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

المتحدة المتعلقة بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالدول 
النامية من خالل تقديم القروض الميسرة لتمويل المشاريع اإلنمائية 

في أبرز القطاعات االقتصادية واالجتماعية، األمر الذي رسخ مكانته ضمن 
صدارة أبرز مؤسسات العون التنموي العالمية. 

كما يقوم الصندوق بإدارة المنح الحكومية التي تقدمها حكومة أبوظبي 
لتمويل المشاريع التنموية في الدول النامية، من خالل اإلشراف المباشر على 

إدارة وتنفيذ المشروعات المخصصة لها، لضمان تنفيذها بكفاءة وفعالية عالية 
وفق الخطط الموضوعة لها. وتركزت مشاريع الصندوق على قطاعات رئيسية 

مثل، التعليم، اإلسكان، المياه والكهرباء، الزراعة، النقل والمواصالت، والصناعة 
إلى جانب قطاع الطاقة المتجددة. 

ولتعزيز ومواصلة دوره التنموي، ينتهج الصندوق استراتيجية استثمارية 
متنوعة، تشمل االستثمار المباشر في شركات ومشاريع استثمارية نوعية 

في الدول النامية بهدف تحفيز النمو االقتصادي وخلق وظائف لمواطني تلك 
الدول، إضافة إلدارة السيولة المتاحة لديه بشكل يتيح تحقيق إيرادات تدعم 
موارد الصندوق المالية، كما يقوم الصندوق باالستثمار في الودائع البنكية 

والسندات والصكوك.

بجانب دوره في تحقيق سياسة الدولة في دعم التنمية االقتصادية المستدامة 
في الدول النامية، يلعب الصندوق دورًا رئيسيًا في المساهمة في دعم 

االقتصاد الوطني من خالل تمويل ودعم استثمارات القطاع الخاص اإلماراتي 
بهدف تعزيز تنافسيته عالميًا، وتمكين الشركات اإلماراتية من استغالل فرص 

استثمار نوعية تعود بالنفع على االقتصاد الوطني بشكل عام. 

وساهم الصندوق على مدى أربعة عقود ونصف في تمويل آالف المشاريع 
التنموية في أكثر من 88 دولة نامية في مختلف قارات العالم، بقيمة 

إجمالية تصل إلى 80 مليار درهم، مما عزز من جهود تلك الدول في تنفيذ 
خططها وأولوياتها التنموية لتحقيق التنمية المستدامة والتغلب على 

التحديات التنموية التي تواجهها.

عن الصندوق 88
دولة مستفيدة

563
عملية تنموية

83
مليار درهم

إجمالي التمويالت 
واالستثمارات
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حرص صندوق أبوظبي للتنمية، وتماشيًا مع دوره ضمن صدارة مؤسسات العون 
التنموي العالمية، وأهدافه الرامية لدعم مسيرة التنمية في الدول النامية، 

وتحسين حياة الناس فيها، على االهتمام بقطاع الزراعة والري باعتباره من أهم 
القطاعات االقتصادية في العديد من الدول النامية، حيث تعد الصادرات الزراعية 

من أهم مصادر إيرادات هذه الدول من العمالت الصعبة، كما تشكل الزراعة مصدر 
عيش نسبة كبيرة من السكان بها وخاصة في المناطق الريفية التي تقطنها 

غالبية السكان في تلك الدول.

وقد أدى ضعف البنى األساسية لقطاع الزراعة والري في غالبية الدول النامية، 
إلى تضرر أنشطة الزراعة وتربية الماشية، وبالتالي حجم الصادرات منها ومفاقمة 

الصعوبات المعيشية لقطاعات واسعة من سكان المناطق الريفية بها، مع ما 
يحمله ذلك من تداعيات سلبية على اقتصاديات الدول المعنية، بما في ذلك قلة 

اإلنتاج المحلي والصادرات وبالتالي إيرادات البالد من العمالت الصعبة.

ومن هنا جاء اهتمام الصندوق بدعم قطاع الزراعة والري، الذي استأثر بنسبة %8 
من إجمالي تمويالت الصندوق، حيث ساهم في تمويل 58 من مشاريع الزراعة 

والري بقيمة اجمالية بلغت 6.7 مليار درهم في 25 دولة حول العالم.

وتركز تمويالت صندوق أبوظبي للتنمية في قطاع الزراعة والري على التعامل مع 
أهم المعوقات في هذا المجال، وبشكل خاص نقص اآلبار وشبكات الري ومنشآت 

تخزين المنتجات الزراعية ومراكز توزيعها ومحدودية البذور واألسمدة والمعدات 
الزراعية ووسائل نقل المنتجات إلى األسواق المحلية والخارجية، بما يساهم 

في تعزيز اإلنتاج الزراعي بالدول المستفيدة، وبالتالي تلبية االحتياجات المحلية 
المتنامية، وتسهيل تصدير المنتجات الزراعية إلى األسواق الخارجية، بما يساهم 
في دعم وتحفيز عملية التنمية في الدول النامية ودعم الجهود والبرامج التي 

تبذلها حكومات تلك الدول لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

ويعكس اهتمام صندوق أبوظبي للتنمية بقطاع الزراعة والري حرصه على دعم 
الجهود العالمية الرامية لتحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة التي أطلقتها 

األمم المتحدة ال سيما في مجال تحقيق األمن الغذائي وتعزيز نظم اإلنتاج الزراعي 
المستدامة، وتوفير فرص العمل وسبل العيش لسكان المناطق الريفية، والحد من 

سوء التغذية والجوع، واالرتقاء باإلنتاج الزراعي ونوعية المحاصيل لدعم اإلنتاج المحلي 
لألسواق المحلية والخارجية، ودعم خطط التنمية الوطنية في الدول المستفيدة، 

إلى جانب الحفاظ على النظم البيئية وتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغيرات 
المناخية وحاالت الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية.

تنمية قطاع الزراعة والري

25
دولة مستفيدة

58
مشروعًا تنمويًا 

5
مشاريع لصناعة األغذية

6.7
مليار درهم إجمالي التمويالت

%8
من إجمالي تمويالت الصندوق

667
ألف فدان زراعي تم 
استصالحها وريها

16
شبكة ري تم بناؤها

40
سدا تم بناؤه

تركز تمويالت صندوق أبوظبي 
للتنمية في قطاع الزراعة والري 

على التعامل مع أهم المعوقات 
في هذا المجال.

تحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة في مجال 
تعزيز القطاع الزراعي لضمان األمن الغذائي

التأثير على قطاع الزراعة والري
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أبرز مشاريع الزراعة والري
ركزت المشاريع التي قام الصندوق بتنفيذها بقطاع الزراعة والري في 

الدول النامية، على االرتقاء بالقطاع الزراعي في الدول المستفيدة من خالل 
مشاريع نوعية تتراوح بين إنشاء السدود لتجميع المياه وتخزينها، وإقامة 

وتأهيل شبكات الري وحفر اآلبار وتمويل المعدات الزراعية واألسمدة.

الدول العربيةالدول ا�سيوية

5,538 مليون 
درهم

مليون 
درهم الدول ا�فريقية 171

مليون 
درهم 528

أوربا وأمريكا الالتينية

مليون 
درهم 540

مشروع42

مشاريع9

مشاريع5

مشروعين

التوزيع الجغرافي لمشاريع الزراعة والري
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مشاريع زراعية مستدامة

التطوير المتكامل 
لألغوار الجنوبيه 

جاءت مساهمة الصندوق في تطوير المشروع 
المتكامل لألغوار الجنوبية في األردن لدعم القطاع 
الزراعي، حيث عمل المشروع على تلبية احتياجات 
مناطق االغوار الجنوبية من مياه الشرب والصناعة 

والري وتغذية المياه الجوفية. كما ساهم المشروع 
في تنشيط القطاع السياحي. األردن

%87
كفاءة توزيع المياه

7,500
دونم المساحة التي تم زراعتها

6
سدود تحويلة لتجميع المياه

3,600
متر مكعب سعة الخزان

1,500
لتر/ الثانية قدرة ضخ المحطة

خزان مياه مع نظام 
تحكم إلكتروني

 53
مليون درهم قيمة التمويل
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سّدي أعالي 
عطبرة وسيتيت

تشكل الزراعة وتربية الماشية من أهم المصادر 
الرئيسية لكسب العيش في السودان، وجاء دعم 

صندوق أبوظبي للتنمية بتقديم قرض تنموي 
لمشروع سدي أعالي عطبرة وستيت بهدف تنظيم 

واستغالل مياه نهري أعالي عطبرة وستيت من خالل 
إنشاء سدين متصلين في موقعي رميلة وبردانه 

لإلسهام في تطوير وتنمية المنطقة الشرقية 
عن طريق زيادة اإلنتاج الزراعي وتوليد الطاقة 

الكهرومائية.

السودان 

2.7

 330.5

مليار متر مكعب سعة البحيرة

مليون درهم قيمة التمويل

50
ألف فدان زراعي 

30
ألف أسرة مستفيدة

93
قرية مستفيدة

320
ميغاواط سعة إنتاج السد من الطاقة
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تطوير نهر السنغال
السنغال

4

 99

1,600

340

دول مستفيدة من تطوير النهر

كيلومتر طول النهر

ألف كيلومتر مربع مساحة النهر 

4.5
مليون شخص مستفيد

مَول الصندوق مشروع تطوير نهر السنغال الذي يعد 
ثالث أطول نهر في أفريقيا ويمتد ألكثر من 1,600 

كيلومتر عبر غينيا ومالي والسنغال وموريتانيا، حيث 
يمثل النهر أهمية استراتيجية للسكان المحليين 

بسبب اعتماد معظم األنشطة االقتصادية واالجتماعية 
عليه والمتمثلة في إنتاج الطاقة وري األراضي الزراعية 

إضافة الستخدامه ألغراض الشرب.

مليون درهم قيمة التمويل
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سد تيستا 

حرص صندوق أبوظبي للتنمية في إطار دعمه لعملية 
التنمية الشاملة في بنغالديش بتقديم قرض لتمويل 

مشروع سد تيستا والذي استهدف إنشاء قناة 
ديناجبور والقنوات المتفرعة عنها وكذلك إنشاء جسر 

قناة بوقرا. وشمل المشروع إنشاء قناة بطول 44 
كيلومتر باإلضافة إلى إنشاء القنوات الثانوية والثالثية 

بنغالديشوجسر قناة بوقرا والمنظم والمهرب المرتبطين به.

68

 53

44

ألف شخص مستفيد

مليون درهم قيمة التمويل

كيلو متر طول القناة

48
ألف هكتار يتم ريها من مياه السد



معلومات التواصل

منطقة البطين، شارع الملك 
عبداهلل بن عبد العزيز

ص ب 814

هاتف: 

فاكس: 
+971 2 6677100

AbuDhabiFund

AbuDhabi_Fund

AbuDhabiFund

www.adfd.ae +971 2 6677070




