلى طاقة

الديزل الحيوي

الرياح الحرارية األرضية

الكهروضوئية

فنســنت  ســانت 
وجزر غرينادين

األرجنتين

اكوادور

كوبا

أنتيغوا وباربودا

سيرا ليون

ساموا

جزر سليمان

جزر مارشال

موريتانيا

موريتانيا

مالديف

سيشل

مالي

الرأس األخضر

السنغال

بوركينا فاسو

النيجر

األرجنتين: مشروع للطاقة الكهرومائية
توفير إمدادات مستقرة من الطاقة ومياه  §

الشرب والري
22,500 عدد المستفيدين §
خفض نحو 12 ألف طن سنويًا من  §

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون

كوبا: مشروع للطاقة الشمسية
ضمان إمدادات مستقرة للطاقة §
يستفيد منها أكثر من 5،300 شخص §
تفادي نحو 10،800 طن سنويًا من  §

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون

إيران: مشروع للطاقة الحرارية األرضية
توفير الطاقة ألغراض التدفئة، والزراعة  §

في البيوت البالستيكية، وتربية األسماك 
150 ألف عدد المستفيدين §
يساهم في  خفض انبعاثات غاز ثاني  §

أكسيد الكربون

موريتانيا: مشروع للطاقة الهجينة )الرياح
والطاقة الشمسية والكهرومائية(

وصول الطاقة إلى المجتمعات القروية  §

يستفيد منها العديد من أصحاب المصلحة   §
بما في ذلك قرى الصيد

سانت فنسنت وجزر غرينادين: مشروع 
للطاقة الحرارية األرضية

توفير إمدادات من الطاقة للبالد بأكملها §
توفير طاقة ذات تكلفة منخفضة §
105 ألف عدد المستفيدين §
خفض نحو 53 ألف طن سنويًا من انبعاثات  §

غاز ثاني أكسيد الكربون

اكوادور: مشروع للطاقة الكهرومائية
توفير الطاقة للمدارس والمنشآت الصحية §
تزويد أكثر من 7 آالف شخص بالطاقة  §

النظيفة
خفض نحو 4,213 طن سنويًا من انبعاثات  §

غاز ثاني أكسيد الكربون
مالديف: مشروع تحويل المخلفات إلى 

طاقة
توفير طاقة و مياه صالحة للشرب  §
دعم قطاعي الصحة و السياحة §
120 ألف من السكان عدد المستفيدين §
حل نموذجي للنفايات في الجزر الصغيرة §

خفض نحو 9،200 طن سنويًا من انبعاثات غاز ثاني  §
أكسيد الكربون

مالي: مشروع للطاقة الهجينة )الشمسية والديزل(
تخفيض التكاليف و اتاحة الوصول للكهرباء   §

لنحو 92 ألف من السكان في 30 قرية
تشجيع نمو األعمال الصغيرة §
امداد المنازل والمدارس و دور الرعاية الصحية بالماء  §

واالضاءة
خفض نحو 5258 طن سنويًا من انبعاثات غاز ثاني  §

أكسيد الكربون
موريتانيا: مشروع لطاقة الرياح

تحسين وصول الطاقة إلى المناطق النائية   §
والساحلية

اتاحة حفظ وتخزين األسماك للصيادين §
امداد المدارس و دور الرعاية الصحية و محطات   §

التحلية بالطاقة

ساموا: مشروع للطاقة العضوية
توفير إمدادات مستقرة من الطاقة للمنازل والشركات §
استبدال وقود النقل المستورد والمكلف §
أكثر من 11 ألف شخص مستفيد §

سيرا ليون: مشروع للطاقة الشمسية
دعم توسع شبكة العاصمة §

تحسين استقرار شبكة الكهرباء §
أكثر من 15 ألف شخص عدد المستفيدين §
يساهم في تفادي نحو 60 طن سنويًا من   §

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون

أنتيغوا وباربودا: مشروع للطاقة الشمسية
توفير الطاقة لمحطات تحلية المياه §
تعزيز المناخ المعتدل في الجزيرة §
تفادي نحو 8،275 طن من االنبعاثات  §

الكربونية سنويا

بوركينا فاسو: مشروع للطاقة الشمسية
تزويد أكثر من 12,000 أسرة بخدمات الطاقة. §
خفض نحو 2,500 طن من االنبعاثات  §

الكربونية سنويًا.

الرأس األخضر: مشروع للطاقة الشمسية
توفير طاقة نظيفة بنسبة 100% لتلبية  §

احتياجات جزيرة برافا.
خفض نحو 4,665 طن من االنبعاثات  §

الكربونية سنويًا.

السنغال: مشروع للطاقة الشمسية
توفير الطاقة الكهربائية للقرى الريفية. §
خفض نحو 3,200 طن من االنبعاثات  §

الكربونية سنويًا. 
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69

3 ميجاواط
7 مليون دوالر

20 ميجاواط
15 مليون دوالر

4.6 ميجاواط
11 مليون دوالر

1 ميجاواط
6 مليون دوالر

1 ميجاواط
5 مليون دوالر

6 ميجاواط
9 مليون دوالر

3 ميجاواط
5 مليون دوالر

10 ميجاواط
15 مليون دوالر

4 ميجاواط
15 مليون دوالر

2 ميجاواط
8 مليون دوالر

6 ميجاواط
9 مليون دوالر

2 ميجاواط
13 مليون دوالر

4 ميجاواط
15 مليون دوالر

4 ميجاواط
6 مليون دوالر

5 ميجاواط
8.5 مليون دوالر

5 ميجاواط
6 مليون دوالر

15-10 ميجاواط
15 مليون دوالر

3 ميجاواط
10 مليون دوالر

2.1 ميجاواط
10 مليون دوالر

النيجر: شبكات صغيرة للطاقة الشمسية 
الكهروضوئية وأنظمة للطاقة الشمسية

150 ألفًا هو العدد اإلجمالي للمستفيدين  §
من المشروع

توفير الكهرباء للمنازل والمدارس والمساجد  §
والمرافق الطبية خفض انبعاثات الكربون 

ومستويات التلوث البيئي محليًا سنويًا.

سيشل: محطة للطاقة الشمسية 
الكهروضوئية

توفير إمدادات كهربائية لنحو 1800 أسرة. §
90 ألف نسمة من السكان يستفيدون من  §

الطاقة باسعار معقولة.
الحد من انبعاث 4,800 طن من غاز ثاني  §

أوكسيد الكربون

جزر مارشال: شبكات صغيرة للطاقة 
الشمسية الكهروضوئية

أكثر من 16500 شخص سيحصلون على  §
الكهرباء

منع انبعاث 5500 طن من الكربون §
الحد من االعتماد على الوقود األحفوري. §
15000 شخص سيحصلون على المياه  §

العذبة في جزيرة كواجالين أتول.

جزر سليمان:مشروع للطاقة الكهرومائية
5000 شخص سيحصلون على الكهرباء §
الحد من انبعاث 44 ألف طن من الكربون  §

سنويًا
توفير لكهرباء بأسعار معقولة. §

موريشيوس: مشروع أنظمة الطاقة 
الشمسية الكهروضوئية

توفير إمدادات كهربائية لـ 10 آالف منزل §
إنتاج 10 ميجاواط من الطاقة المتجددة §
تأمين 35% من احتياجات الكهرباء في البالد  §

من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025 
توفير نحو 35 مليون دوالر من تكاليف استيراد  §

الطاقة التقليدية 

رواندا: الطاقة الشمسية الكهروضوئية   
يهدف إلى تركيب 500 ألف نظام منزلي يعمل  §

على توفير إمدادت كافية من الكهرباء
المشروع جزءًا رئيسيًا من استراتيجية الحكومة  §

لتوفير الكهرباء في المناطق الريفية 
يستفيد من المشروع 2.5 مليون شخص في  §

المناطق الريفية 
توفير نحو 2000 فرصة عمل محلية §
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رواندا
7.5 ميجاواط

15 مليون دوالر

موريشيوس
10 ميجاواط

10 مليون دوالر

مخصصــة لتمويــل مشــاريع خمــس دورات

حقائــق وأرقام

توفيــــر الطــــاقة لـ

شخـــــــــــص مســــــــتفيد

تسهم هذه المشاريع بتوليد

مــن الطــــــاقة المتجــــددة

وقــد تــم اختيار

21 مشروعًا

120 ميجاواط

دولـــــــــــــة
ة مستفيد 20

760,000

214$ مليون
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تم إطالق برنامج الشراكة بين دولة اإلمارات ودول جزر المحيط الهادىء في عام 2010 بهدف دعم مشاريع الطاقة 
المتجددة تعزيز أواصر التعاون بين دولة اإلمارات وتلك الدول في عدد من المجاالت اإلنمائية.

ويأتي تمويل هذه المشاريع ضمن المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
والتعاون الدولي في مارس عام 2013 من خالل تخصيص 184 مليون درهم )50  مليون دوالر أمريكي( على شكل 

منح لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في 11 دولة من دول جزر المحيط الهادىء يقوم بإدارتها صندوق أبوظبي 
للتنمية وتنفذها شركة مصدر.

وتم في نهاية عام 2016 االنتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة المشاريع، وقد ساهمت تلك المشاريع التي تم انجازها 
في تحقيق قدرًا كبيرًا من المنافع االقتصادية واالجتماعية وتأمين احتياجات تلك الدول من الطاقة النظيفة.

الشــراكة مــع دول جــزر المحيــط الهاديء

باالو

توفالو

جزر سليمان

فيجي

تونغا

ناورو

كيريباتي

ساموا

جزر مارشال

تونغا: مشروع الطاقة الشمسية
انتاج نحو 512 كيلو واط من الكهراباء   §
تلبي المحطة %67 من احتياجات الشبكة  §

الكهربائية خالل ساعات 
توفير 286.08 ليترا من وقود الديزل سنويًا  §
تحقيق أرباح مباشرة بقيمة 343,3 ألف دوالر  §

سنويًا نتيجة وفورات وقود الديزل

ساموا: محطة توليد الرياح
أول لطاقة الراياح في جزيرة ساموا §
طاقتها االنتاجية 550 كيلوواط  §
توفير 183.3 لترا من وقود الديزل  §
تحقيق أرباح مباشرة بقيمة 220 ألف دوالر  §

سنويًا نتيجة وفورات وقود الديزل.

فيجي: محطات الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية

تنفييذ 3 مشاريع لشبكات ألواح الطاقة  §
الشمسية الكهروضوئية في 3 جزر 

الطاقة االنتاجية للمشاريع 525 كيلوواط  §
وفرت أكثر من 310.8 ألف دوالر سنويًا  §
توفير 259 ألف لتر من وقود الديزل  §
تجنب انبعاث 722 طن من غاز ثاني أكسيد  §

الكربون سنويًا.

توفالو: مشروع الطاقة الشمسية
يضم المشروع مجموعة من األلواح  §

الشمسية الكهروضوئية 
الطاقة االنتاجية للمشروع 500 كيلو واط §
توفير 248.9 ليترًا من وقود الديزل  §
وفورات مالية بلغت حوالي 398.7 ألف  §

دوالر سنويًا

كيريباتي: الطاقة الشمسية وحماية المياه 
الجوفية 

الطاقة االنتاجية للمشروع 500 كيلوواط §
 يساهم في حماية وتعزيز األمن المائي في الجزيرة  §
توفير 284.5 ألف لتر من وقود الديزل سنويًا  §
تحقيق أرباح بقيمة 341.4 ألف دوالر سنويًا نتيجة  §

وفورات وقود الديزل

فانواتو: 3 محطات للطاقة الشمسية
تركيب 3 محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية  §

في جزيرة “بورت فيال”
لبت المحطات نسبته %6 من الطلب على الكهرباء  §
بلغت الطاقة االنتاجية للمحطات 767 كيلوواط.   §
تالفي انبعاث 1020 طن من غاز ثاني أكسيد  §

الكربون سنويًا
تحقيق أرباح بقيمة 543.4 ألف دوالر سنويًا نتيجة  §

وفورات وقود الديزل

جزر مارشال: تجميع المياه باستخدام الطاقة 
الشمسية 

تبلغ الطاقة االنتاجية للمحطة 600 كيلوواط  §
تعمل المحطة على إمداد كميات كبيرة من  §

الطاقة الكهربائية النظيفة في جزيرة ماجورو
تالفي انبعاث 652 ألف طن من غاز ثاني أكسيد  §

الكربون سنويًا
تحقيق أرباح بقيمة 272.9 ألف دوالر سنويًا  §

نتيجة وفورات وقود الديزل

ناورو: محطة الطاقة الشمسية
تبلغ استطاعت المحطة  500 كيلوواط §
عملت المحطة على تحسين كفاءة انتاج الطاقة  §

الكهربائية في البالد بنسبة 8.5
تالفي انبعاث 758 ألف طن من غاز ثاني أكسيد  §

الكربون سنويًا
تحقيق أرباح بقيمة 293.8 ألف دوالر سنويًا نتيجة  §

وفورات وقود الديزل

باالو: محطة للطاقة الشمسية وتوفير المياه
يتكّون من ثالثة مشاريع فرعية إلنشاء محطة  §

مبتكرة لمعالجة المياه تعمل بالطاقة المتجددة
 توفير أكثر من 215 ألف دوالر سنويًا §
يوفر مايصل إلى 50 مترًا مكعبًا من المياه النظيفة. §
تفادي انبعاث 596 طن غاز ثاني أكسيد الكربون  §

سنويًا باستخدام الطاقة الشمسية

جزر سليمان: محطة الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية

الطاقة االنتاجية للمشروع 1000 كيلوواط §
تالفي انبعاث 1254 طن من غاز ثاني أكسيد  §

الكربون سنويًا
توفير 454.4 ألف لتر من وقود الديزل سنويًا  §

ميكرونيسيا: محطة للطاقة الشمسية 
تبلغ سعة المحطة 600 كيلو واط  §
تساهم المحطة في توفير 317.4 لترًا من الديزل  §
تقليل 876 طنًا من اإلنبعاثات الكربونية §
 بناء القدرات والكوادر في مجال الطاقة المتجددة  §

من خالل إشراك موظفين في بناء وتشغيل 
المحطة

525 كيلوواط
4.1 مليون دوالر

512 كيلوواط
5 مليون دوالر

1000 كيلوواط
3.7 مليون دوالر

370 كيلوواط
5 مليون دوالر

500 كيلوواط
4.5 مليون دوالر

767 كيلوواط
3.5 مليون دوالر

600 كيلوواط
3 مليون دوالر

500 كيلوواط
2.5 مليون دوالر

500 كيلوواط
4.31 مليون دوالر

550 كيلوواط
4.8 مليون دوالر

600 كيلوواط
3.5 مليون دوالر

ميكرونيسيا
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الطاقــة المتجددة

فانواتو

15 مجتمعًا سكنيًا

11مشــــــــروعًا
تــم تنفيــذه مــن خــالل المبادرة

7,000 منزل
مــن مصــادر الطاقــة النظيفــة

8,400 طن
تفــادي

من ثاني أكسيد الكربون سنويًا

قيمــة الوفــورات الماليــة ســنويًا
3.7 مليون دوالر

يع ر لمشــا ا مــن  دت  ســتفا ا

حقائــق وأرقام

3.2 مليون طن
وفــورات الوقــود ســنويًا
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بعد النجاح الذي حققه صندوق الشراكة بين دولة اإلمارات ودول جزر المحيط الهادئ، أعلنت دولة اإلمارات 

العربية المتحدة عن إطالق مبادرة جديدة لدعم حلول الطاقة النظيفة المبتكرة في دول الكاريبي من خالل إنشاء 

“الصندوق اإلماراتي الكاريبي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة”، حيث تم تخصيص منحة بقيمة 183.6 مليون 

درهم )50 مليون دوالر( لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة تستفيد منها 16 دولة من دول الكاريبي. ويتولى 

صندوق أبوظبي للتنمية تقديم التمويل، في حين تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي إدارة المبادرة وستقوم 

شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” بتنفيذها. 

وخالل عام 2017، وقع صندوق الشراكة اتفاقيات لتمويل وتنفيذ مشاريع في 5 دول من جزر الكاريبي ضمن 

الدورة األولى بقيمة 55 مليون درهم )15 مليون دوالر(، حيث شملت كل من أنتيغوا وبربودا وجزر البهاما 

وبربادوس ودومينيكا وسانت فنسنت وغرينادين. 

الصنــدوق اإلماراتــي - الكاريبــي لدعــم مشــاريع الطاقــة المتجــددة

أنتيغوا وبربودا: محطة للطاقة الشمسية 
الكهروضوئية

انشاء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية  §
بسعة 800 كيلوواط 

اإلستغناء عن توفير الطاقة من المصادر  §
التقليدية كالوقود اإلحفوري والديزل وتوفير 

الطاقة من مصادر متجددة ونظيفة
تحقيق مكاسب اقتصادية وأرباح نتيجة وفورات  §

الوقود
يندرج مشروع إنشاء المحطة ضمن الخطط  §

التنموية التي انتهجتها حكومة أنتيغوا وبربودا  
“بربودا الخضراء” لدعم مشاريع الطاقة المتجددة

ويعمل المشروع على توفير فرص عمل ودعم  §
 تمكين المرأة للعمل في مجال الطاقة المتجددة

جزر البهاما: األلواح الشمسية 
الكهروضوئية

تركيب ألواح شمسية على مظالت السيارات  §
لتوريد طاقة نظيفة بسعة 1000 كيلوواط. 

يشتمل المشروع أيضًا على توريد وتركيب أجهزة  §
شحن للسيارات الكهربائية

يهدف المشروع إلى تعزيز قدرت جزر البهاما  §
النتاج الطاقة المستدامة من مصادر طبيعية 

بصورة موثوقة ومستدامة 
سيعمل المشروع على توفير فرص العمل،  §

وبناء القدرات والكوادر في مجال الطاقة 
المتجددة من خالل إشراك موظفين محليين 

في بناء وتشغيل المحطة

بربادوس: األلواح الشمسية الكهروضوئية
يدعم المشروع إنتاج الطاقة بشكل موثوق  §

ومستدام من خالل إستخدام الواح الطاقة 
الكهروضوئية الشمسية على مظالت السيارات 

يشمل المشروع تركيب أجهزة شحن للسيارات  §
الكهربائية بطاقة 350 كيلوواط

يشمل المشروع توريد وتركيب ألواح شمسية  §
كهروضوئية لهيئة مياه باربادوس بسعة 500 

كيلوواط. 

دومينيكا: إنشاء محطة لتخزين بطاريات الطاقة 
الكهربائية

توريد وتركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية  §
المنتجة من مصادر متجددة بسعة 2.5 - 3.3 

ميغاواط\الساعة 
توزيع الطاقة الكهربائية على الشبكة القومية  §

لتحقيق استقرار اإلمداد الكهربائي في محطة فوند 
كول بشكل مستدام

ستسهم المحطة بتوفير فرص عمل للسكان  §
المحلين ودعم التطور االقتصادي

دعم تمكين المرأة للعمل في مجال طالقة  §
المتجددة

سانت فنسنت وغرينادين: محطة للطاقة 
الشمسية الكهروضوئية

ستسهم المحطة بتوفير إمدادات كبيرة من الطاقة  §
الكهربائية النظيفة بسعة 800 كيلوواط في جزيرة 

يونين
تقليل اإلعتماد على الديزل في توليد الكهرباء §
الحد من التلوث البيئي المحلي نتيجة اإلنبعاثات  §

الكربونية
وتعزيز النمو االقتصادي من خالل توفير الكهرباء  §

من مصادر نظيفة بأقل التكاليف
سيمكن المشروع المرأة للدخول في مجال الطاقة  §

المتجددة من خالل توفير فرص عمل مناسبة له.
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الطاقــة المتجددة

800 كيلوواط
3 مليون دوالر

1000 كيلوواط
3 مليون دوالر

2.5 - 3.3 كيلوواط /ساعه
3 مليون دوالر

500 كيلوواط
3 مليون دوالر

800 كيلوواط
3 مليون دوالر
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دومينيكا

سانت فنسنت وغرينادين

بربادوس

أنتيغوا وبربودا

جزر البهاما

حقائــق وأرقام

قيمــة المنحــة المخصصــة لتنفيــذ المبادرة

دولـــــــــــــة
ة مستفيد

مشاريع
ضمــن الدورة األولى

دورات
يلية تمو
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50$ مليون
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الكهربــاء والمياه

102 مشروعًا
7.8 مليار درهم

اإلسكان

46 مشروعًا
7.7 مليار درهم

القطاعــات األخرى

96 مشروعًا
28.7 مليار درهم

الخدمات
االجتماعيــة
والصـــحية

101 مشروعًا
10 مليار درهم

النقــل والمواصالت
91 مشروعًا
13.6 مليار درهم

التوزيــع القطاعــي للمشــاريع

الزراعــة والري
57 مشروعًا

6.8 مليار درهم

الصناعــة والتعديــن
43 مشروعًا

5 مليار درهم

35%

17%

13%

9%10% 10%

9%

6%

536 
مشروعًا

80 مليار درهم
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