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الجغرافيــة لتصــل إلــى أكبــر عــدد ممكن 
مــن الــدول الناميــة، وذلك في إطــار حرصه 

علــى تمكيــن تلــك الدول مــن التغلب 
علــى التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة 

التــي تواجهها.

وأثمــرت تلــك الجهــود والمبادرات 
التــي أطلقهــا الصنــدوق فــي تعزيز 

دوره اإلنمائــي وتكويــن الشــراكات مع 
العديــد مــن دول العالــم وتمكيــن تلك 
الــدول مــن بنــاء مجتمعات قويــة وآمنة 

ومزدهــرة، مــن خالل مــا يقدمــه الصندوق 
مــن تمويــالت لتنفيــذ مشــاريع تنمويــة 

اســتراتيجية تشــكل فارقــً حقيقيــً فــي 
التأثيــر علــى حيــاة الشــعوب في الدول 

المســتفيدة.

واليــوم فإننــا نفتخــر بحكمــة قيادتنــا التــي 
عملــت علــى رعايــة مؤسســاتنا التنمويــة 

المختلفــة، فــي تقديــم المســاعدات 
اإلنمائيــة ألكثــر مــن 140 دولة في 

مختلــف قــارات العالــم، حتــى غدت دولة 
اإلمــارات نموذجــً رائدًا فــي العمــل التنموي 

العالمــي وتقديــم العــون ومســاعدة كل 
مــن يحتاجها.

وفــي الختــام فإن صنــدوق أبوظبي 
للتنميــة ســيواصل حمــل األمانــة و 

تقديــم العــون التنمــوي للدولــة الناميــة 
فــي مختلــف أنحــاء العالــم لتبقــى دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة رمــزًا للعمل 

التنمــوي علــى مــر العقود.

منصور بن زايد آل نهيان

وخــالل العاميــن الماضييــن توجــت تلك 
الجهــود بحصــول دولة اإلمــارات على 

المركــز األول عالميــً فــي المســاعدات 
اإلنمائيــة واإلنســانية، وكان لصنــدوق 

أبوظبــي للتنميــة الــدور األبــرز فــي تحقيق 
هــذه النتائــج الهامــة على المســتوى 

الدولــي، إلى جانــب جهود المؤسســات 
الوطنيــة األخــرى التــي عملت بــكل جد 

علــى تقــدم الدولــة وبلوغها مســتويات 
رياديــة في هــذا المجال.

إن المكانــة الرائــدة التــي وصلــت إليها 
دولــة اإلمــارات في مجــال العمــل التنموي 

مــا كانــت لتتحقــق إال بعزيمــة وإصرار 
القيــادة الحكيمــة والتوجيهــات الســديدة 

لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايد 
آل نهيــان رئيــس الدولــة، حفظه اهلل، 

وأخيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 

رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم دبي، 
وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن زايد 

آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي، نائب 
القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، حيث 

تســتكمل قيادتنــا الرشــيدة مــا خطه 
الوالــد المؤســس الشــيخ زايد بن ســلطان 

آل نهيــان، رحمــه اهلل، مــن نهــج قويم 
فــي العمــل التنمــوي فــي مختلــف انحاء 

لعالم.  ا

لقــد قــام صنــدوق أبوظبــي للتنمية 
بــدور ريــادي في قيــادة العمــل التنموي 

العالمــي مــن خــالل تمويل المشــاريع 
التنمويــة والتوســع فــي رقعتهــا 

 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�

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

وجاءت الجهود التنموية للصندوق من 
منطلق إيمانه بأهمية العمل التنموي 

الهادف إلى مساعدة الدول النامية ودعم 
خططها وبرامجها التنموية من خالل 

تقديم الموارد المالية وتكوين الشراكات 
في القطاعين العام والخاص وتبني أفضل 
الممارسات العالمية لضمان فعالية التنمية.

ومــن هــذا المنطلــق حرصنا خالل العام 
الماضــي علــى مواصلة الســير على النهج 

الــذي بدأنــاه منذ أكثــر من 4 عقود في 
تقديــم العــون التنموي للــدول النامية 

والتقــدم بخطــى ثابتة نحــو تحقيق 
أهدافنــا وتعزيــز مكانة دولة اإلمارات في 

العمــل التنمــوي العالمــي، مهتدين بذلك 
بتوجيهــات قيادتنــا ودعمها الالمحدود 

ممــا كان لــه األثر الكبيــر بنجاح رؤيتنا 
فــي مســاعدة الدول النامية علــى تحقيق 

برامجهــا وأهدافهــا التنموية.

فقــد اســتمر الصندوق خالل عام 2015 
وفــي إطار نشــاطه التشــغيلي ببذل جهود 

اســتثائية في تقديم قروض ميســرة 
لتمويــل مشــاريع ضمــن قطاعات حيوية 
فــي الدول الناميــة، وكذلك إدارة المنح 

الحكوميــة لضمان حســن تنفيذهــا وتحقيق 
األهــداف المرجــوة منها بكفاءة.

ونتيجــة لالســتراتيجية التنمويــة التي 
أطلقهــا الصنــدوق لألعوام )2015 – 

2019(" إثــر التعديــل الذي طــرأ على قانون 
إنشــائه، بعـــد مضـاعفـــة رأس المال إلى 16 
مليار درهم، وتوســيع نشــاطه التشــغيلي 

ليشــمل دولة اإلمارات العربيــة المتحدة. 
قــدم الصنــدوق خالل عام 2015  7 قروض 
تنمويــة فــي ســبع دول بقيمة 698 مليون 

 درهم.

كمــا ارتفع إجمالــي قيمة القروض التي 
قدمهــا الصندوق للــدول النامية بنهاية 

2015 إلــى أكثــر من 31 مليار درهم، 
وارتفعــت كذلك القيمــة اإلجمالية للمنح 

الحكوميــة التــي أدارها إلــى نحو 42 مليار 
درهــم، ووصل عدد المشــاريع التي تم 

تمويلهــا من خــالل القروض والمنح إلى 481 
مشــروعً توزعت علــى 78 دولة حول العالم. 

فيما بلغـــت اجمالي اســتثمارات الصنـــدوق 
في الشــركات نحـــو 2.85 مليار درهم. 

وأعطــى الصنــدوق اهتمامً خاصً لمشــاريع 
قطــاع الطاقــة المتجــددة لما لها من 

دور ريــادي في تحقيــق النمو االقتصادي 
المســتدام فــي الــدول النامية، حيث مول 
الصنــدوق وبالتعاون مــع الوكالة الدولية 

للطاقــة المتجــددة "آيرينا"حوالي 15 
مشــروعً وبقيمــة اجمالية بلغت 529 

مليــون درهم )144 مليون دوالر( اســتفادت 
منها 14 دولة وقد ســاهمت المشــاريع التي 

أدارهــا الصنــدوق في تحقيق قــدر كبير من 
المنافــع االجتماعــي واالقتصاديــة في تلك 

الدول.

وفــي الختام أود أن أؤكــد التزام الصندوق 
بالعمــل المســتمر في ســبيل تحقيق 

أهدافــه التنمويــة خاصة فيمــا يتعلق بدعم 
مشــاريع البنيــة التحتية حــول العالم بما 

فيــه خدمة الشــعوب وتحقيــق التنمية 
ــتدامة للمجتمعات. المس

وال ييســعني بهذه المناســبة إال أن اتقدم 
بخالــص الشــكر والتقدير إلــى كافة الزميالت 

والزمــالء العاملين فــي الصندوق لما 
يبذلونــه من جهد دؤوب يســاهم في 

ترســيخ ثقافــة التميز فــي أداء الصندوق في 
المجاالت. كافة 

محمد سيف السويدي

واصـــــل صنـــــدوق أبوظبـــــي للتنميـــــة خالل عام 2015، دوره 
المتميـــــز فـــــي دعـــــم برامـــــج التنميـــــة االقتصادية المســـــتدامة 

فـــــي الـــــدول الناميـــــة، حيـــــث كان العـــــام الماضي حافاًل 
باإلنجـــــازات والمشـــــاريع التنمويـــــة النوعيـــــة التي ســـــاهمت 

فـــــي تعزيـــــز النمـــــو وتحفيـــــز األنشـــــطة االقتصادية في الدول 
المســـــتفيدة�

كلمة المدير العام
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 نبــــذة عن
 صندوق أبوظبي

للتنميـــــة

مشـــــروع: القطـــــار فائق الســـــرعة - المغرب

مستمرون في العمل 
التنموي لتقليل الفقر 

العالمي من أجل مستقبل 
أكثر إزدهارًا
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ُأنشـــــئ صنـــــدوق أبوظبـــــي للتنمية عام 1971 كمؤسســـــة مملوكة 
لحكومـــــة أبوظبـــــي تعنـــــى بتقديم المـــــوارد المالية لتمويل مشـــــاريع 

تنمويـــــة ترمـــــي إلـــــى تحقيـــــق التنمية االقتصاديـــــة واالجتماعية في 
الـــــدول الناميـــــة بهدف مســـــاعدتها في تخطـــــي العقبات التي 

تواجهها وصوالً إلى تحســـــين مســـــتوى حياة شـــــعوبها.

ويعمـــــل الصنـــــدوق على تقديم قروض ميســـــرة للـــــدول النامية، 
فضـــــاًل عـــــن إدارة المنـــــح التـــــي تقدمها حكومة دولة اإلمـــــارات العربية 

المتحـــــدة لتلـــــك الـــــدول لتمويل المشـــــاريع التنموية.

كمـــــا يقـــــوم الصندوق بأنشـــــطة اســـــتثمارية ترتكز على االســـــتثمار 
بحصـــــص فـــــي شـــــركات منتقـــــاه في عدد من الدول، بحيث تســـــاهم 

بفاعليـــــة فـــــي تعزيـــــز التنميـــــة االقتصادية في الـــــدول المعنية.

 المســـــاهمة فـــــي تحقيـــــق التنمية المســـــتدامة بالـــــدول النامية  «
مـــــن خـــــالل تقديم القـــــروض التنموية الميســـــرة لتمويل مشـــــاريع 
تهـــــدف إلـــــى تحســـــين البنى األساســـــية ودعم النمـــــو االقتصادي.

 إدارة المنـــــح التـــــي تقدمهـــــا حكومة دولة اإلمـــــارات العربية  «
المتحـــــدة للـــــدول النامية من خالل اإلشـــــراف المباشـــــر على 

اســـــتخدام هـــــذه المعونـــــات في تنفيـــــذ المشـــــاريع المخصصة 
لهـــــا ومتابعـــــة مراحل االنجاز.

 تأســـــيس شـــــركات اســـــتثمارية، والمســـــاهمة في شـــــركات قائمة  «
فـــــي الدول المســـــتفيدة بما يســـــاهم فـــــي تحقيـــــق التنمية 

االقتصاديـــــة واالجتماعيـــــة فـــــي تلك الدول.

 توفيـــــر الخبـــــرات والمعونـــــات الفنيـــــة فـــــي مختلف مجاالت  «
ـــــة االقتصادية. التنمي

النشأة

األهداف

حــقائـق وأرقـــام

عام 1971 تأسس الصندوق

16 مليار درهم رأس المال

أبوظبي المقــر الرئيســـي

78 دولة مستفيدة

481 عملية تنموية
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النشاط التشغيلي للصندوق 
أواًل: التمويل التنموي

يتصـــــدر التمويـــــل التنمـــــوي المباشـــــر أولويـــــات أنشـــــطة الصنـــــدوق، والرامية إلى تحقيق مســـــاهمة ملموســـــة وفّعالة في دعم مســـــيرة 
التنميـــــة االقتصاديـــــة المســـــتدامة فـــــي الـــــدول الناميـــــة، حيث يقـــــدم الصندوق القروض الميســـــرة لتمويل المشـــــاريع التنموية، ويشـــــمل 

التمويـــــل التنمـــــوي الذي يوفـــــره الصندوق كل من:

ثانيًا: االستثمارات

لضمان استدامة واستمرارية النشاط الرئيسي المتمثل في تقديم العون التنموي، يقوم الصندوق بأنشطة استثمارية لتعزيز موارده 
وإيراداته المالية، مما يساهم في استمرارية نشاط الصندوق المتمثل بتقديم القروض الميسرة، ويعتمد الصندوق في نشاطة االستثماري 

على شقين وهما:

يعمـــــل الصنـــــدوق علـــــى تقديـــــم قـــــروض ميســـــرة لتمويـــــل مشـــــاريع تنمويـــــة حيوية تســـــاعد 
الـــــدول المســـــتفيدة علـــــى تحقيـــــق أهدافهـــــا التنمويـــــة وتعزيـــــز التنميـــــة االقتصاديـــــة 

واالجتماعيـــــة فيهـــــا. وتركـــــز المشـــــاريع التـــــي تغطيهـــــا القـــــروض علـــــى أكثـــــر القطاعـــــات 
تأثيـــــرًا فـــــي تســـــريع عمليـــــة التنميـــــة مثـــــل، البنيـــــة األساســـــية، كالطـــــرق والكهربـــــاء، إلى 

جانـــــب المشـــــاريع فـــــي قطاعـــــي التعليـــــم والصحـــــة والميـــــاه والزراعة.

وتمتـــــاز القـــــروض المقدمـــــة مـــــن صنـــــدوق أبوظبـــــي للتنميـــــة بفتـــــرات ســـــداد طويلة األجل 
وبمعـــــدالت فائـــــدة منخفضـــــة. وتخضـــــع المشـــــاريع التـــــي يســـــاهم الصنـــــدوق فـــــي تمويلهـــــا 

إلـــــى الدراســـــة والتقييـــــم الفنـــــي واالقتصـــــادي قبـــــل الموافقـــــة علـــــى تمويلهـــــا وذلك 
لضمـــــان تحقيقهـــــا لألهـــــداف الموضوعـــــة مـــــن أجلهـــــا.

يتولـــــى صنـــــدوق أبوظبـــــي للتنميـــــة إدارة المنـــــح التـــــي تقدمهـــــا حكومـــــة دولـــــة اإلمارات 
العربيـــــة المتحـــــدة لتمويـــــل مشـــــاريع حيويـــــة فـــــي الـــــدول المســـــتفيدة، حيـــــث تشـــــمل 

مســـــؤوليات الصنـــــدوق فـــــي هـــــذا المجـــــال اإلشـــــراف المباشـــــر على اســـــتخدام هذه 
المعونـــــات فـــــي تنفيـــــذ المشـــــاريع المخصصـــــة لهـــــا، ومتابعـــــة ســـــير المراحـــــل المختلفـــــة 

إلنجازهـــــا طبقـــــً لألهـــــداف والخطـــــط الموضوعة.

يستثمر الصندوق في شركات منتقاة بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام 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، وصناديق األسهم الخاصة.

ترتكـــــز االســـــتراتيجية االســـــتثمارية للصنـــــدوق علـــــى االســـــتثمار في أدوات مالية كالســـــندات 
والودائـــــع المصرفيـــــة والصكـــــوك، وذلـــــك إلدارة الســـــيولة المتاحـــــة لديه بشـــــكل يمكنه من 

تحقيـــــق عوائـــــد مجزيـــــة عليهـــــا و ســـــداد االلتزامـــــات الماليـــــة المترتبة علـــــى الصندوق في 
مواعيدهـــــا المحددة.

القروض الميسرة

المساهمات الرأسمالية

إدارة السيولة

إدارة المنح الحكومية

مشـــــروع: مصنـــــع اآلالت - بنغالدش

 التمويل
التنموي

االستثمارات
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النشـــاط   نتـــائج 
التشغيلي لعام 

2015

مشـــــروع: تطويـــــر نهـــــر تيرانا شـــــمال بولفارد - ألبانيا 

ملتزمون بدعم التحول نحو 
عالم مستدام، ومتابعة 

تحقيق األهداف العالمية  
للتنمية
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قدم صندوق أبوظبي للتنمية خالل عام 2015 سبعة قروض تنموية بقيمة إجمالية بلغت نحو 698 مليون درهم خصصت لتمويل 
مشاريع تنموية وبنية تحتية استفادت منها 7 دول، شملت كل من، سوازيالند، السودان، توغو، الجبل األسود، مالي، المالديف، و كوبا. وفيما 

يلي المشاريع التي تم الموافقة على تمويلها خالل عام 2015.

القروض الميسرة

تــــــوغــو

القيمة 37 مليون درهم مشـــــروع تطوير طريق “ســـــوكودي - بســـــار” 
قدم الصندوق قرضا ميسرا للحكومة التوغولية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 37 مليون درهم وذلك 

بهدف المساهمة في إعادة تأهيل طريق “سوكودي - بسار”. 

لومي  العاصمة  بين  النقل  ومنظومة  البري  المرور  حركة  كفاءة  رفع  في  المشروع  يساهم 
الوقت  وتوفير  واألفراد  البضائع  نقل  تكلفة  وخفض  المجاورة،  والدول  الداخلية  والمناطق 

ايجابً  ذلك  يعكس  مما  الطريق  لمستخدمي  والسالمة  األمن  رفع مستوى  عن  فضاًل  والجهد 
توغو. دولة  والمواصالت في  النقل  على قطاع 

مالي

القيمة 33 مليون درهم مشروع الطاقة الشمسية الهجينة 
يهدف مشروع الطاقة الشمسية الهجينة الممول من قبل الصندوق إلى المساهمة في تحقيق 

التنمية االقتصادية في مالي من خالل االستفادة من موارد الطاقة المتجددة التي ستساهم 
في الحد من تكاليف الكهرباء والتي تعتمد إلى حد كبير على استخدام الديزل ناهيك عن اآلثار 

السلبية والبيئية المرتبطة بها.

وستنعكس اآلثار اإليجابية للمشروع بتحسين الظروف المعيشية من خالل وصول الكهرباء 
باستخدام الطاقة الشمسية بسعة 6 ميجاواط لتغذية 30 مدينة ريفية يسكنها ما يقارب 145 

ألف شخص، كما وستساعد العمليات اإلنشائية والتشغيلية وأعمال الصيانة التي سترافق 
المشروع في توفير العديد من فرص العمل الجديدة لسكان األرياف.

سوازيالند

السودان

الجبل األسود

المالديف

كوبا

مشـــــروع تطويـــــر طريـــــق مانزينـــــي - مبادالني
مَول الصندوق مشـــــروع تطوير طريق مانزيني - مبادالني في ســـــوازيالند، حيث يهدف المشـــــروع 

إلى المســـــاهمة بشـــــكل فاعل في دعم قطاع المواصالت وتحســـــين كفاءة حركة النقل البري مما 
يســـــاهم فـــــي خفـــــض تكلفة النقل وتحســـــين الخدمات المقدمة في البـــــالد، ويلعب قطاع الطرق 

والمواصـــــالت دورًا حيويـــــً وفاعاًل في تســـــريع النمو االقتصادي وتنشـــــيط الحركة التجارية.

القيمة 37 مليون درهم

مشـــــروع ســـــد أعالي عطبرة
قام الصندوق بالمســـــاهمة في تمويل مشـــــروع ســـــدي أعالي عطبرة وســـــتيت في الســـــودان بهدف 

تنظيم واســـــتغالل مياه نهري أعالي عطبرة وســـــتيت من خالل إنشـــــاء ســـــدين متصلين في 
موقعـــــي رميلـــــة وبردانـــــه بســـــعة تخزينية تقـــــدر بحوالي 2.7 مليار متر مكعب لإلســـــهام في تطوير 

وتنميـــــة المنطقـــــة الشـــــرقية من الســـــودان عن طريق زيادة اإلنتاج الزراعي وتوليـــــد طاقة كهرومائية 
بســـــعة 320 ميجاواط.

القيمة 331 مليون درهم

مشـــــروع تحويـــــل النفايات إلـــــى طاقة
يساهم القرض المقدم من الصندوق إلى حكومة المالديف في تلبية جزءًا كبيرًا من احتياجات 

مدينة أدو في المالديف من الطاقة الكهربائية من مصادر نظيفة. كما ويعمل المشروع على 
تخفيض استهالك نحو 1.9 مليون لتر من الديزل وتقليل حجم النفايات بنسبة %10.

القيمة 22 مليون درهم

مشـــــروع دعم القطاع الزراعي
دعم  بهدف  األسود  الجبل  مع حكومة  الصندوق  وقعها  التي  الميسر  القرض  اتفاقية  جاءت 

الزراعية  الصادرات  زيادة حجم  إلى  إضافة  الغذائي،  األمن  وتحقيق  الزراعي  القطاع  وتنمية 
جانب  إلى  الجودة  تحسين  خالل  من  الزراعية  للمنتجات  التنافسية  القدرة  ورفع  والحيوانية 

متنوعة. أسواق جديدة  إيجاد  عبر  الصادرات  زيادة 

القيمة 184 مليون درهم

مشـــــروع إنشـــــاء 4 محطات للطاقة الشمسية
قدم الصندوق قرضً لكوبا بهدف دعم قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز المنظومة الكهربائية من 

خالل تمويل إنشاء 4 محطات للطاقة الشمسية بسعة 10 ميجاواط في أربع مقاطعات في كوبا، 
ويعتبر المشروع بداية للتعاون المثمر بين الصندوق و كوبا.

القيمة 55 مليون درهم

مشـــــروع: ســـــد ميتولونج - ليســـــوتو
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*)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

قروض الصندوق التنموية لعام 2015*

مالي
مشروع الطاقة 

الشمسية الهجينة
33,057
مليون درهم

سوازيالند 
مشروع تطوير طريق 
مانزيني - مبادالني

36,730
مليون درهم

المالديف
مشروع تحويل 

النفايات والعوادم 
إلى طاقة

22,038
مليون درهم

السودان
مشروع سد أعالي 

عطبرة 
330,570
مليون درهم

الجبل األسود
 مشروع دعم

القطاع الزراعي
183,650
مليون درهم

7 قروض تنموية
698 مليون درهم تمويالت 

القروض
7 دول مستفيدة

خالل 2015

توغو
مشروع تطوير طريق 

“سوكودي - بسار”
36,730
مليون درهم

كوبا
مشروع إنشاء 4 
محطات للطاقة 

الشمسية
55,095
مليون درهم
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المنح التنموية

قام صندوق أبوظبي للتنمية خالل عام 2015 بإدارة 5 منح تنموية 
بقيمة إجمالية بلغت نحو 326.3 مليون درهم لتمويل عددًا من 

المشاريع التنموية، قدمتها دولة اإلمارات العربية المتحدة لكل من 
سلطنة ُعمان، وجيبوتي، وأفغانستان، فلسطين ومنحتين إلرتيريا٫

كما واصل الصندوق في عام 2015 إدارة منح حكومة دولة اإلمارات 
التي تم اقرارها في عام 2012 إلى كل من األردن والمغرب، والبالغ 

قيمتها 4.6 مليار درهم ) 1.25 مليار دوالر( لكل منهما، أي ما 
يعادل 25% من إجمالي قيمة الدعم المقدم لالردن والمغرب في 

إطار المنحة التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 
5 مليارات دوالر لكل من األردن والمغرب.

وفيما يتعلق ببرنامج 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. واصل الصندوق خالل عام 2015 إدارة المنحة بالتعاون مع 

الحكومة البحرينية. 

وكان الصندوق قد اعتمد منذ اقرار المنحة في عام 2013 قائمة 
من المشاريع الحيوية والتي من شانها أن تدعم اقتصاد مملكة 

البحرين بقيمة بلغت 8.751 مليار درهم )2.4 مليار دوالر( وذلك من 
إجمالي قيمة المنحة التي بدأت منذ عام 2012.

دعم ميزان المدفوعات  
تساعد المنحة حكومة جيبوتي على النهوض باألوضاع االقتصادية، وتحقيق معدل نمو شامل 

ومستدام، وخفض عجز الموازنة، كما تاتي لدعم والتغلب على عجز ميزان المدفوعات ودعم برامج 
اقتصادية في جيبوتي.

القيمة 47 مليون درهم

جيبوتي

المنح التنموية 2015

مشروع شراء أسطول والمعدات الثقيلة 
قدمت دولة اإلمارات منحة تنموية إلرتيريا بقيمة 136.7 مليون درهم يديرها الصندوق بهدف 

المساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية في البالد من خالل توفير التمويل الالزم لشراء أسطول 
وتوريد المعدات واآلليــات الثقيلة المستخدمة في اإلنشــاءات الحكومية لمشاريع البنية التحتية 

في إريتريا.

القيمة 137 مليون درهم

مشروع إنشاء 3 محطات للطاقة الشمسية

ساهمت دولة اإلمارات من خالل منحة يديرها صندوق أبوظبي للتنمية في إنشاء محطات للطاقة 
الشمسية في إرتيريا بهدف دعم التنمية االقتصادية عن طريق تنمية قطاعي الطاقة والزراعة، 

ويتضمن المشروع إنشاء 3 محطات للطاقة الشمسية بسعة 8 ميجاواط في ثالثة مواقع زراعية 
مختلفة ويهدف المشروع إلى تحقيق التنمية االقتصادية من خالل تقليل استخدام وقود الديزل 
في تشغيل مضخات المياه في تلك المناطق وزيادة القدرة على توفير مياه الري لمناطق زراعية 

جديدة.

القيمة 51 مليون درهم

أفغانستان

فلسطين

قيمة المنحة  القطــــــــاع المشـــــــروع الدولـــــة

46.6 أخرى 1. دعم ميزان المدفوعات جيبوتي

137 النقل 2. دعم اسطول المعدات الثقيلة

إرتيريا

51 طاقة متجددة 3. إنشاء 3 محطات للطاقة الشمسية

36.7 أخرى 4. مشروعات تنموية مختلفة أفغانستان

55 التعليم  5. اعادة إعمار غزة  فلسطين

326.3 مليون درهم المجموع

)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(
المنح التنموية 2015

مشروعات تنموية مختلفة 

قدمت دولة اإلمارات العربية المتحدة منحة بقيمة 36.7 مليون درهم تديرها لجنة المساعدات 
اإلنسانية واإلنمائية الدائمة في أفغانستان وذلك لدعم 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.

القيمة 37 مليون درهم

مشروع إعمار غزة بالتعاون مع منظمة األونروا 

أدار صنـدوق أبوظبي للتنمية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي المنحة المقدمة 
لمنظمة األونروا وهي هيئة تابعة لمنظمة األمم المتحدة تعمل على تقديم الدعم والحماية ألكثر 

من 4.7 مليون الجئ فلسطيني، حيث تساهم المنحـة البـالغ قيمتـها 55 مليون درهم إماراتي 
لتوفير الدعم الآلزم لقطاع التعليم في قطاع غزة من خالل توفير بيئة تعليمية مناسبة لـ 35 

مدرسة تشمل أكثر من 30 ألف طالب ومساعدتهم على استكمال تعليمهم.

القيمة 55 مليون درهم

إرتيريا
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واصـــــل الصنـــــدوق خـــــالل عام 2015 إدارته للمنحة التـــــي خصصتها 
دولـــــة اإلمـــــارات في عام 2012 لـــــألردن بقيمة 4.6 مليار درهم )1.25 

مليـــــار دوالر( ضمـــــن برنامـــــج الصندوق الخليجـــــي للتنمية. حيث 
خصـــــص الصنـــــدوق خـــــالل عام 2015 844 مليون درهـــــم من المنحة 

لتمويـــــل ثالثـــــة مشـــــاريع تنموية في قطاعات والطاقـــــة والتعليم 
والزراعة. 

وتـــــم بموجـــــب هـــــذه المنحة التي عهـــــدت حكومة دولة اإلمارات 
إلـــــى صنـــــدوق أبوظبـــــي للتنمية إدارتها تمويل مشـــــاريع حيوية 
تدعـــــم جهـــــود الحكومـــــة األردنية في تعزيـــــز التنمية االقتصادية 

واالجتماعية وتســـــاهم في رفع المســـــتوى المعيشـــــي للســـــكان 
ودفـــــع عجلـــــة التنمية االقتصادية. 

وكان الصنـــــدوق قـــــد خصـــــص خالل الفترة من 2013 - 2014، 
حوالـــــي 2.8 مليـــــار درهم من إجمالـــــي قيمة المنحة لتمويل مشـــــاريع 

حيويـــــة تتركـــــز ضمـــــن قطاعات التعليـــــم، الصحة والطاقة.

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

المشاريع التي تم تمويلها خالل عام 2015 
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

المشاريع الممولة خالل عام 2015

القيمة 259 مليون درهم
يهدف مشروع إلى توسعة صوامع الجويدة والعقبة في األردن إلى زيادة احتياطي األردن من 

خالل رفع القدرة اإلستيعابية لصوامع القمح والشعير والتي تعتبر من المواد الغذائية األساسية 
للمجتمع و يساهم المشروع في تلبية احتياجات األردن المتزايدة من هذه السلع االستراتيجية.

صوامـــــع تخزين 
الحبوب

القيمة 119 مليون درهم
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 الميناءمن استقبال البواخـر النفطيـة 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.

ميناء غاز البترول 
المسال

القيمة 466 مليون درهم
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.

برنامـــــج تنميـــــة 
الجامعـــــات 
الحكوميـــــة

)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(
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3
مشاريع

 الباقي
من المنحة

11
القيمةالمشـــــــروعالقطــــــــاعمشروع

1119.2. ميناء غاز البترول المسالالطاقة

2466. برنامج تنمية الجامعات الحكوميةالتعليم

3258.7. صوامع تخزين الحبوبالزراعة

لمجموع 844 مليون درهما  
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القيمة 60 مليون درهم
يعمل المشروع على توفير خدمات طبية متخصصة لمعالجة مرضى األورام، ورفد السياحة العالجية 

من خالل إنشاء مركز متخصص يوفر العالج الالزم لمرضى األورام داخل األردن، ويتضمن المشروع 
إنشاء مبنى مكون من أربعة طوابق وبسعة 150 سريرًا، وإنشاء المباني المساندة للمركز وتزويده 

باألجهزة والمعدات، باإلضافة إلى برامج التدريب والتوعية.

مركـــــز معالجة 
األورام

القيمة 91 مليون درهم
يهدف المشروع إلى توسعة القدرات االستيعابية لمركز الحسين للسرطان، الذي يعد من أبرز 

المراكز العالجية التخصصية في مكافحة السرطان على مستوى المنطقة. 

توســـــعة مركز 
الحســـــين 
للســـــرطان

القيمة 124 مليون درهم
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.

بنـــــاء مدارس 
جديدة 

القيمة 684 مليون درهم
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.

سعة  تو
وتحســـــين 

الطرق

القيمة 33 مليون درهم
يساهم المشروع على تعزيز الطاقة االستيعابية لكليات المجتمع وتوسيع نطاق برامجها في 

مجاالت التعليم التقني والتطبيقي وتجهيز المختبرات ومراكز التدريب المهني بأحدث التقنيات.

تطويـــــر التعليـــــم 
التقنـــــي في 

كليـــــات المجتمـــــع

القيمة 551 مليون درهم
يتضمن المشروع انشاء محطة للطاقة الشمسية باستخدام ألواح الخاليا الضوئية لتوليد الطاقة 

الكهربائية فى منطقة القوير، تتراوح طاقتها اإلنتاجية بين 65 إلى 75 ميجاواط مع ربطها بشبكة 
الكهرباء الوطنية.

 محطـــــة للطاقـــــة
الشمســـــية

المشاريع الممولة خالل الفترة ) 2013 – 2014(
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

القيمة 771 مليون درهم
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.

منشـــــآت لتخزيـــــن 
المشـــــتقات 

النفطيـــــة

القيمة 64 مليون درهم
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، و أحواض ترسيبية، وبرك تخزين، وأنظمة فالتر رملية ومحطات ضخ إلى جانب 

إنشاء جدران حماية من الفيضانات وإنشاء شبكة صرف جوفية.

إعـــــادة تأهيل 
مشـــــاريع الري

القيمة 179 مليون درهم
يهدف المشروع إلى االستفادة من مياه األمطار بالشكل األمثل في تلبية 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.

مشاريع 
السدود

القيمة 320 مليون درهم
يعمل المشروع على تحسين شبكة الطرق المحلية وربطها مع الطرق الدولية وتعزيزحركة 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.

ممـــــر عمان 
التنمـــــوي

مشـــــروع: مصنع األســـــمدة الفوســـــفاتية - األردن



201531التقــريــر السنــويصنــدوق أبوظبــي للتنميــة 30

قائمة المشاريع الممولة خالل )2013 - 2014(
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

مشـــــروع: ســــــــد الوحدة - األردن

القيمةالمشـــــــروعالقطــــــــاع

الصحة

160.09. إنشاء مركز معالجة األورام

291.83.توسعة مركز الحسين للسرطان

151.92المجموع الفرعي

التعليم

398.04. إنشاء المدارس )بناء 60 مدرسة جديدة(

425.90. بناء 25 مدرسة أساسية

533.35. تطوير كليات المجتمع

157.29المجموع الفرعي

المياه والري

664.02. إعادة تأهيل مشاريع الري

7178.59. مشاريع السدود

242.61المجموع الفرعي

الطاقة

8550.95. مشاريع الطاقة المتجددة

9771.33. منشآت لتخزين المشتقات النفطية

1,322.28المجموع الفرعي

الطرق

10684.06. توسعة وتحسين الطرق

11319.56. ممر عمان التنموي

1,003.62المجموع الفرعي

2.8 مليار درهمالمجموع  
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قامـــــت دولـــــة اإلمـــــارات في عـــــام 2012 بتخصيـــــص منحـــــة بقيمة 
4.6 مليـــــار درهـــــم أي مايعـــــادل 1.25 مليـــــار دوالر، وذلك في 

إطـــــار المنحـــــة التـــــي أقرتهـــــا قمـــــة دول مجلـــــس التعـــــاون الخليجي 
للمغـــــرب بقيمـــــة 5 مليـــــارات دوالر. حيـــــث تـــــم خـــــالل الفترة من 

2012 إلـــــى 2015 تمويـــــل 29 مشـــــروعً تغطـــــي عدد من 
القطاعـــــات مثـــــل اإلســـــكان، والتعليـــــم، والميـــــاه، والكهربـــــاء والنقل 

2.745 مليـــــار درهم. بقيمـــــة 

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

وخـــــالل عام 2015 واصـــــل صنـــــدوق أبوظبـــــي للتنمية إدارة 
المشـــــاريع الممولـــــه ضمـــــن هـــــذه المنحـــــة، حيث خصـــــص الصندوق 

مبلـــــغ 64 مليـــــون درهـــــم )17.4 مليون دوالر( لمشـــــروع توســـــعة 
مطـــــار كلميـــــم. وجـــــاءت هـــــذه المنحـــــة التزامـــــً من دولة اإلمارات 

بدعـــــم مســـــيرة التنميـــــة المســـــتدامة فـــــي المغـــــرب، وتمويل 
مشـــــاريع حيويـــــة تســـــاهم في دفـــــع عجلـــــة التنميـــــة االقتصادية 

واالجتماعيـــــة.

القيمة 282 مليون درهم
يعد ميناء الدار البيضاء من أنشط موانئ المغرب، حيث يساهم تطوير وتأهيل الميناء في 
تعزيز معدالت الحركة من خالل إنجاز الشق البحري من مشروع ربط الميناء، وتثبيت دفاعات 

اإلرساء وتحديث موقف التوزيع وإعادة تأهيل األرصفة، كما يتضمن المشروع إنجاز طريق بطول 4 
كيلومترات يسهل وصول الشاحنات نحو منطقة عين السبع الصناعية والمنطقة اللوجستية في 

زناتة باإلضافة إلى أعمال ردم برية ومائية.

تطويـــــر ميناء 
الـــــدار البيضاء

القيمة 42 مليون درهم
يهدف المشروع تمويل وتطوير المحطة البترولية ورصيف رسو السفن بما يساهم في تعزيز كفاءة 

وسرعة عمليات مناولة الشحنات بالميناء. وتبلغ مساهمة حكومة دولة اإلمارات لتنفيذ المشروع 
نحو 41.5 مليون درهم أي ما يعادل )11.3 مليون دوالر(.

مينـــــاء المحمديـــــة

القيمة 112 مليون درهم
يساهم المشروع في تعزيز قدرة محطة السكك الحديدية في منطقة الدار البيضاء على استيعاب 

أعداد أكبر من المسافرين، واالرتقاء بمستويات الخدمة المقدمة لهم، إلى جانب دعم جهود 
الحكومة المغربية المبذولة لتنظيم سير القطارات الذي يزيد من كفاءة الربط بين المدن المغربية 

ويدعم قطاع النقل والمواصالت.

محطـــــة الدار 
البيضـــــاء 
للســـــكك 
الحديديـــــة

القيمة 501 مليون درهم
يتيح هذا المشروع تزويد سكان مناطق طنجة وأصيلة بالمياه الصالحة للشرب من خالل إنشاء 

سد لمياه الشرب بالقرب من مدينة طنجة لتجميع مياه األمطار وتدفقات المياه من األودية. ويشمل 
المشروع إقامة سد ارتفاعه 60 مترًا تبلغ طاقته االستيعابية نحو 200 مليون متر مكعب.

إنشـــــاء سد 
خروب 

المشروع الممول خالل عام 2015

المشاريع التي تم تمويلها ضمن المنحة خالل )2013 - 2014(

القيمة 64 مليون درهم
يندرج مشروع توسيع وتحديث مطار كلميم في إطار االستراتيجية الوطنية لتنمية قطاعي النقل 

والسياحة في المغرب، ويشمل المشروع تطوير وتوسعة مرافق مطار كلميم من خالل بناء محطة 
جوية جديدة على مساحة تبلغ 7000 مترمربع.

تطويـــــر مطار 
كلميـــــم

)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(
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القيمة 56 مليون درهم
يهدف المشروع تعزيز إمدادات مدينة الداخلة من المياه الصالحة للشرب من خالل ترميم محطة 

المعالجة القديمة وإنشاء محطة لتحلية مياه البحر، وإقامة منشآت تخزين ومد قنوات قطرها 400 
مليمتر بطول إجمالي قدره 5.5 كيلومتر.

تزويـــــد مدينة 
الداخلـــــة بالماء 
الصالح للشـــــرب

القيمة 35 مليون درهم
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.

تزويـــــد مدينة 
بوجـــــدور بالماء 
الصالح للشـــــرب

القيمة 107 مليون درهم
يعمل المشروع على إعادة تأهيل محطات الكهرباء في 7 مدن )جرادة، المحمدية، القنيطرة، 

العيون، أغادير، 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.

إنشـــــاء محطات 
كهربـــــاء في 7 

مدن

القيمة 15 مليون درهم
يهدف المشروع إلى مواكبة التنمية الصناعية، من خالل تلبية احتياجات المنشآت الصناعية 

من الطاقة الكهربائية، كما يتيح مشروع نقل وتوسيع شبكات النقل الكهربائية الحد 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.

نقل وتوســـــيع 
شـــــبكات النقل 

الكهربائيـــــة

القيمة 89 مليون درهم
يهدف المشروع إلى إنشاء محطة لمعالجة المياه في مدينة خريبكة والمراكز، باإلضافة النجاز محطة 

ضخ إلى جانب مد قناة طولها 6 كيلومترات وقطرها 1.8 متر. 

تزويد مدينة 
خريبكة والمراكز 

المجاورة بمياه 
الشرب

القيمة 277 مليون درهم
يتضمن المشروع بناء وتطوير 23 معهدًا في عدة مدن مغربية، منها 13 معهدًا متعدد 

التخصصات و 4 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 
بمدينتي فاس ووجدة، ومعهد متخصص في الصناعات الغذائية بمدينتي مكناس وفكيك إلى 

جانب توسيع مركز التدريب المهني بباب فتوح فاس. 

مشـــــاريع معاهد 
للتدريـــــب 
المهنـــــي

القيمة 25 مليون درهم
يهدف المشروع إلى بناء وتوسيع 3 مساكن جامعية، بهدف توفير مساكن مناسبة للطلبة في 

كل من الحي الجامعي لإلناث بمدينة أغادير، والحي الجامعي السويسي في مدينة الرباط والحي 
الجامعي بمدينة أغادير.

كن  مسا
جامعيـــــة

القيمة 64 مليون درهم
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.

كليـــــة للطب 
والصيدلـــــة 

بطنجـــــة

القيمة 239 مليون درهم
يهدف المشروع إلى توفير التجهيزات والمعدات الطبية المتطورة الخاصة بالمستشفى الجامعي 

محمد الّسادس بمراكش الذي يعد من أهم المراكز الطبية في المغرب، وذلك لتمكين سكان 
المنطقة من الحصول على خدمات ذات مستوى عال وتفادي تنقلهم للمراكز االستشفائية 

البعيدة، إضافة إلى ورفع مستوى الخدمات الصحية في المنطقة.

المعدات 
الطبيـــــة 

للمستشـــــفى 
محمد 

الّسادس

القيمة 829 مليون درهم
يتيح هذا المشروع توفير مساكن 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.

مشاريع 
اإلسكان 

االجتماعـــــي في 
7 مدن

مشـــــروع: المدار الطرقـــــي المتوســـــطي _ المغرب
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قائمة المشاريع الممولة خالل )2013 - 2015(
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

مشـــــروع: مستشـــــفى الشـــــيخ زايد - المغرب

القيمةالمشـــــــروعالقطــــــــاع

النقل 
والمواصالت

164. تطوير مطار كلميم

2281.8. تطوير ميناء الدار البيضاء

341.52. تطوير ميناء المحمدية

4111.87. محطة الدار البيضاء للسكك الحديدة 

499.23المجموع الفرعي

المياه

555.87. تقوية وتزويد مدينة الداخلة بالماء الصالح للشرب

635.06. تقوية وتزويد مدينة بوجدور بالماء الصالح للشرب 

788.94. تقوية وتزويد مدينة خريبكة و المراكز المجاورة بالمياه الصالحة للشرب

8501.09. إنشاء سد خروب

680.96المجموع الفرعي

الكهرباء
9107.30. إنشاء محطات كهرباء في 7 مدن مغربية 

1014.58. مشاريع نقل وتوسيع شبكات النقل بعدد من المدن المغربية

121.88المجموع الفرعي

الصحة
11238.72. المعدات الطبية لمستشفى محمد الّسادس بمراكش

238.72المجموع الفرعي

السياحة
1219.00. مشروع متحف أصيلة )تغطية فجوة تمويلية(

19.00المجموع الفرعي

اإلسكان

13167.44. إنشاء 108 ألف وحدة سكنية في مراكش

1449.71. إنشاء42,800 وحدة سكنية في الدار البيضاء

1597.79. إنشاء 91 ألف وحدة سكنية في بولمان بمدينة فاس

16280.15. إنشاء 41,800 وحدة سكنية في الجهة الشرقية

17117.27. إنشاء 58,800 وحدة سكنية في مدينة طنجة و تطوان

18117.15. إنشاء 56,300 وحدة سكنية في مدينة مكناس

829.50المجموع الفرعي

التعليم

1927.57. بناء وتجهيز المعهد المتخصص في مهن معدات الطائرات ولوجيستيك المطارات

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

28.36

2151.51. بناء وتجهيز مدرسة التدريب في مهن البناء واألشغال العمومية 

22105.99. بناء وتجهيز 13 معهدا متعددة القطاعات

2320.41. بناء وتجهيز معهدين لمهن ترحيل الخدمات بمدينتي فاس ووجدة

2441.27. بناء وتجهيز المعهد المتخصص في الصناعات الغدائية بمدينتي مكناس وفكيك

251.60. توسيع مركز التدريب المهني باب فتوح فاس

267.18. توسيع الحى الجامعى لإلناث بمدينة أغادير

272.64. بناء الحى الجامعى السوسىفي مدينة الرباط

2814.69. بناء حى الجامعى بمدينة أغادير

2963.91. مشروع إنشاء و تجهيز كلية الطب والصيدلة بطنجة

355.95المجموع الفرعي

2.745 مليار درهمالمجموع الكلي للمشاريع  
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يمثـــــل برنامـــــج تنميـــــة دول مجلـــــس التعـــــاون لـــــدول الخليـــــج 
العربيـــــة الخـــــاص بالبحريـــــن الـــــذي تســـــاهم فيـــــه دولة اإلمارات 

2.5 مليـــــار دوالر(  العربيـــــة المتحـــــدة بمبلـــــغ 9.19 مليـــــار درهـــــم )
علـــــى مـــــدى عشـــــر ســـــنوات نموذجـــــً للدعـــــم التنموي المســـــتمر 
الـــــذي توفـــــره اإلمـــــارات للبحريـــــن. وقد تـــــم بموجب هـــــذه المنحة 

التـــــي عهـــــدت حكومـــــة دولـــــة اإلمـــــارات العربيـــــة المتحدة إلى 
صنـــــدوق أبوظبـــــي للتنميـــــة إدارتهـــــا اعتمـــــاد قائمـــــة من المشـــــاريع 

الحيويـــــة والتـــــي مـــــن شـــــانها أن تدعـــــم اقتصـــــاد مملكـــــة البحرين 

منحة دولة اإلمارات للمساهمة في برنامج تنمية دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية – البحرين ) 2013 – 2022(

2.4 مليـــــار دوالر( وذلـــــك من  بقيمـــــة بلغـــــت 8.7 مليـــــار درهـــــم )
إجمالـــــي قيمـــــة المنحـــــة.

وتتركـــــز المشـــــاريع التـــــي تشـــــملها المنحـــــة على البنية األساســـــية، 
وتحديـــــدا فـــــي قطاعـــــات اإلســـــكان والمياه والصرف الصحـــــي والصحة 
والطـــــرق، لتســـــاهم بذلـــــك في دعـــــم الجهود الدؤوبة التـــــي تبذلها 

حكومـــــة البحريـــــن لالرتقاء بمســـــتوى معيشـــــة الشـــــعب البحريني 
وتحفيـــــز النمـــــو االقتصادي. 

القيمة 3 مليار درهم
يشمل المشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة 3 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. 

توســـــعة مطار 
البحريـــــن

القيمة 330 مليون درهم
يهدف المشروع إلى توسعة وإعادة تأهيل 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.

توســـــعة وإعادة 
تأهيـــــل طريق 

الشـــــيخ زايد

القيمة 551 مليون درهم
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. وتم وضع حجر األساس للمشروع في شهر يونيو 2015 
بمنطقة عوالي في البحرين.

إنشـــــاء مركز 
لقلب  ا

القيمة 3 مليار درهم
يعتبر مشـــــروع إنشـــــاء وحدات الســـــكنية بالمدينة الشمالية من المشـــــاريع االستراتيجية الهامة 

فـــــي البحريـــــن وســـــيتم تنفيـــــذه على مرحلتين بكلفـــــة إجمالية قدرها 2.92 مليار درهم )نحو 800 
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.

إنشـــــاء وحدات 
الســـــكنية 
بالمدينـــــة 
الشـــــمالية 

القيمة 900 مليون درهم
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.

أعمـــــال دفان 
شـــــرق سترة

المشاريع الممولة خالل )2013 - 2015(
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القيمة 184 مليون درهم
يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتنامي على المياه الناتج عن التوسعات العمرانية في 

البحرين ضمن مشروع تطوير شبكات نقل المياه وهو يتضمن المشروع إنشاء محطات للضخ 
والتوزيع في كل من منطقة الحد والمحرق ومحطتين للتوزيع في كل من منطقة البسيتين 

والجفير.

تطوير شـــــبكة 
نقـــــل المياه

القيمة 606 مليون درهم
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.

محطـــــة معالجـــــة 
ميـــــاه الصرف 

لصحي  ا

قائمة المشاريع الممولة ضمن منحة البحرين
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

مشـــــروع: مدينـــــة الشـــــيخ زايد اإلســـــكاني - البحرين

قيمة المشروعالمشـــــــروعالقطــــــــاع

اإلسكان

11,469.20. إنشاء الوحدات السكنية والبنية التحتية بالمدينة الشمالية المرحلة )1(.

21,469.20. إنشاء الوحدات السكنية والبنية التحتية بالمدينة الشمالية المرحلة )2(.

3899.89. أعمال دفان شرق سترة.

3,838المجموع الفرعي

المياه

4183.65. تطوير شبكة نقل المياه.

5606.05. محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة الشمالية.

789.70المجموع الفرعي

الصحة
6550.95. إنشاء مركز القلب )شاملة أعمال التأثيث والتجهيزات الطبية(.

550.95المجموع الفرعي

النقل 
والمواصالت

7330.57. توسعة وإعادة تأهيل طريق الشيخ زايد.

83,054.00. توسعة مطار البحرين 

أخرى 
9187.323. انشاء مباني حكومية 

187.32المجموع الفرعي

8.7 مليار درهمالمجموع  
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االستثمارات
تمثـــــل االســـــتثمارات أهـــــم محاور عمل صندوق أبوظبـــــي للتنمية 

إلـــــى جانب نشـــــاطه الرئيســـــي المتمثل في تقديـــــم قروض تنموية 
للـــــدول الناميـــــة وإدارة المنـــــح التي تقدمهـــــا حكومة دولة اإلمارات 
العربيـــــة المتحـــــدة للدول الشـــــقيقة والصديقة فـــــي مختلف أنحاء 

العالم.

وينتهـــــج الصندوق اســـــتراتيجية اســـــتثمارية ثنائيـــــة المحاور في هذا 
المجال، تشـــــمل االســـــتثمار المباشـــــر في شـــــركات ومشاريع نوعية 
فـــــي الـــــدول النامية، وإدارة الســـــيولة المتاحة بشـــــكل يتيح تحقيق 

إيرادات تدعم موارده، من خالل اســـــتثمارها على شـــــكل ودائع 
بنكية وســـــندات وصكوك.

وتتيـــــح هذه االســـــتراتيجية االســـــتثمارية للصندوق دعم موارده 
بعوائـــــد تعـــــزز مـــــن قدرته على مواصلة لعب دور نشـــــط في دعم 
مســـــيرة التنميـــــة في الـــــدول النامية، حيث يتم اختيار المشـــــاريع 

التـــــي يتـــــم االســـــتثمار بهـــــا وفقا لعدة معايير تشـــــمل: أن تتمتع 
بآفـــــاق نمو مســـــتقبلي جيـــــدة، لضمان تحقيقهـــــا األهداف االقتصادية 

والماليـــــة المتوخـــــاة منهـــــا، وأن تكون ضمن قطاعات أساســـــية ذات 
تأثيـــــرات شـــــمولية في النشـــــاط االقتصادي المحلـــــي، بحيث تلعب 

دورًا في تحفيز النمو واالســـــتثمار ســـــواء ضمن القطاع نفســـــه أو في 
قطاعـــــات ذات عالقـــــة، وأن تكـــــون ضمن قطاعات تســـــاهم بفعالية 

فـــــي توفيـــــر فرص عمل جديـــــدة للمواطنين في الدول المســـــتفيدة.

ويبلـــــغ عدد الشـــــركات التي يســـــاهم فيها الصنـــــدوق بنهاية العام 
2015 حوالـــــي 18 شـــــركة ومحفظـــــة اســـــتثمارية موزعة على عدة دول 

في قارتي آســـــيا وافريقيا.

الشركات والمحافظ التي يساهم فيها الصندوق

شـــــركة أبوظبـــــي لالســـــتثمارات الســـــياحية - مصر

بنغالديش
شركة اإلمارات وبنغالديش لالستثمار

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.

المساهمة %60

اإلمارات
شركة مزارع العين لإلنتاج الحيواني

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.

المساهمة %24.6

ُعمان
شركة أسمنت ريسوت

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.

المساهمة %15

السودان
شركة الظبي للتنمية المحدودة

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.

المساهمة %100

الرعاية الصحية 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.

محفظة ملكية خاصة أبراج أوريوس 

تعد "أوريوس 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.

المساهمة %6

المساهمة %5

جنوب شرق آسيا
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*)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

مصر

جنوب 
الصحراء 
األفريقية

جنوب 
أفريقيا

شركة الشبكة التونسية للسيارات والخدمات

تأسست الشبكة التونسية للسيارات والخدمات 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 "داف" )السيارات والتنمية(، وشركة "أوترونيك".

المساهمة %9.3

شركة الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية

الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية 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.

المساهمة %32.31

محفظة ملكية خاصة إيثوس

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.

المساهمة %2.9

)IFC( محفظة صندوق رسملة البنوك

أنشأت مؤسسة التمويل الدولية، 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.

المساهمة %11

شركة أبوظبي لالستثمارات السياحية

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.

شركة ربابالمساهمة %84.2

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.

شركة اتحاد المغرب واإلمارات للصيد البحري

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.

شركة دلما لالستثمارات السياحية

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 و كخيار مثالي إلقامة رجال األعمال الذين يشكلون النسبة األكبر من نزالئه 
بفضل تميز مستويات الخدمة به وتمتعه بموقع استراتيجي جذاب في وسط مدينة الدار البيضاء. 

شركة النخيل للمغرب واإلمارات

تأسست الشركة في فبراير 1987، كشركة متخصصة في االستثمار السياحي، وتمتلك قرية 
سياحية من فئة الــ4 نجوم بالقرب من مدينة مراكش المغربية، وتضم 250 غرفة إلى جانب 

مجموعة من المطاعم والمقاِهي والمرافق الترفيهية.

شركة أسمنت المغرب

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

شركة شركة إتصاالت المغرب

قام الصندوق باالستثمار في "اتصاالت المغرب" و هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات االتصاالت 
في المغرب، وموريتانيا، و بوركينا فاسو والغابون، و مالي. كما أن الشركة مدرجة في سوق األوراق 

المالية في باريس و الدار البيضاء. ويفوق عدد عمالئها 39.5 مليون مشترك .

المساهمة %82.8

المساهمة %40

المساهمة %33.71

المساهمة %17

المساهمة %48.5

المساهمة %4.5

تونس

المغرب
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قائمة استثمارات ومساهمات الصندوق 
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(
نتائج النشاط االستثماري للصندوق في عام 2015

مشروع: ســـــد تيســـــتا - بنغالديش

نسبة تملك الصندوقالشركات/المحافظالــــدولة

جنوب شرق أسيا

5%1. قوادرية كابيتال

6%2. أبراج/أوريوس

2.9%3. إيثوسجنوب افريقيا

24.6%4. مزارع العين لالنتاج الحيوانياالمارات

100%5. الظبي للتنميةالسودان

المغرب

4.5%6. شركة إتصاالت المغرب

82.8%7. رباب

40%8. اتحاد المغرب واالمارات للصيد البحري

33.71%9. دلما لالستثمارات السياحية

17%10. شركة النخيل للمغرب واالمارات

5.48%11. اسمنت المغرب

84.28%12. أبوظبي لالستثمارات السياحيةمصر

60%13. االمارات وبنغالديش لالستثماربنغالديش

تونس

32.31%14. الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية

9.3%15. الشبكة التونسية للسيارات والخدمات

15%16. اسمنت ريسوتعمان

7.5%17. مركز المؤتمرات النمساويالنمسا

11%18. صندوق رسملة البنوك اإلفريقيةافريقيا

مساهمات 2,872

محفظة السندات 4,816
5,560

نقدية وودائع لدى البنوك

المجموع 13,248

%42

%36

%22



201549التقــريــر السنــويصنــدوق أبوظبــي للتنميــة 48

خارطة الدول المستفيدة من مشاريع الصندوق التنموية

 الــــــدول
اآلسيــــويـــة

27

دول أخرى
6

 الــــــدول
العربـيـــة

17

 الــــــدول
األفريــقيــة

28

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

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
سوزيالند  27
توغو  28

الدول اآلسيوية
سري النكا   1
أفغانستان   2
باكستان  3
تونجا  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
تـــونـــجـــا  17
توفالو  18
فيجي  19
كريباتي   20
فنواتو  21
سماو  22
جزر مارشال  23
ناورو  24
باالو  25
جزر سليمان  26
واليات ميكرونيسيا المتحدة  27

دول أخرى

الجبل األسود  1
ألبانيا  2
مالطة  3
تركيا  4
بيالروسيا  5
صربيا  6

 دولة مستفيدة
 من نشاط
الصندوق

78
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مبادرات الصندوق 
في قطاع الطاقة 

المتجددة 3

مشـــــروع: طاقة الرياح - سيشـــــل

محافظون على الموارد 
الطبيعية لكوكب األرض 
من التلوث والهدر وسوء 

االستغالل
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أطلـــــق صنـــــدوق أبوظبـــــي للتنميـــــة فـــــي عـــــام 2012 مبادرة 
لتمويـــــل مشـــــاريع الطاقـــــة المتجـــــددة بالتعـــــاون مـــــع الوكالـــــة 

 1,285 الدوليـــــة للطاقـــــة المتجـــــددة “آيرينـــــا” تتضمـــــن تقديـــــم 
350 مليـــــون دوالر” كقـــــروض ميّســـــرة وبواقع  مليـــــار درهـــــم “

50 مليـــــون دوالر” ولمدة ســـــبع دورات  183.6 مليـــــون درهـــــم “
تمويليـــــة وذلـــــك بهـــــدف تمويـــــل مشـــــاريع الطاقـــــة المتجـــــددة في 

الـــــدول الناميـــــة األعضـــــاء فـــــي الوكالـــــة الدوليـــــة للطاقـــــة المتجددة، 
لمســـــاعدتها علـــــى تأميـــــن الطاقـــــة مـــــن مصادر مســـــتدامة.

ومّول الصندوق خالل الدورات التمويلية األولى والثانية والثالثة 15 
مشروعً من مشاريع الطاقة المتنوعة، بقيمة إجمالية 529 مليون 

درهم “144 مليون دوالر”، استفادت منها 14 دولة ضمن مناطق 
جغرافية متعددة حول العالم. إذ ساهمت مشاريع الطاقة المتجددة 

الممولة من قبل الصندوق ضمن الثالث دورات في توفير الطاقة 
النظيفة لمئات األالف من األشخاص، كما ساهمت بتوليد 67.6 

ميجاواط من الطاقة المتجددة، فضاًل عن تحفيز التنمية االقتصادية 
المحلية في تلك الدول.

مشاريع الدورة التمويلية الثالثة 2015  مبادرة الصندوق مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
"آيرينا" 

مبادرة الصندوق لمشاريع الطاقة المتجددة 
بالتعاون مع “آيرينا”

بوركينا فاسو

مشروع محطة الطاقة الشمسية

يهدف المشروع الذي سيتم تمويله من الصندوق بقيمة 36.7 مليون درهم ) 10 مليون دوالر( إلى 
دعم قطاع الطاقة الرامية إلى التوسع في كهربة الريف وتشجيع استخدام سبل الطاقة المتجددة 

.ويعمل المشروع على إنتاج حوالي 3,6 ميجاواط من الطاقة الكهربائية باستخدام هجين من 
الطاقة الشمسية و الديزل، وذلك لتغذية 42 منطقة ريفية تخدم حوالي 4200 منزل و21 مركزًا 

صحيً و86 مدرسة و16 نظام إمدادات المياه، ويساهم المشروع في تقليل حوالي 2,500 طن من 
غاز ثاني أكسيد الكربون سنويً، كما سوف تساعد العمليات اإلنشائية والتشغيلية والصيانة في 

توفير العديد من الوظائف في البالد.

قيمة القرض 37 مليون درهم

أنتيغوا وبربودا

جزر الرأس 
األخضر

مشـــــروع توليد الطاقـــــة الهجين                                           

حصل مشروع توليد الطاقة الهجين )الشمسية والرياح( لخدمة قطاع المياه والمقدم من أنتيغوا 
وبربودا على تمويل من الصندوق بقيمة 55 مليون درهم ) 15 مليون دوالر(، ويهدف المشروع 

إلى المساهمة في تعزيز التنمية االقتصادية عن طريق دعم قطاع الطاقة، حيث يدعم المشروع 
إستراتيجية الدولة الرامية إلى رفع نسبة الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول 
عام 2018 ويهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 7 إلى 10 ميجاواط من الطاقة الكهربائية باستخدام 

هجين من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لخدمة حوالي 90 ألف شخص، كما يدعم المشروع 
استقرار الطاقة الكهربائية ويساهم في توفير الطاقة الالزمة لتشغيل 4 محطات لتحلية المياه، 

ومحطة صرف ومراكز صحية ومستشفيات ومدارس ومباني حكومية وحديقة عامة.

قيمة القرض 55 مليون درهم

مشـــــروع الطاقـــــة الهجيـــــن في جزيـــــرة برافا                        

حصل مشروع الطاقة الهجين )الشمسية والرياح( المقدم من جزر الرأس األخضر على تمويل بقيمة 
30 مليون درهم )8 ماليين دوالر(، حيث ويوفر المشروع حوالي 2 ميجاواط من الطاقة المتجددة ، 
كما ويساهم المشروع في إنتاج حوالي 500 ألف لتر يوميً من المياه الصالحة للشرب. وتساعد 

كذلك العمليات اإلنشائية والتشغيلية والصيانة في توفير العديد من الوظائف.

قيمة القرض 30 مليون درهم

محطـــــة الطاقـــــة الشمســـــية     
يهدف مشروع الطاقة الشمسية لتغذية المناطق الريفية المقدم من حكومة السنغال والذي 

حصل على تمويل من الصندوق بقيمة 47.7 مليون درهم )13 مليون دوالر(، إلى المساهمة 
في دعم قطاع الطاقة وبرنامج الحكومة الطموح لكهرباء الريف لتلبية الطلب المتزايد وتوفير 

متطلبات الطاقة الكهربائية. كما يعمل على تحسين الظروف المعيشية للقرى البالغ عدد 
سكانها حوالي 1000 نسمة وتبعد أكثر من 10 كم من الشبكة القومية للكهرباء، كما يهدف 

المشروع إلى إنتاج 2 ميجاواط من الطاقة لتوصيل الكهرباء إلى 100 قرية تقع في المناطق 
المعزولة عن طريق الطاقة الشمسية الكهروضوئية المصغرة )Solar PV mini-grids(، كما 

تساعد العمليات اإلنشائية والتشغيلية والصيانة في توفير العديد من الوظائف للسكان.

قيمة القرض 48 مليون درهم

السنغال

)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

4 مشاريع للطاقة المتجددة

170 مليون درهم قيمة التمويالت

11.6 إجمالي الطاقة المنتجة

4 دول مستفيدة

مشـــــروع: مجطـــــة توليد الطاقة - ســـــاموا

نتائج الدورة التمويلية الثالثة
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مشاريع الطاقة المتجددة لعام 2015

مشاريع الطاقة المتجددة لعام 2014

مشاريع الطاقة المتجددة لعام 2013

)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

قيمة التمويلالمشــــروعالــــدولة

130. مشروع” الطاقة الهجين في جزيرة برافاجزر الرأس األخضر 

236.7. محطة الطاقة الشمسيةبوركينا فاسو

355. مشروع توليد الطاقة الهجينأنتيغوا وبربودا

447.7. مشروع محطة الطاقة الشمسيةالسنغال

                                                     170 مليون درهمالمجموع

قيمة التمويلالمشــــروعالــــدولة

1. الطاقة الشمسية بسعة 10 ميفاوات كوبا
55لتغذية الشبكة الكهربائية

222. كهرباء المناطق الريفيةموريتانيا

355. محطة الطاقة الحرارية الجوفيةجزر سانت فنسنت وغرينادينز

4. محطة الطاقة الحرارية الجوفية بسعة 5 ايران
22ميغاوات بمحافظة اردبيل

555. مشروع نيهافي للطاقة الكهرومائيةاألرجنتين

                                                  209 مليون درهمالمجموع

قيمة التمويلالمشــــروعالــــدولة

133. الطاقة الشمسية الهجينمالي

233. الطاقة الشمسيةسيراليون

318.3. طاقة الرياحموريتانيا

425.6. طاقة الرياح والطاقة الشمسيةساموا

522. تحويل النفايات إلى طاقةالمالديف

618.3. لطاقة الكهرومائيةاكوادور

150.2 مليون درهمالمجموع  
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يهدف صندوق أبوظبي للتنمية من خالل برنامج الشراكة مع دول 
جزر المحيط الهادي الباسفيك" إلى مساعدة تلك الدول على تأمين 
احتياجاتها من الطاقة النظيفة والتي تعتبر من العوامل األساسية 

لتحقيق التنمية المستدامة.

وقد ساهمت المشاريع التي أدارها الصندوق وتم إنجازها في دول 
جزر المحيط الهادي في تحقيق قدر كبير من المنافع االجتماعية 

واالقتصادية، من خالل تغذية المناطق الريفية بالطاقة الكهربائية 
وتطوير االقتصادات المحلية، وايجاد فرص العمل، وتخفيض آثار 

التلوث واالنبعاثات الضارة بالبيئة.

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 حكومة دولة اإلمارات 
عام 2013 حيث تم تخصيص 184 مليون درهم )50 مليون دوالر 
أمريكي( لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في 11 دولة من دول جزر 

المحيط الهادىء يديرها صندوق أبوظبي للتنمية. 

ويجري العمل على إقامة 10 مشاريع ألنظمة الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية pv ومشروع واحد من أنظمة طاقة الرياح، بقدرة 

إجمالية تتجاوز 6 ميجاواط غالبً ما تمثل نسبة كبيرة من احتياجات 
الطاقة للمجتمعات وسكان تلك الجزر.

وتم االنتهاء من ثالثة مشاريع وتشغيلها بالكامل في كل من 
تونغا وساموا وفيجي، عالوة على ثالثة مشاريع أخرى يجري العمل 
على االنتهاء منها حاليا في كل من توفالو وكيريباتي وفانواتو.

وقد وافق الصندوق خالل عام 2015 على تمويل 5 مشاريع 
بقيمة إجمالية تبلغ 74.7 مليون درهم، في جزر مارشال، وجزر 

سليمان، وناورو، وباالو، وواليات ميكرونيسيا المتحدة ومن المتوقع 
استكمالها واالنتهاء منها وتشغيلها خالل 2016.

برنامج الشراكة مع دول جزر المحيط الهادي "الباسفيك"

مشـــــروع: محطة توليـــــد الطاقة 

مشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية  
يشمل المشروع بناء محطة الطاقة الشمسية وإقامتها على سد تخزين المياه في ماجورو عاصمة 
جزر المارشال ويعمل المشروع على زيادة كميات المياه السنوية المخزنة بنسبة 20%، كما يعمل 

على توليد الطاقة الشمسية وتوفير الوقود.

وسيتم بناء محطة الطاقة الشمسية بتقنية الكهروضوئية وبقدرة 600 كيلوواط، حيث يعمل 
المشروع على توفير أكثر من 230 الف لتر من وقود الديزل سنويا، إضافة إلى تجنب االنبعاثات 

الكربونية التي تقدر بـ 652 طن سنوي٫ً

القيمة 15 مليون درهم

جزر مارشال

مشـــــروع محطة الطاقة الشمســـــية الكهروضوئية 
يعمل المشروع على 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، كما يعمل على تفادي ما يقرب من 760 طن من انبعاثات غاز ثاني 

أكسيد الكربون سنويً.

القيمة 13 مليون درهم

جزر ناورو

جزر باالو

مشـــــروع محطة الطاقة الشمســـــية الكهروضوئية 
يهدف المشروع إلى إنشاء محطة باستطاعة قدرها 600 كيلو واط للطاقة الشمسية بتقنية 

الكهروضوئية في جزيرة، تقوم بإنشاء األساسات لمجمع للطاقة المتجددة على نطاق أوسع بحيث 
يصل إلى 3 ميغاواط لتهيئة البنية التحتية الكهربائية في جزيرة هونيارا. ويعمل المشروع على 

تخفيض االستهالك السنوي من وقود الديزل بنسبة 270 ألف لتر تبلغ قيمتها أكثر من 345 ألف دوالر 
أمريكي سنويً. كما أنه يساهم في تفادي إطالق 730 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون كل عام.

القيمة 15 مليون درهم

مشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية
يهدف المشروع إلى إنشاء محطة للطاقة الشمسية في فونبي بسعة 600 كيلو واط، 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 317,425 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.

القيمة 14 مليون درهم

جزر سليمان

واليات 
ميكرونيسيا 

المتحدة

وفيما يلي ملخص المشاريع الممولة خالل عام 2015

مشـــــروع محطة معالجة المياه بالطاقة الشمســـــية 
تكّون 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.

القيمة 18 مليون درهم

)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(
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)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

قيمة المنحةالقطـــاعالمشــــروعالــــدولة

 14.6الطاقة المتجددة1. محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئيةجزر مارشال

13.2الطاقة المتجددة2. محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئيةجزر ناورو

18الطاقة المتجددة3. محطة معالجة المياه بالطاقة الشمسيةجزر باالو

14.6الطاقة المتجددة4. محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئيةجزر سليمان

14.3الطاقة المتجددة5. محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئيةواليات ميكرونيزيا

74.7 مليون درهمالمجموع

قيمة المنحةالقطـــاعالمشــــروعالــــدولة

19.85الطاقة المتجددة1. محطة توليد الطاقة من الرياحساموا

16.10الطاقة المتجددة2. مشروع للطاقة الشمسيةفيجي

21.35الطاقة المتجددة3. مشروع للطاقة الشمسيةتوفالو

16.10الطاقة المتجددة4. مشروع للطاقة الشمسيةكيريباتي

16.48الطاقة المتجددة5. مشروع للطاقة الشمسيةفانواتو

89.8 مليون درهمالمجموع

مشاريع الطاقة المتجددة الممولة لعام 2015

مشاريع الطاقة المتجددة المخصصة لعام 2014 
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 األحــــداث
والفعاليــات

مشاركون في تحقيق 
فعالية التنمية بتكاتفنا مع 
شركاءئنا والعمل معهم 

لتحقيق األفضل
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شارك صندوق أبوظبي للتنمية على مدار عام 2015 بالعديد من الفعاليات والمؤتمرات واألحداث الهامة على الصعيدين الداخلي 
والخارجي، فيما يلي أبرز الفعاليات التي شارك فيها الصندوق خالل 2015.

االجتماعات والمؤتمرات

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" في 
الثاني من فبراير 2015 صندوق أبوظبي للتنمية خالل حفل 

إطالق التقرير السنوي للمساعدات الخارجية اإلماراتية لعام 
2013 الذي عقد في فندق قصر اإلمارات بمناسبة حصول 

الصندوق على المرتبة الثانية في "عدد المساعدات المدفوعة" 
حسب الجهات المانحة لعام 2013 وبنسبة 7.79% )1.7 مليار 
درهم(، فيما جاءت "المساعدات الحكومية" في المرتبة األولى. 

وقد أشـــــاد صاحب الســـــمو نائب رئيس الدولة بدور الصندوق 
الرائـــــد والمميـــــز في تعزيز مكانة وســـــمعة دولة اإلمارات العربية 

المتحـــــدة فـــــي المحافل الدولية من خـــــالل تمويل وإدارة جملة 
المشـــــاريع التنموية.

أعلـــــن الصنـــــدوق عن نتائج الدورة التمويليـــــة الثالثة الخاصة 
بمبـــــادرة تمويل مشـــــاريع الطاقـــــة المتجددة، بالتعاون مع 

الوكالـــــة الدوليـــــة للطاقة المتجـــــددة "آيرينا"، حيث وافق 
الصنـــــدوق على تمويل 4 مشـــــاريع للطاقـــــة المتجددة بقيمة 

46 مليـــــون دوالر تســـــتفيد منهـــــا 4 دول نامية إلنتاج 12 
ميجـــــاواط مـــــن الطاقـــــة النظيفة، وهي جزر الرأس األخضر، 

وبوركينا فاســـــو، أنتيغوا وبربودا والســـــنغال.

الصنـــــدوق يشـــــارك في القمة الحكوميـــــة الثانية في دبي 
تحـــــت عنـــــوان "قيادة الخدمـــــات الحكومية" خالل الفترة من 9 

إلى 11 فبراير كشـــــريك اســـــتراتيجي للقمة، وقد جاء مشـــــاركة 
الصنـــــدوق للقمـــــة كونه يعتبر أبرز األحداث التي تقام ســـــنويً 

ومنصة عالمية لمناقشـــــة ســـــبل تطوير وجودة وكفاءة 
الحكومية. الخدمات 

وقعـــــت دولـــــة اإلمارات العربيـــــة المتحدة في 29 يونيو 2015 
فـــــي العاصمـــــة الصينية بكين على اتفاقية تأســـــيس البنك 

اآلســـــيوي لالســـــتثمار في البنية التحتية )AIIB( لتكون الدولة 
بذلـــــك عضو مؤسســـــً في البنـــــك الذي تم اإلعالن عن مبادرة 
تأسيســـــه للمـــــرة األولى في أكتوبـــــر 2013 خالل قمة منتدى 
التعاون االقتصادي لدول آســـــيا والمحيط الهادئ للرؤســـــاء 

التنفيذييـــــن التي عقدت في إندونيســـــيا. 

وبعـــــد االتفاق على المبادئ األساســـــية تـــــم تكليف صندوق 
أبوظبـــــي للتنميـــــة بتمثيل الدولة فـــــي مجلس محافظي 

البنـــــك والتنســـــيق مع إدارته ومتابعة المشـــــاريع المنبثقة عنه.

شـــــارك الصنـــــدوق في معرض القمـــــة العالمية لطاقة 
المســـــتقبل والمقام على هامش أســـــبوع أبوظبي لالســـــتدامة، 

حيـــــث قـــــدم الجناح للزوار نبذه عـــــن الدور الذي يقوم به في 
دعـــــم مشـــــاريع الطاقة المتجددة في الـــــدول النامية، إضافة 
إلـــــى دور الصنـــــدوق الريادي في تمويل المشـــــاريع التنموية 

بقطاعاتهـــــا المختلفـــــة بالدول النامية.

شـــــارك الصندوق في قمة شـــــرم الشـــــيخ االقتصادية في مصر 
والتـــــي عقـــــدت فتـــــرة من 13 - 15 مارس 2015، والتي جاءت 
بهدف وضع اســـــتراتيجيات لتنشـــــيط القطاعات االقتصادية 

الرئيســـــية والعمـــــل مع الشـــــركاء في مصر علـــــى تطوير البنية 
التحتيـــــة لالرتقـــــاء باالقتصاد المصـــــري، وخلق بيئة تجذب 

المســـــتثمرين على المســـــتوى المحلـــــي واإلقليمي والعالمي.

وقـــــع صنـــــدوق أبوظبـــــي للتنمية في 7 مارس 2015 مذكرة 
تفاهـــــم مـــــع بنك التصدير واالســـــتيراد الكوري بهدف تعزيز 

التعـــــاون المشـــــترك بين الطرفين في مجـــــال توفير التمويل 
المشـــــترك لدعم المشـــــاريع التنموية في البلدان النامية. 

وبموجـــــب االتفاقية ســـــيعمل الجانبان علـــــى تعزيز أطر التعاون 
الرســـــمي وتوفير التمويل المشـــــترك للمشـــــاريع التنموية عبر 

تقديم القروض الميســـــرة، وذلك لتطوير ودعم المشـــــاريع 
االســـــتثمارية فـــــي البلدان النامية فـــــي القطاعات الحيوية.

شـــــارك الصنـــــدوق في اجتماع الجمعيـــــة العامة للوكالة 
الدوليـــــة للطاقـــــة المتجددة )آيرينا( ، حيـــــث القى المدير العام 
الكلمـــــة الرئيســـــية أمـــــام الجمعية العمومية أكـــــد فيها أهمية 

انعقـــــاد الدورة التاســـــعة للجمعيـــــة والتي تأي هذا العام 
بحضور دولي واسع.

شـــــارك الصندوق في أســـــبوع أبوظبي لالســـــتدامة خالل الفترة 
من 16 - 23 يناير، من خالل انشـــــطة رئيســـــية تبدأ بالقمة 
العالمية لطاقة المســـــتقبل، حيث تهدف المشـــــاركة إلى 

تبـــــادل الخبرات و االســـــتفادة من تجارب الـــــدول والمختصين في 
قطـــــاع الطاقة المتجددة.

اســـــتضاف الصنـــــدوق خـــــالل الفترة من 23 إلى 25 مارس 2015 
فعاليات االجتماع الدوري الخامس والســـــبعين لمؤسســـــات 

التنميـــــة العربيـــــة الوطنية واإلقليمية فـــــي مقر الصندوق في 
أبوظبـــــي وذلـــــك بهدف تعزيز جهود التنمية والعمل المشـــــترك 
بيـــــن مؤسســـــات المجموعة، وتجديد االلتـــــزام بمواصلة التعاون 

والتمويل المشـــــترك للمشـــــاريع التنموية.
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تكريم الصندوق في "عدد المساعدات المدفوعة"

اإلعالن عن نتائج الدورة التمويلية الثالثة

القمة الحكومية الثانية

الصندوق يمثل دولة اإلمارات في اجتماع البنك 
اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية 

معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل

المشاركة في قمة شرم الشيخ االقتصادية

توقيع مذكرة تفاهم مع بنك التصدير واالستيراد الكوري الصندوق يشارك في “تحالف األمن الغذائي”

اجتماع الجمعية العمومية لـ )آيرينا(

الصندوق في أسبوع أبوظبي لالستدامة

االجتماع الدوري الـ 75 لمجموعة التنسيق

شـــــهد ســـــمو الشـــــيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 
مجلس الوزراء، وزير شـــــؤون الرئاســـــة، رئيس مجلس إدارة 
صنـــــدوق أبوظبـــــي للتنمية، في 7 ديســـــمبر 2015 اإلعالن 

عـــــن تحالـــــف األمن الغذائي الذي يمثل نموذجً للشـــــراكة بين 
القطاعيـــــن الحكومـــــي والخاص، ويهدف إلـــــى توحيد الجهود 
لتدعيـــــم مظلـــــة األمن الغذائي على مســـــتوى دولة اإلمارات 

المتحدة.  العربية 

ويضـــــم التحالـــــف من القطاع الحكومي أربـــــع هيئات حكومية، 
هـــــي صنـــــدوق أبوظبي للتنميـــــة، مركز األمن الغذائي في 

أبوظبـــــي، هيئـــــة الهالل األحمر، ومركـــــز خدمات المزارعين 
بأبوظبي.
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المسؤولية االجتماعية
انطالقً من مسؤولياته االجتماعية يحرص الصندوق على دعم مختلف مؤسسات المجتمع المحلي عبر تقديم كافة أشكال الدعم وتنفيذ 

برامج مسؤولية اجتماعية تهدف إلى دعم المجتمع اإلماراتي بمختلف شرائحه وإحاطتهم بكل ما يحتاجون إليه من وسائل الرعاية 
واالهتمام، إضافة إلى المشاركة وتنظيم الفعاليات التي تساهم في ترسيخ مفهوم ثقافة التطوع والتالحم االجتماعي بين كافة فئات 

المجتمع.

دعم مؤسسة خليفة اإلنسانية 

قدم الصندوق دعمً ماديً إلى 
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 
لألعمال اإلنسانية بهدف مساندة 

مبادرات ومشاريع المؤسسة 
خصوصً البرامج التي تخصصها 
المؤسسة لدعم األسر المواطنة 

ومساعدتها على تأسيس المشاريع 
االقتصادية الصغيرة والمتوسطة. 

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام 
الصندوق نحو مسؤوليته االجتماعية 
لدعم مؤسسات النفع العام المحلي 

ومساندتها على مواصلة جهودها 
اإلنسانية.

أسبوع اإلمارات لالبتكار 

ساهم الصندوق في دعم أسبوع 
اإلمارات لالبتكار في جامعة زايد والذي 

يعتبر صرحً تعليميً هامً لبناء 
القدرات الوطنية في هذا المجال، 

حيث يهدف األسبوع إلى تعزيز 
الهوية الوطنية لدى الطالب، وتنمية 

المهارات االبداعية والتفكير الخالق 
لديهم.

اتفاقية شراكه مع مؤسسة 
اإلمارات لتنمية الشباب

تهدف اتفاقية الشراكة التي وقعها 
الصندوق مع مؤسسة اإلمارات 

لتنمية الشباب إلى تكاتف الجهود 
بين بين الجانبين للمساهمة 

بفعالية نحو دعم قضايا المجتمع 
المحلي ومن أبرزها تمكين الشباب 

اإلماراتي من خالل رفع وتطوير 
كفاءاتهم وتوجيههم نحو المشاركة 

في تحقيق التنمية الوطنية التي 
تشهدها دولة اإلمارات. 

إضافة إلى تبادل المعلومات 
والمعارف والخبرات المتوافرة لدى 

الطرفين، لتحقيق األهداف التنموية 
المتمثلة في دعم الشباب االماراتي 
وتمكينة من القيام بدور فعال في 

النهوض بخدمة وطنه.

مدارس اإلمارات الوطنية

قدم الصندوق الدعم لبرنامج 
"تكنولوجيا التعليم في المناهج 

العربية" في مدارس اإلمارات الوطنية 
وقام الصندوق من خالل البرنامج 
بتوفير األجهزة والبرامج لتوظيف 

التكنولوجيا بشكل فعال مما 
يسهم في االرتقاء بمستوى تعليم 

اللغة العربية والتربية اإلسالمية 
والتربية الوطنية.

حملة تبرعات لصالح العمال 

نظم الصندوق حملة تبرعات 
داخلية شملت موظفي الصندوق 

بهدف توفير الدعم لصالح فئة 
العمال وتمكينها من الحصول على 

االحتياجات االساسية لها. 

الصندوق يقدم دعمًا لكلية 
التقنية العليا

قدم الصندوق دعمً ماديً لكليات 
التقنية العليا/ كلية أبوظبي 

للطالبات، بهدف مساندة التدريب 
العملي للطالبات في الخارج 
واألنشطة التطوعية المحلية. 

وتأتي هذه المساهمة المقدمة من 
الصندوق لخدمة المجتمع ودعم 

قطاع التعليم العالي في الدولة 
من خالل توفير االحتياجات الضرورية 

لالرتقاء بأداء طالب الجامعات.

مؤسسة زايد العليا للرعاية 
اإلنسانية

قدم الصندوق دعمً ماليً لمؤسسة 
زايد العليا للرعاية اإلنسانية لتأمين 
شراء أجهزة كمبيوتر "أي باد" لقسم 

طالب الصم، ضمن مؤتمر أبوظبي 
الدولي السابع لذوي اإلعاقة. وذلك 

بهدف تمكين طالب الصم من تطوير 
قدراتهم من الناحية اإللكترونية من 
خالل البرامج التعليمية المستخدمة 

في األجهزة.

حملة لدعم مرضى السكري

 نظم الصندوق ماراثون المشي 
على كورنيش أبوظبي لدعم مرضى 
السكرى والتوعية من خطورة المرض 

وشارك في المارثون بمشاركة 
العديد من الموظفين في الصندوق 

والمهتمين برياضة المشي.

زيارة مرضى الثالسيميا 

زار وفد من الصندوق، مرضى 
الثالسيميا في مدينة الشيخ خليفة 

الطبية بأبوظبي، بمناسبة اليوم 
العالمي لمرض الثالسيميا، في 

شهر مايو 2015، وذلك في إطار 
الحرص على تعميق روح المسؤولية 

المجتمعية، وتعزيز ثقافة العمل 
اإلنساني والتطوعي لدى موظفي 

الصندوق. 
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 الجــــداول
والرســوم 
البيانيــــة 5

مشـــــروع: ســـــهل الغرب الزراعـــــي - المغرب

ملتزمون بإظهار أعلى 
مستويات النزاهة والشفافية 

في عرض بياناتنا التنموية 
للمجتمع الدولي
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التوزيع الجغرافي إلجمالي المشاريع التنموية لغاية عام 2015 

التوزيع القطاعي إلجمالي المشاريع التنموية لغاية عام 2015

)المبالغ بالمليون درهم إماراتي()المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

التوزيع القطاعي إلجمالي مساهمات واستثمارات 
الصندوق لغاية عام 2015 

التزامات ومسحوبات قروض الصندوق

النسبةقيمة التمويلعدد المشاريع

3,345
4,5396,948

الدول األخرىالدول اآلسيويةالدول األفريقية

746214

57,979

الدول العربية
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%5%6%9

72,811

المجموع

480%100
عدد المشاريع

قيمة المشاريع

النسبة

%10.5 الفنادق والسياحة
%0.1 الشركات القابضة

%1.4 الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

%2.8 التجارة

%4.1 المحافظ الخاصة

%10 العقارات

%6.3 الصناعة

%63.9 اتصاالت

%0.9 المالي

)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

التزامات ومسحوبات منح الحكومة

إجمالي التزامات الصندوق والحكومة
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المتبقيمسحوبات القروضالقروضالمنطقة

19,54014,3175,223الدول العربية

2,5261,607919الدول األفريقية

2,0771,139938الدول اآلسيوية

6,9122,5404,372الدول األخرى

31,05519,60311,452المجموع

المتبقيإجمالي مسحوبات المنحإجمالي المنحالمنطقة

38,43813,98224,456الدول العربية

819448370الدول األفريقية

2,4621,720742الدول اآلسيوية

37370الدول األخرى

41,75616,18725,569المجموع

إجمالي التزامات السنة
المتبقيإجمالي التزامات منح الحكومةقروض الصندوق

16 مليار201531,05541,756

16 مليار201422,46739,678

8 مليار201320,18638,779

8 مليار201217,74410,617

8 مليار201117,54910,421



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

هاتف: 6939100 2 971+
فاكس: 6677070 2 971+
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