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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 الرامية لتمكين الدول 
النامية من االرتقاء بأداء اقتصاداتها وتحقيق تنمية مستدامة باالعتماد إلى 

الموارد الطبيعية والمزايا النسبية التي تتمتع بها، على االهتمام بقطاع 
الصناعة والتعدين، وخاصة في الدول التي تشكل فيها الموارد الطبيعية 

مصدرًا رئيسيا لإليرادات من العمالت الصعبة، ونشاطًا تعمل به شرائح واسعة 
من السكان.

فعلى الرغم من تمتع بعض الدول النامية باحتياطيات كبيرة من المواد 
الخام والمعادن، فإن مشاكل رئيسية مرتبطة بمحدودية استثمارات التطوير 

واالستغالل، ظل يحول دون تمكن غالبية هذه الدول من تحقيق االستغالل 
األمثل لمواردها الطبيعية، األمر الذي أثر سلبًا على إنتاجها وآفاق تعزيز 

الصادرات منها وبالتالي على إيراداتها من العمالت الصعبة.

ومن هنا جاء اهتمام الصندوق بدعم قطاع الصناعة والتعدين، الذي استأثر 
بنسبة 6% من إجمالي تمويالت الصندوق، حيث ساهم في تمويل 43 من 

مشاريع الصناعة والتعدين بقيمة اجمالية بلغت 5 مليار درهم في 22 دولة.

دعم صندوق أبوظبي للتنمية قطاع الصناعة والتعدين ال يقتصر على 
التمويالت المباشرة ضمن القطاع نفسه، وإنما يشمل أيضًا االستثمار في 

شركات منتقاة في مجال الصناعة والتعدين في الدول النامية، إلى جانب 
الدعم غير المباشر المتمثل في المشاريع التي ينفذها الصندوق في 

قطاعات البنى األساسية، مثل شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانْى 
والماء والكهرباء، والتي تلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات قطاع الصناعة 

والتعدين من الطاقة وتسهيل نقل المنتجات لألسواق المحلية والخارجية، 
وبالتالي تعزيز جاذبية االستثمار بالقطاع، وزيادة اإلنتاج المحلي والصادرات. 

ويعكس اهتمام الصندوق بقطاع الصناعة والتعدين حرصه على دعم 
الجهود العالمية الرامية لتحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة التي أطلقتها 

األمم المتحدة من خالل دعم الجهود التي تبذلها الدول النامية لتنويع 
بنيتها االقتصادية وتحقيق االستغالل األمثل للمواد الخام لتحقيق قيمة 

مضافة عالية، وتعزيز اإلنتاج الوطني لتوفير احتياجات األسواق المحلية وزيادة 
إيرادات الصادرات ومكافحة الفقر من خالل توفير فرص عمل جديدة تماشيًا مع 

خططها الرامية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

تنمية قطاع الصناعة والتعدين

22
دولة مستفيدة

43
مشروعًا تنمويًا 

6
مصانع إلنتاج مواد البناء 

5
مليار درهم إجمالي التمويالت

%6
من إجمالي تمويالت الصندوق

8
مصانع إلنتاج المواد 

الغذائية

6
مصانع إلنتاج المنتجات 

البتروكيماوية 

30
مصنعًا لمختلف 

الصناعات اإلنتاجية

دعم صندوق أبوظبي للتنمية قطاع 
الصناعة والتعدين ال يقتصر على 

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

في مجال الصناعة والتعدين.

تحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة في مجال 
الصناعة والنمو االقتصادي

التأثير على قطاع الصناعة والتعدين
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أبرز مشاريع الصناعة والتعدين
بقطاع  بتمويلها  الصنــدوق  قام  التي  المشـروعات  طبيـعة  تباينـت 
اإلسمنت  صناعة  مشاريع  بين  النامية،  الدول  في  والتعدين  الصناعة 

ضمن  حيوية  شركات  في  بحصص  االستثمار  جانب  إلى  والغاز  والنفط 
المغربية  رباب  شــركة  في   %82.8 بنسـبة  المسـاهمة  منها  القطـاع 

والمساهمة  التعدين،  أبرزها  من  عدة  قطاعات  في  أسهما  تملك  التي 
في   %15 بنسبة  والمساهمة  المغرب،  اسمنت  شركة  في   %5.1 بنسبة 

عمان. في  ريسوت  اسمنت  شركة 

الدول العربيةالدول ا�سيوية

4,562 مليون 
درهم

مليون 
درهم الدول ا�فريقية 313

مليون 
درهم 105

أوربا وأمريكا الالتينية

مليون 
درهم 98

مشروع29

مشاريع7

مشروع1

مشاريع6

التوزيع الجغرافي لمشاريع الصناعة والتعدين
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مشاريع الصناعة والتعدين

3,000
طن طاقة يومية إلنتاج 

حامض الكبريت

مصنع االسمدة 
الفوسفاتية

يهدف مصنع االسمدة الفوسفاتية في األردن إلى 
دعم القطاع الزراعي بشكل عام والقطاع التجاري 
بشكل خاص وذلك بتوفير األسمدة الفوسفاتية 

والتي تساهم في زيادة اإلنتاج الزراعي وتحسينه مما 
يساهم في تنشيط الحركة االقتصادية في البالد.

األردن

3,300

8.5

عدد الموظفين في المصنع 

مليون طن الطاقة اإلنتاجية سنويًا

1,000
طن طاقة يومية 

إلنتاج الفسفور

واحد من أكبر مجمعات األسمدة 
الفوسفاتية في الشرق األوسط

19
مليون درهم قيمة التمويل



11 10

مصنع أسيخ 
الصلب

يهدف مشروع مصنع أسياخ الصلب الذي تم تمويله 
عام 1977 إلى دعم القطاع الصناعي في موريتانيا من 

خالل استغالل تنوع الثروات المعدنية التي تمتلكها 
مما يسهم في زيادة ناتج الدخل القومي وبالتالي 

تطور البلد ونموها.

موريتانيا

12,000
طن سنويا من الصلب السائل

10,000
طن سنويا إلنتاج حديد

توفير فرص عمل للشعب الموريتاني

16
مليون درهم قيمة التمويل
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اســـــتهدف مشروع مصنع شـــــيتا كونغ لسماد اليوريا 
الـــــذي قام صندوق أبوظبـــــي للتنمية بتمويل كامل 

كلفته اإلنشـــــائية لدعـــــم القطاعين الصناعي والزراعي 
فـــــي جمهورية بنغالديش، حيث تم إنشـــــاء مصنع 

متكامل لســـــماد األمونيا واليوريا في مدينة شـــــيتا 
ببنغالديش.  كونغ 

مصنع شيتا كونغ 
لسماد اليوريا

بنغالديش

1,000
طن سنويا من األمونيا

1,700
طن سنويا من اليوريا

دعم القطاع الزراعي والصناعي 
توفير العديد من فرص العمل 

85
مليون درهم قيمة التمويل
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قام صندوق أبوظبي للتنمية في عام 1974، وفي 
إطار دعمه لعملية التنمية في مصر بشكل عام، 

وتطور القطاع الزراعي والصناعي بشكل خاص، 
بتمويل مشروع مصنع سماد طلخا الذي يتكون 

من وحدة نشادر، وحدة يوريا ووحدات مختلفة 
للخدمات، بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي من األسمدة 

النيتروجينية. 

مصنع سماد طلخا
مصر

249,000
طن سنويا من السماد 
النيتروجيني )اليوريا(

360
طن يوميًا إنتاج األمونيا

500
طن يوميًا إنتاج 
السماد السائل 

المساهمة بنمو وتطور 
القطاعين الزراعي والصناعي

58.4
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




