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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 أهدافه الرامية لدعم مسيرة 
التنمية في الدول النامية، وتخفيف المعاناة اإلنسانية، على االهتمام بقطاع 

الخدمات االجتماعية والصحية باعتباره من أكثر القطاعات تأثيرًا على حياة 
الناس، ومن أكثرها فعالية في االرتقاء بمستوى معيشتهم وتفعيل دورهم 

في عملية التنمية في بلدانهم.

إذ تواجه الغالبية العظمى من الدول النامية من معضلة عدم امتالكها الموارد 
الكافية لمواجهة النمو السريع في كلفة تلبية المتطلبات التنموية وخاصة 

في مجال البنى األساسية لقطاع الخدمات االجتماعية والصحية، األمر الذي أدى 
إلى افتقاد شرائح واسعة من السكان لخدمات مناسبة في هذا المجال.

وتساهم معدالت الزيادة السكانية المرتفعة، وتسارع الهجرة من األرياف 
إلى المدن في تعزيز الفجوة بين طاقات أنظمة الرعاية االجتماعية والصحية 

القائمة واالحتياجات الفعلية للسكان، األمر الذي أدى إلى انتشار األمراض 
وانخفاض معدالت األعمار وتصاعد وفيات األطفال والرضع، مع ما يحمله ذلك 

من معاناة إنسانية وتداعيات اجتماعية واقتصادية ضخمة.

ومن هنا جاء اهتمام الصندوق بدعم قطاع الخدمات االجتماعية والصحية، 
من خالل تنفيذ مشاريع نوعية تساهم في تعزيز االستقرار االجتماعي للناس 

وترتقي بمستويات العناية الصحية والطبية المتاحة لهم، وخاصة في 
المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، إذ استأثر هذا القطاع الحيوي 

بنسبة 13% من إجمالي تمويالت الصندوق لمختلف القطاعات التنموية، حيث 
ساهم في تمويل 109 من مشاريع الخدمات االجتماعية والصحية بقيمة 

اجمالية بلغت 10.7 مليار درهم في 29 دولة حول العالم.

ويعكس اهتمام صندوق أبوظبي للتنمية بقطاع الخدمات االجتماعية 
والصحية حرصه على دعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق األهداف اإلنمائية 

المستدامة التي أطلقتها األمم المتحدة ال سيما في مجال القضاء على األوبئة 
واألمراض السارية وتقليص وفيات الرضع واألطفال وتوفير اإلمدادات الحيوية من 

األمصال واألدوية، إلى جانب توفير الخدمات الصحية األساسية المناسبة التي 
ترتقي بحياة الناس وتقلص من معاناتهم وتدعم استقرارهم االجتماعي.

قطاع الخدمات االجتماعية والصحية

29
دولة مستفيدة

109
مشروعًا تنمويُا 

42
مدرسة تم إنشاؤها

10.7
مليار درهم إجمالي التمويالت

%13
من إجمالي تمويالت الصندوق

21
جامعة تم تطويرها

49
معهدًا تم بناؤها

25
مستشفى ومراكز صحية

توفير الخدمات الصحية األساسية 
المناسبة التي ترتقي بحياة الناس 

وتقلص من معاناتهم وتدعم 
استقرارهم االجتماعي.

تحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة في مجال 
توفير الرعاية الصحية والتعليم الجيد

التأثير على تنمية قطاع الخدمات االجتماعية والصحية
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أبرز مشاريع قطاع الخدمات 
االجتماعية والصحية

بقــــــــــــــــــــــــــــطاع  قــــــــــــــــــــــــــــام الصنـــــــــــــــــــــــــــدوق بتنفــــــــــــــــــــــــــــيذها  التـــــــــــــــــــــــــــي  المـشــــــــــــــــــــــــــــاريع  تنوعـــــــــــــــــــــــــــت طبيعـــــــــــــــــــــــــــــة 
إقـامــــــــــــــــــــــــــــة  بيــــــــــــــــــــــــــــن  النـامـيــــــــــــــــــــــــــــة،  الــــــــــــــــــــــــــــدول  الخــــــــــــــــــــــــــــدمات االجتماعيـــــــــــــــــــــــــــة والصحــــــــــــــــــــــــــــية فــــــــــــــــــــــــــــي 

التخصصيـــــــــــــــــــــــــــة،  المتكاملـــــــــــــــــــــــــــة والعيـــــــــــــــــــــــــــادات والمراكـــــــــــــــــــــــــــز الصحيـــــــــــــــــــــــــــة  المستشـــــــــــــــــــــــــــفيات 
بمـــــــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــــــــها تلـــــــــــــــــــــــــــك المخصـصــــــــــــــــــــــــــــة ألمــــــــــــــــــــــــــــراض الســـــــــــــــــــــــــــرطان والقلـــــــــــــــــــــــــــب، والمجهـــــــــــــــــــــــــــزة 

بأحـــــــــــــــــــــــــــدث المعـــــــــــــــــــــــــــدات والتجهيـــــــــــــــــــــــــــزات، إلـــــــــــــــــــــــــــى جانـــــــــــــــــــــــــــب مراكـــــــــــــــــــــــــــز للتنميـــــــــــــــــــــــــــة االجتماعيـــــــــــــــــــــــــــة، 
ومراكـــــــــــــــــــــــــــز الطفولـــــــــــــــــــــــــــة المبكـــــــــــــــــــــــــــرة.

الدول العربيةالدول ا�سيوية

5,896 مليون 
درهم

مليون
درهم الدول ا�فريقية 721

مليون 
درهم 345

أوربا وأمريكا الالتينية

مليون 
درهم 3,748

مشروع79

مشاريع10

مشاريع3

مشروع17

التوزيع الجغرافي لمشاريع الخدمات االجتماعية والصحية
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مشاريع الخدمات 
االجتماعية والصحية

غرف للعمليات

185

8

سريرًا سعة المستشفى 

3,000
متر مربع مساحة المستشفى

ثاني أكبر مستشفى في نواكشوط

مستشفى 
الشيخ زايد 

مول صندوق أبوظبي للتنمية مستشفى الشيخ 
زايد عام 1995 بهدف االرتقاء بالخدمات الصحية 
في موريتانيا وتوفير العناية الطبية ضمن أعلى 

المستويات العالمية للشعب الموريتاني، ويعتبر 
مستشفى الشيخ زايد ثاني أكبر مستشفى في 

العاصمة الموريتانية نواكشوط، وشمل التمويل إنشاء 
المستشفى على مساحة تقدر بـ 3,000 متر مربع 

شاماًل جميع المرافق والخدمات الالزمة له.

موريتانيا

33
مليون درهم قيمة التمويل
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برنامج تنمية تطوير 
الجامعات الحكومية 

األردن

9
جامعات تم تطويرها

يشتمل البرنامج على المشاريع ذات األولية للجامعات 
الرسمية في األردن وعددها 9 جامعات رسمية، 

وتتضمن هذه المشاريع: انشاء مباني الكليات في 
الجامعات، وإنشاء مجمعات للقاعات التدريسية وإنشاء 

محطات توليد طاقة كهربائية وشمسية ومحطات 
تحلية مياه الشرب وتجهيز قاعات ومختبرات، إضافة 

لتوفير األجهزة والمعدات الفنية والتكنولوجية 
الحديثة لدعم البيئة األكاديمية في الجامعات بما 

يساهم في بناء القدرات وتحسين النوعية والجودة 
للمخرجات الجامعية. 

توريد اجهزة ومعدات 
تقنية وعلمية

إنشاء محطات لتوليد 
الطاقة المتجددة

13
كلية تم إنشاءها لمختلف التخصصات

466
مليون درهم قيمة التمويل
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10

200

مباني إليواء االطفال اإلناث

طفل يتم توفير الرعاية لهم

10
مباني إليواء االطفال الذكور

مركز الشيخ زايد 
لرعاية األطفال

في سبيل توفير الحياة الكريمة لفاقدين الرعاية 
األسرية، مول الصندوق مشروع مركز الشيخ زايد 
لرعاية األطفال في كينيا بقيمة 11 مليون درهم 

لرعاية األيتام ودعمهم تعليميًا، واجتماعيًا، وصحيًا، 
حيث يتكون المشروع من إنشاء عشرون مبنى إليواء 

األيتام من الذكور واإلناث باإلضافة لمباني لإلداريين 
والمشرفين والخدمات التعليمية. كينيا

11
مليون درهم قيمة التمويل
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الصحي المتكامل 

مشروع حيوي يستهدف االرتقاء بالخدمات الصحية 
في سيشل من خالل تحسين الخدمات الصحية األولية. 

ويتألف المشروع الذي تم تنفيذه في عام 1995 من 
عدة مشاريع فرعية تشمل بناء مستشفى صغير في 
جزيرة برالين، إضافة لتحديث وتأهيل بعض العيادات 
والمراكز الصحية وتزويدها بالمعدات الطبية الالزمة، 

كما يشمل المشروع شراء المعدات الطبية المتخصصة 
سيشلمثل وحدة غسيل الكلى وسيارات اإلسعاف.

تحديث وتأهيل عدد من العيادات 
والمراكز الصحية

توفير المعدات 
الطبية الحديثة

سريرًا40
بناء مستشفى صغير بسعة

16
مليون درهم قيمة التمويل



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




