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شركاء العالم في التنمية المستدامة 

جميــع األرقــام محدثــة حتــى ديســمبر 2016



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

رسالتنا
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.
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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.

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

المساعدات الخارجية لتمويل مشاريع تنموية ترمي إلى تحقيق التنمية االقتصادية واإلجتماعية 
في الدول النامية بهدف مساعدتها في 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 دولة اإلمارات العربية المتحدة 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 تشمل الودائع والسندات.
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حقائق وأرقام

تاريخ تأسيس الصندوق

15 يوليو 1971

 مجموع قروض ومنح
 وإستثمارات الصندوق

81 مليار درهم

رأس مال الصندوق

16 مليار درهم

الدول المستفيدة

83 دولة

المقر الرئيسي

أبوظبي

عدد المشاريع

498 مشروع

سد الوحده - األردن
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النشاط التشغيلي

القروض الميسرة 
لتمويل مشاريع تستهدف قطاعات حيوية في الدول النامية لدعم 

التنمية االقتصادية واالجتماعية.

المساهمات الرأسمالية
االستثمار في شركات في البلدان النامية سواء من خالل الملكية الكاملة 

أو تبادل األسهم في شراكة مع القطاع العام  أو الخاص.

إدارة المنح الحكومية
إدارة القروض الحكومية لدولة اإلمارات من خالل اإلشراف 

المباشر والمتابعة لتنفيذ المشروع وتشغيله.

إدارة السيولة
إدارة السيولة المتاحة لتحقيق عوائد مالية مجزية من خالل االستثمار في 

أدوات مالية تتمتع بمستويات عالية من األمان مثل السندات والودائع 
المصرفية

التمويل التنموي 
يقدم صندوق أبوظبي للتنمية 

التمويل من خالل طريقتين:

االستثمارات
يستثمر صندوق أبوظبي للتنمية 
في شركات في مختلف البلدان 

النامية:

1

2
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قروض الصندوق

35 مليار درهم
المنح الحكومية

42 مليار درهم
استثمارات الصندوق

2.91 مليار درهم

تطوير نهر تيرانا - ألبانيا
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الدول المستفيدة
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الدول العربية
البحرين   موريتانيا   األردن   مصر   

جيبوتي   الجزائر   فلسطين   المغرب  

الصومال   اليمن   السودان   لبنان  

االّتحاد الُقُمري  تونس    سوريا   ُعمان  

اإلمارات  ليبيا   العراق  

الدول اآلسيوية
تونغا   باكستان   أفغانستان   سري النكا  

أرمينيا   بنغالديش   منغوليا   ماليزيا  

كازاخستان   إندونيسيا   الهند   أذربيجان  

قيرغيزستان  تركمانستان  طاجيكستان  المالديف  

فنواتو   كريباتي    فيجي   توفالو  

باالو   ناورو   جزر مارشال  سماو  

واليات ميكرونيسيا المتحدة جزر سليمان 

الدول األفريقية
بنين   ليسوتو   الكونغو    بوركينا فاسو 

غينيا - بيساو  غينيا   الرأس األخضر  بوروندي  

مالي مالوي   مدغشقر   كينيا  

السنغال   رواندا   النيجر   موريشيوس 

أوغندا   غامبيا   الكونغو   سيشيل  

أثيوبيا    سيراليون   تنزانيا    إرتريا  

توغو سوزيرالند  جنوب السودان  زامبيا  

دول أوروبا وأمريكا الالتينية
تركيا   مالطا   ألبانيا   الجبل األسود 

جزرسانت فنسنت و غرينادينز صربيا   بيالروسيا  

إيطاليا األرجنتين   كوبا  
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أهم المحطات
في مسيرة الصندوق

1971
تأسيس

صندوق أبوظبي للتنمية

1974
رفع رأس المال

إلى ملياري درهم

1993
 تغيير المسمى من

 صندوق أبوظبي لإلنماء
 االقتصادي  العربي إلى

المسمى الحالي

1973
البدء بتلقي

طلبات اإلقراض

1981
 مرور 10 سنوات على
 التأسيس، و40 دولة

مستفيدة

2001
 مرور 30 سنة على

 التأسيس، و51 دولة
مستفيدة
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2009
 ”شراكة من ”آيرينا

بقيمة 1.28 مليار درهم

2014
 احتلت دولة اإلمارات المرتبة

 األولى عالميا كأكبر جهة مانحة دوليا
 للمساعدات اإلنمائية واحتل الصندوق

المرتبة الثانية على مستوى الدولة

2016
 انضمام الصندوق كعظو

 مؤسس في صندوق
 العيش والمعيشة بمساهمة

بلغت 184 مليون درهم

2013
 إدارة منح دولة اإلمارات

 لألردن والمغرب والبحرين
بقيمة 19 مليار درهم

2012
مذكرة تفاهم مع

بنك التنمية اآلسيوي

أهم االنجازات

45 عامًا
من القروض الميسرة والمنح الحكومية

81  مليار درهم
تم تخصيصها نحو التنمية

498 مشروع

83   دولة

مشروع طريق سوما - غامبيا

2015
 اإلمارات عضو مؤسس في البنك

 اآلسيوي لإلستثمار في البنية التحتية وتم
تكليف الصندوق بتمثيل الدولة
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الطاقة المتجددة
التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ”آيرينا“

تعهد »صندوق أبوظبي للتنمية« بتقديم قروض 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 أربع دورات تمويلية منها. 

إيران

ساموا

جزر سليمان

جزر مارشال

مالديف

سيشل

بوركينا فاسو

النيجر

األرجنتين: مشروع للطاقة الكهرومائية
توفير إمدادات مستقرة من الطاقة   §

ومياه الشرب والري
22500 نسمة عدد المستفيدين §
خفض نحو 12 ألف طن سنويًا من  §

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون

كوبا: مشروع للطاقة الشمسية
ضمان إمدادات مستقرة للطاقة §
حماية البيئة §
يستفيد منها أكثر من 5300 نسمة §
تفادي نحو 10800 طن سنويًا من  §

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون

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

والزراعة في البيوت البالستيكية، وتربية  
األسماك 

150 ألف نسمة 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 مستقرة من الطاقة للبالد   §
بأكملها

توفير طاقة ذات تكلفة منخفضة §
فوائد تنموية عظيمة §
105 ألف نسمة 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   §

نظيفة
تفادي إطالق نحو 4213 طن سنويًا من   §

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون

مالديف: مشروع لتحويل 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 9200 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
توفير فرص العمل لـ2078 شخص §
خفض نحو 5258 طن سنويًا من انبعاثات  §

غاز ثاني أكسيد الكربون

موريتانيا: مشروع لطاقة الرياح
تحسين وصول الطاقة إلى المناطق النائية   §

والساحلية
اتاحة حفظ و تخزين األسماك للصيادين §
امداد المدارس و دور الرعاية الصحية و  §

1

2

3

4

5

6
9

3 ميجاواط
7 مليون دوالر

20 ميجاواط
15 مليون دوالر

4.6 ميجاواط
11 مليون دوالر

1 ميجاواط
6 مليون دوالر

4 ميجاواط
9 مليون دوالر

2 ميجاواط
6 مليون دوالر

5 ميجاواط
8.5 مليون دوالر

5 ميجاواط
6 مليون دوالر

3.6 ميجاواط
8 مليون دوالر

2.1 ميجاواط
10 مليون دوالر

7

8
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الشمسية

الكهرومائية تحلية المياه

المخلفات إلى طاقة

الديزل الحيوي

الرياح الحرارية األرضية

الكهروضوئية

األربــع التمويليــة  الــدورات  نتائــج 

ــع دورات ــل مشــاريع أرب مخصصــة لتموي

توفيــر الطاقــة لـ

مســــــــتفيد شخـــــــــــص 

بتوليــد المشــاريع  هــذه  تســهم 

مــن الطاقــة المتجــددة
اختيــار تــم  وقــد 
مشــروع  19

دولـــــــــــــة
مستفيدة 18
760,000

100 ميجاواط

189$ مليون

 ســانت فنســنت
وجزر غرينادين

األرجنتين

اكوادور

كوبا

أنتيغوا وباربودا

سييرا ليون

موريتانيا

موريتانيا

مالي

الرأس األخضر

السنغال

التحلية بالطاقة محطات  
ساموا: مشروع للطاقة العضوية

توفير إمدادات مستقرة من الطاقة للمنازل   §
والشركات

استبدال وقود النقل المستورد والمكلف §
أكثر من 11 ألف شخص مستفيد §

سييرا 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 8275 طن من االنبعاثات  §

الكربونية سنويا
بوركينا فاسو: مشروع للطاقة الشمسية

تزويد أكثر من 12000 أسرة بخدمات الطاقة   §
الحديثة.

خفض نحو 2500 طن من االنبعاثات  §
الكربونية سنويًا.

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

4 ميجاواط
9 مليون دوالر

2 ميجاواط
13 مليون دوالر

4 ميجاواط
15 مليون دوالر

15-10 ميجاواط
15 مليون دوالر

2.1 ميجاواط
10 مليون دوالر

الرأس األخضر: مشروع للطاقة الشمسية
توفير طاقة نظيفية بنسبة 100 بالمئة  §

لتلبية احتياجات جزيرة برافا.
خفض نحو 4665 طن من االنبعاثات  §

الكربونية سنويًا.

السنغال: مشروع للطاقة الشمسية
توفير الطاقة الكهربائية للقرى الريفية. §
خفض نحو 3200 طن من االنبعاثات  §

الكربونيةسنويًا. 

النيجر: شبكات صغيرة للطاقة الشمسية 
الكهروضوئية وأنظمة للطاقة الشمسية

150 ألفًا هو العدد اإلجمالي للمستفيدين  §
من المشروع

توفير الكهرباء للمنازل والمدارس  §
والمساجد والمرافق الطبية والمشاريع 

الصغيرة وغيرها
 خفض انبعاثات الكربون ومستويات التلوث  §

البيئي محليًا سنويًا.

سيشل: محطة للطاقة الشمسية 
الكهروضوئية

توفير إمدادات كهربائية لنحو 1800 أسرة. §
جميع السكان البالغ عددهم 90 نسمة  §

سيستفيدون من الطاقة بأسعار معقولة.
منع انبعاث 4800 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 §
منع انبعاث 44 ألف طن من الكربون سنويًا §
دعم النمو االقتصادي من خالل توفير  §

المزيد من الطاقة الكهرباء بأسعار معقولة.
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الطاقة المتجددة

تم إطالق برنامج الشراكة بين دولة اإلمارات ودول جزر المحيط الهادىء في عام 2010 بهدف دعم 
مشاريع الطاقة المتجددة وزيادة التعاون 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 في مارس عام 2013 من خالل تخصيص 184 مليون درهم )50  مليون دوالر أمريكي( على 

شكل منح لمشاريع 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.

الشمسية

الرياح

الكهرومائية

الكهروضوئية

الحرارية األرضية

تحلية المياه

المخلفات إلى طاقة

الديزل الحيوي

مشاريع دول جزر المحيط الهاديء
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باالو

فانواتو

توفالو

جزر سليمان

فيجي

تونغا

ناورو

كيريباتي

ساموا

جزر مارشال

تونغا: مشروع الطاقة الشمسية
المحطة قادرة على إنتاج 512 كيلوواط من   §

الكهرباء النظيفة
تزود المحطة 850 منزال بالطاقة    §

الكهربائية، لتحل محل 280 الف لتر من  
وقود الديزل

تسهم في تفادي إطالق أكثر من 724 طن  §
من غاز ثاني أكسيد الكربون كل عام.

ساموا: محطة توليد الرياح
المحطة عبارة عن تقنية جديدة باستخدام   §

توربينات الرياح التي تتميز بقدرتها على 
تفادي أضرار الرياح والعواصف القوي

تعمل على تفادي إطالق نحو 1,352  §
طن سنويًا من انبعاثات غاز ثاني أكسيد 

الكربون

فيجي: محطات الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية

توفر هذه المحطات الشمسية ما يصل  §
%90 من الطاقة الكهربائية في  إلى  

ساعات الذروة وما نسبته %50 تقريبا من 
الطلب اليومي على الكهرباء

ستعمل المحطات على زيادة ساعات  §
بالكهرباء من 15 – 18 ساعة يوميًا  التزويد  

لتصل إلى 24 ساعة كل يوم.

توفالو: مشروع الطاقة الشمسية
يتم توقير أكثر من 206 لتر من الديزل - تبلغ   §

قيمتها أكثر من 280 ألف دوالر
ستعمل المحطة على تفادي إطالق أكثر من  570    §

طن من غاز ثاني أكسيد الكربون كل عام

كيريباتي: الطاقة الشمسية وحماية المصدر 
المائي

تصل قدرة اإلنتاج إلى 500 كيلوواط من توليد  §
إمدادات الطاقة ألكثر من 860  منزاًل

ستعمل المحطة على إنتاج 400 كيلوواط من  §
الطاقة الكهربائية النظيفة

تهدف المحطة إلى حماية المصدر الوحيد للمياه   §
الجوفية وحمايتها من الهجرات البشرية والتلوث

فانواتو: محطة الطاقة الشمسية
يلبي االستهالك السنوي ألكثر من 1,500 منزل §
يوفر المشروع  أكثر من  378  ألف دوالر أمريكي  §

من تكاليف الوقود سنويًا
يتضمن المشروع بناء ثالث محطات للطاقة    §

الشمسية الكهروضوئية

جزر مارشال: محطة الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية

يعمل المشروع على زيادة كميات المياه السنوية  §
المخزنة بنسبة 20% 

توليد الطاقة الشمسية وتوفير الوقود §
يهدف المشروع إلى توفير أكثر من 230  §

الف لتر من وقود الديزل سنويًا
تجنب االنبعاثات الكربونية التي تقدر بـ 652  §

طن سنويًا  
ناورو: محطة الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية
تدوير النفايات وتحويل مكب النفايات الى  §

محطة للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة، 
وإنشاء شبكة للخاليا الشمسية بتقنية 

الكهروضوئية 
يوفر المشروع أكثر من 270 ألف لتر من  §

وقود الديزل كل عام

باالو: محطة معالجة المياه بالطاقة 
الشمسية

يهدف المشروع إلى تحقيق أعلى وفورات  §
في الوقود تبلغ قيمتها أكثر من 230 ألف 

دوالر  سنويًا
يوفر المشروع إمدادات مياه تصل إلى 50  §

مترًا مكعبًا من المياه النظيفة

جزر سليمان: محطة الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية

تخفيض االستهالك السنوي من وقود الديزل    •
بنسبة 270 ألف لتر تبلغ قيمتها أكثر من 345    

ألف دوالر أمريكي سنويًا.  

862 ميجاواط
4.3 مليون دوالر

512 ميجاواط
5 مليون دوالر

600 كيلوواط
4 مليون دوالر

70 كيلوواط
5 مليون دوالر

783 كيلوواط
5.8 مليون دوالر

767 كيلوواط
4.4 مليون دوالر

600 كيلوواط
4 مليون دوالر

500 كيلوواط
3.6 مليون دوالر

500 كيلوواط
4.3 مليون دوالر

550 كيلوواط
5.4 مليون دوالر
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حقائــق الشــراكة مــع جــزر المحيــط الهادي

15 مجتمعًا سكنيًا

11مشـــــــــــروع
بالكامــل منهــا  االنتهــاء  تــم   

إلــى الكهربــاء  إمــداد 

3.2 مليون طن

7,000 بيت
النظيفــة الطاقــة  مصــادر  مــن 

8,400 طن
تفــادي إلــى  تــؤدي 

ســنويًا الوقــود  وفــورات 

مــن ثانــي أكســيد الكربــون ســنويًا

قيمــة الوفــورات الماليــة ســنويًا
3.7 مليون دوالر

ــن المشــاريع اســتفادت م
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شراكات الصندوق
وقــع الصنــدوق خــالل األربعــة عقــود الماضيــة العديــد مــن االتفاقيــات والشــراكات الهامــة التــي ســاهمت فــي تقويــة مكانــة 
الصندوق، وتحقيق سياســته، كمؤسســة عالمية تعنى بالتنمية االقتصادية، وتحســين مســتوى معيشــة الشــعوب، واســتدامة  

العمــل التنمــوي ومــن أهــم هــذه الشــركات:

مجموعة التنسيق
في عام 1975 وقع الصندوق اتفاقية الشراكة مع مجموعة التنسيق، التي تهدف 
إلى 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.

األهداف
تعزيز العمل المشترك بين األعضاء §
ترسيخ شراكة المجموعة مع المنظمات الدولية §
االستغالل األمثل للموارد المتوفرة بين األعضاء §
مساعدة الدول لتحقيق التنمية المستدامة §
تقييم المشاريع والتمويل المشترك §
التعاون والتنسيق في تمويل المشاريع اإلنمائية §

الشراكة مع آيرينا
كما وقع الصندوق في عام 2011 اتفاقية شراكة مع الوكالة الدولية للطاقة 

المتجددة )آيرينا(، قدم الصندوق بموجب االتفاقية مليار و280 مليون درهم أي 
مايعادل )350 مليون دوالر(  لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول األعضاء 

بالوكالة الدولية

األهداف
توفير الطاقة المستدامة §
المحافظة على البيئة §
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الشراكة مع جزر المحيط الهادي
وقعت دولة اإلمارات في عام 2013 اتفاقية شراكة مع ست دولة من جزر 

المحيط الهاي، وهي تونغا و فيجي وكيريباتي و ساموا، توفالو، وفانواتو. 
وبموجب اتفاقية الشراكة هذه يدير الصندوق المنحة المقدمة من حكومة دولة 

اإلمارات بقيمة 184 مليون درهم ) 50 مليون دوالر(  لتنفيذ مشاريع للطاقة 
المتجددة في تلك الدول.

األهداف
إدارة مشاريع طاقة متجددة بقيمة 184 مليون دوالر §
إنتاج طاقة كهربائية من مصادر نظيفة §
تحفير النمو اإلقتصادي وتوفير فرص العمل §
مواجهة ارتفاع تكاليف الوقود التقليدي §

البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية
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 نحو237 مليون دوالر 

تدفع خالل خمس سنوات.

األهداف
تأسيس منصة جديدة للتعاون الدولي §
دعم التنمية في القارة اآلسيوية §
المحافظة على مستوى متوازن من النمو اإلقتصادي §
مواجهة التحديات التمويلية §

صندوق العيش والمعيشة
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.

األهداف
تمويل مشاريع تنموية §
دعم التنمية االجتماعية واالقتصادية ف يالدول األعضاء §
تطوير البنية التحتية وتحسين قطاعات الصحة والزراعة §
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إلى جانب نشاط الصندوق الرئيسي والمتمثل بتقديم العون التنموي 
من خالل تقديم القروض التنموية الميسرة لتنمية اقتصاديات الدول 
النامية،  أطلق صندوق أبوظبي للتنمية العديد من المبادرات النوعية 

التي تستهدف دعم وتطوير المجتمع المحلي لدولة اإلمارات، حيث 
يأتي هذا التوجه تماشيًا مع كون الصندوق مؤسسة وطنية رائدة تلتزم 

بأرفع معايير المسؤولية االجتماعية.

حيث ركز الصندوق في هذا المجال على دعم مؤسسات القطاع 
التعليمي، والمؤسسات اإلنسانية والخيرية لما لهذه المؤسسات من 
دور حيوي في تحقيق التطور المنشود للمجتمع المحلي. ونتيجة لهذه 

الجهود الكبيرة أستطاع الصندوق التأهل ضمن أفضل 5 مؤسسات 
حكومية في دولة اإلمارات في الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية.

تعزيز التعاون بين مختلف قطاعا ت المجتمع

دعم أنشطة المؤسسات اإلنسانية

تأهل الصندوق ضمن أفضل 5 مؤسسات في 
الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية 2015

المسؤولية اإلجتماعية
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الجداول والرسوم البيانية

الكهرباء والمياه

92 مشروع
7,6 مليار درهم

اإلسكان

45 مشروع
7,3 مليار درهم

القطاعات األخرى

87 مشروع
29 مليار درهم

الخدمات االجتماعية
والصـحـيـة

92 مشروع
9,3 مليار درهم

النقل والمواصالت

87 مشروع
13,2 مليار درهم

التوزيع القطاعي

الزراعـة والري

56 مشروع
6,7 مليار درهم

الصناعة والتعدين

39 مشروع
3,8 مليار درهم

38%

17%

12%

9%10% 9%

9%

5%

 498
مشروع

 77
مليار درهم
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66 
مشروع

 4.6 مليار درهم

التوزيع الجغرافي

340 
مشروع

58.4 مليار درهم

74 
مشروع

3.3 مليار درهم

18 
مشروع

10.7 مليار درهم

الدول اآلسيوية الدول األخرىالدول العربية الدول األفريقية

498 
مشروع

77 مليار درهم
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أبوظبي لالستثمارات السياحية - مصر

%10.3

%1.4

%6.2

%2.7

%5.4

%2.8

%0.9

%7.2

التوزيع القطاعي للمساهمات واالستثمارات

الفنادق والسياحة
الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

الصناعة

التجارة
الشركات القابضة

المحافظ الخاصة
العقارات

المالية
63.06%االتصاالت
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المساهمات الرأسمالية
يســتثمر صنــدوق أبوظبــي للتنميــة فــي شــركات اســتثمارية مــع مؤسســات حكوميــة أو خاصــة فــي الــدول الناميــة، 
ــز النمــو االقتصــادي  ــه فــي تلــك الشــركات والتــي تلعــب دورًا رئيســيًا فــي تحفي ويمتلــك الصنــدوق نســب متفاوت
وخلــق وظائــف جديــدة فــي هــذه الــدول، ويصــل عــدد الشــركات التــي يســاهم فيهــا الصنــدوق الــى 18 شــركة تنتشــر 
فــي عــدة دول فــي أفريقيــا وآســيا ،وتغطــي هــذه االســتثمارات مشــاريع تنشــط ضمــن قطاعــات الزراعــة، الصيــد 

البحــري، الســياحة، الفنــادق، الصناعــة، العقــارات، المحافــظ الخاصــة وشــركات الملكيــة الخاصــة واالتصــاالت.

نسبة التملكالقطاعاسم الشركة
24.6%الزراعة والثروة السمكيةاإلمارات: مزارع العين لالنتاج الحيواني

100%القابضةالسودان: الظبي للتنمية

4.5%االتصاالتالمغرب: شركة إتصاالت المغرب

82.82%القابضةالمغرب: رباب

40%الزراعة والثروة السمكيةالمغرب: اتحاد المغرب واإلمارات  للصيد البحري

33.71%السياحةالمغرب: دلما لالستثمارات السياحية

17%الفنادق والسياحةالمغرب: شركة النخيل للمغرب واإلمارات

5.48%الصناعةالمغرب: اسمنت المغرب

84.28%الفنادق والسياحةمصر: أبوظبي لالستثمارات السياحية

32.31%الصناعةتونس: الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية

9.3%التجارةتونس:  الشبكة التونسية للسيارات والخدمات

15%الصناعةُعمان: اسمنت ريسوت

5%المحافظ الخاصةجنوب شرق آسيا: قوادرية كابيتال

6.52%المحافظ الخاصةجنوب شرق آسيا: أبراج/أوريوس

60%القابضةبنغالدش: اإلمارات وبنغالدش لالستثمار

2.95%المحافظ الخاصةجنوب إفريقيا: إيثوس

11%المحافظ الخاصةجنوب إفريقيا: صندوق رسملة البنوك اإلفريقية

7.5%العقاراتالنمسا: مركز المؤتمرات النمساوي
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