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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 على إيالء اهتمام خاص بالقطاعات 
االجتماعية ذات التأثير الكبير واإليجابي على حياة الناس وتعزيز استقرارهم 

وتفعيل دورهم التنموي بما يساهم في تسريع عجلة التطور االقتصادي 
واالجتماعي في بلدانهم. 

ومن هنا جاء اهتمام الصندوق بدعم قطاع اإلسكان، انطالقًا من أهمية 
هذا القطاع في دعم االستقرار االجتماعي في الدول النامية، وتمكينها من 

التغلب على التحديات االجتماعية واالقتصادية التي تواجهها وتحقيق التنمية 
المستدامة، بعد أن أصبحت األزمات اإلسكانية ومحدودية الموارد المالية أحد 

التحديات التي تواجه حكومات الدول النامية، في ظل الزيادات السكانية 
المتسارعة، وعمليات الهجرة المتنامية من األرياف، والتي قادت إلى انتشار 
التجمعات العشوائية التي تفتقر ألبسط مقومات الحياة، األمر الذي ضاعف 

معاناة شرائح واسعة من سكان المدن وتهميش دورهم االقتصادي والتنموي 
وبالتالي مضاعفة األعباء الملقاة على حكومات الدول النامية. 

ويعكس اهتمام الصندوق بقطاع اإلسكان حرصه على دعم الجهود العالمية 
الرامية لتحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة التي أطلقتها األمم المتحدة ال 

سيما في مجال تعزيز البنية التحتية وتوفير المساكن المناسبة التي تكفل 
حياة كريمة لإلنسان تحفظ كرامته وحقوقه، وخفض نسبة السكان الذين 

يعيشون في األحياء الفقيرة ومناطق اإلسكان العشوائية وضمان تمتعهم 
بمساكن وخدمات أساسية مالئمة تشمل إمدادات الماء والكهرباء وشبكات 
الصرف الصحي وبيئة معيشة مناسبة، والتخفيف من معاناة الناس نتيجة 

تداعيات التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتخطيط وإدارة المناطق 
السكنية على نحو يتسم بالتكامل واالستدامة. 

إذ يحرص الصندوق، وتماشيًا مع نهجه بتحقيق تحول نوعي في حياة الناس، 
على تميز مختلف المشاريع اإلسكانية التي يمولها بالجودة والتكامل 

والشمولية، من خالل تنفيذها طبقًا ألرفع المعايير الهندسية والمعمارية 
لضمان ديمومتها، إلى جانب تزويدها بمختلف الخدمات والبنى األساسية من 

طرق وشبكات كهرباء وماء وري، بما يساهم في تحقيق االستقرار للسكان 
وتعزيز دورهم التنموي واالقتصادي. 

تنمية قطاع اإلسكان 

16
دولة مستفيدة

47
مشروعًا إسكانيًا 

384
بناية سكنية

7.8
مليار درهم إجمالي التمويالت

%10
من إجمالي تمويالت الصندوق

10
مدن سكنية متكاملة

2.3
مليون شخص مستفيد

550,000
وحدة سكنية

يحرص الصندوق على تميز مختلف 
المشاريع اإلسكانية التي يمولها 

بالجودة والتكامل والشمول، وذلك 
تماشيًا مع نهجه بتحقيق تحول 

نوعي في حياة السكان

تحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة في مجال 
تعزيز البنية التحتية والمدن المستدامة

التأثير على التنمية اإلسكانية
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أبرز المشاريع اإلسكانية
تباينت طبيعة المشاريع التي قام الصندوق بتنفيذها بقطاع اإلسكان 

في الدول النامية، بين المدن السكنية المتكاملة على غرار مدينة الشيخ 
زايد في مصر ومدينة الشيخ زايد في فلسطين، والمجمعات السكنية 

متكاملة الخدمات في العديد من الدول، بما فيها دول تأثرت بكوارث 
طبيعية، مثل مشروع مدينة الشيخ خليفة للمتضررين من السيول في 

اليمن، والمساكن والبنى األساسية في المناطق المتأثرة بالزالزل في 
المالديف. كما قام الصندوق بصيانة عدد من المشاريع ومنها مدينة 

الشيخ زايد في غزة بالتعاون مع المؤسسات اإلماراتية اإلنسانية، ومنظمة 
األمم المتحدة، إضافة لمؤسسات التمويل اإلقليمية والعالمية.

الدول العربيةالدول ا�سيوية
الدول ا�فريقية 

6.7 مليون 
درهم

مليار 
مليون درهم

درهم
91363.1

مشروع41
مشروعين مشاريع3

التوزيع الجغرافي لمشاريع اإلسكان
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مشاريع إسكانية مستدامة

19

734.6

مشروعًا في مختلف القطاعات

مليون درهم قيمة التمويل

330
ألف شخص مستفيد

3
مستشفيات بأحدث التقنيات

12
كيلو متر مربع مساحة المدينة 

 مدينة الشيخ زايد 

تحولت مدينة الشيخ زايد في مصر والتي تم تمويلها 
من قبل صندوق أبوظبي للتنمية في عام 1994 

إلى أحد أكثر أحياء القاهرة الكبرى حيوية ونشاطًا، 
وساهم تنفيذها في دعم جهود الحكومة المصرية 
للحد من مناطق اإلسكان العشوائية وتوفير مساكن 
مناسبة للسكان وتحفيز دورهم في عملية التنمية 

بما يساهم في تسريع عجلة التطور االقتصادي 
واالجتماعي في البالد. مصر

88,000

26

وحدة سكنية

مدرسة تعليمية
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 مدينة الشيخ خليفة
بن زايد السكنية

أحد أضخم المشاريع اإلسكانية في أفغانستان 
والممولة من قبل دولة اإلمارات العربية المتحدة 

وأدارها صندوق أبوظبي للتنمية وتم افتتاحها في 
عام 2018 وذلك للمساهمة في مواجهة النقص 

الشديد في عدد الوحدات السكنية المتاحة، والحد من 
مناطق السكن العشوائي، ودعم الجهود الحكومية 

إلعادة البناء وتعزيز حركة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية.

3,330

 22

وحدة سكنية

ميغاواط منتجة من الطاقة الكهربائية

20

53.6

 شبكة طرق ومياه صرف صحي
وفق أعلى المعايير

ألف شخص مستفيد

هكتار مساحة المشروع

أفغانستان

708
مليون درهم قيمة التمويل
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مول الصندوق مشروعًا ضخمًا لإلسكان في مدينة 
جيبوتي العاصمة بمرحلتيه األولى والثانية، 

للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على المساكن 
الشعبية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

اإلسكان االجتماعي 
جيبوتي

1,850
وحدة سكنية

30
هكتار مساحة المشروع

بنية تحتية متطورة

5,550
شخص مستفيد

54
مليون درهم قيمة التمويل
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قام الصندوق بإدارة منحة حكومية لدعم جهود 
حكومة سيشل في قطاع اإلسكان، بهدف المساهمة 

في تلبية الطلب المتزايد على المساكن الشعبية. 
وقد غطت المنحة مشروعًا مكونًا من 106 وحدات 

سكنية موزعة على 3 مناطق سكنية في جزيرة 
ماهى، التي تعد أكبر جزر سيشل ويقطنها معظم 

سكان البالد.

106
وحدة سكنية

3
مناطق سكنية

االسكان االجتماعي 
سيشل

بنية تحتية وفق أعلى المعايير

شبكة طرق متكاملة 

318
شخص مستفيد

33
مليون درهم قيمة التمويل



معلومات التواصل
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