تـنـزانـيـا

نشاط صندوق
أبوظبي للتنمية في

تنزانيا
تعتبر تنزانيا من أوائل الدول التي بدأ صندوق أبوظبي للتنمية نشاطه التنموي
فيها ،حيث باشر الصندوق في عام  1977تمويل أول مشروع تنموي في تنزانيا،
ومنذ ذلك الحين يعمل الصندوق على رفد مقومات التنمية االقتصادية من خالل
استهدافه لمشاريع حيوية تسهم بشكل مباشر في تحفيز التنمية االقتصادية
واالجتماعية في البالد.
وقد بلغ مجموع تمويالت الصندوق لتنزانيا أكثر من  324مليون درهم ،خصصت
لتمويل  6مشاريع ضمن قطاعات تنموية مختلفة.

حقائق وأرقام
إجمالي التمويالت المقدمة لتنزانيا

نوع التمويل

عدد المشاريع

قيمة التمويل

إجمالي القروض

3

228

إجمالي المنح

3

96

المجمـوع

6

324
(المبالغ بالمليون درهم إماراتي)

التوزيع القطاعي للمشايع التنموية

القطاع

عدد المشاريع

القيمة

النسبة

المياه

1

18

%6

النقل والمواصالت

2

224

%69

الصناعة والتعدين

2

45

%14

الصحة

1

37

%11

المجموع

6

324

%100
(المبالغ بالمليون درهم إماراتي)
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لمحة عامة
عن المشاريع

مصنع سكر
كاجيرا
قيمة التمويل
 41مليون درهم

سنة التمويل
2008 - 1977

يشكل القطاع الصناعي أحد القطاعات التي تعمل على تعزيز النمو االقتصادي في تنزانيا.
وذلك نظرًا لمساهمته المجزية في الناتج المحلي اإلجمالي للبالد بنسبة .%25

وتعتبر صناعة الســكر أحد أهم الصناعات حيث تعمل على توفير فرص عمل مباشــرة لنحو
 30ألف شــخص .ويتركز إنتاج الســكر في ثالث مناطق رئيســية في تنزايا هي :موروغورو،
كاجيــرا وكلمنجــارو .ولتعزيز مســاهمة القطاع الصناعي ودوره المحوري فــي تحقيق التنمية
الشــاملة ،مول الصندوق مشــروع مصنع ســكر كاجيرا والذي جاء تمويله على مرحلتين في
عامي 1977و .2008
وقد ساهم التمويل بتوفير معدات متطورة لتسهيل عملية إنتاج السكر ،مما عزز الموارد
االقتصادية لتنزانيا وأدى إلى استغالل أمثل لثروات البالد الطبيعية المتمثلة بكثرة توافر
قصب السكر .يتكون المشروع من إنشاء مصنع سكر جديد في كاجيرا بطاقة اجمالية تقدر
بــ  105أطنان من السكر في الساعة مما يعني إنتاج مايقارب  2,500طن يوميا .كما شمل
المشروع تنظيف وتهيئة  14,500هكتار من األرض للحصول على مساحة صافية قدرها
 12,460هكتار من السكر المغروس وستكون بقية األراضي مخصصه للهياكل األساسية
للمباني والطرق.

مشروع المياه
الريفية بزنجبار
قيمة التمويل
 18مليون درهم

سنة التمويل
1993

تعاني المناطق الريفية في أغلب األوقات من ندرة المياه وتدني نوعيتها ،باإلضافة لمعاناة
سكان هذه المناطق في صعوبة الحصول عليها.
ومن هذا المنطلق مول الصندوق مشروع المياه الريفية بزنجبار في تنزانيا ،حيث يهدف
المشروع الى تزويد  7قرى موزعة على جزيرتين بالمياه الصالحة للشرب ،لضمان حصول
األفراد على هذا المورد الحيوي بما ينعكس ايجابًا على تحسين مستوى معيشة السكان في
هذه القرى وتحسين المستوى الصحي لهم.
يتكون المشروع من حفر اآلبار الالزمة وبناء الخزانات ومحطات الضخ لتزويد القرى بالمياه،
اضافة للخدمات االستشارية الضرورية والتي تشمل التصاميم واالشراف على تنفيذ المشروع.
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طريق
كيـداهـوي _ أوفـيـنــزا
قيمة التمويل
 169مليون درهم

سنة التمويل
2009

يعتبر مشروع كيداهوي -أوفينزا جزء من الطريق الرئيسي البالغ طوله  604كيلومتر
ويربط بين المناطق الشرقية بالمناطق الغربية في تنزانيا.
ويهدف المشروع إلى ربط كل من مدينتي كيداهو -أوفينزا والمدن الواقعة بينهم ،حيث
سيلعب الطريق دورًا محوريًا في تسهيل عملية التنقل بين المدن التنزانية األمر الذي
ينعكس على انعاش الحركة االقتصادية في البالد ويسهل عملية التنقل والتبادل التجاري
بين تنزانيا والدول المجاورة لها على سبيل المثال بوروندي ورواندا وغيرها.
ويتكون المشروع من إنشاء طريق فردي بطول  77كيلومتر يربط بين منطقة كيداهو
بأوفينزا ومنه الى منطقة كيقوما .ويشمل المشروع أيضًا بناء عدد من الجسور الصغيرة
والعبارات لتسهيل مرور المياه في مجاري األودية.

طريق ماالجاراسي
ايلوندي أوفينزا
قيمة التمويل
 55مليون درهم

سنة التمويل
2018

يأتي تمويل طريق طريق ماالجاراسي -ايلوندي -أوفينزا استكماالً لمشروع طريق

كيداهو -أوفينزا الذي موله الصندوق عام  2009بقرض وتم افتتاحه في عام .2015

حيث جاءت مساهمة الصندوق في تمويل هذا المشروع الحيوي انطالقا من إيمانه بأهمية دور
قطاع النقل والمواصالت في تحقيق التنمية المستدامة وانعكاسه المباشر في تعزيز أداء
القطاعات االقتصادية األخرى ،وتحسين الظروف المعيشية في الدول النامية.
ويعد مشروع طريق ماالجاراسي -ايلوندي -أوفينزا جزءًا من الطريق الذي يربط العاصمة دار
السالم بميناء كيجوما النهري في غرب تنزانيا والذي يعتبر رابطًا مهمًا للدول المجاورة ،حيث
سيلعب دورًا مهمًا في انعاش الحركة االقتصادية في اقليم كيجوما بشكل خاص والبالد بشكل
عام من خالل ربط كل من مدينة أوفينزا ومدينة ايلوندي ومدينة ماالجاراسي ،كما سيعمل
الطريق على تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع من القرى الريفية في أقليم كيجوما إلى المدن
الرئيسية في تنزانيا ،إضافة لتسهيل عملية التبادل التجاري بين تنزانيا والدول المجاورة لها.
ويتكون المشروع من إنشاء طريق بطول  51كيلومتر يربط بين مدينة أوفينزا ومدينة
إليوندى ومنه الى مدينة ماالجاراسي بعرض إجمالي  6.5متر ،باإلضافة ألكتاف طريق بعرض
 1.5متر على جانبي الطريق .ويشمل المشروع أيضًا بناء عدد من الجسور الصغيرة والعبارات
لتسهيل مرور المياه في مجاري األودية والعالمات المرورية واإلرشادات.
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مستشفى ويتي
في زنجبار
قيمة التمويل
 37مليون درهم

سنة التمويل
2019

بهدف دعم القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية والعالجية آلالف المرضى
والمراجعين في تنزانيا ،قدم الصندوق في عام  2019تموي ً
ال بقيمة  37مليون درهم إلنشاء
مستشفى ويتي في جزيرة بيمبا في إقليم زنجبار.
ويأتي تمويل الصندوق للمشروع بهدف دعم الخطط والبرامج التنموية التي وضعتها
حكومة زنجبار لدعم القطاع الصحي وتحقيق التنمية المستدامة وإحداث نقلة نوعية في
القطاع الصحي وتحسين مستوى حياة سكان اإلقليم .وسيتم تطوير المستشفى وفق
أفضل المعايير العالمية في الرعاية الصحية حيث سيتم تزويد المستشفى بأحدث الوسائل
واألدوات واألجهزة الطبية.
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معلومات التواصل
منطقة البطين ،شارع الملك
عبداهلل بن عبد العزيز
ص ب 814

هاتف+971 2 6677100 :
فاكس+971 2 6677070 :
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AbuDhabiFund
AbuDhabi_Fund
AbuDhabiFund
www.adfd.ae

تنزانيا
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