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معلومات أساسية

أطلق صندوق أبوظبي للتنمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة »آيرينا« في عام 2013، مبادرة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية 
األعضاء في »آيرينا«، وتساهم المبادرة في دعم قطاع الطاقة المتجددة وإحداث تحول إيجابي في تلك الدول. وقام الصندوق بتخصيص 350 مليون دوالر 
أمريكي كقروض ميسرة على مدى سبع دورات تمويلية وبواقع 50 مليون دوالر لكل دورة تمويلية، وذلك بهدف توفير التمويل الالزم لمشاريع الطاقة 
المتجددة التي يتم اختيارها بناًء على توصيات فنية من اللجنة االستشارية ولجنة الخبراء في »آيرينا«. وفي يناير 2014  تم البدء في اختيار مشاريع الدورة 

التمويلية األولى. 

مبادرة الصندوق التمويلية

طريقة العمل
يقوم مقدمي الطلبات أوالً بتقديم ملخص تنفيذي حول غايات وأهداف المشروع، وتقوم لجنة مستقلة مكونة من خبراء دوليين بتقييم الطلبات وإعداد قائمة 

مختصرة بالمشاريع بناًء على الجدوى الفنية واالقتصادية والمالية والفوائد االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمشروع.

يتم مخاطبة أصحاب المشاريع المرشحة للقائمة المختصرة لتقديم مقترحات كاملة حول المشروع، بما في ذلك دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة في شهر 
مايو من كل دورة سنوية. وتقوم لجنة استشارية يتم تعيينها من قبل أعضاء الوكالة الدولة للطاقة المتجددة، بتقييم المشاريع والتأكد من مدى التزامها بأولويات 
التنمية الوطنية، وانتشارها الجغرافي، وتوظيفها لتقنيات متنوعة. ويقوم صندوق أبوظبي للتنمية في شهر ديسمبر من كل عام، باالختيار النهائي للمشاريع 

بناًء على التوصيات التي تقدمها »آيرينا« ومن ثم يوقع الصندوق على اتفاقيات ثنائية مع المسؤولين الحكوميين من الدول الحاصلة على التمويل.

التمويل المشترك

ُتغطي القروض الميسرة التي يقدمها صندوق أبوظبي للتنمية ما يصل إلى ٪50 من تكاليف المشروع، بينما يتم تغطية المبلغ المتبقي من مصادر التمويل 
المشترك بما في ذلك الدعم الحكومي، ومؤسسات التمويل التنموي والقطاع الخاص. ويمكن أن تقوم »آيرينا« برفع طلب التمويل المشترك إلى مؤسسات 

التمويل األخرى إذا لزم األمر، كما يمكن للمتقدمين التسجيل في أسواق الطاقة المستدامة لـ »آيرينا« الستكشاف مزيد من فرص التمويل المشترك.

مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة 
بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"

ويشترط في المشاريع المقدمة أن تكون: 
مشاريع تحويلية 	 
قابلة للتكرار في عدة مناطق مختلفة 	 
ذات جدوى اقتصاديًة	 

كما يجب أن تساهم المشاريع فًي: 
إحداث تأثير إيجابي على التنمية في الدول المستفيدة	 
تحسين الوصول للطاقة	 
تعالج قضايا أمن الطاقة	 
تحظى بضمان حكومة الدول المستفيدة	 

 مشروع طاقة كهروضوئية بقدرة 3.6 ميجاواط لتزويد المنازل بالطاقة الشمسية في بوركينا فاسو، وتم 
اختياره في الدورة التمويلية الثالثة.

50 مليون
دوالر أمريكي قيمة التمويل في كل 

دورة تمويلية

15-5 مليون
دوالر أمريكي قروض الصندوق لكل مشروع 

ي 50 % من تكاليف المشروع بما يغّطِ

تبلُغ معّدالت النسب المقررة على القروض 
1-2%مدة القرض 20 عامًا وتشمل فترة 

سماح مّدتها 5 سنوات.



للحصول على مزيد من المعلومات حول التقدم بطلبات الحصول على التمويل 
أو فرص التمويل المشترك، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني أو التواصل عبر 

البريد اإللكتروني: 
 www.irena.org/adfd 

adfd@irena.org

التكنولوجيا
للوكالة 	  األساسي  النظام  يبينه  كما  المتجددة  الطاقة  حلول  نشر  في  الممولة  المشاريع  تساهم 

األرضية،  الحرارية  والطاقة  الحيوية،  كالطاقة  متنوعة  مصادر  من  المتجددة  للطاقة  الدولية 
والطاقة الكهرمائية، وطاقة المحيطات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.

مرحلة المشروع
يجب أن تكون المشاريع في مرحلة دراسة جدوى ما قبل التنفيذ، أي مرحلة ما قبل المناقصة 	 

وتنفيذ المشتريات.

معايير المستوى القطري 
الدولية 	  الوكالة  الدول األعضاء في  قبل  المشاريع من  تقديم  يجب 

للطاقة المتجددة، أو الدول الموقعة على النظام األساسي للوكالة، أو 
الدول التي انضمت للوكالة وهي الدول النامية المدرجة على قائمة 
الدول المستفيدة من المساعدات اإلنمائية الرسمية للجنة المساعدات 

اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 

المسضيفة 	  الحكومات  بدعم  المقدمة  المقترحات  تحظى  أن  يجب 
على  قادرة  وتكون  التنموية  أولوياتها  مع  يتماشى  بما  للمشروع 

الحصول على ضمان حكومي.

معايير األهلية
يجب أن تستوفي المشاريع المقدمة للتمويل من الصندوق المتطلبات التالية: 

نتائج الدورات التمويلية الخمس:
خصص الصندوق منذ يناير 2014، قروضاً بقيمة 214 مليون دوالر أمريكي لتطوير 21 مشروًعا للطاقة المتجددة في 20 دولة نامية.	 

ساهمت المبادرة في الحصول على تمويل إضافي بقيمة 420 مليون دوالر أمريكي من مصادر التمويل األخرى لتغطية التكاليف المتبقية للمشروع.	 

من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في توليد نحو 120 ميغاواط من الطاقة المتجددة.	 

  تعمل المشاريع الممولة على تزويد أكثر من 3.5 مليون نسمة بالطاقة النظيفة وتحسين مستوى معيشتهم. 	 

موریتانیاإیران

 

جزر سلیمان

3 میغاواط      

ساموا
7ملیون دوالر أمریكي

 

مالي النیجر
6 ملیون دوالر أمریكي

5 میغاواط      
6 ملیون دوالر أمریكي 

كوبا 1 میغاواط
15 ملیون دوالر أمریكي

10 میغاواط      

15 ملیون دوالر أمریكي
20 میغاواط      

9 ملیون دوالر أمریكي
4 میغاواط      

10 ملیون دوالر أمریكي
2.1 میغاواط      

سیتم اإلعالن عن المشاریع المختارة للدورة التمویلیة السادسة في ینایر 2019

الرأس األخضر
8 ملیون دوالر أمریكي

2 میغاواط
5 ملیون دوالر أمریكي 

موریتانیا

1 میغاواط

األرجنتین
15 ملیون دوالر أمریكي

4 میغاواط

السنغال
13 ملیون دوالر أمریكي

2 میغاواط

سیرالیون
9 ملیون دوالر أمریكي

6 میغاواط

بوركینا فاسو
10 ملیون دوالر أمریكي

3.6 میغاواط

جزر مارشال
11 ملیون دوالر أمریكي

4.6 میغاواط

سانت  فینسنت 
وجزر غرینادین

 15 ملیون دوالر أمریكي
15 میغاواط

أنتیغوا وباربودا
15 ملیون دوالر أمریكي

4 میغاواط

اإلكوادور

3.4 میغاواط
5 ملیون دوالر أمریكي 

الطاقة الحیویة
الطاقة الحراریة األرضیة

الطاقة المائیة

 طاقة المحیطات
الطاقة الشمسیة

طاقة الریاح

سیشیل
8.5 ملیون دوالر أمریكي

5 میغاواط

موریشیوس
10 ملیون دوالر أمریكي 

10 میغاواط 

رواندا
15 ملیون دوالر أمریكي  

7.5 میغاواط 

جزر المالدیف
6 ملیون دوالر أمریكي

2 میغاواط

أول دورة مشاریع
ثاني دورة مشاریع
ثالث دورة مشاریع
رابع دورة مشاریع

خامس دورة مشاریع 
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