الجـزائـر

نشاط صندوق
أبوظبي للتنمية في

الجزائر
يعتمد االقتصاد الجزائري على عدة قطاعات رئيسية لتحقيق التنمية االقتصادية
المستدامة ،حيث تشكل التجارة والصناعة والزراعة والخدمات المحرك الرئيسي
لالقتصاد الوطني ،ومنذ عام  1993ساهمت تمويالت صندوق أبوظبي للتنمية
على دعم جهود الحكومة الجزائرية لتطوير البنى األساسية في البالد ،باعتبارها
عماد التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وفي هذا الخصوص ،أولى الصندوق قطاع
اإلسكان في الجزائر أهمية خاصة ،حيث استأثرت مشاريع اإلسكان بنسبة %68
من إجمالي تمويالت الصندوق التنموية التي قدمها للجزائر ،كما عمل الصندوق
على دعم مساعي الحكومة الجزائرية لتعزيز قطاع المياه والزراعة كونه يمثل
قطاع إستراتيجي في دعم االقتصاد الوطني الجزائري.
وقد بلغ إجمالي التمويالت التي قدمها الصندوق للجزائر  569مليون درهم،
خصصت لتمويل  7مشاريع ضمن قطاعات اإلسكان ،الزراعة والمياه ،الكهرباء
إضافة إلى قطاع الخدمات الصحية واالجتماعية.

1

الجزائر

الجزائر

2

حقائق وأرقام
اجمالي التمويالت المقدمة للجزائر

نوع التمويل

عدد المشاريع

قيمة التمويل

إجمالي القروض

4

481

إجمالي المنح

3

88

المجمـوع

7

569
(المبالغ بالمليون درهم إماراتي)

التوزيع القطاعي للمشاريع التنموية

القطاع

عدد المشاريع

القيمة

النسبة

االسكان

3

388

%68

الزراعة والمياه

1

110

%19

الكهرباء

1

56

%10

خدمات صحية
واجتماعية

2

15

%3

المجموع

7

569

%100
(المبالغ بالمليون درهم إماراتي)

جميع األرقام محدثة حتى يناير 2020
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لمحة عامة
عن المشاريع
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سد
بني هارون
قيمة التمويل
 110مليون درهم

سنة التمويل
1993

اعتمدت الجزائر مجموعة من البرامج والمشاريع االستراتيجية لدعم الموارد المائية ورفع حجم
االحتياطي من المياه في البالد.
ويعتبر مشروع سد بني هارون الذي ساهم بتمويله الصندوق عام  1993أكبر السدود في
الجزائر من حيث المساحة والسعة ،حيث يوفر السد مياه الشرب لنحو  6واليات يستفيد منه
أكثر من  5ماليين شخص ،كما يساهم السد في دعم نشاط القطاع الزراعي ويلبي احتياجات
الري في المناطق الزراعية التي تقدر مساحتها بحوالي  30ألف هكتار.
وتبلغ سعة السد الذي أقيم على وادي بني وهارون  500مليون متر مكعب من المياه لتزويد
المدن والقرى بالمياه الصالحة للشرب بواليات قسنطينة ،العوافي ،خنشلة ،بائنة باإلضافة
إلى تزويد السهول العليا من قسنطينة بمياه الري.

توليد
الطاقة بالحامة
قيمة التمويل
 56مليون درهم

سنة التمويل
1999

نظرًا ألهمية قطاع الكهرباء في تحفيز النمو االقتصادي واالجتماعي باعتباره الشريان
الحيوي لكافة األنشطة التجارية والصناعية والخدمية ،وأحد ركائز الرفاه االجتماعي للسكان.
قام الصندوق وفي إطار جهوده الدؤوبة لدعم مسيرة التنمية في الجزائر بالمساهمة في
تمويل مشروع توليد الكهرباء بالحامة بهدف تأمين اإلمدادات الكهربائية لمواجهة الطلب
المتزايد على الطاقة في وسط البالد وإمداد مدينة الجزائر العاصمة بالطاقة الكهربائية.
وتضمن المشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطريقة البخارية تتكون من
مولدين بخاريين “توربين” تبلغ سعتهما  30ميغاوات باإلضافة إلى وحدتين لتوليد البخار
باستخدام الغاز الطبيعي المنتج من حقل أبي ماضي في شمال الدلتا إلى جانب تزويد
المحطة بكافة الخدمات الالزمة.
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مشاريع
االسكان االجتماعي
قيمة التمويل
 388مليون درهم

سنة التمويل
2003-2002-1997

حظي قطاع االسكان في الجزائر بأهمية استثنائية من قبل الصندوق ،حيث خصص لهذا
القطاع قروضًا ومنحًا تنموية بلغت قيمتها اإلجمالية  388مليون درهم إماراتي لدعم
 3مشاريع إسكانية تساهم في تحسين المستويات المعيشية للشعب الجزائري.
وقد ساهمت حصيلة القروض والمنح في إنشاء أكثر من  7آالف وحدة سكنية في العديد من
الواليات الجزائرية ،مما أعطى دفعة قوية لجهود الحكومة الجزائرية في رفع مستوى المعيشة
وتوفير السكن المالئم خاصةً للفئات ذات الدخل المحدود.

وفيما يلي ملخص عن مشاريع اإلسكان الي مولها
صندوق أبوظبي للتنمية
 .1مشروع اإلسكان االجتماعي ()1
ويتضمن المشروع الذي ساهم الصندوق بتمويله في  1997من خالل قرض قيمته  42مليون
درهم إنشاء  600وحدة سكنية .وتتكون المساكن من نموذجين من الوحدات النموذج األول
يتكون من شقة بغرفتي نوم وملحقاتها بمساحة  45متر مربع والنموذج الثاني يتكون من
شقة بثالث غرف نوم وملحقاتها بمساحة  60متر مربع.
 .2مشروع اإلسكان االجتماعي ()2
يعتبر المشروع امتدادًا لمشروع اإلسكان االجتماعي األول الذي موله الصندوق ،حيث يتضمن
المشروع إنشاء  6000وحدة سكنية في عدد من الواليات الجزائرية من خالل قرض تنموي
قدمه الصندوق عام  2002بلغت قيمته مايقارب  273مليون درهم ،وتم توزيع الوحدات
السكنية على الواليات الجزائرية كما هو مبين أدناه.

الوالية

عدد الوحدات السكنية

والية وهران

 1500وحدة سكنية

والية سطيف

 500وحدة سكنية

والية عنابه

 750وحدة سكنية

والية تيزى اوزو

 250وحدة سكنية

والية الجزائر

 3000وحدة سكنية

المجموع

6000

 .3مشروع اإلسكان للمناطق المتضررة بالزلزال
يتكون المشروع من إنشاء  550وحدة سكنية على مساحة تبلغ حوالي  10هكتار بهدف
إعادة إيواء المتضررين من الزلزال الذي حديث في والية بومرداس .حيث خصص لهذا المشروع
في عام  2003منحة حكومية بلغت قيمتها أكثر من  73مليون درهم.
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مركز
ثقافي إسالمي
قيمة التمويل
 9مليون درهم

سنة التمويل
2006

يأتي تمويل المشروع الذي تبلغ مساحته االجمالية حوالي  15,000متر مربع بغرض ،إنشاء
مصل وكذلك تخصص قاعة للنساء.
مسجدًا يستوعب 1500
ٍ
كما يشمل المشروع إنشاء مكتبة وقسم لتعليم القرآن الكريم وقاعة نشاطات ثقافية
وقاعة محاضرات ،باإلضافة إلى المرافق الصحية المرافقة.

مــركـــز
طـــــبـي
قيمة التمويل
 6مليون درهم

سنة التمويل
2006

يواجــه القطــاع الصحــي فــي العديــد مــن الــدول النامية تحديات كبيــرة تبرز في نقص
المستشــفيات والمراكــز العالجيــة األساســية وعــدم توفر األدوية الكافية والمســتلزمات
الطبيــة المختلفة.
ويسعى صندوق أبوظبي للتنمية إلى مساعدة المجتمعات على تحقيق التنمية المستدامة
في هذا القطاع االستراتيجي وتوفير الرعاية الطبية والعالجية لشعوب الدول النامية وفق
أفضل المواصفات العالمية.
وفي هذا اإلطار مول الصندوق مشروع َا إلنشاء مركزًا طبيًا متعدد التخصصات يحتوي على
عيادات لطب األطفال واألمراض النسائية والطب الباطني والجراحة العامة والعظام وطب
العيون واألمراض الصدرية والتنفسية وأمراض القلب واألنف واإلذن والحنجرة باإلضافة إلى
المعامل الالزمة ،كما يشمل المشروع المعدات الطبية الالزمة .وساهم المشروع في تحسين
الخدمات الطبية والعالجية التي تقدمها الحكومة الجزائرية للسكان المحليين.
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مـعـلـومـات الـتـواصــل
منطقة البطين ،شارع الملك
عبداهلل بن عبد العزيز
ص ب 814

www.adfd.ae
AbuDhabiFund

هاتف+971 2 6677100 :

AbuDhabiFund

فاكس+971 2 6677070 :

AbuDhabi_Fund

