
االكتفاء الذايتالصناعات األساسية اليت تسهم يف حتقيق



تفاصيل املشروع
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اهلدف 

الشركاء 
جني االسرتاتي

تعزيز منظومة اإلكتفاء الذايت يف املنتجات األساسية •
استقطاب استثمارات جديدة •
تطوير صناعات أساسية قائمة •

هيئة الزراعة والسالمة الغذائية ، ودائرة الصحة، ودائرة الطاقة وحديد األمارات و اإلمارات العاملية لإلملونيوم وشركة أركان  •
مكتب أبوظيب لألستثمار •
شركة أبوظيب التنموية القابضة •

نبذة عن 
املشروع 

لى مستوى األمارة  يف مشروع الصناعات األساسية اليت تسهم يف حتقيق اإلكتفاء الذايت يهدف اىل حتديد جماالت االستثمار الصناعي احمللي ع•
مة كاحلديد لصناعات اهلاالقطاعات الرئيسية احملددة وهي قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الصناعات الطبية وقطاع الصناعات املساندة إلنتاج الطاقة و ا

.واألملونيوم واألمسنت

األثر 
املتوقع 

للمشروع 

االحتياجات احملليةتغطي توفري جمموعة كافية من الصناعات االساسية •
.يف فرتة االزمات والكوارثاملتغرية منتجات صناعية حملية كافية لتغطي االحتياجات املدنية توفري •
تطوير صناعات قائمة لتلبية اإلحتياجات احمللية •
جماالت استثمارية جديدةخلق •
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الصناعات األساسية اجملاالت االستثمارية يف 

نتاجالمجاالت االستثمارية المساندة إل

والمياةالطاقة

صناعة االنظمة اإللكترونية لمراقبة إستهالك المياة 

والكهرباء  

اج صناعة االلواح الشمسية والبطاريات الداخلة في إنت

الطاقة الكهربائية النظيفة 

صناعة مضخات المياة متعددة االحجام 

والمياة صناعة قطع الغيار الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائة

صناعة  أجهزة مراقبة إلكترونية لمحطات الطاقة 

صناعة وحدة التغذية الحلقية

وتوصيالتهاالمقابس صناعة 

صناعة المحطات الفرعية

المقوم الكهربائيصناعة 

ية المجاالت االستثمارية في الصناعات الطب

للعينصناعة مستحضرات 

مستنشقاتصناعة 

صناعة المستحضرات عقيمة  

الطبية صناعة القفازات

واألغطية ذات االستخدام الواحد األلبسة صناعة 

(face shield)طبية وأقنعة وقائية للوجه صناعة نظارات

التنفس الصناعي و آالت الشفطصناعة معدات 

ريو المنظاصناعة االنابيب 

معدات مراقبة المؤشرات الحيويةوأجهزة صناعة 

درجة مئوية( -٨٠الى -٢٠)ةفظاحالطبية الثالجات الصناعة 

فحصالمختبرات و معدات الصناعة  معدات 

صناعة معدات وأدوات جراحية

الشفط صناعة أجهزة 

الحرارة صناعة موازين 

المجاالت االستثمارية في الصناعات 

الغذائبة 

.  واءمشاريع الحفاظ على الطعام باستخدام عملية شفط اله

ت مصنع تجفيف  المواد الغذائية كالفواكه و الخضراوا

واللحوم 

اعة صن)تحويلية للتمورالبذور صناعات إنتاج ومعالجة

(  خميرة الخبز

(  صناعة خميرة الخبز)صناعات تحويلية للتمور

(صناعة أغذية أطفال)صناعات تحويلية للتمور

(مادة معالجة لسوس النخل)الكيرمون صناعة 

(إنتاج البروتين)صناعات تحويلية للتمور

.من مخلفات الطعام الحيوانات صناعة األعالف 
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تصنيف المجاالت االستثمارية الجديدة

31
مجال استثماري جديد  

في الصناعات األساسية 



شكرا
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