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صندوق أبوظبي للتنمية
شركاء العالم في التنمية المستدامة



اجتماع مجلس إدارة الصندوق - أبوظبي

تأسس صندوق أبوظبي للتنمية في عام 1971 كمؤسسة مالية وطنية رائدة في 
العمل التنموي، بهدف تنفيذ سياسة دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمساهمة 

في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة داخل الدولة وفي الدول النامية.

النامية  الدول  لحكومات  الالزمة  المالية  الموارد  تقديم  على  الصندوق  ويعمل 
لتمويل مشاريع تنموية استراتيجية في قطاعات حيوية مختلفة، ويحرص على 
وذلك  المستفيدة،  الدول  حكومات  مع  بالتعاون  المشاريع  تلك  وتنفيذ  إدارة 
وتركزت  لها.  الموضوعة  الخطط  وفق  عالية  وفعالية  بكفاءة  إنجازها  لضمان 
تحقيق  على  مباشر  بشكل  تساهم  رئيسية  قطاعات  على  الصندوق  مشاريع 
النقل  الزراعة،  والكهرباء،  المياه  اإلسكان،  والصحة،  مثل،  المستدامة  التنمية 

والمواصالت، والصناعة إلى جانب قطاع الطاقة المتجددة.

أبوظبي  صندوق  يستثمر  النامية،  الــدول  اقتصاديات  تعزيز  في  وللمساهمة 
الدول  تلك  في  مختلفة  استثمارية  ومشاريع  متنوعة  قطاعات  في  للتنمية 
االقتصادي  النمو  وتحقيق  االقتصادية  البنية  على  ايجابي  تغيير  احداث  بهدف 
دول  عدة  في  منتقاة  متنوعة  شركات  في  الصندوق  يستثمر  حيث  المستدام، 
بحصص تتراوح بين الملكية الكاملة أو الجزئية، بالشراكة مع القطاعين العام 
والخاص،  باإلضافة إلى االستثمار في أسواق رأس المال لتحفيز النمو االقتصادي 

وخلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة السكان في الدول المستفيدة. 

لدولة  الوطني  االقتصاد  بدعم  المساهمة  في  رئيسيًا  دورًا  الصندوق  ويلعب 
وأدوات  ومبادرات  برامج  خالل  من  تنافسيته  وتعزيز  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
ايجابيًا  أثرًا  وخلق  مالية  عوائد  تحقيق  بهدف  توظيفها  يتم  متنوعة  استثمارية 
االقتصادية  والرؤية   2021 اإلمارات  رؤية  مع  يتوافق  بما  المحلي  االقتصاد  على 
إلمارة أبوظبي 2030 لبناء اقتصاد متنوع ومستدام وضمان تطبيق منهج متوازن 

للتنمية االقتصادية واالجتماعية. 

نظرة عامة

صندوق أبوظبي للتنمية الكتيب المؤسسي

5 4



حقائق وأرقام

تاريخ التأسيس
15 يوليو 1971

رأس المال
16 مليار درهم

المقر الرئيسي
أبوظبي

آالف المشاريع 
التنموية 

إجمالي المنح الحكومية        
46 مليار درهم

إجمالي االستثمارات 
3 مليار درهم

مستفيدة
90 دولة

مجموع التمويالت 
واالستثمارات       

92 مليار درهم

إجمالي القروض
43 مليار درهم

طريق ماندينابا وسوما - غامبيا
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التعاون
حــدود،  دون  التعاون 
وإظــــهــــار الـــرعـــايـــة 
واحترام لوجهات نظر 
وتـشـجيع  ــن،  ــري اآلخ

إنجازات الفرق.

اإلبداع
ــم  ــدائ ال ــبــحــث  ال  
للتحسين، والتركيز 
على إيجاد الحلول 
وتبني  للـمـشاكل، 
اإليجابي  الـموقف 

مع المتغيرات.

االلتزام
االلتزام باألداء المتميز 
األخالقية  وبالـمعايير 
على  والعزم  العالية 

تحقيق األهداف.

الكفاءة
ــادرات  ــب ــم ال تشجيع 
التطويرية لدى األفراد، 
ــة في  ــق ــث ال ــم  ــ ودعـ
قــدراتــهــم الــفــرديــة، 
ــاء الـــمـــهـــارات  ــ ــم ــ وإن
والمعرفة المشتركة.

قيمنا
أن نكون نموذجًا يحتذى به 
التنموي  العون  تقديم  في 

لتقليل الفقر العالمي.

مساعدة الدول النامية لتحقيق النمو 
الفقر  وتقليل  المستدام  االقتصادي 
وتكوين  المالية  ــوارد  ــم ال بتقديم 
العام  القطاعين  فــي  الــشــراكــات 
الممارسات  أفضل  وتبني  والخاص 

العالمية لضمان فعالية اإلعانات.

رسالتنارؤيتنا

ممشى تيرانا - ألبانيا
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أواًل: التمويل التنموي
شكل  على  النامية  الدول  لحكومات  الالزمة  المالية  الموارد  بتقديم  الصندوق  يقوم 
قروض ميسرة ومنح مقدمة من حكومة أبوظبي لتمويل مشاريع تنموية تهدف إلى 
تحقيق مساهمة ملموسة وفّعالة في دعم التنمية االقتصادية في تلك الدول وتحقيق 
التنمية المستدامة، حيث يعمل الصندوق على تمويل وإدارة مشاريع استراتيجية تندرج 
ضمن األولويات التنموية لحكومات الدول النامية. ويحرص الصندوق على ضمان فعالية 

المشاريع الممولة وتنفيذها وفقًا ألعلى المعايير العالمية والسالمة البيئية.   

ثانيًا: االستثمارات
وتتكامل  دول  عدة  في  منتقاة  استثمارية  ومحافظ  شركات  في  الصندوق  يستثمر 
في  التنمية  عملية  لتحفيز  الهادفة  رسالته  مع  المجال  هذا  في  الصندوق  استراتيجية 
رئيسية  قطاعات  ضمن  تنشط  حيوية  شركات  في  االستثمار  يتم  حيث  النامية،  الدول 
وتلعب دورًا مهمًا في تحفيز النمو االقتصادي في تلك الدول مثل: السياحة، والصناعة، 

والشركات القابضة، والعقارات. 

ثالثًا: دعم االقتصاد الوطني 
أنشطته  خالل  من  يحرص  حيث  الصندوق  لدى  أولوية  الوطني  االقتصاد  دعم  يمثل   
لتنفيذ  أولوية  الوطنية من خالل إعطائها  الالزم للشركات  الدعم  الرئيسية على توفير 
تمويل  سياسة  الصندوق  اعتمد  كما  المستفيدة،  الدول  في  يمولها  التي  المشاريع 
به  تتمتع  لما  نظرًا  وذلك  وخارجها،  الدولة  داخل  الوطني  الخاص  القطاع  استثمارات 
الشركات الوطنية من مقدرة وكفاءة عالية في تنفيذ المشاريع األمر الذي سيعزز من 

تنافسيها عالميًا، وتمكينها من بناء شراكات اقتصادية مع الشركات العالمية. 

برنامج تمويل الصادرات الوطنية والذي  وفي السياق ذاته، يعمل الصندوق على إطالق 
يقدم من خالله تمويالت وضمانات لتشجيع الصادرات اإلماراتية من السلع والخدمات 

على دخول أسواق جديدة.

النشاط التشغيلي

مبنى صندوق أبوظبي للتنمية - أبوظبي
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19711993 19742009201320162017

1973 20012010201520172018 1981

تأسيس 
الصندوق

تغيير المسمى من 
صندوق أبوظبي 

لإلنماء االقتصادي 
العربي إلى المسمى 

الحالي

اعتماد تمويل 
أول  10 مشاريع 

تنموية في 
خمس دول

إطالق مبادرة دعم 
مشاريع الطاقة 

المتجددة بقيمة 1.28 
مليار درهم بالشراكة 

مع” آيرينا“ 

انجازات الصندوق 
ساهمت بتصدر دولة 
اإلمارات المركز األول 

عالميًا كأكبر جهة مانحة 
للمساعدات التنموية 

تمويل مبادرة صندوق 
الشراكة بين دولة اإلمارات 

ودول جزر الكاريبي 
لدعم مشاريع الطاقة 

المتجددة 

البدء بدراسة 
برنامج لتمويل 

الصادرات الوطنية

البدء بتلقي 
طلبات تمويل 

المشاريع 
التنموية

مرور 30 سنة 
على التأسيس، 

و 51 دولة 
مستفيدة

تمويل مبادرة صندوق 
الشراكة بين اإلمارات 

ودول جزر المحيط 
الهادئ لدعم مشاريع 

الطاقة المتجددة

الصندوق يمثل اإلمارات 
كعضو مؤسس 

في البنك اآلسيوي 
لالستثمار في البنية 

التحتية 

انضمام الصندوق 
كعضو مؤسس 

في صندوق العيش 
والمعيشة بمساهمة 

بلغت 184 مليون درهم

إطالق اسم الشيخ 
زايد على مجمع 
القويرة للطاقة 

الشمسية -األردن

مرور 10 سنوات 
على التأسيس، 

و 40 دولة 
مستفيدة

مسيرة الصندوق التنموية

 جزيرة محطة طاقة شمسية كهروضوئية
- سانت فنسنت وغرينادين 
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القطاعات التنموية
وتحقيق  الشعوب  حياة  مستوى  تحسين  في  والمساهمة  التنموية  المشاريع  تمويل  على  الصندوق  يحرص 
التنمية االقتصادية واالجتماعية في تلك الدول. كما تعكس تلك المشاريع الدور الذي يضطلع به الصندوق في 
دعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها األمم المتحدة لتوفير الحياة 

الكريمة لمجتمعات الدول التي تعاني من تراجع في التنمية.

قطاع النقل والمواصالت 
الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

ودعم  االقتصادية،  التنمية  تحقيق  في   لــدوره  خاصًا،  اهتمامًا  والمواصالت  النقل  قطاع  الصندوق  يولي 
تأسيسه،  ومنذ  والصناعة.  كالزراعة  السكان  من  واسعة  شرائح  تهم  التي  الرئيسية  والقطاعات  األنشطة 
يقارب  ما  بلغت  اجمالية  بقيمة  النقل  قطاع  في  استراتيجيًا  مشروعًا   95 تمويل  في  الصندوق   ساهم 

14 مليار درهم.

قطاع المياه والكهرباء 
الهدف 6: توفير المياه النظيفة

الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
الهدف 2: القضاء التام على الجوع

الهدف 1: القضاء على الفقر

يشكل غياب إمدادات وشبكات توزيع المياه أحد أبرز التحديات التنموية التي تواجه السكان في الدول النامية، مما 
ساهم بإعطاء مشاريع المياه والكهرباء اهتمامًا كبيرًا من قبل الصندوق باعتبارها مشاريع مؤثرة على الحياة 

اليومية لألفراد وأكثرها ارتباطًا في تحقيق النمو لمختلف األنشطة االقتصادية مثل الزراعة والري والطاقة. 

وتركت  للشرب،  صالحة  مياه  شبكة   30 وتنفيذ  مائيًا  سدًا   63 تشييد  الصندوق  مولها  التي  المشاريع  وشملت 
تأثيرًا مباشرًا على حياة ماليين األشخاص في الدول المستفيدة، وعملت على تطوير واستصالح  تلك المشاريع 
مساحات شاسعة من األراضي الزراعية، مما ساهم في تحقيق األمن الغذائي وتشغيل عشرات اآلالف من األيدي 
9 آالف ميغاواط من الطاقة  العاملة، إلى جانب تحقيق أمن الطاقة، حيث وفرت مشاريع السدود إنتاج حوالي 
بالكهرباء والمياه بقيمة اجمالية بلغت  تمويل مئات المشاريع الخاصة  الكهرومائية. وساهم الصندوق في 

7.8 مليار درهم.

مرسى القنطاوي - تونس
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قطاع الزراعة 
الهدف 2: القضاء التام على الجوع

يعد القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات االقتصادية في الدول النامية، حيث تعتبر الصادرات الزراعية من أهم 
مصادر إيرادات تلك الدول، كما تشكل الزراعة مصدرًا لعيش نسبة كبيرة من السكان في المناطق الريفية التي 
 تتمتع بكثافة سكانية عالية. ومن هنا جاء اهتمام الصندوق بدعم قطاع الزراعة والري،  إذ ساهم في تمويل

 58 من مشاريع الزراعة والري بقيمة اجمالية بلغت 6.7 مليار درهم.

قطاع الصناعة والتعدين
الهدف 9: الصناعة واالبتكار 

تباينت طبيعة المشروعات الممولة بقطاع الصناعة والتعدين في الدول النامية، بين مشاريع إنمائية واستثمارات 
للحديد واإلسمنت ومعالجة  إنشاء مصانع  اإلنمائية  المشاريع  النامية، وشملت  الدول  في شركات قائمة في 
شركات  في  متفاوتة  بحصص  باالستثمار  الصندوق  يقوم  كما  والغاز.  النفط  لمشاريع  إضافة  السكر،  قصب 
حيوية في الدول النامية في العديد من الصناعات منها السيارات، اإلسمنت وبعض الصناعات الغذائية. وساهم 

الصندوق في تمويل 43 مشروعًا في قطاع الصناعة والتعدين بقيمة 5 مليارات درهم.

قطاع الصحة 
الهدف 3: الصحة الجيدة

بالقطاع  النامية، على االهتمام  الدول  التنمية في  الرامية لدعم مسيرة  حرص الصندوق، وتماشيًا مع أهدافه 
الصحي باعتباره من أكثر القطاعات تأثيرًا على حياة الناس، ومن أكثرها فعالية في االرتقاء بمستوى معيشتهم، 
حيث حرص الصندوق على تنفيذ العديد من المشاريع النوعية التي تعمل على تقديم خدمات طبية وفق أعلى 
مشرعًا   55 الصندوق  مَول  ولقد  لهم،  الصحية  الرعاية  بمستويات  وترتقي  النامية  الدول  لمجتمعات  المعايير 

صحيًا بقيمة اجمالية بلغت 6 مليارات درهم.

قطاع التعليم 
الهدف 4: التعليم الجيد

يعد القطاع التعليمي من القطاعات ذات األولوية في تحقيق األهداف اإلنمائية للدول النامية، حيث يمثل الركيزة 
األساسية لتنمية اإلنسان والمجتمعات وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن التعليم له دور كبير في 
تطوير القدرات البشرية لألفراد في الدول النامية مما يمكنهم من تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في 
دولهم. ويحرص الصندوق من خالل مشاريعه التعليمية في مختلف الدول النامية على ضمان التعليم الشامل 
56 مشرعًا تعليميًا بقيمة اجمالية  الصندوق في تمويل  التعّلم لهم، حيث ساهم  للجميع وتعزيز فرص 

بلغت 5 مليارات درهم.

سد أعالي عبطرة - السودان
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قطاع اإلسكان 
 الهدف 11: مدن ومجتمعات 

محلية مستدامة
الرامية  العالمية  الجهود  الصندوق بقطاع اإلسكان حرصه على دعم  اهتمام  يعكس 
مجال  في  سيما  ال  المتحدة،  األمم  أطلقتها  التي  المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق 
التي تكفل حياة كريمة لألفراد، وتتميز  المناسبة  المساكن  التحتية وتوفير  البنية  تعزيز 
المشاريع اإلسكانية التي مولها الصندوق بالجودة والتكامل والشمولية، حيث تتضمن 
الخدمات والبنى األساسية من طرق وشبكات كهرباء ومياه، ومنذ انشائه مول الصندوق 

47 مشروعًا إسكانيًا  بقيمة بلغت  7,8 مليار درهم.

قطاع الطاقة المتجددة
الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

منذ تأسيسه مول الصندوق 70 مشروعًا في قطاع الطاقة المتجددة، حيث ساهمت 
تلك المشاريع في توفير الطاقة بشكل مستدام وتحسين األوضاع المعيشية لماليين 
األشخاص في مختلف دول العالم. وبلغت قيمة المشاريع الممولة 4.4 مليار درهم، 
وساهمت تلك المشاريع في إنتاج نحو 2,584 ميغاواط من الطاقة المتجددة في دول 

مختلفة من قارات العالم.

وخالل السنوات العشر الماضية أعلن الصندوق عن إطالق ثالث مبادرات لدعم مشاريع 
الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث أطلق الصندوق في عام 2013 مبادرة لدعم 
مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة 350 مليون دوالر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة »آيرينا«، كما أطلق الصندوق في عام 2013 برنامج الشراكة بين اإلمارات ودول 
وفي  دوالر،  مليون   50 بقيمة  المتجددة  الطاقة  مشاريع  لتمويل  الهادئ  المحيط  جزر 
للطاقة  الكاريبي  جزر  ودول  اإلمارات  دولة  بين  الشراكة  صندوق  إطالق  تم   2017 عام 

المتجددة بقيمة 50 مليون دوالر.

التطوير المتكامل لألغوار الجنوبية - األردن

صندوق أبوظبي للتنمية الكتيب المؤسسي
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شراكات الصندوق التنموية 

الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق األهداف 
وقع الصندوق خالل األربعة عقود الماضية العديد من الشراكات الهامة التي تساعده على تحقيق 
أهدافه التنموية بالتعاون مع مؤسسات التمويل اإلقليمية والعالمية، كما ساهمت تلك الشراكات 
في تقوية مكانته وتحقيق رسالته التنموية كمؤسسة عالمية تعنى بالتنمية االقتصادية محليًا 
المركز  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تبوء  على  التنموية  الصندوق  إنجازات  وساهمت  وخارجيًا، 
األول عالميًا كأكبر مانح في حجم المساعدات العالمية على مدى خمس سنوات متتالية، وذلك 
ومن أهم هذه  حسب لجنة المساعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 

الشراكات:

مجموعة التنسيق 
بين  المشترك  والعمل  التنمية  جهود  تعزيز  بهدف   1975 عام  في  التنسيق  مجموعة  تأسست 
أعضائها، والتنسيق فيما بينهم في مجال تقييم المشروعات وتمويلها ومتابعتها وإدارة القروض، 
كما تهدف أيضًا إلى توافق جهود تلك المؤسسات لتحقيق التقارب والتماثل في سياساتها التي 
بهدف  أشهر  ستة  كل  مرة  تجتمع  التي  التنسيق  مجموعة  وتضم  التمويلية.  عملياتها  تحكم 
التنسيق والمتابعة  10 مؤسسات من بينها أربع مؤسسات وطنية وهي صندوق أبوظبي للتنمية، 
ست  تضم  كما  للتنمية،  السعودي  والصندوق  العربية،  االقتصادية  للتنمية  الكويتي  والصندوق 
اإلسالمي  والبنك  واالجتماعي،  االقتصادي  لإلنماء  العربي  الصندوق  وهي  إقليمية  مؤسسات 
للتنمية، وصندوق األوبك للتنمية الدولية، والمصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا، وبرنامج 

الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي. 

ويعمل صندوق أبوظبي للتنمية على إرساء سبل التعاون الوثيق مع مؤسسات التنمية اإلقليمية 
التعاون  دعم  في  حيوي  دور  من  لها  لما  التنسيق  مجموعة  مؤسسات  أهمها  ومن  والدولية 
المجموعة  تعمل  حيث  النامية،  للدول  الممنوحة  بالمساعدات  يتعلق  فيما  المتبادل  والتنسيق 
بقدرتها  تتميز  أنها  إلى  إضافة  أهدافها،  تحقيق  في  المساعدات  فعالية  لضمان  دؤوب  بشكل 
تمويلها  فردية  مؤسسة  أي  تستطيع  ال  التي  الكبيرة  للمشاريع  المشترك  التمويل  تقديم  على 

ومواجهة التحديات المصاحبة لها بنجاح.

مدينة الشيخ خليفة السكنية - أفغانستان

صندوق أبوظبي للتنمية الكتيب المؤسسي
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توليد الكهرباء من طاقة الرياح - جمهورية سيشل

مليون درهم 
تم تخصيصها

900

 دولة 
مستفيدة                      

23

 مشروعًا 
من مشاريع الطاقة المتجددة 

 24

 ميغاواط 
من الطاقة المنتجة 

157

 الوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة “آيرينا«

مبادرة   2013 عــام  في  للتنمية  أبوظبي  صندوق  أطلق 
الوكالة  مع  بالتعاون  المتجددة  الطاقة  مشاريع  لتمويل 
الصندوق  تعهد  حيث  »آيرينا«،  المتجددة  للطاقة  الدولية 
كقروض  دوالر(  مليون   350( درهم  مليار   1.285 بتقديم 
ميّسرة وبواقع 183.6 مليون درهم )50 مليون دوالر( ولمدة 
للطاقة  مشاريع  تمويل  بهدف  وذلك  تمويلية  دورات  سبع 
المتجددة في الدول النامية األعضاء في »آيرينا« ومساعدة 
مستدامة،  مصادر  من  الطاقة  توفير  على  النامية  الــدول 
بناًء على األسس  المقدمة  المشاريع  »آيرينا« تقييم  وتتولى 
واالستشاريين  الخبراء  لجنة  طريق  عن  المحددة  والمعايير 

ورفع قائمة المشاريع إلدارة الصندوق للموافقة النهائية. 

حقائق وأرقام

صندوق أبوظبي للتنمية الكتيب المؤسسي
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صندوق الشراكة مع دول المحيط 
الهادي »الباسيفيك«

الهادي  المحيط  جزر  دول  مع  الشراكة  صندوق  يهدف 
»الباسفيك« إلى مساعدة تلك الدول على تأمين احتياجاتها 
األساسية  العوامل  من  تعتبر  والتي  المتجددة  الطاقة  من 
التي  المبادرة  إطــالق  وتم  المستدامة.  التنمية  لتحقيق 
تديرها وزارة الخارجية والتعاون الدولي عام 2013 وتشمل 
هذه  تمويل  ويأتي  الهادئ.  المحيط  جزر  دول  من  دولة   11
 184 بقيمة  اإلمارات  دولة  حكومة  منحة  ضمن  المشاريع 
تمويلها  يدير  أمريكي(  دوالر  مليون   50( درهــم  مليون 
لطاقة  أبوظبي  شركة  وتقوم  للتنمية،  أبوظبي  صندوق 
حكومات  مع  المشاريع  تلك  بتنفيذ  »مصدر«  المستقبل 

الدول المعنية.

 مشروعًا 
تم  انجازه

11

مليون دوالر  سنويًا 
تم  توفيرها 

3.7

طن  من  غاز  ثاني  أكسيد 
الكربون  تم  تجنبها  سنويًا

8,447

 جزيرة 
استفادت  من  المشاريع

15

مليون طن من  الوقود 
سنويًا  تم  توفيره

3.2

الصندوق الشراكة مع دول الكاريبي 
عن   2017 عام  في  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  أعلنت 
في  المبتكرة  النظيفة  الطاقة  حلول  لدعم  مبادرة  إطالق 
الكاريبي  »الصندوق اإلماراتي  إنشاء  الكاريبي من خالل  دول 
لدعم مشاريع الطاقة المتجددة«، ويتولى صندوق أبوظبي 
الخارجية  وزارة  تتولى  حين  في  التمويل،  تقديم  للتنمية 
أبوظبي  شركة  وتقوم  المبادرة،  إدارة  الدولي  والتعاون 

لطاقة المستقبل »مصدر« بتنفيذ المشاريع. 

 مليون درهم 
تم تخصيصها

184

دولة 
مستفيدة

16

دورات 
تمويلية 

3

حقائق وأرقام

حقائق وأرقام

محطة طاقة شمسية كهروضوئية - جزر البهاما

صندوق أبوظبي للتنمية الكتيب المؤسسي
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صندوق العيش والمعيشة
في  مؤسس  كعضو  للتنمية  أبوظبي  صــنــدوق  انضم 
اإلسالمي  البنك  أنشأه  الــذي  والمعيشة  العيش  صندوق 
للتنمية  اإلسالمي  التضامن  صندوق  مع  بالتنسيق  للتنمية 
صندوق  ويساهم  العالمية.  غيتس  وميلندا  بيل  ومؤسسة 
دوالر(  مليون   50( درهم  مليون   184 بنحو  للتنمية  أبوظبي 
برأسمال البنك بهدف توفير قروضًا ميسرة بقيمة 2.5 مليار 
درهم لتمويل مشاريع تنموية في الدول األعضاء في البنك 

اإلسالمي للتنمية. 

تمويل مشاريع تنموية في 
المجتمعات األقل نموًا

دعم التنمية االجتماعية 
واالقتصادية في الدول األعضاء

تطوير البنية التحتية وتحسين 
قطاعات الصحة والزراعة

 البنك اآلسيوي لالستثمار 
في البنية التحتية 

إلى  التحتية  البنية  في  لالستثمار  اآلسيوي  البنك  يهدف 
العمليات  لتمويل  جــديــدة  مــصــادر  بتوفير  المساهمة 
التنموية في قارة آسيا، والسعي للمحافظة على مستوى 
متوازن من النمو االقتصادي في البلدان اآلسيوية، وقد تم 
في  اإلمارات  دولة  بتمثيل  للتنمية  أبوظبي  صندوق  تكليف 
التنسيق مع إدارة البنك ومتابعة جميع األعمال والمشاريع 
مع  وغاياته  البنك  أهــداف  تنسجم  حيث  عنه،  المنبثقة 
بدعم  والمتمثل  الصندوق،  به  يقوم  الــذي  الريادي  الــدور 
على  النامية  الدول  في  المستدامة  التنمية  تحقيق   جهود 

مستوى عالمي. 

مليار دوالر 
رأسمال  البنك

100

دولة  وقعت  على 
اتفاقية  التأسيس 

57

مليار دوالر حصة  دولة 
اإلمارات  في  رأسمال  البنك

1.2

حقائق وأرقام

األهداف

محطة جانوب الكهربائية - أذربيجان
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خارطة الدول 
المستفيدة 

الدول العربية

الدول األفريقية

الدول اآلسيوية

دول أخرى

19

29

26

16

الجزائر  . 1
البحرين  . 2

االّتحاد الُقُمري  .3
جيبوتي  . 4

مصر   .5
اإلمارات  .6

العراق  .7
األردن  .8

لبنان  .9
ليبيا  .10

بنين  .20

بوركينا فاسو  .21

بوروندي  .22

الرأس األخضر   .23

تشاد  .24

الكونغو - برازافيل  .25

الكونغو  .26

أثيوبيا   .27

إرتريا  .28

غامبيا  .29

الدول األفريقيةالدول العربية
11.  موريتانيا

المغرب  .12

ُعمان  .13

فلسطين  .14

الصومال  .15

السودان  .16

سوريا  .17

تونس   .18

اليمن  .19

غينيا - بيساو  .30

غينيا  .31

كينيا  .32

ليسوتو  .33

مدغشقر  .34

مالوي  .35

مالي  .36

موريشيوس  .37

النيجر  .38

رواندا  .39

السنغال  .40

سيشيل  .41

سيراليون  .42

جنوب السودان  .43

سوازيالند  .44

تنزانيا   .45

توغو  .46

أوغندا  .47

زامبيا  .48

أفغانستان   .49

أرمينيا  .50

أذربيجان  .51

بنغالديش   .52

53.  فيجي

الهند  .54

إندونيسيا  .55

كازاخستان  .56

57.  كريباتي 

قيرغيزستان  .58

ألبانيا  .75

أنتيغوا وبربودا  .76

األرجنتين  .77

البهاما  .78

باربادوس   .79

روسيا البيضا  .80

كولومبيا  .81

كوبا  .82

دومينيكا  .83

غويانا  .84

دول أخرىالدول اآلسيوية
ماليزيا  .59

المالديف  .60

جزر مارشال  .61

ميكرونيسيا   .62

منغوليا  .63

ناورو  .64

باالو  .65

باكستان  .66

67.  ساماو

جزر سليمان  .68

إيطاليا  .85

مالطا  .86

الجبل األسود  .87

جزر سانت فنسنت و غرينادينز  .88

صربيا  .89

تركيا  .90

سري النكا   .69

طاجيكستان  .70

تونغا  .71

تركمانستان  .72

توفالو  .73

فنواتو  .74

دولة مستفيدة
90
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التوزيع القطاعي 
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

القطاع 

الزراعة والري واستصالح األراضي

الكهرباء والمياه

اإلسكان 

النقل والمواصالت

الصناعة والتعدين

الخدمات االجتماعية والصحية

األخرى

المجموع 

عدد المشاريع

58

107

47

95

43

111

105

566

قيمة التمويل

6,777

7,841

7,802

13,988

5,095

12,334

34,820

88,657

النسبة

%8

%9

%9

%16

%6

%13

%39

%100

الكتيب المؤسسي

30



Abu Dhabi Fund for Development

King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud Street
P.O.Box 814 | Al-Bateen Area | Abu Dhabi | United Arab Emirates
Phone +971 2 6677100 | Fax +971 2 6677070

abudhabifund abudhabi_fund abudhabifund www.adfd.ae


