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مســـــاعدة الـــــدول الناميـــــة 
لتحقيـــــق النمـــــو االقتصـــــادي 
المســـــتدام وتقليـــــل الفقـــــر 
بتقديـــــم المـــــوارد الماليـــــة 
وتكويـــــن الشـــــراكات فـــــي 

القطاعيـــــن العـــــام والخـــــاص 
وتبنـــــي أفضـــــل الممارســـــات 
العالميـــــة لضمـــــان فعاليـــــة 

اإلعانات.

التعاون
التعـــــاون دون حـــــدود، وإظهـــــار الرعايـــــة 

واحتـــــرام لوجهـــــات نظـــــر اآلخريـــــن، وتشـــــجيع 
إنجـــــازات الفرق.

اإلبداع 
البحـــــث الدائـــــم للتحســـــين، والتركيـــــز علـــــى 
إيجـــــاد الحلـــــول للمشـــــاكل، وتبنـــــي الموقـــــف 

اإليجابـــــي مـــــع المتغيـــــرات.

االلتزام
االلتـــــزام بـــــاألداء المتميـــــز وبالمعاييـــــر األخالقيـــــة 

العاليـــــة والعـــــزم علـــــى تحقيـــــق األهـــــداف.

الكفاءة
تشـــــجيع المبـــــادرات التطويريـــــة لـــــدى األفـــــراد، 
ودعـــــم الثقـــــة فـــــي قدراتهـــــم الفرديـــــة، وإنمـــــاء 

المهـــــارات والمعرفـــــة المشـــــتركة.

الهيكل التنظيمي

الفرق/االفراداالقساماإلداراتالمدير العامالمجلس/ اللجان التدقيق

لجنة التدقيق

اللجنة التنفيذيةالتدقيق الداخلي

المدير العام

مجلس
إدارة الصندوق

المؤسسي التميز 

إدارة الخدمات المساندة اإلدارة الماليةإدارة العمليات إدارة اإلستثمارات

قسم الموارد البشرية المستشــارين الفنيين
 قسم الحسابات

و الموازنة المساهمات قسم 

قسم تقنية المعلومات قسم المصرفيةالمشاريع قســم الخزينة

قسم الخدمات العامة اإلداريين

ــارين المستش

ــتراتيجية اإلس

اإلعــام واإلتصال

القيمالرؤيـة الرسالة

أن نكـــــون نموذجـــــً يحتـــــذى بـــــه 
فـــــي تقديـــــم العـــــون التنمـــــوي 

لتقليـــــل الفقـــــر العالمـــــي.
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1971 مــن قبــل الوالــد المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان وهــو يســير  منــذ أن تأســس صنــدوق أبوظبــي للتنميــة عــام 
علــى خطــى ثابتــة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي الــدول الناميــة، ومســاعدة الشــعوب المحتاجــة فــي بنــاء مجتمعــات قويــة وآمنــة 

ومزدهــرة تتوفــر فيهــا مقومــات الحيــاة األساســية وتمكنهــا مــن مواجهــة التحديــات والتغلــب عليهــا. 

واليــوم ونحــن نمــر بالذكــرى الخامســة واألربعيــن علــى نشــأة الصنــدوق، نقــف مــن خاللهــا علــى محطــات هامــة فــي تاريخــه الحافــل بالعطــاء، 
ونلمــس المكانــة الرائــدة التــي تبوأهــا بيــن المؤسســات الماليــة التنمويــة العالميــة، فنــرى النشــاط التمويلــي للصنــدوق وقــد تضاعــف عــدة 

أضعــاف معتمــدًا فــي عملياتــه التشــغيلية علــى اســترتيجيات متطــورة يقــدم مــن خاللهــا المســاعدات النوعيــة التــي تســاهم فــي تقويــة 
المجتمعــات وتحقــق لهــم التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة المســتدامة.

وعلــى الصعيــد العالمــي، فقــد ســاهمت جهــود الصنــدوق التنمويــة بالتعــاون مــع مؤسســات المجتمــع الدولــي فــي التصــدي الكثــر التحديــات 
اإلنمائيــة صعوبــة وعلــى رأســها تقليــل نســب الفقــر العالمــي، وخلــق فــرص العمــل ومســاعدة الشــعوب علــى العيــش ضمــن ظــروف بيئــة ســليمة 

تحقــق لهــم متطلبــات الحيــاة الكريمــة.

ولتهيئــة قاعــدة صلبــة يواصــل الصنــدوق تنويــع خيارتــه فــي العمــل اإلنمائــي والتركيــز علــى قطاعــات ذات أولويــة للدولــة المســتفيدة، وتبنــي 
أفضــل الممارســات العالميــة فــي مجــال العــون التنمــوي، معتمــدًا بذلــك علــى سيســات وإجــراءات واضحــة وشــفافة.

كمــا اســتطاعت جهــود الصنــدوق التنمويــة المســاهمة فــي تبــؤ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مكانــة رياديــة واحتاللهــا المراكــز األولــى فــي 
تقديــم المســاعدات التنمويــة عالميــً، وإننــا نؤكــد بهــذا الصــدد علــى التــزام الصنــدوق بالحفــاظ علــى تلــك المكانــة المتميــزة التــي تتمتــع بهــا 

دولــة اإلمــارات فــي العمــل التنمــوي العالمــي، ومواصلــة دوره الحيــوي فــي هــذا المجــال لتبقــى دولتنــا رمــزًا للعمــل التنمــوي العالمــي.

وفــي الختــام يســعدني أن أتقــدم بجزيــل الشــكر إلــى كل مــن ســاهم فــي تحقيــق أهــداف الصنــدوق التنمويــة وعمــل بجــد خــالل الســنوات الماضيــة 
علــى تعزيــز مكانتــه الرياديــة، متطلعيــن إلــى اســتمرار اإلنجــازات والتقــدم نحــو مزيــد مــن العطــاء فــي مســاعدة الــدول الناميــة علــى تحقيــق 

التنميــة المســتدامة، تحــت ظــل القيــادة الرشــيدة لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اهلل.

منصور بن زايد آل نهيان

لقد جاءت المكانة العالمية المرموقة التي 
حققتها دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال 
المساعدات التنموية على مدى العقود الماضية 

من منطلق اإليمان الصادق بأهمية العون 
التنموي والتكاتف مع المجتمع الدولي لمساعدة 
الدول النامية على تحقيق التنمية المستدامة 

وتوفير الحياة الكريمة لشعوبها

واصل صندوق أبوظبي للتنمية خالل عام 2016، 
دوره المتميز في دعم برامج التنمية االقتصادية 
المستدامة في الدول النامية، حيث كان العام 

الماضي حافاًل باإلنجازات والمشاريع التنموية 
النوعية التي ساهمت في تعزيز النمو وتحفيز 

األنشطة االقتصادية في الدول المستفيدة�

45 عامــً علــى تأسيســه مــن قبــل المغفورلــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رحمــه  لقــد حــرص صنــدوق أبوظبــي للتنميــة، الــذي نحتفــل بمــرور 
اهلل علــى مواصلــة نهجــه فــي مســاعدة الــدول الناميــة، وتقديــم العــون التنمــوي بمــا يتوافــق مــع رســالته وأهدافــه الســامية.

وســطر الصنــدوق علــى مــدى أربعــة عقــود ونصــف العديــد مــن اإلنجــازات علــى مســتوى العمــل اإلنمائــي العالمــي، كمــا أوجــد الشــراكات 
االســتراتيجية وأطلــق المبــادرات النوعيــة لتحقيــق أهدافــه التنمويــة، فــكان خيــر ُممثــاًل لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وحكومــة أبوظبــي فــي 

نشــر مبــادىء التنميــة وتقديــم العــون التنمــوي بيــن دول العالــم.

إن الــدور الريــادي الــذي اعتــاله الصنــدوق وإســهاماته الجمــة وإنجــازه لعشــرات اآلالف مــن المشــاريع التنمويــة جــاءت تنفيــذًا للتوجيهــات الســديدة 
لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اهلل، ومتابعــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد أل نهيــان ولــي عهــد 

أبوظبــي نائــب القائــد اإلعلــى للقــوات المســلحة، وقيــادة مجلــس اإلدارة مــن قبــل ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء وزير شــؤون الرئاســة.

2016 واصــل الصنــدوق تحقيــق أداًء متميــزًا فــي إطــار نشــاطه التشــغيلي مــن خــالل تقديــم القــروض الميســرة لتمويــل مشــاريع ضمــن  وخــالل عــام 
قطاعــات حيويــة فــي الــدول الناميــة، وكذلــك إدارة المنــح الحكوميــة وضمــان حســن تنفيذهــا وتحقيــق األهــداف المرجــوة منهــا بكفــاءة، حيــث مــول 

3.9 مليــار درهــم قروضــً مقدمــة ألربــع دول و1.7 مليــار درهــم  5.6 مليــار درهــم، منهــا  17 مشــروعً تنمويــً بقيمــة اجماليــة بلغــت  الصنــدوق وأدار 
13 مشــروعً اســتفادت منهــا ســبع دول ناميــة. منحــً حكوميــة لتمويــل 

35 مليــار درهــم، كمــا بلغــت قيمــة المنــح الحكوميــة  2016 إلــى أكثــر مــن  وبذلــك وصلــت القــروض التــي قدمهــا الصنــدوق للــدول الناميــة بنهايــة 
83 دولــة حــول العالــم، فيمــا بلغــت اســتثماراته فــي  42 مليــار درهــم، توزعــت علــى  التــي أدارهــا الصنــدوق نيابــة عــن حكومــة أبوظبــي نحــو 

80 مليــار درهــم. 3 مليــارات درهــم، ليرتفــع أجمالــي التمويــالت واالســتثمارات إلــى  الشــركات والمحافــظ االســتثمارية نحــو 

2016 بدعــم مشــاريع الطاقــة المتجــددة، لمــا تلعبــه تلــك المشــاريع مــن دور ريــادي فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي  كمــا اســتمر الصنــدوق خــالل عــام 
2011 بالتعــاون مــع »آيرينــا« والتــي  المســتدام فــي الــدول الناميــة، حيــث أعلــن الصنــدوق نتائــج الــدورة الرابعــة مــن مبادرتــه التــي أطلقهــا عــام 

4 دول.  163.4 مليــون درهــم، تســتفيد منهــا  4 مشــاريع، بقيمــة  تضمنــت تمويــل 

ولضمــان فاعليــة العــون التنمــوي أبــرم الصنــدوق عــدة شــراكات اســتراتيجية مــن أبرزهــا التوقيــع علــى اتفاقيــة الشــراكة مــع البنــك اآلســيوي 
لالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، ممثــاًل عــن دولــة اإلمــارات كعضــو مؤســس فــي البنــك، وذلــك بهــدف دعــم مشــاريع البنيــة التحتيــة فــي البلــدان 

اآلســيوية الناميــة، وكذلــك وقــع الصنــدوق اتفاقيــة شــراكة مــع صنــدوق العيــش والمعيشــة، للمســاهمة بتوفيــر القــروض ميســرة لتمويــل 
مشــاريع تنمويــة فــي الــدول األعضــاء فــي البنــك األســالمي للتنميــة.

وفــي الختــام ال يســعني كذلــك إال أن اتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى كافــة العامليــن فــي الصنــدوق لمــا بذلــوه مــن جهــد دؤوب خــالل 
الســنوات الماضيــة ممــا كان لــه األثــر الكبيــر فــي تحقيــق أهــداف الصنــدوق التنمويــة ورســالته فــي مســاعدة الــدول الناميــة.

محمد سيف السويدي

كلمة المدير العامكلمة رئيس مجلس اإلدارة



1
النشأة

األهداف

حقائق وأرقام

النشاط التشغيلي

نبذة عن صندوق 
للتنمية أبوظبي 
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النشــــأة

األهــــداف

ُأنشئ صندوق أبوظبي للتنمية عام 1971 كمؤسسة مملوكة لحكومة أبوظبي تعنى بتقديم 
الموارد المالية لتمويل مشاريع تنموية تهدف إلى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول 

النامية بهدف مساعدتها في تخطي العقبات التي تواجهها وصوالً إلى تحسين مستوى حياة 
شعوبها.

ويعمل الصندوق على تقديم قروض ميسرة للدول النامية، فضاًل عن إدارة المنح التي تقدمها 
حكومة أبوظبي لتلك الدول لتمويل المشاريع التنموية.

كما يقوم الصندوق بأنشطة استثمارية ترتكز على االستثمار بحصص في شركات منتقاه في عدد 
من الدول، بحيث تساهم بفاعلية في تعزيز التنمية االقتصادية في الدول المعنية.

تتمثل أهداف صندوق أبوظبي للتنمية في ما يلي:

المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية من خالل تقديم القروض التنموية 	•
الميسرة لتمويل مشاريع تهدف إلى تحسين البنية التحتية ودعم النمو االقتصادي. 

إدارة المنح التنموية التي تقدمها حكومة أبوظبي للدول النامية من خالل اإلشراف المباشر على 	•
استخدام هذه المعونات في تنفيذ المشاريع المخصصة لها ومتابعة مراحل االنجاز.

تأسيس شركات استثمارية، والمساهمة في شركات قائمة في الدول المستفيدة بما يساهم 	•
في تحقيق التنمية االقتصادية في تلك الدول.

توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجاالت التنمية االقتصادية.	•

اســـــكان سيشـــــل

حــقائـق وأرقـــام

تاريخ التأسيس 15 يوليو 1971

المقــر الرئيســـي أبوظبي

35 مليار درهم إجمالي القروض

83 دولة مستفيدة

497 عملية تنموية

3 مليار درهم إجمالي االستثمارات

مليار درهم مجموع 
التمويالت واالستثمارات

 مليار درهم إجمالي
المنح الحكومية

 80

 42

رأس المال 16 مليار درهم
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القروض الميسرة  .1
يعمل الصندوق على تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية حيوية تساعد الدول 

المستفيدة على تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية فيها. وتركز 
المشاريع التي تغطيها القروض على أكثر القطاعات تأثيرًا في تسريع عملية التنمية مثل، البنية 

التحتية، كالطرق والكهرباء، اإلسكان، الطاقة، المياه والزراعة إلى جانب مشاريع قطاعات أخرى 
كالصحة والتعليم. 

وتمتاز القروض المقدمة من الصندوق بفترات سداد طويلة األجل وبمعدالت فائدة منخفضة 
 )OECD( ومتوافقة مع معايير منظمة التعاون اإلقتصادي

وتخضع المشاريع التي يساهم الصندوق في تمويلها إلى الدراسة والتقييم الفني واالقتصادي قبل 
الموافقة على تمويلها وذلك لضمان تحقيقها لألهداف الموضوعة من أجلها. 

المساهمات الرأسمالية  .1
يستثمر الصندوق في شركات منتقاة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في عدد من الدول، 
وتتفاوت نسبة تملك الصندوق في تلك الشركات بحصص تتراوح بين الملكية التامة أو الجزئية. 

وتركز استراتيجية الصندوق في هذا المجال على االستثمار في شركات تخدم قطاعات جوهرية من 
أبرزها: السياحة، الصناعة، والصناديق االستثمارية الخاصة مما يعزز من دور القطاع الخاص في الدول 

المستفيدة األمر الذي ينعكس إيجابً على انتعاش التنمية االقتصادية إضافة لتوفير الكثير من 
فرص العمل للشعوب تلك الدول.

إدارة السيولة  .2
ترتكز االستراتيجية االستثمارية للصندوق على االستثمار في أدوات مالية كالسندات والودائع 

المصرفية والصكوك، وذلك إلدارة السيولة المتاحة لديه بشكل يمكنه من تحقيق عوائد مجزية 
وسداد االلتزامات المالية المترتبة على الصندوق.

إدارة المنح الحكومية  .2
يتولى صندوق أبوظبي للتنمية إدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي لتمويل مشاريع تنموية 
وحيوية في الدول المستفيدة، حيث تشمل مسؤوليات الصندوق في هذا المجال اإلشراف المباشر 
على استخدام هذه المعونات في تنفيذ المشاريع المخصصة لها، ومتابعة سير المراحل المختلفة 

إلنجازها طبقً لألهداف والخطط الموضوعة.

النشاط التشغيلي
أوالً: التمويل التنموي

يتصدر التمويل التنموي المباشر أولويات أنشطة الصندوق، والرامية إلى تحقيق مساهمة ملموسة 
وفّعالة في دعم مسيرة التنمية االقتصادية المستدامة في الدول النامية، ويشمل التمويل التنموي 

الذي يقدمه الصندوق كل من:

ثانيً: االستثمارات
لضمان استدامة واستمرارية النشاط الرئيسي المتمثل في تقديم العون التنموي، يقوم الصندوق 
بأنشطة استثمارية لتعزيز موارده وإيراداته المالية، وينقسم النشاط االستثماري في الصندوق إلى 

شقين وهما:

مشـــــاريع تنمويـــــة - أفغانســـــتان



القروض الميسرة
المنح التنموية

االستثمارات
خارطة الدول المستفيدة من مشاريع الصندوق التنموية

 نتائج النشاط 
التـشـــغيلي 

لعام 2016 2
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مشروع محطة الطاقة الحرارية الجوفية | 55 مليون درهم 
يهدف المشروع إلى دعم قطاع الطاقة في دولة سانت فنسنت وغرينادينز من خالل توفير 

الطاقة باستخدام الطاقة الحرارية الكائنة في باطن األرض. ويساهم المشروع على تخفيض 
تكلفة اإلنتاج بحوالي 25%، وتساعد العمليات اإلنشائية والتشغيلية وأعمال الصيانة في توفير 

العديد من الوظائف. ويأتي تمويل الصندوق لهذا المشروع لحرصه على دعم قطاع الطاقة 
المتجددة في الدول النامية وما يحققه هذا القطاع من نتائج واعدة تسهم في تسريع عملية 

التنمية المستدامة.

ويعتبر مشروع محطة الطاقة الحرارية الجوفية من ضمن قائمة مشاريع الدورة التمويلية 
الثانية لمبادرة الصندوق بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة 

المتجددة )أيرينا(.

دعم الميزانية العامة | 3,7 مليار درهم 
يعد العجز المالي من أبرز التحديات التي تواجه دولة صربيا، وعليه، قدم الصندوق 

قرضً ميسرًا بقيمة 3,7 مليار درهم إلى الحكومة الصربية بهدف إعطاء دفعة 
قوية لعملية التنمية فيها، وسيساهم القرض في توفير السيولة الالزمة التي 
تحتاجها الدولة لدعم جهودها الرامية إلنعاش القطاعات االقتصادية الرئيسية، 

وتحفيز خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في البالد.

مشروع القطار فائق السرعة | 147 مليون درهم
يشكل قطاع النقل والمواصالت من أهم القطاعات األساسية الداعمة لعملية التنمية المستدامة في المغرب، ويأتي 
مساهمة الصندوق لتمويل مشروع القطار فائق السرعة بحوالي 147 مليون درهم لدعم الخطط التنموية الطموحة 

للحكومة المغربية لالرتقاء بهذا القطاع.

يساهم مشروع القطار فائق السرعة )320 كم/ساعة( والذي يبلغ طوله 200 كيلومتر إلى تسهيل حركة نقل البضائع 
والمسافرين وتقليص مدة السفر بين مدينتي طنجة والدار البيضاء من 5 ساعات إلى حوالي ساعتين. ويهدف مشروع 

القطار إلى تطوير قطاع النقل في المغرب من خالل توفير وسيلة نقل ذات تنافسية عالية من حيث السالمة والجودة 
والسرعة، كما سيعمل المشروع المتوقع انجازه عام 2018، على مضاعفة حركة الحاويات في الميناء ويزيد من أعداد 

المسافرين مما يرفع من وتيرة النمو االقتصادي في المنطقة ويعزز الحركة السياحية والتجارية في المغرب.

كما قدم الصندوق في عام 2010 قرضً بقيمة 368 مليون درهم لتمويل البنية التحتية واألساسية للمشروع ذاته، 
ليبلغ مجموع القرضين الذين خصصا لهذا المشروع االستراتيجي 515 مليون درهم.

مشروع نيهافى للطاقة الكهرومائية | 55 مليون درهم
اتخذت الحكومة األرجنتينية خطوات هامة لتعزيز نمو قطاع الطاقة المتجددة، حيث تسعى إلى االستفادة من 
وفرة الموارد الطبيعية لديها في توليد احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة، ومن هذا المنطلق، قدم 

 صندوق أبوظبي للتنمية التمويل الآلزم لمشروع نيهافى للطاقة الكهرومائية في األرجنتين بقيمة
55 مليون درهم. 

ويهدف المشروع إلى المساهمة في دعم قطاع الطاقة المتجددة من خالل توفير حوالي 4 ميغاوات من الطاقة 
لسكان مقاطعة نيوكوينز في شمال واألرجنتين وربطها بالشبكة الرئيسية، اضافة إلى أن المشروع سيوفر طاقة 

لضخ مياه الشرب لمدينة نيهافى ولري ما بين 40 إلى 200 هكتارا في المناطق الشمالية من البالد.

ويأتي المشروع ضمن قائمة المشاريع التي وافق الصندوق على تمويلها خالل الدورة التمويلية الثانية لمبادرة 
الصندوق بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع ايرينا.

القروض الميسرة
قام صندوق أبوظبي للتنمية 
خالل عام 2016 وتماشيً مع 

أهدافه الرامية لدعم عملية 
التنمية في الدول النامية، 

بتقديم قروضً ميسرة لتمويل 
مشاريع تنمويه في 4 دول 

نامية تشمل كال من جزر سانت 
فنسنت وغرينادينز، األرجنتين، 

صربيا والمغرب�
وبلغت القيمة اإلجمالية 

للقروض المقدمة مايقارب 4 
مليار درهم خصصت اثنان 
منها لتمويل مشاريع للطاقة 

المتجددة في حين خصص 
القرضين اآلخرين لدعم قطاع 

النقل في المغرب ودعم 
المغربصربياالميزانية العامة في صربيا�

األرجنتين 
سانت فنسنت

وغرينادينز
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قروض الصندوق التنموية لعام 2016

خالل 2016
4 مشاريع تنموية

4 مليار درهم تمويالت القروض
4 دول مستفيدة

3 قطاعات متنوعة

صربيا 
 دعم

الميزانية العامة 

3,7 مليار درهم

المغرب
مشروع القطار
فائق السرعة 

147 مليون درهم

األرجنتين 
مشروع نيهافي 

للطاقة الكهرومائية 

55 مليون درهم

سانت فنسنت 
وغرينادينز 

مشروع محطة الطاقة 
الحرارية الجوفية 

55 مليون درهم
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قائمة المنح التنموية لعام 2016
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

المنح التنموية في 2016

أفغانستان

مشروعات تنموية مختلفة
45.6 مليون درهم

قدمت حكومة أبوظبي منحة بقيمة 45.6 مليون درهم بالتعاون مع لجنة المساعدات اإلنسانية واإلنمائية الدائمة في أفغانستان وذلك لتمويل 
عدد من المشاريع التنموية والتي تشمل إعداد مناهج تعليمية مهنية مبتكرة لدعم المعاهد المهنية، إضافة إلى تدريب الطالب وتطوير 

مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل ومساندة شرائح من المجتمع األفغاني للتغلب على التحديات االقتصادية واالجتماعية التي يواجهونها.

مشروع دراسة جدوى
1.4 مليون درهم

يهدف المشروع إلى تقديم المعونات الفنية من خالل تمويل إعداد 
دراسة جدوى تفصيلية لتقييم فرص االستثمار فى صناعة الزعفران 
فى أفغانستان بغرض توفير قاعدة من المعلومات لهذه الصناعة 

لما لها من نتائج واعدة على كافة الصعد سواء االستثماري أو الزراعي 
أو االجتماعي وتتيح نتائج هذه الدراسة الحكومة االفغانية لوضع 

الخطط االستثمارية والتنموية الطموحة في هذا المجال والتوسع فيه 
بالتعاون مع القطاع الخاص.

أشرف الصندوق خالل عام 2016 على إدارة 5 
منح تنموية قدمتها حكومة أبوظبي لتمويل 

مشروعات حيوية تستهدف دعم النمو 
االقتصادي واالجتماعي في كل من أفغانستان 

واليمن.

واصل الصندوق خالل عام 2016 أداء دوره 
التنموي بفعالية، والذي يتجسد أحد جوانبه 

في إدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي 
إلى الدول النامية لتمويل مشاريع تنموية لدعم 

التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة 
لتلك الدول، حيث يبذل الصندوق جهودًا حثيثة 

لضمان اإلدارة الفاعلة لهذه المساعدات، إذ 
أنها تشكل أهمية بالغة في إحداث التغييرات 

الالزمة في المناطق المستفيدة منها، حيث 
يضطلع الصندوق بمتابعة مراحل تنفيذ 

المشاريع وفق االتفاقيات المبرمة مع حكومات 
الدول المستفيدة لضمان تنفيذ المشاريع 

وتقييم أثرها اإليجابي في التنمية االقتصادية 
واالجتماعية.

وخالل عام 2016 أدار الصندوق 5 منح تنموية 
تبلغ قيمتها اإلجمالية مايقارب 119 مليون درهم، 

في كل من أفغانستان واليمن. 

وفيما يلي استعراض ألهم المنح التي أدارها 
الصندوق خالل عام 2016:

قيمة المنحةالقطــــــــاعالمشــروعالدولة

اليمن 

المساعدات اإلنسانية تقديم مساعدات غذائية
23واإلغاثة

المساعدات اإلنسانية برامج الرعاية الصحية 
3.2واإلغاثة

المساعدات اإلنسانية برامج الرعاية الصحية 
45.8واإلغاثة

أفغانستان
45.6قطاعات متنوعة مشروعات تنموية مختلفة

1.4المعونات الفنيةدراسة جدوى

119 مليون درهمالمجموع

المنح التنموية

مشروع تقديم مساعدات غذائية
23 مليون درهم

في إطار النهج اإلنساني والتنموي التي تبنته دولة اإلمارات العربية 
المتحدة في وقوفها إلى جانب الشعب اليمني وحرصها على إرساء 

أسس ودعائم التنمية واألمن واالستقرار في اليمن، قدمت حكومة 
أبوظبي منحة بقيمة 23 مليون درهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية 

والتعاون الدولي من خالل برنامج األغذية العالمي بغرض دعم 
خطة األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية في اليمن لدعم برنامج 
المساعدات الغذائية التي يتم تقديمها لالشخاص الذين يعانون 

من نقص الغذاء في اليمن، وتسهم المنحة في تقديم المساعدات 
الغذائية ألكثرمن 107 الف شخص في مختلف المحافظات اليمنية.

مشروع برامج الرعاية الصحية 
3.2 مليون درهم

تسعى دولة اإلمارات العربية المتحدة جاهدة إلى ضمان فعالية 
المساعدات التي تقدمها للجمهورية اليمنية في ظل الظروف 

الصعبة التي تمر بها، ومن هذا المنطلق قامت حكومة أبوظبي 
بتقديم منحة تنموية بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي 

من خالل المنظمات الدولية واإلغاثية لدعم مشاريع الرعاية الصحية 
لشريحة النساء واألطفال في مختلف محافظات اليمن للحصول 

على الخدمات الضرورية في مجاالت الرعاية الصحية والتغذية.

مشروع برامج الرعاية الصحية 
45.8 مليون درهم

نظرًا لما تعانيه المرافق الصحية في اليمن من نقص في توفير 
األدوية والمستلزمات الطبية األساسية، قدمت حكومة أبوظبي 

منحة مالية بلغت 45.8 مليون درهم بالتعاون مع وزارة الخارجية 
والتعاون الدولي للمنظمات الدولية لتمكينهم من القيام 

بأنشطة االستجابة الطبية الطارئة في اليمن، لضمان استمرار 
الخدمات الصحية في الكثير من المحافظات اليمنية واتاحتها 

للمجتمع.

اليمن
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واصل الصندوق عام 2016 إدارته للمنحة التي خصصتها دولة اإلمارات في 
عام 2012 لألردن بقيمة 4.6 مليار درهم )1.25 مليار دوالر( ضمن برنامج 

الصندوق الخليجي للتنمية.

وخالل عام 2016، خصص الصندوق مايقارب 737 مليون درهم، 
للمساهمة في مشروع توسعة مدينة الحسين الطبية من خالل انشاء 

مستشفى حديث وتخصيص منحة اضافية لمحمية المأوى للحياة البرية. 

وتم بموجب هذه المنحة التي عهدت حكومة دولة اإلمارات إلى صندوق 
أبوظبي للتنمية إدارتها تمويل مشاريع حيوية تدعم جهود الحكومة 

األردنية وخططها التنموية في تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية 
المستدامة وتساهم في رفع المستوى المعيشي للمجتمع األردني

و بنهاية عام 2016 يكون الصندوق قد خصص 4,459 مليار درهم من 
اجمالي قيمة المنحة المخصصة لألردن والبالغ قيمتها 4.6 مليار درهم 

ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية. وخصصت المنحة الممتدة 
للفترة من )2012 – 2017( لتمويل مشاريع استراتيجية حيوية تتركز 

ضمن قطاعات أساسية كالتعليم، النقل، الصحة والطاقة واألمن الغذائي.

منحة دولة اإلمارات للمساهمة في برنامج الصندوق 
الخليجي للتنمية - األردن )2012 - 2017(

القيمة

يعد القطاع الصحي أحد القطاعات البارزة التي يهتم صندوق أبوظبي للتنمية بتمويلها وذلك لدوره 
الجوهري في توفير أساسيات التنمية البشرية، ومن هنا جاءت مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل 
المرحلة األولى لمشروع توسعة مدينة الحسين الطبية، من خالل بناء مستشفى جديد بسعة 940 سريرًا 

يتماشى مع أحدث المعايير الطبية المعتمدة في العالم ويقدم خدماته للعديد من المواطنين األردنيين 
ويستوعب أكثر من 1200 مراجع يوميً. ويأتي تمويل المشروع من خالل منحة دولة اإلمارات ضمن برنامج 

الصندوق الخليجي للتنمية لمدة خمس سنوات لتمويل مشاريع تنموية فى األردن. 

تأتي المنحة اإلضافية لتطوير محمية المأوى للحياة البرية في اطار دعم قطاع السياحة كونها تساهم في 
دفع عجلة االنتعاش االقتصادي. ويهدف المشروع إلى تهيئة ظروف مالئمة لنمو وإكثار األحياء البرية، باإلضافة 
إلى إنشاء وتنفيذ برامج طويلة األمد تسهم في الحد من اإلتجار بالحيوانات. اضافة إلى ذلك يشمل المشروع 

تطوير المشاريع المستدامة للموارد وإيجاد فرص عمل في مختلف القطاعات مثل السياحة البيئية. 

كما أدار الصندوق في عام 2012 منحة بقيمة 7.3 مليون درهم لتمويل المشروع ذاته، ليبلغ مجموع 
المنحتين المخصصتين لتمويل هذا المشروع 10 مليون درهم.

المشاريع الممولة خالل 2016 
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

توسعة مدينة الحسين الطبية

محمية المأوى للحياة البرية

735 مليون درهم

2.6 مليون درهم
4.6 مليار درهم )2017-2012( 

منحة دولة اإلمارات للمساهمة في برنامج الصندوق الخليجي للتنمية - األردن

11
مشروع

3
مشاريع

2
مشروع

 الباقي
من 

المنحة

2.9
مليار درهم

844
مليون درهم

737
مليون درهم

120
مليون درهم

مشـــــاريع الســـــدود - االردن 

2014-2013201520162017

إعـــــادة تأهيـــــل مشـــــاريع الـــــري - االردن
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يتضمن المشروع انشاء محطة للطاقة الشمسية باستخدام ألواح الخاليا الضوئية لتوليد 
الطاقة الكهربائية فى منطقة القويرة، تتراوح طاقتها اإلنتاجية بين 65 إلى 75 ميجاواط 

وربطها بشبكة الكهرباء الوطنية.

يساهم المشروع على تعزيز الطاقة االستيعابية لكليات المجتمع وتوسيع نطاق برامجها 
في مجاالت التعليم التقني والتطبيقي وتجهيز المختبرات ومراكز التدريب المهني بأحدث 

التقنيات.

يشكل اإلرتقاء بالقطاع التعليمي مطلب أساسي من متطلبات التنمية االقتصادية وتحقيق 
التنمية المستدامة في األردن من خالل تطوير البنية التحتية للجامعات الرسمية، وتوفير 
األجهزة والمعدات الفنية والتكنولوجية الحديثة لدعم البيئة األكاديمية واالجتماعية فى 

الجامعات لبناء القدرات وتحسين النوعية والجودة للمخرجات الجامعية والموائمة بين هذه 
المخرجات ومتطلبات سوق العمل. واشتمل البرنامج على المشاريع ذات األولية للجامعات 

الرسمية فى األردن وعددها )9( جامعات رسمية، وتتضمن هذه المشاريع: انشاء مباني 
الكليات فى الجامعات، وإنشاء مجمعات للقاعات التدريسية وإنشاء محطات توليد طاقة 

كهربائية وشمسية ومحطات تحلية مياه الشرب وتجهيز قاعات ومختبرات. 

يهدف المشروع إلى توسعة القدرات االستيعابية لمركز الحسين للسرطان، الذي يعد من 
أبرز المراكز العالجية التخصصية في مكافحة السرطان على مستوى المنطقة.

يعمل المشروع على توفير خدمات طبية متخصصة لمعالجة مرضى األورام، ورفد السياحة 
العالجية من خالل إنشاء مركز متخصص يوفر العالج الالزم لمرضى األورام في األردن، 

ويتضمن المشروع إنشاء مبنى مكون من أربعة طوابق وبسعة 150 سريرًا، وإنشاء المباني 
المساندة للمركز وتزويده بأحدث األجهزة والمعدات، باإلضافة إلى برامج التدريب والتوعية.

توسعة 
مركز 

الحسين 
للسرطان

مشاريع 
السدود

توسعة 
وتحسين 

الطرق

بناء 
مدارس 
جديدة

تطوير 
التعليم 

التقني

محطة 
للطاقة 

الشمسية

تأهيل 
مشاريع 

الري

منشآت 
لتخزين 

المشتقات 
النفطية

يهدف المشروع إلى االستفادة من مياه األمطار بالشكل األمثل وتلبية الطلب المتنامي على 
مياه الشرب والصناعة والري وذلك من خالل إنشاء سدود لتجميع المياه وتخزينها.

ويتضمن المشروع إنشاء سدين خرسانيين )سد زرقاء ماعين، سد كفرنجة( مع جميع 
ملحقاتهما من مسارب تصريف وتحويل المياه.

يتضمن المشروع ربط المدن والقرى والمناطق الحيوية داخل األردن بشبكة طرق يعتمد 
عليها تضمن سهولة تنقل السكان والسلع والمنتجات ووصول الخدمات إلى كافة شرائح 

المجتمع.

يشتمل المشروع على تنفيذ طرق جديدة وتوسعة وتأهيل بعض الطرق القائمة باإلضافة 
لتنفيذ عدد من مشاريع الطرق القروية والثانوية والطرق الزراعية. 

يأتي المشروع لتوفير بنية أساسية تعليمية متطورة تتيح استيعاب األعداد المتنامية من 
الطالب، وتساهم في توفير بيئة آمنة للتعلم وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية 

واإلرتقاء بقطاع التعليم عن طريق إنشاء مدارس جديدة وملحقاتها من المختبرات العلمية 
والفنية ومراكز التدريب المهني والمرافق الرياضية والثقافية.

يعمل المشروع على تحسين أداء شبكات الري لرفع كفاءتها وتقليص الفاقد من المياه، 
وذلك من خالل إعادة تأهيل الشبكات واستبدال األنابيب المتكلسة بأنابيب جديدة، وتركيب 

مآخذ مياه للوحدات الزراعية، وأحواض ترسيبية، وبرك تخزين، وأنظمة فالتر رملية ومحطات 
ضخ إلى جانب إنشاء جدران حماية من الفيضانات وإنشاء شبكة صرف جوفية.

يتضمن المشروع إنشاء خزانات ذات سقف عائم لتخزين المشتقات النفطية )الديزل، البنزين، 
ووقود الطائرات( بسعات تتراوح بين 250-300 ألف طن، إضافة الى 8 آالف طن من الغاز 
البترولي المسال، إلى جانب إنشاء منطقة تحميل وتفريغ للصهاريج وأنظمة أمان وإطفاء 

ونظام لفصل الزيوت عن المياه ونظام معالجة لها باإلضافة إلى كافة التجهيزات الالزمة إلدارة 
وخدمة المشروع.

ويهدف المشروع إلى توفير السعات التخزينية الالزمة لالحتفاظ بمخزون استراتيجي 
للمشتقات النفطية في األردن يغطي 60 يومً من االستهالك المحلي وتحقيق األمن 

النفطي. 

92
مليون درهم

179
مليون درهم

684
مليون درهم

124
مليون درهم

33
مليون درهم

551
مليون درهم

64
مليون درهم

771
مليون درهم

مركز 
معالجة 

األورام

60
مليون درهم

المشاريع المخصصة )2012 - 2015(

صوامع 
تخزين 

الحبوب 

توسعة 
ميناء غاز 
البترول 
المسال

يهدف المشروع إلى توسعة صوامع الجويدة والعقبة في األردن لزيادة احتياطي األردن 
من خالل رفع القدرة اإلستيعابية لصوامع القمح والشعير والتي تعتبر من المواد الغذائية 
األساسية للمجتمع ويساهم المشروع في تلبية احتياجات األردن المتزايدة من هذه السلع 

االستراتيجية.

يعد مشروع ميناء غاز البترول المسال في األردن من المشاريع اإلستراتيجية للحكومة 
األردنية حيث سيساهم المشروع على تلبية احتياجات األردن من الغاز البترولي ورفع قدرة 

مناولة الغاز البترولي المسال، مما سيمكن الميناء من استقبال البواخر النفطية ذات 
األحجام الكبيرة والتي تصل سعة تخزينها إلى 25 الف طن من الغاز المسال وبقدرة تفريغ 

300 متر مكعب بالساعة، مما يضمن استمرار امدادات الغاز وتوفير حاجة المدن األردنية من 
الكهرباء بشكل مستمر دون انقطاع.

259
مليون درهم

119
مليون درهم

برنامج 
تنمية 

الجامعات 
الحكومية

466
مليون درهم
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قائمة المشاريع المعتمدة )2013 - 2016(
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

القيمةالمشـــــــروعالقطــــــــاع

الصحة

160. إنشاء مركز معالجة األورام

292. توسعة مركز الحسين للسرطان

3735. توسعة مدينة الحسين الطبية 

887المجموع الفرعي

التعليم

498. إنشاء المدارس )بناء 60 مدرسة جديدة(

526. بناء 25 مدرسة أساسية 

633. تطوير كليات المجتمع

7466. برامج تنمية الجامعات الحكومية 

623المجموع الفرعي

المياه والري
864. إعادة تأهيل مشاريع الري

9179. مشاريع السدود

243المجموع الفرعي

الطاقة

10551. محطة للطاقة الشمسية 

11771. منشآت لتخزين المشتقات النفطية

12119. ميناء غاز البترول المسال 

1,441المجموع الفرعي

الطرق
13684. توسعة وتحسين الطرق

14320. ممر عمان التنموي

1,004المجموع الفرعي

15259. صوامع تخزين الحبوباألمن الغذائي 

162.6. محمية المأوى للحياة البرية السياحة 

4,459.6 مليون درهمالمجموع

ممر عمان 
التنموي

يعمل المشروع الذي تم االنتهاء منه وتدشينه عام 2016 على تحسين شبكة الطرق 
المحلية وربطها مع الطرق الدولية وتعزيز حركة النقل اإلقليمية. ويتضمن المشروع إنشاء 

طريق مزدوج بطول 18.5 كيلومتر من مطار الملكة علياء حتى طريق الماضونة بما في ذلك 
طرق الخدمة الجانبية و7 تقاطعات مع جسور علوية. كما يشمل المشروع اإلنتهاء من تنفيذ 

طريق الماضونة بطول 13.4 كيلومتر وطريق الزرقاء بطول 4.3 كيلومتر وطريق الزرقاء 
النافذ بطول 3.7 كيلومتر.

320
مليون درهم

مصنـــــع االســـــمدة الفوســـــفاتية - األردن
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واصل صندوق أبوظبي للتنمية إدارة المشاريع الممولة ضمن مساهمة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة في المنحة التي أقرها المجلس األعلى 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لبرنامج الصندوق الخليجي للتنمية 
في عام 2012 للمغرب بقيمة 4.6 مليار درهم )1.25 مليارات دوالر(. 

وخالل عام 2016، خصص الصندوق حوالي 872 مليون درهم )237.4 
مليون دوالر( من اجمالي المنحة لتمويل مشاريع تنموية تخدم أهم 

القطاعات تأثيرًا في توفير موقومات التنمية االقتصادية واالجتماعية مثل 
التعليم والنقل والصحة والكهرباء. 

و بنهاية عام 2016 يكون الصندوق قد خصص 3,4 مليار درهم من 
اجمالي قيمة المنحة المخصصة للمغرب والبالغ قيمتها 4.6 مليار 

درهم ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية، حيث حرص الصندوق 
خالل الفترة السابقة على دعم جهود الحكومة المغربية ومساندتها 
على تحقيق أهدافها التنموية من خالل تمويل المشاريع ذات األولوية 

يعتبر مشروع القطب الجامعي التكنولوجي والذي يتم إنجازه بالمدينة الجديدة تامسنا في ضواحي الرباط أحد االستراتيجية في األجندة الوطنية الخاصة بالمغرب. 
المشاريع المميزة التي تهدف إلى تسهيل وصول التعليم العالي ألبناء المناطق الجديدة والرفع من مستواها 

الثقافي والعلمي وإنعاش المدينة اقتصاديً واجتماعيً.

ويشمل المشروع تزويد المبنى بأحدث الوسائل التعليمية من خالل انشاء قاعات للبحث والتطوير واإلبتكار، 
مبنى رياضي واجتماعي للطلبة، ومدرجات باإلضافة لمبنى اإلدارة. 

يهدف المشروع إلى تشجيع الطلبه الغير قاطنين في المدينة على استكمال تعليمهم الجامعي من خالل 
تجهيز الحي الجامعي بأهم المرافق الحيوية لتوفير السكن المناسب للطلبة، ويتضمن المشروع كذلك بناء 

محالت تجارية ومركز صحي وقاعات لمختلف االستخدامات، إضافة لمبنى اإلدارة.

يهدف المشروع إلى توفير السكن المالئم للطلبة القادمين من المناطق المحيطة بمدينة تازة لتشجيعهم 
على استكمال تعليمهم العالي، حيث يتضمن المشروع إنشاء قاعة دراسية وقاعة أخرى مخصصة لألنشطة 

الرياضية، إضافة لمبنى اإلدارة ومركزًا صحيً. وتبلغ مساحة المشروع اإلجمالية حوالي 20183 مترا مربعا. 

يهدف مشروع تجهيز كلية الطب والصيدلة بطنجة إلى استيعاب اإلعداد المتزايدة من المرضى من خالل 
توفير الكوادر الطبية المتميزة بمختلف التخصصات، ويشمل المشروع تجهيز كلية الطب والصيدلة بأحدث 
الوسائل واألدوات التعليمية والتقنية من المختبرات التطبيقية والبحث العلمي لتخريج طالب متميزين وفق 

أرقى المعايير الطبية العالمية. ويأتي المشروع تكملة لمشروع مباني الكلية التي قام الصندوق بتمويلها 
من ضمن المنحة المقدمة للحكومة المغربية. 

المشاريع المعتمدة خالل 2016 
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

القطب الجامعي 
التكنولوجي بتامسنا

الحي الجامعي بالقنيطرة

الحي الجامعي بتازة

كلية الطب والصيدلة 
بطنجة

40 مليون درهم

26 مليون درهم

26 مليون درهم

55 مليون درهم

يهدف المشروع إلى استكمال الجزء األخير من الطريق الذي يربط مدينة الحسيمة بمدينة تازة والمناطق 
المجاورة، كما سيسهم الطريق السريع في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع مما يعمل على تنشيط 
الحركة االقتصادية. كما يساهم المشروع في الحد من االختناقات المرورية بين المدينتين ويعزز السالمة 
الطرقية من خالل انسياب حركة السيارات والتي تتجاوز 5000 سيارة يوميا، وبالتالي التقليل من نسبة 

الحوادث. ويتضمن المشروع توسعة الطريق من خالل انشاء أربع مسارات، مسارين في كل اتجاه، إضافة إلى 
إنجاز جسر على طول 240 مترا.

تطوير المقطع الطرقي 
الرابط بين واد النكور 

وكاسيطا 

184 مليون درهم

منحة دولة اإلمارات للمساهمة في برنامج الصندوق 
الخليجي للتنمية - المغرب )2012 - 2016(

القيمة

4.6 مليار درهم )2016-2012( 
منحة دولة اإلمارات للمساهمة في برنامج الصندوق الخليجي للتنمية - المغرب

28
مشروع

1
مشروع

6
مشاريع

 الباقي
من 

المنحة

ســـــهل الغـــــرب الزراعـــــي - المغـــــرب

2.5
مليار درهم

64
مليون
درهم

874
مليون درهم

1.2
مليار درهم

2017 2014-201320152016
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يهدف المشروع إلى تنمية المناطق الحضرية من خالل تهيئة بنيتها التحتية لتصبح قادرة على مواكبة 
التطور والنمو االقتصادي والسكاني السريع الذي تشهده المغرب، وتوفير أهم مقومات التنمية االجتماعية 

واالقتصادية للقانطين في تلك المناطق.

ويشمل البرنامج العديد من المشاريع، مثل مشاريع تهيئة الطرق وامدادات الكهرباء، إعادة تأهيل شبكات 
المياه، إلى جانب بناء مراكز طيبة لخدمة سكان تلك المناطق وتوفير الرعاية الصحية الالزمة لهم. كما 

يشمل البرنامج أيضً إنشاء مدارس لمختلف المراحل التعليمية. 

541 مليون درهمبرنامج تنمية المناطق الحضرية

المشاريع المعتمدة خالل الفترة )2012 - 2015(

قائمة المشاريع المعتمدة خالل 2016
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

القيمةالمشـــــــروعالقطــــــــاع

التعليم

140. القطب التكنولوجي الجامعي

226. الحي الجامعي الجديد بمدينة القنيطرة

326. الحي الجامعي بمدينة تازة

455. كلية الطب والصيدلة بمدينة طنجة

147المجموع الفرعي

5184. تطوير المقطع الطرقي الرابط بين واد النكور وكاسيطا النقل

6541. برنامج تنمية المناطق الحضريةقطاعات متنوعة

872 مليون درهمالمجموع

تطوير 
مطار 
كلميم

يندرج مشـــــروع توســـــعة وتحديث مطار كلميم في إطار االســـــتراتيجية الوطنية لتنمية 
قطاعي النقل والســـــياحة في المغرب، ويشـــــمل المشـــــروع تطوير وتوســـــعة مرافق مطار 

كلميـــــم مـــــن خـــــالل بنـــــاء محطـــــة جوية جديدة على مســـــاحة تبلغ 7000 مترمربع.

64
مليون درهم

تطوير 
ميناء الدار 

البيضاء

يعـــــد مينـــــاء الـــــدار البيضـــــاء من أنشـــــط موانئ المغرب، حيث يســـــاهم تطويـــــر وتأهيل الميناء 
فـــــي تعزيـــــز معـــــدالت الحركـــــة من خالل إنجاز الشـــــق البحري من مشـــــروع ربـــــط الميناء، وتثبيت 

دفاعـــــات اإلرســـــاء وتحديـــــث موقـــــف التوزيـــــع وإعادة تأهيل األرصفة، كما يتضمن المشـــــروع إنجاز 
طريق بطول 4 كيلومترات يســـــهل وصول الشـــــاحنات نحو منطقة عين الســـــبع الصناعية 

والمنطقـــــة اللوجســـــتية فـــــي زناتـــــة باإلضافة إلـــــى أعمال ردم برية ومائية.

290
مليون درهم

ميناء 
المحمدية

يهدف المشـــــروع إلى تمويل وتطوير المحطة البترولية ورصيف رســـــو الســـــفن بما يســـــاهم 
في تعزيز كفاءة وســـــرعة عمليات مناولة الشـــــحنات بالميناء. وتبلغ مســـــاهمة حكومة دولة 

اإلمـــــارات لتنفيـــــذ المشـــــروع نحـــــو 41.5 مليـــــون درهـــــم أي ما يعادل )11.3 مليون دوالر(.

21
مليون درهم

محطة الدار 
البيضاء 
للسكك 
الحديدية 

يســـــاهم المشـــــروع في تعزيز قدرة محطة الســـــكك الحديدية في منطقة الدار البيضاء على 
اســـــتيعاب أعداد أكبر من المســـــافرين، واالرتقاء بمســـــتويات الخدمة المقدمة لهم، إلى جانب 

دعـــــم جهـــــود الحكومـــــة المغربيـــــة المبذولـــــة لتنظيم ســـــير القطارات الـــــذي يزيد من كفاءة الربط 
بيـــــن المـــــدن المغربية ويدعم قطـــــاع النقل والمواصالت. 

78
مليون درهم

تزويد مدينة 
الداخلة 

بالماء الصالح 
للشرب 

يهـــــدف المشـــــروع تعزيـــــز إمـــــدادات مدينـــــة الداخلـــــة من المياه الصالحة للشـــــرب من خالل ترميم 
محطـــــة المعالجـــــة القديمـــــة وإنشـــــاء محطـــــة لتحليـــــة مياه البحر، وإقامة منشـــــآت تخزين ومد 

قنـــــوات قطرهـــــا 400 مليمتـــــر بطول إجمالـــــي قدره 5.5 كيلومتر.

56
مليون درهم

إنشاء سد 
خروب

يتيح هذا المشـــــروع تزويد ســـــكان مناطق طنجة وأصيلة بالمياه الصالحة للشـــــرب من خالل 
إنشـــــاء ســـــد لمياه الشـــــرب بالقرب من مدينة طنجة لتجميع مياه األمطار وتدفقات المياه من 

األودية. ويشـــــمل المشـــــروع إقامة ســـــد ارتفاعه 60 مترًا تبلغ طاقته االســـــتيعابية نحو 200 
مليون متر مكعب،ويشـــــمل المشـــــروع منشـــــآت المعالجة وتصفية المياه ومحطات الضخ.

501
مليون درهم

مستشـــــفى الشـــــيخ زايـــــد - المغـــــرب
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تزويد مدينة 
بوجدور 
بمياه 

للشرب 

كلية للطب 
والصيدلة 

بطنجة

المعدات 
الطبية 

للمستشفى 
محمد 

الّسادس

مشاريع 
اإلسكان 
االجتماعي

تزويد مدينة 
خريبكة 

بمياه الشرب

إنشاء 
محطات 
كهرباء

نقل وتوسيع 
شبكات 
النقل 

الكهربائية

معاهد 
للتدريب 
المهني

مساكن 
جامعية

يساهم هذا المشروع في تلبية الطلب المتنامي على المياه الصالحة للشرب في مدينة 
بوجدور من خالل تحلية مياه البحر ومد قناة لنقل المياه قطرها 500 مليمتر بطول 4 

كيلومترات وقناة للمياه المعالجة بطول كيلومترين وخزان للمياه. 

يتضمن المشروع إنشاء كلية للطب والصيدلة بمدينة طنجة، للمساهمة في تأهيل الكوادر 
الطبية الوطنية لمزاولة مهنتي الطب والصيدلة مما يسهم في اإلرتقاء بقطاع الصحة في 

المغرب. 

يهدف المشروع إلى توفير التجهيزات والمعدات الطبية المتطورة الخاصة بالمستشفى 
الجامعي محمد الّسادس بمراكش الذي يعد من أهم المراكز الطبية في المغرب وغرب 

أفريقيا بأكملها، وذلك لتمكين سكان المنطقة من الحصول على خدمات ذات مستوى عال 
وتفادي تنقلهم للمراكز االستشفائية البعيدة، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات الصحية في 

المنطقة.

يتيح هذا المشروع توفير مساكن في سبع مدن مغربية لمئات اآلالف من العائالت من ذوي 
الدخل المحدود في عدة مدن مغربية، منها 108 آالف وحدة سكنية في مراكش، و42,800 

وحدة سكنية في الدار البيضاء، 91 ألف وحدة سكنية في بولمان بمدينة فاس، 41,800 
وحدة سكنية في الجهة الشرقية، 58,800 وحدة سكنية في مدينتي طنجة وتطوان 

و56,300 وحدة سكنية في مدينة مكناس.

يهدف المشروع إلى إنشاء محطة لمعالجة المياه في مدينة خريبكة، باإلضافة النجاز محطة 
ضخ إلى جانب مد قناة طولها 6 كيلومترات وقطرها 1.8 متر، ويعمل المشروع تزويد مدينة 

خريبكة والمراكز المجاورة بمياه الشرب.

يعمل المشروع على إعادة تأهيل محطات الكهرباء في 7 مدن )جرادة، المحمدية، القنيطرة، 
العيون، أكادير، طانطان والداخلة( لضمان توفير إمدادات كافية من الطاقة الكهربائية.

ويشمل المشروع إعادة تأهيل خطوط اإلنتاج في المحطات الحرارية بمدن جرادة، المحمدية 
والقنيطرة، وإعادة تأهيل محطات العنفات الغازية والديزل بمدن العيون، أغادير، طانطان 

والداخلة.

يهدف المشروع إلى مواكبة التنمية الصناعية، من خالل تلبية احتياجات المنشآت الصناعية 
من الطاقة الكهربائية، كما يتيح مشروع نقل وتوسيع شبكات النقل الكهربائية الحالية 

للحد من اآلثار السلبية التي قد تحدثها هذه المنشآت على البيئة وصحة السكان في 
المناطق المجاورة لمراكز االنتاج، من خالل الحد من تأثير االنبعاثات الغازية على البيئة.

يتضمن المشروع بناء وتطوير 23 معهدًا في عدة مدن مغربية، منها 13 معهدًا متعدد 
التخصصات و4 معاهد للتدريب في اإلمدادات اللوجستية والنقل في كل من مدينة تاوريرت 

والدار البيضاء وطنجة وأغادير، ومعهد متخصص في مهن معدات الطائرات واإلمدادات 
اللوجستية في المطارات، ومدرسة للتدريب على مهن البناء واألشغال العمومية، ومعهدان 
لمهن ترحيل الخدمات اللوجستية بمدينتي فاس ووجدة، ومعهد متخصص في الصناعات 

الغذائية بمدينتي مكناس وفكيك إلى جانب توسيع مركز التدريب المهني بباب فتوح 
وفاس.

يهدف المشروع إلى بناء وتوسيع 3 مساكن جامعية، لتوفير مساكن مناسبة للطلبة في 
كل من الحي الجامعي لإلناث بمدينة أغادير، والحي الجامعي السويسي في مدينة الرباط 

والحي الجامعي بمدينة أغادير. 

35
مليون درهم

64
مليون درهم

239
مليون درهم

829
مليون درهم

89
مليون درهم

91
مليون درهم

30
مليون درهم

168
مليون درهم

25
مليون درهم

الطريـــــق الســـــيار مـــــا بيـــــن فـــــاس ووجـــــدة - المغـــــرب
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القيمةالمشـــــــروعالقطــــــــاع

النقل والمواصالت

164. تطوير مطار كلميم

2290. تطوير ميناء الدار البيضاء

321. تطوير ميناء المحمدية

478. محطة الدار البيضاء للسكك الحديدة

5184. تطوير المقطع الطرقي الرابط بين النكور وكاسيطا

637المجموع الفرعي

المياه

656. تقوية وتزويد مدينة الداخلة بالماء الصالح للشرب

735. وتزويد مدينة بوجدور بالماء الصالح للشرب

889. وتزويد مدينة خريبكة بالمياه الصالحة للشرب

9501. إنشاء سد خروب

681المجموع الفرعي

الكهرباء
1091. إنشاء محطات كهرباء في 7 مدن مغربية

1130. مشاريع نقل وتوسيع شبكات النقل بعدد من المدن المغربية

121المجموع الفرعي

12239. المعدات الطبية لمستشفى محمد الّسادس بمراكشالصحة

التعليم

1324. بناء وتجهيز المعهد المتخصص في مهن معدات الطائرات ولوجيستيك المطارات

14. بناء وتجهيز أربع معاهد للتدريب في اللوجستيك والنقل 
21الطرقي بمدن تاوريرت والدار البيضاء وطنجة وأغادير 

1590. بناء وتجهيز 13 معهدا متعددة القطاعات

1610. بناء وتجهيز معهدين لمهن ترحيل الخدمات بمدينتي فاس ووجدة

1723. بناء وتجهيز المعهد المتخصص في الصناعات الغدائية بمدينتي مكناس وفكيك

187. توسيع الحى الجامعى لإلناث بمدينة اكادير

193. بناء الحى الجامعى السوسى في مدينة الرباط

2015. بناء حى الجامعى بمدينة اكادير

2164. مشروع إنشاء وتجهيز كلية الطب والصيدلة بطنجة

قائمة المشاريع المعتمدة خالل )2012 - 2016(
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

التعليم

2240. مشروع القطب التكنلوجي الجامعي بمدينة تامسنا 

2326. الحي الجامعي الجديد بمدينة القنيطرة 

2426. الحي الجامعي بمدينة تازة 

2555. مشروع تجهيز كلية الطب والصيدلة بمدينة طنجة 

404المجموع الفرعي

2619. مشروع متحف أصيلة )تغطية فجوة تمويلية(السياحة

اإلسكان

27167. إنشاء 108 ألف وحدة سكنية في مراكش

2850. انشاء42,800 وحدة سكنية في الدار البيضاء

2998. إنشاء 91 ألف وحدة سكنية في بولمان بمدينة فاس

30280. إنشاء 41,800 وحدة سكنية في الجهة الشرقية

31117. إنشاء 58,800 وحدة سكنية في مدينة طنجة وتطوان 

32117. إنشاء 56,300 وحدة سكنية في مدينة مكناس 

829المجموع الفرعي

33541. برنامج تنمية المناطق الحضرية قطاعات متنوعة

3.471 مليار درهمالمجموع
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يمثل برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص 
بالبحرين الذي تساهم فيه دولة اإلمارات العربية المتحدة بمبلغ 9.2 مليار 

درهم )2.5 مليار دوالر( على مدى عشر سنوات نموذجً للدعم التنموي 
المستمر الذي توفره اإلمارات للبحرين. وقد تم بموجب هذه المنحة التي 

عهدت حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى صندوق أبوظبي للتنمية 
إدارتها اعتماد قائمة من المشاريع الحيوية والتي من شانها أن تدعم 

اقتصاد مملكة البحرين بقيمة بلغت 9,987 مليار درهم )2.4 مليار دوالر( 
وذلك من إجمالي قيمة المنحة.

وتتركز المشاريع التي تشملها المنحة على البنية األساسية، وتحديدا في 
قطاعات اإلسكان والمياه والصرف الصحي والصحة والطرق، لتساهم بذلك 

في دعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة البحرين لالرتقاء بمستوى 
معيشة الشعب البحريني وتحفيز النمو االقتصادي.

منحة دولة اإلمارات للمساهمة في برنامج الصندوق 
المشاريع المعتمدة خالل )2013 - 2016( الخليجي للتنمية - البحرين )2013 - 2022(

القيمة

9.2 مليار درهم )2022-2013( 
منحة دولة اإلمارات للمساهمة في برنامج الصندوق الخليجي للتنمية - البحرين

7
مشاريع

2
مشروع

 الباقي
من 

المنحة

توسعة مطار 
البحرين

توسعة 
وتطوير 

طريق الشيخ 
زايد

مركز القلب 

الوحدات 
السكنية 
بالمدينة 
الشمالية

أعمال دفان 
شرق سترة

تطوير 
شبكة نقل 

المياه

يشمل المشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة 3.7 مليار درهم الستيعاب أعداد كبيرة 
من المسافرين، حيث سيسهم المشروع في تحقيق االنتعاش االقتصادي والتنموي ودعم 

خطط وبرامج التنمية التي تعمل عليها مختلف القطاعات في البحرين. 

ويتضمن المشروع إنشاء مبنى جديد للمسافرين بمساحة إجمالية تبلغ 177,000 مترا 
مربع، سيشمل صاالت مميزة وبوابات جديدة للقادمين والمغادرين. كما سيضم المشروع 

األنظمة المساندة للخدمات األرضية والمرافق الالزمة وأعمال البنى التحتية. 

يهدف المشروع إلى توسعة وتطوير طريق الشيخ زايد، الذي يعد أحد الطرق الرئيسية في 
البحرين لرفع طاقته االستيعابية لتتجاوز 50 ألف مركبة يوميا، إلى جانب تخفيف االزدحام 
المروري على التقاطعات الواقعة ضمنه. ويشمل المشروع زيادة عدد مسارات الطريق الى 

ثالثة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب استبدال الدوارات بإشارات ضوئية لتحقيق انسيابية 
أكبر في حركة المرور.

يعمل المشروع على تلبية الطلب المتزايد على المراكز المتخصصة في أمراض القلب، حيث 
يشمل المشروع على إنشاء مركز تخصصي بطاقة استيعابية تبلغ 138 سريرًا، باإلضافة 

إلى العيادات التابعة له والمرافق الخدمية، كما يشمل المشروع تزويد المستشفى بأحدث 
التجهيزات الطبية، وتم وضع حجر األساس للمشروع في شهر يونيو 2015 بمنطقة عوالي 

في البحرين.

يعتبر مشروع إنشاء وحدات السكنية بالمدينة الشمالية من المشاريع االستراتيجية الهامة 
في البحرين وسيتم تنفيذه على مرحلتين بكلفة إجمالية قدرها 2.6 مليــار درهم )نحو 

700 مليون دوالر(.

ويهدف المشروع إلى دعم مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية في البحرين عن طريق 
تطوير مدن جديدة، بما في ذلك بناء 2,694 وحدة سكنية في المدينة الشمالية، وتطوير 

مشاريع البنية األساسية الخاصة بها، بما في ذلك شبكات الطرق والجسور والصرف الصحي.

يتضمن المشروع تطوير منطقة شرق الحد وسترة من خالل استصالح األراضي وتوسيع 
الرقعة السكنية الستخدامها لإلسكان والخدمات االجتماعية األخرى حيث من المتوقع أن 

تستوعب تلك المنطقة حوالي 4,500 وحدة سكنية. 

ويشمل المشروع أعمال جرف ودفان واستصالح لمنطقة تبلغ مساحتها حوالي 800 
هكتار حيث سيتم بموجب المشروع إنجاز أعمال جرف لحوالي 24 مليون متر مربع من التربة 

لتهيئة المنطقة لعمليات اإلسكان الجديدة.

يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتنامي على المياه الناتج عن التوسعات العمرانية في 
البحرين ضمن مشروع تطوير شبكات نقل المياه كما يتضمن المشروع إنشاء محطات 

للضخ والتوزيع في كل من منطقة الحد والمحرق ومحطتين للتوزيع في كل من منطقة 
البسيتين والجفير.

3,746
مليار درهم

337
مليار درهم

562
مليون درهم

2.6
مليار درهم

914
مليون درهم

187
مليون درهم

مشـــــروع االســـــكان - البحريـــــن 

5.1
مليار درهم

3.9
مليار درهم

200
مليون درهم

2022-2017 20132016-2014
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قائمة المشاريع المعتمدة خالل )2013 - 2016(
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

القيمةالمشـــــــروعالقطــــــــاع

اإلسكان 

11,499. الوحدات السكنية والبنية التحتية بالمدينة الشمالية المرحلة )1(

21,105. الوحدات السكنية والبنية التحتية بالمدينة الشمالية المرحلة )2(

3914. أعمال دفان شرق سترة

3,518المجموع الفرعي

المياه
4187. تطوير شبكة نقل المياه

5450. محطة معالجة مياه الصرف الصحي 

637المجموع الفرعي

6562. إنشاء مركز القلبالصحة

النقل 
والمواصالت

7337. توسعة وتطوير طريق الشيخ زايد 

83,746. توسعة مطار البحرين 

4,645المجموع الفرعي

9187. انشاء مباني حكوميةأخرى 

8,987 مليار درهمالمجموع

محطة 
معالجة 

مياه الصرف 
الصحي

تمثل المدينة الشمالية أحد المشاريع التنموية الطموحة في البحرين، حيث تعد من 
أحدث وأكبر التوسعات العمرانية الكبرى الجديدة. وقد روعي في تطوير المدينة الشمالية 

تجهيزها بمختلف الخدمات ومشاريع البنية األساسية. 

ويستهدف هذا المشروع إنشاء وتصميم وبناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في 
المدينة الشمالية بطاقة استيعابية تبلغ حوالي 40 ألف متر مكعب يوميً. 

450
مليون درهم

مشـــــروع مدينـــــة الشـــــيخ زايـــــد - البحريـــــن
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ترمي استراتيجية االستثمار المباشر في شركات 
تتمتع بآفاق نمو ممتازة في الدول النامية 

إلى المساهمة في تحفيز عملية التنمية في 
هذه الدول وتعزيز إيرادات الصندوق لضمان 

استمرارية موارده وأنشطته.

تمثل االستثمارات أهم محاور عمل صندوق 
أبوظبي للتنمية إلى جانب نشاطه الرئيسي 

المتمثل في تقديم قروض تنموية للدول 
النامية وإدارة المنح التي تقدمها حكومة 

أبوظبي للدول الشقيقة والصديقة في مختلف 
أنحاء العالم.

وينتهج الصندوق استراتيجية استثمارية 
ثنائية المحاور في هذا المجال، تشمل االستثمار 
المباشر في شركات ومحافظ استثمارية منتقاه 

في مختلف الدول، وإدارة السيولة المتاحة 
بشكل يتيح تحقيق إيرادات تدعم موارده 

المالية.

وتتيح هذه االستراتيجية االستثمارية للصندوق 
دعم موارده المالية بعوائد تعزز من قدرته على 

مواصلة لعب دور نشط في دعم مسيرة التنمية 
في الدول النامية، حيث يتم اختيار المشاريع 

التي يتم االستثمار بها وفقا لعدة معايير 
تشمل: أن تتمتع بآفاق نمو مستقبلي جيدة، 

لضمان تحقيقها األهداف االقتصادية والمالية 
المتوخاة منها، وأن تكون ضمن قطاعات 

أساسية ذات تأثيرات شمولية في النشاط 
االقتصادي المحلي، بحيث تلعب دورًا في تحفيز 

النمو واالستثمار سواء ضمن القطاع نفسه 
أو في قطاعات ذات عالقة، وأن تكون ضمن 

قطاعات تساهم بفعالية في توفير فرص عمل 
جديدة للمواطنين في الدول المستفيدة.

ويبلغ عدد الشركات والمحافظ االستثمارية التي 
يساهم فيها الصندوق بنهاية العام 2016 

حوالي 18 شركة ومحافظ استثمارية موزعة على 
عدة دول في قارتي آسيا وافريقيا

اإلستثمارات
الشركات التي يساهم فيها الصندوق

قام الصندوق باالستثمار في »اتصاالت المغرب« وهي شركة رائدة في مجال توفير خدمات االتصاالت في المغرب، 
وموريتانيا، وبوركينا فاسو والغابون، ومالي. كما أن الشركة مدرجة في سوق األوراق المالية في باريس والدار 

البيضاء. ويفوق عدد عمالئها 39.5 مليون مشترك. 

يساهم صندوق أبوظبي للتنمية في شركة »رباب« بنسبة 82.8%، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة 
المغرب، وتأسست في عام 1984، حيث تركز استثماراتها في قطاعات حيوية والتي تتمتع بآفاق نمو جيدة في 

المغرب، من خالل مساهمات في شركات كبرى، حيث تمتلك أسهمً في ثالث شركات تعمل في مجاالت الفنادق، 
التعدين وتجارة المواد.

يتركز نشاط الشركة التي تأسست عام 1989على صيد األسماك وتسويقها في الخارج، حيث تمتلك الشركة 
أسطوالً مجهزًا بأحدث تقنيات الكشف عن األسماك، وشبكة تسويق تتيح لها تسويق إنتاجها في عدد من األسواق 

العالمية وعلى رأسها اليابان وأوروبا الغربية.

هي شركة متخصصة في االستثمار السياحي تمتلك فندق شيراتون الدار البيضاء الذي يعد من أبرز الفنادق من 
فئة الخمس نجوم ويضم الفندق عددًا من الغرف التي تتسم بالرحابة وأناقة التصميم، باإلضافة إلى مجموعة من 
المطاعم الراقية الفخمة، ويتمتع الفندق بمكانة متميزة على مستوى المنطقة وكخيار مثالي إلقامة رجال األعمال 

الذين يشكلون النسبة األكبر من نزالئه بفضل تميز مستويات الخدمة به وتمتعه بموقع استراتيجي جذاب في 
وسط مدينة الدار البيضاء. 

تأسست في فبراير 1987، كشركة متخصصة في االستثمار السياحي بإدارة فندق بولمان، وتمتلك قرية سياحية من 
فئة الــ4 نجوم بالقرب من مدينة مراكش المغربية، وتضم 250 غرفة إلى جانب مجموعة من المطاعم والمقاِهي 

والمرافق الترفيهية.

تأسست في عام 1972 إلنتاج االسمنت البورتالندي، وتعتبر من أكبر منتجي اإلسمنت في المغرب.

شركة إتصاالت المغرب

شركة رباب

شركة اتحاد المغرب واإلمارات 
للصيد البحري

شركة دلما لالستثمارات السياحية

شركة نخيل المغرب واإلمارات

شركة أسمنت المغرب

نسبة المساهمة: %4.5

نسبة المساهمة: %82.8

نسبة المساهمة: %40

نسبة المساهمة: %33.71

نسبة المساهمة: %17

نسبة المساهمة: %5.48

المغرب

تعتبر من أبرز الشركات على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة على حد سواء، والتي تأسست في 
عام 1981، حيث تمتلك 3 مزارع لألبقار ومزرعة للنوق ومزرعة للدواجن، وقد باتت الشركة تتمتع بمركز متميز في 

األسواق بفضل التزامها بأرفع معايير الجودة في اإلنتاج واعتمادها على أحدث التقنيات الحديثة في عمليات إنتاج 
وتخزين وتسويق منتجات المزارع في دولة اإلمارات.

نسبة المساهمة: 24.6%شركة مزارع العين لإلنتاج الحيواني
اإلمارات

تأسست شركة الظبي للتنمية المحدودة في أكتوبر من عام 2007، وهي مملوكة بالكامل من قبل صندوق 
أبوظبي للتنمية وتمتلك »شركة الظبي العقارية« مجمع للفلل الرئاسية في العاصمة السودانية الخرطوم.

نسبة المساهمة: 100%شركة الظبي للتنمية المحدودة
السودان

فنـــــادق أبوظبـــــي لالســـــتثمارات الســـــياحية - مصـــــر
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شركة متخصصة في االستثمارات السياحية تأسست في عام 1988، وباتت تمتلك ثالثة فنادق من فئة 4 و5 نجوم 
في كل من القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، كما طورت قرية سياحية من فئة الـ5 نجوم في األقصر من خالل شركة 

مصر العربية للفنادق المملوكة لها.

تعد شركة اسمنت ريسوت أحد أعرق شركات اإلسمنت في المنطقة، حيث تأسست في عام 1981، وتنتج الشركة 
اإلسمنت العادي البورتالندي، واإلسمنت المستعمل في آبار النفط، وتسوق إنتاجها في ُعمان واألسواق اإلقليمية 

المجاورة.

يعد المركز ثمرة شراكة أوروبية عربية تضم كاًل من الكويت واإلمارات والسعودية إلنشاء مركز للمؤتمرات في فيينا. 

أنشأت مؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة للبنك الدولي "صندوق رسملة البنوك في أفريقيا" برأسمال 200 
مليون دوالر أمريكي بهدف دعم البنوك التجارية في الدول األفريقية وتنمية وتطوير األنظمة المالية السائدة فيها 

من خالل المساهمة في هذه البنوك. 

شركة استثمارية قابضة تأسست في عام 1987، تساهم في أنشطتها تمويل المؤسسات المختصة بتقديم 
القروض للمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها دعم النمو االقتصادي وتنويعه بما يعزز التنمية 

الشاملة وخلق فرص عمل جديدة لسكان بنغالديش.

تعد "إيثوس" شركة استثمار جنوب أفريقية رائدة تتمتع بخبرات نوعية متميزة تمتد إلى أكثر من 26 عامً في 
مختلف مجاالت االستثمار بالمحافظ الخاصة، وتركز الشركة نشاطها على تملك حصص مسيطرة في شركات 

متوسطة وكبيرة، تتمتع بآفاق جيدة لالستفادة من النمو االقتصادي في جنوب أفريقيا، وتنفيذ استثمارات لتوسيع 
أنشطة وعمليات هذه الشركات لتحقيق عائدات متميزة.

نسبة المساهمة: 2.95%محفظة إيثوس
 جنوب
أفريقيا

شركة أبوظبي لالستثمارات السياحية

شركة أسمنت ريسوت

شركة مركز المؤتمرات النمساوي

محفظة صندوق البنوك األفريقية 

شركة اإلمارات وبنغالديش لالستثمار

نسبة المساهمة: %84.2

نسبة المساهمة: %15

نسبة المساهمة: %7.5

نسبة المساهمة: %11

نسبة المساهمة: %60

مصر

ُعمان

النمسا

جنوب الصحراء 
األفريقية

بنغالديش

تأسست في عام 1997، وتم إدراجها في سوق األوراق المالية التونسية في عام 2007. ويتمثل نشاط الشركة 
في بيع السيارات الجديدة من نوع »رينو« وتوفير قطع الغيار والخدمة لها. وتعد »أرتاس« الشركة األم لثالث شركات 

فرعية هي »أرثيفرو« )الشبكة التونسية للسيارات والبيع الجملة(، شركة »ـداف« )السيارات والتنمية(، وشركة 
»أوترونيك«.

شركة الدراسات والتنمية 
لسوسة الشمالية

شركة الشبكة التونسية 
للسيارات والخدمات

نسبة المساهمة: %32.31

نسبة المساهمة: %9.3

تونس
هي شركة للتطوير السياحي تنشط في شمال مدينة سوسة الواقعة على بعد حوالي 60 كلم جنوبي تونس 

العاصمة، حيث أنشأت مجمعً سياحيً متكاماًل يعد ضمن األكبر من نوعه في تونس، ويضم فنادق وفيلل وشقق 
ومرفأ سياحي.

فنـــــادق أبوظبـــــي لالســـــتثمارات الســـــياحية - مصـــــر

المحافظ التي يساهم فيها الصندوق

تعد »أبراج كابيتال« مؤسسة عالمية متخصصة في إدارة صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في الشركات 
الصغيرة والمتوسطة ضمن األسواق ذات معدالت النمو االقتصادي المرتفعة، وقد استحوذت عليها شركة »أبراج 

كابيتال« في منتصف عام 2012.

نسبة المساهمة: 6.52%محفظة: أبراج كابيتال 

نسبة المساهمة: 5%محفظة: قوادرية كابيتال
قام الصندوق باإلستثمار في المحفظة الخاصة قوادرية كابيتال بنسبة 5% وهو صندوق استثماري خاص ومستقل 
يركز على االستثمار في قطاع الرعاية الصحية في عدد من أسرع اقتصاديات العالم نموًا في دول جنوب شرق آسيا.

جنوب شرق 
آسيا
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قائمة الشركات التي يساهم فيها الصندوق

قائمة المحافظ التي يساهم فيها الصندوق

نسبة المساهمةالقطاعاسم الشركةالدولة

المغرب

4.5%االتصاالت1. شركة إتصاالت المغرب

82.8%القابضة2. رباب

40%الثروة الحيوانية3. اتحاد المغرب واالمارات للصيد البحري

33.7%السياحة4. دلما لالستثمارات السياحية

17%السياحة5. شركة النخيل للمغرب واالمارات

5.4%الصناعة6. اسمنت المغرب

24.6%الثروة الحيوانية7. مزارع العين لالنتاج الحيوانياالمارات

100%القابضة8. الظبي للتنميةالسودان

84.2%السياحة9. أبوظبي لالستثمارات السياحيةمصر

60%القابضة10. االمارات وبنغالديش لالستثماربنغالديش

تونس
32.3%السياحة11. الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية

9.3%السيارات12. الشبكة التونسية للسيارات والخدمات

15%الصناعة13. اسمنت ريسوتعمان

7.5%العقارات14. مركز المؤتمرات النمساويالنمسا

نسبة المساهمةالقطاعاسم المحفظةالدولة

جنوب شرق آسيا
5%الرعاية الصحية1. قوادرية كابيتال

6.5%المحافظ الخاصة2. أبراج/أوريوس

11%المحافظ الخاصة3. صندوق رسملة البنوك اإلفريقيةافريقيا

3%المحافظ الخاصة4. إيثوسجنو ب افريقيا

فنـــــادق أبوظبـــــي لالســـــتثمارات الســـــياحية - مصـــــر



53 52
2016التقــريــر السنــويصنــدوق أبوظبــي للتنميــة

خارطة الدول المستفيدة من مشاريع الصندوق التنموية

الدول العربية

مصر   1
األردن  2
موريتانيا   3
البحرين  4
المغرب  5
فلسطين  6
الجزائر  7
جيبوتي  8
لبنان  9
السودان  10
اليمن  11
الصومال  12
ُعمان  13
سوريا  14
تونس   15
االّتحاد الُقُمري  16
اإلمارات   17
العراق  18
ليبيا  19

الدول األفريقية

بوركينا فاسو  1
الكونغو   2
ليسوتو  3
بنين  4
بوروندي  5
الرأس األخضر  6
غينيا  7
غينيا - بيساو  8
كينيا  9
مدغشقر  10
مالوي  11
مالي  12
موريشيوس  13
النيجر  14
رواندا  15
السنغال  16
سيشيل  17
الكونغو - برازافيل  18
غامبيا  19
أوغندا  20
إرتريا  21
تنزانيا   22
سيراليون  23
أثيوبيا   24
زامبيا  25
جنوب السودان  26
سوازيالند  27
توغو  28

الدول اآلسيوية
سري النكا   1
أفغانستان   2
باكستان  3
تونغا  4
ماليزيا  5
منغوليا  6
بنغالديش   7
أرمينيا  8
أذربيجان  9
الهند  10
إندونيسيا  11
كازاخستان  12
المالديف  13
طاجيكستان  14
تركمانستان  15
قيرغيزستان  16
توفالو  17
فيجي  18
كريباتي   19
فانواتو  20
سماو  21
جزر مارشال  22
ناورو  23
باالو  24
جزر سليمان  25
ميكرونيسيا   26

أوروبا وأمريكا الالتينية

الجبل األسود  1
ألبانيا  2
مالطة  3
تركيا  4
بيالروسيا  5
صربيا  6
كوبا  7
سانت فنسنت وغرينادينز  8
األرجنتين  9
إيطاليا  10

26
 دولة

آسيـوية
 دولة
عربية

19

دول 
أوروبية 
وأمريكا 
الالتينية

10

 دولة مستفيدة
 من نشاط
الصندوق

83

 دولة
أفريقية

28



3
مبادرة الصندوق مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )آيرينا(

صندوق الشراكة مع دول المحيط الهادي 

مبادرات الصندوق في 
قطاع الطاقة المتجددة
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أطلق صندوق أبوظبي للتنمية بالتعاون مع 
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا نتائج 
الدورة التمويلية الرابعة، حيث تم اإلعالن عن 

تأهل أربع مشاريع للطاقة المتجددة لصالح أربع 
دول مختلفة هي سيشل، جزر المارشال، النيجر 
وجزر سليمان بقيمة إجمالية تبلغ 163.4 مليون 

درهم، )44.5 مليون دوالر(. كما تم االعالن عن 
بدء تلقي طلبات التمويل للدورة التمويلية 

الخامسة على أن يتم االعالن عن الدول 
المستحقة لهذه الدورة بحلول يناير 2018. 

وتعمل مشاريع الدورة التمويلية الرابعة على 
تحفيز التنمية المستدامة وتوفير امدادات 

مستمرة من الطاقة في البلدان المستفيدة 
من خالل االستفادة القصوى من وفرة الموارد 

الطبيعية لديها، حيث ستسهم القروض 
المقدمة في توفير 32 ميغاواط من الكهرباء 

يستفيد منها آالف األسر ناهيك عن اآلثار 

اإليجابية األخرى المتمثلة في توفير فرص 
العمل والحد من التلوث البيئي من خالل تجنب 
االنبعاثات الضارة اضافة لدعم االقتصاد المحلي. 

ومنذ انطالق مبادرة تمويل مشاريع الطاقة 
المتجددة مع آيرينا، مّول صندوق أبوظبي 

للتنمية 4 دورات تمويلية حتى نهاية 2016 
شملت 19 مشروعً من مشاريع الطاقة 

المتنوعة، بقيمة إجمالية 694 مليون درهم 
)189 مليون دوالر(، استفادت منها 18 دولة 

ضمن مناطق جغرافية متعددة حول العالم. 
إذ ساهمت مشاريع الطاقة المتجددة الممولة 

من قبل الصندوق ضمن األربع دورات في توفير 
الطاقة النظيفة لمئات األالف من األشخاص، 

كما ساهمت بتوليد 100 ميجاواط من الطاقة 
المتجددة، فضاًل عن تحفيز التنمية االقتصادية 

المحلية في تلك الدول.

ويعود اطالق مبادرة تمويل مشاريع الطاقة 
المتجددة بالتعاون مع آيرينا إلى عام 2012، 

حيث تعهد الصندوق بتقديم 1,285 مليار 
درهم »350 مليون دوالر« كقروض ميّسرة 

وبواقع 183.6 مليون درهم )50 مليون دوالر( 
ولمدة سبع دورات تمويلية وذلك بهدف تمويل 
مشاريع في مجال الطاقة المتجددة في الدول 

النامية األعضاء في أيرينا لمساعدتها على 
توفير الطاقة من مصادر مستدامة، وتتولى 

آيرينا تقييم المشاريع المقدمة بناًء على األسس 
والمعايير المحددة عن طريق لجنة الخبراء 
واالستشاريين ورفع قائمة المشاريع الدارة 

الصندوق للموافقة النهائية.

مبادرة الصندوق مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”

يهدف المشروع إلى توفير حوالي 5 ميجاواط من الطاقة المتجددة ألكثر من 1,800 منزل، يستفيد منه أكثر من 
90 ألف شخص في جزر سيشل، وتساعد كذلك العمليات اإلنشائية والتشغيلية والصيانة في توفير العديد من 

الوظائف وتجنب مايقارب 4,800 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

مشروع محطة للطاقة 
الشمسية الكهروضوئية

31 مليون درهم

سيشل

يهدف المشروع إلى التوسع في امداد المناطق الريفية بالكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، ويعمل المشروع 
على إنتاج حوالي 4,6 ميجاواط من الطاقة الكهربائية باستخدام هجين من الطاقة الشمسية والديزل، ويستفيد 
منه حوالي 17 ألف شخص، كما يساهم المشروع في تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتساعد العمليات 

اإلنشائية والتشغيلية والصيانة في توفير العديد من الوظائف في البالد.

مشروع محطة للطاقة 
الشمسية الكهروضوئية

40 مليون درهم

جزر المارشال

حصل مشروع توليد الطاقة الشمسية لتغذية المناطق الريفية في النيجر على تمويل من الصندوق بقيمة 37 
مليون درهم )10 ماليين دوالر(، ويهدف المشروع إلى المساهمة في تغذية المناطق الريفية بالكهرباء، حيث يدعم 

المشروع إستراتيجية الدولة الرامية إلى رفع نسبة الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة. 

ويساهم المشروع كذلك في إنتاج حوالي 2.2 ميجاواط من الطاقة الشمسية لخدمة حوالي 150 ألف شخص، ومن 
المتوقع أن يعمل المشروع على توفير 50 ألف وظيفة.

مشروع محطة للطاقة 
الشمسية الكهروضوئية

37 مليون درهم

النيجر

يهدف مشروع محطة للطاقة الكهرومائية الواقع على سد نهر تينا في جزر سليمان إلى إنتاج 20 ميجاواط من 
الطاقة. ويساهم المشروع في دعم قطاع الطاقة وبرنامج الحكومة الطموح لتوفير متطلبات الطاقة الكهربائية 
للمناطق الريفية، كما سيعمل المشروع على الحد من التلوث البيئي المحلي، وتعزيز النمو االقتصادي من خالل 

توفير الكهرباء من مصادر نظيفة بأقل التكاليف.

مشروع محطة للطاقة 
الكهرومائية

55 مليون درهم

جزر سليمان

مشاريع الدورة التمويلية الرابعة 2016 

32 ميجاواط إجمالي الطاقة المنتجة

4 دول مستفيدة

4 مشاريع للطاقة المتجددة

نتائج الدورة التمويلية الرابعة 

مليون درهم قيمة 
163.4 التمويالت
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الطاقة المتجددة
التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “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 أربع دورات تمويلية منها� 

إيران

الشمسية

الكهرومائية تحلية المياه

المخلفات إلى طاقة

الديزل الحيوي

الرياح الحرارية األرضية

الكهروضوئية

 سانت فنسنت
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

نتائج الدورات التمويلية

3 ميجاواط
7 مليون دوالر

20 ميجاواط
15 مليون دوالر

6�4 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

4 ميجاواط
9 مليون دوالر

2 ميجاواط
13 مليون دوالر

4 ميجاواط
15 مليون دوالر

4 ميجاواط
6 مليون دوالر

5 ميجاواط
9 مليون دوالر

5 ميجاواط
6 مليون دوالر

15-10 ميجاواط
15 مليون دوالر

3 ميجاواط
10 مليون دوالر

1�2 ميجاواط
10 مليون دوالر

من الطاقة المتجددة
100 ميجاواط

دولة مستفيدة
18

مشـروعًا 
19

قيمة المشاريع الممولة
189$ مليون

شـــــــــخص مســــــتفيد
760,000
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يهدف صندوق أبوظبي للتنمية من خالل 
صندوق الشراكة مع دول المحيط الهادي 

»الباسفيك« إلى مساعدة تلك الدول على تأمين 
احتياجاتها من الطاقة النظيفة والتي تعتبر من 

العوامل األساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وحققت المشاريع في دول المحيط الهادئ 
العديد من اآلثار اإليجابية سواء على الميزانيات 

الوطنية لتلك الدول أو الحفاظ على بيئة 
نظيفة خاليه من االنبعاثات الكربونية ناهيك 

عن تعزيز امكانيات النمو في القطاعات األخرى، 
حيث عملت مشاريع الطاقة الممولة على توفير 
ماليين الدوالرات الناتجه عن شراء الوقود والذي 

يعتبر األعلى تكلفة على مستوى العالم في 
دول جنوب المحيط الهادئ، واستخدام تلك 

الوفورات المالية في مشاريع تطويريه وتنموية 
مستدامة.

كما ساهمت مشاريع الطاقة في خفض 
العمليات التشغيلية التي كانت تعتمد بشكل 

كبير على الوقود. كما عززت تزويد المناطق 
النائية بالكهرباء باالضافة لدور هذه المشاريع 

في تعزيز التنمية االقتصادية المستدامة وتوفير 
فرص عمل لسكان تلك الدول.

ويعمل صندوق أبوظبي للتنمية كشريك 
استراتيجي في دعم عملية التنمية المستدامة 

مع حكومات تلك الدول ومساعدتها على 
تخطي التحديات التنموية التي تواجهها من 

خالل توفير التمويل الآلزم لمشاريع الطاقة 
المتجددة واالستفادة المثلى من وفرة الموارد 

الطبيعية لديها.

كما ساهمت تلك المشاريع في تحقيق األهداف 
االستراتيجية التي تسعى حكومات تلك الدول 

إلى الوصول اليها، حيث استطاعت مشاريع 
الطاقة الشمسية والكهروضوئية ومشاريع 

طاقة الرياح من توفير امدادات كافية من الطاقة 
إلنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة، مما عمل 

على تحسين الحصول على الطاقة الكهربائية 
للسكان المحليين، ودعم عملية النمو 

االقتصادي. 

وقد تم إطالق برنامج الشراكة بين دولة اإلمارات 
ودول جزر المحيط الهادىء في عام 2010 

بهدف دعم مشاريع الطاقة المتجددة وزيادة 
التعاون بين دولة اإلمارات وتلك الدول في عدد 

من المجاالت اإلنمائية.

ويأتي تمويل هذه المشاريع ضمن منحة دولة 
اإلمارات عام 2013 حيث تم تخصيص 184 

مليون درهم )50 مليون دوالر( لدعم مشاريع 
الطاقة المتجددة في 11 دولة من دول جزر 
المحيط الهادىء يديرها صندوق أبوظبي 

للتنمية وتقوم بإنجازها شركة مصدر. 

وشملت مشاريع دول جزر المحيط الهادي 
»الباسفيك« 10 مشاريع ألنظمة الطاقة 

الشمسية الكهروضوئية pv ومشروع واحد 
من أنظمة طاقة الرياح، بقدرة إجمالية تتجاوز 

6 ميغاواط غالبً ما تمثل نسبة كبيرة من 
احتياجات الطاقة للمجتمعات وسكان تلك الجزر.

وشهد عام 2016 استكمال وتشغيل آخر 5 
مشاريع في كل من جزر سليمان، جزر مارشال، 

ناورو، باالو وميكرونيسيا.

صندوق الشراكة مع دول المحيط الهادي “الباسفيك”

تسهم المحطة في توفير الطاقة الشمسية النظيفة في جزر سليمان والتي كانت تنتج معظم طاقتها الكهربائية 
سابقً باإلعتماد على مولدات الديزل، كما تلبي المحطة اليوم 7% من احتياجات الطاقة في العاصمة هونيارا 

والتي كانت تبلغ استطاعة شبكتها الكهربائية سابقً 26.5 ميجاواط أي نحو 90% من انتاج الكهرباء في البالد. 
وتستفيد المحطة من قوة أشعة الشمس التي تبلغ 1,992 كيلوواط لكل متر مربع سنويً مما يعزز من كفائة 

الطاقة الشمسية للمشروع. وتوفر المحطة 454.5 ليترًا من وقود الديزل سنويً كما عملت على تجنب 1.3 طن من 
غاز ثاني أكسيد الكربون سنويً ناهيك عن تحقيق فائض أرباح مباشرة بقيمة 577 ألف دوالر سنويً. 

تعمل محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جزيرة ماجورو بإضافة كمية كبيرة من إمدادات الطاقة الكهربائية 
النظيفة إلى الشبكة الحالية والتي تعمل باستخدام الوقود اإلحفوري، كما أسهم موقع المحطة المتميز بمحاذاة 

خزان لتجميع مياه األمطار، على زيادة كميات المياه السنوية المخزنة بنسبة 20%، وعمل المشروع على توفير أكثر 
من 236 الف لتر من وقود الديزل سنويا، إضافة إلى تجنب االنبعاثات الكربونية التي تقدر بـ 652 طن سنويً، إضافة 

لتوفير أرباح سنويه تقدر بــ 273 ألف دوالر.

أسهمت هذه المحطة البالغة استطاعتها 500 كيلوواط على تحسين كفاءة توليد الطاقة الكهربائية في 
جمهورية ناورو بنسبة 8.5% حيث كانت امدادات البالد من الكهرباء قبل تنفيذ المشروع تعتمد بشكل رئيسي 

على الوقود التقليدي وتولد 5.94 ميجاواط من الكهرباء. وعملت المحطة على توفير 275 ألف لتر من وقود الديزل 
سنويً األمر الذي انعكس على تحقيق أرباح مباشرة تقدر بـ 294 ألف دوالر سنويً. 

يتكّون المشروع من ثالثة مشاريع فرعية يتم تنفيذها إلنشاء محطة مبتكرة لمعالجة المياه تعمل بالطاقة 
المتجددة. وتهدف المشاريع إلى تحقيق نسبة توفير بأكثر من 230 ألف دوالر سنويً، كما يوفر المشروع إمدادات 

مياه تصل إلى 50 مترًا مكعبً من المياه النظيفة. ويعمل المشروع على تفادي ما يصل إلى 600 طن من انبعاثات 
غاز ثاني أكسيد الكربون سنويً باستخدام الطاقة الشمسية.

أسهم تركيب محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبتة على األرض بتعزيز السعة اإلنتاجية الحالية للكهرباء 
في جزيرة بونبي بسعة 600 كيلوواط، مما يساهم بتقليل االعتماد على الديزل في التوليد الكهربائي لدرجة 

تصل إلى 10% من االحتياج الكهربائي للجزيرة في وقت الذروة.

كما يساهم المشروع بشكل مباشر في توفير 317,4 لترًا من الديزل وتقليل 876 طنً من اإلنبعاثات الكربونية. 
وكذلك بناء القدرات والكوادر في مجال الطاقة المتجددة من خالل إشراك موظفين محليين في بناء وتشغيل 

المحطة.

مشروع محطة الطاقة 
الشمسية الكهروضوئية

مشروع محطة الطاقة 
الشمسية الكهروضوئية

مشروع محطة للطاقة الشمسية

مشروع محطة معالجة المياه 
بالطاقة الشمسية

مشروع محطة للطاقة 
الشمسية الكهروضوئية

15 مليون درهم

15 مليون درهم

13 مليون درهم

18 مليون درهم

14 مليون درهم

جزر سليمان

جزر مارشال

ناورو

جزر باالو

ميكرونيسيا

مشاريع التي تم تدشينها عام 2016 
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

توفير 3.7 مليون دوالر سنويًا

توفير 3.2 مليون طن من 
الوقود المستخدم سنويًا

8,447 طن هي حجم 
االنبعاثات التي تم تجنبها من 
غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا
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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 عبداهلل 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 

قدراً كبيراً من المنافع االقتصادية واالجتماعية وتأمين احتياجات 
تلك الدول من الطاقة النظيفة�

الشمسية

الرياح

الكهروضوئية

جزر سليمان

فيجي

تونغا

ناورو

كيريباتي

ساموا

جزر مارشال
525 كيلوواط
4.38 مليون دوالر

512 كيلوواط
5 مليون دوالر

1000 كيلوواط
4 مليون دوالر

370 كيلوواط
5 مليون دوالر

500 كيلوواط
5.8 مليون دوالر

767 كيلوواط
4.48 مليون دوالر

600 كيلوواط
4 مليون دوالر

500 كيلوواط
3.6 مليون دوالر

500 كيلوواط
4.38 مليون دوالر

550 كيلوواط
5.4 مليون دوالر

600 كيلوواط
3.92 مليون دوالر

ميكرونيسيا

نتائج المبادرة

تم االنتهاء منها 
بالكامل

11 مشـــــــــروعًا
وفـــورات الوقــــود ســــنويًا
3,2 مليون طن

الطاقة المتجددة
الشراكة مع دول جزر المحيط الهاديء

قيمة الوفورات 
المالية سنويًا

3.7$ مليون
من ثاني أكسيد 

الكربون سنويًا

8,447 طن
تؤدي إلى تفادي

من مصادر الطاقة 
النظيفة

7,000 مــــــنزل
إمداد الكهرباء إلى

باالو

توفالو

فانواتو

  



4
شراكات الصندوق االستراتيجية

االجتماعات والمؤتمرات

أبرز الفعاليات الخارجية

أبرز الفعاليات الداخلية

الشراكات، األحداث 
والفعاليات
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صندوق العيش 
والمعيشة

شركة الخدمات العامة 
في سيشل

184 
مليون درهم

918 
ألف درهم

وقع صندوق أبوظبي للتنمية خالل شهر سبتمبر لعام 
2016 اتفاقية شراكة مع صندوق العيش والمعيشة 

كعضو مؤسس في مجلس اإلدارة. 
ويساهم صندوق أبوظبي للتنمية بنحو 184 مليون 
درهم )50 مليون دوالر( برأسمال البنك بهدف توفير 

قروضً ميسرة بقيمة 2.5 مليار دوالر على مدار 5 سنوات 
لتمويل مشاريع تنموية في الدول األعضاء في البنك 

اإلسالمي للتنمية في قطاعات رئيسية مثل، الزراعة 
والصحة ومشاريع البنية التحتية.

ويشارك الصندوق كعضو مؤسس في المجلس 
التنفيذي لصندوق العيش والمعيشة إلى جانب البنك 
االسالمي للتنمية وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 

ومؤسسة بيل وميلندا غيتس، ومركز الملك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية وصندوق قطر للتنمية.

البنك اآلسيوي لالستثمار 
في البنية التحتية

1,200 
مليون درهم

وقعت دولة اإلمارات العربية المتحدة على اتفاقية تأسيس 
 )AIIB( البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية

وانضمت دولة اإلمارات كعضو مؤسس ودائم في البنك 
إلى جانب أكثر من 57 دولة من األعضاء المؤسسين، 
وتبلغ مساهمة دولة اإلمارات من رأس المال المدفوع 

871 مليون درهم )237 مليون دوالر( تدفع على خمس 
سنوات، وتم تكليف صندوق أبوظبي للتنمية بتمثيل 

الدولة في التنسيق مع إدارة البنك ومتابعة جميع 
األعمال والمشاريع المنبثقة عنه. تهدف مبادرة تأسيس 

البنك إلى إنشاء آلية للتمويل واطالق منصة جديدة 
للتعاون اإلقليمي والدولي لدعم مشاريع البنية التحتية 

في البلدان اآلسيوية النامية. ويعنى البنك بتوفير 
مصادر جديدة لتمويل العمليات التنموية في قارة آسيا 

والسعي للمحافظة على مستوى متوازن من النمو 
االقتصادي لدول المنطقة. كما يهدف البنك إلى تشجيع 

االستثمار ألغراض التنمية وتحديدا في القطاعات اإلنتاجية، 
واالستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة ودعم 

المشاريع ذات األثر االقتصادي الممتد في المنطقة ككل.

أبرم صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية شراكة بقيمة 
918 ألف درهم )250 ألف دوالر( في شهر مايو لعام 
2016 مع حكومة سيشل بهدف تمويل برنامج بناء 

القدرات للعاملين في شركة الخدمات العامة في سيشل 
لتمكينهم من إدارة المنشآت االقتصادية الهامة في 

قطاعي الكهرباء المياه وتطوير قدراتهم المعرفية 
والفنية في هذا المجال.

ويهدف برنامج بناء القدرات للعاملين في شركة الخدمات 
العامة إلى رفع كفاءة العاملين في الشركة إلدارة محطات 

الكهرباء والمياه بفعالية بما ينعكس على المنظومة 
االقتصادية لسيشل.

ويساهم البرنامج في تعزيز المعارف الفنية والتقنية لدى 
العاملين في شركة الخدمات العامة وتطوير قدراتهم 

حول إدارة وصيانة محطات تنقية المياه، وطرق صيانتها، 
وكذلك االطالع على انظمة المراقبة والتحكم في إدارة 

محطات الطاقة، والتدريب على الصيانة الوقائية لشبكة 
الكهرباء والماء.

شراكات الصندوق االستراتيجية
أبرم صندوق أبوظبي للتنمية خالل العام الماضي 2016 عدة اتفاقيات شراكة مع عدد من الجهات الدولية بهدف ضمان 

فعالية المساعدات التنموية التي يقدمها في تحقيق أهدافه التنموية وتعزيز دوره الريادي في مساعدة الدول النامية 
ودعم التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة في تلك الدول من خالل تمويل المشاريع البنية التحتية ذات التأثير 

المباشر في االرتقاء بالتنمية االقتصادية واالجتماعية.

المركز الدولي للزراعة 
الملحية »إكبا«

1.84 
مليون درهم

أبرم الصندوق خالل شهر سبتمبر عام 2016 
اتفاقية شراكة مع المركز الدولي للزراعة الملحية 

»إكبا« لتمويل إنشاء متحف اإلمارات للتربة في 
دولة االمارات والذي يعد األول من نوعه في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. بحيث يكون مركزًا 

علميً وطنيً يوفر المعلومات القيمة عن التربة 
للطلبة في الجامعات والمدارس والجهات العلمية 

والبحثية اآلخرى بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
وخارجها من خالل استخدام التقنيات الحديثة في 

التعليم.

ويركز المتحف الذي تم افتتاحه رسميً في 8 
ديسمبر 2016 على استعراض دور التربة في 

البيئة والزراعة وأهميتها في تحقيق األمن الغذائي 
والتخطيط العمراني، إضافة إلى كونه أحد أهم 

المراكز البحثية المتخصصة قي مجال علم التربة.

شراكات 
استراتيجية مع 

مؤسسات اقليمية 

عقد الصندوق 
شراكات تخدم 

نشاطها التنموي 

4 2016
مليار درهم 
مجموع قيمة 

الشراكات

1.3
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االجتماعات واللقاءات

عقد صندوق أبوظبي للتنمية 
خالل عام 2016 العديد من 

االجتماعات المشتركة مع ممثلي 
حكومات مختلف الدول تم 

خاللها بحث سبل تطوير التعاون 
المشترك بين الصندوق وتلك 

الدول في كافة المجاالت، خاصة 
فيما يتعلق بالعمل اإلنمائي 
وتمويل المشاريع التنموية. 

لتحقيق النمو االقتصادي 
المستدام فيها. 

بارغواي
معالي إالديو لويزاغا وزير 

خارجية بارغواي

ألمانيا
الوزارة االتحادية للبيئة 

وحماية الطبيعة والبناء 
والسالمة النووية

النيجر
فخامة ايسوفو محماد 
رئيس جمهورية النيجر

أرمينيا 
السيد سيرج سركسيان 
رئيس جمهورية أرمينيا

كوستاريكا
معالي مانويل غونزاليس 
سانز وزير الشؤون الخارجية

مصر
معالي الدكتورة سحر 

نصر وزيرة التعاون الدولي، 
ومعالي المهندس 

مصطفى مدبولى وزير 
اإلسكان

أفغانستان 
معالي سيد سعادت 

منصور نادري وزير التنمية 
األفغاني

تنزانيا 
معالي مكامي مباراوا وزير 
النقل واالتصاالت والعمل 

بتنزانيا

غينيا
معالي أوبيانغ انغيما 

امباسوغو رئيس جمهورية 
غينيا

كازاخستان
سعادة مختار تيلوبردي 

النائب األول لوزير الخارجية 
الكازاخستاني

كوردويا 
األرجنتينية 

السيد لوكاس أنساورالدي 
المبعوث الخاص لحاكم 
والية كوردويا األرجنتينية

موريتانيا
معالي المختار ولد جاي، 
وزير المالية الموريتاني
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الفعاليات واألحداث 

شارك صندوق أبوظبي للتنمية خالل عام 2016 بالعديد من الفعاليات والمؤتمرات واألحداث الهامة 
على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث ساهم الحضور المتميز في إطار تلك النشاطات في ترسيخ 
مكانة الصندوق الرائدة في مجال العمل التنموي العالمي ونشر رسالته الهادفة إلى مساعدة الدول 

النامية على تحقيق النمو االقتصادي المستدام.

مؤتمر قمة اإلقراض المتناهي الصغر
شارك وفد من الصندوق في مؤتمر قمة اإلقراض 

المتناهي الصغر والذي عقد في أبوظبي خالل الفترة 
15 إلى 17 مارس 2016، وركز المؤتمر على قضايا 
استحداث استراتيجيات الشمول المالي والتمويل 

األصغر وتعزيز النمو االقتصادي المستدام.

المؤتمر الثاني لصناديق االستثمارات الحكومية 
شارك الصندوق بأعمال المؤتمر الثاني لصناديق االستثمارات الحكومية في 

الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية الذي عقد في المغرب وبحضور ممثلي 
الصناديق االستثمارية في الدول األعضاء بالبنك. وأكد المؤتمر أن الصناديق 

االستثمارية أصبحت موضع اهتمام عالمي متزايد بالنسبة لألسواق المالية 
وصانعي السياسات والهيئات التشريعية.

معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل
شارك الصندوق في معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل والمقام على هامش أسبوع أبوظبي لالستدامة، حيث قدم الجناح للزوار نبذه عن 

الدور الذي يقوم به في دعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، إضافة إلى دور الصندوق الريادي في تمويل المشاريع التنموية بقطاعاتها 
المختلفة بالدول النامية.

االجتماعات السنوية للهيئات المالية 
العربية 

شارك الصندوق في االجتماعات السنوية المشتركة 
للهيئات المالية العربية والتي عقدت في العاصمة 

البحرينية المنامة بحضور رؤساء مجالس إدارة الهيئات 

واستعرض المؤتمر أبرز التحديات التي تواجه صانعي 
السياسات االقتصادية والمالية في الدول العربية، 

أهمها ضبط األوضاع المالية العامة من خالل مواصلة 
اتخاذ إصالحات هيكلية تعزز فرص التنويع االقتصادي 

وزيادة اإليرادات العامة غير النفطية، اضافة الى السعي 
للمحافظة على االستقرار المالي والنقدي من خالل 

السياسات النقدية المناسبة.

اجتماع مجموعة 
التنسيق الدوري السابع 

والسبعين 
شارك الصندوق في اجتماع 

مجموعة التنسيق الدوري السابع 
والسبعين الذي عقد في فيينا، 

بحضور ممثلين عن دول المجموعة، 
وقدم الصندوق خالل االجتماعات 
عرضً حول مبادرة تمويل مشاريع 

الطاقة المتجددة في الدول النامية 
التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع 

الوكالة الدولية آيرينا.

االجتماع األول لمجلس 
محافظي البنك اآلسيوي 

لالستثمار 
مثل الصندوق دولة اإلمارات العربية 

المتحدة العضو المؤسس للبنك 
اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية، 

في منتصف عام 2016 االجتماع 
السنوي األول لمجلس المحافظين 
البنك الذي عقد في بكين، بحضور 

محافظين وممثلين من 57 دولة 
عضوًا في البنك، إلى جانب المراقبين 

من الشركاء الدوليين.



73 72
2016التقــريــر السنــويصنــدوق أبوظبــي للتنميــة

الصندوق يشارك في اجتماع المجلس الوزاري لـ »أوفيد«
شارك الصندوق ضمن وفد دولة اإلمارات في اجتماع المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية »أوفيد« الـ 36 على مستوى وزراء المالية في 
الدول األعضاء في الصندوق، والذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة وزراء المالية وكبار المسؤولين من الدول األعضاء لالطالع على 

سير األعمال، ومستوى اإلنجاز، وتطوير الخطة االستراتيجية للصندوق للعام المقبل. واستعرض المشاركون تقرير رئيس مجلس المحافظين، وتمت 
المصادقة على خطة عمل صندوق أوبك للتنمية الدولية »أوفيد« لعامي 2015 - 2016.

الصندوق يشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي 
شارك الصندوق ضمن وفد دولة اإلمارات في االجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتي عقدت خالل الفترة من 7 

إلى 9 أكتوبر في واشنطن.

وناقش االجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين جملة من المواضيع في مقدمتها آلية صياغة األجندة العالمية للمساهمة في دعم 
التنمية االقتصادية والمجتمعية المستدامة والخطط المعتمدة للحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، وسبل تحسين البنية التحتية في البلدان 

النامية والسياسات المالية العامة، وإدارة الديون في ظل االقتصاد العالمي المتقلب شاملة أطر تعزيز مشاركة مؤسسات األعمال وتحفيز تمويل 
القطاع الخاص ومجموعة المتغيرات في البيئة االقتصادية والسياسية العالمية.

المشاركة في احتفاالت أوفيد بمناسبة 
مرور 40 عامًا على التأسيس 

شارك وفد من صندوق أبوظبي للتنمية في االحتفال 
الذي اقامه صندوق األوبك للتنمية الدولية »أوفيد« 

بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيسه حيث يعد 
صندوق األوبك أحد أبرز الصناديق ضمن مجموعة 

التنسيق.

الصندوق يشارك في اجتماع مجموعة التنسيق بالكويت
شارك الصندوق في االجتماع الثامن والسبعون لمجموعة التنسيق في الكويت، 
حيث بحث االجتماع عدة مواضيع من أبرزها مبادرة الصندوق وآيرينا فيما يتعلق 

بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وتطورات إنشاء صندوق العيش والمعيشة، كما 
بحث االجتماع المشاريع التي تدعم األمن الغذائي والمائي والتعاون على صعيد 

تطوير القطاع المالي والمصرفي، وكذلك تبادل المعلومات حول المشاريع الجديدة 
في الدول العربية واالفريقية.

مشاركة الصندوق في القمة العالمية للحكومات 
شارك الصندوق كراٍع إستراتيجي للقمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة والتي عقدت خالل الفترة من 8 إلى 10 فبراير 2016 في دبي، تحت 
شعار »استشراف حكومات المستقبل« بجلسات عمل حول القضايا التنموية الدولية واإلستدامة. وشارك الصندوق إلى جانب عدد من المؤسسات 
الوطنية، بجلسات عمل تتناول األهداف األممية للتنمية المستدامة، وتنسيق سياسات التعاون وتوحيد الجهود الخاص بتحقيق األهداف التنموية 

بالتعاون مع الشركاء االستراتيجيين الدوليين في لتحقيق العون التنموي. وعقد في إطار أعمال القمة العالمية للحكومات، سلسلة من االجتماعات 
والجلسات، بالتعاون مع المنظمات الدولية المشاركة في القمة، وعلى رأسها األمم المتحدة والبنك الدولي، لمناقشة أهداف التنمية المستدامة 

التي تم االتفاق عليها برعاية األمم المتحدة في سبتمبر الماضي 2015.

حفل وضع حجر األساس لمطار 
البحرين الدولي 

شارك الصندوق في االحتفال الذي اقامته حكومة 
مملكة البحرين في17 فبراير 2016 والمتعلق 

بوضع حجر األساس لمطار البحرين الدولي الجديد. 
وخصصت دولة اإلمارات 3.373 مليار درهم )919 

مليون دوالر أمريكي( يديرها صندوق أبوظبي 
للتنمية لتمويل مشروع توسعة مطار البحرين 

الدولي. ويأتي هذا التمويل ضمن منحة دولة 
اإلمارات للبحرين المقدمة عام 2013 في إطار 

برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية بقيمة 9.19 مليار درهم )2.5( مليار دوالر 

للمساهمة في دعم المشاريع التنموية للمملكة 
على مدى 10 سنوات.ويهدف المشروع الذي تبلغ 

تكلفته االجمالية 1.1 مليار دوالر إلى زيادة الطاقة 
االستيعابية للمطار إلى 14 مليون مسافر سنويً 
تماشيً مع االرتفاع المتوقع في أعداد المسافرين 

واالتجاهات الحديثة للطيران، إضافة إلى تطوير 
وتحديث البنية التحتية للمطار والخدمات التي 
يقدمها لتصل إلى أرقى المستويات العالمية، 
وتعزيز قدرة المطار التنافسية كمركز إقليمي 

للطيران.
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 1
مايو

 28
يونيو

 27
سبتمبر

 30
نوفمبر

 5
يونيو

 2
مايو

 23
يونيو

 28
أغسطس

3 
 27
نوفمبر

الفعاليات الداخلية 
نظم الصندوق خالل العام 2016 العديد من الفعاليات المتنوعة والبرامج والندوات التي 

تهدف إلى نشر الوعي وتنمية مهارات الموظفين في العديد من المجاالت، باإلضافة إلى 
تعزيز قدراتهم لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل المؤسسي.

وفيما يلي أهم الفعاليات التي تم تنظيمها خالل العام 2016

إطالق الدورة الثانية من جائزة يوم رياضي على حلبة مرسى ياس
»رواد التميز«

طالب مركز زايد الزراعي للتنمية والتأهيل 
يزوروا الصندوق

جلسة حوارية بمناسبة ذكرى يوم زايد 
للعمل اإلنساني

ندوة حول يوم المرأة اإلماراتية

 الصندوق يحتفي بيوم الَعلم 
وباليوم الوطني الخامس واألربعين

تنظيم عدد من الفعاليات 
خالل شهر رمضان المبارك

ندوة حوارية بمناسبة عام القراءة

ذكرى يوم الشهيد



5
التوزيع الجغرافي إلجمالي المشاريع التنموية 2016

التوزيع القطاعي إلجمالي المشاريع التنموية 2016

التوزيع القطاعي إلجمالي مساهمات واستثمارات الصندوق لغاية عام 2016 

التزامات ومسحوبات قروض الصندوق

التزامات ومسحوبات منح الحكومة

إجمالي التزامات الصندوق والحكومة

اإلحصاءات 2016



79 78
2016التقــريــر السنــويصنــدوق أبوظبــي للتنميــة

التوزيع القطاعي لمساهمات الصندوق لغاية عام 2016 

اتصاالت %63.06

الفنادق والسياحة %10.3

الشركات القابضة %7.2

الصناعة %6.2

المحافظ الخاصة %5.4

العقارات %2.8

التجارة %2.7

الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية %1.4

ماليه %0.9

%9

%36

%10

%9

6,773
قيمة التمويل

28,264
قيمة التمويل

7,613
قيمة التمويل

7,323
قيمة التمويل

56
مشروع

87
مشروع

92
مشروع

45
مشروع

497
مشروع

مليون درهم
76,789

الزراعة والري واستصالح األراضي

األخرى

الكهرباء والمياه

اإلسكان 

%18

%5

%13

13,211
قيمة التمويل

3,871
قيمة التمويل

9,734
قيمة التمويل

87
مشروع

39
مشروع

91
مشروع

النقل والمواصالت

الصناعة والتعدين

الخدمات االجتماعية والصحية

%76
83

58,100دولة مستفيدة
قيمة المشاريع

339
مشروع

الدول العربية

%6

%14

4,612
قيمة المشاريع

10,732
قيمة المشاريع

66
مشروع

18
مشروع

الدول اآلسيوية

الدول األخرى

%4
3,345

قيمة المشاريع

74
مشروع

الدول األفريقية

التوزيع الجغرافي للمشاريع التنموية 2016 
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

التوزيع القطاعي للمشاريع التنموية 2016
المتبقيإجمالي مسحوبات المنحإجمالي المنحالمنطقة

38,41315,57222,841الدول العربية

819455365الدول األفريقية

2,5081,818689الدول اآلسيوية

37370.32الدول األخرى

41,77717,88223,895المجموع

التزامات ومسحوبات منح الحكومة
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

إجمالي التزامات قروض السنة
رأس المالإجمالي التزامات منح الحكومةالصندوق

16 مليار41,777 201634,985

16 مليار201531,05541,756

16 مليار201422,46739,678

8 مليار201320,18638,779

8 مليار201217,74410,617

إجمالي التزامات الصندوق والحكومة
)المبالغ بالمليار درهم إماراتي(

المتبقيإجمالي مسحوبات القروضإجمالي القروضالمنطقة

19,68717,2502,437الدول العربية

2,5261,868658الدول األفريقية

2,0771,907169الدول اآلسيوية

10,6956,9743,721الدول األخرى

34,98527,9996,985المجموع

التزامات ومسحوبات قروض الصندوق
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(



صندوق أبوظبي للتنمية 
شارع الملك عبداهلل بن عبد العزيز، منطقة البطين، ص ب 814

هاتف: 6677100 2 971+
فاكس: 6677070 2 971+

www.adfd.ae
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