2017

06
08
الملخّ ص
التنفيذي

19
أنشطة الهيئــــة
أوالً :نشــاط
ّ
االستثمار الزراعي

59
ثالثًا :نشاط االتصال
المؤسسي
واإلعالم

62
خامسًا :النشـاط
اإلداري

82
البيانات المال ّية وتقرير
المراجع الخارجي

المقدمة

10
نبذة عن الهيئة
العربية
ّ
لالستثمار واإلنماء
الزراعي

40
ثانيًا :نشاط البرامج
اإلنمائ ّية والتطبيق ّية
والدراسات

60
رابعًا :نشاط التخطيط
االستراتيجي
والتطوير

78
الوضع المالي للهيئة،
للفترة المنتهية في
2017/12/31م

المقدمة
ـد قضيــة األمــن الغذائــي مــن أبــرز القضايــا التــي تلقــى اهتمامــً واســعًا على المســتويات كافــة؛ عربيــً وعالميًا؛ وذلك
تُعـ ّ
ألبعادهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية ،وتعانــي الــدول العربيــة عجــزًا غذائيــً فــي الســلع الرئيســة ،تــزداد حدتــه يومــً
بعــد يــوم؛ وذلــك للنمــو المتزايــد فــي عــدد الســكان ،ومحدودية الموارد الطبيعيــة الزراعية ،وعدم توظيفهــا التوظيف األمثل،
وضعــف اإلنتاجيــة الزراعيــة ،وهــذه العوامــل تفاقــم مشــكلة الفجــوة الغذائيــة فــي الوطــن العربــي ،وال تكفــي كميــة اإلنتــاج مــن
المواد الغذائية األساســية في الدول العربية لتغطية اســتهالكها ،وهو ما يســتدعي اللجوء إلى االســتيراد لتغطية الفجوة،
وهــذا بــدوره يشــكل عبئــً علــى اقتصــادات هــذه الــدول ،بإضعــاف أرصدتها من العملة الصعبــة؛ فالموارد الماليــة الموجهة إلى
اســتيراد المــواد الغذائيــة لتغطيــة الفجــوة الغذائيــة ،غالبــً مــا تكــون علــى حســاب تلــك المخصصــة للتنميــة فــي هــذه الــدول.
أن تصــل الفجــوة فــي الســلع الغذائيــة الرئيســة
وتشــير الدراســات إلــى أنــه مــن المتوقــع  -بحلــول عــام 2020م ْ -
كمــا يلــي :القمــح 51( :مليــون طــن متــري) ،الســكر 9( :مالييــن طــن متــري) ،الزيــوت النباتيــة 2.9( :مليــون طــن متــري)،
أن
اللحــوم 9.7( :مالييــن طــن متــري) ،األلبــان ومنتجاتهــا 10( :مالييــن طــن متــري) ،كمــا تتوقــع اإلحصــاءات الســكانية ْ
يرتفــع عــدد ســكان الــدول العربيــة ،مــن  387مليــون نســمة فــي عــام 2015م ،إلــى  500مليــون نســمة فــي عــام 2030م.
ومــن هــذا المنطلــق ،يظــل الخيــار االســتراتيجي للتغلــب علــى مشــكلة الفجــوة الغذائيــة فــي الــدول
العربيــة ،متمثــ ً
ا بتحقيــق التنميــة الزراعيــة المســتدامة ،عــن طريــق االســتغالل األمثــل لمــا هــو متوافــر مــن مــوارد
اقتصاديــة وطبيعيــة وبشــرية ،وتعزيــز جهــود تطويــر أســاليب الزراعــة فــي الــدول العربيــة ،وتنميــة قدراتهــا
اإلنتاجيــة والتنافســية؛ لمقابلــة الطلــب المتزايــد علــى الغــذاء ،وللتقليــل مــن االســتيراد ،والحــد مــن الهجــرة
المتزايــدة لســكان األريــاف إلــى المــدن ،وأثــر ذلــك فــي تنميــة المــوارد الطبيعيــة العربيــة والمحافظــة عليهــا.
ـد تكامــل المــوارد العربيــة فــي القطــاع الزراعي ،المرتكز األساســي لتحقيق التنمية الزراعية المســتدامة في الدول
و ُيعـ ّ
ألن مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه تحقيــق التنمية الزراعية المســتدامة ،عــدم تكامل المــوارد الزراعية والمالية
العربيــة؛ وذلــك ّ
أن أراضيهــا الصالحــة للزراعــة نــادرة ،بينمــا
إال
ـة،
ـ
المالي
ـوارد
ـ
الم
ـر
ـ
تتواف
ـة
ـ
العربي
ـدول
ـ
ال
ـض
ـ
بع
ـي
ـ
فف
ـً؛
ـ
بعض
ـا
ـ
بعضه
العربيــة مــع
ّ
أراض وميــاه ،إال أنهــا ال تمتلــك اإلمكانــات الماليــة الكفيلة باســتغالل تلك الموارد.
تحظــى دول أخــرى بوفــرة المــوارد الزراعيــة مــن
ٍ
وإدراكًا مــن الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي ألهــداف التنميــة الزراعيــة ،فإنهــا ســعت إلــى التوزيــع
القطاعــي والجغرافــي الســتثماراتها الزراعيــة ،باالســتفادة مــن الميــزة النســبية لتوزيــع المــوارد الزراعيــة فــي الــدول
العربيــة ،وتوزعــت اســتثماراتها الزراعيــة فــي الــدول العربيــة وفــق الفــرص االســتثمارية الزراعيــة المتاحــة؛ إذ بلــغ عــدد
الشــركات الزراعيــة التــي تســاهم فيهــا الهيئــة ،فــي نهايــة عــام 2017م ،نحــو  44شــركة فــي أربعــة قطاعــات رئيســة،
وهــي :التصنيــع الزراعــي بنســبة  ،%53اإلنتــاج النباتــي بنســبة  ،%23اإلنتــاج الحيوانــي بنســبة  ،%20الخدمــات
الزراعيــة بنســبة  ،%4وتبلــغ قيمــة أصــول هــذه الشــركات نحــو  4.2مليــارات دوالر أمريكــي ،وتبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة
المتاحــة المجمعــة لهــذه الشــركات مــن :الحبــوب 277 :ألــف طــن ،الســكر :مليــون طــن ،الزيــوت النباتيــة 41 :ألــف
طــن ،اللحــوم 260 :ألــف طــن ،األلبــان 178 :مليــون لتــر ،األعــاف 531 :ألــف طــن ،بيــض المائــدة 127 :مليــون بيضــة.
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وإضافــةً إلــى الجانــب االســتثماري ،تبــذل الهيئــة جهــودًا كبيــر ًة فــي الجانــب اإلنمائــي ،بحســبانه أحــد المحــاور المهمــة
لتحســين أداء دور القطــاع الزراعــي وتطويــره ،بالتعــاون والتنســيق مــع مؤسســات البحــوث الزراعيــة العربيــة واإلقليميــة
والدوليــة .وفــي هــذا المجــال ،نفّ ــذت الهيئــة مجموعــة من البرامــج والبحــوث الزراعية التطبيقيــة وتقانات زراعيــة حديثة ،وحققت
العديــد مــن النمــاذج الناجحــة ،التــي ســاهمت فــي رفــع اإلنتاجيــة الزراعيــة واالرتقــاء بالمســتوى المعيشــي للســكان الريفييــن،
كمــا ســاهمت هــذه البرامــج فــي جعــل المــرأة الريفيــة تضطلــع بدورهــا فــي التنميــة الزراعيــة ،وبلــغ عــدد البرامــج اإلنمائيــة
والبحثيــة المنفــذة حتــى نهايــة عــام 2017م ،نحــو  132برنامجــً ،وعــدد المســتفيدين منهــا نحــو  57ألــف مــزارع ،وذلــك فــي عــدد
مــن الــدول العربيــة ،واشــتملت هــذه البرامــج علــى تطبيقــات للحــزم الزراعيــة المتكاملــة ،واســتخدام أســاليب الــري الحديــث،
وتجربــة أصنــاف جديــدة مــن المحاصيــل والتقــاوي والبذور المحســنة ومشــروعات لتحســين القيمــة الغذائية للمخلفــات الزراعية.
ومنحــت الهيئــة – أيضــً  -خطــوط تمويــل للبنــوك الزراعيــة؛ لتوفيــر التمويــل لصغــار ومتوســطي المزارعيــن،
وتقديــم قــروض دوارة لصغــار ومتوســطي المزارعيــن ،وذلــك وفــق برنامــج التمويــل األصغــر والزراعــات التعاقديــة عبــر
الروابــط والجمعيــات التعاونيــة للمزارعيــن ،وتهــدف الهيئــة مــن هــذا البرنامــج ،إلــى توعيــة المزارعيــن والمنتجيــن
بأهميــة تكويــن الروابــط أو الجمعيــات التعاونيــة ودورهــا فــي تقليــل تكلفــة اإلنتــاج وتحقيــق قيمــة مضافــة للمــزارع،
بزيــادة األراضــي المزروعــة وإنتــاج كميــات مقــدرة يســهل تســويقها ،وتشــرف الهيئــة علــى العمليــات الزراعيــة كافــة.
ـأن تنميــة وتطويــر القطــاع الزراعــي العربــي تتطلــب عمـ ً
ا جماعيــً مشــتركًا ،وبتعــاون كل القطاعــات
ولقناعــة الهيئــة بـ ّ
الحكوميــة والخاصــة والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة والبحثيــة ،فقــد أفــردت  -ضمــن أنشــطتها االســتراتيجية  -جانبــً
لعقــد وتنظيــم النــدوات العلميــة والملتقيــات والمؤتمــرات الدوريــة؛ لتبــادل المعلومــات والخبــرات مــع المهتميــن بالمجــال
الزراعــي ،وتهــدف مــن هــذه األنشــطة إلــى تعبئــة المــوارد لمضاعفــة االســتثمارات الزراعيــة ،وخلــق منصــة للحــوار بشــأن
السياســات التشــريعية واإلداريــة والوســائل الكفيلــة بتهيئــة المنــاخ االســتثماري الداعــم الســتقطاب رؤوس األمــوال العربيــة
واألجنبيــة ،وللترويــج للفــرص االســتثمارية الزراعيــة المتاحــة فــي الــدول العربيــة ،وتشــجيع المســتثمرين علــى المســاهمة
فيهــا ،كمــا تقــوم  -بواســطة الوســائل التقنيــة ووســائط االتصــال الحديثــة  -بالتعريــف بأنشــطتها ومشــروعاتها الزراعيــة
والتنمويــة ،وصاحــب هــذه األنشــطة توقيــع مجموعــة كبيــرة مــن اتفاقيــات التعــاون والشــراكة فــي المجــاالت الزراعيــة كافــة.
ُعــد مجــاالت االســتثمار الزراعــي المشــار إليهــا فــي أعــاه ،مــن أهــم الوســائل الداعمــة لتحقيــق أهــداف التنميــة
وت ّ
الزراعيــة العربيــة المســتدامة ،والتــي مــن شــأنها أن تحــدث تغييــرات هيكليــة فــي الزراعــة العربيــة ،وتزيــد القــدرة التنافســية
للصــادرات الزراعيــة العربيــة البينيــة ،وتزيــد – أيضــً  -تبــادل المنتجــات الزراعيــة.
وشــهدت األعــوام األخيــرة تنفيــذ بعــض الــدول العربيــة العديــد مــن البرامــج المتنوعــة لتحقيــق التنميــة الزراعيــة،
ّ
ولعــل مــن
باالســتغالل األمثــل لمواردهــا الذاتيــة ،ووضعهــا الخطــط التنمويــة الســتغالل هــذه المــوارد واســتخداماتها،
مقومــات التكامــل االقتصــادي التــي تمتــاز بهــا الــدول العربيــة ،عــن طريــق تنســيق الخطــط
األهميــة بمــكان ،االســتفادة مــن
ّ
التنمويــة القطريــة ومجــاالت التعــاون فــي اإلنتــاج والتســويق والنقــل؛ لالســتفادة المثلــى مــن الميــزة النســبية للمــوارد
الزراعيــة وتعزيــز قدراتهــا اإلنتاجيــة ،وذلــك بنشــر وتوطيــن التقانــة الزراعيــة الحديثــة وتطويعهــا وفقــً للظــروف البيئيــة،
بهــدف إحــال المنتجــات العربيــة محــل الــواردات األجنبيــة ،التــي تؤثــر ســلبًا فــي الميــزان التجــاري لمختلــف الــدول العربيــة.
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الملخـص التنفيـذي
ّ
فــي عــام 2017م ،أقــرت الهيئــة المســاهمة فــي عــدد مــن المشــروعات الزراعيــة الجديــدة،
01
والتــي تتوافــق مــع معاييرهــا وأهدافهــا؛ إذ تركــز علــى إنتــاج الســلع الغذائيــة األساســية لســد الفجــوة
الغذائيــة العربيــة ،ومنهــا :مشــروع االســتزراع الســمكي فــي ســلطنة ُعمــان ،مشــروع إنتــاج لحــوم
الدجــاج فــي دولــة الكويــت ،مشــروع إنتــاج اللحــوم الحمــراء فــي الجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة.

نفــذت الهيئــة العديــد مــن البرامــج واألنشــطة التنمويــة الموجهــة إلــى خدمــة
فــي عــام 2017مّ ،
07
صغــار ومتوســطي المزارعيــن والمنتجيــن فــي عــدد مــن الــدول العربيــة ،بلغــت فــي مجملهــا 21
ً
ً
تنمويــا ،وذلــك بهــدف االرتقــاء باإلنتــاج واإلنتاجيــة فــي القطــاع التقليــدي لصغــار المنتجيــن؛
برنامجــا
إذ بلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذه البرامــج نحــو  5آالف أســرة ،تمثــل نحــو  23ألــف مســتفيد.

قامــت الهيئــة بزيــادة مســاهمتها فــي عــدد مــن شــركاتها القائمــة ،بغــرض إعــادة تأهيلهــا وتطويــر أدائهــا
02
وتحديــث مكوناتهــا اإلنتاجيــة ،ومنهــا :شــركة ســكر النيــل األبيــض فــي جمهوريــة الســودان ،الشــركة العربيــة
إلنتــاج المحاصيــل فــي جمهوريــة الســودان ،الشــركة العربيــة لتصنيــع الحاصــات الزراعيــة فــي جمهوريــة مصــر
العربيــة ،الشــركة العربيــة لألدويــة (البيطريــة) المحــدودة فــي جمهوريــة الســودان ،شــركة إنتــاج وتصنيــع الدجــاج
العربــي فــي جمهوريــة الســودان ،الشــركة العربيــة الســودانية للزراعــة بالنيــل األزرق فــي جمهوريــة الســودان.

فــي عــام 2017م ،قامــت الهيئــة بدعــم وتفعيــل عــدد مــن البرامــج واألنشــطة
08
البحثيــة فــي عــدد مــن الــدول العربيــة ،بلغــت فــي مجملهــا  21تجربــة بحثيــة زراعيــة تطبيقيــة،
اســتهدفت تطويــر الزراعــة فــي هــذه الــدول ،والمســاهمة فــي تعزيــز األمــن الغذائــي العربــي.

بلــغ مجمــل قيمــة اســتثمارات الهيئــة فــي شــركاتها القائمــة كافــة والتــي هــي فــي قيــد التنفيــذ
03
وتلــك التــي فــي طــور التأســيس  -وكمــا فــي 2017/12/31م  -نحــو  598مليــون دوالر أمريكــي ،تمثــل نحــو
 %88مــن رأس مــال الهيئــة المدفــوع ،كمــا فــي 2017/12/31م ،والبالــغ نحــو  676مليــون دوالر أمريكــي.
 04تتــوزع اســتثمارات الهيئــة فــي الشــركات القائمــة والشــركات التــي هــي فــي قيــد التنفيــذ والشــركات
التــي هــي فــي قيــد التأســيس ،علــى أربعــة قطاعــات رئيســة ،وهــي :قطــاع التصنيــع الزراعــي،%53 :
ويشــمل تصنيــع الســكر والزيــوت والصناعــات الغذائيــة األخــرى ،قطــاع اإلنتــاج النباتــي ،%23 :ويشــمل إنتــاج
الحبــوب واألعــاف والخضــراوات والفواكــه ،قطــاع اإلنتــاج الحيوانــــي ،%20 :ويشــمل منتجــات الدجــاج
واللحــوم الحمــراء واأللبــان والســمك ،قطــاع الخدمــات ،%4 :ويشــمل تقديــم الخدمــات الزراعيــة المختلفــة.
بلــغ عــدد الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة ،فــي نهايــة عــام 2017م 44 ،شـــركة ،منها  29شــركة قائمة،
05
و 9شــركات فــي قيــد التنفيــذ ،و 6شــركات فــي قيــد التأســيس ،وبلغــت نســبة اســتثمارات الهيئــة فــي جمهوريــة
الســودان ،نحــو  %63مــن جملــة االســتثمار ،تليهــا جمهوريــة مصــر العربيــة بنحــو  ،%8ثـ ّـم دولــة اإلمــارات العربيــة
أما بقية الدول األعضاء،
ثم جمهورية العراق بنحو  ،%5والمملكة العربية السعودية بنحو ّ ،%5
المتحدة بنحو ّ ،%7
فبلغــت نســبة االســتثمارات فيهــا مجتمعــة نحــو  ،%12وفــق الفــرص االســتثمارية التــي توافــرت فــي حينهــا.

ً
مشــروعا
 06بلــغ عــدد المشــروعات الزراعيــة التــي تــم اســتعراضها فــي عــام 2017م99 ،
ً
زراعيــا ،وفــي مختلــف مراحــل دورة المشــروع ،ســواء كانــت بلــورة الفــرص ،أو إعــداد الصالحيــات

نفــذت الهيئــة مجموعــة مــن البرامــج واألنشــطة الترويجيــة ،وقامــت بتنظيــم عــدد مــن
 09فــي عــام 2017مّ ،
إضافــة إلــى مشــاركتها الفاعلــة فــي المؤتمــرات والنــدوات والملتقيــات العربيــة
ً
المؤتمــرات واألنشــطة،
والدوليــة؛ إذ تـ ّـم التوقيــع علــى عــدد مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم؛ سـ ً
ـعيا إلــى تحقيــق األهــداف المطلوبــة.
بلــغ مجمــل القــروض القائمــة والممنوحــة مــن الهيئــة للشــركات التــي تســاهم فيهــا ،نحــو  195مليــون
10
دوالر أمريكــي ،وتـ ّـم تقديــم ضمانــات لتمويــل الشــركات بضمــان الهيئــة ،بلــغ مجملــه  69مليــون دوالر أمريكــي.
مقارنــة
ً
 11بلــغ مجمــل موجــودات الهيئــة  -كمــا فــي 2017/12/31م  -نحــو  1,171مليــون دوالر أمريكــي،
بنحــو  1,080مليــون دوالر أمريكــي ،فــي نهايــة عــام 2016م.
 12بلــغ مجمــل اســتثمارات الهيئــة الماليــة فــي األســواق الماليــة العالميــة واإلقليميــة  -كمــا فــي
مقارنــة بنحــو  395مليــون دوالر أمريكــي ،فــي نهايــة عــام
ً
2017/12/31م  -نحــو  456مليــون دوالر أمريكــي،
2016م.
 13بلــغ مجمــوع حقــوق المســاهمين التي تمثل رأس المــال المدفوع واالحتياطات  -كمــا في 2017/12/31م
مقارنــة بنحــو  813مليــون دوالر أمريكــي ،فــي نهايــة عــام 2016م ،تمثــل
ً
نحــو  894مليــون دوالر أمريكــي،
زيــادة تبلــغ .%10
 14حققــت الهيئــة صافــي أربــاح للعــام المالــي المنتهيــة فــي 2017/12/31م ،بلــغ نحــو  21.4مليــون دوالر
أمريكــي.

إضافــة إلــى تقييــم بعــض العــروض
ً
المرجعيــة ،أو تقييــم عــروض ،أو إعــداد وتقييــم دراســات جــدوى،
فضــا عــن تقديــم خدمــات استشــارية
المقدمــة إلــى الهيئــة فــي شــكل دراســات وغيرهــا،
ً
متمثلــة بتقييــم شــركات وإعــداد دراســات جــدوى ودراســات هيكلــة لشــركات الهيئــة ولجهــات أخــرى.

8
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العربية لالستثمار و اإلنماء الزراعي
نبذة عن الهيئة
ّ

02

01

المساهمون

النشأة

يساهم في رأس مال الهيئة ( )21دولة عربية.

الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي
مؤسسة مالية عربية ،ذات شخصية قانونية
األول
اعتبارية ودولية مستقلةُ ،أسست في ّ
من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام
وتم إعالن نفاذ اتفاقية اإلنشاء
1976م،
ّ
والنظام األساسي في شهر آذار (مارس) من
عام1977م.

نسبة مساهمة الدول األعضاء في رأس مال الهيئة .

341
%1.01
%1.55

5,119
%15.24
%23.23
المملكة العربية السعودية
4,433
%13.19
%20.12

رأس المال

العام المالي

يبلغ رأس المال المصرح به  336مليون
دينار كويتي ( 1,114مليون دوالر
أمريكي).

األول من شهر
يبدأ العام المالي للهيئة ،في ّ
كانون الثاني (يناير) ،وتنتهي في نهاية شهر
األول (ديسمبر) من ّ
كل عام.
كانون ّ

يــبــلــغ رأس الـ ــمـ ــال الـــمـــدفـــوع حــتــى
2017/12/31م 204 ،ماليين دينار
كويتي ( 676مليون دوالر أمريكي).

3,413
%10.16
%15.49

%0.04

سلطـنة عمــان
11
%0.03
%0.04

22

%0.10

جمهورية القمر المتحـدة

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
08
%0.02
%0.02

11
%0.03
%0.05

عدد األسهم المكتتب بها
نسبة األسهم المكتتب بها
نسبة األسهم المدفوعة

الجمهورية اليمنية
11
%0.03
%0.04

%0.07

جمهورية مصـر العربية

دولــة فلسـطين

الجمهورية التونسية

جمهورية الســـودان

683
%2.03
%3.10

الجمهورية العربية السورية
08
%0.02
%0.04

22
%0.07
%0.10

دولة قطـــر

10

%0.03
مملكـة البحـرين

جمهورية العــــراق

%7.75

جمهورية الصومال الديمقراطية
11

23
%0.07
%0.11

3,407
%10.14
%11.91

الجمهورية اللبنانية
11
%0.03
%0.04

المملكة المغربية

دولة اإلمارات العربية المتحدة

%5.08

المقر الرئيس
والمكتب اإلقليمي

%0.05

23
%0.07
%0.11

1,706

05

%0.03

137
%0.41
%0.62

3,413
%10.16
%15.49

04

10

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

دولة الكــويت

03

المقر الرئيس
الخرطوم -جمهورية السودان
المكتب اإلقليمي
دبــي – دولة اإلمارات العربية المتحدة

الدول المساهمة

المملكة األردنية الهاشمية

11

جمهورية جيبوتي

أعضاء مجلس إدارة
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي

12

13

إستراتيجية الهيئة 2018 - 2014

01

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

02

الرسالة
توفير احتياجات الغذاء األساسية لشعوب الدول
العربية باستثمار الموارد الزراعية وتنميتها في
الوطن العربي.

14

15

03

األهداف

توفير المواد الغذائية األساسية.
تعظيم العائد على استثمارات الهيئة في المجال الزراعي.
رفع دور وكفاءة اإلنتاج الزراعي.
زيادة تبادل المنتجات الزراعية ومستلزمات اإلنتاج الزراعي بين الدول األعضاء.
تنمية مستدامة للموارد الزراعية في الدول األعضاء.
االستثمار في رأس المال البشري واالستغالل األمثل للموارد بفعالية.

االستراتيجية
موجهات
ّ
ّ

أنشطة الهيئــــة

 .1إعــادة النظــر فــي توزيــع اســتثمارات الهيئــة جغرافيــً بهــدف توظيــف المــوارد الزراعيــة المتاحة في كافة الــدول العربية.
 .2إعــادة هيكلــة الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة بمــا يعــزز فعاليتهــا في تأميــن الغذاء ،وتعظيــم فوائدها.
 .3معالجــة القــروض القائمــة التــي قدمتهــا الهيئــة لشــركاتها مــن خــال عمليــة هيكلــة تلــك الشــركات بهــدف تصحيــح
أوضاعهــا.
 .4اســتثمار جــزء مــن األمــوال المتاحــة فــي شــركات قائمــة ذات معــدالت نمــو عاليــة بالتركيــز علــى أنشــطة القيمــة المضافــة
فــي الســلع الغذائيــة االســتراتيجية.
 .5إعطــاء أولويــة المســاهمة فــي الشــركات للمســتثمرين مــن القطــاع الخــاص ممــن يتمتعــون بالخبــرة فــي المجــال الزراعــي
وبســجل راســخ فــي اإلدارة.
 .6وضــع سياســة اســتثمارية للشــركات تحفــز القطــاع الخــاص وتمكــن من اســتغالل الموارد في مشــروعات جديدة.
 .7إيجــاد وتطويــر معاييــر االســتثمار فــي المشــروعات التي تســاهم فيهــا الهيئة.
 .8تكثيــف البرامــج اإلنمائيــة واألبحــاث التطبيقيــة الراميــة إلــى زيــادة اإلنتــاج لــدى صغــار ومتوســطي المزارعيــن فــي العالــم
العربــي.
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أوالً  :نشاط االستثمار الزراعي
عــد نشــاط االســتثمار الزراعــي مــن األنشــطة الرئيســة للهيئــة؛ إذ ســاهمت فــي تأســيس عــدد مــن
ُي ّ
الشــركات الزراعيــة فــي الــدول األعضــاء ،مــع متابعــة أدائهــا وتقديــم الدعــم الفنــي والمالــي واإلداري لهــا ،وبلــغ
عــدد الشــركات والمؤسســات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة ،فــي نهايــة عــام 2017م 44 ،شــــــــركة 29 :شــركة
قائـــــــــمة 9 ،شــركات فــي قيــد التنفيــذ 6 ،شــركات فــي قيــد التأســيس.

الشركات التي تساهم فيها الهيئة:

الشركات القائمة التي تساهم فيها الهيئة
جمهورية السودان

1975

1982

اسم الشـركة

المساهمون

نسب المساهمة

شركة سكر كنانة
رأس المال المكتتب:
 0.561مليون جنيه سوداني

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان
الهيئة العامة لالستثمار الكويتية
حكومة المملكة العربية السعودية
مساهمون آخرون

%05.59
%35.33
%30.64
%10.97
%17.47

الشركة العربية السودانية للزراعة
بالنيل األزرق /أقدي

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

%51.00
%49.00

رأس المال المكتتب:
 39.99مليون جنيه سوداني
1982

الشركة العربية السودانية للزيوت
النباتية

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

رأس المال المكتتب:
 168.00مليون جنيه سوداني

نشاط االتصال المؤسسي
واإلعالم
18
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%88.00
%12.00

21

20

23

22

شركات في قيد التنفيذ

24

25

الجمهورية الموريتانية اإلسالمية

2016

الشركة العربية الموريتانية لألسماك
)سمك(
رأس المال المكتتب:
 700.00مليون أوقية موريتانية

الهيئة العربية
مساهمون خواص
الشركة الموريتانية لتسويق
األسماك

%45.90
%44.10
%10.00

الجمهورية التونسية

2016

صندوق تونس لتربية األسماك
رأس المال المكتتب:
 50.00مليون دينار تونسي

الهيئة العربية
الشركة التونسية للبنك
صندوق الودائع واألمانات
أسهم غير مكتتب بها

%15.00
%10.00
%20.00
%55.00

شركات في قيد التأسيس

المملكة المغربية

2017

شركة ضيعة يوسف
رأس المال المكتتب:
 105.00مليون درهم مغربي

الهيئة العربية
عائلة بلكورة

26

%49.00
%51.00
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مساهمات الهيئة في رؤوس أموال الشركات الزراعية

28

29

مجمل مساهمات الهيئة في رؤوس أموال الشركات
بلغ مجمل قيمة مساهمات الهيئة في رؤوس أموال الشركات القائمة والشركات التي هي قيد التأسيس
والتنفيذ  -كما في 2017/12/31م  -نحو  403.6ماليين دوالر أمريكي.

التوزيع الجغرافي لمساهمات الهيئة في الشركات
الزراعية في الدول األعضاء

توزيع مساهمات الهيئة في رؤوس أموال الشركات

التوزيع القطاعي
تتوزع مساهمات الهيئة في رؤوس أموال شركاتها الزراعية  -كما في 2017/12/31م
على أربعة قطاعات رئيسة:
قطاع التصنيع الزراعي ،%53 :ويشمل تصنيع السكر والزيوت والصناعات الغذائية األخرى.

التوزيع الجغرافي
تتوزع مساهمات الهيئة في رؤوس أموال شركاتها الزراعية  -كما في 2017/12/31م  -على
 12دولةً من الدول األعضاء المساهمة في الهيئة ،وذلك وفق الفرص االستثمارية والميزات
النسبية التي توافرت في حينها ،كما في الشكل ()2

قطاع اإلنتاج النباتي ،%23 :ويشمل إنتاج الحبوب واألعالف والخضراوات والفواكه.
قطاع اإلنتاج الحيوانــي ،%20 :ويشمل منتجات الدجاج واللحوم البيضاء والحمراء واأللبان.
قطاع الخدمات ،%4 :ويشمل تقديم الخدمات الزراعية المختلفة.
الشكل ( )1يوضح التوزيع القطاعي لمساهمات الهيئة

الشكل ( : )2التوزيع الجغرافي لمساهمات الهيئة في الشركات
الزراعية في الدول األعضاء
* المقصود بالدول األخرى  :دولة الكويت  ،دولة قطر  ،المملكة المغربية  ،الجمهورية التونسية ،سلطنة ُعمان
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  ،الجمهورية العربية السورية .
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نصيب الهيئة من األرباح الموزّعة من الشركات

بلــغ نصيــب الهيئــة مــن األربــاح الموزعـــــــة مــن الشــركات ،فـــــي عــام 2017م ،نحــو  5مالييــن دوالر أمريكــي ،وهــي مــن مجمــل
إن العديــد مــن الشــركات قــررت جمعياتهــا
األربــاح التــي حققتهــا الشــركات ،والبالــغ نحــو  12.5مليــون دوالر أمريكــي؛ إذ ّ
العموميــة إعــادة اســتثمار تلــك األربــاح لتمويــل برامــج التأهيــل والتوســعة فــي الشــركات ،وتعزيــز رأس مالهــا التشــغيلي،
وال تشــمل توزيعــات األربــاح األربــاح الرأســمالية الناتجــة عــن زيــادة القيمــة الســوقية ألصــول الشــركات.

اآلثار االقتصادية لشركات الهيئة
األساسية
الغذائية
.1المساهمة في توفير السلع
ّ
ّ
.2الدخول في تعاقدات مع المنتجين
البينية
العربية
.3تنمية التجارة
ّ
ّ
االجتماعية للشركات
.4المسؤولية
ّ
.5توفير فرص العمل

المجمل
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( )9شركة أقروزيتاكس في الجمهورية التونسية :تتعاقد مع نحو  180مزودًا؛ لتزويدها بالفيتورة الستخالص الزيت.

اآلثار االقتصادية لشركات الهيئة

( )10الشركة العربية للخدمات الزراعية في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية :تقدم خدماتها لنحو ألف من المزارعين
في مساحة تبلغ نحو  10آالف فدان.
( )11شركة ضيعة يوسف في المملكة المغربية :تتعاقد مع نحو  45مزارعًا من منتجي الفواكه ،ومن المخطط أن
يصل العدد إلى نحو  1200مزارع.

األساسية
الغذائية
المساهمة في توفير السلع
ّ
ّ
تعمــل الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة علــى توفيــر الســلع
الغذائيــة األساســية؛ كـــ  :الحبــوب ،الزيــوت ،الســكر ،األلبــان ،اللحــوم
فــإن شــركات الســكر التــي تســاهم فيهــا
فعلــى ســبيل المثــال،
ّ
الهيئــة  ،تنتــج نحــو  %50مــن مجمــل إنتــاج الســكر فــي جمهوريــة
السودان ،ونحو  %8من إنتاج السكر في جمهورية مصر العربية
وتوفــر الشــركات التــي تســاهم فيها الهيئــة ،أكثر من %35
مــن إنتــاج األلبان والعصائر ،وأكثر من  %25مــن إنتاج الدجاج
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة ونحو  %28من
إنتاج لحوم الدجاج في ســلطنة ُعمان كما تســاهم
الشركة العربية السودانية للبذور بنسبة %60
من  ،إنتاج البذور المحسنة في جمهورية السودان.
الدخول في تعاقدات مع المنتجين
تتعاقد عدد من الشركات التي تساهم فيها الهيئة مع المزارعين ،بهدف تكملة سلسلة اإلنتاج ،كما تُقدم
هذه الشركات العديد من الخدمات لصغار المزارعين ،بتوفير مدخالت اإلنتاج ،وتقديم خدمات اإلشراف الفني
واإلرشاد ،وبما يعزز قدرتهم اإلنتاجية والتنافسية ،ومنها  -على سبيل المثال  -ما يلي:
( )1شركة الفيوم لصناعة السكر في جمهورية مصر العربية :تتعاقد مع نحو  72ألف مزارع؛ لتزويد الشركة
بنحو  1.3مليون طن من بنجر السكر.
( )2الشركة التعاونية العربية في المملكة العربية السعودية :تتعاقد مع صغار المربين البالغ عددهم نحو 36
مربي دجاج؛ لتزويد الشركة بنحو  30مليون طائر في عام 2017م.
( )3قامت الهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم لتطبيق تجربة الشركة التعاونية العربية مع الجمعيات
األخرى في المملكة العربية السعودية.

البينية
العربية
تنمية التجارة
ّ
ّ
قامــت الهيئــة بالمســاهمة فــي شــركة ضيعــة يوســف فــي المملكة
المغربيــة؛ لتعمــل فــي إنتــاج وفــرز وتدريــج وتخزيــن وتعبئــة
وتصنيــع وتصديــر الخضــراوات والفواكــه إلــى الــدول العربيــة؛
لالســتفادة مــن الفائــض فــي الخضــراوات والفواكــه المتوافــرة
فــي المملكــة المغربيــة؛ لتنشــيط التجــارة العربيــة البينيــة فــي
المنتجــات الزراعيــة بيــن الــدول العربيــة (أحــد األهــداف الرئيســة
للهيئــة) ،كمــا وافقــت الهيئــة علــى المســاهمة فــي مشــروع
مماثــل فــي الجمهوريــة التونســية.
قامــت الهيئــة بتأســيس مشــروع لصيــد وتخزيــن وتصنيــع وتصدير
الســمك فــي الجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة ،بطاقــة تبلــغ 65
ألــف طــن ســنويًا ،بهــدف تصديرهــا إلــى الــدول العربيــة.
قامــت الهيئــة بتأســيس مشــروع الباقيــر للحــوم الحمــراء فــي
جمهوريــة الســودان ،والــذي يهــدف إلــى المســاهمة فــي ســد
الفجــوة الغذائيــة مــن اللحــوم الحمــراء فــي الــدول العربيــة ،عــن
طريــق إقامــة مشــروع متكامــل إلنتــاج وتصنيــع وتســويق وتصديــر
اللحــوم الحمــراء.
االجتماعية للشركات
المسؤولية
ّ
تلعــب الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة ،دورًا مهمــً فــي
جانــب المســؤولية االجتماعيــة فــي مناطــق المشــروعات التــي
تســاهم فيهــا والمناطــق المتاخمــة لهــا ،وتقــدم العديــد مــن
الخدمــات ،تتمثــل باآلتــي:

( )4الشركة العربية السودانية للبذور في جمهورية السودان :تتعاقد مع نحو  118مزارعًا وعدد من الشركات
الخاصة التي تعمل في مجال البذور والتقاوي؛ لتزويد الشركة بنحو  5آالف طن من البذور والتقاوي
المختلفة.

توفيــر بعــض الدعــم للخدمــات األساســية مــن طــرق وكهربــاء فــي
مناطــق المشــروعات :شــركة أصــول للدواجــن ،ومشــروع البشــائر
للحــوم ،فــي ســلطنة ُعمــان.

( 5الشركة العربية العراقية إلنتاج األلبان في جمهورية العراق :تتعاقد مع نحو  40مزارعًا؛ لزراعة القمح في
مشروعها الزراعي في مساحة تبلغ  4.4آالف فدان.

دعــم الصحــة والتعليــم ،إلــى جانــب دعــم القــرى ودور العبــادة
والمــدارس والمرافــق الصحيــة :شــركة ســكر كنانــة فــي جمهوريــة
الســودان ،والتــي حــازت جائــزة المســؤولية االجتماعيــة القوميــة
لعــام 2016م.

( )6الشركة العربية السودانية للزيوت النباتية في جمهورية السودان :تعاقدت مع نحو  365مزارعًا؛ لزراعة
وتوريد الفول السوداني ،كما تتعامل مع نحو  14تاجرًا؛ لتوريد الحبوب الزيتية المختلفة.
( )7شركة المزدانة للزراعة بدون حرث في جمهورية السودان :تقدم خدمات تحضير األرض والزراعة ونثر
األسمدة والمبيدات والحصاد لصغار المزارعين ،في مساحة تزيد على  81ألف فدان في القطاع المروي
والمطري ،وبلغ عدد المزارعين نحو  150مزارعًا.
( )8شركة منافذ الحبوب في المملكة المغربية :تتعامل مع  100مزارع من مزارعي القمح؛ لتزويد الشركة
بمشترياتها المحلية من القمح.
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تخصــص بعــض الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة مبالــغ
مــن صافــي األربــاح المحققــة فــي األعمــال الخدميــة والخيريــة فــي
المناطــق التــي تعمــل فيهــا :شــركة الفيــوم لصناعــة الســكر
فــي جمهوريــة مصــر العربيــة ،والشــركة األهليــة للزيــوت النباتيــة
فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية.
إقامــة األنشــطة والبرامــج الترفيهيــة لألطفــال وأســرهم ،ودعــم
ذوي االحتياجــات الخاصــة :شــركة روابــي اإلمــارات ،التــي دخلــت فــي
شــراكة مــع بنــك الطعــام اإلماراتــي.
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توفير فرص العمل
توفــر الشــركات التــي تســاهم فيـــها الهيئـــة ،فرص عمــــل مباشــــرة
وغيــــر مباشــــرة ،وقــد بلغــت الفرص التــي و ّفرتها هذه الشــركات ما
يزيــد علــى  115ألــف فرصــة عمــل مباشــرة وغيــــر مباشــــــرة ،منهــــا
نحـــو  18ألــــف فرصــة مباشــــرة فــي مختلـــف التخصصــات ،ونحــو 97
ألــف فرصــة عمــل غيــر مباشــرة.

مساهمة الهيئة في زيادة رؤوس أموال الشركات :
تدعم الهيئة شركاتها بالمساهمة في زيادة رؤوس أموالها ،بغرض تنفيذ برامج التأهيل ،والتوسعة وتنـويــع
النشاط ،وتوفير رأس المال التشغيلي؛ لالستفادة من كامل الطاقات اإلنتاجية المتاحة في هذه الشركات ،وقد
وافق مجلس إدارة الهيئة على المساهمة في زيادة رؤوس أموال الشركات التالية :
الشركة العربية إلنتاج المحاصيل –جمهورية السودان:
تمت زيادة رأس مال الشركة العربية إلنتاج المحاصيل ،بنحو  6.6ماليين دوالر أمريكي ،وسداد نصيب الهيئة عن طريق رسملة
ّ
قروضها على الشركة ،والبالغة نحو  3.5ماليين دوالر أمريكي ،وسداد الشريك اآلخر (شركة روابي اإلمارات) لنصيبه في الزيادة،
البالغ  3.1ماليين دوالر أمريكي.
العربية:
جمهورية مصر
الشركة العربية لتصنيع الحاصالت الزراعية -
ّ
ّ
تمت زيادة رأس مال الشركة العربية لتصنيع الحاصالت الزراعية ،بنحو  32مليون جنيه مصري ،واكتتبت الهيئة بـ20
ّ
مليون جنيه مصري ،لتصبح نسبة مساهمتها  %39.7بدالً من  ،%28.84وذلك بهدف توفير التمويل المطلوب لتنفيذ الخطة
التشغيلية بالشركة.

إعـــــادة هيكــلة
بعض الشركات
في إطار دعم وتطوير شركات الهيئة ،وافق مجلس إدارة الهيئة على
إعادة هيكلة الشركات التالية:
جمهورية السودان
شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي -
ّ

إعادة الهيكلة المالية لشركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي ،بزيادة رأس مال الشركة ،ورسملة جزء
من التزامات قروض الهيئة عليها ،ووضع خطة لزيادة إنتاج الشركة وتنويعه.

جمهورية السودان:
السودانية للزراعة في النيل األزرق -
العربية
الشركة
ّ
ّ
ّ

جمهورية السودان:
شركة سكر النيل األبيض -
ّ
تمت زيادة راس مال شركة سكر النيل األبيض بنحو  155مليون دوالر امريكي لمقابلة متطلبات الخطة الخمسية المقدمة من
ّ
الشركة ومساهمة الهيئة بنسبة حصتها الحالية  %14.38ب  22.29مليون دوالر امريكي وان يتم السداد في  3أعوام وفق
الخطة الموضوعة.

إعادة الهيكلة المالية للشركة العربية السودانية للزراعة في النيل األزرق ،بزيادة رأس مال الشركة،
ورسملة جزء من قروض الهيئة عليها ،وتنفيذ الخطة الزراعية.

المحدودة-جمهورية السودان:
العربية لألدوية
الشركة
ّ
ّ
تمت زيادة رأس مال الشركة العربية لألدوية (البيطرية) المحدودة ،بنحو  5ماليين دوالر ،ليصبح  42مليون دوالر ،بغرض تكملة
ّ
مكونات المصنع ،وتوفير رأس المال التشغيلي.
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المسـاهمـة في

متابعة أداء

مشروعات جديدة

الشركات

في إطار تنفيذ برنامج العمليات االستثمارية للهيئة لعام 2017م ،والمساهمة في سد الفجوة الغذائية في السلع األساسية،
وافق مجلس إدارة الهيئة على المساهمة في مشروعات استثمارية جديدة ،وهي:
مشروع إنتاج لحوم الدجاج  -دولة الكويت:
• يهدف المشروع إلى إنتاج لحوم الدجاج؛ لتلبية حاجة المستهلك المحلي من لحوم الدجاج المبردة والمنتجة محليًا ،بطاقة
إنتاجية تبلغ نحو  6.7آالف طن عند عام االستقرار.
• تبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع نحو  12.4مليون دينار كويتي ( 40.9مليون دوالر أمريكي).
• تساهم الهيئة في المشروع بنحو  2.59مليون دينار كويتي ( 8.55ماليين دوالر أمريكي) ،تمثل  %30من رأس مال المشروع.
مشروع استزراع السمك  -سلطنة ُعمان:
• يهدف المشروع إلى المساهمة في تطوير إنتاج السمك في سلطنة ُعمان ،وتلبية الطلب المتزايد على السمك في الوطن
العربي كما يساعد قطاع االستزراع السمكي على المحافظة على الثروة السمكية ،في ّ
ظل االستنزاف الحالي للمخزون السمكي.
• تبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع نحو  7.5ماليين ريال ُعماني ( 19.5مليون دوالر أمريكي).
• تساهم الهيئة في المشروع بنحو  675ألف ريال ُعماني ( 1.76مليون دوالر أمريكي) ،تمثل  %30من رأس مال المشروع.
مشروع إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء  -الجمهور ّية اإلسالم ّية الموريتان ّية:
• يهدف المشروع إلى إنتاج لحوم تتوافق مع المتطلبات الصحية العالمية؛ للتمكن من التصدير إلى األسواق الخارجية ،وإلى
تحديث األساليب التقليدية المتبعة في تقطيع وتسويق اللحوم في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية ،وإلى المساهمة في
تغطية الفجوة الغذائية في الدول العربية.
• تبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع نحو  3.5مليارات أوقية موريتانية ( 9.83ماليين دوالر أمريكي).
• تساهم الهيئة في المشروع بنحو  531مليون أوقية موريتانية ( 1.47مليون دوالر أمريكي) ،تمثل  %30من رأس مال
المشروع.
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تهدف الهيئة إلى إنجاح استثماراتها في الشركات ،وتعتمد في أدائها لهذا الدور على إنجاز المهام المتعـددة والمتنـوعة
والمـتعلقة بنشاط االستثمار الزراعي المباشر ،وذلك بالمتابعة اللصيقة ،وإجراء االتصاالت ،وإعداد المذكرات والخطـابات والتقـارير،
وتقـديـم االقتراحات ،وإبداء المالحظات ،ومتابعة اجتماعات مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية وموضوعاتها ،وعكس
رأي إدارة الهيئة بشأن هذه الموضوعات لممثلي الهيئة في هذه االجتماعات ،وتنفيذ الزيارات الميدانية ،والمشاركة في فرق
المتابعة وفي اللجان األخرى ،وإعداد وتقييم الدراسات بالتعاون مع اإلدارات األخرى.
مقابلة المعنين لمعالجة مشاكل الشركات:
في إطار الجهود المتصلة بتطوير وترقية أداء نشاط االستثمار الزراعي للهيئة في الدول األعضاء ،قامــت إدارة الهـيـئة
بزيــارات ميدانية إلى الدول األعضاء ،شملت مقابلة الوزراء وكبار المسؤوليــن والمختصــين بالـوزارات والجهات المعــنية،
وهــدفت إلى استعراض المشكالت والعقبات التي تواجه شـركات الهيئة ،والعمـل على تذليلـها ،وبمـا يساعــد على دعم
تلك الشــركات وتطوير أدائها وانطالقها نحو أهدافها المنشودة ،وأثمرت هذه الزيارات معالجة معظم العقبات التـي كانت
تواجــه استثــمارات الهيئة ،وما زالت الجهود متواصلة لمعالجة بقية التحديات.
الميدانية الى الشركات:
الزيارات
ّ
درجت إدارة الهيئة على زيـارات ميدانية إلى شـركاتــها ،بهــدف الوقــوف علـى األداء اإلنتـــاجي والمــالي والتسويقي لها،
والتشاور مع اإلدارات التنفيذية بشأن تطوير أدائها وتذليل المشكالت والتحديات التي تواجهها.
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اإلنمائية
البرامج
ّ
تواصلت جهود الهيئة في عام 2017م؛ لتلبية متطلبات التنمية المستدامة ،عبر تنفيذ البرامج التنموية ،مع التركيز على
النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ،وذلك بتخطيط وتنفيذ المشروعات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز األمن الغذائي،
وبلغ مجمل األسر المستفيدة من هذه البرامج وخطوط التمويل ،نحو  4,806أسر ،وبلغ عدد األفراد  22,791فردًا ،وذلك على النحو
التالي:

جمهورية السودان :
• في عام 2017م ،نفّ ذت الهيئة عددًا من البرامج التنموية ،التي هدفت إلى دعم صغار المزارعين والمنتجين والمرأة الريفية
وأنشطة توفير المياه.

ثانيًا :
والتطبيقي َة والدراسات
اإلنمائية
نشاط البرامج
ّ
ّ

• بلغ عدد المستفيدين في السودان من البرامج لعام 2017م ،نحو ( )2,115أسرة ،تمثل ( )12,690فردًا.
• تتلخص فكرة البرنامج في دعم وتطوير القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي ،واالستفادة القصوى من الموارد الطبيعة
المتاحة والمتوافرة في المناطق الواعدة ،وتقديم تمويل في مجال الحاجات األساسية للمواطنين ،وال يتأتى ذلك إلّا بتوجيه
خطوط ائتمان متخصصة لخدمة هذه البرامج؛ من أجل دعم ومساندة الشرائح؛ وذلك لتحقيق األهداف التالية:
 .1المساهمة في تقديم خدمات ائتمانية متخصصة لصغار المنتجين ،بمد خطوط تمويل ميسرة
ومستمرة تتناسب مع إمكاناتهم .
 .2تحسين فرص صغار المنتجين في تحقيق هوامش أرباح جيدة.
 .3تعزيز قدرة صغار المزارعين على تحسين مستواهم المعيشي ،والمساهمة في تحقيق األمن الغذائي في مناطقهم.
 .4المساهمة في تنشيط عمل وزيادة المؤسسات المجتمعية من روابط وجمعيات واتحادات زراعية.
 .5المساهمة في تهيئة المناطق الريفية ،بهدف استقرار المنتجين.
يحتوي البرنامج على األنشطة التالية :

نشاط اإلنتاج الزراعي
الجدول ( )5يوضح مناطق وعدد المستفيدين

1,834

274

1,644

2,065

476

2,856

1,500

150

900

5,399

900

5,400

الجدول ()5
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برنامج انتاج الفول السوداني بمنطقة الماطوري
جمهورية القمر المتحدة :
مشروع قوارب الصيد:

نشاط اإلنتاج الحيواني :

•

• استهدف البرنامج عددًا من الرعاة في منطقة العلقة بوالية النيل األبيض بهدف دعم وتطوير قطاع اإلنتاج الحيواني:
فتم تصميم برنامج نموذجي
تربية وتسمين الضأن ،باالستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة والمتوافرة؛ ّ
استهدف تمليك هؤالء الرعاة قطيعًا من الضأن ،وبالتالي اكتمل العدد المستهدف للبرنامج في الفترة المخطط لها.
وتم استكمال المرحلة الرابعة (األخيرة) بتمليك عدد من الحمالن الصغيرة ،بغرض
• استفاد من البرنامج العدد المستهدفّ ،
التسمين بدالً من التربية.
• بدأ القطيع بـ( )479رأسًا من الضأن في المرحلة األولى ،وزاد عدد القطيع بنسبة  %70من مجمل القطيع الكلي.

•
•
•

نفّ ذت الهيئة مشروعًا تنمويًا استهدف توفير عدد من قوارب الصيد؛ لدعم صغار الصيادين في جزيرة أنجازيكا الكبرى بجمهورية
القمر المتحدة ،وذلك بإدخال القوارب المزودة بمحركات وتزويدهم بوسائل الصيد من شباك وثالجات تبريد؛ للمساهمة في
تحسين أوضاعهم المعيشية والنهوض بقطاع الصيد.
األول
تشرين
شهر
في
وينتهي
عامين،
ويستغرق
2016م،
عام
األول (أكتوبر) من
ّ
بدأ تنفيذ المشروع في شهر تشرين ّ
(أكتوبر) من عام 2018م.
تبلغ تكلفة المشروع اإلجمالية  82ألف دوالر.
استفاد من المشروع  10من صغار الصيادين ،يمثلون  50فردًا.

النشاط المجتمعي :
في إطار سعي الهيئة إلى خلق شراكات فاعلة مع المنظمات العاملة في مجال تنمية المجتمعات الريفية ،نفّ ذت اتفاقية إطارية
مع منظمة السقيا الخيرية ،تقوم المنظمة  -بموجبها  -بإدارة وحدة الحفر المملوكة للهيئة ،والتي حققت الخدمات المجتمعية.
شحًا في مياه الشرب؛ ما كان له األثر الفاعل في
تم حفر عدد من اآلبار في واليات السودان المختلفة التي تعاني ّ
وفي هذا اإلطارّ ،
استقرار تجمعات المزارعين في تلك المناطق .واستفاد من البرنامج نحو  1,200أسرة ،تمثل نحو  6آالف فرد.

الموريتانية:
اإلسالمية
الجمهورية
ّ
ّ
ّ
في عام 2017م ،نفّ ذت الهيئة عددًا من البرامج التنموية في موريتانيا ،وبلغ عدد المستفيدين من البرامج وخطط التمويل نحو
( )2,351أسرة ،تمثل نحو ( )8,251فردًا.

التنموية:
البرامج
ّ
• نفّ ذت الهيئة أربعة مشاريع تنموية لصغار المزارعين في والية روصو ،واكتملت في عام 2017م ،على النحو التالي :
 .1مشروع زراعة الخضر المروية في منطقة المذرذرة ،وبتكلفة تبلغ  9ماليين أوقية.
 .2مشروع تسويق السمك ،وبتكلفة  9ماليين أوقية.
برنامج تحسين اإلنتاج للنساء المزارعات – والية جنوب كردفان و برنامج توزيع التقاوي للنساء المزارعات – والية جنوب كردفان
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 .3مشروع تسمين األغنام لغرض البيع ،وبتكلفة  6ماليين أوقية.
 .4مشروع تمويل  16جمعية تعاونية نسوية ،تضم ّ
كل جمعية  30امرأة ،ومجموعهن ( 480امرأة) ،يمثلن نحو  2,400فرد.
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المشروعات التنمو ّية لصغار المزارعين والمنتجين:
واصلت الهيئة جهودها في دعم صغار المزارعين في موريتانيا؛ فنفّ ذت مشروعين تنمويين في والية روصو ،في عام 2017م ،وهما:
 .1مشروع زراعة الخضر المروية في مساحة  10هكتارات ،وبتكلفة تبلغ  38ألف دوالر ،ويهدف المشروع إلى المساهمة في إنتاج
الخضر؛ للتقليل من االعتماد على الخضر المستوردة ،واستفادت منه  4تعاونيات ،تضم ّ
كل تعاونية  30امرأة ،مجموعهن 120
امرأة ،يمثلن نحو  600فرد.
 .2مشروع زراعة األعالف المروية في مساحة  15هكتارًا ،وبتكلفة تبلغ نحو  69ألف دوالر ،واستفادت منه  4تعاونيات.

ّ
لكل مشروع سنتان ،وتنتهي في نهاية عام 2018م.
* المدة المحددة

خط تمويل لشبكة الصناديق الشعب ّية  -موريتانيا:

المملكة األردن ّية الهاشم ّية :

• منحت الهيئة ،شبكة الصناديق الشعبية في موريتانيا ،قرضًا قيمته مليونا دوالر؛ لتنفيذ برامج تنموية لصغار

تم تمويل مشروعات تنموية لصغار المزارعين في المملكة األردنية الهاشمية ،عبر خط تمويل من الهيئة بمليوني دوالر
• ّ

المزارعين ،وفق اتفاقية التمويل المبرمة بين الهيئة والشبكة ،وشملت األنشطة المنفّ ذة زراعة الخضر وتربية

لمؤسسة اإلقراض الزراعي األردنية ،وبلغ عدد القروض الممنوحة لألسر  330قرضًا ،موزعة على محافظات المملكة االثنتي

الحيوان ،واألنشطة المولّدة للدخل؛ للمساهمة في تحسين أوضاع صغار المزارعين والمنتجين.

عشرة ،واستفاد منها نحو  1,800فرد.

• مدة المشروع أربع سنوات (2017م – 2020م) متضمنةً عام إعفاء.
• شملت المشروعات المنفّ ذة :األنشطة الزراعية ،تربية المجترات الصغيرة من ضأن وماعز والمناحل والدجاج،
تسمين العجول.

• مدة المشروع  6سنوات (2015م – 2020م) ،متضمنةً عام إعفاء ،وسوف يتم تقييم النشاط بوصفه تجربة رائدة يمكن تعميمها
على بعض الدول العربية.

مشروعات دعم الشعب الفلسطيني :

• بلغ عدد األسر المستفيدة من خط التمويل ،نحو ( )1,751أسرة ،تمثل نحو ( )5,251فردًا ،موزعين على  13والية
في موريتانيا.

• قامت الهيئة بتمويل  5مشروعات تنموية لدعم الشعب الفلسطيني ،عبر البنك اإلسالمي للتنمية.
المحولة إلى
• في عام 2017م ،تم تحويل  1.4مليون دوالر إلى المشروعات المتواصلة منذ عام 2016م ،ليصبح مجمل المبالغ
ّ
هذه المشروعات نحو  2.1مليون دوالر ،موزعةً على النحو التالي:

 .1مشروع التنمية المتكاملة في مرج صانور 900 :ألف دوالر.
 .2مشروع حصاد المياه في محافظات :الخليل ،أريحا ،جنين 300 :ألف دوالر.
 .3مشروع االستصالح والتأهيل الزراعي 700 :ألف دوالر.
 .4مشروع بنك الجينات الزراعي 100 :ألف دوالر.
 .5مشروع االستزراع السمكي 100 :ألف دوالر.
وتمت إحالتها
 .6تس ّلمت الهيئة  5اقتراحات لمشروعات جديدة للتمويل ،في عام 2017م ،وبتكلفة تبلغ  5.75ماليين دوالرّ ،
إلى صندوقي األقصى والقدس في البنك اإلسالمي للتنمية ،كونه المنسق لمشروعات دعم الشعب الفلسطيني؛ للمراجعة
والتوصية بشأنها.
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مراحل تصنيع السيالج

التطبيقية
البحوث
ّ

1

3

جمهورية السودان :
في عام 2017م ،نفّ ذت الهيئة ثالثة برامج بحثية تطبيقية؛ الختبار أصناف من محاصيل الحقل ،وتأهيل وتدريب الكوادر الزراعية،
وعلى النحو اآلتي:

الملحية  -السودان:
تجربة زراعة وتصنيع السيالج في األراضي
ّ
باشرت الهيئة تنفيذ تجربة بحثية تطبيقية استثمارية في موقع الشركة العربية لإلنتاج والتصنيع الزراعي – وحدة األلبان في
الباقير – استهدفت زراعة محصول الذرة الشامية في األراضي الملحية في العروة الشتوية لموسم 2016م2017/م ،وفي مساحة
ثم االستفادة من المنتج في تصنيع السيالج؛ لتميزه بقيمته الغذائية العالية بالنسبة إلى المجترات بمختلف
تبلغ  220فدانًا ،ومن ّ
أنواعها.
فتمت زراعة كامل
بعد إجراء استصالح للتربة في موقع المشروعّ ،
تم تنفيذ التجربة بالتعاون مع شركة محلية وأخرى تركية؛ ّ
المساحة بأصناف من الذرة الشامية المعتمدة إلنتاج السيالج ،وهي (.)Simon, PL71

تفريغ المحصول ( بعد القطع )

قطع المحصول وهو أخضر ( في طور اللبنة )

داخل الحازمة Bailer

بواسطة القاطعة Chopper

النتائج:
( )1تفوق الصنف  PL71على الصنف  ،Simonمن ناحية النمو الخضري واإلنتاجية.
ّ
لكل فدان ،وهي نتيجة جيدة جدًا.
( )2بلغ متوسط اإلنتاج نحو  12طنًا
تمت معالجة التربة بالصورة الصحيحة.
( )3إمكان زراعة محصول الذرة الشامية في األراضي الملحية بالسودان متى ما ّ

2

4

الخطة المستقبلية:
التوسع في زراعة الذرة الشامية لتشمل مساحات من أراضي الشركة العربية للتصنيع الزراعي (الباقير) ،بهدف إنتاج السيالج
على نطاق واسع؛ ألغراض تسمين العجول محليًا ،وتدريب عدد من الخريجين الشباب على تركيب وتشغيل آالت تصنيع السيالج.

النمو الخضري واالنتاجية لمحصول الذرة الشامية ( صنف ) PL71
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تغليف المحصول بالبالستيك

لف المحصول بالشبك ( المرحلة قبل األخيرة )

وهي المرحلة األخيرة من تصنيع ( السيالج )

من تصنيع السيالج
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حيوانيًا:
الزراعية وتصنيعها علفًا
برنامج االستفادة من المخ ّلفات
ّ
ّ
• في إطار توجهات الهيئة للتعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية النظيرة في الوطن العربي؛ لالستفادة من
تجاربها الثرة وخبراتها المتراكمة في مجال البحوث الزراعية التطبيقية ،التي تستهدف المساهمة في تعزيز األمن
الغذائي العربي ،قامت الهيئة ذاتها بتنفيذ مشروع بحثي تطبيقي ،بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق
الجافة واألراضي القاحلة (أكساد)؛ لالستفادة من المخلفات الزراعية في السودان ،وتصنيعها علفًا حيوانيًا عالي
القيمة الغذائية ،إلى جانب تدريب العاملين عليها.
• استهدف البرنامج  -بصورة أساسية  -توفير موارد علفية جديدة (في شكل مكعبات) ،تحتوي على كامل العناصر
الغذائية التي تزيد إنتاج المجترات من الحليب واللحوم ،وذلك باالستفادة من المخلفات الزراعية وتحسين محتواها
الغذائي.

المخلفات الزراعية في صورتها النهائية (في شكل قوالب) وهي عبارة عن خلطة من المخلفات الزراعية بعد
طحنها ،وتضغط مع بعضها بعضًا بعد إضافة الماء والجبص والموالس وملح الطعام ( كما يمكن إضافة بعض
األدوية البيطرية لمكونات العليقة ) وتعد مصدرًا جيدًا للبروتين والطاقة والعناصر المعدنية .

تم تصنيع وحدة متكاملة لمعالجة وتصنيع المخلفات الزراعية ،اشتملت على متطلباتها
• بموجب االتفاق مع أكسادّ ،
كافة.
تم اختبار
تم تنفيذ المشروع في موقع الشركة العربية لإلنتاج والتصنيع الزراعي (وحدة األلبان) في الباقير؛ إذ ّ
• ّ
تصنيع عدد من المخلفات الزراعية.

الزراعية وتصنيعها:
برنامج تدريب الخريجين الزراعيين لالستفادة من المخ ّلفات
ّ
• في عام 2017م ،قامت الهيئة بتنفيذ برنامج تدريبي متخصص في مجال االستثمار األمثل للمخلفات الزراعية وتصنيعها ،تحت
إشراف خبير محاصيل وأعالف من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة (أكساد) ،في موقع الشركة العربية
لإلنتاج والتصنيع الزراعي بالباقير ،وذلك استمرارًا لنهج الهيئة الذي تتبناه في تأهيل ورفع قدرات الكوادر الزراعية العربية ،عبر
برنامج تدريب الخريجين ،وفي إطار مشروع االستفادة من المخلفات الزراعية وتحسين قيمتها الغذائية وتصنيعها ،الذي تنفذه
الهيئة العربية في السودان ،بالتعاون مع (أكساد).
• استهدف البرنامج عددًا من المتدربين من خريجي الكليات والمعاهد الزراعية في السودان في عدد من التخصصات الزراعية:
هندسة زراعية ،تربة ،ميكانيكا ،تقانة حيوية.

مكونات البرنامج التدريبي:
•
ّ
اشتمل البرنامج التدريبي على تركيب وتشغيل وصيانة آلة تصنيع المخلفات الزراعية ومخلفات
الصناعات الغذائية ،وذلك وفق المحاور التالية:
وحدة تصنيع المخلفات الزراعية
النتائج :
تكلفة من األعالف التقليدية.
ً
( )1توفير عليقة حيوانية غنية بالبروتين وأقل
( )2تعظيم أرباح صغار المزارعين ،باالستفادة من متبقي محاصيلهم في إنتاج أعالف كاملة القيمة الغذائية.
( )3تدريب عدد من الخريجين الشباب على كيفية االستفادة من المخلفات الزراعية ،وذلك بتصنيعها وإنتاجها في
شكل علف حيواني غني بالمواد الغذائية المطلوبة لتغذية المجترات.

الخطة المستقبلية :

()1
()2
()3
()4
()5
()6

جرش وطحن الحبوب.
جرش المخلفات الزراعية الجافة.
فرم المخلفات الزراعية الخضراء.
المنتج باليوريا.
تحسين ُ
تصنيع السيالج.
تصنيع القوالب العلفية.

• النتائج:
تزويد المتدربين بمتطلبات ومهارات تصنيع المخلفات الزراعية علفًا حيوانيًا.

( )1تنفيذ مشروع “تحسين القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية وتصنيعها” في منطقة فداسي ،ضمن مشروع
الجزيرة بوالية الجزيرة في جمهورية السودان ،وبالتعاون مع صندوق األمانة في الهيئة؛ وذلك لالستفادة من
الكمية المقدرة للمخلفات الزراعية المتوافرة في المنطقة ،وخاصة مخلفات الفول السوداني والذرة الرفيعة.
( )2التوسع في تنفيذ المشروع في مناطق صغار المزارعين في السودان وبقية الدول العربية.
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• الخطة المستقبلية:
االستمرار في تدريب عدد آخر من الخريجين على تقانة تصنيع المخلفات الزراعية ،بهدف تعميم الفكرة
على الدول العربية.
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مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص في مجال االستثمار األمثل للمخ ّلفات الزراع ّية وتصنيعها

النتائج:
( )1دلت النتائج المستحصلة على تفوق صنف البطاطس ديزيري في العروتين الصيفية والخريفية في الحقل المكشوف ،محققًا
إنتاجية جيدة بلغت نحو  2.5طن للفدان.
أن المحطة حققت إنتاجيات مقدرة للمحاصيل المزروعة ،وخصوصًا البطاطس.
( )2على الرغم من شح األمطار في عام 2017م ،إال ّ
( )3ما زالت المحطة تلعب دورًا مهمًا ورئيسًا في تدريب المزارعين والطالب في جزر القمر ،وقد زار المحطة عدد من المسؤولين
والوفود الرسمية وطالب معهد التدريب الزراعي في جزر القمر.

الخطة المستقبلية:
البدء بتركيب آلة فرم وجرش وخلط المخلفات العلفية

آلة فرم وجرش وخلط المخلفات الزراعية بعد اكتمال التركيب

المخلفات الزراعية الخضراء قبل وبعد التصنيع

المخلفات الزراعية الجافة في شكلها النهائي
(مكعبات علفية)

أن محطة بحوث بنداسمليني ما زالت تلعب دورًا كبيرًا في إنتاج المحاصيل وتدريب المزارعين ،فإنه سيتم تطوير
نظرًا إلى ّ
أدائها ،عن طريق إنشاء مشروعات داعمة للمزارعين؛ كاستحداث صندوق دوار؛ لتقديم قروض للمزارعين في المنطقة.

مراحل زراعة وإنتاج البطاطس في محطة بنداسمليني

جمهور ّية القمر المتحدة :
محطة أبحاث بنداسمليني :
تم استحداثها في عام 2006
الوصف  :محطة بحثية إرشادية تنموية مساحتها  25هكتار و ّ

األهداف :
 1تطوير القطاع الزراعي ،وتنمية قدرات المزارعين ،في جمهورية القمر المتحدة.
 .2تنفيذ برنامج بحثي لزراعة المحاصيل الحقلية والخضر ،واستخدام نتائج التجارب إلرشاد المزارعين.
 .3تنفيذ برنامج الختبار نظم الري بالتنقيط في الحقول المكشوفة؛ تمهيدًا لنقلها إلى المزارعين.
 .4إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي لمكافحة األمراض المستوطنة في جمهورية القمر المتحدة ،وبناء القدرات الوطنية لمكافحة
اآلفات.

الجمهور ّية اإلسالم ّية الموريتان ّية :
محطة أبحاث دار البركة:
الوصف : :محطة بحثية إرشادية تنموية ،مساحتها  10هكتارات.

ّ
المنفذة:
البرامج
في عام 2017م ،نفّ ذت المحطة عددًا من التجارب البحثية التطبيقية الختبار أصناف من محاصيل الحقل والخضر ،إضافةً الى تأهيل
وتدريب الكوادر الزراعية ،وعلى النحو اآلتي:
 .1تنفيذ  12تجربة بحثية في العروتين ( الخريفية والشتوية ) في الحقول المكشوفة ،شملت تجارب أصناف ومواعيد لمحصول
البطاطا الحلوة والبندورة (الطماطم) والبطاطس.

األهداف :
تهدف المحطة ،بالتنسيق مع الشركة العربية للخدمات الزراعية ،إلى إيجاد حلول للمشكالت التي تواجه اإلنتاج الزراعي ،وذلك بـ :
( )1تنفيذ البرامج البحثية األساسية والتطبيقية.
( )2تنفيذ أنشطة إنتاجية ،بغرض التمويل الذاتي.
( )3تطبيق األساليب الحديثة في زراعة المحاصيل الحقلية والخضراوات ،بغرض االرتقاء باإلنتاجية.
( )4تدريب الكوادر المحلية على األسس المتطورة في زراعة الخضر والمحاصيل الحقلية.

وتمت االستفادة من
 .2تعذرت الزراعة داخل البيوت المحمية في عام 2017م؛ نظرًا إلى قلة األمطار ،وبالتالي تعذر الري بالتنقيطّ ،
البيوت المحمية في تدريب المزارعين على كيفية اإلنتاج داخل البيت المحمي خارج الموسم .Off season
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ّ
المنفذة  :في عام 2017م ،نفّ ذت المحطة  6تجارب بحثية في الحقول المكشوفة ،شملت:
البرامج
()1
()2
()3
()4
()5
()6

تجربة اختبار أصناف ومواعيد لـ 7أصناف مختلفة من تقاوي البطاطس المستوردة من هولندا ،وهي:
(.)Sagitta, Bartina, Fortus, Rosi, Lucinda, Farida, Flamenco
تجربة اختبار أصناف من تقاوي البطاطس لـ 17صنفًا ،بغرض اختيار األصناف المالئمة للبيئة الموريتانية.
تجربة اختبار صنفين من تقاوي البصل؛ الختبار إنتاجيتها خارج الموسم .Off season
تجربة اختبار زراعة  3أصناف من الشمام و 5أصناف من البطيخ وصنفين من الكوسا ،وذلك بهدف اختيار الصنف المالئم للبيئة
الموريتانية.
تجربة اختبار زراعة أصناف من محاصيل الخضر من العائلة الباذنجانية.
تجربة اختبار صنفين من تقاوي الذرة الشامية باستخدام الري بالتنقيط.

النتائج :
أن زراعة البطاطس في البيئة الموريتانية
( )1دلت النتائج المستحصلة من تجربة زراعة أصناف مختلفة من تقاوي البطاطس ،على ّ
األول (أكتوبر) وبداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر).
زراعة واعدة في حال التبكير في الزراعة :نهاية شهر تشرين ّ
( )2تفوق صنف البطاطس  Sagittaعلى األصناف األخرى ،من ناحية اإلنتاجية وتحمله المناخ الموريتاني.

ّ
الخطة المستقبل ّية :
( )1زراعة مساحة مقدرة من البطاطس (صنف )Sagitta؛ لثبوت إنتاجيته العالية ،وتحمله الظروف المناخية في موريتانيا.
( )2زراعة أصناف مختلفة من محاصيل الحقل :قمح ،شعير ،ذرة شامية ،ذرة رفيعة ،وذلك بنظام الري بالرش.

الدراسات
عــد نشــاط بلــورة المشــروعات وإعــداد وتقييــم دراســات الجــدوى ،مــن أهــم مراحــل دورة المشــروعات،
ُي ّ
تمــت إلــى الــدول العربيــة،
التــي
الزيــارات
فــي
زراعيــة،
مشــروعات
أفــكار
بلــورة
علــى
الهيئــة
حرصــت
وقــد
ّ
تمــت بلــورة عــدد مــن الفــرص االســتثمارية الواعــدة ،وتــم إعــداد دراســات
أو بالتنســيق مــع مروجيــن؛ إذ ّ
جــدوى أوليــة ودراســات جــدوى تفصيليــة للمشــروعات ،مــن قبــل خبــراء الهيئــة ،أو مــن قبــل بيــوت الخبــرة
المعتمــدة لــدى الهيئــة ،كمــا قامــت الهيئــة بتقييــم عــدد مــن دراســات الجــدوى المقترحــة مــن قبــل مروجيــن
وتقييــم شــركات قائمــة ،فضــ ً
ا عــن تقديــم خدمــات دعــم فنــي واستشــارات لشــركات الهيئــة أو لغيرهــا.
وبلــغ عــدد المشــروعات التــي تــم اســتعراضها فــي عــام 2017م 99 ،مشــروعًا مصنفــةً علــى النحــو اآلتــي:

( )3زراعة أصناف مختلفة من محاصيل الخضر تحت نظام الري بالتنقيط.
( )4الزراعة خارج الموسم  Off Seasonداخل البيوت المحمية.

المرجعية وتقييم العروض .
االستثمارية وإعداد الصالحيات
 .1مشروعات في مرحلة بلورة الفرص
ّ
ّ
 .2مشروعات في مرحلة إعداد الدراسات .
 .3تقييم دراسة جدوى المشروعات أو الشركات القائمة .
 .4تقديم اإلستشارات والدعم الفني .
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المرجعية وتقييم العروض
االستثمارية وإعداد الصالحيات
مشروعات في مرحلة بلورة الفرص
ّ
ّ

9

90
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تتــم بلــورة الفــرص االســتثمارية فــي هــذه المرحلــة
فتقــوم الهيئــة بتكويــن أو تطويــر فكــرة المشــروع
وفقــً لحاجــة الســـــوق والفجــوة الغذائيــة ،وينطبــق
ذلــك علــى المشــروعات الجديــدة أو الشــركات
القائمــة ،وتتــم بلــورة تلــك الفكــرة فــي شــكل
تقريــر أو دراســة أوليــة ،يتــم عرضهــا فــي األنشــطة
واللقــاءات والمؤتمــرات االســتثمارية التــي تنظمهــا
أو تشــارك فيهــا الهيئــة فــي مختلــف البــاد العربيــة.
وبعــد بلــورة فكــرة المشــروع ،يتــم إعــداد الصالحيــات
المرجعيــة إلعــداد دراســة الجــدوى؛ فيمكــن مخاطبــة
بيــوت الخبـــــرة للحصــول علــى عــروض فنيــة وماليــة
إلعــداد الدراســة أو إعدادهــا مــن قبــل خبــراء الهيئــة.
تمت بلورتها
وبلغ عدد الفرص االستثمارية التي ّ
والصالحيات المرجعية التي تم إعدادها تمهيدًا إلعداد
دراسة جدوى بعض تلك الفرص ،في عام 2017م،
( )38فرصة استثمارية ممكنة موزعة على القطاعات
الرئيسة ،كما هو موضح في الجدول الـ(.)6
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تقييم دراسة جدوى المشروعات أو الشركات القائمة

تقــوم الهيئــة بتقييــم دراســة جــدوى المشــروعات المقدمــة مــن قبــل المروجيــن أو الشــركات القائمــة ،بغــرض دراســة المســاهمة
فيهــا .وفــي هــذه المرحلــة ،وفــي عــام 2017م ،تس ـ ّلمت الهيئــة ( )35مشــروعًا ،كمــا هــو موضــح فــي الجــدول الـــ(.)8
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مشروعات في مرحلة إعداد الدراسات
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تقــوم الهيئــة بإعــداد دراســات أوليــة أو تفصيليــة ،عــن طريــق تكليــف بيــوت خبــرة أو خبــراء الهيئــة ،وبلــغ عددهــا ( )10مشــروعات،
كمــا هــو موضــح فــي الجــدول الـــ(.)7
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تقديم اإلستشارات والدعم الفني
ـم تقديــم االستشــارات والدعــم الفني لشــركات الهيئة القائمــة أو لجهات خارجية ،وتتمثــل بمتابعة تنفيذ
تـ ّ
فتم تقديم ( )16استشــار ًة ودعمًا فنيًا لشــركات الهيئة
المشــروعات أو إعداد أو تقييم دراســات أو تقييم شــركات؛ ّ
ولشــركات أخــرى ،كما هــو موضح في الجدول الـ(.)9
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ثالثًا :نشاط االتصال المؤسسي واإلعالم

ً
ثالثا :نشاط االتصال

المؤسسي واإلعالم

نتيجةً لتزايد أنشطة الهيئة االستثمارية والتنموية وتوسيع شبكة عالقاتها بالهيئات والمنظمات العربية واإلقليمية
والدولية ،إضافةً إلى تسجيلها حضورًا بارزًا في المعارض والمؤتمرات والمحافل الدولية المختلفة ،التي تُعنى باألمن الغذائي،
بهدف تعزيز سمعة الهيئة عربيًا وإقليميًا وعالميًا ،والترويج لمشروعاتها الزراعية وأنشطتها التنموية ،فإنها قامت  -عبر
إدارة االتصال المؤسسي واإلعالم  -بتنفيذ مجموعة من البرامج واألنشطة ،التي تُعنى بتعزيز عالقاتها بالجهات الحكومية
والمنظمات العربية والعالمية والمستثمرين ورجال األعمال والجهات المعنية بالعمل واالستثمار في القطاع الزراعي ،كما
تقوم بتنفيذ خطة إعالمية ،وبالتعاون مع المؤسسات اإلعالمية المرئية والمقروءة والمسموعة ووكاالت األنباء المحلية
والعربية واألجنبية ،وبالتعريف بأنشتطها االستثمارية والتنموية ،وذلك باستخدام أفضل وسائل تقنية المعلومات ووسائط
االتصال الحديثة ،المتمثلة بـ :الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة ،وسائط التواصل االجتماعي ،الرسائل الترويجية اإللكترونية.
وتهتم الهيئة بإعداد وتنظيم األنشطة التي تخدم أهدافها؛ ففي عام 2017مّ ،
نظمت عددًا من األنشطة ،ومن
أهمها ما يلي:
 .1المؤتمر العربي الثالث لالستثمار الزراعي ،تحت شعار “غذاؤنا مسؤوليتنا” ،في الـ 27والـ 28من شهر شباط (فبراير) ،في
الخرطوم ،وبرعاية كريمة وتشريف من فخامة المشير عمر حسن أحمد البشير ،رئيس جمهورية السودان ،ووصفه المسؤولون
والمستثمرون ووسائط اإلعالم بــ”تظاهرة عربية اقتصادية” ،وقد حقق نجاحًا منقطع النظير ،وحضره أكثر من  1,000من
أصحاب المعالي الوزراء في الدول العربية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية ،ومن رجال األعمال والمستثمرين والجهات
وتم فيه توقيع  27مذكرة تفاهم واتفاقية إلقامة مشروعات
االستثمارية والمراكز المتخصصة والمنظمات العربية والدوليةّ ،
في القطاع الزراعي.
األول (نوفمبر) ،في نواكشوط ،وتحت رعاية
 .2الملتقى االستثماري للثروة الحيوانية ،في اليوم الثالث عشر من شهر تشرين ّ
األول من نوعه في موريتانيا ،وحقق إقباالً كبيرًا ،تمثل
األول ،المهندس يحيى ولد حدمين ،وكان ّ
وتشريف معالي الوزير ّ
بمشاركة أكثر من  300من المستثمرين ورجال األعمال المحليين والعرب واألجانب ،إضافةً إلى اتحادات المربين والمزارعين
وتم فيه توقيع  7مذكرات
والجهات الحكومية المختصة باالستثمار واإلنتاج الحيواني ،على المستويين المحلي والعربيّ ،
تفاهم واتفاقيات إلقامة مشروعات في مجال الثروة الحيوانية.

ً
رابعا :نشاط التخطيط

اإلستراتيجي والتطوير

 .3تدشين حملة توعية بالثقافة الخضراء  A Green Culture Awarness Campaignتحت شعار “غذاؤنا مسؤوليتنا” ،في
اليوم الثامن والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) ،وبدأت مرحلتها األولى من السودان ،وهدفت إلى تعريف الشباب العرب
بأهمية الزراعة ،وتشجيعهم على العمل في مجال القطاع الزراعي ،وعمدت الهيئة إلى تكوين تحالفات لتحقيق هدف التوعية،
بوساطة الشراكات االستراتيجية مع :وزارة الزراعة والغابات ،منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (فاو) ،الصندوق الدولي
للتنمية الزراعية (إيفاد) ،المنظمة العربية للتنمية الزراعية ،المصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا.
 .4الشراكة الفاعلة للهيئة في عدد من األنشطة للترويج لها والتعريف بها وإبرام شراكات استراتيجية مع الجهات المختصة
بمجال االستثمار واالبتكار الزراعي ،ومنها :منتدى ومعرض سيال الشرق األوسط 2017م ،شريك داعم لمنتدى ومعرض
االبتكارات الزراعية في أبوظبي ،الشريك المعرفي لمنتدى ومعرض 2017 AgraMEم في دبي.
 .5تنظيم حفل التميز الوظيفي الثالث؛ لتكريم المتميزين من منتسبي الهيئة.
 .6طباعة ونشر مطبوعات الهيئة الخاصة بالفرص االستثمارية والنشرات اإلخبارية والتقرير السنوي والكتيبات التعريفية ،وذلك
بهدف الترويج الستثماراتها وأنشطتها المختلفة ،باللغتين العربية واإلنجليزية.
 .7تطوير الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة ومواقع التواصل ،لتصبح أكثر تفاع ً
ال وتتيح الوصول إلى المعلومة بسهولة،
ويحتوي الموقع على ّ
كل المعلومات الالزمة الستثمارات الهيئة وأنشطتها ،وبلغ عدد زياراته نحو  300ألف زائر في عام 2017م.
 .8تدشين حملة الحفاظ على البيئة ،تحت شعار “بيئتنا مسؤوليتنا”؛ إذ قامت الهيئة بالتعاقد مع شركات إعادة تدوير المخلفات
الورقية؛ فساهمت بنحو  14طنًا من المخلفات الورقية لمصلحة الحفاظ على البيئة ،في عام 2017م.
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ً
رابعا :نشاط التخطيط االستراتيجي والتطوير
تعمل إدارة التخطيط االستراتيجي والتطوير على تقييم عمل إدارات الهيئة ومؤشرات األداء ،وفقًا للخطة
االستراتيجية والتشغيلية ،مع التأكيد على تحقيق الهيئة ألهدافها االستراتيجية وفق المنهجية التالية:
تمت مأسسة عملية القياس بشكل مستدام ونظامي ،عن طريق تطوير نظام
 .1ضمان أداء األعمال بشكل مؤسسي؛ إذ ّ
ّ
بكل إدارة ،من مشروعات ومؤشرات.
ليتم قياس األعمال الخاصة
معلوماتي متكامل تفصيلي “إنجاز”؛
ّ
 .2إشراك اإلدارات في عملية متكاملة للتغيير التدريجي نحو (التخطيط والحوكمة).
 .3تغيير ثقافة التخطيط نحو قياس النتائج بمدى التأثير وتحقيق أهداف الهيئة ،وليس بحجم العمل فحسب.
 .4تفعيل المنهجيات القياسية واألسلوب األمثل إلدارة المشروعات :التكلفة ،الوقت ،الجودة ،المخرجات .

ً
خامسا :النشاط اإلداري

 .5تطوير مؤشرات القياس وفقًا للمقارنات المعيارية مع معدالت اإلنتاج والعائد في المؤسسات والمنظمات المشابهة ،الزراعية
والمالية.
 .6تحديد أهداف ذكية ( )SMARTبعد مراجعة مدى تحقيق الهيئة للمستهدفات المؤسسية والمالية على مدار األعوام
السابقة.
 .7قياس األداء وفقًا لمنهجية (بطاقة األداء المتوازن  ،)Balanced Score Cardمع التركيز على المحور المالي والعائد على
االستثمار.
 .8التخطيط المستقبلي وإعداد الخطة االستراتيجية للهيئة2019( :م 2023-م) ،وفقًا لثالثة محاور:
تطبيق أفضل الممارسات العالمية ،بعمل مقارنة معيارية مع المؤسسات المالية والزراعية العاملة بمجال الهيئة نفسه.
رفع سقف األداء الحالي ،بوضع مؤشرات أداء طموح ،مؤسسية ومالية.
ثم تحقيق الرؤية
تحقيق االعتماد على تقنية المعلومات؛ لكونها ركيزة أساسية للتطوير والمحرك الرئيس لحلول األعمالّ ،
ودعم اتخاذ القرار من اإلدارة العليا للهيئة.
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خامسا :النشـاط اإلداري
االجتماعات

مجلس المساهمين
ُعقــد االجتمــاع الحــادي واألربعــون لمجلــس مســاهمي الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي ،فــي الربــاط بالمملكــة
المغربيــة ،فــي الـــ 18والـــ 19مــن شــهر نيســان (أبريــل) مــن عــام 2017م ،وكان مــن أبــرز قراراتــه الموافقــة علــى برنامــج العمليــات
االســتثمارية للهيئــة لعــام 2017م ،وبـــ( )22,96مليــون دينــار كويتــي ،ويتــم الصــرف منهــا وفــق موجهــات اســتراتيجية الهيئــة.

مجلس اإلدارة
عقــد مجلــس إدارة الهيئــة العربيــة لالســتثمار واالنمــاء الزراعــي أربعــة اجتماعــات ،مــن شــهر آذار (مــارس) وحتــى
األول (ديســمبر) مــن عــام 2017م ،ناقــش فيهــا عــددًا مــن الموضوعــات المهمــة المتعلقــة باالســتثمارات
شــهر كانــون ّ
والمشــروعات الزراعيــة والجوانــب اإلداريــة ،وأصــدر ( )89قــرارًا ،مــن بينهــا قــرارات بالموافقــة علــى مســاهمة الهيئــة فــي عــدد
مــن المشــروعات المهمــة ،ومنهــا :مشــروع اللحــوم الحمــراء فــي الجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة ،مشــروع إنتــاج لحــوم
الدجــاج فــي الكويــت ،مشــروع االســتزراع الســمكي فــي ســلطنة ُعمــان ،وعلــى منــح شــبكة الصناديــق الشــعبية لالدخــار
والقــروض فــي الجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة ،قرضــً لتنفيــذ برامــج تنمويــة لصغــار المزارعيــن والمنتجيــن فيهــا ،وعلــى
االكتتــاب فــي زيــادة رأس مــال الشــركة العربيــة لألدويــة فــي جمهوريــة الســودان ،وعلــى زيــادة رأس مــال الشــركة العربيــة
إلنتــاج المحاصيــل فــي جمهوريــة الســودان ،وعلــى زيــادة رأس مــال الشــركة العربيــة الســودانية للزراعــة فــي النيــل األزرق
بجمهوريــة الســودان ،وعلــى زيــادة رأس مــال شــركة إنتــاج وتصنيــع الدجــاج العربــي فــي جمهوريــة الســودان ،وعلــى زيــادة
رأس مــال شــركة ســكر النيــل األبيــض فــي جمهوريــة الســودان ،وعلــى زيــادة رأس مــال الشــركة العربيــة لحفــظ وتصنيــع
الحاصــات الزراعيــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة ،واتّخــذ قــرارات أخــرى متعلقــة بمتابعــة أوضــاع الشــركات التــي تســاهم فيهــا
الهيئــة.

اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة
عقــدت اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة – وهــي :اللجنــة التنفيذيــة ،لجنــة االســتثمارات الماليــة ،لجنــة التدقيــق والمخاطــر -
عــدة اجتماعــات فــي الفتــرة المذكــورة فــي أعــاه ،ناقشــت فيهــا عــددًا مــن الموضوعــات ،ورفعــت توصياتهــا إلــى مجلــس
اإلدارة التخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأنها.
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تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة

نظم المعلومات
ERP

نتيجــةً لتقــدم مســيرة الهيئــة وتطــور أنشــطتها،
واســتيعابًا لمختلــف المتغيــرات والتطــورات ،وتمكينــً
لهــا مــن مواكبتهــا ومواجهــة مختلــف التحديــات،
فقــد بــرزت ضــرورة لتطويــر هيكلهــا التنظيمــي؛ ليحقــق
أعلــى درجــة ممكنــة مــن الكفــاءة والمالءمــة لعملهــا.
ونظــرًا إلــى التطــور والتوســع فــي مهــام ّ
كل مــن وحــدة
االتصــال واإلعــام ووحــدة التخطيــط االســتراتيجي ،فقــد
قامــت إدارة الهيئــة بتقديــم اقتــراح لتطويــر الهيــكل
التنظيمــي ،وذلــك بتحويــل تلــك الوحدتيــن إلــى إدارتيــن؛
ـم  -بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة ذي الرقــم ( )69لعــام
إذ تـ ّ
2017م  -الموافقــة علــى تحويــل وحــدة االتصــال واإلعــام
إلــى إدارة االتصــال المؤسســي واإلعــام؛ تعزيــزًا للنشــاط
الترويجــي واإلعالمــي ،نظــرًا إلــى توســع نشــاط أعمــال
الهيئــة وزيــادة عــدد المشــروعات التــي تســاهم فيهــا،
وتحويــل – أيضــً  -وحــدة التخطيــط االســتراتيجي إلــى إدارة
التخطيــط االســتراتيجي والتطويــر ،ليصبــح عمــل الهيئــة
أكثــر احترافــً ،بتطبيــق أعلــى المعاييــر العالميــة
اإلداريــة ،والتأكــد مــن التــزام جميــع الوحــدات التنظيميــة
تلــك المعاييــر ،مــن أجــل ضمــان ســير العمــل بصــورة
مؤسســية ،بهــدف رفــع كفــاءة العمــل وتحســين اإلنتاجيــة.

تســارعت وتيــرة جهــود الهيئــة العربيــة فــي مــا يخــص
تطويــر وتحديــث تقانــة المعلومــات وتبنــي تطبيقــات النظــم
المعلوماتيــة ،والتي من شــأنها أن تســاهم فــي تحقيق أهداف
الهيئــة االســتراتيجية؛ فتتابعــت الجهــود الســتكمال العمــل
بمشــروع نظــام تخطيــط مــوارد المؤسســة ( ،)ERPالــذي
يســعى إلــى توحيــد جميــع عمليــات الهيئــة ،وتنســيق
جميــع المــوارد والمعلومــات واألنشــطة الالزمــة إلتمــام هــذه
العمليــات ،كمــا يســاهم فــي ســرعة االتصــال داخــل الهيئــة،
ويزيــد الكفــاءة التشــغيلية والفعاليــة؛ فقامــت الهيئــة
ـد أفضل أنظمــة  ERPفي
بشــراء وتنفيــذ نظــام  ،SAPالــذي ُيعـ ّ
العالــم ،ويوفــر أفضــل الممارســات فــي إدارة المؤسســات Best
وتــم تنفيــذه بالخصائــص القياســية مــن دون
،Practices
ّ
تعديلهــا ،األمــر الــذي ســيؤدي إلــى رفــع الكفــاءة فــي العمــل.
ّ
ويمكــن النظــام مــن إدارة أنشــطة الهيئة الرئيســة ومتابعتها
بشــكل كامــل ،وذلــك عــن طريــق أنظمــة متابعــة وإدارة
تكاليــف الدراســات ،وشــركات ومســاهمات الهيئــة؛ فــكل
هــذه األنشــطة الرئيســة للهيئــة أصبحــت تــدار عبــر النظــام،
وتتكامــل مــع األنشــطة الداعمــة :الماليــة ،المــوارد البشــرية،
الخدمــات ،فــي منظومــة واحــدة متكاملــة (Integrated
 ،)business cycleوتتشــارك منصــة وقاعــدة بيانــات واحــدة
()Platform؛ مــا يوفــر ميــزة تشــارك المعلومــات واإلجــراءات
والبيانــات بصــورة لحظيــة ،وتقاريــر تحليليــة وإحصائيــة آنيــة.
كمــا قامــت الهيئــة ببرمجــة وتطويــر برنامــج متخصــص جديــد،
يســاهم فــي ســرعة إنجــاز العمــل وتطويــره ،ويهــدف إلــى
ّ
بكل من مجلس المســاهمين
متابعــة تنفيــذ القــرارات الخاصــة
ومجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة ،وتوفيــر Dashboard
متخصصــة لمتابعــة التنفيــذ ،وكذلــك تحديــث وإحــال أجهــزة
حاســوب مكتبــي ذات مواصفــات عاليــة ومتطــورة،
تســاعد علــى أداء المهــام وتواكــب التطــور الحديــث ،وشــمل
التحديــث ترقيــة نظــام التشــغيل ،وترقيــة نظــام الحمايــة.

نشاط الخدمات

أنشطة أخرى

عملــت الهيئــة  -بخطــوات حثيثــة  -علــى تطويــر الخدمــات
اللوجســتية والمبانــي؛ فتــم إنجــاز مــا نســبته  %106مــن
مشــروعات البنيــة التحتيــة الــواردة فــي الخطــة التشــغيلية
لمشــروعات صيانــة وتحســين وتطويــر مبانــي الهيئــة،
وتقديــم الخدمــات الفنيــة لعــدد مــن الشــركات التابعــة
للهيئــة ،والتــي طلبتهــا إلجــراء الدراســات والتصميمــات
والرســوم وجــداول الكميــات ،والمشــاركة فــي اإلشــراف
علــى تنفيــذ بعضهــا ،فــي ّ
كل مــن شــركة إنتــاج وتصنيــع
الدجــاج العربــي وشــركة الباقيــر للحــوم الحمــراء ،وتطبيــق
نظــام  SAPلمشــتريات الهيئــة ،بالتعــاون مــا بيــن إدارة
الخدمــات والمشــرف علــى قســم تقنيــة المعلومــات.

المبادرات المجتمع ّية :
جـ ــاءت فــكــرة إطـ ــاق ال ــم ــب ــادرات المجتمعية فــي الهيئة،
خــطــو ًة عمليةً لتحقيق مــزيــد مــن الــتــرابــط االجــتــمــاعــي ما
بــيــن منتسبي الــهــيــئــة ،وحــثــهــم عــلــى الــتــفــاعــل اإليــجــابــي
ـم تنفيذ
مـــع قــضــايــا وهـــمـــوم الــمــجــتــمــع الـــخـــارجـــي؛ ف ــت ـ ّ
( )9مـ ــبـ ــادرات ،بــمــشــاركــة فــاعــلــة م ــن مــنــتــســبــي الهيئة.
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الزيارات
درجــت الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي علــى تقويــة أواصــر التعــاون مــع الــدول األعضــاء والمؤسســات الحكوميــة
والمنظمــات الدوليــة الشــبيهة ،عــن طريــق اللقــاءات والزيــارات والمشــاركات فــي األنشــطة المرتبطــة بالمجــال الزراعــي؛ ففــي
عــام 2017م ،قامــت الهيئــة بمجموعــة مــن اللقــاءات مــع عــدد مــن المســؤولين فــي المؤسســات الرســمية؛ للتنســيق معهــا إلقامــة
مشــروعات اســتثمارية جديــدة ،واســتحداث برامــج تخــدم التنميــة الزراعيــة ،وبحــث ســبل تذليــل العوائــق التــي تواجــه شــركات الهيئة
ومشــروعاتها ،وكذلــك العديــد مــن الزيــارات الميدانيــة إلــى الشــركات القائمــة ،بغــرض الوقــوف علــى تطــور أدائهــا اإلنتاجــي والمالــي
والتســويقي ،والتفاكــر فــي طرائــق الدعــم الفـــني الـــازم للنهـــوض بأدائـــها ،كمــا شــاركت فـــي العديــــــد مــن األنشــطة؛ كالملتــــقيات
والنــــدوات العلمـــية والمــــعارض التقنيــــة الزراعيــة .وفــي مـــا يلــي جانــب منها:

الزيارات
اللقاءات
األنشطة

محمــد ولــد عبدالعزيــز ،رئيــس
زيــارة فخامــة الســيد
ّ
الجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة ،فــي القصــر
الرئاســي بنواكشــوط ،فــي الـــ  14شــهر (نوفمبــر) عــام
2017م.

مقابلــة فخامــة المشــير عمــر حســن أحمــد البشــير،
رئيــس جمهوريــة الســودان ،مــن قبــل رئيــس وأعضــاء
مجلــس إدارة الهيئــة ،فــي الـــ 27شــهر (ديســمبر) مــن
عــام 2017م.

مقابلــة ســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
حاكــم دبــي ،وزيــر الماليــة ،فــي قصــر ســموه بزعبيــل ،وبرفقــة
أصحــاب الســعادة أعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة ،فــي الـــ 9
من شهر (فبراير) عام 2017م.
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زيــارة معالــي األســتاذ الدكتــور إبراهيــم غنــدور ،وزيــر
الخارجيــة فــي جمهوريــة الســودان ،بمكتبــه ،فــي الـــ 18
من شهر (يناير) عام 2017م.

زيــارة معالــي الدكتــور فــؤاد بــن جعفــر الســاجواني ،وزيــر الزراعــة
والثــروة الســمكية فــي ســلطنة ُعمــان ،فــي اليــوم الـــ  29مــن
شــهر (ينايــر) عــام 2017م.

محمــد عثمــان ســليمان الركابــي ،وزيــر الماليــة
زيــارة معـــالي الدكتــور
ّ
والتخطيــط االقتصــادي فــي جمهوريــة الســودان ،فــي مكتبــه بالــوزارة
بالخرطــوم ،فــي اليــوم الـــ  22مــن شــهر (أغســطس) عــام 2017م.

مقابلــة معالــي الدكتــور خالــد الحنيفــات ،وزيــر الزراعــة فــي المملكــة األردنية
الهاشــمية ،علــى هامــش المشــاركة فــي االجتمــاع التحضيــري للمجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي والجلســة االفتتاحيــة لمجلــس جامعــة الــدول
عمــان ،فــي الـــ 27مــن شــهر (أبريــل)
العربيــة ،علــى مســتوى
القمــة ،فــي ّ
ّ
عــام 2017م.

66

زيــارة معالــي األســتاذ الدكتــور إبراهيــم آدم أحمــد الدخيــري ،وزيــر
الزراعــة والغابــات فــي جمهوريــة الســودان ،فــي مكتبــه بالــوزارة،
فــي اليــوم الـــ  10مــن شــهر (أبريــل) عــام 2017م.

مقابلــة معالــي الدكتــورة فاطــم بنــت اصوينــع ،وزيــرة البيطــرة
فــي الجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة ،فــي الـــ 20مــن شــهر
(أبريــل) عــام 2017م.

مقابلــة معالــي لمينــة بنــت القطــب ،وزيــرة الزراعــة فــي
الجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة ،فــي الـــ 21مــن شــهر (أبريــل)
عــام 2017م.

مقابلــة معالــي األســتاذ الدكتــور عبداللطيــف العجيمــي ،وزيــر
الزراعــة والغابــات فــي جمهوريــة الســودان ،فــي مكتبــه بالــوزارة
بالخرطــوم ،فــي اليــوم الـــ  25مــن شــهر (ديســمبر) عــام 2017م.

مقابلــة معالــي الدكتــور عبدالمنعــم البنــا ،وزيــر الزراعــة واســتصالح
األراضــي فــي جمهوريــة مصــر العربيــة ،فــي الـــ 19مــن شــهر(يوليو)
عــام 2017م.

مقابلــة معالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمــد الزيــودي ،وزيــر التغيــر
المناخــي والبيئــة فــي دولــة اإلمــارات ،فــي الســادس مــن شــهر
(فبرايــر) عــام 2017م.

مقابلــة معالــي ولــد عزيــز أخنــوش ،وزيــر الفالحــة والصيــد البحــري
والتنميــة القرويــة فــي المملكــة المغربيــة ،فــي الـــ 19مــن شــهر
(أبريــل) عــام 2017م.

مقابلــة معالــي عبدالغنــي النعيــم ،وكيــل وزارة الخارجيــة فــي جمهوريــة
األول مــن شــهر
الســودان ،فــي مبنــى الــوزارة بالخرطــوم ،فــي اليــوم
ّ
(نوفمبــر) عــام 2017م.
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محمــد طاهــر ايــا ،والــي واليــة الجزيــرة في
زيــارة معالــي الدكتــور
ّ
جمهوريــة الســودان ،فــي الـــ 12من شــهر (أبريل) عــام 2017م.

األول مــن شــهر
زيــارة شــركة ســكر النيــل األبيــض ،فــي اليــوم
ّ
(مــارس) مــن عــام 2017م.

زيــارة ســعادة عبداللــه المســاعد ،األميــن العــام لديــوان الضرائــب
فــي جمهوريــة الســودان ،فــي مكتبــه بالخرطــوم ،فــي الـــ 11مــن
شــهر (مايــو) عــام 2017م.

اللقاءات
زيــارة مشــروع شــركة  Plantsفــي ســوبا ،شــرقي جمهوريــة الســودان،
فــي الـــ 17مــن شــهر (يناير) عــام 2017م.

زيــارة مشــروع شــركة الخدمــات الزراعيــة :دار البركــة لإلنتــاج الزراعــي فــي
الجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة ،فــي الـــ 26مــن شــهر (أبريــل) عــام
2017م.
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زيــارة البنــك الشــعبي الموريتانــي فــي الجمهوريــة اإلســامية
الموريتانيــة ،فــي الـــ 21مــن شــهر (أبريــل) عــام 2017م.

زيــارة جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فــي الـــ 15مــن شــهر
(ديســمبر) عــام 2017م.
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اللقاءات
تســعى الهيئــة العربيــة منــذ تأسيســها فــي عــام 1976م ،إلــى الحفــاظ علــى أواصــر التعــاون مــع الجهــات
الدبلوماســية والمنظمــات والمراكــز البحثيــة العربيــة والعالميــة ،بمــا يخــدم أهدافهــا وأنشــطتها
االســتثمارية والتنمويــة ،الخاصــة بتعزيــز األمــن الغذائــي العربــي ،عــن طريــق التواصــل واللقــاءات
تمــت اللقــاءات التاليــة:
المســتمرة معهــا؛ ففــي عــام 2017مّ ،
لقــاء الســيد  ،Theodore T. Senasuالمستشــار االقتصــادي فــي
ســفارة الواليــات المتحــدة األمريكيــة بالخرطــوم ،مــع ســعادة رئيــس
الهيئــة ،فــي مكتبــه بمقرهــا الرئيــس بالخرطــوم ،فــي اليــوم الثانــي
مــن شــهر (نوفمبــر) عــام 2017م.

لقــاء معـــالي األســتاذ الدكتــور إبراهيــم آدم الدخيــري ،المديــر العــام
للمنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة  -بحضــور مديــري اإلدارات فــي
الهيئــة ،ووفــد مــن المنظمــة  -مــع ســعادة رئيــس الهيئــة ،فــي
مكتبهــا اإلقليمــي بدبــي ،فــي الـــ 14من شــهر (أكتوبر) عــام 2017م.

لقــاء وفــد جمعيــات المزارعيــن قســم قبوجــة مكتــب الرضــي
بمشــروع الجزيــرة ،مــع ســعادة رئيــس الهيئــة ،فــي مكتبــه بمقرهــا
الرئيــس بالخرطــوم ،فــي الـــ  18مــن شــهر (يوليــو) عــام 2017م.

محمــد كرامــة ،وزيــر الصناعــة فــي
لقــاء معـــالي الدكتــور موســى
ّ
جمهوريــة الســودان ،مــع ســعادة رئيــس الهيئــة ،فــي مكتبــه
بمقرهــا الرئيــس بالخرطــوم ،فــي الـ19مــن شــهر (ســبتمبر) عــام
2017م.

لقــاء ســعادة إيمانويــل بالتمــان ،ســفيرة الجمهوريــة الفرنســية فــي
الخرطــوم ،مــع ســعادة رئيــس الهيئــة ،فــي مكتبــه بمقرهــا الرئيــس
بالخرطــوم ،فــي الـــ 27مــن شــهر (نوفمبــر) عــام 2017م.

لقــاء معالــي مســار علــي مســار ،وزيــر الثــروة الحيوانيــة فــي واليــة
جنــوب دارفــور ،مــع ســعادة رئيــس الهيئــة ،فــي مكتبــه بمقرهــا
الرئيــس بالخرطــوم ،فــي الـــ 29مــن شــهر (نوفمبــر) عــام 2017م.

لقــاء معـــالي بابــا غانــا أحمــدو ،ممثــل منظمــة األغذيــة والزراعــة
العالميــة ،التابعــة لألمــم المتحــدة فــي الســودان (فــاو) ،مــع ســعادة
رئيــس الهيئــة ،فــي مكتبــه بمقرهــا الرئيــس بالخرطــوم ،فــي الـ19مــن
شــهر (ســبتمبر) عــام 2017م.
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لقــاء ســعادة الســيد بــا صمبــا ،ســفير الجمهوريــة اإلســامية
الموريتانيــة فــي الخرطــوم ،مــع ســعادة رئيــس الهيئــة ،فــي
مكتبــه بمقرهــا الرئيــس بالخرطــوم ،فــي اليــوم الرابــع مــن شــهر
(أكتوبر)عــام 2017م.

محمــد األميــن ،نائــب رئيــس مجلــس إدارة البنــك
لقــاء الدكتــور عمــر علــي
ّ
الزراعــي ،العضــو المنتــدب لشــركة المزدانــة ،مــع ســعادة رئيــس الهيئــة،
فــي مكتبــه بمقرهــا الرئيــس بالخرطــوم ،فــي الـــ 29مــن شــهر (نوفمبــر)
عــام 2017م.
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األنشطة والمشاركات

األنشطة
والمشاركات

تُ عـ ّـد مشــاركة الهيئــة فــي النــدوات والملتقيــات والمؤتمــرات ،أو تنظيمهــا هــي لهــا ،مــن األنشــطة المهمــة
ً
ـنويا؛ إذ تُ عنــى هــذه األنشــطة بجمــع المســتثمرين والمســؤولين مــن أصحــاب القــرار
التــي تقــوم بهــا سـ
فــي الــدول العربيــة والمعنييــن بالمجــال الزراعــي؛ للتعــرف علــى آليــات االســتثمار الحديثــة ،وطــرح الحلــول
المناســبة لعوائــق االســتثمار الزراعــي والصناعــات القائمــة عليهــا ،وتقــوم الهيئــة بالترويــج لمجــال عملهــا
كل المهتميــن بهــذا المجــال والعامليــن فيــه مــن القطاعيــن العــام
بوســاطة هــذه األنشــطة ،واســتقطاب ّ
والخــاص؛ ففــي عــام 2017م ،شــاركت الهيئــة فــي األنشــطة التاليــة:

تقديــم ورقــة عمــل عــن حاجــات الــدول العربيــة مــن األســمدة
واســتعماالتها لســد الفجــوة الغذائيــة فــي الملتقــى
الدولــي الســنوي الثالــث والعشــرين لالتحــاد العربــي
لألســمدة ،فــي القاهــرة بجمهوريــة مصــر العربيــة ،مــن
الـــ 30ينايــر حتــى  2فبرايــر مــن عــام 2017م.

تنظيــم المؤتمــر العربــي الثالــث لالســتثمار الزراعــي ،تحت
شــعار “غذاؤنــا مســؤوليتنا” ،وبرعايــة وتشــريف فخامــة
المشــير عمــر البشــير  -رئيــس جمهوريــة الســودان ،فــي
قاعــة الصداقــة الرئاســية بالخرطــوم ،فــي الـــ 27والـــ28
مــن شــهر فبرايــر عــام 2017م.

االحتفــال الرســمي بتوقيــع إنشــاء صنــدوق تونــس لتربيــة
ً
مســاهما فــي الصنــدوق ،فــي
الســمك ،ودخــول الهيئــة
الجمهوريــة التونســية ،فــي الـــ 16مــن شــهر (مــارس) عــام
2017م.
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مشــاركة الهيئــة العربيــة شـ ً
ـريكا داعمـ ًـا فــي منتــدى ومعــرض
االبتــكارات الزراعيــة فــي دورتــه الرابعــة ،فــي مركــز أبوظبــي
الوطنــي للمعــارض بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فــي
الـــ 20والـــ 21مــن شــهر (مارس) عــام 2017م.

الهيئــة شــريك المعرفــة فــي منتــدى ومعــرض  ،AgraMeفــي
مركــز دبــي الدولــي للمعــارض والمؤتمــرات ،مــن الـ 10حتــى الـ12
مــن شــهر (أبريــل) عــام 2017م.

تقديــم ورقــة عمــل فــي ملتقــى االتحــاد الدولــي لألســمدة
الثانــي والعشــرين ،بعنــوان اســتعماالت األســمدة فــي الــدول
العربيــة والحاجــة إلــى األســمدة لتحقيــق األمــن الغذائــي ،فــي
عمــان بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية ،مــن الـــ 27حتــى الـــ 29مــن
ّ
شــهر (مــارس) عــام 2017م.

المشــاركة فــي اجتماعــات الجمعيــة العمومية ذات الرقــم ( )28لبرنامج
تمويــل التجــارة العربيــة البينيــة ،فــي أبوظبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،فــي الـــ 13من شــهر (أبريل) عــام 2017م.

مشــاركة الهيئــة بصفــة مراقــب فــي االجتمــاع التحضيــري
للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والجلســة االفتتاحيــة لمجلــس
عمــان بالمملكة
جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى
القمــة ،في ّ
ّ
األردنيــة الهاشــمية ،فــي الـــ 27مــن شــهر (أبريــل) عــام 2017م.
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توقيــع مذكــرة تفاهــم وتعــاون بيــن الهيئــة والمؤسســة العربيــة
لضمــان االســتثمار وائتمــان الصــادرات ،فــي الربــاط بالمملكــة
المغربيــة ،فــي الـــ 26مــن شــهر (أبريــل) عــام 2017م.

تكريــم الهيئــة إلنجازاتهــا فــي مجــال نخيــل التمــر ،فــي جائــزة
خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي ،فــي دورتهــا
التاســعة ،فــي أبوظبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فــي
الـــ 15مــن شــهر (مايــو) عــام 2017م.

تكريــم الهيئــة فــي احتفــال الجمعيــة التعاونيــة لمنتجــي الدجــاج فــي
منطقــة عســير ،بمناســبة الوصــول إلــى إنتــاج  30مليــون طيــر فــي
العــام ،وتكريــم رئيســها ،فــي قريــة ابــن حمســان التراثيــة بالمملكــة
العربيــة الســعودية ،فــي اليــوم التاســع مــن شــهر (أكتوبــر) عــام
2017م.

تقديــم ورقــة فــي الملتقــى االقتصــادي الســوداني الفرنســي،
بعنــوان تجربــة الهيئــة فــي االســتثمار الزراعــي فــي الســودان،
فــي باريــس ،فــي اليــوم الرابــع مــن شــهر (يوليــو) عــام 2017م.

عــرض جهــود الهيئــة فــي نــدوة آفــاق االســتثمار فــي األمــن الغذائــي
بعمــان ،فــي الـــ 13مــن شــهر
 الفــرص والتحديــات” ،فــي صاللــة ُ(ســبتمبر) عــام 2017م.

إطالق الهيئة حملة التوعية بالثقافة الخضراء
 ،A Green Culture Awarness Campaignتحــت شــعار
“غذاؤنــا مســؤوليتنا” ،فــي الـــ 28مــن شــهر (ســبتمبر) عــام
2017م.
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تنظيــم الهيئــة حفــل التميــز الوظيفــي الثالــث للعامليــن فيهــا،
فــي الـــ 28مــن شــهر (ســبتمبر) عــام 2017م.

تنظيــم الملتقــى االســتثماري للثــروة الحيوانيــة فــي موريتانيــا،
بالتعــاون مــع وزارة البيطــرة الموريتانيــة وغرفــة تجــارة وصناعــة
الشــارقة واتحــاد غــرف دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،وبرعايــة
األول ،المهنــدس يحيــى ولــد حدميــن،
وتشــريف معالــي الوزيــر
ّ
فــي نواكشــوط بالجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة ،فــي الـــ13
(نوفمبــر) مــن عــام 2017م.

الوضع المالي
للهيئة

تدشــين الهيئــة بــدء حصــاد الفــول الســوداني ،بالتعــاون مــع صغــار المزارعيــن ،فــي ري قبوجــة بواليــة الجزيــرة بجمهوريــة
الســودان ،فــي الـــ 26مــن شــهر (نوفمبــر) عــام 2017م.
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الوضع المالي للهيئة للفترة المنتهية في
2017/12/31

 .3الدخل من القروض :
بلــغ الدخــل مــن القــروض ،للعــام المالــي المنتهــي فــي 2017/12/31م ،نحــو  1.2مليــون دينــار كويتــي ( 3.9مالييــن دوالر أمريكــي)،
مقارنــةً بـــ 1.4مليــون دينــار كويتــي ( 4.6مالييــن دوالر أمريكــي) ،للفتــرة نفســها مــن عــام 2016م.

مجمل الدخل
بلغ مجمل الدخل للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م 17.9 ،مليون دينار كويتي
( 59.4مليون دوالر أمريكي) ،مقارنةً بنحو  10.5ماليين دينار كويتي ( 34.8مليون دوالر
أمريكي) للفترة نفسها من عام 2016م ،وبنسبة زيادة تبلغ .%70
ويتكون الدخل  -بصفة أساسية  -من دخل المحافظ االستثمارية وتوزيعات أربــاح من
الشركات والقروض والمصادر األخرى ،كما في الشكل الـ(.)3
2017

2016

بلــغ الدخــل مــن المصــادر األخــرى ،للعــام المالــي المنتهــي فــي 2017/12/31م ،نحــو  1.9مليــون دينــار كويتــي ( 6.3مالييــن دوالر
أمريكــي) ،مقارنــةً بـــ 1.1مليــون دينــار كويتــي ( 3.6مالييــن دوالر أمريكــي) ،للفتــرة نفســها مــن عــام 2016م
وبنسبة زيادة تبلغ .%73

الموحدة لعام 2017
اإلستثمارية
قيمة وتوزيع المحفظة
ّ
ّ
بلغــت قيمــة المحفظــة االســتثمارية الموحــدة للهيئــة ،فــي نهايــة عــام 2017م ،نحــو  137.7مليــون دينــار كويتــي ( 456.3مليــون

13.3

* قيمة مليون دينار كويتي

 .4الدخل من المصادر األخرى :

دوالر أمريكــي) ،مقارنــةً بنحــو  120.8مليــون دينــار كويتــي ( 400.3مليــون دوالر أمريكــي) ،تمثــل بنســبة نمــو تبلــغ .%14

6.6
1.5

1.4

المحافظ اإلستثمارية

أرباح الشركات

1.9

1.1

1.2

مصادر أخرى

1.4

القروض

الشكل ( : )3مقارنة مكونات الدخل للفترة من  ( 2017-2016مليون دينار كويتي )

وفي ما يلي تفصيالت مجمل الدخل:

 .1الدخل من االستثمارات المالية :
بلغ صافي قيمة األرباح المحققة من االستثمارات المالية للهيئة ،للعام المنتهي في 2017/12/31م ،نحو  13.3مليون دينار
كويتي ( 44.1مليون دوالر أمريكي) ،مقارنةً بـ 6.6ماليين دينار كويتي ( 21.8مليون دوالر أمريكي) ،كما في 2016/12/31م،
وبنسبة زيادة تبلغ .%102

 .2الدخل من توزيعات أرباح الشركات :

األسهم األقليمية
% 6.00

السندات العالمية

السندات اإلقليمية

% 30.50

% 11.00

األسهم العالمية
% 52.50

وتتمثل توزيعات المحفظة الموحدة للهيئة بما يلي:
 .1استثمارات األسهم:
بلغــت قيمــة االســتثمارات فــي األســهم ،فــي نهايــة عــام 2017م 80.6 ،مليــون دينــار كويتــي ( 267.1مليــون دوالر أمريكــي)،
تمثــل  %58.5مــن مجمــل المحفظــة الموحــدة ،مقارنــةً بـــ 70.6مليــون دينــار كويتــي ( 234مليــون دوالر أمريكــي) ،تمثــل %58.4
مــن مجمــل المحفظــة الموحــدة ،كمــا فــي نهايــة عــام 2016م.
حققت استثمارات الهيئة في األسهم ،في نهاية عام 2017م ،أرباحًا بلغت  11مليون دينار كويتي ( 36.5مليون دوالر أمريكي)،
مقارنةً بأرباح بلغت  5.1ماليين دينار كويتي ( 16.9مليون دوالر أمريكي) ،في نهاية عام 2016م.
 .2استثمارات السندات:
بلغــت قيمــة االســتثمارات فــي الســندات ،فــي نهايــة عــام 2017م 57.1 ،مليــون دينــار كويتــي ( 189.2مليــون دوالر أمريكــي) ،تمثــل
 %41.5مــن مجمــل المحفظــة الموحــدة ،مقارنــةً بـــ 50.2مليــون دينــار كويتــي ( 166.4مليــون دوالر أمريكــي) تمثــل  %41.6مــن
مجمــل المحفظــة الموحــدة ،كمــا فــي نهايــة عــام 2016م.

بلغ الدخل من توزيعات أرباح الشركات ،للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م ،نحو  1.5مليون دينار كويتي ( 5ماليين دوالر
أمريكي) ،مقارنةً بـ 1.4مليون دينار كويتي ( 4.6ماليين دوالر أمريكي) ،للفترة نفسها من عام 2016م
وبنسبة زيادة تبلغ .%7

حققت استثمارات الهيئة في السندات ،في نهاية عام 2017م ،أرباحًا بلغت  2.3مليون دينار كويتي ( 7.6ماليين دوالر أمريكي)،
مقارنةً بأرباح بلغت  1.5مليون دينار كويتي ( 5ماليين دوالر أمريكي) ،في نهاية عام 2016م.
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نتائج األداء المالي :
بلــغ صافــي األربــاح للعــام المالــي المنتهــي فــي 2017/12/31م 6.5 ،مالييــن دينــار كويتــي ( 21.4مليــون دوالر
أمريكــي) ،مقارنــةً بأربــاح بلغــت  5.1مالييــن دينــار كويتــي ( 16.9مليــون دوالر أمريكــي) ،للفتــرة نفســها مــن عــام
2016م ،تمثــل زيــادة تبلــغ .%27

المركز المالي:
مجمل اإلنفاق

 . 01الموجودات :
بلــغ صافــي موجــودات الهيئــة  -كمــا فــي 2017/12/31م  -نحــو  283.7مليــون دينــار كويتــي ( 940.2مليــون دوالر
أمريكــي) ،مقارنــةً بنحــو  259.9مليــون دينــار كويتــي ( 861.3مليــون دوالر أمريكــي) ،كمــا فــي 2016/12/31م ،تمثــل
زيــادة تبلــغ .%9

بلغ مجمل اإلنفاق للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م 11.5 ،مليون دينار كويتي
( 38.1مليون دوالر أمريكي) ،مقارنةً بنحو  5.4ماليين دينار كويتي ( 17.9مليون دوالر
أمريكي) ،للفترة نفسها من عام 2016م ،وترجع الزيادة في المصروفات لعام 2017م ،إلى
زيادة نسبة المخصصات لمقابلة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية للهيئة.

 . 02المطلوبات :
بلغ مجمل قيمة المطلوبات  -كما في 2017/12/31م  13.9 -مليون دينار كويتي ( 46.1مليون دوالر أمريكي) ،مقارنةً
بـ 14.7مليون دينار كويتي ( 48.7مليون دوالر أمريكي) ،كما في 2016/12/31م ،تمثل انخفاضًا بنسبة .%5

حقوق المساهمين :
بلــغ مجمــل حقــوق المســاهمين  -التــي تمثــل رأس المــال المدفــوع واالحتياطــات حتــى 2017/12/31م  269.8 -مليــون
دينــار كويتــي ( 894.1مليــون دوالر أمريكــي) ،مقارنــةً بنحــو  245.2مليــون دينــار كويتــي ( 812.6مليــون دوالر أمريكــي)،
كمــا فــي 2016/12/31م ،تمثــل زيــادة تبلــغ .%10

توزيعات األرباح على الدول األعضاء :
سددت الهيئة أرباحًا للدول األعضاء بلغ مجملها نحو  150.4مليون دينار كويتي ( 498.4مليون دوالر أمريكي) ،تمثل
نحو  %81من رأس المال المدفوع ،كما في 2016/12/31م.
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المقر الرئيسي  /الخرطوم :

المقر اإلقليمي  /دبي :

جمهورية السودان
هاتف 00249187096100 :
فاكس 00249183772600 :
ص.ب 2102 :
بريد إلكتروني info@aaaid.org :

اإلمارات العربية المتحدة
هاتف 0097144161555 :
فاكس 0097142566656 :
ص.ب 51250 :
www.aaaid.org

