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رؤيتنـــا

رسالتنا

تفعيل العمل العربي المشترك لإلسهام في دعم برامج األمن 
الغذائي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.

البيئة  تحسين  فى  والمساهمة  االقتصادية  التنمية  مسيرة  دعــم 
االســتــثــمــاريــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي مـــن خـــال تــوطــيــن وتــوظــيــف 
ــزام  ــتـ ــاء بــالــكــفــاءة االنــتــاجــيــة واإللـ ــقــ ــ الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة واالرت
بالمنتجات  ــواق  األســ رفـــد  عــلــى  والــعــمــل  العالمية  بــالــمــواصــفــات 
الغذائية  الفجوة  من  جزء  للمساهمة فى سد  والداجنية  الحيوانية 

في البلدان العربية .
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عامة أهدافنا جهات  مع  والمساهمة  للشركة  المملوكة  المشاريع  إقامة 
وتدعيم  الحيوانية  الثروة  بتنمية  تعني  شركات  إنشاء  في  وخاصة 
المتغيرات  مــع  والتكيف  المجال،  هــذا  فــي  المتطورة  الفعاليات 

والمستجدات المحيطة .

تنمية ورعاية الخبرات والكفاءات العربية ، وإعداد الكوادر 
ــثــروة  الــفــنــيــة الــمــتــخــصــصــة فـــي شــتــى مـــجـــاالت تــنــمــيــة ال

الحيوانية والزراعية.

توطين التقنيات الحديثة والعمل على نشر هذه التقنيات، ومواكبة 
التطورات المستجدة فيها .

الثروة  بقطاعات  والمرتبطة  االستراتيجية  اإلنتاج  حلقات  استكمال 
الحيوانية ومنتجاتها وإحداث تكامل فاعل فيما بينها.

تقديم االستشارات والخدمات الهندسية والفنية، وإجراء 
الثروة  مجال  في  الازمة  واالقتصادية  الفنية  الــدراســات 

الحيوانية والزراعة والتنمية الريفية والبشرية.

تشجيع مشروعات العمل العربي المشترك، وتأكيد جدواه 
االستثمارات  الستقطاب  والسعي  واالقتصادية  الفنية 
تــرســيــة دعــائــم العمل  الــعــربــيــة والــمــســاهــمــة معها فــي 

االقتصادي العربي المشترك.
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استراتيجية عمــلنا

تحفيز االستثمارات العربية 

في مجاالت الثروة الحيوانية 

والغذائية.

تطوير آليات العمل العربي 

المشترك بما يطور المناخ 

االستثماري.

توسيع قاعدة المعلومات 
والبيانات المعرفية لقطاعات 
الثروة الحيوانية والداجنة 

والتنمية الريفية.

االستفادة من وفورات 
السعة في المشروعات 

القائمة وتنويع قواعد اإلنتاج 
وتحديثها .

تفعيل آليات التكامل بين 

مشروعات مجموعة أكوليد.
استثمار الفوائض النقدية.

االستغالل األمثل للطاقات 
والموارد البشرية وترشيد 
أوجه اإلنفاق ورفع كفاءة 

األداء .

الحفاظ على البيئة 

واالستخدام اآلمن للمخلفات 

الحقلية والحيوانية والداجنة.

تحقيق التوازن في االنتشار 

الجغرافي واالستفادة من 

المزايا النسبية المتاحة.
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مـصادر تميزنا
وتحديد   ، لإلفصاح  والمحافظة على قنوات واضحة وفعالة  الشفافية  وتأكيد  المصداقية  وتعزيز  بناء  لإلدارة دورها في  كان 

مسؤوليات كل من الجهاز اإلشرافي والتنفيذي ، والفصل بينهما وتأكيد أهمية العمل المؤسسي من خالل:

ــي  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ ــل الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ
اإلدارة  لمجلس  ــي  ــرافـ واإلشـ
فــي رســـم الــســيــاســات ووضــع 
الكفيلة  والـــضـــوابـــط  ــات  ــيـ اآللـ

لتنفيذ هذه السياسات.

ــز أنـــظـــمـــة  ــ ــزي ــعــ ــ ت
الرقابة الداخلية.

تطبيق مبادئ ومعايير حوكمة 
كفاءة  رفع  بهدف   ، الشركات 
ــة  ــطـ ــشـ األنـ أداء  ــة  ــ ــي ــ ــال ــعــ وفــ
المخاطر  وتــقــلــيــل  الــمــخــتــلــفــة، 
المحتملة  والمالية  التشغيلية 
ــن الـــفـــســـاد الــمــالــي  ــد مـ ــحـ والـ

واإلداري.
الــتــحــقــق مـــن مــدى 
ــزام بــتــطــبــيــق  ــ ــ ــت ــ ــ االل
الــلــوائــح والــقــوانــيــن 

واألنظمة.

أعــمــال  وتنظيم  تسهيل 
الــشــركــة بــتــشــكــيــل عــدد 
ذات  الداخلية  اللجان  من 

الصاحيات المحددة.

إعــــــداد وتـــطـــويـــر ومــراجــعــة 
ــلــوائــح الــتــي تــنــظــم أعــمــال  ال
الشركة الستيعاب  مجموعة 

التطورات المستجدة.

ــاد عــلــى الـــمـــوارد  ــمـ ــتـ االعـ
والــــــــمــــــــصــــــــادر الـــــذاتـــــيـــــة 
ــات  ــي ــعــمــل ــل ال ــويـ ــمـ فــــي تـ

االستثمارية والتشغيلية.

االعتماد على كوادر الشركة في 
والمواصفات  الــدراســات  إعـــداد 
التنفيذ،  على  واإلشـــراف  الفنية 
اإلنـــتـــاجـــيـــة  الـــــوحـــــدات  وإدارة 

والخدمية وتقييم أدائها.

تعزيز فلسفة أكوليد 
جميع  بين  التكاملية 

فعالياتها.

المؤسساتية  الــثــقــافــة  نــشــر 
ــدة عـــلـــى خـــبـــرات  ــنـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
لتطوير  الــمــتــراكــمــة  الــشــركــة 
المؤسسي  العمل  وتــأصــيــل 
الفعاليات  جميع  إدارة  فــي 

التي تساهم فيها الشركة.
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المملكة العربية السعودية
1000 سهم

16.8%

دولة الكويت
1000 سهم

16.8%

دولة اإلمارات العربية المتحدة
1000 سهم

16.8%

جمهورية العراق
1000 سهم

16.8%

دولة قطر
600 سهم

10.2%

جمهورية مصر العربية
500 سهم

8.4%

الجمهورية العربية السورية
500 سهم

8.4%

جمهورية السودان
100 سهم

1.7%

جمهورية الصومال الفيدرالية
50 سهم

0.8% الجمهورية اليمنية
50 سهم

0.8%

المملكة األردنية الهاشمية
50 سهم

0.8% الشركة العربية لالستثمار
100 سهم

1.7%

المساهمون
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المملكة العربية السعودية
1000 سهم

16.8%

دولة الكويت
1000 سهم

16.8%

دولة اإلمارات العربية المتحدة
1000 سهم

16.8%

جمهورية العراق
1000 سهم

16.8%

دولة قطر
600 سهم

10.2%

جمهورية مصر العربية
500 سهم

8.4%

الجمهورية العربية السورية
500 سهم

8.4%

جمهورية السودان
100 سهم

1.7%

جمهورية الصومال الفيدرالية
50 سهم

0.8% الجمهورية اليمنية
50 سهم

0.8%

المملكة األردنية الهاشمية
50 سهم

0.8% الشركة العربية لالستثمار
100 سهم

1.7%
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أ. محمد جاسم المزكي
رئيس مجلس اإلدارة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

أ. خالد شـوكت
عضو المجلس

الجمهورية العربية السورية

د. خالد بن محمد الفهيد
عضو المجلس

المملكة العربية السعودية

أ. بدر بن ابراهيم المزيد
عضو المجلس

المملكة العربية السعودية

أ. محمد سعيد الضنحاني
عضو المجلس

دولة اإلمارات العربية المتحدة

مجلس
اإلدارة 
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أ. برين عبد السالم قاسم
عضو المجلس

جمهورية العراق

أ. محمد بن بدر السادة
عضو المجلس
دولة قطـــــــر

د. أشرف السيد العربي
عضو المجلس

جمهورية مصر العربية

أ. سامي عبدالحميد الحسن
عضو المجلس
دولة الكويت

د. ثامـــر حبيـــب حمـــــزة
عضو المجلس

جمهورية العراق

د. عبد الله بن ثنيان الثنيان
المدير العام

أ.  سندس عبداللطيف مال الله
عضو المجلس
دولة الكـــويت
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اإلدارة التنفيذية
فريق العمل
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محمد بن عبدالله الشيحة
المدير العام

فؤاد عبد الرحيم غزال

نائب المدير العام
محمد ميرزا جاسم

نائب المدير العام

عبد الله عبد الحميد غانم
المدير المالي

السعيد عبد العليم

رئيس وحدة الرقابة
والتنظيم

محمد طه الكيكي

رئيس وحدة الحاسب

مدير العالقات العامة

أحمد محمد حسن فواز المقرن

المدير اإلداري

محمد محمود شافعي

سكرتير مجلس االدارة

إبراهيم محمد متولي 

إدارة مشروعات الدواجن

نائب المدير المالي

أحمد الزين احمد
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السادة المساهمون:

السام عليكم ورحمة الله وبركاته,,, 

الموقرة  لجمعيتكم  يرفع  أن  اإلدارة  لمجلس  يطيب     
تقريره السنوي عن أنشطة الشركة العربية لتنمية الثروة 
2021/12/31م  في  المنتهية  السنة  خــال  الحيوانية 
ــا حققته  ــشــركــة ومــ ــازات ال ــجــ ــ ــم إن والـــــذي يــعــكــس أهــ
دورهــا  تعكس  إيجابية  نتائج  مــن  المتعددة  فعالياتها 
تحقيق  في  الفعالة  ومساهمتها  الملموس،  التنموي 
األمن الغذائي العربي والحد من اتساع الفجوة الغذائية 
مختلف  تشمل  متنوعة  مــشــروعــات  إنــشــاء  خــال  مــن 
العديد من  الغذاء في  وإنتاج  الحيوانية  الثروة  مجاالت 
استشارية  خــدمــات  تقديم  إلــى  إضــافــة  العربية،  الـــدول 
الميدانية  خبراتها  على  مبنية  اختصاصها  مجاالت  في 

المتراكمة.
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التحديات  مــن  مجموعة  2021م  عــام  شهد 
والتي  كورونا  فيروس  تداعيات  أفرزتها  التي 
الدولية  المعامات  على  مباشر  بشكل  أثــرت 
الــبــشــريــة والــتــجــاريــة والــســيــاســيــة حــيــث فــرض 
تفشي الوباء على الحكومات اتخاذ مجموعة 
من اإلجراءات والتدابير االحترازية مما انعكس 
حالة  يعيش  أصبح  حيث  االقتصاد  على  سلبًا 
مــن الــركــود واالنــكــمــاش فقد عــرقــل اإلنــتــاج 
واإلمداد والنقل الجوي عبر العالم  وأضعف 
الطلب العالمي وأصاب قطاعات عدة بخسائر 
فــادحــة. وخــاصــة قــطــاعــات صــنــاعــة الــدواجــن 
التي تشكل المحور الرئيسي إليرادات الشركة 
تسويقية  مصاعب  من  عانت  التي  االنتاجية 

ــادة غير مسبوقة  وزي بسبب كساد األســواق 
فـــى أســـعـــار مــســتــلــزمــات الــتــشــغــيــل وخــاصــة 
المواد األولية العلفية . األمر الذي لم تواكبه 
المنافسة  وبسبب  بل  البيع  أسعار  زيــادة فى 
الشديدة بين المنتجين انخفضت األسعار مما 

انعكس سلبا على النتائج المحققة.
هـــذا فــضــًا عــن حــالــة اإلضـــطـــراب السياسي 
العربية  المنطقة  دول  بعض  فــي  واألمــنــي 
والتي أدت إلى حالة من عدم اليقين وتفاقم 
الشركة  فعاليات  ببعض  المحيطة  المخاطر 
وأسفرت عن آثار غير محدودة على اقتصاديات 
تلك الدول نتج عنها ارتفاع ملحوظ في تكلفة 
الــتــبــادل  بــحــريــة  ــرار  ــ واألضـ النهائية  المنتجات 

التجاري وعدم انسياب التجارة بين الدول دون 
معوقات ، ووضع قيود على حركة العمات 

المحلية.
ــجــابــي مــع الــمــتــغــيــرات  ونــتــيــجــة لــلــتــفــاعــل اإلي
ــرت ســلــبــا عــلــى أداء  ــ ــتــي أث والــمــســتــجــدات ال
فــي بعض  االقــتــصــاديــة  الــقــطــاعــات  مختلف 
الـــــدول الــتــي تــســتــضــيــف فــعــالــيــات الــشــركــة 
إدارة  الئــحــة  تــفــعــيــل  ــــى  إل اإلدارة  اضـــطـــرت 
ــات واتــبــاع  ــ وتــنــظــيــم ســيــر الــعــمــل تــحــت األزمـ
ــتــوائــم مـــع مــتــطــلــبــات الــعــمــل تحت  خــطــط ت
االحتياجات  بسقف  واالحتفاظ  الظروف  تلك 
النظر  وإعادة  التشغيل،  ومستلزمات  الفعلية 
فـــي خــطــط بــعــض الــمــواقــع الــمــتــأثــرة بتلك 

األزمــــات مــن خـــال تــعــديــل الــخــطــط الــزراعــيــة 
السيولة  قيمة  على  والمحافظة  والحيوانية 
الفائضة بتوظيفها في قنوات استثمارية آمنة.

أن  الشركة  استطاعت  الــظــروف  تلك  ورغـــم  
تضيف إلى سجل إنجازاتها عامًا آخر من النتائج 
وفنية  إنتاجية  مــعــدالت  وتحقيق  اإليــجــابــيــة 
ــل لــلــقــدرات  ــخــدام األمــث جــيــدة بــفــضــل االســت
المالية والبشرية والمتابعة الدقيقة للمتغيرات 
على  آثارها  لتافي  المتاحقة  والمستجدات 
استمرارية  يكفل  وبما  االستثمارية  فعالياتها 
تأدية رسالتها في المساهمة في تعزيز العمل 
العربي المشترك لبلوغ غاياته وتحقيق أهدافه 

وصواًل لألمن الغذائي العربي.

المناخ 
االستثماري:
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مجاالت النشاط االستثماري

اإلنتاج الحيواني 
والداجني

التصنيع
الـزراعي

الخدمات 
واالستشارات الفنية 

واالقتصادية

اإلنتاج
النباتـي

االستثمارات 
المالية والعقارية 

المساندة

تسويق المنتجات 
الداجنية والزراعية

تصنيع المعدات
الداجنية والحيوانية
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اإلنفاق االستثماري للشركة
بنهاية عام 2021م أظهرت البيانات المالية تطور قيمة اإلنفاق االستثماري للشركة خال خططها االستثمارية المتتالية من حوالي )7٫1( مليون 
دوالر أمريكي في عام 1977م وهو العام الذي شهد انطاقة عمل الشركة ليبلغ حوالي )914.39( مليون دوالر أمريكي في نهاية عام 2021م 
وبنسبة تعادل )%434.18( من رأسمالها المدفوع ، وتمت تغطية هذه الزيادة من وفورات التشغيل واحتياطي االستثمار المحدث لدي الشركة 
بدال من زيادة رأس المال وذلك عمًا بقرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية المتعلقة باستخدام هذا االحتياطي في المشاريع المستقبلية.

القطـاع
االستثمـاري

القيمة المستثمرة
مليون دوالر أمريكي

النسبة المئوية من
قيمة االستثمار

النسبة المئوية من 
اس المال المدفوع

621.0967.85294.91قطاع االنتاج الداجني 

56.066.1226.62قطاع االنتاج الحيواني 

0.090.0100.040القطاع النباتي  

55.386.0526.30قطاع تصنيع االعالف 

1.600.170.76قطاع تصنيع المعدات  

17.271.898.20القطاع المشترك 

751.4982.19356.83أجمالي استثمارات القطاعات االنتاجية 
 قطاع االستثمارات المساندة
والممتلكات واألخرى 

162.9017.8177.35

%434.18%914.39100اجمالي قيمة االستثمارات 

1( توزيع إجمالي استثمارات الشركة على القطاعات المختلفة
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2( توزيع إجمالي استثمارات الشركة حسب الفعاليات المختلفة :

أ - المشروعات المملوكة بالكامل:

المشاريع قيد التنفيذ

6.210.682.95%100مصرمشروع تربية جدات وامهات الالحم1

0.060.010.03%100السودان المشروع الزراعي المتكامل    2

6.610.723.14%100السودان مشروع البرج التجاري الثاني 3

12.881.416.12االجمالي 

م
 

البيان 
 

الموقع
 

نسبة
المساهمة

قيمة االستثمارات 
)مليون دوالر(

النسبة من
قيمة االستثمار

النسبة من راس 
المال المدفوع

1
مشروع تربية االغنام وتسمين الخراف 

والعجول القامشلي  
25.182.7511.96%100سوريا

51.415.6224.41%100االردن مشروع جدات وامهات الدواجن2

54.285.9425.77%100السودان مصنع العلف الحيواني والداجني3

66.247.2531.45%100السودان المشروع المتكامل إلنتاج الدواجن 4

197.1121.5693.59االجمالي 
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م
 

البيان 
 

الموقع
 

نسبة
المساهمة

قيمة االستثمارات 
)مليون دوالر(

النسبة من
قيمة االستثمار

النسبة من راس 
المال المدفوع

142.6915.6067.76%60قطرالشركة العربية القطرية إلنتاج الدواجن 1

119.2013.0456.60%80السعودية الشركة العربية السعودية إلنتاج الدواجن 2

79.798.7337.99%60االماراتالشركة العربية إلنتاج الدواجن بالفجيرة 3

75.948.3036.06%70االمارات الشركة العربية ألصول والدواجن وانتاجها تأصيل 4

44.804.9021.27%90السعوديةشركة التكامل العربي إلنتاج الدواجن 5

34.103.7316.19%96السعودية شركة التكامل العربي لعروق الدواجن 6

2.700.301.28%50العراقالشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية 7

27.182.9712.91%60االمارات الشركة العربية لإلنتاج الحيواني – راس الخيمة 8

10.351.134.91%100السعودية شركة جسور العرب العقارية 9

536.7558.70254.87االجمالي 

ب - الشركات التابعة:
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م
 

البيان 
 

الموقع
 

نسبة
المساهمة

قيمة االستثمارات 
)مليون دوالر(

النسبة من
قيمة االستثمار

النسبة من راس 
المال المدفوع

1.600.1740.76%25.3االماراتالشركة العربية لتصنيع معدات الدواجن والماشية – ابسيكو 1

0.710.0770.34%4.3اليمن شركة مأرب للدواجن2

0.020.0020.01%5سورياالشركة الهندسية الزراعية لالستثمارات ) نماء(  3

0.310.0330.15%8.9السعوديةالشركة االلبانية العالمية لالستثمار والتنمية القابضة     4

0.010.0010.004%0.07سوريا الشركة العربية السورية للمنتجات الزراعية )غدق(   5

1.10.1200.52%1.5السعوديةشركة عصر بذور الصويا ومشتقاتها    6

3.750.421.78االجمالي 

ج - المساهمات األخرى:

التقرير السنوي - 2021م24 ||



25 |التقرير السنوي - 2021م |



التكـامل االقتصادي العربي

أن  الرائدة  التنموية  مسيرتها  عبر  أكوليد  مجموعة  استطاعت 
تسجل نجاحًا واضحًا في خلق تفاعل ايجابي بين رؤوس أموالها 
ورؤوس األموال العربية على مستوى القطاعين الخاص والعام 
وروجــت  العربي،  االقــتــصــادي  التكامل  مــن  نــوعــًا  فيه  جسدت 
لجدوى االستثمار العربي في إنشاء المشروعات والمساهمة 
في تأسيس الشركات المشتركة في مجال األمن الغذائي ودعم 
آليات التجارة البينية والمشاركة في تهيئة المناخ االستثماري.

الحكومي  والقطاع  الخاص  القطاع  مع  الشركة  وقد ساهمت 
العربي في تأسيس عدد من الشركات المتفرعة، حيث أظهرت 
العربي  الغذائي  األمــن  مشروعات  في  االستثمار  أن  الشركة 
استثمار مجّد ومربح، وكان لذلك أثر فعال في استقطاب ودخول 
العديد من رجال األعمال والمستثمرين )قطاع خاص وحكومي( 

مساهمات مع الشركة في مشاريع وشركات مشتركة.

لألعوام  عشر  الــرابــعــة  االستثمارية  الشركة  خطة  وتضمنت 
المزيد  إلقــامــة  الــالزمــة  االعــتــمــادات  رصــد  2022م(   2020-(
المشاريع  طاقات  وتوسيع  الجديدة  والشركات  المشاريع  من 

القائمة والمقدرة بحوالي )239٫7( مليون دوالر أمريكي.
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نجحت أكوليد عبر أنشطتها وفعالياتها المتعددة ومنذ انطاق 
العمل  خــارطــة  فــي  تــواجــدهــا  وتعميق   ترسيخ  مــن  مسيرتها 
التنموي واالستثماري وقيادتها لقطاعات استراتيجية لم يسبق 
أن طرقتها قنوات االستثمار والتمويل في مجاالت مشروعات 
نظرا  بالحدية  عوائدها  تتسم  والتي  والداجنية  الحيوانية  الثروة 
المحيطة بها . وقد حفز نجاح أكوليد في  للظروف والمخاطر 
الــخــاص والــعــام للسعي  القطاعين  الــمــشــروعــات  إقــامــة هــذه 

على  واالعتماد  فيها،  والمشاركة  مجاالتها  في  الدخول  نحو 
الموارد الذاتية والمزايا النسبية مما ساهم في تعميق وترسيخ 

العاقات وأوجه التعاون لتحقيق التكامل االقتصادي العربي.

ــد أرســــت أكــولــيــد اســتــراتــيــجــيــتــهــا االســتــثــمــاريــة فــي مجال  وقـ
التنمية  بين  يجمع  بــتــوازن  العربي  الغذائي  األمــن  مشروعات 
وإسهامات  لمشروعات  تنموية  محفظة  خــال  ومــن  والنمو 

تعني فعالياتها بتطوير البنيات التحتية وتوطين تقنيات الصناعة 
االســتــمــراريــة  على  يساعد  مقبول  عــائــد  تحقيق  مــع  الحديثة 
تمثل  دوالر  مليون   )152,17( المحفظة  هــذه  قيمة  وتبلغ 
لفعاليات  ، ومحفظة  المستثمرة  اجمالي األموال  %16,6 من 
تسهم  دوالر  مليون   )762,22( قيمتها  تبلغ  أخــرى  استثمارية 
عوائدها المميزة لنمو قدرات أكوليد للتوسع وطرح المزيد من 

االستثمارات في مجاالت األمن الغذائي العربي.

اإلسهامات 
التنموية
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الخدمات االستشارية

ــيــد مـــن بــيــن الــشــركــات الــعــربــيــة الــمــشــتــركــة  تــمــيــزت أكــول
باالعتماد ذاتيًا على قدراتها وإمكاناتها الفنية واالقتصادية 
والفنية  االقــتــصــاديــة  ــجــدوى  ال دراســــات  بــأعــمــال  للقيام 
وإعداد المواصفات الفنية والهندسية ووثائق المناقصات 
للمشروعات واإلشراف على التنفيذ وبدء التشغيل ودراسة 

الحلول للمشاكل التي تواجه المشروعات القائمة.

وكان إلقرار أكوليد وتبنيها استراتيجية االعتماد على الذات 
دون االستعانة ببيوت الخبرة االستشارية األجنبية إنعكاسه 
للمشروعات. وعقب  االستثمارية  التكاليف  على  اإليجابي 
على  وحصولها  لها  التابعة  االستشارية  للوحدة  تأسيسها 
خبرات في  به من  تتمتع  ما  المهني وفي ضوء  الترخيص 
العديد  ليشمل  خدماتها  نطاق  أمتد  فقد  الريفية  التنمية 
من المؤسسات والشركات العامة والخاصة في المنطقة 
العربية والتي حازت على ثقتها مما أهلها ألن تكون أحد 
أهم بيوت الخبرة واالستشارات الفنية واالقتصادية العربية.

ــــدراســــات  ــدة ال ــ ــن وحـ ــــوحــــدة االســـتـــشـــاريـــة مـ وتـــتـــكـــون ال
ــتــاج  ــدة اإلن ــ ــــدواجــــن، ووحـ ــدة إنـــتـــاج ال ــ االقــتــصــاديــة، ووحـ
الفنية  أجهزتها  وتشمل  الهندسي،  والمكتب  الحيواني، 
العالي  التأهيل  ذوي  واالستشاريين  الخبراء  مــن  العديد 
والـــخـــبـــرة الــمــيــدانــيــة الــطــويــلــة كــمــا يــتــبــع الـــوحـــدة مــركــز 
التقنيات ووسائل االتصال  بأحدث  للمعلومات تم تجهيزه 

والمراجع العلمية والدوريات والنشرات وقواعد البيانات.
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تنمية الموارد البشرية

لتنمية  االستراتيجية  باألهمية  منها  إيــمــانــا 
وتطوير الموارد البشرية اهتمت أكوليد بصقل 
خبراتها  وتنمية  البشرية  كــوادرهــا  مــهــارات  
عدد  فــي  المشاركة  عبر  وذلـــك   ، وكفاءتها 
والملتقيات  التدريبية  والبرامج  الـــدورات  من 

المرتبطة بأنشطة الشركة وأعمالها .
واتــســاقــًا مــع هــذا االهــتــمــام أتــاحــت أكوليد 
لتأهيل  مــراكــزًا  مشاريعها  تكون  ألن  المجال 
وتدريب الكثير من الكوادر العربية على أحدث 
التقنيات اإلنتاجية التي تقوم بتوطينها ، حيث 

وفرت فرص عمل للكثيرين منهم في مختلف 
التخصصات الكتساب الخبرات الفنية المتميزة 
مما كان له األثر اإليجابي في رفد األسواق 
وقــادرة  مدربة  وقيادية  فنية  بعمالة  العربية 
البشرية  الــمــوارد  تنمية  في  المساهمة  على 

واإلنتاجية في المنطقة .
ومــــن خــــال عــاقــاتــهــا بــبــعــض الــجــامــعــات 
ــيــة تــقــوم  ومـــراكـــز ومــعــاهــد الــبــحــوث الــعــرب
أكوليد بتدريب وتنمية قدرات بعض الطاب 
ــًا فـــي مــشــاريــعــهــا أو بــمــســاعــدتــهــم  ــي ــدان مــي

أطروحاتهم  إلعــداد  الازمة  العلمية  بالمادة 
بعض  مــع  والــتــعــاون  والــمــشــاركــة  الجامعية 
أساتذة الجامعات في إجراء البحوث المختلفة 
وخاصة التطبيقية في مجال الثروة الحيوانية 
والتصنيع الغذائي والتنمية الريفية من خال 
مصادر المعلومات الخاصة بالشركة وفروعها 
بــالــتــعــاون مــع خــبــراء وفــنــي الــشــركــة تدعيمًا 
ترسيخ  على  وعمًا  المشترك  العربي  للعمل 

أسسه .
بــإحــداث  اهتمامها  الــشــركــة مــن  ــززت  عـ كــمــا 

الترابط الوثيق بين خبرائها والعلماء المختصين 
العلمي  للتعاون  إتفاقات  بتوقيع  بالمنطقة 
مع عدد من الجامعات العربية لتبني األبحاث 
أبــحــاث  مــثــل  الــمــجــاالت  مختلف  فــي  الفنية 
الدواجن واألبحاث التسويقية وأبحاث تحسين 
أبرز هذه  والنعاج ومن  الكباش  إنتاج  وتطوير 
الملك  وجــامــعــة  دمــشــق  جامعة  الــجــامــعــات 
الزراعية في  للبحوث  الدولي  والمركز  سعود 
المناطق الجافة )إيكارد( بحلب ، وهيئة بحوث 

الثروة الحيوانية بالسودان وغيرها .

29 |التقرير السنوي - 2021م |



المسئولية االجتماعية
انطاقًا من أهدافها التنموية اهتمت أكوليد عبر استثماراتها المنتشرة في عدد من الدول العربية 
، وذلك من  االستثمارات  لهذه  المحلي  الجغرافي  النطاق  المجتمعية في  بممارسة مسؤوليتها 
خال مبادرات هادفة تعود بالنفع على أفراد المجتمع في هذه المناطق وبما ينعكس على تنامي 
معرفة ووعي المستهلك بأنشطة هذه االستثمارات ومنتجاتها المتنوعة ويساهم في ترسيخها 
وإزدهارها ورواجها. وفي إطار هذه المسؤولية المجتمعية واصلت الشركة خال العام اهتمامها 

بالقيام بما يلي: 

الــــــــــــحــــــــــــرص عــــلــــى 
الكفاءات  استقطاب 
ــرات الــعــربــيــة  ــ ــب ــخــ ــ وال
مــواقــع  فــي  للعمل 

استثماراتها.

الخيرية  للجهات  التبرع 
واستقبال  والــمــدارس 
أعــــــــــدادا كـــبـــيـــرة مــن 
الــطــاب فــي مختلف 
على  للتعرف  المراحل 
اســـتـــثـــمـــارات الــشــركــة 
ــلـــى  والـــــــحـــــــصـــــــول عـ
التدريب في مواقعها.

الـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــة فـــي 
الوطنية  الــمــنــاســبــات 
ــريــاضــيــة  والــديــنــيــة وال
والتفاعل مع األنشطة 

المصاحبة لها.

التوعية  أنشطة  دعــم 
تجنيب  إلـــى  الــهــادفــة 
الضارة  اآلثار  المجتمع 

بالبيئة.
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التواصل والتفاعل 
اإلعالمي

الثروة الحيوانية  كان لتعاون أكوليد وتواصلها مع العديد من المنظمات اإلقليمية والدولية المتخصصة في مجاالت تنمية 
والندوات  المؤتمرات  في  المشاركة  خال  من  الخبرات  تبادل  في  هام  دور  العربي  الغذائي  االمن  تحقيق  في  والمساهمة 

واالجتماعات المتخصصة والمعارض ذات الصلة بالمنتجات الحيوانية والزراعية ومستلزمات إنتاجها .

وقد حفلت الشركة خال العام بعدد من لقاءات العمل مع بعض المسؤولين في الحكومات العربية والمهتمين فيها بأمور 
الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية . وكانت مكاتبها المختلفة مراكز نشاط لعقد اجتماعات عمل تهدف إلرساء التعاون والتنسيق 

بين الشركة ومؤسسات القطاعين العام والخاص .

بأنشطتها  للتعريف  تتواصل مع وسائل اإلعام  للجانب اإلعامي حيث  أهمية خاصة  أكوليد  أولت  تأسيسها  ومنذ 
والمساعدة على ترويج منتجاتها وأعمالها، وفي هذا اإلطار تصدر الشركة نشرات تعريفية بشكل دوري 

تبرز أهم أخبارها ونشاطاتها ومشروعاتها وشركاتها المتفرعة.
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عمل  استراتيجية  مــن  جـــزءًا  تخطيطية  كـــأداة  المخاطر  وإدارة  تقييم  يعد 
بيئات استثمارية متنوعة في ظل تعدد وتباين  أنها تعمل في  إذ  الشركة 
أنظمة الدول المستضيفة لفعالياتها ، ووجود بعض المخاطر االقتصادية 
والسياسية واألمنية التي تحيط ببعض هذه الدول ، وإزاء ذلك تقوم أكوليد 
والمسؤوليات  الصاحيات  يتضمن  تنظيمي  هيكل  خــال  من  الــدور  بهذا 
لكافة المستويات اإلدارية إلدارة المخاطر االستثمارية والتشغيلية والقيام 
القدرة على  للمتابعة والمراقبة وقياس  وبيانات  بتوفير قاعدة معلومات 
تجاوز تداعيات حدة المخاطر والتأثيرات السلبية لها من خال فحص التحمل 

)Stress Test( للوقوف على تغيرات وتطورات نتائج األنشطة.

السيولة  فائض  قيمة  على  المحافظة  إلى  الهادفة  سياستها  إطــار  وفي 
لدى فعالياتها ببعض الدول التي تعاني من معدالت تضخم عالية قامت 
بتوظيف حصص مؤثرة منها في أصول حافظت على القيمة الحقيقية لها 
وقامت  الفعاليات،  لهذه  المالية  للمراكز  وداعــم  مجزي  عائد  تحقيق  مع 
المخصصات  ضمن  بها  والمحتفظ  المتاحة،  السيولة  مــن  جــزء  باستثمار 
استثمارية  أوعية  في  االستثمارات  قيم  انخفاض  مخاطر  لمقابلة  المكونة 
جدواها  أثبتت  التي  العقارية  االستثمارات  ذلــك  في  بما  التسييل  سهلة 
االقتصادية وإتسامها بميزة المحافظة على رأس المال والتدفق النقدي 

المنتظم.

إدارة المخاطر واألزمات
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يشهدها  التي  الوبائية  الجائحة  أفرزتها  التي  التداعيات  من  الرغم  وعلى 

االقتصادي  االستقرار  وعــدم  المتاحقة  والتطورات   )COVID19( العالم 

اإلقليمي والعالمي وما صاحب ذلك من انعكاسات على األسواق المحلية 

واإلقليمية فقد حرصت لجنة توجيه واستثمار األموال الجاهزة باالدارة على 

اختيار  المخاطر من خال  حدة  تخفيف  التي من شأنها  بــاإلجــراءات  القيام 

القنوات االستثمارية اآلمنة وسهلة التسييل وذات العائد المجزي.

حجم  وقياس  بمتابعة  أكوليد  تقوم  التخطيط  وأنظمة  برامج  خال  ومن 

المخاطر وانعكاساتها على أنشطة فعالياتها والعمل على إحتواء تداعياتها، 

وقد إتسم عام 2021م بالعديد من العوامل السلبية جراء تداعيات انتشار 

في  والسياسية  األمنية  النواحي  استقرار  عدم  عن  فضا  كورونا  فيروس 

بعض الدول المستضيفة لفعالياتها ، وتباطؤ النمو االقتصادي في بعض 

بفرض رسوم وضرائب جديدة من بعض  تشريعات وقوانين  منها وصــدور 

اإلنتاج وانخفاض  الطلب على مدخات  تراجع  الحكومات مما أسهم في 

آليات  لتطبيق  أكوليد  الذي أضطرت معه  األمر  التصدير واالستيراد.  حجم 

إجــراءات  حزمة  من خال  فعالياتها  لبعض  والمخاطر  األزمــات  إدارة  الئحة 

حدت من تفاقم اآلثار السلبية لهذه   العوامل.
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ــوق  ــ ــقــ ــ حـــــــمـــــــايـــــــة حــ
وأصحاب  المساهمين 

المصالح.

ســــــــامــــــــة الــــبــــيــــئــــة 
خال  مــن  التنظيمية 
صــقــل الــمــســؤولــيــات 
وتــحــديــد الــصــاحــيــات 
لــكــافــة الــمــســتــويــات 

اإلدارية.

تــطــبــيــق أنــظــمــة الــرقــابــة 
ــط الـــــداخـــــلـــــي  ــ ــ ــب ــ ــضــ ــ ــ وال
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــاعــــات الـ ــــقــــطــ ــل ــ ل
واإلداريــــــــــــــــــة والـــفـــنـــيـــة 
والتجارية في إطار المعايير 

الدولية الناظمة لها.

ــر  ــيـ ــايـ ــعـ ــمـ الــــتــــقــــيــــد بـ
الشفافية واإلفصاح.

ــر  ــ ــي ــ ــاي ــعــ تــــطــــبــــيــــق مــ
الــتــدقــيــق والــمــراجــعــة 
ــة مــــن خـــال  ــ ــي ــ ــدول ــ ال
ــات  ــابـ ــسـ مــــراقــــبــــي حـ

أكفاء ومستقلين.

الـــتـــقـــيـــد بـــالـــقـــواعـــد 
المالية  والــتــعــلــيــمــات 
والـــمـــحـــاســـبـــيـــة وفـــي 
إطـــــــــــار الــــــمــــــوازنــــــات 

المعتمدة.

حوكمة أكوليد 
تحرص أكوليد على ترسيخ مبادئ حوكمة الشركات واألخذ بها في ممارسة أعمالها ونشاطاتها، وفي هذا اإلطار أعدت الشركة الئحة الحوكمة الخاصة بها بما 

ينسجم ومعايير حوكمة الشركات يهدف تحسين مناخ أعمالها واستثماراتها وتقليل المخاطر التشغيلية المحتملة.

وتشكل الئحة الحوكمة من خال القواعد والمعايير واإلجراءات التي تتضمنها أنظمة الشركة إطارًا فعااًل يحكم ويتحكم في أداء األعمال وتصويبها. وذلك من 
خال عدة محاور تهدف إلى:
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المؤشرات المالية 
والفنية
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مؤشرات البيانات المالية
2021م2020م2019م2018م2017مالبيان )دوالر أمريكي(

157,306,569163٫262٫371179,168,973185,818,095179,120,530  النشاط اإلنتاجي

13,805,6738٫373٫86213,050,37111,437,94510,974,917  استثمارات مالية

7,523,3085٫943٫8016,559,0728,432,6047,081,402  عقارية وأخرى 

%15,7%20,8%19,53٪18٫4٪21,7العائد على رأس المال

      

2021م2020م2019م2018م2017مالبيان )دوالر أمريكي(

478,398,849491٫043٫765515,180,235538,111,322554,618,231حقوق المساهمين

74,121,59276٫077٫84676,146,09778,572,01376,354,241حقوق األقلية 

45,805,95540٫429٫69540,996,82441,878,63141,565,261مطلوبات غير متداولة 

108,978,850113٫063٫654112,201,10285,596,94373,661,719مطلوبات متداولة

      

مصادر اإليرادات:

مصادر تمويل األصول:
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2021م2020م2019م2018م2017مالبيان )دوالر أمريكي(

707,305,246720٫614٫960744,524,258744.158.909746,199,452مجموع الموجودات

178,653,550180٫771٫459198,779,416205.688.694206,952,472صافي اإليرادات

27,61%25,3627.64٪25٫1٪25,2العائد على الموجودات

%15,7%20.8%19,53٪18٫4٪21,7العائد على رأس المال

      

الربحية واستخدام األصول:
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بعض المؤشرات الفنية
تساهم مجموعة أكوليد في رفد األسواق العربية بالعديد من السلع الغذائية التي شهد لها المستهلك العربي بالجودة العالية مما أكسبها سمعة جيدة 
وطلبا متزايدًا كاللحوم الحمراء ولحوم الدواجن المبردة والمجمدة والمصنعة وخراف التسمين والعجول ومنتجات األلبان وبيض المائدة إضافة إلى عسل النحل 

والمحاصيل الزراعية والخضروات ومدخات اإلنتاج من صيصان أمهات اللحم وبيض التفريخ وصيصان التسمين واألعاف المركزة والخضراء.
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2021م2020م2019م2018م2017مالبيـــــــــان

775803832862908فروج مجهز  )ألف طن(

4٫0024٫1314٫2704,4134,603بيض مائدة)مليار بيضة(

203206208211213ألبان ومشتقاتها  )ألف طن(

11٫7511٫8611٫9712,0912.19لحوم حمراء   )ألف طن(

117179182185187,5أقمــاح    )ألف طن(

      

2021م2020م2019م2018م2017مالبيـــــــــان

27٫0328٫1129٫6731,3633,2صيصان األمهات   )مليون صوص(  

12961363143815181611بيض التفريخ   )مليون بيضة(

9651007106611261191صيصان التسمين  )مليون صوص(

5٫856,256٫687,187,78أعالف مركزة )مليون طن(

13631370137313751376أعالف خضراء   )ألف طن(

      

اإلنتاج التراكمي للمنتجات الحيوانية والزراعية:

اإلنتاج التراكمي لمدخـالت اإلنتاج:
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النتائج المالية للشركة 
أ( المركز المالي خالل عام 2021م: 

أظهرت الحسابات الختامية الموحدة للشركة لعام 2021م استمرارها في تحقيق نتائج مالية جيدة حيث بلغت األرباح الصافية )29,9( مليون دوالر أمريكي، حول منها لاحتياطيات والمخصصات ومكافأة 
المجلس مبلغًا قدره )17,9( مليون دوالر  أمريكي بحيث يصبح الجزء من األرباح الصافية المعدة للتوزيع )12( مليون دوالر أمريكي ، وقد بلغت إيراداتها اإلنتاجية )179( مليون دوالر أمريكي ، في حين بلغ 

اجمالي األرباح اإلنتاجية لهذا العام )16,6( مليون دوالر أمريكي .
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البيـــــــــان
 

عـــام 2020م
)دوالر أمريكي(

عـــام 2021م
)دوالر أمريكي(

744.158.909746,199,452صافي قيمـة األصول

)76,354,241()78.572.013(حقوق األقليــة )--(

665.586.896669,845,211صافي األصول بعد تنزيل حقوق األقلية

538.111.322554,618,231حقــوق المساهمين

   

البيـــــــــان
 

عـــام 2020م
)دوالر أمريكي(

عـــام 2021م
)دوالر أمريكي(

185.818.095179,120,530إيرادات النشاط اإلنتاجي )المبيعات(

150.314.801162,518,968مجمـوع كلفة المبيعـات

35.503.29416.601,562الربح اإلجمالي من النشاط الرئيسي

)11,296,868()11.567.841(مصايف إدارية وعمومية وتسويقية

23.935.4535,304,694الربح الصافي من النشاط الرئيسي

   

البيـــــــــان
 

عـــام 2020م
)دوالر أمريكي(

عـــام 2021م
)دوالر أمريكي(

36.475.53929,972,136األرباح المعدة للتوزيع

)17,972,136()24.475.539(االحتياطيات ومكافأة المجلس

--األرباح المستبقاة

--المخصصات

12.000.00012.000.000األرباح القابلة للتــــوزيع

   

البيـــــــــان
 

عـــام 2020م
)دوالر أمريكي(

عـــام 2021م
)دوالر أمريكي(

36.475.53929,972,136األرباح الصافية المعدة للتوزيع

   

اإليـــــــــراداتاألصـــــــــول

التــــــــــــوزيع األربــــــــــــاح
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ب( تطور األصول لمجموعة أكوليد:

جـ( تطور حقوق الملكية:

تطورت األصول الثابتة والمتداولة من حوالي )43( مليون دوالر أمريكي 
عام  نهاية  فــي  أمريكي  دوالر  مليون   )746( لتبلغ  1977م  عــام  فــي 

2021م .

ويوضح ذلك حجم اإلنجازات االستثمارية التي حققتها الشركة خال فترة 
عملها مما يؤكد نجاح سياستها االستثمارية في التوسع واالنتشار .

بلغت حقوق الملكية في نهاية عام 2021م مبلغ )631( مليون دوالر 
1977م  عــام  فــي  أمريكي  دوالر  مليون   )43( بمبلغ  مقارنة  أمريكي 
لتطلعات وطموحات  للشركة  االستثمارية  السياسة  مواكبة  يعني  مما 

المساهمين.

1977م

1977م

2021م

2021م

746 مليون

631 مليون

43 مليون

43 مليون
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د( تطور أرباح الشركة:

اإليجابية  نتائجها  تحقيق  الشركة  واصلت 
ــا فــــي تــــوزيــــع األربـــــــــاح عــلــى  ــهـ ــامـ ــظـ ــتـ وإنـ
مساهميها، حيث أظهرت البيانات أنه بنهاية 
عام 2021م تكون الشركة قد حققت أرباحًا 
1977م  عـــام  نشاطها  بـــدء  مــنــذ  تــراكــمــيــة 
تمثل  أمريكي  دوالر  مليون   )951( بلغت 
نسبة  )%453( من رأسمالها المدفوع، كما 
مليون   )288( الموزعة  األربــاح  اجمالي  بلغ 
رأس  مــن   )137%( تــعــادل  أمــريــكــي  دوالر 

المال.

أهدافها  تحقيق  فى  نجاحها  للشركة  المالية  المؤشرات  تطور  يعكس 
والظروف  العالمية،  المالية  األزمــات  تداعيات  رغم  التنموية  ومهامها 
ببعض  األمنية  واالضطرابات  المحيطة،  والتسويقية  والمناخية  البيئية 
والحيوانية  الــزراعــيــة  المشاريع  أربـــاح  حدية  عــن  فضاًل  العربية،  الـــدول 

والصعوبات المحيطة بالعمل العربي المشترك .

951
مليون دوالر

أرباح الشركة

453%
من رأسمالها 
المدفوع

نسبة الربح

288
مليون دوالر

األرباح الموزعة

137٪
من رأس المال

نسبة األرباح الموزعة

من سنة 1977 - 2021

من سنة 1977 - 2021
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حصاد العام
والتاؤم  التكيف  2021م  عام  خال  أكوليد  استطاعت  استثماراتها  لمجموعة  اللصيقة  ومتابعتها  حرصها  من  إنطاقًا 
مع آثار تداعيات االضطرابات السياسية واألمنية في بعض دول المنطقة، والتعامل مع االرتفاع الملحوظ في تكاليف 
التشغيل الرئيسية، واحتواء ما تعرضت له الشركات الداجنية من انخفاض في أسعار بيع منتجاتها بسبب الركود واإلغراق 
الذي حدث في السوق الداجني ، وقد نجحت أكوليد في التعامل مع هذه المتغيرات من  خال رفع كفاءة األداء وزيادة 
اإلنتاج وتطبيق سياسة اإلدارة في تكامل العملية اإلنتاجية والخدمية بين مشروعاتها وشركاتها التابعة. ومن أبرز إنجازات 

عام 2021م ما يلي:
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في  - 1 الذاتية  الــمــوارد  على  االعتماد  في  االستمرار 
في  ذلــك  وتمثل  والــبــرامــج  الخطط  وتنفيذ  تمويل 

اآلتي :
بالشركة    اإلنتاجية  الطاقات  توسعة  تنفيذ 

العربية القطرية إلنتاج الدواجن.
الشركة    بــمــشــروع  األمــهــات  قــطــاع  توسعة 

بالشارقة  وإنتاجها  الــدواجــن  ألصــول  العربية 
)تأصيل( .

تجهيز المواقع الجديدة لنقل وتطوير وحدات   
مــشــروع الــشــركــة الــعــربــيــة إلنــتــاج الــدواجــن 

بالفجيرة.

األمن  - 2 مشروعات  قطاعات  قيادة  في  المساهمة 
الغذائي بالوطن العربي.

مع  - 3 يتناسب  بما  وتوظيفها  الحديثة  التقنية  توطين 
طبيعة عمل الشركة.

تحفيز واستقطاب قطاع األعمال الخاص والحكومي. - 4
بناء وتطوير قواعد المعلومات. - 5
تأكيد الفلسفة التكاملية بين القطاعات. - 6
االهتمام بالبعد االجتماعي من خالل التنمية الريفية. - 7
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كانت هذه لمحة موجزة عن أهم أنشطة وفعاليات الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية 
خال عام 2021م وذلك في ظل ما تقوم به من أهداف منوطة بها في إطار سياستها 

العامة نحو المساهمة في األمن الغذائي العربي.

عقدت  فقد  الناجحة  لمسيرتها  ومواصلة  التنموي  ونهجها  الرائد  دورهــا  من  وانطاقًا 
ذات  في  والسير  األفضل،  لتحقيق  والعطاء  الجهد  من  المزيد  بذل  على  العزم  الشركة 
الطريق مسترشدة في ذلك باستراتيجية للعمل قوامها التميز في اإلنتاج ومواكبة التطور 
التقني المتواصل الذي تشهده العملية اإلنتاجية، واستكمال حلقات الربط بين أنشطتها 
وفعالياتها المختلفة، يحدوها األمل في أداء رسالتها السامية ومواصلة مسيرتها الخيرة 
بما يساهم في تحقيق االستغال األمثل للموارد العربية وحسن توظيفها خدمة للمواطن 

العربي.

لجميع  والتقدير  الشكر  ليعرب عن عميق  المناسبة  يغتنم هذه  أن  اإلدارة  ويسر مجلس 
حكومات الدول العربية المساهمة على مساندتها ودعمها المتواصل للشركة مما كان له 

أطيب األثر في تمكينها من مواصلة تأدية رسالتها وتحقيق أهدافها التنموية .

والله ولي التوفيق ،،،

  مجلس اإلدارة

السادة المساهمون
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This is a brief summary of ACOLID transacted activities during 2021 fiscal year. 

These works were conducted in accordance with the company stipulated 

policies and in compliance with its corporate objectives towards participating 

in food security programs.

ACOLID is determined to devote more efforts towards accomplishing its 

planned goals, within a strategic concept of diversifications in productive 

fields. It will continue to exert dedication and collective efforts to alleviate 

technological developments among its different projects, subsidiaries 

and affiliates. It will also look forward with confidence and hope for more 

substantial achievements and better utilization of resources for the welfare of 

Arab citizens.

In Conclusion:
The board of directors would like to take this opportunity to express its deep 

and sincere appreciation and gratitude to the officials of the shareholding 

countries for their continuous support and valuable assistance which were of 

great help to the company to play its roles and achieve its goals.

RESPECTED SHAREHOLDERS
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1 - The continuity of the execution of the first 

stage of the strategic link project of the Arab 

Takamul Company )Orooq) in the Kingdom of 

Saudi Arabia. The works were assigned to three 

qualified contractors.

2 - Maximizing the utilization of the land lot where 

the Regional Office is located in Riyadh after the 

new building code was issued. 

3 - The expansion of the capacity of the parent 

sector of the Arab Poultry breeding and 

production Co. )TASSIL) at UAE. 

4 - Preparing the programs and schedules for 

transferring and developing some production 

& services units in the Arab Poultry Production 

Company at Al Fujairah -UAE.

5 - Establishing administrative & commercial 

building in Khartum Sudan.

6 - Take the initiatives regarding food security 

programs in the Arab Region.

7 - Adopt and transfer of modern technology.

8 - Encourage private and government sectors to 

invest in food security projects.

9 - Improve and upgrade IT facilities.

10 - Emphasize integration concepts among 

ACOLID projects and subsidiaries.

11 - Encourage corporate social responsibilities 

through rural development.
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OUTCOME OF THE YEAR

The year 2019 witnessed the impacts attributed to several different political and financial 

factors. The political and security unrests in some hosting Arab states contributed to the price 

increase of the production requisites. In addition the dumping trade exercised by foreign 

producers was negatively reflected on the sales and prices of ACOLID subsidiaries. Also some 

poultry projects have suffered seasonal chronic diseases. Nevertheless, ACOLID has succeeded 

in adjusting and adapting its activities performance aiming for self sustaining growth by 

improving production efficiency and enhancing integration processes. Out of its achievements 

in the year under review are:
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d.  Profit Growth:

By the end of the fiscal year 2021, 

the accumulated profits reached 

US $ (951) millions since it has 

started operational activities in 

1977, representing (453% ) of its 

paid-up capital.  The accumulated 

dividends paid amounted to US $ 

(288) millions representing (137%) 

of the paid-up capital.

951
Million dollars

Accumulated Profits

453%
Million dollars

Profit Rate

288
Million dollars

Accumulated Profits

137%
Million dollars

Profit Rate

1977 - 2021

1977 - 2021

The development of the company&#39;s financial indicators reflects 
its success in achieving its
objectives and development task in spite of the repercussions of the 
global financial crises
and the surrounding environmental, climatic and marketing conditions 
security
disturbances in some Arab countries, as well as the profitability of 
agricultural and animal
projects and the difficulties surrounding joint Arab action.
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b.  Asset Growth:

c.  Shareholder›s Equity:

Total assets have grown up from US $ (43) millions to 

reach by the end of 2021 US $ (746) Millions, an indicator 

that shows a positive performance and the success of 

investment strategy.

The shareholder’s equity has reached US $ (631) millions 

by the end of 2021 from US $ (43) millions in 1977 

operating date. Showing a considerable increase in 

share holders’ equity.

1977

1977

2021

2021

746

631

43 

43 
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Particulars 2020 2021

Production revenue (sales) 185.818.095 179,120,530

Production Costs (-) 150.314.801 162,518,968

Gross Production Profits 35.503.294 16.601,562

Administrative & Marketing Cost (-) (11.567.841) (11,296,868)

Net Production Profits 23.935.453 5,304,694

   

Particulars 2020 2021

Total Assets 744.158.909 746,199,452

Non- Controlling Interests (-) (78.572.013) (76,354,241)

Net Assets 665.586.896 669,845,211

Shareholders Equity 538.111.322 554,618,231

   

Particulars 2020 2021

Provisions & Reserves 36.475.539 29,972,136

Reserves & Board Remuneration (24.475.539) (17,972,136)

Retained Profits - -

Provisions - -

Proposed Dividends 12.000.000 12.000.000

   

Particulars 2020 2021

Distributable Net profits 36.475.539 29,972,136

   

Revenue:Assets:

Profits: Appropriations:
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THE FINANCIAL HIGHLIGHTS

a.  The Financial  Statement for fiscal year 2021

The consolidated financial statements showed that the company continued its satisfactory financial performance. The net realized profits for 2021 amounts 

to US $ (29,9) Millions, out of which US $ (17,9) millions appropriated to reserves and provisions. Thus the proposed dividends for 2021 amounted to US $ (12) 

millions. Production revenue constitutes the lion›s share of income in 2021 and it reached US $ (179) millions. Thus the gross profits from main operating 

activities reached US $ (16,6) millions.
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Products 2017 2018 2019 2020 2021

)Processed chickens )thousand Tons 775 803 832 862 908

)Table eggs )Billion eggs 4,002 4,131 4,270 4.413 4,603

)Dairy Products )Thousand Tons 203 206 208 211 213

)Red Meat )Thousand Tons 11.75 11.86 11.97 12.09 12.19

)Wheat, Barely etc )Thousand Tons 177 179 182 185 187,5

      

Products 2017 2018 2019 2020 2021

)Parents Broiler chicks) Millions Chicks 27,03 28,11 29,67 31,36 33,2

)Hatching eggs ) Million eggs 1296 1363 1438 1518 1611

)Broiler Chicks ) Million Chicks 965 1007 1066 1126 1191

)Concentrated feed ) Million tons 5,85 6,25 6,68 7,18 7,78

)Green Forages ) Thousand tons 1363 1370 1373 1375 1376

      

a.  Accumulated Main Commodities Produced

b.  Accumulated Input Requirements Production
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STATISTICAL HIGHLIGHTS

ACOLID entities continue playing their substantial role in bridging part of the gap in Arab food programs. They succeeded in providing local 

markets with consumer commodities such as, red meat, processed, chilled and frozen chickens, fattened lambs, and veals, dairy products and 

table eggs. Also it extended its supplies to cover other products such as, feeds, field crops, vegetables, equipments, dates, honey, etc.

Production inputs such as hatching eggs, parents chicks broiler.

Support of food security strategies
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Particulars 2017 2018 2019 2020 2021

Total Assets     707,305,246 720,614,960 744,524,258 744.158.909 746,199,452

Sales     178,653,550 180,771,459 198,779,416 205.688.694 206,952,472

Assets Turnover     25.2% 25.1% 25.36% 27.64% 27,61

Capital Return     21.7% 18.4% 19.53% 20.8% 15,7%

      

c.  Profitability:
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FINANCIAL HIGHLIGHTS

Particulars 2017 2018 2019 2020 2021

Productive Sales 157,306,569 163,262,371 179,168,973 185,818,095 179,120,530

Investments 3,805,673 8,373,862 13.050.371 11,437,945 10,974,917

Real Estate & Other 7,523,308 5,943,801 6.559.072 8,432,604 7,081,402

Return On Capital 21,7 18,4 19,53% 20,8% 15,7%

      

Particulars 2017 2018 2019 2020 2021

Shareholder’s Equity 478,398,849 491,043,765 515,180,235 538,111,322 554,618,231

 Non-Controlling
Interests

74,121,592 76,077,846 76,146,097 78,572,013 76,354,241

Non-Current Liabilities 45,805,955 40,429,695 40,996,824 41,878,631 41,565,261

Current Liabilities 108,978,850 113,063,654 112,201,102 85,596,943 73,661,719

      

a.  Sources of revenue:

b.  Sources of Financing:
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TECHNICAL & 
FINANCIAL HIGHLIGHTS
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Implementation 
of Directives, 
rules and 
regulations that 
manage revenue 
& expenditure as 
budgeted.

Implementation 
of internal audit 
and check 
concepts to 
ensure internal 
control for all 
activities.

Compliance with 
the international 
auditing standard 
through reputed 
and professionally 
experienced 
external auditors.

Effective 
organizational 
structure and 
specifying 
rights and 
responsibilities.

Compliance 
with the code of 
transparency and 
fair disclosure

Safeguarding 
and protecting 
shareholders 
equity and 
stakeholders 
rights.

CORPORATE GOVERNANCE

ACOLID has long realized the importance of sound corporate governance as a tool in enhancing institutional integrity, 

credibility, transparency and efficiency. These measures are part of ACOLID rules, by-laws and regulations. The following 

principles are applied to minimize operational, financial risks and misappropriation of assets.
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regional and global economic instability the ready funds 

and investment committee was keen to take measures 

leading to mitigating risk. To attain that the committees 

selected channels that were safe, easy to liquefy and with 

acceptable returns.

The year 2021 was marketed by several negative factors. 

These were due to the repercussions of the spread of the 

corona virus, as well as the security and political turmoil 

in some countries in the region. This is in addition to the 

slowdown in economic growth and the new issuance 

of laws and regulation raising fees and taxes in some 

countries. These were reflected on cost of production 

inputs and decline in volumes of expert and import. As 

a result of these inhibitory negative factors ACOLID was 

forced to manage the business subject to internal crisis 

and risks instructions and mechanisms with regards to 

few projects and activities.
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ACOLID recognizes the important of risk management 

functional as part of its strategy to safeguard the stability 

of its human and financial resources despite the political 

& security unrest witnessed by some hosting states. An 

integrated organizational approach based on clearly 

defined roles & responsibilities is adopted to identify, 

assess and review any risk inherent in each sector for 

business. Stress test is regularly conducted under various 

scenarios to evaluate any variances. ACOLID implements 

a conservative policy regarding the excess available 

liquidity in hosting states suffering soaring inflation and 

currency devaluation through utilizing part of the surplus 

funds and parts of liquidity available at legal & optional 

reserves in easy liquefied assets including real estate’s 

which proved positive cash flow and satisfactory rate of 

return. 

Despite the pandemic that the world is going through 

(COVID-19) and the successive developments over 

RISK MANAGEMENT
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 COMMUNICATION
 AND MEDIA
INTERACTION

ACOLID collaborates with several specialized regional and international organizations, institution, 

and multinational firms in the field of developing animal resources effectively or deal with Arab 

food security program. Also it positively participated in various symposiums, seminars and 

exhibition’s related to animal and agricultural activities.

During the year under view constructive meetings and exchange of ideas took place with several 

Arab government representatives and senior official who visited ACOLID offices. They discussed 

with top management the investment opportunities and economic cooperation for maintaining 

effective business ties.

ACOLID recognizes the importance of the media means in acquainting promoting its 

activities and products. Also in this regard it issues periodical bulletins.
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SOCIAL RESPONSIBILITIES
ACOLID is aware of its social responsibilities assuming them through several 

channels, out of which are:

Providing job 
opportunities to 
Arab graduates.

Participation 
in various 
social activities, 
schools 
donations, 
and charitable 
institutions 
supports.

Support 
activities and 
campaigns 
that alleviate 
community 
awareness to 
environment.

Extending 
technical 
guidance and 
supervised field 
tours to students 
and researchers.

Implementation 
of high quality 
control standards 
for safe and 
highly quality 
products.
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HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

As part of its permanent 
interest in developing human 
resources based on the strategic 
importance of the development 
of human capital. ACOLID 
continued the training of its staff 
and develop their capabilities and 
efficiency in-house and through 
specialized courses & programs 
related to the ACOLID’s activities.

ACOLID projects are 
considered to be training and 
rehabilitating centers for Arab 

caders, through developing 
their abilities and enhance their 
performance and leadership 
skills in different fields of livestock 
and agro-industries. Guided by 
its firm belief and in accordance 
with its mission and vision, 
ACOLID awarded several work 
opportunities to Arab youth in 
the course of human resources 
development policy. 

ACOLID through its 
relationship with some Arab 

prestigious universities and 
research centers has extended 
practical training to Arab 
graduate students. ACOLID 
information centers and in Co-
operation with the company 
experts provides them with the 
required needed scientific data 
necessary for their university 
dissertations. 

In regards to supporting 
sustainable growth and in 
collaboration with some Arab 

universities and research centers, 
ACOLID experts have carried out 
applied researches in the fields of 
livestock, crops and marketing, 
agro-Industries and rural 
development schemes. Among 
these centers are Damascus 
University, King Saud University, 
and the international Center 
for Agricultural Research in dry 
Areas (ICARDA) in Syria, Livestock 
Research Center in Sudan, and 
others
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CONSULTING ACTIVITIES AND SERVICES

Pursuing to its self-dependence strategy, ACOLID 
establish its own in-house capabilities to conduct 
market research, technical specifications, 
comprehensive feasibility studies and engineering 
works. These tasks were entrusted to ACOLID 
Consulting unit for Technical and Economic 
Studies (CUTES) instead of foreign centres to 
minimize the investment costs.

CUTES rendered its accumulated experience to 
serve government and private institutions. It is 
considered to be the biggest leading professional 
consulting unit in its fields in the Arab region.

It conducted several technical and economic 
studies in different sectors, out of which are projects 
for broilers and table eggs, Parents and Grand 
Parents broiler chicks, dairy products, fish farming, 
fattening of lambs and calves, breeding of sheep, 
agro-industries, gelatin production, agricultural 
products and manufacturing of poultry and cattle 
equipment.

The consulting unit is staffed with experienced 
colleagues in rural development, poultry, animal 
production, engineering and finance. Most of them 
are holders of doctorate and master degree in 
their field. CUTES is supported by sound databases 
in various agro-business sectors.
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ACOLID pursued its role through monitoring 

existing projects, and indentifying new investment 

opportunities in strategic Animal and Poultry 

Development fields through participating with 

public and private sectors in establishing these 

projects. ACOLID proved that collective Arab 

Investment food programs and Animal-Poultry 

projects are quite profitable. Such success 

encouraged a number of investors to undertake 

similar projects as need presupposes.

ACOLID investment strategy in food security projects 

is categorized in two balanced phases, developing 

and high growth potential. The first projects portfolio 

aim to participate in developing the infrastructure, 

transfer of advanced technologies, better utilization 

of local resources, provide more employment 

opportunities and achieve a reasonable return 

for continuity. The estimated cost of this portfolio 

amounted to US$  

(152,17) millions representing (16,6) of the total 

investment, another projects portfolio amounted 

to US$(762,22) millions characterized by high return 

and positive contribution towards more investments 

projects in the Arab Food Security Programs.

ACOLID 
SHARES IN 
DEVELOPMENT
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ARAB ECONOMIC INTEGRATION

ACOLID has played a vital role as a catalyst in 
accelerating economic integration by promoting 
inter-Arab trade and investments. It strives to 
mobilize its financial resources to be invested in 
projects and in joint ventures that would support 
Arab economic cooperation and integration.
 
In this regards it has participated with private 
and public sectors in establishing several 
entities, where it was proved that collective 
Arab investment in food program is quite 
profitable. Such success encouraged a number 
of investors to undertake similar projects as need 
presupposes.
 
In line with its capital investment strategy, ACOLID 
has budgeted  the  required funds to establish 
new projects and expanding the capacities of 
on-going projects, within the framework of its 
fourteen, three years investment plan (2020-
2022), Projected to U.S. $ (239.7) millions.
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No 
Investment

 Activity
Location Ownership 

Investment value
US $ Million

% of Total 
Investments

% of Paid-up 
Capital

1
 Arab Co. for manufacturing Poultry. & Cattle
.Equip

UAE 25.3% 1.60 0.174 0.76

2 .Maareb Poultry Co YEMEN 4.3% 0.71 0.077 0.34

3  .Agricultural Engr. Invst. Co SYRIA 5% 0.02 0.002 0.01

4 .Albanian Co. for Invest. & Agri. Dev KSA 8.9% 0.31 0.033 0.15

5 Arab Syrian Co. for Agri. Products SYRIA 0.07% 0.01 0.001 0.004

6 .Oil seeds Crashing Co KSA 1.5% 1.1 0.120 0.52

 Total 3.75 0.42 1.78

c. Other Investments (< 50%)
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No 
Investment

 Activity
Location Ownership 

Investment value
US $ Million

% of Total 
Investments

% of Paid-up 
Capital

1 .Arab Qatari Co. for Poultry Prod Qatar 60% 142.69 15.60 67.76

2 .Arab Saudi Co. For Poultry Prod .K.S.A 80% 119.20 13.04 56.60

3 Arab Co. for  Poultry Production .U.A.E 60% 79.79 8.73 37.99

4 .Arab Poultry Breeding & Prod. Co U.A.E 70% 75.94 8.30 36.06

5 .Arab Takamul for Poultry Prod .K.S.A 90% 44.80 4.90 21.27

6
 Arab Takamul Co. for Pure lines
))Orooq

.K.S.A 96% 34.10 3.73 16.19

7 Arab. Co. for Animal Production .U.A.E 50% 2.70 0.30 1.28

8 .Arab Josour Real Estate Co .K.S.A 60% 27.18 2.97 12.91

9 .Arab Iraqi Co. for Livestock Dev Iraq 100% 10.35 1.13 4.91

 Total 536.75 58.70 254.87

b.  Subsidiary Companies (>50%)
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2) Geographical Segments of ACOLID project Portfolio

a.  Wholly Owned Projects

Projects Under progress

1 Broiler Grand Parent & Parents Egypt 100% 6.21 0.68 2.95

2 .Admin. & Commercial  Bldg Sudan 100% 0.06 0.01 0.03

3 Integrated Agricultural Project Sudan 100% 6.61 0.72 3.14

Grand Total 12.88 1.41 6.12

No 
Investment

 Activity
Location Ownership 

Investment value
US $ Million

% of Total 
Investments

% of Paid-up 
Capital

1
 Sheep Breeding & Fattening of
Lambs & Veals

Syria 100% 25.18 2.75 11.96

2 Broiler Grand Parents & Parents Jordan 100% 51.41 5.62 24.41

3 Animal & Poultry Feed Sudan 100% 54.28 5.94 25.77

4 Integrated Poultry Production  Sudan 100% 66.24 7.25 31.45

 Total 197.11 21.56 93.59
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INVESTMENT EXPENDITURE

Sector 
Amount Invested

U.S $ Million
As to total

Investment
As to Paid-up

Capital

Poultry Production 621.09 67.85 294.91

Animal Production 56.06 6.12 26.62

Agriculture 0.09 0.010 0.040

Feed Production 55.38 6.05 26.30

Equipment Manufacturing 1.60 0.17 0.76

)Others )combined 17.27 1.89 8.20

Total Productive Sectors     751.49 82.19 356.83

 Supportable Investments, Real
Estate & others

162.90 17.81 77.35

Grand Total 914.39 100% 434.18%

1) Sectorial Distribution of ACOLID Investments

ACOLID investment activities have progressed through its successive investment plans from U.S. $ (7.1) millions in 1977 operational date, till it reached U.S. $ 
(914.39) millions by the end of 2021 representing (434.18%) of the paid-up capital. 
The excess of the capital expenditure is covered through the withheld investment reserve instead of increasing the paid-up capital as practical alternative 
adopted in accordance with the General Assembly Resolutions at its regular and non-regular meetings where it was decided to utilize part of accumulated 
profits for future projects.
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SECTORS OF INVESTMENT ACTIVITIES

Manufacturing 
of Poultry 

and animal 
Equipments

Supportable 
Financial and 

Real Estate 
Investments

Agricultural 
production

Consulting 
services in 

technical and 
Economic 

Fields

Agro-Industries

Marketing 
Poultry and 
Agricultural 
Porduction

Animal 
and Poultry 
Production

20 Annual Report - 2021| |



A set of challenges that occurred 
during the year 2021, brought 
about by the repercussions of the 
corona virus. These challenges 
directly affected international 
human, commercial and political 
transactions. Governments have 
taken precautionary measures 
that have negatively affected the 
economy. Recession and deflation 
have impeded production, supply 
and sea and air transport across 
the world, weakened global 
demand and inflicted heavy losses 
and several sectors.

Especially the poultry industry 
sectors, which constitute the main 
focus of the company’s production 
revenues, which suffered from 
marketing difficulties due to the 
stagnation of the markets and an 
unprecedented increase in the 
prices of operating requirements, 
especially feed raw materials 
Achieved results

In addition to the security and 
political turmoil in some Arab 
countries, those negative effects 
were reflected on ACOLID business 

with increased uncertainties and 
risks in countries where its projects 
and subsidiaries are with high rising 
costs of different inputs items, in 
addition to various trade barriers. 
To minimize negative effects of 
the forgoing factors ACOLID is 
used to adopt and endorse positive 
schemes in similar times like these.

To deal positively with different 
abnormal conditions in different 
economic sector in some countries 
where ACOLID production units 
it was necessary to activate the 

regulations for managing and 
organizing workflow under 
crises, with plans cohesive and 
commensurate with abnormal 
working conditions. Certainly, 
production plans of some projects 
and subsidiaries were reconsidered 
adopting new and more secure 
alternatives.

 Despite these severe conditions, 
the ACOLID managed to add 
another year of positive outcomes 
and achieved excellent productive, 
technical and financial indicators.

THE INVESTMENT 
CLIMATE
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Respected Shareholders:

ACOLID Board of Directors has the 

pleasure to submit to your respected 

General Assembly its annual report 

regarding the activities of the company 

and the outcome of its transacted 

business during 2021 fiscal year. The 

report highlights the achievements and 

the role of the company as a leading 

institution in livestock development and 

major contributor to Arab food programs 

and offering consulting services.
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General Director

MOHAMMED A. AL SHEEH

Board Secretary

MOHAMED M. SHAFEI

Poultry Project Management

IBRAHIM METWALLY
Public Relations Manager

AHMED M. HASSAN

Head Control Unit

AL-SAEED ABDUL ALEEM

Head Unit Computer

MUHAMMAD T. AL-KIKI
Deputy Chief Financial

Officer

AHMED E. AHMED

Financial Director

ABDULLAH GHANEM

Managing Director

FAWAZ AL-MUQRIN

Deputy General Manager

FOUAD A. GHAZAL

Deputy General Manager

MUHAMMAD JASSIM
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EXECUTIVE 
MANAGEMENT TEAM
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Bareen Abdul Salam Kasem
Member

Repubic of Iraq

Mohamad Bin Badr Al Sada
Member

State of Qatar

Dr. Ashraf Al-Sayed Al Araby
Member

Arab Republic of Egypt

Samy Abdul Hameed Alhassan
Member

Kuwait

Dr. Thamer Habeeb Hamzah
Member

Republic of Iraq

Dr. Abdullah T. Al Thunayan
Director General

Sondos Abdul –Latif Malallah
Member

Kuwait
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Mohamed Jasim Al Muzakki
Chairman

UAE

Mohamed Saeed Al-Dhanhani
Member

UAE

BOARD OF 
DIRECTORS

Khalid Shawkat
Member

Arab Republic of Syria

Dr. Khalid M. Al Fuhaid
Member

K.S.A

Badr I. Al Mazyad
Member

K.S.A
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Kingdom of Saudi Arabia
1000 shares

16.8%

State of Kuwait
1000 shares

16.8%

United Arab Emirates
1000 shares

16.8%

Republic of Iraq
1000 shares

16.8%

State of Qatar
600 shares

10.2%

Arab Republic of Egypt
500 shares

8.4%

Syria Arab Republic
500 shares

8.4%

Republic of the Sudan
100 shares

1.7%

Federal Republic of Somalia
50 shares

0.8%Republic of Yemen
50 shares

0.8%

The Hashemite Kingdom of Jordan
50 shares

0.8%Arab Investment Company
100 shares

1.7%
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SPECIALTY

ACOLID has exercised prudent approach through promoting the code of transparency, credibility, fair disclosure and 
segregation of duties and responsibilities to maintain institutional integrity through the following measures:

Strengthening the 
leading supervisory 
and control role of the 
Board of Directors.

Emphasizing 
integration concepts.

Implementation of 
effective corporate 
governance that 
mitigate operational 
and financial risks.

Compliance 
with the 
company›s 
by-laws and 
regulations.

Setting up internal 
teams and 
Committees with 
different functions 
and duties to 
facilitate and 
organize business.

Reviewing and 
up-dating by-laws 
and regulations to 
cope up with new 
developments.

Self-financing 
in investment of 
operational plans.

In-house consulting 
capabilities in 
preparing studies, 
technical specifications, 
supervision and 
evaluating processes.

Strengthening 
internal audit 
role.

Maintain institutional 
concepts in managing 
the group sectors.
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STRATEGY

Expanding and 
updating statistical data 

base for ruminants, 
poultry agro-business 
and rural development 

sectors.

Encouraging collective 
Arab works to improve 

investment climate.

Stimulating and 
promoting Arab 

investment towards 
livestock and food 

programs.

Rational investing of 
surplus funds.

Emphasizing 
integration concepts 

among the group 
sectors.

Increasing productivity, 
efficiency and 

competitiveness in the 
on-going projects.

Balanced sectorial 
and geographical 

distribution based on 
sound economic basis.

Preservation of 
environment and 

recycling the waste by-
products.

Ideal utilization of 
resources



OBJECTIVES
Establishment of wholly owned projects 
and encouraging private and government 
sectors in establishing joint entities dealing 
in livestock development projects.

Training and rehabilitating of Arab Caders 
through developing their abilities and 
enhance their performance and leadership 
skills in different field of livestock and 
agriculture.

Adoption of latest advanced technologies 
and maintain regular updating channels.

Transfer and development of strategic 
link projects and emphasizing integration 
concepts.

Rendering consulting, research, technical 
specifications and comprehensive feasibility 
studies, engineering works and evaluating 
processes in livestock, agricultural rural and 
human development.

Stimulating and promoting collective Arab 
works, proving its success and encouraging 
Arab investment towards this goal.
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VISION

MISSION

Strengthening and enhancing Pan-Arab Economic 

Cooperation and collective works that support Arab 

food security programs and lasting development 

requirements in the Region.

Supporting the process of economic development 

and contributing to improving the investment 

environment in the Arab world through the 

localization and employment of modern 

technology, upgrading production efficiency, 

adhering to international standards and working to 

supply markets with animal and poultry products 

to contribute to bridging part of the food gap in 

Arab countries
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The Arab Company for Livestock Development (ACOLID) was incorporated 

in 1975 aiming at supporting Arab economic cooperation and integration by 

establishing joint economic entities, encouraging inter-Arab investment and 

pan-Arab multilateral trade.

ACOLID is Pan-Arab joint venture established within the Arab league 

framework. Equity participants are twelve Arab states with a paid-up capital 

of US $ (210.6) millions. 

ACOLID has started its productive and investments activities in 1977. By the 

end of 2021 its investments portfolio has reached (39) investment sector at 

nine Arab states.

CORPORATE PROFILE
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