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 نهيان ال سلطان بن زايد الشيخ السمو صاحب

المتحدة العربية اإلمارات دولة رئيس
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 نهيان ال زايد بن خليفة الشيخ السمو صاحب

 أبوظبي إمارة عهد ولي

للتنمية أبوظبي صندوق إدارة مجلس ورئيس
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االدارة محلس

الرئيس نهيان آل زايد بن خليفة الشيخ السمو صاحب

الرئيس نائب نهيان آل زايد بن سلطان الشيخ سمو

عضواً نهيان آل زايد بن حمدان سموالشيخ

عضوا نهيان آل زايد بن سعيد الشيخ سمو

عضواً النعدمى عددالله راشد معالى

عضوا الظاهرى سالم حوعان سعادة

عضوا الدرمكى مسعود حارب سعادة

عضوا الظاهرى شليب أحمد سعادة

عاماً ومديراً عضواً الرميثى مطر خلفان سعيد سعادة

التشذبة اللحنة

الرئيس نهيان آل زايد بن سلطان الشيخ سمو

عضوا الظاهرى سالم حوعان سعادة

عضوا الدرمكى مسعود حاربا سعادة

عضوا رى ام 1;ااً ، f Ml 11 ١٩١آا ة ١ا ..٠ا

عاما ومديرا عضواالرميثي مطر خلفان سعيد سعادة



نهيان ال زايد بن خليفة الشيخ السمو صاحب

نهيان ال زايد بن سعيد الشيخ سمونهيان ال زايد بن سلطان الشيخ سمونهيان ال زايد بن حمدان الشيخ سمو

مطر خلفان سعيد سعادةشبيب آحمد سعادة

الرميثىالظاهرى

مسعود حارب سعادة سالم جوعان سعادة عبدالله راشد معالي

ومكي الد الظاهري النعيمى



معدمه

التنفيذية اللجنة ورئيس الصندوق إدارة مجلس رئيس سمونائب كلمة

 بإرساء فاخذت التنموية، مسيرتها عاماً وعشرين سبعة من أكثر منن أبوظبي إمارة أت بد
 إلنشاء الالزمة الخدمات كافة توفير من يمكنها حديث إقتصاد لبناء السليمة المقومات

علمية. أسس على حديث مجتمع

 التعاون وأهمية النامية الدول تواجه التي التحديات البداية منن أبوظبي حكومة أدركت ولقد
 في الشقيقة الدول مساعي في المساهمة على فحرصت التنمية، متطلبات توفير في الدولي
 . لسكانها المعيشي المستوى وتحسين إقتصاداتها لتنمية وآسيا وأفريقيا العربي العالحم

 نهيان، آل سلطان بن زايد الشيخ السمو صاحب توجيهات على بناء عمدت، ذلك، ولتحقيق
 في للتنمية أبوظبي صندوق إنشاء على الله، حفظه المتحدة، العربية اإلمارات دولة رئيس

النامية. للدول المساعدات تأمين بهدف ١٩٧١ عام

 أن استطاعت التي الدول من جداً محدود عدد بين من كانت حيث أبوظبي، حكومة بها تميزت التي األمثلة أحد الخطوة هذه وتمثل

 المساعدات هذه تقديم على يعمل صندوق صورة في مؤسسياً شكأل تأخذ النامية الدول مساعدة إلى الرامية سياساتها من تجعل
المساعدات. لهذه المتلقية الدول إلى يعود الذي النفع من يعظم وبما ومنتظمة نمغؤة بصورة

 من الرغعم على وذلك المانحة، الدول بين متقدمة مرتبة نحتل أن استطعنا آننا نرى اليوم، حتى حققناها التي اإلنجازات وبمراجعة

نامية. دولة أننا

 القارتين في أخرى ودوأل عربية دوأل تشمل دولة، وأربعين تسع من ألكثر العون يقدم آن عمله سنوات خالل الصندوق تمكن فلقد
 حكومة قبل من الممنوحة ات المساعد نلك في بما ،وق للحدند التابع اإلعانات لبرنامج اإلجمالية القيمة بلغت فقد . واآلسيوية االفريقية
 هذه خالل من يوفر أن الصندوق واستطاع ٠ ١٩٩٨ عام نهاية في درهم مليار ١٣,٨ على يزيد ما الصندوق، قبل من والمدارة أبوظبي،

الدول. هذه في مشروعاً ٢٢٣ من يقارب لما التمويل المعونات

 للمشاريع خاصة أهمية الصندوق أولى التنمرة، مسيرتها في الدول هذه لمساعدة الصندوق انتهجها التي السياسات ضوء وفي
 من بحسبانها فيها المنتج العمل فرص وخلق والتربوية الصحية الخدمات وتعزيز الدول، هذه في التحتية البنى تحسين إلى الرامية

السليمة. االقتصادية التنمية مقومات أهم

 شركات في مباشرة استثمارات تنفين لتشمل نشاطه داثرة من يوسع أن الصندوق استطاع فقد ،والمنح القروض توفير إلى وباإلضافة
 المستفيدة. الدول في االقتصادية التنمية في منه المنشود بالدور القيام في الخاص القطاع قدرة لتعزيز خاصة

 به يتميز لما السياحة لقطاع خاصة أهمية الصندوق أولى اإلطار، هذا وفي درهم. مليون ٤٦٤ قرابة االستثمارات هذه قيمة بلغت وقد

المستفيدة. للدول األجنبية العمالت وتوفير العمل فرص خلق في القطاع هذا

 الصندوق دور إبراز إلى التقرير يهدف المناسبة، وبهذه الصندوق. إلنشاء والعشرين السابعة الذكرى مع التقرير ا هذ صدور ويتزامن
 وتوفير اقتصاداتها لتنمية الرامية جهودها رفد في وخدماتنا مساعداتنا من المستفيدة الدول مساعدة في مسيرته خالل المميز
 في الصندوق يدعمها التي للمشاربع األمثلة بعض التقرير يستعرض ،ولنلك .معيشتها مستوى وتحسين لسكانها المنتج العمل فرص
المستفيدة. الدول من عدد

 للدول العون من أكبر قدر تأمين أجل من العربية للدول اإلقليمي المستوى على الجهود حشد على حرصنا فقد ذلك، إلى وباإلضافة
 إطار في العربية واإلقليمية الوطنية التنمية مؤسسات مع ارساثها الى سعينا التي الوثيقة العمل عالقات في ذلك انعكس وقد النامية.
. التنسيق مجموعة

 فإنه االقتصادية، التنمية تحقيق إلى الهادفة جهودها في والصديقة الشقيقة للدول والمساعدة العون لتوفير رسالتنا من وانطالقاً
 بن زايد الشيخ السمو صاحب قيادة تحت الرسالة هذه أهداف نحوتحقيق االستمرار نعتزم فإننا المتواضع، دورنا من الرغم وعلى

 مجلس ورئيس أبوظبي عهد ولي نهيان آل زايد بن خليفة الشيخ السمو صاحب وتوجيهات الله، حفظه الدولة، رئيس نهيان آل سلطان
الله. حفظه للتنمية، أبوظبي صندوق إدارة

نهيان آل زايد بن سلطان
 للتنمية أبوظبي صندوق إدارة مجلس رئيس نائب

للصندوق التنفيذية اللجنة رئيس





ءاهدة لدة

 ية التقليد الزراعة على اعتمادا البؤساء يعيش حيث النامية الدول في العالم سكان من االكبر القسم يتركز

الغذاء تأمين والى المتزايد، السكان لعدد عمل فرص توفير إلى الزراعية السياسة وتهدف البسيطة.
لهم. الضروري

 وعند تيستا، سد مشروع تمويل في آخرين ممولين جانب إلى أبوظبي صندوق يساهم بنجالديش وفي
الزراعة. قطاع في عديدة تنموية بمنافع السد هذا سيساهم بالكامل إنجازه





ءإمة لدة

واهدافه مهمته : للتنمية ابوظبي صندوق

 كيان ات ن وطنية كمؤسعسة ١٩٧١ عام في للتنمية ابوظبي صندوق انشئ

 في االساسية مهمته وتتمثل أبوظبي. إمارة لحكومة تابعة مستقل

 صورة في لها العون بتقديم التنمية تحقيق على النامية الدول مساعدة

 مباشرة. واستثمارات ومنح ميسرة قروض

 التدابير على للتنمية أبوظبي بصندوق الخاص العون برنامج ويرفز

 البنى تحسين خالل من النامية الدول في الفقر على للقضاء العملية

 الخدمات من وغيرها والزراعة والتربية والصحة االساسية التحتية

 أداء من المستفيدة الدول عونه يمكن أن الصندوق ويأمل االجتماعية.

 المستدامة. التنمية تحقيق في دورها

 ثم مليون ٥٨٠ قدره برأسمال تأسيسه عند أعماله الصندوق بدأ وقد

 الى قليلة سنوات غضون في ماله رأس رفع إلى العمليات في التوسع أدى

درهم. مليون ومائة مليارين

 الصندوق يمنحها التي الميسرة القروض اد سد استحقاق فترة وتتراوح

 المستفيدة الدولة في االقتصادي الوضع إلى استناداً سنة ٢٢ الى ٨ من

 تتراوح إمهال فترة عامة الشروط هذه وتشمل المعني. المسرع وطبيعة

 التي الخدمة رسوم زائد الفائدة معدل ويتراوح سنوات، ٨ إلى ٣ بين

[./'.j ‘/٣ بين الصندوق يتقاضاها

 القروض بإدارة للتنمية أبوظبي صندوق يقوم ذلك، الى وباالضافة

 من أكثر تشكل المنح كانت ولما أبوظبي. إمارة حكومة تمؤلها التي والمنح

 للتنمية أبوظبي صندوق يقوم الحكومية، المساعدات اجمالي نصف

 الممؤلة المشاريع وتقييم واإلشراف والتنفيذ التصميم في سي أسا بدور

المنح. هذه سحلة بوا

 أيضاً الصندوق نغذ االقتصادي، النمو دعم في هدفه مع شيأ وتما

 وقد واالسالمية. العربية الدول من عدد في االجل طويلة استثمارات

 تتميز التي المشاريع على أساسي بشكل االستثمارات هذه تركزت

 دخل وتحسين االجنبي النقد وتأمين العمل فرص إيجاد على بقدرتها

 االقتصادي. النمو تحقيق في عامة بصورة والمساهمة المحليين السكان

عملية في فعاأل دوراً الصندوق يلعب الستثماراته، مراقبته خالل ومن

 اليومية االدارة في خل التد دون االستراتيجية، القرارات اتخاذ

للمشاريع.

 مع الوثيق التعاون سبل إرساء على تأسيسه، منن الصندوق، عمل وقد

 العربية االمارات دولة فيها تساهم التي االقليمية العون مؤسسات

 للتنمية العربية والمؤسسة العربى النقد صندوق تشمل والتى المتحدة

 لالمم التابعة التنموية ت للمنظما العربي الخليج وبرنامج الزراعية

 وبرنامج واالجتماعية االقتصادية للتنمية العربي والصندوق المتحدة

 االوبيك وصندوق االسالمى التنمية وبنك العربية التجارة تمويل

إفريقيا. في االقتصادية للتنمية العربي والمصرف الدولية للتنمية

 ينة مد في ، وق لصند ا ف ستضا ،إ ١٩٩٧ ) الول ا نون كا ( يسمبر د شهر في

 في تأسست التي التنسيق لمجموعة سنوي النصف االجتماع أبوظبي،

 للتنمية أبوظبي وق صند نب وبجا ٠ ١٩٧٥ عام من ) أيلول ( سبتمبر شهر

 اإلقليمية العربية العون مؤسسات من عدداً المجموعة هذه تشمل

 واالجتماعية االقتصادية للتنمية العربي الصندوق وهي والقطرية

 والصندوق للتنمية السعودي والصندوق االسالمي التنمية وبنك

 للتنمية العربي والمصرف العربية االقتصادية للتنمية الكرتي

افريقيا. في االقتصادية

 أعضاء بين والتنسيق التعاون تعزيز في المجموعة هذه دور ويتمثل

 حتى تم، وقد النامية. للدول الممنوح بالعون يتعلق فيما المجموعة

 ومن المجموعة، أعضاء بين بالتعاون المشاريع من عدد تمويل تاريخه،

 س بنيا ومححلة السويس، قناة تطرر مشرع المثال سبيل على بينها

 في ز لغا وا لنغط ا حقول تطرر ومشرع ، ) سوريا ( قة لطا ا لتوليد

الحديدية للسكك المحيط - الكونجو ومشرع عمان سلطنة

(برازافيل)- الكونغو بجمهورية

١٦



 ساهم المحيط: الكونغو حديد سكك مسرع
 عربية تمويلية مؤسسات جانب إلى الصندوق

 الهام المشرع ا هذ سل في أخرى ودولية

الموارد استغالل في أساسياً دوراً يلعب الذي

. افريقيا في الطبيعية

 تم الذي تونس في السياحية التنموية المشاريع اهم من القنطاوي مرسى مشرع يعتبر
للتنمية. أبوظبي صندوق فيها يساهم التي المشتركة الشركات إحدى بواسطة تنفيذه

١٧
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 حتى الجنتين أرض الرمال فيها طمرت عهود اليمن على توالت مأرب سد دنر الذي العرم سيل كارثة بعد

 فأمر نهيان؛ آل سلطان بن زايد الشيخ السمو صاحب دور جاء أن إلى جرداء، قاحلة أراض إلى تحولت

الجنتين. أرض إلى الرخاء يعيد لكي العظيم مأرب سد تشييد بإعادة

 لذلك ونتيجة المياه، من مكعب متر مليون ٣٩. حوالي تبلغ تخزينية بطاقة ١٩٨٦ عام مأرب سد إنجاز تم

الغياضانات من الزراعية األراضي السد سيحمي كما هكتار آالف سبعة إلى الزراعية األرض رقعة ستزيد

والسيول.





للتنمية ابوظبي لصندوق العملية النشاطات

 اثناء الصندوق خالل من تقديمها تم التي المساعدات قيمة بلغت

 أخذت وقد درهم. مليار ١٣,٨ يقارب ما والعشرين السبع السنوات

 جانب والى مباشرة. واستثمارات ومنح قروض صور المساعدات هذه

 المساعدات بإدارة للتنمية أبوظبي صندوق يقوم النشاطات، هذه

أبوظبي. امارة حكومة قبل من الممولة

 /*،٨۵ حوالي للعون اإلجمالية القيمة من العربية الدول نصيب وبلغ

 /:،٩ الكبرى الصحراء جنوب الواقعة االفريقية الدول نصيب بلغ فيما

 حيث ٠/٢ األوروبية الدول ونصيب /٤ اآلسيوية الدول ونصيب

 تمول خالل من وذلك للعون الكلي البرنامج من دولة ٤٩ استفادت

مشروعاً. ٢٢٣

٠١٩٩٨ العام نهاية حتى به الملتزم للعون اإلجمالية القيمة ):١( رقم الجدول

الدراهم باالف

االجمالي غيرها اسيا افريقيا عربية دول

٦١٨٢٨١١٥٣ ١٤٨١٠٠٠ ٥١٢١٩٥٢ ٥٠٨١١٩٤ ٥١٦٥٩١٠٠٧ الصندوق قروض

٥٢٦١٠٦٣ ٣١١٨٨٦ ٤٩٤١١٧٧ الصندوق منح

٢١٨٠٨١٣٢٠ ٤١٠٠٠ ٦٠٣١٥١٣ ٢١٢٠٠١٨٠٧ أبوظبي حكومة قروض

٣١١٢٧١٣٤٩ ٩١١٨٢٥ ٣١١٨٣٧ ٣٥١٧١١ ٢١٩٦٧١٩٧٦ أبوظبى حكومة منح

٤٦٣١٩٢٢ ٥٣١٤٣٤ ١١١٠١٣ ٣٩٩١٤٧٥ الصندوق مساهمات

٥٦١٦٥٩ ٤٤١٤١٩ ١٢١٢٤٠ أبوظبى حكومة مساهمات

٤٦٦.,١٣,٨١

/١٠٠٠••

٣٣٧١٦٧٨

-/٠١١١٠٥

٥٥٩١٨٠٢

ه•-،/

١١١٧٩١٣٠٤

./'؛,'اه-

١١١٧٣٣١٦٨٢

/٨٤١٩٦

االجمالي

المنولة النسدة

 والمنح القروض مجال في للتنمية ابوظبي لصندوق االجمالية االلتزامات

)١٩٩٨-١٩٧٤(

الصندوق لقروض التاريخي التطور أ-

 التوقيع وتم ١٩٧٣ ملهفيءاأعما وبدأ ،١٩٧١ لصذدوقفيءام١ تأسيس تم

 برنامج استهدف البداية، وفي ٠١٩٧٤ عام في له قرض اتفاقية أول على

ليشمل، توسع نشاطاته نطاق أن عير العربية، الدول الصندوق مساعدات

٢

 قيمة ارتفعت وقد وآسيوية. افريقية دوأل العربية، الدول جانب الى

 أربعة الى ١٩٧٧ عام في درهم مليار من القروض التزامات اجمالي

٠ ١٩٩٨ عام نهاية مع مليار ٦,٨ الى ثم ١٩٨٧ عام في مليارات



الدراهم) (باالف للتنمية آبونلبي صندوق قروض اللتزامات التاريخي التطور ):١( رقم الرسم

١٩٩٨ ١٩٩٢ ١٩٨٧ ١٩٨٢ ١٩٧٧ ١٩٧٤

القروض خلنل من المساعدات ب

 عدد بلغ كعا ٠١٩٩٨ عام نهاية في درهم مليار ٦,٨ الصندوق قبل ءادهسقروض سض دوق اض اوض ص

 دولة. ٤٥ مشروعاًفي ١١٩ القروض هذه مولتها التي المشاريع ألغراض االهية الول سح - ه؟ بعلدالت االجل ¥

من الممنوحة القروض اللتزامات التراكمي االجمالي بلغ ولقد التنمية.

١٩٩٨/١٢/٣١ بتاريخ كما للتنمية أبوظبي صندوق لقروض الجغرافي التوزيع - الثاني الجدول

الدراهم باالف

المنولة النسدة الفدمة الدول عدد القروض عدد المنطقة

/٨٢١٨٨ ٥١٦٥٩١٠٠٧ العربية الدول

-/٠٧١٥١ ٥١٢١٩٥٢ اآلسيوية الدول

/٠٧١٤٤ ٥٠٨١١٩٤ ٢٩ االفريقية الدول

/٢١١٧ ١٤٨١٠٠٠ ٣ االوروبية الدول

/١اا," ٦١٨٢٨,١٥٣ االجمالي



المنح خالل من المساعدة ج

 دول. لخمس منحة عشرة ست الصندوق قدم حيث درهم، مليون ٥٢٦ التزام اي منها المستفيدة الدولة على يترتب ال مساعدات المنح تمثل

قيمته ما ١٩٩٨ عام نهاية في المنح التزامات مجموع بلغ لقد بالسداد.

١٩٩٨/١٢/٣١ بتاريخ كما للتنمية ابوظبي وق صند لمنح لجفرافي ا التوزيع : ) ٣ ( رقم الجدول

الدراهم باالف

المنولة النسعة المبلغ الدول عدد عددالعنح المنطقة

بز٩٣,٩٤ ٤٩٤١١٧٧ العربية الدول

•/v٦ ٣١١٨٨٦ األفوبقية الدول

٥٢٦١٠٦٣ المجموع

القطاعات حسب للتنمية ابوظبي صندوق ومنح قروض توزبح د-

 تلك لتلبية وسعيآ ،النامية للدول المختلغة االحتياجات ضوء في

 مختلف مساعداته تفحلي أن على الصندوق حرص االحتياجات،

 التحتية البنى مقدمتها في تأتي التي المختلفة االقتصادية المجاالت

 كما واالتصاالت. والمطارات الطاقة توليد ومحطات والموانئ كالطرق

 زيادة خاص بوجه فة مستهد الزراعي القطاع المساعدات شملت

 الخدمات قطاع أيضا المجاالت هذه بين ومن األغذية. انتاج معدالت

االسكانية. واالحتياجات الحعحية البرامج كدعم االجتماعية

 البنى لدعم مساعداته من كبيرة نسبة الصندوق خصص وقد

 ما ١٩٩٨ عام نهاية في بها المرتبطة المشاريع شغت حيث التحتية،

 الممنوحة. القروض اجمالي من بذ ٣٦ 5 ٧ نسبته

 الصندوق مساعدات من اإلجتماعي القطاع نصيب أن المالحظ، ومن

 االسكان تطور مشاريع المساعدات هذه عطت حيث االرتفاع، في أخذ

البشرية. التنمية وبرامج والصحة

للتنمية ابوظبي صندوق ومنح لقروض القطاعي التوزيع ):٢( رقم الرسم

والثروة الزراعة قطاع
وت:ب باثية١ ؛١٨ذالرضة والتنسه السمكية V:,٩ أل /•٢

/

\\ الخدبات قطاع

•/V

 النقل قطاع
 لمواصالت وا

٠١٨١٤-/

ز-٣٣ا١ والشدين/ا

٢٢



للتنمية ابوظبي صندوق عدات لمسا االقليمي التوزبع ه-

 توزيع إطار في العربية للمنطقة كبرى أهمية الصندوق يولي

 دولة تربط التي الوثيقة الروابط من إطالقاً التنمرة المساعدات

 الجغرافية الناحية من العربي بالعالم المتحدة العربية اإلمارات

والسياسية. والدينية والثقافية

 االقتصادية والمشاكل للفقر كبيراً اهتماماً يولي الصندوق فإن كذلك،

 إلى أدى الذي األمر تطورأ، األقل األخرى الدول منها تعاني التي

آسيا. غرب جنوب دول وبعض األفريقية للقارة المساعدة توفيره

الصندوق لقروض الجغرافي التوزيع (،): رقم الرسم

الصندوق لمنح الجغرافي التوزيع ):٤( رقم الرسم

٢٣



العربية المنطقة -١

 من كبيراً جزءاً للتنمية أبوظبي صندوق يخصص

 الدول في االقتصادية التنمية لدعم مساعداته

 إلى ومنحه الصندوق قروض شملت وقد العربية.

 إلى االشارة وتجدر مشروعاً. ٧٥ حوالى الدول هذه

 العربية للمنطقة الممنوحة المساعدات إجمالي ان

 وقد الصندوق. التزامات إجمالي من ‘/٨٣ تمثل

 على معتدلة نمو نسبة عديدة عربية دول شهدت

 صندوق ويعتز الماضية. القليلة السنوات مدى

 التنمية ربعمشا أهم في بمساهمته للتنمية أبوظبي

المنطقة. في

 االفريقية المنطقة -٢

 جنوب الواقعة األفريقية الدول نصيب بلغ

 إجمالي من /٧ يقاربا ما الغربية الصحراء

 الدول عدد بلغ وقد الصندوق، مساعدات

 إفريقية. دولة ٢٩ المساعدات هذه من المستفيدة

 في الدول أفقر من بعضاً المنطقة هذه وتضم

 ضمن الدول هذه غالبية تقع الواض، وفي العالم.

 عبء تحت منها عدد ويرزح نموأ. األقل الدول فئة

 النمو تحقيق في العقبات ويواجه الهائلة الديون

 هذه في الصندوق نشاط تركز وقد االقتصادي.

 التحتية البنية تطرر عملية دعم على المنطقة

أيضاً. الحعناعة وقطاع

االسيرة المنطقة -٣

 غرب جنوب إقليم سيما وال المنطقة، هذه وتضم

 وأشدها فقراً النامية الدول أكثر من عدداً آسيا،

 منها تعاني التي للمآسي ونظراً بالسكان. اكتظاظاً

 مشاكلها تجاوز على ولتصميمها الدول هذه

 بالعمل للتنمية أبوظبي صندوق يقوم االقتصادية،

 من عديدة برامج تمويل طريق عن مساعدتها على

 عدد على مثأل بنجالديش حصلت وقد المساعدات.

 وانتاج كالري عديدة مجاالت المساعدازفي من

االنتاجي المعدل لتحسين الضرورية االسمدة

. وغيرها التصنيع ات ووحد التربية وبرامج الزراعي

٢٤



والمواصالت النقل قطاع

١٩٩٨/١٢/٣١ بتاريخ كما القروض خالل هن الممولة بالمشاريع قائمة

١٩٨١ ياوندى - دواال طريق الكاميرون
١٩٧٩ عنجوان مطار تطوير القمر جزر
١٩٨١ المحيطا) - كونجو( الحديدية السكك تحطيط اعادة الكونغو
١٩٨٦ حلدوتى مطار تطوير جيبوتى
١٩٧٧ السويس ة قنا تطوير مصر
١٩٧٧ والثانية) االولى المرطتان ( ياندوم مطار حاسيا
١٩٨٠ كوموريه - بيساو طريق بيساو - غدنا
١٩٧٥ السعودية الحدود — االزرق طريق االردن
١٩٨٥ تمداتش - كابرنت طربق كينيا
١٩٧٧ الرالع الحوض - بيروتا ميناء لبنان
١٩٧٨ الدولى ماسيرو مطار دراسات لدسوتو
١٩٨٠ الدولى ماسيرو مطار
١٩٧٨ هلولى ر مطا مالديف جزر
١٩٨١ حاو - سفاو طرلق مالى
١٩٧٨ شلولف مرسى تطوير مالخا
١٩٧٩ النعمة - كيف طربق موريتانيا
١٩٨٤ بالواليات الداخلية الطرق عمان سلطنه
١٩٩٥ نزوى - الرسيل طريق ازدواجية مشروع
١٩٩٧ صور - الصيد ميناء
١٩٩٨ الوسطى المنطعه طرق شدكة

١٩٨١ الدولى كانومبى - كيفالى مطار رواندا
١٩٨٢ ماهى بحزيرة السرب وماه الطرق صانة سيشل جزر
١٩٧٤ تونس بمدينة الحديدية السكة عربات تونس
١٩٧٧ تونس بمدبنة المواصالت شدكة تطوير
١٩٧٧ الحدبدبة السكة تطور السودان
١٩٨٥ عدن ميناء تطوير اليمن
١٩٩٢ اتصاالت شدكة سوريا

والمجاري المياه توفير قطاع

١٩٩٣ هارون بنى سد الجزائر
١٩٨٢ راوافاكواما القرد' ماه موريشيوس جزر
١٩٧٤ صنعاء مياه اليمن
١٩٧٨ تعز ومجارى مياه

الريفية والتنمية السمكية والثروة الزراعة قطاع

١٩٩٤ تسعتا سد بنجالديش
١٩٩٨ سدسمندانى بركدنافاسو
١٩٧٦ تنحاندفا بحدرة فى السمكعة الثروة تطور بوروندى
١٩٨٠ االسماك صيد تنمية االخضر الراس
١٩٨٩ )١( النوباربة لغرال االراضى استصعالح مشروع مصر
١٩٩١ )٢( النوباربة بغرى االراضى استصالح مشروع
١٩٧٤ طالل الملك سد األردن
١٩٧٤ سلنحى سد مالى
١٩٨٠ الزراعى الجرجول موريتانيا
١٩٧٩ الغرب سهل تنمية المغرى
١٩٨٢ شواريت عيت سد
١٩٨١ ترييال سد باكستان
١٩٧٨ وبيال كاموبيل سد دراسات السنغال
١٩٨٦ )٣(الزراعى المطام
١٩٧٦ البحرى الصيد تنمية نكا سربال
١٩٨٣ الحريد واحات تطور تونس
١٩٨٨ والحنوب الوسط فى المندمحة الربضة التغمدة
١٩٩٧ الرمل وادى رى

٢٥



١٩٩٨/١٢/٣١ بتاريخ كما القروض خالل من الممولة بالمشاريع قائمة

الريغية لتنميةوا السمكية والثروة الزراعة قطاع

١٩٨١ )١( العس أبقار مزرعة المتحدة العربية اإلمارات
١٩٨٨ )٢( العس أبقار مزرعة
١٩٧٥ ) ١ ( الجنوبية المرتفعات تنمية اليمن
١٩٨- )٢( الجنوبية المرتفعات تنمية
١٩٧٨ سهام وادى دراسة
١٩٧٦ عدن ء لمدنا الصدد مراكى
١٩٨- ناشطون سناء

والكهرطء الطاقة قطاع

١٩٧٤ ) ١ ( سترة كهرباء البحرين
١٩٧٦ )٢( سترة كهرباء
١٩٧٧ بالرفاعة الكهرباء شدكة تطوير
١٩٩٦ بالمنامة كدلوفولت ٦٦ بحهد النقل خطوط توسعة مشروع
١٩٩٦ الكهرباء لتولدد سترة محطة تأهيل إعادة مشروع
١٩٧٨ والغرب الشرق في الكهربائى الربط بنجالديش
١٩٧٥ أبوقير كهرباء مصر
١٩٩٥ مصوع في الطاقة ونقل توليد مشروع إريتريا
١٩٧٦ ريشبكش - جروال كهرباء توليد الهند
١٩٧٧ بابدونج كهرباء اندونيسيا
١٩٧٧ لدنان شمال في الكهرباء توزيع شبكة لبنان
١٩٧٩ انديكاليكا سد مدغشقر
١٩٨١ مالطا كهرباء مالطا
١٩٨١ أنوارارين كهرباء النيجر
١٩٨٩ ) ١ ( بالفرة المياه وتحلية كهرباء محطة ان /١ عمم ا/ة٩|ل/ا
١٩٩٥ )٢( بالغبرة المياه وتحلية كهرباء محطة
١٩٧٩ برالين كهرباء سيشل جزر
١٩٧٤ وحماه وحلى دمشق في الكهربائية التنسيق مراكز سوربا
١٩٧٧ بانياس كهرباء
١٩٩٢ والكهرباء الماء توليد محطة
١٩٨١ تعز - ذمار كهرباء اليمن
١٩٨٠ (المنصورة) عدن كهرباء

الحدناعة قطاع

١٩٧٧ بغالن سكر أفغانستان
١٩٧٦ الصعفبرة الصعناعات البحرين
١٩٧٦ غازبدور في والعدد اآلالت مصنع إستكمال بنجالديش
١٩٨٢ حو^ح شدتا سماد
١٩٨٢ موسو سكر بوروندي
١٩٧٤ طلخا سماد محدر
١٩٧٧ كوناكرى الكلنكرفي مطحنة غينيا
١٩٧٧ الحصة فوسفات مناجم األردن
١٩٨٠ الثانى الوادى في الفوسفاتية االسمدة
١٩٧٦ صباح في واالعالف الدقيق مطاحن ماليزيا
١٩٧٦ ساراوالف في النخيل زيت
١٩٧٧ نوادلدو فى الصلدى أسداخ مصنع موريتانيا
١٩٧٩ القلب حديد مناجم
١٩٧٦ وتدال زم وادى في القطن لفزل مصنعين إنشاء المغرب
١٩٧٦ .ايبال الغازفي حقول تنمية عمان سلطنة
١٩٧٨ عمان جنوب في النفط حقول تطور
١٩٨٣ rtllll،"./ ١ ١ 1 II ل\ ** ،

٢٦



١٩٩٨/١٢/٣١ بتاريخ كما القروض خالل هن الممولة بالمشاريع قائمة

الصناعة قطاع

١٩٧٩ فلكتوربا ء سنا فى الثلح مصنع سيشل جزر
١٩٧٦ الله علد الحاج غزل مصنع السودان
١٩٩٢ القطنى الغزل مصنع سوريا
١٩٧٧ كاحيرا سكر تنزانيا
١٩٧٤ عراس بن في المعدينة العلب مصنع تونس
١٩٧٩ قابس فى الغوسغاتى دالسما
١٩٨- آغا على في نالبتروكيماؤيا مجمع تركيا
١٩٨٨ الطائرات لصيانة الخليج شركة المتحدة العربية اإلمارات
١٩٨٨ العش في كوال الكوكا تعدئة مصنع
١٩٨- اسالى في االفريقية النسيج مصانع أوغندا
١٩٧٦ اًلغبر ووادى معابر في الجيولوجى المسح اليمن

الخدمات قطاع

١٩٧٤ القاهرة في الخيام عمر فندق مصر
١٩٧٦ التجارى الوقف مركز. المغرب
١٩٩٣ البيضاء الدار في السياحية لالستثمارات دلما
١٩٩٧ للتجارة واالمارات المغرب شركة
١٩٧٤ الشمالدة لسوسة والتنمدة الدراسات شركة تونس
١٩٨٨ ) ١ ( غنتوت في الجزيرة فندق المتحدة العربية االمارات
١٩٩١ )٢( غنتوت في الجزيرة فندق
١٩٩٣ )٣( غنتوت في الحزيرة فندق

االحتماعية الخدمات قطاع

١٩٩٧ وبومرداس الحزاثر مدبنة فى سكندة وحدة ٦٠٠ الجزائر
١٩٩١ ) ١ ( للتنمية االجتماعى الصندوق لدر
١٩٩٧ )٢( للتنمية االجتماعى الصندوق
١٩٩٣ المساكن مشرع لبنان
١٩٩٥ المتكامل الصحى المشرع سيشل حزر
١٩٩٨ ماهى) جزيرة ( أرانثى استصالح

١٩٩٨/١٢/٣١ بتاريخ كعا المنح خالل من الممولة بالمشاريع قائمة

الزراعي القطاع

١٩٨٤ الرى مشرؤع دراسة البحرين
١٩٩١ الحتام ترعة وامتداد سدناء لفرن أراضى استصالح ممدر
١٩٩٤ النقرة مغرن دراسة
١٩٩- وجده باقليم التلية السدود المغرب
١٩٩- التلية السدود النشاء معدات توربد
١٩٩٨ فجيج سدود

االحتماعى القطاع

١٩٩١ الخطارة بمنطقة الغالحش مساكن محسر
١٩٩- بولمان بإقليم الحاج ط أوطا مستوصف المغرب
١٩٩- وجده باقي؛ السكنية الوحدات
١٩٩٢ وجده بإقليم فية 1إص سكنية وحدة اًردعين

١٩٩٤ لمريجة’با الصحى والمركز وحده مستشفى
١٩٩٧ الرباط) في ٣ وم وجده في ١ ٠ . ( الفالحين مساكن
١٩٩٥ زابد الشدخ منتزه استكمال اليمن
١٩٩٨ ممباسا د االيتام دار استكمال كينيا

والنقل المواصالت

١٩٩٢ ببماكو زايد الشيخ شاع مالى
١٩٩٤ وجده بإقليم ملوية وادى حسر المغرب

والكهرباء الطاقة

١٩٩- وجده بإقليم القروية الكهرباء المغرب
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ابوظبي إمارة حكومة قبل من الممنوحة للمساعدات الصندوق إدارة

 أبوظبي، امارة حكومة عن بالنيابة للتنمية، أبوظبي صندوق يدير

 في كما درهم مليار ,ه٩ د اإلجمالية قيمته تقدر مساعدات برنامج

 في أبوظبي حكومة لمساعدات االساسية الميزة وتمثل ٠١٩٩٨ عام نهاية

 أي منها االستفادة على يترتب ال منح صورة تأخذ منها /'٠٥٢ نسبة آن

 مدفوعات لموازين هام دعم عنصر تمثل أنها كما سداد. إلتزامات

 القطاعات حسب أبوظبي حكومة مساعدات توزيع أ-

 قيمته ما أبوظبي حكومة من المخصصة المنح إجمالي بلغ ،١٩٩٨ عام نهاية في

درهم. مليار ٣,١

 لهذه االجمالية القيمة من /٤٥ حوالى ان القطاعات حسب المنح توزيع ويبين

 قطاع نصيب بلغ حين في االجتماعي، القطاع نصيب من كان المساعدات

 /.١٢ءةالصنا وقطاع /١٩ النقل وقطاع /٢٤ الزراعة

 حكومة من المخصصة المنح خالل من الممولة المشاريع على االمثلة أبرز ومن

الرباحل في زايد الشيخ ومستشغى اليمن في مأرب سد مشروع أبوظبي

 ابوظبي حكومة تقوم التنموية، اهدافها إطار وفي لها. المتلقية الدول

 عم ود الفقر ومحاربة النمواالقتصادي لدعم مساعدات بتقديم

 التنمية تحقيق في تساهم التي والمشارب الزراعية الريفية التنمية

المستديمة. االقتصادية

 منشآت الى إضافة الغربي بالساحل الحمام إمتداد ترعة ومشروع (المغرب)

 في االجتماعية الخدمات ومشروع (مصر) القاهرة قرب زايد الشيخ مدينة في

 ومركز (اليمن) المنصورة في االسكان تطوير ومشروع (بنجالديش) دكا

 وغيرها. (كينيا) مومباسا االظفادفي لرعاية زايد الشيخ

 القروض من درهم مليار ٢,٨ أبوظبي حكومة خصصت المنح، الى وباالضافة

 القطاع القروض: هذه غطت وقد وآسيوية وافريقية عربية لدول الميسرة

 الخدمات وقطاع /-)٩( والزراعة /)٢٤( النقل وقطاع /)٤٦( الصناعي

/).١( االجتماعية الخدمات وقطاع /)٢٠(

١٩٩٨/١٢/٣١ بتاريخ كما لقطاعاتا حسب أبوظبي حكومة مساعدات توزيع : ) ٤ ( رقم وللجدا

الدراهم باالف

منولة ندسة االجمالي ا سح ■/٠ فروض القطاع

١., ,..١٣٨ ٧٤٩١٢٩٢ ٠/٩ ٢٥٠١٨٤٦ الزراعة

-/٠٢٨ ١١٦٧٣١٢٩٢ /١٢ ٣٦٧١٣٠٠ ١١٣٠٥١٩٩٢ عة الحدنا

-/٠٢٢ ١١٢٧٠١١٧٨ /١٩ ٥٩٠١٠١٨ ٦٨٠١١٦٠ والمواصالت النقل

/٠٢٤ ١١٤٣٦١٧٣٩ ١١٤٢٠١٧٣٩ ١٦١٠٠٠ االجتماعية الخدمات

٥٥٥١٣٢٢ ٥٥٥١٣٢٢ الخدمات

/١٠٠ ٥,٩٣٥,٦٦٩ /١٠٠ ٣,١٢٧,٣٤٩ ^١٠٠ ٢١٨٠٨,٣٢٠ االجعالي
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ابوظبي إمارة حكومة قبل من الممنوحة للمساعدات االقليمي التوزيع ب-

وموريتانيا واالردن ومصر البحرين المساعدات هذه من المستفيدة الدول ٥٧ تمويل تم وقد الحكومية. المساعدات من ٠/٠٨٧ بحوالي العربية الدول حظيت

واليمن. وتونس وسوريا والسودان والصومال عمان وسلطنة والمغرب أهم وكانت درهم. مليار ه5١ بلغت اجمالية بقيمة العربي العالم في مشروعاً

القديمة. مارب مدينة من بالقرب بتمويله، زايد الشيخ السمو صاحب امر الذي مارمب سد يقع

 ٦٣٩ على حصلت فقد الكبرى الصحراء جنوب الواقعة األفريقية الدول آنا

 كينيا وكانت الحكومية، المساعدات مجموع من /١ ١ يمثل ما أي درهم، مليون

 الدول أهم من وزائير أوغندة و القمر وجزر وتنزانيا والسنفال ومالي

 لعدد التمويل أبوظبي حكومة وفرت ،آسيا وفي المساعدات. هذه من المستفيدة

مليون ٣ ٥ 5 ٨ بلغت إجمالية بقيمة يفالمالد وجزر يشبنجالد في المشاربح من

 لصالح درهم مليون ٥ ٥ قيمتها منحة أبوظبي حكومة خصصت وأخيراً،

 الدول قبل من ١٩٨١ عام في تأسلس الذي المتحدة لألمم العربي الخليج برنامج

 تابعة هيئة ١ ٥ ل الممنوحة العربية المساعدات تنسيق بهدف الخليجية العربية

 للتنمية المتحدة االمم وبرنامج اليونسكوواليونيسيف مثل المتحدة لالمم

والزراعة. األغذية ومنظمة

درهم.

١٩٩٨/١٢/٣١ بتاريخ كما أبوظبي حكومة لمساعدات الجغرافي التوزيع ):٥( رقم الجدول

الدراهم بآالف

االجمالي غيرها اآلسيوية الدول االفريقية الدول العربية الدول

٢١٨٠٨١٣٢٠ ٤١٠٠٠ ٦٠٣١٥١٣ ٢١٢٠٠١٨٠٧ بوظبىا حكومة قروض

٣١١٢٧١٢٤٩ ٩١١٨٢٥ ٣١١٨٣٧ ٣٥١٧١١ ٢١٩٦٧١٩٧٦ آبوظبى حكومة منح

٥١٩٣٥,٦٦٩ ٩١١٨٢٥ ٣٥١٨٣٧ ٦٣٩١٢٢٤ ٥١١٦٨١٧٨٣ االجعالي

/١٠٠,“ بز١هه, /٠١٦٠ /١٠١٧٧ /٨٧,٠٨ المنولة النسدة
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الريفية والتنمية الزراعة قطاع

الصندوق يديرها والتي القطاعات حسب أبوظبي حكومة قروض خالل من المنولة ريعبالعشا قائمة

)١٩٩٨/١٢/٣١ بتاريخ (كعا

١٩٨٢ السنغال نهر وادى تطوير موريتانيا

١٩٧٧ حوبا سكر الصومال

١٩٨٢ السنغال نهر وادى تطوير مالى

١٩٨٢ السنغال نهر حوض تطوير السنغال

م ا /٠ر٦اا C-ا U اام

١٩٧٦ سلحى وتل ومسكنة الرقة فى للسكر مصانع ٣ سوربا

١٩٧٦ الزور دير في الودق مصنع

١٩٧٨ القطاعات المتعددة الفحدرة مشاربع المتحدة العربية اإلمارات

١٩٨۴١٩٧٩ القطاعات المتعددة عجمان مشاريع

١٩٨٠ الخيمة رأس اسمنت

الخدمات قطاع

١٩٨٠ المدفوعات ميزان دعم السودان

١٩٨٥ والتعليم المدفوعات ميزان دعم مجموع مالى

١٩٨٧ المدفوعات ميزان لدعم زائير قرض زائير

االجتماعية الخدمات قطاع

١٩٧٨ أبوظبى في الخبيرات مدرسة المتحدة العربية االمارات

والمواصالت النقل قطاع

١٩٧٦ الخليج طيران قرض البحرين

١٩٧٤ السويس قناة فتح اعادة مصر

١٩٨٣ الالسلكية االتصاالت المالديف جزر

١٩٨٠ الدولى الخرطوم مطار السودان

١٩٧٦ الدولى دمشق مطار ركاب مبنى سوريا

١٩٧٧ أروا - باكواش طريق أوغندا



)١٩٩٨/١٢/٣١ بتاريخ (كما الصندوق يديرها والتي أبوظبي حكومة قبل من المنولة المنح

الريفية والتنمية السمكية والثروة الزراعة قطاع

١٩٩١ زايد الشيخ ترعة محسر

١٩٨٤-٩٨٧ مأرب سد اليمن

الصناعى القطاع
١٩٩٣ ئية نما إ ربع مشا عمان سلطنة

االحتماعية الخدمات قطاع

١٩٩٦ زايد الشيخ منطقة في المساكن مشروع البحرين
١٩٩٤ زايد الشيخ مدينة معدر

١٩٨٩ التنموى الشرف زين محمع األردن
١٩٩٦ لواكشوطا /'L .مهورى١1ااً ئ ة ،ة، ),,،، ا موريتانيا
١٩٨٦ البيضاء الدار في المغرى اسكان مشروع المغرب
١٩٨٩ )١( الرباط في زايد الشيخ مستشفى مشروع
١٩٩٦ )٢( الرباط فى زايد الشيخ مستشفى مشروع
١٩٩٦ البيضاء الدار في التحارى الوقف مدنى
١٩٨٥ حمبه باش في واحد ومسحد مسكن ٢٠* تونس
١٩٨٤ ذمار فى سكندة وحدة ١ * ٠ ٠ اليمن
١٩٨٧ تعز في زايد الشيخ منتزه
١٩٨٢ عدن في المنصورة اسكان مشرع

والتعليم الصحة قطاع دعم القمر جزر

١٩٨٧ ممباسا في لالطفال زايد الشيخ مركز كينيا

١٩٨٦ إسطنبول في التجارى والمبنى الطفولة رعاية مركز تركيا
١٩٨١ المتحدة االمم منظمات دعم برنامج المتحدة االمم
١٩٨٤ دكا في خيرية وآبار مبانى بنجالديش
١٩٨٣ مالى العاصمة في االسالمى المركز المالديف جزر

والمواصالت النقل قطاع

١٩٩٦ نزوى صحوة طريق ان٩م ة ءUا 1 >1
١٩٧٧ برعو - بربرة طريق الصومال
١٩٩٣ زنجبار في المياه مشروع تنزانيا
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ظبيدو ا حكومةو الصندوق ات عددما ذوءدآل

 تهم ولعاثال لهم أفضل حياة يضمنون ال المالئم والتعليم الجيدة بالصحة ينعمون الذين أن عليه المتغق من

مجتمعاتهم. وتقدم ثراء فيأيضاً يساهمون بل فقط،

 قامت بنجالديش في دكا د نهيان آل سلطان بن زايد الشيخ السمو صاحب ببنائها أمر التي األيتام دار إن

٠ ١٩٨٨ عام افتتاحها منن أ يتيه ٢٢٠٠ من أكثر وتعليم بإيواء

*





دوظبي ا وحكومة الصندوق مساعدات نوعية

والبشرية االجتماعية التنمية مجال في ات المساعد

 في االقتصادي والنمو االستقرار ان للتنمية ابوظبي صندوق يدرك

 العالم في السالم على للحفاظ اساسياً شرطاً يشكالن النامية الدول

تعيش زالت ما العالم سكان غالبية فإن الحظ، ولسوء ولكنه بأسره.

 بيانات وتشير الفقر. خط تحت

 المستوى أن إلى الدولي البنك

 نسمة مليار ١,٢ لقرابة المعيشي

 عام في الفقر خط تحت كان

 سكان ربع حوالى ويفتقر ٠١٩٩٦

 المياه الى النامية الدول

يفتقر فيما للشرب الحدالحة

 يفتقر ذلك، الى باإلضافة الكهرباء. خدمات الى العالم سكان نصف

 المدرسة. الى الذهاب فرص إلى طفل مليون ١ ٣ * حوالى

 من التحفيف في المساهمة على تأسيسه منن الصندوق حرص ولقد

 العون توقير على ارتكزت سياسة وتبنى الفقيرة، الطبقات معاناة

 ،لمختلغة ا االقتصاد مجاالت تفطي واسع نطاق على ات والمساعد

 البنية الخصوص وبوجه الصحة وقطاع الريفي القطاع بين جمعت

 محاربة في الصندوق جهود لتقييم فإنه وعليه األساسية. التحتية

 التي المختلفة المساعدات برامج الحسبان في نأخذ أن ينبغي الفقر

الصندوق. يقدمها

بمصر للتنمية االجتماعى الصندوق الفقر: من والحد العمل فرص ايجاد

 مصر في اإلجتماعي الصندوق دعم في للتنمية ابوظبي صندوق ساهم

 هذا ف ويهد األجل. طول قرض شكل في درهم مليون ٢ * * لىبحوا

 المانحين، كبيرمن عدد بدعم ويحظى ١٩٩١ اًذشئفيءام الذي الصندوق

 وقد جديدة. عمل فرص ايجاد طريق عن الفقر محاربة في المساعدة إلى

 فرصة ألف ٧*هو* بين تتراوح العمل فرص من كبير عدد خلق من تمكن

استطاعتها في يكن لم التي الصغيرة المشاريع دعم طريق عن سنوا

 للعمال المساعدة الصندوق وفر كما العادي. المصرفي التمول لىإ الوصول

 وبرامج العامة المؤسسات بعض خصخصة نتيجة أعمالهم فقدوا الذين

 في المساهمة من الصندوق تمكن وقد عامة. بصورة االقتصادي االصالح

 تجربة نجاح أدى وقد الصغيرة. والمنشآت المشاريع من كبيرة أعداد إنشاء

به. لإلقتداء النامية الدول من عدد دفع إلى الصندوق هذا
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والتنمية الصحة

 في ملحوظا تقدما الماضيين العقدين مدى على النامية الدول حققت

 ذلك، من الرغم وعلى الصحة. قطاع رأسها وعلى المجاالت من عدد

 من يعاني يزال ال الدول هذه من كثيراً فإن

التغذية. وسوء واألوبئة المجاعة

 والتعليمية الصحية الخدمات من المناسب المستوى توافر أن عليه المتفق ومن

 من لتمكينه أيضاً بل للغرد المعيشي المستوى لتحسين فقط ليس أساساً يعتبر

 يولي المنحللق، هذا ومن مجتمعه. وتنمية تطوير في فاعلة، بصورة المساهمة،

 حيوي أثر من له لما الصحة لقطاع دعمه لزيادة خاصة أهمية أبوظبي صندوق

الفقر. من والتخفيف االقتصادي النمو تحقيق في وهام

 المغرب في ابوظبي صندوق بتنفيذها قام التي الصحية المشاريع وتعمل

 الصحية العناية تأمين في المساعدة على السيلشل وجزر ومصر وموريتانيا

 الصندوق ساهم فقد ذلك، الى وباالضافة المنخفضة. التكلفة ذات االساسية

 والصحية. المائية الموارد بتحسين المتعلقة المشاريع من لعدد مشترك تمويل في

 زنجبار في الريفية المناطق في المياه لتوفير مشروع تنفين يتم المجال هذا وفي

بتنزانيا.

 الرباط في زايد الشيخ مستشفى عن نبذة

 الصحة مجال في المغربية الوطنية الجهود بدعم أبوظبي إمارة حكومة تقوم

 مع تمشيا سريراً، ٢٣٥ من مؤلف مستشفى وتجهيز بناء طريق عن

 زايد الدشيخ مستشفى تجهيز تم وقد المغربية. للمملكة الحالية االحتياجات

 الصحية السلطات تمئن جراحية عمليات وغرف جداً حديثة طبية بمعدات

 هائلة بتكاليف ولكن االوروبية الدول توفره ما يناهض عاز بمستوى المحلية

طا،الربا في زايد الشيخ مستشفى تصميم لم وقد المملكة. وعلى المريض على

 قيمتها بلغت ابوظبي إمارة حكومة من منحة خالل من كلياً تمويله تم الذي

 المغرب في الطب كليات لطالب المناسب ا-إلطار يوفر بحيث ،درهم مليون ١٦١

 هذا يؤمن عام، وبشكل المستوى. عالية الطبية والمهارات الخبرات الكتساب

 تعزيز الى وسيؤدي الصحية الرعاية مجال في نوعية قفزة للمفربا المستشفى

.الطب ان ميد في والخبرة الخدمات مستوى وتحسين المملكة في العالي التعليم
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والتنمية الزراعة

السكاني النزوح وقف على والمساعدة الزراعية جية االنتا زيادة بهدف الزراعة على النامية الدول في المتمركزين العالم سكان معظم يعتمد

في مشروعين التقرير هذا آلناول المدن. الى الريفية المناطق من للسكان عمل فرص ايجاد الى الزراعة وتهدف الرزق. لكسب كوسيلة

بنجالديش، د تيستا في الري سد مشروع هما الزراعي القطاع الغذاء توفير والى ناحية من مستمرة بصفة عددهم المتزايد

. مصر في سيناء بغرب زايد الشيخ ترعة ومشروع في الصندوق ات مساعد ترقزت وقد .أخرى حية نا من لهم الضروري

الحديثة الزراعية التقنية على المعتمدة المشارب على الزراعة مجال

استصهد

بنجالديش في ) تيستا سد من المتفرع ( جبور دينا قنوات نظام

 عام في نسمة مليون ١ ٢ . من يقارب ما ديش سكازينجال عدد بلغ
 االسالمية البلدان اكبر ثاني بنجالديش اصبحت وبذلك ١٩٩٨
 تصدإلى اجمالية مساحة الدولة هذه وتغطي ٠العا.لم في سكانا

 في اً تعقيد االكثر ديش بنجال أنهر وتعتبر .مربع كلم ١٤٨5٣٩٣
 مع االجمالي طولهإ قدر كما نهرا ٢٣٠ الى عددها ويصل العالم

 محورية اهمية ات ن يجعلها مما ،كلم ٢٤,١٤* بحوالي روافدها
الوهلني. لالقتصاد

 دوري بشكل بنجالديش تتعرض المناخية، للظروف ونظرا
 الدورية الفيضانات وتغطى شديدة. جفاف ولغترات لغيضانات

 عام في لها حد أقصى الى وصلت وقد الدولة من كبيرة أجزاء
 البالد. مساحة إجمالي من * يقارب ما المياه غطت حيث ١٩٨٨

 تم وقد بنغالديش تعرفه ري برنامج أكبر تيستا سد مشرع ويمثل
 صندوق ويوفر المانحة. والمؤسسات الدول من عدد قبل من بموله

 ديناجبور قنوات لبناء مباشرة بصورة التمول للتنمية ابوظبي
 بهذا الخاصة المدنية االعمال أهم وتشمل تيستا. سد من المتفرعة

 القناة ،درهم مليون ٦ * بحوالي كلفته قدرت الذي ،المسرع
ومجراها. وروافدها

 بمنافع مراحله، استكمال عند تيستا، ري سد يعود أن المتوقع ومن
 اآلتى: في أهمها يتمثل الوحلنى، االقتصاد على
 ٦٨ ,* ... على بانفائدة يعود مما هكتا'ر ٤٨١* * * مساحة ري "

فردا.

I األراضي وعلى النهر ضفاف تآكل عن الناجمة األضرار تقليل 
التحتية. والبنى والمساكن الزراعية

 الدائمين بالعمال الخاصة الزراعية االراضى حماية
 أضرار من المأهولة المناطق حماية طريق عن والموسميين

التآكل.

 عن الناجمة باالضرار سنواً السكان من الماليين يتأثر
 الدورية، الجفاف وفترات النهر حوحنى وتآكل الفيضانات

 الدخل ذات المجموعات الى المتضررين هؤالء غالبية وتنتمى
 فإن لذا، األراضي. يملكون ال والذين النساء والسيما المتدني
 مثل المتوافرة المياه من لإلستغادة مناسبة خطط تطبيق
 الفقر. من التقليل على ايجابي أثر لها يكون قد تيستا مشروع

 من كلم ٦ * وم القنوات من كلم ١ ٥ * حوالى المشروع يشمل
 الصرف مياه تجميع وخزانات الرئيسة التصريف قنوات
 وسيسمح مربعا. كلم ٥* حوالى يفطي ٥للميا محزونا ستحلق

 االحواض. في االسماك لتربية مشاريع بإنشاء ذلك

 فعلياً سيساهم مما ، القناة ضفتي على شجرة ألف ٧٠* زراعة
والبيئة. المزروعات لحماية الوطنية الحملة في
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 سيناء بغرب زايد الشيخ ترعة

 يؤمن أنه إذ المصري، االقتصاد في كبرى باهمية الزراعة قطاع يحظى

 ٣5ه حوالى أن إلى التقديرات وتشير العاملة. القوى من /'٠٣٢ لحوالى العمل

 حجمها معدل يبلغ األراضي من مساحة بزراعة يقومون فالح مليون

هكتار). ٠5٨٤( فدانين

 . د البال حة مسا اجمالي من ا ٤ سوى مصر في المزروعة االراضي تفطي وال

 توسع عملية بعرقلة المائية للموارد الفعال غير االستغالل تسبب وقد

االنتاجية. ورفع الزراعية االراضي

 الى يهدف شامأل برنامجاً الحكومة أعدت الماضية، السنوات وفي

 الى يهدف آخر برنامج الى إضافة الصحراوية، االراضي استصالح

الليل. نهر مياه من الفاعلة االستفادة تحسين

 بتنفيذه يقوم الذي االراضي استصالح مشروع يشكل االطار، هذا وفي

٢٣٨ تكلفته والبالغة ،سيناء جزيرة شبه غرب في للتنمية أبوظبي صلدوق

 الفعال االستخدام ضمان بهدف اده إعد تم برنامج من جزءا درهم، مليون

 مصر. في المحدودة الزراعية واالراضي المائية للموارد

 ٧٢ حلول على بالخرسانة مبطنة ترعة بناء المشروع مراحل أهم ويتضمن

 النيل. نهر من الري مياه نقل بهدف الجنوب الى الشمال من تمتد كلم

 السويس ة لقنا المالحي الممر تحت سحارة بناء سعيتم ذلك، الى باالضافة

 أنابيب. بواسطة عبرها النيل مياه لنقل

 الى تصل قد مساحة لري ١٩٩١ عام في تنفيذه بدأ الذي المشروع ويهدف

 عند المشرع يؤدي أن ويتوقع هكتار). ألف ١٧ (حوالى فدان ألف ٤٠

 الزراعي االنتاج في ملموسة زيادة تحقيق الى ، ١٩٩٩ عام في استكماله

 المستفيدين. من آلالف المعيشي المستوى تحسين والى الزراعية والرقعة

 ال الذين المواحلنين أحوال تحسين في للمشروع االساسي الهدف ويتمثل

 وسيؤدي عديدة مناطق في الفقر ازالة على التركيز مع أراضي يملكون

سيناء. جزيرة شبه في لالستقرار البدو تشجيع الى أيضاً
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االساسية التحتية البنى دعم

 درجة الى يتوقف، االقتصادي النمو بأن للتنمية ابوظبي صندوق يدرك

 الواقع، وفي عليها. والحفاظ االساسية التحتية البنى تأمين على كبيرة،

 هي والمياه واالتصاالت والنقل كالطاقة التحتية البنى خدمات فإن

 المستديم'. االقتصادي التقدم لتحقيق أساسية

 المساعدات من درهم مليار ٩ حوالى تخصيص تم اإلطار هذا وفي

 لتمويل أبوظبي وحكومة للتنمية أبوظبي صندوق قدمها التي المالية

 والدول العربي العالم في االساسية التحتية البنى قطاع مشاربع

 آسيا. في الدول وبعض الكبرى الصحراء جنوب الواقعة االفريقية

 (في السدود مثل الحديثة المشاريع عن االمثلة هذه بعض وتشمل

عمان) وسلطنة مالي (في والطرق وبنجالديش) واليمن الجزائر

ورواندا سوريا (في والمطارات والبحرين) إريتريا (في والطاقة
.والمالديف) سوريا (في واالتصاالت وليسوتو)

سد.ا.و

m.

m

 )اريتريا (مصوع في الطاقة توليد محطة الطاقة:

 من خرجت آن بعد ،١٩٩٣ عام إستقاللها على اريتريا حصلت

 بنيتها كامل على كلياً القضاء إلى أدت ءاما٣٠ً دامت تحرير حرب

 ابوظبي صندوق رفز اريتريا، مع التعاون برنامج وضمن التحتية.

 البنى إنشاء الى الهادفة االمد الطويلة المساعدة على للتنمية

الطاقة. انتاج قطاع في التحتية

 محطة ء النشا مشترك تمول في الصندوق ساهم ،السياق ا هذ وفي

 الواقعة مصوع ميناء في ميجاوات ٨٤ بقدرة كهربائية طاقة توليد

خط إقامة أيضا المشروع ويشمل إريتريا. عاصمة أسمره، شرق

 نقل وخط العاصمة واسمره مصوع بين كيلوفولت ١٣٢ بقدرة نقل

 أخرى. مدن وثالث أسمر_ه بين كيلوفولت ٦٦ بقدرة كهربائي

 ١٩٩٩ عام في استكمالها عند المحطة تؤمن أن المتوقع ومن

 وأن الدولة، في أساسية واجتماعية اقتصادية لمنشآت الكهرباء

 تؤمن أن المقدر ومن البالد. في االقتصادي النمو تعزيز في تساهم

سكان من ٠٨٨* يقطنها لمنطقة الطاقة الكهربائي النقل خطوط

اريتريا.



النقل

 االشخاص لنقل ضرورياً عاماله المتكاملة المواصالت آنظمة تشكل

 والموانئ الطرق تساهم ،ولنلك والصناعية الزراعية والمنتجات

 تحقيق وبالتالي التجاري التبادل تشجيع في التنظيم جيدة والمطارات

 مساعدات اتخذت الصدد ا هذ وفي المستديم. النمواالقتصادي

 عمان سلطنة في محوت - سيناو طريق

 كلم ١٩٢ طوله يبدع طردق إنشاء بتذويل الصندوق يذوم

 كثيرة نائدة ريغدآل لرناطق ويربط ومحوتا سدناو بين يضد

. وسلطذآل ا في لطرق ا ش.بكة بدتدآل

 المجتسات بدات ،وطرق ا <، الجديدة الشبكة لهذه وذتدندآل

 في اوهام التجاري النشاط في بفعالية رذآل لمشا با الردندآل

 المذهددة المشاريع احد لطردق ا ا هلماً بناء ويعذبر اوسلطذآل.

مجال في للدنمدة بوظبي ا صندوق نذويدبا في ساهم اوتي

 الصندوق وفر فقد عديدة. اشكاال االخيرة السنوات في الصندوق

 في معبدة وطرق عمان سلطنة في هامة سريعة طرق النشاء التمويل

جيبوتى في ومطارات عمان سلطنة في االسماك لصيد وموانئ مالى

وليسوتو. وجامبيا ورواندا

 بين االتجاه المزدوج لسريع ا لطردق ا ل تشه اوتي الطرق ء ذشا إ

الرستاق. بلدة في طنلدآل ا لد ا والطرق وذروى سهيل

 باماكو مدينة في زايد الشيخ شارع

 في ويمر كلم، ٨ لمسافة االتجاه المزدوج السريع الطريق هذا يمتد

 ا هذ ويتصل .مالي صمةعا باماكو، في بالسكان المكتظة المناطق

 الجنوب في بغينيا مالي تربط التي الطرق من رئيسية بشبكة الطريق
 النيجر نهر فوق حديثاً إنشاؤه تم الذي بالجسر تربطها كما الغربي

 النهر. جانبي على المدينة من مختلقة أحياء بين سيربط والذي

 في هامة باماكوحلقة بمدينة زايد الشيخ شارع استكمال ويمثل

ا هذ تمول تم وقد ،لي ما جمهورية لعاصمة الحضرية التنمية برنامج

فا ئ إ
 من بمنحة واالشخاص، البضائع نقل عملية سهل الذي الطريق،

للتنمية. أبوظبي صندوق

عمان سلطة في الصيد موانئ

 لجزيرة ا شبه شرق جنوب الواقعة عمان سلطنة شواطئ تمتد

 سكان نصف من اكثر ويعمل . كلم ١٧** طول على العربية
والصيد. الزراعة مجال في السلطنة

 حيث عمان سلطنة في كبرى أهمية القدم منن الصيد ويكتسب
 وبهدف سنوياً. طن الف ١١٤ بحوالى المصطادة االسماك كميات تقدر

 بادرت الموانئ، هذه في المناسبة التحتية بالبنية الصيادين تزويد

 االسماك لصيد مرافئ إنشاء يتضمن برنامج يتنقين العمانية الحكومة
طول على األسماك صيد على تعتمد التي للمجتمعات الخدمات لتامين

 كل في االسماك لصيد موانئ عدة إنشاء تمويل طريق عن المالي الدعم

 اتاح وقد . ودلكوت ات لخبير وا ياتوقر وشناص واللكبي صور من

 كالمخازن عديدة مرافق على المشتطة ،الموانئ ٥هذ إنشاء استكمال
األسماك لصيادي الفرصة التسويق، ومراكز الثلج ومصانع المبردة

عالين بفعللين شاص دارسة اكانيين بتآمين للتنمية ابوظبي صندوق قام االطار هذا وفي الساطي. الخط
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 االجنبية، العمالت وكسب العمل، فرص خلق سيما ال عديدة، تنموية منافع له السياحة قطاع في االستثمار إن

األخرى. القطاعات من غيره على اإليجابي تأثيرة إلى باإلضافة

ومصر المغرب بين موزعة المساهمات إجمالي من /"٠٦٢ حوالي القطاع هذا في الصندوق مساهمات تشكل

وتركيا. وتونس





التنمية ل مير؛ االسذذمارفي

 مساعدة الى للتنمية ابوظبي لصندوق المباشرة االستثمارات تهدف

 هذه خالل ومن اقتصاداتها. وتنمية تطوير على المستفيدة الدول

 االستثمارات لهذه المتلقية الدول تمكين إلى الصندوق يسعى المشاركة،

 سيما: وال بها المرتبطة المنافع من االستفادة تعظيم من

 االجنبية. العمالت من اإليرادات ا

العمل. فرص خلق

المحليين. للسكان الدخل متعددة مصادر ايجاد

واالدارية. الغنية المهارات تعزيز

التجارية. الناحية من لالستمرار القابلة المنشآت إقامة

 في للتنمية أبوظبي لصندوق المباشر االستثمار سياسة وتتلخص

 تحقيق في تساهم أن لها يتوقع التي والمشاريع الشركات في االستثمار

 الى مضافة قيما تحقق أن الشركات هذه على أن أي الوطنية، التنمية

 بهذه يجدر لذا، وهامة. ملموسة اقتصادية منافع خالل من االقتصاد

 ممكناً. دلك كان حيثما إيجابية نتائج تحقيق من تتمكن أن المشاريع

 صندوق يلتزم الطويلة، اآلجال ذات المباشرة استثماراته ضوء وفي

فيها. التجارية بالنواحي الطرد المدى على أبوظبي

والقطاعات الحجم حسب المباشرة االستثمارات محفظة توزة

 بتاريخ المنتهية المالية السنة نهاية في المباشرة االستثمارات قيمة وصلت

 االستثمارات هذه من االكبر والجزء درهم. مليون ٤٦٤ إلى ١٩٩٨/١٢/٣١

 وتركيا. بنجالديش الى باالضافة العربية الدول في يتركز

 االستثمارات مجموع من األكبر بالنصيب والفنادق السياحة قطاع حظي ولقد

 ويكمن االستثمارات. هذه اجمالي من /*٦٢ حوالى بلغ إذ للصندوق المباشرة

 أولهما أمرين، في المجال هذا في الصندوق استثمارات لتركز الرئيس السبب

 الوظائف خلق في السياحة قطاع في لالستثمار والسريعة الواضحة الفائدة

 المحليين. السكان معيشة مستوى وتحسين

من غيره على ومباشراً ايجابياً تأثيراً السياحة لقطاع أن فهو الثاني أما

 القطاع هذا في السلع من وغيرها االغذية على الطلب ازدياد ان إذ القطاعات

 كالزراعة أخرى قطاعات في عمل فرص ايجاد الى يؤدي ازدهاره نتيجة

والتصنيع. والنقل والحرف

 السمكية والثروة الزراعة قطاعات على األخرى الصندوق استثمارات ونتوزع

 كالبنوك /)٦,0( التنموية المالية والمؤسسات ./')٤,٧( والصناعة ./')٤,٦٤(

.والتنمرة العقارية

 في المباشرة االستثمارات مجموع من /٢٢ نسبته ما استثمار يتم وأخيراً،

 الشركات هذه تستخدم وبدورها .وتركيا والمغرب بنجالديش في قابضة شركات

القطاعات. من واسعة مجموعة على موزعة أوقائمة جديدة مشاريع في أموالها

المئوية النسدة الغيمة(باالف) القطاعات

*٦٢,١٨ ٢٨٨,٤٧٦ والسداحة الفنادق

*/٠٤١٦٤ ٢١١٥٤٣ السمكية والثروة الزراعة

*/٠٤١٧١ ٢١١٨٥٦ االنتاجية الصناعات

*/٠٦١٥١ ٣٠١١٨٦ التنموية المصارف و المالدة المؤسسات

*/٠٢١١٩٦ ١٠١١٨٦١ القابضة الشركات

/١٠٠,٠٠ ٤٦٣,٩٢٢ االجمالى

٤٢



السياحة قطاع

 (مصر) السياحية لالستثمارات أبوظبي شركة .١

 القاهرة من كل في نجوم ٥ فئة من فنادق ٣ يتشغيل وتقوم الشركة هذه تمتلك

 مال رأس غالبية الشركة تمتلك ،نلك الى وباالضافة .والغردقة الشيخ وشرم

فئة من سياحية قرية يتطور بدورها تقوم التي للغنادق العربية ممدر شركة
 للتنمية ابوظبي .ؤق11بمع اوذأصة السياحية الغنادى موقع

والقاهرة واالقصر, والغردقة الشيخ -ة-رم في

االقصر. في نجوم ٥

 :سوفيتل سغنكس فندق ا

 مقابل سوفيتل سغنكس فندق يقع

 ويضم (القاهرة) الجيزة أهرام

 من عدد الى باالضافة غرفة ٢٩*

 هذا إدارة وتتم والمقاهي. المطاعم

 ١٩٩٥ أبريل في أفتتح الذي الفندق

 الفرنسية أكور مجموعة قبل من

. سوفيتل التجاري االسم تحت

الغردقة: سوفيتل فندق ب.

 من الفخمة السياحية القرية هذه تقع

 االحمر البحر شواطئ على نجوم ٥ فئة

 وهي هكتاراً. ٣٨ مساحته موضاً وتغطي

 الى باالضافة فخمة غرفة ٣١٢ تضم

 الترفيهية المرافق من وغيرها المطاعم

. سوفيتل ل التجاري االسم تحت أكور مجموعة وتديرها ١٩٩٥ عام من فبراير في السياحية القرية هذه أفتتحت المختلفة.

 الشيخ: شرم سوفيتل فندق ج.

 قطعة على نجوم ٥ فئة من الفخمة السياحية القرية هذه تقع
 الشرقي الجنوبي الساحل على هكتاراً ٤ ٥ مساحتها أرض

 وتطل العقبة. خليج مدخل على وتطل سيناء، جزيرة لشبه
 بروعة يشتهر الذي نعمه خليج على للفندق البحرية الواجهة

 رياضة تشجع التي المرجانية ثروته وخاصة البحرية بيئته
 تضم وهي ١٩٩٦ عام من نوفمبر في القرية أفتتحت الغوص.

 مطاعم على القرية وتشتمل فخمة. فيالت ٤و غرفة ٣٠ *
 الغوص ونشاطات التنس عب كمال ترفيهية ومرافق ٥ومقا

الشراعية. والمالحة

٤٣



ا

 (تونس) الشمالية لسوسة والتنمية الدراسات شركة ٠٢

 مجال في تعمل وهي ١٩٧٣ عام في الشركة هذه تأسست

 شمال منطقة في السياحة اشكال كافة وتطرر تشجيع

تونس جنوبي كلم ٦ * حوالى بعد على الواقعة سوسة

ا<ر-ة٠اا

 مشاريع أكبر بأحد الشركة هذه اضطلعت إنشائها ومنن

 ت وفيال شققاً ضم والذي تونس في السياحية التنمية

 ترفيهية ومرافق للغولف ونادياً سياحياً ومرفأ وفنادق

 الجهات أهم كأحد اليوم الشركة هذه وتعتبر أخرى.

تونسية. تنمرة محدارف بمشاركة المدفوع رأسمالها من /٣٢,٣ المعندوق ويملك تونس في االمد الحلرلة السياحية للتنمية الراعية

 تركيا) حي(لسياا لالستثمار ضولاالنا شركة .٣

 في ١٩٨٦ عام في الشركة هذه تأسست

 نشم سياحية قرية تملك وهي تركيا

 ٥ * حوالى بعد على وتقع سريراً ١ * ٢٦

 ساحل على الواقعة لياأنطا جنوبي كلم

 هذه وتضم المتوسط. االبيض البحر

 متنوعة ترفيهية مرافق ايضاً القرية

 وناديا والسكواش التنس مالعب مثل

 بالسهام للرماية وناديا رياضيا

 والغوص الشراعية المالحة ونشاطات

المد'ة. محدد إيجار عقد بموجب القرية هذه بإدارة أكور لمجموعة التابعة تماريس شركة وتقوم وغيرها.

تركيا — ليانطاا في السياحية بالماريغا قرية

(المغرب) واإلمارات للمغرب النحيل شركة ٠٤

 فبراير في الشركة هذه تاسست

 من سياحية قرية تملك وهي ١٩٨٧

 ‘غرفة ٣٢٨ من مؤلفة نجوم ٤ فئة

 هذا ويقدم مراكش. مدينة داخل

 العمالء الى خدماته ال-غندق

 مطاعم ويضم الغربيين االوروبيين

 عديدة. ترفيهية ومرافق ومقاهي

 التابعة تماريس شركة وتقوم

 القرية هذه بإدارة أكور لمجموعة

المدة. محدود ايجار عقد بموجب

٤٤



(المغرب) السياحية لالستثمارات دلما شركة ه.

 فثة من البيضاء الدار شيراتون فندق دلما شركة تملك

 البيضاء. الدار مدينة وسطا فى الفندق ويقع نجوم ٥

 ٣ * ٢ يضم وهو ١٩٨٨ ابريل في الفندق ا هذ أفتتح وقد

 رجال ويشكل عديدة. مطاعم الى باالضافة غرفة

الفندق. هذا نزالء من الكبرى النسبة االعمال

الصناعي القطاع

 . ) المغرب ( كشمرا سمنتا شركة في ثماً ١٣ ، ٢ وبنسبة )عمان سلطنة ( وهما لحدناعيا لقطاعا في رينبإستثما للتنمية أبوظبي صندوق قام

سمنت لال ‘ V* و II ري' شركة ل رأسما في ^ ١ * بنسبة همة لمسا ا

عمان) (سلطنة لالسمنت ريسوت شركة ٠ ١

 االسمنت تنتج وهي ١٩٨١ عام في الشركة هذه تاسست

 آبار في المستعمل االسمنت الى باالضافة البورتالندي العادي

 منطقة في انتاجها بتسرق الشركة وتقوم . والبوزولونا النفط

 أت بد ،١٩٩٦معا من عتبارا ئ عمان). سلطنة ( طغار

 قدراتها زيادة الى تهدف توسع خطة تنفين في الشركة

السنة. في االسمنت من متري طن ٧٨٨, ٠** الى متري طن ٢٨٨, *** من االنتاجية

(المغرب) لالسمنت مراكش شركة .٢

 القدرة ذات مصانعها وتقع ٠١٩٧٦ عام في العادي ي ند البورتال اسمنت بانتاج نشاطها وبدأت ١٩٧٢ عام في لإلسمنت مراكش شركة تأسست

.مراكش مدينة من كلم ٤ ٥ بعد على السنة في متريا طنا ٥ ٥ * ، * * « البالغة االولية جية االنتا

 اليوم وتعتبر السنة في متري طن ١ ‘ ٣ * . ، ٠. * الى السنوية جية االنتا طاقتها زيادة من مغتها توسع خطة تنفين في الشركة أت ،بد١٩٩ءامه وفي

المحلي. السوق حاجة من ثماً ١ ٥ حوالى وتغطي المغرب في االسمنت منتجي أكبر من

٤٥



السمكية والثروة الزراعة قطاع

(المغرب). البحري للصيد االمارات المغرب اتحاد وشركة (تونس) الزراعية العامري برح شركة وهما القطاع ا هذ في باستثمارين الصندوق قام

(تونس؛ العامرة حية الفال الشركة .١

اساسية:

الحبوب. زراعة
الحلوب. واالبقار المواشى تربية

. والزيتون) والعنب اللوز ( المثمرة االشجار زراعة

-:خ§جذ-I ||عج'ه

(المغرب) البحري للصيد واالمارات المغرب اتحاد شركة ٠٢

 بدات وقد اغادير مدينة في الشركة لهذه الرئيسي المركز يقع

 مجهزة مراكب بستة نشاطها وبدأت ١٩٨٩ عام أواخر في أعمالها

 طناً ٣٥* السفن هذه من كل قدرة وتبلغ البحار. أعالي في للصيد

ما تسويق ويتم االسماك. عن الكشف تقنيات باحدث مجهزة وهي

 وأوروبا اليابان أسواق في وأخطبوط حبار من السقن هذه تصطاده

 سفن ٣ شراء من الذاتي التمويل بفضل الشركة وتمكنت الغربية.

 في للتوسع .الشركة تخطمن كما ،١٩٩٦و ١٩٩٥ ميعا في جديدة

حققته. الذي والمالي التشغيلي النجاح بفضل وذلك المستقبل



القابضة الشركات

 هواالستثمار الشركات هذه وراء من الرئيس والهدف . وتركيا ديش وبنجال المغرب المباشرفي لالستثمار قابضة شركات أربع للتنمية أبوظبي صندوق أسس

المضيفة. الدولة اقتصاد من المختلفة القطاعات في

) المغرب ( صوميد - للتنمية واالمارات المغرب شركة .١

 أكبر من اليوم لتصبح توسعت وقد ١٩٨٢ عام من أكتوبر في صوميد شركة تاسست

 تتقاسم فيما المال رأس من /"٠٥٠ الصندوق ويملك المغرب. في القابضة الشركات

من المتبقي الرصيد األخرى المغربية المالية المؤسسات من وغيرها المغربية الخزينة

بينها. فيما المال رأس

 مليون ٦ * حوالى الى صوميد استثمارات مجموعة ,حجم وصل ،١٩٩٨ عام نهاية في

 قطاع نحو موجه االستثمارات هذه من /٥٠ نسبته ما أن علماً أمريكي، دوالر

 الثروة قطاع في /٩و المصرفي القطاع نحو /٩و الصناعة نحو ا ١٦و افياحة

شخص. ألف ١ ٣ حوالى صوميد مجموعة تستخدم مباشر، غير وبشكل السمكية.

(بنجالديش) يوبيكو لالستثمار وبنجالديش االمارات شركة ٠٢

 الشركة هذه رأسمال من /٦ . الصندوق يملك

 حكومة الى المتبقي الجزء ملكية تعود فيما القابضة

 في باالستثمار الشركة هذه قامت وقد بنجالديش.

 كلم ٢ * بعد على يقع بس والمال للنسيج مصنع

 ا هذ في المستخدمين العمال عدد وتقدر . دكا جنوبي

 انتاجه بأن علماً عامل ٦ * . بحوالى المصنع

للتصدير. محصص

(المغرب) رباب شركة ٠٣

 المصرفي والقطاع التعدين وقطاع الفنادق مجال في تعمل كبرى شركات ثالث في مواردها استثمرت المغرب بورصة في أسهمها المدرجة الشركة هذه

المواد. وتجارة

(تركيا) إميراي لالستثمار المساهمة واالناضول االمارات شركة ٠٤
. ) تركيا ( لياأنطا في واقعة سياحية قرية في واحد استثمار ولديها /٨٥ بنسبة للتنمية أبوظبي لصندوق مملوكة القابضة الشركة هذه

التنموي التمويل

) المغر,ب ( حيوالسيا العقاري القرحنى مؤسسة

 لمصرف ا ا هذ مال رأس من/٣,٢ تبلغ حصة للتنمية أبوظبي صندوق يملك

 المغرب. في والتنموية العقارية المصرفية المؤسسات أكبر أحد يعتبر الذي

نياالسكا التمول دعم في المؤسسة لهذه الرئيسة النشاطات وتتركز

 هذ ادى وقد والتجارة. والسياحة الفنادق قطاع في المصرفية واالعمال

المغرب. في السياحة قطاع وتطوير تمول في أساسياً دوراً المصرف



المالية البيانات ملحص

ابوظبي صندوق
 األخيرة العشر للسنوات

الدراهم) (بأالف

*١٩٩٨ ١٩٨٩ العمادات

٦١٨٢٨٠١٥٣ ٦١٥٧٥١٥٢٣ ٦١٣٥٥١١٠٣ ٦١٢٣٠١٢٢١ ٥١٩٥٤٠٤٣١ ٥١٨٩٤١٤٣١ ٥١٦٣٠١٩٩٤ ٤١٧٢١١٠٥٩ ٤١٤٧٩١٢٨٥ ٤١٤٧٩١٣٥٠ الغروض اجعاني

>,٠١٢١٩٧٢ ٤١٨٧٥١٣٤٥ ٤١٦٨٦١٢٩٤ ٤١٦١٥١٠٧٥ ،,٣٩٦١٢١١ ٤١٢٦٨١٦٧٨ ٤١٠٣٧١١٩٧ ٣١٨٨٩١٩٩٤ ٣١٨٥٢١٧٥٢ ٣١٧٩٦١٩٠٩ السحوبات اجمالي

,ا١١٧,٢٣٢ ١١٠٨٢١٧٥٢ ٩٩٠١٢٤٧ ١١١٦٠١٢٨٤ ١١١٢٩١١٣٨ ١١١٦٧١٣٧٤ ١١١٤٠١٩٢٥ ١١٢٥٣١٨٨٠ ١١٣٧٩١٤٧٥ ١١٤٨٩١٣٥٩ العستحفة الغروض صافي

٥٢٦١٠٦٣ ٤٨٠١٢١٨ ٤٥٠١٢١٨ ،٦٦١١٨٠ ٤٦٥١١٨٠ ،،٦١١١١، ٤٢٨١٠٣٧ ٤٢٧١٦٢٥ ١٠٧١٤٢٠ اسح

٤٦٣١٩٢٢ ٤٤٤١٥٦١ ٤٥٥١٥٢٣ ٤٣٩١٨٧٩ ،٢٥١٠٥٠ ٤١٦١٥٢٨ ٣٣١١٠٥٨ ٢٩٨١٦٥٢ ٢٧٦١٥٦١ ٢٧٢١٣٩١ المساهمات

٢١٨٠٨١٣٢٠ ٢١٨٠٨١٣٢٠ ٢١٨١٦١٤٧٤ ٢١٩٠٧١١٥٥ ٢١٩٠٧١١٥٥ ٢١٩١٣١٦٦٩ ٢١٩١٣١٦٦٩ ٢١٩٣٠١٥٢٠ ٢١٩٣٠١٥٢٠ ٢١٩٥٥١٩١٧ أبوظبي حكومة فروض

",١٢٧١٣٤٩ ٣١١٢٧١٣٤٩ ٢١٧٤٥١٣٥٧ ٢١٢٣٩١٥٣٤ ٢١٢٣٩١٥٣٤ ١١٤٨٩١٥٣٤ ١١٠٨٤١٥٣٤ ١١٠٢٨١٢٨٤ ١١٠٢٨١٢٨؛ ٨٥٢١٢٧٠ ابوظبي حكومة منح

العوارد

٢١١٣٢١٠٢٣ ٢١١٣٢١٠٢٣ ٢١١٣٢١٠٢٣ ٢١١٣٢١٠٢٣ ٢١١٣٢١٠٢٣ ٢١١٣٢١٠٢٣ ٢١١٣٢١٠٢٣ ٢١١٣٢١٠٢٣ ٢١١٣٢١٠٢٣ ٢١١٣٢١٠٢٣ المدفوع اكال راس

,ا١٧٣,٢٨٤ ١١١٠٨١٠٠٩ ١١٠٣٨١٦٣٣ ٨٩٠١٢٦٢ ٨٢١١٣٧٨ ٨١٢١٨٩٧ ٨٢٨١٥٥٦ ٩١٠١٠٧٧ ١,١ه٦,٩٧١ ١,١١٩,٣٢٦ االحتياطي

غير *'أرقام

بوظبىا صندوق قروض الدراهم بآالف

المستحقة القروض صافيالسحوبات إجماليالقروض إجمالي



 للتنمية ابوظبي صندوق
 أبوظبي ٨١٤ ب٠ص

 المتحدة العربية اإلمارات
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