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القرار التاريخي لتأسيس 
الصرح التنموي العالمي 

الرائد
أبوظبي  “صندوق  تأسيس  على  مضت  سنة  خمسون 
للتنمية”، الذي تزامن مع قيام دولة االتحاد، والذي يعّد مسيرة 
ظافرة امتدت نصف قرن، انطلقت بقرار التأسيس التاريخي 
الذي أصدره مؤّسس الدولة الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان “طّيب الله ثراه”، في 15 يوليو 1971.
إن الرعايـــة الخاصـــة التـــي حظـــي بهـــا الصنـــدوق مـــن 
فقيـــد البـــالد الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان، أول 
رئيـــس للصنـــدوق، وصاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
زايـــد آل نهيـــان، رئيـــس الدولـــة »حفظـــه اللـــه«، مّكنتـــه 
ـــا، وترســـيخ مكانتهـــا  مـــن رفـــع اســـم دولـــة اإلمـــارات عالًي
ـــي مّولهـــا  ـــن األمـــم، فالمشـــروعات اإلســـتراتيجية الت بي
ناميـــة،  دولـــة   103 غّطـــت  أطلقهـــا،  التـــي  والبرامـــج 
وأســـهمت فـــي دفـــع عجلـــة التنميـــة الُمســـتدامة فـــي 
تلـــك الـــدول وتحســـين معيشـــة ســـكانها والتخفيـــف 
مـــن معاناتهـــم، وتحقيـــق أهـــداف التنميـــة الُمســـتدامة 
واألجنـــدة الدوليـــة لخطـــة التنميـــة لســـنة 2030، ممـــا 
حّقـــق أهـــداف الكفـــاءة العاليـــة فـــي تنفيـــذ المشـــروعات 
والبرامـــج، والشـــراكات البنـــاءة مـــع الـــدول الُمســـتفيدة 
اإلقليميـــة  والصناديـــق  الوطنيـــة  والمؤّسســـات 
المعنّيـــة، ومـــن جانـــب آخـــر ُتســـهم جهـــود الصنـــدوق 

االقتصـــاد  تنويـــع  سياســـة  دعـــم  فـــي  وأنشـــطته 
اإلماراتـــي، وتعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص بصفتـــه شـــريًكا 
الوطنيـــة  الصـــادرات  تنافســـية  وتعزيـــز  إســـتراتيجًيا، 

وتواجدهـــا فـــي األســـواق العالميـــة.

مـــن  الناميـــة  للـــدول  نقّدمـــه  مـــا  خـــالل  ومـــن  إننـــا، 
منـــح وقـــروض ميّســـرة واســـتثمارات تجـــاوز ُمجملهـــا 
150 مليـــار درهـــم، نتطّلـــع إلـــى تعزيـــز رؤيـــة دولتنـــا 
وأهدافهـــا اإلســـتراتيجية ودعـــم دورهـــا الريـــادي فـــي 
ــى  ــتدامة علـ ــة الُمسـ ــق التنميـ ــاد وتحقيـ ــز االقتصـ تحفيـ
الصعيدْيـــن المحلـــي والعالمـــي، معّبريـــن عـــن تقديرنـــا 
للعامليـــن بهـــذه المؤّسســـة، لمـــا يـــؤدون مـــن عمـــل 
ومـــا يبذلـــون مـــن جهـــد اســـتثنائي، دعًمـــا لتطّلعـــات 
القيـــادة الرشـــيدة، وتحقيًقـــا لرؤيـــة الصنـــدوق ورســـالته 

وأهدافـــه.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير ديوان الرئاسة 
رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية

وتكّللـــت بنجاحـــات فائقـــة وإنجـــازات عالميـــة رائـــدة، كان لهـــا أثرهـــا المشـــهود فـــي مســـيرة 
التنميـــة الشـــاملة علـــى المســـتويْين المحلـــي والعالمـــي، بمـــا حّقـــق أهدافـــه وغاياتـــه، وجعـــل 
منـــه أحـــد أبـــرز مؤّسســـات العـــون التنمـــوي علـــى مســـتوى العالـــم؛ مســـاهًما رئيًســـا فـــي 
نهضـــة المجتمعـــات الناميـــة وداعًمـــا القتصـــادات دولهـــا، ومكّوًنـــا أساســـًيا فـــي منظومـــة 

ـــق اســـتدامتها.  ـــع مصـــادره وتحقي ـــي وتنوي نمـــّو االقتصـــاد الوطن
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انطالق مرحلة تنموية رائدة 
هدفها تحقيق التنمية 

المستدامة عالميًا
يشّكل  للتنمية  أبوظبي  صندوق  لتأسيس  الذهبي  اليوبيل 
رائدة  تنموية  مرحلة  النطالق  وأساسًا  هامة  تاريخية  لحظة 

هدفها تحقيق التنمية المستدامة لشعوب العالم.

تحقيـــق  الصنـــدوق  فيهـــا  واصـــل  عقـــود  خمســـة 
قفـــزات تنمويـــة نوعيـــة ســـاهمت فـــي تصـــدر دولـــة 
اإلمـــارات العديـــد مـــن مؤشـــرات التنافســـية العالميـــة، 
تبناهـــا  التـــي  المرنـــة  االســـتراتيجيات  انعكســـت  كمـــا 
ــا فـــي  ــتباقية التـــي أطلقهـ ــه االسـ ــدوق ومبادراتـ الصنـ

تنافســـيته. وتعزيـــز  الوطنـــي  االقتصـــاد  تنويـــع 

وكان للخبـــرات التخصصيـــة والفـــرص االســـتثمارية التـــي 
دورًا  اإلماراتيـــة  الشـــركات  لدعـــم  الصنـــدوق  ســـّخرها 
ـــًا،  مهمـــًا فـــي توســـيع نطـــاق أعمالهـــا وانتشـــارها عالمي
كمـــا ســـاعدت فـــي خلـــق بيئـــًة جاذبـــًة وداعمـــًة لالســـتثمار 
االبتكاريـــة  الدولـــة وخارجهـــا. وعملـــت األدوات  داخـــل 
والحلـــول التمويليـــة التنافســـية التـــي وّفرهـــا الصنـــدوق 
الصـــادرات  لوصـــول  جديـــدة  مســـارات  فتـــح  إلـــى 
الفخـــر  ويقودنـــا  العالميـــة.  األســـواق  إلـــى  الوطنيـــة 

بهـــذه المؤسســـة العريقـــة التـــي امتـــدت جهودهـــا 

االســـتراتيجية  المشـــاريع  تمويـــل  فـــي  االســـتثنائية 
تمويـــالت  ســـاهمت  حيـــُث  العالـــم،  دول  لمختلـــف 
ــكل  ــتثمارية بشـ ــة واالسـ ــطته التنمويـ ــدوق وأنشـ الصنـ
الناميـــة  الـــدول  باقتصـــادات  النهـــوض  فـــي  مباشـــر 
ومســـاندة حكوماتهـــا علـــى تحقيـــق أجندتهـــا وأهدافهـــا 

التنمويـــة.

خمســـون عامـــًا مقبلـــة ســـنصنع مـــن خاللهـــا الريـــادة 
ـــد الجهـــود  ـــة لنوّح ـــة عالي ـــز، ونخطـــو بطمـــوح وهّم والتمي
ـــادرات االســـتراتيجية  ـــق المب ـــة ونطل مـــع الجهـــات الوطني
ونواكـــب  الدوليـــة،  المؤسســـات  مـــع  بالتعـــاون 
التطـــورات، ونواجـــه التحديـــات، لنستشـــرف مســـتقباًل 
زاهـــرًا يمكننـــا مـــن مســـاندة مجتمعـــات الـــدول الناميـــة 
ــاالت،  ــف المجـ ــي مختلـ ــا فـ ــا وتقدمهـ ــق نهضتهـ لتحقيـ
واســـتدامة  تنافســـية  تعزيـــز  علـــى  كذلـــك  ونعمـــل 
اقتصادنـــا الوطنـــي وبنـــاء قواعـــد راســـخة تتيـــح لنـــا تنميـــة 
قطاعـــات اقتصـــاد المســـتقبل القائمـــة علـــى المعرفـــة 

واالبتـــكار.

كلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة

سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي

نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية

وعلـــى مـــدى تلـــك الســـنوات ســـاهم الصنـــدوق فـــي تنفيـــذ سياســـة دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة ورؤيـــة القيـــادة الرشـــيدة فـــي دعـــم اقتصـــادات الـــدول الناميـــة ونهضـــة مجتمعاتهـــا، 
فـــكان لجهـــود الصنـــدوق وشـــراكاته االســـتراتيجية دورًا محوريـــًا فـــي تحقيـــق أهدافـــه التنمويـــة 
وذلـــك بالتعـــاون مـــع مؤسســـات التمويـــل اإلقليميـــة والعالميـــة، حيـــث ســـاهمت تلـــك 
ـــم فـــي  ـــة اإلمـــارات فـــي صـــدارة دول العال ـــأن تظـــل دول ـــزة ب ـــة المتمي الشـــراكات االقتصادي

مجـــال العمـــل اإلنمائـــي.
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تتويج مسيرة
50 عامًا من اإلنجازات 

الريادية
اإلنجازات  من  حافلة  بمسيرة  تّوجت  الماضية  عامًا  الخمسون 
االستثنائية التي حققها صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه 
في عام 1971.  حيُث جاءت تلك النجاحات الباهرة بفضل الدعم 
الالمحدود الذي أولته لنا القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على 
على  واالقتصادية  التنموية  المؤسسات  نظل في صدارة  أن 

الصعيدين المحلي والعالمي.
وبمـــرور 50 عامـــًا عمـــل الصنـــدوق علـــى تحقيـــق أهدافـــه 
الســـامية فـــي دعـــم التنميـــة المســـتدامة محليـــًا وعالميـــًا، 
التـــي  التنمويـــة  المشـــاريع  مـــن  العديـــد  مـــّول  حيـــث 
ســـاهمت فـــي نهضـــة )103( دول فـــي مختلـــف القـــارات، 
وتضاعـــف حجـــم تمويالتـــه التنمويـــة واســـتثماراته لتصـــل 

إلـــى )156.9( مليـــار درهـــم إماراتـــي. 

ــة  ــم سياسـ ــي دعـ ــًا فـ ــدوق دورًا محوريـ ــب الصنـ ــا لعـ كمـ
الدولـــة فـــي التنويـــع االقتصـــادي، فأطلـــق العديـــد مـــن 
المبـــادرات االســـتثنائية واســـتحدث أدوات جديـــدة مـــن 
ـــز  شـــأنها رفـــد االقتصـــاد الوطنـــي، كمـــا عمـــل علـــى تعزي
دور القطـــاع الخـــاص كشـــريك اســـتراتيجي فّعـــال فـــي 
ـــة التنمويـــة، وســـاهم فـــي توســـيع نطـــاق أعمـــال  العملي
الشـــركات الوطنيـــة، وإيجـــاد فـــرص اســـتثمارية واعـــدة 
لهـــا مـــن خـــالل تمكينهـــا مـــن تنفيـــذ وتطويـــر المشـــاريع 
ــا وأســـس  ــه. كمـ ــتفيدة مـــن تمويالتـ فـــي الـــدول المسـ
الصنـــدوق مكتـــب أبوظبـــي للصـــادرات )أدكـــس( الـــذي 

يعمـــل انســـجامًا مـــع اســـتراتيجيات الدولـــة الراميـــة إلـــى 
إلـــى  واســـتدامته،  الوطنـــي  االقتصـــاد  تنويـــع  تعزيـــز 
جانـــب توفيـــر خدمـــات وحلـــول تمويليـــة لدعـــم قطـــاع 
الصـــادرات وتمكيـــن المصدريـــن اإلماراتييـــن مـــن توســـيع 
نطـــاق أعمالهـــم للوصـــول إلـــى األســـواق الدوليـــة، بمـــا 
يســـاهم فـــي ترســـيخ مكانـــة دولـــة اإلمـــارات كشـــريٍك 

ــة. ــارة العالميـ ــة التجـ رئيســـي علـــى خارطـ

الخمســـون عامـــًا القادمـــة نتطلـــع بثقـــة وعـــزم الســـتكمال 
أبوظبـــي  صنـــدوق  حققهـــا  التـــي  اإلنجـــازات  مســـيرة 
للتنميـــة، وســـنمضي قدمـــًا بُخطـــى راســـخة نحـــو الريـــادة 
لتظـــل دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة نموذجـــًا تنمويـــًا 
ـــوغ آفـــاق  ـــم، وســـنعمل نحـــو بل ـــدًا ينافـــس دول العال فري
المعرفـــة  علـــى  قائـــم  زاهـــر  مســـتقبل  لبنـــاء  جديـــدة 
واالبتـــكار، معززيـــن دورنـــا االســـتراتيجي فـــي تحقيـــق 

التنميـــة االقتصاديـــة المســـتدامة محليـــًا وعالميـــًا.

ســـاهمت توجيهـــات ســـمو الشـــيخ منصـــور بـــن زايـــد آل نهيـــان، نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
وزيـــر شـــؤون الرئاســـة، رئيـــس مجلـــس إدارة الصنـــدوق، ودوره البـــارز فـــي تبـــوء دولـــة 
ــح  ــر مانـ ــة كأكبـ ــوام متتاليـ ــة أعـ ــدى خمسـ ــى مـ ــز األول علـ ــدة المركـ ــة المتحـ ــارات العربيـ اإلمـ
للمســـاعدات اإلنمائيـــة علـــى مســـتوى العالـــم، كمـــا جّســـدت المشـــاريع االســـتراتيجية التـــي 
ـــدة  ـــة جدي ـــة تنموي ـــة التـــي أطلقهـــا نقطـــة تحـــّول لمرحل ـــادرات النوعي مّولهـــا الصنـــدوق والمب

ســـاهمت فـــي نهضـــة الـــدول الناميـــة وازدهـــار اقتصاداتهـــا.

كلمة المـدير الـعـام

سعادة محمد سيف السويدي
مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية
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الرؤية
 أن نكـــون نموذجـــًا يحتـــذى بـــه فـــي تقديـــم العـــون التنمـــوي لتقليـــل الفقـــر العالمـــي.

الرسالة
ــم  ــر بتقديـ ــل الفقـ ــتدام وتقليـ ــادي المسـ ــو االقتصـ ــق النمـ ــة لتحقيـ ــاعدة الـــدول الناميـ مسـ
المـــوارد الماليـــة وتكويـــن الشـــراكات فـــي القطاعيـــن العـــام والخـــاص وتبنـــي أفضـــل 

الممارســـات العالميـــة لضمـــان فعاليـــة اإلعانـــات. 

القيم
التعاون 

ــة علـــى العمـــل الجماعـــي لتحقيـــق  ــة قائمـ ــة عمـــل إيجابيـ ــيخ بيئـ نســـعى لترسـ
األهـــداف االســـتراتيجية

اإلبداع 
نستثمر في تعزيز ثقافة اإلبداع إليجاد الحلول المبتكرة

اإللتزام 
نلتـــزم بمســـؤولياتنا اتجـــاه المتعامليـــن والشـــركاء والمجتمـــع مـــن خـــالل تبنـــي 

أفضـــل الممارســـات العالميـــة

الكفاءة 
ـــا بالشـــكل األمثـــل لخلـــق قيمـــة مضافـــة وتعزيـــز  نحـــرص علـــى اســـتدامة مواردن

ـــزة التنافســـية المي

نبذة عن الصندوق
تأســس صنــدوق أبوظبــي للتنميــة فــي عــام 1971 
مجــال  فــي  رائــدة  اقتصاديــة  ماليــة  كمؤسســة 
علــى  الصنــدوق  يعمــل  حيــث  التنمــوي،  العمــل 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  تنفيــذ سياســة 
إلــى  والهادفــة  اإلنمائيــة،  الخارجيــة  للمســاعدات 
تحفيــز النمــو االقتصــادي وتحقيــق التنميــة الشــاملة 
لمجتمعــات الــدول الناميــة، وإلــى جانــب نشــاطه 
الرئيســي يلعــب الصنــدوق دورًا محوريــًا فــي دعــم 
االقتصــاد  ورفــد  االقتصــادي  التنويــع  سياســة 

مصــادره. واســتدامة  الوطنــي 

الميّســرة  القــروض  خــالل  مــن  الصنــدوق  يعمــل 
علــى  الحكوميــة  المنــح  وإدارة  يقدمهــا  التــي 
التــي  االســتراتيجية  المشــاريع  وتطويــر  تنفيــذ 
لحكومــات  التنمويــة  واألجنــدة  األهــداف  تدعــم 
خططهــا  تحقيــق  فــي  وتســاهم  الناميــة،  الــدول 
أكثــر  علــى  المشــاريع  تلــك  وتركــز  المســتقبلية، 
وتيــرة  تســريع  فــي  تأثيــرًا  الحيويــة  القطاعــات 
النمــو االقتصــادي، مثــل مشــاريع البنيــة التحتيــة 
كالنقــل والمواصــالت واإلســكان، الزراعــة والميــاه، 
جانــب  إلــى  المتجــددة  والطاقــة  والصناعــة، 
االهتمــام بالقطاعــات الخدميــة، كالتعليــم والصحــة 
الصنــدوق  تمويــالت  ســاهمت  حيــُث  والســياحة. 
وأنشــطته التنمويــة واالســتثمارية بشــكل مباشــر 

الناميــة. الــدول  باقتصــادات  النهــوض  فــي 

الصنــدوق شــقًا أساســيًا  اســتثمارات  تمثــل  كمــا 
ضمــن نشــاطه التشــغيلي بهــدف تحقيــق التنميــة 
المســتدامة فــي الــدول المســتفيدة، حيث تســاهم 
ــر المباشــرة فــي  تلــك االســتثمارات المباشــرة وغي
االســتثمار  خــالل  مــن  االقتصــادي  النمــو  تحفيــز 

فــي شــركات ضمــن قطاعــات رئيســية ومتنوعــة، 
الــدول بالشــراكة  ومحافــظ مــدارة فــي عــدد مــن 
ــراوح  ــن العــام والخــاص، وبحصــص تت مــع القطاعي
بيــن الملكيــة الكاملــة أو الجزئيــة، باإلضافــة إلــى 
االســتثمار فــي األســواق النقديــة و أســواق رأس 
الودائــع والســندات. وانعكــس  خــالل  مــن  المــال 
رفــد  فــي  إيجابــي  بشــكل  االســتثماري  النشــاط 
جديــدة،  عمــل  فــرص  وتوفيــر  التنميــة  مقومــات 
الــدول  فــي  المجتمعــات  حيــاة  جــودة  وتحســين 

الناميــة.

يأتــي دعــم االقتصــاد الوطنــي وتعزيــز تنافســيته 
علــى  يعمــل  حيــث  الصنــدوق،  أولويــات  ضمــن 
أدوات  واســتحداث  اســتثنائية،  مبــادرات  إطــالق 
الخــاص  القطــاع  اســتثمارات  لتمويــل  جديــدة 
الــذي  المالئــم  بالشــكل  وتوظيفهــا  الوطنــي 
يســاهم فــي النهــوض باالقتصــاد الوطنــي لدولــة 
توفيــر  علــى  الصنــدوق  يحــرص  كمــا  اإلمــارات، 
األدوات االبتكاريــة والحلــول التمويليــة المناســبة 
إلــى  الوطنيــة  الصــادرات  وصــول  تمكــن  التــي 
المبــادرات  تلــك  وانعكســت  العالميــة،  األســواق 
تنافســي  وطنــي  اقتصــاد  بنــاء  فــي  والبرامــج 

مســتدام.

سد الوحدة - األردن
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األهــداف

ـــة مـــن خـــالل تقديـــم  ـــدول النامي ـــة المســـتدامة فـــي ال ـــق التنمي المســـاهمة بتحقي
القـــروض التنمويـــة الميّســـرة لتمويـــل مشـــاريع تهـــدف إلـــى تحســـين البنيـــة 

ــادي.  ــو االقتصـ ــم النمـ ــة ودعـ التحتيـ

الدخول في استثمارات متنوعة بالدول النامية لتحقيق التنمية االقتصادية.

المساهمة في دعم وتنويع االقتصاد الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

أواًل: التمويل التنموي

ـــد المصـــادر الرئيســـية التـــي تســـاهم بشـــكل فّعـــال فـــي  يعـــد التمويـــل التنمـــوي المباشـــر أح
تحقيـــق التنميـــة االقتصاديـــة المســـتدامة، ويتمثـــل التمويـــل التنمـــوي الـــذي يقدمـــه الصنـــدوق 

لحكومـــات الـــدول الناميـــة فـــي التالـــي:

النشاط التشغيلي

التوّجهات االستراتيجية

مـــع اســـتكمال الخمســـين عامـــًا علـــى تأســـيس صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة والتـــي تّوجـــت 
ـــن المحلـــي والعالمـــي، وتماشـــيًا مـــع التوّجهـــات المســـتقبلية  ـــدة علـــى الصعيدي بإنجـــازات رائ
لحكومـــة دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة نحـــو استشـــراف المســـتقبل ووضـــع الخطـــط 
االســـتباقية اســـتعدادًا للخمســـين عامـــًا المقبلـــة، عمـــل الصنـــدوق علـــى تحديـــث اســـتراتيجياته 
وخططـــه الطموحـــة لالســـتفادة مـــن الفـــرص الواعـــدة، وأفضـــل الممارســـات العالميـــة التـــي 
توائـــم عمـــل الصنـــدوق وأنشـــطته، بمـــا يضمـــن تحقيـــق نتائـــج متميـــزة للمؤشـــرات واألهـــداف 

ــتراتيجية.  االسـ

ــداف  ــة ألهـ ــج الداعمـ ــل النتائـ ــق أفضـ ــودة وتحقيـ ــر الجـ ــى معاييـ ــى أعلـ ــول إلـ ــعيًا للوصـ وسـ
ــاهم فـــي  ــرة تسـ ــة مبتكـ ــتدامة، حـــرص الصنـــدوق علـــى تبنـــي أدوات تمويليـ ــة المسـ التنميـ
ـــه، بمـــا  ـــر للـــدول المســـتفيدة مـــن تمويالت ـــة للصنـــدوق وتعظيـــم األث اســـتدامة المـــوارد المالي
يســـاهم فـــي تحقيـــق النمـــو االقتصـــادي المســـتدام. وعمـــل الصنـــدوق علـــى تطويـــر الخارطـــة 
االســـتراتيجية واســـتحداث مرتكـــزات أساســـية تعـــزز مـــن دور القطـــاع الخـــاص، وتدعـــم سياســـة 
تنويـــع االقتصـــاد الوطنـــي واســـتدامته، كمـــا تـــم وضـــع مؤشـــرات تنافســـية لمبـــادرات وبرامـــج 
جديـــدة تالئـــم الخطـــط المســـتقبلية التـــي مـــن شـــأنها تســـخير الفـــرص الواعـــدة لدعـــم الشـــركات 

ـــة. ـــة فـــي األســـواق العالمي ـــز الصـــادرات الوطني ـــة وتعزي اإلماراتي

يعمـــل الصنـــدوق علـــى إدارة المنـــح المقدمـــة مـــن قبـــل حكومـــة دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة للـــدول الشـــريكة، واإلشـــراف المباشـــر علـــى تمويـــل المشـــاريع الرياديـــة التـــي 
تدعـــم نمـــو اقتصـــادات تلـــك الـــدول وتســـاهم فـــي نهضتهـــا وتقدمهـــا، وتمكنهـــا مـــن تحقيـــق 

ــدة. ــم المتحـ ــا األمـ ــتدامة التـــي وضعتهـ ــة المسـ ــداف التنميـ ــع أهـ ــة مـ ــا المتوافقـ أهدافهـ

إدارة المنح الحكومية

ــات  ــتراتيجية ضمـــن قطاعـ ــاريع اسـ ــرة لتمويـــل مشـ يقـــوم الصنـــدوق بتقديـــم قـــروض ميّسـ
حيويـــة لمســـاندة الـــدول المســـتفيدة علـــى تحقيـــق برامجهـــا التنمويـــة والمســـاهمة فـــي 
نمـــو اقتصادهـــا، وتمتـــاز القـــروض المقدمـــة مـــن الصنـــدوق بفتـــرات ســـداد طويلـــة األجـــل 
.)OECD( وبمعـــدالت فائـــدة منخفضـــة بمـــا يتوافـــق مـــع معاييـــر منظمـــة التعـــاون االقتصـــادي

تقديم القروض الميّسرة

سد بني هارون  - الجزائر
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ثانيًا: االستثمارات

ـــدول،  ـــة لل ـــة االقتصادي تلعـــب المشـــاريع االســـتثمارية دورًا مهمـــًا فـــي رفـــد مقومـــات التنمي
ويعـــد الجانـــب االســـتثماري جـــزءًا أساســـيًا مـــن أنشـــطة الصنـــدوق الرئيســـية، حيـــث ينقســـم 

ـــى شـــقين وهمـــا:  النشـــاط االســـتثماري إل

ثالثًا: دعم االقتصاد الوطني 

يعـــد دعـــم االقتصـــاد الوطنـــي مـــن األولويـــات األساســـية التـــي يســـعى الصنـــدوق إلـــى تحقيقـــه 
ـــى  ـــم عل ـــع االقتصـــادي التنافســـي القائ ـــة اإلمـــارات فـــي التنوي بمـــا يتماشـــى مـــع سياســـة دول
المعرفـــة واالبتـــكار، وذلـــك مـــن خـــالل إطـــالق المبـــادرات االســـتثنائية والبرامـــج واألدوات الجديـــدة 
ـــل  ـــي، ويتمث ـــز واســـتدامة االقتصـــاد المحل ـــل بمـــا يســـاهم فـــي تحفي ـــا بالشـــكل األمث وتوظيفه

دور الصنـــدوق فـــي هـــذا المجـــال علـــى النحـــو التالـــي:

المساهمات الرأسمالية
يســـاهم الصنـــدوق فـــي تأســـيس شـــركات اســـتثمارية مشـــتركة إلـــى جانـــب 
االســـتثمار فـــي محافـــظ مـــدارة وذلـــك بالشـــراكة مـــع القطاعيـــن العـــام والخـــاص 
فـــي عـــدد مـــن الـــدول، ويتـــم انتقـــاء الفـــرص االســـتثمارية التـــي تخـــدم القطاعـــات 
الحيويـــة مثـــل الســـياحة، الصناعـــة، الزراعـــة وغيرهـــا، والصناديـــق االســـتثمارية 
الخاصـــة ممـــا يعـــزز مـــن دور القطـــاع الخـــاص فـــي الـــدول المســـتفيدة ويدفـــع 
عجلـــة التنميـــة االقتصاديـــة، إضافـــًة إلـــى إيجـــاد فـــرص وظيفيـــة لســـكان تلـــك 

الـــدول.

تمويل شركات القطاع الخاص الوطني
يحـــرص الصنـــدوق علـــى تفعيـــل دور القطـــاع الخـــاص الوطنـــي مـــن خـــالل إشـــراكه 
فـــي تنفيـــذ مشـــاريعه االســـتثمارية والتنمويـــة داخـــل الدولـــة وخارجهـــا، لمـــا 
يشـــكله القطـــاع الخـــاص مـــن أهميـــة فـــي تنميـــة االقتصـــاد المحلـــي، كمـــا يعمـــل 
الصنـــدوق ومـــن خـــالل شـــراكاته االســـتراتيجية ومبادراتـــه العالميـــة علـــى توفيـــر 

الفـــرص االســـتثمارية الواعـــدة لتســـتفيد منهـــا الشـــركات اإلماراتيـــة. 

تمويل الصادرات الوطنية
يعمـــل مكتـــب أبوظبـــي للصـــادرات )أدكـــس( التابـــع للصنـــدوق، علـــى تعزيـــز القـــدرة 
ـــر الحلـــول التمويليـــة والقـــروض  التنافســـية للشـــركات اإلماراتيـــة، مـــن خـــالل توفي
والضمانـــات للمســـتوردين فـــي الخـــارج مـــن المؤسســـات والشـــركات األجنبيـــة مـــن 
القطاعيـــن العـــام والخـــاص الســـتيراد الســـلع والخدمـــات اإلماراتيـــة، ممـــا يســـاهم 
فـــي زيـــادة معـــدالت الصـــادرات الوطنيـــة وتمكينهـــا مـــن النفـــاذ إلـــى األســـواق 

العالميـــة.

الودائع والسندات 
يشـــكل االســـتثمار فـــي األســـواق النقديـــة وأســـواق رأس المـــال مـــن خـــالل 
الســـندات والودائـــع أحـــد األدوات االســـتثمارية التـــي تلعـــب دورًا محوريـــًا فـــي 
ـــدوق  ـــث يعمـــل الصن ـــدول المســـتثمر بهـــا، حي ـــز النمـــو االقتصـــادي فـــي ال تحفي
علـــى توفيـــر المـــوارد الماليـــة الالزمـــة لدعـــم وتعزيـــز السياســـة الماليـــة والنقديـــة 

فـــي الـــدول المســـتفيدة.

فندق موفنبيك شرم الشيخ - مصر
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اليوبيل 
الذهبي 

لتأسيس 
الصندوق

2
-  حقائق وإنجازات

-  50 عامًا من الريادة في مجال 
تمويل المشاريع التنموية

-  استثمارات الصندوق في الطاقة 
المتجددة 

-  وزراء ومسؤولون يشيدون بالدور 
الريادي للصندق 

-  صندوق أبوظبي للتنمية في 
عيون العالم 
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الطريق السريع بين وجدة وفاس - المغرب

حقائق وإنجازات

 103
الدول المستفيدة

22
الدول المستثمر بها

52.9 مليار درهم
إجمالي المنح الحكومية

4
أدوات استثمارية

12
شركة استثمارية

52 مليار درهم
إجمالي القروض

11 مليار درهم
إجمالي االستثمارات

المقر الرئيسي 
دولة اإلمارات العربية المتحدة  

إمارة أبوظبي

 156.9 مليار درهم
إجمالي التمويالت

واالستثمارات والودائع
15 يوليو 1971
تاريخ التأسيس

16 مليار درهم
رأس المال

41 مليار درهم
 ودائع لدى البنوك المركزية
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297
مشروعًا

299
مشروعًا

13
مشروعًا

14
مشروعًا

28
مشروعًا

التوزيع الجغرافي إلجمالي 
المشاريع التنموية

أوقانوسيااألمريكيتانالدول األوروبيةالدول األفريقيةالدول اآلسيوية

مصنع شيتاغونغ لسماد اليوريا - بنغالديش

62.6
مليار درهم

30.7
مليار درهم

10.4
مليار درهم

894
مليون درهم

239
مليون درهم
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50 عامًا من الريادة في مجال تمويل المشاريع 
التنموية )أبرز المشاريع االستراتيجية(

بناء المدارس  وتطوير الجامعات  والكليات - األردن

إنشاء 19 مدرسة 	 
تطوير 9 جامعات حكومية	 
تطوير 11 كلية	 
بناء مجمعات للقاعات التعليمية	 
توفير األجهزة ومعدات تقنية وعلمية 	 

قطاع التعليم

تحويل النفايات إلى طاقة - المالديف

4 ميغاواط من الطاقة المنتجة	 
معالجة 55 ألف طن من النفايات الصلبة سنويًا	 
120 ألف شخص مستفيد في ثالثة جزر	 
الحد من التلوث البيئي 	 
حاز على جائزة المشروع المبتكر	 

قطاع الطاقة المتجددة

 مدينة الشيخ خليفة السكنية - أفغانستان

3,330 وحدة سكنية	 
20 ألف شخص مستفيد	 
محطات كهرباء تولد 22 ميغاواط 	 
إنشاء شبكة طرق ومياه وكهرباء	 

قطاع اإلسكان

مستشفى الشيخ زايد - موريتانيا

3,000 متر مربع مساحة المستشفى	 
185  سريرًا السعة االستيعابية	 
15 قسم طبي 	 
700 مراجع يوميًا 	 
يساهم في االرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة	 

قطاع الصحة

قطاع المياه

سد مروي - السودان 

أكبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في أفريقيا	 
8.3 مليار السعة التخزينية للسد  	 
400 ألف هكتار يتم ريها   	 
1,250 ميغاواط من الطاقة المنتجة	 
3 ماليين شخص مستفيد 	 

القطار السريع - المغرب

أول قطار فائق السرعة في القارة األفريقية	 
يدعم الحركة االقتصادية والتجارية	 
خمـــس 	  مـــن  للتنقـــل  الزمنيـــة  المـــدة  تخفيـــض 

ســـاعتين إلـــى  ســـاعات 
ساهم في إقامة مشاريع استثمارية جديدة 	 
توفير فرص العمل	 

قطاع النقل

محطة كهرباء جانوب - أذربيجان

780 ميغاواط السعة اإلنتاجية للمحطة 	 
103 مليـــون طـــن انخفـــاض انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد 	 

الكربـــون 
6 مليار كيلوواط من الكهرباء تم توفيرها سنويًا	 
650 ألف طن وفورات الوقود سنويًا	 
215 وظيفة تم توفيرها	 

قطاع الكهرباء

مصنع شيتاغونغ لسماد اليوريا - بنغالديش

1,700 طن من انتاج اليوريا	 
1,000 طن من انتاج األمونيا	 
دعم القطاع الصناعي والزراعي 	 
توفير فرص العمل	 

قطاع الزراعة
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التوزيع الجغرافي

صندوق الشراكة بين دولة اإلمارات ودول جزر المحيط الهادئ 
لدعم مشاريع الطاقة المتجددة

استثمارات الصندوق في الطاقة المتجددة

تـــم اإلعـــالن عـــن إطـــالق برنامـــج الشـــراكة بيـــن دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ودول جـــزر المحيـــط الهـــادئ فـــي عـــام 
2013 مـــن قبـــل وزارة الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي وبتمويـــل مـــن صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة وتنفيـــذ شـــركة أبوظبـــي 
ـــز البرنامـــج علـــى دعـــم مشـــاريع الطاقـــة المتجـــددة فـــي 11 جزيـــرة، مـــن خـــالل منحـــة  لطاقـــة المســـتقبل )مصـــدر(، ورّك
بقيمـــة 50 مليـــون دوالر يديرهـــا صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة. وفـــي أواخـــر عـــام 2016 تـــم إنجـــاز 11 مشـــروعًا مـــن 
ــة  ــة الطاقـ ــق بأنظمـ ــاريع تتعلـ ــى 10 مشـ ــملت علـ ــادئ، شـ ــط الهـ ــزر المحيـ ــي دول جـ ــددة فـ ــة المتجـ ــاريع الطاقـ مشـ
الشمســـية الكهروضوئيـــة ومشـــروعًا واحـــدًا مـــن أنظمـــة طاقـــة الريـــاح، وتصـــل الطاقـــة اإلنتاجيـــة للمشـــروعات حوالـــي 

ـــة االحتياجـــات المتعـــددة لســـكان تلـــك الجـــزر. ـــر الطاقـــة وتلبي 6 ميغـــاواط وتســـاهم فـــي توفي

ــا اإليجابيـــة علـــى رفـــد  ــا انعكســـت آثارهـ ــادرة، كمـ ــًا لمســـتهدفات المبـ ــرة وفقـ ــاريع نتائـــج مبهـ وحققـــت تلـــك المشـ
االقتصـــاد الوطنـــي لتلـــك الجـــزر إلـــى جانـــب خفـــض االنبعاثـــات الكربونيـــة نحـــو بيئـــة نظيفـــة ومســـتدامة، كمـــا ســـاهمت 
تلـــك المشـــاريع بتحقيـــق وفـــورات مالّيـــة لميزانيـــات الـــدول المســـتفيدة عبـــر تقليـــل شـــراء الوقـــود الـــذي يعـــد األعلـــى 
تكلفـــة علـــى مســـتوى العالـــم فـــي دول جنـــوب جـــزر المحيـــط الهـــادئ، واســـتخدام تلـــك الوفـــورات المالّيـــة فـــي تنفيـــذ 

وتطويـــر مشـــاريع تنمويـــة مســـتدامة.

شرق آسيا

 أوقيانوسيا
)المحيط الهادئ(

أمريكا الالتينية غرب أفريقياشرق أفريقيا
والكاريبي

أخرى شمال أفريقياغرب آسياجنوب آسيا

 50
مليون دوالر

قيمة المبادرة

 3.7
مليون دوالر

وفورات الوقود

 2013
انطالق المبادرة

 6
ميغاواط

إجمالي الطاقة المنتجة

8,447 طن
حجم انخفاض انبعاثات غاز ثاني 

أكسيد الكربون سنويًا

11
 عدد المشاريع 

الممولة 

%1 %1%21 %33 %4

%9%9 %7%16
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سفير التعاون الدولي 

ُيعد صندوق أبوظبي للتنمية من المؤسسات الوطنية الرائدة في تحقيق التنمية 
النامية وأحد أهم أعمدة عالقات دولة اإلمارات  المستدامة الشاملة للدول 
الخارجية، ويعتبر سفير التعاون الدولي لدولة اإلمارات عبر تلك العقود الخمسة 
التي ظل يباشر فيها أعماله بمنتهى الكفاءة والمسؤولية، حيث أسهم في 
إبراز الدور الفّعال لدولة اإلمارات على الساحة الدولّية، وكذلك الحفاظ على 
المكانة التي وصلت إليها اإلمارات كأبرز الدول المانحة على المستوى العالمي، 
وإن المشروعات والبرامج التي ينفذها الصندوق مباشرة مع حكومات الدول 
الصديقة والشقيقة، أسهمت في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية حتى 
عام 2015 ويستمر الصندوق في دعم أهداف التنمية المستدامة واألجندة 

الدولية 2030.

 معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي 
وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي

وزراء ومسؤولون يشيدون بالدور الريادي لصندوق 
أبوظبي للتنمية

تحقيق أرقامًا قياسية في كافة القطاعات الحيوية

إن احتفال الصندوق في يوبيله الذهبي يتزامن مع احتفاالت دولة اإلمارات 
بالذكرى الخمسين لقيام االتحاد على يد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وإخوانه اآلباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم 
دولة اإلمــارات وسار على نهجهم المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان )رحمه الله(، لتحقق بذلك دولتنا أرقامًا قياسية شملت كافة 
القطاعات الحيوية التي عززت من موقعها ومكانتها العالمية المرموقة. ولقد 
ساهم الصندوق بفضل توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب 
رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي 
للتنمية وعبر مشاريعه التنموية الرائدة في إيصال رسالة الخير اإلماراتية إلى 
العالم محققًا إنجازات كبيرة في كافة قطاعات التنمية االقتصادية المستدامة 

محليًا وعالميًا.

 معالي أحمد بن جمعة الزعابي
مستشار لرئيس الدولة 

تعزيز التنمية االقتصادية

إن صندوق أبوظبي للتنمية استطاع خالل 50 عامًا على تأسيسه من تعزيز 
التنمية االقتصادية محليًا وعالميًا من خالل تمويل المشاريع اإلنمائية والدخول 
في شراكات استثمارية، حيث ساهم الصندوق في تنفيذ سياسة دولة اإلمارات 
وإمارة أبوظبي بدعم المشاريع التنموية في البنية التحتية، كالطاقة، التعليم، 
والصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي. إضافًة إلى دوره البارز في 
تعزيز االقتصاد الوطني عن طريق دعم استخدام المنتج المصنع محليًا في الكثير 
من المشاريع التي يمولها وذلك من خالل تأسيس مكتب أبوظبي للصادرات.

                                                   معالي سهيل بن محمد المزروعي 
                                                   وزير الطاقة والبنية التحتية

محّفز للتنمية المستدامة 

إن اإلنجازات الرائدة التي حققها صندوق أبوظبي للتنمية في العقود الخمسة 
الماضية، كانت ترجمًة للرؤية االستشرافية للقيادة الرشيدة، وتأكيدًا على حكمة 
الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستشرافه 
للمستقبل، حيث جاء إنشاء هذا الصرح الوطني العريق لدعم استمرارية جهود 
التنمية جزءًا أساسيًا من  الرؤية جعلت  عالميًا. وإن هذه  المستدامة  التنمية 
السياسات اإلماراتية التي شكلت نموذجًا فريدًا في االلتزام بأهداف التنمية 
والتنموي  االقتصادي  العمل  مسيرة  تعزيز  خــالل  من  عالميًا،  المستدامة 
حياة شعوبها،  جودة  ويحّسن  الدول  تلك  أهداف  يحقق  بما  النامية،  للدول 
إلى أن أصبحت دولة اإلمارات في المركز األول عالميًا في حجم المساعدات 
اإلنمائية واإلنسانية، وفي ظل هذه المسيرة الحافلة بالنمو واالزدهار، يضطلع 
الصندوق  بدور تكاملي كبير من أجل تحفيز االقتصاد الوطني، إضافة إلى دعم 
استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خالل توفير برامج ومبادرات 
في  إسهاماتها  ومضاعفة  تنافسيتها  وتعزيز  اإلماراتية،  الصادرات  لتمويل 

الناتج المحلي اإلجمالي للدولة. 

 معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر 
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

الشيخ  السمو  صاحب  له  المغفور 
خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله،
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مركز عالمي لتمويل الطاقة المتجددة 

لقد لعب الصندوق دورًا محوريًا في تحقيق نتائج ايجابية من الناحية االجتماعية 
واالقتصادية لدعم مسيرة التنمية المستدامة، حيث عمل الصندوق في إطار 
مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وبالتعاون مع )آيرينا( على تقديم 350 
مليون دوالر أمريكي لرفد المشاريع التي توفر الطاقة النظيفة ألكثر من 4 
ماليين شخص في 26 دولة, وساهمت المشاريع في التأثير إيجابًا على حياة 
السكان والمجتمعات، فتحسنت أوضاعهم بصورة كبيرة، كما أن دولة اإلمارات 
تسعى إلى قيادة مسيرة تحول الطاقة في العالم وتوجيه رأس المال مستقباًل 
نحو إنشاء نظام طاقة منخفض الكربون، وذلك باعتبارها مركزًا عالميًا لتمويل 

الطاقة المتجددة.
                                     سعادة رانشيسكو الكميرا
                                مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”

نقلة نوعية في تطبيق سياسات التنوع االقتصادي 
دولة  تنفيذ سياسة  الماضية  الخمسة  العقود  الصندوق خالل  استطاع  لقد 
اإلمارات الرامية إلى تعزيز النمو االجتماعي واالقتصادي في البلدان النامية، 
األمر الذي أسهم في تبوئه المكانة الريادية في مجال المساعدات التنموية 
اإلمــارات  دولة  حصدتها  التي  األلقاب  له  وتشهد  الدولي،  المستوى  على 
لتكون ضمن أفضل المانحين للمساعدات العالمية. كما تميزت جهود الصندوق 
بإطالق العديد من المبادرات الرائدة وتمويل المشاريع التنموية واالستثمارية 
التي شملت قطاعات متنوعة ساهمت في النمو االقتصادي المستدام على 

األصعدة المحلية واإلقليمية والعالمية.
                                                             سعادة محمد هالل المهيري 
                                                           مدير عام غرفة أبوظبي

رّسخ مكانة اإلمارات في المجتمع الدولي
لعب صندوق أبوظبي للتنمية دورًا محوريًا في مساعدة الدول النامية على 
تحقيق النمو المستدام اجتماعيًا واقتصاديًا عبر شراكات مستدامة وبناءة في 
مختلف الدول حول العالم، ومما ال شك فيه أن نجاح الصندوق في تعزيز 
مستويات المعيشة وتحقيق التنمية العالمية رّسخ من مكانة دولة اإلمارات 
ثقة  على  جميعًا  ونحن  الدولي،  المجتمع  ضمن  ومسؤول  رئيسي  كالعب 
أن مكانة وأهمية الصندوق ستستمر بالصعود والتقدم، بينما تمضي دولة 
اإلمارات بخطى ثابته نحو هدفها االستراتيجي المتمثل بتحقيق النمو االقتصادي 

العادل لجميع الفئات االجتماعية واالقتصادية على مستوى العالم.

                                                           معالي أحمد بن علي الصايغ 
                                                           وزير دولة

مواجهة تحدي التغير المناخي
للتنمية على مدار خمسة عقود من مسيرة دعم  أبوظبي  لقد عزز صندوق 
التنمية العالمّية التي تبنتها دولة اإلمارات وبات أحد أهم الداعمين لتمويل 
وتنفيذ المشاريع التي تستهدف تحسين حياة مجتمعات الدول النامية في 
مختلف المجاالت، وشارك الصندوق جهود دولة اإلمارات في مواجهة تحدي 
ظاهرة التغّير المناخي عبر تعزيز نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة في 
الذي يلعبه الصندوق والذي  الهام  الدور  النامية، مثمنين  الدول  العديد من 
يتماشى مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم مسيرة التنمية العالمية.

                                              معالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي 
                                             وزير التغيير المناخي والبيئة السابق

تحسين جودة حياة شعوب الدول النامية

لقد حمل الصندوق على مدى عقوده الخمسة رؤية ونهج دولة اإلمارات وقيادته 
وتحسين  المستدامة،  التنمية  لتحقيق  النامية  الدول  الرشيدة في مساعدة 
وإن  واالزدهــار،  والتقدم  للعيش  أفضل  وتوفير فرص  حياة شعوبها  جودة 
اإلنجازات التي حققها الصندوق من خالل تمويالته واستثماراته تركزت على 
التعليمية  القطاعات  النامية وتطوير  الدول  التحتية في  البنية  دعم مشاريع 
والصحية وتشييد المشاريع اإلسكانية، وبناء محطات الطاقة، وإنشاء شبكات 
تطوير  المشاريع بصمة واضحة في  تلك  تركت  والمواصالت، حيث  الطرق 
اقتصادات الدول في مختلف قارات العالم. كما ساهم الصندوق في تعزيز 
الشراكات التجارية واالقتصادية وتوسيع نطاق أعمال الشركات الوطنية وتمكينها 
من دخول أسواق جديدة من خالل توفير الخدمات المالية وتمويل مستثمرين 

في الخارج للحصول على فرص تصديرية قوية وزيادة حجم التجارة الخارجية.

                                                 معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي
                                                   وزير دولة للتجارة الخارجية
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تمويل المشاريع ذات األولوية 

إن صندوق أبوظبي للتنمية يعتبر من أهم المؤسسات التنموية على المستوى 
األردنية  للحكومة  أساسيًا  الصندوق شريكًا  يعتبر  كما  والعالمي،  اإلقليمي 
في الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، ويحسب للصندوق وقوفه 
الدائم الى جانب األردن في مختلف الظروف، ال سيما في ظل االستجابة 
لتداعيات أزمة فايروس كورونا، وذلك من خالل مساهمته الدائمة في تقديم 
القروض الميسرة وإدارة المنح المقدمة من حكومة دولة االمارات للمساهمة 

في تمويل المشاريع ذات األولوية للحكومة األردنية. 

                                                   معالي ناصر الشريدة  
                                               وزير التخطيط والتعاون الدولي األردني

إطالق مشاريع تنموية
لقد ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في إطالق العديد من المشاريع التنموية 
الهامة منذ سبعينيات القرن الماضي في العديد من دول العالم، ال سيما في 
موريتانيا التي ترتبط مع الصندوق بعالقات وطيدة تعود لسنة 1974، حيث 
أثمرت تلك العالقات عن إنشاء العديد من المشاريع في قطاعات الصناعة، 
النقل والزراعة والمياه الكهرباء لتشكل بذلك دفعة لتسريع التنمية في موريتانيا.

                                                  معالي عثمان مامودو كان 
                                                وزير الشؤون االقتصادية الموريتاني

مشاريع ريادية 

إن صندوق أبوظبي للتنمية لعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة في 
موريشيوس في مختلف القطاعات االقتصاد منذ ثمانينات القرن الماضي، 
حيث ساهم في تمويل مشاريع استراتيجية في قطاع المياه والطاقة المتجددة 

والصحة.

                                              معالي الدكتور رينجانادن باداياشي 
 وزير المالية والتخطيط االقتصادي والتنمية في موريشيوس

دعم خطط وبرامج التنمية
ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في دعم خطط وبرامج التنمية في األرجنتين 
وتحسين  على  وعملت  المحلية  مجتمعاتنا  على  ايجابيًا  تأثيرًا  تركت  والتي 
القطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إضافة إلى تأثيرها على مسيرة 

تطوير المحافظة ودعم المجتمعات المحلية.

                                              معالي عمر بيروتي  
                                             حاكم مقاطعة سانتا في األرجنتين

مشاريع استراتيجية كبرى
العديد  يزال مساهمًا فّعااًل في دعم  كان وال  للتنمية  أبوظبي  إن صندوق 
من المشاريع التنموية التي تتطلع حكومة البحرين إلى تحقيقها في شتى 
المنفذة ضمن  المشاريع  تلك  االقتصادية واالجتماعية، خصوصًا  المجاالت 
برنامج التنمية الخليجي والتي شملت العديد من القطاعات، كما أثمر التعاون 
بيننا عن تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى ساهمت في دعم الجهود الدؤوبة 

التي تبذلها الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.

                                  معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
                            وزير المالية واالقتصاد الوطني في مملكة البحرين

صندوق أبوظبي للتنمية في عيون العالم
مشروعات استراتيجية 

لعب صندوق أبوظبي للتنمية دورًا مهمًا في دعم عملية التنمية االقتصادية 
التي تضمنت تمويل  التنموية  العالم، من خالل عملياته  في مختلف دول 
التنمية  خطط  مساندة  في  بقوة  ساهمت  رائــدة،  استراتيجية  مشروعات 
نجاح  قصة  الصندوق  سجل  كما  الــدول،  تلك  في  واالجتماعية  االقتصادية 
رائدة منذ بدء التعاون التنموي معه في عام 1974، حتى وقتنا الحالي، حيث 
ساهم خالل هذه الفترة في تمويل العديد من المشاريع الرائدة في مصر في 
قطاعات أساسية متنوعة مثل، اإلسكان، والطرق، والتنمية الزراعية، وغيرها 

من القطاعات االستراتيجية المؤثرة.

                                                                                            معالي الدكتورة رانيا المشاط 
                                                          وزير التعاون الدولي في مصر
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جهود كبيرة
يبذل صندوق أبوظبي للتنمية جهودًا كبيرة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة 
في الدول النامية ومساعدتها على تحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية 
في مجتمعات تلك الدول، حيث حافظ الصندوق على مكانته الرائدة كواحد 
قدم مساعدات  كما   ،1976 عام  منذ  المالديف  جزر  التنمية في  من شركاء 
اجتماعية واقتصادية ال تقدر بثمن لجزر المالديف ساهمت بشكل كبير في 

تنفيذ المشاريع التنموية الرئيسية في البالد.

                                                                   معالي عبد الله شاهد
                                                                 وزير خارجية جزر المالديف

نتطلع للسير قدمًا والعمل سويًا

يمتلك صندوق أبوظبي للتنمية عالقات استراتيجية مع حكومة السودان  والتي 
امتدت ألكثر من أربعة عقود من التعاون البناء، حيث كان للصندوق دورًا مهمًا 
في تمويل العديد من المشاريع التنموية التي ساهمت في تحقيق التنمية 
المستدامة في القطاعات االقتصادية واالجتماعية، وتطورت هذه العالقة مع 
الصندوق في السنوات األخيرة، وأصبحت من النماذج المشرقة في تعاون 

السودان مع الصناديق المماثلة .

                                 سعادة محمد أمين عبدالله الكارب 
                             سفير السودان لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة

بناء مستقبل مستدام

ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في دعم قطاع الطاقة المتجددة في دول 
منطقة الكاريبي التي تعتمد على محطات الوقود األحفوري لتوليد الكهرباء، 
مما دعم مساعي تلك الدول الرامية إلى تخفيض بصمتها الكربونية ومواجهة 
ظاهرة التغير المناخي، كما ساهم الصندوق بمساعيه ومبادراته الريادية على 

مدار خمسين عاًما في االرتقاء بالحاضر وبناء مستقبل مستدام.

                                                   معالي جاستون براون رئيس الوزراء  
                                                  ووزير المالية في أنتيغوا وباربودا

تفعيل التعاون المشترك
قطعت رواندا أشواًطا كبيرة في مسيرتها التنموية، حتى أصبحت واحدة من 
الحكومي  إفريقيا، وتتميز باألمن واألداء  أسرع عشرة اقتصادات نمًوا في 
القوي، وتسهيل تنظيم األعمال لتشجيع االستثمار. وتلتزم رواندا بتشجيع 
التعاون المشترك واالستثمارات من خالل شراكتها مع صندوق أبوظبي للتنمية، 

مؤمنين بقدرتنا على تحقيق أفضل مستويات النجاح بالتعاون معًا. 

                                                  سعادة إيمانويل هاتغيكا، 
                                                سفير رواندا لدى دولة اإلمارات

الشريك التنموي االستراتيجي 

يعد صندوق أبوظبي للتنمية الشريك التنموي االستراتيجي األهم لغينيا، 
منذ أن عقدت دولة اإلمارات مؤتمر شركاء التنمية والمستثمرين في العاصمة 
أبوظبي في نوفمبر من عام 2013، حيث كان للصندوق األثر الكبير في دعم 
حكومة غينيا عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع الريادية التي ظهرت نتائجها على 

أرض الواقع في مدة قصيرة.

                                                    معالي غابرييل كيرتس 
                                           الوزير المسؤول عن االستثمار في غيني

تحقيق التنمية المستدامة
من  تستفيد  تزال  وال  استفادت،  التي  النامية  البلدان  بين  من  ليبيريا  تعد 
المشاريع التي يمولها صندوق أبوظبي للتنمية، رغم الظروف الصعبة التي 
أثرت على العالم والناجمة عن تداعيات جائحة )كوفيد -19( ، حيث يعكس اهتمام 
الصندوق بالكفاءة في تمويل ومتابعة تنفيذ المشاريع التزامه بالمساهمة 

في تحقيق التنمية المستدامة. 

                                                                       معالي تروكون كبوي  
                                                                         وزير دولة في ليبيريا
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نتائج العمليات 
التشغيلية

-  القروض الميسرة

-  المنح الحكومية

-  خارطة الدول المستفيدة

-  االستثمارات 

3
مطار البحرين الدولي - البحرين
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سد تيستا  - بنغالديش

القروض الميّسـرة
علـــى الرغـــم مـــن التحديـــات التـــي تواجههـــا دول العالـــم جـــراء تداعيـــات جائحـــة “كوفيـــد-19” وتأثيراتهـــا علـــى وتيـــرة 
التعافـــي االقتصـــادي العالمـــي، إال أن صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة واصـــل جهـــوده الرياديـــة خـــالل عـــام 2021 فـــي 

دعـــم الـــدول الناميـــة لتحقيـــق التنميـــة االقتصاديـــة المســـتدامة وتجـــاوز تداعيـــات الوبـــاء.

وقـــع الصنـــدوق 6 اتفاقيـــات للمســـاهمة فـــي تمويـــل مشـــاريع تنمويـــة مـــن خـــالل القـــروض الميســـرة بقيمـــة إجماليـــة 
بلغـــت 642.5 مليـــون درهـــم، اســـتفادت منهـــا 5 دول ناميـــة، وشـــملت كل مـــن روانـــدا، وتركمانســـتان، والمالديـــف، 
وليســـوتو، وغينيـــا كوناكـــري. وتركـــزت تمويـــالت الصنـــدوق علـــى قطاعـــات اســـتراتيجية، كالنقـــل والطاقـــة والميـــاه 

ـــارًا إيجابيـــة علـــى مجتمعـــات تلـــك الـــدول. التـــي تســـاهم فـــي تحقيـــق آث

642.5
مليون درهم

إجمالي القروض

6
مشاريع تنموية

3
قطاعات حيوية

5
دول مستفيدة

تركمانستان

275.4
مليون درهم

بناء مطار في مدينة جبيل
ســاهم صنــدوق أبوظبــي للتنميــة فــي تمويــل مشــروع تطويــر وبنــاء مطــار 
بمدينــة جبيــل فــي منطقــة البلقــان التركمانســتانية والبالــغ تكلفتــه 275.4 
مليــون درهــم، بهــدف تحســين البنيــة التحتيــة للمطــارات، وتعزيــز مســارات 
النقــل الجــوي اإلقليمــي بيــن دول وســط آســيا، وكذلــك توفيــر خدمــات 
نقــل جيــدة قــادرة علــى جــذب االســتثمارات فــي مدينــة جبيل بشــكل خاص، 

وإقليــم البلقــان، ممــا يســهم فــي دعــم قطاعــي الخدمــات والســياحة.

91.8
مليون درهم

محطة طاقة هجينة
فــي إطــار حــرص صنــدوق أبوظبــي للتنميــة علــى تعزيــز انتشــار مشــاريع 
ــة، ومســاندة تركمانســتان وتمكينهــا  ــدول النامي الطاقــة المتجــددة فــي ال
مــن تحقيــق أهدافهــا وخططهــا التنمويــة الخاصــة بتأميــن إنتــاج الطاقــة 
مــن مصــادر متجــددة، جــاءت مســاهمة الصنــدوق بتمويــل مشــروع إنشــاء 
محطــة للطاقــة الهجينــة فــي تركمانســتان بســعة 10 ميغــاواط، لتوفيــر 
بدائــل الطاقــة النظيفــة لتلبيــة احتياجــات الســكان فــي بلــدة ألتيــن أســير مــن 

الطاقــة المســتدامة.

رواندا

55.1
مليون درهم

طريق روبنغيرا موهانغا
يعــد قطــاع النقــل والمواصــالت مــن أهــم القطاعــات الحيويــة التــي تســاهم 
فــي دعــم وازدهــار اقتصــادات الــدول، وهــو كذلــك أداة رئيســة لتحقيــق التنميــة 
المســتدامة، حيــث جــاء تمويــل الصنــدوق لمشــروع طريــق روبنغيــرا موهانغــا 
فــي روانــدا الــذي يبلــغ طولــه 61 كيلــو متــرًا، بهــدف تعزيــز الكفــاءة المروريــة، 
وإعــادة بنــاء الطريــق الرابــط بيــن المدينتين وتوســعته لتســهيل وصول الســكان 
إلــى الخدمــات االجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة فــي البــالد، إضافــة إلــى دعــم 
القطاعــات االقتصاديــة األخــرى، كالزراعــة والســياحة والصناعــة، وتشــجيع حركــة 

النقــل التجــاري بيــن روانــدا والــدول المجــاورة.

المالديف

51.4
مليون درهم

محطة تحويل النفايات إلى طاقة
فــي  التنمويــة  المشــاريع  دعــم  فــي  للتنميــة  أبوظبــي  صنــدوق  ســاهم 
ــاج الطاقــة مــن مصــادر متجــددة، حيــث  المالديــف، خاصــة تلــك المتعلقــة بإنت
مــول الصنــدوق محطــة تحويــل النفايــات إلــى طاقــة بقيمــة 51.4 مليــون درهم 
لتعزيــز مصــادر الطاقــة النظيفــة، ويســاهم المشــروع فــي توفيــر 1.5 ميغــاواط 
مــن الطاقــة المتجــددة المنتجــة عــن حــرق النفايــات مــن خــالل إنشــاء وحــدة إدارة 
ــى  ــل االعتمــاد عل ــاه، ممــا يقل ــة المي ــاء وتحلي ــد الكهرب ــات وتولي ــل النفاي تحوي
الوقــود المســتورد، ويخفــض الضغــط علــى ميزانيــة الدولــة لدعــم جهودهــا 

ــة المســتدامة. ــة االقتصادي ــه المــوارد نحــو التنمي فــي توجي

صندوق أبوظبي للتنمية - التقرير السنوي 2021 43صندوق أبوظبي للتنمية - التقرير السنوي 2021 42



القيمةالقطاعالمشروع الدولة 

55.1النقل والمواصالتطريق روبنغيرا موهانغارواندا

تركمانستان
275.4النقل والمواصالتبناء مطار في مدينة جبيل

91.8الطاقة المتجددةمحطة طاقة هجينة

51.4الطاقة المتجددةمحطة تحويل النفايات إلى طاقةالمالديف

73.4المياهتطوير شبكات المياهليسوتو

95.4النقل والمواصالتتطوير الطرق والتقاطعات الرئيسةغينيا كوناكري

المجموع | 642.5 مليون درهم

قروض الصندوق التنموية لعام 2021
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

ليسوتو

73.4
مليون درهم

تطوير شبكات المياه
ــة هدفــًا  ــدول النامي ــاه واســتدامة مــوارده فــي ال يشــكل دعــم قطــاع المي
رئيســًا مــن أهــداف صنــدوق أبوظبــي للتنميــة، حيــث جــاء تمويــل الصندوق 
لمشــروع تطويــر شــبكات الميــاه فــي بوتــا بوتــي، لتوفيــر مصــادر موثوقــة 
ــي االحتياجــات المتعــددة لســكان المنطقــة،  ــاه النظيفــة بمــا يلب مــن المي
المائيــة،  المــوارد  اســتخدام  كفــاءة  رفــع  علــى  المشــروع  يعمــل  كمــا 
ويتضمــن  االقتصاديــة.  التنميــة  تحقيــق  لدعــم  الميــاه  جــودة  وتحســين 
المشــروع تشــييد حاجــز ومأخــذ للميــاه علــى نهــر هولولــو بســعة 76 ألــف 
متــر مكعــب، ومحطــة لمعالجــة وتنقيــة الميــاه، إضافــة إلــى تشــييد خطــوط 
لنقــل وتوزيــع الميــاه بطــول 350 كيلــو متــر، كمــا يشــمل المشــروع إنشــاء 

ــاه لســكان المنطقــة. 25 محطــة ضــخ و42 خــزان مي

غينيا كوناكري

95.4
مليون درهم

تطوير الطرق والتقاطعات الرئيسة
جــاء تمويــل صنــدوق أبوظبــي للتنمية لمشــروع تطوير الطــرق والتقاطعات 
الرئيســة فــي غينيــا كوناكــري بقيمــة 95.4 مليــون درهــم بهدف المســاهمة 
فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة عبــر تطويــر البنيــة التحتيــة الخاصــة بشــبكة 
الطــرق داخــل مدينــة كوناكــري. ويتكــون المشــروع مــن إنشــاء تقاطعــات 
ــتأهيل طريقيــن لتســهيل حركــة المــرور ونقــل  ــة وأنفــاق باإلضافــة لـ علوي
الــركاب مــن وإلــى المناطــق المختلفــة فــي العاصمــة الغينيــة، كمــا يعمــل 

علــى ربــط وســط المدينــة مــع المناطــق الحضريــة األخــرى.

سهل الغرب الزراعي - المغرب
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المنح الحكومية
تمثـــل المنـــح الحكوميـــة التـــي تقدمهـــا دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ويديرهـــا صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة 
إحـــدى الركائـــز األساســـية فـــي مســـاعدة الـــدول الناميـــة علـــى تجـــاوز التحديـــات االقتصاديـــة التـــي فرضتهـــا جائحـــة 

“كوفيـــد-19” علـــى االقتصـــاد العالمـــي.

وخـــالل عـــام 2021 قـــدم الصنـــدوق 4 منـــح لمشـــاريع تنمويـــة بقيمـــة إجماليـــة بلغـــت 101.4 مليـــون درهـــم، اســـتفادت 
منهـــا كل مـــن جـــزر القمـــر وموريتانيـــا وإثيوبيـــا وأوزبكســـتان. حيـــث تركـــزت المنـــح علـــى دعـــم قطاعـــات رئيســـة، كالصحـــة, 
الزراعـــة, التعليـــم, الثـــروة الســـمكية  والصناعـــة. وســـاهمت المنـــح فـــي تســـريع وتيـــرة التعافـــي االقتصـــادي فـــي 

الـــدول المســـتفيدة.

4
مشاريع تنموية

4
دول مستفيدة

101.4
مليون درهم
إجمالي المنح

5
قطاعات متنوعة

مصنع فوسفات الحسا - األردن

جزر القمر

35
مليون درهم

برنامج أم اإلمارات للمشاريع التنموية
ســاهم صنــدوق أبوظبــي للتنميــة فــي تمويــل برنامــج أم اإلمــارات للمشــاريع 
التنمويــة والــذي يتضمــن تنفيــذ ســبعة مشــاريع تنمويــة رياديــة فــي جــزر القمــر 
بالتعــاون مــع هيئــة الهــالل األحمــر اإلماراتــي، وبقيمــة إجماليــة تبلــغ 35 مليــون 
درهــم، حيــث ركــزت مشــاريع المنحــة علــى دعــم قطاعــات رئيســة فــي جــزر القمر 
مثــل، التعليــم والصحــة والزراعــة، وقــد اســتفادت مــن البرنامــج جــزر رئيســة 
فــي البــالد، حيــث يســاهم البرنامــج الــذي يخــدم أكثــر مــن 360 ألــف نســمة فــي 
تعزيــز التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وتحســين جــودة حيــاة الســكان، ورفــع 

كفــاءة الخدمــات المقدمــة لهــم خاصــة فــي قطاعــي الصحــة والتعليــم.

موريتانيا

23.8
مليون درهم

تطوير ميناًء للصيد وإنشاء مصنعًا للثلج 
جــاء تمويــل صنــدوق أبوظبــي للتنميــة لمشــروع إنشــاء مصنــع للثلــج وتطويــر 
المرافــق فــي مينــاء تانيــت للصيــد، فــي موريتانيــا للمســاهمة فــي حفــظ 
المشــروع  ويعــزز  للقطــاع.  التصديريــة  القــدرة  ورفــع  وتبريدهــا  األســماك 
الممــول بقيمــة 23.8 مليــون درهــم مــن قــدرات الصياديــن فــي الوصــول إلــى 
األســواق المحليــة والعالميــة عــن طريــق توفيــر مخــازن تبريــد ووحــدات للتجميــد 
لمعالجــة  تانيــت  مصنــع  لتشــغيل  المطلوبــة  الخدمــات  وتقديــم  الســريع، 
األســماك، إضافــة إلــى االرتقــاء بمســتوى الخدمــات المقدمــة للصياديــن مــن 
خــالل تطويــر المرافــق الخدميــة، بمــا فــي ذلــك إنشــاء ورشــة إلصــالح وصيانــة 
ــر  ــة وتطوي ــر أحــدث المعــدات البحري ــع, وتوفي ــر مرب القــوارب بمســاحة 150 مت

المرافــق العامــة.
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   القيمةالقطاعالمشروع الدولة

الزراعة، الصحة، برنامج أم اإلمارات للمشاريع التنمويةجزر القمر
  35التعليم

تطوير ميناًء للصيد وإنشاء موريتانيا
 23.8الثروة السمكية مصنعًا للثلج 

 23.9الصناعةدعم الصناعة الغذائيةإثيوبيا

 18.7الزراعةتطوير نظم اإلنتاج الزراعيأوزباكستان

المجموع | 101.4 مليون درهم

المنح التنموية لعام 2021
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

أوزباكستان

18.7
مليون درهم

تطوير نظم اإلنتاج الزراعي
نّفــذ صنــدوق أبوظبــي للتنميــة مشــروع تطويــر نظــم اإلنتــاج الزراعــي 
لألراضــي غيــر الصالحــة للزراعــة فــي إقليــم قراقــل أوزباكســتان بهــدف 
رفــع المســتوى المعيشــي لصغــار المزارعيــن واســتدامة اإلنتــاج الزراعــي 
والحيوانــي. كمــا يهــدف المشــروع إلــى تخفيــف آثــار تدهــور األراضــي 
الزراعيــة وتنويــع نظــم الزراعــة وتعزيــز وصــول المنتجــات إلــى األســواق 
المحليــة، ويشــمل المشــروع تطويــر مشــاريع زراعيــة اســتراتيجية لتحســين 
نظــم اإلنتــاج والتوســع فــي اإلنتــاج الزراعــي, وبنــاء قــدرات المعنييــن 

وتطويــر سالســل القيمــة الزراعيــة.

إثيوبيا

23.9 
مليون درهم

دعم الصناعة الغذائية
الصناعــة  دعــم  مشــروع  لتنفيــذ  منحــة  للتنميــة  ابوظبــي  صنــدوق  أدار 
الغذائيــة إثيوبيــا وذلــك بهــدف تحقيــق األمــن الغذائــي فــي الدولــة وتلبيــة 
الغذائيــة األساســية وخفــض  المــواد  احتياجــات الســوق اإلثيوبــي مــن 
أســعارها فــي األســواق المحليــة، فضــاًل عــن دعــم القطــاع الزراعــي ورفــع 
المســتوى المعيشــي للمزارعيــن عبــر شــراء منتجاتهــم الزراعيــة مــن القمــح 
ومدخــالت اإلنتــاج الصناعــي. ويشــمل المشــروع إنشــاء مجمــع مطاحــن 
للدقيــق وخطــوط إنتــاج وتجهيــز الخبــز فــي العاصمــة اإلثيوبيــة أديــس أبابــا.

معهد التدريب المهني - غينيا
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قروض ومنح الصندوق التنموية لعام 2021

23.8
مليون درهم

موريتانيا
تطوير ميناًء للصيد وإنشاء 

مصنعًا للثلج 

95.4
مليون درهم

غينيا كوناكري
تطوير الطرق

والتقاطعات الرئيسة

55.1
مليون درهم

رواندا
طريق روبنغيرا

موهانغا

367.2
مليون درهم

تركمانستان
 - بناء مطار في مدينة جبيل

- محطة طاقة هجينة

18.7
مليون درهم

أوزباكستان
 تطوير نظم

 اإلنتاج الزراعي 

23.9
مليون درهم

إثيوبيا
دعم الصناعة

الغذائية

51.4
مليون درهم

المالديف
محطة تحويل النفايات 

إلى طاقة

 35
مليون درهم

جزر القمر
برنامج أم اإلمارات 
للمشاريع التنموية

73.4
مليون درهم

ليسوتو
تطوير شبكات

المياه

642.5
مليون درهم

إجمالي القروض

5
دول مستفيدة

6
مشاريع تنموية

3
قطاعات متنوعة

إجمالي القروض 2021

101.4
مليون درهم
إجمالي المنح

4
دول مستفيدة

5
قطاعات متنوعة

4
مشاريع تنموية

إجمالي المنح 2021
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ــج الصنـــدوق  منحـــة دولـــة اإلمـــارات للمســـاهمة فـــي برنامـ
الخليجـــي للتنميـــة - األردن

ــاريع التنمويـــة فـــي األردن، وذلـــك ضمـــن منحـــة  واصـــل صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة خـــالل عـــام 2021 إدارة المشـ
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة للمملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية، ضمـــن برنامـــج الصنـــدوق الخليجـــي للتنميـــة، والبالغـــة 
ـــزت  ـــالد. وتمي ـــار دوالر أمريكـــي(، لدعـــم النمـــو االقتصـــادي فـــي الب ـــار درهـــم، مـــا يعـــادل )1.25 ملي قيمتهـــا 4.6 ملي
المشـــاريع الممولـــة فـــي إطـــار المنحـــة بتنـــوع قطاعاتهـــا، حيـــث تركـــزت علـــى تشـــييد مشـــاريع اســـتراتيجية شـــملت 
ــاهمت  ــا سـ ــياحة. كمـ ــل والسـ ــن الغذائـــي، النقـ ــاه، واألمـ ــة، والميـ ــم، والطاقـ ــة، كالتعليـ ــات الحيويـ ــم القطاعـ معظـ
المنحـــة فـــي دعـــم رؤيـــة وتطلعـــات الحكومـــة األردنيـــة وتمكينهـــا مـــن تأهيـــل البنيـــة التحتيـــة والخدمّيـــة لتلبيـــة احتياجـــات 

الســـكان مـــن الخدمـــات األساســـية.

قطاع الصحة

955
مليون درهم

ٌتشــكل المشــاريع الصحيــة بمختلــف أنواعهــا كالمراكــز الصحيــة والمستشــفيات، أهميــة كبيــرة 
بالنســبة للســكان فــي األردن، حيــث ســاهم الصنــدوق بــإدارة خمســة مشــاريع اســتراتيجية 
ــرًا  فــي هــذا القطــاع الحيــوي بقيمــة إجماليــة بلغــت حوالــي 955 مليــون درهــم، كان لهــا تأثي

كبيــرًا علــى تطويــر القطــاع الصحــي فــي المملكــة.

قطاع المياه

243
مليون درهم

ســاهم الصنــدوق بتنفيــذ عــددًا مــن المشــاريع التــي شــملت تأهيــل شــبكات الــّري وبنــاء 
الســدود، بقيمــة إجماليــة بلغــت 243 مليــون درهــم، حيــث ســاهم إنجــاز تلــك المشــاريع فــي 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــالل اســتصالح األراضــي وتوســيع مســاحة الرقعــة 
الزراعيــة، ممــا كان لــه األثــر اإليجابــي فــي زيــادة حجــم اإلنتــاج الزراعــي خاصــة فــي المناطــق 

المحيطــة بالســدود.

قطاع النقل والمواصالت

985
مليون درهم

لتعزيــز قطــاع النقــل فــي األردن، نّفــذ الصنــدوق 16 مشــروعًا بقيمــة إجماليــة بلغــت 985 
مليــون درهــم، حيــث شــملت المشــاريع تحســين شــبكات الطــرق المحليــة وربطهــا مــع الطــرق 
الدوليــة، األمــر الــذي انعكــس علــى تســهيل حركــة التنقــل وتخفيــض كلفــة المواصــالت بيــن 

مختلــف المــدن فــي األردن.

قطاع األمن الغذائي

259
مليون درهم

أدار الصنــدوق مشــروعي صوامــع تخزيــن الحبــوب فــي الجويــدة والعقبــة بقيمــة بلغــت 259 
مليــون درهــم، وذلــك بهــدف رفــع القــدرة االســتيعابية للصوامــع وزيــادة احتياطــي األردن مــن 

القمــح والحبــوب، والتــي تعتبــر مــن الســلع الغذائيــة األساســية للســكان.

قطاع التعليم

623
مليون درهم

قــام الصنــدوق بتنفيــذ 50 مشــروعًا تعليميــًا فــي األردن بقيمــة إجماليــة بلغــت 623 مليــون 
درهــم، تضمنــت بنــاء 30 مدرســة حديثــة، إضافــة إلــى 11 مشــروعًا لتطويــر التعليــم التقنــي 
ــرات  ــه تأثي ــر تســع جامعــات حكوميــة، ممــا كان ل ــات المجتمــع، و 26 مشــروعًا لتطوي فــي كلي

إيجابيــة علــى نهضــة وتطــّور قطــاع التعليــم فــي األردن.

قطاع الطاقة

1.4
مليار درهم

ركــز الصنــدوق علــى تنفيــذ مشــاريع اســتراتيجية هامــة فــي قطــاع الطاقــة، نظــرًا لــدوره 
المحــوري فــي تســريع العمليــة التنمويــة وتحســين الطاقــة اإلنتاجيــة للعديــد مــن القطاعــات، 
حيــث تصــل قيمــة إجمالــي الثــالث مشــاريع الحيويــة إلــى نحــو 1.4مليــار درهــم ولهــا، أهميــة 

ــرة فــي تحقيــق أمــن واســتدامة الطاقــة فــي األردن. كبي

قطاع السياحة

2.6
مليون درهم

يلعــب القطــاع الســياحي دورًا هامــًا فــي نمــو اقتصــادات الــدول وازدهارهــا، نظــرًا ألهميتــه 
وجــذب  الســياحة  حركــة  وتنشــيط  األجنبيــة،  العمــالت  مــن  الــدول  إيــرادات  تعزيــز  فــي 
المســتثمرين، إلــى جانــب توفيــر العديــد مــن فــرص العمــل للعامليــن فــي هــذا القطــاع، ومــن 
هــذا المنطلــق، أدار الصنــدوق مشــروع محميــة المــأوى للحيــاة البريــة والتــي أنشــئت بهــدف 

توفيــر المــأوى للحيوانــات البريــة.
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القيمةالمشروع القطاع 

الصحة

129إنشاء وتجهيز مركز لمعالجة األورام

92توسعة مركز الحسين للسرطان

44توسعة مدينة الحسين الطبية 

529مستشفى األمير هاشم بن الحسين

161عيادات االختصاص وقسم الطب النووي

955المجموع الفرعي

التعليم

124بناء 30 مدرسة جديدة

33تطوير كليات المجتمع

466برنامج تطوير الجامعات الحكومية 

623المجموع الفرعي

المياه والري

64إعادة تأهيل مشاريع الري

179مشاريع السدود

243المجموع الفرعي

الطاقة

522مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية

771منشآت لتخزين المشتقات النفطية

84ميناء غاز البترول المسال

1,377المجموع الفرعي

النقل 
والمواصالت

665توسعة وتحسين الطرق

320طريق عّمان التنموي

985المجموع الفرعي

األمن الغذائي
259صوامع تخزين الحبوب

259المجموع الفرعي

السياحة
2.6محمية المأوى للحياة البرية

2.6المجموع الفرعي

 قطاعات
متنوعة

7.3المساهمة في رأسمال صندوق المشاريع التنموية

7.3المجموع الفرعي

المجموع | 4,452 مليون درهم

قائمة المشاريع المعتمدة 2021-2012
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(
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ــج الصنـــدوق  منحـــة دولـــة اإلمـــارات للمســـاهمة فـــي برنامـ
الخليجـــي للتنميـــة - المغـــرب

حـــرص صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة خـــالل عـــام 2021 علـــى مواصلـــة متابعـــة تنفيـــذ المشـــاريع التـــي مولهـــا ضمـــن 
مســـاهمة دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي إطـــار منحـــة برنامـــج الصنـــدوق الخليجـــي للتنميـــة للمملكـــة المغربيـــة، 

قطاعات متنوعة

735
مليون درهم

ســاهمت مئــات المشــاريع التــي مولهــا الصنــدوق فــي مختلــف القطاعــات فــي العديــد مــن 
المــدن المغربيــة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة وتحســين الخدمــات المقدمــة للســكان، 
وتمثلــت مشــاريع برنامــج تنميــة المناطــق الحضريــة مشــاريع فــي البنيــة التحيــة والخدمــات 
الصحيــة والتعلميــة والنقــل وغيرهــا، حيــث بلغــت تكلفــة حزمــة المشــاريع ضمــن البرنامــج 

حوالــي 735 مليــون درهــم إماراتــي.

قطاع المياه

447
مليون درهم

يســاهم تحســين شــبكات نقــل الميــاه وتأهيــل قطــاع الــّري وبنــاء الســدود بشــكل مباشــر فــي 
رفــع مســتوى معيشــة الســكان خاصــة فــي المــدن والقــرى الصغيــرة، حيــث نّفــذ الصنــدوق 
العديــد مــن المشــاريع فــي قطــاع الميــاه بقيمــة إجماليــة بلغــت 447 مليــون درهــم إماراتــي، 
ممــا ســاهم فــي تعزيــز قــدرة اإلنتــاج الزراعــي والصناعــي وعمــل علــى تحســين جــودة الحيــاة 

للســكان فــي المغــرب.

قطاع النقل والمواصالت

1.4
مليار درهم

لدعــم وتعزيــز قطــاع النقــل فــي المغرب، أدار الصندوق 11 مشــروعًا بقيمة إجمالية بلغت 1.4 
مليــار درهــم إماراتــي، شــملت تحســين شــبكة الطــرق وربطهــا مــع الطــرق الداخليــة وتســهيل 
خدمــة حركــة النقــل اإلقليميــة، ممــا خفــض كلفــة النقــل وســهل حركــة التبــادل التجــاري ونقــل 

الركاب.

قطاع الطاقة

122
مليون درهم

نّفــذ الصنــدوق 8 مشــاريع تنمويــة فــي قطــاع الطاقــة ضمــن المنحــة، وتضمنــت إنشــاء 
محطــات للكهربــاء وشــبكات للنقــل الكهربائــي فــي مختلــف المــدن المغربيــة، بلغــت قيمتهــا 

اإلجماليــة 122 مليــون درهــم إماراتــي.

قطاع اإلسكان

829
مليون درهم

تركــت المشــاريع االســتراتيجية للصنــدوق فــي قطــاع اإلســكان تأثيــرًا كبيــرًا علــى حيــاة مالييــن 
الســكان فــي المغــرب، حيــث نّفــذ الصنــدوق آالف الوحــدات الســكنية فــي عــدة مــدن مغربيــة 
بقيمــة إجماليــة بلغــت حوالــي 829 مليــون درهــم إماراتــي، ممــا ســاهم في تحقيق االســتقرار 

واألمــن االجتماعــي فــي المغــرب.

قطاع التعليم

286
مليون درهم

قـــام الصنــدوق بتنفيــذ 27 مشـــروعًا فــي قطــاع التعليــم بقيمـــة 286 مليـــون درهــم إماراتــي، 
ممــا ســـاهم فــي تحســـين الخدمــات التعليميــة المقدمــة للســـكان وتوفيــر البيئة المالئمة مـــن 
خــالل بنــاء المعاهـــد التدريبيــة المتنوعـــة والمــدارس والكليـــات الجامعيــة والمبانــي الســـكنية 

للطــالب.

قطاع الصحة

239
مليون درهم

نّفــذ الصنــدوق مشــروع المعــدات الطبيــة لمستشــفى محمــد الســادس فــي مراكــش بقيمــة 
239 مليــون درهــم إماراتــي، والــذي يعــد مــن أهــم المراكــز الطبيــة فــي المغــرب، حيــث يعمــل 

علــى توفيــر خدمــات طبيــة بجــودة وكفــاءة عاليــة للســكان.

قطاع السياحة

28
مليون درهم

بهـــدف توفيــر إيــرادات إضافيـــة للحكومــة المغربيــة ودعــم مقومــات الجــذب الســـياحي، نّفــذ 
الصنــدوق مشـــروع تطويــر متحـــف أصيلــة الــذي ســاهم فــي تعزيــز هويـــة المدينــة كمركــز 

ثقافــي وتراثــي فريــد علــى مســتوى المنطقــة.

قطاع الصناعة والتعدين

320
مليون درهم

يعد قطاع الصناعة والتعدين من أهم القطاعات االستراتيجية نظرًا لمساهمته في الناتج
المحلي اإلجمالي، ودوره في خلق فرص العمل، كما تكمن أهميه هذا القطاع في

توفير المواد األولية المختلفة التي تعد عنصرًا جوهريًا في نمو االقتصاد.

ــي  ــاريع فـ ــك المشـ ــاهمت تلـ ــث سـ ــي(. حيـ ــار دوالر أمريكـ ــادل )1.25 مليـ ــا يعـ ــم مـ ــار درهـ ــا 4.6 مليـ ــغ قيمتهـ والبالـ
دعـــم الخطـــط والبرامـــج التنمويـــة للحكومـــة المغربيـــة وأحدثـــت تأثيـــرات مباشـــرة علـــى مختلـــف القطاعـــات الحيويـــة 
ــا  ــالد. كمـ ــاء البـ ــي أنحـ ــة فـ ــة واالجتماعيـ ــة االقتصاديـ ــة التنميـ ــع عجلـ ــي دفـ ــاهمت  فـ ــة، وسـ ــة المختلفـ االقتصاديـ
ــودة  ــين جـ ــات، وتحسـ ــة القطاعـ ــادة إنتاجيـ ــى زيـ ــت علـ ــراد وعملـ ــل لألفـ ــرص العمـ ــن فـ ــد مـ ــاريع العديـ ــرت المشـ وّفـ

التعليـــم والرعايـــة الصحيـــة والخدمـــات االجتماعيـــة، وكذلـــك إيجـــاد بيئـــة داعمـــة للفـــرص االســـتثمارية الواعـــدة.
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القيمةالمشروع القطاع 

 النقل
والمواصالت

64مطار كلميم

287ميناء الدار البيضاء

21ميناء المحمدية

78محطة الدار البيضاء للسكك الحديدية 

73تطوير طريق واد النكور وكاسيطا 

329ميناء الصيد الجديد بالدار البيضاء

262ميناء الصيد الجديد بطنجة

149المحطة البحرية لميناء الدار البيضاء

110تأهيل الطريق الرابط بين مدينتي كليم وطنطان

26تطوير طريق سيدي عالل البحراوي

18تطوير شبكة طرق داخلية

1,417المجموع الفرعي

المياه

56تزويد مدينة الداخلة بمياه الشرب

35تزويد مدينة بوجدور بمياه الشرب

89تزويد مدينة خريبكة بمياه الشرب

267سد خروب

447المجموع الفرعي

الطاقة

92إنشاء محطات للكهرباء 

30توسيع شبكات النقل الكهربائية

122المجموع الفرعي

الصحة
239تزويد مستشفى محمد السادس بمراكش بالمعدات الطبية

239المجموع الفرعي

السياحة
28مشروع متحف أصيلة

28المجموع الفرعي

القيمةالمشروع القطاع 

الصناعة
والتعدين

320ورش إصالح السفن بالدار البيضاء

320المجموع الفرعي

التعليم

بناء وتجهيز معهد متخصص في مهن معدات الطائرات ولوجستيك 
24المطارات

21بناء وتجهيز أربع معاهد للتدريب اللوجستيك والنقل الطرقي 

90بناء وتجهيز 13 معهدا متعدد القطاعات

10بناء وتجهيز معهدين لمهن ترحيل الخدمات 

23بناء وتجهيز معهد متخصص في الصناعات الغذائية 

7توسيع الحي الجامعي لإلناث بمدينة اغادير

3بناء الحي الجامعي السوسيفي بمدينة الرباط

15بناء حي الجامعي بمدينة اغادير

67إنشاء كليتي الطب والصيدلة بطنجة

26إنشاء الحي الجامعي بالمحمدية 

286المجموع الفرعي

اإلسكان

167إنشاء 108 ألف وحدة سكنية في مراكش

50انشاء 42,800 وحدة سكنية في الدار البيضاء

98إنشاء 91 ألف وحدة سكنية في بولمان بمدينة فاس

280إنشاء 41,800 وحدة سكنية في الجهة الشرقية

117إنشاء 58,800 وحدة سكنية في مدينة طنجة وتطوان

117إنشاء 56,300 وحدة سكنية في مدينة مكناس

829المجموع الفرعي

 قطاعات
متنوعة

735برنامج تنمية المناطق الحضرية

735المجموع الفرعي

المجموع | 4,423 مليون درهم

قائمة المشاريع المعتمدة 2021-2012
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(
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ــارات للمســـاهمة فـــي برنامـــج تنميـــة دول  منحـــة دولـــة اإلمـ
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة - البحريـــن

ـــة التـــي يديرهـــا   ـــة خـــالل عـــام 2021 متابعـــة ســـير األعمـــال فـــي المشـــاريع التنموي ـــدوق أبوظبـــي للتنمي واصـــل صن
ضمـــن منحـــة دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة للمســـاهمة فـــي برنامـــج تنميـــة دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربيـــة لدعـــم المشـــاريع التنمويـــة فـــي مملكـــة البحريـــن خـــالل األعـــوام )2012 - 2022(، حيـــث حققـــت المشـــاريع 
التـــي بلغـــت قيمتهـــا اإلجماليـــة حوالـــي 9.1 مليـــار درهـــم مـــا يعـــادل )2.5 مليـــار دوالر أمريكـــي( أهدافهـــا االســـتراتيجية، 
وشـــكلت مرتكـــزًا رئيســـيًا لتحســـين جـــودة الحيـــاة، وتحديـــدًا فـــي قطاعـــات اإلســـكان، والميـــاه، والصحـــة والنقـــل 

والمواصـــالت..

قطاع التعليم

37
مليون درهم

ســاهم الصنــدوق فــي تعزيــز دور القطــاع التعليمــي مــن خــالل إنشــاء مشــروع وقــف تجــاري 
لدعــم معهــد الشــيخ خليفــة بــن زايــد المهنــي، بقيمــة 36.7 مليــون درهــم، حيــث يهــدف 
المشــروع إلــى ضمــان اســتمرارية المعهــد فــي تقديــم خدماتــه التعليميــة ضمــن أفضــل 

المعاييــر والمواصفــات العالميــة.

قطاع النقل والمواصالت

4.1
مليار درهم

جــاء مشــروع تطويــر مطــار البحريــن الدولــي، ومشــروع توســعة وتطويــر طريــق الشــيخ زايــد، 
ــار درهــم، ليشــكال نقطــة تحــّول رئيســية  ــي 4.1 ملي ــة حوال ــي بلغــت تكلفتهمــا اإلجمالي والت

فــي تحقيــق األهــداف التنمويــة ودفــع عجلــة النمــو االقتصــادي فــي البحريــن.

قطاع اإلسكان

3.1
مليار درهم

ســاهم الصنــدوق فــي تنفيــذ ثالثــة مشــاريع اســتراتيجية تضمنــت تشــييد آالف الوحــدات 
الســكنية بقيمــة إجماليــة بلغــت 3.1 مليــار درهــم، إضافــة إلــى أعمــال دفــان شــرق ســترة 
والهادفــة إلــى تهيئــة المنطقــة الســتيعاب الوحــدات الســكنية المقــرر إنشــاؤها، فضــاًل عــن 

المرافــق الخدميــة والمجتمعيــة المصاحبــة لتلــك المشــاريع.

قطاع المياه

637
مليون درهم

أولــى الصنــدوق اهتمامــًا بتطويــر شــبكات نقــل الميــاه، حيــث ســاهمت المشــاريع فــي هــذا 
القطــاع االســتراتيجي والبالــغ قيمتهــا حوالــي 637 مليــون درهــم فــي تحقيق أهــداف الحكومة 

البحرينيــة لتعزيــز األمــن المائــي فــي المملكــة، حيــث يخــدم شــريحة واســعة مــن الســكان. 

قطاع الصحة

937
مليون درهم

ــة، وقــد ســاهم  ــر القطــاع الصحــي مــن األهــداف االســتراتيجية للحكومــة البحريني يعــد تطوي
الصنــدوق فــي تنفيــذ إنشــاء مركــز محمــد بــن خليفــة التخصصــي للقلــب، والــذي يعمــل علــى 
تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى المراكــز المتخصصــة فــي أمــراض القلــب، وبلغــت قيمة المشــروع 

اإلجماليــة 918 مليــون درهــم، وتبلــغ الطاقــة االســتيعابية للمركــز 148 ســريرًا.
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مدينة الشيخ زايد السكنية - البحرين

القيمةالمشروع القطاع 

اإلسكان

1,929الوحدات السكنية بالمدينة الشمالية 

300الوحدات السكنية بمدينة خليفة

914أعمال دفان شرق سترة

3,143المجموع الفرعي

المياه

187تطوير شبكة المياه

450محطة معالجة مياه الصرف الصحي

637المجموع الفرعي

النقل 
والمواصالت

337توسعة طريق الشيخ زايد

3,795توسعة مطار البحرين

4,132المجموع الفرعي

الصحة
مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي ألمراض 

937القلب

937المجموع الفرعي

التعليم
37مبنى تجاري لدعم معهد الشيخ خليفة بن زايد المهني

37المجموع الفرعي

 قطاعات
متنوعة

187إنشاء مباني حكومية

187المجموع الفرعي

المجموع 9,073 مليون درهم

قائمة المشاريع المعتمدة 2021-2012
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(
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دول آسيوية

• سريالنكا 	
• أفغانستان 	
• باكستان	
• تونغا	
• ماليزيا	
• منغوليا	
• بنغالديش 	

• أرمينيا	
• أذربيجان	
• الهند	
• إندونيسيا	
• كازاخستان	
• المالديف	
• طاجيكستان	

• تركمانستان	
• قيرغيزستان	
• توفالو	
• فيجي	
• كريباتي 	
• فنواتو	
• سماو	

• جزر مارشال	
• ناورو	
• باالو	
• جزر سليمان	
• واليات ميكرونيسيا المتحدة	
• أوزبكستان	

دول أفريقية
• بوركينا فاسو	
• الكونغو 	
• ليسوتو	
• بنين	
• بوروندي	
• الرأس األخضر	
• غينيا	
• غينيا - بيساو	

• كينيا	
• مدغشقر	
• مالوي	
• مالي	
• موريشيوس	
• النيجر	
• رواندا	
• السنغال	

• سيشيل	
• الكونغو - برازافيل	
• غامبيا	
• أوغندا	
• إريتريا	
• تنزانيا 	
• سيراليون	
• أثيوبيا 	

• جنوب 	
السودان

• سوزيرالند	
• توغو	
• تشاد	
• الكاميرون	
• ليبيريا	

دول عربية
• مصر 	
• األردن	
• موريتانيا	
• البحرين	
• المغرب	
• فلسطين	
• الجزائر	

• جيبوتي	
• لبنان	
• السودان	
• اليمن	
• الصومال	
• ُعمان	
• سوريا	

• تونس 	
• االّتحاد الُقُمري	
• اإلمارات 	
• العراق	
• ليبيا	

دول أخرى
• الجبل األسود	
• ألبانيا	
• مالطة	
• تركيا	
• بيالروسيا	
• صربيا	
• كوبا	

• جزر سانت فنسنت 	
وغرينادينز

• األرجنتين	
• إيطاليا	
• أنتيغوا وبربودا	
• كولومبيا	
• البهاما 	

• بربادوس 	
• دومينيكا	
• غيانا	
• االتحاد الروسي	
• جامايكا	
• سورينام	
• ترينيداد وتباغو	

• بليز	
• هايتي	
• غرينادا	
• سانت لوسيا	
• سانت كيتس 	

ونيفيس
• الدومينيكان	

خارطة الدول المستفيدة
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يعـــد الجانـــب االســـتثماري أحـــد األنشـــطة التشـــغيلية الرئيســـية لعمـــل 
مـــوارده  واســـتدامة  لتحفيـــز  والداعمـــة  للتنميـــة  أبوظبـــي  صنـــدوق 
ــة  ــة لدولـ ــة االقتصاديـ ــز التنميـ ــي تعزيـ ــام فـ ــدوره الهـ ــرًا لـ ــة، نظـ المالّيـ
مـــن  المســـتفيدة  الـــدول  واقتصـــادات  المتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات 
نشـــاط الصنـــدوق االســـتثماري، لـــذا يعمـــل الصنـــدوق وفـــق سياســـة 
ــع  ــي تنويـ ــاهم فـ ــة تسـ ــر مالئمـ ــط ومعاييـ ــة بضوابـ ــتثمارية محكمـ اسـ
محفظتـــه االســـتثمارية مـــن خـــالل االســـتثمار فـــي مشـــاريع اســـتراتيجية 
رائـــدة فـــي مختلـــف القطاعـــات الحيويـــة، واســـتخدام أدوات اســـتثمارية 
ــداف  ــم األهـ ــة تدعـ ــة مجزيـ ــد مالّيـ ــق عوائـ ــي تحقيـ ــاهم فـ ــة تسـ متنوعـ

االســـتراتيجية المســـتقبلية للصنـــدوق. 

ـــى مشـــاريع اســـتراتيجية  ـــه اســـتثماراته إل ـــى توجي ـــدوق عل يحـــرص الصن
رائـــدة تتمتـــع بآفـــاق نمـــو مســـتقبلية، حيـــث أدت المشـــاريع االســـتثمارية 
ـــر مباشـــر فـــي تحقيـــق  التـــي ســـاهم بهـــا الصنـــدوق بشـــكل مباشـــر وغي
ــاد  ــد االقتصـ ــى رفـ ــج علـ ــك النتائـ ــت تلـ ــبوقة، وانعكسـ ــر مسـ ــج غيـ نتائـ
تعزيـــز  إلـــى  إضافـــًة  المتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات  لدولـــة  المحلـــي 
مقومـــات التنميـــة االقتصاديـــة فـــي الـــدول الناميـــة التـــي يســـتثمر بهـــا 
الصنـــدوق، كمـــا ســـاهمت اســـتثمارات الصنـــدوق بشـــكل فّعـــال فـــي 
زيـــادة الدخـــل القومـــي للـــدول المســـتفيدة، وتوفيـــر العمـــالت األجنبيـــة، 
إلـــى جانـــب تحســـين المـــوارد المالّيـــة وتحقيـــق األهـــداف االقتصاديـــة 

المنشـــودة.

االستثمارات

منتجع  ميركيور الغردقة - مصر

صندوق أبوظبي للتنمية - التقرير السنوي 2021 67صندوق أبوظبي للتنمية - التقرير السنوي 2021 66



الشركات االستثمارية
يستثمر صندوق أبوظبي للتنمية في شركات استراتيجية ضمن قطاعات رئيسية داخل دولة اإلمارات 
العربية المتحدة وخارجها، وذلك بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، حيث بلغ عدد الشركات التي 
يستثمر بها الصندوق حتى نهاية عام 2021 إلى 12 شركة متنوعة، برأسمال يتجاوز 1.6 مليار درهم، 
االقتصادية  القطاعات  ازدهار  في  المستمر  ونشاطها  االستثمارية  الشركات  أعمال  ساهمت  حيث 
ودعم الموارد المالية للصندوق. ويحرص الصندوق من خالل استثماراته المتنوعة في الشركات على 
ضمان تحقيق االستقرار االقتصادي والمالي للدول المستفيدة. وساهمت الفوائد المحققة من تلك 

االستثمارات في نهضة مجتمعات الدول المستفيدة وتحسين الحياة المعيشية لسكانه.

المحافظ االستثمارية
لمجتمعات  المستدام  االقتصادي  النمو  تعزيز  في  واالستثماري  التنموي  الصندوق  نشاط  ساهم 
المحافظ  في  االستثمار  على  الصندوق  يعمل  مجزية  مالّية  عوائد  تحقيق  ولضمان  النامية،  الدول 
االستثمارية المدارة لتحفيز النمو االقتصادي، وتحقيق االستقرار واألمان المالي للمستثمرين من 
العديد من فرص  التجارية، وخلق  زيادة نمو األعمال  الذي ساهم في  المؤسسات واألفراد، األمر 
التي  المدارة  االستثمارية  المحافظ  وتتميز  المعيشية.  الحياة  مستوى  وتحسين  الواعدة،  العمل 

يساهم فيها الصندوق بتنوع مجاالتها، حيث تتوزع في دول عديدة ضمن قارات آسيا وإفريقيا.

الودائع والسندات 
تعد الودائع والسندات أحد أهم األدوات االستثمارية في األسواق النقدّية و أسواق رأس المال، حيث  
تشكل عنصرًا أساسيًا في تعزيز كفاءة السيولة المالية للصندوق، وتساهم في انتعاش االقتصاد 
المالية  السياسة  لدعم  الالزمة  المالية  الموارد  تحفيز  على  تعمل  أنها  كما  واستدامته،  المحلي 
واالقتصادية للدول النامية. بلغ إجمالي استثمارات الصندوق في الودائع والسندات حتى نهاية عام 

2021 حوالي 8 مليار درهم.

التوزيع القطاعي الستثمارات الصندوق توزيع استثمارات الصندوق

وتشمل أنشطة صندوق أبوظبي للتنمية من الجانب االستثماري اآلتي:

الشركات السنداتودائع بنكية
االستراتيجية

استثمارات 
أخرى

المساهمات

التوزيع

القطاعي

18%
العقارات

11%
الصناعة

17%
استثمارات قابضة

6%
النفط والغاز

2%
المالي

2%
األغذية والزراعة

39%
السياحة

5%
التجارة

منتجع موفنبيك شرم الشيخ - مصر
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تعتبر مزارع العين من أبرز الشركات الرائدة والمتخصصة في إنتاج وتوزيع المواد الغذائية 
على مستوى دولة اإلمارات، حيث تمتلك خطوط إلنتاج منتجات األلبان والعصائر الطازجة، 
كما تمتلك مزارع لألبقار والنوق والدواجن، وتتمتع الشركة بمركز متميز في األسواق نتيجة 
في  الحديثة  التقنيات  أحدث  على  واعتمادها  اإلنتاج  في  الجودة  معايير  بأعلى  التزامها 

عمليات إنتاج وتخزين وتسويق منتجات المزارع.

الشركة
 مزارع العين

لإلنتاج الحيواني

التأسيس
1981

القطاع
األغذية والزراعة

نسبة المساهمة
12%

استثمر الصندوق في شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع )أدنوك للتوزيع( كأول شركة اإلمارات
مملوكة لدولة اإلمارات، باعتبارها إحدى أكبر شركات البترول الرائدة في المنطقة، وتتمتع 
بسمعة عالية نتيجة الجودة الفائقة في المنتجات والخدمات البترولية التي توفرها وتقوم 
لبدء  أسهمها  إدراج   2017 عام  في  الشركة  وأعلنت  وعالميًا.  محليًا  وتسويقها  بتوزيعها 
حيث  نشاطًا من  األكثر  األسهم  وتعتبر من  المالية،  لألوراق  أبوظبي  التداول في سوق 

الحجم والقيمة.

الشركة
أدنوك للتوزيع

التأسيس
1973

القطاع
النفط والغاز

نسبة المساهمة
0.3%

شراكات استثمارية رائدة على المستوى المحلي واإلقليمي

أوزباكستان
حكومة  مع  بالشراكة  لالستثمار  أوزبك  أبوظبي  شركة  للتنمية  أبوظبي  صندوق  أسس 
تبلغ  حيث  دوالر(،  مليون   100 يعادل  )ما  درهم  مليون   367 يبلغ  برأسمال  أوزباكستان، 
مساهمة الصندوق 75% من رأس المال، وتهدف الشركة إلى النظر في الفرص االستثمارية 
المتاحة ودراسة االستثمار في عدة مجاالت اقتصادية كالسياحة والزراعة والنقل وغيرها من 
القطاعات، إضافة إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك المحلية 

في أوزباكستان.

الشركة
 شركة أبوظبي

أوزبك لالستثمار

التأسيس
2019

القطاع
االستثمار

نسبة المساهمة
75%

ُعمان
من  مختلفة  أنواع  وتسّوق  الشركة  تنتج  ُعمان،  سلطنة  في  اإلسمنت  شركات  أعرق  أحد 
اليمن،  اإلسمنت، ولديها خمس محطات تخزين وتعبئة ثالث منها في ُعمان واثنين في 
أن تتوسع في نشاطها  البحري، استطاعت  المميز إلسطولها  الجغرافي  الموقع  وبفضل 

االقتصادي وتزيد من حجم ونمو أعمالها التجارية عالميًا.

الشركة
ريسوت لإلسمنت

التأسيس
1981

القطاع
الصناعة

نسبة المساهمة
15%

مشروع ميناء مرسى القنطاوي - تونس
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المستوى الدولي

شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة المغربية، حيث تركز استثماراتها ضمن قطاعات المغرب
حيوية تتمتع بآفاق نمو جيدة في السوق المغربي، من خالل المساهمات في شركات 
كبرى، وتركز استثماراتها في ثالث قطاعات حيوية وهي السياحة، والتعدين وتجارة المواد.

الشركة
رباب

التأسيس
1984

القطاع
قابضة

نسبة المساهمة
82.8%

السودان
شركة مملوكة بالكامل من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، وتمتلك “شركة الظبي العقارية” 

مجمع للفلل الرئاسية في العاصمة السودانية الخرطوم.

الشركة
 الظبي للتنمية

المحدودة

التأسيس
2007

القطاع
قابضة

نسبة المساهمة
100%

تونس

شركة متخصصة في التطوير السياحي، تنشط مجاالت عملها بشمال مدينة سوسة في 
تونس، حيث أنشأت مجمعًا سياحيًا متكاماًل يعد ضمن األكبر من نوعه في تونس، ويضم 

فنادق وفلل وشقق ونادي للغولف ومرافق ترفيهية أخرى.

الشركة
 الدراسات

 والتنمية لسوسة
الشمالية

التأسيس
1982

القطاع
السياحة

نسبة المساهمة
32.3%

ويتمثل  التونسية،  المالية  األوراق  السيارات، ومدرجة في سوق  بيع  شركة متخصصة في 
الغيار  قطع  وتوفير  “نيسان”  و  “رينو”  نوع  من  الجديدة  السيارات  بيع  في  الشركة  نشاط 

وخدمات الصيانة لها في السوق التونسي.

الشركة
 الشبكة التونسية

للسيارات والخدمات

التأسيس
1947

القطاع
التجارة

نسبة المساهمة
9.3%

من أكبر الشركات المنتجة لإلسمنت في المغرب، وتتضمن أنشطة أساسية كإنتاج وتوزيع 
ووحدة  ومراكش،  وآسفي،  أغادير،  في  مصانع  ثالثة  وتمتلك  ومشتقاته.  اإلسمنت 
كسارات في العيون، ووحدة للتغليف في الجرف األصفر. كما تمتلك الشركة أسهمًا في 

شركة السويس لإلسمنت أحد أكبر منتجي اإلسمنت في مصر.

الشركة
إسمنت المغرب

التأسيس
1972

القطاع
الصناعة

نسبة المساهمة
مصر4.8%

تعمل في مجال االستثمارات السياحية في مصر، وتمتلك أربع فنادق من فئة 4 و5 نجوم 
في كل من القاهرة، شرم الشيخ، الغردقة واألقصر، كما تمتلك أسهمًا بنسبة ٪99.28 في 
شركة مصر العربية للفنادق التي تمتلك منتجعًا من فئة 5 نجوم في الكرنك. وتتم إدارة جميع 

هذه الفنادق من قبل شركات عالمية متخصصة في تشغيل الفنادق.

الشركة
 أبوظبي

 لالستثمارات
السياحية

التأسيس
1988

القطاع
السياحة

نسبة المساهمة
84.3%

بنغالديش

كما  بنغالديش،  في  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  تطوير  في  فعال  بدور  الشركة  تقوم 
في  متنوعة  قطاعات  تخدم  التي  الصغيرة  للمؤسسات  القروض  تقديم  في  أعمالها  تركز 
المناطق الريفية، األمر الذي ساهم في خلق العديد من فرص عمل للسكان، وتحقيق التنمية 

االقتصادية واالجتماعية للبالد.

الشركة
 اإلمارات

 وبنغالديش
لالستثمار

التأسيس
1987

القطاع
المالية

نسبة المساهمة
60%

يعد األول من نوعه كمركز صديق للبيئة حاصل على العالمة اإليكولوجية النمساوية، يضم النمسا
أفضل قاعات المؤتمرات، وغرف االجتماعات والمكاتب، وتصل الطاقة االستيعابية له إلى نحو 
20 ألف شخص، كما يعد مركز المؤتمرات في النمسا ثمرة شراكة أوروبية عربية، حيث ساهم 
استضافة  على  المركز  ويعمل  والسعودية،  والكويت  اإلمارات  دولة  من  كل  تأسيسه  في 
المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية، ويساهم في تنشيط حركة السياحة في العاصمة 

النمساوية فيينا.

الشركة
مركز المؤتمرات

التأسيس
1987

القطاع
قابضة

نسبة المساهمة
7.5%
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نسبة المساهمةالقطاعاسم الشركةالدولة

%75قابضةشركة أبوظبي أوزبك لالستثمارأوزباكستان

اإلمارات
%0.3النفط والغازأدنوك للتوزيع

%12األغذية والزراعةمزارع العين لإلنتاج الحيواني

%15الصناعةريسوت لإلسمنتُعمان

المغرب
%82.8قابضةرباب

%4.8الصناعةإسمنت المغرب

%100قابضةالظبي للتنمية المحدودةالسودان

تونس
%32.3السياحةالدراسات والتنمية لسوسة الشمالية

%9.3التجارةالشبكة التونسية للسيارات والخدمات

%84.3السياحةأبوظبي لالستثمارات السياحيةمصر

%60الماليةاإلمارات وبنغالديش لالستثماربنغالديش

%7.5قابضةمركز المؤتمراتالنمسا

المساهمات الرأسمالية حتى عام 2021
الشركات التي يساهم فيها الصندوق

مشروع ميناء مرسى القنطاوي - تونس
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دعم
االقتصاد 

الوطني

4
-  المساهمة في تنمية االقتصاد 

الوطني

-  مكتب أبوظبي للصادرات

-  أبرز نشاطات مكتب أبوظبي 
للصادرات
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المساهمة في تنمية االقتصاد الوطني 
ـــًا  ـــة، ويشـــّكل محـــورًا جوهري يعـــد دعـــم االقتصـــاد الوطنـــي هدفـــًا اســـتراتيجيًا لصنـــدوق أبوظبـــي للتنمي
لتعزيـــز اســـتراتيجية التنويـــع االقتصـــادي الـــذي تتبنـــاه دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة.وهـــو ركيـــزة 
ـــة إلمـــارة  ـــة االقتصادي ـــة اإلمـــارات 2071 والرؤي ـــة اإلمـــارات 2021، ومئوي ـــق رؤي أساســـية لدعـــم وتحقي
أبوظبـــي 2030، والهادفـــة إلـــى بنـــاء اقتصـــاد متنـــوع ومســـتدام قائـــم علـــى المعرفـــة واالبتـــكار، 
ـــدة  ـــة جدي ـــة واســـتحداث أدوات تمويلي ـــادرات النوعي حيـــث عمـــل الصنـــدوق علـــى إطـــالق حزمـــة مـــن المب
ـــة. كمـــا اســـتحدث  ـــز الســـيولة المالي ـــة االقتصـــاد الوطنـــي وتعزي وفـــق خطـــة محكمـــة تســـاهم فـــي تنمي
ــريك  ــاع الخـــاص كشـ ــز دور القطـ ــاد الوطنـــي، مثـــل تعزيـ ــج رائـــدة تدعـــم تنميـــة االقتصـ الصنـــدوق برامـ
اســـتراتيجي هـــام ضمـــن العمليـــة التنمويـــة ودعـــم الشـــركات اإلماراتيـــة، ســـعيًا منـــه لتحقيـــق االســـتقرار 

االقتصـــادي ومواجهـــة التحديـــات االقتصاديـــة العالمّيـــة بكفـــاءة عاليـــة. 

دعم الشركات اإلماراتية
يحـــرص صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة علـــى توفيـــر الســـبل الداعمـــة وتســـخير كافـــة الجهـــود واالمكانيـــات 
لتعزيـــز مكانـــة الشـــركات اإلماراتيـــة وتوســـيع نطـــاق أعمالهـــا للنفـــاذ إلـــى األســـواق العالميـــة، وإيمانـــًا منـــه 
ـــًا، عمـــل الصنـــدوق  ـــة التنميـــة االقتصاديـــة محلي ـــز عملي بأهميـــة دور القطـــاع الخـــاص الوطنـــي فـــي تعزي
علـــى توفيـــر الفـــرص الواعـــدة لتمكيـــن الشـــركات اإلماراتيـــة مـــن تنفيـــذ وتطويـــر المشـــاريع االســـتثمارية 
ــتراتيجية  ــراكاته االسـ ــف شـ ــا وّظـ ــا، كمـ ــة وخارجهـ ــل الدولـ ــه داخـ ــن تمويالتـ ــتفيدة مـ ــدول المسـ ــي الـ فـ
ومبادراتـــه الرائـــدة التـــي أطلقهـــا لتســـتفيد منهـــا تلـــك الشـــركات، فمـــن خـــالل نظـــام المناقصـــات الـــذي 
يتبعـــه الصنـــدوق، وبعـــد اجتيـــاز مرحلتـــي التقييـــم الفنـــي والتأهـــل المالـــي للشـــركات المتقدمـــة، يتـــم 
منـــح الشـــركات الوطنيـــة 10 نقـــاط إضافيـــة فـــي التقييـــم النهائـــي، األمـــر الـــذي انعكـــس علـــى اســـتفادة 
الشـــركات الوطنّيـــة مـــن خـــالل الحصـــول علـــى فـــرص اســـتثمارية غيـــر مســـبوقة، وتنفيـــذ مشـــاريع 
اســـتراتيجية خـــارج الدولـــة، إلـــى جانـــب بنـــاء شـــراكات متميـــزة ومســـتدامة مـــع الـــدول المســـتفيدة مـــن 

تمويـــالت الصنـــدوق.

يعمـــل الصنـــدوق علـــى تمويـــل أنشـــطة ومشـــاريع الشـــركات اإلماراتيـــة داخـــل دولـــة اإلمـــارات وخارجهـــا، 
ضمـــن القطاعـــات االســـتراتيجية الداعمـــة بشـــكل رئيســـي فـــي تحقيـــق سياســـة التنويـــع االقتصـــادي 
ـــة وكفـــاءة فـــي  للدولـــة، والتـــي تتمتـــع بمعـــدالت نمـــو معتدلـــة ولديهـــا القـــدرة علـــى المســـاهمة بفعالّي
ـــد مـــن فـــرص العمـــل،  ـــر العدي ـــد، بمـــا ينعكـــس علـــى توفي دعـــم االقتصـــاد الوطنـــي علـــى المـــدى البعي

ـــدول المســـتفيدة.  ـــة اإلمـــارات وال ـــة المســـتدامة فـــي دول ودعـــم مســـيرة التنمي

ويقـــدم الصنـــدوق التمويـــالت علـــى شـــكل قـــروض أو ضمانـــات تجاريـــة للشـــركات حتـــى تتمكـــن مـــن 
ــا التوســـعّية بشـــكل أســـرع وأكثـــر فاعلّيـــة مـــع إمكانيـــة االســـتفادة مـــن شـــروط  إعـــداد وتنفيـــذ خططهـ

إقـــراض مالئمـــة وفتـــرات ســـداد أطـــول ممـــا يتـــم تقديمـــه مـــن قبـــل البنـــوك التجاريـــة.

ــرة 2025-2021  ــم للفتـ ــار درهـ ــغ 3 مليـ ــدوق بتخصيـــص مبلـ ــام الصنـ ــتراتيجية، قـ ــه االسـ ــن خطتـ وضمـ
ــي. ــاد الوطنـ ــى االقتصـ ــوس علـ ــر الملمـ ــاريع ذات األثـ ــالت للمشـ ــر تمويـ لتوفيـ

اإلمارات

 53
مليون درهم

بلووم للتعليم
ــووم”  ــُث تحــرص “بل ــم، حي ــة فــي مجــال التعلي إحــدى الشــركات النموذجي
بمــا  عالمــي  مســتوى  علــى  التعليميــة  الخدمــات  أفضــل  تقديــم  علــى 
يســاهم فــي خلــق منــاخ مالئــم لنشــأة أجيــال المســتقبل، وتعمــل الشــركة 
علــى عقــد شــراكات عالميــة والتعــاون مــع األكاديميــات الدولّيــة بهــدف 
تمكيــن الطلبــة مــن الحصــول علــى أجــود وأعلــى خدمــات التعليــم إلــى 
جانــب االســتفادة مــن تبــادل أفضــل الخبــرات والممارســات المشــتركة.

50
مليون درهم

مجموعة بوخاطر
تعتبــر مــن الشــركات الوطنيــة الهامــة التــي تعمــل فــي مجــاالت متعــددة 
والبيــع  التســويق  العقــارات،  المعلومــات،  تكنولوجيــا  التعليــم،  كالبنــاء، 
بالتجزئــة، الرياضــة والترفيــه والخدمــات، ويمتــد نطــاق أعمالهــا لتشــمل 

أمريــكا الشــمالية إلــى شــمال إفريقيــا وغــرب وجنــوب آســيا.

مصر

312
مليون درهم

كابيتال جروب بروبرتيز

أحــد أكبــر الشــركات الرائــدة فــي مجــال االســتثمار والتطويــر العقــاري فــي 
الشــرق األوســط وفــي العالــم، حيــث تعمــل الشــركة علــى إنشــاء وتطويــر 
المجّمعــات العمرانيــة والســياحية متكاملــة المرافــق والخدمــات، وتتمثــل 
أعمالهــا األساســية فــي قطــاع العقــار الســكني، والتجزئــة، والضيافــة، 
واألنشــطة التجاريــة المتنوعــة، وتعتمــد الشــركة علــى اســتخدام أحــدث 
ــر الجــودة والســالمة. ــم واإلنشــاءات وفــق أعلــى معايي أســاليب التصمي

أوزباكستان

51
مليون درهم

شركة E20 المحدودة
هــي شــركة اســتثمارّية رائــدة تعمــل فــي قطاع األعمــال الزراعية، وتســاهم 
فــي رفــد األســواق المحليــة والعالميــة بالمنتجــات الزراعيــة، وتقوم الشــركة 
باســتخدام التقنيــات الحديثــة والحلــول المبتكــرة التــي تدعــم كفــاءة النظــم 
التوّجهــات  الشــركة فــي تعزيــز  الزراعيــة وتحّســن اإلنتــاج، كمــا تســاهم 
ــى  ــة اإلمــارات والهادفــة إل االســتراتيجية لمنظومــة األمــن الغذائــي لدول

ضمــان اســتدامة توفيــر غــذاء صحــي وآمــن للجميــع.

ـــرز الشـــركات التـــي ســـاهم الصنـــدوق فـــي توســـيع  أب
نطـــاق أعمالهـــا خـــالل عـــام 2021

صندوق أبوظبي للتنمية - التقرير السنوي 2021 79صندوق أبوظبي للتنمية - التقرير السنوي 2021 78



نبذه عامة
تأســـس مكتـــب أبوظبـــي للصـــادرات )أدكـــس( التابـــع لصنـــدوق أبوظبـــي 
للتنميـــة فـــي عـــام 2019 تماشـــيًا مـــع التوّجهـــات المســـتقبلية لحكومـــة دولـــة 
ــي  ــة فـ ــزة نوعيـ ــق قفـ ــتهدف تحقيـ ــدة, والتـــي تسـ ــة المتحـ ــارات العربيـ اإلمـ
ــة  ــة والهادفـ ــة للدولـ ــة الطموحـ ــواءم الرؤيـ ــا يـ ــي بمـ ــاد الوطنـ ــو االقتصـ نمـ
إلـــى تعزيـــز اســـتراتيجية التنويـــع االقتصـــادي لتكـــون ركيـــزة أساســـية تســـاهم 
فـــي تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، حيـــث يعمـــل “أدكـــس” علـــى تنميـــة قطـــاع 
الصـــادرات مـــن خـــالل تقديـــم حلـــول تمويليـــة مالئمـــة لتوســـيع آفـــاق وصـــول 

الصـــادرات اإلماراتيـــة إلـــى األســـواق العالميـــة. 

كمـــا يقـــّدم المكتـــب تســـهيالت ائتمانيـــة للمشـــترين الخارجييـــن علـــى هيئـــة 
قـــروض وضمانـــات لتحفيزهـــم علـــى شـــراء الســـلع والخدمـــات الوطنيـــة، 
ويمّكـــن الشـــركات اإلماراتيـــة ويمنحهـــم الفـــرص االســـتثنائية للتنافـــس فـــي 
ـــة  ـــة، فضـــاًل عـــن حمايتهـــم مـــن مخاطـــر المعامـــالت التجاري األســـواق العالمي

كالتأخـــر فـــي الســـداد أو عـــدم الســـداد.

األهــداف 
• تعزيـــز اســـتراتيجية دولـــة اإلمـــارات فـــي التنويـــع االقتصـــادي والمســـاهمة 	

فـــي تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة.

• إلـــى 	 زيـــادة تنافســـية الصـــادرات الوطنيـــة وتمكينهـــا مـــن الوصـــول 
العالميـــة. األســـواق 

• المســـاهمة فـــي ازدهـــار االقتصـــاد الوطنـــي وعقـــد شـــراكات اســـتراتيجية 	
علـــى المســـتوى المحلـــي والدولـــي.

• حمايـــة المصّدريـــن مـــن مخاطـــر التمويـــل الناجمـــة عـــن التأخيـــر فـــي 	
الســـداد أو عـــدم الســـداد.

• تقديـــم حلـــول تمويليـــة للمســـتوردين األجانـــب لتمكينهـــم مـــن شـــراء 	
ســـلع وخدمـــات إماراتيـــة.

مكتب أبوظبي للصادرات 
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الجهود الوطنية لتنمية الصادرات اإلماراتية
فـــي ســـبيل تعزيـــز وعـــي الشـــركات اإلماراتيـــة بالخدمـــات التمويليـــة والتســـهيالت 
ــركاء  ــادرات، وذلـــك بالتعـــاون مـــع الشـ ــا مكتـــب أبوظبـــي للصـ االئتمانيـــة التـــي يوفرهـ
االســـتراتيجيين والجهـــات المعنيـــة بتنميـــة الصـــادرات فـــي الدولـــة، أطلـــق )أدكـــس( عـــددًا 
مـــن الحمـــالت التعريفيـــة والتوعويـــة تضّمنـــت سلســـلًة مـــن النـــدوات االفتراضيـــة وورش 
العمـــل التفاعليـــة، بهـــدف تعريـــف المصدريـــن اإلماراتييـــن بفـــرص التصديـــر االســـتثنائية 
والمزايـــا التنافســـية المتاحـــة لهـــم والتـــي مـــن شـــأنها أن تســـهم فـــي وصـــول منتجاتهـــم 
إلـــى األســـواق العالميـــة، إلـــى جانـــب تعريفهـــم بالخدمـــات التـــي يقدمهـــا “أبوظبـــي 
للصـــادرات” والحلـــول التمويليـــة واألدوات الماليـــة المبتكـــرة التـــي يوفرهـــا الشـــركاء 
والجهـــات المعنيـــة لتوســـيع نطـــاق األعمـــال التجاريـــة للشـــركات اإلماراتيـــة علـــى المســـتوى 
ـــة تعريفهـــم بأفضـــل الطـــرق المتبعـــة التـــي  الدولـــي. كمـــا شـــملت تلـــك الجهـــود الوطني
ـــة. تعـــزز مـــن قدرتهـــم التنافســـية، وتمكنهـــم مـــن التواجـــد علـــى خارطـــة التجـــارة العالمي

مواصلة الجهود للتصدي لجائحة “كوفيد-19” 
ــًة  ــه أهميـ ــف بخدماتـ ــادرات للتعريـ ــي للصـ ــب أبوظبـ ــاعي مكتـ ــالت ومسـ ــبت حمـ اكتسـ
ـــات  ـــرة كونهـــا تزامنـــت مـــع تفشـــي جائحـــة “كوفيـــد-19”، حيـــث فرضـــت األزمـــة تحدي كبي
ــا  ــة، إلـــى جانـــب تأثيراتهـ ــادات الـــدول واألســـواق العالميـ ــرة انعكســـت علـــى اقتصـ كبيـ
التـــي شـــملت عمليـــات التصديـــر واالســـتيراد بيـــن دول العالـــم. وقـــد حـــرص )أدكـــس( 
خاللهـــا علـــى تمكيـــن الشـــركات اإلماراتيـــة مـــن التغلـــب علـــى تحديـــات المعامـــالت 
التجاريـــة الُمحتملـــة نتيجـــة نتيجـــة التأخـــر فـــي الســـداد أو عـــدم الســـداد، حيـــث ســـاهمت 
جهـــود “أدكـــس” فـــي توســـيع نطـــاق أعمـــال الشـــركات اإلماراتيـــة وتدفـــق الصـــادرات 
الوطنيـــة ونفاذهـــا إلـــى األســـواق العالميـــة بثقـــة وأمـــان، األمـــر الـــذي ســـاهم فـــي دعـــم 

نمـــو االقتصـــاد المحلـــي.

الدور الريادي “ألدكس” في دعم الشركات الوطنية 
ترجمـــًة لرؤيـــة القيـــادة الرشـــيدة وتماشـــيًا مـــع الرؤيـــة المســـتقبلية التـــي تدعـــم اســـتراتيجية 
ـــة خـــالل  ـــي للتنمي ـــدوق أبوظب ـــع االقتصـــادي المســـتدام اعتمـــد مجلـــس إدارة صن التنوي
عـــام 2021 تخصيـــص ميزانيـــة بقيمـــة 735 مليـــون درهـــم لدعـــم العمليـــات التمويليـــة 
ـــز نمـــو الصـــادرات  ـــب أبوظبـــي للصـــادرات )أدكـــس(، بهـــدف المســـاهمة فـــي تعزي لمكت
دعمـــًا  الماليـــة  المخصصـــات  هـــذه  وتأتـــي  الوطنـــي،  االقتصـــاد  ورفـــد  اإلماراتيـــة 
ــارات  ــة اإلمـ ــار” و“مئويـ ــروع 300 مليـ ــارات 2021” و “مشـ ــة اإلمـ ــتهدفات “رؤيـ لُمسـ
2071”، وذلـــك فـــي إطـــار الجهـــود الراميـــة لدعـــم نمـــو الشـــركات الوطنيـــة وضمـــان 
اســـتمرارية أعمالهـــا بشـــكل أكثـــر فعاليـــة فـــي مختلـــف الظـــروف والتحديـــات، وتوفيـــر 
الفـــرص لدعـــم تواجـــد الســـلع والمنتجـــات االماراتيـــة فـــي األســـواق الخارجيـــة. وتمثـــل 
هـــذه المخصصـــات قـــوًة دافعـــة للمصدريـــن اإلماراتييـــن لتعزيـــز خططهـــم التوســـعية، 

وتنويـــع مـــوارد االقتصـــاد مـــن خـــالل زيـــادة معـــدالت الصـــادرات الوطنيـــة.

• توفيـــر حلـــول تمويليـــة مالئمـــة بشـــروط تنافســـية 	
ــن  ــراوح مـ ــرات تتـ ــى فتـ ــداد علـ ــة السـ ــع إمكانيـ مـ

قصيـــرة إلـــى طويلـــة األجـــل.

• بيـــن 	 التجاريـــة  الصفقـــات  إبـــرام  تســـهيل 
اإلماراتيـــة  والشـــركات  الخارجييـــن  المشـــترين 

للتمويـــل. مناســـبة  معاييـــر  وفـــق 

• بغـــرض 	 للتمويـــل  متعـــددة  خيـــارات  توفيـــر 
إتمـــام الصفقـــات إمـــا مـــن خـــالل تمويـــل خـــاص 

متجـــددة. ائتمـــان  خطـــوط  أو  بالصفقـــات 

المزايا المقدمة 
للمشترين الخارجيين

المزايا التنافسية
يقـــدم مكتـــب أبوظبـــي للصـــادرات “أدكـــس” تســـهيالت ائتمانيـــة تتيـــح العديـــد مـــن المزايـــا التنافســـية للمصدريـــن 

المحلييـــن والمشـــترين الخارجييـــن علـــى النحـــو التالـــي:

الشراكات االستراتيجية الرائدة

يولـــي مكتـــب أبوظبـــي للصـــادرات )أدكـــس( أهميـــة كبيـــرة للشـــراكات االســـتراتيجية وتكويـــن عالقـــات مســـتدامة مـــع 
مختلـــف المؤسســـات والبنـــوك المحليـــة والعالميـــة، والتـــي تهـــدف إلـــى:

• توطيد أواصر العالقات التجارية واالقتصادية، 	
وزيادة حجم التبادل التجاري الدولي.

• اإلماراتية 	 والخدمات  السلع  تنافسية  تعزيز 
للتواجد في األسواق العالمية.

• زيادة معدالت الصادرات الوطنية وفتح أسواق 	
جديدة لها وتعزيز قدرتها التنافسية. 

• السداد 	 مخاطر  من  الوطنية  الشركات  حماية 
المتعلقة بالمعامالت التجارية الدولية من خالل 
)أدكس(  قبل  من  للمصدرين  المباشر  الدفع 

نيابة عن المشترين األجانب.

المزايا المقدمة 
للمصدرين

الشركات والبنوك 
المالية العالمية

• ــة 	 ــركات الوطنيـ ــة الشـ ــات وحمايـ ــل العقبـ تذليـ
مـــن المخاطـــر المحتملـــة عـــن التأخـــر أو عـــدم 

الســـداد.

• ــترين فـــي 	 تقديـــم تســـهيالت ائتمانيـــة للمشـ
ــن خـــالل  ــا مـ ــارج، والتـــي يصعـــب توفيرهـ الخـ

ــارات. ــة فـــي دولـــة اإلمـ البنـــوك المحليـ

• النقـــدي 	 التدفـــق  تحدّيـــات  علـــى  التغلـــب 
ــة  ــة المتبادلـ ــام المعامـــالت ذات المنفعـ وإتمـ
بنجـــاح. والمســـتوردين  المصدريـــن  مـــن  لـــكل 

• ــن 	 ــتفادة مـ ــرات واالسـ ــارف والخبـ ــادل المعـ تبـ
أفضـــل الممارســـات العالميـــة.

• توحيـــد الجهـــود لدعـــم االســـتراتيجية الوطنيـــة 	
ــا يســـاهم  ــاع الصناعـــي، بمـ للنهـــوض بالقطـ
فـــي بنـــاء اقتصـــاد وطنـــي متنـــوع ومســـتدام.

• زيـــادة تنافســـية الصـــادرات الوطنيـــة، ومنـــح 	
الواعـــدة  الفـــرص  اإلماراتييـــن  المصدريـــن 

لدخـــول أســـواق عالميـــة جديـــدة.

• وحلـــول 	 مشـــتركة  تمويليـــة  فـــرص  إيجـــاد 
ـــة،  ـــرة لدعـــم صـــادرات الشـــركات اإلماراتي مبتك
وحمايتهـــم مـــن مخاطـــر التمويـــل والمعامـــالت 

ــة. التجاريـ

• تعريـــف الشـــركات الوطنيـــة بخدمـــات التمويـــل 	
وتوعيتهـــم حـــول آليـــة اســـتخدام التســـهيالت 
فاعليـــة  أكثـــر  بشـــكل  للتصديـــر  االئتمانيـــة 

ــان. وأمـ

المؤسسات 
والبنوك المحلية
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ـــي للصـــادرات اتفاقيـــة  وقـــع مكتـــب أبوظب
تعـــاون مـــع دائـــرة التنميـــة االقتصاديـــة فـــي 
ـــة الصناعـــة،  ـــب تنمي ـــة بمكت ٔابوظبـــي ممثل
وتهـــدف إلـــى تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق 
المشـــترك لتشـــجيع الشـــركات المحليـــة فـــي 
منتجاتهـــا  تصديـــر  علـــى  أبوظبـــي  إمـــارة 
إلـــى  إضافـــًة  العالميـــة،  األســـواق  إلـــى 
توفيـــر الســـبل الداعمـــة للشـــركات العالميـــة 
الســـتيراد الســـلع والمنتجـــات اإلماراتيـــة عبـــر 
التـــي  التمويـــل  مـــن خدمـــات  االســـتفادة 

ــس(. ــا )أدكـ يقدمهـ

مكتـــب  وقـــع  العالميـــة  لشـــراكاته  تعزيـــزًا 
ــادرات اتفاقيتيـــن مـــع بنـــك  أبوظبـــي للصـ
ـــا،  التجـــارة والتنميـــة لشـــرق وجنـــوب أفريقي
حيـــث تهـــدف االتفاقيـــة األولـــى إلـــى فتـــح 
خـــط ائتمـــان بقيمـــة 110.2 مليـــون درهـــم 
تعـــاون  اتفاقيـــة  وقـــع  كمـــا  البنـــك،  مـــع 
لتعزيـــز التبـــادل التجـــاري بيـــن دولـــة اإلمـــارات 
ودول شـــرق وجنـــوب أفريقيـــا، وتســـاهم 
االتفاقيتيـــن إلـــى تشـــجيع ودعـــم المصدريـــن 
ــاق أعمالهـــم فـــي  ــيع نطـ اإلماراتييـــن لتوسـ

األســـواق األفريقيـــة الرئيســـية.

ــًا  ــادرات قرضـ ــي للصـ ــب أبوظبـ ــدم مكتـ قـ
الـــري  وأنظمـــة  لألنابيـــب  جنـــان  لشـــركة 
بقيمـــة 22 مليـــون درهـــم لتمويـــل اســـتيراد 
المـــادة الخـــام “البوليمـــرات” والمنتجـــة مـــن 
قبـــل شـــركة أبوظبـــي للدائـــن البالســـتيكية 
تصنيـــع  فـــي  الســـتخدامها  وذلـــك  بـــروج 
الالزمـــة ألكبـــر  البالســـتيكية  الـــرّي  أنابيـــب 
الســـكر  إلنتـــاج  صناعـــي  زراعـــي  مشـــروع 

فـــي مصـــر.

أبرز نشاطات مكتب أبوظبي للصادرات

مذكرات التفاهم
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شـــارك مكتـــب أبوظبـــي للصـــادرات مـــع شـــركائه االســـتراتيجيين فـــي مكتـــب تنميـــة الصناعـــة و دائـــرة التنميـــة 
االقتصاديـــة عجمـــان النـــدوات االفتراضيـــة وورش العمـــل التـــي تـــم تنظيمهـــا بهـــدف تعريـــف الشـــركات اإلماراتيـــة 
ـــرة التـــي يوفرهـــا الشـــركاء لهـــم، بمـــا يســـاهم  ـــل المبتك ـــول التموي ـــة وحل ـــات اآلمن ـــا خدمـــات التمويـــل والضمان بمزاي

فـــي تعزيـــز تنافســـية صادراتهـــم للنفـــاذ إلـــى األســـواق العالميـــة.

الندوات وورش العمل واالجتماعات

دعمـــًا لتوحيـــد الجهـــود الوطنيـــة وقـــع مكتـــب 
ــع  ــاون مـ ــة تعـ ــادرات اتفاقيـ ــي للصـ أبوظبـ
دائـــرة التنميـــة االقتصاديـــة إلمـــارة عجمـــان، 
تهـــدف إلـــى دعـــم الشـــركات الوطنيـــة فـــي 
عجمـــان وتعزيـــز قدرتهـــا التنافســـية لتمكينهـــا 
مـــن توســـيع نطـــاق أنشـــطتها التصديريـــة 
العالميـــة،  األســـواق  إلـــى  للوصـــول 
وزيـــادة مســـاهمتها فـــي الناتـــج المحلـــي 
ـــة  ـــي لإلمـــارة بمـــا يتماشـــى مـــع رؤي اإلجمال
واســـتراتيجية دولـــة اإلمـــارات الهادفـــة الـــى 

ــادي. ــوع االقتصـ ــز التنـ تعزيـ

ـــة  ـــي للصـــادرات اتفاقي ـــب أبوظب وقـــع مكت
تعـــاون مـــع مصـــرف اإلمـــارات للتنميـــة، 
ــتركة  ــة المشـ ــود الوطنيـ ــز الجهـ بهـــدف تعزيـ
تدعـــم  مبتكـــرة  تمويليـــة  حلـــول  وتوفيـــر 
صـــادرات الشـــركات اإلماراتيـــة، والمســـاهمة 
والخدمـــات  الســـلع  تنافســـية  زيـــادة  فـــي 
ـــة،  ـــة للتواجـــد فـــي األســـواق العالمي الوطني
وذلـــك فـــي إطـــار فـــي إطـــار دعـــم وتحقيـــق 
مســـتهدفات اســـتراتيجية دولـــة اإلمـــارات 
االقتصـــاد  ونمـــو  تنويـــع  إلـــى  الهادفـــة 

المحلـــي.

مـــع  المشـــترك  التعـــاون  آفـــاق  لتوســـيع 
ــي  ــب أبوظبـ ــع مكتـ ــة، وقـ ــات الوطنيـ الجهـ
غرفـــة  مـــع  تعـــاون  اتفاقيـــة  للصـــادرات 
تجـــارة وصناعـــة رأس الخيمـــة بهـــدف توحيـــد 
لتنميـــة  الجهـــود  توحيـــد  بهـــدف  الجهـــود 
قطـــاع الصـــادرات وتعزيـــز قطـــاع الصـــادرات 
ـــة فـــي  ـــز تنافســـية الشـــركات اإلماراتي وتعزي
إمـــارة رأس الخيمـــة، وتوفيـــر التســـهيالت 
االئتمانيـــة والســـبل اآلمنـــة التـــي تمكنهـــم 
مـــن الدخـــول ألســـواق عالميـــة جديـــدة، بمـــا 
يســـهم فـــي انتعـــاش االقتصـــاد الوطنـــي.
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احتفـــى مكتـــب أبوظبـــي للصـــادرات بالذكـــرى الســـنوية الثانيـــة علـــى تأسيســـه، والـــذي جـــاء انســـجامًا 
مـــع اســـتراتيجيات الدولـــة الراميـــة إلـــى تعزيـــز تنويـــع االقتصـــاد الوطنـــي واســـتدامته، حيـــث يعمـــل 
)أدكـــس( علـــى توفيـــر الحلـــول التمويليـــة المالئمـــة لدعـــم قطـــاع الصـــادرات وتمكيـــن المصدريـــن 

اإلماراتييـــن مـــن توســـيع نطـــاق أعمالهـــم وفتـــح آفـــاق جديـــدة لهـــم فـــي األســـواق الدوليـــة.

نّظـــم مكتـــب أبوظبـــي للصـــادرات نـــدوة افتراضيـــة للشـــركات والمصانـــع اإلماراتيـــة العاملـــة ضمـــن 
قطـــاع الصناعـــة والتصديـــر، واســـتعرض خاللهـــا الحلـــول التمويليـــة التـــي يقدمهـــا )أدكـــس( والتـــي مـــن 
ـــة وتعـــزز مـــن تنافســـيتها وتواجدهـــا فـــي األســـواق  ـــة صـــادرات الشـــركات الوطني شـــأنها تدعـــم تنمي

العالميـــة.

الخدمات والحلول التمويلية لتنمية صادرات الشركات اإلماراتية

عقـــدت اللجنـــة التنفيذيـــة لمكتـــب أبوظبـــي للصـــادرات اجتماعهـــا لعـــام 2021، حيـــُث تمـــت الموافقـــة 
علـــى تخصيـــص ميزانيـــة بقيمـــة 735 مليـــون درهـــم لدعـــم العمليـــات التمويليـــة لمكتـــب )أدكـــس(، 
ـــة وضمـــان  ـــة، ودعـــم نمـــو الشـــركات اإلماراتي ـــز تنافســـيته الصـــادرات الوطني والمســـاهمة فـــي تعزي

ـــي واســـتدامته. ـــى نمـــو االقتصـــاد الوطن ـــًا عل ـــا، بمـــا ينعكـــس ايجاب اســـتمرارية أعماله
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- مبادرات قطاع الطاقة المتجددة

- مشاريع الطاقة المتجددة 
االستراتيجية

- مؤتمر األمم المتحدة للتغير 
المناخي

-  مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية 
لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة 

بالتعاون مع الوكالة الدولية 
للطاقة المتجددة “آيرينا”

-  صندوق الشراكة بين دولة 
اإلمارات ودول جزر البحر الكاريبي 

لدعم مشاريع الطاقة المتجددة

5
قطاع الطاقة 

المتجددة
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مبادرات قطاع الطاقة المتجددة 
مواصلـــًة لمســـيرة الجهـــود الرائـــدة لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وإســـهاماتها اإليجابيـــة فـــي مواجهـــة ظاهـــرة 
التغّيـــر المناخـــي، يعمـــل صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة علـــى تعزيـــز تلـــك الجهـــود التـــي تتوافـــق مـــع الهـــدف الســـابع 
مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 2030 مـــن حيـــث ضمـــان حصـــول الجميـــع علـــى خدمـــات الطاقـــة الحديثـــة الموثوقـــة 
ــاخ  ــر المنـ ــة للتصـــدي لتغّيـ ــراءات عاجلـ ــاذ إجـ ــل باتخـ ــر والمتمثـ ــورة، والهـــدف الثالـــث عشـ ــة ميسـ ــتدامة بتكلفـ والمسـ
ـــة،  ـــة العالمّي ـــزام بأفضـــل الممارســـات البيئي ـــة، وااللت ـــادرات النوعّي ـــى إطـــالق المب ـــدوق عل ـــث حـــرص الصن ـــاره. حي وآث
وتوظيـــف التقنيـــات والحلـــول المبتكـــرة، التـــي مـــن شـــأنها تعزيـــز كفـــاءة اإلنتـــاج مـــن مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة، كمـــا 
ـــاء للـــدول  ـــر إمـــدادات آمنـــة ومســـتدامة مـــن الكهرب عمـــل الصنـــدوق علـــى تنفيـــذ وتطويـــر مشـــاريع اســـتراتيجية لتوفي
المســـتفيدة مـــن نشـــاطه التنمـــوي، بمـــا يســـاهم فـــي تحســـين جـــودة الحيـــاة والوصـــول إلـــى بيئـــة نظيفـــة خاليـــة مـــن 
االنبعاثـــات الكربونيـــة، ويواصـــل الصنـــدوق جهـــوده الدؤوبـــة مـــع الجهـــات والشـــركات الوطنّيـــة والمنظمـــات العالميـــة 
ــة  ــرٍص داعمـ ــا إلـــى فـ ــة وتحويلهـ ــاع الطاقـ ــه قطـ ــات التـــي تواجـ ــة التحديـ ــع الدولـــي فـــي مواجهـ ــاندة المجتمـ لمسـ

ـــال القادمـــة. ـــر ازدهـــارًا لألجي ـــة المســـتدامة بمـــا يضمـــن مســـتقباًل أفضـــل وأكث ـــق مســـيرة التنمي لتحقي

جهود الصندوق المحلية 
ـــة اإلمـــارات  ـــة التـــي تطلقهـــا دول ـــادرات الوطني ـــًا لالســـتراتيجيات والمب ـــة داعمـــًا جوهري يعـــد صنـــدوق أبوظبـــي للتنمي
العربيـــة المتحـــدة، وتماشـــيًا مـــع “رؤيـــة اإلمـــارات 2021” و “اســـتراتيجية التنميـــة الخضـــراء” و “المبـــادرة االســـتراتيجية 
للحيـــاد المناخـــي 2050” وضـــع الصنـــدوق ضمـــن أهدافـــه وأولوياتـــه االســـتراتيجية دعـــم االســـتراتيجيات والمبـــادرات 
الوطنّيـــة لتظـــل دولـــة اإلمـــارات نموذجـــًا عالميـــًا رائـــدًا فـــي هـــذا القطـــاع الهـــام، والتـــي تخـــدم جميعهـــا أهدافـــًا رئيســـية 
تتمحـــور فـــي الحفـــاظ علـــى بيئـــة مســـتدامة تدعـــم النمـــو االقتصـــادي، وتعـــزز مـــن اســـتخدام مصـــادر الطاقـــة النظيفـــة 

فـــي مختلـــف القطاعـــات بهـــدف صـــون النظـــم البيئيـــة ورفـــع جـــودة الحيـــاة فـــي الدولـــة.

ولالســـتثمار األمثـــل فـــي مصـــادر الطاقـــة المســـتقبلية، وضمـــان التكامـــل علـــى المســـتوى الوطنـــي، حـــرص الصنـــدوق 
ـــدة فـــي مجـــال الطاقـــة المتجـــّددة، مـــن خـــالل وضـــع خطـــط  ـــة الرائ ـــد وتكثيـــف جهـــوده مـــع الجهـــات الوطني علـــى توحي
مشـــتركة لتعزيـــز مقومـــات اســـتخدام أنظمـــة ذكيـــة ومبتكـــرة إلنتـــاج الطاقـــة مـــن مصـــادر نظيفـــة تســـاهم فـــي خفـــض 
معـــدل انبعـــاث الغـــازات الدفيئـــة، وامتـــدت تلـــك الجهـــود الوطنيـــة إلـــى المســـاهمة فـــي تمويـــل ودعـــم الشـــركات 
اإلماراتيـــة ومنحهـــا الثقـــة والفـــرص الواعـــدة لتنفيـــذ وتطويـــر المشـــاريع االســـتراتيجية للطاقـــة محليـــًا وعالميـــًا، وذلـــك 
ســـعيًا لتعزيـــز توجهـــات دولـــة اإلمـــارات بالتواجـــد فـــي طليعـــة الـــدول المتقدمـــة فـــي اســـتخدام الحلـــول والممارســـات 
المبتكـــرة التـــي تدعـــم اســـتخدام مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة مـــن أجـــل تعزيـــز القـــدرة التنافســـية واالســـتدامة علـــى 

مختلـــف األصعـــدة.

مشاريع مستدامة
 في مواجهة التحّديات

المناخّية

• وشـــركة 	 “الصنـــدوق”  بيـــن  مشـــترك  مشـــروع 
وشـــركة  الشـــارقة،  لحكومـــة  التابعـــة  “بيئـــة” 

“مصـــدر”. المســـتقبل  لطاقـــة  أبوظبـــي 

• تعتبـــر أول محطـــة لتحويـــل النفايـــات إلـــى طاقـــة 	
فـــي دولـــة اإلمـــارات والثانيـــة مـــن نوعهـــا فـــي 

الشـــرق األوســـط. منطقـــة 

• إلـــى تطويـــر المشـــاريع 	 يهـــدف إنشـــاء المحطـــة 
المســـتدامة والصديقـــة للبيئـــة، مـــن خـــالل تقليـــل 
ـــر المعالجـــة والحـــد مـــن التخلـــص  ـــات غي ـــة النفاي كمي

ــة. ــات التقليديـ ــا فـــي المكبـ منهـ

• يســـاهم المشـــروع فـــي رفـــد جهـــود دولـــة اإلمـــارات 	
لتحقيـــق رؤيتهـــا بتفـــادي إرســـال النفايـــات الصلبـــة 

ـــات بنســـبة 75% فـــي عـــام 2021. إلـــى المكب

• تدشـــين مجّمـــع محمـــد بـــن زايـــد للطاقـــة الشمســـية 	
بـــاور”  “إيميـــا  شـــركة  وإدارة  بتطويـــر  توغـــو  فـــي 
اإلماراتيـــة والـــذي يعـــد أحـــد أكبـــر مشـــاريع الطاقـــة 

المتجـــددة فـــي غـــرب أفريقيـــا.

• يعـــد ضمـــن مبـــادرة دعـــم مشـــاريع الطاقـــة المتجـــددة 	
الوكالـــة  مـــع  بالتعـــاون  الصنـــدوق  أطلقهـــا  التـــي 

الدوليـــة للطاقـــة المتجـــددة “آيرينـــا”.

• المشـــروع الريـــادي ســـاهم فـــي المحافظـــة علـــى 	
والوقـــود  الفحـــم  علـــى  االعتمـــاد  وتقليـــل  البيئـــة 

الطاقـــة. لتوليـــد  الحيـــوي 

• ــي 	 ــة فـ ــة الوطنيـ ــة النظيفـ ــتراتيجية الطاقـ ــم اسـ يدعـ
توغـــو وطموحاتهـــا فـــي تزويـــد المناطـــق الريفيـــة 
بالطاقـــة الكهربائيـــة بنســـبة 50% بحلـــول عـــام 2025 

ــام 2030. ــول عـ ــل بحلـ ــكل كامـ وبشـ

 محطة تحويل النفايات إلى
طاقة في إمارة الشارقة

مجّمع محمد بن زايد للطاقة 
الشمسية في توغو

  124
مليون درهم

قيمة مساهمة الصندوق

 55
مليون درهم

قيمة التمويل

450 ألف طن
تفادي انبعاثات غاز ثاني 

أكسيد الكربون سنويًا

1 مليون طن
حجم الحد من االنبعاثات

الكربونية على مدى حياة 
المشروع

30
ميغاواط

الطاقة اإلنتاجية

تزويد المناطق الريفية
بالطاقة الكهربائية بنسبة

 %50 عام 2025

28 ألف
 منزل مستفيد من 
الطاقة الكهربائية

أكثر من•158•ألف
منزل وشركة تم تزويدهم 

بالكهرباء من مصادر 
مستدامة سنوًيا

300 ألف طن
حجم معالجة النفايات 

الصلبة سنويًا

حرق•37.5•طن
 من النفايات الصلبة 

في الساعة 

700
فرصة عمل للسكان 

في توغو
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جهود الصندوق العالمية 

يعد نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة أحد الركائز الرئيسة التي يدعمها صندوق أبوظبي للتنمية، 
ويندرج ضمن أهدافه التنموية الداعمة لنشر مشاريع مستدامة في مختلف الدول النامية، لذا حرص 
تعزيز  التي تساهم في  النوعّية  البرامج والمبادرات  الدولي في  المجتمع  الصندوق على مشاركة 
استخدام الطاقة المتجددة على نطاق عالمي، لضمان تلبية الطلب المتنامي على الطاقة وتأمين 

توفير الكهرباء بشكل آمن ومستدام للجميع. 

كما عمل الصندوق على عقد شراكات استراتيجية مع مختلف المنظمات الدولية والصناديق التنموية 
الممارسات  لتطبيق أفضل  والداعم  المشترك  العمل  تعزيز  الهام، وحرص على  القطاع  لدعم هذا 
العالمية وتبني التقنيات المبتكرة، وتطوير الحلول المستدامة من أجل مواجهة التحدّيات المناخّية، 

سعيًا لنشر الوعي بمشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز االستفادة منها في الدول النامية.

مشاريعنا االستراتيجية المستدامة
في قطاع الطاقة المتجددة

محطة تحويل النفايات إلى طاقة - المالديف

  1974
البدء بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة

4•مليار درهم
إجمالي تمويالت المشاريع في قطاع 

الطاقة المتجددة

51
مليون درهم

قيمة التمويل

52
عدد الدول المستفيدة

73
مجموع مشاريع الطاقة المتجددة الممولة من قبل الصندوق

 10%
تقليل حجم 

النفايات

6 اآلف
أسرة 

مستفيدة

إنتاج•1.5•ميغاواط
من الطاقة لتغذية الجزر من 
خالل حرق النفايات لتوليد 

الكهرباء وتحلية المياه

مزرعة الطاقة الشمسية - جزيرة رومانفيل, سيشيل
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محطة الطاقة الشمسية - كوبا

محطة للطاقة الشمسية - أرض الصومال

55•مليون درهم
قيمة التمويل

 29
مليون درهم

قيمة التمويل

19•ألف طن
حجم انخفاض 

انبعاثات غاز ثاني 
أكسيد الكربون سنويًا

إنتاج•15•ميغاواط
من الطاقة وتوفير 5.9 مليون 
لتر من الوقود االحفوري سنويًا

إنتاج•7•ميغاواط
الطاقة المنتجة

 تأمين الكهرباء ألكثر 

من•10 آالف منزل

تلبية احتياجات مناطق 
شمال وغرب المدينة 
من الطاقة الكهربائية

تلبية الطلب المتزايد على 
الكهرباء لمدينة بربرة البالغ 

تعدادها
50 ألف نسمة
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قمة األمم المتحدة
للمناخ “ كوب 26”

انسجامًا مع التزام دولة اإلمارات العربية المتحدة بتنسيق الجهود الوطنية الرامية للحد من تداعيات تغّير 
المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، ُشكِّل فريق من مختلف الجهات الحكومّية اإلماراتية للعمل على تحقيق 
رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز وترسيخ المكانة الرائدة لدولة اإلمارات في مجال العمل المناخي، حيُث عمل 
الدورة  اإلمارات في  دولة  لمشاركة  األمثل  التحضير  على  للتنمية  أبوظبي  الذي يضم صندوق  الفريق 
السادسة والعشرين لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )كوب 
26(، وتم استعراض المساهمة الفّعالة والبّناءة لدولة اإلمارات على مدار الخمسين عامًا الماضية وسجّلها 
الحافل باإلنجازات والمشاريع االستراتيجية المستدامة في مجال البيئة، ومبادراتها الرائدة في الحد من 
تداعيات تغّير المناخ، وبيان أثر تلك الجهود باالرتقاء بجودة الحياة وتعزيز استدامة األعمال وتحقيق عوائد 

اقتصادية واجتماعية، وخلق بيئة صحّية نظيفة لشعوب العالم.

اتفاقية األطراف في  الدول  مؤتمر  )28( من  الدورة  تستضيف   اإلمارات 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )كوب 28( في عام 2023

بفضل الرؤية االستباقية للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى 
مبادئ االستدامة في مختلف جوانب التنمية االقتصادية، وبجهود قيادتنا الرشيدة ودورها الريادي في 
المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، وبتضافر جهود مختلف الجهات اإلماراتية، استطاعت دولة 
اإلمارات أن تكسب ثقة العالم بإنجازاتها غير المسبوقة والتزامها بالعمل المشترك في هذا المجال، حيث 
جاءت موافقة المجتمع الدولي على استضافة دولة اإلمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة والعشرين 
28( في عام  المناخ )كوب  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير  من مؤتمر الدول األطراف في 
استعدادها  وتبرهن  المناخي،  العمل  مجال  في  النوعّية  بالمشاريع  الحافل  بذلك سجّلها  لتؤكد   2023
الستضافة العالم وأهمية مضاعفة الجهود إليجاد حلول فّعالة للحد من التحدّيات المناخّية بما يساهم 

في تحفيز االقتصاد، وبناء مستقبل أكثر استدامة لألجيال القادمة.
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أطلـــق صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة فـــي العـــام 2013 مبـــادرة لتمويـــل مشـــاريع الطاقـــة 
المتجـــددة بالتعـــاون مـــع الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة المتجـــددة )آيرينـــا(، حيـــث تعهـــد 
ـــرة بواقـــع  ـــون دوالر أمريكـــي لفت ـــم قـــروض ميّســـرة بقيمـــة 350 ملي ـــدوق بتقدي الصن
ــتهدفاتها  ــق مسـ ــي تحقيـ ــادرة فـ ــت المبـ ــة. ونجحـ ــكل دورة تمويليـ ــون دوالر لـ 50 مليـ
ــة مـــن  ــر الطاقـ ــا” لتوفيـ ــاء فـــي “آيرينـ ــاعدة الـــدول الناميـــة األعضـ ــة إلـــى مسـ الراميـ
ـــم المشـــاريع  ـــى تقيي ـــا” عل ـــدوق وبالتعـــاون مـــع “آيرين مصـــادر مســـتدامة. عمـــل الصن
المقدمـــة بنـــاًء علـــى األســـس والمعاييـــر المحـــددة عـــن طريـــق لجنـــة مـــن الخبـــراء 
ــى  ــا تولـ ــة، كمـ ــالت المتاحـ ــن التمويـ ــى مـ ــتفادة المثلـ ــان االسـ ــاريين لضمـ واالستشـ
ـــل المشـــروعات. ـــى المســـاهمة فـــي تموي ـــة عل ـــدوق إصـــدار الموافقـــات النهائي الصن

وفـــي العـــام 2020، تـــم اإلعـــالن عـــن مشـــاريع الـــدورة التمويليـــة الســـابعة واألخيـــرة  
بعـــد اســـتكمال الـــدورات التمويليـــة والتعّهـــدات التـــي تـــم اإلعـــالن عنهـــا عنـــد إطـــالق 
المبـــادرة. ويواصـــل الصنـــدوق بالتعـــاون مـــع )آيرينـــا( متابعـــة المشـــاريع قيـــد التنفيـــذ 

وفـــق أعلـــى المعاييـــر واالشـــتراطات العالميـــة فـــي مجـــال الطاقـــة المتجـــددة.

مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية 
لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة 

بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة “آيرينا”

88
آلف فرصة

عمل

350
مليون دوالر
قيمة المبادرة

2013
انطالق
المبادرة

265
ميغا واط

إجمالي الطاقة المنتجة

4.5
مليون نسمة

إجمالي المستفيدين من المبادرة

21
دولة

مستفيدة

7
دورات تمويلية

تم تنفيذها

26
عدد المشاريع الممولة
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مبادرة الصندوق لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة 

بالتعاون مع  “آيرينا”

القدرة اإلنتاجيةالتكنولوجياالدولةالسنة
)ميغاواط(

 قيمة التمويل 
)مليون دوالر أمريكي(

0.56الطاقة من النفايات مالديف2014

49هجين شمسية مالي2014

15طاقة الرياحموريتانيا2014

69طاقة شمسية سيراليون2014

4.515طاقة كهرومائية األرجنتين2015

1515طاقة شمسية كوبا2015

1515الحرارة الجوفية سانت فنسنت والغرينادين2015

19.515هجين شمسية / رياحأنتيغوا وبربودا2016

3.610طاقة شمسية بوركينا فاسو2016

213طاقة شمسية السنغال2016

4.611هجين شمسية جزر مارشال2017

2.110طاقة شمسية النيجر2017

58.5طاقة شمسيةسيشل2017

1515طاقة كهرومائية جزر سليمان2017

1010طاقة شمسية موريشيوس2018

5.28طاقة شمسية غايانا2019

2.115طاقة كهرومائية ليبيريا2019

508طاقة شمسية توغو2019

9.115هجين طاقة شمسية / رياحأنتيغوا وبربودا2020

35.5طاقة شمسيةبوركينا فاسو2020

6.115طاقة شمسية تشاد2020

14.320طاقة شمسيةكوبا2020

1.514الطاقة من النفايات مالديف2020

5010الطاقة من النفايات نيبال2020

1015طاقة شمسيةسانت لوسيا2020

610طاقة شمسيةسانت فنسنت والغرينادين2020

محطة الرياح - جزر ساموا
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ـــح الخاصـــة بقطـــاع الطاقـــة المتجـــددة فـــي دول  ـــادرات المن تعـــد أحـــد أهـــم مب
جـــزر البحـــر الكاريبـــي، وهـــي مبـــادرة مشـــتركة بيـــن كٍل مـــن وزارة الخارجيـــة 
والتعـــاون الدولـــي المعنيـــة بـــإدارة المبـــادرة، وصنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة 
الجهـــة الممولـــة، وشـــركة أبوظبـــي لطاقـــة المســـتقبل “مصـــدر” المســـؤولة 
ـــم  ـــُث ت ـــدول المســـتفيدة. حي ـــذ المشـــاريع بالتعـــاون مـــع حكومـــات ال عـــن تنفي
ــة  ــن الطاقـ ــاء مـ ــد الكهربـ ــة لتوليـ ــذ محطـ ــن تنفيـ ــام 2020 عـ ــي عـ ــالن فـ اإلعـ
ــاء  ــروع إنشـ ــن المشـ ــز، ويتضمـ ــي بليـ ــة فـ ــرى ريفيـ ــي ثـــالث قـ ــددة فـ المتجـ
الكهروضوئيـــة ووقـــود  الطاقـــة الشمســـية  محطـــة هجينـــة تعتمـــد علـــى 
الديـــزل، مـــزودة بنظـــام بطاريـــة لتخزيـــن الطاقـــة، ويعـــد المشـــروع أكبـــر اســـتثمار 
مـــن نوعـــه فـــي مجـــال الطاقـــة المتجـــددة علـــى مســـتوى المنطقـــة. وحققـــت 
المبـــادرة منـــذ اإلعـــالن عـــن انطالقهـــا فـــي عـــام 2017 نتائـــج متقدمـــة فـــي 
نســـب إنجـــاز بعـــض المشـــاريع، كمـــا تـــم تدشـــين ثالثـــة مشـــاريع للطاقـــة 
ــزر الباهامـــا،  ــة األولـــى فـــي كل مـــن جـ ــدورة التمويليـ الشمســـية ضمـــن الـ
وبربـــادوس، وســـانت فنســـنت وغريناديـــن، حيـــث تتميـــز تلـــك المشـــاريع 
بقدرتهـــا علـــى التكيـــف مـــع الظـــروف المناخيـــة فـــي تلـــك الجـــزر، وتبلـــغ القـــدرة 
اإلنتاجيـــة اإلجماليـــة للمشـــاريع الثالثـــة 2.35 ميغـــاواط مـــن الطاقـــة. وتســـاهم 
المشـــاريع الممولـــة ضمـــن المبـــادرة فـــي الحـــد مـــن التحديـــات التـــي تســـببها 
ظاهـــرة التغيـــر المناخـــي، وتعزيـــز أمـــن الطاقـــة للجـــزر علـــى المـــدى البعيـــد، 
إلـــى جانـــب توفيـــر بيئـــة مناســـبة تســـاعد علـــى اســـتقطاب المزيـــد مـــن 

االســـتثمارات وخلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة لســـكان تلـــك الجـــزر. 

صندوق الشراكة بين دولة اإلمارات 
ودول جزر البحر الكاريبي لدعم مشاريع 

الطاقة المتجددة

50
مليون دوالر

قيمة المبادرة

16 
جزيرة مستفيدة

3
دورات تمويلية

2017  
انطالق المبادرة

9.43
ميغاواط

إجمالي الطاقة 
المنتجة
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األحداث 
والفعاليات

-  االتفاقيات ومذكرات التفاهم

-  اجتماع البنك اآلسيوي لالستثمار 
في البنية التحتية

-  األنشطة والمبادرات

6
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ــة  ــة بقيمـ ــروط تفضيلّيـ ــاًل بشـ ــركة بلـــووم للتعليـــم تمويـ ــة يمنـــح شـ صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـ
ـــام 2020  ـــدوق ع ـــادرة التـــي أطلقهـــا الصن ـــك فـــي إطـــار المب ـــون درهـــم، وذل مـــا يقـــارب 53 ملي
والهادفـــة إلـــى دعـــم الشـــركات اإلماراتيـــة ضمـــن القطاعـــات الحيويـــة بقيمـــة “مليـــار درهـــم”، 
لمســـاندتهم علـــى اســـتدامة أعمالهـــم وتعزيـــز وضعهـــم المالـــي، وتمكينهـــم مـــن تجـــاوز 
ــي. ــاد الوطنـ ــم لالقتصـ ــم الداعـ ــد- 19 ” وأداء دورهـ ــة “كوفيـ ــا جائحـ ــي فرضتهـ ــات التـ التحديـ

وّقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقيتين مع حكومة تركمانستان، تتضمن:

األولـــى تمويـــل إنشـــاء مطـــار فـــي مدينـــة جبيـــل فـــي منطقـــة البلقـــان بتكلفـــة تبلـــغ 275 
ـــز مســـارات  ـــة للمطـــارات وتعزي ـــة التحتي ـــون درهـــم، ويهـــدف المشـــروع إلـــى تحســـين البني ملي
النقـــل الجـــوي اإلقليمـــي بيـــن دول وســـط آســـيا، وكذلـــك توفيـــر خدمـــات نقـــل جيـــدة قـــادرة 
علـــى جـــذب االســـتثمارات فـــي مدينـــة جبيـــل بشـــكل خـــاص، وإقليـــم البلقـــان فـــي تركمانســـتان.

والثانيـــة تمويـــل إنشـــاء محطـــة للطاقـــة الهجينـــة بســـعة 10 ميغـــاواط وبتكلفـــة تبلـــغ 92 مليـــون 
درهـــم، ويســـاهم المشـــروع فـــي توفيـــر بدائـــل الطاقـــة النظيفـــة لتلبيـــة احتياجـــات الســـكان 
ــتراتيجيين  ــروعين االسـ ــاهم المشـ ــتدامة، ويسـ ــاء المسـ ــن الكهربـ ــير مـ ــن أسـ ــدة ألتيـ ــي بلـ فـ
ـــة فـــي تركمانســـتان، وســـيعمالن علـــى تحســـين جـــودة حيـــاة الســـكان  فـــي تحقيـــق نقلـــة نوعّي

ـــرة النمـــو االقتصـــادي. وتســـريع وتي

مـــّول صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة وبالتعـــاون مـــع هيئـــة الهـــالل األحمـــر اإلماراتـــي برنامـــج أم 
ــزر القمـــر بقيمـــة 35 مليـــون درهـــم، ويهـــدف البرنامـــج  ــاريع التنمويـــة فـــي جـ ــارات للمشـ اإلمـ
ـــم والصحـــة والزراعـــة،  ـــة تشـــمل قطاعـــات متنوعـــة كالتعلي ـــة ريادي ـــذ 7 مشـــاريع تنموي إلـــى تنفي
حيـــُث تســـاهم المشـــاريع التـــي تخـــدم أكثـــر مـــن 360 ألـــف شـــخص بتعزيـــز التنميـــة االقتصاديـــة 

واالجتماعيـــة لســـكان جـــزر القمـــر ورفـــع كفـــاءة الخدمـــات وتحســـين جـــودة حيـــاة الســـكان.

اتفاقية لدعم 
شركة بلووم 

للتعليم

اتفاقيتان 
مع حكومة 
تركمانستان

برنامج 
أم اإلمارات 

للمشاريع 
التنموية في 

جزر القمر

االتفاقيـات ومذكرات التـفاهـم

صندوق أبوظبي للتنمية - التقرير السنوي 2021 109صندوق أبوظبي للتنمية - التقرير السنوي 2021 108



اتفاقيـــة  للتنميـــة  أبوظبـــي  صنـــدوق  وقـــع 
قـــرض مـــع حكومـــة روانـــدا لتمويـــــل مشـــروع 
روبنغيـــرا  مدينتـــي  بيـــن  يصـــل  طريـــق 
درهـــم،  مليـــون   55.1 بقيمـــة  وموهانجـــــا 
ويتكـــــون المشـــروع البالـــغ طولـــه 61 كيلـــو متـــرًا 
مـــن ثالثـــة مقاطـــع رئيســـية ممتـــدة بيـــن عـــدد 
مـــن المـــدن، ويســـاهم فـــي تســـهيل وصـــول 
الســـكان إلـــى الخدمـــات االجتماعيـــة والصحيـــة 

والتعليميـــة فـــي البـــالد، وتعزيـــز كفـــاءة حركـــة 
التجــــــاري  النقــــل  ودعـــم  والمـــرور،  السيــــــر 
جانبــــ  إلـــى  المجــــاورة،  والـــدول  راونـــدا  بيـــن 
األخـــرى  االقتصاديـــة  القطاعـــات  دور  تعزيـــز 
كالزراعـــة والســـياحة، األمـــر الـــذي ســـينعكس 
االقتصاديـــة  التنميـــة  تحقيـــق  علـــى  ايجابـــًا 

لروانـــدا. واالجتماعيـــة 

مذكـــرة  للتنميـــة  أبوظبـــي  صنـــدوق  وّقـــع 
بشـــأن  الموريتانيـــة  الحكومـــة  مـــع  تفاهـــم 
تمويـــل إنشـــاء مصنـــع للثلـــج وتطويـــر مرافـــق 
مينـــاء تانيـــت للصيـــد فـــي موريتانيـــا بقيمـــة 
23.8 مليـــون درهـــم، ويســـاهم المشـــروع فـــي 
للمينـــاء،  التشـــغيلية  العمليـــات  كفـــاءة  رفـــع 
واالرتقـــاء بنوعيـــة الخدمـــات الخاصـــة بمعالجـــة 

وصـــول  المشـــروع  يعـــزز  كمـــا  األســـماك، 
الصياديـــن إلـــى األســـواق المحليـــة والعالميـــة، 
عـــن طريـــق توفيـــر مخـــازن تبريـــد، ووحـــدات 
المشـــروع  يدعـــم  كمـــا  الســـريع،  للتجميـــد 
صـــادرات الثـــروة الســـمكية ويعـــزز مـــن مســـيرة 
التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة لموريتانيـــا.

مع  اتفاقية  للتنمية  أبوظبي  صندوق  أبرم 
حكومة غينيا لتمويل مشروع تطوير تقاطعات 
بقيمة  كوناكري  العاصمة  رئيسية في  وطرق 
95.4 مليون درهم، ويتضمن المشروع إنشاء 
باإلضافة  وأنفاق  ودوارات  علوية  تقاطعات 
المرور  حركة  لتسهيل  طريقين  تأهيل  إلى 
المختلفة  المناطق  وإلى  من  الركاب  ونقل 

المدينة  وسط  وربط  الغينية،  العاصمة  في 
ويساهم  األخرى،  الحضرية  المناطق  مع 
لغينيا  التنموية  األجندة  دعم  في  المشروع 
وتحسين البنية التحتية الخاصة بشبكة الطرق 

والمواصالت.

مع  اتفاقية  للتنمية  أبوظبي  صندوق  أبرم 
تطوير  مشروع  لتمويل  ليسوتو  مملكة 
“بوتا  منطقة  في  المياه  شبكات  منظومة 
73.4 مليون درهم، ويتضمن  بوتي” بقيمة 
للمياه على نهر  المشروع تشييد حاجز ومأخذ 
“هولولو” بسعة 76 ألف متر مكعب، ومحطة 
 45 تبلغ حوالي  المياه بقدرة  لمعالجة وتنقية 
ألف مترًا مكعب يوميًا، كما يشمل المشروع 

25 محطة ضخ و42 خزان مياه لسكان  إنشاء 
انخفاض  على  المشروع  ويعمل  المنطقة، 
المياه  تلّوث  عن  الناتجة  األمراض  معّدل 
المياه  توفير  بنسبة %50، مما يساهم في 
احتياجات  لتلبية  النظيفة من مصادر موثوقة 
ليسوتو  لمملكة  الصناعي  والقطاع  السكان 

حتى عام 2045.

اتفاقيــة 
قرض مع 

حكومـــة رواندا

مذكرة تفاهم 
مع الحكومة 

الموريتانية

اتفاقية مع 
حكومة غينيا

اتفاقية مع 
مملكة 
ليسوتو
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ــن  ــر مـ ــاون يوفـ ــة تعـ ــان اتفاقيـ ــة يوّقعـ ــارات للتنميـ ــرف اإلمـ ــة ومصـ ــي للتنميـ ــدوق أبوظبـ صنـ
ــا المصـــرف حلـــواًل تمويليـــة ومصرفيـــة مبتكـــرة وضمانـــات للقـــروض وبرامـــج لإلقـــراض  خاللهـ
المشـــترك لصالـــح الشـــركات الوطنيـــة المســـتفيدة مـــن تمويـــالت الصنـــدوق ضمـــن قطاعـــات 

ــاد الوطنـــي. ــا يســـاهم فـــي اســـتدامة أعمالهـــم الداعمـــة لنمـــو االقتصـ حيويـــة، بمـ

أبـــرم صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة اتفاقيـــة مـــع حكومـــة المالديـــف لتمويـــل مشـــروع إنشـــاء محطـــة 
لتحويـــل النفايـــات إلـــى طاقـــة فـــي جزيـــرة أدو بقيمـــة 51.4 مليـــون درهـــم، حيـــث ســـتعمل المحطـــة 
علـــى توفيـــر 1.5 ميغـــاواط مـــن الطاقـــة المتجـــددة المنتجـــة مـــن حـــرق النفايـــات مـــن خـــالل إنشـــاء 
وحـــدة إلدارة تحويـــل النفايـــات وتوليـــد الكهربـــاء وتحليـــة الميـــاه، ويســـاهم المشـــروع فـــي تقليـــل 

حجـــم النفايـــات بنســـبة 10 % وتزويـــد أكثـــر مـــن 6 آالف أســـرة بالطاقـــة الكهربائيـــة النظيفـــة.

اتفاقية تعاون 
مع مصرف 

اإلمارات 
للتنمية

اتفاقية 
مع حكومة 

المالديف

وّقـــع صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة ثـــالث مذكـــرات تفاهـــم مـــع حكومـــة تركمانســـتان تهـــدف إلـــى 
تعزيـــز العالقـــات الثنائيـــة وســـبل تنميتهـــا فـــي المجـــال التنمـــوي واالســـتثماري، وتتضمـــن 
المذكـــرات إنشـــاء شـــركة اســـتثمارية مشـــتركة، ودراســـة إمكانيـــة االســـتثمار فـــي إنشـــاء مجمـــع 
ــة  ــة النظيفـ ــة فـــي قطاعـــي الطاقـ ــاريع تنمويـ ــة تمويـــل مشـ ــة، ودراسـ ــات الكيماويـ للصناعـ

والنقـــل الجـــوي.

ثالث مذكرات 
تفاهم مع 

حكومة 
تركمانستان
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مناقشات تترجم التطلعات المستقبليةأول استضافة في منطقة الشرق األوسط

محطاٌت هامة 
قبل انطالق الحدث

تحـــت رعايـــة صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب رئيـــس الدولـــة، رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي “رعـــاه اللـــه”، ترأســـت دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة االجتمـــاع الســـنوي 
الســـادس لمجلـــس محافظـــي البنـــك اآلســـيوي لالســـتثمار فـــي البنيـــة التحتيـــة “AIIB” والـــذي أقيـــم 
بشـــكل افتراضـــي “عـــن بعـــد” خـــالل الفتـــرة مـــن 26-28 أكتوبـــر 2021 بمشـــاركة 103 دول مـــن أعضـــاء 
البنـــك والشـــركاء االســـتراتيجيين، تحـــت شـــعار “نســـتثمر اليـــوم لمســـتقبل مشـــرق” وتعـــد هـــذه أول 
اســـتضافة فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، وتعتبـــر دولـــة اإلمـــارات هـــي أحـــد األعضـــاء المؤسســـين 

للبنـــك اآلســـيوي لالســـتثمار فـــي البنيـــة التحتيـــة.

تضّمـــن جـــدول أعمـــال االجتمـــاع الســـنوي الســـادس لمجلـــس محافظـــي البنـــك اآلســـيوي 
لالســـتثمار فـــي البنيـــة التحتيـــة مناقشـــة مواضيـــع متعـــددة ذات أهميـــة قصـــوى علـــى المســـتوى 

العالمـــي، وتمحـــورت حـــول إنشـــاء بنيـــة تحتيـــة للمســـتقبل، والتمويـــل األخضـــر.

 ودور البنـــوك العالمّيـــة متعـــددة األطـــراف مـــن المســـاهمة فـــي دعـــم المشـــاريع القائمـــة علـــى 
المبـــادئ البيئيـــة واالجتماعيـــة والحوكمـــة، والبنـــى التحتيـــة المرنـــة لقطـــاع الرعايـــة الصحّيـــة، 

وقطـــاع البنيـــة التحتّيـــة مـــا بعـــد “كوفيـــد_19”.
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  حكومـــة  وّقعـــت 
اســـتضافة  بشـــأن  تفاهـــم  مذكـــرة  المتحـــدة 
الدولـــة االجتمـــاع الســـنوي الســـادس لمجلـــس 
البنـــك اآلســـيوي لالســـتثمار فـــي  محافظـــي 
البنيـــة التحتيـــة، وتعتبـــر رئاســـة اإلمـــارات للحـــدث 
ــة الشـــرق األوســـط. هـــي األولـــى فـــي منطقـ

نظمـــت دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
اآلســـيوي  البنـــك  مـــع  افتراضيـــة  نـــدوة 
ـــم  ـــث ت ـــة، حي ـــة التحتي لالســـتثمار فـــي البني
الشـــراكة  علـــى أهميـــة  الضـــوء  تســـليط 
االســـتراتيجية بيـــن الطرفيـــن ودور دولـــة 
اإلمـــارات الداعـــم لرؤيـــة وأهـــداف البنـــك.

4 أغسطس 132021 يوليو 2021
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افتتـــح صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب رئيـــس الدولـــة، رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
ـــك اآلســـيوي لالســـتثمار  ـــه”، االجتمـــاع الســـنوي الســـادس لمجلـــس محافظـــي البن ـــاه الل ـــي “رع ـــم دب حاك
فـــي البنيـــة التحتيـــة وألقـــى كلمتـــه الرئيســـية مرحبـــًا برئيـــس وأعضـــاء البنـــك والمحافظيـــن وكافـــة 
ـــق  ـــة اإلمـــارات للتعـــاون المســـتمر مـــع البنـــك بهـــدف تحقي المشـــاركين، وأكـــد ســـموه علـــى اســـتعداد دول
التنميـــة المســـتدامة، كمـــا ثّمـــن جهـــود البنـــك واإلنجـــازات التـــي حققهـــا خـــالل األعـــوام الســـابقة، كمـــا 
ألقـــى معالـــي/ د. ســـلطان أحمـــد الجابـــر – وزيـــر الصناعـــة والتكنولوجيـــا المتقدمـــة، محافـــظ دولـــة اإلمـــارات 
لـــدى البنـــك، رئيـــس مجلـــس المحافظيـــن، رئيـــس االجتمـــاع الســـنوي كلمتـــه التـــي رّحـــب فيهـــا بالمشـــاركين، 
ــك،  ــتراتيجية للبنـ ــداف االسـ ــم األهـ ــارات بدعـ ــة اإلمـ ــه دولـ ــذي لعبتـ ــادي الـ ــدور الريـ ــن الـ ــه عـ ــًا معاليـ معربـ
والمســـاهمة بارتقـــاء دول آســـيا وتمكينهـــا مـــن تحقيـــق أجندتهـــا التنمويـــة بمـــا يســـاهم فـــي تحقيـــق 

التنميـــة االقتصاديـــة المســـتدامة لتلـــك الـــدول.

ــاذج  ــم نمـ ــائل دعـ ــة وسـ ــا مناقشـ ــم خاللهـ ــوق أبوظبـــي العالمـــي، وتـ ــر سـ ــدوة فـــي مقـ ــم النـ ــم تنظيـ تـ
ـــدة،  ـــة الجدي ـــى التحتي ـــن االســـتثمارات للبن ـــن العـــام والخـــاص، وتأمي ـــدة لشـــراكات القطاعي ـــل الجدي التموي
وســـبل التعـــاون عبـــر الحـــدود للدفـــع بجهـــود تمويـــل البنيـــة التحتيـــة واألطـــر التنظيميـــة والسياســـات الالزمـــة 
لتســـريع وتســـهيل االســـتثمار فـــي مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة الكبـــرى. شـــارك فـــي النـــدوة كل مـــن الســـيد 

ـــة لشـــؤون السياســـات ـــة التحتي ـــك اآلســـيوي لالســـتثمار فـــي البني ـــب رئيـــس البن ـــي ألكســـندر، نائ دان
واالســـتراتيجية، والســـيد نيـــال هانيغـــان، المديـــر المالـــي التنفيـــذي لشـــركة مصـــدر، والســـيد مـــارك 
كوتيـــس، الرئيـــس التنفيـــذي لســـلطة ســـوق أبوظبـــي العالمـــي، والســـيد طـــارق النصـــار، مســـاعد المديـــر 

العـــام فـــي صنـــدوق أوبـــك للتنميـــة الدوليـــة.

ــا لمناقشـــة البنيـــة التحتيـــة المســـتدامة،  اســـتقطبت اجتماعـــات الطاولـــة المســـتديرة التـــي تـــم تنظيمهـ
ـــة والمنظمـــات  ـــار المســـؤولين فـــي المؤسســـات المحلي ـــدول المشـــاركة وكب ـــرًا مـــن رؤســـاء ال حضـــورًا كبي
ـــا والدعـــم المقـــدم  ـــر أزمـــة كورون ـــُث تـــم تســـليط الضـــوء علـــى محوريـــن رئيســـيين وهمـــا “تأثي ـــة، حي الدولي
لمواجهـــة الجائحـــة”، والمحـــور اآلخـــر “التمويـــل األخضـــر والمســـتدام”. وشـــارك ســـعادة محمـــد ســـيف 
الســـويدي، مديـــر عـــام صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة، نائـــب محافـــظ الدولـــة لـــدى البنـــك، وبصفتـــه ممثـــل 
دولـــة اإلمـــارات فـــي االجتمـــاع الســـنوي للبنـــك، حيـــث أكـــد خـــالل كلمتـــه علـــى أهميـــة عقـــد الشـــراكات 
وتوحيـــد الجهـــود الدوليـــة لســـّد فجـــوة االســـتثمار فـــي البنيـــة التحتيـــة وتشـــجيع التمويـــل األخضـــر، والعمـــل 

علـــى دعـــم القضايـــا المناخّيـــة علـــى المـــدى البعيـــد لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة.

عقـــدت النـــدوة فـــي مقـــر الوكالـــة الدولّيـــة للطاقـــة المتجـــددة )آيرينـــا(، ورّكـــزت علـــى مناقشـــة قـــدرة دولـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي تشـــييد بنيـــة تحتيـــة مرنـــة فـــي جميـــع أنحـــاء المنطقـــة، مـــن خـــالل اعتمـــاد 
ــة  ــا اإليجابيـ ــذة وتأثيراتهـ ــتثمارية المتخـ ــرارات االسـ ــتعراض القـ ــم اسـ ــا تـ ــرة. كمـ ــدة ومبتكـ ــات جديـ تقنيـ
ــة المجتمعـــات وتحقيـــق  ــر المناخـــي، والمســـاهمة فـــي نهضـ ــة للمـــدى البعيـــد علـــى التغّيـ المنعكسـ
ــني،  ــوال الحوسـ ــورة نـ ــعادة الدكتـ ــدوة كل مـــن سـ ــارك فـــي النـ ــتدام. وشـ ــادي المسـ ــو االقتصـ النمـ
المنـــدوب الدائـــم لدولـــة اإلمـــارات لـــدى )آيرينـــا(، وســـعادة فاطمـــة محمـــد الشامســـي، المديـــر التنفيـــذي 
لسياســـة الطاقـــة، دائـــرة الطاقـــة، والســـيد يواكيـــم فـــون أمســـبيرج، المستشـــار الخـــاص لرئيـــس البنـــك 
.AIQ اآلســـيوي لالســـتثمار فـــي البنيـــة التحتيـــة، وســـعادة عمـــر المرزوقـــي، الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة

االفتتاح 
الرسمي

ندوة “الحدود 
المستقبلية 

للتمويل ما بعد 
أدوات التمويل 

التقليدية”

ندوة “كيف تدعم 
دولة اإلمارات 
البنى التحتية 

التي تتمّيز 
بالمرونة المناخّية 

في الشرق 
األوسط”

الطاولة 
المستديرة

نشاطات حافلة لمسيرة واعدة
الفعاليات الرسمية لالجتماع السنوي )26 أكتوبر 2021(

فعاليات البرنامج المصاحب لالجتماع السنوي للبنك
)27 - 28 أكتوبر 2021(
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واصلـــت مبـــادرة “مـــا بعـــد 2020 ” التـــي أطلقتهـــا جائـــزة زايـــد لالســـتدامة بالشـــراكة 
ــي  ـــدوق أبوظبـ ــة والمؤسســـات الماليـــة، ويعـــد صن ــات الوطنيـ ــدد مـــن الجهـ ــع عـ مـ
ـــن  ـــادرة الهادفـــة إلـــى دعـــم الفائزيـــن والمرشـــحين النهائيي ـــة داعمـــًا رئيســـيًا للمب للتنمي
لجائـــزة زايـــد وتمكينهـــم مـــن دعـــم مجتمعـــات الـــدول الناميـــة مـــن خـــالل إيصـــال حلولهـــم 
المبتكـــرة والمســـتدامة التـــي تســـاهم فـــي تحســـين جـــودة حيـــاة الشـــعوب وتحقيـــق 

التنميـــة االقتصاديـــة.

مبادرة “ما بعد 
” 2020

مركز محمد بن خليفة 
بن سلمان آل خليفة 

التخصصي للقلب

األنشطة والمبادرات
مبادرات رائدة

افتتاح وتدشين المشاريع

ـــم عقـــد عـــدد مـــن ورش العمـــل لتســـليط  ـــى هامـــش االجتمـــاع الســـنوي ت عل
الضـــوء علـــى مواضيـــع مثـــل دور بنـــوك التنميـــة متعـــددة األطـــراف فـــي 
تطويـــر وتعزيـــز مبـــادئ ومعاييـــر الحوكمـــة البيئيـــة واالجتماعيـــة والمؤسســـية، 
إمكانيـــة تعزيـــز التمويـــل المبتكـــر وســـد فجـــوة اإلنفـــاق علـــى البنيـــة التحتيـــة 
فـــي الشـــرق األوســـط، إلـــى جانـــب مناقشـــة تكنولوجيـــا البنيـــة التحتيـــة للمـــدن 
المســـتقبلية فـــي آســـيا، التحـــول األخضـــر فـــي البلـــدان الناشـــئة والناميـــة، 

والتنـــوع االجتماعـــي والبنيـــة التحتيـــة مـــا بعـــد “كوفيـــد- 19 ”.

فعاليات مصاحبة 
لالجتماع السنوي

) 26 – 28 أكتوبر 2021 (
افتتـــاح مركـــز محمـــد بـــن خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة التخصصـــي للقلـــب، ويضـــم 
148 ســـريرًا ويقـــام علـــى مســـاحة 53 ألـــف متـــر مربـــع ويوفـــر مســـتويات عاليـــة مـــن 
الرعايـــة والمســـتلزمات الطبيـــة المتطـــورة ألكثـــر مـــن 2.5 مليـــون نســـمة، حيـــث يشـــكل 
المركـــز نقطـــة جـــذب للمرضـــى مـــن دول الخليـــج والمنطقـــة، ويســـاهم فـــي تحقيـــق 

الرخـــاء االقتصـــادي واالجتماعـــي لمواطنـــي المملكـــة.
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دّشـــن صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة مجّمـــع محمـــد بـــن زايـــد للطاقـــة الشمســـية فـــي 
توغـــو بقيمـــة 55 مليـــون درهـــم، والـــذي يعـــد أحـــد أكبـــر مشـــاريع الطاقـــة المتجـــددة فـــي 
ــه األولـــى،  ــاواط فـــي مرحلتـ ــة إلـــى 50 ميغـ ــه اإلنتاجيـ ــل طاقتـ ــا، وتصـ ــرب أفريقيـ غـ
ويقـــع علـــى مســـاحة 92 هكتـــارًا، ويســـاهم المشـــروع فـــي تزويـــد أكثـــر مـــن 158 
ألـــف أســـرة وشـــركة صغيـــرة ومتوســـطة بالكهربـــاء مـــن مصـــادر مســـتدامة، وينـــدرج 
المشـــروع ضمـــن مبـــادرة الصنـــدوق لدعـــم مشـــاريع الطاقـــة المتجـــددة بالتعـــاون مـــع 

الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة المتجـــددة )آيرينـــا(. 

تـــم تشـــغيل مبنـــى المســـافرين الجديـــد فـــي مطـــار البحريـــن الدولـــي، الـــذي مولـــه 
أبوظبـــي للتنميـــة بقيمـــة 3.7 مليـــار درهـــم، وذلـــك ضمـــن منحـــة دولـــة اإلمـــارات 
لمملكـــة البحريـــن البالـــغ قيمتهـــا 9.1 مليـــار درهـــم. ويعـــد المطـــار أحـــد أضخـــم المشـــاريع 
ــع،  ــر مربـ ــغ 210 ألـــف متـ ــة تبلـ ــاحة إجماليـ ــى علـــى مسـ ــد المبنـ ــث يمتـ ــة، حيـ التنمويـ
ويتمتـــع ببنيـــة تحتيـــة حديثـــة ومرافـــق عصريـــة، ويســـتوعب 14 مليـــون مســـافر ســـنويًا، 
ويســـاهم المشـــروع علـــى تحفيـــز النمـــو االقتصـــادي وجـــذب االســـتثمارات المختلفـــة.

ـــة الممـــّول  ـــة المحمدّي ـــة لمدين ـــة مشـــروع اإلقامـــات الجامعّي دّشـــنت الحكومـــة المغربي
ــة 26 مليـــون درهـــم إماراتـــي، ويهـــدف  ــة بقيمـ مـــن قبـــل صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـ
المشـــروع إلـــى توفيـــر حـــي جامعـــي متكامـــل مصمـــم وفـــق أعلـــى معاييـــر الجـــودة 
المجـــاورة لمدينـــة  المناطـــق  القادميـــن مـــن  الطلبـــة  لتســـهيل وصـــول  العالميـــة، 
ـــر الســـكن  ـــي مـــن خـــالل توفي ـــى اســـتكمال تعليمهـــم العال ـــة وتشـــجيعهم عل المحمدّي
المالئـــم بالمدينـــة لجامعـــة محمـــد الســـادس لعلـــوم الصحـــة والتابعـــة لمؤسســـة 

الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد فـــي المغـــرب.

ــة  ــه الوكالـ ــة فـــي الحفـــل االفتراضـــي الـــذي نظمتـ ــارك صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـ شـ
الشـــركات  دعـــم  مشـــروع  لتدشـــين  كولومبيـــا  فـــي  الدولـــي  للتعـــاون  الرئاســـية 
المتوســـطة والصغيـــرة ومتناهيـــة الصغـــر الـــذي مّولـــه الصنـــدوق بقيمـــة 37 مليـــون 
درهـــم، ويعمـــل البرنامـــج علـــى تقديـــم الدعـــم المالـــي والخبـــرات الفنيـــة لنحـــو 1600 
ــا،  ــة صادراتهـ ــادة إنتاجيـ ــركات وزيـ ــية الشـ ــكار وتنافسـ ــز االبتـ ــة، وتعزيـ ــركة كولومبيـ شـ
ــي  ــج المحلـ ــي الناتـ ــال فـ ــاع األعمـ ــاهمة قطـ ــع مسـ ــي رفـ ــاهم فـ ــذي سيسـ ــر الـ األمـ
اإلجمالـــي لكولومبيـــا وتحســـين المســـتوى المعيشـــي للســـكان وتحقيـــق التنميـــة 

االقتصاديـــة.

مجّمع محمد بن زايد 
للطاقة الشمسية 

في توغو

مبنى المسافرين 
الجديد في مطار 

البحرين الدولي

مشروع اإلقامات 
الجامعّية لمدينة 

المحمدّية

مشروع دعم الشركات 
المتوسطة والصغيرة 

ومتناهية الصغر
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افتتـــاح مركـــز لمعالجـــة األورام فـــي األردن بمنحـــة مقدمـــة مـــن حكومـــة دولـــة اإلمـــارات 
ويديرهـــا صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة بقيمـــة 129مليـــون درهـــم حيـــث تـــم إنشـــاء المركـــز 
بهـــدف توفيـــر خدمـــات طبيـــة متخصصـــة لمعالجـــة مرضـــى األورام، ورفـــد الســـياحة 
ــة  ــن أربعـ ــّون مـ ــى مكـ ــاء مبنـ ــروع إنشـ ــن المشـ ــز متخصـــص، ويتضمـ ــة بمركـ العالجيـ
طوابـــق بســـعة 150 ســـريرًا وتزويـــده بالخدمـــات واألجهـــزة والمعـــدات الطبيـــة الالزمـــة.

عقـــدت اللجنـــة التنفيذيـــة لصنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة اجتماعهـــا عبـــر تقنيـــة االتصـــال 
المرئـــي، وتـــم مناقشـــة عـــدد مـــن المواضيـــع المدرجـــة ضمـــن جـــدول األعمـــال، 
واســـتعراض طلبـــات التمويـــل الخاصـــة بالمشـــاريع التنمويـــة فـــي مختلـــف الـــدول 

الناميـــة واتخـــاذ القـــرارات المناســـبة بشـــأنها.

ـــة تقديـــم تمويـــل  أعلـــن البنـــك اإلســـالمي للتنميـــة ورؤســـاء صناديـــق التمويـــل العربي
بقيمـــة 200 مليـــون دوالر لدعـــم وتطويـــر قطـــاع التعليـــم فـــي الـــدول األعضـــاء ذات 
ـــم” وهـــي خطـــوة أساســـية ـــة للتعلي ـــر “الشـــراكة العالمي ـــك عب الدخـــل المنخفـــض وذل

لتحقيـــق الهـــدف الرابـــع مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة والمتمثـــل بضمـــان توفيـــر 
التعليـــم الجيـــد للجميـــع.

ـــدوق العيـــش والمعيشـــة  ـــر لصن ـــة التأثي ـــة اجتمـــاع لجن ـــدوق أبوظبـــي للتنمي ـــرأس صن ت
وتـــم مناقشـــة مراحـــل تنفيـــذ المشـــاريع التـــي تمـــت الموافقـــة عليهـــا خـــالل عـــام 
2020، واالطـــالع علـــى اســـتراتيجية االتصـــال التـــي تـــم إطالقهـــا، وقـــد ســـاهم 
ـــرة ترأســـه للجنـــة والتـــي جـــاءت فـــي ظـــروف اســـتثنائية  “أبوظبـــي للتنميـــة” خـــالل فت
جـــراء تفشـــي وبـــاء كوفيـــد - 19 بدعـــم جهـــود صنـــدوق العيـــش والمعيشـــة وتحقيـــق 
برامجـــه التنمويـــة ذات األولويـــة للـــدول الناميـــة واألعضـــاء فـــي البنـــك اإلســـالمي.

مركز لمعالجة 
األورام

اللجنة التنفيذية 
لصندوق أبوظبي 

للتنمية

الشراكة العالمية 
للتعليم

اجتماع لجنة التأثير 
لصندوق العيش 

والمعيشة

اجتماعات
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ـــة االجتمـــاع االفتراضـــي الــــ 88 لمـــدراء  ـــي للتنمي ـــدوق أبوظب ـــرأس صن ت
عمليـــات مجموعـــة التنســـيق والهـــادف إلـــى تعزيـــز التعـــاون اإلنمائـــي 
الفّعـــال بيـــن أعضـــاء المجموعـــة والـــدول الناميـــة، وتـــم مناقشـــة عـــدد 
مـــن المبـــادرات المشـــتركة والراميـــة إلـــى دفـــع عجلـــة التنميـــة المســـتدامة 
ــا  ــم، كمـ ــكان العالـ ــا سـ ــة التـــي يواجههـ ــات التنمويـ ــار التحديـ ــل آثـ وتقليـ
أثمـــرت الجلســـات الخاصـــة بتبـــادل المعلومـــات النظـــر فـــي المشـــاريع 

والفـــرص التنمويـــة ذات األولويـــة للـــدول الناميـــة.

بتمويـــل مـــن صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة تـــم تدشـــين مشـــاريع لدعـــم قطـــاع الطاقـــة 
وتهـــدف  درهـــم،  مليـــون   51 بقيمـــة  المتحـــدة  القمـــر  جمهوريـــة  فـــي  الكهربائيـــة 
المشـــاريع علـــى تعزيـــز إمـــدادات الطاقـــة وتوفيـــر الكهربـــاء ألكثـــر مـــن 75 ألـــف نســـمة، 
بمـــا يســـاهم بشـــكل إيجابـــي علـــى تنشـــيط القطاعـــات اإلنتاجيـــة المتنوعـــة وتحفيـــز

النمو االقتصادي المستدام في جمهورية القمر المتحدة.

اجتمـــاع رؤســـاء مؤسســـات  للتنميـــة فـــي  أبوظبـــي  شـــارك صنـــدوق 
مجموعـــة التنســـيق للصناديـــق العربيـــة مـــع نائـــب رئيـــس البنـــك الدولـــي 
فـــي  المشـــترك  االهتمـــام  ذات  العالميـــة  القضايـــا  مناقشـــة  بهـــدف 
التنميـــة باإلضافـــة إلـــى تبـــادل المعلومـــات حـــول مـــا تـــم إحـــرازه مـــن تقـــدم 

ــام 2021 . ــي عـ ــدان فـ ــات البلـ ــم أولويـ ــي دعـ فـ

شـــارك الصنـــدوق فـــي الجلســـة النقاشـــية التـــي نظمتهـــا )آيرينـــا( علـــى هامـــش 
منتـــدى أعمـــال التغيـــر المناخـــي والتنـــوع البيولوجـــي ضمـــن فعاليـــات إكســـبو 2020  
حيـــث تبـــادل الخبـــرات ومناقشـــة الحلـــول واألدوات التمويليـــة المبتكـــرة التـــي مـــن 

ــول ــو التحـ ــة نحـ ــدول الناميـ ــه الـ ــي تواجـ ــة التـ ــات التمويليـ ــأنها تقليـــص التحديـ شـ
لمشاريع الطاقة المتجددة.

االجتماع االفتراضي الـ 88 
لمدراء عمليات مجموعة 

التنسيق
مشاريع لدعم قطاع

الطاقة الكهربائية

اجتماع رؤساء مؤسسات 
مجموعة التنسيق 
للصناديق العربية

منتدى أعمال التغير 
المناخي والتنوع

البيولوجي
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صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة يشـــارك فـــي الجلســـة النقاشـــية المعنّيـــة 
الصغيـــرة  الجزريـــة  الـــدول  علـــى  الضـــوء  الطاقـــة وتســـليط  بتحويـــل 
الناميـــة والتـــي تـــم تنظيمهـــا خـــالل فعاليـــات إكســـبو 2020 ، حيـــث ركـــزت 
ــاع الخـــاص ودور  ــتثمارات القطـ ــل التنمـــوي واسـ ــة علـــى التمويـ الجلسـ
الحكومـــات والمؤسســـات اإلنمائيـــة فـــي خلـــق بيئـــة مواتيـــة لمشـــاريع 
الطاقـــة المتجـــددة، وال ســـيما فـــي الـــدول الجزريـــة الصغيـــرة الناميـــة.

نّظـــم صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة زيـــارة تعريفيـــة ألســـاتذة وطلبـــة برنامـــج ماجســـتير 
قرقـــاش  أنـــور  أكاديميـــة  فـــي  والتنمويـــة  اإلنســـانية  المســـاعدات  فـــي  اآلداب 
الدبلوماســـية، والهادفـــة إلـــى تعزيـــز معـــارف الطلبـــة بالجهـــود الكبيـــرة التـــي تبذلهـــا 
ـــة فـــي مجـــال  ـــة اإلمـــارات متمثلـــة فـــي الصنـــدوق ودوره فـــي تحقيـــق رؤيـــة الدول دول
العمـــل اإلنمائـــي، والمســـاهمة فـــي دعـــم النمـــو االقتصـــادي واالجتماعـــي للـــدول 

ــة. الناميـ

شـــارك صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة فـــي المنتـــدى العالمـــي األفريقـــي لألعمـــال 
ـــي لمعـــرض  ـــب العـــام للمفـــوض اإليطال ـــل المكت ـــم تنظيمـــه مـــن قب ـــذي ت وال
إكســـبو 2020 ، حيـــث تـــم خاللـــه مناقشـــة تعزيـــز التعـــاون االســـتراتيجي بيـــن 
دولـــة اإلمـــارات ودول القـــارة األفريقيـــة وايطاليـــا، إلـــى جانـــب اســـتعراض 
الفـــرص التنمويـــة واالســـتثمارية الواعـــدة ضمـــن القطاعـــات الحيويـــة كالطاقـــة 
والبنيـــة التحتيـــة والخدمـــات الرقميـــة الرئيســـية الداعمـــة لتحقيـــق التنميـــة 

االقتصاديـــة ألفريقيـــا.

شـــارك موظفـــي صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة ببرنامـــج الجينـــوم اإلماراتـــي 
والـــذي يهـــدف إلـــى معرفـــة أكثـــر األمـــراض الوراثيـــة شـــيوعًا فـــي دولـــة 
اإلمـــارات مـــن خـــالل تحليـــل عّينـــات الـــدم واالســـتفادة مـــن نتائجهـــا فـــي 
تطويـــر آليـــة الستشـــراف األمـــراض الوراثيـــة المزمنـــة وطـــرق الوقايـــة 
منهـــا ووضـــع العالجـــات المناســـبة لهـــا، بمـــا يســـاهم فـــي بنـــاء مســـتقبل 

أكثـــر صحـــة لألجيـــال الحاليـــة والمســـتقبلية.

تحويل الطاقة وتسليط 
الضوء على الدول الجزرية 

الصغيرة النامية
أكاديمية أنور قرقاش 

الدبلوماسية

المنتدى العالمي 
األفريقي لألعمال

برنامج الجينوم 
اإلماراتي
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نّظـــم صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة احتفـــااًل بمناســـبة يـــوم العلـــم حيـــث عّبـــر فيـــه 
الموظفيـــن عـــن والئهـــم للوطـــن وللقيـــادة الرشـــيدة، مجدديـــن العهـــد والعـــزم علـــى 
ــاء مـــن أجـــل رفعـــة الوطـــن وتقدمـــه فـــي مختلـــف  مواصلـــة مســـيرة العمـــل والعطـ

ــعوب. ــم والشـ ــن األمـ ــة بيـ ــة خفاقـ ــارات عاليـ ــة اإلمـ ــة دولـ ــل رايـ ــاالت، لتظـ المجـ

صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة ينّظـــم احتفـــااًل لموظفيـــه بمناســـبة عيـــد االتحـــاد الخمســـين 
لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وتضمـــن االحتفـــال مجموعـــة مـــن العـــروض اإلماراتيـــة 
لالحتفـــال  العـــام  الطابـــع  تجّســـد  حيـــث  التفاعليـــة  الوطنّيـــة  واألنشـــطة  التراثيـــة، 
ســـرد روايـــة االنطالقـــة التاريخيـــة لالتحـــاد علـــى يـــد اآلبـــاء المؤسســـين، وعلـــى أبـــرز 
اإلنجـــازات الرياديـــة التـــي حققتهـــا الدولـــة خـــالل الخمســـين عامـــًا الماضيـــة، ومســـيرة 

التقـــدم التـــي تبوأتهـــا دولـــة اإلمـــارات محليـــًا وعالميـــًا.

شـــارك موظفـــي صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة فـــي إحيـــاء ذكـــرى يـــوم الشـــهيد وذلـــك 
تخليـــدًا لذكـــرى شـــهداء اإلمـــارات األبـــرار الذيـــن قدمـــوا أرواحهـــم الطاهـــرة فـــي ســـبيل 
نصـــرة الحـــق والدفـــاع عـــن المظلـــوم وصـــون عـــزة وكرامـــة الوطـــن وحفاظـــًا علـــى 
ــاء رايتـــه شـــامخة خفاقـــة فـــي ســـاحات الشـــرف ومياديـــن  مكتســـباته، مـــن أجـــل إبقـ

البطولـــة.

يوم العلم
عيد االتحاد الخمسين 

لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة

يوم الشهيد

فعاليات وطنية
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