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المقدمة

واصــل االقتصــاد العالمــي خــال عــام 2016 تعافيــه البطــيء مــن تداعيــات األزمــة الماليــة العالميــة التــي المــت بــه 
منــذ أكثــر مــن ثمانيــة أعــوام وذلــك علــى الرغــم مــن السياســات التحفيزيــة التــي تبناهــا صانعــو القــرار لتجــاوز آثــار األزمــة، 
وتشــير التقديــرات الدوليــة إلــى أن معــدالت النمــو االقتصــادي المســجلة ال تــزال أقــل مــن مثياتهــا قبــل األزمــة الماليــة 
العالميــة، وال يــزال هنالــك حاجــة ملحــة لتبنــي اصاحــات هيكليــة مــن شــأنها حفــز معــدالت النمــو ورفــع مســتويات الناتــج 

اإلجمالــي العالمــي الممكــن تحقيقــه والــذي اتجــه نحــو االنخفــاض وفــق بعــض المؤشــرات الحاليــة. 
انعكــس اســتمرار الضغــوط علــى االقتصــاد العالمــي علــى  األداء االقتصــادي للبلــدان العربيــة نتيجــة النخفاض مســتويات 
الطلــب الخارجــي الــذي يســاهم بنحــو 51 %  فــي إجمالــي الطلــب الكلــي فــي البلــدان العربيــة وبقــاء أســعار النفــط عنــد 
مســتويات منخفضــة، وذلــك للمصاعــب التــي تواجــه عــدد مــن الــدول األســيوية التــي تمثــل الشــريك التجــاري الرئيســي 
لعــدد مــن الــدول العربيــة المصــدرة للنفــط ودول منطقــة اليــورو التــي تمثــل الشــريك التجــاري للــدول العربيــة المســتوردة 

للنفــط. 
لــذا فقــد واجهــت البلــدان العربيــة خــال األعــوام الســابقة مجموعة مــن التحديات الســتعادة اســتقرار التوازنــات االقتصادية 
الداخليــة والخارجيــة فــي ظــروف اقتصاديــة دوليــة غيــر مؤاتيــه وذلــك بتبنــي سياســات تهدف إلى ترشــيد مســتويات الدعم 
ــة   ــع القاعــدة اإلنتاجي ــادة مســتويات التنافــس فــي أســواق العمــل وتنوي ــة لزي الحكومــي وحــزم مــن االصاحــات الهيكلي

وتحســين بيئــة االســتثمار لتشــجيع القطــاع الخــاص وخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل. 

مليــون   26 حوالــي  الســتيعابه  العربيــة  البلــدان  فــي  االقتصاديــة  القطاعــات  أهــم  مــن  الزراعــي  القطــاع  يعتبــر 
ترتبــط بهــا وتعتمــد  ركيــزة محوريــة  الزراعــة بمدخاتهــا ومنتجاتهــا  العربيــة، حيــث تمثــل  العاملــة  القــوى  نســمة مــن 
والخدمــات،  التجــارة  وأنشــطة  والتحويليــة  والتصنيعيــة  والتســويقية  االقتصاديــة  األنشــطة  مــن  العديــد  عليهــا 
التــي  التحديــات  تلــك  مــن  بالرغــم  الزراعــي  الناتــج  نمــو  فــي  التحســن  بعــض  الماضيــة  الســنوات  شــهدت  ولقــد 
عــدد  فــي  الزراعــي  النشــاط  علــى  طــرأت  التــي  االيجابيــة  للتطــورات  ذلــك  ويرجــع  العالمــي  االقتصــاد  تواجــه 
علــى  سياســاتها  وتركيــز  الزراعيــة  الطبيعيــة  المــوارد  فــي  والنســبية  التنافســية  المزايــا  ذات  العربيــة  الــدول  مــن 
الزراعــي.  القطــاع  فــي  االســتثمارات  لزيــادة  التســهيات  الخــاص  القطــاع  وإعطــاء  الغذائــي  األمــن  وضــع  تحســين 
بالرغــم مــن األهميــة الحيويــة للقطــاع الزراعــي فــي الــدول العربيــة ومــا تحقــق مــن تطــورات فــي هــذا المجــال إال 
ــروة  ــة الث ــل وضعــف تنمي ــة المحاصي ــري وإنتاجي ــاءة ال ــي كف ــة وتدن ــة المســاحات المزروع ــدودًا نظــرًا لقل ــزال مح ــه ال ي أن
ــة،  ــة الحديث ــات الزراعي ــة فــي اســتخدام التقان ــوة التكنولوجي ــى الفج ــة إل ــة باإلضاف ــدول العربي ــة فــي معظــم ال الحيواني
لــذا فــإن الهيئــة تركــز كل جهودهــا فــي المرحلــة الحاليــة والمســتقبلية علــى زيــادة اســتثماراتها فــي المجــال الزراعــي 
وكذلــك بلــورة المزيــد مــن فــرص االســتثمار والترويــج لهــا فــي إطــار الشــراكة مــع القطــاع الخــاص مــع مواصلــة حــث 
الحكومــات العربيــة علــى تحســين منــاخ االســتثمار والبنيــة التحتيــة للمناطــق الريفيــة لتحفيــز القطــاع الخــاص للمســاهمة 
الفاعلــة فــي التنميــة الزراعية،وتعمــل كذلــك علــى نشــر وتطبيــق التقانــات الزراعيــة الحديثــة لزيــادة كفــاءة اســتغال 
األراضــي المزروعــة وزيــادة المــردود مــن إنتاجيــة وحــدة المســاحة وتقليــل الفاقــد مــن المحاصيــل الزراعيــة مــا بعــد 
وصغــار  متوســطي  لدعــم  الهادفــة  التنمويــة  والبرامــج  الخطــط  مــن  مجموعــة  بتنفيــذ  الهيئــة  تقــوم  كمــا  الحصــاد، 
ــة ســوف  ــر اقتصادي ــة بمعايي ــة المتاح ــأن اســتثمار المــوارد الزراعي ــة التامــة ب ــة القناع ــدى الهيئ ــن، ول ــن والمنتجي المزارعي
ــدوالرات التــي تذهــب  ــارات مــن ال ــة وتوفــر عشــرات الملي ــة العربي ــج ملموســة توقــف اتســاع الفجــوة الغذائي يحقــق نتائ
ــي. ــي العرب ــج المحل ــي فــي النات ــادة مســاهمة القطــاع الزراع ــى زي ــك إل ــؤدي كذل ــة ســنويًا وت الســتيراد المــواد الغذائي
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أقرت الهيئة خالل عام 2016 المساهمة في عدد من المشروعات الزراعية الجديدة، والتي تتوافق 
مع معايير وأهداف الهيئة حيث تركز على إنتاج السلع الغذائية األساسية لسد الفجوة الغذائية 
العربية ، منها: مشروع إلنتاج وفرز وتدريج وتعبئة الفواكه/المغرب، مشروع تخزين وتدريج وتصنيع 
وتسويق الحاصالت البستانية/تونس، مشروع الباقير للحوم الحمراء/السودان، صندوق تونس 
المتكامل في جمهورية موريتانيا اإلسالمية. الدواجن  لالستزراع السمكي/ تونس، مشروع 

تأهيلها وتطوير  إعادة  بغرض  القائمة  عدد من شركاتها  بزيادة مساهمتها في  الهيئة  قامت 
أدائها أو تحديث مكوناتها اإلنتاجية، منها: الشركة المتميزة إلنتاج الخضر)السودان(، الشركة 
البيطرية  األدوية  إلنتاج  العربية  الشركة  )السودان(،  النباتية  للزيوت  السودانية  العربية 
برنامج تمويل   ، السعودية(  العربية  )المملكة  العربية لمصائد األسماك  الشركة  )السودان(، 
التجارة العربية )دولة اإلمارات العربية المتحدة(، شركة المزدانة للزراعة بدون حرث )السودان(  
)السودان(. األبيض  النيل  سكر  وشركة  )موريتانيا(  الزراعية  للخدمات  العربية  والشركة 

بلغ عدد المشروعات الزراعية التي درستها وبحثتها الهيئة خالل عام 2016، 64 مشروعًا زراعيًا سواء كان 
بلورة فرصه زراعية أو إعداد صالحيات مرجعيه أو إعداد دراسات جدوى أوليه وتفصيليه  باإلضافة إلى 
تحديث بعض الدراسات وكذلك تقييم بعض العروض المقدمه للهيئة في شكل دراسات وغيرها.

بلغ عدد الشركات التي تساهم فيها الهيئة بنهاية عام 2016 عدد 40 شـركة، منها 29 شركة 
12 دولة عربية وفق  التأسيس، تتوزع على  5 شركات قيد  التنفيذ و  6 شركات قيد  قائمة و 
في  الهيئة  استثمارات  نسبة  بلغت  حيث  حينها،  في  توافرت  التي  االستثمارية  الفرص 
 % 8 بنحو  العربية  تليها جمهورية مصر  االستثمار  61 % من جملة  نحو  السودان  جمهورية 
 % 6 بنحو  السعودية  العربية  المملكة  وتليها   % 7 بنحو  المتحدة  العربية  األمارات  دولة  ثم 
وجمهورية العراق بنحو 6 % أما بقية الدول األعضاء تبلغ نسبة االستثمارات فيها نحو 12 %.

تتوزع استثمارات الهيئة في الشركات القائمة والشركات قيد التنفيذ والشركات قيد التأسيس 
على أربعة قطاعات رئيسية، هي قطاع التصنيع الزراعي %52 ويشمل تصنيع السكر والزيوت 
واألعالف  الحبوب  إنتاج  ويشمل   24% النباتي  اإلنتاج  قطاع  األخرى،  الغذائية  والصناعات 
واللحوم  الدواجن  منتجات  ويشمل   19% الحيوانــي  اإلنتاج  وقطاع  والفاكهة،  والخضروات 
البيضاء والحمراء واأللبان، وقطاع الخدمات %5 ويشمل تقديم الخدمات الزراعية المختلفة.

بلغ إجمالي قيمة استثمارات الهيئة في كافة شركاتها القائمة والتي قيد التنفيذ حاليًا وتلك 
التي في طور التأسيس كما في 2016/12/31 نحو 571 مليون دوالر أمريكي، تمثل نحو 94 
% من رأسمال الهيئة المدفوع كما في 2016/12/31 البالغ نحو 606 مليون دوالر أمريكي.

بلغ نصيب الهيئة من توزيعات ارباح بعض شركاتها الرابحة خالل عام 2016 نحو 5 مليون دوالر.

ومتوسطي  صغار  لخدمة  الموجهة  التنموية  واألنشطة  البرامج  من  العديد  الهيئة  نفذت 
تنمويًا  برنامجًا   20 مجملها  في  بلغت  العربية،  الدول  من  عدد  في  والمنتجين  المزارعين 
المزارعين  التقليدي لصغار ومتوسطي  القطاع  باإلنتاج واإلنتاجية في  االرتقاء  وذلك بهدف 
والمنتجين، حيث بلغ إجمالي تمويل البرامج واألنشطة التنموية نحو 6.6 مليون دوالر وعدد 
مستفيد(. ألف   18 من  أكثر  )يمثلون  أسرة  ألف   3 من  أكثر  البرامج  هذه  من  المستفيدين 

الملخـص التنفيـذي
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عدد  في  البحثية  واألنشطة  البرامج  من  عدد  وتفعيل  بدعم   2016 عام  خالل  الهيئة  قامت 
من  مستهدفة  تطبيقية،  زراعية  بحثية  تجربة   28 مجملها  في  بلغت  العربية،  الدول  من 
العربي. الغذائي  األمن  تعزيز  في  والمساهمة  الدول  هذه  في  الزراعة  تطوير  خاللها 

بلغ إجمالي القروض القائمة والممنوحة من الهيئة للشركات التي تساهم فيها نحو 213 
مليون دوالر أمريكي وتم التصديق لتقديم تمويل للشركات بضمان الهيئة بلغت جملته 63 

مليون دوالر أمريكي.

بلغت جملة موجودات الهيئة كما في 2016/12/31 نحو 849 مليون دوالر أمريكي مقارنة بنحو 
788 مليون دوالر أمريكي في عام 2015.

ً

بلغــت جملــة االســتثمارات الماليــة فــي األســواق الماليــة العالميــة نحــو 395 مليــون دوالر 
أمريكــي مقارنــة بمبلــغ 358 مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام الســابق.

في  كما  واالحتياطيات  المدفوع  المال  رأس  تمثل  والتي  المساهمين  حقوق  مجموع  بلغ 
2016/12/31 نحو 801 مليون دوالر أمريكي مقارنة بنحو 743 مليون دوالر أمريكي في العام 

بنسبة زيادة قدرها 8 %.

دوالر  مليون   17 نحو  بلغت   2016/12/31 في  المنتهية  للسنة  أرباح  صافي  الهيئة  حققت 
أمريكي.

نظمت الهيئة خالل العام 2016 مجموعة من الفعاليات والبرامج واألنشطة التي تتماشى مع 
أهدافها باإلضافة إلى مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات والندوات والملتقيات التي تنظمها 

المؤسسات األخرى.
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نبذة عن الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء 
الزراعي

النشأة

رأس المال

 المقر الرئيسي
والمكتب اإلقليمي

المساهمين

السنة المالية
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الهيئة العربية لإلستثمار واإلنماء الزراعي 
مؤسسة مالية عربية ذات شخصية قانونية 
في  تأسست  مستقلة.  ودولية  اعتبارية 
األول من نوفمبر عام 1976م، وتم إعالن 
اتفاقية اإلنشاء والنظام األساسي  نفاذ 

في مارس عام 1977م.

دولة       )21( الهيئة  رأسمال  في  يساهم 
عربية .

تبدأ السنة المالية للهيئة في أول كانون 
كانون  نهاية  في  وتنتهي  )يناير(  ثاني 

أول )ديسمبر( من كل عام.

المقر الرئيسي
الخرطوم- جمهورية السودان

المكتب اإلقليمي
دبــي – دولة اإلمارات العربية المتحدة

مليون   336 به  المصرح  المال  رأس  يبلغ 
أمريكي(  دوالر  مليون   1,098( كويتي  دينار 

تساهم فيه الدول األعضاء بنسب متفاوتة

دينــار  مليــون   185 المدفــوع:  المــال  رأس 
أمريكــي( دوالر  )606مليــون  كويتــي 
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الدول المساهمة
 الدول المساهمة في الهيئة وعدد األسهم كما في 2016/12/31

صدر قرار مجلس المساهمين رقم )3( لسنة 2014 بزيادة رأس مال الهيئة المصرح به البالغ 
22,500 سهم ليصبح 33,600 سهم بقيمة 336 مليون دينار كويتي.

الجمهورية العربية السوريةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالمملكة العربية السعودية 

جمهورية الصومالالمملكة المغربيةدولة الكــويت 

جمهورية القمر المتحـدةمملكـة البحـرين دولة اإلمارات العربية المتحدة

الجمهورية التونسية  جمهورية الســـودان 

الجمهورية اليمنية سلطـنة عمــانجمهورية العــــراق

الجمهورية اللبنانية

جمهورية جيبوتيالجمهورية اإلسالمية الموريتانيةدولة قطـــر

جمهورية مصـر العربية

 اســــهم غير مكتتب بها

دولــة فلسـطين المملكة األردنية الهاشمية 

11

10,777

5,119
%15.24

341
%1.01%0.03

4,433
%13.19

137
%0.41

11
%0.03

3,413
%10.16

23
%0.07

11
%0.03

3,407
%10.14

22
%0.07

11
%0.03

3,413
%10.16

23
%0.07

10
%0.03

1,706
%5.08

22
%0.07

8
%0.02

683
%2.03

%32.08
اجمالـــى االســـــهم  33,600

%100

8
%0.02

عدد األسهم
نسبة المساهمة

11
%0.03
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أعضاء مجلس المساهمين

اعضاء مجلس مساهمي الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعي كما في 2016/12/31

06

02

07

12

03

0809

04

10

معالي الدكتورمعالي األستاذمعالي األستاذ

010102

معالي الدكتور

معالي األستاذ

معالي األستاذ

سمو الشيخمعالي األستاذمعالي األستاذمعالي الدكتور

 محمد بن عبد الله
الجدعان

علي شريف العمادي

 محمد الفاضل عبد
الكافي

 أحمد بن محمد آلمحمد بو سعيدحاجي بابا عميعصام فايد عثمان
خليفة

انس خالد الصالح

وزير المالية

 وزير االقتصاد
والمالية

 وزير التنمية واالستثمار
والتعاون الدولي

 وزير الزراعة
وزير االقتصاد والماليةوزير الماليةواستصالح األراضي

وزير المالية

وزير المالية

 نائب رئيس مجلس
وزير الماليةالوزراء

 وزير الدولة للشئون
المالية

رئيس مجلس المساهمين 
للدورة رقم )40(

حيدر العباديعبيد حميد الطاير

13
معالي األستاذ
المختار ولد أجاي

 وزير االقتصاد
والمالية

14
معالي األستاذ

 عمر زهير عبد الفتاح
ملحس

وزير المالية

19
معالي األستاذ
على حسن خليل

وزير المالية

21
معالي الدكتور
سفيان سلطان

وزير الزراعة

20
معالي األستاذ

 محمد أحمد
عواليه

 وزير الزراعة والتربية
الحيوانية والصيد البحري

11
معالي األستاذ

 درويش بن إسماعيل
البلوشي

وزير الشئون المالية

16
معالي الدكتور

محمد آدم إبراهيم

وزير المالية والتخطيط

05
معالي األستاذ

 وزير المالية والتخطيط
 االقتصادي

نائب رئيس مجلس 
المساهمين للدورة رقم )40(

بدر الدين محمود

07

1. الوزير السابق معالي الدكتور ابراهيم بن عبد العزيز العساف.
2. الوزير السابق معالي الدكتور هوشيار زيباري.

3. الوزير السابق معالي االستاذ عبد الرحمن بن خالفة.
4. الوزير السابق معالي االستاذ ياسين بن ابراهيم.

5. الوزير السابق معالي االستاذ اسماعيل اسماعيل.
6. الوزير السابق معالي االستاذ منصر صالح القعيطي.

7. الوزير السابق معالي االستاذ محمد علي صالح.

03

0415
معالي الدكتور

مأمون حمدان

وزير المالية

05

18
معالي األستاذ

 أحمد بن عبيد
الفضلي
وزير المالية

06 17
معالي األستاذ
 سيد علي سيد

شيحان
وزير المالية
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أعضاء مجلس اإلدارة

اعضاء مجلس اإلدارة - الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعي

سعادة األستاذ

حممد بن عبيد املزروعي
رئيس الهيئة العربية لالستثامر واإلمناء الزراعي

رئيس مجلس إدارة الهيئة

سعادة الدكتور
سليمان بن محمد التركي

  وكيل الوزارة للشئون المالية
الدولية

وزارة المالية
المملكة العربية السعودية

سعادة األستاذ
يوسف حسين محمد الرومي
 مدير إدارة التعاون االقتصادي

العربي والخليجي
وزارة المالية
دولة الكويت

سعادة األستاذ
إبراهيم حسن راشد الجروان
 رئيس قسم شؤون مجلس

التعاون والدول العربية
 إدارة العالقات المالية اإلقليمية

والدولية
وزارة المالية

دولة اإلمارات العربية المتحدة

سعادة الدكتور
قتيبة محمد حسن

 مدير عام دائرة التخطيط
والمتابعة - وزارة الزراعة

جمهورية العراق

معالي البروفيسور
إبراهيم آدم أحمد الدخيري

وزير الزراعة والغابات
جمهورية السودان

سعادة الدكتور
حمد سعد ماجد آل سعد الكواري

مستشار رئيس مجلس اإلدارة
شركة حصاد الغذائية

دولة قطر

سعادة الدكتور
سعد زكي محمد نصار

 مستشار معالي وزير الزراعة
واستصالح األراضي
جمهورية مصر العربية

سعادة األستاذ
عبد المجيد أمغار

 رئيس مجلس خلية معالجة
االستعالم المالي

وزارة المالية
الجمهورية الجزائرية

سعادة األستاذ
مبارك سليمان المنذري

مستشار االستثمارات الحكومية
وزارة المالية
سلطنة عمان
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إستراتيجية الهيئة 2016 - 2018 

   الرؤية
01

أن تكون الهيئة رائدة في تعزيز األمن الغذائي في 
الوطن العربي.

   الرسالة
02

توفير احتياجات الغذاء األساسية لشعوب الدول 
العربية باستثمار الموارد الزراعية وتنميتها في 

الوطن العربي.
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موجهات االستراتيجية

إعادة النظر في توزيع استثمارات الهيئة جغرافيًا بهدف توظيف الموارد الزراعية المتاحة في كافة الدول العربية.

إعادة هيكلة الشركات التي تساهم فيها الهيئة بما يعزز فعاليتها في تأمين الغذاء، وتعظيم فوائدها.

معالجة القروض القائمة التي قدمتها الهيئة لشركاتها من خالل عملية هيكلة تلك الشركات بهدف تصحيح أوضاعها.

ــة فــي الســلع  ــى أنشــطة القيمــة المضاف ــز عل ــة بالتركي ــة فــي شــركات قائمــة ذات معــدالت نمــو عالي ــوال المتاح ــزء مــن األم اســتثمار ج
الغذائيــة االســتراتيجية.

إعطــاء أولويــة المســاهمة فــي الشــركات للمســتثمرين مــن القطــاع الخــاص ممــن يتمتعــون بالخبــرة فــي المجــال الزراعــي وبســجل راســخ 
فــي اإلدارة.

وضع سياسة استثمارية للشركات تحفز القطاع الخاص وتمكن من استغالل الموارد في مشروعات جديدة.

إيجاد وتطوير معايير االستثمار في المشروعات التي تساهم فيها الهيئة.

تكثيف البرامج اإلنمائية واألبحاث التطبيقية الرامية إلى زيادة اإلنتاج لدى صغار ومتوسطي المزارعين في العالم العربي.

03
   األهداف

10

•     االستثمار في رأس المال البشري واالستغال األمثل للموارد بفعالية.



أنشطة الهيئــــة
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01

02

03

04

 نشاط اإلستثمار
الزراعي

 نشاط البرامج اإلنمائية
والدراسات

البيانات المالية وتقرير المراجع
الخارجي

النشاط اإلداري
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أوال : نشــاط اإلستثمار الزراعي

يعتبــر نشــاط االســتثمار الزراعــي النشــاط الرئيســي للهيئــة حيــث قامــت الهيئــة بالمســاهمة فــي تأســيس 
عــدد مــن الشــركات الزراعيــة فــي عــدد مــن الــدول األعضــاء ومتابعــة أدائهــا وتقديــم الدعــم الفنــي والمالــي 
واإلداري لهــا، وقــد بلــغ عــدد الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة بنهايــة عــام 2016 عــــــــــــدد 40 شــــــــركة، 

منهــا 29 شــركة قائـــــــــمة و6 شــركات قيــد التنفيــذ و5 شــركات قيــد التأســيس.

الشركات التي تساهم فيها الهيئة:

جمهورية السودان

المساهمون  نسب المساهمةاسم الشـركة

شركة سكر كنانة 1975

1982

1982

الشركة العربية السودانية للزراعة 
بالنيل األزرق/ أقدي

الشركة العربية السودانية للزيوت 
النباتية

رأس المال المكتتب:
0.561 مليون جنيه سوداني

رأس المال المكتتب:
39.99 مليون جنيه سوداني

رأس المال المكتتب:
0.09 مليون جنيه سوداني

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

الهيئة العامة لالستثمار الكويتية
حكومة المملكة العربية السعودية

مساهمون آخرون

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

%05.59
%35.33
%30.64
%10.97
%17.47

%51.00
%49.00

%51.00
%49.00

 الشركات القائمة التي تساهم فيها الهيئة
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المساهمون  نسب المساهمةاسم الشـركة

الشركة العربية لإلنتاج والتصنيع 1987
الزراعي

رأس المال المكتتب:
0.074 مليون جنيه سوداني

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة دولة الكويت

حكومة جمهورية العراق

%42.50
%20.00
%12.50
%12.50
%12.50

شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي2004

رأس المال المكتتب:
19.84 مليون جنيه سوداني

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة دولة الكويت

حكومة جمهورية العراق

%42.50
%20.00
%12.50
%12.50
%12.50

الشركة العربية السودانية للبذور1997

رأس المال المكتتب:
12 مليون دوالر أمريكي

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان
مؤسسات حكومية وبنوك

%34.93
%51.55
%13.52

الشركة العربية إلنتاج المحاصيل/2003
عطبرة

رأس المال المكتتب:
20 مليون دوالر أمريكي

الهيئة العربية
شركة روابي اإلمارات

%52.76
%47.24

2010
شركة المزدانة للزراعة بدون حرث

رأس المال المكتتب:
8.00 مليون دوالر أمريكي

الهيئة العربية
البنك الزراعي

وزارة الزراعة السودانية
الشركة التجارية الوسطى

الشركة المتميزة إلنتاج الخضر 2008
والمحاصيل الزراعية

رأس المال المكتتب:
0.012 مليون جنيه سوداني

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة دولة الكويت

حكومة جمهورية العراق

%42.50
%20.00
%12.50
%12.50
%12.50

%15.10
%38.00
%34.30
%12.60
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الشركة التعاونية العربية/ دواجن 
عسير

2007

رأس المال المكتتب:
300 مليون ريال سعودي

الهيئة العربية
جمعية منتجي الدواجن بمنطقة عسير

%20.00
%80.00

المملكة العربية السعودية

الشركة العربية لمصائد األسماك

شركة الربيان العربي

1979

2005

رأس المال المكتتب:
59.50 مليون ريال سعودي

رأس المال المكتتب:
33.77 مليون ريال سعودي

الهيئة العربية
حكومة المملكة العربية السعودية

حكومات دول عربية اخرى 

الهيئة العربية
Aqua Farms Corporations

Aquad For Commerce Ltd.
Saudi Offset Ltd. Partnership

%39.00
%28.60
%32.40

%45.00
%29.33
%18.33
%07.34

دولة اإلمارات العربية المتحدة

2000

الشركة العربية لتصنيع معدات 
الدواجن والماشية – آبسيكو

1992

رأس المال المكتتب:
50 مليون درهم إماراتي

الهيئة العربية
حكومة الفجيرة

الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية
مصرف قطر اإلسالمي

الشركة العربية إلنتاج الدواجن الفجيرة

%27.44
%42.22
%21.11
%05.00
%04.23

شركة روابي اإلمارات

رأس المال المكتتب:
217.35 مليون درهم إماراتي

الهيئة العربية
حكومة دبي

مؤسسة الخليج لالستثمار
قطاع خاص

%27.56
%14.59
%22.54
%35.31

برنامج تمويل التجارة العربية 1989

رأس المال المكتتب:
1,000 مليون دوالر أمريكي

الهيئة العربية
صندوق النقد العربي

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماعي 

مؤسسات مالية ومصرفية عربية 
ودولية

%00.73
%54.80
%22.00

%22.47

جمهورية مصر العربية

شركة الفيوم لصناعة السكر

الشركـة العربية لحفظ وتصنيع 
الحاصات الزراعية

1997

1999

رأس المال المكتتب:
445.11 مليون جنيه مصري

رأس المال المكتتب:
150 مليون جنيه مصري

الهيئة العربية
شركة الدلتا للسكر

بنوك مصرية
قطاع خاص

الهيئة العربية
د. محمد أحمد الرملى وابنه

مؤسسات ومساهمون خواص

%26.93
%26.83
%31.72
%14.52

%25.84
%48.78
%25.38

المساهمون  نسب المساهمةاسم الشـركة
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جمهورية العراق

الجمهورية اإلسامية الموريتانية

الجمهورية التونسية

الشركة العربية العراقية إلنتاج األلبان

الشركة العربية للخدمات الزراعية

المرجى لتربية الماشية وتنمية 
الزراعة

شركة أقروزيتاكس

1986

2013

1982

1995

رأس المال المكتتب:
11.40 مليون دينار عراقي

رأس المال المكتتب:
4.24 مليون دوالر أمريكي

رأس المال المكتتب:
10.46 مليون دينار تونسي

رأس المال المكتتب:
7 مليون دينار تونسي

الهيئة العربية
حكومة جمهورية العراق

الهيئة العربية

الهيئة العربية
مجموعة سيتوسيد بنك

مساهمون آخرون

الهيئة العربية
شركة سيوزيتاكس

%50.00
%50.00

%100

%63.33
%30.00
%06.67

%25.00
%75.00

دولة قطـــــر

الشركة العربية القطرية لإلنتاج 
الزراعي

1989

رأس المال المكتتب:
47 مليون ريال قطري

الهيئة العربية
حكومة دولة قطر)شركة حصاد(

%50.00
%50.00
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المملكة المغربية

شركة منافذ الحبوب 1999

رأس المال المكتتب:
91 مليون درهم مغربي

الهيئة العربية
اتحاد التعاونيات الفالحية المغربية

التعاونيات الفالحية المغربية

%30.00
%32.08
%37.92

المساهمون  نسب المساهمةاسم الشـركة

سلطنة عمان

الشركة العمانية األوربية للصناعات 
الغذائية

1996

رأس المال المكتتب:
2 مليون ريال عماني

الهيئة العربية
شركة عمان واإلمارات لالستثمار 

القابضة
مساهمون آخرون

%17.19
%80.84

%01.97

دولــــة الكويت

شركة بوبيان لألسماك 1985

رأس المال المكتتب:
0.50 مليون دينار كويتي

الهيئة العربية
شركة السور لالستشارات المالية 

واإلدارية
مساهمون آخرون

%22.17
%17.88

%59.95

المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار 
وائتمان الصادرات

1974

رأس المال المكتتب:
295 مليون دوالر أمركي

الهيئة العربية
حكومات دول عربية
هيئات مالية عربية

%01.96
%46.93
%51.11

الشركة العربية لتصنيع معدات الري 
المتطورة

الشركة األهلية للزيوت النباتية

1996

1996

رأس المال المكتتب:
90 مليون ليرة سورية

رأس المال المكتتب:
  1,500 مليون ليرة سورية

الهيئة العربية
مورغن كابيتل أند إنرجي كوربوريشن

كابيتل ترست واخرون

الهيئة العربية
قطاع خاص وحكومي

%25.00
%60.00
%15.00

%40.00
%60.00

الجمهورية العربية السورية

المساهمون  نسب المساهمةاسم الشـركة

الشركة العربية السورية لتنمية 
المنتجات الزراعية )غدق(

1987

رأس المال المكتتب:
176 مليون ليرة سورية

الهيئة العربية
حكومة الجمهورية العربية السورية

قطاع خاص

%05.00
%25.00
%70.00
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شركات قيد التنفيذ
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جمهورية السودان

الشركـة العربية إلنتاج األدوية 2006
البيطرية

رأس المال المكتتب:
37 مليون دوالر أمريكي

الهيئة العربية
الشركة العربية للصناعات الدوائية 

والمستلزمات الطبية - أكديما 
الشركة العربية لإلستثمارات الصناعية 

)ايك(
بنوك ومؤسسات حكومية سودانية 

%26.88
%40.00

%17.58

%15.54

شركة البشائر للحوم 2016

رأس المال المكتتب:
25.00 مليون ريال عماني

الهيئة العربية
الشركة العمانية لإلستثمار الغذائي  

القابضة 
مؤسسة عمان لإلستثمار ش م ع م

الشركة العمانية لتنمية اإلستثمارات 
الوطنية ش م ع م

الشركة الوطنية العمانية لتنمية الثروة 
الحيوانية ش م ع م

صندوق تقاعد موظفي الخدمة 
المدنية

%20.00
%20.00

%20.00
%20.00

%10.00

%10.00

سلطنة عمان

الجمهورية الموريتانية اإلسامية

مشروع أمهات الدجاج الاحم وبيض 
التفقيس )أصول(

2016

رأس المال المكتتب:
28.86 مليون ريال عماني

الهيئة العربية
مؤسسة الخليج لإلستثمار

شركة الصفا لألغذية
شركة انماء للدواجن

مساهمون اخرون

%17.76
%26.68
%20.00
%20.00
%15.56

المساهمون  نسب المساهمةاسم الشـركة

2015

2016

مشروع الباقير للحوم الحمراء

الشركة العربية الموريتانية لألسماك
)سمك)

رأس المال المكتتب:
38.59 مليون دوالر أمريكي

رأس المال المكتتب:
350.00 مليون أوقية موريتانية 

الهيئة العربية
أسهم غير مكتتب بها

الهيئة العربية
مساهمون خواص

الشركة الموريتانية لتسويق
 األسماك   

شركة سكر النيل األبيض2003

رأس المال المكتتب:
471 مليون دوالر أمريكي

الهيئة العربية
شركة سكر كنانة

حكومة جمهورية السودان
مؤسسات وبنوك

أسهم غير مكتتب بها 

%14.38
%30.00
%08.82
%44.32

% 02.48

%30.00
%70.00

%51.00
%39.00
%10.00
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شركات قيد التأسيس

20



جمهورية تونس

الشركة العالمية للبذور 2015

رأس المال المكتتب:
12.50 مليون دينار تونسي

الهيئة العربية
شركة الترقية الفالحية مبروكة 

مساهمون اخرون

%49.00
%50.00
%01.00

سلطنة عمان 

لمملكة المغربية

شركة المروج لأللبان 2016

رأس المال المكتتب:
1.00 مليون ريال عماني

الهيئة العربية
الشركة العمانية لإلستثمار الغذائي 

القابضة
الشركة العمانية لتنمية الثروة الحيوانية

شركة أعالف ظفار )ش.م.ع.ع(

%20.00
%30.00

%30.00
%20.00

المساهمون  نسب المساهمةاسم الشـركة

2016

2016

2016

 مشروع تخزين وتدريج وتسويق
الحاصات البستانية

صندوق  تونس لإلستزراع السمكي 

 مشروع فرز وتدريج وتعبئة الفواكة

رأس المال المكتتب:
12.14 مليون دينار تونسي

رأس المال المكتتب:
50.00 مليون دينار تونسي

رأس المال المكتتب:
105.0 مليون درهم مغربي

الهيئة العربية
مجموعة مبروكة

مجموعة التريكي

الهيئة العربية
الشركة التونسية للبنك

صندوق الودائع واألمانات 
أسهم غير مكتتب بها

الهيئة العربية
عائلة بلكورة

%33.33
%33.33
%33.34

%15.00
%10.00
%20.00
%55.00

%49.00
%51.00
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مساهمات 
الهيئة في رؤوس 
أموال الشركات 

الزراعية
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إجمالي مساهمات الهيئة في رؤوس أموال الشركات

توزيع مساهمات الهيئة في رؤوس أموال الشركات

 بلغ إجمالي قيمة مساهمات الهيئة في رؤوس أموال الشركات القائمة والشركات قيد
التأسيس والتنفيذ كما في 2016/12/31 نحو 358.3 مليون دوالر أمريكي

12 دولة من الدول  الزراعية على  الهيئة في رؤوس أموال شركاتها  تتوزع مساهمات 
األعضاء المساهمة في الهيئة وذلك وفق الفرص االستثمارية والميزات النسبية التي 
توفرت في حينها، في أدناه يوضح توزيع مساهمات الهيئة في الشركات في الدول 

األعضاء كما في 2016/12/31

التوزيع الجغرافي
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قطاع التصنيع الزراعي 52 % ويشمل تصنيع السكر والزيوت والصناعات الغذائية األخرى.
قطاع اإلنتاج النباتي 24 % ويشمل إنتاج الحبوب واألعالف والخضروات والفاكهة.

قطاع اإلنتاج الحيوانــي 19 % ويشمل منتجات الدواجن واللحوم البيضاء والحمراء واأللبان.
قطاع الخدمات 5 % ويشمل تقديم الخدمات الزراعية المختلفة.

تتوزع مساهمات الهيئة في رؤوس أموال شركاتها الزراعية كما في 2016/12/31على أربعة قطاعات رئيسية: 

التوزيع الجغرافي لمساهمات الهيئة في الشركات 
الزراعية في الدول األعضاء

التوزيع القطاعي

قطاع 
التصنيع الزراعي

%52

قطاع 
اإلنتاج النباتي

%24

قطاع 
اإلنتاج الحيوانــي

%19

قطاع 
الخدمات

%5
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  نصيب الهيئة من األرباح الموزعة من الشركات 
للعام 2016

بلــغ نصيــب الهيئــة مــن األربــاح الموزعـــــــة مــن الشــركات فـــــي العــام 2016 نحــو 4.6 مليــون دوالر أمريكــي 
دوالر  مليــون   13.7 نحــو  بلغــت  للتوزيــع  القابلــة  األربــاح  مــن  الهيئــة  نصيــب  أن  بالذكــر  الجديــر 
األربــاح  تلــك  اســتثمار  إعــادة  العموميــة  جمعياتهــا  قــررت  الشــركات  مــن  العديــد  أن  إاّل  أمريكــي 
توزيعــات  أن  كمــا  التشــغيلي،  رأســمالها  وتعزيــز  بالشــركات  والتوســعة  التأهيــل  برامــج  لتمويــل 
الشــركات. ألصــول  الســوقية  القيمــة  زيــادة  مــن  الناتجــة  الرأســمالية  األربــاح  التشــمل  األربــاح 

*  لم تعقد جمعيتها العمومية خالل العام 2016.

اإلجمالي

25

األرباح )دوالر أمريكي(
2015 2016

 شركة الفيوم
لصناعة السكر

2,906,559

1,657,128

3

 شركة إنتاج
 وتصنيع الدجاج

العربي

137,005
154,376

3

ــة  الشــركة األهلي
ــة ــوت النباتي للزي

490,000
476,525

3

 شركة
 سكر كنانة

1,765,263

3

 الشركة العربية
 العراقية إلنتاج

األلبان

750,000
 986,309

3

 برنامج تمويل
التجارة العربية

33,306 27,8983

 شركة روابي
 اإلمارات

816,000  
1,286,345

3

 الشركة العربية
 السودانية

للبذور

 71,1191

 4,642,3296,915,504

*



اآلثار االقتصادية لشركات الهيئة

بصورة  األعضاء  الدول  في  الهيئة  شركات  تساهم 
الغذاء  وتأمين  اإلنتاج  زيادة  في  مباشرة  وغير  مباشرة 
القدرات  تطوير  وفي  التقانات  ونقل  العمل  فرص  وتوفير 
الزراعي. القطاع  مجاالت  من  العديد  في  والفنية  اإلدارية 

األساسية  الغذائية  السلع  توفير  في  الهيئة  شركات  تساهم 
كالحبوب والزيوت واأللبان واللحوم والسكر، فعلى سبيل المثال 
فإن شركات السكر التي تساهم فيها الهيئة في السودان تنتج 
كما تساهم  السودان.  السكر في  إنتاج  جملة  50 % من  نحو 
من   بأكثر  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  الهيئة  شركات 
الدواجن. إنتاج  من   %  25 من  وأكثر  االلبان  إنتاج  من   %  50

عمل  فرص  الهيئة  فيها  تساهم  التي  الشركات  توفر 
هذه  وفرتها  التي  الفرص  بلغت  وقد  مباشرة  وغير  مباشرة 
وغير  مباشرة  عمل  فرصة  ألف   95 عن  يزيد  ما  الشركات 
مختلف  في  مباشرة  فرصة  ألف   12 نحو  منها  مباشرة، 
مباشرة. غير  عمل  فرصة  ألف   83 ونحو  التخصصات 

متطورة  ــة  ــي زراع تــقــانــات  الهيئة  شــركــات  مــن  الــعــديــد  أدخــلــت 
زيــادة  في  ساهمت  زراعــيــة  ممارسات  وتوطين  بنقل  وقامت 
إدخــال  مثل  الــمــيــاه  اســتــهــالك  وتــرشــيــد  المحاصيل  إنــتــاجــيــات 
ــدى صــغــار الــمــزارعــيــن في  ــزراعــة بـــدون حــرث ونــشــره ل نــظــام ال
كــل مــن الـــســـودان، ســـوريـــا، تــونــس، الــمــغــرب ومــوريــتــانــيــا.

المجتمعات  تجاه  االجتماعية  بالمسئولية  الهيئة  تضطلع شركات 
المحلية التي تعمل فيها حيث تقدم وتدعم العديد من الخدمات 
المختلفة من توفير لمياه الشرب النظيفة وخدمات الكهرباء والتعليم 
والصحة ودور العبادة خصوصا في المناطق الريفية مثل شركة سكر 
كنانة والشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل االزرق. كما تقوم 
لدعم  أرباحها سنويًا  من صافي  جزء  بتخصيص  الشركات  بعض 
صندوق الخدمات االجتماعية مثل الشركة االهلية للزيوت النباتية.

تتعاقــد عــدد مــن شــركات الهيئــة مــع صغــار المزارعيــن بهدف تكملة سلســلة اإلنتاج، كما ُتقدم هذه الشــركات العديد مــن الخدمات لصغار 
المزارعين من خالل توفير مدخالت االنتاج واآلليات و تقديم خدمات اإلشراف الفني واالرشاد وبما يعزز من قدرتهم االنتاجية والتنافسية 
تتعاقــد شــركة الفيــوم لصناعــة الســكر بجمهوريــة مصــر العربيــة مــع المزارعيــن لزراعــة بنجــر الســكر و يبلــغ عددهــم حوالــي 72 ألــف مــزارع.
لمنتجــي  التعاونيــة  والجمعيــة  الهيئــة  بيــن  شــراكة  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  عســير  بمنطقــة  العربيــة  التعاونيــة  الشــركة 
الحيــه. بالفــراخ  الشــركة  لتزويــد  54 مربيــًا  البالــغ عددهــم حوالــي  المربيــن  الشــركة مــع صغــار  الدواجــن بمنطقــة عســير وتتعاقــد 

تتعاقد الشركة العربية السودانية للبذور بجمهورية السودان مع عدد من المزارعين يبلغ عددهم حوالي 126مزارع. 
شــرعت الهيئــة فــي تأســيس مشــروع لجمــع األلبــان فــي محافظــة ظفــار بســلطنة عمــان ويتوقــع ان يتعاقــد المشــروع مــع أكثــر مــن 

5000 مربــي أبقــار / جمــال.

توفير فرص العمل

الدخول في تعاقدات مع 
صغار المنتجين

المسئولية االجتماعية للشركات

نقل التقانات

المساهمة في توفير السلع الغذائية الضرورية
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جذب القطاع الخاص 
لالستثمار

مساهمة الهيئة في زيادة رؤوس أموال الشركات

تنفيذًا لموجهات استراتيجية الهيئة التي اعتمدها مجلس المساهمين والرامية الى التوجه نحو القطاع الخاص الذي يمتلك الخبرة اإلدارية 
والمالءة المالية الكافية. فقد قامت الهيئة ببلورة الفرص االستثمارية المتوفرة ببعض شركاتها القائمة ومشروعاتها الجديدة وأعدت 

ملف لكل منها وقامت بالترويج لها وتلقت عروضًا عديدة من جهات استثمارية للمساهمة في هذه الشركات.

تدعم الهيئة شركاتها بالمساهمة في زيادة رؤوس أموالها بغرض تنفيذ برامج التأهيل والتوسعة وتنويع النشاط وتوفير رأس المال 
التشغيلي لالستفادة من كامل الطاقات اإلنتاجية المتاحة بهذه الشركات وقد شملت زيادة رؤوس أموال الشركات التالية:

مشروع إعادة تأهيل الشركة المتميزة إلنتاج الخضر )السودان( 

وافق مجلس إدارة الهيئة على المساهمة بنحو 10.5 مليون جنيه سوداني تعادل نحو 1.637 مليون دوالر من قيمة الزيادة في رأس 
مال الشركة البالغة 24.7 مليون جنيه تعادل نحو 3.85 مليون دوالر أمريكي، بهدف تأهيل وتشغيل وحدة التدريج والتعبئة والمخازن 

المبردة بالشركة.

الشركة العربية إلنتاج األدوية البيطرية )السودان( 

وافق مجلس إدارة الهيئة على االكتتاب في األسهم غير المكتتبة بالشركة وزيادة نسبة مساهمة الهيئة من 25 % إلى 26.88 % بهدف 
تغطية الفجوة التمويلية التي تواجه الشركة، ويتوقع أن يكتمل المشروع ويبدأ اإلنتاج التجاري نهاية العام 2017 إن شاء الله.

الشركة العربية لمصائد األسماك )السعودية( 

وافق مجلس إدارة الهيئة على المساهمة في زيادة رأسمال الشركة العربية لمصائد األسماك بنسبة 39 % بنحو 12.75 مليون ريال 
سعودي. وذلك بهدف إعادة تأهيل المصنع وتم إعداد خطة خمسية للشركة من قبل بيت خبرة استشاري ويتم تنفيذها على مرحلتين 

تنتهي في نهاية عام 2017.

الشركة العربية السودانية للزيوت النباتية  )السودان(

وافق مجلس إدارة الهيئة على إعادة الهيكلة المالية للشركة بزيادة رأسمالها وإعادة جدولة التزامات قروض الهيئة عليها بغرض تشغيلها 
بكامل طاقتها اإلنتاجية.

شركة المزدانة للزراعة بدون حرث )السودان( 

وافق مجلس إدارة الهيئة على المساهمة في زيادة رأسمال الشركة بنحو 2.654 مليون جنيه سوداني تعادل نحو 413.78 ألف دوالر 
أمريكي لتصبح نسبة مساهمة الهيئة في الشركة 15.1 %.

الشركة العربية للخدمات الزراعية )موريتانيا(:

قامت الهيئة بزيادة رأسمال الشركة بنحو 3.34 مليون دوالر ليصبح رأسمالها نحو 4.24 مليون دوالر أمريكي بغرض توفير التمويل الالزم 
للبدء في تنفيذ المشروع الزراعي وذلك في ضوء قيام الحكومة الموريتانية بمنح الشركة قطعة أرض بمساحة 3200 هكتار.

برنامج تمويل التجارة العربية  )دولة اإلمارات العربية( 

وافق مجلس إدارة الهيئة على االكتتاب في األسهم المخصصة للهيئة والبالغة 438 سهمًا بنحو 2.47 مليون دوالر أمريكي في رأسمال 
برنامج تمويل التجارة العربية.

شركة سكر النيل االبيض )السودان(:
وافق مجلس ادارة الهيئة على المساهمة في  حصة الهيئة من االسهم غير المكتتبة في  رأسمال شركة سكر النيل االبيض بنحو 2.354 

مليون دوالر وبذلك تصبح نسبة مساهمة الهيئة  14.38 % من رأسمال الشركة.
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المساهمة في مشروعات 
جديدة

للهيئة  العمليات االستثمارية  برنامج  في إطار تنفيذ 
الغذائية  الفجوة  سد  في  والمساهمة   2016 للعام 
في السلع األساسية، فقد وافق مجلس إدارة الهيئة 
على المساهمة في مشاريع استثمارية جديدة وهي
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مشروع إنتاج وفرز وتدريج وتعبئة الفواكه/ المغرب 

يقع المشروع في والية مكناس بالمملكة المغربية في مساحة 394 هكتار.

تبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع نحو 209 مليون درهم مغربي تعادل نحو 21.5 مليون دوالر أمريكي. 

يهدف المشروع إلى تسويق الخضر والفاكهة في المغرب و ألغراض الصادر واالستفادة من نواتج فرز الصادر إلنشاء مصنع لتركيز           
عصائر الفاكهة والمربى بهدف تغطية الحاجة المحلية من العصائر.

تساهم الهيئة في المشروع بنحو 51.2 مليون درهم مغربي تعادل نحو 5.3 مليون دوالر أمريكي، تمثل نسبة 49 % من رأس مال 
المشروع.

مشروع تخزين وتدريج وتصنيع وتسويق الحاصالت البستانية / تونس 

• يقع المشروع بالمنطقة الصناعية في مدينة النفيضة بوالية سوسة على بعد 100 كلم عن مدينة تونس.
• يهدف المشروع إلى تصدير فواكه بقيمة مضافة من مزرعة شركة مبروكة أو المزارعين الذين يتعاملون مع الشركة.

• تبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع نحو 24.29 مليون دينار تونسي )11.05 مليون دوالر أمريكي(
• تساهم الهيئة في المشروع بنحو 4.042 مليون دينار )1.838 مليون دوالر أمريكي( بنسبة 33.3 % من راس مال المشروع.

مشروع الباقير للحوم الحمراء / السودان:

بجمهورية  اخرى  مناطق  في  تجميع  مراكز  فتح  ويتوقع  درمان  ام  جنوب  ومنطقة  الخرطوم  جنوب  الباقير  منطقة  في  المشروع  يقع 
السودان.

يهدف المشروع إلنتاج وتسمين وجزر وتسويق وتصدير اللحوم الحمراء بنوعية وبمواصفات عالمية، ويتم تنفيذ المشروع على ثالث 
مراحل تشمل المرحلة األولى التجميع والتسمين والتصدير والمرحلة الثانية التصنيع بإنشاء مجزر حديث والمرحلة الثالثة تتضمن إنشاء 

مشروع زراعي في مساحة قدرها 15 ألف فدان لزراعة األعالف. 
يجري حاليًا تنفيذ المشروع التجريبي للمرحلة األولى والتي تهدف إلى جمع وتسمين وتصديــر نحـــــــو 6 ألف رأس من العجول، بتكلفة 

استثمارية بنحو 50 مليون جنيه سوداني.
تساهم الهيئة بكامل تمويل المشروع التجريبي للمرحلة االولى.

•

•

•

•

•

•

•

•

مشروع الدواجن المتكامل/ موريتانيا 

• يقع المشروع في منطقة وادي الناقة بالقرب من اديني والتي تبعد نحو 56 كيلومتر من مدينة نواكشوط. 
• يهدف المشروع المساهمة في تنمية قطاع الدواجن وزيادة معدالت اإلنتاج المحلي عن طريق المزارع التقليدية، وكذلك المساهمة 

   في تغطية جزء من الفجوة في لحوم الدواجن وبيض المائدة في موريتانيا.
• قدر اجمالي التكاليف االستثمارية للمشروع بنحو 12.06 مليار اوقية موريتانية تعادل نحو 33.51 مليون دوالر امريكي.

• تساهم الهيئة بمبلغ 5.13 مليون دوالر بنسبة 30 % من راس مال المشروع.

صندوق تونس لالستزراع السمكي/ تونس 

• يستهدف الصندوق العمل بصورة رئيسية في تونس وبصورة ثانوية في دول المغرب العربي
.)MENA( والشرق األوسط وشمال افريقيا    

• يستهدف الصندوق توفير التمويل )مساهمات وشبه مساهمات( للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
   العاملة في قطاع االستزراع السمكي )انتاج اعالف اسماك، انتاج اليرقات، تربية وتسويق األسماك(. 

• يبلغ اجمالي التكاليف االستثمارية للمشروعات التي يتوقع أن يستثمر فيها الصندوق  نحو 98.5 مليون دينار تونسي 
   )49.25 مليون دوالر( وحجم مساهمة الصندوق المتوقعة فيها 43.45 مليون دينار تونسي )21.7 مليون دوالر(.

• تساهم الهيئة بمبلغ 7.5 مليون دينار تونسي بنسبة 15 %  من راس مال الصندوق. 



متابعة أداء الشركات

قامت الهيئة بمتابعة وتفعيل أداء شركاتها وذلك بمساعدتها فنيًا وإداريًا وماليًا والترويج لمنتجاتها ومشروعاتها المستقبلية ومساعدتها 
في الحصول على التمويل من خالل اتصاالتها المباشرة مع المستثمرين والممولين، والتفاكر مع المسئولين عن الشركات لتطوير 

أدائها.

زيارات الدول :

قامت إدارة الهيئة بزيارات لمعظم الدول األعضاء، حيث شملت هذه الزيارات الوزراء وكبار المسئولين والمختصين بالوزارات المعنية 
الهيئة  تواجه شركات  التي  المشاكل والعقبات  إلى استكشاف فرص جديدة وإلى استعراض  الزيارات  الخاص، وقد هدفت  والقطاع 
والعمل على تذليلها وبما يساعد في دعم تلك الشركات وتطوير أدائها وانطالقها نحو أهدافها المنشودة. وقد تمخضت هذه الزيارات 

عن معالجة العديد من العقبات التي تواجه استثمارات الهيئة ومازالت الجهود مبذولة لمعالجة بقية التحديات.

الزيارات الميدانية للشركات :
 

درجت إدارة الهيئة على القيام بعدد من الزيارات الميدانية لشركاتها بهدف الوقوف على األداء اإلنتاجي والمالي والتسويقي لتلك 
الشركات والتداول مع اإلدارات التنفيذية حول تطوير أداء الشركات وتذليل المشاكل والتحديات التي تواجهها.
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ثانيًا: نشاط البرامج اإلنمائية والدراسات

 البرامج البحثية واإلنمائية

تواصلت جهود الهيئة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة عبر تنفيذ البرامج التنموية والبحوث التطبيقية مع التركيز على النشاط 
الزراعي بشقية النباتي والحيواني من خالل تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف لتعزيز األمن الغذائي على النحو التالي :

البرامج البحثية التطبيقية المنفذة خالل عام 2016 في السودان :

تجربة اختبار أصناف من تقاوي الذرة الشامية :

األهداف :

توطين عدد من المحاصيل الهامة التي تعزز األمن الغذائي العربي: حيث تّم تنفيذ تجربة بحثية تطبيقية الختبار أصناف من تقاوي الذرة 
الشامية في موقع الشركة العربية إلنتاج المحاصيل )عطبرة( على مساحة 130 فدان.

التوسع في زراعة محصول الذرة الشامية كمحصول غذائي رئيسي في السودان.
تنفيذ مشروع لتصنيع السيالج )األعالف( من خالل االستفادة من محصول الذرة الشامية كعلف ذو قيمة غذائية كبيرة.

النتائج المستحصلة :

دّلت النتائج المستحصلة على تفوق بعض األصناف، حيث بلغت إنتاجيتها 4.4 طن/ فدان )نحو 10.5 طن/ هكتار( وهي إنتاجية تماثل 
النسب العالمية.

في  مرة  ألول  تحققت  النتائج  أن  حيث  السودان،  في  الشامية  الذرة  زراعة  في  جدًا  وهامة  نوعية  نقلة  وأحدثت  ناجحة  التجربة  تعتبر 
السودان، وسيكون لها األثر في نشر وتوطين زراعة محصول الذرة الشامية في السودان على نطاق أوسع، وبالتالي المساهمة في 

تعزيز األمن الغذائي العربي.
بالزراعة بصورة عامة  المسئولين والمهتمين  أنظار  التجربة محط  كانت أرض  المبشرة فقد  الجيد للمحصول والنتائج  للتأسيس  ونتيجة 
ومحصول الذرة الشامية بصورة خاصة، حيث زار التجربة عدد مقدر من الوزراء والباحثين والزراعيين للوقوف على هذا النجاح المتحقق 

والرائد.

الخطة المستقبلية :

التوسع في زراعة الذرة الشامية في السودان من خالل زيادة المساحة المزروعة خالل العروة الصيفية 2017 في كل من أقدي والباقير 
ومشروع اللحوم في منطقة غرب أم درمان، كما أن هنالك دراسة )قيد اإلنجاز( لزراعة 4 ألف فدان بمحصول الذرة الشامية في أراضي 

مشروع سكر النيل األبيض.

31



الصنف PL71 أكواز من الذرة 

بداية الحصاد 
Combine harvester-Claas

 Avero/240    /6 Rows 

تجهيز إنتاج محصول الذرة الشامية
 تمهيدًا للتعبئة النهائية في الجواالت
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تجربة اختبار أصناف من تقاوي فول الصويا في العروة الشتوية :

نفذت الهيئة العربية وألول مرة تجربة بحثية تطبيقية الختبار أصناف 
من تقاوي محصول فول الصويا في العروة الشتوية خالفًا لما هو 

متبع سابقًا )الزراعة في العروة الصيفية(.

األهداف :

هدفت التجربة إلى مقارنة إنتاجية المحصول شتاًء بالنتائج المستحصلة 
في العروة الصيفية، وبالتالي المساهمة في استدامة 

وزيادة اإلنتاج.

النتائج المستحصلة :

دلت النتائج المستحصلة على إمكانية زراعة محصول فول الصويا في 
السودان في العروتين )الصيفية والشتوية( معًا، مع إمكانية إدخال 

أصناف جديدة.

البرامج البحثية التطبيقية المنفذة خال عام 2016 في السودان 

محصول فول الصويا – محطة أبحاث سنار
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النظيرة  البحثية  والمراكز  المؤسسات  مع  للتعاون  العربية  الهيئة  توجهات  إطار  في 
مجال  في  المتراكمة  وخبراتها  الثرة  تجاربها  من  لالستفادة  العربي  الوطن  في 
الغذائي  األمن  تعزيز  في  المساهمة  تستهدف  التي  التطبيقية  الزراعية  البحوث 
المناطق  لدراسة  العربي  المركز  مع  عقد  بتوقيع  العربية  الهيئة  قامت  العربي، 
الزراعية  المخلفات  بتصنيع  مختصة  آلة  لتصنيع  )أكساد(  القاحلة  واألراضــي  الجافة 
السودان  في  الزراعية  المخلفات  من  لالستفادة  تطبيقي  بحثي  برنامج  وتنفيذ 
عليها. العاملين  تدريب  بجانب  الغذائية،  القيمة  عالي  حيواني  كعلف  وتصنيعها 

األهداف :

توفير موارد علفية تحتوي على كامل العناصر الغذائية التي تزيد 
إنتاج المجترات من الحليب واللحوم، وذلك من خالل االستفادة من 

المخلفات الزراعية وتحسين محتواها الغذائي.

النتائج المستحصلة :

من المتوقع أن يحقق البرنامج نتائج إيجابية كبيرة، لعل من أهمها 
توفير عليقة حيوانية غنية بالبروتين مما يؤدي إلي زيادة نوعية مقدرة 

في كمية الحليب واللحوم المنتجة.

برنامج االستفادة من المخلفات الزراعية وتصنيعها 

34



في إطار مشروع توطين زراعة وتصنيع األعالف في السودان، وبناًء على النتائج المستحصلة من تجربة اختبار أصناف من 
المستحصلة  نتائجها  دًلت  والتي   ،2015-2016 الشتوي  الموسم  العربية خالل  الهيئة  نفذتها  التي  الشامية  الذرة  تقاوي 
المحلية،  باألصناف  مقارنة  أضعاف  ثالثة  نحو  بلغت  عالية  إنتاجية  محققة  الشامية  الذرة  أصناف  من  عدد  تفوق  على 

نفذت الهيئة العربية برنامج بحثي تطبيقي في موقع الشركة العربية لإلنتاج والتصنيع الزراعي – وحدة األلبان في الباقير 
استهدفت من خالله زراعة محصول الذرة الشامية وعلى مساحة 220 فدان لالستفادة منه في تصنيع السيالج.

قامت الهيئة بتوفير عدد من الماكينات الحديثة، وهي القاطعة والحازمة Chopper & Bailer الخاصة بتصنيع السيالج من 
تركيا، وفق المواصفات المعمول بها عالميًا.

األهداف :

إنتاج وتصنيع السيالج من خالل زراعة محصول الذرة الشامية الذي يتميز بقيمته الغذائية العالية بالنسبة للمجترات 
بمختلف أنواعها.

النتائج المتوقعة :

من المتوقع إنتاج نحو 20 طن من األعالف في الفدان الواحد، بجانب تحقيق ايرادات مجزية تكفي لتغطية تكاليف البرنامج 
وتحقيق أرباح.  

الخطة المستقبلية :

التوسع في زراعة الذرة الشامية لتشمل مساحات الشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل األزرق )أقدي( بهدف انتاج 
السيالج على نطاق واسع ألغراض تسمين العجول محليًا.

(Silage( برنامج زراعة وإنتاج السياج
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برنامج دعم صغار المزارعين – جمهورية السودان )ويشمل 5 برامج(:
 

• يتلخص البرنامج في توفير احتياجات صغار المزارعين من مدخالت االنتاج والتي تشمل البذور واألسمدة والمبيدات 
والمكائن الزراعية واالشراف والدعم الفني الكلي. 

• ويهدف البرنامج لزيادة إنتاجية صغار المزارعين ونقل التقانة وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة واالستفادة القصوى 
من الموارد المتاحة بالمناطق الريفية وتعزير مقدرة صغار المزارعين على تحسين مستواهم المعيشي للمساهمة في 
تحقيق االمن الغذائي بمناطقهم. وقد بلغ عدد المستفيدين من البرامج للعام 2016 نحو )2,653( أسرة )نحو 15,918 

مستفيدًا(.وتم تنقيذ عدد من البرامج للعام 2016 و على النحو التالي.

زراعة محصول الفول السوداني في منطقة فداسى –والية الجزيرة: 
تم زراعة )1000( فدان بمحصول الفول السوداني في الموسم الصيفي كمدخل إنتاج للشركة العربية السودانية للزيوت 

النباتية. و قد استفاد من البرنامج نحو )293( أسرة.
زراعة محصول الفول السوداني بمنطقة القليع -والية الجزيرة:

تم زراعة )400( فدان بمحصول الفول السوداني في الموسم الصيفي كمدخل إنتاج للشركة العربية السودانية للزيوت 
النباتية. وقد استفاد من البرنامج نحو )157( أسرة.

زراعة محصول الفول السوداني والقمح بمنطقة قبوجة – والية الجزيرة: 
تم زراعة )1000( فدان بمحصول الفول السوداني في الموسم الصيفي و قد استفاد من البرنامج نحو )142( أسرة، كما 

تم زراعة نحو 500 فدان الموسم الشتوي بمحصول القمح وقد استفاد من البرنامج نحو )83( أسرة
تربية وتسمين الضأن العلقة –والية النيل االبيض: 

تم تنفيذ البرنامج مع 45 اسرة من الرعاة بمنطقة )العلقة( وذلك بهدف دعم وتطوير قطاع )اإلنتاج الحيواني( من خالل 
االستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة والمتوفرة بدأ البرنامج بتمليك عدد )479( رأس من الضأن بمتوسط 10 

رؤوس لكل اسرة وقد بلغت الزيادة في حجم القطيع بنهاية عام 2016 نحو %65 من إجمالي القطيع.
زراعة محصول القمح في منطقة فداسى –والية الجزيرة: 

تم زراعة نحو 500 فدان الموسم الشتوي بمحصول القمح كتقاوي وقد استفاد من البرنامج نحو )67( أسرة.
تجدر اإلشارة إلى أن الهيئة استخدمت صيغ تمويلية مختلفة تتناسب وأهداف البرنامج مثل صيغة السلم في أنتاج الفول 

السوداني بغرض توفير المحصول كمدخل إنتاج لدعم الشركة العربية السودانية للزيوت النباتية وصيغه المرابحة في 
المناطق االخرى.

برنامج محفظة المتقاعدين )المعاشيين( – جمهورية السودان:
• تواصل العمل فى محفظة المعاشيين حيث تم إعادة تدويرها فى عام 2016 بعد زيادة رأسمالها حيث بلغ 1.5 مليون 

جنية سوداني.
• بلغ عدد المستفيدين من المحفظة خالل عام 2016 نحو 500 من أسر المعاشيين في عدد )6( واليات بالسودان.

برنامج توفير مياه الشرب )حصاد المياه، آبار( – جمهورية السودان:
• في أطار سعى الهيئة لتأسيس شراكات فاعلة مع المنظمات العاملة في مجال تنمية المجتمعات الريفية، فقد وقعت        

الهيئة العربية اتفاقية إطاريه مع منظمة )الُسقيا( الخيرية تقوم المنظمة بموجبها بإدارة وحدة الحفر المملوكة للهيئة 
العربية والتي خصصت لتعبئة موارد لصندوق األمانة.

• وفى ذات اإلطار، تم حفر عدد )9( آبار في واليات السودان المختلفة والتي تعاني من شح في مياه الشرب مما كان له 
األثر الفاعل في استقرار تجمعات المزارعين بالمناطق.

•يقدر عدد المستفيدين من  البرامج في )9( واليات بنحو  1,166   أسرة باإلضافة لعدد مماثل منهم استفاد من خدمات 
الصندوق مثل )الصحة، التعليم ومياه الشرب(

مشروع حصاد المياه والية غرب كردفان – جمهورية السودان:
• بموجب توجهات الهيئة الرامية الى دعم المرافق األساسية بالريف، فقد نفذت الهيئة إنشاء خزان مياه أرضى لحفظ 

المياه بطريقة علمية وصحية لتوفير مياه نقية ونظيفة للمواطنين وسقي الحيوان، بجانب إمكانية تعزيز صمود سكان تلك 
المناطق في مواجهة صعوبات البيئة التي يقطنون فيها وليتمكنوا من تخزين المياه في موسم الخريف واستخدامها 

في موسم الصيف.
• بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 200 أسرة، باإلضافة الى عدد مقدر من قطعان الماشية حول المنطقة.

نفذت الهيئة خالل عام 2016 عدد من البرامج والتي هدفت إلى دعم صغار المزارعين والمنتجين والمعاشين وأنشطة 
توفير مياه الشرب لإلنسان والحيوان.

البرامج التنموية المنفذة خال عام 2016 في جمهورية السودان
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البرامج البحثية المنفذة خال عام 2016 في جمهورية القمر المتحدة

محطة أبحاث بانداسمليني:
الوصف:

محطة بحثية ارشادية تنموية تّم استحداثها عام 2006.
المساحة:
25 هكتار.
األهداف:

• تطوير القطاع الزراعي وتنمية قدرات المزارعين في جمهورية القمر المتحدة.  
• تنفيذ برنامج بحثي لزراعة المحاصيل الحقلية والخضر واستخدام نتائج التجارب إلرشاد للمزارعين. 

• تنفيذ برنامج الختبار نظم الري بالتنقيط في الحقول المكشوفة تمهيدًا لنقلها إلى المزارعين. 
• إعداد وتنفيذ برنامج لمكافحة األمراض المستوطنة في جمهورية القمر المتحدة وبناء القدرات الوطنية لمكافحة اآلفات

البرامج المنفذة:
• نفذت المحطة خالل عام 2016 )العروتين الخريفية والشتوية( عدد 20 تجربة بحثية على مساحة 5 فدان، شملت: تجارب 

أصناف البطاطا الحلوة، الطماطم، الجزر، الخس الملفوف والبطاطس. 
• كذلك تّم تنفيذ عدد من التجارب التطبيقية داخل البيوت المحمية خالل العروة الشتوية، استهدفت من خاللها زراعة 

محاصيل الخضر المختلفة.

النتائج المستحصلة:
دلت النتائج المستحصلة على تفوق عدد من المحاصيل المزروعة خالل العروتين الصيفية والخريفية في الحقل المكشوف 
)البطاطس والبطاطا الحلوة(، محققة إنتاجية جيدة بلغت نحو 4 طن للفدان، بينما قلت إنتاجية باقي المحاصيل نتيجة لشح 

األمطار.

مختبر الزراعة النسيجية:
• العمل مستمر في إكثار الشتالت خارج المختبر حتي تتم صيانته وإعداده لمواصلة إكثار شتول الموز النشوي 

الذي يعتبر الغذاء الرئيسي للسكان بجمهورية القمر المتحدة إلي جانب المحاصيل األخرى مثل القلقاس، والكسافا 
المقاوم لفيروس الموزايك.

•استمر التعاون مع وزارة الزراعة والجامعة القمرية في الحصول على شتالت موز إضافية وتأقلمها في البيت المحمي 
للمختبر وتسهيل توفيرها للمزارعين. وحصل المختبر من الجامعة القمرية على عدد 1000 شتلة موز بهدف إكثارها وبيعها 

للمزارعين ولصالح أعمال المختبر والجامعة القمرية.
• تّم تزويد المختبر بعدد من األجهزة والمواد الكيميائية الضرورية لتسهيل عمل المختبر خالل الفترة المقبلة، وتحقيق 

األهداف المنشودة من خالل إنتاج 50 ألف شتلة موز نشوي.

محصولي البطاطا الحلوة والطماطم 
 محطة أبحاث بانداسمليني
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البرامج اإلنمائية المنفذة خال عام 2016 في جمهورية القمر المتحدة

مشروع قوارب الصيد:
نفذت الهيئة العربية مشروع قوارب الصيد لصغار الصيادين في جزيرة أنجازيكا بجمهورية القمر المتحدة، وبتكلفة قدرها 

82 ألف دوالر خصمًا على برنامج القروض الدوارة بالهيئة )مقابل ضمانات من قبل الصيادين(، حيث تم شراء عدد 10 
قوارب لـ 10 من صغار الصيادين وتم تزويد القوارب بمحركات ومعينات الصيد من شباك، وقود ومبردات.

مركز تطوير الزراعة في هنزوان:
• استمر سير أعمال المركز كما هو مخطط في الخطة التنفيذية لعام 2016. وتم إنجاز ما يلي:

•  تنفيذ برنامج بحثي تنموي )تدريب( للزراعة العضوية، على مساحة نصف فدان، وذلك بغرض مقارنته 
    بالنظم التقليدية السائدة في المنطقة.

•  تمت زراعة نحو 2,000 م2 بمحصولي الكسافا والبطاطا الحلو، كما تمت زراعة نحو 150 شتلة موز في
   محيط المساحة المزروعة بالمحصولين.

•  تم تدريب 34 مزارع من القرى المجاورة على العمليات الزراعية لمحاصيل الخضر والفاكهة.

البرامج البحثية المنفذة خالل عام 2016 في موريتانيا:
محطة أبحاث دار البركة:

مواصلًة لجهودها الرامية لتعزيز األمن الغذائي العربي، قامت الهيئة العربية بتنفيذ عدد من التجارب البحثية التطبيقية 
في محطة أبحاث دار البركة – الشركة العربية للخدمات الزراعية بموريتانيا - شملت المحاور التالية:

• الوصف:
محطة بحثية إرشادية تنموية 

• المساحة:
10 هكتار.

• األهداف:
تقوم المحطة، بالتنسيق مع الشركة العربية للخدمات الزراعية بغرض إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه اإلنتاج الزراعي .. 

وذلك من خالل:
• تنفيذ البرامج البحثية األساسية والتطبيقية. 

• تنفيذ أنشطة انتاجية بغرض التمويل الذاتي.
• تطبيق األساليب الحديثة في زراعة كافة المحاصيل الحقلية والخضروات بغرض االرتقاء باإلنتاجية وتحسين النوعية.

• تدريب الكوادر المحلية على األسس المتطورة في زراعة الخضر والمحاصيل الحقلية.
الخطة البحثية المستهدفة للعام 2016 )4 تجارب(:

• زراعة أصناف مختلفة من محاصيل الحقل )قمح، شعير، ذرة شامية وذرة رفيعة( تحت نظام الري بالرش
• زراعة أصناف مختلفة من محاصيل الخضر تحت نظام الري بالتنقيط.

• زراعة محاصيل علفية )ألفا ألفا(.
• الزراعة خارج الموسم Off Season داخل البيوت المحمية.

تركيب البيوت المحمية وتحضير األرض للزراعة 
 محطة أبحاث دار البركة بموريتانيا
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تمت الموافقة على تمويل 4 مشاريع تنموية بجمهورية موريتانيا، بالتنسيق مع شبكة الصناديق الشعبية لالدخار 
والقروض، وعلى النحو التالي:

• مشروع زراعة األعالف المروية في 3 واليات بإجمالي مساحة 10 هكتار، استفاد من المشروع نحو 180 أسرة.
• مشروع زراعة الخضر المروية في 4 واليات بإجمالي مساحة 3 هكتار.

• مشروع تسمين وبيع األغنام.
• مشروع تجارة األسماك.

منح خط تمويل لمؤسسة اإلقراض الزراعي - األردن:
• تم منح خط تمويل بمبلغ 2 مليون دوالر لمؤسسة اإلقراض الزراعي األردني غطت القروض )22( منطقة في المملكة 

االردنية الهاشمية.
• بلغ اجمالي عدد القروض الممنوحة )330( قرضًا استفاد منها 330 أسرة، وزعت بسقوف تراوحت بين 5,000 دينار 

أردني كحد أعلى و 1,000 دينار كحد أدني. مدة القرض 5 سنوات وبهامش ربحي قدره 1%.
• تم خالل عام 2016 تنفيذ عدد من األنشطة، شملت مشاريع: تربية األغنام، تربية األبقار، تربية اإلبل، تربية النحل، تربية 

الطيور الداجنة، معامل المنتجات الغذائية، مستلزمات االنتاج النباتي، مصنع لأللبان.

دراسة أصحاب الحيازات الصغيرة - دولة األمارات العربية المتحدة:
• تقوم الهيئة بتنفيذ المرحلة الثانية من دراسة )أصحاب الحيازات الصغيرة( الممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

)إيفاد( وقد خصصت المرحلة الثانية لدراسة صغار الصيادين بدولة األمارات العربية بالتنسيق مع إدارة الثروة السمكية 
بوزارة التغير المناخي والبيئة.

• المشروع في مرحلة إعداد الدراسة، ومتوقع اإلنتهاء منها في النصف األول من عام 2017.

المشاريع التنموية لدعم الشعب الفلسطيني:
• وافقت الهيئة على تمويل 5 مشاريع تنموية لدعم الشعب الفلسطيني بتكلفة بلغت 8.1 مليون دوالر أمريكي عبر 

صندوق األقصى والقدس بالبنك اإلسالمي للتنمية-جدة على النحو التالي:
- مشروع التنمية المتكاملة بمرج صانور: 3 مليون دوالر أمريكي.

- مشروع حصاد المياه بمحافظة الخليل –جنين-أريحا: 2 مليون دوالر أمريكي.
- مشروع إنشاء بنك الجينات النباتية: 1.1 مليون دوالر أمريكي.

- مشروع االستزراع السمكي بالضفة الغربية وقطاع غزة: 1 مليون دوالر أمريكي.
- مشروع استصالح وتأهيل األراضي الزراعية –الخليل-بيت لحم: 1 مليون دوالر أمريكي.

منح خط تمويل لمؤسسة الزيتونة تمكين - تونس:
واصلت الهيئة مساعيها الرامية الى التوسع في دعم صغار المزارعين والمنتجين بالدول العربية عبر مد خطوط تمويل، 

وأسفرت النتائج للعام 2016 الى االتفاق مع مؤسسة )الزيتونة تمكين( في تونس حول مد خط تمويل لصغار المزارعين 
في تونس بمبلغ 2 مليون دوالر أمريكي وفق الشروط التي حددتها الهيئة.

البرامج االنمائية المنفذة خال عام 2016 في موريتانيا
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الدراسات

درست الهيئة عددًا من الفرص االستثمارية المتاحة في المراحل المختلفة وعلى النحو التالي :

مشروعات في مرحلة بلورة الفرص االستثمارية.  .1
مشروعات في مرحلة إعداد الصالحيات المرجعية وتقييم العروض.  .2

مشروعات في مرحلة إعداد الدراسات األولية والتفصيلية والتحديث.  .3
مشروعات في مرحلة التقييم.  .4

االستشارات والدعم الفني.  .5
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مشروعات في مرحلة بلورة الفرص االستثمارية

وهــي المشــروعات فــي المرحلــة األوليــة والتــي تعتبــر هــي األســاس لالنتقــال إلــى المراحــل الالحقــة مــن الدراســة 
والتقييــم وقــد تكــون هــذه الفــرص االســتثمارية بشــكل تقريــر أو فكــرة أو دراســة أوليــة تقــدم للهيئــة العربيــة مــن قبــل 
مســتثمرين آخريــن أو أن تكتشــف الفرصــة مــن قبــل الهيئــة بنــاءًا علــى الزيــارات التــي تقــوم بهــا إدارة الهيئــة وعددهــا )26( 

فرصــة اســتثمارية 

الهدف من المشروعالدولةالمشروعالرقم

السودانمشروع القمة الزراعي1
يهدف المشروع إلى إنتاج وتصنيع البطاطس والطماطم والخضر والفاكهة )دراسات مجمع 

التصنيع الزراعي عدد 4 دراسات(.

يهدف المشروع إلى إنتاج أعالف وذرة شامية على مساحة 30 ألف فدان في وادي عطبرة.السودانمشروع باندي الزراعي2

مشروع إنتاج البذور مع إحدى شركات 3
القطاع الخاص 

يهدف المشروع إلى إنتاج تقاوي المحاصيل المختلفة.السودان

يهدف المشروع إلى إنتاج األعالف.السودانمشروع شمال أمدرمان الزراعي4

مشروع تسمين المواشي وتصنيع 5
اللحوم 

يهدف المشروع إلى تربية المواشي وإنتاج وتصنيع وتسويق اللحوم بالمغرب.المغرب

يهدف المشروع إلى زراعة 1000 هكتار بأشجار الزيتون وإنشاء مصنع لعصر وتعبئة زيت الزيتون في المغربمشروع إنتاج وتصنيع الزيتون 6
المغرب.

يهدف الصندوق لالستثمار في الصناعات الغذائية والمساهمة في مشروعات صناعة األلبان تونسمشروع صندوق صناعة الغذاء7
وتجفيف الفواكه وغيرها.

يهدف المشروع إلنتاج الفواكه والحبوب واأللبان واللحوم الحمراء.الجزائرمشروع الواحات الذهبية8

يهدف المشروع  إلى تربية الماشية وإنتاج االلبان والحبوب واألعالف بوالية النعامة على مساحة الجزائرمشروع إنتاج وتصنيع األلبان بالنعامة9
1000 هكتار.

يهدف المشروع الى انتاج الدجاج الالحم بطاقة 12.6 ألف طن في السنة.الجزائرمشروع إنتاج الدجاج الالحم10

يهدف المشروع الى تربية 1200 رأس من األبقار وإنتاج الحليب.الجزائرمشروع إنتاج األلبان11

يهدف المشروع إلى إنشاء مسلخ بمدينة بوقطب بوالية البيض.الجزائرمشروع مسلخ بوقطب12

مشروع إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن 13
واألعالف

يهدف المشروع إلى إنتاج اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن.الجزائر

يهدف المشروع إلى إنتاج الذرة الشامية وفول الصويا.موريتانيامشروع الذرة الشامية وفول الصويا14

يهدف المشروع إلى إنتاج كتاكيت أمات الدجاج الالحم.مصرمشروع جدات الدواجن15

يهدف المشروع لتوسعة وزيادة الطاقة اإلنتاجية لشركة مصرية إلنتاج األمصال واللقاحات البيطريةمصرمشروع األمصال واللقاحات البيطرية16

يهدف المشروع إلى إنتاج وتكرير سكر البنجرمصرمشروع النوران للسكر17

المشروع الزراعي إلنتاج الذرة الشامية 18
وفول الصويا

يهدف المشروع إلى إنتاج الذرة الشامية وفول الصويا كمحاصيل أساسية لتغطية احتياجات مصر
مشروعات الدواجن.

يهدف المشروع إلى إنتاج الذرة الشامية وفول الصويا ومحاصيل مختلفة بمنطقة شرق العوينات.مصرالمشروع الزراعي بشرق العوينات19

يهدف المشروع إلى تربية األسماك في أقفاص عائمة في البحر.السعوديةمشروع االستزراع السمكي20

يهدف المشروع إلى إنتاج نحو 9.4 مليون طير في السنة ونحو 13 مليون كتكوت في السنة.السعوديةمشروع إنتاج لحوم الدواجن والكتاكيت21

مشروع إنتاج تقاوي البطاطس مع 22
شركة هولندية

يهدف المشروع إلى إكثار تقاوي البطاطس باستعمال تقانة إنتاج الميني تيوبر الهوائي بطاقة إنتاج االردن
11000 طن/سنة.

يهدف المشروع إلى إنتاج محاصيل الخضر والفاكهة واألعالف واإلنتاج الحيواني وإنتاج التقاوي.قطرمشروع المدينة الزراعية المتكاملة23

يهدف المشروع الى إنتاج وتصنيع األلبان ومشتقاتها وإنتاج العصائر المختلفة.الكويتمشروع إنتاج وتصنيع االلبان24

سلطنة مشروع عمان لالستزراع السمكي25
ُعمان

يهدف المشروع إلى إنتاج الهامور بطاقة 1500 طن وخيار البحر بطاقة 75 طن في مدينة الدقم 
بسلطنة عمان

يهدف المشروع الى تأهيل الحلقات اإلنتاجية القائمة وإقامة مزارع إلنتاج الدجاج الالحم بطاقة 6 البحرينمشروع توسعة شركة دواجن بحرينية26
مليون طائر في السنة.
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مشروعات في مرحلة إعداد الصاحيات المرجعية وتقييم العروض

 مشروعات في مرحلة إعداد دراسات الجدوى األولية والتفصيلية 
والتحديث

مخاطبة  ليتم  لها  المرجعية  الصالحيات  إعداد  تتطلب  التي  المشروعات  وهي 
بيوت الخبرة أو الحصول على عروض فنية ومالية الختيار بيت الخبرة المناسب 

وعددها )4( 

وهي مشروعات في مرحلة الدراسات األولية والدراسات ما قبل إعداد دراسة 
الجدوى وفي مرحلة دراسة الجدوى النهائية أو تحديث لدراسات الجدوى وعددها 

 )14(

الهدف من المشروعالدولةالمشروعالرقم

1
مشروع االمصال واللقاحات 

البيطرية
سلطنة 

ُعمان
يهدف المشروع إلى إنتاج االمصال واللقاحات البيطرية للسوق المحلي وأسواق الصادر 

للدول العربية.

2
مشروع توسعة شركة الخدمات 

الزراعية
يهدف المشروع إلى استغالل مساحة 3200 هكتار إلنتاج المحاصيل.موريتانيا

3
مشروع إنشاء مواعين تخزين 

الغالل – وزارة الزراعة
السودان

يهدف المشروع إلى زيادة مواعين التخزين للحبوب.

4
دراسة جدوى شركة سكر كنانة 

للحلول المتكاملة
السودان

تهدف الدراسة إلى تقديم خدمات متكاملة للعمليات الزراعية في القطاعين المطري 
والمروي.

الهدف من المشروعالدولةالمشروعالرقم

1
مشروع هيكلة الشركة العربية 

السودانية للزراعة بالنيل األزرق )أقدي(
يهدف إلى تشخيص وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الشركة بغرض إنجاحها.السودان

2
مشروع إعادة تأهيل وحدة األلبان في 

الباقير
السودان

يهدف المشروع إلى إعادة تأهيل وتشغيل وحدة االلبان التابعة للشركة العربية لإلنتاج والتصنيع 
الزراعي ومن ثم جذب مستثمرين.

3
مشروع إعادة تأهيل مصنع النشا 

والجلوكوز
السودان

يهدف المشروع إلى إعداد تأهيل  وحدة النشا والجلكوز التابعة للشركة العربية لإلنتاج والتصنيع 
الزراعي ومن ثم جذب مستثمرين إلعادة تشغيل الوحدة.

متابعة مشروع اإلصالحات المتعلقة بالنشاط الحقلي بناء على الدراسة التي أعدتها الهيئة.السودانشركة سكر النيل األبيض4

5
مشروع إنتاج المحاصيل بمشروع سكر 

النيل األبيض
يهدف المشروع إلنتاج محاصيل نقدية للصادر في مساحة 4000 فدان من أراضي الشركة.السودان

6
الشركة المتميزة إلنتاج الخضر 

والمحاصيل الزراعية
يهدف المشروع إلى إنشاء شركة لتصدير الخضر والفاكهة باالستفادة من المخازن المبردة للشركة.السودان

يهدف المشروع إلى إعداد خطة عمل تشغيلية.السودانمشروع شركة المزدانة7

يهدف المشروع إلى إنتاج وجمع وتخزين وتدريج وتسويق الخضر والفاكهة.المغربمشروع تسويق الخضر والفاكهة8

يهدف المشروع إلى تخزين وتدريج وتصنيع وتسويق الخضر والفاكهة.تونسمشروع تسويق الخضر والفاكهة9

يهدف المشروع الى إنشاء مسلخ ومصنع لتصنيع اللحوم الحمراء وتسويقها محليًا وللصادر.موريتانيامشروع إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء10

يهدف المشروع إلى إنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة.موريتانيامشروع الدواجن المتكامل11

12
تأهيل الشركة العربية لمصائد 

األسماك
يهدف المشروع إلعادة تأهيل الشركة وتفعيل نشاطها اإلنتاجي.السعودية

سلطنة مشروع ألبان ظفار13
يهدف المشروع إلى جمع وتصنبع الحليب بمحافظة ظفار.ُعمان

الدول دراسة سياسة التخارج من الشركات14
تهدف الدراسة إلى تحديد سياسة واستراتيجية للهيئة للتخارج من مساهمتها في الشركات.االعضاء
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مشروعات في مرحلة تقييم دراسات الجدوى

تقديم االستشارات والدعم الفني

وهي المشروعات التي أنجزت دراسة جدواها من قبل المروجين وهي في مرحلة التقييم

ــًا تقديــم  ــة وجــاري حالي ــة أو لجهــات خارجي ــم تقديــم استشــارات ودعــم فنــي لشــركات قائمــة تســاهم فيهــا الهيئ كمــا يت
ــة  استشــارات ودعــم فنــي لشــركتين مــن شــركات الهيئ

الهدف من المشروعالدولةالمشروعالرقم

1
مشروع مطاحن وصوامع في 

بورتسودان
يهدف المشروع إلى خزن واستيراد وتصدير الحبوب.السودان

يهدف المشروع إلى إنتاج وتكرير السكر.السودانمشروع سكر السوكي2

يهدف المشروع الى زراعة القصب وإنتاج وتكرير وتعبئة السكر.موريتانيامشروع زراعة وتصنيع قصب السكر3

يهدف المشروع لتجميع الحليب وتصنيع األلبان بطاقة يومية 30 ألف لتر.موريتانيامشروع ألبان النعمة4

موريتانيامشروع ألبان بوكي5
يهدف المشروع إلى إنشاء مصنع لأللبان بطاقة 15 ألف طن/سنة في مدينة بوكي ومراكز لتجميع 

الحليب.

6
مشروع إنتاج األلبان والمحاصيل بوادي 

دجلة
يهدف المشروع إلى إنتاج األلبان واللحوم وبعض المحاصيل الحقلية.مصر

سلطنة مشروع الزراعة المائية )هايدروبونيك(7
يهدف المشروع إلى إنتاج الخضروات عن طريق الزراعة المائية في البيوت المحمية.ُعمان

8
مشروع شركة المعرفة لتقنيات 

االستزراع السمكي في السلطنة
سلطنة 

ُعمان
يهدف المشروع إلى استزراع وإنتاج أسماك الهامور والقاروس والدنيس األوروبي والباراموندي 

بطاقة 1000 طن في السنة.

9
مشروع شركة الحصن الستزراع 

السمكي
سلطنة 

يهدف المشروع إلى إنتاج أسماك الهامور والدنيس األوروبي بطاقة 1500 طن في السنة.ُعمان

10
مشروع متكامل الستخالص زيت فول 

الصويا
سلطنة 

ُعمان
يهدف المشروع إلى إنشاء معصرة إلنتاج زيت فول الصويا ومخلفات العصر كعلف للحيوانات 

وبطاقة عصر إجمالية 3000 طن باليوم الواحد.

يهدف المشروع إلى تربية الروبيان في أحواض.الكويتمشروع استزراع الروبيان11

12
مشروع تصنيع منتجات مستخلصة من 

الطحالب
اإلمارات

يهدف المشروع إلى إنتاج منتجات ذات قيمة غذائية وطبيعة عالية من خالل استخدام تقانات مطورة 
إلنتاج الطحالب.

يهدف المشروع إلى إنتاج الحليب وتصنيع منتجات األلبان.العراقمشروع ألبان أربيل13

14
مشروع صندوق االستثمار لالستزراع 

السمكي
يهدف الصندوق إلى المساهمة في مشروعات االستزراع السمكي في تونس.تونس

يهدف المشروع إلى إنتاج األسماك.تونسمشروع إستار لألسماك15

يهدف المشروع إلى توسعة طاقات مجمع الدواجن إلنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة.تونسمشروع دواجن طيبة16

17
مشروع مزرعة الشعال إلنتاج زيت 

الزيتون
تونس

يهدف المشروع لزراعة أشجار الزيتون في منطقة صفاقس إلنتاج 45 ألف طن/سنة من زيت الزيتون 
وتسويقه.

18
مشروع إنشاء وحدة متكاملة لتربية 

وتسمين الخراف واألبقار وإنشاء 
مسلخ

يهدف المشروع إلى تربية وتسمين وذبح الماشية وتصنيع اللحوم الحمراء وتسويقها في المغرب.المغرب

19
مشروع السوق االقليمي للمواشي 

بنظام المربع الصحي 
األردن

يهدف المشروع إلى انشاء 292 حظيرة )محجر صحي( لألغنام واألبقار والجمال محمية صحيا لغرض 
استقبال وفحص وتسويق الماشية لمنطقة الشرق األوسط.

20
مشروع إنتاج االمهات والدجاج الالحم 

بمنطقة حائل
يهدف إلى إقامة مشروع متكامل يشمل تربية األمهات وإنتاج الدجاج الالحم ومجزر وأعالف.السعودية

الهدف من المشروعالدولةالمشروعالرقم

1
اإلشراف على تنفيذ مشروع األدوية 

البيطرية
تقديم خدمات االشراف الفني على التنفيذ واستقطاب عروض فنية الختيار مقاول لتنفيذ المشروع.السودان

اعداد التصاميم الهندسية واستقطاب عروض وتقييمها واالشراف الفني على تنفيذ االعمال.السودانمشروع الباقير للحوم الحمراء2
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ثالثًا: النشـاط اإلداري 

االجتماعات 

وحدة االتصال و اإلعام 

مجلس المساهمين

ــل(  ــن فــي 6 نيســان )أبري ــة البحري ــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي بمملك ــة العربي ــس مســاهمي الهيئ ــد االجتمــاع األربعــون لمجل انعق
2016، وكان مــن أبــرز قراراتــه الموافقــة علــى برنامــج العمليــات االســتثمارية للهيئــة للعــام 2016 بمبلــغ )22,8( مليــون دينــار كويتــي يتــم 

الصــرف منــه وفــق موجهــات اســتراتيجية الهيئــة.

لقــد تزايــد نشــاط الهيئــة فــي الســنوات األخيــرة وســجلت حضــورا بــارزًا فــي المؤتمــرات والمعــارض والمحافــل الدوليــة المختلفــة التــي 
تختــص بمجــال عملهــا، كمــا نظمــت الهيئــة العديــد مــن المؤتمــرات الناجحــة باإلضافــة الــى زيــادة الشــراكات فــي المشــروعات الزراعيــة 

والغذائيــة األمــر الــذي تطلــب اســتحداث وحــدة متخصصــة تعنــى بــكل تلــك المهــام ومتابعــة اعمالهــا.

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

عقــدت اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة، وهــي “اللجنــة التنفيذيــة، لجنــة االســتثمارات الماليــة، لجنــة التدقيــق والمخاطــر”، عــدة 
ــرارات  ــاذ الق ــس اإلدارة التخ ــا لمجل ــات، ورفعــت توصياته ــددا مــن الموضوع ــا ع ــورة أعــاله، ناقشــت فيه ــرة المذك ــات خــالل الفت اجتماع

الالزمــة بشــأنها.

مجلس اإلدارة

عقــد مجلــس إدارة الهيئــة العربيــة لالســتثمار واالنمــاء الزراعــي اربعــة اجتماعــات خــالل الفتــرة مــن ينايــر وحتــى ديســمبر 2016، ناقــش 
ــرارات  ــا ق ــرارًا، مــن بينه ــة. وأصــدر )84( ق ــة والنواحــي اإلداري ــات المهمــة المتعلقــة باالســتثمارات الزراعي ــددًا مــن الموضوع ــا ع خالله
ــة  الفواكــه  ــج  وتعبئ ــاج وفــرز وتدري ــة فــي عــدد مــن المشــاريع الهامــة مثــل المشــروع المتكامــل  إلنت بالموافقــة علــى مســاهمة الهيئ
ــراء بإنشــاء شــركة لجمــع وتســمين  ــوم الحم ــى مــن مشــروع اللح ــة االول ــذ المرحل ــى تنفي ــة ، وعل ــة المغربي ــر بالمملك ــزات العصائ ومرك
وتصديــر الماشــية  بجمهوريــة الســودان، وعلــى إعــادة تأهيــل وتشــغيل وحــدة التدريــج والتعبئــة والمخــازن المبــردة  بالشــركة المتميــزة  
إلنتــاج الخضــر والفاكهــة  فــي جمهوريــة الســودان، و علــى المســاهمة فــي مشــروع الدواجــن المتكامــل بالجمهوريــة الموريتانيــة  ، وعلــى 
ــى  ــة التونســية ، وعل ــن بالجمهوري ــن والمنتجي ــار الفالحي ــة لصغ ــذ برامــج تنموي ــن( لتنفي ــة )تمكي ــل لمؤسســة الزيتون ــم خــط تموي تقدي
االكتتــاب فــي رأس مــال صنــدوق االســتزراع الســمكي بالجمهوريــة التونســية، وعلــى المســاهمة فــي مشــروع تخزيــن وتدريــج وتصنيــع 
وتســويق الحاصــالت الزراعيــة بالجمهوريــة التونســية، وعلــى االكتتــاب فــي زيــادة راس مــال برنامــج تمويــل التجــارة العربيــة بدولــة االمــارات 
العربيــة المتحــدة ، وعلــى االكتتــاب فــي زيــادة راس مــال الشــركة العربيــة إلنتــاج االدويــة البيطريــة بجمهوريــة الســودان، وعلــى االكتتــاب 
فــي زيــادة راس مــال شــركة المزدانــة للزراعــة بــدون حــرث بجمهوريــة الســودان ،وعلــى االكتتــاب فــي زيــادة رأس مــال شــركة ســكر النيــل 
االبيــض بجمهوريــة الســودان، باإلضافــة الــي منحهــا ضمــان شــركات Corporate-Guarantee، وعلــى المســاهمة فــي  زيــادة رأس مــال 
الشــركة العربيــة الســودانية  للزيــوت النباتيــة بجمهوريــة الســودان، كمــا اتخــذ المجلــس قــرارات أخــرى متعلقــة بمتابعــة أوضــاع شــركات 

الهيئــة 
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الجوانب اإلدارية والتنظيمية 

نشاط الخدمات اإلدارية

أنشطة أخرى

التدريب

نظم المعلومات

التــي  والتغييــرات  المســتجدات  مــع  تمشــيا 
ــن  ــذ اعتمــاد الئحــة شــئون الموظفي طــرأت من
ــاءة األداء  ــع كف ــل رف ــام 2001 ومــن اج فــي ع
اإلداري والتنظيمــي بالهيئــة وتطبيــق مــا ورد 
فــي الالئحــة بمــا يحفــظ حقوقهــا والموظفين، 
شــئون  الئحــة  بمراجعــة  الهيئــة  إدارة  قامــت 
التعديــالت  بعــض  وإدخــال  الموظفيــن 
ــادة( كمــا  ــك لعــدد )19 م ــا وذل ــث فيه والتحدي
تــم تعديــل مســمى الئحــة شــئون الموظفيــن 
وتــم  الموظفيــن  شــئون  نظــام  ليصبــح 
انفاذهــا والعمــل بموجبهــا مــن تاريــخ صــدور 
.2016 العــام  خــالل  اإلدارة  مجلــس  قــرارات 

مواصلة لجهود الهيئة المســتمرة في تبني تطبيقات نظم المعلومات 
ــذ  ــدأ العمــل فــي تنفي ــة، ب و التــي تســاهم فــي تحقيــق أهــداف الهيئ
مشــروع نظــام تخطيــط موارد المؤسســة الـــ)ERP( وتتابعــت المجهودات 
الســتكمال إجــراءات تنفيــذ النظــام والــذي  يســعى  إلــى  توحيــد جميــع  
عمليــات الهيئــة و لتنســيق جميــع المــوارد والمعلومــات واألنشــطة 
الالزمــة إلتمــام هــذه اإلجــراءات العمليــة ويســاهم فــي ســرعة االتصــال 
داخــل الهيئــة ممــا يزيــد مــن الكفــاءة التشــغيلية والفعاليــة، كمــا  يســاعد 
كافــة اإلدارات لالرتبــاط ببعضهــا من خالل  قاعدة بيانات مركزية تســاهم 
فــي اتخــاذ القــرارات فــي الوقــت المناســب ويهدف المشــروع إلي توفر 
ــم توصيلهــا فــي وقتهــا للمســتخدمين  المعلومــات المالئمــة، وأن يت
فــي كافــة المســتويات اإلداريــة للهيئــة. حيــث أنــه مــن المتوقــع االنتهــاء 
.2017 النظــام وانطالقــة )Go Live( فــي شــهر فبرايــر  تنفيــذ  مــن 
كمــا قامــت الهيئــة ببرمجــة وتطويــر عــدد مــن البرامــج المتخصصــة داخليــًا 
لتســاهم فــي ســرعة إنجــاز العمــل وتطويــر آليــة العمــل، وهــي نظــام 
آلــي موحــد خــاص بــإدارة الدراســات واالنمــاء، برنامــج لمتابعــة المهــام 
والتكليفــات، نظــام ُمحوســب للدعــم الفنــي لقســم تقنيــة المعلومــات 
إحــالل  إلــى  باإلضافــة  هــذا  المكتبــة.  مقتنيــات  تســجيل  ونظــام 
وانظمــة  المعلومــات  لشــبكة  التحتيــة  البنيــة  أجهــزة  جميــع  وتحديــث 
الحمايــة المعلوماتيــة وكذلــك نظــام الطباعــة المركزيــة عبــر الشــبكة.

قامت إدارة الهيئة باالستفادة من المباني والعقارات المملوكة لها عن 
طريــق إيجارهــا للغيــر لالســتفادة من عوائدها ، وخــالل عام 2016 تمكنت 
الهيئة من زيادة المساحات  المؤجرة بنسبة %83 من المساحات الشاغرة. 
وفــي إطــار المحافظــة علــى المبانــي والعقــارات قامــت الهيئــة بتحديــث 
والمنافســة  الحديثــة  المتطلبــات  لتواكــب  اإلنشــاءات  هــذه  وتطويــر 
ــد  ــات تجدي فــي أســواق اســتثمارات العقــارات، وشــملت هــذه التحديث
منظومــة التكييــف المركــزي للمبانــي واحــالل مولــدات كهربائيــة جديــدة. 
ــة خــالل عــام 2016 بإعــادة تأهيــل المداخــل الرئيســية  كمــا قامــت الهيئ
للمبانــي والســقوف وعــوازل الميــاه لألســطح، وكذلــك إعــادة تصميــم 
ممــا  معــًا  المفتوحــة  المكاتــب  بنظــام  والعمــل  اإلداريــة  المكاتــب 
الموظــف،  إنتاجيــة  تعزيــز  بهــدف  للموظفيــن  مناســبة  أجــواء  يوفــر 
حــاالت  فــي  واإلخــالء  الســالمة  إلجــراءات  متكاملــة  خطــة  وإعــداد 
الطــواري وذلــك حســب المعاييــر المعتمــدة فــي الدولــة المضيفــة. 
الفنــي  الدعــم  بتقديــم   2016 عــام  خــالل  الهيئــة  قامــت  كذلــك 
فــي  والمشــاركة  الزراعيــة  المشــاريع  مــن  لعــدد  والهندســي 
علــى  واإلشــراف  للمشــاريع  والرســومات  المخططــات  إعــداد 
للحــوم  الباقيــر  مشــروع  حظائــر  لتأهيــل  التحتيــة  البنيــة  أعمــال 
والجلكــوز. النشــا  ومشــروع  العربــي  الدجــاج  إنتــاج  وشــركة  الحمــراء 

في إطار سعي إدارة الموارد البشرية لتحقيق 
أهداف االستراتيجية قامت اإلدارة بإعداد خطة 
تدريب شاملة وذلك بإتاحة الفرصة ألكبر عدد 
.2016 العام  خالل  للتدريب  الموظفين  من 
ــد تــم اعــتــمــاد خــطــة لــلــتــدريــب الــخــارجــي  وقـ
ــن مــخــتــلــف  ــف مــ ــوظـ 43 مـ ــدد  ــ عـ ــت  شــمــل
ورشــة  إقــامــة  أيــضــا  تــم  كما  الهيئة  إدارات 
الوظيفي  )التوصيف  بعنوان  خارجية  عمل 
ومـــراجـــعـــة الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي لــلــهــيــئــة(.
الـــــــتـــــــدريـــــــب مــــــــن خـــــــــــــارج الــــهــــيــــئــــة:
المجاالت  في  الخريجين  بتدريب  ُيعنى  وهو 
ــد تم  ــ الـــتـــي تــتــعــلــق بــأنــشــطــة الــهــيــئــة وق
الهيئة  ــارج  ــ خ مــن  مــتــدرب   )21( اســتــيــعــاب 
المختلفة. الهيئة  إدارات  جميع  في  للتدريب 

ــة: ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـــــــــــمـــــــــــبـــــــــــادرات الـ
المجتمعية  ــادرات  ــمــب ال إطـــالق  فــكــرة  جـــاءت 
بالهيئة كخطوة عملية لتحقيق مزيد من الترابط 
االجتماعي بين منتسبي الهيئة وحثهم على 
التفاعل اإليجابي مع قضايا وهموم المجتمع 
الخارجي. وقد تّم تنفيذ العديد من المبادرات 
المتنوعة في الشكل والمضمون خالل العام 
2016 بمشاركة فاعلة من كافة منتسبي الهيئة
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الزيارات واللقاءات والفعاليات للعام 2016 

الزيارات

درجــت إدارة الهيئــة علــى تقويــة أواصــر التعــاون مــع الــدول األعضــاء والمؤسســات الحكوميــة والمنظمــات 
ــال الزراعــي،  ــات المرتبطــة بالمج ــارات والمشــاركات فــي الفعالي ــة الشــبيهة مــن خــال اللقــاء والزي الدولي
ــام 2016 بمجموعــة مــن اللقــاءات مــع المســئولين بهــذه األجهــزة الرســمية  ــة خــال ع ولقــد قامــت الهيئ
ــة وبحــث  ــة الزراعي ــدة واســتحداث برامــج تخــدم التنمي للتنســيق معهــا فــي إقامــة مشــاريع اســتثمارية جدي
ســبل تذليــل المعوقــات التــي تواجــه شــركات الهيئــة، كمــا قامــت الهيئــة بالعديــد مــن الزيــارات الميدانيــة 
ــول  ــر ح ــي والتســويقي والتفاك ــا اإلنتاجــي والمال ــى تطــور أدائه ــرض الوقــوف عل للشــركات القائمــة بغ
الفعاليــات  مــن  العديــد  فــي  الهيئــة  شــاركت  وكذلــك  بأدائهــا،  للنهــوض  الــازم  الفنــي  الدعــم  طــرق 
كالملتقيــات والنــدوات العلميــة  والمعــارض التقنيــة الزراعيــة، وفيمــا يلــي جانــب مــن هــذه الفعاليــات

زيارة فخامة المشير/ عمر حسن أحمد البشير رئيس 
جمهورية السودان يوم 13 /6/ 2016 بالقصر 

الجمهوري.

زيارة معالي األستاذ/ يوسف الشاهد/ رئيس 
الحكومة التونسية يوم 23 /10/ 2016.

زيارة معالي عبد االله بن كيران رئيس الحكومًة 
المغربية يوم 24 /3/ 2016.

زيارة معالي / عبد المالك سالل / الوزير األول 
بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية يوم 6/9/ 2016.
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زيارة معالي المهندس إبراهيم محمود حامد – 
مساعد رئيس جمهورية السودان يوم  23/8/2016 

بمكتبه بالقصر الجمهوري.

زيارة معـالي البروفيسور/ إبراهيم احمد غندور – 
وزير الخارجية بجمهورية السودان يوم 24/8/ 2016 

بمقر الوزارة بالخرطوم.

زيارة معـالي االستاذ/ بدر الدين محمود – وزير 
المالية والتخطيط االقتصادي بجمهورية السودان 

يوم 17/7/2016 بمباني الوزارة.

زيارة معالي الدكتور عوض احمد الجاز – مساعد 
رئيس الجمهورية وذلك يوم 24/8/2016 بمكتبه 

بالخرطوم.

زيارة معـالي البروفيسور/ موسى تبن موسى 
أدم – وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي 
بجمهورية السودان وذلك بمباني الوزارة يوم 

 .2016 /14/7

زيارة معالي االستاذ/ حاجي بابا عمي / وزير المالية 
بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية يوم 6/10/2016.

زيارة معالي أ. د. إبراهيم ادم احمد الدخيري – وزير 
الزراعة والغابات بجمهورية السودان وذلك يوم 

10/7/2016 بمكتبه بوزارة الزراعة والغابات.
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زيارة معالي الدكتور مدثر عبد الغني – وزير 
االستثمار بجمهورية السودان وذلك يوم 

12/7/2016 بمكتبه بوزارة االستثمار

زيارة معالي األستاذ/ سمير الطيب وزير الفالحة 
والمواد المائية بالجمهورية التونسية يوم 23 /10/ 

2016

زيارة معالي األستاذ/ محمد الفاضل/ وزير التنمية 
واالستثمار والتعاون الدولي بالجمهورية التونسية 

يوم 23 /10/ 2016.

زيارة معالي الدكتور/ فؤاد جعفر الساجواني -وزير 
الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان يوم 23 /6/ 

.2016

زيارة سعادة رئيس الهيئة الى معالي األستاذ/ عبد 
السالم شلغوم – وزير الفالحة والصيد البحري 

بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية يوم  6/9/2016
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زيارة معـالي المهندس/ معتز موسى – وزير 
الموارد المائية والكهرباء والسدود بجمهورية 

السودان يوم 25/8/ 2016 بمكتبه بمقر الوزارة 
بالخرطوم.

زيارة معـالي الفريق/ طه عثمان الحسين – مدير 
مكتب فخامة رئيس الجمهورية يوم 24/8/ 2016 

بالقصر الجمهوري بالخرطوم.

زيارة معالي لمينة بنت القطب وزيرة الزراعة 
الموريتانية يوم 22/7/2016.

زيارة معـالي الدكتور/ محمد يوسف احمد علي – 
وزير الصناعة بجمهورية السودان يوم 22/8/ 2016. 

بقاعة االجتماعات بمباني شكر سكر كنانة.

زيارة معالي فاطمة بنت صوينع وزيرة البيطرة 
الموريتانية يوم 23/7/2016.

زيارة معالي األستاذ/ عبد السالم ولد أحمد مساعد 
المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم 

المتحدة )الفاو( 

زيارة سعادة رئيس الهيئة لشركة المرجى لتربية 
الماشية وتنمية الزراعة الجمهورية التونسية 

25/10/2016
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زيارة معالي الفريق اول ركن مهندس عبد الرحيم 
محمد حسين – والي والية الخرطوم يوم 6/5/2016 

بمكتبه بالوالية.

زيارة مشروع رابطة مزارعي قرية فداسي الحليماب 
بمشروع الجزيرة  يوم 21/8/2016 جمهورية 

السودان.

زيارة سعادة االستاذ رئيس الهيئة لشركة منافذ 
الحبوب بالمملكة المغربية 3/4/2016.

زيارة األستاذ/ صالح الدين حسن احمد/ مدير 
عام البنك الزراعي يوم 23/8/2018 بمقر البنك 

بالخرطوم.

زيارة سعادة الدكتور عبدول كامارا / مدير عام البنك 
االفريقي للتنمية يوم 23/8/2016 بمقر البنك 

بالخرطوم.

زيارة مقر شركة انتاج وتصنيع الدجاج العربي بمنطقة 
طيبة الحسناب جنوب الخرطوم يوم 19/4/2016.
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زيارة فريق من ممثلي روابط مزارعي منطقة 
قبوجه بمكتب الجاموس مع سعادة رئيس الهيئة 

بمكتبه بالمقر الرئيسي للهيئة بالخرطوم يوم 18/4/ 
2016

لقاء سعادة األستاذ/عماد الرحموني – سفير 
الجمهورية التونسية بالخرطوم مع سعادة األستاذ 
محمد عبيد المزروعي رئيس الهيئة وذلك بمكتبه 

بالمقر الرئيسي للهيئة بالخرطوم يوم 25/10/2016

لقاء سعادة الدكتور / مبارك محمد على المجذوب/ 
األمين العام التحاد مجالس البحث العلمي العربية 

مع سعادة األستاذ محمد بن عبيد المزروعي / رئيس 
الهيئة بمكتبه بالمقر الرئيس للهيئة بالخرطوم يوم 

.25/10/2016

لقاء سعادة / محمد األمين الكارب سفير جمهورية 
السودان بدولة االمارات بسعادة رئيس الهيئة 
بالمكتب االقليمي للهيئة بإمارة دبي -دولة 

االمارات العربية المتحدة يوم 7/1/2016.

زيارة األستاذ/ صالح الدين حسن احمد/ مدير 
عام البنك الزراعي يوم 23/8/2018 بمقر البنك 

بالخرطوم.

لقاء سعادة االستاذ/ فيصل حامد معال سفير 
المملكة العربية السعودية بالخرطوم مع سعادة 

رئيس الهيئة بمكتبه بالمقر الرئيس للهيئة بالخرطوم 
يوم 25/10/2016.

اللقاءات

الزيارات واللقاءات والفعاليات للعام 2016 

منــذ  العربيــة  الهيئــة  تســعى 
 1976 عــام  فــي  تأسيســها 
مــن  أهدافهــا  تحقيــق  الــى 
التعــاون مــع الســفارات  خــال 
والمنظمات والهيئات الشــبيهة 
ــة المقــر  بهــا وذلــك ســواء بدول
توســيع  بهــدف  خارجهــا  او 
الزراعــي  االســتثمار  قاعــدة 

العربي  الغذائي  األمن  وتعزيز 
ــر  ــ ــب تـــقـــويـــة أواصـ ــانـ ــى جـ ــ الـ
ــيــن الــهــيــئــة وتــلــك  الــتــعــاون ب
الشكر  عــن  تعبيرا  او  الــجــهــات 
والتقدير واالمتنان للتعاون بين 
سعادة  التقى  فقد  الجانبين، 
 2016 عــام  خــال  الهيئة  رئيس 
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الفعاليات والمشاركات

أو  مؤتمــرات   و  ملتقيــات  و  نــدوات  مــن  الفعاليــات  فــي  الهيئــة  مشــاركة  تعتبــر 
التعــرف  و  الزراعــي  بالمجــال  المعنييــن  للقــاء  المناســبة  االســاليب  مــن  تنظيمهــا 
علــى المفاهيــم العامــة آلليــات االســتثمار فــي هــذا المجــال، كمــا تعــد الفعاليــات 
القائمــة  الصناعــات  و  الزراعــة  بمعوقــات  الخاصــة  الحلــول  لعــرض  وســيلة 
و  الفعاليــات  هــذه  خــال  مــن  عملهــا   لمجــال  بالترويــج  الهيئــة  تقــوم  و  عليهــا. 
القطاعيــن  كا  مــن  بــه  العامليــن  و  المجــال  هــذا  فــي  المهتميــن  كل  اســتقطاب 
التاليــة الفعاليــات  فــي  الهيئــة  شــاركت   2016 العــام  وخــال  والخــاص.   العــام 
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شاركت الهيئة في فعالية معرض ومؤتمر 
AgraME في الفترة 15-13 مارس 2016 دبي - 
دولة االمارات العربية المتحدة. لتشجيع التعاون 

اإلقليمي والعربي في مجال عرض مجاالت 
المعرفة والتقنية التكنولوجية الحديثة والتجارب 

الدولية والعربية الرائدة في مجال.

مشاركة سعادة رئيس الهيئة في ملتقى رجال 
األعمال السوداني األلماني الثالث بالعاصمة 
األلمانية برلين 1ديسمبر 2016 .غرفة التجارة 

األلمانية العربية

شارك سعادة األستاذ محمد عبيد المزروعي / رئيس 
الهيئة بالمقر الرئيسي للهيئة بالخرطوم بتدشين 
مبادرة الهيئة المجتمعية لشهر ابريل والتي اطلق 

عليها اسم الغرس الطيب.......صدقة جارية، وذلك 
يوم 18/3/2016 بحضور كافة منتسبي الهيئة.

مشاركة سعادة رئيس الهيئة في احتفاالت مرور50 
عام على تأسيس منظمة اليونيدو فيينا-النمسا 23 

نوفمبر 2016.

شاركت الهيئة في ورشة عمل االفاق المستقبلية 
لفرص االستثمار الزراعي في افريقيا  بورقة عمل 

بعنوان متطلبات تطوير االستثمار الزراعي في 
جمهورية السودان يوم 19/2/2016 بمقر المصرف 

العربي بالخرطوم.

شاركت الهيئة في المؤتمر الدولي الثالث إلدارة 
المياه والطاقة والغذاء والتقنيات الزراعية بورقة 

عمل بعنوان تطبيقات نظام الزراعة بدون حرث في 
السودان: تقانة زراعية في األراضي الشبه الجافة 
وذلك خالل الفترة 15 18/11/2016- في اسطنبول 

– تركيا.

 شاركت الهيئة في المؤتمر العربي الخامس لالستثمار في االمن
 الغذائي العربي وذلك يومي 3.4 / 5/ 2016 بالفجيرة – دولة االمارات

 العربية المتحدة، بورقة عمل بعنوان دور الهيئة العربية لالستثمار
واالنماء الزراعي ومساهمتها في تعزيز االمن الغذائي العربي
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شاركت الهيئة في اللقاء القومي حول الحد من 
فاقد وهدر الغذاء في المنطقة العربية بورقة 

بعنوان رؤية الهيئة العربية في الحد من فاقد وهدر 
الغذاء في المنطقة العربية خالل الفترة

 27 / 9 /2016، وذلك بمقر المنظمة العربية 
للتنمية الزراعية بالخرطوم – جمهورية السودان

مشاركة سعادة رئيس الهيئة في افتتاح القمة 
العربية27  الجمهورية االسالمية الموريتانية / 

نواكشوط 25/7/2016

شاركت الهيئة في منتدى الفرص االستثمارية 
في االستزراع المائي والمعرض المصاحب وذلك 
يوم 27/1/2016، مدينة ينبع - بالمملكة العربية 

السعودية.

نظمت الهيئة حفل عشاء لتكريم الشركاء 
االستراتيجيين الداعمين لها يوم 20/4/2016 بفندق 

السالم روتانا بالخرطوم – جمهورية السودان.

شاركت الهيئة في منتدى االعمال واالستثمار 
الخليجي التركي الثاني وذلك خالل الفترة 1 2- 
نوفمبر2016 في العاصمة البحرينية المنامة.

شاركت الهيئة في تنظيم ملتقي االعمال 
الموريتاني الخليجي يوم 25 /1/ 2016 بإمارة 

الشارقة -دولة االمارات العربية المتحدة.

شاركت الهيئة في ملتقى السودان لالستثمار بورقة عمل بعنوان 
تجارب استثمارية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في يومي 

17-18 فبراير 2016 بالخرطوم - جمهورية السودان.

نظمت الهيئة فعالية الحفل السنوي لجائزة التميز الوظيفي الثاني 
لعام 2016 وذلك يوم 19/6/2016. بالخرطوم-جمهورية السودان.
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الوضع المالي للهيئة
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الوضع المالي للهيئة للفترة المنتهية في
 2016/12/31

إجمالي الدخل

بلغ اجمالي الدخل للسنة المنتهية في 2016/12/31مبلغ 10.5 مليون 
دينار كويتي ) 34.2 مليون دوالر امريكي ( مقارنة بنحو 28.4 مليون دينار 
كويتي ) 92.8 مليون دوالر امريكي ( لنفس الفترة من العام السابق .
ــون الــــدخــــل بـــصـــفـــة اســـاســـيـــة مــــن دخـــــل الــمــحــافــظ  ــكـ ــتـ يـ
ــاح الــشــركــات والـــقـــروض والــمــصــادر االخـــرى ــ االســتــثــمــاريــة وارب
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2.1
 1.4

االستثماراتالشركات

2015 2016

* قيمة مليون دينار كويتي

1.1

مصادر اخرى

29

 0.4  1.4

القروض



توزيع المحفظة الموحدة 2016

فيما يلي تفاصيل اجمالي الدخل :

1. الدخل من ارباح الشركات:

ــل 2.1  ــون دوالر ( مقاب ــي )4.6 ملي ــار كويت ــون دين ــة فــي 2016/12/31 نحــو 1.4 ملي ــاح الشــركات للســنة المنتهي ــغ الدخــل مــن ارب بل
ــرة مــن العــام الســابق. ــون دوالر امريكــي ( لنفــس الفت ــار كويتــي )6.8 ملي ــون دين ملي

2. الدخل من عوائد القروض:

بلــغ الدخــل مــن عوائــد القــروض للســنة المنتهيــة فــي  2016/12/31 نحــو 1.4 مليــون دينــار كويتــي )4.5 مليــون دوالر امريكــي ( مقارنــة 
بمبلــغ 0.4 مليــون دينــار كويتــي )1.5 مليــون دوالر امريكــي ( لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق.

3. الدخل من استثمارات االموال السائلة:

إتســمت االســواق الماليــة خــال عــام 2016 بالتذبــذب متأثــرة بالعديــد مــن التغيــرات الجيوسياســية - إنخفــاض أســعار النفــط - تباطــؤ 
نمــو األقتصــاد العالمــي – إنخفــاض أســعار الفائــدة يضــاف الــى ذلــك التأثيــر الســلبي للحظــر األمريكــي علــى دولــة المقــر حيــث يتطلــب 
مــن المؤسســات الماليــة العالميــة والبنــوك التــي تتعامــل مــع الهيئــة الحصــول علــى ترخيــص مــن مكتــب مراقبــة األصــول األمريكــي 
)األوفــاك( ممــا أثــر ذلــك علــى تنفيــذ سياســة الهيئــة االســتثمارية عنــد البحــث عــن فــرص بديلــة أو تغييــر مــدراء محافــظ حالييــن، فــي 
ظــل هــذه المتغيــرات حرصــت الهيئــة علــى تحقيــق أقصــى قــدر متــاح مــن األمــان عــن طريــق االســتثمار مــن خــال مؤسســات ماليــة 

عالميــة وإقليميــة ذات تصنيــف ائتمانــي عــاٍل. 

بلغــت قيمــة المحفظــة الموحــدة للهيئــة فــي نهايــة عــام 2016 حوالــي مبلــغ 394.8 مليــون دوالر أمريكــي وبلــغ صافــي االربــاح 
المحققــة للمحفظــة الماليــة الموحــدة للهيئــة حوالــي مبلــغ 21.6 مليــون دوالر أمريكــي.

وتتمثل توزيعات اإلستثمارات المالية للهيئة في التالي:

1. استثمارات األسهم:

• بلغــت نســبة االســتثمارات فــي محافــظ األســهم مــن اجمالــي االســتثمارات الماليــة فــي نهايــة عــام 2016 مبلــغ 70.7 مليــون دينــار 
كويتــي بنســبة 58.5 %،) بقيمــة بلغــت 230.8 مليــون دوالر أمريكــي( مقارنــة بمبلــغ 65 مليــون دينــار كويتــي بنســبة 59.6 % لعــام 

2015،)بقيمــة بلغــت 213 مليــون دوالر أمريكي(.تتــوزع اســتثمارات األســهم كالتالــي:

استثمار في أسهم العالمية بنسبة 51.5 %، واستثمار في أسهم إقليمية بنسبة  7.0%.

• حققــت اســتثمارات الهيئــة فــي محفظــة االســهم اربــاح بلغــت 5.1 مليــون دينــار كويتــي  16.7 مليــون دوالر بنهايــة عــام 2016، مقارنــة 
بخســائر بلغــت 2.6 مليــون دينــار كويتــي  8.5  مليــون دوالر بنهايــة عــام 2015.

2. استثمارات السندات:
• بلغــت نســبة االســتثمارات فــي محافــظ الســندات فــي نهايــة العــام2016 مبلــغ 50.2 مليــون دينــار كويتــي بنســبة %41.5)بقيمــة 

بلغــت 163.9 مليــون دوالر أمريكــي( مقارنــة بمبلــغ 44 مليــون دينــار كويتــي بنســبة %40.4 لعــام 2015 )بقيمــة بلغــت 144 مليــون
دوالر أمريكي(، تتوزع استثمارات السندات كالتالي:  

استثمار في سندات عالمية بنسبة %34.1، واستثمار في سندات إقليمية بنسبة 7.4%. 
ــام 2016،  ــة ع ــون دوالر بنهاي ــي ) 4.9 ملي ــار كويت ــون دين ــاح بلغــت 1.5 ملي ــة فــي محفظــة الســندات ارب • حققــت اســتثمارات الهيئ

مقارنــة بخســائر بلغــت 1.6 مليــون دوالر بنهايــة عــام 2015.

3. الدخل من المصادر األخرى:
بلــغ الدخــل مــن المصــادر األخــرى للســنة المنتهيــة فــي 2016/12/31 نحــو 1.1مليــون دينــار كويتــي )3.5 مليــون دوالر امريكــي ( مقارنــة 
بمبلــغ 29 مليــون دينــار كويتــي ) 94.7 مليــون دوالر امريكــي (لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق حيــث ان ايــراد لعــام الســابق يتضمــن 

مبلــغ 26.2 مليــون دينــار كويتــي ناتــج مــن بيــع بعــض مســاهمات الهيئــة فــي بعــض الشــركات.
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إجمالي اإلنفاق

أسهم عالمية 

% 51.5 % 34.1   % 7.4 % 7.0

سندات عالمية  سندات إقليمية أسهم عالمية 

بلــغ اجمالــي االنفــاق للســنة المنتهيــة فــي  2016/12/31 مبلــغ 6 
ــو  ــي ( مقارنــة بنح ــون دوالر امريك ــي )19.6 ملي ــار كويت ــون دين ملي
18.5 مليــون دينــار كويتــي )60.4 مليــون دوالر امريكــي ( لنفــس 

الفتــرة مــن العــام الســابق .
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توزيع المحفظة الموحدة 2016

رواتب ومنافع أخرى خطوط
 للتمويل من 

مؤسسات

مصاريف عامة 
واهاكات

مصاريف سفر
وإقامة

رسوم إدارة 
المحافظ

إستشارات 
ودراسات

مكونات االنفاق 2016-2015

2015 2016

0.5 0.5 0.4 0.5 0.3 0.32.0 0 14.1 12.7 3



01 نتائج األداء المالي :

بلــغ صافــي االربــاح للســنة المنتهيــة فــي 2016/12/31 مبلــغ 5.1 مليــون دينــار كويتــي )16.7 مليــون دوالر امريكــي ( مقارنــة مــع اربــاح 
بلغــت 9.9 دينــار كويتــي )32.4 مليــون دوالر امريكــي ( لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق .

02 المركز المالي:

01 . الموجودات:
بلغــت جملــة موجــودات الهيئــة كمــا فــي  2016/12/31 نحــو 259.9 مليــون دينــار كويتــي ) 849.2 مليــون دوالر امريكــي ( مقارنــة بنحــو 

241.2 مليــون دينــار كويتــي ) 788.1 مليــون دوالر امريكــي ( فــي 2015/12/31

02. المطلوبات :

بلــغ اجمالــي المطلوبــات كمــا فــي 2016/12/31 مبلــغ 14.7 مليــون دينــار كويتــي ) 48 مليــون دوالر امريكــي ( مقابــل 13.8 مليــون 
ــار كويتــي ) 45.1 مليــون دوالر امريكــي ( فــي  2015/12/31 . دين

03.حقوق المساهمين :

ــار  ــون دين ــغ 245.2 ملي ــات حتــى 2016/12/31 مبل ــل راس المــال المدفــوع واالحتياطي ــي تمث ــة حقــوق المســاهمين والت بلغــت جمل
كويتــي )801.2 مليــون دوالر امريكــي( مقارنــة بنحــو 227.4 مليــون دينــار كويتــي )743 مليــون دوالر امريكــي( فــي  2015/12/31 بزيــادة 

بنحــو 8 %.
كمــا ســددت الهيئــة اربــاح للمســاهمين بلغــت نحــو 148.5 مليــون دينــار كويتــي )485.2 مليــون دوالر امريكــي( حتــى 2015/12/31تعادل 

نحــو 86 % مــن راس المــال.

الزيادة او النقصان 2015 2016 البيان 
0 0.8 0.8 خطوط تمويل من مؤسسات مالية 

0 0.2 0.2 توزيع ارباح غير مدفوعة 

0.2 1.9 2.1 مكافآت نهاية الخدمة 

0.7 10.9 11.6 مطلوبات اخري

0.9 13.8 14.7 االجمالي 
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 البيانات المالية وتقرير
 المراجع الخارجي
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