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نظرة عامة على اإلقتصاد 
شهد قطاع البناء وإعادة اإلعمار نموًا كبيرًا، ونموه عائد أساسًا لتوافر التمويل األجنبي السخي الهادف 

لتطوير البنية التحتية، كون مجتمع األعمال الذي يمارس نشاطه ضمن هذا القطاع حصل على عوائد 
سريعة ومربحة للغاية.

متتلك اأفغان�ستان، موقعًا اإ�سرتاتيجيًا  كبوابة لآ�سيا 
الو�سطى، كما اأنها تعد مبثابة ج�سر بري هام يربط ما 
بني اآ�سيا الو�سطى واجلنوبية، لذا فاإن اأفغان�ستان توّفر 
فر�سًا كبرية للم�ستثمرين يف قطاعات املوارد الطبيعية 

اأو تطوير البنية التحتية اأو قطاعات ال�سناعات 
التحويلية واخلدمات وال�سياحة، كما اإن اأفغان�ستان 
لديها ثروة معدنية ت�سل قيمتها اإىل نحو 3 تريليون 

دولر.

وعلى مدى ال�سنوات الـ12 املا�سية، كان القت�ساد 
الأفغاين يعتمد ب�سكل كلي على امل�ساعدات اخلارجية، 

حيث كانت امل�ساعدات تعمل على متويل %100 من 
ميزانية احلكومة التنموية، وعلى الرغم من ذلك فانه 

و منذ عام 2002، ا�ستطاع القت�ساد الأفغاين النمو 
ب�سكل جيد، بازدياد الناجت املحلي الإجمايل من 3 

مليارات دولر يف عام 2002 اإىل 20 مليار دولر يف 
عام 2013، اإل اأنه ويف غياب القاعدة القت�سادية 

التي ت�ستطيع ال�ستمرار يف تغذية القت�ساد، مل يكن 
مقدرًا لهذا النمو القت�سادي باأن ي�ستمر، خا�سة يف 
ظل البيئة ال�سيا�سية غري امل�ستقرة الذي عانت منها 

البالد.

وخالل ال�سنوات املا�سية عانت اأفغان�ستان من نق�ص 
ملحوظ يف ال�ستثمارات املحلية والعاملية، رغم اجلهود 
لجتذاب هذه ال�ستثمارات، اإل اأن الكثري من العوامل 

اأعاقت و�سولها اإىل البالد،حيث تلقت اأفغان�ستان 

م�ساعدات مالية �سخمة خالل العقد املا�سي، ال اأن 
امل�ساعدات اخلارجية مل يتم ا�ستثمارها لتحقيق منو 

اقت�سادي م�ستدام .

ال�سناعة: �سهد قطاعي اخلدمات وال�سناعات 
التحويلية منوًا �سئياًل يف اأفغان�ستان، نظرًا لعدم وجود 

البنية التحتية الالزمة، ونق�ص اإمدادات الطاقة، 
وعدم وجود هيكلية موؤ�س�ساتية �ساحلة، وانخفا�ص 

الدعم احلكومي، مما اأدى اإىل اإحجام امل�ستثمرين عن 
التو�سع يف اقامة امل�ساريع ال�سناعية. 

الزراعة: مل تكن التنمية الزراعية اأكرث حظًا من 
قطاعي اخلدمات وال�سناعات التحويلية، وذلك يف 

ظل غياب ا�سرتاتيجي وا�سح ومتكامل تهدف اإىل 
تطوير القطاع الزراعي، وبالنتيجة انتهت معظم 

امل�ساعدات اخلارجية يف متويل امل�ساريع ال�سغرية، 
اأو لتمويل ال�ست�ساريني الإعداد تقارير ودر�سات غري 

�سرورية.

البناء: �سهد قطاع البناء واإعادة الإعمار منوًا كبريًا، 
ومنوه عائد اأ�سا�سًا لتوافر التمويل الأجنبي ال�سخي 

الهادف لتطوير البنية التحتية، كون جمتمع الأعمال 
الذي ميار�ص ن�ساطه �سمن هذا القطاع ح�سل على 

عوائد �سريعة ومربحة للغاية.

امل�ساحة
652,230 كيلومرت مربع

عدد ال�سكان )تقديرات 2014(
31,6 مليون  ن�سمة

معدل النمو الإقت�سادي )تقديرات 2013( 
%6

 ح�سة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل 
)تقديرات 2014(

670 دولر اأمريكي

اأبرز القطاعات امل�ساهمة يف الناجت املحلي 
الإجمايل

ال�سناعة، الزراعة، البناء  

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و أفغانستان 
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للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  بني  العالقات  تعود 
ون�سف  عقود  ثالثة  من  لأكرث  الأفغانية  واحلكومة 

تنموية  م�ساريع  تنفيذ  يف  خاللها  من  �ساهم 
املنح احلكومية  اإدارة  اأفغان�ستان من خالل  يف 

لتحقيق  املي�سرة  القرو�ص  وتقدمي  الإمارات  لدولة 
البالد. التنموية يف  الأهداف 

عام  اأفغان�ستان  يف  الفعلي  ن�ساطه  ال�سندوق  وبداأ 
مليون   17 بقيمة  قر�سًا  ال�سندوق  قدم  1977، حيث 

بغالنوالذي  �سكر  م�سروع  لتمويل  اإماراتي  درهم 
اأفغان�ستان  جلمهورية  املحلي  القت�ساد  لدعم  هدف 

الت�سدير. بغر�ص  ال�سكر  اإنتاج  زيادة  خالل  من 

اأبوظبي  نيابة عن حكومة  ال�سندوق  قام  كما   
اأكرث من مليار درهم  بلغت  بقيمة  13 منحة  باإدارة 

م�ساريع  متويل  فى  جميعها  ا�ستغلت  اإماراتي 
الإقت�سادية  التنمية  عجلة  دفع  يف  ت�ساهم  اإمنائية 

اأفغان�ستان. يف  والإجتماعية 

نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في أفغانستان

 اإجمايل القرو�ض واملنح   
1,097 مليون درهم

اإجمايل عدد امل�ساريع
14

القطاعات 
الإ�سكان, النقل واملوا�سالت, ال�سحة  

قرو�ض ال�سندوق
17مليون درهم

اإجمايل امل�ساريع املمولة من القرو�ض
1

منح حكومية
1,080 مليار درهم

اإجمايل امل�ساريع من املنح احلكومية
13

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و أفغانستان 
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نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في أفغانستان يتبع

ملخ�ض القطاعات التي مولتها قرو�ض ومنح ال�سندوق يف اأفغان�ستان

الن�سبةالقيمةعدد امل�ساريعالقطاع

61%1670.62الإ�سكان

22%5237.42النقل واملوا�سالت

14%4149.12ال�سحة

1%116.83ال�سناعة

2%323.26قطاعات متنوعة

100%141,097.24املجموع

%61  اإلسكان 
%22    النقل واملوا�سالت 
%14   ال�سحة 
%1  ال�سناعة 
%2   قطاعات متنوعة 

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و أفغانستان 

12%

61%

22%

14%

1%
2%
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�ساهم �سندوق اأبوظبي للتنمية يف متويل اإن�ساء م�سنع  
�سكر بغالن وهو من امل�ساريع املهمة التي عملت خالل 

ال�سنوات املا�سية على دعم القت�ساد املحلي يف 
اأفغان�ستان وتن�سيط القطاع الزراعي من خالل زيادة 

اإنتاج ال�سكر بغر�ص الت�سدير، اإ�سافة اإىل م�ساهمة 
امل�سروع يف توظيف عدد كبري من اليدي العاملة 

وتنمية وتن�سيط زراعة حم�سول ال�سكر  يف البالد.

 

وتبلغ الطاقة الإنتاجية مل�سنع �سكر بغالن نحو بنحو 
27 األف طن �سنويًا وقد �سمل امل�سروع بناء امل�سنع 

بالإ�سافة اإىل تزويده بكافة الأجهزة واملعدات 
الالزمة.

مشروع سكر بغالن
القطاع

ال�سناعة  
قيمة امل�سروع

17 مليون درهم

المشاريع التي غطتها قروض صندوق أبوظبي للتنمية

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و أفغانستان

ي�ساهم �سندوق اأبوظبي للتنمية من خالل تقدمي القرو�ض املي�سرة  يف دفع عجلة التنمية القت�سادية والجتماعية امل�ستدامة يف الدول النامية, حيث  يركز ال�سندوق على 
م�ساريع ترتقى بالبنى التحتية وحتفز النمو القت�سادي لتح�سني معي�سة ال�سكان يف تلك الدول,  مبا ينعك�ض اإيجابياً على دورهم وم�ساركتهم يف م�سرية التنمية والبناء.  
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اإىل جانب القرو�ض املي�سرة التي قدمها �سندوق اأبوظبي للتنمية للحكومة الأفغانية, فقد قدمت دولة الإمارات العربية املتحدة منحاً تنموية لتنفيذ م�ساريع امنائية ت�ساهم 
يف حتفيز م�سرية التنمية القت�سادية والجتماعية والرتقاء مب�ستوى املعي�سي لل�سكان يف اأفغان�ستان. 

وقام �سندوق اأبوظبي للتنمية  نيابة عن حكومة دولة الإمارات باإدارة العديد من املنح بقيمة اجمالية بلغت مليار درهم اإماراتي وذلك يف اإطار دعم برامج التنمية يف 
اأفغان�ستان, اإذ ا�ستغلت ح�سيلة املنح  فى متويل عدة م�ساريع يف قطاعات ا�سرتاتيجية متنوعة, مثل الإ�سكان وال�سحة واملوا�سالت والنقل وغريها من امل�ساريع التنموية 

 الهامة.
وفيما يلي اإ�ستعرا�ض موجز لهذه امل�ساريع:

جاءت منحة حكومة دولة الإمارات والتي يدرها 
�سندوق اأبوظبي للتنمية بهدف م�ساعدة احلكومة 

الأفغانية على تطوير م�ساريع البنية التحتية خا�سة يف 
قطاعي النقل واملوا�سالت، حيث �ساهمت املنحة يف 

اإن�ساء وتعبيد الطرق ال�سرتاتيجية واإقامة اجل�سور يف 
البالد. 

وحقق امل�سروع الذي مت اإجنازه فى نهاية نوفمرب من 
عام 2012 اأهدافه، حيث عمل على تو�سعة واإعادة 

تاأهيل بع�ص الطرق الرئي�سية واجل�سور يف كابول 

ل�سمان �سهولة التنقل املدين وتقليل الإختناقات 
املرورية داخل العا�سمة.

ويتكون امل�سروع من اإعادة بناء وتو�سعة ثالثة طرق 
رئي�سية يف كابول بطول 17 كم و عر�ص 40 اإىل 60 
مرت، بالإ�سافة اإىل  بناء بع�ص اجل�سور، كما ي�سمل 

امل�سروع اإن�ساء م�سارف ملياه الأمطار وممرات للم�ساة 
اإىل جانب جتميل الطريق. ول�ستكمال جميع مراحل 

امل�سروع يف اأ�سرع وقت ممكن مت تخ�سي�ص منحة 
اإ�سافية يف عام 2010 بقيمة 25,6 مليون درهم .

الطرق الرئيسية والجسور 
في كابول

القطاع
النقل واملوا�سالت  

قيمة امل�سروع 
110 مليون درهم

إدارة المنح الحكومية

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و أفغانستان 

إعادة تأهيل مطار مزار 
شريف

القطاع
النقل واملوا�سالت   

قيمة امل�سروع 
55 مليون درهم

تلعب املطارات دورًا حموريًا يف دعم م�سرية التنمية 
يف اأفغان�ستان من خالل ت�سهيل عمليات نقل الركاب 

ال�سترياد والت�سدير احليوي ملختلف القطاعات، 
ومل�ساعدة احلكومة الأفغانية على حتقيق اأهدافها 
وتطوير قطاع النقل، جاءت املنحة الإماراتية التي 

اأدارها �سندوق اأبوظبي للتنمية يف هذا املجال.

ومت ا�ستغالل املنحة يف تطوير مطار مزار �سريف 
الواقع �سرق مدينة مزار �سريف بحوايل 10 كلم يف 

اأر�ص مدرجة الت�ساري�ص يبلغ اإرتفاعها 390 مرتا 
خلدمة رحالت الطريان الدولية مما يوؤدي اىل 

اإنعا�ص حمافظة مزار �سريف التي تقع يف �سل�سلة 
جبال هيندوكو�ص القريبة على احلدود الأفغانية مع 

طاجيك�ستان واأوزبك�ستان، بالإ�سافة اىل اأنها تعترب 
املركز القت�سادي لت�سع حمافظات يف �سمال البالد 

والتي تقدر كثافتها ال�سكانية بحوايل 3 – 4 مليون 
ن�سمة. 

وت�سمن امل�سروع اإن�ساء مدرج جديد للطائرات خلدمة 
الرحالت الدولية قادر على حتمل الطائرات الكبرية 

من نوع اإيربا�ص 300 وبوينج 747 وتاأهيل املدرج 
القدمي الذي يبلغ طوله 3,180 مرتًا وممرات خروج 
لربط املدرجني عند الأطراف واإعادة تاأهيل مواقف 

الطائرات، اإ�سافة اىل مبنى جديد للم�سافرين وتاأهيل 
املبنى القدمي وتوفري الأجهزة املالحية لربج املراقبة.
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من منطلق حر�ص دولة الإمارات العربية املتحدة 
على دعم برامج التنمية يف اأفغان�ستان مبا يكفل 

حتقيق تنمية م�ستدامة لل�سعب الأفغاين والوقوف 
على احتياجاتهم لتوفري �سبل العي�ص الكرمي، قدمت 
دولة الإمارات يف عام 2009 منحة جتاوزت قيمتها 

ع�سرة ماليني درهم خ�س�ست لتمويل م�ساريع تنموية 
م�ستدامة من �ساأنها تعزيز النتاجية القت�سادية 

والجتماعية يف اأفغان�ستان خا�سة يف ظل الظروف 
ال�سعبة التي تعي�سها البالد.

.

مشاريع تنموية
القطاع

متنوعة  
قيمة امل�سروع 

11مليون درهم

إدارة المنح الحكومية ... يتبع

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و أفغانستان 

مشروع االسكان بمنطقة 
القصبة فى كابول

القطاع
الإ�سكان   

قيمة امل�سروع 
671 مليون درهم

مشروع البث اإلذاعي 
الموجه

القطاع
الت�سالت   

قيمة امل�سروع 
12 مليون درهم

يف اإطار حر�ص دولة الإمارات العربية املتحدة على 
الوقوف بجانب اأفغان�ستان واأن تكون دائمًا �سريكًا 

اأ�سا�سيًا يف امل�ساهمة يف دفع عملية التنمية القت�سادية 
الجتماعية وتلبية احتياجات التنمية امل�ستدامة 

فيها، اأدار �سندوق اأبوظبي للتنمية املنحة احلكومية 
لتنفيذ م�سروع الإ�سكان مبنطقة الق�سبة يف كابول، 
والذي يهدف اإىل توفري عدد من الوحدات ال�سكنية 

ل�سد احتياجات العا�سمة الأفغانية كابول من النق�ص 
ال�سديد يف عدد الوحدات ال�سكنية املطلوبة، بالإ�سافة 

لتخفيف ال�سغط على املدن واملناطق احل�سرية.

و�سمل امل�سروع ت�سييد 3,330 وحده �سكنية يف العا�سمة 

كابول على م�ساحة اإجماليه قدرها 53,8 هكتار، ومت 
ت�سميم هذه الوحدات مبا يتنا�سب مع منط احلياة 

الأ�سرية للعائالت الأفغانية، كما و�سم امل�سروع 
اأعمال البنية التحتية من طرق و�سبكات توزيع املياه 

والكهرباء واأعمال ال�سرف �سحي..ومت ت�سميم 
امل�سروع لي�سمل وحدات �سكنية باإحجام ترتاوح ما 

بني 65 و 111 مرت مربع مبا يتنا�سب مع منط احلياة 
الأ�سرية للعائالت الأفغانية.

يهدف م�سروع البث الإذاعي املمول  مبنحة اإماراتية 
اإىل تقدمي برامج دينية ذات طبيعة و�سطية معتدلة 

لتوعية الأهايل يف مناطق خمتلفة من افغان�ستان  
الأمر الذي من �ساأنه اأن ي�ساهم يف احلد والت�سدى 
للمفاهيم اخلاطئة والأفكار امل�سللة واإر�ساء دعائم 

ال�سالم والرحمة والت�سامح بني اأفراد املجتمع . 

وت�سمل التغطية الإذاعية لهذا امل�سروع الإ�سرتاتيجي 
با�ستخدام موجات اإذاعية FM يف كل من كابول 

وقندهار وهلمند وخو�ست، ومت تكليف �سركة اأبوظبي 
لالإعالم للقيام بتنفيذ امل�سروع نظرًا ملا تتمتع به من 

خربات فنية وتقنية يف هذا املجال.

يعد قطاع النقل واملوا�سالت من القطاعات املهمة 
التي يعتمد عليها القت�ساد الأفغاين يف تن�سيط حركة 

نقل الب�سائع والركاب، ومن هذا املنطلق �ساهمت 
املنحة الإماراتية يف اإعداد اخلطط والدرا�سات 

لتطوير خمتلف القطاعات الإنتاجية. 

ومن هذه الدرا�سات، الدرا�سة اخلا�سة بجدوى تطوير 
قطاع الطريان املدين والتي ا�سهمت يف النهو�ص 

بالقطاع وادخال التقنيات احلديثة يف عمليات الرقابة 
واملالحة اجلوية.

.

دراسة جدوى لقطاع 
الطيران المدني

القطاع
النقل واملوا�سالت  

قيمة امل�سروع 
245 األف درهم
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إدارة المنح الحكومية ... يتبع
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انشاء مركز تدريب 
مراقبين جويين لحركة 

الطيران المدني
القطاع

النقل واملوا�سالت   
قيمة امل�سروع 

117 مليون درهم

مشروع بناء طريق السالم 
611
القطاع

النقل واملوا�سالت   
قيمة امل�سروع 

47 مليون درهم

اللجنة الدائمة 
للمساعدات االنسانية 

واالنمائية في أفغانستان
القطاع

قطاعات متنوعة  
قيمة امل�سروع 

112 مليون درهم

�ساهمت املنحة املقدمة من حكومة دولة الإمارات يف 
عام 2222 لتمويل م�سروع ان�ساء مركز تدريب مراقبني 

جويني حلركة الطريان املدين بامل�ساركة مع احلكومة 
الأملانية املمثلة بال�سندوق التنمية الأملاين KFW ، يف 

اإعداد وتدريب كوادر من املراقبني اجلويني حلركة 
النقل اجلوي املدين من الناحية الفنية والتعليمية مبا 
يتما�سى مع املعايري الدولية يف جمال الطريان املدين 

نظرا للنق�ص احلاد فى هذه الكوادر، اإ�سافة اىل دعم 
املوارد املالية للطريان املدين الأفغاين مما ي�ساعد فى 

دعم اقت�ساد البالد.

و�سمل امل�سروع اإن�ساء مبنى واملرافق اخلا�سة مبركز 
التدريب و�سكن داخلي، اإ�سافة اإىل توفري املعدات 

الالزمة للتدريب ودعم وتطوير مناهج التدريب 
لتتوافق مع منظمة الطريان الدويل ويتاألف امل�سروع 
من عن�سرين ا�سا�سني هما الأعمال املدنية، وت�سمل 

ان�ساء مبنى للمركز مب�ساحة 240,000 مرت مربع قابلة 
للزيادة يف امل�ستقبل، وقاعات حما�سرات لتدري�ص 

وتدريب الكوادر املطوب تاأهيلها و�سكن داخلي للطالب 
وتوفري املعدات والأجهزة الالزمة للتدريب، اإ�سافة 

 GIZ اىل الأعمال اخلارجية للمبنى.  كما وتتوىل
الأملانية اعداد وتطوير املنهاج وبرامج التدريب.

ت�سعى دولة الإمارات العربية املتحدة على الدوام 
مب�ساعدة احلكومة الأفغانية يف اإعادة بناء وتاأهيل 

قطلع النقل واملوا�سالت يف اأفغان�ستان، ومن هذا 
املنطلق، جاءت املنحة الإماراتية للم�ساهمة يف م�سروع 

بناء طريق ال�سالم الذي هدف اإىل متكني اأكرث من 
خط اإت�سال ل�سمال وادي �ساجنني وتوفري فر�ص عمل 

كبرية داخل املنطقة. 

كما هدف امل�سروع الذي مت النتهاء منه فى نهاية 
نوفمرب 2013 اىل حت�سني توزيع الطاقة واملياه ب�سكل 

كبري على ال�سعب الأفغاين يف جميع اأنحاء وادي نهر 
هلمند، وتو�سيل املجتمع املعزول �سابقا يف كاجاكي اىل 
�ساجنني وخارجها اىل غري�سيك ول�سكاهار مما ينتج 
عنه الأمان والإ�ستقرار واملنفعة القت�سادية يف جميع 

اأنحاء وادي �ساجنني.

وقد �سمل امل�سروع اإن�ساء طريق مفرد بطول 39 
كم وبعر�ص 7,5 مرت بالإ�سافة اىل اأكتاف جانبية 

وي�سمل امل�سروع اأي�سًا من�ساآت ت�سريف مياه  الأمطار  
وم�ستلزمات ال�سالمة والعالمات الإر�سادية.

تاأتي املنح املقدمة من حكومة دولة الإمارات اإىل 
يف اإطار دعمها الدائم جلهود اإعادة الإعمار يف 

اأفغان�ستان ومتكينها من تطوير اقت�سادها، حيث 
قدمت دولة الإمارات منحة بلغت قيمتها اأكرث من 112 
مليون درهم اإىل اللجنة الدائمة للم�ساعدات الإن�سانية 

والمنائية يف اأفغان�ستان. 

وجاءت هذه املنحة لإبراز دور وجهود دولة الإمارات 
حمليًا ودوليًا يف تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية والإمنائية 
وال�ستجابة بفاعلية لالحتياجات الإن�سانية والإمنائية 

لل�سعب الأفغاين بالإ�ستخدام الأمثل للموارد املتوفرة 
ح�سب الأولويات والأهمية من خالل تطوير �سراكات 

فاعلة حملية ودولية. 
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تاأ�س�ض �سندوق اأبوظبي للتنمية يف 15 يوليو 1971 كموؤ�س�سة تابعة حلكومة اأبوظبي تتوىل م�سوؤولية تقدمي امل�ساعدات اخلارجية, ومبرور ال�سنوات ر�سخ ال�سندوق 
مكانته �سمن اأبرز موؤ�س�سات العون التنموي على م�ستوى العامل. 

كما ات�سع نطاق ن�ساط ال�سندوق لي�سمل اإىل جانب تقدمي قرو�ض مي�سرة للدول النامية, م�سوؤولية اإدارة املنح التي تقدمها حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة  
لتمويل م�ساريع ترمي اإىل حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية يف الدول النامية. 

وبالتما�سي مع تطور اأن�سطته وعملياته اأحدث ال�سندوق نقلة نوعية يف اأدائه, من خالل اعتماده نهجاً ي�ستهدف تعزيز موارده و�سمان دميومة دوره احليوي يف دعم 
الدول النامية, من خالل القيام با�ستثمارات وم�ساهمات مبا�سرة طويلة الأجل يف �سركات تن�سط يف قطاعات حيوية, اإىل جانب ا�ستثمار ال�سيولة املتاحة لديه يف اأدوات 

مالية متنوعة.

نبذة عن صندوق أبوظبي للتنمية
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