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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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يعمل صندوق أبوظبي للتنمية على تحقيق مساهمة فعالة في دفع عجلة 
التنمية المستدامة في الدول النامية، من خالل عمله كشريك استراتيجي مع 
حكومات الدول المستفيدة لدعم برامجها وأهدافها التنموية، والتركيز على 
تمويل مشاريع ترتقي بالبنى األساسية وتحفز النمو االقتصادي وتساهم في 

خلق الوظائف وتحسن من مستوى معيشة السكان. 
ومن هذا المنطلق، حرص الصندوق، وتماشيًا مع أهدافه الرامية لدعم مسيرة 

التنمية في الدول النامية، وتحسين حياة الناس فيها، على االهتمام بالقطاعات 
الحيوية ذات التأثيرات الشمولية على التنمية االجتماعية واالقتصادية في هذه 

الدول، وهو ما يتجسد في االهتمام البارز الذي أواله الصندوق لقطاع النقل 
وشبكات الطرق، وذلك ألهميته في تفعيل الحركة االقتصادية، وإنعاش األنشطة 

والقطاعات الرئيسية التي تهم شرائح واسعة من السكان كالزراعة والصناعة 
والسياحة.

وتساهم المشاريع الحيوية التي يمولها الصندوق في هذا المجال في تمكين الدول 
النامية من التغلب على أحد أهم التحديات التنموية التي تواجهها، خاصة في ظل 

التأثيرات السلبية واسعة النطاق لغياب شبكات طرق ومواصالت فعالة على أداء 
مختلف القطاعات االقتصادية، وتشكيله عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق االستفادة المثلى 

من الموارد المحلية والمزايا النسبية التي تتمتع بها الدول المعنية.
وتمثل المشاريع الممولة من قبل الصندوق في هذا القطاع الحيوي نموذجًا فريدًا 

للكيفية التي يمكن من خاللها للمشاريع التنموية إحداث تحوالت نوعية في 
معيشة الناس وتحفيز النمو االقتصادي، من خالل تيسير انتقال الناس، وتسهيل 

نقل المنتجات والسلع بين مناطق إنتاجها واستهالكها سواء ضمن األسواق 
المحلية أو في األسواق اإلقليمية والدولية بما يساهم في تعزيز إيرادات العمالت 

الصعبة لتحقيق االنتعاش االقتصادي.
ويعكس اهتمام صندوق أبوظبي للتنمية بقطاع النقل حرصه على دعم 

الجهود العالمية الرامية لتحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة التي أطلقتها 
األمم المتحدة ال سيما في مجال تعزيز البنى التحتية واالرتقاء بحياة الناس، ودعم 

التنمية االقتصادية، من خالل تحفيز اإلنتاج المحلي وتعزيز السياسات الرامية 
لدعم األنشطة الصناعية والزراعية وفرص العمل ومباشرة األعمال، وتعزيز النمو 
االقتصادي المضطرد والمستدام والشامل للجميع وضمان تمتع الناس بأنماط 

عيش مناسبة.

تنمية قطاع النقل والمواصالت

44
دولة مستفيدة

95
مشروعًا في قطاع 
النقل والمواصالت 

12
مطارًا تم بناؤه وتاهيله

14
مليار درهم إجمالي التمويالت

%17
من إجمالي تمويالت الصندوق

5
سكك حديد تم 

إنشاؤها وتطويرها

8
موانئ تم تطويرها

88
طريقًا تم إنشاؤها

تيسير انتقال الناس، وتسهيل 
نقل المنتجات والسلع بين مناطق 
إنتاجها واستهالكها سواء ضمن 

األسواق المحلية أو في األسواق 
اإلقليمية والدولية.

تحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة في مجال 
تعزيز البنية التحتية والمدن المستدامة

التأثير على قطاع النقل والمواصالت
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أبرز مشاريع النقل والمواصالت
تباينت طبيعة المشروعات التي قام الصندوق بتنفيذها بقطاع النقل في 
الدول النامية، بين إقامة شبكات الطرق والجسور، واالرتقاء بالبنية التحتية 

لقطاعات النقل البري والبحري والجوي، حيث شملت إقامة وتوسعة 
وتأهيل المطارات والموانىء وإنشاء وتطوير شبكات السكك الحديدية، 

وتعزيز طاقاتها االستيعابية واالرتقاء بخدماتها وكفاءة عملياتها. 

الدول العربيةالدول ا�سيوية

11,580 مليون 
درهم

مليون 
درهم 1,277

مشروع51

الدول ا�فريقية 

مليون 
درهم 921

مشروع26

مليون 
درهم 211

مشروعين2

مشروع16

أوربا وأمريكا الالتينية

التوزيع الجغرافي لمشاريع النقل والمواصالت
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مشاريع نقل ومواصالت 
مستدامة

3
طرق رئيسية

طريق عمان التنموي

يهدف طريق عمان التنموي إلى تشجيع التوسع 
العمراني خارج العاصمة عن طريق تحسين شبكة 

الطرق المحلية وربطها مع الطرق الدولية، األمر الذي 
يساهم في تحسين حركة النقل اإلقليمية وفق أرقى 

معايير األمن والسالمة.

األردن

7
تقاطعات مع جسور علوية

30
كيلومتر طول الطرق

735
مليون درهم قيمة التمويل
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ساهم الصندوق في تمويل إنشاء مشروع القطار فائق 
السرعة، الذي يعد وسيلة نقل ذات تنافسية عالية من 

حيث السالمة والجودة والسرعة، كما يدعم المشروع 
الطلب الكبير على ميناء طنجة المتوسطي، ويساهم 

في تسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين.

القطار فائق 
السرعة

المغرب

200
كيلو متر طول الطريق

320
كم/ساعة

500
مقعد لكل عربة

تقليص مدة السفر من
5 إلى 3 ساعات 

514
مليون درهم قيمة التمويل
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تطوير نهر تيرانا 
والممشى

يعد مشروع تطوير نهر تيرانا والبوليفارد الشمالي 
أحد أهم مشاريع البنية التحتية التي تقع ضمن األجندة 

التنموية للحكومية األلبانية، وذلك بسبب تأثيراته 
اإليجابية على عدة قطاعات رئيسية منها النقل والتجارة 

والسياحة، األمر الذي يساهم بالتالي في إنعاش 
االقتصاد وتحفيز االستثمارات الخارجية في ألبانيا.

ألبانيا

885

8

هكتار مساحة المشروع

كيلو متر طول مجرى نهر تيرانا

4.5

400

كيلو متر طول الطريق

موقف للسيارات 

240
مليون درهم قيمة التمويل
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يهدف المشروع الذي موله الصندوق الى النهوض 
بقطاع النقل والمواصالت وذلك بتطوير المطار 

وتسهيل حركة الطائرات وذلك كجزء من برنامج عام 
يرمي الى تطوير السياحة في جامبيا.

مطار ياندوم
جامبيا

2,850متر

3,600

طول تمديد المدرج الحالي

هكتار مساحة المطار 

7.8
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




