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نبذة عن الصندوق
1971 وهو مؤسســة  تأســس صنــدوق أبوظبــي للتنميــة عام 

ماليــة وطنيــة تابعــة لحكومــة أبوظبــي. ويهــدف الصندوق إلى 
تحقيــق سياســة دولــة اإلمارات العربيــة المتحــدة بالمســاهمة مع 
المجتمــع الدولــي فــي تعزيــز التنميــة االقتصاديــة بالــدول النامية 

مــن خــال تقديم المــوارد الماليــة لتمويــل المشــاريع اإلنمائية. 
وتنــدرج تلــك المشــاريع ضمــن قطاعــات حيويــة أهمها الزراعة، 

الكهربــاء والميــاه، اإلســكان، النقــل والمواصــات، والصناعة، 
والطاقــة المتجــددة إضافــة إلــى الخدمــات االجتماعيــة والصحية.

ويتركــز نشــاط الصندوق التنموي على دعم مشــاريع البنيــة التحتية 
في الــدول النامية من خال:

     تقديم القروض الميســرة لتمويل المشــاريع االنمائية.
     إدارة المنــح التنموية التــي تقدمها حكومة أبوظبي.

     االســتثمار في شــركات متنوعة بالتعاون مع القطاعين العام 
والخاص.

مقــر صنــدوق أبوظبــي للتنمية - اإلمــارات العربيــة المتحدة

مليار درهم مليارات درهم مليار درهم

مليار درهم 

37
مجموع القروض

3
مجموع اإلستثمارات

43
مجموع المنح

83
 مجموع التمويات و اإلستثمارات

1971
تأسس صندوق
أبوظبي للتنمية

16مليار درهم
رأس المال

536
مشروع تنموي

88
دولة مستفيدة
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 عاقة الصندوق
مع أفغانستان

تعــود العاقات بين الصندوق والحكومة األفغانية ألكثر من 
ثاثة عقود ونصف، حيث بدأ نشــاطه الفعلي في أفغانستان 

منذ عام 1977 ســاهم من خالها في تنفيذ مشــاريع تنموية 
في أفغانســتان من خال إدارة المنح الحكومية لدولة اإلمارات 

وتقديم القروض الميســرة لتحقيق األهداف التنموية في الباد.

مول الصندوق 14مشــروعًا بقيمة إجمالية بلغت 1.2مليار 
درهم إماراتي، منها منح حكومية وقروض ميســرة غطت عدة 

قطاعات تنموية أهمها النقل والمواصات، الصناعة، اإلســكان 
وقطاعات متنوعة.

مليار درهم

1977

14

1.2

بدأت الشــراكة االستراتيجية بين الصندوق والحكومة 
األفغانية

مشــروعًا تنمويًا ممول من قبل الصندوق

درهم قيمة التمويات التنموية 

5

النقل والمواصالت

مشاريع

مليون درهم  237
4

اإلسكان

مشروع

مليون درهم   708
1

 قطاعات
متنوعة

مشاريع

مليون درهم   252
8

الصناعة

مشروع

مليون درهم  16
1

التوزيع القطاعي
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وال بد من اإلشــارة إلى دور الصندوق الهام في تمويل مشــروع بناء 3,330 وحدة ســكنية 
في كابول هذا المشــروع االســتراتيجي الكبير الذي ســيكون له انعكاســات إيجابية على 

قطاع اإلســكان في الدولة، وكذلك سيســاعد في حل مشــكلة الســكن في أفغانســتان، إذ 
تحتــاج البــاد إلــى نحو 1.5 مليون وحدة ســكنية لمواجهــة العجز الكبير الــذي يواجهه قطاع 

اإلســكان، وذلك بســبب األرتفــاع الملحوظ في معدالت النمو الســكاني في المــدن والتي بلغت 
%4.6 خال الســنوات العشــر الماضية.

 
ونســتطيع القول أن المشــاريع التي ســاهم الصنــدوق بتمويلها في أفغانســتان عملت 

على تحســين المســتوى المعيشــي للشــعب األفغاني، وإننــا نتطلع بــكل تقدير واحترام إلى 
الــدور اإليجابــي الكبيــر الذي تلعبه دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة وصندوق أبوظبــي للتنمية 

ووجهودهــم المتواصلــة للتخفيــف من معاناة الشــعب األفغاني و مســاعدة الحكومة في 
برامجهــا التنمويــة، وتوفيــر الدعم المســتمر  لاقتصاد الوطنــي لتحقيق التنمية المســتدامة.

معالي سعادت منصور نادري
وزير التنمية الحضرية واإلســكان

كلمة الوزير األفغاني

ســاهم صنــدوق أبوظبــي للتنمية 
علــى مدى العقــود الثاثة 

الماضيــة فــي دعم عجلــة النمو 
االقتصــادي واالجتماعــي في 
أفغانســتان، وقــام الصندوق 

بتمويــل العديــد من المشــاريع 
التنمويــة الهامــة، حيــث بدأ 

نشــاطه بتمويــل مشــروع مصنع 
الســكر فــي بغان عام 1977، 
كمــا مــول الصندوق عددًا من 

المشــاريع التنمويــة فــي عدة 
قطاعــات متنوعــة بقيمــة تصل 

“إلــى أكثر مــن مليار درهم.   
“
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مشاريع الصندوق
 في أفغانستان 
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2009

2006

2010

2012

مشاريع الطرق والجسور في كابول )المرحلة األولى( | 110 مليون درهم

ســاهم الصندوق في تطوير مشــاريع البنية التحتية في أفغانســتان خاصة في قطاعي النقل 
والمواصات، حيث عمل الصندوق على إقامة مشــاريع لتوســعة وإعادة تأهيل بعض الطرق الرئيســية 

والجســور في كابول لضمان ســهولة التنقل وتقليل اإلختناقات المرورية داخل العاصمة، ويتضمن 

المشــروع بناء وتوســعة ثاثة طرق رئيســية في كابول بطول 17 كم وعرض 40 إلى 60 متر، كما يشــمل 

المشــروع إنشــاء مصارف لمياه األمطار وممرات للمشــاة إلى جانب تجميل الطريق.

إعادة تأهيل مطار مزار شريف | 55 مليون درهم

يهــدف المشــروع إلــى تطوير قطــاع النقل وباألخص تطوير مطار مزار شــريف، وتضمن المشــروع 
إنشــاء مــدرج جديــد للطائــرات لخدمة الرحــات الدولية قادر علــى تحمل الطائــرات الكبيرة من نوع 

إيربــاص300 وبوينــج 747 وتأهيــل المــدرج القديم وممرات خــروج لربط المدرجيــن عند األطراف وإعادة 
تأهيــل مواقــف الطائــرات، إضافة الــى مبنى جديد للمســافرين وتأهيــل المبنــى القديم وتوفير 

األجهــزة الماحية لبــرج المراقبة.  

مشاريع الطرق والجسور في كابول )المرحلة الثانية( | 26 مليون درهم

جاءت مســاهمة الصندوق الســتكمال المشــروع المتمثل في توســعة وإعادة تأهيل بعض الطرق 
الرئيســية في كابول، واإلســراع مــن تنفيذ جميع مراحل أعمال التوســعة، والحد مــن التلوث البيئي 

الناتج مــن اإلختناقات المرورية. 

طريق السالم 611 | 46 مليون درهم

يهــدف  المشــروع إلــى تمكين أكثــر من خط إتصال لشــمال وادي ســانجين وتوفير فرص عمل، 
إضافــة إلــى تحســين توزيــع الطاقة والمياه فــي جميع أنحاء وادي نهــر هلمند، وتوصيــل المجتمع 

المعــزول ســابقا فــي كاجاكي الى ســانجين وخارجها الى غيرشــيك والســكاهار، ممــا ينتج عنه األمان 
واالســتقرار والمنفعة االقتصادية. كما شــمل المشــروع إنشــاء طريق مفرد بطول 39 كم ومنشــآت 

تصريــف مياه األمطار ومســتلزمات الســامة والعامات اإلرشــادية.

قطاع النقل والمواصالت

مشروع  إعادة تأهيل مطار مزار شريف 
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مدينة الشيخ خليفة في كابول | 708 مليون درهم2010

يشــمل مشــروع اإلســكان بمنطقــة القصبــة فى كابــول تشــييد 3,330 وحده ســكنية على 
مســاحة إجماليــه قدرهــا 53.8 هكتــار، حيــث تــم تصميم هذه الوحــدات بما يتناســب مع 

نمــط الحيــاة األســرية للعائــات األفغانيــة، كمــا ضم المشــروع أعمــال البنيــة التحتية من 
طــرق وشــبكات توزيــع الميــاه والكهرباء وأعمــال الصرف صحي.       

قطاع اإلسكان

مدينة الشيخ خليفة في كابول
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مصنع سكر بغالن | 17 مليون درهم1977

مــول الصندوق إنشــاء مصنع ســكر بغان الذي ســاهم في دعم االقتصــاد المحلي 
ألفغانســتان وتنشــيط القطــاع الزراعي من خال زيــادة إنتاج هذه المادة بغــرض التصدير، وتم 

تزويــد المصنــع بكافــة األجهزة والمعدات المتطورة والازمة، إضافة إلى مســاهمة المشــروع 
فــي توظيــف عــدد كبير من االيــدي العاملة، وتبلــغ الطاقة اإلنتاجيــة للمصنع27 ألف طن 

سنويًا.  

قطاعات متنوعةقطاع الصناعة

2014

2016

2016

مشاريع تنموية | 45 مليون  درهم2009

ســاهم الصنــدوق في تمويــل مجموعة من المشــاريع التنموية ضمن قطاعات أساســية ذات 
تأثير اجتماعي واقتصادي واســع بحيث تســاهم في تحســين احتياجات الســكان في أفغانســتان 

وتحقيــق التنميــة المســتدامة عند المجتمعــات المحلية.

دعم أنشطة اللجنة اإلماراتية | 124 مليون  درهم

قدمــت دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة 3 منح من خال اللجنة الدائمة للمســاعدات االنســانية 
واالنمائيــة لجمهوريــة أفغانســتان وذلك في إطــار دعمها الدائم لجهــود إعادة اإلعمار في 

جمهوريــة أفغانســتان وتمكينهــا مــن تطويــر اقتصادها. وتأتي هــذه المنحة إلبراز دور وجهود 
دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة محليًا ودوليًا في تقديم المســاعدات اإلنســانية واإلنمائية 

واالســتجابة بفاعليــة لاحتياجات اإلنســانية واإلنمائية للشــعب األفغاني باإلســتخدام األمثل 
للمــوارد المتوفــرة حســب األولويات واألهمية وتطوير شــراكات فاعلــة محلية ودولية.

دعم أنشطة اللجنة اإلمراتية )المرحلة الثانية( | 82 مليون درهم

قدمــت دولــة اإلمــارات العربية المتحدة ثــاث منح  إضافية للجنة المســاعدات اإلنســانية واإلنمائية 
الدائمــة فــي أفغانســتان وذلك لدعــم عدد من المشــاريع التنموية والتي تشــمل إعداد مناهج 

تعليميــة مهنيــة مبتكــرة لدعــم المعاهد المهنية، إضافــة إلى تدريب الطاب وتطويــر مهاراتهم 
وإعدادهــم  لســوق العمل ومســاندة شــرائح من المجتمــع األفغاني للتغلب علــى التحديات 

االقتصاديــة واالجتماعية التــي يواجهونها.

دراسة جدوى االستثمار في صناعة الزعفران | 1.4 مليون  درهم

يهــدف المشــروع إلى إعداد دراســة جــدوى تفصيلية لتقييم فرص االســتثمار في سلســله القيمة 
فــي صناعــة الزعفــران في  أفغانســتان بغرض توفير قاعدة مــن المعلومــات للقطاع الخاص في 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة للنظر فــي إمكانية االســتثمار في إنتاج الزعفران من أفغانســتان.
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