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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 رسالته الهادفة إلى تخفيف المعاناة 
اإلنسانية واالرتقاء بحياة الناس ودعم مسيرة التنمية في الدول النامية، على 
االهتمام بقطاع الكهرباء والماء باعتباره من أكثر القطاعات حيوية في الحياة 

اليومية للناس ومن أبرزها شمولية في نمو مختلف األنشطة االقتصادية.

وتمثل التحديات في توفير إمدادات المياه والطاقة الكهربائية أحد أبرز التحديات 
التي تواجه الكثير من الدول النامية، نتيجة الكلفة الباهظة إلقامة محطات التوليد 

وشبكات التوزيع، في الوقت الذي تتصاعد فيه احتياجاتها من الكهرباء والماء 
نتيجة معدالت النمو السكاني المرتفعة، والضغط على الخدمات األساسية والبنى 

التحتية في المدن نتيجة تواصل الهجرة من األرياف إلى المدن.

وال تقتصر تأثير محدودية الطاقة الكهربائية والمياه على زيادة الصعوبات 
المعيشية للناس من خالل افتقاد شرائح كبيرة من السكان إلمدادات الطاقة 
الكهربائية والمياه في منازلهم، وإنما تمتد لتشمل تداعيات أخرى على النمو 

االقتصادي والجاذبية االستثمارية للدول المعنية، حيث يعد وجود امدادات كافية 
من الطاقة الكهربائية أمرًا حيويًا لنمو العديد من القطاعات االقتصادية، وعلى 

رأسها القطاع الصناعي، وبالتالي تمكين الدول المستفيدة من التغلب على أحد 
العقبات الرئيسية التي تواجه خططها التنموية وتحقيق االستفادة المثلى من 

المزايا النسبية التي تتمتع بها.

كما يشكل غياب إمدادات وشبكات توزيع المياه أحد أبرز التحديات التنموية التي 
تواجه السكان في العديد من الدول النامية، مع اضطرارهم للسير مسافات 

طويلة لنقل احتياجاتهم اليومية من المياه، ومعاناتهم من التداعيات الصحية 
المرتبطة بنقص المياه وأساليب تخزينها.

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

األمم المتحدة ال سيما في مجال تعزيز البنى التحتية وتوفير الخدمات األساسية 
التي تخفف المعاناة اإلنسانية، وتحقيق هدف حصول الناس بسهولة على إمدادات 

مياه الشرب اآلمنة والحد من التلوث، وتعزيز استدامة النظم البيئية للمياه 
الجوفية ومياه األمطار واألنهار لتحقيق االستفادة األمثل منها والحد من استنزافها، 
إلى جانب توفير إمدادات كهرباء موثوقة، ونظم تساهم في تعزيز كفاءة استخدام 

الطاقة وتحد من استخدام الخشب والفحم ألغراض الطهي والتدفئة إلى جانب 
التركيز على تعزيز حصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة.

تنمية قطاع الماء والكهرباء

56
دولة مستفيدة

107
مشروعًا تنمويًا 

14
شبكة مياه صالحة للشرب

7.8
مليار درهم إجمالي التمويالت

%10
من إجمالي تمويالت الصندوق

8,790
ميغاواط من الطاقة 

المنتجة

110
محطة لتوليد الكهرباء 

23
سد لتوفير المياه 

وانتاج الكهرباء

دعم صندوق أبوظبي للتنمية قطاع 
الصناعة والتعدين ال يقتصر على 

التمويالت المباشرة ضمن القطاع نفسه، 
وإنما يشمل االستثمار في شركات منتقاة 

في مجال الصناعة والتعدين.

تحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة في مجال 
توفير المياة النظيفة وانتاج الطاقة 

التأثير التنموي على قطاع الماء والكهرباء
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مشاريع المياه والكهرباء 
اتسمت المشروعات التي قام الصندوق بتنفيذها بقطاع المياه والكهرباء 
في الدول النامية بالتنوع الكبير، حيث تراوحت بين إقامة وتأهيل محطات 
الطاقة الكهربائية وشبكات توزيعها في المدن واألرياف، إلى جانب تطوير 

شبكات المياه والري والسدود والخزانات وإقامة محطات الضخ والتوزيع. 
كما قام الصندوق بمبادرات نوعية في مجال تطوير الطاقات البديلة، من 
خالل تمويل مشاريع فريدة في هذا المجال تشمل محطات توليد الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة الكهرومائية.

الدول العربيةالدول ا�سيوية

5,507 مليون 
درهم

مليون 
درهم الدول ا�فريقية 730

مليون 
درهم 688

أوربا وأمريكا الالتينية

مليون 
درهم 754

مشروع57

مشروع19

مشروع14

مشروع17

التوزيع الجغرافي لمشاريع المياه والكهرباء
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مشاريع تنموية مستدامة

8.3
مليار السعة التخزينية للسد

9
كيلو متر مساحة السد

67
متر طول السد

سد مروي

يعتبر مشروع سد مروي الذي موله الصندوق بقيمة 
735 مليون درهم أحد أهم مشروعات الطاقة 

الكهرومائية متعددة األغراض في السودان، وقد 
لعب دورًا حيويًا في توفير امدادات كافية من الطاقة 

الكهربائية في البالد عن طريق استغالل مياه نهر 
النيل لتوليد الطاقة، يعتبر سد مروي أهم وأكبر 

المشاريع االقتصادية التي ُنًفذت في السودان وذلك 
لتأثيراته الشمولية والمباشرة على حياة الناس 

واألنشطة االقتصادية المرتبطة به. 
السودان 

3

400

ماليين شخص مستفيد 

ألف هكتار يتم ريها 

1,250
ميجاواط طاقة منتجة

735
مليون درهم قيمة التمويل
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محطة كهرباء 
جانوب

مول صندوق أبوظبي للتنمية محطة كهرباء جانوب 
في أذربيجان بهدف توفير امدادات الطاقة الموثوقة 

وزيادة كفاءة نظام توليد الطاقة في أذربيجان عن 
طريق استبدال محطة شرفان والتي تعتبر أقدم 

محطة توليد الكهرباء في البالد والتي كانت تعمل 
بالوقود األحفوري، وتم بناء المحطة وفقًا ألحدث 

أذربيجانالتقنيات وأعلى معايير االستدامة البيئية. 

215

103

وظيفة تم توفيرها 

مليون طن من انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون تم تجنبها

780

6

650

ميغاواط السعة اإلنتاجية للمحطة 

مليار كيلوواط من الكهرباء 
تم توفيرها سنويًا

ألف طن وفورات الوقود سنويًا

222.6
مليون درهم قيمة التمويل
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حرص صندوق أبوظبي للتنمية على تمويل مشروع 
توسعة وتحديث محطة كهرباء شيخ البهاء في 

بنغالديش بهدف دعم قطاع الطاقة وتعزيز استقرار 
نظام الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية احتياجات 
منطقة العاصمة دكا الكبرى التي تعد مركزًا نشطًا 

للصناعة والتجارة والخدمات واألعمال.

محطة كهرباء 
شيخ البهاء

بنغالديش

75
ميغاواط سعة توربين البخاري

75
ميغاواط من وقود الديزل لكل توربين

2
توربينين غازيين ومولد بخار

225
ميجاواط السعة اإلنتاجية للمحطة 

115.3
مليون درهم قيمة التمويل
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مول صندوق أبوظبي للتنمية سد تربيال في باكستان 
أحد أكبر السدود في العالم بهدف دعم االقتصاد 

الباكستاني من خالل دعم قطاع الطاقة في البالد 
األمر الذي يؤدي إلى نمو اقتصادي كبير في جميع 

القطاعات األساسية لتحقيق التنمية المستدامة 
والشاملة في البالد. 

سد تربيال
باكستان

%16
نسبة توفير الطاقة من السد

1,750
ميجاواط من الطاقة 

الكهرومائية المنتجة

14
مليون متر مكعب السعة 

التخزينية للسد

ثاني أكبر سد 
في العالم

66.5
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




