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المقدمة: 

تعتبر إمارة أبوظبي مركز§ عالمي¥ واثق¥ لبناء وازدهار ا�عمال، ومن ضمن أسرع العواصم العربية 
ترسيخ  من  وجيزة  فترة  خالل  استطاعت  حيث  المستدام،  االستثمار  قطاع  في  نمو§  والعالمية 
مكانتها كمتصدٍر رئيسي لمؤشرات التنافسية العالمية في الكثير من القطاعات السيما قطاعي 
الزراعة والغذاء، حيث أوضحت نتائج تقرير االستثمار ا�جنبي المباشر العالمي الصادر للعام 2019 أن 
دولة اµمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في العام 2018 تصل قيمتها إلى 10.4 مليار دوالر 
ا�جنبية  االستثمارات  إجمالي  من   %36 على  مستحوذة  عربي¥  ا�ولى  المرتبة  لتتصدر  أمريكي، 
المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية، والمرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب آسيا، 
هذه  إلى  الواردة  المباشر  ا�جنبي  االستثمار  تدفقات  إجمالي  من   %33.4 نحو  على  مستحوذة 
المنطقة، وهذا يؤكد ثقة المستثمرين العالميين في كفاءة وجودة مناخ ا�عمال بالدولة، كما أنها 

ترسخ المكانة الريادية التي باتت تحتلها دولة اµمارات كوجهة إقليمية رئيسية لالستثمار.

يستعرض دليل االستثمار الزراعي في إمارة أبوظبي الذي قامت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة 
الغذائية بإعداده بعض¥ من الحقائق والنتائج التي حققتها اµمارة خالل الفترة ا�خيرة باعتبارها ركائز 
ا�عمال  الحتضان  ا�مثل  المكان  منها  تجعل  والتي  الزراعي،  االستثمار  لتحفيز  ا�همية  بالغة 
وا�نشطة االستثمارية في المجاالت الزراعية والغذائية وتطويرها والتوسع بها، كما يعتبر خارطة 
توجيهية مهمة جدا الستشراف واقع السوق الزراعي في إمارة أبوظبي والتعرف على مالمح وفرص 
االستثمار وأهم الُممكنات التي تجعل من أبوظبي المحطة ا�مثل لبناء شراكات استثمارية واعدة 
وأكثر طموح¥ مع القطاع الحكومي، إضافة إلى ذلك تعتبر هذه الخارطة بمثابة بوصلة إرشادية �برز 
قطاعات االستثمار الزراعي والغذائي غير المشبعة في السوق المحلي والتي يشهد الطلب عليها 

إقباالً متسارع¥ في ضوء النمو السريع الذي تشهده إمارة أبوظبي في كافة القطاعات.
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شهدت إمارة أبوظبي على مدى العقود القليلة الماضية تطورات 
اقتصادية سريعة غيرت من مالمحها إلى حد كبير، ويرجع الفضل 
والمبادئ  الحكيمة  قيادتنا  إلى  الُمذهلة  التغيرات  هذه  في 
زايد  الشيخ  المؤسس  الوالد  رسمها  التي  ا�ساسية  التوجيهية 
بن سلطان آل نهيان رحمة اللـه والتي يأتي على رأس أولوياتها 

تحسين حياة اµنسان واالرتقاء بها.

للزراعة  أبوظبي  هيئة  إنشاء  جاء  التوجهات  لهذه  وتعزيز§ 
عمليا  إطار§  وتشكل  مسؤولة  جهة  لتكون  الغذائية  والسالمة 
التطور  أهداف   لتحقيق  الالزمة  الشروط  كافة  توفير  على  يحفز 

والنمو واالستدامة في المجال الزراعي والصناعات الغذائية ا�مر 

إدارة  عملت  التوجه  لهذا  ودعم¥  وازدهارها.  اµمارة  نمو  تحقيق  يدعم  أن  شأنه  من  الذي 
االستثمار في الهيئة على إعداد دليل االستثمار الزراعي في إمارة أبوظبي – الذي نضعه بين 
أيديكم اليوم – كأداة تمكنكم من التعرف على مجموعة من الخيارات االستثمارية الُمختلفة 
بما  االستفادة منها  الُمتصلة بكيفية  اµرشادات  ُحزمة من  إلى  إضافة  اµمارة،  والُمتاحة في 
يحفز حيوية االستثمارات وفعاليتها في أبوظبي ويعود بالنفع على الجميع ويحقق القيمة 
من  لمجموعة  عرض  خالل  من  سواء  حد  على  والُمستثمرين  للدولة  الُمضافة  االقتصادية 

الفرص االستثمارية الُمتاحة. 

إننا في هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية نسعى دائم¥ إلى تمتين عالقاتنا مع جميع 
الشركاء المعنيين باµسهام في تحقيق نمو واستدامة القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، 
وندرك تمام¥ – في الوقت نفسه – أن تطلعات قيادتنا كبيرة، ولذا تحدونا الرغبة دائم¥ في 
بلوغ ُمستويات جديدة من التميز مع حرصنا الدائم على احترام ثقافتنا واالعتزاز بمبادئنا 

التي أرسى دعائمها مؤسسو هذا الوطن.  

سعادة سعيد البحري
سالم العامري

مدير عام
هيئة أبوظبي للزراعة

والسالمة الغذائية
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أهداف الدليل

يهدف هذا الدليل إلى:
 

1. عرض حوافز االستثمار
2. تحديد مجاالت ومعلومات للُمستثمرين عن فرص االستثمار  

3. توفير معلومات بشأن تنظيم وتشجيع االستثمار الزراعي في إمارة أبوظبي
4. تعريف الُمستثمر بالتشريعات والقوانين الخاصة باالستثمار الزراعي في إمارة أبوظبي 

5. عرض شراكة االستثمار مع هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية.
6. تعريف الُمستثمر بمجاالت عمل هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية.

7. إرشاد الُمستثمرين نحو إجراءات االستثمار والترخيص
8. تعريف الُمستثمر بالشركاء االستراتيجيين 
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محفزات االستثمار:   

تقدم هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية ُحزمة من الحوافز لكافة الباحثين عن فرص استثمارية حقيقية في القطاع 

الزراعي والصناعات الغذائية في إمارة أبوظبي، حيث تسعى الهيئة لخلق شراكات جديدة مع المستثمرين من أجل تعزيز 

واستدامة سالسل الغذاء في إمارة أبوظبي عبر التنوع في االستثمارات الزراعية، ويمكن للهيئة النظر بتقديم حزمة حوافز 

للُمستثمرين في القطاع الزراعي في حال مطابقة المشروع لمعايير االستثمار. ومن هذه المعايير: 

وعند تطابق هذه المعايير مع المشروع االستثماري يمكن للهيئة أن تعمل على :
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ُمساهمة المشروع في دعم منظومة ا�من الغذائي.

دعم المشروع لصغار الُمنتجين.

استخدام المشروع بعض ُمدخالت اµنتاج ذات المنشأ المحلي (الصناعات المحلية الُمكملة).

استخدام التقنيات الُمتقدمة.

أن يكون المشروع من ضمن أولويات اµستثمار في الهيئة.

 مساحة المشروع

موقع المشروع (أبوظبي - العين - المنطقة الغربية)

حجم اµستثمار الكلي للمشروع

مدى توفر الُبنية التحتية في موقع المشروع

فيما اذا كان يتم تصدير جزء من الُمنتج النهائي خارج الدولة.

قيمة تنافسية الستئجار  ا�راضي وا�صول االستثمارية. 

تقديم المشورة الفنية واµدارية وتسريع وتسهيل الحصول على الخدمات والموافقات الحكومية.

توفير بيانات معتمدة ودقيقة عن القطاع الزراعي.

إتاحة الفرصة للُمستثمر في اµطالع والحصول على العديد من دراسات وأبحاث.

السوق عن مختلف القطاعات الزراعية والغذائية. 
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فرص االستثمار الزراعي (النباتي والحيواني والسمكي) 
والصناعات الغذائية في إمارة أبوظبي 

1.فرص االستثمار في الثروة النباتية
1. مختبرات الزراعة النسيجية، مثل: إنتاج فسائل النخيل، 

إنتاج أشتال ا�شجار والنباتات 
التكنولوجيا  بإستخدام  الزراعية  المحاصيل  إنتاج   .2

الُمتقدمة، مشاريع اµنتاج النباتي العضوية 
3. إنتاج وبيع حبوب لقاح النخيل

إنتاج  مشاريع  (المناحل)،  النحل  عسل  وبيع  إنتاج   .4
العسل العضوي

4. فرص االستثمار في المجال الصناعي
1. مراكز تجميع وتصنيع وإنتاج ا�لبان وا�جبان والحليب 
صناعات  واµبل)،  والماعز  الضأن  حليب  (من  الُمجفف 

ُمنتجات الحليب العضوية 
زيوت  الحيوي،  الوقود  إنتاج  مثل:  الطحالب،  زراعة   .2

الطعام، الصناعات الدوائية، ُمضافات ا�غذية الحيوانية
3. صناعة ا�مصال وا�دوية البيطرية (مواشي – دواجن – 
ا�جنة،  ونقل  االصطناعي  التلقيح  مراكز  مثل:  أسماك) 

المختبرات البيطرية 
4. صناعة تجفيف وتجميد الخضار

5. صناعات تحويلية للتمور  مثل: إنتاج أعالف الحيوانات ، 
خميرة الخبز ، أغذية ا�طفال والحلويات ، القهوة ، السماد 
العضوي ، السكر والبروتين ،الكحول الطبية، الكرمون، 

إنتاج البوليمرات الحيوية القابلة للتحلل، بودرة التمر. 
6. صناعة المخلفات الخضراء والنفايات الغذائية

7. إنتاج وتصنيع البذور (مثال: تقاوي البطاطس)
8. مصانع فرز وتعبئة الخضروات والفواكه 

9. مصانع لعمليات ما بعد الحصاد، مثل: تبريد وتخزين 
وتجهيز الُمنتجات والمحاصيل الزراعية

10. إنتاج وبيع حبوب لقاح النخيل
11. صناعات µستغالل الُمنتجات الثانوية للثروة الحيوانية، 
 – بيرغر   – (سجق  اللحوم  ُمنتجات  لتجهيز  مصنع  مثل: 

نقانق، إلخ)، مصنع لتجهيز أغذية الحيوانات ا�ليفة.

3. فرص االستثمار  في ا�صول التجارية
1.إنشاء مجمعات ومراكز تسويق

الصناعات والمنتجات الغذائية والمستلزمات الزراعية
2.إنشاء أسواق تخصصية (نباتية وحيوانية)

2. فرص االستثمار  في مجال الثروة الحيوانية 
1. الثروة السمكية، مثل: مزرعة إنتاج ا�صبعيات – مزرعة 
منتجات  لتجهيز  مصنع   – والقشريات  ا�سماك  µنتاج 
السمكية،  ا�عالف  تصنيع  والمملحة –  المجففة   اµسماك 

مشاريع اµنتاج السمكي العضوية
تربية  مزارع  مثل:  السالالت،  وتحسين  الحيواني  اµنتاج   .2
أبقار،  جمال،  (أغنام،  للغذاء  الُمنتجة  الحيوانات  وتسمين 

دواجن، أرانب، غزالن، بط، نعام).

تضع الهيئة استراتيجية تخصصية تضمن تحقيق معايير االستدامة لالستثمارات الزراعية والغذائية في إمارة 
القطاع  واعدة الستدامة  استثمارية  وإيجاد فرص  االستثمار  الحد من مخاطر  إلى  أبوظبي، تهدف من خاللها 
µدخال  المباشرة  ا�جنبية  االستثمارات  وجذب  الغذائي،  التصنيع  وقطاع  والحيواني  النباتي  بشقيه  الزراعي 
الدراسات  في  والبحثية  ا�كاديمية  المؤسسات  وإشراك  المستهدفة،  القطاعات،  في  المتقدمة  التكنولوجيا 
الدراسات  المحلي من خالل  السوق  احتياجات  المثلى والتي تحددها  المستثمر نحو فرص االستثمار  لتوجيه 
الهيئة على جذب وتوطين اµستثمار في  بالتعاون مع شركائها االستراتيجيين، وُتركز  الهيئة  التي تجريها 

أربعة قطاعات رئيسية تشمل 17 مجال إستثماري وهي كالتالي:
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مكتب االستثمار- هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

تحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، من خالل إدارة االستثمار التابع لها، على تحفيز رؤوس ا�موال 
والصناعات  الغذائي  ا�من  منظومة  تعزيز  في  تساهم  التي  المشاريع  في  لالستثمار  والخارجية  المحلية 
إدارة  وتعمل  الخاص.  القطاع  مع  والشراكة  والحيواني  النباتي  بشقية  الزراعي  القطاع  واستدامة  الغذائية 
االستثمار على تعريف الشركاء والمستثمرين على الفرص االستثمارية المتاحة والترويج لها بهدف إيجاد فرص 
استثمارية محلية لتنميتها من خالل "الدخول في شراكات وإستثمارات مع صناديق االستثمار والمستثمرين 
والقطاع الخاص في مجاالت عمل الهيئة واµشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بها والتأكد من مواءمتها 

مع التوجهات الحكومية" 

وتهدف إدارة  االستثمار من خالل استراتيجيته إلى:
1) الُمساهمة في تنمية القطاع الزراعي والغذائي 

2) تعزيز الشراكات االستثمارية في مجال الزراعة والغذاء

ولتحقيق هذه ا�هداف تقوم إدارة اµستثمار بالمهام التالية: 
- التنسيق مع مكتب أبوظبي لالستثمار لتهيئة المناخ االستثماري في أبوظبي وتوحيد الجهود الحكومية 

في دعم وجذب االستثمارات. 
- تشجيع االستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الزراعة والغذاء في أبوظبي. 

ديمومة  وا�جنبي وضمان  المحلي  االستثمار  الى تشجيع  تهدف  التي  االستثمارية  والبرامج  الخطط  إعداد   -
المناخ االستثماري وتعزيزه.

لÙمارة  والترويج  االستراتيجيين،  الشركاء  جميع  مع  بالتنسيق  المحلي  االستثمار  منظومة  وتنمية  تطوير   -
كوجهة جاذبة لالستثمارات ا�جنبية في المجال الزراعي والصناعات الغذائية. 

- وضع خطة لتنمية وترويج اµستثمار في القطاع الزراعي والغذائي
- متابعة وتقييم المؤشرات ذات العالقة باالستثمار المحلي وا�جنبي في اµمارة .

- تمثيل الهيئة وإمارة أبوظبي في الفعاليات المحلية والدولية المتعلقة باالستثمار الزراعي والغذائي.
- اقتراح المزايا والحوافز واµعفاءات المناسبة لÚنشطة االستثمارية بهدف جذب وتوطين االستثمار .
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4. فرص االستثمار في المجال الصناعي
1. مراكز تجميع وتصنيع وإنتاج ا�لبان وا�جبان والحليب 
صناعات  واµبل)،  والماعز  الضأن  حليب  (من  الُمجفف 

ُمنتجات الحليب العضوية 
زيوت  الحيوي،  الوقود  إنتاج  مثل:  الطحالب،  زراعة   .2

الطعام، الصناعات الدوائية، ُمضافات ا�غذية الحيوانية
3. صناعة ا�مصال وا�دوية البيطرية (مواشي – دواجن – 
ا�جنة،  ونقل  االصطناعي  التلقيح  مراكز  مثل:  أسماك) 

المختبرات البيطرية 
4. صناعة تجفيف وتجميد الخضار

5. صناعات تحويلية للتمور  مثل: إنتاج أعالف الحيوانات ، 
خميرة الخبز ، أغذية ا�طفال والحلويات ، القهوة ، السماد 
العضوي ، السكر والبروتين ،الكحول الطبية، الكرمون، 

إنتاج البوليمرات الحيوية القابلة للتحلل، بودرة التمر. 
6. صناعة المخلفات الخضراء والنفايات الغذائية

7. إنتاج وتصنيع البذور (مثال: تقاوي البطاطس)
8. مصانع فرز وتعبئة الخضروات والفواكه 

9. مصانع لعمليات ما بعد الحصاد، مثل: تبريد وتخزين 
وتجهيز الُمنتجات والمحاصيل الزراعية

10. إنتاج وبيع حبوب لقاح النخيل
11. صناعات µستغالل الُمنتجات الثانوية للثروة الحيوانية، 
 – بيرغر   – (سجق  اللحوم  ُمنتجات  لتجهيز  مصنع  مثل: 

نقانق، إلخ)، مصنع لتجهيز أغذية الحيوانات ا�ليفة.

3. فرص االستثمار  في ا�صول التجارية
1.إنشاء مجمعات ومراكز تسويق

الصناعات والمنتجات الغذائية والمستلزمات الزراعية
2.إنشاء أسواق تخصصية (نباتية وحيوانية)

رحلة شراكة االستثمار

تقديم طلب 
مشروع 

االستثمار 
للهيئة

دراسة 
وتقييم 

المشروع 

إعتماد لجنة 
االستثمار

تخصيص 
ا�صول 

الحصول على 
االعتمادات 

الالزمة

توقيع العقد

استخراج 
التراخيص

البدء 
بالمشروع

1

2

3
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ُمستندات وُمتطلبات المشاريع االستثمارية 

• عر ض فكرة المشروع
• تقديم التصميم (ا�ولي) الُمقترح للمشروع
• تقديم دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع 

نوع الشراكة واالشتراطات 

ا�سعار
يدفع الُمستثمر رسوم المساطحة إلى حكومة أبوظبي بصفة سنوية خالل مدة عمل المشروع، وقد تكون 
الرسوم ثابتة أو متغيرة (كنسبة من اµيرادات) أو كالهما بحسب الغرض من المشروع، ويتم التفاوض على 
الرسوم في كل حالة على حدة وقد تختلف بحسب اختالف المشاريع ذات المنفعة االقتصادية وخاصة التي 
حيث  عام،  بشكل  االستثمار  معايير  مع  وتتماشى  الغذائي  ا�من  منظومة  وتخدم  الهيئة  توجهات  توائم 
يمكن أن ُتحظى هذه المشاريع بأسعار تفضيلية ويتمثل الهدف من ا�سعار التفضيلية في دعم التوجهات 
االستراتيجية لهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية في تنمية القطاع الزراعي والغذائي وتعزيز الشراكات 

االستثمارية في مجال الزراعة والغذاء. 

القوانين ذات العالقة (ا�طر القانونية)
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن االستثمار ا�جنبي المباشر.

- قانون إنشاء الهيئة رقم (7) لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية.
- قانون رقم ١ لسنة 2019 بإنشاء مكتب أبوظبي لالستثمار .

- قانون الُمشتريات والعقود 
- دليل الشراكات االستثمارية في أبوظبي لدائرة البلديات والنقل.

- تنظيم المسافات بين مزارع اµنتاج الحيواني
9

1)  عقود ُمساطحة 
لمواطنين  بالكامل  مملوكة  شركة  عن  عبارة  الُمستثمر 
إماراتيين وُمرخصة في دولة اµمارات العربية المتحدة. مدة 
عام¥،   50 من  وأقل  أعوام   10 من  أكثر  الُمساطحة:  عقد 
ويتولى الُمستثمر تطوير ا�رض وضخ إستثمارات رأسمالية. 

2)  عقود إيجار
الُمستثمر عبارة عن شركة ُمرخصة في 
ومدة  المتحدة  العربية  اµمارات  دولة 

المشروع أقل من 10 أعوام. 
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• عر ض فكرة المشروع
• تقديم التصميم (ا�ولي) الُمقترح للمشروع
• تقديم دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع 

نوع الشراكة واالشتراطات 

ا�سعار
يدفع الُمستثمر رسوم المساطحة إلى حكومة أبوظبي بصفة سنوية خالل مدة عمل المشروع، وقد تكون 
الرسوم ثابتة أو متغيرة (كنسبة من اµيرادات) أو كالهما بحسب الغرض من المشروع، ويتم التفاوض على 
الرسوم في كل حالة على حدة وقد تختلف بحسب اختالف المشاريع ذات المنفعة االقتصادية وخاصة التي 
حيث  عام،  بشكل  االستثمار  معايير  مع  وتتماشى  الغذائي  ا�من  منظومة  وتخدم  الهيئة  توجهات  توائم 
يمكن أن ُتحظى هذه المشاريع بأسعار تفضيلية ويتمثل الهدف من ا�سعار التفضيلية في دعم التوجهات 
االستراتيجية لهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية في تنمية القطاع الزراعي والغذائي وتعزيز الشراكات 

االستثمارية في مجال الزراعة والغذاء. 

القوانين ذات العالقة (ا�طر القانونية)
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن االستثمار ا�جنبي المباشر.

- قانون إنشاء الهيئة رقم (7) لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية.
- قانون رقم ١ لسنة 2019 بإنشاء مكتب أبوظبي لالستثمار .

- قانون الُمشتريات والعقود 
- دليل الشراكات االستثمارية في أبوظبي لدائرة البلديات والنقل.

- تنظيم المسافات بين مزارع اµنتاج الحيواني

 الجهات الحكومية المنظمة لالستثمارات الزراعية والغذائية
في إمارة أبوظبي

مكتب أبوظبي لالستثمار:

التي  المتطورة  الزراعية  التكنولوجيا  تبني  جهود  تسريع  على  لالستثمار  أبوظبي  مكتب  يعمل 
الزراعة الصحراوية على الصعيد  رائد§ في مجال  البيئي في أبوظبي لتصبح مركز§  النظام  تخدم 
العالمي. ومن أجل تحقيق ذلك، استحدث المكتب برنامج¥ مدته ثالث سنوات يشتمل على مجموعة 
من الحزم التحفيزية تصل قيمتها إلى مليار درهم للمبتكرين في قطاعات فرعية محددة خاصة 
بمجال التكنولوجيا الزراعية، ويقدم مكتب أبوظبي لالستثمار مجموعة من الحزم التحفيزية نقدية 
وغير نقدية ذات قدرة تنافسية عالية وشاملة للشركات المبتكرة في مجال التكنولوجيا الزراعية. 

وتشمل الحوافز النقدية استرجاع نسبة تصل إلى 75 % من تكاليف عمليات البحث والتطوير. 
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ويركز مكتب أبوظبي لالستثمار على ثالثة قطاعات في مجال التكنولوجيا الزراعية تتناسب مع 
البيئة الصحراوية �بوظبي: 

1) إنتاج الطاقة الحيوية من الطحالب كبديل للوقوف ا�حفوري التقليدي
مساحة  ضمن  بها  التحكم  يتم  بيئة  في  للزراعة  تكنولوجيا  وهي  المحمية:  الداخلية  الزراعة   (2

محدودة
3) الزراعة الدقيقة والروبوتات الزراعية: وهي تكنولوجيا �تمتة وتحسين إدارة العمليات الزراعية
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الشركاء االستراتيجيين

الشركاء 
االستراتيجيين

الشركات العاملة في مجال اµنتاج الزراعي والصناعات الغذائية التحويلية كُمستثمرين ُمحتملين.

13

ويركز مكتب أبوظبي لالستثمار على ثالثة قطاعات في مجال التكنولوجيا الزراعية تتناسب مع 
البيئة الصحراوية �بوظبي: 

1) إنتاج الطاقة الحيوية من الطحالب كبديل للوقوف ا�حفوري التقليدي
مساحة  ضمن  بها  التحكم  يتم  بيئة  في  للزراعة  تكنولوجيا  وهي  المحمية:  الداخلية  الزراعة   (2

محدودة
3) الزراعة الدقيقة والروبوتات الزراعية: وهي تكنولوجيا �تمتة وتحسين إدارة العمليات الزراعية
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ICAD III

Advanced vertical
farming and logistics - Phase (2) 

Al Mazaya Foods &
Sweets Factory

Ministry of Interior

Lulu Food
Industries

Al Raiqa
Date FruitNestle

Al Rawabi Dairy

Baguette Catering

Advanced vertical
farming and logistics - Phase (1)

AgTech &
Food Processing Cluster

Phase 1

63 units

72,000 m2

Under construction

Phase 2

190 units

232,000 m2

Design Stage

40,000,000
500+
84%
521

50%

20
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التعريفات:  

عقد المساطحة

عقد ا�يجار

الصناعات

االستثمارات الزراعية

فرص االستثمار

ا�صول التجارية

حق الُمساطحة عبارة عن حق في عقار يسمح لمالكه بتطوير أرض مملوكة 
بنظام  االستثمارية  الشراكة  عقد  ويشّبه  واستخدامها،  آخر  لطرف 
يتم  الذي  الملكية  ونقل  والتشغيل  والتملك  البناء  نموذج  المساطحة 
تطبيقه بين ُمستثمر وجهة حكومية، ويسمح حق المساطحة للمستثمر 
المشروع وصيانته  العقار) بتملك ا�صول وتشغيل  إدارة  الحق في  (مالك 
ورهن  وتأجيرها  المرافق  إنشاء  للُمساطح  ويجوز  ُمحددة.  زمنية  لفترة 
العقار. وبعد انتهاء الفترة الزمنية الُمتفق عليها بعقد الُمساطحة تعود 
حق  منح  يمكن  وال  الحكومة.  إلى  وا�رض  المشروع  أصول  ُملكية 
المساطحة خارج المناطق االستثمارية في اµمارة إال للمواطنين اµماراتيين 

والشركات المملوكة لهم بالكامل. 

االنتفاع  من شيء  المستأجر من  أن يمكن  بمقتضاه  المؤجر  يلتزم  عقد 
معين لمدة معينة بأجر معلوم.     

أو  تصنيعية  أو  تحويلية  صناعات  أكانت  سواء  الغذائية  الصناعات  هي 
تكميلية أو غيرها - وهي الصناعات الُمرتبطة بالمنتجات: زراعية كانت أم 
حيوانية أو سمكية مثل التعليب والتجفيف واµنتاج واالستخالص والتبريد 

والحفظ. 

هي مشاريع الثروة النباتية والحيوانية والسمكية الجديدة التي يتم النظر 
فيها أو استقطابها من قبل مكتب االستثمار في هيئة أبوظبي للزراعة 
منظومة  تخدم  التي  المعايير  عليها  تنطبق  والتي  الغذائية  والسالمة 
وإمارة  عام  بشكل  المتحدة  العربية  اµمارات  دولة  في  الغذائي  ا�من 

أبوظبي بشكل خاص. 

هي الفرص التي يتم عرضها من خالل هذا الدليل والتي تمثل فجوة في 
السوق المحلي وتقوم الهيئة بالترويج لها.

هي ا�راضي والعقارات التابعة لهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 
والُمخصصة لالستثمار
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