
دولة اإلمارات العربية المتحدة عضو مؤسس في
البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية



 +971 2 667 7100 7070 667 2 971+ هاتف www.adfd.aeفاكس الموقع

صندوق أبوظبي للتنمية
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دولة اإلمارات العربية المتحدة عضو مؤسس في
البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية



ــدف  ــام 1971 به ــس ع ــي، تأس ــة أبوظب ــة لحكوم ــة مملوك ــة وطني ــو مؤسس ــة ه ــي للتنمي ــدوق أبوظب صن

مســاعدة الــدول الناميــة عــن طريــق تقديــم قــروض ميســرة لتمويــل مشــاريع تنمويــة فــي تلــك الــدول، إضافــة 

إلــى اســتثمارات ومســاهمات مباشــرة طويلــة األجــل، كمــا يقــوم الصنــدوق فــي الوقــت ذاتــه بــإدارة المنــح 

التــي تقدمهــا حكومــة أبوظبــي مــن خــالل اإلشــراف والمتابعــة المباشــرة علــى آليــة تنفيــذ وســير المشــاريع.

وتركــز المشــاريع التــي تغطيهــا القــروض علــى أكثــر القطاعــات تأثيــرًا فــي تســريع عمليــة التنميــة مثــل، البنيــة 

التحتيــة، كالطــرق والكهربــاء، اإلســكان، الطاقــة، الميــاه والزراعــة إلــى جانــب مشــاريع قطاعــات أخــرى 

ــم. ــة والتعلي كالصح

نبذة عن الصندوق

“ تتمحور أهداف الصندوق حول تحفيز عملية التنمية المستدامة في 

الدول النامية وتحسين مستوى معيشة شعوبها ”
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انضمــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كعضــو مؤســس ودائــم فــي البنــك اآلســيوي لالســتثمار فــي البنيــة 

التحتيــة، فــي يونيــو 2015، إلــى جانــب أكثــر مــن 57 دولــة مــن األعضــاء المؤسســين، وذلــك حرصــًا منهــا علــى 

التعــاون مــع المجتمــع الدولــي بهــدف تحســين مســتوى حيــاة الشــعوب، حيــث تتوافــق تلــك األهــداف مــع 

توجهــات البنــك الداعمــة للــدول الناميــة فــي قــارة آســيا.

ــل  ــدة لتموي ــادر جدي ــر مص ــاهمة بتوفي ــى المس ــة إل ــة التحتي ــي البني ــتثمار ف ــيوي لالس ــك اآلس ــدف البن ويه

العمليــات التنمويــة فــي قــارة آســيا، والســعي للمحافظــة علــى مســتوى متــوازن مــن النمــو االقتصــادي فــي 

البلــدان اآلســيوية، إضافــة إلــى مواجهــة التحديــات التمويليــة التــي تواجــه عمليــات التنميــة. 

وقــد تــم تكليــف صنــدوق أبوظبــي للتنميــة بتمثيــل دولــة اإلمــارات التنســيق مــع إدارة البنــك ومتابعــة جميــع 

األعمــال والمشــاريع المنبثقــة عنــه. حيــث تنســجم أهــداف البنــك وغاياتــه مــع الــدور الريــادي الــذي يقــوم بــه 

الصنــدوق، والمتمثــل بدعــم جهــود تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي الــدول الناميــة علــى مســتوى عالمــي. 

وســاهم وجــود صنــدوق أبوظبــي للتنميــة فــي مجلــس إدارة البنــك، ممثــاًل عــن دولــة اإلمــارات فــي التعزيــز من 

دوره التنمــوي فــي البلــدان اآلســيوية وقدرتــه علــى دعــم المشــاريع التنمويــة فيهــا، إضافــة إلــى االســتفادة 

مــن الخبــرات والمعلومــات الفنيــة التــي ســيقدمها البنــك، ممــا يعمــل علــى تعميــق التعــاون والتكامــل 

اإلقليمــي مــع الــدول اآلســيوية فــي المجــاالت ذات االهتمــام المشــترك.

مقدمة
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 تمثيل دولة اإلمارات في البنك

ــة  ــة فــي االجتماعــات الدوري ــك والمشــاركة الفعال ــة فــي عضويتهــا بالبن ــل الدول ــة بتمثي ــي للتنمي ــدوق أبوظب ــم تكليــف صن ت

للبنــك، حيــث تــم تعييــن كل مــن:

مجلس المحافظين

معالي/ د. سلطان أحمد الجابر - وزير دولة، محافظ دولة اإلمارات في البنك• 

سعادة/ محمد سيف السويدي-  مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، نائب محافظ دولة اإلمارات في البنك• 

مجلس اإلدارة

ممثل صندوق أبوظبي للتنمية، النائب األول لمدير المجموعة العربية في مجلس إدارة البنك.

تمثيل مجموعة الدول العربية في مجلس اإلدارة

حصلــت الــدول العربيــة اإلقليميــة المؤسســة للبنــك علــى مقعــد واحــد مــن أصــل تســعة مقاعــد مخصصــة للــدول اإلقليميــة، • 

وذلــك بعــد تشــكيل تحالــف بينهــا يضــم كل مــن دولــة اإلمــارات والســعودية وقطــر والكويــت وعمــان واألردن. 

تشــغل الســعودية منصــب المديــر التنفيــذي بشــكل دائــم، وتشــغل اإلمــارات منصــب العضــو المنــاوب األول بشــكل دائــم، • 

ــة مــن  ــل المستشــارين الثالث ــاوب الثانــي، ويتــم تمثي ــاوب كل مــن قطــر والكويــت فيمــا بينهمــا لمنصــب العضــو المن وتتن

ُعمــان واألردن وممثــل كل مــن قطــر أو الكويــت حــال عــدم وجودهــم فــي مقعــد المنــاوب الثانــي.

يتم اتخاذ موقف موحد يمثل المجموعة في شأن البنك أو أعمال مجلس اإلدارة.• 

القيم األساسية للبنك
(Lean( مرن

يتبنــى هــذا المبــدأ التركيــز علــى فهــم حاجــات العميــل وتركيــز عمليــات البنــك علــى اإلنتاجيــة باســتمرار، حيــث يهــدف الــى زيــادة 

القيمــة المقدمــة للعميــل مــع تقليــل المــوارد المســتخدمة فــي تقديــم الخدمــة المتوقعــة مــن البنــك، ويتــم تحديــد القيمــة مــن 

خــالل وجهــة نظــر عمــالء البنــك، وذلــك للتركيــز علــى اســتراتيجية البنــك مــن خــالل تلبيــة احتياجــات العمــالء.

(Clean( نظيف

يتحلــى موظفــوا البنــك مســؤولية توفــر النزاهــة والمصداقيــة ويتــم اإلعــالن عــن جميــع القــرارات المتخــذة واإلجــراءات المتخــذة 

بشــأنها، ويتــم اإلعــالن عــن األخطــاء اذا نتجــت مــن قبــل البنــك واتخــاذ اإلجــراء الــالزم لتفاديهــا. كمــا يتــم تشــجيع موظفــي البنــك 

باإلبــالغ عــن أيــة احتمــاالت لوجــود فســاد وذلــك للتصــدي لــه.  

(Green( أخضر
يســعى البنــك برصــد وقيــاس األثــر البيئــي للتنميــة، حيــث يتــم توفيــر تمويــل مســتدام بيئيــا واجتماعيــا وتقديــم الحلــول الالزمــة 

للمتعامليــن. ويعمــل البنــك علــى تشــجيع الموظفيــن باتخــاذ الخطــوات الهادفــة لتحســين الجهــود البيئيــة فــي العمــل.
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الهيكل المؤسسي للبنك

مجلس المحافظين

يتــم تعييــن محافــظ ونائــب المحافــظ لــكل عضــو فــي البنــك لتمثيلــه فــي مجلــس 
المحافظيــن واجتماعــات المجلــس الســنوي

مجلس اإلدارة

يتكــون المجلــس مــن 12 عضــوًا، منهــم 9 أعضــاء اقليمييــن و3 أعضــاء غيــر اقليمييــن 
ويتــم التنســيق بيــن الــدول األعضــاء مــن خــالل تشــكيل تحالفــًا وفــق آليــات معنيــة 

تكــون ممثلــة فــي مجلــس اإلدارة

اإلدارة العليا

تولــى الســيد جيــن لــي تشــون رئاســة البنــك بتاريــخ 16 ينايــر 2016، ولمــدة خمــس 
ســنوات، وتــم تعييــن 5 نــواب لرئيــس البنــك

أرقام وحقائق

100 
 مليار دوالر
 أمريكي

رأسمال البنك يدفع منه 
20 مليار خالل خمس 

سنوات

57
دولة

وقعت على اتفاقية 
تأسيس البنك في شهر 

يونيو 2015

بدأ نشاط2016
 البنك

1.2 
 مليار دوالر 
أمريكي

حصة دولة اإلمارات 
في رأسمال البنك
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آلية تمويل المشاريع التنموية في البنك 
يعمــل البنــك علــى تمويــل المشــاريع التنمويــة حســب األهــداف االســتراتيجية و األولويــات المحــددة للبنــك، وهــي البنيــة التحتيــة 

المســتدامة، الربــط البينــي، واســتقطاب رأســمال القطــاع الخــاص، وفيمــا يلــي آليــة البنــك فــي تمويــل المشــاريع التنمويــة:

يتم فرز جميع المشاريع المقدمة 
للتمويل من قبل البنك بحسب األهداف 
االستراتيجية واألولويات المحددة للبنك.

يتم عرض المشروع ومناقشته العتماده 
من قبل مجلس اإلدارة، ثم يتم رفع 

المشروع على الموقع الرسمي للبنك.

التخطيط
 االستراتيجي

تقييــــــم
 المشــــــروع

يتم جمع كافة المعلومات الخاصة 
بالمشروع ودراسة الجدوى، وتتم 
دراسة المشاريع القابلة للتمويل.

يعمل البنك مع الجهة المقترضة 
للتأكد من تنفيذ المشروع واالنتهاء 

منه على أكمل وجه.

تحـــــديـد
 المشــــــروع

تنفـيــــــذ 
المشــــــروع

يتم إعداد تقرير حول المشروع المكتمل 
ونتائجه، والتأكد من تحقيق األهداف 
المرجوة منه، ثم يتم عرض التقرير على 

مجلس اإلدارة لالطالع.

اعتماد
مجلس اإلدارة

اعـــــــداد
 المشــــــروع

يعمل البنك في هذه المرحلة على تقييم 
واعداد تقرير للمشروع ودراسة مكوناته 

تمهيدا لعرضة على مجلس اإلدارة.

االجتماعات الرسمية للبنك

اجتماع مجلس المحافظين• 

يعقــد اجتمــاع مجلــس المحافظيــن للبنــك فــي شــهر يونيــو مــن كل عــام، ويتــم تحديــد مقــر االجتمــاع بالتنســيق بيــن دول األعضــاء 

الســتضافة االجتمــاع أو فــي المقــر الرئيســي للبنــك.

اجتماع مجلس اإلدارة• 

يعقــد اجتمــاع مجلــس اإلدارة بصفــة دوريــة (ربــع ســنوي) مــن كل عــام فــي المقــر الرئيســي للبنــك فــي العاصمــة الصينيــة بكيــن، 

أو علــى هامــش االجتمــاع الســنوي لمجلــس المحافظيــن.

اجتماعات عبر الفيديو• 

ــاريع  ــض المش ــاد بع ــك أو اعتم ــة بالبن ــع الخاص ــف المواضي ــة مختل ــس اإلدارة لمناقش ــو لمجل ــر الفيدي ــات عب ــد اجتماع ــم عق يت

ــة. التنموي
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أدوات البنك لتمويل المشاريع التنموية

القروض السيادية

يتم تقديم القروض السيادية التي ُتأخذ في االعتبار إجراء تقييم كامل لفوائد المشروع والمخاطر.

قروض شركات القطاع الخاص وغير السيادية

يشــمل تمويــل المؤسســات الخاصــة، وال يكــون بضمانــات محــددة يقدمهــا المقتــرض أو العضــو للبنــك. كمــا أن البنــك يمكــن أن 

يقــدم قروضــا غيــر مدعومــة بضمانــات فــي حــال توافــق ذلــك مــع الممارســات البنكيــة المقبولــة.

االستثمارات الرأسمالية

يجــوز للبنــك االســتثمار فــي رأســمال الشــركات الخاصــة أو القطــاع العــام بشــكل مباشــر، وقــد يأخــذ االســتثمار أشــكال مختلفــة، 

كمــا يمكــن للبنــك االســتثمار فــي القــروض القابلــة لتحوليهــا إلــى أســهم، وال يجــوز أن يتجــاوز اســتثمار البنــك فــي األســهم أكثــر 

مــن %30 مــن ملكيــة الشــركة، وفــي حــال تعــرض اســتثمارات البنــك للمخاطــر ، يحــق للبنــك الســيطرة علــى الشــركة، وذلــك مــن 

أجــل حمايــة اســتثمارات البنــك.

الضمانات

يتم تقييم ومتابعة المشاريع التي تتطلب تقديم ضمانات بنفس اإلجراءات التي تتم في عملية تقديم القروض.

تغطية األوراق المالية

ينظــر البنــك إلــى عمليــة تغطيــة إصــدارات األوراق الماليــة كمنصــة مســاعدة لتعزيــز نفــاذ الجهــة المصــدرة لــأوراق الماليــة إلــى 

ــة األســهم فــي الشــركات  ــر تغطي ــل لهــا، وتعتب ــة، وبالتالــي يوســع مــن مصــادر التموي ــة والمحلي أســواق رأس المــال العالمي

كانكشــاف بكامــل مبلــغ التغطيــة وبالتالــي يخضــع للســقوف المحــددة لالســتثمارات الرأســمالية.

األولويات االستراتيجية للبنك

البنية التحتية المستدامة
لتعزيــز البنيــة التحتيــة ودعــم الــدول لتحقيــق االهــداف 

اإلنمائيــة لأمــم المتحــدة

الربط البيني
بهدف مشاريع الطرق والسكك الحديدية والموانئ 

وخطوط  انابيب الطاقة واالتصاالت عبر آسيا

استقطاب استثمارات القطاع الخاص
توفيــر حلــول مبتكــرة لتحفيــز رأس المــال للقطــاع الخــاص بالتعــاون مــع بنــوك التنميــة المتعــددة 

األطــراف والحكومــات لالســتثمار فــي مشــاريع التنميــة المســتدامة.
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