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رؤية ورسالة الصندوق

رؤيـتــنــــا

رسالتــنـــا

المساهمة في تحقيق االستراتيجية الزراعية من خالل 
أفضل وسائل التمويل المستدام.

المســاهمة فــي تعزيــز األمــن الغذائــي مــع الحفاظ . 1
علــى المــوارد الطبيعية.

الريفيــة . 2 المناطــق  تطويــر  فــي  المســاهمة 
واالســتفادة مــن الميــز النســبية لتحقيــق التنميــة 

المســتدامة. الزراعيــة 
والتميــز . 3 المســتدام  المالــي  االســتقالل  تحقيــق 

ســليمة مخاطــر  سياســة   ضمــن  التشــغيلي 
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أهداف الصندوق

أهـدافــنــــا

تمويــل القطــاع الزراعــي بمــا يســاهم فــي تحقيــق . 1
األمــن الغذائــي واســتدامة المــوارد الطبيعيــة

التمويــل المالــي للمزارعيــن حســب الميــز النســبية . 2
للمناطــق بهــدف دعــم الزراعــة المســتدامة والتنميــة 

ــة الريفي
دعــم كفــاءة اســتخدام المــوارد وتشــجيع اســتخدام . 3

التقنيــات الحديثــة
التــي . 4 والمشــاريع   التعاونيــة  الجمعيــات  تمويــل 

المســاندة والخدمــات  المنتجــات  بتوفيــر  تقــوم 
التوظيــف األمثــل للمــوارد الماليــة والبشــرية وأنظمــة . 5

تقنيــة المعلومــات
رأس . 6 ونمــو  المســتدام  المالــي  االســتقالل  تحقيــق 

وإدارة مخاطــر شــاملة الحوكمــة  المــال وتطويــر 
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تمــت موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق علــى دعــم التقنيــة الحديثــة بحــد أعلــى مــا 
نســبته 70% مــن قيمــة القــرض وذلــك لمشــاريع سلســلة الدواجــن الالحــم والبيــوت 
المحميــة المكيفــة واالســتزراع المائــي ألهميتهــا فــي منظومــة األمــن الغذائــي 
الزراعــي  القطــاع  فــي  للمملكــة  االســتراتيجية  التوجهــات  مــع  يتوافــق  وبمــا 
ــات  ــجيع للتقني ــك تش ــة2030م وذل ــة المملك ــول 2020م ورؤي ــج التح ــق برنام وف
الحديثــة ورفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة وترشــيد اســتخدام الميــاه، مــع متابعــة تطــورات 

ــي. ــاع الزراع ــي القط ــدة ف ــات الجدي ــتجدات التقني ومس
مجالــي  فــي  والمختصيــن  الصنــدوق  مســؤولي  بحضــور  عمــل  ورشــة  عقــدت 
الدواجــن والبيــوت المحميــة مــن أكاديمييــن، ومســتثمرين، وبعــض العامليــن فــي 

القطاعيــن.
و  والزراعــة  والميــاه  البيئــة  وزارة  وكالء  مــن  عــدد  مــع  باالجتمــاع  الفريــق  قــام 

المحميــة.  والبيــوت  والدواجــن  المائــي  االســتزراع  بقطاعــات:  المختصيــن 
ســتقوم اإلدارة التنفيذيــة بمراجعــة التقنيــات الحديثــة ومســتجداتها مــن فتــره إلــى 

أخــرى وإدراجهــا ضمــن المشــاريع المســتهدفة للدعــم.



7

المحميــة  البيــوت   ، )الدواجــن  الثالثــة  للقطاعــات  المشــاريع  أنــواع  تحديــد  تــم 
المكيفــة، االســتزراع المائــي( مــع مراعــاة أي تقنيــة حديثــة فــي المســتقبل، علــى 

النحــو التالــي:

قطاع االستزراع المائي :

أ - مشاريــع االقفــاص العائمــة.

ب - مشاريع مفرخات االسماك .

تحديد أنواع المشاريع 

قطـاع سلسلة الدواجـن الالحم :

أ  - مشاريـع جـدود الدواجـــن.
ب - مشاريع أمات الدواجن.
ج - مشاريــــع الفقاســـات.
د- مشاريع الدجـاج الالحـم.

هـ - المسالخ اآللية.

قطاع البيوت المحمية المكيفة:

نظـــــام الهيدربونـيــــك .. 1
نظام الزراعة العمودية.. 2
نظــام االكوابونيــك )مشــترك مــع مشــاريع . 3

ــي(. ــتزراع المائ االس
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أ - مشاريع االقفاص العائمة:
هــي مشــاريع لتربيــة األســماك فــي حيــز مغلــق مــن جميــع الجوانــب 
الحديثــة  ، والتقنيــات  البحــر مــن وإلــى االقفــاص  يســمح بحركــة ميــاه 
المســتخدمة فــي مثــل هــذا النــوع مــن المشــاريع يجــب ان تشــمل اآلتــي:

   1- نظــام للتغذيـــة آلي . 
   2- نظام آلي لمراقبة األسماك. 
   3-نظام آلـي لحصـاد األسمــــاك.

   4- نظام لنظافة وفحص الشباك.
   5- خط فرز وتدريج وتعبئة األسماك.

أواًل : تمويل قطاع االستزراع المائي المستخدمة للتقنيات الحديثة 
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ب - مشاريع مفرخات االسماك :
هــي مشــاريع إلنتــاج أصبعيــات االســماك، والتقنيــات الحديثــة المســتخدمة فــي مثــل 

هــذا النــوع مــن المشــاريع يجــب ان    تشــمل اآلتــي:
    1- أنظمة إعادة تدوير ومعالجة المياه.

    2- نظام تغذية أتوماتيكية.
    3- نظام فلتـرة بيــولوجيـــة.
    4-نظـام تعقيــم المــــيـــــاه.

    5- تحكم آلي في اإلضاءة والحرارة .
    6- خـــط آلي عــــد وفـــــــرز االصبعـــيــــات.  

تابع : تمويل قطاع االستزراع المائي المستخدمة للتقنيات الحديثة 
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ثانيًا : تمويل قطاع سلسلة الدواجن الالحم المستخدمة للتقنيات الحديثة 

١ -  المشاريع ذات البعد االستراتيجى

 أ - مشاريع جدود الدجاج الالحم:
    هــى مشــاريع إنتــاج البيــض المخصــب الــذى ينتــج أمــات الدجــاج الالحــم 

تمــول بنســبة 70% كونهــا بعــد إســتراتيجى 

ب - مشاريع أمـــات الدجاج الالحم:
        وهــى مشــاريع إنتــاج البيــض المخصــب الــذى ينتــج الدجــاج الالحــم  . 
، والتقنيــات الحديثــة المســتخدمة فــي مثــل هــذا النــوع مــن    المشــاريع 

يجــب أن تشــمل اآلتــي:

ســيور آليــة لنقــل وجمــع البيــض آلية)مــن داخــل الحظائــر حتــى . 1
غرفــة الفــرز وحفــظ البيــض(.

خط آلى فرز وتدريج البيض .. 2

الجوانــب والســقف مــن االلــواح العازلــة )ســاندويتش بنــل المضــاد . 3

للحريق(
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ج - مشاريع الفقاسات:
       وهــي المشــاريع التــي يتــم فيهــا تحضيــن وتفقيــس البيــض المخصــب، والتقنيــات 

الحديثــة المســتخدمة فــي مثــل هــذا النــوع مــن المشــاريع يجــب ان تشــمل األتــى:
نظــــام آلى لنقل وتداول البيض .. 1
 خط آلى لفرز وتصنيف واستبعاد ورص البيض.. 2
نظام تحكم وتسجيل البيانات للحاضنات والفقاسات.. 3
نـــظـــــام آلى للتبريد والتهوية .. 4
نظام آلى لنقل وتحصين البيض من الحضانات للفقاسات .. 5
خط آلى لفرز وإحصاء وتحصين الصوص .. 6

تابع : تمويل قطاع سلسلة الدواجن الالحم المستخدمة للتقنيات الحديثة 
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2 - المشاريع المستخدمة للتقنيات الحديثة 
د - مشاريع الدجاج الالحم :    

ــاج  الدجــاج الالحــم  والتقنيــات الحديثــة  وهــي المشــاريع المخصصــة إلنت
المســتخدمة فــي مثــل هــذا النــوع مــن المشــاريع يجــب أن تشــمل اآلتــي:

1- نظام التربية في أقفاص .
ــن  ــقف م ــب والس ــتخدام الجوان ــد اس ــة عن ــة األرضي ــال التربي ــي ح 2- أو  ف

ــق ( . ــاد للحري ــة )مض ــواح العازل االل

تابع : تمويل قطاع سلسلة الدواجن الالحم المستخدمة للتقنيات الحديثة 
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هـ - مشاريع المسالخ اآللية :
الحديثــة  والتقنيــات   ، الالحــم  الدجــاج  ذبــح  فيهــا  يتــم  التــي  المشــاريع  وهــي    

االتــى: تشــمل  ان  يجــب  المشــاريع  مــن  النــوع  هــذا  مثــل  فــي  المســتخدمة 
نظام آلي لحصاد الدجاج.. 1
نظام ضغط هوائي  في ماكينــة نـــزع الريــش.. 2
3 .)Air chiller ( . تبريد هوائى
 خطوط التصنيع الغذائى . 4

تابع : تمويل قطاع سلسلة الدواجن الالحم المستخدمة للتقنيات الحديثة 
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وهــي إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة فــي بيئــة خاصة لتوفيــر المناخ المناســب 
لهــا إلنتاجهــا علــى طــول الســنة، وأنظمــة التقنيــات الحديثــة المســتخدمة 

فــي مثــل هــذا النــوع مــن المشــاريع مــا يلــي :

ثالثًا : تمويل قطاع البيوت المحمية المكيفة ذات التقنيات الحديثة:

أ - نظام الهيدربونيك :
ــيط  ــتخدام وس ــة أو باس ــدون ترب ــات ب ــة النبات ــى زراع ــد عل ــي يعتم ــام زراع ــو نظ ه

)صــوف صخــري ( باســتخدام محلــول مغــذي، ويجــب أن تشــمل االتــي:

تحكم آلى بالتبريد والتدفئة والتهوية . 1
وحدات آلية رى وتسميد . 2
نظــام تعقيــم للميــاه الراجعــة والمعاد . 3

استخدامهــــا.
األنظمــة . 4 لجميــع  آلــي  تحكــم  نظــام 

المحمــي. البيــت  داخــل 

ب - نظام الزراعة العمودية:
وهــو نظــام زراعــة مكثفــة لالســتفادة فــي وحدة 
المســاحة حيث تســتخدم مواســير بالســتيكية او 
طــاوالت متعــددة الطوابــق لزيــادة اإلنتــاج لوحــدة 

المســاحة ، ويجــب أن تشــمل االتــي:
التحكـــم بالتبريــد والتدفـئة والتهوية.. 1
وحدات آلية رى وتسميد . 2
 نظــام تعقيــم للميــاه الراجعــة والمعاد . 3

استخدامها.
 نظام تحكم آلي لجميع األنظمة داخل البيت المحمي.. 4
 الجوانب والسقف من الجدران العازلة.. 5
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ج - نظام االكوابونيك :
وهــي زراعــة تكامليــة تجمــع النبــات باألســماك تعتمــد علــى نظــام زراعــة مغلــق 
متكامــل بيــن تغذيــة النبــات ومخلفــات األســماك، ويجــب أن تشــتمل علــى االتــي:

 التحكم بالتبريد والتدفئة والتهوية ونظام الري والتسميد.. 1
 وحدات  آلية رى وتسميد ونظـــام تقليــــب وضـــخ االكسجيـــن.. 2
 نظـــام تعقيـــم للمـــياه الراجــعـــة والمعــــاد استخدامهـــا.. 3
 نظام تحكم آلي لجميع األنظمـة داخـــل البيـــت المحمــــي.. 4

تابع : تمويل قطاع البيوت المحمية المكيفة ذات التقنيات الحديثة:
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