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نظرة عامة على اإلقتصاد 
اقتصاد بنغالديش يحقق قفزات كبيرة رغم ضخامة التحديات التنموية استراتيجية الدولة لتنويع 
البنية االقتصادية تستند إلى تحفيز القطاع الخاص  واستقطاب االستثمارات األجنبية وخاصة في  

القطاع الصناعي

حققت جمهورية بنغالدي�ش اإجنازات تنموية كبرية 
على مدى العقدين املا�سيني، توجت بت�سجيلها معدالت 

نمو قوية تزيد عن 6% �سنويًا طيلة ال�سنوات الع�سر 
املا�سية، وحتقيق تقدم كبري يف التنمية الب�سرية مبا يف 
ذلك تقلي�ش الفقر واالأمية وحت�سن اخلدمات التعليمية 

وال�سحية ون�سيب الفرد من اال�ستهالك الغذائي.

وعلى الرغم من �سخامة التحديات التنموية املرتبطة 
بالكثافة ال�سكانية العالية وحمدودية املوارد، تبدو 

موؤ�سرات االأداء االقت�سادي واعدة على املديني 
الق�سري واملتو�سط، حيث حافظ اقت�ساد البالد على 

معدالت منو قوية على الرغم من تاأثر ال�سادرات 
واال�ستثمارات باالأزمة يف منطقة اليورو، وانخف�ش 
معدل الت�سخم اإىل 8% يف نهاية الربع االأول من 

عام 2013 باملقارنة مع 11% يف نف�ش الفرتة من 
عام 2012، كما حت�سن امليزان التجاري، وارتفعت 

االحتياطيات املالية ب�سكل ملحوظ. 

ويتوقع منو الناجت املحلي االإجمايل يف عام 2013 
بن�سبة 6%، م�ستفيدًا من تنامي قطاع اخلدمات 

وحتويالت املغرتبني يف اخلارج. ويوؤكد البنك الدويل 
اأن جمهورية بنغالدي�ش قادرة على احلفاظ على 

معدالت منو �سحية ت�سل اإىل 8% �سنويًا على املدى 
املتو�سط وت�سجيل تقدم ملحوظ يف حتقيق االأهداف 
االإمنائية لالألفية وخلق 15 مليون وظيفة من خالل 
اعتماد �سيا�سات ت�ستهدف ا�ستغالل الفر�ش املتاحة 

واإدارة املخاطر بنجاح.

وت�سعى احلكومة لتعزيز االقت�ساد وحتقيق تنمية 
م�ستدامة من خالل حتفيز دور القطاع اخلا�ش 

وا�ستقطاب املزيد من اال�ستثمارات االأجنبية وخا�سة 
يف  القطاع ال�سناعي، حيث يعد انخفا�ش الكلفة 

االإنتاجية وتوفر عمالة ماهرة يعزز منها وجود ن�سبة 
كبرية من ال�سكان يف �سن العمل، من اأبرز العوامل 

التي جتعل من بنغالدي�ش مركزًا مثاليًا الإقامة املن�ساآت 
الت�سنيعية التي ت�ستهدف االأ�سواق العاملية خا�سة واأن 

م�ستويات االأجور فيها تناف�سية للغاية.

وترتكز اال�سرتاتيجية التنموية للحكومة على تنويع 
البنية االقت�سادية بعيدًا عن قطاع الزراعة الذي 
هيمن على اقت�ساد البالد طيلة العقود املا�سية، 

والرتكيز بداًل من ذلك على تنمية القطاع ال�سناعي 
واخلدمي وحتويلهما اإىل حمركني اأ�سا�سني للنمو 

امل�ستقبلي وخلق املزيد من الوظائف وتنويع ال�سادرات. 

وتعد بنغالدي�ش من اأكرث دول العامل كثافة �سكانية 
حيث يعي�ش اأكرث من 160 مليون ن�سمة على م�ساحة 

من 148,393 كيلومرت مربع، وقد اأدى النمو املطرد 
يف عدد ال�سكان اإىل ت�ساعد الطلب على خدمات 

الكهرباء، والنقل، واالت�ساالت، وعزز ال�سغوط على 
البنية التحتية، اإال اأن احلكومة ت�سعى لتحويل القاعدة 

الدميوغرافية ال�سخمة اإىل ميزة ن�سبية، من خالل 
حت�سني معدالت امل�ساركة يف قوة العمل واالإنتاجية 

الإطالق قدرات االقت�ساد. 

امل�ساحة

148,393 كيلومرت مربع

عدد ال�سكان )تقديرات 2013(

162.22 مليون  ن�سمة

معدل النمو الإقت�سادي )2012( 

%6.3

 ح�سة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل 

)تقديرات 2012(

747 دوالر اأمريكي

اأبرز القطاعات امل�ساهمة يف الناجت املحلي 

الإجمايل

قطاع اخلدمات  %53
ال�سناعة  %28.6 

الزراعة  %18.4
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نظرة عامة على اإلقتصاد يتبع

وتطمح بنغالدي�ش للتحول اإىل دولة ذات دخل متو�سط   
بحلول عام 2021، من خالل تعزيز منو الناجت املحلي 

االإجمايل اإىل 8 يف املئة �سنويا وتنمية ال�سادرات 
والتحويالت، واعتماد ا�سرتاتيجية ت�ستهدف املحافظة 

على منو االقت�ساد الكلي، معاجلة العجز يف البنية 
التحتية؛ تعميق االإ�سالحات التجارية يف القطاع املايل 

واخلارجية، وحت�سني مهارات العمل. كما ياأتي احلد من 
الفقر  وحت�سني م�ستويات املعي�سة يف املناطق احل�سرية 

والريفية �سمن �سدارة اأولويات احلكومة، خا�سة مع 
وجود نحو 47 مليون �سخ�ش حتت خط الفقر. 

وت�سمل اأبرز التحديات التنموية التي تواجهها البالد 
ندرة املوارد الطبيعية؛ قلة االدخار واال�ستثمار؛ اأعباء 
الديون اخلارجية؛ عجز ميزان املدفوعات اإىل جانب 

تعر�ش البالد ب�سفة م�ستمرة اإىل كوارث  طبيعية، 
خا�سة االأعا�سري والفي�سانات التي تداهمها كل عام 

ٍلَفة خ�سائر اقت�سادية فادحة وقتل واإ�سابة  تقريبًا ُمَ
وت�سريد ع�سرات االآالف.

الزراعة: على الرغم من تدين امل�ساهمة الن�سبية 

للقطاع الزراعي �سمن الناجت املحلي االإجمايل اإىل 
38% نتيجة �سيا�سات تنويع البنية االقت�سادية التي 

اعتمدتها احلكومة، اإال اأن الزراعة حافظت على 
اأهميتها كمحرك رئي�سي لالقت�ساد املحلي، مع اعتماد 

الن�سبة االأكرب من ال�سكان يف مناطق �سا�سعة من 
البالد عليها كم�سدر للعي�ش.

وي�سكل القطن الذي حتتل بنغالدي�ش املرتبة الثالثة 
يف ت�سديره عامليا، واجلوت الذي تعد بنغالدي�ش اأكرب 

م�سدر عاملي له واالرز وال�ساي من اأهم املنتجات 
الزارعية يف البالد.

يذكر اأن الزراعة يف بنغالدي�ش تعتمد على االأمطار 
على الرغم من وجود �سبعة اأنهار بالبالد، ولكن ال 

ي�ستفاد من مياهها ب�سكل جيد؛ ب�سبب حمدودية 
�سبكات الري.

ال�سناعة: حقق القطاع ال�سناعي منوا كبريًا على 

مدى العقدين املا�سيني، توج بحلول ال�سادرات 
ال�سناعية مكان املنتجات الزراعية يف �سدارة 
�سادرات البالد، كما بات القطاع يوفر ماليني 

الوظائف واأ�سبح ميثل امل�سدر الرئي�سي لالإيرادات 
البالد من العمالت ال�سعبة )اإىل جانب حتويالت 

البنغاليني العاملني يف اخلارج(. 

وقد �سجل قطاع ال�سناعات التحويلية منوًا غري 
م�سبوق، مع ا�ستقطاب �سناعة املالب�ش ب�سكل خا�ش 

ا�ستثمارات �سخمة من اأوروبا لال�ستفادة من قلة كلفة 
العمالة، حيث باتت �سناعة املن�سوجات واالأقم�سة ت�ستاأثر 
بن�سبة 47% من القيمة امل�سافة يف ال�سناعة التحويلية.

و�ساهمت اإعفاءات جمركية من دول غربية واالأجور 
ٍدر  املنخف�سة يف جعل بنغالدي�ش ثاين اأكرب بلد ُم�سَ

للمالب�ش يف العامل بعد ال�سني وتتجه 60% من 
�سادرات البالد من املالب�ش اإىل اأوروبا و23% اإىل 

الواليات املتحدة.

وت�سعى احلكومة اإىل ا�ستقطاب ا�ستثمارات اأجنبية يف 
�سناعات اأخرى وخا�سة ال�سناعات التي ت�ستند اإىل 

كثافة العمالة، واقامت لذلك مناطق اقت�سادية تقدم 
حوافز واإعفاءات جذابة. 

 قطاع اخلدمات القت�سادية:

�سهد قطاع اخلدمات الذي ي�سمل النقل واالت�ساالت 
وامل�سارف ازدهارًا ملحوظا بحيث بات ي�سكل قرابة 

40% من الناجت املحلي االإجمايل.

صنـــدوق أبوظبي للتنمية وبنغالديش 
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بداأ ن�ساط ال�سندوق يف جمهورية بنغالدي�ش يف عام 
1976، وظلت بنغالدي�ش منذ ذلك احلني �سمن 

�سدارة الدول امل�ستفيدة من قرو�ش ومنح ال�سندوق، 
يف اإطار دوره احليوي يف دعم م�سرية التنمية 

االقت�سادية واالجتماعية يف الدول النامية ب�سكل عام.

وقد بلغ اإجمايل قيمة القرو�ش التي قدمها ال�سندوق 
جلمهورية بنغالدي�ش 462 مليون درهم، خ�س�ست 

لتمويل 6 م�ساريع تركزت على اأكرث قطاعات 
ال�سناعة، الطاقة، والبنية االأ�سا�سية. كما قام 

ال�سندوق باإدارة منحة مقدمة من احلكومة االإماراتية 
بلغت قيمتها االإجمالية 30 مليون درهم. وقد بلغ 

اإجمايل القرو�ش واملنح التي قدمها وادارها ال�سندوق 
جلمهورية بنغالدي�ش 492 مليون درهم، خ�س�ست 

لتمويل 7 م�ساريع �سمن قطاعات الطاقة، ال�سناعة، 
املياه والري.

دعم حيوي مل�سرية التنمية القت�سادية: حر�ش 

يف  ن�ساطه  بداية  ومنذ  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق 
احلكومة  جهود  دعم  على  بنغالدي�ش  جمهورية 

عماد  باعتبارها  البالد،  يف  االأ�سا�سية  البنى  لتطوير 
القوي  واالأ�سا�ش  واالجتماعية،  االقت�سادية  التنمية 

القطاعات  متلف  وازدهار  منو  اإليه  ي�ستند  الذي 
الطاقة  م�ساريع  ا�ستاأثرت  حيث  االقت�سادية، 

التنموية  القرو�ش  اإجمايل  53% من  بنحو  والري 
لبنغالدي�ش.كما  ال�سندوق  قدمها  التي  املي�سرة 

لتطوير  احلكومة  جهود  دعم  على  ال�سندوق  عمل 
تنويع  ا�سرتاتيجية  مع  متا�سيًا  ال�سناعي  القطاع 

للبالد. االقت�سادية  البنية 

نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في بنغالديش

 اإجمايل القرو�ض واملنح   

492 مليون درهم

اإجمايل عدد امل�ساريع

7

القطاعات 

 الطاقة، ال�سناعة، النقل 
و الري واملياه 
قرو�ض ال�سندوق

462 مليون درهم

اإجمايل امل�ساريع املمولة من القرو�ض

6

منح حكومية

30 مليون درهم

اإجمايل امل�ساريع من املنح احلكومية

1

صنـــدوق أبوظبي للتنمية وبنغالديش 
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نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في بنغالديش يتبع

ملخ�ض القطاعات التي مولتها قرو�ض ومنح ال�سندوق يف بنغالدي�ض

املبالغ باملليون درهم
الن�سبةالقيمةعدد امل�ساريعالقطاع

36%2175الطاقة

25%2123ال�سناعة

17%284الري واملياه

22%1110الطرق واملوا�سالت

100%7492املجموع

%17

%36
%22

%25

%36   الطاقة 
%25   ال�سناعة 
%17   الري واملياه 
%22   النقل 

صنـــدوق أبوظبي للتنمية وبنغالديش 
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�سكلت ال�سناعة القطاع املحوري الذي اعتمدت عليه 
متلف اخلطط التنموية التي نفذتها بنغالدي�ش يف 
اإطار ا�سرتاتيجيتها لتنويع بنيتها االقت�سادية بعيدا 

عن القطاع الزراعي. وقد حر�ش �سندوق اأبوظبي 
للتنمية على دعم هذه اجلهود منذ بدء عملياته يف 

جمهورية بنغالدي�ش يف عام 1976، وهو العام الذي 
قام فيه بتمويل م�سروع م�سنع لالآالت مبا ي�ساهم يف 

حتفيز اال�ستثمار يف القطاع ال�سناعي لي�ساهم يف دفع 
عجلة التنمية والتطور يف البالد.

وت�سمن امل�سروع الذي قام ال�سندوق بتمويله بالكامل 
�سراء معدات جديدة وم�سنعة من اأف�سل املواد 
املطابقة للمعايري العاملية باالإ�سافة اإىل تركيب 

هذه املعدات، اإىل جانب توفري جميع الر�سومات 
واملخططات اخلا�سة بامل�سروع وجميع اخلدمات 

اال�ست�سارية والتدريبية للم�سغلني.

مشروع مصنع اآلالت
القطاع

ال�سناعه 
قيمة امل�سروع

38 مليون درهم

مشروع الربط الكهربائي
القطاع

الكهرباء 
قيمة امل�سروع

60 مليون درهم

متا�سيًا مع ر�سالته بامل�ساهمة ب�سكل فعال يف االرتقاء 
مب�ستوى معي�سة ال�سكان يف الدول النامية، وحتفيز 
م�سرية التنمية االقت�سادية واالجتماعية فيها، قام 

�سندوق اأبوظبي للتنمية بتمويل م�سروع حيوي للربط 
الكهربائي يف جمهورية بنغالدي�ش، بهدف ربط 

املنطقتني ال�سرقية والغربية من البالد ب�سبكة نقل 
كهربائية ت�ساهم يف توفري الطاقة الكهربائية الالزمة يف 

هذه املناطق بالتايل دعم النمو االقت�سادي يف البالد. 

ويتكون امل�سروع من خط نقل كهربائي علوي مزدوج 
جهده 230 كيلو فولت يربط بني مدينة توجني يف 

املنطقة ال�سرقية ومدينة اأ�سوردى يف املنطقة الغربية، 
وتبلغ القدرة االإنتاجية املبدئية للخط 200 ميجاوات، 

قابلة للزيادة اإىل 500 ميجاوات ح�سب الطلب.

ويبلغ الطول االإجمايل للخط 94.43 ميال منها 8 
اأميال عرب النهر عند نقاط العبور اأما اجلزء املار على 

االأر�ش في�سل طوله اإىل اأكرث من 86 ميال وي�ستمل 
على اأبراج حديدية مثبتة بقواعد خر�سانية.

مشروع شيتاكونغ 
لسماد اليوريا

القطاع

ال�سناعه 
قيمة امل�سروع

85 مليون درهم

حتظى م�سانع االأ�سمدة باأهمية حيوية يف الدول 
النامية، وعلى االأخ�ش الزراعية منها، نظرًا الأن 

نق�ش االأ�سمدة ي�سكل اأحد اأبرز املعوقات اأمام تنمية 
االإنتاج الزراعي املحلي، كما اأن ا�ستريادها من خارج 

ي�سطدم يف كثري من االأحيان بعقبات مرتبطة بنق�ش 
احتياطيات العمالت ال�سعبة، وتوجيه املوارد املحدودة 
املتاحة منها ال�سترياد منتجات ذات اأولوية اأكرب وعلى 

راأ�سها االأغذية والوقود واالأدوية.

وقد ا�ستهدف م�سروع م�سنع �سيتاكونغ ل�سماد اليوريا 
الذي قام �سندوق اأبوظبي للتنمية بتمويل كامل كلفته 

االإن�سائية دعم القطاعني ال�سناعي والزراعي يف 
جمهورية بنغالدي�ش، حيث مت اإن�ساء م�سنع متكامل 
ل�سماد االأمونيا واليوريا يف مدينة �سيتاكوجن بطاقة 

اإنتاجية تبلغ 1,000 طن من االأمونيا حتول اإىل 
1,700 طن من اليوريا.

المشاريع التي غطتها قروض صندوق أبوظبي للتنمية

صنـــدوق أبوظبي للتنمية وبنغالديش 

تركزت القرو�ش التنموية املي�سرة التي قدمها �سندوق اأبوظبي للتنمية جلمهورية بنغالدي�ش على متويل امل�ساريع ذات التاأثري املبا�سر على عملية التنمية االقت�سادية واالجتماعية، 
وعلى راأ�سها الكهرباء والري وال�سناعة. وفيما يلي ا�ستعرا�ش موجز لهذه امل�ساريع: 
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اأدى ا�ستمرار اعتماد جمهورية بنغالدي�ش على مياه 
االأمطار للح�سول على املياه الالزمة للري، عقبة 

رئي�سية اأمام منو وازدهار القطاع الزراعي، خا�سة 
مع وجود اأنهار يف البالد ميكن اأن تلعب دورا مهما يف 

تغطية الطلب على مياه الري يف الف�سول التي تقل 
خاللها االأمطار. 

وقد حر�ش �سندوق اأبوظبي للتنمية ويف اإطار دعمه 
لعملية التنمية ال�ساملة يف بنغالدي�ش بتقدمي قر�ش 

مي�سر لتمويل م�سروع �سد تي�ستا والذي ا�ستهدف اإن�ساء 
قناة ديناجبور والقنوات املتفرعة عنها وكذلك اإن�ساء 

ج�سر قناة بوقرا.   

 وقد اأتاحت القناة ري اأكرث من 48,000 هكتار ومن 
خدمة اأكرث من 68,000 �سخ�ش.

و�سمل امل�سروع اإن�ساء قناة بطول 44 كيلومرت باالإ�سافة 
اإىل اإن�ساء القنوات الثانوية والثالثية وج�سر قناة بوقرا 

واملنظم واملهرب املرتبطني به.

سد تيستا
القطاع

الري واملياه 
قيمة امل�سروع

54 مليون درهم

مشروع محطة كهرباء 
شيخ البهاء

القطاع

الطاقة 
قيمة امل�سروع 

115 مليون درهم

�سهدت العا�سمة البنغالية منوًا مت�سارعًا تزامن مع 
ارتفاع كبري يف اأعداد ال�سكان، االأمر الذي اأدى اإىل 
�سغوط كبرية على م�ساريع البنية االأ�سا�سية، وعزز 

احلاجة اإىل تو�سعتها وتطويرها لتتمكن من تلبية 
الطلب املتنامي. وقد �سكل توفري اإمدادات كافية من 
الطاقة الكهربائية اأحد اأهم التحديات التي واجهتها 

احلكومة يف هذا املجال، نظرا الأهميتها احليوية 
يف منو كافة القطاعات االقت�سادية ولكونها اأحد  

العنا�سر الرئي�سية لالإرتقاء بامل�ستوى املعي�سي لل�سكان. 

وقد حر�ش �سندوق اأبوظبي للتنمية ويف اإطار دعمه 
امل�ستمر جلمهورية بنغالدي�ش على متويل م�سروع 
تو�سعة وحتديث حمطة كهرباء �سيخ البهاء الذي 

ا�ستهدف دعم قطاع الطاقة وتعزيز ا�ستقرار نظام 
ال�سبكة القومية للكهرباء، وتلبية احتياجات منطقة 

العا�سمة دكا الكربى التي تعد مركزًا ن�سطًا لل�سناعة 
والتجارة واخلدمات واالأعمال. 

وت�سمن امل�سروع اإن�ساء وحدات جديدة لتوليد الكهرباء 
ذات دورة مركبة طاقتها االإجمالية 225 ميغاواط، 

يف حمطة �سيخ البهاء. ومتتاز الوحدات اجلديدة 
با�ستخدام الغاز الطبيعي كوقود اأ�سا�سي، وزيت الوقود 

الثقيل كوقود احتياطي، وهي ت�ستمل على توربينني 
غازيني قدرة كل منهما حوايل 75 ميغاواط ومولد 

بخار، وتربني بخاري �سعته حوايل 75 ميغاواط .

المشاريع التي غطتها قروض صندوق أبوظبي للتنمية يتبع

صنـــدوق أبوظبي للتنمية وبنغالديش 
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مشروع ربط الطرق 
بجنوب أسيا

القطاع

الطرق واملوا�سالت 
قيمة امل�سروع 

110 مليون درهم

ميثل حتقيق م�ستوى اأكرب من التكامل االقت�سادي بني 
دول جنوب اآ�سيا، من اأبرز االأ�س�ش التي ميكن اأن تقوم 
عليها التنمية امل�ستدامة يف دول املنطقة ككل، خا�سة 

واأنها ت�سم �سوقًا �سخمة ت�سم مئات ماليني امل�ستهلكني، 
ومن �ساأن ت�سهيل حركة تدفق االأفراد وال�سلع اأن ينعك�ش 

اإيجابيًا  على اأداء اقت�ساديات املنطقة واأن يعزز من 
جاذبيتها بالن�سبة لال�ستثمارات االأجنبية.

وقد حر�ش �سندوق اأبوظبي للتنمية ويف اإطار دعمه 
امل�ستمر جلمهورية بنغالدي�ش على امل�ساهمة يف متويل 
م�سروع ربط الطرق يف جنوب اآ�سيا، والذي ي�ستهدف 
ربط الطرق الدولية يف منطقة جنوب اآ�سيا مبا ي�سمح 

ب�سهولة تدفق الوادرات وال�سادرات، ويتيح للدول 
املغلقة مثل نيبال وبوتان واأجزاء من املنطقة ال�سمالية 

ال�سرقية يف الهند النفاذ اإىل املوانئ البحرية مما 
يزيد من حجم التجارة االإقليمية والدولية لتلك الدول.

كما ي�ساهم امل�سروع يف تعزيز مكانة بنغالدي�ش كمركز 
اأقليمي للنقل العابر يف املنطقة وتنمية التجارة املحلية 

واالإقليمية، اإىل جانب دعم عملية التنمية يف بنغالدي�ش 
نف�سها من خالل حت�سني النقل داخل البالد واإزالة 

االختناقات وحت�سني ان�سياب احلركة وتقليل احلوادث.

و�سمل امل�سروع حت�سني  70 كيلومرتًا من طريق 
جوديفيور �ساندرا تاجنيل هانيكامرول وهو جزء من 
الطريق االآ�سيوي العابر رقم 2 وذلك بجعله من اأربع 
م�سارات مبا يف ذلك م�سار منف�سل للحركة البطيئة 

وج�سور يف التقاطعات، اإىل جانب اإن�ساء مينائني للنقل 
الربي يف منطقتي بيتابول وبورمياري وتزويد رئا�سة 

اإدارة الطرق باملعدات واخلدمات اال�ست�سارية يف اإطار 
خطة التطوير املوؤ�س�سي لقطاع النقل يف بنغالدي�ش.

المشاريع التي غطتها قروض صندوق أبوظبي للتنمية يتبع

صنـــدوق أبوظبي للتنمية وبنغالديش 
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اإىل جانب القرو�ش املي�سرة التي قام �سندوق اأبوظبي للتنمية بتوفريها جلمهورية بنغالدي�ش على مدى العقود املا�سية، قامت دولة االإمارات وبتوجيهات من قيادتها الر�سيدة 
بتقدمي منحة لتمويل حفر اآبار مياه وت�سييد مبان خريية.

وياأتي هذا الدعم لدعم اجلهود التي تبذلها حكومة بنغالدي�ش لتعزيز م�سرية التنمية االقت�سادية واالجتماعية، واالرتقاء بامل�ستوى املعي�سي لل�سكان. وقد توىل �سندوق 
اأبوظبي للتنمية ويف اإطار دوره التنموي، باإدارة املنحة التي قدمتها احلكومة االإماراتية اإىل جمهورية بنغالدي�ش  و�سمان االإدارة الفاعلة لها.

حر�ست دولة االإمارات ويف اإطار دعمها امل�ستمر 
جلمهورية بنغالدي�ش، على تقدمي منحة قيمتها 30 

مليون درهم، الإن�ساء اآبار ومن�ساآت خريية، بهدف 
م�ساعدة �سكان املناطق الفقرية على احل�سول على 

احتياجاتهم من املياه، حيث يعد نق�ش املياه من اأبرز 
 امل�ساكل املعي�سية التي يواجهها �سكان الكثري من 

الدول النامية.

آبار ومبان خيرية
القطاع

املياه واالإ�سكان  
قيمة امل�سروع 

30 مليون درهم

إدارة المنح الحكومية

صنـــدوق أبوظبي للتنمية وبنغالديش 
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تاأ�س�ش �سندوق اأبوظبي للتنمية يف 15 يوليو 1971 كموؤ�س�سة تابعة حلكومة اأبوظبي تتوىل م�سوؤولية تقدمي امل�ساعدات اخلارجية، ومبرور ال�سنوات ر�سخ ال�سندوق مكانته 
�سمن اأبرز موؤ�س�سات العون التنموي على م�ستوى العامل. 

كما ات�سع نطاق ن�ساط ال�سندوق لي�سمل اإىل جانب تقدمي قرو�ش مي�سرة للدول النامية، م�سوؤولية اإدارة املنح التي تقدمها حكومة دولة االإمارات العربية املتحدة  لتمويل 
م�ساريع ترمي اإىل حتقيق التنمية االقت�سادية واالجتماعية يف الدول النامية. 

وبالتما�سي مع تطور اأن�سطته وعملياته اأحدث ال�سندوق نقلة نوعية يف اأدائه، من خالل اعتماده نهجًا ي�ستهدف تعزيز موارده و�سمان دميومة دوره احليوي يف دعم 
الدول النامية، من خالل القيام با�ستثمارات وم�ساهمات مبا�سرة طويلة االأجل يف �سركات تن�سط يف قطاعات حيوية، اإىل جانب ا�ستثمار ال�سيولة املتاحة لديه يف 

اأدوات مالية متنوعة.

نبذة عن صندوق أبوظبي للتنمية

صنـــدوق أبوظبي للتنمية وبنغالديش 


