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المقدمة
مســتفيدا مــن الزيــادة الملموســة ألنشــطة االســتثمار
اســتمر االقتصــاد العالمــي فــي التعافــي خــال عــام 2018
ً
والتجــارة الدوليــة وســط توقعــات للمؤسســات الدوليــة بارتفــاع معــدل النمــو إلــى نحــو  %3.9والــذي يمثــل أعلــى
وتيــرة نمــو فــي أعقــاب األزمــة الماليــة العالميــة األخيــرة ،كمــا شــهد أداء االقتصاديــات العربيــة تحســنً ا خــال عــام 2018
ـتفيدا مــن االرتفــاع فــي مســتويات الطلــب الخارجــي والزيــادة المســجلة فــي أســعار النفــط العالميــة وبــدء ظهــور
مسـ ً
اآلثــار اإليجابيــة لبرامــج اإلصــاح االقتصــادي فــي عــدد مــن الــدول العربيــة ،ويتوقــع أن تنمــو اقتصاديــات الــدول العربيــة
كمجموعــة خــال عــام  2018بنحــو .%2.3
بلــغ الناتــج الزراعــي العربــي فــي عــام  2017نحــو  141مليــار دوالر أمريكــي يمثــل نســبة  %6.24مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالــي للــدول العربيــة ،وتشــير نتائــج التقاريــر اإلحصائيــة إلــى زيــادة إنتــاج معظــم الســلع الغذائيــة األساســية فــي
الفجــوة الغذائيــة العربيــة كالحبــوب والزيــوت النباتيــة والســكر واللحــوم واأللبــان ومنتجاتهــا ،وتراجــع قيمــة الفجــوة مــن
نحــو  38.7مليــار دوالر أمريكــي لمتوســط الفتــرة  2016-2009إلــى نحــو  33.6مليــار دوالر أمريكــي عــام  ،2017وفــي
تصديريــا فــي الخضــر والفواكــه بلغــت قيمتــه نحــو  2.4مليــار دوالر
فائضــا
ً
الســياق ذاتــه فقــد حققــت الــدول العربيــة
ً
أمريكــي.
إيمانً ــا مــن الهيئــة بأهميــة اســتقطاب المزيــد مــن االســتثمارات الزراعيــة بهــدف تعزيــز اإلنتــاج الزراعــي لتقليــل قيمــة
الفجــوة الغذائيــة العربيــة ،فقــد ركــزت جهودهــا خــال عــام  2018علــى الترويــج لمجموعــة كبيــرة مــن الفــرص
االســتثمارية ،وبلــغ عــدد المشــروعات الجديــدة التــي قامــت الهيئــة بدراســتها وتقييمهــا خــال عــام  2018نحــو 115
ـروعا منهــا  39شــركة
ـروعا ،كمــا بلــغ عــدد المشــروعات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة بنهايــة عــام  2018نحــو  50مشـ ً
مشـ ً
قائمــة و 11شــركة قيــد التأســيس ،وتتــوزع هــذه االســتثمارات علــى أربعــة قطاعــات رئيســة تشــمل قطــاع التصنيــع
الزراعــي بنســبة  ،%47وقطــاع اإلنتــاج الحيوانــي بنســبة  ،%25وقطــاع اإلنتــاج النباتــي بنســبة  %24وقطــاع الخدمــات
بنســبة  ،%4وتبلــغ الطاقــات اإلنتاجيــة لهــذه الشــركات نحــو  232ألــف طــن مــن الحبــوب ،وأكثــر مــن مليــون طــن مــن
الســكر ،و 41ألــف طــن مــن الزيــوت النباتيــة ،و 267ألــف طــن مــن اللحــوم ،و 180مليــون لتــر مــن األلبــان ،و 592ألــف طــن
مــن األعــاف ،و 127مليــون بيضــة مائــدة ،هــذا باإلضافــة إلــى اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة اإليجابيــة لتلــك الشــركات
وتوفيرهــا ألكثــر مــن  115ألــف فرصــة عمــل معظمهــا فــي المناطــق الريفيــة.
بهــدف تنويــع مصــادر التمويــل وآلياتــه ،وتعبئــة مــوارد ماليــة إضافيــة لالســتثمار فــي القطــاع الزراعــي أنشــأت الهيئــة
ـددا مــن الصناديــق االســتثمارية المتخصصــة فــي تمويــل المشــروعات الزراعيــة ،وســوف تعمــل هــذه الصناديــق علــى
عـ ً
تمويــل االحتياجــات الرأســمالية والتشــغيلية للشــركات القائمــة لالســتفادة مــن كامــل الطاقــات التصميميــة المتاحــة
وزيــادة إنتاجيتهــا وزيــادة عــدد المشــروعات الجديــدة التــي تشــجع اســتخدام التقانــات الزراعيــة الحديثــة ،وإنتــاج الســلع
األساســية فــي الفجــوة الغذائيــة.
واصلــت الهيئــة جهودهــا فــي المجــال اإلنمائــي خــال عــام  2018حيــث نفــذت عــدداً مــن البرامــج واألبحــاث التطبيقيــة،
وســاهمت هــذه البرامــج فــي رفــع إنتاجيــة عــدد مــن المحاصيل الزراعية واالرتقاء بالمســتوى المعيشــي لصغــار المزارعين
والمنتجيــن ،ودعــم أنشــطة المــرأة الريفيــة فــي القطــاع الزراعــي؛ لكــي يبــرز دورهــا فــي التنميــة الزراعيــة ،واشــتملت
هــذه البرامــج علــى تطبيقــات للحــزم الزراعيــة المتكاملــة وتجربــة أصنــاف جديــدة مــن المحاصيــل والتقــاوي والبــذور
المحســنة ومشــروعات تحســين القيمــة الغذائيــة للمخلفــات الزراعيــة واســتخدام أســاليب الــري الحديثــة وتطبيقــات
الزراعــة الذكيــة ،وقــد بلــغ عــدد البرامــج اإلنمائيــة والبحثيــة التــي نفذتهــا الهيئــة فــي الــدول العربيــة حتــى نهايــة عــام
 2018نحــو  163برنامجــاً  ،وبلــغ عــدد المســتفيدين منهــا نحــو  93ألــف ُمنتــج.
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كمــا شــهد العــام  2018تطــورات مهمــة فــي برامــج تمويــل صغــار المزارعيــن تمثلــت فــي اســتقطاب عــدد مــن البنــوك
التجاريــة للدخــول فــي شــراكات مــع الهيئــة لتمويــل صغــار المزارعيــن بهــدف توســيع قاعــدة المســتفيدين مــن البرامــج،
وذلــك علــى ضــوء النجــاح الباهــر الــذي تحقــق مــن تجربــة صنــدوق القــروض الــدوارة لصغــار المزارعيــن والمنتجيــن ،واآلليــة
المتميــزة التــي أنتجتهــا الهيئــة فــي هــذه البرامــج مــن حيــث التمويــل الكامــل للعمليــات الزراعيــة ،وتوفيــر مدخــات
اإلنتــاج ،والمتابعــة والدعــم الفنــي للمزارعيــن ،والتقيــد بمواعيــد زراعــة المحاصيــل ،وربــط المزارعيــن باألســواق.
ـس المحــددة للخطــة االســتراتيجية للفتــرة 2018-2014
ـوام الخمـ َ
بنهايــة عــام  2018تكــون الهيئــة قــد أكملــت األعـ َ
وتــم وضــع خطــة لألعــوام الخمــس القادمــة  ،2023-2019وتتمثــل أهدافهــا فــي تطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة
فــي مجــال االســتثمار الزراعــي وفــق مؤشــرات طموحــة بهــدف المســاهمة فــي توفيــر المــواد الغذائيــة وتعظيــم العائــد
علــى االســتثمارات الزراعيــة ،واإلدارة االحترافيــة للشــركات وتطويــر أدوات الحوكمــة ،هــذا باإلضافــة إلــى تنويــع مصــادر
الدخــل وتقديــم الخدمــات المســاندة للنشــاط الزراعــي للهيئــة وشــركاتها بكفــاءة عاليــة.
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الملخـص التنفيـذي
ّ
أقـ ّـرت الهيئــة فــي عــام  2018المســاهمة فــي عــدد مــن المشــروعات الزراعيــة التــي تركــز علــى إنتــاج الســلع الغذائيــة
األساســية لســد الفجــوة الغذائيــة العربيــة ،ومنهــا :مشــروع إلنتــاج الخضــر وتعبئتهــا وتســويقها تحــت نظــام الزراعــة
المائيــة (هيدروبونيــك) ومشــروع مســلخ وســوق للماشــية واألعــاف فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،ومشــروع
إلنتــاج الدجــاج الالحــم فــي مملكــة البحريــن ،وصنــدوق اســتثماري للصــادرات الزراعيــة لــدول المغــرب العربــي،
وتوســعة مشــروع إلنتــاج اللقاحــات واألمصــال البيطريــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة ،ومشــروع إلنتــاج الحبــوب
واألعــاف فــي الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية ،وصنــدوق لالســتثمار الزراعــي ،وتأهيــل مصنــع النشــا
والجلوكــوز فــي جمهوريــة الســودان.
قامــت الهيئــة بزيــادة مســاهمتها فــي عــدد مــن شــركاتها القائمــة بغــرض إعــادة تأهيلهــا وتطويــر أدائهــا وتحديــث
مكوناتهــا اإلنتاجيــة ،ومــن تلــك الشــركات :الشــركة العربيــة لألدويــة المحــدودة ،وشــركة ســكر النيــل األبيــض،
وشــركة المزدانــة للزراعــة بــدون حــرث فــي جمهوريــة الســودان ،والشــركة العربيــة للخدمــات الزراعيــة فــي الجمهوريــة
اإلســامية الموريتانيــة.
بلــغ إجمالــي قيمــة اســتثمارات الهيئــة فــي شــركاتها القائمــة التــي قيــد التأســيس كمــا فــي  2018/12/31نحــو
 607مليــون دوالر أمريكــي ،تمثــل نحــو  %84مــن رأس مــال الهيئــة المدفــوع والبالــغ  720.7مليــون دوالر أمريكــي.
تتــوزع اســتثمارات الهيئــة فــي الشــركات القائمــة والشــركات قيــد التأســيس علــى أربعــة قطاعــات رئيســة ،وهــي:
قطــاع التصنيــع الزراعــي  ،%47وقطــاع اإلنتــاج الحيوانــــي  ،%25وقطــاع اإلنتــاج النباتــي  ،%24وقطــاع الخدمــات
الزراعيــة .%4
ـروعا بنهايــة عــام  ،2018منهــا  39شــركة قائمــة و11
بلــغ عــدد المشــروعات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة  50مشـ ً
شــركة قيــد التأســيس ،وبلغــت نســبة اســتثمارات الهيئــة فــي جمهوريــة الســودان نحــو  %65.7مــن جملــة االســتثمار،
تليهــا جمهوريــة مصــر العربيــة بنحــو  ،%6.7ثــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بنحــو  ،%6.0ثــم جمهوريــة العــراق
بنحــو  ،%4.8ثــم المملكــة العربيــة الســعودية بنحــو ّ .%4.5أمــا بقيــة الــدول األعضــاء فبلغــت نســبة االســتثمارات
فيهــا مجتمعــة نحــو  ،%12.3وفــق الفــرص االســتثمارية التــي توافــرت فــي حينهــا.
نفــذت الهيئــة فــي عــام  2018العديــد مــن البرامــج واألنشــطة التنمويــة الموجهــة إلــى خدمــة صغــار المزارعيــن
ّ
تنمويــا؛ وذلــك بهــدف االرتقــاء باإلنتــاج
ـا
ـ
برنامج
14
ـا
ـ
مجمله
ـي
ـ
ف
ـت
ـ
بلغ
ـة
ـ
العربي
ـدول
ـ
ال
ـن
ـ
م
ـدد
ـ
ع
ـي
ـ
ف
ـن
ـ
والمنتجي
ً
ً
واإلنتاجيــة لصغــار المنتجيــن ،وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذه البرامــج نحــو  7آالف أســرة تمثــل نحــو  36ألــف
فــرد.
وتدريبيــا فــي بعــض الــدول العربيــة اســتهدفت توطيــن أصنــاف
بحثيــا
نفــذت الهيئــة فــي عــام  2018عــدد 20
ً
برنامجــا ً
ً
جديــدة مــن المحاصيــل وإدخــال تقانــات حديثــة ،واالســتفادة مــن المخلفــات الزراعيــة وتدريــب الكــوادر الزراعيــة.

8

ـروعا
بلغــت الفــرص االســتثمارية الزراعيــة التــي قامــت الهيئــة بدراســتها وتقييمهــا بنهايــة عــام ، 2018عــدد  115مشـ ً
زراعيــا فــي مراحــل مختلفــة مــن دورة المشــروع.
ً
ـددا مــن الفعاليــات واألنشــطة الترويجيــة فــي المجــال الزراعــي ،هــذا باإلضافــة إلــى
نظمــت الهيئــة فــي عــام  2018عـ ً
مشــاركتها الفاعلــة فــي المؤتمــرات والنــدوات والملتقيــات والمعــارض العربيــة والدوليــة ،وقــد تـ ّـم توقيــع عــدد مــن
االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم خــال هــذه الفعاليــات بهــدف زيــادة االســتثمارات الزراعيــة.
بلــغ إجمالــي القــروض القائمــة والممنوحــة مــن الهيئــة لشــركاتها وصغــار المنتجيــن نحــو  148مليــون دوالر أمريكــي ،كمــا
بلــغ إجمالــي الضمانــات التــي قدمتهــا لشــركاتها نحــو  24مليــون دوالر أمريكــي.
بلغ إجمالي موجودات الهيئة في 2018/12/31م نحو  1.2مليار دوالر أمريكي.
بلــغ إجمالــي اســتثمارات الهيئــة فــي األســواق الماليــة اإلقليميــة و العالميــة فــي  2018/12/31نحــو  444مليــون دوالر
أمريكــي مقارنـ ًـة بنحــو  454مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام .2017
بلــغ إجمالــي حقــوق المســاهمين فــي  2018/12/31نحــو  938مليــون دوالر أمريكــي مقارنـ ًـة بنحــو  890مليــون دوالر
أمريكــي فــي عــام .2017
حققت الهيئة صافي أرباح عن العام المالي المنتهي في  2018/12/31نحو  11.9مليون دوالر أمريكي.
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العربية لالستثمار و اإلنماء الزراعي
نبذة عن الهيئة
ّ

النشأة

الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي مؤسســة ماليــة عربيــة ،ذات شــخصية قانونيــة اعتباريــة ودوليــة مســتقلة،
األول مــن تشــرين الثانــي (نوفمبــر) مــن عــام 1976م ،وتـ ّـم إعــان نفــاد اتفاقيــة اإلنشــاء والنظام األساســي
أسســت فــي ّ
فــي آذار (مــارس) مــن عــام 1977م.

المساهمون
عربيا.
بلدا ً
يساهم في رأس مال الهيئة (ً )21

رأس المال
يبلغ رأس المال المصرح به  336مليون دينار كويتي ( 1.1مليار دوالر أمريكي).
يبلغ رأس المال المدفوع كما في  2018/12/31نحو  218.6مليون دينار كويتي
( 720.7مليون دوالر أمريكي).

العام المالي

األول
األول من شهر كانون الثاني (يناير) وينتهي في شهر كانون ّ
يبدأ في ّ
كل عام.
(ديسمبر) من ّ
المقر الرئيس

المكتب اإلقليمي

الخرطوم  -جمهورية السودان

دبي  -دولة اإلمارات العربية
المتحدة

10

الدول المساهمة
عدد أسهم الدول األعضاء ونسب مساهمتها في رأس مال الهيئة كما جاء في 2018/12/31

11

341
%1.01

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

%0.03

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
11
%0.03

137
%0.41
دولة الكــويت

دولة اإلمارات العربية المتحدة
3,413
%10.16

11
%0.03
مملكـة البحـرين

23
%0.07

11

%0.03

%0.03

22

08
%0.02

%0.07
دولة قطـــر

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

جمهورية مصـر العربية

جمهورية جيبوتي
08
%0.02

11
%0.03

683
%2.03

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية التونسية

جمهورية الســـودان

%5.08

الجمهورية اليمنية

10

22
%0.07

1,706

جمهورية القمر المتحـدة

سلطـنة ُعمــان

جمهورية العــــراق

3,407
%10.14

جمهورية الصومال الفيدرالية

المملكة المغربية
23
%0.07

3,413
%10.16

الجمهورية العربية السورية

المملكة األردنية الهاشمية

عدد األسهم

نسبة المساهمة

11

دولــة فلسـطين

أعضاء مجلس المساهمين
أعضاء مجلس مساهمي الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي كما جاء في 2018/12/31

معالي األستاذ  /درويش بن إسماعيل البلوشي

معالي األستاذ  /محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية

1

الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

11

معالي الدكتور  /زياد العذاري

معالي الدكتور  /نايف فالح الحجرف
وزير المالية

2

وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

12

معالي األستاذ  /عبيد حميد الطاير
وزير الدولة للشئون المالية

13

وزير المالية  -رئيس مجلس المساهمين للدورة ()42

14

رئيس مجلس الوزراء  -ووزير المالية والتخطيط االقتصادي

15

وزير المالية  -نائب رئيس مجلس المساهمين للدورة ()42

16

3
()1

4

معالي األستاذ  /المختار ولد أجاي

معالي الدكتور  /فؤاد محمد حسين

()6

( )2معالي األستاذ  /معتز موسى عبدالله سالم

5

()3

7

9
()5

10
.1
.2
.3
.4
.5
.6

وزير المالية

معالي الدكتور  /عز الدين عمر أبو ستيت

وزير المالية

معالي األستاذ  /سيد علي سيد شيحان

وزير الزراعة واستصالح األراضي

17

وزير المالية والميزانية

معالي األستاذ  /أحمد بن عبيد الفضلي

وزير المالية

()4

وزير المالية

معالي األستاذ  /عبدالرحمن دعاله بيله

معالي األستاذ  /عبد الرحمن روايه

8

معالي الدكتور  /عز الدين كناكرية

معالي الدكتور  /مأمون حمدان

معالي األستاذ  /علي شريف العمادي

6

وزير االقتصاد والمالية

18

معالي األستاذ  /محمد بنشعبون

وزير المالية

معالي األستاذ  /علي حسن خليل

وزير االقتصاد والمالية

19

سمو الشيخ  /سلمان بن خليفة آل خليفة

وزير المالية

معالي األستاذ  /محمد أحمد عواليه

وزير المالية واالقتصاد الوطني

20

1الوزير السابق معالي الدكتور حيدر العبادي.
2الوزير السابق معالي الدكتور محمد عثمان سليمان الركابي.
3الوزير السابق معالي الدكتور عبد المنعم عبد الودود البنا.
4الوزير السابق معالي األستاذ محمد بو سعيد.
5الوزير السابق سمو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
6الوزير السابق معالي الدكتور زهير عبد الفتاح ملحس.

وزير الزراعة والتربية الحيوانية والصيد البحري
معالي الدكتور  /سفيان سلطان

21

12

وزير الزراعة

أعضاء مجلس إدارة
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي

محمد بن عبيد المزروعي
سعادة األستاذ /
ّ
رئيس الهيئة  -رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور
خالد بن سليمان الخضيري
نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق
السعودي للتنمية  -وزارة المالية
المملكة العربية السعودية

سعادة األستاذ
يوسف حسين محمد الرومي
وكيل وزارة مساعد
األمانة العامة لمجلس الوزراء
دولة الكويت

سعادة األستاذ
إبراهيم حسن راشد الجروان
مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول
الخليج العربية وزارة المالية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

سعادة الدكتور
مهدي سهر الجبوري
الوكيل اإلداري لوزارة الزراعة  -وزارة الزراعة

سعادة األستاذ
عمر فرج الله دفع الله
وكيل وزارة المالية والتخطيط االقتصادي
وزارة المالية والتخطيط االقتصادي
جمهورية السودان

سعادة الدكتور
حمد سعد ماجد آل سعد الكواري
مستشار وخبير زراعي
دولة قطر

سعادة الدكتور
نصار
سعد زكي
محمد ّ
ّ
مستشار معالي وزير الزراعة
واستصالح األراضي
جمهورية مصر العربية

سعادة األستاذ
عبدالنور حيبوش
رئيس خلية معالجة االستعالم المالي
وزارة المالية
الجمهورية الجزائرية

سعادة األستاذ
مبارك سليمان المنذري
مستشار االستثمارات الحكومية
وزارة المالية
سلطنة ُعمان

جمهورية العراق
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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
14

األهداف
.1
.2
.3
.4
.5
.6

توفير المواد الغذائية األساسية.
تعظيم العائد على استثمارات الهيئة في المجال الزراعي.
رفع فعالية 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.

موجهات االستراتيجية
توزيع استثمارات الهيئة جغرافياً بهدف توظيف الموارد الزراعية المتاحة في كافة الدول العربية.
إعــادة هيكلــة الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة ممــا يزيــد مــن فعاليتهــا فــي تعزيــز األمــن الغذائــي
وتعظيــم عوائدهــا.
معالجة قروض الهيئة على الشركات التي تساهم فيها.
اســتثمار جــزء مــن األمــوال المتاحــة فــي شــركات قائمــة ذات معــدالت نمــو عاليــة بالتركيــز على أنشــطة
القيمــة المضافــة في الســلع الغذائية االســتراتيجية.
إعطــاء أولويــة المســاهمة فــي الشــركات للمســتثمرين مــن القطــاع الخــاص ممــن يتمتعــون بالخبــرة
فــي المجــال الزراعــي وبســجل راســخ فــي اإلدارة.
وضــع سياســة اســتثمارية للشــركات تحفــز القطــاع الخــاص وتمكــن مــن اســتغالل المــوارد فــي
مشــروعات جديــدة.
تطوير معايير االستثمار في المشروعات التي تساهم فيها الهيئة.
التوســع فــي البرامــج اإلنمائيــة واألبحــاث التطبيقيــة الراميــة إلــى زيــادة اإلنتــاج لــدى صغــار المزارعيــن
فــي الــدول العربيــة.

15

أنشطة الهيئة

16
16

01

اإلنمائية
نشاط البرامج
ّ
والتطبيقية والدراسات
ّ

02

03

نشاط االتصال المؤسسي
واإلعالم

نشاط االستثمار الزراعي

نشاط التخطيط االستراتيجي
والتطوير

04

05
النشـاط اإلداري
17

أوال  :نشــاط االستثمار الزراعي
ً
عــد نشــاط االســتثمار الزراعــي مــن األنشــطة الرئيســة للهيئــة حيــث يشــمل تأســيس الشــركات الزراعيــة ومتابعــة أدائهــا
ُي ّ
وتقديــم الدعــم الفنــي والمالــي واإلداري لهــا؛ لتحقيــق أهدافهــا.
ـروعا بنهايــة عــام  ، 2018منهــا  31شــركة قائمــة و 8شــركات فــي
بلــغ عــدد المشــروعات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة  50مشـ ً
مراحــل مختلفــة مــن التنفيــذ و 11مشــروع قيــد التأســيس.

الشركات التي تساهم فيها الهيئة
الشركات القائمة التي تساهم فيها الهيئة
جمهورية السودان

اسم الشـركة

المساهمون

نسب المساهمة

1975

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

1982

الشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل
األزرق /أقدي

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

%85.30
%14.70

رأس المال المكتتب:
 168.9مليون جنيه سوداني
1982

الشركة العربية السودانية للزيوت
النباتية

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

رأس المال المكتتب:
 168.00مليون جنيه سوداني

18

%88.00
%12.00

1987

اسم الشـركة

المساهمون

نسب المساهمة

الشركة العربية لإلنتاج والتصنيع الزراعي

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 للبذور

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان
مؤسسات حكومية وبنوك

%34.93
%51.55
%13.52

الشركة العربية إلنتاج المحاصيل

الهيئة العربية
شركة روابي اإلمارات

%52.75
%47.25

رأس المال المكتتب:
 0.074مليون جنيه سوداني

1997

رأس المال المكتتب:
 12مليون دوالر أمريكي

2003

رأس المال المكتتب:
 26.7مليون دوالر أمريكي

2004

شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان
حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة دولة الكويت
حكومة جمهورية العراق

الشركـة العربية لألدوية المحدودة

الهيئة العربية
الشركة العربية للصناعات الدوائية
والمستلزمات الطبية (أكديما)
الشركة العربية لالستثمارات الصناعية (ايك) %17.58
%12.50
بنوك ومؤسسات حكومية سودانية

رأس المال المكتتب:
 226.8مليون جنيه سوداني

2007

رأس المال المكتتب:
 46.00مليون دوالر أمريكي

2008

الشركة المتميزة إلنتاج الخضر
والمحاصيل الزراعية المحدودة
رأس المال المكتتب:
 24.70مليون جنيه سوداني

2010

شركة المزدانة للزراعة بدون حرث
رأس المال المكتتب:
 9.00مليون دوالر أمريكي

%78.80
%7.40
%4.60
%4.60
%4.60
%29.92
%40.00

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

الهيئة العربية
البنك الزراعي السوداني
وزارة الزراعة السودانية
الشركة التجارية الوسطى
اسهم غير مكتتب فيها

%13.43
%39.14
%30.40
%08.68
%08.35
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جمهورية مصر العربية

1997

شركة الفيوم لصناعة السكر

الهيئة العربية
شركة الدلتا للسكر
بنوك مصرية
قطاع خاص

%26.93
%26.83
%31.72
%14.52

1999

الشركـة العربية لحفظ وتصنيع
الحاصالت الزراعية

الهيئة العربية
محمد أحمد الرملي وابنه
د.
ّ
مؤسسات ومساهمون خواص

%39.70
%44.52
%15.78

رأس المال المكتتب:
 445.11مليون جنيه مصري

رأس المال المكتتب:
 150.00مليون جنيه مصري

دولة اإلمارات العربية المتحدة

1989

برنامج تمويل التجارة العربية
رأس المال المكتتب:
 1,000.00مليون دوالر أمريكي

1992

الشركة العربية لتصنيع معدات الدواجن
والماشية (آبسيكو)

الهيئة العربية
حكومة الفجيرة
الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية
مصرف قطر اإلسالمي
الشركة العربية إلنتاج الدواجن بالفجيرة

شركة روابي اإلمارات

الهيئة العربية
حكومة دبي
مؤسسة الخليج لالستثمار
قطاع خاص

رأس المال المكتتب:
 50.00مليون درهم إماراتي

2001

الهيئة العربية
صندوق النقد العربي
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي
مؤسسات مالية ومصرفية عربية ودولية

رأس المال المكتتب:
 217.35مليون درهم إماراتي

%00.73
%55.60
%22.30
%21.37
%27.44
%42.22
%21.11
%05.00
%04.23
%27.56
%14.59
%22.54
%35.31

المملكة العربية السعودية

1979

الشركة العربية لمصائد األسماك

الهيئة العربية
حكومة المملكة العربية السعودية
حكومات دول عربية أخرى

%39.00
%28.60
%32.40

شركة الروبيان العربي

الهيئة العربية
Aqua Farms Corporation
Aquad For Commerce Ltd.
Saudi Offset Ltd. Partnership

%45.00
%29.33
%18.33
%07.34

رأس المال المكتتب:
 65.40مليون ريال سعودي
2005

رأس المال المكتتب:
 33.77مليون ريال سعودي

20

2007

الشركة التعاونية العربية
رأس المال المكتتب:
 200.00مليون ريال سعودي

الهيئة العربية
جمعية منتجي الدواجن في منطقة عسير

%20.00
%80.00

جمهورية العراق

1986

الشركة العربية العراقية إلنتاج األلبان
رأس المال المكتتب:
 11.40مليون دينار عراقي

الهيئة العربية
حكومة جمهورية العراق

%50.00
%50.00

الجمهورية التونسية

1982

شركة المرجى لتربية الماشية وتنمية
الزراعة

الهيئة العربية
مجموعة سيتوسيد بنك
مساهمون آخرون

%63.33
%30.00
%06.67

1995

شركة أقروزيتاكس

الهيئة العربية
شركة سيوزيتاكس

%25.00
%75.00

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

%15.00
%10.00
%20.00
%05.00
%50.00

رأس المال المكتتب:
 10.46مليون دينار تونسي

رأس المال المكتتب:
 7.00مليون دينار تونسي
2016

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

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

2013

الشركة العربية للخدمات الزراعية

الهيئة العربية

رأس المال المكتتب:
 170.9مليون أوقية موريتانية

%100

دولة قطـــــر

1989

الشركة العربية القطرية لإلنتاج الزراعي

الهيئة العربية
شركة حصاد الغذائية

رأس المال المكتتب:
 47.00مليون ريال قطري
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%50.00
%50.00

الجمهورية العربية السورية

1987

اسم الشـركة

المساهمون

نسب المساهمة

الشركة العربية السورية لتنمية
المنتجات الزراعية

الهيئة العربية
حكومة الجمهورية العربية السورية
قطاع خاص

%05.00
%25.00
%70.00

الشركة العربية لتصنيع معدات الري
المتطورة

الهيئة العربية
مورغن كابيتل أند إنرجي كوربوريشن
كابيتل ترست وآخرون

%25.00
%60.00
%15.00

الشركة األهلية للزيوت النباتية

الهيئة العربية
قطاع خاص وحكومي

%40.00
%60.00

رأس المال المكتتب:
 176.00مليون ليرة سورية
1996

رأس المال المكتتب:
 90.00مليون ليرة سورية
1996

رأس المال المكتتب:
 1,500.00مليون ليرة سورية

دولــــة الكويت

1974

المؤسسة العربية لضمان االستثمار
وائتمان الصادرات

الهيئة العربية
حكومات دول عربية
هيئات مالية عربية

%01.96
%46.93
%51.11

1985

شركة بوبيان لألسماك

الهيئة العربية
شركة السور لالستشارات المالية
مساهمون آخرون

%22.17
%17.88
%59.95

رأس المال المكتتب:
 295.00مليون دوالر أمريكي

رأس المال المكتتب:
 00.50مليون دينار كويتي
سلطنة ُعمان

1996

العمانية األوروبية للصناعات
الشركة ُ
الغذائية
رأس المال المكتتب:
 2.00مليون ريال ُعماني

الهيئة العربية
شركة ُعمان واإلمارات لالستثمار القابضة
مساهمون آخرون

%17.19
%80.84
%01.97

المملكة المغربية

1999

اسم الشـركة

المساهمون

نسب المساهمة

شركة منافذ الحبوب

الهيئة العربية
االتحاد الوطني للتعاونيات المغربية
التعاونيات الفالحية المغربية
مجموعة الزين كابيتال انفست

%30.00
%32.08
%27.92
%10.00

رأس المال المكتتب:
 91.00مليون درهم مغربي

22

شركات في مراحل
مختلفة من التنفيذ

2323

جمهورية السودان

اسم الشـركة
2003

شركة سكر النيل األبيض
رأس المال المكتتب:
 607.00مليون دوالر أمريكي

2015

الباقير للحوم الحمراء
رأس المال المكتتب:
 38.59مليون دوالر أمريكي

المساهمون

نسب المساهمة

الهيئة العربية
شركة سكر كنانة
حكومة جمهورية السودان
مؤسسات وبنوك
أسهم غير مكتتب بها

%14.38
%31.08
%09.14
%45.19
%00.21

الهيئة العربية
رأس مال غير مكتتب به

%30.00
%70.00

سلطنة ُعمان

2016

شركة أصول للدواجن
رأس المال المكتتب:
 28.86مليون ريال ُعماني

2016

شركة البشائر للحوم
رأس المال المكتتب:
 25.00مليون ريال ُعماني

2016

شركة المروج لأللبان
رأس المال المكتتب:
 10.00مليون ريال ُعماني

2017

المعرفة لتقنيات االستزراع السمكي
رأس المال المكتتب:
 2.25مليون ريال ُعماني

الهيئة العربية
مؤسسة الخليج لإلستثمار
شركة الصفا لألغذية
شركة النماء للدواجن
مساهمون آخرون

%17.76
%26.68
%20.00
%20.00
%15.56

الهيئة العربية
العمانية لالستثمار الغذائي
الشركة ُ
القابضة
العمانية لتنمية االستثمارات
الشركة ُ
الوطنية
العمانية لتنمية الثروة
الشركة الوطنية ُ
الحيوانية
صندوق تقاعد موظفي الخدمة
المدنية

%20.00
%40.00
%20.00
%10.00
%10.00

الهيئة العربية
العمانية لالستثمار الغذائي
الشركة ُ
القابضة
العمانية لتنمية الثروة الحيوانية
الشركة ُ
شركة أعالف ظفار (ش.م.ع.ع).

%30.00
%20.00

الهيئة العربية
المدينة العالمية لالستثمار
شركة شموخ لالستثمار والخدمات
شركة الثبات القابضة

%30.00
%30.00
%30.00
%10.00
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%20.00
%30.00

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

2016

اسم الشـركة

المساهمون

نسب المساهمة

الشركة العربية الموريتانية لألسماك
(سمك)

الهيئة العربية
مساهمون خواص
الشركة الموريتانية لتسويق األسماك

%45.90
%44.10
%10.00

رأس المال المكتتب:
 385.00مليون أوقية موريتانية

المملكة المغربية

2017

اسم الشـركة

المساهمون

نسب المساهمة

شركة ضيعة يوسف

الهيئة العربية
عائلة بلكورة

%49.00
%51.00

رأس المال المكتتب:
 105.00مليون درهم مغربي

25

مشروعات قيد التأسيس

26
26

جمهورية تونس

2016

اسم الشـركة

المساهمون

نسب المساهمة

شركة ارابيسكا للغالل

الهيئة العربية
شركة مبروكة للترقية الفالحية
شركة االستثمار العصري

%33.00
%34.00
%33.00

رأس المال المكتتب:
 7.912مليون دينار تونسي
دولة الكويت

2017

مشروع إنتاج لحوم الدواجن
رأس المال المكتتب:
 8.636مليون دينار كويتي

الهيئة العربية
شركة عزائز للتجارة العامة
آخرون

%30.00
%31.60
%38.40

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

2017

مشروع اللحوم الحمراء
رأس المال المكتتب:
 177مليون أوقية موريتانيه

2017

الشركة العربية الموريتانية للدواجن
رأس المال المكتتب:
 6.16مليون أوقية موريتانية

الهيئة العربية
مجموعة عينينا ولد اييه
مجموعة زين العابدين ولد الشيخ أحمد

%30.00
%40.00
%30.00

الهيئة العربية
مجموعة اإلمام ولد ابنو
مجموعة يحفظ ولد إبراهيم
شركة دلتا باش

%30.00
%40.00
%15.00
%15.00

دولة اإلمارات العربية المتحدة

2018

صندوق الصادارت الزراعية
رأس المال المكتتب:
 300مليون دوالر أمريكي

الهيئة العربية
مؤسسات مالية وآخرون
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%13.33
%86.67

جمهورية السودان

2018

صندوق التنمية الزراعي
العالمي()Globe
رأس المال المكتتب:
 40مليون دوالر أمريكي

الهيئة العربية
مؤسسات مالية وآخرون

%20.00
%80.00

2018

مصنع النشا و الجلوكوز

الهيئة العربية

%100.00

رأس المال المكتتب:
 12.7مليون دوالر أمريكي
المملكة العربية السعودية

2018

مشروع انتاج وتعبئة وتسويق الخضر
تحت نظام الزراعة المائية (هيدروبونيك)
رأس المال المكتتب:
 45.25مليون ريال سعودي

الهيئة العربية
شركة شيهانة الخير لالستثمار الزراعي

%45.00
%55.00

مملكة البحرين

2018

مشروع إنتاج الدجاج الالحم
رأس المال المكتتب:
 2.1مليون دينار بحريني

%30.00
الهيئة العربية
شركة دلمون للدواجن ومساهمون آخرون %70.00

جمهورية مصر العربية

2018

شركة ميدل ايست للقاحات البيطرية-
(ميفاك)
رأس المال المكتتب:
 82.96مليون جنيه مصري

الهيئة العربية
مساهمون خواص

%10.25
%89.75

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

2018

مشروع السنابل العربية
رأس المال المكتتب:
 50.00مليون دينار جزائري

الهيئة العربية
مستثمرون آخرون

28

%40.00
%60.00

التوزيع القطاعي
والجغرافي لمساهمة
الهيئة في الشركات

29

إجمالي قيمة مساهمات الهيئة في رؤوس أموال الشركات
بلــغ إجمالــي قيمــة مســاهمات الهيئــة فــي رؤوس أمــوال الشــركات القائمــة والشــركات فــي مراحــل مختلفــة مــن التنفيــذ
والمشــاريع قيــد التأســيس فــي  2018/12/31نحــو  459مليــون دوالر أمريكــي.

توزيع مساهمات الهيئة في رؤوس أموال الشركات

التوزيع القطاعي
تتوزع مساهمات الهيئة في رؤوس أموال شركاتها الزراعية على أربعة قطاعات رئيسة ،وهي:
قطاع التصنيع الزراعي :يشمل تصنيع السكر والزيوت والصناعات الغذائية األخرى.
قطاع اإلنتاج الحيوانــي :يشمل منتجات الدواجن واللحوم البيضاء والحمراء واأللبان.
يشمل إنتاج الحبوب واألعالف والخضروات والفواكه.
قطاع اإلنتاج النباتي:
يشمل تقديم الخدمات الزراعية المختلفة.
قطاع الخدمات:

01

%47

قطاع
التصنيع الزراعي

%25

02

قطاع
اإلنتاج الحيواني

03

%24

قطاع
اإلنتاج النباتي

%4

04

قطاع الخدمات

30

التوزيع الجغرافي لمساهمات الهيئة في الشركات في الدول األعضاء

التوزيع الجغرافي

تتوزع مساهمات الهيئة في رؤوس أموال شركاتها على  12دولة من الدول األعضاء وفق الفرص
االستثمارية والميزات النسبية التي توافرت في حينها.

65.68%

6.74%

5.99%

4.79%

4.51%

12.29%

* الدول األخرى

* دولة الكويت ،دولة قطر ،المملكة المغربية ،الجمهورية التونسية ،سلطنة ُعمان ،الجمهورية اإلسالمية
الموريتانية ،الجمهورية العربية السورية.

31

نصيب الهيئة من األرباح الموزّ عة
من الشركات

32

نصيب الهيئة من األرباح الموزّ عة من الشركات
بلــغ نصيــب الهيئــة مــن األربــاح الموزعـــــــة مــن الشــركات فــي عــام  2018نحــو  4.5مليــون دوالر أمريكــي مــن
إجمالــي نصيبهــا مــن األربــاح المحققــة فــي تلــك الشــركات البالغــة نحــو  15.3مليــون دوالر أمريكــي ،حيــث قــررت
العديد من الشــركات الرابحة إعادة اســتثمار جزء من أرباحها لتمويل برامج التأهيل والتوســعة وتعزيز رأس مالها
التشــغيلي ،هــذا باإلضافــة إلــى األربــاح الرأســماليه الناتجــة عــن زيــادة القيمــة الســوقية ألصــول هــذه الشــركات.

األرباح (دوالر أمريكي)
2017

2018

شركة الفيوم لصناعة السكر

2,338,293

2,356,508

شركة روابي اإلمارات

1,315,821

805,872

798,940

648,286

0

324,731

الشركة األهلية للزيوت النباتية

266,254

253,953

برنامج تمويل التجارة العربية

43,483

70,445

0

37,108

شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي

111,105

20,847

الشركة العربية السودانية للبذور

36,958

13,749

شركة المزدانة للزراعة بدون حرث

0

7,026

94,038

0

الشركة العربية العراقية إلنتاج األلبان
شركة سكر كنانة

الشركة العربية السودانية للزيوت النباتية

شركة المرجى لتربية الماشية

5,004,892

اإلجمالي
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اإلجمالي

4,538,525

مساهمة الهيئة في زيادة رؤوس أموال الشركات
تدعــم الهيئــة شــركاتها بالمســاهمة فــي زيــادة رؤوس أموالهــا بغــرض تنفيــذ برامــج التأهيــل والتوســعة وتنـويــــع النشــاط وتوفيــر
رأس المــال التشــغيلي ،لالســتفادة مــن كامــل الطاقــات اإلنتاجيــة المتاحــة فــي هــذه الشــركات .وقــد وافــق مجلــس إدارة
الهيئــة فــي عــام  2018علــى المســاهمة فــي زيــادة رؤوس أمــوال الشــركات التاليــة:
الشركة العربية لألدوية المحدودة  -جمهورية السودان:
تمــت زيــادة رأس مــال الشــركة العربيــة لألدويــة المحــدودة بنحــو  4مليــون دوالر أمريكــي ،واكتتبــت الهيئــة فــي أســهم الزيــادة
ّ
ـدل مــن  %28.73ممــا مكــن الشــركة مــن إكمــال
فــي رأس المــال بنحــو  1.7مليــون دوالر لتصبــح نســبة مســاهمتها  %29.92بـ ً
مشــروعها وبدايــة اإلنتــاج التجــاري.
جمهورية السودان:
شركة سكّ ر النيل األبيض -
ّ
تمــت ِزيــادة رأس مــال شــركة ســكر النيــل األبيــض بنحــو  136مليــون دوالر أمريكــي لمقابلــة متطلبــات الخطــة المجــازة بواســطة
ّ
مجلــس إدارة الشــركة ،وســاهمت الهيئــة بنســبة حصتهــا الحاليــة  %14.38بنحــو  19.56مليــون دوالر أمريكــي.
الشركة العربية للخدمات الزراعية  -الجمهورية اإلسالمية الموريتانية:
تمــت زيــادة رأس مــال الشــركة العربيــة للخدمــات الزراعيــة بنحــو  144مليــون أوقيــة موريتانيــة تعــادل نحــو  4مليــون دوالر
ّ
أمريكــي لتمويــل جــزء مــن تكاليــف تنفيــذ المرحلــة األولــى مــن المشــروع الزراعــي بــدار البركــة.
زيادة رأس مال شركة المزدانة للزراعة بدون حرث  -جمهورية السودان:
وافقت الهيئة على المساهمة في زيادة رأس مال شركة المزدانة للزراعة بدون حرث بمساهمة عينية.

المساهمة في مشروعات جديدة
فــي إطــار تنفيــذ برنامــج العمليــات االســتثمارية للهيئــة لعــام 2018م ،وللمســاهمة فــي ســد الفجــوة الغذائيــة فــي الســلع
األساســية ،وافــق مجلــس إدارة الهيئــة علــى المســاهمة فــي مشــروعات اســتثمارية جديــدة ،وهــي:
مشروع إنتاج الدجاج الالحم  -مملكة البحرين:
يهــدف المشــروع إلــى إنتــاج الدجــاج الالحــم للمســاهمة فــي تغطيــة جــزء مــن الفجــوة فــي لحــوم الدواجــن فــي مملكــة البحريــن
ـنويا.
بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ نحــو  6.4ألــف طــن مــن لحــوم الدواجــن سـ ً
	-تبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع نحو  3.5مليون دينار بحريني ( 9.3مليون دوالر أمريكي).
	-تساهم الهيئة في المشروع بنحو  693.3ألف دينار بحريني ( 1.84مليون دوالر أمريكي) ،تمثل  %30من رأس مال المشروع.
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مشروع إنتاج الخضر بنظام الزراعة المائية (هيدروبونيك )-المملكة العربية السعودية:
ـنويا مــن الخضــر فــي مســاحة  10هكتــار كمرحلــة أولــى علــى أن تتــم
	-يهــدف المشــروع إلــى إنتــاج  2.5ألــف طــن سـ ً
زيــادة المســاحة إلــى  200هكتــار فــي المرحلــة الثانيــة للمســاهمة فــي ســد الفجــوة فــي الخضــر بالمملكــة العربيــة
الســعودية.
	-تبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع نحو  79.31مليون ريال سعودي ( 21.15مليون دوالر أمريكي).
	-تســاهم الهيئــة فــي المشــروع بنحــو  20.36مليــون ريــال ســعودي ( 5.43مليــون دوالر أمريكــي) ،تمثــل  %45مــن رأس
مال المشــروع.
صندوق التنمية الزراعي العالمي ( - )Globeجمهورية السودان:
	-يهــدف الصنــدوق إلنشــاء محفظــة اســتثمارية إلنتــاج محاصيــل الحبــوب والبقوليــات فــي مســاحة  100ألــف فــدان في
الشــركة العربيــة الســودانية للزراعــة بالنيــل األزرق /أقــدي ،وتصديــر منتجاتــه بصــورة رئيســة لتحقيــق عوائــد مجزيــة.
	-يبلــغ رأس مــال الصنــدوق  40مليــون دوالر امريكــي تســاهم الهيئــة فيــه بنحــو  8مليــون دوالر أمريكــي ،تمثــل %20
مــن رأس مالــه.
صندوق الصادرات الزراعية (:)MENA
	-يهــدف الصنــدوق إلــى االســتثمار فــي شــركات قائمــة ومشــروعات جديــدة بهــدف تصديــر المنتجــات الزراعيــة ،مثــل:
زيــت الزيتــون ،والتمــور ،واللــوز وأســماك التونــة ،ويســتهدف بصــورة عامــة دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
( )MENAذات الميــزة التنافســية التــي يتوقــع أن تســاهم صادراتهــا فــي تعزيــز األمــن الغذائــي العربــي.
	-يبلــغ رأس مــال الصنــدوق  300مليــون دوالر أمريكــي تســاهم الهيئــة فيــه بنحــو  40مليــون دوالر أمريكــي تمثــل
 %13.33مــن رأس مالــه.
مشروع توسعة شركة (ميدل ايست) للقاحات البيطرية (-ميفاك) /جمهورية مصر العربية:
	-تقوم الشركة بإنتاج اللقاحات واألمصال البيطرية ،بطاقة إنتاجية تبلغ نحو  53.6مليون جرعة فى السنة.
	-تساهم الهيئة في المشروع بنسبة  %10.25من رأس مال الشركة بهدف توسعة الشركة.
مشروع السنابل العربية-الجمهورية الجزائرية:
	-يهــدف المشــروع إلــى إنتــاج الحبــوب واألعــاف فــي مســاحة تبلــغ نحــو  7آالف هكتــار بواليــة تيــارت بالجمهوريــة
الجزائريــة.
	-تســاهم الهيئــة فــي المشــروع بنحــو  20مليــون دينــار جزائــري ( 168ألــف دوالر أمريكــي) ،تمثــل  %40مــن رأس
المــال المبدئــي للمشــروع علــى أن يخصــص مبلــغ مســاهمة الهيئــة إلعــداد دراســة الجــدوى الفنيــة والماليــة للشــركة،
ـاء علــى نتائــج دراســة الجــدوى.
وســيتم تحديــد رأس المــال النهائــي للمشــروع بنـ ً
مصنع النشا والجلوكوز – جمهورية السودان:
	-وافقــت الهيئــة علــى فصــل مصنــع النشــا والجلوكــوز عــن الشــركة العربيــة لإلنتــاج والتصنيــع الزراعــي وتســجيله كاســم
عمــل مملــوك بالكامــل للهيئــة وتخفيــض قيمــة قــروض الهيئــة علــى الشــركة بمبلــغ  12.7مليــون دوالر.
	-يهــدف المصنــع إلنتــاج النشــا والجلوكــوز كمنتــج رئيســي بطاقــة طحــن  150طــن ذرة فــي اليــوم باإلضافــة إلــى إنتــاج
األعــاف كمنتــج ثانــوي ،وإنشــاء مــزارع إلنتــاج الحبــوب ومحاصيــل األعــاف بهــدف تغطيــة احتياجــات الســوق المحلــي
وتصديــر الفائــض.
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معالجة متبقي قروض الهيئة على بعض الشركات
في سبيل معالجة أوضاع الشركات التي تساهم فيها الهيئة وافق مجلس إدارة الهيئة على تحويل متبقي قروض
الهيئة واألرباح المستحقة على كل من :
الشركة العربية السودانية للزيوت النباتية
الشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل األزرق
الشركة انتاج وتصنيع الدجاج العربي
إلــى المســاهمة فــي رأس مــال الشــركات المذكــورة مقابــل إصــدار تلــك الشــركات ألســهم تشــارك فــي األربــاح ،وقابلــة
للتحويــل ألســهم عاديــة.
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متابعة أداء الشركات
تعمــل الهيئــة علــى متابعــة وتقييــم أداء الشــركات التــي تســاهم فيهــا بصــورة مســتمرة؛ للتأكــد مــن تحقيقهــا ألهدافهــا،
واتخــاذ الخطــوات الالزمــة إلصالحهــا ،وتطويــر أوضاعهــا ،وذلــك مــن خــال تزويــد ممثليهــا فــي مجالــس إدارات الشــركات
وجمعياتهــا العموميــة بتقاريــر تفصيليــة تشــمل تقديــم البيانــات والتحاليــل واالقتراحــات ،وإبــداء المالحظــات والتوصيــات
حــول موضوعــات اجتماعــات مجالــس إدارات الشــركات وجمعياتهــا العموميــة؛ لمســاعدتهم فــي اتخــاذ القــرارات المناســبة
أيضــا علــى خلــق قنــوات اتصــال دائمــة مــع الشــركات يتــم مــن خاللها تبــادل اآلراء واألفكار حول جميــع الموضوعات
وتعمــل ً
المتعلقــة بعملهــا.
مقابلة الجهات المختصة لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات:
	-فــي إطــار الجهــود المتصلــة بتطويــر أداء نشــاط االســتثمار الزراعــي للهيئــة وترقيتــه فــي الــدول األعضــاء ،بذلــت الهيئــة
ـودا متواصلــة لتذليــل الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه االســتثمار الزراعــي والغذائــي فــي الــدول العربيــة مــن
جهـ ً
خــال التنســيق مــع حكومــات الــدول العربيــة مــن أجــل تطويــر التشــريعات والقوانيــن والسياســات بمــا يســاهم فــي
تهيئــة المنــاخ االســتثماري الزراعــي العربــي.
	-قامــت إدارة الهـيـــئة مــن هــذا المنطلــق بزيــــارات ميدانيــة إلــى بعــض الــدول األعضــاء ،شــملت مقابلــة الــوزراء وكبــار
المسؤوليــــن والمختصــــين بالـــوزارات والجهات المعــــنية ،وهــــدفت إلى استعراض المشكالت والعقبات التي تواجه
شـــركات الهيئــة ،والعمـــل علــى تذليلـــها بمـــا يساعــــد علــى دعــم تلــك الشــــركات وتطويــر أدائهــا وانطالقهــا نحــو
أهدافهــا المنشــودة ،وأســفرت هــذه الزيــارات عــن معالجــة معظــم التحديــات التـــي كانــت تواجــــه استثــــمارات الهيئــة،
ومــا زالــت الجهــود متواصلــة لمعالجــة بقيــة التحديــات.
الميدانية للشركات:
الزيارات
ّ
	-درجــت إدارة الهيئــة علــى إرســال فــرق عمــل ميدانيــة إلــى الشــركات التــي تســاهم فيهــا وتتكــون هــذه الفــرق مــن
منســوبيها أو مــن خبــراء خارجييــن ،بهــــدف الوقــــوف علـــى حقيقــة أوضــاع الشــركات اإلنتاجيــة والتســويقية واإلداريــة،
والتشــاور مــع اإلدارات التنفيذيــة بشــأن تطويــر أدائهــا وتذليــل المشــاكل والتحديــات التــي تواجههــا ،وقــد توصلــت
هــذه الفــرق إلــى توصيــات ُقدمــت إلدارات الشــركات المعنيــة وســاعدت فــي تطويــر أدائهــا.
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اآلثار االقتصادية لشركات الهيئة

األساسية.
الغذائية
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األساسية:
الغذائية
المساهمة في توفير السلع
ّ
ّ
تعمل الشركات التي تساهم فيها الهيئة على توفير السلع الغذائية األساسية:
(الحبوب ،والسكر ،واأللبان ،واللحوم ،والزيوت) وعلى سبيل المثال:
ـإن الشــركة العربيــة الســودانية للبــذور تنتــج  %60مــن إنتــاج البــذور المحســنة فــي جمهوريــة الســودان ،وتنتــج شــركات
فـ ّ
الســكر التــي تســاهم فيهــا الهيئــة نحــو  %50مــن إجمالــي إنتــاج الســكر فــي جمهوريــة الســودان ،ونحــو  %8مــن إنتــاج
الســكر فــي جمهوريــة مصــر العربيــة ،وتوفــر الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة أكثــر مــن  %33مــن األلبــان والعصائــر
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ونحــو  %28مــن لحــوم الدواجــن فــي ســلطنة ُعمــان ،وأكثــر مــن  %33مــن لحــوم
الدواجــن الطازجــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ونحــو  %9مــن لحــوم الدواجــن فــي المملكة العربية الســعودية،
ونحــو  %5مــن لحــوم الدواجــن ،ونحــو  %13مــن الزيــوت فــي جمهوريــة الســودان.
الدخول في تعاقدات مع المنتجين:
تعاقــد عــدد مــن الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة مــع صغــار المزارعيــن والمنتجيــن ،بهــدف تكملــة سلســلة اإلنتــاج،
وقدمــت هــذه الشــركات العديــد مــن الخدمــات لصغــار المزارعيــن ،بتوفيــر مدخــات اإلنتــاج ،وتقديــم خدمــات اإلشــراف
الفنــي واإلرشــاد الزراعــي ،وبمــا يعــزز القــدرة اإلنتاجيــة والتنافســية ،ومنهــا  -علــى ســبيل المثــال مــا يأتــي:
	-شــركة الفيــوم لصناعــة الســكر فــي جمهوريــة مصــر العربيــة :تتعاقــد مــع نحــو  72ألــف مــزارع؛ لتزويــد الشــركة بنحــو
 1.3مليــون طــن مــن بنجــر الســكر.
	-الشــركة التعاونيــة العربيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية :تتعاقــد مــع صغــار المربيــن البالــغ عددهــم نحــو 36
مربــي دجــاج؛ لتزويــد الشــركة بنحــو أكثــر مــن  30مليــون طائــر فــي عــام 2018م وفــي هــذا اإلطــار ،قامــت الهيئــة
بتوقيــع مذكــرة تفاهــم لتطبيــق تجربــة الشــركة التعاونيــة العربيــة مــع الجمعيــات األخــرى فــي المملكــة العربيــة
الســعودية.
ـركات خاصـ ٍـة تعمــل
مزارعــا و  5شـ ٍ
	-الشــركة العربيــة الســودانية للبــذور فــي جمهوريــة الســودان :تتعاقــد مــع نحــو 92
ً
فــي مجــال البــذور والتقــاوي؛ لتزويــد الشــركة بنحــو  6.6آالف طــن مــن البــذور والتقــاوي المختلفــة.
مزارعــا؛ لزراعــة القمــح فــي
	-الشــركة العربيــة العراقيــة إلنتــاج األلبــان فــي جمهوريــة العــراق :تتعاقــد مــع نحــو 40
ً
مشــروعها الزراعــي فــي مســاحة تبلــغ  4.4آالف فــدان.
	-الشــركة العربيــة الســودانية للزراعــة بالنيــل األزرق فــي جمهوريــة الســودان :دخلــت فــي شــراكات تعاقديــة مــع عــدد
مــن الشــركات لزيــادة منتجاتهــا وتنويعهــا.
	-شــركة المزدانــة للزراعــة بــدون حــرث فــي جمهوريــة الســودان :تقــدم خدمــات تحضيــر األرض والزراعــة ونثــر األســمدة
والمبيــدات والحصــاد لصغــار المزارعيــن ،فــي مســاحة تزيــد عــن  81ألــف فــدان فــي القطــاع المــروي والمطــري،
مزارعــا.
وبلــغ عــدد المزارعيــن المســتفيدين مــن خدمــات الشــركة نحــو 150
ً
	-شــركة منافــذ الحبــوب فــي المملكــة المغربيــة :تتعامــل مــع نحــو  100مــزارع لتزويــد الشــركة باحتياجاتهــا المحليــة
مــن القمــح.
	-الشــركة العربيــة للخدمــات الزراعيــة فــي الجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة :تقــدم خدماتهــا لنحــو  212مــزارع فــي
مســاحة تبلــغ نحــو  17.9ألــف فــدان.
مزارعــا مــن منتجــي الفواكــه ،ومــن المخطــط
	-شــركة ضيعــة يوســف فــي المملكــة المغربيــة :تتعاقــد مــع نحــو 45
ً
أن يصــل العــدد إلــى نحــو  1200مــزارع.
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البينية:
العربية
تنمية التجارة
ّ
ّ
	-قامــت الهيئــة بالمســاهمة فــي شــركة ضيعــة يوســف فــي المملكــة المغربيــة؛ لتعمــل فــي إنتــاج الخضــراوات والفواكــه
وفرزهــا وتدريجهــا وتخزينهــا وتعبئتهــا وتصنيعهــا وتصديرهــا إلــى الــدول العربيــة لالســتفادة مــن الفائــض فــي الخضــروات
والفواكــه المتوفــرة فــي المملكــة المغربيــة؛ ولتنشــيط تجــارة المنتجــات الزراعيــة بيــن الــدول العربيــة ،كمــا وافقــت الهيئــة
علــى المســاهمة فــي مشــروع مماثــل فــي الجمهوريــة التونســية.
	-قامــت الهيئــة بتأســيس الشــركة العربيــة الموريتانيــة لألســماك فــي الجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة التــي تهــدف إلــى
ـنويا؛ لتصديرهــا إلــى الــدول العربيــة.
صيــد األســماك وتخزينهــا وتصنيعهــا وتصديرهــا بطاقــة تبلــغ  65ألــف طــن سـ ً
	-قامــت الهيئــة بتأســيس العديــد مــن المشــاريع التــي تهــدف إلــى المســاهمة فــي ســد الفجــوة الغذائيــة مــن اللحــوم
الحمــراء فــي بعــض الــدول العربيــة ،مثــل :مشــروع الباقيــر للحــوم الحمــراء فــي جمهوريــة الســودان ،وشــركة البشــائر للحــوم
فــي ســلطنة عمــان ،ومشــروع اللحــوم الحمــراء فــي الجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة عــن طريــق إقامــة مشــاريع متكاملة
ـنويا.
إلنتــاج اللحــوم الحمــراء وتصنيعهــا وتســويقها وتصديرهــا بطاقــة إجماليــة تبلــغ  67.7ألــف طــن مــن اللحــوم سـ ً
	-قــررت الهيئــة المســاهمة فــي صنــدوق التنميــة الزراعــي العالمــي( )Globeفــي جمهوريــة الســودان الــذي يهــدف إلنشــاء
محفظــة اســتثمارية إلنتــاج الحبــوب ،البقوليــات والحبــوب الزيتيــة وتصديــر منتجاتــه خــارج الســودان بصــورة رئيســة.
	-قــررت الهيئــة المســاهمة فــي صنــدوق الصــادرات الزراعيــة الــذي يهــدف إلــى الدخــول فــي شــركات قائمــة ومشــروعات
جديــدة بهــدف تصديــر المنتجــات الزراعيــة ،مثــل :زيــت الزيتــون ،والتمــور ،واللــوز وأســماك التونــة ،ويســتهدف الصنــدوق
بصــورة عامــة دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ( )MENAوبعــض الــدول اإلفريقيــة األخــرى ذات الميــزة التنافســية
التــي يتوقــع أن تســاهم صادراتهــا فــي تعزيــز األمــن الغذائــي فــي الوطــن العربــي.
	-ســاهمت الهيئــة فــي برنامــج تمويــل التجــارة الــذي يهــدف إلــى اإلســهام فــي تنميــة التجــارة العربيــة البينيــة مــن خــال توفير
التمويــل الــازم ألنشــطة التجــارة العربيــة ،ويحــرص البرنامــج علــى التعــاون والتنســيق مــع مؤسســات التمويــل والضمــان
المحليــة واإلقليميــة ؛ لتوفيــر الغطــاء التأمينــي الــازم للمبــادالت التجاريــة بيــن الــدول العربيــة.
	-ســاهمت الهيئــة فــي المؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار وائتمــان الصــادرات “ضمــان” التــي تهــدف إلــى تشــجيع انتقــال
األمــوال العربيــة واألجنبيــة إلــى داخــل الــدول العربيــة ،وتعمــل المؤسســة علــى تعزيــز الصــادرات العربيــة ودعمهــا وتشــجيع
تدفــق االســتثمارات العربيــة واألجنبيــة المباشــرة إلــى الــدول العربيــة.
المسؤولية االجتماعية لشركات الهيئة:
مهمــا فــي جانــب المســؤولية االجتماعيــة فــي مناطــق المشــروعات
دورا
ً
تلعــب الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة ً
التــي تســاهم فيهــا والمناطــق المتاخمــة لهــا ،وتقــدم العديــد مــن الخدمــات ،منهــا:
	-توفيــر بعــض الدعــم للخدمــات األساســية مــن طــرق وكهربــاء فــي مناطــق المشــروعات ،مثــل :مشــروع شــركة أصــول
للدواجــن ،ومشــروع البشــائر للحــوم فــي ســلطنة ُعمــان.
	-دعــم المرافــق الصحيــة والتعليــم ،إلــى جانــب دعــم القــرى ودور العبــادة والمــدارس ،مثــل :شــركة ســكر كنانــة فــي جمهورية
الســودان ،الحائــزة علــى جائــزة المســؤولية االجتماعيــة القوميــة ،كمــا قامــت شــركة الفيــوم لصناعــة الســكر فــي جمهوريــة
مصــر العربيــة بالتبــرع بمســاحة نصــف فــدان لصالــح إنشــاء مدرســة شــركة ســكر الفيــوم لخدمــة أبنــاء العامليــن والمناطــق
المحيطــة بهــا.
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	-تخصــص بعــض الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة مبالــغ مــن صافــي األربــاح المحققــة لصرفهــا فــي األعمــال الخدميــة
والخيريــة فــي المناطــق التــي تعمــل فيهــا ،مثــل :شــركة الفيــوم لصناعــة الســكر فــي جمهوريــة مصــر العربيــة ،والشــركة
األهليــة للزيــوت النباتيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية والشــركة العمانيــة األوروبيــة فــي ســلطنة عمــان.
	-إقامــة األنشــطة والبرامــج الترفيهيــة لألطفــال وأســرهم ،ودعــم ذوي االحتياجــات الخاصــة ،مثــل :شــركة روابــي اإلمــارات
موظفــا مــن فئــة
ً
التــي دخلــت فــي شــراكة مــع بنــك الطعــام اإلماراتــي ،كمــا قامــت الشــركة بتنســيق رحلــة ُعمــرة لـــ 21
العمــال بالتعــاون مــع جمعيــة دار البــر.
توفير فرص العمل:
وفرتها هذه الشركات
توفر الشركات التي تساهم فيـــها الهيئـــة فرص عمــــل مباشــــرة وغيــــر مباشــــرة ،وقد بلغت الفرص التي ّ
مــا يزيــد علــى  115ألــف فرصــة عمــل ،منهــــا نحـــو  18ألــــف فرصــة مباشــــرة فــي مختلـــف المجــاالت ،ونحــو  97ألــف فرصــة عمــل
غيــر مباشــرة.
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ثانيا :نشاط البرامج
ً
والتطبيقية
اإلنمائية
ّ
ّ
والدراسات
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فــي إطــار اســتراتيجية الهيئــة التــي تهــدف إلــى التكامــل بيــن النشــاطين اإلنمائــي واالســتثماري فــي مجــال تعزيــز األمــن
الغذائــي إضافــة إلــى دعــم توجهــات الهيئــة للتركيــز علــى عنصــر المســؤولية االجتماعيــة فــي مشــاريعها االســتثمارية ،فقــد
ـددا مــن األنشــطة والبرامــج اإلنمائيــة فــي الــدول األعضــاء ،مــع التركيــز علــى الشــرائح الفقيــرة بهــدف تطويــر
نفــذت الهيئــة عـ ً
قدراتهــا اإلنتاجيــة ومدهــا بوســائل اإلنتــاج ،ومســاعدتها علــى تلبيــة احتياجاتهــا التنمويــة األساســية وتقليــل حــدة الفقــر إضافــة
إلــى تحســين مســتواها المعيشــي.
كذلــك تواصلــت جهــود الهيئــة خــال عــام  2018لتلبيــة متطلبــات التنميــة الزراعيــة المســتدامة عبــر تنفيــذ البرامــج البحثيــة
التطبيقيــة ونقــل التقانــات الزراعيــة الحديثــة للمزارعيــن ،مســتهدفة بذلــك االرتقــاء باإلنتــاج واإلنتاجيــة فــي ســبيل المســاهمة
فــي تعزيــز األمــن الغذائــي العربــي علــى أســس علميــة رصينــة.

البرامج اإلنمائية
برنامجــا ،وبلــغ عــدد ُ
األســر المســتفيدة مــن البرامــج اإلنمائيــة
بلــغ عــدد البرامــج اإلنمائيــة المنفــذة فــي الــدول العربيــة 14
ً
للعــام  )7,243( 2018أســرة يمثلــون نحــو  35,885فــرد ،وتقــدر المســاحة المزروعــة فــي إطــار البرامــج اإلنمائيــة عــام 2018
بأكثــر مــن  16ألــف فــدان .فــي مــا يأتــي توزيــع البرامــج وفــق الــدول المســتفيدة:

جمهورية السودان
ّ
•فــي عــام  2018نفــذت الهيئــة  10برامــج إنمائيــة هدفــت إلــى دعــم صغــار المزارعيــن والمنتجيــن والمرأة الريفية وأنشــطة
توفيــر المياه.
ـردا) ،حيــث اســتفاد 1,804
•بلــغ إجمالــي األســر المســتفيدة مــن البرامــج فــي الســودان  5,082أســرة (نحــو  25,410فـ ً
ـردا) 3,200 ،اســرة
أســرة (نحــو  9,020آالف فــرد) مــن النشــاط النباتــي 78 ،أســرة فــي مجــال اإلنتــاج الحيوانــي (نحــو 390فـ ً
ـردا) مــن برنامــج النشــاط المجتمعــي.
نحــو ( 16,000فـ ً
•تتلخــص فكــرة البرامــج اإلنمائيــة فــي تطويــر القطــاع الزراعــي بشــقيه :الحيوانــي ،والنباتــي .واالســتفادة القصــوى مــن
المــوارد الطبيعــة المتاحــة والمتوفــرة فــي المناطــق الواعــدة مــن خــال توجيــه خطــوط ائتمــان متخصصــة وميســرة
لخدمــة هــذا القطــاع ،وللنتائــج اإليجابيــة المتحققــة مــن البرنامــج تمكنــت الهيئــة مــن اســتقطاب عــدد مــن البنــوك
التجاريــة للدخــول معهــا فــي مشــاركات لتمويــل صغــار المزارعيــن لتحقيــق األهــداف التاليــة:
.1
.2
.3
.4

1المساهمة في تعزيز األمن الغذائي العربي.
2تعزيز مقدرة صغار المزارعين والمنتجين على تحسين مستواهم المعيشي.
3تحقيق هوامش أرباح جيدة لصغار المنتجين.
4المساهمة في زيادة عمل المؤسسات المجتمعية وتنشيطه (روابط وجمعيات واتحادات زراعية).
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تتضمن البرامج اإلنمائية المنفذة في السودان األنشطة اآلتية:
النشاط الزراعي  :يتضمن النشاط الزراعي في السودان زراعة محاصيل الذرة ،الفول السوداني ،والقمح ،والدخن ،والسمسم.

الوالية

الجزيرة

شمال وجنوب
كردفان

المنطقة

العروة

المحصول

المساحة
( فدان )

عدد األسر

عدد
المستفيدين

قبوجة

صيفية

فول سوداني

2900

322

1610

قبوجة

شتوية

قمح

2650

294

1470

الماطوري

صيفية

فول سوداني

1450

161

805

الماطوري

شتوية

قمح

1400

155

775

الشوال

صيفية

فول سوداني

605

87

435

الشوال

شتوية

قمح

770

85

425

سرحان

شتوية

قمح

1000

250

1250

شيكان  /القوز

صيفية

ذرة  -سمسم  -دخن
فول سوداني

4500

450

2250

15,275

1,804

9,020

اإلجمالي

عملية تطبيق المبيد على محصول القمح  -منطقة ُسرحان
والية الجزيرة  /السودان

محصول الفول السوداني منطقةالماطوري
والية الجزيرة /السودان

إنتاج تقاوي الذرة بجنوب كردفان-السودان

تمهيدا لزراعة القمح  -منطقة ُسرحان
عملية تحضير األرض
ً
والية الجزيرة  /السودان
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نشاط اإلنتاج الحيواني:

فــردا مــن الرعــاة بمنطقــة (قبوجــة) لدعــم قطــاع (اإلنتــاج
•اســتهدف البرنامــج ( )78أســرة نحــو ()390
ً
الحيوانــي) وتطويــره مــن خــال االســتفادة القصــوى مــن المــوارد الطبيعيــة المتاحــة والمتوفــرة ،حيــث تــم
قطيعــا مــن الضــأن.
تصميــم برنامــج نموذجــي اســتهدف تمليــك الرعــاة
ً
علمــا أن حجــم القطيــع زاد بنســبة %51
رأســا مــن الضــأن اعتبـ ًـارا مــن يونيــو ً ،2018
•بــدأ القطيــع بعــدد (ً )650
رأســا) بنهايــة نوفمبــر .2018
(نحــو ً 337

النشاط المجتعي:
•فــي إطــار ســعى الهيئــة لخلــق شــراكات فاعلــة مــع المنظمــات العاملــة فــي مجــال تنميــة المجتمعــات الريفيــة وقعــت الهيئــة
اتفاقيــة إطاريــة مــع منظمــة الســقيا الخيريــة .تقــوم المنظمــة بموجبهــا بــإدارة وحــدة حفــر اآلبــار التابعــة للهيئــة المخصصــة لحفر
اآلبــار فــي المناطــق الريفيــة بأســعار مناســبة لتقديــم خدمــة لهــذه المناطــق ،باإلضافــة إلــى تعبئــة مــوارد لتمويــل هــذا النشــاط.
•تــم حفــر ( )6آبــار فــي عــام  2018فــي واليــات الســودان التــي تعانــي مــن شــح فــي ميــاه الشــرب منهــا ( )5آبــار فــي واليــة شــمال
كردفــان ،وبئــر واحــدة فــي واليــة النيــل األبيــض ممــا كان لــه األثــر الفاعــل فــي اســتقرار تجمعــات المزارعيــن بهــذه المناطــق.
ويقــدر العــدد الــذي اســتفاد مــن البرنامــج ( )3200أســرة يمثلــون نحــو ( )16000فــرد ،باإلضافــة لتوفيــر ميــاه الشــرب للحيوانــات.
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جمهورية القمر المتحدة
•اكتمل مشروع قوارب الصيد الممول من الهيئة لدعم صغار الصيادين بجمهورية القمر المتحدة في نوفمبر .2018
فــردا ،وحقــق المشــروع أهدافــه فــي تحســين األوضــاع
•اســتفاد مــن المشــروع ( )10مــن صغــار الصياديــن يمثلــون 50
ً
المعيشــية لشــريحة صغــار الصياديــن ،والمســاهمة فــي تحقيــق األمــن الغذائــي.

الموريتانية
اإلسالمية
الجمهورية
ّ
ّ
ّ
•منحــت الهيئــة خــط تمويــل بمبلــغ  2مليــون دوالر أمريكــي فــي  2017لشــبكة الصناديــق الشــعبية لالدخار والقــرض بموريتانيا
لتنفيــذ برامــج إنمائيــة لصغــار المزارعيــن ،عــن طريــق تقديم قــروض دوارة.
•تعتبــر النشــاطات المنفــذة نشــاطات مســتمرة حيــث يمتــد المشــروع لفتــرة  4أعــوام 2020-2017متضمنــة فتــرة ســماح
لمــدة عــام.
فردا.
•استفاد من الخط  1,571أسرة يمثلون ً 5,314
•إضافــة إلــى ذلــك قدمــت الهيئــة تمويـ ًـا لزراعــة المحاصيــل البســتانية مــن خضــر وفواكــه ،ومشــاريع تربيــة الحيــوان ،ومشــروع
زراعــة األعــاف المرويــة فــي مســاحة  15هكتــار ،ومشــروع الخضــر المرويــة فــي مســاحة  10هكتــارات اســتفاد منهــا 250
ـردا.
أســرة يمثلــون  750فـ ً

46

الهاشمية
األردنية
المملكة
ّ
ّ
•تـ ّـم منــح خــط تمويــل مــن الهيئــة لمؤسســة اإلقــراض الزراعــي األردنيــة بمبلــغ  2مليــون دوالر أمريكــي .مــدة المشــروع 6
أعــوام متضمنــة فتــرة ســماح لمــدة عــام.
ـردا موزعيــن علــى
•يعتبــر المشــروع نشـ ً
ـتمرا للفتــرة  2021-2016واســتهدف المشــروع  330أســرة يمثلــون  1650فـ ً
ـاطا مسـ ً
موقعــا بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية.
12
ً
•بلغت نسبة السداد على المبالغ المستحقة حتى ديسمبر  2018نسبة .%100

مشروعات دعم الشعب الفلسطيني:
•تنقسم مشاريع دعم الشعب الفلسطيني إلى قسمين:
	-مشــاريع مســتمرة  2018-2016بتكلفــة قدرهــا  8.1مليــون دوالر أمريكــي .تــم الصــرف عليهــا بنســبة  ،%51وتشــمل
مشــاريع تنمويــة متكاملــة لمنطقــة مــرج صانــور ومشــروع حصــاد الميــاه فــي منطقــة الخليــل  -جنيــن وأريحــا ومشــروع
االســتزراع الســمكي بالضفــة الغربيــة.
	-مشــاريع مقدمــة خــال عــام  2018بتكلفــة قدرهــا  3مالييــن دوالر أمريكــي وتــم الصــرف عليهــا بنســبة  ،%30وتشــمل
مشــروع التمكيــن االقتصــادي للمهندســين الزراعييــن ومشــروع تطويــر األراضــي المصنفــة (ج) بدولــة فلســطين.
•وافقــت الهيئــة فــي أكتوبــر  2018علــى تمويــل مشــروع حــوض أصــان لتجميــع الميــاه ،ومشــروع حفــر آبــار مياه الشــرب بمنطقة
جباليــا بتكلفــة قدرهــا  2مليــون دوالر أمريكي.
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التطبيقية
البحوث الزراعية
ّ
نفــذت الهيئــة خــال عــام  )19( 2018تجربــة بحثيــة تطبيقيــة الختبــار أصنــاف مــن محاصيــل الحقــل ،إضافــة إلــى نشــاط تأهيــل الكــوادر
الزراعيــة وتدريبهــا علــى النحــو اآلتــي:

جمهورية السودان
ّ
نفــذت الهيئــة فــي جمهوريــة الســودان خــال عــام  )7( 2018تجــارب بحثيــة تطبيقيــة الختبــار أصنــاف مــن محاصيــل الحقــل علــى النحــو
اآلتي:

تجربة زراعة الذرة الشامية في األراضي ذات الملوحة العالية:
ـتمرارا للجهــود الممتــدة لثالثــة أعــوام علــى التوالــي ،باشــرت الهيئــة تنفيــذ تجربــة بحثيــة تطبيقيــة الختبــار أصنــاف مــن محصــول
اسـ
ً
الــذرة الشــامية فــي أراضــي الشــركة العربيــة لإلنتــاج والتصنيــع الزراعــي – وحــدة األلبــان فــي الباقيــر ،اســتهدفت خاللهــا زراعــة
محصــول الــذرة الشــامية فــي األراضــي ذات الملوحــة العاليــة فــي العــروة الشــتوية للموســم  2018-2017علــى مســاحة  200فــدان.
إيجابــا علــى
تمــت معالجــة التربــة بإضافــة بعــض المحســنات مثــل الجبــص ،وســماد الــداب ،ومخلفــات الدواجــن ،األمــر الــذي انعكــس
ً
نمــو النبــات وإنتاجيتــه.

النتائج:
تفوقــا فــي النمــو الخضــري واإلنتاجيــة ،حيــث بلغــت نحــو  1.5طــن /فــدان .ممــا يشــير إلــى إمكانيــة زراعــة الــذرة
ً
أظهــرت النتائــج
الشــامية فــي األراضــي ذات الملوحــة العاليــة بعــد معالجــة التربــة بالطــرق الصحيحــة.

التأثير اإليجابي الستصالح التربة ذات الملوحة العالية
على النمو الخضري لمحصول الذرة الشامية
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البرسيم صنف ()Gold

تجارب زراعة أصناف من المحاصيل العلفية:
ـتمرارا لجهودهــا فــي توطيــن المحاصيــل العلفيــة فــي جمهوريــة الســودان قامــت الهيئــة بتنفيــذ ( )3تجــارب حقليــة فــي الموســم
اسـ
ً
الشــتوي  2018-2017علــى مســاحة  3فــدان فــي موقــع الشــركة العربيــة لإلنتــاج والتصنيــع الزراعــي _ الباقيــر _ تــم خاللهــا اختبــار
زراعــة أصنــاف جديــدة مختلفــة مــن األعــاف ،مثــل :الالريــدو ،والبونيكــم ،والبرســيم فــي األراضــي ذات الملوحــة العاليــة.
استهدفت التجارب تقييم أداء المحاصيل المزروعة في التربة ذات الملوحة العالية بعد استصالحها.

النتائج:
أظهرت النتائج اآلتي:
اإلنتاجيــة العاليــة للبرســيم (صنــف  ،)Goldحيــث بلغــت إنتاجيتــه نحــو  2.5طــن /فــدان ،بزيــادة تبلــغ نحــو ضعــف إنتاجيــة األصنــاف
المحليــة األخــرى.
أوضحــت المؤشــرات األوليــة لعلــف الالريــدو نتائــج مبشــرة ممــا يــدل علــى تحمــل علــف الالريــدو لظــروف الزراعــة فــي األراضــي
الملحيــة بالســودان.
لــم يحقــق علــف البونيكــم النتائــج المتوقعــة ،ممــا يتطلــب إعــادة التجربــة مــرة أخــرى فــي العــروة الشــتوية للتأكــد مــن الظــروف التــي
تمــت فيهــا زراعــة المحصــول ،بجانــب تجربــة زراعتــه فــي العــروة الصيفيــة للمقارنــة.

االستنتاج:
شتاء تحت ظروف السودان.
إمكانية زراعة البرسيم  Goldوالالريدو في األراضي ذات الملوحة العالية
ً
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الفاصوليا البرازيلية

تجارب زراعة أصناف من المحاصيل البقولية:
نفــذت الهيئــة ( )3تجــارب بحثيــة تطبيقيــة فــي الموســم الشــتوي  2018 – 2017علــى مســاحة  24فدانً ــا فــي موقــع الشــركة
العربيــة لإلنتــاج والتصنيــع الزراعــي _ الباقيــر _ تــم خاللهــا زراعــة أصنــاف مــن محاصيــل المــاش ( ،)Mung Beanوالعدســية المحســنة،
والفاصوليــا البرازيليــة.

الهدف:
توطيــن زراعــة أصنــاف بعــض المحاصيــل البقوليــة فــي األراضــي ذات الملوحــة العاليــة فــي الســودان مــن خــال زراعــة أصنــاف مختلفــة
مــن المحاصيــل البقوليــة ومشــاهدة أدائهــا وإنتاجيتهــا تحــت ظــروف التربــة ذات الملوحــة العاليــة المعالجــة.

االستنتاج:
إمكانيــة زراعــة محاصيــل المــاش ،والعدســية ،والفاصوليــا البرازيليــة فــي األراضــي ذات الملوحــة العاليــة تحــت الظــروف المناخيــة فــي
السودان.

الماش Mung Bean

العدسية المحسنة
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آلة حازمة الذرة الشامية

برنامج تدريب الخريجين الزراعيين إنتاج سيالج الذرة الشامية وتصنيعها:
ـتمرارا لنهــج الهيئــة فــي تأهيــل قــدرات الكــوادر الزراعيــة العربيــة وزيادتهــا مــن خــال برنامــج تدريــب الخريجيــن الزراعييــن نفــذت
اسـ
ً
متخصصــا فــي مجــال زراعــة الســيالج وتصنيعــه مــن الــذرة الشــامية.
تدريبيــا
برنامجــا
خــال عــام 2018
ً
ً
ً
عــددا مــن خريجــي الكليــات والمعاهــد الزراعيــة بالســودان فــي عــدد مــن التخصصــات الزراعيــة فــي مجــال
اســتهدف البرنامــج
ً
المحاصيــل الحقليــة ،والهندســة الزراعيــة ،والتربــة ،واشــتمل البرنامــج التدريبــي علــى تفاصيــل زراعــة الــذرة الشــامية وتصنيــع الســيالج
والتعــرف علــى تشــغيل المعــدات واآلالت المســتخدمة وطريقــة معايرتهــا وصيانتهــا.

النتائج:

اكتسب المتدربون مهارات تصنيع علف السيالج من محصول الذرة الشامية.

آلة قطع الذرة الشامية
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جمهورية القمر المتحدة
ّ
نفــذت الهيئــة خــال عــام  )12( 2018تجربــة بحثيــة تطبيقيــة؛ الختبــار أصنــاف مــن محاصيــل الحقــل والخضــر واإلكثــار النســيجي،
باإلضافــة إلــى برامــج تدريبيــة لتأهيــل الكــوادر الزراعيــة وتدريبهــا علــى النحــو اآلتــي:

محطة بحوث بنداسمليني:
تم استحداثها عام  ،2006وتهدف إلى ما يأتي:
محطة بحثية إرشادية تنموية مساحتها 25
هكتاراّ .
ً
.1
.2
.3
.4

1تطوير القطاع الزراعي وتنمية قدرات المزارعين في جمهورية القمر المتحدة.
2تنفيــذ برامــج بحثيــة تطبيقيــة لزراعــة المحاصيــل الحقليــة ،ومحاصيــل الخضــر واســتخدام نتائــج التجــارب إلرشــاد وتدريــب
المزارعيــن.
تمهيدا لنقلها إلى المزارعين.
3تنفيذ برامج الختبار نظم الري الحديثة في الحقول المكشوفة
ً
4تنفيذ برامج تدريبية لمكافحة األمراض المستوطنة في جمهورية القمر المتحدة وبناء القدرات الوطنية لمكافحة اآلفات.

المنفذة:
ّ
البرامج
•تــم تنفيــذ ( )10تجــارب بحثيــة خــال العروتيــن الشــتوية والصيفيــة فــي الحقــول المكشــوفة شــملت تجــارب أصنــاف زراعــة
محاصيــل البطاطــس ومواعيدهــا ،والبطاطــا الحلــوة والجــزر.
•إنتاج تقاوي البطاطس (ديزيري) داخل المحطة بعد أن كانت تستورد من خارج جمهورية القمر المتحدة.
•زراعــة مســاحة نصــف فــدان مــن تقــاوي البطاطــس فــي الموســم الصيفــي 2018؛ لزيــادة كميــة تقــاوي البطاطــس المنتجــة
محليــا ،ثــم توســيع مســاحة زراعتهــا.
ً
•تنفيذ برنامج تدريبي لصغار المزارعين للزراعة في البيوت المحمية.
النتائج:
( )1واصــل صنــف البطاطــس (ديزيــري) إنتاجيتــه العاليــة؛ حيــث بلغــت إنتاجيتــه نحــو  6طــن /فــدان ،وهــي إنتاجيــة تعتبــر جيــدة نســبة
لشح األمطار في هذا الموسم.
محليا بتكاليف أقل من المستورد.
( )2استطاعت المحطة أن تنتج تقاوي هذا الصنف
ً
الخطة المستقبلية:
ـيجيا داخــل
التوســع فــي إنتــاج تقــاوي البطاطــس (ديزيــري)
محليــا ،ســواء مــن خــال زراعتــه المباشــرة فــي المحطــة أو إكثــاره نسـ ً
ً
المختبــر النســيجي التابــع للهيئــة فــي جمهوريــة القمــر المتحــدة ،وبالتالــي زيــادة إيــرادات المحطــة وتحقيــق مبــدأ التمويــل الذاتــي
ألنشــطة المحطــة.

زراعة البطاطس وإنتاجها
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مختبر الزراعة النسيجية:
اســتحدثت الهيئــة عــام  2007مختبـ ًـرا إلكثــار المحاصيــل نســيجياً  ،ويعتبــر ضمــن أهــم مشــاريع الهيئــة فــي جمهوريــة القمــر المتحــدة،
ويهــدف إلــى:
1 .1المساهمة في تحقيق األمن الغذائي في جمهورية القمر المتحدة.
2 .2إكثــار محصــول المــوز النشــوي الغذائــي (المحصــول الرئيــس فــي جمهوريــة القمــر المتحــدة) فــي المرحلــة األولــى ،علــى أن يتــم
ـتقبال.
إدخــال محاصيــل جديــدة ،مثــل( :البطاطــس ،والقلقــاس ،والنباتــات العطريــة) مسـ
ً
3 .3بناء القدرات للكوادر المحلية في مجال اإلكثار النسيجي.
المنفذة:
ّ
البرامج
نفذ المختبر خالل عام  2018برنامجين بحثيين لإلكثار النسيجي ،على النحو اآلتي:
•تجربــة إكثــار أصنــاف مــن شــتول المــوز ذات اإلنتاجيــة العاليــة بهــدف إكثارهــا وإنتاجهــا علــى نحــو تجــاري؛ لتوزيعها علــى المزارعين
بأســعار تشجيعية.
ســابقا ،وذلــك كخطــوة أساســية لالعتمــاد علــى
ً
•إكثــار عــدد مــن شــتالت المــوز “المحليــة” ذات األصنــاف الجيــدة المجربــة
مســتقبال.
األصنــاف المحليــة وعــدم التركيــز علــى األصنــاف المســتوردة
ً
النتائج:
إكثار عدد من شتالت الموز وإنتاجها نسيجياً .
الخطة المستقبلية:
•إدخال محصول البطاطس ضمن منظومة المحاصيل التي يقوم المختبر بإكثارها نسيجياً .
•التوسع في إكثار أصناف شتول الموز المحلية بهدف تقليل األصناف المستوردة.

تجهيز الشتالت لإلكثار النسيجي

أقلمة الشتالت المنتجة داخل المشتل

إكثار الشتالت داخل علب اإلكثار
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الدراسات
يعتبــر نشــاط الدراســات مــن األنشــطة المهمــة للهيئــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرار االســتثماري،
ويشــمل هــذا النشــاط بلــورة الفــرص االســتثمارية وإعــداد دراســات الجــدوى وتقييمهــا ،وتقديــم
الخدمــات االستشــارية والدعــم الفنــي للشــركات ،وتــم إعــداد دراســات جــدوى أوليــة ودراســات جــدوى
تفصيليــة للمشــروعات ،وقامــت الهيئــة بتقييــم عــدد مــن دراســات الجــدوى المقترحــة مــن المروجيــن
وتقييــم شــركات قائمــة ،فضـ ًـا عــن تقديــم خدمــات استشــارية ودعــم فنــي لشــركات الهيئــة أو لغيرهــا.
مشــروعا مــن
وقــد بلــغ عــدد المشــروعات التــي تمــت دراســتها وتقييمهــا خــال عــام )115( 2018
ً
ضمنهــا الخدمــات االستشــارية والدعــم الفنــي مصنفــة علــى النحــو اآلتــي:
.1
.2
.3
.4

المرجعية وتقييم العروض
االستثمارية وإعداد الصالحيات
1مشروعات في مرحلة بلورة الفرص
ّ
ّ
2مشروعات في مرحلة إعداد الدراسات
3مشروعات في مرحلة تقييم دراسة الجدوى
4تقديم االستشارات والدعم الفني
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المرجعية وتقييم العروض
االستثمارية وإعداد الصالحيات
مشروعات في مرحلة بلورة الفرص
ّ
ّ
تتــم بلــورة الفــرص االســتثمارية فــي هــذه المرحلــة بتكويــن
فكــرة المشــروع وتطويــره أو اســتالم فكــرة مشــروع مــن
طــرف المســتثمرين ،وبعــد بلــورة فكــرة المشــروع يتــم
إعــداد الصالحيــات المرجعيــة؛ إلعــداد دراســة الجــدوى
ومخاطبــة بيــوت الخبــرة للحصــول علــى عــروض فنيــة وماليــة
أو إعدادهــا مــن قبــل خبــراء الهيئــة ،وقــد بلــغ عــدد الفــرص
االســتثمارية فــي مرحلــة البلــورة خــال عــام )50( 2018
فرصــة اســتثمارية موزعــة علــى القطاعــات الرئيســة

الرقم

القطاعات
الفرعية

القطاع

1

التصنيع الزراعي

2

اإلنتاج النباتي

3

اإلنتاج الحيواني

4

الخدمات

تمور ،سكر،
أسمدة ،زيوت

عدد
المشروعات

خضر وفواكه

7

حبوب وأعالف

13

اللحوم الحمراء

5

لحوم دواجن

إجمالي عدد المشروعات

7

األسماك
األلبان

مختلفة

5
3
5
5
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مشروعات في مرحلة إعداد الدراسات
تقوم الهيئة بإعداد دراسات أولية أو تفصيلية عن طريق خبراء الهيئة ،أو بتكليف بيوت خبرة وبلغ عدد المشروعات في هذه
المرحلة ( )10مشاريع
الرقم
1

المشروع

الهدف من المشروع

الدولة

إنشاء شركة لتقديم خدمات إيواءِ الماشية ،وجزرها ،وسوق أعالفها
مشروع مسلخ وسوق الماشية
السعودية
ألمانة العاصمة المقدسة بمكة المكرمة.
واألعالف بمكة المكرمة

2
3

إنتاج  4آالف طن من الخضر والفواكه على مساحة  10هكتارات من
المائية
الزراعة
مشروع
السعودية
البيوت المحمية بنظام الزراعة المائية (الهايدروبونيك).
(الهايدروبونيك) بالرياض
مشروع إنتاج الحليب المجفف

4

مشروع إنتاج الدجاج الالحم

الكويت

إنتاج الدجاج الالحم ( 6.4ماليين طائر /عام) ومصنع للعلف (10
أطنان /ساعة) في منطقة الشقايا.

5

مشروع محجر صحي بيطري

السودان

6

مشروع إنشاء صوامع الغالل

السودان

7

مشروع إنتاج المحاصيل بالتعاقد
مع المزارعين

السودان

8

مشروع إنتاج الدجاج الالحم

البحرين

اللقاحات

واألمصال

9

مشروع
البيطرية

10

مشروع شركة تسويق منتجات
بستانية

السعودية تجفيف الحليب الفائض في المملكة العربية السعودية.

إنشاء محجر بيطري بطاقة مليون رأس ضأن وماعز و 56ألف رأس أبقار
بغرض الصادر.

إنشاء صوامع غالل في كل من سنار والقضارف والنيل األبيض بهدف
رفع طاقة تخزين المحاصيل بنحو  400ألف طن.

توسيع نشاط التمويل األصغر من خالل التعاقد مع صغار المزارعين
إلنتاج المحاصيل التي تحتاجها شركات الهيئة.

إنشاء مزارع للدجاج الالحم بطاقة  5.4ماليين طائر في السنة إلكمال
حلقات إنتاج شركة قائمة متخصصة في إنتاج لحوم الدواجن.

سلطنة
ُعمان

إنتاج لقاحات األجنة واللقاحات الفيروسية والبكتيرية لألمراض
البيطرية الشائعة في المنطقة بهدف المساهمة في حل مشاكل
االعتماد على استيراد اللقاحات وسد حاجة السوق.

األردن

تسويق المنتجات البستانية في األردن.
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مشروعات في مرحلة تقييم دراسة الجدوى
تقوم الهيئة بتقييم دراسات جدوى المشروعات المقدمة من قبل المروجين أو الشركات القائمة بغرض دراسة المساهمة فيها،
مشروعا
وبلغ عدد المشروعات في هذه المرحلة ()45
ً
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

المشروع

مشروع استزراع الروبيان في منطقة
جازان

مشروع الزراعة المائية بالبرة

مشروع الصناعات التحويلية للتمور
بمكة

مشروع أمات الدجاج الالحم باألفالج
مشروع تصنيع التمور بالرياض

مشروع انتاج الدجاج الالحم بمدينة
الباحة

الدولة

السعودية
السعودية
السعودية

الهدف من المشروع

إنتاج الروبيان بطاقة  3200طن سنوياً ( .مشروع قائم على مساحة
 800هكتار).

هكتارا في بيوت محمية بوليكربونيت
إنتاج الخضر على مساحة 20
ً
بنظام الزراعة المائية (الهايدروبونيك) بالبرة -محافظة حريمالء.

إنتاج التمور وتصنيعها بالتقانات الحديثة (إنتاج التمور المعبأة ودبس
التمور والتمريات).

السعودية

إنتاج كتاكيت الدجاج الالحم بطاقة  23مليون كتكوت في السنة مع
الفقاسة في محافظة األفالج.

السعودية

دجاج الحم بطاقة  3ماليين طائر ومجزر آلي بطاقة
إنشاء مزارع
ٍ
 1000طائر في الساعة.

السعودية

مشروع استزراع األسماك في أحواض

السعودية

مشروع متكامل إلنتاج الدواجن في
منطقة نجد

السعودية

مشروع صندوق الصادرات الزراعية

اإلمارات

إنتاج التمور وتصنيعها بمدينة الرياض بطاقة  20ألف طن في السنة.

استزراع الهامور والسبيطي والقاروص على أرض شركة الروبيان
العربي.

إنشاء مزرعة إلنتاج الدواجن بطاقة  20مليون طائر/عام على مساحة
 2000هكتار ومصنع أعالف بطاقة  20طن /ساعة ومجزر بطاقة
 10,000طائر /ساعة.

إنشاء صندوق استثماري لتطوير الصادرات الزراعية عبر الدخول في
شركات قائمة ومشروعات جديدة متخصصة في تصدير المنتجات
الزراعية ،مثل :زيت الزيتون ،والتمور ،واللوز ،وأسماك التونة.

مشروع مجمع معامل التمور بالشنافية

العراق

مشروع مزرعة نخيل بالشنافية

العراق

مشروع إنتاج الحليب وتصنيع األلبان
بأربيل

العراق

إنتاج  36ألف طن من الحليب وتصنيع العصائر في أربيل.

العراق

إنتاج بيض المائدة بطاقة  100ألف طائر في محافظة األنبار.

مشروع إنتاج بيض المائدة باألنبار
مشروع سكر السوكي _ سنار
مشروع إنتاج الموز وتصديره

مشروع الفول السوداني من الحقل إلى
المستهلك

مشروع إنتاج زيت وأمباز فول الصويا
مشروع زراعة القمح بالدبة _ الوالية
الشمالية

إنتاج الدبس ومشتقاته وعجينة التمر وتعبئة التمور واألرطاب والتمور
الخام بطاقة نحو  64ألف طن.
زراعة  50ألف شجرة على مساحة  1250دونم في ناحية الشنافية
محافظة الديوانية.

السودان

زراعة قصب السكر على مساحة  42ألف فدان وإنشاء مصنع لتحويل
 1.2مليون طن من قصب السكر.

السودان

إنشاء أربعة مخازن في عدة واليات لجمع الفول السوداني للصادر.

السودان

السودان
السودان

مشروع إنتاج سكر القصب بوادي كايا
-جنوب دارفور

السودان

مشروع األرز واإلنتاج الزراعي المختلط
بوالية نهر النيل

السودان

إنتاج  312ألف طن من الموز للسوق المحلي والصادر.

إنتاج زيت فول الصويا ( 10,800طن /سنة) وأمباز ( 61,500طن/
سنة).
إنتاج القمح على مساحة  50ألف فدان بمنطقة الدبة بالوالية
الشمالية.

إقامة مصنعين إلنتاج  15ألف طن سكر في السنة من القصب
السكري المنتج من خالل المزارعين في المنطقة على مساحة 3000
فدان.

إنتاج األرز ومحاصيل الحبوب الزيتية والخضروات ولحوم الدواجن.
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الرقم

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

المشروع

مشروع صندوق Globe

مشروع اإلنتاج الزراعي والحيواني
بوادي سوبا شرق
مشروع إنتاج الدخن والبريبايوتيك

مشروع توسعة شركة إنتاج األمصال
واللقاحات البيطرية

مشروع مصنع إلنتاج منتجات األلبان
ببرج العرب
مشروع مفقس الدواجن بمنطقة
القوطة

مشروع إنتاج األسمدة والصناعات
الكيماوية

مشروع إنتاج وتصنيع ألبان بالشرقية

المشروع الزراعي بالمنيعة

مشروع انتاج الحبوب واألعالف بوالية
تيميمون
مشروع إنتاج الزيتون وتصنيعه في
الراشيدية
مشروع إنشاء صندوق االستثمار
الزراعي المغربي

مشروع إنتاج زيت الزيتون وتسويقه
بالمغرب

الدولة

السودان
السودان
السودان
مصر

مصر

إنتاج  1.28مليون طن من األسمدة الكيماوية.

مصر

الجزائر
الجزائر

هكتارا.
إنتاج الحبوب (قمح ،وذرة) واألعالف على مساحة 7096
ً

المغرب

زراعة  1000هكتار بأشجار الزيتون وإنشاء مصنع إلنتاج وتعبئة زيت
الزيتون.

المغرب

االستثمار في اإلنتاج والتصنيع الزراعي ألغراض الصادر.

المغرب

إنتاج زيت الزيتون وتسويقه على مساحة  2000هكتار في منطقة
جرادة.

36

مشروع إنتاج زيت الزيتون البكر

37

مشروع زراعة النخيل إلنتاج التمور

المغرب

مشروع تعليب األسماك بسلطنة ُعمان

سلطنة
ُعمان

هكتارا وإنشاء وحدة إنتاج وتعبئة
غراسة الزيتون على مساحة 314
ً
زيت الزيتون البكر.

المغرب

مشروع إنتاج اللحوم الحمراء بالمهدية
مشروع إنتاج الزيتون والحليب ببئر
مشارقة

تونس

43

مشروع استزراع األسماك بوادي األردن

42
44

مشروع تعبئة التمور وتغليفها بوادي
األردن

45

المغرب

إنتاج الفواكه الحمراء واألفوكادو والحمضيات على مساحة 905
هكتار

تونس

مشروع مزرعة األغنام بمأدبا

مشروع توسعة شركة استزراع أسماك

توسعة طاقة إنتاج شركة رائدة في تصنيع ألبان في مصر.

إنتاج الحبوب وتربية المواشي وإنتاج األلبان وتصنيعها على مساحة 5
ألف هكتار.

المغرب

41

زيادة الطاقة اإلنتاجية للشركة في مجال إنتاج األمصال واللقاحات
البيطرية.

مصر

35

مشروع توسعة شركة إنتاج حليب
البودرة

إنتاج بودرة الصمغ العربي باالعتماد على التصنيع الصفري لألغذية
عبر إقامة مطاحن حجر بطاقة  15ألف طن في السنة.

إقامة مفقس بطاقة  107مليون بيضة /سنة.

مشروع وحدة تلفيف الحمضيات

40

انتاج البرسيم على مساحة  2880فدان بوادي سوبا شرق.

مصر

34

39

االستثمار في قطاع الزراعة المطرية في السودان.

إعادة تشغيل مصنع ألبان بطاقة  21ألف لتر /ساعة ببرج العرب.

مشروع الفواكه الحمراء واألشجار
المثمرة

38

الهدف من المشروع

تونس

إنشاء وحدة تعبئة الحمضيات بطاقة  100طن في اليوم.

هكتارا إلنتاج التمور من أصناف
زراعة النخيل على مساحة 665
ً
المجهول والبوفوكس وتعبئتها.

تصنيع التونة والسردين وتعليبهما بطاقة  51ألف طن /عام.

إنتاج اللحوم الحمراء وتصنيعها بطاقة  5.8آالف طن في منطقة
أوالد الشامخ بالمهدية.

إنشاء مزرعة إلنتاج الزيتون والفواكه ومحطة أبقار إلنتاج الحليب
واللحوم ببئر مشارقة.

إقامة وحدة خاصة بالشركة إلنتاج الحليب بهدف توفير مدخالت إنتاج
بنحو  % 30من طاقة تصنيع حليب البودرة.

األردن

إنتاج حليب األغنام لتزويد مصانع األجبان بمحافظة مأدبا.

األردن

تجميع وتخزين وتسويق التمور بطاقة  3ألف طن في السنة.

األردن

البحرين

إنتاج أسماك البلطي بطاقة  30ألف طن /عام.

توسعة شركة استزراع أسماك الدنيس والقاروص والباراموندي
بطاقة  200طن /عام.
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تقديم االستشارات والدعم الفني
تقدم الهيئة االستشارات والدعم الفني لشركاتها القائمة أو لجهات خارجية وتتمثل هذه االستشارات في متابعة تنفيذ
فنيا لشركات الهيئة
المشروعات أو إعداد دراسات أو تقييمها أو تقييم شركات حيث تم تقديم ( )10استشارات
ودعما ً
ً
ولشركات أخرى.
الرقم

االستشارات

الدولة

الجهة المستفيدة

1

اإلشراف على إعادة التأهيل

السودان

الشركة العربية لإلنتاج
والتصنيع الزراعي

2

اإلشراف على إعادة التأهيل

السودان

الشركة العربية لإلنتاج
والتصنيع الزراعي

3

اإلشراف على التنفيذ

السودان

4

إعداد سياسة التخارج

السودان

5

تقييم دراسة

السعودية الشركة التعاونية العربية

الشركة العربية لألدوية
المحدودة

الهيئة العربية لالستثمار
واإلنماء الزراعي

6

تقييم وتثمين لتحديد قيمة
السهم

المغرب

الهيئة العربية لالستثمار
واإلنماء الزراعي

7

تقييم دراسة جدوى

تونس

شركة أرابيسكا للغالل

8

اإلشراف على إعداد دراسة
توسعة

موريتانيا

الشركة العربية للخدمات
الزراعية

9

تقييم دراسة جدوى

تونس

صندوق تونس لالستزراع
السمكي

10

تقييم سعر السهم وتثمينه

مصر

الهيئة العربية لالستثمار
واإلنماء الزراعي
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الهدف

تقييم العروض الفنية والمالية إلعادة
تأهيل وحدة النشا والجلوكوز وتشغيلها
بهدف اختيار الشريك المناسب لتنفيذ
التأهيل.
إعداد دراسة إلعادة تأهيل وحدة
األلبان وتشغيلها.

متابعة تنفيذ المشروع وقد تم تسليم
المصنع وافتتاحه في .2018/11/8

إعداد دراسة سياسة واستراتيجية
التخارج من الشركات وإعادة االستثمار.

تقييم دراسة جدوى المشروع بغرض
مساعدة الشركة التعاونية العربية
(دواجن عسير) التخاذ القرار االستثماري
المناسب.
تقييم دراسة تثمين شركة منافذ
الحبوب بهدف تحديد قيمة حصة
الهيئة في الشركة.

تقييم دراسة الجدوى المستلمة من
شركة أرابيسكا بغرض مساعدتها التخاذ
القرار االستثماري المناسب.
اإلشراف على إعداد دراسة جدوى
توسعة الشركة الستغالل مساحة
 3200هكتار إلنتاج الخضر والفواكه
والحبوب.

تقييم دراسة جدوى مشروع استزراع
أسماك القاروص والورقة في أقفاص
عائمة بغرض اتخاذ قرار مساهمة
الصندوق في المشروع.
إعداد دراسة تثمين شركة الفيوم
لصناعة السكر بهدف شراء حصة أحد
المساهمين في الشركة.

ً
ثالثا :نشاط التخطيط
االستراتيجي والتطوير

رابعا :نشاط االتصال
ً
المؤسسي واإلعالم
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ً
ثالثا :نشاط التخطيط االستراتيجي والتطوير
يتلخص نشاط التخطيط االستراتيجي والتطوير خالل عام  2018في ما يأتي:
انسجاما مع الخطة االستراتيجية والتشغيلية وفق المنهجية اآلتية:
أوال :تقييم عمل إدارات الهيئة ومؤشرات األداء
ً
ً
.1
.2
.3
.4

1تطوير مفاهيم التخطيط وتقييم األداء لقياس النتائج وتحقيق أهداف الهيئة.
2مواصلــة تفعيــل المنهجيــات القياســية واألســلوب األمثــل إلدارة المشــروعات – Project Management Methodology
(التكلفــة ،والوقــت ،والجــودة ،والمخرجــات).
3اســتمرار تقييــم أداء األعمــال بشــكل مؤسســي عــن طريــق نظــام معلوماتــي متكامــل «نظــام إنجــاز»؛ ليتـ ّـم قيــاس األعمــال
ـكل إدارة.
الخاصــة بـ ّ
وفقــا لمنهجيــة بطاقــة األداء المتــوازن  ،Balanced Score Cardمــع التركيــز علــى المحــور المالــي خاصــة العائــد
ً
4تقييــم األداء
علــى االســتثمار.

وفقا لثالثة محاور:
ً
ثانيا :تم إعداد الخطة االستراتيجية للهيئة 2019م 2023 -م،
ً
1 .1تطبيق أفضل الممارسات العالمية ،بعمل مقارنة معيارية مع المؤسسات المالية والزراعية العاملة بمجال الهيئة.
2 .2رفع سقف األداء الحالي ،بوضع مؤشرات أداء مالية ومؤسسية طموحة.
ثــم تحقيــق الرؤيــة
3 .3االعتمــاد علــى تقنيــة المعلومــات؛ لكونهــا ركيــزة أساســية للتطويــر والمحــرك الرئيــس لحلــول األعمــالّ ،
ودعــم اتخــاذ القــرار مــن اإلدارة العليــا للهيئــة.
وتم وضع األهداف االستراتيجية اآلتية:






المساهمة في تحقيق األمن الغذائي العربي.
تعظيم العائد على االستثمار الزراعي.
اإلدارة االحترافية للشركات مع التركيز على مبادئ اإلدارة االستراتيجية وتطبيق معايير الحوكمة.
استغالل الموارد الذاتية للهيئة في تنويع اإليرادات وزيادتها.
توفير أفضل الخدمات المساندة اإلدارية والفنية للهيئة وشركاتها بكفاءة وفاعلية.
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رابعا :نشاط االتصال المؤسسي واإلعالم
ً
قامــت الهيئــة عبــر نشــاط االتصــال المؤسســي واإلعــام بتنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج واألنشــطة التــي تُ عنــى بتعزيــز عالقاتهــا
بالجهــات الحكوميــة والمنظمــات العربيــة والعالميــة والمســتثمرين ورجــال األعمــال والجهــات المعنيــة بالعمــل واالســتثمار فــي
حضــورا بــارزً ا فــي المعــارض والمؤتمــرات والمحافــل الدوليــة المتخصصــة
القطــاع الزراعــي لتوســيع شــبكة عالقاتهــا وتســجيلها
ً
وعالميــا ،والترويــج
وإقليميــا
عربيــا
ً
ً
ـعيا مــن الهيئــة لتطويــر دورهــا ً
بمواضيــع األمــن الغذائــي واالســتثمار فــي القطــاع الزراعــي .وسـ ً
لمشــاريعها الزراعيــة وأنشــطتها التنمويــة فقــد تــم تنفيــذ خطــة إعالميــة بالتعــاون مــع المؤسســات اإلعالميــة المرئيــة والمقــروءة
والمســموعة ووكاالت األنبــاء العربيــة والعالميــة ،كمــا اعتمــدت الهيئــة اســتخدام أفضــل وســائل تقنيــة المعلومــات ووســائط
االتصــال الحديثــة ،المتمثلــة بـــالموقع اإللكترونــي الرســمي للهيئــة ،وبرامــج التواصــل االجتماعــي ،والرســائل الترويجيــة اإللكترونيــة.
عددا من األنشطة ،من أهمها ما يأتي:
نظمت الهيئة خالل عام 2018
ً
1 .1الشــراكة الفاعلــة للهيئــة فــي عــدد مــن الفعاليــات العالميــة المتخصصــة فــي المجــال الزراعــي بهــدف التعريــف والترويــج
لمشــاريع الهيئــة ،وإبــرام شــراكات اســتراتيجية مــع الجهــات المختصــة بمجــال االســتثمار واالبتــكار الزراعــي ،وتتمثــل مشــاركات
عــام  2018بمــا يأتــي:

.2
.3
.4
.5
.6

 معــرض  ،Agra M.E. 2018بإمــارة دبــي  /اإلمــارات العربيــة المتحــدة بتاريــخ  7-5مــارس  ،2018حيــث شــاركت الهيئــة
كشــريك اســتراتيجي ،ونظمــت خــال المعــرض لقــاء للشــركات المســاهمة بهــا وقــد اشــتمل اللقــاء علــى عــرض للشــركات
ومشــاريعها ،وتــم تبــادل المعلومــات والخبــرات باإلضافــة إلــى اللقــاءات الثنائيــة المباشــرة.
 األســبوع الوطنــي للزراعــة ،الخرطوم/جمهوريــة الســودان بتاريــخ  29-23مــارس  2018الــذي نظمتــه وزارة الزراعة والغابات
بجمهوريــة الســودان برعايــة فخامــة المشــير /عمــر حســن أحمــد البشــير /رئيــس الجمهوريــة تحــت شــعار الزراعــة قاطــرة
النمــو االقتصــادي والحــد مــن الفقــر حيــث تــم اختيــار الهيئــة ضمــن اللجنــة العليــا لالحتفــال باألســبوع الوطنــي للمســاهمة
بخبرتهــا فــي اإلعــداد للفعاليــة التــي شــاركت فيهــا كل القطاعــات الزراعيــة واالقتصاديــة والمنظمــات العربيــة والدوليــة
المعنيــة بالقطــاع الزراعــي ،وقــد كــرم معالــي وزيــر الزراعــة والغابــات الهيئــة؛ تقديـ ًـرا لدورهــا الرائــد الــذي تقــوم بــه فــي
مجــال االســتثمار والتنميــة الزراعيــة فــي الســودان والوطــن العربــي.
 المعــرض الدولــي الســابع والثالثيــن للزراعــة والميــاه والصناعــات الزراعيــة بالريــاض  /المملكــة العربيــة الســعودية بتاريــخ
ـددا مــن
 10-7أكتوبــر  2018تحــت رعايــة كريمــة مــن وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة ،حيــث شــاركت الهيئــة بجنــاح ضــم عـ ً
شــركاتها فــي المعــرض.
 منتدى ومعرض ســيال الشــرق األوســط  2018بإمارة أبو ظبي  /اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ  12-10ديســمبر،2018
حيــث شــاركت الهيئــة كشــريك االســتثمار الزراعــي الحصــري ونظمــت خــال المعــرض لقــاء االســتثمار الزراعــي الــذي شــارك
فيــه مجموعــة واســعة مــن كبــار الشــخصيات والمســتثمرين والمتخصصيــن فــي المجــال الزراعــي مــن الــدول العربيــة.
2نظمــت الهيئــة حفــل التميــز الوظيفــي الثالــث  2018الــذي اشــتمل علــى تكريــم المتميزيــن مــن منتســبي الهيئــة يــوم 27
ســبتمبر  2018بالخرطــوم  /جمهوريــة الســودان.
3نظمــت الهيئــة النســخة الثانيــة مــن حفــل الشــركاء االســتراتيجيين الداعميــن لمســيرتها مــن أصحــاب المعالــي الــوزراء بجمهوريــة
الســودان وأصحــاب الســعادة ســفراء الــدول العربيــة ورؤســاء المنظمــات العربيــة والدوليــة وعــدد مــن مديــري الشــركات
والبنــوك ووكاالت األنبــاء والمؤسســات اإلعالميــة يــوم  25ســبتمبر  2018بالخرطــوم – جمهوريــة الســودان.
4الترويــج لمشــروعات الهيئــة وأنشــطتها مــن خــال إعــداد التقريــر الســنوي وإخراجــه ونشــر المطبوعــات الخاصــة بالفــرص
االســتثمارية والنشــرات اإلخباريــة والكتيبــات التعريفيــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
ـا ويتيــح الوصــول إلــى المعلومــة بســهولة ،ويحتــوي الموقــع
5تطويــر الموقــع اإللكترونــي الرســمي للهيئــة ،ليصبــح أكثــر تفاعـ ً
كل المعلومــات الالزمــة الســتثمارات الهيئــة وأنشــطتها ،وبلــغ عــدد زائــري الموقــع اإللكترونــي عــام  2018نحــو 421ألــف
علــى ّ
زائــر.
ـنويا بإعــادة تدويــر المخلفــات الورقيــة؛ حيــث ســاهمت عــام  2018بتدويــر نحــو
6بهــدف المحافظــة علــى البيئــة تقــوم الهيئــة سـ ً
 1.73طنً ــا مــن المخلفــات الورقيــة.

61

خامسا :النشـاط اإلداري
ً
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خامسا :النشـاط اإلداري
ً
االجتماعات

مجلس المساهمين
انعقــد االجتمــاع الثانــي واألربعــون لمجلــس مســاهمي الهيئــة فــي منطقــة البحــر الميت/المملكــة األردنيــة الهاشــمية فــي 11-10
نيســان (أبريــل)  ،2018وكان مــن أبــرز قراراتــه الموافقــة علــى برنامــج العمليــات االســتثمارية للهيئــة لعــام  2018بمبلــغ ( )9.1مالييــن
دينــار كويتــي يتــم الصــرف منــه وفــق موجهــات اســتراتيجية الهيئــة.

مجلس اإلدارة
ـددا مــن الموضوعــات
عقــد مجلــس إدارة الهيئــة خمســة اجتماعــات خــال الفتــرة مــن مــارس وحتــى ديســمبر  ،2018ناقــش خاللهــا عـ ً
ـرارا ،مــن بينهــا قــرارات بالموافقــة علــى
المهمــة المتعلقــة باالســتثمارات والمشــاريع الزراعيــة والجوانــب اإلداريــة ،و أصــدر ( )77قـ ً
مســاهمة الهيئــة فــي عــدد مــن المشــاريع المهمــة ،مثــل :مســلخ وســوق المواشــي ومشــروع إنتــاج الخضــر وتعبئتهــا وتســويقها
تحــت نظــام الزراعــة المائيــة (الهيدروبونيــك) بالمملكــة العربيــة الســعودية ،ومشــروع إنتــاج الدجــاج الالحــم بمملكــة البحريــن،
والمســاهمة فــي رأس المــال المبدئــي لشــركة ســنابل العربيــة بالجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية وقــرارات باالكتتــاب
فــي رأس مــال صنــدوق التنميــة الزراعــي العالمــي بجمهوريــة الســودان ،واالكتتــاب فــي رأس مــال صنــدوق الصــادرات الزراعيــة،
واالكتتــاب فــي زيــادة رأس مــال كل مــن الشــركات اآلتيــة :الشــركة العربيــة لألدويــة المحــدودة بجمهوريــة الســودان ،والشــركة
العربيــة للخدمــات الزراعيــة بالجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة ،وشــركة المزدانــة للزراعــة بــدون حــرث بجمهوريــة الســودان ،وشــركة
ســكر النيــل االبيــض بجمهوريــة الســودان  ،و شــركة ميــدل ايســت للقاحــات البيطريــة (ميفــاك) بجمهوريــة مصــر العربيــة ،كمــا أصــدر
خاصــا بتحديــث وتطويــر نظــام شــؤون
ـرارا ً
المجلــس قــرارات أخــرى متعلقــة بمتابعــة أوضــاع الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة ،وقـ ً
الموظفيــن بالهيئــة.

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عقــدت اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ،وهــي :اللجنــة التنفيذيــة ،ولجنــة االســتثمارات الماليــة ،ولجنــة التدقيــق والمخاطــر،
ـددا مــن الموضوعــات ،ورفعــت توصياتهــا لمجلــس اإلدارة التخــاذ القــرارات
عــدد مــن االجتماعــات خــال عــام  2018ناقشــت فيهــا عـ ً
الالزمــة بشــأنها.
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تحديث نظام شؤون الموظفين بالهيئة وتطويره

قامــت الهيئــة بمراجعــة نظــام شــؤون الموظفيــن وتطويــره ،وتــم اقتــراح تعديــات وإضافــات عليــه بمــا يحقــق األهــداف
المنشــودة ،وتــم اعتمــاده مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي  13ســبتمبر 2018؛ لمواكبــة المســتجدات والتغييــرات التــي طــرأت
منــذ اعتمــاد نظــام شــؤون الموظفيــن المعمــول بــه عــام  ،2001ومراجعــة الصياغــة القانونيــة لمــواد النظــام بمــا يتــاءم مــع
التطويــر الجــاري فــي واقــع عملهــا ولتنظيــم العالقــة بيــن الهيئــة والموظفيــن وكل مــا مــن شــأنه المحافظــة علــى رفــع األداء
اإلداري والتنظيمــي بالهيئــة وضمــان التطبيــق الســليم لنظــام شــؤون الموظفيــن بمــا يحفــظ حقــوق كل مــن الهيئــة والموظفيــن.

نظم المعلومات
IT
مواصلــة لجهــود الهيئــة المســتمرة فــي تبنــي تطبيقــات نظــم المعلومــات التــي تســاهم فــي تطويــر األداء وتفعيلــه ،تــم خــال العــام
 2018تنفيــذ عــدد مــن األعمــال كمــا يأتــي:
 تحديث نظام الخدمات الهاتفية عبر شبكة المعلومات (:)Cisco – Voice Over IP
تــم تحديــث النظــام؛ لالرتقــاء بخدمــة نظــام الهاتــف عبــر شــبكة المعلومــات بالهيئــة ،مــن خــال تحديــث نظــام التشــغيل وأجهــزة
المســتخدمين وإضافــة ميــزات إضافيــة جديــدة ستســاعد الموظفيــن علــى أداء مهــام عملهــم بشــكل أفضــل باإلضافــة إلــى
إمكانيــة التواصــل عــن طريــق االتصــال المرئــي ،مــع إمكانيــة دمــج المنظومــة الجديــدة مــع نظــام المؤتمــرات المرئيــة.
 إدخال نظام دراسة الجدوى (:)COMFAR III Expert
تــم إدخــال النظــام بهــدف المســاعدة فــي إعــداد دراســات جــدوى المشــروعات المختلفــة ،بحيــث يســمح للمســتخدم بمحــاكاة
الوضــع المالــي واالقتصــادي للمشــروعات االســتثمارية علــى المــدى القصيــر والطويــل ،ويســهل النظــام تحليــل المشــروعات
ســواء كانــت اســتثمارات جديــدة أو إعــادة تأهيــل أو توســعة أو مشــاريع مشــتركة.
 تطوير نظام الوثائق الجارية بإدارة الخدمات:
تــم تطويــر نظــام إلدارة الوثائــق الجاريــة بــإدارة الخدمــات ،بحيــث يهــدف النظــام إلــى تســهيل الحصــول علــى المعلومــات
وتصنيــف الوثائــق وتوفيــر الوقــت والجهــد ،ومــن مميــزات النظــام :ســهولة البحــث عــن الوثائــق ،والحصــول علــى المعلومــة،
وربــط موظفــي اإلدارة بقاعــدة بيانــات واحــدة للبحــث واســترجاع البيانــات وتصنيــف الوثائــق وترتيبهــا وحفظهــا.
 خطة تقنية المعلومات :2020-2018
تــم إعــداد خطــة متكاملــة لتقنيــة المعلومــات فــي الهيئــة متوائمــة مــع األهــداف االســتراتيجية العامــة للهيئــة ومواكبــة
للتطــور فــي مجــال التكنولوجيــا وخلــق بيئــة تقنيــة تخــدم اســتراتيجية الهيئــة ،عبــر تحديــد المشــروعات التقنيــة التــي تلبــي
احتياجــات الهيئــة مــع األخــذ فــي االعتبــار الرؤيــة المســتقبلية لتقنيــة المعلومــات ،وتحــوي الخطــة مراجعــة الحالــة الراهنــة
لتقنيــة المعلومــات وتحديــد مجــاالت التحســين والتطويــر.
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نشاط الخدمات

تواصلت جهود إدارة الهيئة في زيادة مردود استثماراتها العقارية من خالل تحديث األصول والمباني القائمة وصيانتها ،وتطوير
مبان جديدة على النحو اآلتي:
مستوى الخدمات ،وقررت إنشاء
ٍ
 إنشاء مبنى لمكتب الهيئة اإلقليمي بدبي يتكون من ( )4طوابق بمساحة قدرها  2200متر مربع للطابق الواحد.
 توسعة مبنى المقر الرئيس للهيئة في الخرطوم الستيعاب مكاتب إدارات الهيئة يتكون من ( )6طوابق بمساحة قدرها
مربعا للطابق الواحد.
مترا
ً
ً 540
 تحديث منظومة التكييف المركزي بمبنى المقر الرئيس للهيئة حيث شارفت هذه العملية على االنتهاء ،ومن المتوقع أن
يكتمل المشروع في الربع األول من العام .2019
 االستمرار في تقديم الدعم الفني والهندسي لشركات الهيئة باإلضافة إلى المشاركة في إعداد المخططات والرسومات
ناء
والتصاميم الهندسية واإلشراف على تنفيذ اعمال العديد من المشروعات وتقديم الخدمات المتعلقة بالصيانة الفنية ِب ً
على طلب الشركات التي تساهم فيها الهيئة ،مثل:
1 .1مشروع الباقير للحوم الحمراء.
2 .2شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي.
3 .3الشركة العربية لإلنتاج والتصنيع الزراعي.
4 .4الشركة العربية السودانية للزيوت النباتية المحدودة.
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الزيارات ،واللقاءات،
والفعاليات
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الزيارات
تعمــل الهيئــة علــى تقويــة أواصــر التعــاون مــع الــدول األعضــاء والمؤسســات الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة الشــبيهة مــن خــال
الزيــارات واللقــاءات والفعاليــات المرتبطــة بالمجــال الزراعــي ،وقــد قامــت الهيئــة خــال عــام  2018بمجموعــة مــن اللقــاءات مــع عــدد
مــن المســؤولين بالمؤسســات الرســمية للتنســيق معهــم؛ إلقامــه مشــاريع اســتثمارية جديــدة واســتحداث برامــج تخــدم التنميــة
الزراعيــة وبحــث ســبل تذليــل المعوقــات التــي تواجــه مشــاريع الهيئــة ،كمــا قامــت الهيئــة بالعديــد مــن الزيــارات الميدانيــة لشــركاتها
القائمــة بغــرض الوقــوف علــى تطــور أدائهــا اإلنتاجــي والمالــي والتســويقي والتفكيــر بطــرق الدعــم الفنــي الــازم للنهــوض بأدائهــا،
وقــد شــاركت الهيئــة فــي العديــد مــن الفعاليــات كالملتقيــات والنــدوات العلميــة والمعــارض التقنيــة الزراعيــة وفــي مــا يأتــي جانــب
مــن تلــك الفعاليــات:

زيــارة معالــي الدكتــور ســعد الديــن العثمانــي /رئيــس الحكومــة

زيــارة ســمو الشــيخ خالــد بــن عبداللــه آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس

المغربيــة خــال الفتــرة مــن  24إلــى  28أبريــل  2018الربــاط /

الــوزراء مملكــة البحريــن يــوم  10أكتوبــر  2018المنامــة  /مملكــة

المملكــة المغربيــة.

البحريــن.

زيــارة معـــالي الدكتــور محمــد خيــر الزبيــر – محافــظ بنــك الســودان

زيــارة معـــالي البروفيســور عبــد اللــه ســليمان عبــد اللــه – وزيــر

المركــزي يــوم  27ســبتمبر  2018بمكتبــه بالخرطــوم  /جمهوريــة

الزراعــة والغابــات فــي جمهوريــة الســودان يــوم 18يوليــو .2018

الســودان.

الخرطــوم  /جمهوريــة الســودان.
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زيــارة معالــي الدكتــور محمــد أحمــد ســالم _ وزيــر العــدل بجمهوريــة

زيــارة معالــي الدكتــور عــز الديــن أبوســتيت _ وزيــر الزراعــة واســتصالح

الســودان يــوم  13ديســمبر  2018بمكتبــه بالخرطــوم  /جمهوريــة

األراضــي بجمهوريــة مصــر العربيــة خــال الفتــرة  30ســبتمبر –  1أكتوبــر

الســودان.

 .2018القاهــرة /جمهوريــة مصــر العربيــة.

زيــارة معالــي الدكتــور فــاح حســن الزيــدان _ وزيــر الزراعــة بجمهوريــة

زيــارة معالــي الدكتــور ســيدي ولــد التــاه مديرعــام المصــرف العربــي

العــراق يــوم  14مــارس  .2018بغــداد /جمهوريــة العــراق.

للتنميــة االقتصاديــة فــي افريقيــا ،يــوم  3ســبتمبر  2018بمكتبــه فــي
مقــر المصــرف بالخرطــوم  /جمهوريــة الســودان.

زيــارة ســعادة المستشــار عبــد اللــه بــن عقيــل آل إبراهيــم القائــم بأعمــال

زيــارة معالــي م.وداد يعقــوب إبراهيــم عثمــان _ وزيــرة الضمــان والتنميــة

نائــب محافــظ ظفــار يــوم  12ســبتمبر  .2018صاللــة  /ســلطنة عمــان.

االجتماعيــة بجمهوريــة الســودان يــوم  13ديســمبر  2018بمكتبهــا
بالخرطــوم  /جمهوريــة الســودان.
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زيــارة ســعادة األســتاذ حمــد محمــد حميــد الجنيبــي _ ســفير دولــة

زيارة سعادة محمد العربي بلقايد _ عمدة مدينة مراكش

اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالخرطــوم يــوم 19يوليــو  2018الخرطــوم

يوم  16أكتوبر  2018مراكش /المملكة المغربية.

 /جمهوريــة الســودان.

زيارة سعادة كريم قسي لحلو _ والي جهة مراكش

زيارة سعادة أحمد اخشيشين _ رئيس جهة مراكش آسفي

يوم  16أكتوبر  2018مراكش /المملكة المغربية.

يوم  16أكتوبر  2018مراكش /المملكة المغربية.

زيارة مشروع البشائر للحوم يوم  12سبتمبر 2018

زيــارة شــركة ضيعــة يوســف خــال الفتــرة مــن  28-24أبريــل .2018

صاللة /سلطنة عمان.

بمكنــاس /المملكــة المغربيــة.

69

زيــارة محليــة القــوز واليــة جنــوب كردفــان يــوم  8ينايــر 2018للمشــاركة فــي احتفــال أعيــاد الحصــاد لدعــم النســاء
المزارعــات فــي صنــدوق تنميــة المــرأة الريفيــة فــي جمهوريــة الســودان.

زيارة محلية القوز والية جنوب كردفان لوضع حجر األساس لمزرعة نقل التقانة
يوم  8يناير  2018في جمهورية السودان.
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اللقاءات
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اللقاءات
تســعى الهيئــة منــذ تأسيســها فــي عــام  1976إلــى الحفــاظ علــى أواصــر التعــاون مــع الجهــات الدبلوماســية والمنظمــات والمراكــز
البحثيــة العربيــة والعالميــة؛ لدعــم أنشــطتها االســتثمارية والتنمويــة الخاصــة بتعزيــز األمــن الغذائــي العربــي عبــر التواصــل واللقــاءات
المســتمرة مــع هــذه الجهــات ،فقــد تمــت خــال عــام  2018اللقــاءات اآلتيــة:

لقــاء ســعادة الســفير كمــال حســن علــي _ األميــن العــام المســاعد

لقــاء معالــي بليــرو مــاج _ وزيــر الزراعــة والثــروة الحيوانيــة واألغذيــة

للشــؤون االقتصاديــة لجامعــة الــدول العربيــة مــع ســعادة رئيــس

بجمهوريــة البرازيــل االتحاديــة مــع ســعادة رئيــس الهيئــة

الهيئــة يــوم  30ســبتمبر  2018القاهــرة /جمهوريــة مصــر العربيــة.

يوم  30أكتوبر  2018أبو ظبي /دولة اإلمارات العربية المتحدة.

لقــاء معالــي علــي بــن ســالم الكعبــي _ ســفير دولــة اإلمــارات

لقــاء ســعادة رئيــس الهيئــة مــع األســتاذ جمــال الجــروان _ األميــن

العربيــة المتحــدة بالمملكــة المغربيــة مــع ســعادة رئيــس الهيئــة

العــام لمجلــس اإلمــارات للمســتثمرين بالخــارج يــوم  26ديســمبر 2018

يوم  18أكتوبر  2018الرباط  /المملكة المغربية.

بالمكتــب اإلقليمــي للهيئــة دبــي /دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

72

لقــاء ســعادة رئيــس الهيئــة مــع ســعادة بابــا غانــا أحمــدو _ ممثــل

لقــاء ســعادة رئيــس الهيئــة مــع ســعادة الدكتــور آدامــا كولــي بالــي _

منظمــة األغذيــة والزراعــة العالميــة (الفــاو) يــوم  6مايــو 2018

الممثــل المقيــم للبنــك الدولــي بجمهوريــة الســودان

بمقر الهيئة بالخرطوم /جمهورية السودان.

يوم  18يوليو  2018بمقر الهيئة بالخرطوم.

لقــاء ســعادة د .فاديــا كيــوان _ مديــر عــام منظمــة المــرأة العربيــة مــع

لقــاء  Herrn Martin Hansenالرئيــس التنفيــذي المنظمــة األلمانيــة

ســعادة رئيــس الهيئــة يــوم  1أكتوبــر 2018

للتعــاون الدولــي مــع ســعادة رئيــس الهيئــة يــوم  26يونيــو 2018

القاهرة  /جمهورية مصر العربية.

برلين/جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة.

لقــاء ســعادة رئيــس الهيئــة مــع ســعادة الدكتــورة كارين بوفين _ ســفيرة

لقــاء ســعادة رئيــس الهيئــة مــع األســتاذ نــواي إســماعيل _ رئيــس

مملكــة هولنــدا فــي الســودان ،وتشــاد وإفريقيــا الوســطى وإرتيريــا يــوم

مجلــس إدارة صنــدوق تنميــة المــرأة الريفيــة _ واليــة جنــوب كردفــان

 6مايــو  .2018بمقــر الهيئــة بالخرطــوم /جمهوريــة الســودان.

يوم  6مايو  2018بمقر الهيئة بالخرطوم /جمهورية السودان.
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لقــاء ســعادة رئيــس الهيئــة مــع وفــد ممثلــي مزارعــي منطقــة غــرب المناقــل يــوم  25ســبتمبر  2018بمكتبــه فــي
الخرطــوم /جمهوريــة الســودان.
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األنشطة
والمشاركات
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األنشطة والمشاركات
ـنويا
يعـ ّـد تنظيــم الهيئــة ومشــاركتها فــي الفعاليــات مــن نــدوات وملتقيــات ومؤتمــرات مــن األنشــطة المهمــة التــي تقــوم بهــا سـ ً
وتقــوم الهيئــة بالترويــج لمجــال عملهــا مــن خــال هــذه الفعاليــات واســتقطاب كل المهتميــن فــي هــذا المجــال والعامليــن بــه مــن
القطاعيــن العــام والخــاص فقــد شــاركت الهيئــة خــال عــام  2018فــي الفعاليــات اآلتيــة:

افتتــاح مصنــع العربيــة لألدويــة التابــع للشــركة العربيــة لألدويــة

مشــاركة الهيئــة فــي أعمــال المؤتمــر اإلعالمــي األول للترويــج إلنجــازات

المحــدودة يــوم  8نوفمبــر  2018بالخرطــوم /جمهوريــة الســودان.

وأنشــطة مؤسســات العمــل العربــي المشــترك الــذي نظمتــه جامعــة
الــدول العربيــة يــوم  22ينايــر  2018بالقاهرة/جمهوريــة مصــر العربيــة.

مشــاركة الهيئــة فــي ورشــة عمــل مبــادرة الســودان لتحقيــق

مشاركة الهيئة في المؤتمر القومي للثروة الحيوانية

األمــن الغذائــي العربــي يــوم  10ينايــر  2018الخرطوم/جمهوريــة

يوم  17فبراير  2018في الخرطوم/جمهورية السودان.

الســودان.
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مشــاركة الهيئــة كشــريك اســتراتيجي فــي منتــدى ومعــرض Agra ME

مشــاركة الهيئــة فــي األســبوع الزراعــي العاشــر الــذي نظمتــه وزارة

 8 -6مــارس  2018فــي مركــز دبــي التجــاري العالمــي /دولــة اإلمــارات

الزراعــة العراقيــة يــوم  14مــارس  2018فــي بغــداد /جمهوريــة العــراق.

العربيــة المتحــدة.

مشــاركة الهيئــة فــي افتتــاح أعمــال المؤتمــر الدولــي الســادس لنخيــل

مشاركة الهيئة في األسبوع الوطني للزراعة خالل الفترة

التمــر واالبتــكار الزراعــي _جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر

 29-23مارس  2018بالخرطوم /جمهورية السودان.

يوم  19مارس  2018أبوظبي/دولة اإلمارات العربية المتحدة.

مشاركة الهيئة في ملتقى مجلس الجمعيات التعاونية
يوم  26مارس  2018بالمملكة العربية السعودية.

مشــاركة الهيئــة فــي ورشــة العمــل الثانيــة التــي نظمتهــا وحــدة المستشــارين بالتعــاون
مــع قطــاع الشــؤون االقتصاديــة والتنمويــة باألمانــة العامــة لمجلــس التعــاون

الخليجــي ،يــوم  28مــارس  2018فــي مقــر األمانــة العامــة بمدينــة الرياض/المملكــة
العربيــة الســعودية.
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مشــاركة الهيئــة فــي ورشــة العمــل حــول رؤيــة مســتقبلية لمبــادرة

تكريم الهيئة لتبنيها جائزة اتحاد البحث العلمي المتميز 2017

الســودان لألمــن الغذائــي العربــي بمقــر المنظمــة العربيــة للتنميــة

في مجال الزراعة يوم  30أبريل  2018الخرطوم /جمهورية السودان.

الزراعيــة ،يــوم  30أبريــل  2018الخرطــوم /جمهوريــة الســودان.

مشــاركة الهيئــة فــي افتتــاح الــدورة الرابعــة للمنظمــة العالميــة للصحــة

مشاركة الهيئة في ملتقى االعمال العربي األلماني يوم

الحيوانيــة  20مايــو  2018باريس/فرنســا.

 26يونيو  2018برلين /جمهورية المانيا االتحادية.

مشــاركة الهيئــة فــي اجتماعــات الــدورة العاديــة رقــم  47للجنــة

مشــاركة الهيئــة فــي افتتــاح المنتــدى اإلقليمــي األول للزراعــة الذكيــة

التنســيق العليــا للعمــل العربــي المشــترك ،يــوم  2يوليــو 2018

أيســاف يــوم  24ســبتمبر  2018قاعــة الصداقــة بالخرطــوم/

جدة /المملكة العربية السعودية.

جمهورية السودان.
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تنظيــم الهيئــة لحفــل تكريــم الشــركاء االســتراتيجيين الداعميــن للهيئــة

تنظيم الهيئة لحفل التميز الوظيفي الرابع لمنتسبيها وعائالتهم

يــوم  25ســبتمبر  2018الخرطوم/جمهوريــة الســودان.

يوم  27سبتمبر  2018بالخرطوم /جمهورية السودان.

مشــاركة الهيئــة فــي المعــرض الدولــي الســابع والثالثــون للزراعــة

مشــاركة الهيئــة فــي االحتفــال بيــوم األغذيــة العالمــي الــذي نظمتــه

والميــاه والصناعــات الزراعيــة خــال الفتــرة  10-7أكتوبــر 2018

وزارة الزراعــة والغابــات بالتعــاون مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة (الفــاو)

الرياض /المملكة العربية السعودية.

فــي  16أكتوبــر  2018بالخرطوم/جمهوريــة الســودان.

مشــاركة خبــراء الهيئــة فــي الــدورة التدريبيــة الخاصــة بترابــط الميــاه والطاقــة والغــذاء ،التــي نظمهــا
الحــوار اإلقليمــي للترابــط فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بالتعــاون مــع المنظمــة
العربيــة للتنميــة الزراعيــة والمعهــد الدولــي لبحــوث السياســات الغذائيــة ( )IFPRIوجامعــة

 Humboldtبألمانيــا وجامعــة الخرطــوم ،وذلــك خــال الفتــرة  31أكتوبــر –  1نوفمبــر  2018فــي
المقــر الرئيســي للمنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة بالخرطوم/جمهوريــة الســودان.

79
79

مشــاركة الهيئــة كشــريك االســتثمار الزراعــي الحصــري فــي معــرض
ســيال الشــرق األوســط  12-10ديســمبر  2018بأبوظبــي /
دولة اإلمارات العربية المتحدة.

لقاء االستثمار الزراعي في معرض سيال الشرق األوسط يوم  11ديسمبر  2018بأبوظبي /دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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االتفاقيات
ومذكرات التفاهم
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االتفاقيات
ومذكرات التفاهم
قامــت الهيئــة العربيــة بتوقيــع عــدد مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم بينهــا وبيــن عــدد مــن المنظمــات الدوليــة والشــركات
والمؤسســات بهــدف التعــاون والتكامــل والتنســيق فيمــا بينهمــا لتحقيــق التنميــة المســتدامة وتقليــص الفجــوة الغذائيــة ومــن ثــم
تحقيــق االمــن الغذائــي العربــي ،وخــال عــام  2018تــم توقيــع المذكــرات واالتفاقيــات األتيــة:

توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن الهيئــة العربيــة والمنظمــة العربيــة

توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن الهيئــة العربيــة والمنظمــة العربيــة لتكنولوجيــات

للتنميــة الزراعيــة خــال المنتــدى اإلقليمــي األول للزراعــة الذكيــة

االتصــال والمعلومــات .خــال المنتــدى اإلقليمــي األول للزراعــة الذكيــة

يــوم  24ســبتمبر  2018الخرطــوم /جمهوريــة الســودان.

أيســاف يــوم  24ســبتمبر  2018الخرطــوم /جمهوريــة الســودان.

توقيــع مذكــرة تفاهــم التعــاون المشــترك فــي مشــاريع االســتزراع

توقيــع اتفاقيــة المســاهمة فــي مشــروع اللحــوم الحمــراء بالجمهوريــة

الســمكي بيــن الهيئــة العربيــة وشــركة تبــوك الزراعيــة خــال فعاليــة

اإلســامية الموريتانيــة بيــن الهيئــة العربيــة ومجموعــة عينينــا ولــد اييــه

المعــرض الزراعــي الســعودي يــوم  8أكتوبــر  2018الريــاض/

ومجموعــة زيــن العابديــن ولــد الشــيخ أحمــد خــال معــرض AgraMe

المملكــة العربيــة الســعودية.

يــوم  7مــارس  2018دبــي /دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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توقيــع اتفاقيــة المســاهمة فــي مشــروع االســتزراع الســمكي بســلطنة عمــان بيــن
الهيئــة العربيــة والمدينــة العالميــة لالســتثمار ،شــركة شــموخ لالســتثمار والخدمــات
وشــركة الثبــات القابضــة خــال معــرض  AgraMeيــوم  7مــارس  2018دبــي /دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

توقيــع شــركات الهيئــة التفاقيــات تعــاون بيــن الشــركة العربيــة لألدويــة
المحــدودة وشــركة اإلمــارات الحديثــة للدواجــن خــال معــرض AgraMe
يوم  7مارس  2018دبي /دولة اإلمارات العربية المتحدة.

توقيــع شــركات الهيئــة التفاقيــات تعــاون بيــن الشــركة العربيــة لألدويــة

توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن الهيئــة العربيــة وشــركة أوربيــس القابضــة

المحــدودة وشــركة الروابــي لأللبــان خــال معــرض AgraMe

المغربيــة وذلــك خــال فعاليــة معــرض ســيال الشــرق األوســط 12-10

يوم  7مارس  2018دبي /دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ديســمبر  2018أبوظبي/دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن الهيئــة العربيــة وشــركة شــيهانة الخيــر

توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن الهيئــة العربيــة وشــركة دالئــل األعمــال

الســعودية وذلــك خــال فعاليــة معــرض ســيال الشــرق األوســط

العقاريــة الســعودية وذلــك خــال فعاليــة معــرض ســيال الشــرق األوســط

 12-10ديسمبر  2018أبوظبي/دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 12-10ديســمبر  2018أبوظبي/دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن الهيئــة العربيــة وشــركة جريــن فيلــد الســودانية وذلــك خــال فعاليــة معــرض ســيال الشــرق
األوســط  12-10ديســمبر  2018أبوظبي/دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن الهيئــة العربيــة وشــركة  NGS- Oasisاإلماراتيــة وذلــك خــال فعاليــة معــرض ســيال الشــرق
األوســط  12-10ديســمبر  2018أبوظبي/دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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الوضع المالي
للهيئة
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الوضع المالي للهيئة للسنة المنتهية في
2018/12/31م
إجمالي الدخل
بلــغ إجمالــي الدخــل للســنة المنتهيــة فــي 2018/12/31م  11.1 ،مليــون دينــار كويتــي ( 36.6مليــون دوالر
أمريكــي) ،مقارنـ ًـة بنحــو  22.1مليــون دينــار كويتــي ( 72.9مليــون دوالر أمريكــي) لنفــس الفتــرة من عام 2017م.
ويتكــون الدخــل _ بصفــة أساســية_ مــن دخــل المحافــظ االســتثمارية وتوزيعــات أربــاح مــن الشــركات والقــروض
والمصــادر األخــرى.

2018

2017
* قيمة مليون دينار كويتي

1.4

13.3

1.5

-4.5

المحافظ اإلستثمارية

أرباح الشركات

13.2

6.1

1

مصادر أخرى

1.2
القروض

مكونات الدخل 2018م – 2017م (مليون دينار كويتي)
شكل ( :)3مقارنة
ّ
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وفي ما يلي تفصيالت مجمل الدخل:
المالية:
1 .1الدخل من االستثمارات
ّ
بلــغ الدخــل مــن االســتثمارات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 2018/12/31م ،نحــو  4.5مالييــن دينــار كويتــي ( 14.8مليــون
ً
مقارنــة بأربــاح بلغــت بـــنحو  13.3مليــون دينــار كويتــي ( 43.9مليــون دوالر أمريكــي) ،كمــا فــي 2017/12/31م.
دوالر أمريكــي)،

2 .2الدخل من توزيعات أرباح الشركات:
بلــغ الدخــل مــن توزيعــات أربــاح الشــركات للســنة المنتهيــة فــي 2018/12/31م ،نحــو  1.4مليــون دينــار كويتــي ( 4.6مليــون
دوالر أمريكــي) ،مقارنـ ًـة بــــ  1.5مليــون دينــار كويتــي ( 4.9مليــون دوالر أمريكــي) ،كمــا فــي 2017/12/31م.

3 .3الدخل من القروض:
بلــغ الدخــل مــن القــروض للســنة المنتهيــة فــي 2018/12/31م ،نحــو مليــون دينــار كويتــي ( 3.3مليــون دوالر أمريكــي) ،مقارنـ ًـة
بــــ  1.2مليــون دينــار كويتــي ( 4مليــون دوالر أمريكــي) ،كمــا فــي 2017/12/31م.

4 .4الدخل من المصادر األخرى:
بلــغ الدخــل مــن المصــادر األخــرى للســنة المنتهيــة فــي 2018/12/31م ،نحــو  13.2مليــون دينــار كويتــي ( 43.5مليــون دوالر
أمريكــي) ،مقارنـ ًـة بــــ  6.1مليــون دينــار كويتــي ( 20.1مليــون دوالر أمريكــي) ،كمــا فــي 2017/12/31م.

قيمة المحفظة االستثمارية الموحدة وتوزيعها لعام 2018م
بلغــت قيمــة المحفظــة االســتثمارية الموحــدة للهيئــة فــي نهايــة عــام 2018م ،نحــو  134.7مليــون دينــار كويتــي ( 444مليــون دوالر
أمريكــي) ،مقارنـ ًـة بنحــو  137.7مليــون دينــار كويتــي ( 454مليــون دوالر أمريكــي).

السندات العالمية

األسهم العالمية

% 43.12

% 56.88
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وتتمثل توزيعات المحفظة الموحدة للهيئة بما يأتي:
1 .1استثمارات األسهم:
•بلغــت قيمــة االســتثمارات فــي األســهم نهايــة عــام 2018م 76.6 ،مليــون دينــار كويتــي ( 252.5مليــون دوالر أمريكــي)،
تمثــل  %57مــن مجمــل المحفظــة الموحــدة ،مقارنـ ًـة بـــنحو  68مليــون دينــار كويتــي ( 224مليــون دوالر أمريكــي) ،تمثــل
 %49مــن مجمــل المحفظــة الموحــدة ،كمــا فــي نهايــة عــام 2017م.
•بلــغ الدخــل مــن االســتثمارات فــي األســهم نهايــة عــام 2018م ،نحــو ( )9مليــون دينــار كويتي ( 29.7مليــون دوالر أمريكي)،
مقارنـ ًـة بأربــاح بلغــت نحــو  11مليــون دينــار كويتــي ( 36مليــون دوالر أمريكــي) ،نهايــة عام 2017م.

2 .2استثمارات السندات:
•بلغــت قيمــة االســتثمارات فــي الســندات فــي نهايــة عــام 2018م ،نحــو  58.1مليــون دينــار كويتــي ( 191.6مليــون دوالر
أمريكــي) ،تمثــل  %43مــن إجمالــي المحفظــة الموحــدة ،مقارنـ ًـة بـــ  57مليــون دينــار كويتــي ( 188مليــون دوالر أمريكــي)،
تمثــل  %41مــن إجمالــي المحفظــة الموحــدة ،كمــا فــي نهايــة عــام 2017م.
أرباحــا بلغــت نحــو  4.5مليــون دينــار كويتــي ( 14.8مليــون
•حققــت اســتثمارات الهيئــة فــي الســندات نهايــة عــام 2018م،
ً
دوالر أمريكــي) ،مقارنـ ًـة بأربــاح بلغــت نحــو  2.3مليــون دينــار كويتــي ( 7.6مليــون دوالر أمريكــي) ،فــي نهايــة عــام 2017م.

3 .3إجمالي اإلنفاق:
بلــغ إجمالــي اإلنفــاق للســنة المنتهيــة فــي 2018/12/31م 7.6 ،مليــون دينــار كويتــي ( 25.1مليــون دوالر أمريكــي) ،مقارنـ ًـة
بنحــو  15.7مليــون دينــار كويتــي ( 51.8مليــون دوالر أمريكــي) ،كمــا فــي 2017/12/31م.

4 .4نتائج األداء المالي:
بلــغ صافــي الربــح للســنة المنتهيــة فــي 2018/12/31م نحــو  3.6مليــون دينــار كويتــي ( 11.9مليــون دوالر أمريكــي) ،مقارنـ ًـة
بنحــو  6.5مليــون دينــار كويتــي ( 21.4مليــون دوالر أمريكــي) ،كمــا فــي 2017/12/31م.
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المركز المالي
1 .1الموجودات:
بلــغ صافــي موجــودات الهيئــة كمــا فــي  2018/12/31نحــو  298.5مليــون دينــار كويتــي ( 984.2مليــون دوالر أمريكــي) ،مقارنـ ًـة
بنحــو  283.7مليــون دينــار كويتــي ( 935.4مليــون دوالر أمريكــي) ،كما فــي 2017/12/31م.
2 .2المطلوبات:
ً
مقارنة بـــنحو
بلــغ إجمالــي قيمــة المطلوبــات كمــا فــي 2018/12/31م  14 ،مليــون دينــار كويتــي ( 46.2مليــون دوالر أمريكــي)،
 13.9مليــون دينــار كويتــي ( 45.8مليــون دوالر أمريكــي) ،كمــا فــي 2017/12/31م.

حقوق المساهمين
بلــغ إجمالــي حقــوق المســاهمين التــي تمثــل رأس المــال المدفــوع واالحتياطــات حتــى 2018/12/31م مبلــغ  284.5مليــون
ً
مقارنــة بنحــو  269.8مليــون دينــار كويتــي ( 889.6مليــون دوالر أمريكــي) ،كمــا فــي
دينــار كويتــي (  938مليــون دوالر أمريكــي)،
2017/12/31م.

إجمالي توزيعات األرباح على الدول األعضاء
أرباحــا للــدول األعضــاء بلــغ مجملهــا نحــو  152.4مليــون دينــار كويتــي ( 502.5مليــون دوالر أمريكــي) ،تمثــل نحــو
ســددت الهيئــة
ً
 %75مــن رأس المــال المدفــوع ،كمــا فــي 2017/12/31م.
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المالية
البيانات
ّ
للهيئة وتقرير
المراجع الخارجي
 31ديسمبر 2018
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