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من نحن
نبذة عامة:

�أُن�صئ �صندوق �أبوظبي للتنمية عام 1971 كموؤ�ص�صة وطنية مملوكة حلكومة �أبوظبي ُتعنى بتقدمي �ملو�رد �ملالية 
لتمويل م�صاريع تنموية ت�صاهم يف حتقيق �لتنمية �لقت�صادية و�لجتماعية يف �لدول �لنامية، وم�صاعدتها على 

تخطي �لعقبات �لتي تو�جهها و�صوًل �إىل حت�صني م�صتوى حياة �صعوبها.
�إىل  �إ�صافة  �لنامية،  �لدول  مي�صرة حلكومات  فائدة  �لأجل مبعدلت  تنموية طويلة  قرو�صًا  �ل�صندوق  ويقدم 

�إد�رة �ملنح �لتي تقدمها حكومة �أبوظبي للدول �لنامية بهدف متويل م�صاريع تنموية يف تلك �لدول.

روؤيتنا: 
�أن نكون منوذجًا يحتذى به يف تقدمي �لعون �لتنموي لتقليل �لفقر �لعاملي.

ر�صالتنا: 
م�صاعدة �لدول �لنامية لتحقيق �لنمو �لقت�صادي �مل�صتد�م وتقليل �لفقر من خالل تقدمي �ملو�رد �ملالية وتكوين 

�ل�صر�كات يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س وتبني �أف�صل �ملمار�صات �لعاملية ل�صمان فعالية �لإعانات.

قيمنا: 
التعاون: �لتعاون دون حدود، و�إظهار �لرعاية و�حرت�م لوجهات نظر �لآخرين،  وت�صجيع �إجناز�ت �لفرق.

الإبداع: �لبحث �لد�ئم للتح�صني و�لرتكيز على �إيجاد �حللول للم�صاكل، وتبني �ملوقف �لإيجابي مع �ملتغري�ت.
اللتزام: �للتز�م بالأد�ء �ملتميز وباملعايري �لأخالقية �لعالية و�لعزم على حتقيق �لأهد�ف.

�ملهار�ت  و�إمناء  �لفردية،  قدر�تهم  يف  �لثقة  ودعم  �لأفر�د،  لدى  �لتطويرية  �ملبادر�ت  ت�صجيع  الكفاءة: 
و�ملعرفة �مل�صرتكة.

تـأسـيـس الـصـنـدوق
 1971 15
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اأحد فنادق �شركة نخيل املغرب والإمارات - املغرب
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عمليات ال�شندوق
اآلية ال�شتثمار يف ال�شندوق

ا�شتثمارات ال�شندوق
يدير �صندوق �أبوظبي للتنمية ��صتثمار�ت متنوعة بهدف تعزيز مو�رده و�إير�د�ته �ملالية، و�صمان ��صتمر�رية و��صتد�مة ن�صاطه �لرئي�صي �ملتمثل يف 

تقدمي �لعون �لتنموي. ويعتمد �ل�صندوق يف هذ� �لإطار �صيا�صة ��صتثمارية مرنة عرب �ل�صتثمار يف �أدو�ت مالية متنوعة، و�صركات ربحية.
وت�صمل هذه �لأدو�ت ما يلي:

امل�شاهمات الراأ�شمالية

يتبنى �ل�صندوق نهجًا متكاماًل يف جمال �ل�صتثمار عن طريق �لقيام مب�صاهمات ر�أ�صمالية مبا�صرة وغري مبا�صرة يف �صركات و�صناديق ��صتثمارية 
خا�صة يف �لدول �ل�صريكة، وذلك بهدف �مل�صاهمة يف دفع عجلة �لتنمية �مل�صتد�مة يف تلك �لدول. 

ويقوم �ل�صندوق باإختيار ��صتثمار�ته �صمن معايري �آمنة ومبنية على �مل�صاركة، وتتمتع باآفاق منو م�صتقبلية، وذلك ل�صمان حتقيقها نتائج ذ�ت 
تاأثري�ت �صمولية يف �لن�صاط �لقت�صادي يف �لدول �ل�صريكة، ملتزمة باأنظمة وقو�عد �صارمة وفق معايري دولية لال�صتد�مة.

و�صل عدد �ل�صركات �ل�صتثمارية �لتي ي�صاهم فيها �ل�صندوق بنهاية �صهر دي�صمرب 2017 �إىل 14 �صركة، �إ�صافة �إىل ��صتثمار�ته يف �أربع 
حمافظ خا�صة تخدم خمتلف �لقطاعات يف جميع �أنحاء �لعامل.

البحث عن الفر�س املنا�شبة
يقوم �ل�صندوق بتحديد �لفر�س �ل�صتثمارية �ملتاحة بالتعاون مع �ل�صركاء يف �لقطاعني �لعام �خلا�س يف �لدول �لنامية، 
حيث يتم تقييم �لفر�س �ل�صتثمارية بناًء على عدة عو�مل، منها طبيعة قو�نني �لدولة �ملر�د �ل�صثمار بها، و��صرت�تيجية 
�ل�صتثمار و�لآثار �لقت�صادية لال�صتثمار على �ملجتمعات وغريها. وي�صعى �ل�صندوق لال�صتثمار�ت �لتي ت�صاهم يف حتقيق 

�لتنمية �مل�صتد�مة وتر�صخ دعائم �لقت�صاد يف �لدول �لنامية.

درا�شة وحتليل الفر�س ال�شتثمارية 
بعد حتديد �لفر�س �ل�صتثمارية �ملنا�صبة �لتي تتو�فق مع معايري �ل�صتثمار �ملعمول بها لدى �ل�صندوق، وتقييم قدرتها على 
�إحد�ث تاأثري �إيجابي على تنمية �قت�صاد �لدول �مل�صتفيدة، يقوم �ل�صندوق بتحليل �ملخاطر و�لتحديات �ملحتملة من خالل 

�إجر�ء �أبحاث منهجية. وت�صنيف �ل�صتثمار�ت بال�صتناد �إىل قدرتها على �لتاأثري �لبيئي �لجتماعي و�لإد�ري و �حلوكمة.

تقييم �شامل للفر�س
قبل �أي عملية ��صتثمارية، يقوم �ل�صندوق بتحديد �ملخاطر و�لفر�س و�إخ�صاع �مل�صروع لتقييم �صامل وحتليل دقيق ياأخذ يف 
بو�صع  �ل�صندوق  يقوم  �ملتوقعة،  و�لعائد�ت  �ملخاطر  حتديد  وبعد  �إجنازه.  �ملزمع  للم�صروع  �ل�صتثماري  �لأثر  �لعتبار 

��صرت�تيجية عمل فعالة ت�صاهم يف تعزيز �لنمو، و�حلد من �ملخاطر �ملتعلقة يف �ملجال �لذي مت �ختياره لال�صتثمار.

ر�شد النمو وتوفري القيمة
يقوم �ل�صندوق عند ��صتثماره يف �حدى �ل�صركات �أو �ملحافظ �خلا�صة مبر�قبة �أد�ئها عن كثب، بالإ�صافة �إىل تقييم �آثارها 
�لقت�صادية و�لجتماعية و�لتنموية �ملرتتبة على �لدول �مل�صتفيدة. كما يقوم �ل�صندوق بتقييم �صامل ودقيق للتقارير �ملالية 

للوقوف على �لفجو�ت بهدف تعزيز �ل�صتثمار�ت و�ملحافظة على منوها من خالل �ل�صتعانة باخلرب�ت �لفنية �ملطلوبة.

اإدارة ال�شيولة   

يعتمد �ل�صندوق �صيا�صة ��صتثمارية مرنة و�آمنة يف �إد�رة �ل�صيولة، وذلك بهدف تعزيز مو�رده و�إير�د�ته �ملالية، حيث يتم توجيه ��صتثمار�ته �إىل 
�أدو�ت مالية خمتلفة تتمتع مب�صتويات عالية من �لأمان، كما يقوم بر�صد م�صتمر لتحركات �لأ�صو�ق �ملالية �لعاملية. وتركز ��صرت�تيجية �إد�رة �ل�صيولة 

لدى �ل�صندوق على حتقيق �إير�د�ت �إ�صافية و�صد�د �لتز�ماته �ملالية يف �لوقت �ملنا�صب.

ال�شتثمارات متويل امل�شاريع التنموية

تت�صم ��صرت�تيجية �ل�صندوق 
يف �إطار �إد�رة �ل�صيولة مبرونة 

و�أمانة عالية لتحقيق �أف�صل 
�لعو�ئد �ل�صتثمارية.

ي�صتثمر �ل�صندوق يف �صركات 
متنوعة يف عدة دول بح�ص�س 

ترت�وح بني �مللكية �لكاملة �أو 
�جلزئية، بال�صر�كة مع 

�لقطاعني �لعام و�خلا�س يف 
تلك �لدول. 

يتوىل �ل�صندوق �إد�رة �ملنح 
�لتنموية �لتي تقدمها حكومة 

�أبوظبي للدول �لنامية من 
خالل �لإ�صر�ف �ملبا�صر على 

تنفيذ �مل�صاريع �ملخ�ص�صة 
ومتابعة مر�حل �لإجناز.

يقوم �ل�صندوق بدعم �لدول 
�لنامية على حتقيق �لتنمية 
�مل�صتد�مة بتقدمي �لقرو�س 

�ملي�صرة لتمويل م�صاريع 
�لبنية �لتحتية. 

اإدارة ال�شيولةامل�شاهمات الراأ�شماليةاملنح احلكومية القرو�س املي�شرة

الن�شاط الت�شغيلي
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املغرب
النمسا

تونس

مـرص

السودان

دولة اإلمارات
العربية املتحدة

سلطنة ع�ن

بنغالديش

ي�صتثمر �ل�صندوق يف �صركات ��صتثمارية متنوعة وحمافظ خا�صة، تعلب دورً� هامًا يف دفع 
18 �صركة  �ل�صندوق يف  ��صتثمر  �لنامية. وقد  �لدول  �لعمل يف  و�إيجاد فر�س  �لنمو  عجلة 
وحمفظة خا�صة، تخدم قطاعات �قت�صادية خمتلفة يف كل من قارة �أفريقيا، �أوروبا، و�آ�صيا.
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%0.8

%2.7

%6.2

%1.2

%2.8

%10.3

%7.2

%5.9

%62.9

�ملالية   

�ل�صيار�ت   

�ل�صناعة 

�لزر�عة و�لرثوة �ل�صمكية  

�لعقار�ت

�ل�صياحة  و�لفنادق 

�لقاب�صة   

�لت�صالت

�ملحافظ �خلا�صة

افريقيا
�صندوق ر�صملة �لبنوك 

�لإفريقية

جنوب افريقيا
�إيثو�س

التوزيع اجلغرايف لال�شتثمارات

�لتوزيع �لقطاعي ل�صتثمار�ت �ل�صندوق

�ل�صركات �ل�صتثمارية

�ملحافظ �خلا�صة

املغرب
�صركة �ت�صالت �ملغرب .
�صركة رباب .
دملا لال�صتثمار�ت �ل�صياحية .
نخيل �ملغرب و�لإمار�ت .
�إ�صمنت �ملغرب .

النم�شا
مركز �ملوؤمتر�ت يف فيينا .

تون�س
�لدر��صات و�لتنمية ل�صو�صة �ل�صمالية .
�ل�صبكة �لتون�صية لل�صيار�ت و�خلدمات .

جنوب �شرق اآ�شيا
قو�درية كابيتال .
�يرو�س .

افريقيا
�صندوق ر�صملة �لبنوك �لإفريقية .

جنوب افريقيا
�إيثو�س .

م�شر
�أبوظبي لال�صتثمار�ت �ل�صياحية .

ال�شودان
�لظبي للتنمية �ملحدودة .

دولة الإمارات العربية املتحدة 
مز�رع �لعني لالإنتاج �حليو�ين .
�أدنــــوك  للتوزيع .

�شلطنة ُعمان
�أ�صمنت ري�صوت .

بنغالدي�س
�لإمار�ت وبنغالدي�س لال�صتثمار .

جنوب �شرق اآ�شيا 
قو�درية كابيتال .
�أبر�ج كابيتال .

0.3%�لنفط و�لغاز
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ن�صبة �مل�صاهمة: %4.6

ن�صبة �مل�صاهمة: %82.8

ن�صبة �مل�صاهمة: %24.5

ن�صبة �مل�صاهمة: %33.7

ن�صبة �مل�صاهمة: %17

ن�صبة �مل�صاهمة: %5.5

ن�صبة �مل�صاهمة: %84.3

ن�صبة �مل�صاهمة: %100

تعترب مز�رع �لعني لالإنتاج �حليو�ين من �أكرب �ل�صركات �ملتخ�ص�صة يف �إنتاج وتوزيع �ملو�د �لغذ�ئية 
على م�صتوى دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وقد قامت �ل�صركة بتنويع خطوط �لإنتاج لديها لت�صمل 
منتجات �لألبان �لطازجة، و�لع�صائر و�لدو�جن، كما متتلك مز�رع لإنتاج حليب �لإبل. وت�صرف 
وقد  موظف.   1،800 من   �أكرث  عددهم  يبلغ  �لتدريب  عالية  عاملة  قوى  �ل�صركة  عمليات  على 
�أن حتدث نقلة  1981 و��صتطاعت  تاأ�صي�صها يف   �أعمال �ل�صركة ب�صكل كبري منذ  ت�صاعف حجم 
�إنتاج  عمليات  يف  �لتقنيات  �أحدث  على  بالعتماد  �لإمار�ت  دولة  يف  �لألبان  �صناعة  يف  نوعية 

وتخزين وت�صويق منتجات �ملز�رع، وذلك تلبيًة لحتياجات �ل�صوق �ملحلية �ملتنامية. 

هي �صركة متخ�ص�صة يف �ل�صتثمار �ل�صياحي ومتتلك فندق �صري�تون �لد�ر �لبي�صاء �لذي يعد من 
�أبرز �لفنادق من فئة �خلم�س جنوم. وي�صم �لفندق �لذي يعد خيارً� مثاليًا لإقامة رجال �لأعمال عددً� 
�لر�قية  �ملطاعم  من  جمموعة  �إىل  بالإ�صافة  �لت�صميم،  و�أناقة  بالرحابة  تت�صم  �لتي  �لغرف  من 
�لفخمة. ويتمتع �لفندق مبكانة متميزة على م�صتوى �ملنطقة بف�صل متيز م�صتويات �خلدمة به ومتتعه 

مبوقع ��صرت�تيجي جذ�ب يف و�صط مدينة �لد�ر �لبي�صاء. 

متتلك �صركة نخيل �ملغرب و�لإمار�ت منتجع بوملان مر�ك�س باملريي وهو منتجع �صياحي من فئة 
�لــ5 جنوم ويقع يف مدينة مر�ك�س �لرت�ثية، وي�صم 250 غرفة. ويقع �لفندق �لذي �أعيد �فتتاحه 
و�أ�صجار  �لنخيل  �أ�صجار  من  فد�نا   42 على  م�صاحات خ�صر�ء متتد  و�صط  �لتجديد  �أعمال  بعد 
م�صدرً�  �ل�صياحي  �ل�صتثمار  وي�صكل  �ل�صهرية.  �أكور  جمموعة  قبل  من  �ملنتجع  ويد�ر  �لزيتون. 
رئي�صيا لإير�د�ت �حلكومة وتوفري فر�س عمل للقوى �لعاملة �ملحلية ودفع عجلة �لتنمية �ل�صاملة يف 

�ملغرب. 

تعترب �إ�صمنت �ملغرب من �أكرب منتجي �لإ�صمنت يف �ملغرب، وتت�صمن �لأن�صطة �لأ�صا�صية لل�صركة 
و�آ�صفي، ومر�ك�س،  �أغادير،  �ل�صركة ثالثة م�صانع يف  �لإ�صمنت وم�صتقاته. ومتتلك  �إنتاج وتوزيع 
ووحدة ك�صار�ت يف �لعيون ووحدة للتغليف يف �جلرف �لأ�صفر. ومتتلك �ل�صركة �أي�صا �أ�صهمًا يف 
�صركة �ل�صوي�س لالإ�صمنت �أحد �أكرب منتجي �لإ�صمنت يف م�صر. و�أ�صبحت �إ�صمنت �ملغرب �صركة 

تابعة ملجموعة هيدلربغ لالإ�صمنت �لتي ��صتحوذت على جمموعة �إيتال �صيمنتي يف عام 2016.

بن�صبة  �ل�صياحي  �لقطاع  ي�صاهم  �ل�صياحية يف م�صر، حيث  �ل�صتثمار�ت  متخ�ص�صة يف  �صركة   
�ألآف فر�س �لعمل. وت�صم �ل�صركة  13% من �لناجت �لقومي �لإجمايل للدولة، ف�صاًل عن توفري 

ثالثة فنادق من فئتي 4 و5 جنوم يف كل من �لقاهرة و�صرم �ل�صيخ و�لغردقة، كما متتلك �أ�صهمًا 
بن�صبة 99.28% يف �صركة م�صر �لعربية للفنادق �لتي متتلك منتجعًا من فئة خم�س جنوم يف 
�إد�رة جميع هذه �لفنادق من قبل �صركات عاملية متخ�ص�صة يف ت�صغيل �لفنادق،  �لكرنك. وتتم 
�ل�صو�طئ  �لر�ئدة من  �ل�صياحية  �لوجهات  �مل�صرية وعلى مقربة من  �ملدن  تقع يف خمتلف  �لتي 
�لقطاع  يف  �حلالية  عملياتها  بتو�صيع  �ل�صركة  وتلتزم  و�لأهر�مات.  �لرت�ثية  و�ملو�قع  و�جلبال 

�ل�صياحي بهدف دفع �لتنمية �لجتماعية و�لقت�صادية يف م�صر.

2007، وهي مملوكة بالكامل من قبل  �أكتوبر عام  للتنمية �ملحدودة يف  تاأ�ص�صت �صركة �لظبي 
�لعا�صمة  يف  �لرئا�صية  للفيلل  جممع  �لعقارية«  �لظبي  »�صركة  ومتتلك  للتنمية  �أبوظبي  �صندوق 

�ل�صود�نية �خلرطوم.

�أفريقيا،  يف  �لت�صالت  خدمات  توفري  جمال  يف  ر�ئدة  �صركة  وهي  �ملغرب«  »�ت�صالت  �صركة 
وت�صمل خدمات �ل�صركة �لهو�تف �لثابتة، و�ملحمولة، وخدمات �لإنرتنت. وقامت �ل�صركة �ملدرجة 
يف �صوق �لأور�ق �ملالية يف باري�س و�لد�ر �لبي�صاء بتو�صيع �أعمالها يف �خلارج، لت�صمل 11 دولة يف 
54 مليون  �إىل نحو   2016 �ل�صركة يف نهاية عام  �أفريقيا. وو�صلت قاعدة عمالء  �أنحاء  جميع 
�لتنمية  عجلة  دفع  يف  ت�صاهم  �أنها  كما  �صخ�س،  �ألف   11 من  �أكرث  �ل�صركة  وتوظف  م�صرتك. 

�لقت�صادية و�لجتماعية يف �لدول �لأفريقية �لتي تعمل فيها. 

يف  مدرجة  عامة  م�صاهمة  �صركة  وهي   ،%82.8 بن�صبة  »رباب«  �صركة  يف  �ل�صندوق  ي�صاهم 
بور�صة �ملغرب. تاأ�ص�صت �ل�صركة يف عام 1984، وتركز ��صتثمار�تها يف 3 قطاعات حيوية، ت�صمل 

�ل�صياحة و�لتعدين وجتارة �ملو�د. 

 ال�شركات ال�شتثمارية

مز�رع �لعني لالإنتاج �حليو�ين 

دملا لال�صتثمار�ت �ل�صياحية 

نخيل �ملغرب و�لإمار�ت 

�إ�صمنت �ملغرب

�أبوظبي لال�صتثمار�ت �ل�صياحية 

�لظبي للتنمية �ملحدودة

�صركة �ت�صالت �ملغرب

�صركة رباب 
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ن�صبة �مل�صاهمة: %7.5 ن�صبة �مل�صاهمة: %23.3

ن�صبة �مل�صاهمة: %9.3

ن�صبة �مل�صاهمة: %15

ن�صبة �مل�صاهمة: %60

ال�شركات ال�شتثمارية تكملة

�صركة متخ�ص�صة يف �لتطوير �ل�صياحي يف �صمال مدينة �صو�صة �لو�قعة على بعد حو�يل 60 كلم 
جنوب تون�س �لعا�صمة، حيث �أن�صاأت جممعًا �صياحيًا متكاماًل يعد �صمن �لأكرب من نوعه يف تون�س، 
وي�صم فنادق وفيلل و�صقق ومر�صى ونادي للغولف ومر�فق ترفيهية �أخرى. وقد لعبت �ل�صركة على 

مدى �لعقود �لأربعة �ملا�صية دورً� بارزً� يف دعم �لقطاع �ل�صياحي يف تون�س.  

يقع مركز �ملوؤمتر�ت يف �لعا�صمة �لنم�صاوية  فيينا �لذي �فتتح �أبو�به يف عام 1987 كاأكرب مركز 
من نوعه يف �لنم�صا، وي�صم 24 قاعة موؤمتر�ت موزعة على �أربعة طو�بق، وما جمموعه 180 من 
غرف �لجتماعات و�ملكاتب، و5 �أجنحة و9 مطاعم. وت�صل �لطاقة �ل�صتيعابية للمركز �إىل نحو 
20،000 �صخ�س، كما ي�صم قاعات معار�س توفر �أكرث من 22،000 مرت مربع من م�صاحات 

�لعالمة  على  ح�صل  �أن  بعد  للبيئة  �صديق  موؤمتر�ت  مركز  �أول  لقب  �ملركز  نال  وقد  �لعر�س. 
من  �أكرث   2016 عام  خالل  �ملركز  و��صتقطب  �ملوؤمتر�ت.  ملر�كز  �لنم�صاوية  �لإيكولوجية 

90،000 ز�ئر دويل. 

تاأ�ص�صت �صركة �لإمار�ت وبنغالدي�س لال�صتثمار يف عام 1987 بهدف تعزيز �جلهود �مل�صرتكة بني 
وت�صعى  �جلانبني.  بني  �لقت�صادي  �لتعاون  وتطوير  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  ودولة  بنغالدي�س 
�ل�صركة �إىل �مل�صاهمة يف حتقيق �لنمو �لقت�صادي و�لجتماعي �مل�صتد�م يف بنغالدي�س، كما لعبت 
دورً�  فعاًل يف تطوير �مل�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة �لتي تعد �لعمود �لفقري لقت�صاد بنغالدي�س. 
وتركز �أعمال �ل�صركة على تقدمي �لقرو�س للموؤ�ص�صات �ل�صغرية �لتي تخدم قطاعات متنوعة يف 

�ملناطق �لريفية. 

�صركة تون�صية متخ�ص�صة يف بيع �ل�صيار�ت. ويتمثل ن�صاط �ل�صركة يف بيع �ل�صيار�ت �جلديدة من 
نوع »رينو« و»ني�صان« وتوفري قطع �لغيار وخدمات �ل�صيانة لها يف �ل�صوق �لتون�صي. وقد مت �إدر�ج 
�ل�صركة يف �صوق �لأور�ق �ملالية �لتون�صية يف عام 2006، كما �أنها تعد �أقدم وكيل لل�صيار�ت يف 

�ل�صوق �لتون�صي، حيث تعمل فيها منذ 1947 وتتمع مبكانة ر�ئدة يف �ل�صوق.  

وبيع  �إنتاج  يف  وتعمل  ُعمان  �صلطنة  مقرها  عامة  م�صاهمة  �صركة  هي  ري�صوت  �إ�صمنت  �صركة 
من  خمتلفة  �أنو�ع  وت�صوق  وتنتج  �ل�صلطنة،  يف  لالإ�صمنت  منتج  �أكرب  �ل�صركة  وتعد  �لإ�صمنت. 
�لإ�صمنت. ويقع م�صنعها �لرئي�صي يف �صاللة ولديها خم�س حمطات تخزين وتعبئة ثالث منها يف 
خا�صة  �صاللة  مدينة  وتطوير  تنمية  يف  ر�ئدً�  دورً�  �ل�صركة  لعبت  وقد  �ليمن.  يف  و�ثنني  عمان 
�أن  ري�صوت«  �إ�صمنت  »�صركة  ��صتطاعت  �لقوي،  �لبحري  �أ�صطولها  وبف�صل  عامة.  و�صلطنة عمان 
و�صرق  و�ليمن  عمان  جنوب  يف  و�ملجتمعات  �لقت�صادي  �لتطوير  يف  وم�صاهمتها  ن�صاطها  تو�صع 
�أفريقيا و�ملحيط �لهندي. وتعود �صر�كة �ل�صندوق مع �صركة ري�صوت لالإ�صمنت �إىل �صنو�ت تاأ�صي�س 

�ل�صركة.

مركز �ملوؤمتر�ت �لنم�صا�لدر��صات و�لتنمية ل�صو�صة �ل�صمالية

�لإمار�ت وبنغالدي�س لال�صتثمار

�ل�صبكة �لتون�صية لل�صيار�ت و�خلدمات

�إ�صمنت ري�صوت

ن�صبة �مل�صاهمة: %0.3

تاأ�ص�صت �صركة برتول �أبوظبي �لوطنية للتوزيع )�أدنوك للتوزيع( عام 1973 كاأول �صركة مملوكة 
حلكومة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تتوىل ت�صويق وتوزيع �ملنتجات و�خلدمات �لبرتولية يف دولة 
و�أكرثها  �لبرتولية  �ل�صركات  �أكرب  �إحدى  وباعتبارها  و�لعاملي.  �لإقليمي  �مل�صتوى  على  �لإمار�ت 
�بتكار� يف �ملنطقة، حتظى �أدنوك للتوزيع بال�صمعة و�لحرت�م نتيجة �جلودة �لفائقة و�لثقة �لتي 
�أ�صهمها  �إدر�ج   2017 تتمتع بها منتجاتها وخدماتها من قبل �لعمالء. و�أعلنت �ل�صركة يف عام 
لبدء �لتد�ول يف �صوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية، وتعترب من �لأ�صهم �لأكرث ن�صاطًا من حيث �حلجم 

و�لقيمة.

�أدنوك للتوزيع
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ن�صبة �مل�صاهمة �لقطاع �ل�صركة �لدولة
%4.6 �إت�صالت �صركة �إت�صالت �ملغرب  .1

�ملغرب
%82.8 �لقاب�صة رباب .2

%33.7 �ل�صياحية دملا لال�صتثمار�ت �ل�صياحية .3

%17 �ل�صياحية 4. نخيل �ملغرب و�لإمار�ت

%5.5 �ل�صناعة �إ�صمنت �ملغرب .5

%24.5 �لزر�عة و�لرثوة �ل�صمكية   مز�رع �لعني لالإنتاج �حليو�ين .6 دولة �لإمار�ت �لعربية 
0.3%�ملتحدة �لنفط و�لغاز 7.    �أدنوك للتوزيع

%100 �لقاب�صة �لظبي للتنمية �ملحدودة .8 �ل�صود�ن
%84.3 �ل�صياحة �أبوظبي لال�صتثمار�ت �ل�صياحية .9 م�صر
%60 �لقاب�صة �لإمار�ت وبنغالدي�س لال�صتثمار .10 بنغالدي�س

%32.3 �ل�صياحة �لدر��صات و�لتنمية ل�صو�صة �ل�صمالية .11 تون�س
%9.3 �ل�صيار�ت �ل�صبكة �لتون�صية لل�صيار�ت و�خلدمات .12

%15 �ل�صناعة �أ�صمنت ري�صوت .13 �صلطنة عمان
%7.5 �لعقار�ت  مركز �ملوؤمتر�ت   .14 �لنم�صا

ن�صبة �مل�صاهمة �ل�صركة �ملنطقة
%5 قو�درية كابيتال  .1 جنوب �صرق �آ�صيا

%6.5 �صندوق �أوريو�س .2

%11.9 �صندوق �لبنوك �لأفريقية  .3 �فريقيا
%2.9 �إيثو�س .4 جنوب �فريقيا

ن�صبة �مل�صاهمة: %11.9

ن�صبة �مل�صاهمة: %2.9

ن�صبة �مل�صاهمة: %5

ن�صبة �مل�صاهمة: %6.5

ا�شتثمارات �شندوق اأبوظبي للتنمية املحافظ ال�شتثمارية اخلا�شة

موؤ�ص�صات  مع  بالتعاون  �لأفريقية  �لبنوك  �صندوق  يف  بال�صتثمار  للتنمية  �أبوظبي  �صندوق  قام 
�لتمويل �لأخرى، بهدف �ل�صتثمار يف �لقطاع �ملايل يف دول جنوب �ل�صحر�ء �لكربى. وتتم �إد�رة 
�ملحفظة من قبل موؤ�ص�صة �لتمويل �لدولية �لتابعة ملجموعة �لبنك �لدويل. ويتمثل �لن�صاط �لرئي�صي 
�لنمو  حتفيز  بهدف  �أفريقيا  يف  �لنظامية  �لأهمية  ذ�ت  للم�صارف  �لدعم  تقدمي  يف  لل�صندوق 

�لقت�صادي وتوفري فر�س �لعمل ورفد �صوق �لعمل بفر�س جديدة. 

تعد »�إيثو�س« �إحدى �أكرب �ل�صركات جناحًا وخربة يف جمال �ل�صتثمار باملحافظ �خلا�صة يف جنوب 
�إقامة وتطوير �ملحافظ  26 عامًا يف  �أكرث من  �أفريقيا، وتتمتع بخرب�ت نوعية متميزة متتد �إىل 
�ل�صتثمارية. وتركز �ل�صركة ن�صاطها على متلك ح�ص�س م�صيطرة يف �صركات متو�صطة وكبرية، 
تتمتع باآفاق جيدة لال�صتفادة من �لنمو �لقت�صادي يف جنوب �أفريقيا، وتنفيذ ��صتثمار�ت لتو�صيع 

�أن�صطة وعمليات هذه �ل�صركات لتحقيق عائد�ت متميزة.

�صركة ��صتثمارية م�صتقلة تاأ�ص�صت يف عام 2008 ت�صتثمر يف �ملحافظ �خلا�صة �لتي تركز على 
قطاع �لرعاية �ل�صحية، وتدير �أ�صول ��صتثمارية تفوق قيمتها 1.4 مليار دولر.  وت�صعى �ملحفظة 
�ل�صحية،  بالرعاية  �لعالقة  �لفرعية ذ�ت  �لقطاعات  عالية �جلودة يف  �أ�صول  �ل�صتثمار يف  �إىل 
�ملحفظة على حتديد  و�صرتكز  بها.  �ملرتبطة  �ل�صحية  و�خلدمات  �لطبية  و�لتكنولوجيا  و�لعلوم، 
��صتثمار�ت  من   %65 ترتكز  حيث  �آ�صيا؛  يف  �ل�صحية  �لرعاية  قطاع  يف  قيمة  وحتقيق  وخلق 
�ملحفظة يف جنوب �صرق �آ�صيا مبا يف ذلك �أندوني�صيا، وتايالند، وفيتنام، و�لفلبني، وماليزيا فيما 

خ�ص�س ن�صبة 35% �ملتبقية لال�صتثمار يف جنوب �آ�صيا كالهند، و�صريالنكا، وبنغالدي�س. 

يف  �ل�صتثمار  يف  ناجحًا  �صجاًل  ومتتلك  �خلا�صة  �ملحافظ  �إد�رة  يف  تعمل  م�صتقلة  عاملية  �صركة 
يديرها  �لتي  �ل�صتثمار�ت  قيمة  وتبلغ  �لنا�صئة.  �لأ�صو�ق  يف  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �ل�صركات 
�ل�صندوق 230 مليون دولر �أمريكي. وت�صتهدف منطقة �آ�صيا مع �لرتكيز على �لبلد�ن �لتالية: 
تايلند، و�ندوني�صيا، وماليزيا، و�لفلبني، وفيتنام، وكمبوديا، ولو�س. وقد تاأ�ص�صت �ملحفظة حتت 
�إد�رة »�أوريو�س كابيتال« قبل �أن يتم �ل�صتحو�ذ عليها من قبل »جمموعة �أبر�ج كابيتال« يف عام 
�لنمو  معدلت  ذ�ت  �لأ�صو�ق  �صمن  �ملتو�صطة  �ل�صغرية  �ل�صركات  �ملحفظة  وت�صتهدف   .2012

�لقت�صادي �ملرتفعة يف منطقة �آ�صيا. 

�ملحافظ �ل�صتثمارية�صندوق �لبنوك �لأفريقية  

�ملحافظ �ل�صتثمارية �خلا�صة

�إيثو�س

قو�درية كابيتال

�صندوق �أوريو�س
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)�لزي  وهو  »زمد�ين«؟  �صر�ء  تريد  هل  �صيدي، 
�لن�صائي �لتقليدي يف بنغالدي�س( توجد لدينا ت�صكيلة 
خمتلفة«،  و�ألو�ن  تطريز  ذ�ت  ز�مد�ين  من  و��صعة 
�صنو�ت.  و10   8 بني  ما  عمره  يرت�وح  �صبي  �صاألني 
وكنت ب�صحبة »�أخرت«، �ملدير �ملحلي ملوؤ�ص�صة »دي�صا« 
لتمويل �مل�صاريع �ل�صغرية، وكان �ل�صبي حري�صًا على 

�إح�صارنا �إىل متجره �لذي يبيع ز�مد�ين. 

على  تدلني  �أن  ميكنك  هل  مبت�صمًا،  �ل�صبي  �صاألت 
م�صتف�صرً�  علي  �ل�صبي  »رد  و»حبيب«؟  »رينا«  منزل 
و  رينا«  »�لعمة  تق�صد  »هل  عينّي  يف  عينيه  ومرّكزً� 
معي«،  »تعالو�  علي:  لريد  »نعم«،  قلت  باري«؟  »مال 

فذهبنا معه دون �أن ن�صتكمل �حلديث.

وكنا يف »�صونارجاون ز�مد�ين بايل«، مركز �صناعة �لزي �لن�صائي �لتقليدي » حيث نالت �لقرية �صهرتها �لعاملية من �صناعة هذ� �لنوع من 
�إىل »رينا«، وهي م�صممة  �ل�صاري �لذي يتم تطريزه يدويًا لعدة قرون ويتميز بت�صاميم جميلة تلفت �لأنظار. وكانت مهمتنا هي �لتحدث 

معروفة يف تطريز »ز�مد�ين« يف هذه �ملنطقة.

ميتلك كل منزل يف هذه �لقرية نوع ز�مد�ين خا�س به، وميكن م�صاهدة جميع �أع�صاء �لأ�صرة يف هذه �ملنازل م�صغولني باأعمال قطع وتلوين 
وخياطة ز�مد�ين وغريها من �لأعمال ذ�ت �ل�صلة. وحينما و�صلنا �إىل منزل مبني من �ألو�ح �ل�صفيح، خرجت �مر�أة يبلغ عمرها حو�يل 40 
عامًا وبادر �أخرت بتعريفنا بها: »هي ع�صوتنا يف موؤ�ص�صة »دي�صا« وم�صهورة هنا يف ت�صينع زمد�ين. ��صتقبلتنا رينا وزوجها ورتبت لنا �ملكان 

لنجل�س معا، و�صرحنا لهما طبيعة زيارتنا و�لغر�س منها. 

»نعلم �أنك تقومني بعمل ر�ئع يف �صنع ز�مد�ين، ونحن هنا �ليوم ل�صماع ق�صتك. نريد �أن نعرف كيف بد�أت �أعمالك، و�لطريقة �لتي تديرين 
بها مبيعاتك، وما هي خطتك �مل�صتقبلية وغريها. تبادلت رينا وزوجها �لنظرة و�ل�صعادة تغمر وجههما، وقالت لنا دون �أي تردد حول فرت�ت 
�ل�صعود و�لهبوط يف �أعمالهم. مل تكن لدينا �أي فر�صة لتعلم ز�مد�ين من عائلتنا مثل �لكثريين هنا، حيث بد�أ زوجي يف تعلم حياكة �أثو�ب 
�آلة و�حدة فقط. تعلم جتارة زمد�ين يف غ�صون عامني، ويف �لبد�ية، كنت  12 عاما، وبد�أ حياته �ملهنية مع  )ز�مد�ين( يف كازيباري قبل 

�أ�صاعده يف �لتلوين وقطع �ل�صال�صل، وترتيب �ملعد�ت.

تدريجيًا تعلمت �أنا �أي�صا هذه �حلرفة، وبد�أت �أعمالنا تزدهر، فا�صرتينا �صتة �آلت، ووظفنا 8 حرفيني ماهرين. ولدينا �لآن �لقدرة على �إنتاج 
7 �إىل 8 �صاري زمد�ين يف �ل�صبوع �لو�حد. فقبل �أربع �صنو�ت كنا نعي�س �أزمة �قت�صادية وبد� م�صتقبل �أعمالنا جمهول، فتحدثت مع جارتنا 

�صهيد�با و�ن�صممت �إىل جمعية �لن�صاء �لعامالت يف موؤ�ص�صة بورغاون �لتابعة لـ«دي�صا«. 

بد�أت �لدخار بينما كنت �أعمل معهم و�قرت�صت منهم 10,000 تاكا، ز�د مبلغ �لقر�س تدريجيا حتى و�صل �إىل 60,000 تاكا مما �أتاح 
لنا �لفر�صة لزيادة �ل�صتثمار يف �أعمالنا. نبيع منتجاتنا بانتظام يف �صوق دمير� هات، كما يجمع �لتجار ب�صائعنا من �ملنزل مبا�صرة ويدفعون 
لنا �لثمن نقدً�. ويعمل لدينا حاليا 8 موظفني د�ئمني وميكننا �أن ننتج ما بني 20 �إىل 30 �صاري �صهريًا. مع حت�صن و�صعنا �لقت�صادي حاليًا 

نريد �أن يح�صل �أطفالنا تعليم عايل.

�ل�صاري  و�ألو�ن  تاكا. وقد مل�صنا يف ت�صاميم  �ألف  �آلف و50   5 �أ�صعارها ما بني  �لتي ترت�وح  لنا رينا بع�س من منتجاتها  ��صتعر�صت  كما 
»ز�مد�ين« �لتي يطرزها رينا وزوجها حبهما للعمل و�ملثابرة و�لإبد�ع و�أحالمها يف بناء م�صتقبل �أف�صل لأولدهم. 
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