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المقدمة

تعتبر إمارة أبوظبي مركز» عالمي© واثق© لبناء وازدهار 

العربية  العواصم  أسرع  ضمن  ومن  ا�عمال، 

والعالمية نمو» في قطاع االستثمار المستدام، حيث 

شهدت على مدى العقود القليلة الماضية تطورات 

بطريقة  مالمحها  من  غيرت  سريعة  اقتصادية 

للقيادة  الثاقبة  الرؤية  بفضل  وذلك  مذهلة، 

التي  ا�ساسية  التوجيهية  والمبادئ  الحكيمة، 

رسمها الوالد المؤسس المغفور له بإذن اº الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان طيب اº ثراه والتي يأتي 

الحياة  وتحسين جودة  اÂنسان  رفاهية  رأسها  على 

واالرتقاء بها.

وبفضل هذه الرؤية الثاقبة نجحت إمارة أبوظبي في 

التنافسية  مؤشرات  صدارة  في  مكانتها  ترسيخ 

قطاعي  السيما  القطاعات  من  الكثير  في  العالمية 

المكانة  ترسيخ  في  لتساهم  والغذاء،  الزراعة 

كوجهة  اÂمارات  دولة  تحتلها  باتت  التي  الريادية 

إقليمية رئيسية لالستثمار. فرغم التراجع الكبير في 

العالمي،  الصعيد  على  المباشر  ا�جنبي  االستثمار 

أجنبية  استثمارات  اجتذاب  اÂمارات في  دولة  نجحت 

مباشرة في العام 2020 بلغت قيمتها حوالي  20 

مليار دوالر أمريكي بزيادة نسبتها 11.2% عن العام 

عالمي©   15 والـ  عربي©  ا�ولى  المرتبة  لتتصدر   ،2019

العالمي  المباشر  ا�جنبي  االستثمار  لتقرير  وفق© 

والتنمية  للتجارة  المتحدة  ا�مم  مؤتمر  عن  الصادر 

"ا�ونكتاد" للعام 2021 بما يؤكد ثقة المستثمرين 

العالميين في كفاءة وجودة مناخ ا�عمال بالدولة. 

أبوظبي  هيئة  إنشاء  جاء  التوجهات  لهذه  وتعزيز» 

للزراعة والسالمة الغذائية لتكون الجهة المسؤولة 

في  واالستدامة  والنمو  التطور  أهداف  تحقيق  عن 

الشراكة  وتعزيز  الغذاء،  وصناعة  الزراعة  مجاالت 

ضخ  على  وتشجيعه  الخاص  القطاع  مع  الحكومية 

القطاع  هذا  في  االستثمارات  من  المزيد 

االستراتيجي.

عامي  نجحت خالل  الهيئة  أن  إلى  اÂشارة  نود  وهنا 

من  العديد  مع  شراكة  بناء  في  و2021   2020

مشروع   13 عن  أسفرت  االستثمارية  الشركات 

والنباتي  السمكي  االستزراع  مجال  في  استثماري 

مليار    1.2 حوالي  بلغت  إجمالية  بقيمة  والحيواني 

وازدهار  نمو  يدعم  أن  شأنه  من  الذي  ا�مر  درهم، 

اÂمارة.
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مع  طموح©  وأكثر  واعدة  استثمارية  شراكات  لبناء 

الدليل  يعتبر  ذلك  إلى  باÂضافة  الحكومي،  القطاع 

بمثابة بوصلة إرشادية �برز االستثمارات في القطاع 

الزراعي والغذائي التي يحتاجها السوق المحلي في 

ظل النمو المتسارع الذي تشهده إمارة أبوظبي في 

كافة القطاعات.

الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  في  إننا 

في  واالبتكار  الريادة  تحقيق  نحو  دائما  نسعى 

وغذائية  زراعية  تنمية  لضمان  الزراعية  االستثمارات 

توطيد  على  ونحرص  أبوظبي  بإمارة  مستدامة 

بالمساهمة  المعنيين  الشركاء  جميع  مع  عالقاتنا 

في تحقيق نمو واستدامة القطاع الزراعي في إمارة 

الرشيدة  قيادتنا  تطلعات  أن  ندرك  كما  أبوظبي، 

كبيرة، لذا يحدونا ا�مل في بلوغ مستويات جديدة 

ثقافتنا  احترام  على  الدائم  حرصنا  مع  التميز  من 

واالعتزاز بمبادئنا التي أرسى دعائمها مؤسسوا هذا 

الوطن الناهض.

للزراعة  أبوظبي  هيئة  عملت  التوجه  لهذا  ودعم© 

االستثمار  دليل  إعداد  على  الغذائية  والسالمة 

الزراعي في إمارة أبوظبي - الذي نضعه بين أيديكم 

اليوم – كوثيقة تمكنكم من التعرف على مجموعة 

في  والمتاحة  المتنوعة  االستثمارية  الخيارات  من 

المتصلة  اÂرشادات  من  حزمة  إلى  إضافة  اÂمارة، 

على  بالنفع  يعود  بما  منها  االستفادة  بكيفية 

للدولة  المضافة  االقتصادية  القيمة  ويحقق  الجميع 

والمستثمرين على حد سواء.

إمارة  في  الزراعي  االستثمار  دليل  ويستعرض 

حققتها  التي  والنتائج  الحقائق  من  بعض©  أبوظبي 

بالغة  ركائز  باعتبارها  ا�خيرة  الفترة  خالل  اÂمارة 

تجعل  والتي  الزراعي،  االستثمار  لتحفيز  ا�همية 

وا�نشطة  ا�عمال  الحتضان  ا�مثل  المكان  منها 

والغذائية  الزراعية  المجاالت  في  االستثمارية 

وتطويرها والتوسع فيها. كما يعتبر الدليل خارطة 

توجيهية الستشراف واقع السوق الزراعي في إمارة 

أبوظبي والتعرف على مالمح وفرص االستثمار وأهم 

الممكنات التي تجعل من أبوظبي المحطة ا�مثل 
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العقود  مدى  على  أبوظبي  إمارة  شهدت 
اقتصادية  تطورات  الماضية  القليلة 
سريعة غيرت من مالمحها إلى حد كبير، 
ويرجع الفضل في هذه التغيرات الُمذهلة 
إلى قيادتنا الحكيمة والمبادئ التوجيهية 
المؤسس  الوالد  رسمها  التي  ا�ساسية 
رحمه  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
أولوياتها  رأس  على  يأتي  والتي  اللـه 

تحسين حياة اÂنسان واالرتقاء بها.

سعادة سعيد البحري سالم العامري
مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة

والسالمة الغذائية

أبوظبي  هيئة  إنشاء  جاء  التوجهات  لهذه  وتعزيز» 

مسؤولة  جهة  لتكون  الغذائية  والسالمة  للزراعة 

الشروط  كافة  توفير  على  يحفز  عمليا  إطار»  وتشكل 

الالزمة لتحقيق أهداف  التطور والنمو واالستدامة في 

المجال الزراعي والصناعات الغذائية ا�مر  الذي من شأنه 

لهذا  ودعم©  وازدهارها.  اÂمارة  نمو  تحقيق  يدعم  أن 

إعداد  على  الهيئة  في  االستثمار  مكتب  عمل  التوجه 

دليل االستثمار الزراعي في إمارة أبوظبي – الذي نضعه 

التعرف على  – كأداة تمكنكم من  اليوم  أيديكم  بين 

والُمتاحة  الُمختلفة  االستثمارية  الخيارات  من  مجموعة 

الُمتصلة  اÂرشادات  من  ُحزمة  إلى  إضافة  اÂمارة،  في 

االستثمارات  حيوية  يحفز  بما  منها  االستفادة  بكيفية 

الجميع  على  بالنفع  ويعود  أبوظبي  في  وفعاليتها 

للدولة  الُمضافة  االقتصادية  القيمة  ويحقق 

والُمستثمرين على حد سواء من خالل عرض لمجموعة 

من الفرص االستثمارية الُمتاحة. 

الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  في  إننا 

نسعى دائم© إلى تمتين عالقاتنا مع جميع الشركاء 

واستدامة  نمو  تحقيق  في  باÂسهام  المعنيين 

القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، وندرك تمام© – في 

ولذا  كبيرة،  قيادتنا  تطلعات  أن   – نفسه  الوقت 

تحدونا الرغبة دائم© في بلوغ ُمستويات جديدة من 

ثقافتنا  احترام  على  الدائم  حرصنا  مع  التميز 

مؤسسوا  دعائمها  أرسى  التي  بمبادئنا  واالعتزاز 

هذا الوطن.  

كلمة المدير العام
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أهداف الدليل

يهدف هذا الدليل إلى:

عرض حوافز االستثمار.

تحديد مجاالت ومعلومات للُمستثمرين عن فرص االستثمار الزراعي.

إمارة  في  الزراعي  االستثمار  وتشجيع  تنظيم  بشأن  معلومات  توفير 
أبوظبي.

عرض شراكة االستثمار مع هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية.

تعريف الُمستثمر بمجاالت عمل هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية.

إرشاد الُمستثمرين نحو إجراءات االستثمار.

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 

مع  لخلق شراكات جديدة  الهيئة  أبوظبي، حيث تسعى  إمارة  في  الغذائية  والصناعات  الزراعي  القطاع  في 

المستثمرين من أجل تعزيز واستدامة سالسل الغذاء في إمارة أبوظبي عبر التنوع في االستثمارات الزراعية، 

المشروع  مطابقة  حال  في  الزراعي  القطاع  في  للُمستثمرين  حوافز  حزمة  بتقديم  النظر  للهيئة  ويمكن 

لمعايير االستثمار. ومن هذه المعايير: 

        ُمساهمة المشروع في دعم منظومة ا�من الغذائي.

        دعم المشروع لصغار الُمنتجين.

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

        استخدام التقنيات الُمتقدمة.

        أن يكون المشروع من ضمن أولويات اÂستثمار في الهيئة.

        مساحة المشروع وحجم اÂستثمار الكلي للمشروع.

وعند تطابق هذه المعايير مع المشروع االستثماري يمكن للهيئة أن تعمل على تقديم الحوافز التالية:

        قيمة تنافسية الستئجار  ا�راضي وا�صول االستثمارية. 

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

        توفير بيانات معتمدة ودقيقة عن القطاع الزراعي.

        إتاحة الفرصة للُمستثمر في االطالع والحصول على العديد من دراسات وأبحاث السوق عن مختلف  

        القطاعات الزراعية والغذائية. 

        إعفاء من الرسوم المستحقة لمدة أقصاها سنتين.
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فرص االستثمار الزراعي
(النباتي والحيواني والسمكي)

والصناعات الغذائية في إمارة أبوظبي

لالستثمارات  االستدامة  معايير  تحقيق  تضمن  تخصصية  استراتيجية  الهيئة  وضعت 

الحد من مخاطر االستثمار  إلى  أبوظبي، تهدف من خاللها  إمارة  الزراعية والغذائية في 

والحيواني  النباتي  بشقيه  الزراعي  القطاع  الستدامة  واعدة  استثمارية  فرص  وإيجاد 

التكنولوجيا  ¢دخال  المباشرة  ا¤جنبية  االستثمارات  وجذب  الغذائي،  التصنيع  وقطاع 

في  والبحثية  ا¤كاديمية  المؤسسات  وإشراك  المستهدفة،  القطاعات  في  المتقدمة 

احتياجات  تحددها  والتي  المثلى  االستثمار  فرص  نحو  المستثمر  لتوجيه  الدراسات 

شركائها  مع  بالتعاون  الهيئة  تجريها  التي  الدراسات  خالل  من  المحلي  السوق 

االستراتيجيين، وُتركز الهيئة على جذب وتوطين االستثمار في أربعة قطاعات رئيسية 

تشمل 54 مجال استثماري وهي كالتالي:

ا�نتاج الزراعي

ا�نتاج الحيواني

الصناعات الغذائية

الخدمات اللوجستية



مشاريع استغالل مخلفات اÂنتاج الزراعي.

تستهلك  التي  وا�صناف  المحاصيل  زراعة  مشاريع 

كميات أقل من المياه لكل طن متري.

الحديثة  الزراعة  وتكنولوجيا  تقنيات  إدخال  مشاريع 

في مجال ا�من الغذائي.

للبيئة  صديقة  أساليب  إدخال  على  تقوم  مشاريع 

لحماية المحاصيل ومكافحة اÖفات.

إنتاج وتصنيع البذور.

زراعة الطحالب.

زراعة فحول النخيل وإنتاج حبوب اللقاح.

قيمة  ذات  النخيل  من  أصناف  وإحالل  إدارة 

تسويقية عالية في مزارع المواطنين.

إنتاج الميكروجرين.

زراعة وإنتاج نبتة ا�زوال.

زراعة الخضروات.

إنشاء مشاتل الخضروات وا�شجار المثمرة.

مشروع الميكنة والخدمات الزراعية.
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ا¢نتاج الزراعي
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ا¢نتاج الحيواني

تربية الدواجن.:

          الدجاج الالحم

          الدجاج البّياض.

          ا�مهات "لالحم والبياض".

          الجدات "لالحم والبياض".

جمال،  أبقار،  ضأن،  "معز،  الحمراء  اللحوم  إنتاج 

حيوانات برية".

إنتاج الحليب "ماعز، ضأن، أبقار، جمال".

االستزراع السمكي في البحر واليابسة.

استزراع الروبيان.
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مشاريع التحسين الوراثي.

الخاصة  والتجارب  ا�بحاث  ومزارع  محطات 

بالثروة الحيوانية والسمكية.

 

تربية نحل العسل  (المناحل).

إنشاء مفاقس مركزية.
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الصناعات الغذائية

8
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12

صناعة تعليب وتغليف، وتجميد، وتجفيف المنتجات 

الزراعية.

واللحوم  والخضراوات  الفواكه  تجفيف  مشاريع 

وا�سماك.

الغذائية  النوعية  ذات  والمشروبات  المربى  صناعة 

العالية من التمور والمنتجات الزراعية ا�خرى.

التخليل  على  تعتمد  التي  الغذائية  الصناعات 

والسكر  الملح  خالل  من  ا�طعمة  على  والحفاظ 

والخل.

�عالف  وتصنيعها  الطعام  مخلفات  تدوير  مصانع 

الحيوانات.

شفط  عملية  باستخدام  ا�غذية  حفظ  مشاريع 

الهواء (التفريغ الهوائي).

من  واالستفادة  النحل  تربية  مشتقات  صناعة 

اللقاح، سم  منتجاتها مثل: الشمع، العسل، حبوب 

النحل والغذاء الملكي.
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إنتاج لحـــوم مــبردة (فاكيوم) ولحوم مجمدة 

مسالخ  خالل  من  دواجن)  أغنام،  (أبقار، 

متخصصة.

الصناعات التحويلية للحوم وا�لبان لمنتجات 

المتمثلة  التحويلية  الصناعات  ا�جل:  طويلة 

وا�عالف  اللـحـــوم  ومصانــع  المسالخ  بإنشاء 

وذلك  الحليب  ومشتقات  ا�لبان  ومصانع 

غذائيـــة  صناعـــات  إقــــامــة  في  للمساهــمة 

مواد  إلى  المنتجـــات  تحويـــل  على  تعمل 

غذائية بفترة صالحية طويلة ا�مد.

الوقود  وإنتاج  العضوية  ا�سمدة  صناعة 

والمخلفات  الحيوانات  مخلفات  من  العضوي 

المنشآت  مخلفات  من  وكذلك  الزراعية 

الغذائية (زيوت الطعام المستعملة).

أعالف  (إنتاج  للتمور  تحويلية  صناعات 

 – ا�طفال  أغذية   – الخبز  خميرة   – الحيوانات 

السكر   – العضوي  السماد   – القهوة 

والبروتين – الكحول الطبية - الكيرمون).

صناعة المخلفات الزراعية الخضراء (المنتجات 

الزراعية الغير قابلة للتسويق).
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الخدمات اللوجستية

مصنع رقع ترقيم الحيوانات.

إدارة منشآت اÂنتاج الحيواني.

"مربي  القدرات  وبناء  المهني  التدريب 

الحيوانات والمزارعين".

على  تقوم  طبية  مستخلصات  صناعات 

العطرية والتي تنمو  االستفادة من ا�عشاب 

في بيئة اÂمارات.

مدابغ الجلود.

صناعات ا�عالف والمضافات العلفية.

واÂنتاج  البيطرية  والمعدات  ا�دوات  صناعات 

الحيواني.

صناعات ا�دوات والمعدات الزراعية.

المخازن المبردة.

مختبر Âنتاج بادئات الحمض النووي.

إنشاء محاجر للمواشي الحية.

صناعات مواد التعبئة والتغليف.

مصانع لعمليات ما بعد الحصاد. 

الكمامات  مثل  الشخصية  الحماية  أدوات  مصنع 

والقفازات والمالبس الوقائية. 

”العيادات،  والمتنقلة  الثابتة  البيطرية  المنشآت 

ا�دوية،  مخازن  المستشفيات،  المختبرات، 

الصيدليات ومكاتب االستشارات".

صناعة ا�مالح والفيتامينات الحيوانية.

صناعات ا�دوية واللقاحات البيطرية.

مراكز التلقيح اÂصطناعي ونقل ا�جنة.

مسالخ اللحوم الحمراء الثابتة والمتنقلة.

مسالخ "مجازر"  الدواجن.

معالجة وتجهيز صوف وشعر الحيوانات. 
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الدراسات ا¤ولية
للمشاريع المستهدفة



الفرصة االستثمارية:
(1) إنتاج اللحوم الحمراء والتسمين للضأن والماعز

نوع المشروع:
فرصة استثمارية في مجال ا¢نتاج الحيواني

المقدمة:

تولــي دولــة اÂمــارات اهتمامــ© خاصــ© لقطــاع الثــروة الحيوانيــة عبــر التركيــز المباشــر علــى كل مــا يتعلــق بــه مــن 
خــالل العمــل الــدؤوب علــى تجــاوز كل العقبــات التــي تعتــرض العمــل علــى تنميتهــا، وتحــرص علــى التعامــل 
ــذي يعمــل  ــر هــذا القطــاع الحيــوي المهــم، ال بإيجابيــة مــن خــالل التشــجيع علــى االســتمرار مــن أجــل تطوي
علــى توفيــر ا�مــن الغذائــي واالقتصــادي واالجتماعــي للدولــة، حيــث تتمتــع اÂمــارات بثــروة مهمــة علــى هــذا 

الصعيد.

تقــدر إحصائيــة صــادرة عــن الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واÂحصــاء للعــام 2017 بــأن إجمالــي رؤوس الماشــية 
فــي الدولــة بلــغ 4,567,000 رأس، منهــا مليونــا رأس مــن ا�غنــام، ومليونــا رأس مــن الماعــز، و500 ألــف رأس 
مــن اÂبــل، و67 ألــف رأس مــن ا�بقــار والجامــوس، فيمــا تظهــر أحــدث إحصائيــة صــادرة عــن هيئــة أبوظبــي 
للزراعــة والســالمة الغذائيــة مؤخــر» اســتحواذ إمــارة أبوظبــي علــى النصيــب ا�كبــر مــن قطعــان الماشــية، 
حيــث تقــدر الثــروة الحيوانيــة فيهــا بـــ3,5 مليــون رأس مــن ا�غنــام وا�بقــار واÂبــل موزعــة علــى مناطــق اÂمــارة 

الثالث بنسبة 65% في العين و35% في كل من الظفرة وأبوظبي.

أهداف المشروع:

          تغطية الطلب المحلي الُمتزايد على اللحوم الحمراء.
          المساهمة في تحقيق ا�من الغذائي من خالل تعزيز الُمنتج المحلي.

          نقل التكنولوجيا وتوطينها. 
          االستغالل ا�مثل للموارد والمساحات.  

          زيادة ودفع حركة التصدير.

أثر إقامة المشروع:

          توفير منتج محلي من اللحوم ذو جودة عالية. 
          المحافظة على السالالت المحلية وتحسين النسل والصفات اÂنتاجية.

          تغطية جزء من الفجوة الغذائية. 
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الفرصة االستثمارية:
(2) إنتاج الروبيان بمزارع التربية المغلقة

نوع المشروع:
فرصة استثمارية في مجال االستزراع السمكي 

المقدمة:

يعتبــر مشــروع إنتــاج الروبيــان مــن المشــاريع المربحــة جــد» فــي صناعــة االســتزراع المائــي حيــث أنــه مــن المقــدر 
أن تصل حجم هذه الصناعة إلى عدة ماليين من الدوالرات في العام. 

ــر سياســة االســتزراع المســتدام لÞحيــاء المائيــة Âمــارة أبوظبــي، الصــادر عــن هيئــة البيئــة فــي  أظهــر تقري
إلــى  الدولــة تصــل  فــي  الســمكية  االحتيــاج واالســتهالك لÞغذيــة  بيــن  الفجــوة  أن   2019 لعــام  أبوظبــي 
136,450 ألــف طــن، حيــث يســهم الصيــد فــي الدولــة بمــا نســبته 29% مــن إجمالــي الطلــب علــى ا�غذيــة 

البحرية هنالك طلب متصاعد على هذا المنتج في السوق المحلية.

هنالــك طلــب متزايــد علــى هــذا المنتــج فــي الســوق المحليــة حيــث أن أغلــب االحتياجــات مــن الروبيــان يتــم 
توفيرهــا مــن خــارج الدولــة بأســعار مرتفعــة قــد تصــل إلــى 70 درهــم للكيلــو (حســم حجــم أصبعيــة الروبيــان) 

في حين أن تكلفة اÂنتاج للكيلو (االستزراع) أقل من ذلك بكثير في حالة إنتاجها محلي©.

هنالــك إمكانيــات تصديريــة كبيــرة، حيــث ال تنتــج جميــع البلــدان الجمبــري بكميــات تجاريــة تكفــي لســد 
الطلب المحلي.

أهداف المشروع:

          تغطية الطلب المحلي الُمتزايد على الروبيان. 
          المساهمة في تحقيق ا�من الغذائي من خالل تعزيز الُمنتج المحلي.

          نقل التكنولوجيا وتوطينها. 
          االستغالل ا�مثل للموارد والمساحات.  

          زيادة ودفع حركة التصدير.

أثر إقامة المشروع:

          انتاج الروبيان محليا يضمن استقرار سلسلة االمدادات المحلية وتقليل خطر
          االعتماد على الروبيان المستورد والذى قد يتعرض إلى عوامل تؤثر على صالحيتها. 

          ال توجد مزارع روبيان في الدولة يمكن أن تغطي االحتياجات المحلية. 
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الفرصة االستثمارية:
(3) إنشاء مجزر آلي للدواجن المجمدة

نوع المشروع:
فرصة استثمارية في مجال ا¢نتاج الحيواني

المقدمة:

الدواجــن مصــدًرا جيــًدا وصحًيــا منخفــض  توفــر  نمــًوا متواصــًال حيــث  العالمــي  الدواجــن  يشــهد ســوق 
التكلفــة للبروتيــن، ومــع نمــو الكثافــة الســكانية العالميــة، وزيــادة اســتهالك الفــرد مــن البروتيــن، والســوق 

العالمي المفتوح، تتسم توقعات النمو في هذا القطاع باÂيجابية. 

ــ©  ــد مــن احتياجاتهــا الغذائيــة محلي ــر قــدر متزاي ــر» لتوفي ــة اÂمــارات القطــاع الزراعــي اهتمامــ© كبي ــت دول أول
مستهدفة بذلك تحقيق ا�من الغذائي وتحقيق تنوع النشاط االقتصادي. 

بلغــت واردات دولــة اÂمــارات فــي عــام 2015 مــن لحــوم الدواجــن فــي حــدود 2,97 مليــار درهــم حيــث ال يغطــى 
ــة لعــام 2014 وكذلــك بلغــت  ــات مســح المــزارع التجاري مــا قيمتــه 11% مــن االســتهالك المحلــي وذلــك لبيان

واردات الدولة من اللحوم الحمراء 4 مليار درهم لعام 2011.

هنالــك عــدد مقــدر مــن صغــار المنتجيــن لمــزارع الدجــاج الالحــم حيــث أن معظــم إنتــاج هــذه المــزارع يبــاع حــي 
بواســطة تجــار لديهــم القــدرة واÂمكانيــات لتســويق المنتــج النهائــي إلــى جهــات متعاقــد معهــا لبيــع 
الدجــاج الطــازج، حيــث أن تكلفــة إنتــاج الصــوص مــن المربــي تكــون فــي حــدود 7 دراهــم وتبــاع علــى مــدار 
العــام بمتوســط مبلــغ 8.5 درهــم مــع صعــود وهبــوط ســعر الدجــاج الحــي حســب الطلــب والوفــرة ولكــن 
هنالــك فــي بعــض ا�حيــان اســتغالل مــن بعــض التجــار لصغــار المنتجيــن وإجبارهــم علــى بيــع اÂنتــاج بســعر 
ال يتعــدى مبلــغ 6 دراهــم ممــا يتســبب بخســارة كبيــرة لمنتجــي الدواجــن وخروجهــم مــن الســوق وبالتالــي 

فقدان منتج محلي موثوق به وتؤثر بالتالي على الكمية أو االستهالك المحلي للدواجن. 

أهداف المشروع:

          تشجيع اÂنتاج المحلي للدواجن المجمدة.
          تغطية فجوة سوقية حيث أنه ال يوجد في أبوظبي مجزر للدواجن المجمدة.

          المساهمة في تحقيق ا�من الغذائي من خالل تعزيز الُمنتج المحلي.
          توفير اللحوم البيضاء على مدار العام.

          دعم صغار منتجي الدواجن. 

أثر إقامة المشروع:

          تسهيل عمليات حفظ الدواجن بالتجميد في المواسم التي يكثر بها اÂنتاج. 
          ال يوجد مسلخ دواجن متخصص Âنتاج الدواجن المجمدة. 

          كل الدواجن المجمدة المتوفرة بالسوق المحلية دواجن مستوردة. 
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الفرصة االستثمارية:
(4) إنتاج علف نبتة ا�زوال

نوع المشروع:
فرصة استثمارية في مجال ا¢نتاج الزراعي

المقدمة:

تعتبــر صناعــة أعــالف الحيوانــات مــن أهــم الصناعــات حيــث أن سلســة اÂنتــاج تعتمــد عليهــا كمدخــالت 
أساســية لáنتــاج الحيوانــي ونظــر» الرتفــاع قيمــة ا�عــالف الماديــة فــإن كثيــر مــن المربيــن يبحثــون عــن بدائــل 

أرخص وذات جودة وإنتاج مستمر.

علــف نبتــة االزوال يســتخدم كعلــف للدجــاج البيــاض والتســمين وا�رانــب والمواشــي وا�ســماك وا�غنــام 
وخاصــة البــط ويســتبدل ب 50% مــن العلــف المركــز كمــا إنــه يعمــل علــي تحســن وزيــادة إنتــاج الدواجــن 

وا�لبان.

كمــا أن لــه فوائــد كبيــرة حيــث انــه غنــي با�حمــاض ا�مينيــة ا�ساســية، والفيتامينــات (فيتاميــن أ، وفيتاميــن 
ــا كاروتيــن)، وســطاء النمــو المحفــز والمعــادن مثــل الكالســيوم والفوســفور، المغنيســيوم،  ب 12، والبيت
البوتاســيوم وغيرهــا كمــا تصــل نســبة البروتيــن لنبتــة ا�زوال مــن (19-30٪) ممــا يجعلهــا مصــدر جيــد 

للبروتين.

تكلفــة إنتــاج نبتــة ا�زوال قليلــة جــد» حيــث أنــه يتــم شــرائها مــرة واحــد وتعطــي إنتــاج مــدى الحيــاة كمــا يتــم 
زراعتهــا فــي أحــواض مضللــة ويكــون المحصــول ا�ول جاهــز» خــالل 15-20 يومــ© وبعــد ذلــك يمكــن حصــاده 

يومي©.

أهداف المشروع:

          تغطية الطلب المحلي الُمتزايد على ا�عالف. 
          المساهمة في تحقيق ا�من الغذائي من خالل تعزيز الُمنتج المحلي.

          نقل التكنولوجيا وتوطينها. 
          االستغالل ا�مثل للموارد والمساحات.  

          زيادة ودفع حركة التصدير.
 

أثر إقامة المشروع:

          إنتاج ا�عالف محلي© يضمن استقرار سلسلة االمدادات المحلية وتقليل خطر
          االعتماد على ا�عالف المستوردة والتي ترتفع أسعار شرائها مما يؤدي إلى ارتفاع             

          تكاليف اÂنتاج. 
          تشجيع صغار المنتجين على تربية وإنتاج المواشي.
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الفرصة االستثمارية:
(5) مصنع ُمنتجات ثانوية من التمور 

نوع المشروع:
فرصة استثمارية في مجال الصناعات الغذائية التحويلية للتمور

المقدمة:

يعتبــر محصــول التمــور مــن نخيــل التمــر فــي دولــة اÂمــارات العربيــة المتحــدة أهــم محصــول غذائــي ســنوي 
وتعتبــر شــجرة نخيــل التمــر ا�كثــر انتشــار» وتوزيعــ© فــي جميــع إمــارات الدولــة. ويتجــاوز حجــم اÂنتــاج الســنوي 
بيــن 600-700 ألــف طــن وتصــدر منــه كميــات كبيــرة إلــى مختلــف دول العالــم – كتمــور بالجــزء ا�كبــر أو 

مشتقاته بكميات أقل.

وتقــدر كميــات التمــور الرديئــة الغيــر قابلــة لالســتهالك البشــري أو التصنيــع والتصديــر بحــدود 50-60% مــن 
مجمل اÂنتاج بما فيها الفاقد ما بعد الحصاد.

إلــى مشــتقات ســكرية ومحولــة وغيرهــا مــن التمــور  إن اســتثمار هــذه الكميــات مــن التمــور بتحويلهــا 
باســتغالل النســبة العاليــة مــن الســكريات 65-75% مــن وزن هــذه التمــور إلــى صناعــات عديــدة معــروف 
تقنياتهــا التصنيعيــة ومدروســة منتجاتهــا وأهميتهــا فــي العمليــة التصنيعيــة الغذائيــة أو االســتهالكية 
المســتخدم  اÂيثانــول  كحــول  هــو  وأحدهــا  الصحيــة  أو  الغذائيــة  وقيمتهــا  المباشــرة  وغيــر  المباشــرة 
ــة وأيضــ© Âنتــاج المشــروبات الكحوليــة وإنتــاج الوقــود الحيــوي،  ــة والصحيــة والمختبري بالصناعــات الكيماوي
كمــا أن إنتــاج المشــتقات مــن المنتجــات التخميريــة مثــل الكحــول بمــا فيهــا الكحــول الطبــي موجــود حاليــ© 

في عدد من الدول المنتجة للتمور.

الفرصــة اÂســتثمارية للصناعــات التحويلية:(الســكرية: الدبــس، الســكر الســائل المحلــول، ســكر الجلوكــوز 
والســكر عالــي الفركتــوز و الصناعــات التحويليــة التخميريــة: الخــل، كحــول اÂيثيــل والســروبيتول الميثانــول 

والبيوتانول، ا�سيتون، حامض الستريك، الخمائر واÂنزيمات، المركبات البكتينية والكراميل).

الفرصــة االســتثمارية للصناعــات النصــف تحويليــة: (عجينــة التمــر، عجــوة التمــر، التمــور الُمقطعــة، مســحوق 
التمــر، رقائــق التمــر، مكعبــات التمــر، بســكويت التمــر، ويفــر التمــر ومقشــور التمــر) والمنتجــات الثانويــة 
والمــواد الداخلــة (أغذيــة وحلويــات ا�طفــال، أغذيــة اÂفطــار، كــرات ولفائــف التمــر، معمــول وموفــن وبودنــج 

التمر، ُمثلجات وعصائر التمر، خبر التمر وكيك التمر) وإنتاج  ا�عالف من مخلفات التصنيع.

أهداف المشروع:

          إستخدام التمور ذات الجودة الُمنخفضة في صناعات تحويلية ذات قيمة ُمضافة.
          نقل التكنولوجيا وتوطينها. 

          االستغالل ا�مثل للموارد والمساحات.  
          زيادة ودفع حركة التصدير.

 أثر إقامة المشروع:

          توفير سوق للتمور ذات الجودة الُمنخفضة.
          توفير مصادر دخل جديدة للمزارعين.
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الفرصة االستثمارية:
(6) إنتاج الخضروات بنظام الزراعة ا�فقية  

نوع المشروع:
فرصة استثمارية في مجال الزراعة ا¤فقية المحمية

المقدمة:

تعتمــد فكــرة المشــروع علــى زراعــة الخضــراوات فــي بيئــة ُمراقبــة وُمســيطر عليهــا (البيــوت المحميــة) 
المشــروع المقتــرح وطريقــة الزراعــة المتبعــة تســاعد علــى مواجهــة الظــروف الجويــة القاســية والتغلــب علــى 
أحــوال ا�رض الصعبــة الطبيعيــة ويســاعد علــى إنتــاج محاصيــل طــوال الســنة ذات جــودة عاليــة فــي الدولــة 
(الكرزيــة  بأنواعهــا  الطماطــم  التاليــة:  ا�صنــاف  علــى  والتركيــز  الذاتــي،  االكتفــاء  تحقيــق  فــي  ويســاهم 
القصيــر،  الحــار  الفلفــل  وا�خضــر،  ا�حمــر  الحــار  الفلفــل  الملــون،  الحلــو  الفلفــل  والمتوســطة)  والكبيــرة 
الفاصوليــا، الخيــار والتوســع فيمــا بعــد لزراعــة بعــض أنــواع الورقيــات مثــل الخــس بأنواعــه والبقدونــس 

والكزبرة. 

يعــد القطــاع الزراعــي مــن القطاعــات اÂنتاجيــة الرئيســية المكونــة للناتــج المحلــي اÂجمالــي. يتوفــر قاعــدة 
بيانــات إحصائيــة ُتبيــن  أعــداد المــزارع ومســاحات ا�راضــي الزراعيــة وجميــع المؤشــرات التــي تخــدم المســتثمر. 
فخــالل العقديــن الماضييــن تضاعــف عــدد الحيــازات الزراعيــة 38 مــرة مــن 634 حــازة عــام 1971 إلــى 24,018 

حيازة عام 2018 بينما تضاعف مساحة.

وباالســتعانة  الفتــرة نفســها.  خــالل  749,868 دونــم  إلــى  22,377 دونــم  مــن  مــرة   33 الزراعيــة  ا�راضــي 
بالمعلومــات المتوفــرة مــن مركــز اÂحصــاء فــي أبوظبــي تبيــن إن عــدد البيــوت المحميــة يتزايــد بشــكل 
متواصــل وخصوصــا فــي منطقــة العيــن التــي تحتــل ٦٦ ٪ مقارنــة مــع أبوظبــي ممــا يــدل علــى تعطــش 

أبوظبي لمثل تلك الزراعة باستخدام البيوت المحمية.

أهداف المشروع:

          الُمساهمة في تحقيق االكتفاء الذاتي من الخضروات الطازجة.
          تقليل االعتماد على الواردات من الخضار.

          زيادة اÂنتاج وتحقيق عائد مالي أفضل للُمستثمر. 

 
أثر إقامة المشروع:

          نقل التكنولوجيا الخاصة بالزراعة ا�فقية المحمية وتوطينها وتوسيع قاعدتها.
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الفرصة االستثمارية:
(7) مشروع تصنيع أدوات ومعدات ا�نتاج الحيواني  

نوع المشروع:
صناعات بالستيكية ومعدنية خفيفة

المقدمة:

هنــاك العديــد مــن ا�دوات والُمســتلزمات الضروريــة الُمســتخدمة فــي جميــع مشــاريع اÂنتــاج الحيوانــي ســواء 
كانــت لتربيــة ا�غنــام وا�بقــار وتســمين العجــول وا�غنــام وتحســين الســالالت وتربيــة الدواجــن واالســتزراع 
الســمكي. ويتــم اســتيراد أكثــر مــن 95% مــن هــذه الُمســتلزمات مــن خــارج الدولــة ممــا يعنــي وجــود فجــوة 

سوقية في مجال تصنيع وإنتاج هذه ا�دوات والُمستلزمات. ويمكن تقسيمها إلى ما يلي:

-         أدوات وُمستلزمات حظائر التربية المفتوحة والُمغلقة وغرف الوالدة وبرك ا�سماك 
-         أدوات ومعدات ا�من والسالمة سواء للعاملين في المزارع أو للمزارع – مثل حقائب            

           اÂسعافات ا�ولية ومعدات إطفاء الحرائق وُمستلزماتها. 
-         أدوات ومعدات وُمستلزمات التربية واÂنتاج من مشارب مياه ومحالب ومعالف

           وأماكن العزل وأماكن التسمين والفطام.
-         أدوات العناية الصحية بالحيوانات من ُمقلمات ا�ظالف والقرون والمحاجر الفردية.

-         مواد تعبئة الحليب ومشتقاته والبيض واللحوم (بالستيكية أو ورقية).
-         ا�دوات والُمستلزمات الخاصة بكشف الحمل وزيادة الخصوبة وتوحيد الشياع لáناث                     

         والذكور (السونار، هرمونات الحمل االسفنجات المهبلية، وأنابيب حفظ السائل المنوي).

أهداف المشروع:

          سد الفجوة السوقية.
          استخدام تقنيات حديثة في المشروع.

أثر إقامة المشروع:

          المساهمة في تغطية جزء كبير من احتياج السوق المحلي.
          دعم صغار المزارعين.

          توفير هذه ا�دوات والُمستلزمات بأسعار ُتنافس المستورد منها.
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الفرصة االستثمارية:
(8) مشروع تصنيع ُمستحضرات طبية بيطرية

نوع المشروع:
صناعات خفيفة ُمساندة

المقدمة:

يعانــي الســوق المحلــي مــن نقــص الُمســتلزمات وا�دوات الطبيــة البيطريــة الُمســتهلكة (التــي ُتســتخدم 
لمــرة واحــدة فقــط) حيــث يتــم إســتيراد الجــزء ا�كبــر منهــا مــن خــارج الدولــة ومــن مختلــف أســواق العالــم. 
ويوجــد هنــاك فجــوة ســوقية ليــس فقــط فــي دولــة اÂمــارات وإنمــا فــي دول الخليــج والعديــد مــن الــدول فــي 
أفريقيــا حيــث أثبتــت جائحــة كورونــا بالحاجــة الماســة Âنشــاء هــذه الصناعــات لســد الفجــوة فــي العديــد مــن 

دول المنطقة.

ــا يلــي والتــي جــاءت  ــة م مــن هــذه الُمســتلزمات وا�دوات التــي تخــدم القطــاع الزراعــي والصناعــات الغذائي
على سبيل المثال ال الحصر:

-         المعاطف وا�زياء الموحدة وأغطية ا�رجل (ا�حذية) والرأس وكمامات الوجه.
-         الُمنتجات الورقية والقطنية شديدة اÂمتصاص للسوائل.

-         الحقن الطبية واÂبر والُمغذيات وا�نابيب الخاصة بها.
-         الضمادات الطبية والشاش الطبي بمختلف ا�حجام.

-         الجل والزيوت الُمستخدمة في عمليات التوليد.
-         أنابيب الحقن وُمستلزمات القسطرة والعبوات البالستيكية الخاصة

           بتجميع عينات الدم والبول والُبراز.
-         مضخات السوائل الصغيرة.

-         المعدات والُمستلزمات الجراحية.
-         المحاليل الطبية البسيطة. 

-         موازين قياس الحرارة.

أهداف المشروع:

          سد الفجوة السوقية.
          جذب وتوطين التقنيات الحديثة. 

          إتاحة المجال لتصدير الفائض إلى ا�سواق المجاورة.

أثر إقامة المشروع:

          المساهمة في تغطية جزء كبير من احتياج السوق المحلي.
          خفض تكاليف الشراء والعمليات.

          توفير هذه ا�دوات والُمستلزمات بأسعار ُتنافس المستورد منها.
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الفرصة االستثمارية:
(9) إنتاج تقاوي البطاطا

نوع المشروع:
فرصة استثمارية في مجال إنتاج المدخالت الزراعية 

المقدمة:

ــك مــن  تتخلــص فكــرة المشــروع بإنتــاج تقــاوي بطاطــا تلبــي احتياجــات المزارعيــن فــي إمــارة أبوظبــي وذل
خــالل انشــاء مختبــر ومزرعــة Âنتــاج وإكثــار تقــاوي البطاطــا مــن أصنــاف معتمــدة باســتخدام تقنيــة زراعــة 
االنســجة النباتيــة.  ويعتبــر المشــروع مشــروع أمــن غذائــي حيــث أن البطاطــا مــن محاصيــل ا�مــن الغذائــي 

التي يمكن تخزينها لفترات طويلة لتلبي احتياجات المستهلك.

ُيعتبــر مشــروع إقامــة منشــأة متخصصــة فــي إنتــاج تقــاوي البطاطــا وإكثارهــا فــي الحقــول الزراعيــة فــي 
أبوظبــي مجديــ© نظــر» �ن البطاطــا مــن المحاصيــل المتحملــة للظــروف الجويــة ومالئمــة للزراعــة فــي ظــروف 
التربــة الرمليــة فــي إمــارة أبوظبــي وتمتــاز بإنتاجيــة جيــدة لوحــدة المســاحة باÂضافــة إلــى فتــرة تخزيــن تصــل 

إلى 9 أشهر.

أهداف المشروع:

          إنتاج تقاوي بطاطا موثوقة خالية من اÖفات وخصوص© ا�مراض الفيروسية وبيعها
          للمزارعين من إنتاج إمارة أبوظبي.

          إحالل اÂنتاج المحلي بدل من االستيراد الخارجي وبالتالي استثمار ا�موال داخل الدولة. 
          خلق فرص عمل وتشجيع االستثمار في مجال إنتاج تقاوي البطاطا.

          تغيير النمط الزراعي في بعض المناطق لتحقيق التنوع في اÂنتاج وتوفير المنتج 
          على مدار العام وتقليل المستوردات من نفس الصنف. 

          تعزيز مفهوم االستدامة الزراعية في مناطق الزراعة في إمارة أبوظبي.
          تحقيق عائد مالي مجدي �صحاب المشروع.

أثر إقامة المشروع:

(Social Impact) ا¤ثر االجتماعي       
          دعم المزارعين وتوفير احتياجاتهم من التقاوي خالل فترات الزراعة

          مما يخفف عناء االستيراد على المزارعين.  
          خلق مزارعين متخصصين في إنتاج البطاطا. 

          تعزيز دور المزارع في المساهمة في الناتج المحلي. 
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نوع المشروع:
فرصة استثمارية في مجال إنتاج المدخالت الزراعية 

(Economic Impact) ا¤ثر االقتصادي
          توفير فرص عمل للمجتمع المحلي. 

          استثمار ا�موال داخل الدولة بدال من شراء التقاوي من خارج الدولة. 
          العائد االقتصادي المجدي على الدولة وعلى دخل المزارعين مما يعزز

          دور المزارع في المساهمة في الناتج المحلي. 

(Environmental Impact) ا¤ثر البيئي
          ضمان عدم دخول آفات جديدة إلى الدولة مع التقاوي المستوردة. 

          زيادة الرقعة الزراعية في الدولة. 
          المحافظة على البيئة من خالل اتباع وسائل إنتاج تعتمد على
          نظام اÂدارة المتكاملة لآلفات مما سيقلل من التلوث البيئي.
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الفرصة االستثمارية:
(10) مدبغة جلود للمواشي (الماعز وا�غنام)

نوع المشروع:
استغالل المنتجات الثانوية للثروة الحيوانية

المقدمة:

الدباغــة هــي كّل العمليــات التــي تجــرى علــى الجلــود الطبيعّيــة مــن معالجــة وتنظيــف وتطهيــر بهــدف إزالــة 
الرطوبة منه والشعر باÂضافة للشحوم.

يعتبــر المشــروع مــن المشــاريع الصناعيــة الهامــة التــي تحقــق عائــد كبيــر وذلــك نظــرا إلــي إدخــال منتجــات 
طبيعيــة لÞســواق ممــا أدي إلــى كثــرة الطلــب عليهــا. حيــث يتــم مــن خاللــه التخلــص مــن جلــود الحيوانــات 

بعد الذبح بطريقة علمية وعملية حيث تساعد هذه اÖلية في الحفاظ على البيئة.

بلــغ حجــم تجــارة الجلــود بــدول الخليــج إلــى 2.6 مليــار دوالر، وتعــد اÂمــارات مــن أبــرز الداعميــن اÂقليمييــن، 
حيــث اســتوردت ســلع© جلديــة بقيمــة 1.2 مليــار دوالر فــي 2016، وبلــغ حجــم الــواردات الســعودية 400 مليــون 

دوالر خالل العام 2017.

ــا  ــح م ــارة أبوظبــي حيــث يتــم ذب ــد إم ــة وعلــى وجــه التحدي ــة بالدول يوجــد عــدد مقــدر مــن المســالخ العامل
يعــادل يوميــ© مــا ال يقــل عــن 3000 رأس بمختلــف المســالخ لتلبيــة االحتياجــات اليوميــة مــن اللحــوم الحمــراء 
ونتيجــة لذلــك الكــم مــن المواشــي فــإن هنالــك جلــود تنتــج بعــد عمليــة الذبــح حيــث أن هــذه الجلــود تشــكل 
نفايــات تؤثــر علــى البيئــة ويصعــب التخلــص منهــا مباشــرة فقيــام مشــروع مدبغــة جلــود المواشــي يمكــن 

أن يكون ذو فائدة اقتصادية كبيرة باÂضافة للفائدة البيئية.

تعتمد صناعة الجلود على ثالث خطوات رئيسية وهي:

      إعداد الجلود قبل الدباغة.

      الدباغة للجلود.

      تجهيز الجلود بعد الدباغة. 

أهداف المشروع:

          تشجيع اÂنتاج المحلى للمنتجات الجلدية.
          نقل وتوطين التكنولوجيا.

          االستغالل ا�مثل للموارد والمساحات.  
          زيادة ودفع حركة التصدير.

          المحافظة على البيئة.

أثر إقامة المشروع:

          تصنيع الجلود لمرحلة WET- Blue  للتصدير.  
          سالمة البيئة واالستغالل ا�مثل للموارد الطبيعية.

1

2

3
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االستثمار في
القطاع الزراعي



االستثمار لدى هيئة أبوظبي
للزراعة والسالمة الغذائية

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

مع التوجهات الحكومية" 

ويهدف قطاع االستثمار من خالل استراتيجيته إلى:
1) الُمساهمة في تنمية القطاع الزراعي والغذائي. 

2) تعزيز الشراكات االستثمارية في مجال الزراعة والغذاء.

ولتحقيق هذه ا�هداف يقوم قطاع االستثمار 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. 

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

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

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

- تمثيل الهيئة وإمارة أبوظبي في الفعاليات المحلية والدولية المتعلقة باالستثمار الزراعي والغذائي.
- اقتراح المزايا والحوافز واÂعفاءات المناسبة لÞنشطة االستثمارية بهدف جذب وتوطين االستثمار.
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رحلة شراكة
االستثمار

تقديم 
طلب 

مشروع
االستثمار 

للهيئة
دراسة 
وتقييم

المشروع

موافقة 
أولية

تخصيص 
ا�صول

الحصول على
االعتمادات 

الالزمة

توقيع العقد

المشاريع  ومتطلبات  مستندات 

االستثمارية:

• نموذج طلب االستثمار.

• الرخصة التجارية.

• دراسة جدوى مالية.

• عرض فكرة المشروع.

• تقديم التصميم (المخطط التصويري)

  الُمقترح للمشروع.

• تقديم دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع. 

نوع الشراكة واالشتراطات:

1) عقود مساطحة

بالكامل  عبارة عن شركة مملوكة  الُمستثمر 

دولة  في  وُمرخصة  إماراتيين  لمواطنين 

عقد  مدة  المتحدة.  العربية  اÂمارات 

 50 من  وأقل  أعوام   10 من  أكثر  الُمساطحة: 

وضخ  ا�رض  تطوير  الُمستثمر  ويتولى  عام©، 

استثمارات رأسمالية. 

2) عقود إيجار

الُمستثمر عبارة عن شركة ُمرخصة في دولة 

اÂمارات العربية المتحدة.
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شركاؤنا في االستثمار
الزراعي في إمارة أبوظبي



يعمل مكتب أبوظبي لالستثمار على تسريع جهود تبني التكنولوجيا الزراعية المتطورة في أبوظبي لتصبح 
مركز»  رائد»  في مجال القطاع الزراعي. وإثر النجاح الكبير الذي حققه برنامج التكنولوجيا الزراعية مؤخر»، وّسع 
القطاع  العالية، منها  النمو  ذات مقومات  القطاعات  لدعم  ملياري درهم  بتخصيص  الحوافز  برنامج  المكتب 
الزراعي. "برنامج االبتكار" الجديد من مكتب أبوظبي لالستثمار هو أحد مبادرات برنامج المسرعات التنموية غد» 
21 الذي أطلقته حكومة إمارة أبوظبي، ويتضمن حوافز مالية وغير مالية بقيمة 2 مليار درهم. وكان المكتب 

لÞبحاث  مرافق  تأسيس  بهدف  الزراعي  القطاع  في  مبتكرة  شركات  سبع  مع   2020 عام  خالل  تعاون  قد 
والتطوير والعمليات التشغيلية، وتنفيذ برامج زراعية متطورة في إمارة أبوظبي.

@MohamedBinZayed

@ MohamedBinZayedReplying to

1,135 11:46 AM - Mar 11, 2019
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قم بتقديم
الطلب

االنتقال إلى
أبوظبي

قم بتقديم معلومات
إضافية مفصلة

قم بعرض المعلومات
بشكل شخصي في

مكتب أبوظبي لالستثمار

قم بتوقيع مذكرة
تفاهم مع مكتب
أبوظبي لالستثمار
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الشركات العاملة في مجال اÂنتاج الزراعي والصناعات الغذائية التحويلية كُمستثمرين ُمحتملين.

الشركاء 
االستراتيجيين
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دائرة البلديات والنقل
خدمة تأجير ا�راضي الزراعية

انطالق© من تحقيق أهداف هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية نحو تطوير قطاع ذو تنمية مستدامة في 
الحيوي وتحقيق  ا�من  بما يسهم في تعزيز  والنبات  الحيوان  الغذائية وحماية صحة  الزراعة والسالمة  مجال 
ا�من الغذائي، واستناد» إلى التشريعات الصادرة عن الهيئة الرامية إلى تعزيز السبل الناجحة في المزارع / 
ا�راضي الزراعية عن طريق إيجاد طرق ووسائل تنظم عناصر اÂنتاج الزراعي وتطبق المعرفة التقنية بها، بما 
يسهم في توفير الخبرات والمهارات الالزمة Âدارة المزارع / ا�راضي الزراعية بغرض تحقيق االستدامة الزراعية 
في إمارة أبوظبي والتقليل من ظاهرة المزارع المهملة والمهجورة باÂمارة، وذلك من خالل السماح بتأجيرها 
إلى طرف آخر بما يحقق المنفعة المتبادلة الستثمارها واالستفادة من الخبرات العلمية في المجال الزراعي لدى 
الشركات وا�فراد أصحاب الخبرات التراكمية في مجال زيادة اÂنتاج الزراعي وتسويقه، بما يؤدي إلى تعظيم 
ناتج المزرعة وبيعه بأفضل ا�سعار وتقليل النفقات على مالك المزارع بما يعزز ا�من الغذائي في اÂمارة ويعود 

بالنفع على القطاعين الحكومي والخاص.

 / المزارع  إيجار  تنظيم  على  والنقل،  البلديات  ودائرة  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  من  وحرص© 
ا�راضي   / المزارع  إيجار  عقود  تسجيل  بشأن  عقودها  وتوثيق  وتسجيل  أبوظبي  إمارة  في  الزراعية  ا�راضي 
اÂيجار واالشتراطات  لتوضيح مراحل عملية تسجيل عقود  الرحلة  إعداد هذه  أبوظبي، تم  إمارة  الزراعية في 

المنظمة لها.
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مخطط عملية خدمة تأجير ا¤راضي الزراعية
(دائرة البلديات والنقل)

هيئــة  مــن  الصــادر  الموافقة/االعتمــاد  إدراج 
أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

إبالغ المتعامل وإغالق الطلب

دفع الرسوم وإصدار العقد

مراجعة الموافقة الصادرة

 SmartHub الذكيــة  المنصــة  إلــى  الدخــول 
مــن قبــل المؤجــر والذهــاب إلــى خدمــة تأجيــر 

ا�راضي الزراعية.

مــن  تأجيرهــا  المــراد  الزراعيــة  ا�رض  اختبــار 
قبل المؤجر.

حــال  فــي  تلقائــي  بشــكل  النظــام  يراجــع 
توفر آية موانع قانونية من التأجير.

ال يوجديوجد

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

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

االعتبارية  ا�شخاص  �حد  بتأجيرها  المزرعة  مالك  يقوم  بمقتضاه  عقد 
الزراعية  ا�نشطة  أحد  ولممارسة  الزراعية  ا�غراض  في  الستخدامها 
المختصة  البلدية  لدى  تسجيله  يتم  أن  على  الهيئة،  من  المعتمدة 

بإمارة أبوظبي.
 

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

والتبريد والحفظ. 

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

وإمارة أبوظبي بشكل خاص. 

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

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

عقد المساطحة

عقد ا¢يجار

عقد تأجير مزارع 
المواطنين

الصناعات

االستثمارات الزراعية

فرص االستثمار

ا¤صول التجارية

التعريفات
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