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

 يأتــي هــذا العــدد مــن النشــرة اإلخباريــة بإضافــات قيمــة موضحــًا أهــم النشــاطات والنقــات النوعيــة التــي تمكنــت الهيئــة العربيــة مــن تحقيقهــا خــال الفتــرة 
الماضيــة، حيــث قامــت الهيئــة العربيــة بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص بتأســيس عــدد )6( شــركات جديــدة فــي بعــض الــدول العربيــة تعمــل فــي مجــاالت انتــاج 

اللحــوم الحمــراء والدواجــن واألســماك والفواكــه والخضــر واللقاحــات البيطريــة؛ وبهــذا أصبــح عــدد الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة نحــو 50 شــركة.

وفــي مجــال البرامــج التنمويــة نفــذت الهيئــة العربيــة خــال عــام 2018 مجموعــة مــن البرامــج واألنشــطة التنمويــة الموجهــة لصغــار المزارعيــن فــي الــدول 
األعضــاء بلغــت فــي مجملهــا 14 برنامجــًا، وعــدد المســتفيدين منهــا نحــو 7 ألــف مــزارع، حيــث حققــت هــذه البرامــج زيــادة فــي إنتاجيــة المحاصيــل المزروعــة 
بنســبة 150 % مقارنــة باإلنتاجيــات الســابقة؛ كذلــك قامــت الهيئــة بإجــراء نحــو 20 تجربــة بحثيــة لتوطيــن أصنــاف جديــدة مــن المحاصيــل والتقــاوي وتقانــات 

زراعيــة حديثــة. 

ولتنويــع مصــادر التمويــل وآلياتــه بالهيئــة العربيــة بهــدف تعبئــة مــوارد ماليــة إضافيــة لاســتثمار فــي القطــاع الزراعــي، حيــث تمــت الموافقــة علــى عــددًا مــن 
الصناديــق االســتثمارية المتخصصــة فــي تمويــل المشــروعات الزراعيــة، وســتعمل هــذه الصناديــق علــى تمويــل االحتياجــات الرأســمالية والتشــغيلية للشــركات 
القائمــة لاســتفادة مــن كامــل طاقاتهــا التصميميــة المتاحــة وزيــادة إنتاجيتهــا وإنتــاج الســلع األساســية للمســاهمة فــي ســد الفجــوة الغذائيــة؛ وتتمثــل تلــك 

الصناديــق فــي: صنــدوق الصــادرات الزراعيــة، صنــدوق التنميــة الزراعــي العالمــي )GLOBE( وصنــدوق لتربيــة األســماك.

وبهــدف تعزيــز األمــن الغذائــي فــي الــدول العربيــة المســاهمة فــي الهيئــة، فقــد قامــت الهيئــة العربيــة بتأســيس عــدد مــن الشــركات الزراعيــة فــي ســلطنة 
عمــان، وقــد بلغــت التكلفــة االســتثمارية لمشــروعات الهيئــة فــي الســلطنة نحــو 127.12 مليــون ريــال عمانــي. حيــث تســتثمر الهيئــة فــي الشــركة العمانيــة 
األوربيــة للصناعــات الغذائيــة وشــركات تحــت التنفيــذ مثــل شــركة أصــول للدواجــن، وشــركة البشــائر للحــوم، وشــركة المــروج لأللبــان باإلضافــة إلــى شــركة 

المعرفــة لتقنيــات االســتزراع الســمكي وهــي مــن الشــركات تحــت الدراســة. 

فــي هــذا اإلطــار وحرصــًا مــن الهيئــة العربيــة علــى أهميــة التواجــد فــي المحافــل الخاصــة بالمجــال الزراعــي ومتابعتهــا الســتراتيجيات وخطــط األمــن الغذائــي 
فــي الــدول المســاهمة، شــاركت الهيئــة فــي فعاليــة ملتقــى االســتثمار الزراعــي والســمكي الــذي نظمتــه وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية فــي ســلطنة عمــان، 
كمــا نظمــت الهيئــة العربيــة لاســتثمار واإلنمــاء الزراعــي بالتعــاون مــع البرنامــج الوطنــي لتطويــر قطــاع الثــروة الســمكية والجمعيــة الســعودية لاســتزراع 
المائــي بالمملكــة العربيــة الســعودية، فعاليــة المنتــدى االســتثماري الســعودي لاســتزراع المائــي الــذي انعقــد ضمــن مبــادرة “اســتثمر فــي الســعودية” 

وذلــك يــوم 8 إبريــل 2019 فــي إمــارة دبي-دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

وضمــن اهتمامــات الهيئــة العربيــة علــى االســتمرار بالمشــاركة فــي الفعاليــات الزراعيــة واالســتثمارية التــي تقــام ســنويًا بهــدف دعــم وتعزيــز مســيرة األمــن 
الغذائــي والتــي يلتقــي خالهــا الــرواد فــي القطــاع الزراعــي بمختلــف مجاالتــه وتخصصاتــه، باإلضافــة إلــى المهتميــن مــن رجــال األعمال والشــركات المســتوردة 
والمصــدرة والمســتثمرين وأصحــاب األعمــال والمزارعيــن والمنتجيــن مــن جميــع أنحــاء العالــم لتبــادل الخبــرات وعقــد جلســات حواريــة وعــرض المنتجــات 
واالبتــكارات فــي القطــاع الزراعــي، شــاركت الهيئــة العربيــة فــي فعاليــات منتــدى ومعــرض Agra ME 2019 كشــريك االســتثمار الحصــري وذلــك خــال الفتــرة 
5 – 7 مــارس 2019 بمركــز دبــي التجــاري العالمــي والــذي كان تحــت رعايــة وزارة البيئــة والتغييــر المناخــي بدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة. وقــد نظمــت 
الهيئــة العربيــة لاســتثمار واإلنمــاء الزراعــي خــال الفعاليــة جلســة حواريــة بعنــوان لقــاء االســتثمار الزراعــي، حضرهــا أكثــر مــن 200 مشــارك، وهدفــت الجلســة 
إلــى اطــاع المشــاركين علــى المنــاخ االســتثماري فــي الــدول العربيــة وفــرص االســتثمار المتوفــرة لــدى الهيئــة فــي الــدول العربيــة المســاهمة؛ حيــث تناولــت 

الجلســة مشــاريع وانشــطة الهيئــة والشــركات التــي تســاهم فيهــا والقطاعــات التــي تعمــل فيهــا ومســاهمتها فــي تعزيــز االمــن الغذائــي.

وســعيًا مــن الهيئــة العربيــة لاســتثمار واإلنمــاء الزراعــي لتحقيــق تنميــة مســتدامة فــي المجتمعــات الريفيــة الزراعيــة فــي الــدول األعضــاء بالهيئــة، وإدراكًا مــن 
الهيئــة بــدور صغــار المزارعيــن فــي المســاهمة فــي األمــن الغذائــي العربــي، فقــد لبــت الهيئــة الدعــوة مــن تجمــع مزارعــي منطقــة ســرحان بواليــة الجزيــرة 
وكذلــك واليــة جنــوب وشــمال كردفــان بجمهوريــة الســودان للمشــاركة فــي احتفــاالت أعيــاد الحصــاد ومشــروع دعــم وتحســين االنتــاج للنســاء المزارعــات 

الــذي ســاهمت فيــه الهيئــة العربيــة لاســتثمار واإلنمــاء الزراعــي.

وختامًا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الوصول إلى ما نصبوا اليه جميعًا نحو تحقيق األمن الغذائي في وطننا العربي.
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 االجتماع الثالث واألربعون 
لمجلس مساهمي الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي

عقــد اجتمــاع مجلــس مســاهمي الهيئــة العربيــة لاســتثمار واإلنمــاء الزراعــي الــــ43 فــي دولــة الكويــت يــوم 25 
ابريــل 2019 ضمــن االجتماعــات الســنوية المشــتركة للهيئــات الماليــة العربيــة والتــي تضــم كل مــن الصنــدوق 
العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي، المؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار وائتمــان الصــادرات، المصــرف 
العربــي للتنميــة االقتصاديــة فــي افريقيــا، صنــدوق النقــد العربــي ، وقــد خاطــب الجلســة االفتتاحيــة لاجتماعــات 
ــر ماليــة دولــة قطــر رئيــس مجلــس مســاهمي  الســنوية المشــتركة معالــي األســتاذ/ علــي شــريف العمادي-وزي

الهيئــة العربيــة لاســتثمار واإلنمــاء الزراعــي للــدورة الثالثــة واالربعيــن.

 وقــَدم ســعادة األســتاذ/ محمــد عبيــد المزروعي-رئيــس مجلــس اإلدارة رئيــس الهيئــة كلمــة وافيــة تضمنــت 
فــي مســتهلها الشــكر والتقديــر إلــى صاحــب الســمو الشــيخ/ صبــاح االحمــد الجابــر الصبــاح- أميــر دولــة الكويــت 
علــى اســتضافته الكريمــة لاجتماعــات الســنوية المشــتركة للهيئــات الماليــة العربيــة، كمــا قــدم الشــكر إلــى دولــة 
الكويــت حكومــًة وشــعبًا علــى حفــاوة االســتقبال وكــرم الضيافــة، وتقــدم بوافــر الشــكر والتقديــر إلــى معالــي وزيــر 
الماليــة بجمهوريــة العــراق للــدور االيجابــي الــذي قــام بــه اثنــاء ترأســه لمجلــس المســاهمين فــي دورتــه الســابقة.

 وقــد لخــص ســعادته بيانــات التقريــر الســنوي للهيئــة لعــام 2018 الــذي يشــير إلــى تحقيــق الهيئــة صافــي أربــاح 
بلغــت نحــو 12 مليــون دوالر امريكــي ، وأبــان أن حقــوق المســاهمين بلغــت نحــو 938 مليــون دوالر امريكــي 
مقارنــة بنحــو 890 مليــون دوالر امريكــي للعــام الســابق، وأن جملــة اســتثمارات الهيئــة فــي الشــركات بنهايــة عــام 
2018 بلغــت نحــو 607 مليــون دوالر امريكــي تمثــل نســبة 84% مــن رأســمال الهيئــة المدفــوع البالــغ 720.7 
مليــون دوالر امريكــي، موضحــا ان هــذه االســتثمارات تتــوزع علــى اربعــة قطاعــات رئيســية تشــمل قطــاع التصنيــع 
الزراعــي نســبة 47 % قطــاع االنتــاج الحيوانــي نســبة 25 % قطــاع االنتــاج النباتــي نســبة 24 % وقطــاع الخدمــات 

الزراعيــة بنســبة 4 %.

واوضــح ســعادته ان الهيئــة علــى صعيــد أداء االســتثمارات الزراعيــة خــال عــام 2018 قامت وبالتعاون مع القطاع 
الخــاص بتأســيس عــدد )6( شــركات جديــدة تعمــل فــي مجــاالت انتــاج اللحــوم الحمــراء والدواجــن واالســماك 
والفواكــه والخضــر واللقاحــات البيطريــة وبهــذا أصبــح عــدد الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة نحــو 50 شــركة. 
كمــا أفــاد ســعادته أن الهيئــة نفــذت خــال عــام 2018 مجموعــة مــن البرامــج واالنشــطة التنمويــة الموجهــة 
لصغــار المزارعيــن فــي الــدول العربيــة االعضــاء بلغــت فــي مجملهــا 14 برنامجــا وعــدد المســتفيدين منهــا نحــو 7 
الــف مــزارع وقــد حققــت هــذه البرامــج زيــادة فــي انتاجيــة المحاصيــل المزروعــة بنســبة 150 % مقارنــة باإلنتاجيــات 
الســابقة، كذلــك قامــت الهيئــة بإجــراء نحــو 20 تجربــة بحثيــة لتوطيــن اصنــاف جديــدة مــن المحاصيــل والتقــاوي 
وتقانــات زراعيــة حديثــة. كذلــك أوضــح ســعادة رئيــس الهيئــة فــي كلمتــه امــام المجلــس ان الهيئــة نظمــت عــددا 
مــن الفعاليــات فــي عــام 2018 للترويــج للفــرص االســتثمارية الزراعيــة المتاحــة وشــاركت فــي مجموعــة مــن 

المؤتمــرات والنــدوات والملتقيــات والمعــارض العربيــة والدوليــة والتــي تمخــض عنهــا توقيــع عــدد مــن االتفاقيــات 
ومذكــرات التفاهــم.

فــي ختــام االجتماعــات أصــدر المجلــس عــدد مــن القــرارات التــي تمثلــت فــي الموافقــة علــى التقريــر الســنوي للهيئــة 
لعــام 2018 كمــا تــم التصديــق علــى الميزانيــة كمــا فــي 2018/12/31، وعلــى الحســابات الختاميــة واالحتياطــي 
وعلــى تقريــر مجلــس االدارة بشــأن هــذه البيانــات، كمــا صــادق المجلــس علــى تحويل نســبة 10 % من صافي االرباح 
ــاح عــام 2018 لدعــم الشــعب الفلســطيني  ــغ 10 % مــن صافــي أرب لاحتياطــي القانونــي وكذلــك تخصيــص مبل
مــن خــال صنــدوق االقصــى والقــدس، كذلــك تمــت الموافقــة علــى برنامــج العمليــات االســتثمارية للهيئــة للعــام 
2019 بمبلــغ 9.10 مليــون دينــار كويتــي ) تســعة مليــون ومائــة الــف دينــار كويتــي ( تعــادل نحــو 30 مليــون دوالر 
امريكــي لتنفيــذ المشــروعات الجديــدة والبرامــج االنمائيــة وبرامــج الهيكلــة وتــم الموافقــة علــى تفويــض مجلــس 
اإلدارة باتخــاذ كافــة اإلجــراءات التنفيذيــة الازمــة مــع مراعــاة أن يكــون معيــار اختيــار مشــروع جديــد أو المســاهمة 
فيــه وجــود المنــاخ االســتثماري المناســب وثبــوت الجــدوى الفنيــة واالقتصاديــة للمشــروع ، وقــد تــم تســمية ممثل 
جمهوريــة مصــر العربيــة فــي مجلــس المســاهمين رئيســا للمجلــس للــدورة الســنوية الرابعــة واالربعيــن وممثــل 
الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية  فــي مجلــس المســاهمين نائبــا لرئيــس المجلــس علــى ان يبــدأ كل مــن 

رئيــس المجلــس ونائبــه فــي ممارســة صاحياتهمــا ابتــداًء مــن االجتمــاع القــادم.

https://www.aaaid.org/ar/board-shareholders
https://www.aaaid.org/sites/default/files/Annual%20Report%202018%20A_compressed.pdf
https://www.aaaid.org/sites/default/files/Annual%20Report%202018%20A_compressed.pdf
https://www.aaaid.org/ar/aaaid-affiliated-companies
https://www.aaaid.org/ar/aaaid-affiliated-companies
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اجتماعات مجلس إدارة الهيئة 
األول لعام 2019

ــوم  ــة لاســتثمار واإلنمــاء الزراعــي اجتماعــه الثانــي )الطــارئ( لعــام 2019 فــي ي ــة العربي عقــد مجلــس إدارة الهيئ
24 ابريــل )نيســان( لعــام 2019 فــي دولــة الكويــت علــى هامــش االجتمــاع الســنوي الثالــث واألربعــون لمجلــس 
المســاهمين، وقــد أصــدر قــرارًا بالموافقــة علــى اســتخراج رخصــة إلنشــاء شــركة افتراضيــة لتقديــم حلــول زراعيــة 

ــة يتــم إعــداد دراســة الجــدوى المتكاملــة للشــركة. ذكيــة متكاملــة للشــركات، وبعــد تقييــم التجرب

ــة  كمــا عقــد مجلــس إدارة الهيئــة العربيــة لاســتثمار واإلنمــاء الزراعــي اجتماعــه الثالــث لعــام 2019 بدبــي – دول
االمــارات العربيــة المتحــدة فــي 8 يونيــو  2019، وقــد تــرأس االجتماع ســعادة األســتاذ/ محمــد بن عبيد المزروعي-

ــن، وقــد تضمــن جــدول  ــة بحضــور أصحــاب الســعادة أعضــاء المجلــس الموقري رئيــس مجلــس اإلدارة-رئيــس الهيئ
اعمــال اجتمــاع المجلــس مجموعــة مــن المواضيــع الهامــة المتعلقــة باســتثمارات الهيئــة، وقــد أتخــذ المجلــس 
عــددًا مــن القــرارات  مــن بينهــا قــرارًا بالموافقــة  علــى  مســاهمة الهيئــة  فــي زيــادة رأســمال مصنــع االلبــان )ريــادة( 
بجمهوريــة مصــر العربيــة  ، وقــرارًا بالموافقــة  علــى الشــراكة مــع الراجحــي الدوليــة لاســتثمار ومســاهمة الهيئــة في  
رأس المــال التأسيســي  للكيــان االســتثماري فــي المجــال الزراعــي،  عــاوًة علــى  قــرارات أخــرى متعلقــة بمتابعــة 
أوضــاع الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة، وقــد تقــرر أن يعقــد مجلــس اإلدارة اجتماعــه الرابــع لعــام 2019 فــي 

18 و19  ســبتمبر )ايلــول( 2019 بالمكتــب االقليمــي للهيئــة بدبــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة. 

https://www.aaaid.org/ar/board-directors
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 عين على
 شركات

 ومشاريع الهيئة
االستثمارية

عين على شركات ومشاريع الهيئة االستثمارية

إنشاء صناديق استثمارية متخصصة
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  عين على شركات ومشاريع
الهيئة االستثمارية

 الشركة التعاونية العربية/
عسير-المملكة العربية السعودية

 الشركة األهلية للزيوت النباتية بحماه/ 
الجمهورية العربية السورية

الشركة العربية القطرية لإلنتاج الزراعي 
 )قطفة(/
دولة قطر

الشركة العربية السودانية للبذور المحدودة/ 
جمهورية السودان

 شركة المروج لأللبان/ 
سلطنة عمان )قيد التنفيذ(

الشركة العربية لتصنيع معدات الدواجن 
والماشية )أبسيكو(/  

الفجيرة-دولة اإلمارات العربية المتحدة

الشركة العربية العراقية إلنتاج االلبان/ 
جمهورية العراق

شركة المزدانة للزراعة بدون حرث/ 
جمهورية السودان

شركة الباقير للحوم الحمراء/ 
جمهورية السودان )قيد التنفيذ(
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 الشركة التعاونية العربية/ 
عسير-المملكة العربية السعودية

مــال  راس  ويبلــغ   ،2009 عــام  فــي  الشــركة  تأسســت  ٭ 
الشــركة نحــو 200 مليــون ريــال ســعودي )تعــادل نحــو 53 
مليــون دوالر أمريكــي( تســاهم فيــه الهيئــة بنســبة 20 % 
والجمعيــات التعاونيــة لمنتجــي الدواجــن بمنطقــة عســير 

بنســبة 80 %. 

٭ تهدف الشركة إلى انتاج نحو 60 ألف طن من  لحوم  
 الدواجن سنويا ويتكون المشروع من:

1. المجــزر: تبلــغ الطاقــة التصميمــة للمجــزر نحــو 60 مليــون 
طائــر/ ســنة

نحــو  للمفقــس  التصميمــة  الطاقــة  تبلــغ  المفقــس:   .2
40 مليــون بيضــة تفريــخ/ ســنويا ويشــمل 18 حضانــة و9 

فقاســات.
بنحــو تصميميــة  بطاقــة  المخلفــات:  معالجــة  وحــدة   .3 

45 طن/ يوم.

٭ اســتطاعت الشــركة ان تســتغل نحــو أكثــر مــن 50 % مــن 
اجمالــي  ليصبــح  الفقاســة  وتوســيع  التصميمــة  الطاقــة 
وتوســعة  وتطويــر  ســنويا،  صــوص/  مليــون   42 الفقــس 
علــى  قدرتهــا  إلــى  باإلضافــة  الصلبــة  المخلفــات  مصنــع 
مواجهــة تحديــات ســوق الدواجــن فــي المملكــة العربيــة 
وتعييــن  والتوزيــع  النقــل  اســطول  وتوســيع  الســعودية، 
كــوادر فــي إدارة المبيعــات والتســويق والبــدء فــي برامــج 
ترويجيــة ممــا مكنهــا مــن تحقيــق صافــي أربــاح بلغــت فــي 
عــام 2018 نحــو 30 مليــون ريــال ســعودي، ونظــرا لتحســن 
الوضــع التســويقي تســعى الشــركة الســتكمال الحلقــات 
ــة )مــزارع االمــات ومــزارع الاحــم( ســواء  ــة المتبقي اإلنتاجي

مــع الشــركاء المؤسســين او باســتقطاب مســتثمرين.

٭ تأسســت الشــركة فــي عــام 1992 فــي مدينــة الفجيــرة 
بدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة، ويتركــز نشــاطها فــي 
لمعــدات  المختلفــة  األنظمــة  مكونــات  وتجميــع  تصنيــع 
مــزارع الدواجــن والماشــية الخــاص بنظــام التربيــة األرضيــة.

 50 بالكامــل  بــه والمدفــوع  المصــرح  المــال  رأس  يبلــغ  ٭ 
مليــون دوالر   13.7 نحــو  )تعــادل  إماراتــي  درهــم  مليــون 
بجانــب   % 27.44 بنســبة  الهيئــة  فيــه  تســاهم  أمريكــي(، 
آخــرون  ومســاهمون   % 42.22 بنســبة  الفجيــرة  حكومــة 

.% 30.34 بنســبة 

ــز منتجــات الشــركة بالســمعة الطيبــة والطلــب العالي  ٭ تتميَّ
عليهــا، كمــا أنهــا تحقــق أربــاح جيــدة بالرغــم مــن التحديــات 
التــي واجهتهــا مثــل الحريــق الــذي شــب بهــا فــي العــام 
2011 والــذي أتــى علــى معظــم أصــول الشــركة وكذلــك 
العاملــة فــي  العالميــة  الشــركات  الحــادة مــن  المنافســة 

المجــال.   

٭ وفــي إطــار تعزيــز اإلنتــاج الزراعــي بدولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة شــرعت الشــركة فــي توســيع مواقعهــا اإلنتاجيــة 
بافتتــاح فــرع جديــد للشــركة بمدينــة العيــن بغــرض التوســع 
فــي بيــع منتجــات معــدات الدواجــن وتجهيــز عنابــر الدواجــن 

بكافــة أنواعهــا.

٭ تأسســت الشــركة فــي عــام 1996 فــي مدينــة حمــاة على 
بعــد 250 كلــم جنــوب دمشــق، وبــدأت اإلنتــاج التجــاري 

فــي نوفمبــر 2001.

والزيــوت  النباتــي  الســمن  إنتــاج  إلــى  الشــركة  تهــدف  ٭ 
الســنة. طــن/  ألــف   55 تصميمــة  بطاقــة  النباتيــة 

٭ يبلــغ رأس المــال المصــرح بــه والمدفــوع بالكامــل نحو 1.5 
مليــار ليــرة ســورية )تعــادل نحــو 30 مليــون دوالر أمريكــي(، 
مســاهمون  بجانــب   % 40 بنســبة  الهيئــة  فيــه  تســاهم 

خــواص بنســبة 60 %.

الطيبــة  والســمعة  بالجــودة  الشــركة  منتجــات  ــز  تتميَّ ٭ 
أربــاح  تحقيــق  مــن  ممــا مكنهــا  عليهــا،  العالــي  والطلــب 
ــاح علــى المســاهمين وذلــك بالرغــم مــن  جيــدة وتوزيــع أرب
التحديــات التــي تواجههــا مثــل الظــروف األمنيــة التي تواجه 
القطــر الســوري واآلثــار االقتصاديــة المترتبــة علــى ذلــك.   

المجتمعيــة  الخدمــات  دعــم  فــي  الشــركة  تســاهم  ٭ 
بتخصيــص مبالــغ مــن صافــي األربــاح المحققــة ســنويًا يتــم 
صرفهــا فــي األعمــال الخدميــة والخيريــة فــي المنطقــة.  

الشركة العربية لتصنيع معدات 
الدواجن والماشية )أبسيكو(/  
الفجيرة-دولة اإلمارات العربية 

المتحدة     

الشركة األهلية للزيوت 
النباتية المساهمة/ حماة-

الجمهورية العربية السورية

https://www.aaaid.org/ar/arabian-cooperative-company-aseer-under-implementation
https://www.aaaid.org/ar/arab-poultry-cattle-equipment-company-apceco
https://www.aaaid.org/ar/ahliah-vegetable-oil-company-avoco
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يبلــغ  مــال  بــرأس   1986 عــام  فــي  الشــركة  تأسســت  ٭ 
47 مليــون ريــال قطــري )يعــادل نحــو 12.9 مليــون دوالر 
الغذائيــة. الهيئــة وشــركة حصــاد  بيــن  أمريكــي( مناصفــة 

٭ يتمثــل نشــاط الشــركة فــي إنتــاج محاصيــل الخضــر وشــتول 
الزينــة والشــتات الموســمية والدائمــة الخضــرة وتركيــب 
البيــوت الزجاجيــة وتقديــم الخدمــات الزراعيــة للغير، وتهدف 
الشــركة لمقابلــة الطلــب المحلــي المتنامــي علــى حاصــات 

الخضــر وشــتول الزينــة بمختلــف أنواعهــا

٭ تتمثــل طاقــات الشــركة فــي انتــاج حاصــات الخضــر بنحــو 
4 ألــف طــن/ ســنة ، وإنتــاج الشــتول الموســمية والدائمــة 

بنحــو 6 مليــون شــتلة. 

اإلنتــاج  فــي  متطــورة  زراعيــة  تقنيــات  الشــركة  تطبــق  ٭ 
الزراعــي.  المجــال  فــي  طويلــة  خبــرة  وتمتلــك 

رأســمالها  ويبلــغ   2010 عــام  فــي  الشــركة  تأسســت  ٭ 
المصــرح بــه 10.25 مليــون دوالر أمريكــي، تســاهم فيــه 
والغابــات  الزراعــة  وزارة  بجانــب   % 13.43 بنســبة  الهيئــة 
وآخــرون   % 39.14 الســوداني  الزراعــي  البنــك   ،  % 30.4

.  % 8.35 بهــا  غيــر مكتتــب  8.68 % وأســهم  بنســبة 

الزراعيــة  الخدمــات  تقديــم  فــي  الشــركة  نشــاط  يتمثــل  ٭ 
المتكاملــة فــي مجــال الزراعــة بــدون حــرث للمزارعيــن فــي 
الســودان  واليــات  فــي  والمــروي  المطــري  القطاعيــن 
حديثــة  زراعيــة  لتقنيــات  امتاكهــا  خــال  مــن  المختلفــة 

ومتطــورة.

الشركة العربية القطرية لإلنتاج 
الزراعي )قطفة(/ دولة قطر

شركة المزدانة للزراعة بدون 
حرث/ جمهورية السودان

٭ تأسســت الشــركة فــي عــام 1986 بــرأس مــال يبلــغ 11.4 
مليــون دينــار عراقــي )يعــادل فــي حينــه نحــو 37.6 مليــون 
العــراق  وحكومــة  الهيئــة  بيــن  مناصفــة  امريكــي(  دوالر 

ممثلــة بالصنــدوق العراقــي للتنميــة الخارجيــة. 

ــاج الحليــب  ــة األبقــار وانت ــل نشــاط الشــركة فــي تربي ٭ يتمث
االســتراتيجية،  الحقليــة  المحاصيــل  وانتــاج  وتصنيعــه 
بهــدف مقابلــة الطلــب المحلــي علــى الحليــب ومنتجاتــه 
والمســاهمة فــي توفيــر االمــن الغذائــي الوطنــي والعربــي

مســاحة  فــي  االســتراتيجية  المحاصيــل  الشــركة  تنتــج  ٭ 
هكتــار.   2,250

الشركة العربية العراقية إلنتاج 
االلبان/ جمهورية العراق

https://www.aaaid.org/ar/arab-qatari-agricultural-production-company
https://www.aaaid.org/ar/al-muzdana-agricultural-services-company
https://www.aaaid.org/ar/arab-iraqi-milk-production-company
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٭ قــدرت التكلفــة االســتثمارية للمشــروع بنحــو 119 مليــون 
 38.6 بنحــو  بمســاهمات  تمويلهــا  يتــم  أمريكــي،  دوالر 
مليــون دوالر أمريكــي وقــروض بنحــو 80.4 مليــون دوالر 

أمريكــي.

للحــوم  الباقيــر  شــركة  مشــروع  فــي  الهيئــة  ســاهمت  ٭ 
الحمــراء بنحــو 11.58 مليــون دوالر أمريكــي تمثــل نســبة 
30 % مــن إجمالــي المســاهمات، وتتمثــل فكــرة المشــروع 
فــي اقامــة سلســلة متكاملــة إلنتــاج وتصنيــع اللحــوم مــن 
خــال جمــع االبقــار واالغنــام وتســمينها وذبحهــا وتجهيزهــا 
او  الحيــة لألضاحــي  وتســويق وتصديــر جــزء مــن االغنــام 
الهــدي فــي موســم الحــج، ويضــم المشــروع 6 وحــدات 
واخــرى  االغنــام  لتســمين  ووحــدة  الحيوانــات  لجمــع 
لتســمين االبقــار بواليــة الخرطــوم ومجــزر آلــي بمواصفــات 
عالميــة ومصنــع لتصنيــع اللحــوم ومعمــل لفحــص اللحــوم 
باإلضافــة للوحــدات الخدميــة المســاعدة االخــرى )وحــدة 
اإلنتاجيــة  الطاقــات  وتبلــغ   ،) االداريــة  والوحــدة   , النقــل 

للمشــروع:

1. 500 ألف رأس من األغنام للهدي وللصادر الحي.
 2. تســمين 150 ألــف رأس مــن االغنــام وتجهيزهــا للســوق 

المحلي والصادر.
ر وتجهيزهــا  لــف رأس مــن  األبقــا أ  45 3. تســمين  

للســوق المحلــي وللصــادر.
4. تخصيص 15 ألف رأس من العجول لتصنيع اللحوم.

٭ تبلــغ التكاليــف االســتثمارية للمشــروع نحــو 17.5 مليــون 
ريــال عمانــي )تعــادل 45.5 مليــون دوالر أمريكــي(. ويتــم 
تمويــل المشــروع الريــادي بمســاهمات نقديــة مــن قبــل 
المســاهمين فــي حــدود 1 مليــون ريــال عمانــي. وقــدرت 
إيــرادات المشــروع بنحــو 1.4 مليــون ريــال عمانــي فــي العام 
األول، ونحــو 2.2 مليــون ريــال عمانــي فــي العــام الثانــي. 
ويتوقــع أن يحقــق المشــروع الريــادي أربــاح تبلــغ نحــو 34 

ألــف ريــال عمانــي فــي العــام الثانــي.

٭ ســاهمت الهيئــة فــي مشــروع المــروج لأللبــان بمنطقــة 
ريــال عمانــي  1.98 مليــون  ظفــار بســلطنة عمــان بمبلــغ 
)تعــادل نحــو 5.148 مليــون دوالر أمريكــي( تمثــل نســبة 

20 % مــن إجمالــي المســاهمات.

٭ يهــدف المشــروع لتجميــع وإنتــاج الحليــب الخــام والزبــد 
والجبــن ومنتجــات األلبــان األخــرى، تجهيــز وبســترة وتعقيــم 
وتعبئــة الحليــب الطــازج، تجهيــز منتجات األلبان ومشــتقاتها 
وإقامــة  للتجميــع  نقــاط  إقامــة  والطبيعيــة،  المحــاة 
مراكــز لتبريــد حليــب األبقــار واإلبــل فــي محافظــة ظفــار 
والمحافظــات األخــرى. هــذا وقــد تــم إعــداد خطــة العمــل 
وجــاري  أولــى  كتجربــة  عاميــن  لمــدة  الريــادي  للمشــروع 

العمــل علــى متابعــة تنفيــذ بقيــة مكونــات المشــروع. 

٭ تبلــغ الطاقــة التصميميــة للمشــروع الريــادي نحــو )6.1( 
لتــر  )9.9( مليــون  العــام األول و  لتــر حليــب فــي  مليــون 
حليــب فــي العــام الثانــي مــن حليــب األبقــار و )1.8( مليــون 
لتــر فــي العــام األول و )2.4( مليــون لتــر فــي العــام الثانــي 
نجاحــه  حالــة  فــي  المشــروع  ويعتبــر  اإلبــل.  حليــب  مــن 
النــواة األولــى للمشــروع الكبيــر حســب دراســة بيــت الخبــرة 

.HVA الهولنــدي 

شركة الباقير للحوم الحمراء/
 جمهورية السودان )قيد التنفيذ(

 شركة المروج لأللبان/ 
سلطنة عمان )قيد التنفيذ(

برأســمال   1997 عــام  فــي  الشــركة  تأسســت  ٭ 
فيــه  تســاهم  أمريكــي  دوالر  مليــون   12 يبلــغ 
جمهوريــة  حكومــة  بجانــب   % 34.93 بنســبة  الهيئــة 
وبنــوك حكوميــة  و مؤسســات   % 51.55  الســودان 

.% 13.52

المحســنة  التقــاوي  توفيــر  فــي  الشــركة  نشــاط  يتمثــل  ٭ 
والهجــن للمحاصيــل الرئيســة لتغطيــة احتياجــات الســوق 
خــال  مــن  للمســاهمين  عائــد مجــزي  المحلــى وتحقيــق 
امتاكهــا لســتة مواقــع زراعيــة منتشــرة فــي اهــم مواقــع 

اإلنتــاج الزراعــي فــي الســودان

٭ تبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة التصميميــة للشــركة نحــو 14,500 
المحاصيــل  مــن  لمجموعــة  المحســنة  البــذور  مــن  طــن 

الخضــروات. وبعــض 

٭ تتمتــع منتجــات الشــركة بســمعة طيبــة لــدى المزارعيــن 
ــذور المحســنة ــاج الب ــرة المتراكمــة فــي إنت نتيجــة الخب

الشركة العربية السودانية للبذور 
المحدودة/ جمهورية السودان

https://www.aaaid.org/ar/elbagair-red-meat-erm-under-implementation
https://www.aaaid.org/ar/al-murooj-dairy-company
https://www.aaaid.org/ar/arab-sudanese-seeds-company-assco
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بهــدف تنويــع مصــادر التمويــل وآلياتــه، وتعبئــة مــوارد ماليــة إضافية لالســتثمار في القطــاع الزراعي أنشــأت الهيئة عددًا من إنشاء صناديق استثمارية متخصصة
الصناديــق االســتثمارية المتخصصــة فــي تمويــل المشــروعات الزراعيــة، وســتعمل هــذه الصناديــق علــى تمويــل االحتياجــات 
الرأســمالية والتشــغيلية للشــركات القائمــة لالســتفادة مــن كامــل طاقاتهــا التصميميــة المتاحــة وزيــادة انتاجيتهــا وإنتــاج 

الســلع األساســية للمســاهمة فــي ســد الفجــوة الغذائيــة، وتتمثــل تلــك الصناديــق فــي:

 صندوق الصادرات الزراعية  – 
المتحدة: العربية  دولة اإلمارات 

تصديــر  بهــدف  جديــدة  قائمــة ومشــروعات  فــي شــركات  االســتثمار  إلــى  الصنــدوق  يهــدف  ٭ 
المنتجــات الزراعيــة مثــل: زيــت الزيتــون ، التمــور ، اللــوز  واســماك التونــة. ويســتهدف بصــورة عامــة 
ــزة التنافســية التــي يتوقــع أن تســاهم  ــا )MENA( ذات المي دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

ــز االمــن الغذائــي صادراتهــا فــي تعزي

٭ ســاهمت الهيئــة فــي الصنــدوق بنحــو 40 مليــون دوالر أمريكــي تمثــل نســبة 13.33 % مــن رأس 
مــال الصنــدوق البالــغ 300 مليــون دوالر أمريكــي.

 – )GLOBE( صندوق التنمية الزراعي العالمي 
جمهورية السودان:

٭ يهــدف الصنــدوق إلــى إنشــاء محفظــة اســتثمارية إلنتــاج محاصيــل الحبــوب والبقوليــات فــي 
مســاحة 100 ألــف فــدان فــي الشــركة العربيــة الســودانية للزراعــة بالنيــل األزرق )أقــدي(، وتصديــر 

منتجاتــه بصــورة أساســية لتحقيــق عوائــد مجزيــة.

٭ ســاهمت الهيئــة فــي الصنــدوق بنحــو 8 مليــون دوالر أمريكــي تمثــل نســبة 20 % مــن رأس مــال 
الصنــدوق البالــغ 40 مليــون دوالر أمريكــي.

 صندوق تونس لتربية األسماك – 
 الجمهورية التونسية:

٭ يهــدف الصنــدوق إلــى االســتثمار فــي محفظــة تشــتمل علــى نحــو 15 مشــروع بمتوســط حجــم 
اســتثمار 3 مليــون دينــار تونســي )نحــو 1.5 مليــون دوالر أمريكــي(. ويســتهدف تمويــل )مســاهمات 
وشــبه مســاهمات( للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة العاملــة فــي قطــاع االســتزراع الســمكي 
)انتــاج اعــاف اســماك، انتــاج اليرقــات، تربيــة وتســويق األســماك( بصــورة رئيســية فــي تونــس 

.)MENA( ــا وبصــورة ثانويــة فــي دول المغــرب العربــي والشــرق األوســط وشــمال افريقي

٭ ســاهمت الهيئــة فــي الصنــدوق بنحــو 7.5 مليــون دينــار تونســي )تعــادل 3.75 مليــون دوالر 
امريكــي( تمثــل نســبة 15 % مــن رأس مــال الصنــدوق البالــغ 50 مليــون دينــار تونســي.

https://www.aaaid.org/ar/export-growth-fund-under-establishment
https://www.aaaid.org/ar/globe-agricultural-development-fund-under-establishment
https://www.aaaid.org/ar/tunisia-aquaculture-fund
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 األنشطة 
  التنموية

مزارعي قرية أم الجمال/ محافظة المفرق -البادية الشمالية بالمملكة 
األردنية الهاشمية يبدون سعادتهم بنتائج اهتمام الهيئة العربية بشريحة 

صغار المزارعين والمنتجين

وتحسين  دعم  لمشروع  الحصاد  أعياد  احتفاالت  تدشن  العربية  الهيئة 
كردفان-جمهورية  جنوب وشمال  واليتي  في  المزارعات  للنساء  اإلنتاج 

السودان

الهيئة العربية تحتفل بتدشين حصاد 1000 فدان قمح في منطقة سرحان 
بوالية الجزيرة

مجال األنشطة والبرامج البحثية واإلنمائية خالل الفترة يناير – يونيو 2019
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 مزارعي قرية أم الجمال/ محافظة
 المفرق -البادية الشمالية بالمملكة
 األردنية الهاشمية يبدون سعادتهم
 بنتائج اهتمام الهيئة العربية بشريحة

صغار المزارعين والمنتجين
يبــرز دور الهيئــة العربيــة لاســتثمار واإلنمــاء الزراعــي فــي مجــال االهتمــام بشــريحة صغــار المزارعيــن والمنتجيــن بالــدول االعضــاء، 
ــر  ــارة التــي قــام بهــا وفــد الهيئــة العربيــة إلــى المملكــة األردنيــة الهاشــمية خــال الفتــرة مــن 6 – 7 يناي ويشــهد علــى ذلــك الزي

2019 بغــرض االجتمــاع مــع ممثلــي مؤسســة التمويــل الدوليــة ومؤسســة اإلقــراض الزراعــي.

فقــد اجتمــع وفــد الهيئــة بالمهنــدس/ محمــد عيســى الحياري-مديــر مؤسســة اإلقــراض الزراعــي وبحضــور ممثلــي مؤسســة 
التمويــل الدوليــة ، حيــث رحــب مديــر مؤسســة اإلقــراض الزراعــي  بالحضــور وقــدم الشــكر والتقديــر إلــى الهيئــة العربيــة وإلــى 
رئيســها علــى الدعــم الــذي وجدتــه المؤسســة مــن الهيئــة، كمــا قــدم شــرحا عــن تأســيس وانشــطة المؤسســة ودورهــا فــي 
االســهام فــي التنميــة الزراعيــة والريفيــة بــاألردن مــن خــال تقديــم خدمــات تمويليــة للعامليــن فــي القطــاع الزراعــي، كذلــك تــم 
اســتعراض المشــروعات المطلــوب تمويلهــا مــن الهيئــة العربيــة ومؤسســة التمويــل الدوليــة والتــي تشــمل مشــروع تمويــل المهــن 

الريفيــة ومشــروع المســاهمة فــي خفــض نســبة الفقــر. 

كذلــك اجتمــع وفــد الهيئــة مــع الســيد/ عبــد اللــه الجفري-مســؤول االســتثمار األول فــي مؤسســة التمويــل الدوليــة، وتــم 
ــر شــريك اســتراتيجي لمؤسســة  التعريــف بالهيئــة ومشــروعاتها وفرصهــا االســتثمارية وتــم التأكيــد علــى أن الهيئــة العربيــة تعتب
التمويــل الدوليــة وذلــك مــن خــال منــح قــروض مشــتركة إلــى صغــار المزارعيــن أو بعــض المشــاريع التــي تســاهم فيهــا الهيئــة مثــل 

ضيعــة يوســف بالمملكــة المغربيــة او مــن خــال المســاهمة فــي المشــاريع والفــرص المتوفــرة لــدى الطرفيــن. 

واســتكماال لهــذه الزيــارة الهامــة فقــد قــام وفــد الهيئــة العربيــة برفقــة مديــر عــام مؤسســة اإلقــراض الزراعــي بعمــل جولــة 
ميدانيــة للمشــروعات التــي مولتهــا الهيئــة العربيــة لصغــار المزارعيــن فــي األردن مــن خــال مؤسســة اإلقــراض الزراعــي حيــث تمــت 
زيــارة محافظــة المفــرق/ الباديــة الشــمالية/ قريــة ام الجمــال حيــث تمــت مقابلــة عــدد مــن المزارعيــن الذيــن أبــدوا ســعادتهم مــن 
التمويــل وأكــدوا رغبتهــم فــي المزيــد مــن القــروض لتطويــر أعمالهــم فــي المراحــل المقبلــة. وقــد بلغ عــدد المزارعين المســتفيدين 
مــن خــط التمويــل الممنــوح و المقــدر بنحــو 2 مليــون دوالر مــن الهيئــة العربيــة لاســتثمار واإلنمــاء الزراعــي عبــر مؤسســة اإلقــراض 
الزراعــي حوالــي 330 مســتفيد حيــث تــم منحهــم قــروض لاســتفادة منهــا فــي اعمــال زراعيــة وأخــرى مرتبطــة بالزراعــة كتجــارة 

المبيــدات واالســمدة والمشــاتل.

https://www.aaaid.org/ar/revolving-loans-fund
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 الهيئة العربية تدشن احتفاالت أعياد
 الحصاد لمشروع دعم وتحسين اإلنتاج

 للنساء المزارعات في واليتي جنوب
وشمال كردفان جمهورية السودان

قــام ســعادة األســتاذ/ محمــد بــن عبيــد المزروعي-رئيــس الهيئــة العربيــة يرافقــه وفــد مــن الهيئــة بزيــارة إلــى واليتــي جنــوب وشــمال كردفــان يــوم 12 
ــاج للنســاء المزارعــات بمحليتــي القــوز وشــيكان واليتــي  ــاد الحصــاد لمشــروع دعــم وتحســين االنت ــر 2019 وذلــك للمشــاركة فــي احتفــاالت أعي فبراي
جنــوب وشــمال كردفــان والمنفــذ مــن قبــل صنــدوق تنميــة المــرأة الريفيــة ووزارة الزراعــة واليــة شــمال كردفــان و الهيئــة العربيــة لاســتثمار واإلنمــاء 

الزراعــي.
 

كان فــي اســتقبال الوفــد األســتاذ/ محمــد حســين االمام-نائــب والــي جنــوب كردفــان ورئيــس مجلــس ادارة صنــدوق تنميــة المــرأة الريفيــة وعــدد 
كبيــر مــن قيــادات الواليــة، وخــال الزيــارة قــام ســعادة رئيــس الهيئــة بافتتــاح احتفــاالت أعيــاد الحصــاد وتــم تكريــم النســاء المزارعــات المتفوقــات فــي 
اإلنتــاج الزراعــي للموســم الحالــي حيــث ، زاد عددهــن مــن 150 مزارعــة فــي الموســم الســابق إلــى 450 مزارعــة لهــذا الموســم، وبلــغ إجمالــي إنتاجيــة 
المســاحات المزروعــة لهــذا العــام حوالــي 2,502 طــن فــي مســاحة كليــة 4500 فــدان ، كمــا قــام ســعادة رئيــس الهيئــة بوضــع حجــر األســاس إلــى مزرعــة 
االبقــار والضــأن فــي منطقــة خــور األبيــض واليــة شــمال كردفــان ، وشــهد الوفــد افتتــاح بئــر مزرعــة صنــدوق تنميــة المــرأة الريفيــة وتدشــين الطاقــة 

الشمســية فــي عمليــة الزراعــة.

وقــدم ســعادة رئيــس الهيئــة كلمــة خــال احتفــال أعيــاد الحصــاد بمحليــة القــوز واليــة جنــوب كردفــان مشــيدا فيهــا بنجــاح البرامــج واهميتــه لتحســين 
مســتوى المعيشــة موضحــا ان هــذه التجربــة بدأتهــا الهيئــة فــي العــام الســابق بمســاحة 1500 فــدان ونتيجــة للتعــاون والتنســيق الجيــد فقــد حققــت 
نتائــج جيــدة ومبشــرة ممــا أدى إلــى مضاعفــة المســاحة هــذا العــام إلــى 3240 فــدان تشــمل مجموعــة مــن المحاصيــل كتقــاوي السمســم والدخــن 
والفــول الســوداني والــذرة الرفيعــة، وقــد شــمل البرنامــج زراعــة مســاحة 3238 فــدان فــي واليــة جنــوب كردفــان ومســاحة 1260 فــدان فــي واليــة 
شــمال كردفــان، موضحــا ان تنفيــذ هــذه التجربــة للعــام الثانــي علــى التوالــي يأتــي نتيجــة قناعــة تامــة بأهميــة هــذه الواليــة وإنســانها وان هــذا االهتمــام 
ــة برنامــج تنمــوي بمناطــق كادوقلــي وهبيلــة والدلنــج وهــو نظــام الزراعــة بــدون حــرث، كمــا قــدم ســعادة  ــدأ منــذ عــام 2007 حيــث نفــذت الهيئ ب
ــر إلــى معالــي والــي  رئيــس الهيئــة كلمــة خــال احتفــال أعيــاد الحصــاد فــي محليــة شــيكان واليــة شــمال كردفــان تقــدم مــن خالهــا بالشــكر والتقدي
واليــة شــمال كردفــان ومعالــي وزيــر الزراعــة بالواليــة علــى دعمهــم لبرنامــج تمويــل مزارعــات محليــة شــيكان كمــا قــدم شــكره وتقديــره إلــى صنــدوق 
تنميــة المــرأة الريفيــة علــى تنظيمهــم لاحتفــال بمناســبة أعيــاد الحصــاد وإلــى النتائــج المشــرفة التــي حققهــا برنامــج دعــم وتحســين اإلنتــاج للنســاء 
المزارعــات، موضحــا ان الهيئــة اســتهدفت هــذه التجربــة بزراعــة مســاحة 1260 فــدان بتقــاوي الفــول الســوداني والــذرة الرفيعــة والسمســم والدخــن 
والغابــات المثمــرة وقــد شــاركت فــي هــذه التجربــة حوالــي 120 مــن النســاء المزارعــات، كمــا ابــان ان الهيئــة نفــذت برنامــج تنمــوي لاســتفادة مــن 

الطاقــة الشمســية فــي الزراعــة لتتمكــن المناطــق النائيــة مــن اســتخدام التقنيــات الزراعيــة الحديثــة كنظــام الــري بالتنقيــط.

وفــي ختــام االحتفــاالت تــم تكريــم النســاء المزارعــات المتفوقــات فــي االنتاجيــات الزراعيــة كمــا تــم تكريــم ســعادة رئيــس الهيئــة مــن قبــل صنــدوق تنميــة 
المــرأة الريفيــة تقديــرا وعرفانــا منهــم بالــدور الــذي قدمتــه وال زالــت تقدمــه الهيئــة إلــى الواليــة.

https://www.aaaid.org/ar/trust-fund
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 الهيئة العربية تحتفل بتدشين
1000 فدان قمح في  حصاد 
منطقة سرحان بوالية الجزيرة

ســعيا مــن الهيئــة العربيــة لاســتثمار واإلنمــاء الزراعــي لتحقيــق تنميــة مســتدامة فــي المجتمعــات الريفيــة الزراعيــة فــي الــدول األعضــاء بالهيئــة، وادراكا 
مــن الهيئــة لــدور صغــار المزارعيــن فــي المســاهمة فــي االمــن الغذائــي العربــي وبدعــوة مــن تجمــع مزارعــي منطقــة ســرحان بواليــة الجزيــرة إلــى ســعادة 
رئيــس الهيئــة إلــى حضــور حفــل تدشــين حصــاد محصــول القمــح، قــام ســعادة األســتاذ/ محمــد بــن عبيــد المزروعي-رئيــس الهيئــة العربيــة يرافقــه وفــد مــن 

الهيئــة بزيــارة إلــى منطقــة ســرحان بواليــة الجزيــرة وذلــك يــوم 25 مــارس 2019.

ــر عــام  ــرة والمناقــل، رئيــس مجلــس إدارة البنــك الزراعــي مدي ــرة، ورئيــس تنظيــم مزارعــي الجزي كان فــي اســتقبال الوفــد كل مــن محافــظ مشــروع الجزي
شــركة المزدانــة، ومديــر عــام هيئــة البحــوث الزراعيــة باإلضافــة إلــى عــدد مــن المزارعيــن ومــدراء الشــركات الزراعيــة الخاصــة، وقــام الوفــد برفقــة ســعادة 
رئيــس الهيئــة بجولــة ميدانيــة فــي الحقــول وتــم تدشــين عمليــة حصــاد القمــح كمــا تــم الوقــوف ميدانيــا علــى حصــاد محصــول الســياج. والتقــى الوفــد 
بعــدد مــن قيــادات المزارعيــن الذيــن أبــدوا ســعادتهم مــن التجربــة التــي وصفوهــا بالمتفــردة وغيــر مســبوقة علــى مســتوى مشــروع الجزيــرة وذلــك مــن 

حيــث اســتخدامها لتقانــات حديثــة فــي انجــاز عمليــة التحضيــر وانســياب التمويــل فــي الوقــت المناســب لعمليــة الزراعــة.

خــال الحفــل قــدم ســعادة رئيــس الهيئــة كلمــة تقــدم مــن خالهــا بالشــكر والتقديــر إلــى جمهوريــة الســودان رئيســا وحكومــة وشــعبا علــى مــا تقدمــه مــن 
دعــم ومســاندة للهيئــة العربيــة فــي ســبيل أداء رســالتها وتحقيــق أهدافهــا، مبديــا ســعادته بحضــور حفــل تدشــين حصــاد القمــح بمنطقــة ســرحان الــذي 
يمثــل امتــدادا لجهــود الهيئــة فــي دعــم صغــار المزارعيــن عبــر صنــدوق القــروض الــدوارة الــذي اسســته الهيئــة لتوفيــر التمويــل لصغــار المزارعيــن، موضحــا 
ان النتائــج الممتــازة التــي حققتهــا التجربــة بمشــروع الجزيــرة والتــي تراوحــت إنتاجيــة الفــدان بيــن 18 - 24 جــوال ســوف تســاهم فــي توســيع قاعــدة 
المســتفيدين مــن البرامــج فــي كل واليــات الســودان. مؤكــدا مــن خــال هــذه النتائــج ســوف تشــمل المواســم القادمــة محاصيــل الفــول الســوداني والــذرة 
الرفيعــة والــذرة الشــامية وغيرهــا مــن المحاصيــل األساســية فــي الفجــوة الغذائيــة العربيــة وســيتم العمــل علــى نقــل وتوطيــن التقانــات الحديثــة فــي كافــة 
العمليــات الفاحيــة بدايــة مــن مرحلــة تحضيــر األرض إلــى مرحلــة الحصــاد والتســويق المحلــي والعالمــي وتمنــى ان تصبــح منطقــة ســرحان منــارة النطــاق 

التطبيــق العملــي ألحــدث التقانــات الزراعيــة الحديثــة ومنهــا إلــى كافــة انحــاء الســودان.

الجديــر بالذكــر ان الهيئــة العربيــة بــدأت فــي تمويــل صغــار المزارعيــن فــي مشــروع الجزيــرة فــي موســم 2013 - 2014 فــي مســاحة 176 فــدان لزراعــة 
محصــول القمــح وتــم زيــادة المســاحة تدريجيــا إلــى ان وصلــت 16 ألــف فــدان، وخــال العــروة الشــتوية للموســم 2018 2019- قامــت الهيئــة بتمويــل 
مســاحة 1000 فــدان لزراعــة محصــول القمــح فــي منطقــة ســرحان/ واليــة الجزيــرة، وقــد اســتهدفت التجربــة عــدد 253 مــزارع بإجمالــي تمويــل كلــي بلــغ 

13 مليــون جنيــه ســوداني.

وفــي ختــام الحفــل تــم تكريــم ســعادة رئيــس الهيئــة مــن قبــل تجمــع مزارعــي منطقــة ســرحان بواليــة الجزيــرة تقديــرا وعرفانــا منهــم بالــدور الــذي قدمتــه 
للمنطقــة وتســعى للحفــاظ علــى االســتمرارية فــي ذلــك ، كمــا تــم فــي الحفــل تكريــم عــدد مــن الجهــات التــي ســاهمت فــي نجــاح التجربــة.

https://www.aaaid.org/ar/revolving-loans-fund
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 مجال األنشطة
 والبرامج البحثية

 واإلنمائية خالل الفترة
يناير – يونيو 2019

برنامج تطوير الزراعة في مشروع الرهد الزراعي بمنطقة 
خور أبو حبل/ والية شمال كردفان – جمهورية السودان:

التعاون مع المراكز البحثية والمؤسسات الزراعية:

٭ قامت الهيئة بالتواصل مع العديد من المراكز والمؤسســات البحثية والزراعية وذلك في إطار تعاونها مع المؤسســات 
النظيــرة لتنفيــذ عــدد مــن البحــوث الزراعيــة والبرامــج التقنيــة الحديثــة الراميــة إلــى زيــادة اإلنتــاج واإلنتاجيــة وتعزيــز األمــن 

الغذائــي العربــي.

٭ وقــد شــملت قائمــة الجهــات التــي تــم التواصــل معهــا حــول هــذا الموضــوع كًا مــن شــركة الهندســة الزراعيــة بدولــة 
االمــارات العربيــة المتحــدة لتنفيــذ مشــروع بحثــي تطبيقــي الختبــار أصنــاف مــن علــف الاريــدو فــي األراضــي الملحيــة 
بالســودان، وكذلــك المركــز الدولــي للزراعــة الملحيــة ICBA لتجربــة زراعــة نبــات الكينــوا فــي الســودان والــدول العربيــة، هــذا 

باإلضافــة إلــى هيئــة البحــوث الزراعيــة فــي الســودان لتنفيــذ عــدد مــن التجــارب البحثيــة التطبيقيــة.

٭ باشــرت الهيئــة العربيــة فــي تنفيــذ مشــروع بحثــي تطبيقــي تنمــوي فــي مشــروع الرهــد الزراعــي بمنطقــة )خــور أبوحبــل(، 
الــذي يعانــي فيــه المزارعــون مــن مشــكات الحشــائش وقلــة اإلنتاجيــة فــي المحاصيــل التــي يزرعونهــا، مســتهدفة مــن 
خالــه تطويــر الزراعــة فــي منطقــة المشــروع مــن خــال ادخــال نظــام الــري بالتنقيــط وتزويــد المزارعيــن بتقــاوي هجيــن لزيــادة 

انتاجيتهــم.

٭ كذلــك قامــت الهيئــة بتركيــب عــدد مــن وحــدات الطاقــة الشمســية وطلمبــات الــري الشمســية، وذلــك بغــرض االســتفادة 
منهــا فــي زراعــة العديــد مــن المحاصيــل البســتانية ومحاصيــل الخضــر فــي أرض المشــروع وعلــى مســاحة 30 فــدان، ومــن 

المتوقــع أن يحقــق ذلــك اســتقرار نوعــي لمزارعــي المنطقــة مــع زيــادة نوعيــة فــي إنتاجيــة المحاصيــل المزروعــة.

1

2

https://www.aaaid.org/ar/innovation-and-technology-transfer


العدد االول 2019 17النشرة اإلخبارية

 تعاون مشترك
 كيان استثماري زراعي عمالق يجمع بين

 الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي
وشركة الراجحي الدولية لالستثمار

وقعــت الهيئــة العربيــة لاســتثمار واإلنمــاء الزراعــي فــي شــهر يونيــو 2019 اتفاقيــة اطاريــة مــع شــركة الراجحــي الدوليــة لاســتثمار إلنشــاء 
كيــان اســتثماري زراعــي يهــدف إلــى تطويــر أداء الشــركات الزراعيــة القائمــة وتكامــل الشــركات ذات العاقــة لكــي تكــون نموذجــا رائــدا فــي 
االســتثمار الزراعــي تخــدم اســتراتيجيات واهــداف الطرفيــن. كمرحلــة أولــى ســوف يقــوم الكيــان بدراســة وتقييــم الشــركات والمصانــع التــي 
يتوفــر فيهــا إمكانيــات ومقومــات النجــاح.  وقــد صــّرح ســعادة الدكتــور خالــد الماحــي الرئيــس التنفيــذي لشــركة الراجحــي الدولية لاســتثمار 
بــأن شــركة الراجحــي الدوليــة والهيئــة العربيــة لاســتثمار واإلنمــاء الزراعــي يعتبــران مــن أكبــر الكيانــات االســتثمارية فــي المنطقــة العربيــة 
ويتوافقــان فــي معظــم اســتراتيجياتهما واهدافهمــا. وســيتم الحقــا تحــت مظلــة الكيــان الجديــد المزمــع إنشــاءه فتــح المجــال النضمــام 

اســتثمارات قائمــة لتوســعتها وتطويرهــا النضمــام مســتثمرين أخريــن وفــق ضوابــط وشــروط اســتثمارية محــددة يتفــق عليهــا الطرفــان.

كمــا صــَرح ســعادة األســتاذ محمــد بــن عبيــد المزروعــي – رئيــس الهيئــة العربيــة بــأن الخبــرات المتراكمــة للهيئــة العربيــة وشــركة الراجحــي 
الدوليــة لاســتثمار فــي مجــال االســتثمار الزراعــي بالــدول العربيــة والمــاءة الماليــة للطرفيــن وعاقاتهــم المتميــزة مــع المؤسســات 
والصناديــق والمنظمــات الزراعيــة العربيــة واإلقليميــة والدوليــة تعــد مــن أهــم نقــاط القــوة التــي ســتحقق األهــداف المرجــوة مــن هــذه 
الشــراكة.  وسيســعى الجانبــان إلــى احــداث تنميــة زراعيــة مســتدامة فــي الــدول العربيــة مــن خــال تكامــل المشــاريع الزراعيــة ونقــل وتوطيــن 
التقانــات الزراعيــة الحديثــة ونظــم الزراعــة الذكيــة وتنميــة المجتمعــات الريفيــة، باإلضافــة إلــى إدارة المشــاريع االســتثمارية بطــرق حديثــة 

ومبتكــرة باســتخدام التكنولوجيــا المناســبة لتحقيــق الكفــاءة اإلنتاجيــة التــي تســهم فــي تعزيــز االمــن الغذائــي العربــي.  

http://www.raii.net/ar/
https://www.aaaid.org/ar/our-goals
https://www.aaaid.org/ar/our-strategy
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  زيارات الهيئة 
 معالي وزير الخارجية

 بجمهورية السودان يثمن
  جهود الهيئة العربية

 ومساهمتها في تحقيق
األمن الغذائي

التقــى ســعادة األســتاذ/ محمــد بــن عبيــد المزروعــي -رئيــس الهيئــة العربيــة لاســتثمار 
واإلنمــاء الزراعــي يرافقــه وفــد مــن الهيئــة العربيــة بمعـــالي الدكتــور/ الدرديــري محمــد 
أحمد-وزيــر الخارجيــة بجمهوريــة الســودان وذلــك يــوم 27 مــارس 2019 بمكتبــه بالــوزارة.

قــدم ســعادة رئيــس الهيئــة شــكره وتقديــره إلــى معالــي الوزيــر إلتاحتــه الفرصــة لهــذا اللقــاء 
والــذي يأتــي بغــرض تعريــف معالــي الوزير بالهيئة ورؤيتها ورســالتها وأهدافها واســتثماراتها 
مســتعرضا اســتثمارات الهيئــة ومشــاريعها فــي الــدول العربيــة موضحــا القطاعــات التــي 
تعمــل فيهــا الهيئــة والتــي تتمثــل فــي قطــاع التصنيــع الزراعــي واإلنتــاج النباتــي واإلنتــاج 
الحيواني إلى جانب قطاع الخدمات الزراعية و األنشــطة التنموية، موضحا مســاعي الهيئة 
ــة   ــدول األعضــاء بالهيئ ــة فــي ال ــة مســتدامة فــي المجتمعــات الريفي ــة لتحقيــق تنمي العربي
مشــيرا إلــى تجربــة الهيئــة فــي مشــروع الجزيــرة فــي الموســم الشــتوي 2018 – 2019 حيــث 
قامــت الهيئــة بتمويــل مســاحة 1000 فــدان لزراعــة محصــول القمــح فــي منطقــة ســرحان/ 
ــغ 13  ــل كلــي بل ــي تموي ــة عــدد 253 مــزارع بإجمال ــرة، وقــد اســتهدفت التجرب ــة الجزي والي

مليــون جنيــه ســوداني ، مبينــا ان النتائــج الممتــازة التــي حققتهــا التجربــة بمشــروع الجزيــرة 
والتــي تراوحــت إنتاجيــة الفــدان بيــن 18 – 24 جــوال ســوف تســاهم فــي توســيع قاعــدة 
المســتفيدين مــن البرامــج فــي كل واليــات الســودان. مشــيدا بالدعــم واالهتمــام الــذي 
تتلقــاه مشــاريع الهيئــة بدولــة المقــر مــن حكومــة الســودان متطلعــا إلــى مزيــدا مــن الدعــم 

حتــى تتمكــن الهيئــة مــن تحقيــق رســالتها تعزيــزا لألمــن الغذائــي العربــي.

مــن جانبــه رحــب معالــي الوزيــر بســعادة رئيــس الهيئــة والوفــد المرافــق لــه متمنيــا للهيئــة 
التوفيــق فــي مســاعيها الطموحــة لزيــادة االســتثمارات فــي الســودان مثمنــا دور الهيئــة 
العربيــة فــي جمهوريــة الســودان ومــا قدمتــه لاقتصــاد الســوداني فــي مجــال التصنيــع 
الزراعــي موضحــا ان الســودان مــا زال يتطلــع إلــى المزيــد مــن فــرص التعــاون مــع الهيئــة 
دعمــا وتعزيــزا إلــى مبــادرة فخامــة رئيــس الجمهوريــة لألمــن الغذائــي، كمــا وعــد معاليــه 
بتقديــم كل المســاعدة والدعــم للهيئــة العربيــة وشــركاتها بدولــة المقــر لخدمــة أهدافهــا 

لتعزيــز األمــن الغذائــي.

https://www.aaaid.org/ar/sectoral-distribution
https://www.aaaid.org/ar/sectoral-distribution
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 مشاركات الهيئة 
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء 
الزراعي شريك االستثمار الحصري 

Agra ME 2019 في معرض

درجــت الهيئــة العربيــة لاســتثمار واإلنمــاء الزراعــي علــى المشــاركة فــي الفعاليــات الزراعيــة واالســتثمارية التــي تقــام ســنويا بهــدف 
دعــم وتعزيــز مســيرة االمــن الغذائــي والتــي يلتقــي خالهــا الــرواد فــي القطــاع الزراعــي بمختلــف مجاالتــه وتخصصاتــه باإلضافــة 
إلــى المهتميــن مــن رجــال األعمــال والشــركات المســتوردة والمصــدرة والمســتثمرين وأصحــاب األعمــال والمزارعيــن والمنتجيــن مــن 

جميــع أنحــاء العالــم لتبــادل الخبــرات وعقــد جلســات حواريــة وعــرض المنتجــات واالبتــكارات فــي القطــاع الزراعــي.

وفــي هــذا اإلطــار شــاركت الهيئــة العربيــة فــي فعاليــة منتــدى ومعــرض Agra ME 2019  كشــريك االســتثمار الحصــري وذلــك 
خــال الفتــرة 5 – 7 مــارس 2019 بمركــز دبي-تحــت رعايــة وزارة البيئــة والتغييــر المناخــي/ دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة.

وقــد نظمــت الهيئــة العربيــة لاســتثمار واإلنمــاء الزراعــي خــال الفعاليــة جلســة حواريــة بعنــوان لقــاء االســتثمار الزراعــي، شــارك 
فيهــا كل مــن ســعادة األســتاذ/ محمــد بــن عبيــد المزروعي-رئيــس الهيئــة العربيــة وســعادة/ عبــد اللــه ســلطان العويس-رئيــس 
مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة، وســعادة/ جمــال ســيف الجروان-األميــن العــام لمجلــس اإلمــارات للمســتثمرين 
بالخــارج، وهدفــت الجلســة إلــى اطــاع المشــاركين علــى المنــاخ االســتثماري فــي الــدول العربيــة وفــرص االســتثمار المتوفــرة لــدى 
الهيئــة فــي الــدول العربيــة المســاهمة، حيــث تنــاول ســعادة رئيــس الهيئــة خــال الجلســة مشــاريع وانشــطة الهيئــة والشــركات التــي 

تســاهم فيهــا والقطاعــات التــي تعمــل فيهــا ومســاهمتها فــي تعزيــز االمــن الغذائــي.

ولمزيــد مــن اإلنجــاز العملــي لتفعيــل شــراكات العمــل المشــترك بيــن الهيئــة العربيــة والجهــات االســتثمارية فقــد تــم خــال المعــرض 
توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن الهيئــة العربيــة وشــركة اإلمــارات للصناعــات الغذائيــة وذلــك فــي إطــار تنســيق الجهــود المشــتركة 
ــة لاســتثمار واإلنمــاء الزراعــي  ــة العربي ــي، وســتتعاون كل مــن الهيئ ــم العرب ــز األمــن الغذائــي فــي العال ــة لتعزي التــي تبذلهــا الهيئ
وشــركة اإلمــارات للصناعــات الغذائيــة فــي مجــاالت االســتثمار الصناعــي والزراعــي والمالــي، وتبــادل الخبــرات، وتبــادل المعلومــات 
حــول الفــرص والدراســات االســتثمارية المتاحــة، باإلضافــة إلــى مناقشــة مصــادر التمويــل للمشــاريع المقترحــة لجــذب المســاهمين، 
باإلضافــة إلــى إعــداد الدراســات وإدارة المشــاريع وتعزيــز الفــرص وآفــاق االســتثمار وقــد بــارك التوقيــع معالــي الدكتــور / ثانــي 
بــن احمــد الزيودي-وزيــر البيئــة والتغييــر المناخــي بدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة، وذلــك اثنــاء زيارتــه لجنــاح الهيئــة العربيــة داخــل 

المعــرض .

وشــركة  العربيــة  الهيئــة  بيــن  مشــترك  تعــاون  اتفاقيــة  توقيــع  تــم  مــارس   7 الموافــق  المعــرض  مــن  الثالــث  اليــوم   وِفــي 
ســعادة  التوقيــع  بــارك  وقــد  الزراعيــة،  التكنلوجيــا  مجــال  فــي  تعمــل  التــي  األلمانيــة   Spatial Business Integration 

المهندس/ سيف محمد الشرع-وكيل وزارة البيئة والتغيير المناخي بدولة االمارات العربية المتحدة.

https://www.youtube.com/watch?v=JSbnCFCTusc
https://www.youtube.com/watch?v=JSbnCFCTusc
https://drive.google.com/open?id=1E9NUaav7HfgKfgp40mfQmKQgQTXa54NQ
https://drive.google.com/open?id=1E9NUaav7HfgKfgp40mfQmKQgQTXa54NQ
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الواقع والرؤى المستقبلية
 عنوان مشاركة الهيئة العربية في ملتقى االستثمار الزراعي

والسمكي مسقط-سلطنة عمان
 

بهــدف تعزيــز األمــن الغذائــي فــي الــدول العربيــة المســاهمة فــي الهيئــة فقــد قامــت الهيئــة بتأســيس عــدد مــن الشــركات الزراعيــة فــي 
ــي، حيــث تســتثمر  ــال عمان ــون ري ــة فــي الســلطنة نحــو 127.12 ملي ســلطنة عمــان، وقــد بلغــت التكلفــة االســتثمارية لمشــروعات الهيئ
الهيئــة فــي الشــركة العمانيــة االوربيــة للصناعــات الغذائيــة وشــركات تحــت التنفيــذ مثــل شــركة أصــول للدواجــن، وشــركة البشــائر للحــوم، 

وشــركة المــروج لأللبــان باإلضافــة إلــى شــركة المعرفــة لتقنيــات االســتزراع الســمكي وهــي مــن الشــركات تحــت الدراســة.

وحرصــا مــن الهيئــة علــى التواجــد فــي المحافــل الخاصــة بالمجــال الزراعــي ومتابعتهــا الســتراتيجيات وخطــط االمــن الغذائــي فــي الــدول 
المســاهمة فقــد شــارك ســعادة األســتاذ/ محمــد بــن عبيــد المزروعي-رئيــس الهيئــة العربيــة لاســتثمار واإلنمــاء الزراعــي فــي فعاليــة 
ملتقــى االســتثمار الزراعــي والســمكي الــذي نظمتــه وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية فــي الســلطنة خــال الفتــرة 23 24- ينايــر 2019 

مسقط-ســلطنة عمــان فــي مركــز عمــان للمعــارض والمؤتمــرات.

وقــد جــاءت مشــاركة الهيئــة مــن خــال جلســة العمــل االولــى بعنــوان: )آفــاق وفــرص االســتثمار الزراعــي الســمكي والغذائــي( حيــث قــدم 
ســعادة األســتاذ/ محمــد بــن عبيــد المزروعي-رئيــس الهيئــة العربيــة، ورقــة عمــل بعنــوان جهــود الهيئــة العربيــة لاســتثمار واإلنمــاء الزراعــي 
فــي االســتثمار الزراعــي والســمكي بالوطــن العربــي الواقــع والــرؤى المســتقبلية، تنــاول مــن خالهــا مشــاريع وانشــطة الهيئــة والشــركات 
التــي تســاهم فيهــا الهيئــة ومســاهمتها فــي تعزيــز األمــن الغذائــي والبرامــج اإلنمائيــة وانشــطة الهيئــة فــي مجــال االســتزراع الســمكي 
والصيــد البحــري فــي الــدول العربيــة باإلضافــة إلــى اســتثمارات الهيئــة فــي ســلطنة عمــان وجهــود الهيئــة فــي تعبئــة المــوارد الماليــة 
ــة  ــة العربي ــج للفــرص االســتثمارية الزراعيــة مســتعرضا مــن خــال الورقــة الوضــع الراهــن لألمــن الغذائــي العربــي والفجــوة الغذائي والتروي
والتــي تقــدر قيمتهــا فــي الوطــن العربــي فــي عــام 2017 بنحــو 33.6 مليــار دوالر إضافــة إلــى جهــود الهيئــة العربيــة فــي تعزيــز االمــن 
الغذائــي العربــي حيــث تبنــت الهيئــة منهــج خــاص لتنفيــذ برامجهــا وأنشــطتها االســتثمارية لتقليــل الفجــوة الغذائيــة مــن خــال التركيــز علــى 
االســتثمار فــي الســلع األساســية فــي ســلة الغــذاء العربــي والتنويــع القطاعــي مــن خــال الحبــوب والزيــوت النباتيــة والســكر وااللبــان 

واللحــوم واالســماك واالعــاف وإقامــة مشــاريع اســتثمارية ذات بعــد اســتراتيجي ونمــاذج رائــدة فــي أنمــاط اإلنتــاج الزراعــي وغيرهــا.

وقــد تضمــن الملتقــى عقــد جلســات حواريــة تخصصــت ألربعــة محــاور أساســية هــي واقع وآفاق االســتثمار والتمويل، االبتــكارات والتقانات 
فــي نظــم الغــذاء. الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخاص، إيجاد الحلــول للتحديات،

كمــا تضمــن الملتقــى إقامــة معــرض إلــى عــدد مــن الشــركات التــي أبــرزت جهودهــا وأنشــطتها فــي اإلنتــاج الزراعــي والســمكي والغذائــي. 
وتــم تنظيــم لقــاءات ثنائيــة مــن خالهــا تــم عــرض ومناقشــة الفــرص االســتثمارية الواعــدة الجاهــزة للترويــج. كمــا تــم توزيــع كتيبــات عــن 
الفــرص االســتثمارية والتــي بلغــت نحــو 70 فرصــة موزعــة بيــن القطــاع النباتــي )15 فرصــة( والقطــاع الحيوانــي )19 فرصــة( والقطــاع 
الســمكي )30 فرصــة( والقطــاع المشــترك-زراعي ســمكي )6 فــرص( اســتثمارية بهــدف تشــجيع المســتثمرين العــرب للمســاهمة فــي هــذه 
المشــروعات. وفــي ختــام اعمــال الملتقــى تــم تكريــم الهيئــة العربيــة وعــدد مــن الشــركات التــي تســاهم فيهــا ضمــن عــدد مــن الشــركات 

التــي شــاركت فــي الملتقــى.

https://drive.google.com/file/d/11SoRRdpsQBoiSoX7Fgw0R6aMbMK0cItj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11SoRRdpsQBoiSoX7Fgw0R6aMbMK0cItj/view?usp=sharing
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 الهيئة العربية تنظم
 فعالية المنتدى

 االستثماري
 السعودي لالستزراع

 المائي في دولة
 االمارات العربية

المتحدة

نظمــت الهيئــة العربيــة لاســتثمار واإلنمــاء الزراعــي بالتعــاون مــع البرنامــج الوطنــي لتطويــر قطــاع الثــروة الســمكية والجمعيــة الســعودية 
لاســتزراع المائــي بالمملكــة العربيــة الســعودية، فعاليــة المنتــدى االســتثماري الســعودي لاســتزراع المائــي الــذي انعقــد ضمــن مبــادرة 

“اســتثمر فــي الســعودية” وذلــك يــوم 8 إبريــل 2019 فــي إمــارة دبي-دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

خــال المنتــدى قــدم ســعادة األســتاذ/ محمــد بــن عبيــد المزروعي-رئيــس الهيئــة كلمــة ترحيبيــة أوضــح مــن خالهــا ان مــن اهــم أســباب 
ــة عــام 2017 هــو عــدم إعطــاء القطــاع  ــار دوالر بنهاي ــة فــي الســلع األساســية والتــي قــدرت بنحــو 34 ملي اتســاع حجــم الفجــوة الغذائي
الزراعــي األهميــة التــي تتناســب مــع دوره فــي التنميــة االقتصاديــة وخاصــة القطــاع الســمكي، مشــيرا إلــى ان الــدول العربيــة تتوفــر لديهــا 
كافــة اإلمكانــات التــي تتيــح تقليــص حجــم هــذه الفجــوة بشــكل كبيــر إذا تكامــل اســتغال المــوارد الزراعيــة والماليــة والبشــرية والكفــاءات 
العلميــة المتوفــرة فــي الــدول العربيــة. كمــا أوضــح ســعادته ان التوقعــات المســتقبلية تشــير إلــى تفاقــم العجــز فــي انتــاج اللحــوم الحمــراء 
بالوطــن العربــي ممــا يعظــم الحاجــة إلــى التوســع فــي اإلنتــاج الســمكي لتوفيــر االحتياجــات مــن البروتيــن الحيوانــي ولمقابلــة ارتفــاع الطلــب 

بســبب الزيــادة الســكانية المتناميــة.

مســيرة  دفــع  فــي  المحققــة  النتائــج  علــى  الضــوء  تســليط  علــى  المنتــدى  هــذا  خــال  مــن  “نحــرص  المزروعــي:  وأضــاف 
الصناعــة،  هــذه  بتعزيــز  المتمثلــة   2030 المملكــة  رؤيــة  ضمــن  تنــدرج  التــي  والمبــادرات  المائــي  االســتزراع  قطــاع  نمــو 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  البحريــة  المأكــوالت  لتوريــد  الرئيســي  المصــدر  ســيكون  المائــي  االســتزراع  وأّن  خاّصــة 
الــواردات”.  علــى  المفروضــة  الصرامــة  الســامة  وقواعــد  الطبيعيــة  األســماك  مصايــد  فــي  النمــو  ظــل  فــي   والمنطقــة 

وتــم خــال المنتــدى تقديــم مجموعــة مــن الحقائــب للفــرص االســتثمارية المكتملــة، باإلضافــة إلــى عقــد جلســات حواريــة متخصصــة فــي 
مجــال االســتزراع المائــي وتخصيــص لقــاءات العمــل بيــن المســتثمرين والمشــاركين إضافــًة إلــى فرصــة التقــاء المســتثمرين الســعوديين 
بنظرائهــم مــن المســتثمرين مــن الــدول الخليجيــة والعربيــة والمســتثمرين األجانــب ومشــاركة عــدد مــن الصناديــق االســتثمارية العربيــة 

ــي.  ــار رجــال األعمــال والشــركات المتخصصــة فــي االســتزراع المائ ــة وكب ــة والمصــارف التمويلي والعالمي

الجدير بالذكر ان المنتدى هدف إلى تبادل أفضل الممارسات والتجارب والخبرات في قطاع االستزراع المائي بين المستثمرين وطرح 
مشاريع االستزراع السمكي وتربية األحياء المائية، حيث من المتوقع أن يرتفع استهاك المأكوالت البحرية في المملكة بنسبة 8 % 

 سنويًا حتى 
عام 2030.

https://www.youtube.com/watch?v=8U1oEy0AP_A
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 الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي
 تكرم الشركاء االستراتيجيين الداعمين

لمسيرتها في دولة االمارات العربية المتحدة

تحــت رعايــة ســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب حاكــم دبــي وزيــر 
المالية، كرمت الهيئة العربية لاستثمار واإلنماء الزراعي شركاءها االستراتيجيين 
وذلــك يــوم 4 مــارس 2019 فــي إمــارة دبي-دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة 
خــال حفــل أقيــم فــي فنــدق رويــال ميــرج ، بحضــور عــدد مــن أصحــاب المعالــي 
الــوزراء، وأصحــاب الســعادة ســفراء الــدول العربيــة واألجنبيــة ووكاء الــوزارات 
، ورؤســاء المنظمــات العربيــة والدوليــة ومــدراء عــدد مــن الشــركات والبنــوك؛ 
باإلضافــة إلــى الهيئــات المحليــة ومجموعــة مــن كبــار المســتثمرين فــي القطــاع 

الزراعــي ورجــال األعمــال وعــدد مــن المؤسســات االعاميــة.
 

وتأتــي الخطــوة تكريمــًا لمســاهمة الشــركاء فــي تحقيــق األمــن الغذائــي العربــي 
ودعمهــم المســتمر للرؤيــة الطموحــة والخطــط االســتراتيجية التي تتطلع الهيئة 
العربيــة لاســتثمار واإلنمــاء الزراعــي مــن خالهــا إلــى تعزيــز األمــن الغذائــي فــي 
الــدول العربيــة ودفــع عجلــة التنميــة الزراعيــة المســتدامة، مــع وصــول عــدد 
الشــركات الزراعيــة التــي تســاهم فيهــا الهيئــة إلــى نحــو 50 شــركة فــي نهايــة 
العــام 2018، بإجمالــي اســتثمارات بلغــت نحــو 631 مليــون دوالر أمريكــي، فيمــا 
بلــغ عــدد الفــرص االســتثمارية التــي قامــت الهيئــة بدراســتها نحــو 115 فرصــة، 
تمحــورت بمجملهــا حــول مشــاريع اإلنتــاج النباتــي والحيوانــي والتصنيــع الزراعــي 
والخدمــات الزراعيــة، فــي الوقــت الــذي نفــذت فيــه نحــو 69 برنامجــا تنمويــًا 
موجهــًا لصغــار المزارعيــن والمنتجيــن فــي الــدول العربيــة، وبمســاحات زراعيــة 
بلغــت نحــو 26 ألــف فــدان. كمــا خصصــت الهيئــة نحــو 13 مليون دوالر كخطوط 
تمويــل لدعــم صغــار المزارعيــن والمنتجيــن ونحــو 5 مليــون دوالر لتفعيــل نشــاط 
الزراعــات التعاقديــة، فــي الوقــت الــذي بلــغ فيــه عــدد المســتفيدين مــن هــذه 
البرامــج نحــو 93 ألــف مــزارع ومنتــج. أمــا فــي مجــال األبحــاث الزراعيــة وتوطيــن 
التقنيــات الحديثــة، فقــد نفــذت الهيئــة نحــو 95 تجربــة بحثيــة تطبيقيــة فــي عــدد 

مــن الــدول العربيــة.
 

الهيئــة  المزروعي-رئيــس  عبيــد  بــن  األســتاذ/ محمــد  اســتهل سعادةســعادة 
العربيــة بدايــة الحفــل بكلمــة أعــرب فيهــا عــن شــكر الهيئــة وتقديرهــا العميــق إلى 
كافــة الشــركاء مــن المؤسســات الحكوميــة والخاصــة والبعثــات الدبلوماســية 
الدعــوة  تلبيــة  علــى  والدوليــة  واإلقليميــة  العربيــة  والهيئــات  والمنظمــات 

الهيئــة وجهودهــم  لمســيرة  وإلــى دعمهــم  للحفــل  بالحضــور  ومشــاركتهم 
فــي تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات علــى صعيــد التنميــة الزراعيــة ومشــاريع 
األمــن الغذائــي فــي الــدول العربيــة. كمــا أكــد المزروعــي حــرص الهيئــة علــى 
تعزيــز عاقاتهــا مــع الشــركاء االســتراتيجيين وتطويــر عاقــات اســتراتيجية مــع 
مختلــف القطاعــات الحكوميــة والخاصــة لتنميــة االســتثمارات فــي القطــاع 
الزراعــي، وتطويــر الصناعــات القائمــة عليهــا فــي الــدول العربيــة مــن خــال 
الزراعــي  أّن مســتقبل االســتثمار  التقنيــات، مشــّددًا علــى  أحــدث  إســتخدام 
والغذائــي أصبــح يرتكــز علــى توطيــن التقانــات الزراعيــة الحديثــة واالبتــكارات 

التكنولوجيــة فــي الوطــن العربــي.
 

وإختتــم المزروعــي: “نتطلــع قدمــًا إلــى مواصلــة مســيرة اإلنجــاز والريــادة علــى 
مــدى أكثــر مــن 42 عــام، ركــزت خالهــا الهيئــة ُجــل جهودهــا واهتمامهــا علــى 
تحقيــق االســتفادة الُمثلــى مــن المزايــا التفضيليــة لتوزيــع المــوارد الطبيعيــة 
مجــاالت  مختلــف  فــي  متعــددة  خبــرات  واكتســاب  العربيــة،  الــدول  فــي 
االســتثمار الزراعــي. ونســعى مــن جانبنــا إلــى توظيــف مــا لدينــا مــن فــرص 
اســتثمارية هائلــة ضمــن القطــاع الزراعــي، والمتاحــة حاليــًا أمــام المســتثمرين 
مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص، فــي خطــوة داعمــة للمســاعي الراميــة 
فــي  للزراعــة  الصالحــة  المســاحة  اســتغال  إلــى  الملحــة  الحاجــة  تلبيــة  إلــى 
الوطــن العربــي، والمقــّدرة بنحــو 220 مليــون هكتــار، والتــي ال تتجــاوز مســاحة 
المســتغل منهــا فعليــا نســبة 33 %، فيمــا تقــّدر الثــروة الحيوانيــة بنحــو 350 
مليــون رأس ال يغطــي اإلنتــاج الفعلــي منهــا احتياجــات المنطقــة العربيــة، فــي 
الوقــت الــذي ال يســتخدم ســوى 62 % مــن المــوارد المائيــة البالغــة حوالــي 

258 مليــار متــر مكعــب ســنويًا”.

جديــر بالذكــر انــه تــم تكريــم عــدد من الوزارات وســفارات الــدول األعضاء بالهيئة 
مــن بينهــا ســفارة جمهوريــة الســودان واســتلم الــدرع ســعادة األســتاذ/ محمــد 
اميــن عبــد اللــه الكارب-ســفير جمهوريــة الســودان بدولــة االمــارات العربيــة 
المتحــدة، باإلضافــة إلــى تكريــم عــدد مــن المنظمــات العربيــة والعالميــة ورجــال 

االعمــال والقطــاع الخــاص ومؤسســات إعاميــة.

https://twitter.com/Arab_Authority/status/1103153887513661441?s=20
https://twitter.com/Arab_Authority/status/1103153887513661441?s=20
https://twitter.com/Arab_Authority/status/1103153887513661441?s=20
https://twitter.com/Arab_Authority/status/1103153887513661441?s=20
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