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• بلغ عدد المشاركين في المؤتمر نحو 1014 مشارك .	

• رئيس جمهورية 	 البشير  الرئيس عمر حسن أحمد  المؤتمر فخامة  افتتح 
السودان.

• الزراعيين 	 كبير  إلى  باإلضافة  العرب  الوزراء  من  ثمانية  المؤتمر  في  شارك 
ممثاًل  الدبلوماسي  السلك  شارك  كما   ، الشعبية  الصين  جمهورية  في 

في سفراء الدول العربية و األجنبية في جمهورية السودان .

• بلغ عدد المشاركين في الزيارات الميدانية 156 زائر. 	

• بلغ عدد مذكرات التفاهم الموقعة بين الهيئة وبعض الجهات الخارجية 	
21 مذكرة.

• بلغ عدد مذكرات التفاهم بين شركات الهيئة وبعض الجهات الخارجية 	
6 مذكرات.

• تم اإلعالن عن انطالق 5 مشاريع استثمارية تساهم فيها الهيئة العربية.	

• بالتعاون 	 المهتمين  والمستثمرين  الهيئة  بين  عمل  لقاء   40 تنظيم  تم 
والعمل اإلستثماري المشترك.، كما تم عقد إجتماعات B2B  بين كل من 

رجال األعمال والمستثمرين والبنوك ومعالي الوزراء المعنيين.

• ضم المعرض المصاحب للمؤتمر عدد 25  جهة شاركه بعرض منتجاتها.	

• الترويجية 	 البوستات  على  اطلعوا  الذين  المستخدمين  إجمالي  بلغ 
الخاصة بالمؤتمر 9,885 مستخدم.

• شارك 28 متحدث في جلسات المؤتمر من معالي الوزراء المعنيين ورجال 	
األعمال ومدراء المؤسسات المالية والعلماء والباحثين.

الملخص التنفيذي
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بادرت الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي بتنظيم المؤتمر العربي الثالث لالستثمار 
الزراعي تحت شعار: »غذاؤنا ... مسؤوليتنا« من خالل استضافة نخبة من كبار المسؤولين 
من الدول العربية والمؤسسات العالمية والعربية ورجال األعمال والمستثمرين في المجال 
الزراعي وممثلي اتحادات المزارعين واالقتصاديين والمنظمات والمعنيين بالقطاع الزراعي.

سَلط المؤتمر الضوء على أهمية تهيئة المناخ االستثماري المناسب في القطاع الزراعي بهدف 
زيادة االستثمارات الزراعية في الدول العربية خاصة الغنية بمواردها الزراعية من خالل توحيد 
جهود كافة الجهات المعنية في الدول العربية، وتشجيع أصحاب رؤوس األموال والمؤسسات 
التمويلية وحثهم على االستثمار في القطاع الزراعي وال سيما أنه قطاع واعد يمتلك مقومات 
النجاح ويساهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية المستدامة.

المقدمة 
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األهداف

• العربية 	 الدول  في  والغذائي  الزراعي  االستثمار  فرص  استكشاف 
واالستفادة منها.

• االستثمار 	 مناخ  وتحسين  تطوير  سبيل  في  العربية  الدول  جهود  تعزيز 
والتنمية الزراعية بما يسهم في زيادة االستثمار في القطاع الزراعي.

• الزراعي 	 القطاع  في  لالستثمار  واألجنبية  العربية  األموال  رؤوس  جذب 
بمختلف قطاعاته )النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي(.

• استكمال 	 خالل  من  االستثمار  مناخ  تهيئة  على  العربية  الحكومات  حث 
في  للمستثمرين  االمتيازات  وتقديم  اإلجراءات  وتسهيل  التحتية  البنى 

القطاع الزراعي.

• توسيع آفاق التبادل التجاري البيني بين الدول العربية في مجال المنتجات 	
الزراعية والغذائية ومستلزمات إنتاجها.

• تشجيع االبتكار الزراعي وتعزيز دور التقنية في القطاع الزراعي.	

• تقليل الفجوة الغذائية للسلع االساسية لتحقيق األمن الغذائي العربي.	
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الجهة المنظمة

الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي

يأتي انعقاد المؤتمر العربي الثالث لالستثمار الزراعي ليمثل فرصًة سانحة لتنسيق وتوحيد 
العربي  العمل  وتفعيل  الغذائية،  الفجوة  لتقليل  الزراعي  االستثمار  في  العربية  الجهود 
المشترك. كما أن تأمين الغذاء لشعوبنا العربية في ظل األوضاع الحالية يستوجب ضرورة 
وضع سياسات مالئمة للتوسع في استصالح األراضي الزراعية وتعبئة الموارد المالية لزيادة 
االستثمارات الزراعية وتطوير سبل استخدام الموارد الطبيعية باعتماد تقنيات اإلنتاج الزراعي 
المتطورة وطرق الري الحديثة سعيًا للوصول للهدف المنشود بتحقيق األمن الغذائي العربي .

في  المساهمة  على  الزراعي  واإلنماء  لالستثمار  العربية  الهيئة  حرص  من  وانطالقًا 
المؤتمر  فإن  الزراعي  القطاع  في  االستثمار  آفاق  وتوسيع  العربي  الغذائي  األمن  تحقيق 
المشير  فخامة  من  كريمة  برعاية  وذلك  مسؤوليتنا«،  »غذاؤنا..  شعار  تحت  يعقد 
للمؤتمر. المستضيفة  الدولة  السودان،  جمهورية  رئيس  البشير  أحمد  حسن  عمر 

لالستثمار  العربية  للهيئة  الرئيس  المقّر  تحتضن  التي  السودان  بجمهورية  َعْهُدنا  هو  وكما 
هذا  الستضافة  المعنيين  جميع  من  كبيرين  ودعم  ترحيب  وجدنا  فقد  الزراعي،  واإلنماء 
وشعبًا  وحكومًة  رئيسًا  السودان  لجمهورية  والتقدير  الشكر  جزيل  نقّدم  لذلك  المؤتمر، 
على إتاحة الفرصة لنا لعقد هذا المؤتمر على أرض السودان الطيبة آملين أن يكون نقطة 
وكّل  الزراعية  والتنمية  االستثمار  مجال  في  والمثمرة  الهادفة  الفعاليات  من  لمزيد  اق  انط 
وبحثية. وخدمية  وتجارية  وصناعية  استثمارية  أنشطة  من  الحيوي  القطاع  بهذا  يرتبط  ما 



11

محاور المؤتمر

المحور الثاني :

سياسات االستثمار والتمويل الزراعي في الدول العربية: 

• سياسة التمويل الزراعي في الدول العربية.	

• التنمية االقتصادية اإلقليمية ودورها في تعزيز الشراكات بين القطاعين 	
العام والخاص.

• تحديات االستثمارات الزراعية العربية.	

• رؤية المستثمر للسياسات واالستثمارات في الدول العربية.	

• قصص ناجحة في مجال االستثمار في القطاع الحيواني.	

المحور األول:

مبادرة فخامة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لألمن الغذائي:

• عرض عن المبادرة.	

• تبني الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي للمبادرة ودورها في 	
تنفيذها.

• المبادرات العربية في مجال األمن الغذائي.	

المحور الثالث:

االستثمار في االنتاج النباتي والحيواني:

• واقع االستثمار في الحبوب واألعالف في الدول العربية.	

• قصص ناجحة في مجال االستثمار في الحبوب .	

• واقع االستثمار في قطاع اللحوم في الدول العربية )اللحوم الحمراء، 	
الدواجن واألسماك(.

• قصص ناجحة في مجال االستثمار في القطاع الحيواني.	
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المحور الرابع:

االستثمار في التصنيع الزراعي:

• التصنيع الغذائي في مجال الزيوت واأللبان والسكر.	

• االستثمار في قطاع الصناعات المساندة.	

• قصص ناجحة في االستثمار في التصنيع الزراعي.	

المحور الخامس:

االبتكار والتقانات في القطاع الزراعي:

• دور االبتكار في تحقيق األمن الغذائي.	

• تحفيز وتمويل البحث واالبتكار في المجال الزراعي.	

• نقل التقانات وتوطينها في الدول العربية.	

• تجارب رائدة في مجال التقانة الزراعية.	

الموقع اإللكتروني للمؤتمر العربي الثالث لالستثمار الزراعي

/http://www.aaaidconf.com 

يعتبر الموقع اإللكتروني للمؤتمر األول من نوعه على مستوى المواقع اإللكترونية الخاصة 
بمؤتمرات اإلستثمار الزراعي في الدول العربية، حيث عرضت خريطة الموقع المواد بشكل 
في  والسرعة  بالسهولة  تصفحه  وامتاز  للموقع  والزائرين  المهتمين  لكل  وتفاعلي  عملي 

الحصول على المعلومات باللغتين العربية واإلنجليزية. 
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الصفحة الرئيسية : ( 1

• تعريف عن المؤتمر.	

• عن 	 تعريفي  ملخص  إدراج  تم  والرعاة،  االستراتيجيين  الشركاء 
الجهات جميعها في الموقع اإللكتروني والروابط اإللكترونية لهذه 

الجهات.

• سجلوا  	 الذين  المشاركين  جهات  و  اسماء  عرض    : المشاركين 
صفحة  على  اإللكتروني  المؤتمر  موقع  خالل  من  مشاركتهم 

المشاركين.

• المحتوى : 	

 األجندة والتوقيت الزمني لفعاليات يومي المؤتمر.	

 المتحدثين : معلومات كاملة عن السيرة الذاتية لجميع 	
المتحدثين.

• موقع 	 خريطة  على  الصفحة  تحتوي   : واإلقامة  المؤتمر  موقع 
الفنادق   / الخرطوم   بالعاصمة  المؤتمر  قاعة  عن  وبيانات  المؤتمر  
المرشحة / الترتيبات اللوجستية / خدمة الترحيل المجانية من وإلى 
المطار والفنادق ومكان انعقاد المؤتمر، و كذلك الزيارات الميدانية . 

• صفحة تسهيالت إجراءات تأشيرة الدخول إلى السودان : تحتوي على 	
خطاب وزارة الخارجية السودانية و الذي ينص على تسهيل إجراءات 
المشاركين في المؤتمر للحصول على تأشيرة الدخول من سفارات 

السودان في الخارج و إعفائهم من رسوم التأشيرة . 

المواد المعروضة على الموقع
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الفرص االستثمارية في المجال الزراعي في الدول العربية المساهمة في الهيئة :  )2  

وكذلك  العربية  الدول  في  المعنية  الجهات  من  الواردة  اإلستثمارية  الفرص  استعراض  تم 

الفرص اإلستثمارية المتوفرة لدى الهيئة العربية لإلستثمار واإلنماء الزراعي.  

عدد الفرص الدولة
اإلستثمارية

3اإلمارات العربية المتحدة
المملكة العربية 

السعودية
3

18الجمهورية التونسية
1الجمهورية الجزائرية

12جمهورية مصر العربية
2الكويت 

الجمهورية اإلسالمية 
الموريتانية 

6

2المملكة المغربية 
5سلطنة عمان 

1الجمهورية السورية 
76جمهورية السودان

4 / باإلضافة إلى ملف الجمهورية العراقية 
األراضي المهيأة 

لالستثمار الزراعي في 
محافظات العراق

المملكة األردنية 
الهاشمية 

43
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التسجيل Online  للمشاركة من خالل نموذج تسجيل خاص بالمشاركة   )3  
كحضور وكذلك الرغبات للمشاركة  في الزيارات الميدانية . 

 . B2B للقاءات العمل  Online التسجيل  )4  

الزيارات الميدانية لمشاريع زراعية ناجحة تحت شعار » أِرني«  :   )5  

»أِرني« عبارة عن زيارات ميدانية تم تنظيمها ضمن فعاليات المؤتمر العربي الثالث 
لالستثمار الزراعي في ثاني ايام المؤتمر وبعد الحفل الختامي في 28/ 2/ 2017. 

وقد تضمن الموقع اإللكتروني التعريف بثالث وجهات للزيارات الميدانية وهي: 

• دال الغذائية: مزرعة البان العيلفون المتكاملة	

• مجموعة سي تي سي: مجمع الهندسة والمشتل الرقمي	

• شركة االهلي للزراعة المحدودة	

عرض برومو 3D للمعرض المصاحب للمؤتمر .   )6  

ترويجية  فيديوهات  ومقاطع  الصحفية  البيانات  على  يحتوي   : اإلعالم   )7  
وإعالمية عن المؤتمر. 

أوراق العمل والبيان الختامي.  )8  

جهات االتصال بمنظمي المؤتمر.  )9  
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أجندة المؤتمر

اليوم األول : اإلثنين 27 فبراير 2017
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05:30 - 04:30
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أوراق العمل

تم تحميل أوراق العمل على رابط Google Drive  ، حيث يمكن الوصول و 
اإلطالع على أوراق العمل من خالل :  

1 )/http://www.aaaidconf.com .الموقع اإللكتروني للمؤتمر

 إرسال الرابط الخاص بأوراق العمل للمشاركين في المؤتمر و المتحدثين ( 2
و لكل الجهات الموجودة في قاعدة بيانات اإلتصال الخاصة بالهيئة.
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المتحدثون
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الشركاء االستراتيجيين و الرعاه

وزارة االستثمار

وزارة الصناعة

وزارة المالية والتخطيط 
االقتصادي

وزارة الثروة الحيوانية وزارة الزراعة والغابات

وزارة الموارد المائية والري والكهرباء

 الشركاء
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شركة جنان لإلستثمار اإلماراتية
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شريك  •

اإلستثمار

 الحصري
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منظمة األغذية و الزراعة لألمم 
المتحدة )الفاو(
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•شريك المعرفة
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المصرف العربي للتنمية 
اإلقتصادية في أفريقيا )باديا(



29

•شريك التنمية
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منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية) اليونيدو(
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الشريك الصناعي
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الرعاه

شركة دال 
الغذائية

الشركة العربية 
إلنتاج وتصنيع 
الدجاج العربي

مجموعة أبناء

 محجوب

شركة 

سكر كنانة

بنك النيل 

األزرق المشرق

شركة الروابي 

لأللبان
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شركة سكر 
النيل األبيض

مجموعة 
الراجحي الدولية 

لالستثمار

مجموعة أبناء

 محجوب

شركة 

سكر كنانة

بنك النيل 

األزرق المشرق

شركة الروابي 

لأللبان
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الرعاه

شركة الروضة 

للدواجن

الشركة العربية 
العراقية إلنتاج 

االلبان
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الرعاه

بنك قطر

 الوطني

مجموعة 

سي تي سي
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بنك الخرطوم

الشركة الوطنية 
للتنمية الزراعية 

)نادك(

شركة شيكان 
للتأمين وإعادة 

التأمين المحدودة

شركة الصافي 
دانون

صناعات 

الخريَّف

شركة الشرق
 األوسط 

للتامين )س(
 المحدودة
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شركة 
المراعي

الشركة الوطنية 
للتنمية الزراعية 

)نادك(

شركة شيكان 
للتأمين وإعادة 

التأمين المحدودة
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شريك التواصل

فالينت بزنس ميديا  - لندن/ المملكة المتحدة



39

شريك اإلعالم

شركة الوميض األحمر- المملكة العربية السعودية
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الراعي الَفندقي

فندق السالم روتانا- الخرطوم

المشاركين:

بلغ عدد المشاركين في المؤتمر نحو 1014 مشارك مقسمين على النحو التالي:

مشاركين مسجلين عن طريق الموقع اإللكتروني :  
468 مشارك.

مشاركين سجلوا حضورهم في استقبال المؤتمر على مدي يومي المؤتمر:  
350 مشارك.

كبار الشخصيات )معالي الوزراء ،السفراء ممثلي الجهات الرسمية في الدول 
العربية واألجنبية( : 

85 مشارك.
الشركاء االستراتيجيين والرعاة )حضور وعارضين( :  

111 مشارك.
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الزيارات الميدانية

تم تنظيم زيارات ميدانية ضمن فعاليات المؤتمر العربي الثالث لالستثمار الزراعي في اليوم 
لالستثمار  العربية  الهيئة  هدفت   .2017  /2  /28 في  للمؤتمر  الختامي  الحفل  وبعد  الثاني 
واإلنماء الزراعي من هذه الزيارات  إلى تبادل قصص النجاح التي تغلب أصحابها على التحديات 
وخلقوا قيمة مضافة جعلت منهم رواد التنمية الزراعية.تم التعرف على الفرص االستثمارية 
حيث  ناجحة.  زراعية  لمشاريع  نماذج  في  الممارسات  أفضل  على  الضوء  وتسليط  المتاحة 
تشمل هذه الممارسات التميز في العمل، تنفيذ االبتكار واستخدام التكنولوجيا وامثله على 
هذا  العربي.  الغذائي  األمن  تعزيز  في  تسهم  التي  المستدام  البعد  ذات  التجارية  األعمال 
وقد حظي المستثمرين و غيرهم من الجهات المعنية المشاركة في هذه الزيارة بتعريف 
لالستراتيجيات والعمليات وراء العديد من النماذج الزراعية المبتكرة واالستثنائية التي تنفذها 
الشركات في السودان في قطاع يواجه العديد من التحديات الصعبة، بلغ عدد المسجلين 

عن طريق الموقع اإللكتروني للرحالت الميدانية 156 زائر موزعين على النحو التالي:
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   دال الغذائية: مزرعة البان العيلفون المتكاملة:

• ملخص الزيارة الميدانية:	

شملت الزيارة الوقوف على البيوت المحمية التي تمت زراعتها بأنواع متعددة من 
االلي  والمحلب  االبقار  حظائر  على  االطالع  تم  كما  المختلفة  والخضروات  الزهور 

لدى الشركة.

• برنامج الزيارة:	

Day Itinerary
am 11:00

Pick up from Friendship Hall

am to 1:30 pm 12:00

Arrival and Tour of Al-Waha

pm 1:00

Departure from Al-Waha

pm to 3:00 pm 1:30

Arrival and Tour of Al-Elafoon

pm to 3:30 pm 3:00

Lunch

pm 3:30

Departure from Al-Elafoon

4:30

Return to Friendship Hall
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•بلغ عدد  المشاركين في الزيارة 81 مشارك
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   مجموعة سي تي سي: مجمع الهندسة والمشتل الرقمي:

• ملخص الزيارة الميدانية:	

حيث  بحرى  بالخرطوم  الصناعية  بالمنطقة  الجديد  الشركة  موقع  زيارة  تمت 
الطاقة  تبلغ  حيث  تبلغ  التدريب  و  الصيانة  ومقر  الرقمي  المشتل  الزيارة  شملت 
طلبات  حسب  ويعمل  الشهر  في  شتلة  مليون   2 نحو  الرقمي  للمشتل  االنتاجية  
العمالء. كما تمت زيارة مباني ورشة الصيانة و التدريب وهى ما زالت تحت التأسيس 
وتم تقديم عرض مختصر عن مسيرة الشركة منذ نحو نصف قرن و االنجازات التي 
الحديثة  اآلالت  و  المعدات  لتقديم  و  نشاطاتها  لتوسيع  واالستعدادات  قدمتها 

وكافة مدخالت االنتاج.
• برنامج الزيارة:	

Day Itinerary
am 11:00

Pick up from Friendship Hall

 am 11:30
)Arrival of delegation )Nursery

pm to 11:50 pm 11:30
Tour at the nursery

pm to 12:30 pm 12:00
Tour at the engineering complex

pm to 12:45 pm 12:30
Coffee break

1:15

Return to Friendship Hall

•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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••بلغ عدد المشاركين 39 مشارك
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   شركة االهلي للزراعة المحدودة:

• ملخص الزيارة الميدانية:	

االعمال  رجال  كبار  يمثلون  شخصا   )36( حوالي  شملت  والتي  الزيارة  ترتيب  تم 
وأصحاب الشركات وبعض الوفود الحكومية باإلضافة الى عدد من الشركات الى 
ترغب في االستثمار الزراعي من المملكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية 
ممثلي  الى  باإلضافة  العربية   مصر  وجمهورية  الصين  وجمهورية  قطر  ودولة 
4 ساعات تم من  شركات صناعة المعدات الزراعية، وقد استغرقت الزيارة حوالي 
الزراعية وطرق  خاللها تنفيذ جولة داخل المشروع  للتعرف على اهم المحاصيل 
الذرة  من  السيالج  وتعبئة  حصاد  عملية  تجربة  الوفد  حضر  وقد  والتعبئة  الحصاد 
الشامية الصفراء الى جانب عملية حصاد وتعبئة الخضروات بالموقع. وفي الختام 
أشاد أعضاء الوفود على الجهد المبذول في المشروع وعلى ترتيب الزيارة من قبل 

الهيئة العربية.

•  برنامج الزيارة:	

Day Itinerary
am 11:00

Pick up from Friendship Hall

 am 1:30
Arrival to Al Ahli

pm to 2:00 pm 1:30
Short break

pm to 3:00 pm 2:00
Tour at Project land

pm to 4:00 pm 3:00
Noon Prayer & Lunch

pm to 6:30 pm 4:00
Return to Friendship Hall

•
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••بلغ عدد المشاركين 36 مشارك
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   شركة جنان لإلستثمار - مشروع أمطار:

• ملخص الزيارة الميدانية:	

ميدانية  زيارة  بترتيب  المؤتمر  إنعقاد  فترة  خالل  اإلماراتية  جنان  شركة  قامت 
المستثمرين  من  عدد  إطلع  حيث  العمالق  أمطار  مشروع  إلى  الخاص  بالطيران 
و  المشروع  أرضية  في  المتطور  الزراعي  العمل  ألية  على  المحتملين  الشركاء  من 
شركة  مع  مشترك  مشروع  في  جنان  شركة  دخول  بإمكانية  الزيارة  إتسمت  قد 
الصافي دانون  و دراسة إمكانية التعاون بهدف توفير البرسيم لسد فجوة األعالف 

في المملكة العربية السعودية بعد عام 2018.

• صور من الزيارة:	
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توقيع مذكرات 
التفاهم واإلعالن عن 

المشاريع الجديدة
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مذكرات التفاهم بين الهيئة  وبعض الجهات الخارجية )21 مذكرة(
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مذكرات التفاهم بين شركات الهيئة وبعض الجهات الخارجية )6 مذكرات(
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اإلعالن عن انطالق مشاريع استثمارية تساهم فيها الهيئة العربية )5 مشاريع(

لقاءات العمل

شهد المؤتمر لقاءات بين المستثمرين و بين المسؤولين. وقد حظيت إدارة 
الهيئة بما يزيد عن 40 لقاءا مع المستثمرين المهتمين بالتعاون مع الهيئة 

في مشاريع مستقبلية أو المساهمة في مشاريع الهيئة  القائمة .
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البيان الختامي وتوصيات المؤتمر

ُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن  ﴾ ﴿  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَّ

صدق اهلل العظيم

نظمت  العربي  الوطن  في  الغذائية  الفجوة  سد  في  الزراعي  االستثمار  اهمية  من  انطالقا 
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي مؤتمرها العربي الثالث لالستثمار الزراعي تحت شعار 
فبراير2017   28-27 الفترة  خالل  يومين  مدى  على  الخرطوم  بمدينة   « مسؤوليتنا  »غذاؤنا... 
رئيس  البشير  أحمد  حسن  عمر  المشير  فخامة  من  بالحضور   وتشريف  كريمة  رعاية  تحت 

جمهورية السودان.

والثروة  والزراعة  والمالية  باالستثمار  المعنية  الوزارات  عن  وممثلين  وزراء  المؤتمر  في  شارك 
الحيوانية في 20 بلدا عربيا، وأكثر من 500 جهة من مؤسسات ومنظمات دولية مثل الفاو 
واليونيدو وااليفاد وشركات تهتم بالقضايا المرتبطة باالستثمار والزراعة والغذاء في الدول 

العربية وغير العربية.

وفر المؤتمر منصة لنقاش تفاعلي بناء بين الجهات المعنية لتتدارس سياسات واليات جذب 
االستثمار للقطاع الزراعي لتحقيق األمن الغذائي في الدول العربية، وقد ناقش المشاركون 
من  والتي  الغذائي  األمن  تحقيق  إلى  الهادفة  المبادرات  الخمسة  المؤتمر  جلسات  خالل 
اهمها مبادرة المغفور له بأذن اهلل الملك عبد اهلل بن عبدالعزيز ومبادرة امير دولة الكويت 
سمو االمير صباح االحمد الجابر الصباح، ومبادرة فخامة الرئيس عمر البشير، واجمعوا على 
أهميتها، وأكدوا على ضرورة توفير الموارد الالزمة من أجل إنجاحها، كما ناقشوا سياسات 
اإلقليمية  االقتصادية  التنمية  ودور  لها  المستثمر  ورؤية  العربية  الدول  في  الزراعي  التمويل 
االستثمارات  تواجه  التي  والتحديات  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكات  تعزيز  في 
المنتجات  في  االستثمار  واقع  كذلك  المشاركون  استعرض  العربية.  الدول  في  الزراعية 
والسلع األساسية في الدول العربية في مجال التصنيع الغذائي، كما وتطرقت الجلسات 
في  واالبتكار  البحث  تحفيز  وسبل  الغذائي  األمن  تحقيق  في  الزراعية  االبتكارات  لدور  أيضا 

المجال الزراعي ونقل التقانات وتوطينها في الدول العربية.

مثل المؤتمر فرصة طيبة لعرض عدد من الفرص االستثمارية وتمت على هامشه لقاءات بين 
رجال األعمال والمستثمرين في المجال الزراعي أسفرت عن توقيع 26 مذكرة تفاهم كما 

ُأعلن خالل المؤتمر عن بدء وانطالق )5( مشروعات زراعية هامة. 

وسائل  من  ومتميزة  واسعة  ومقروءة  ومسموعة  مرئية  إعالمية  بتغطية  المؤتمر  حظي 
االعالم المحلية والعربية والدولية.

فيه  استعرضت  للمؤتمر  الراعية  الشركات  من  العديد  فيه  شارك  معرض  المؤتمر  صاحب 
العديد من منتجاتها الزراعية داخل وخارج السودان، كما تم تخصيص جلسات ثنائية لرجال 
االعمال B 2B تم فيها استعراض الفرص االستثمارية المتاحة لديهم ويتوقع  لها ان تتبلور 

عن مشروعات مشتركة تعود بالنفع على االمة العربية االسالمية.
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توصيات المؤتمر:

أكد المشاركون في المؤتمر على أهمية تحقيق األمن الغذائي العربي باالستفادة من الموارد الزراعية 
السودان  جمهورية  رئيس  مبادرة  خاصة  العرب  الزعماء  مبادرات  وإنفاذ  العربية  الدول  في  المتوفرة 

المشير عمر البشير وتم التأمين على التوصيات االتية:

والتشريعات . 1 القوانين  بتحديث  االستثمار  مناخ  تهيئة  على  العربية  الدول  حث 
باتباع  االجراءات  وتبسيط  واالمتيازات  االعفاءات  ومنح  االقتصادية  والسياسات 

اسلوب النافذة الواحدة للمستثمرين في القطاع الزراعي.

تطوير البنيات التحتية من طرق وسدود وشبكات كهرباء وري خاصة في المناطق . 2
الزراعية.

والمشاريع . 3 الزراعية  األراضي  ملكية  وتحدد  تنظم  التي  القوانين  تحديث 
االستثمارية بالدول العربية.

جذب القطاع الخاص عبر تقديم الضمانات والحوافز للدخول في شراكات مع . 4
القطاع العام لتمويل االستثمارات الزراعية.

المعلومات . 5 وتوفير  الزراعي  القطاع  في  للمشروعات  االستثمارية  الفرص  بلورة 
والبيانات االساسية عنها مثل نوع التربة ومصادر المياه واتاحتها للقطاع الخاص.

زيادة مخصصات القطاع الزراعي في الموازنات العامة السنوية للدول العربية.. 6

الزراعية المتخصصة على توفير . 7 البنوك  حث وتشجيع القطاع المالي وخصوصا 
تمويل متوسط وطويل االجل للقطاع الخاص الالزم لالستثمار في مجال السلع 

الغذائية الرئيسية والتي تمثل النسبة االكبر من الفجوة الغذائية العربية.

وضع السياسات الالزمة وتهيئة المناخ المناسب لتطوير وتوطين انتاج البذور.. 8

التكاملية . 9 الصناعات  مجال  في  للدخول  الخاص  القطاع  تحفيز  على  العمل 
الزراعية وتبني التقنيات الزراعية المتطورة لتكملة سالسل القيمة من االنتاج الى 

التسويق.

وضع المحفزات وتوفير التمويل الالزم لزيادة الطاقات التخزينية خاصة صوامع . 10
الغالل والمخازن المبردة.

واالنشطة . 11 البرامج  ودعم  التقانات  ونقل  الزراعي  والبحث  باالبتكارات  االهتمام 
الزراعية الحديثة المتعلقة بها من تدريب وبناء قدرات.

قاعدة . 12 لتشكيل  الكبرى  الحرة  العربية  التجارية  المنطقة  تأسيس  في  االسراع 
للتبادل التجاري الزراعي العربي البيني والعمل على وضع االليات الالزمة لذلك.

الدول . 13 بين  االخرى  االنتاج  ومتطلبات  المال  وراس  العمالة  انتقال  مبدأ  تسهيل 
مجال  في  العربية  الدول  بين  االقتصادية  العالقات  تعزيز  على  والعمل  العربية 

االستثمارات الزراعية.

االهتمام بشرائح صغار ومتوسطي المزارعين لكونهم يساهمون بنسبة كبيرة . 14
في االنتاج الزراعي وربطهم باألسواق.
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حث شركات ومؤسسات التأمين الزراعي بان تلعب دور هام في تأمين المشاريع   .15  
الزراعية ونشر الوعي للتأمين في القطاع الزراعي لمواجهة وتقليل المخاطر التي 

تتعرض لها االستثمارات الزراعية.

زيادة التبادل التجاري الزراعي العربي من خالل ازالة الحواجز وتطوير وسائل النقل   .16  
بين الدول العربية.

انتاجية  تحسين  الغذائي  االمن  لتحقيق  النانو  تقنية  استعمال  التطوير  ضرورة   .17  
المحاصيل.

ضرورة ربط االمن الغذائي باألمن المعرفي.  .18  

المعرض المصاحب-الداخلي

ضم المعرض المصاحب للمؤتمر عدد 25 جناح شمل الجهات التالية:

الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي.  .1  
شركة جنان لالستثمار.  .2  

وزارة االستثمار.  .3  
وزارة المالية.  .4  

وزارة الصناعة.  .5  
وزارة الثروة الحيوانية.  .6  
وزارة الزراعة والغابات.  .7  

وزارة الموارد المائية والكهرباء.  .8  
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.  .9  

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا.  .10  
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية.  .11  

بنك النيل األزرق المشرق.  .12  
شركة دال الغذائية.  .13  

شركة الراجحي الدولية لالستثمار.  .14  
مجموعة اوالد محجوب.  .15  
شركة سكر النيل األبيض.  .16  

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(.  .17  
شركة الصافي دانون.  .18  

شركة المراعي.  .19  
شركة الوسائل الصناعية.  .20  

شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي.  .21  
الشركة العربية السودانية للزيوت.  .22  

شركة سكر كنانة.  .23  
شركة الروابي لأللبان.  .24  

شركة األمارات الحديثة للدواجن )دجاج الروضة(.  .25  
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المعرض الخارجي

ضم المعرض الخارجي للمؤتمر عدد 4 شركات متخصصة في مجال االليات والمعدات 
الزراعية وهي )دال – سي تي سي – مجموعة اوالد محجوب(.
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التغطية اإلعالمية والتواصل

شهد المؤتمر العربي الثالث لالستثمار الزراعي والذي نظمته الهيئة العربية لالستثمار واالنماء 
اقتصادي  حدث   ألضخم  مكثفة  إعالمية  تغطية   2017 فبراير   28-27 يومي  في  الزراعي 
عربي تشهده المنطقة والذي اعتبر احد التجمعات االستثمارية حيث شاركت فيه كوكبة 
من الشخصيات في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية والمالية واالكاديمية البارزة، 
الفرص  واستكشاف  الخبرات  وتبادل  والتواصل  للتالقي  استثنائية  منصة  بمثابة  كان  ولقد 
االستثمارية وتوقيع اتفاقيات شراكة و تعاون ، والقيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع 
االستثمارية الناجحة في الخرطوم، وبناًء على ذلك فقد تم تنفيذ  تغطية اعالمية واسعة 

شاركت فيها وسائل اإلعالم العربية والعالمية وهي على النحو التالي:

:Online وكاالت األنباء تغطيات
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تصريحات الشركاء والرعاة
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معالي الدكتور/مدثر عبد الغني

وزير االستثمار بجمهورية السودان

يومي  في  الزراعي  لالستثمار  الثالث  العربي  المؤتمر  بعقد  الجمهورية  رئيس  من  بتشريف 
27 – 28 فبراير المقبل وبرعاية وتنظيم من الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعي ، ويعد 
واحدا من الملتقيات الهامة جدا ألهمية المكان والزمان في ظل التحول االقتصادي الذي 
واهتمامها  العربية  الدول  بكامل  الغذائي  االمن  بقضية  الكبير  واالهتمام  السودان  يعم 
بتفعيل المشروعات الزراعية ومشروعات اإلنتاج الغذائي، االعداد لهذا المؤتمر يصير بصورة 
االستثمار شكلت  الملتقى ووزارة  االن في حراك مستمر إلعداد هذا  العربية  والهيئة  جيدة 
االلية الحقيقة للمشاركة في هذا الملتقى بإعداد مشروعات على مستوى اإلنتاج الزراعي 
واهتمام  العربي  االقتصاد  بتوجه  المشروعات  هذه  وربط  الزراعي  والتصنيع  والحيواني 
التي تشارك بعدد من  األخرى  الدول  الى طرح مشروعات من  باإلضافة  العرب  المستثمرين 
الوزراء والمختصين في مجال االستثمار والزراعة من الدول العربية كما تم توجيه الدعوة الى 
عدد من الدول مثل تركيا وألمانيا وعدد من الشركات والمنظمات الدولية والعربية  فالمؤتمر 
طرحها  سيتم  التي  والفرص  الموقع  ألهمية  وذلك  كبير  وعربي  عالمي  باهتمام  يحظى 
والمشروعات الزراعية والغذائية واستخدام الميكنة هي أولويات في المرحلة القادمة ، وفي 
مجال الثروة الحيوانية تم اعداد من األوراق وتم انتخاب عدد من المشروعات فيما يلي انتاج 
اللحوم وااللبان والمسالخ، والبد من اإلشارة الى ان هنالك عدد من الموافقات من الشركات 
العالمية مما يشجع ذلك ليكون اكثر اعدادا وترتيبا كذلك رعاية رئاسة الجمهورية للملتقى 
سيكون لها اثر كبير في تغيير حركة االقتصاد واإلنتاج الزراعي ، كذلك همالك اهتمام من 
المستثمر الوطني بعد التجارب الناجحة التي تم تطبيقها في السودان باستخدام التقانات 
الحديثة في عملية الزراعة والحصاد والتوسع الكبير من المستثمر الوطني واالجنبي اصبح 
بفعالية  الخاص  القطاع  وسيشارك  الملتقى،  هذا  في  ستروى  التي  النجاح  قصص  اهم 
كبيرة جدا وهذه المشاركة تؤكد وتدل على أهمية المناخ االستثماري الجيد في السودان 
كفلها  التي  التشجيعية  والمزايا  الكبير  الحكومي  والدفع  االستثمار  مناخ  نجاح  وعلى 
قانون االستثمار ودور الهيئة العربية وتفاعلها والمنظمات العاملة في هذا المجال تجعلنا 
اهلل. شاء  ان  فبرير   28  –  27 يومي  في  للحضور  نطرحه  واحد  وتفكير  واحد  بهدف  نعمل 
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معالي الدكتور/ بدر الدين محمود

وزير المالية والتخطيط االقتصادي 
بجمهورية السودان

للمؤتمر  زخم  يعطي  ان  السودان  على  مفروضة  كانت  التي  العقوبات  رفع  قرار  ينعكس  أن  نتطلع 
في  الزراعي  واالنماء  لالستثمار  العربية  الهيئة  ستنظمه  والذي  الزراعي  لالستثمار  الثالث  العربي 
للدخول  ويشجعهم  المستثمرين  من  كثير  شهية  يفتح  القرار  الن  وذلك  المقبل،  فبراير  شهر  أواخر 
بنتائج إيجابية تساعد أكثر في دخول  النجاح وان يخرج  لالستثمار في السودان، ونتمنى لهذا المؤتمر 
كانت  التي  العقوبات  رفع  لقرار  وستكون  السودان   في  الزراعي  القطاع  في  المستثمرين  وجذب 
مفروضة على السودان اقتصاديا وتجاريا ستكون لها اثار إيجابية على مناخ االستثمار وسيحسن من 
سمعة السودان وسيخفض من المخاطر التي كانت تعوق تدفق االستثمارات االجنبية الى السودان 
من  القطاع  لهذا  لما  وذلك  الزراعي  القطاع  خاصة  االقتصاد  قطاعات  كل  على  إيجابيا  وسينعكس 
موارد كبيرة يمكن ان تكون فرصة كبيرة بدخول مستثمرين  في القطاع الزراعي ، كما يسهم القرار 
القطاع  وعلى  ناحية  من  المستثمرين  على  والتسهيالت  التمويل  وتدفق  التمويل  تكلفة  خفض  في 
الخاص السوداني من ناحية أخرى وسيحسن من عالقة القطاع المصرفي السوداني والقطاع المالي 
العريض ودمج هذه القطاعات في القطاع المصرفي العالمي او القطاعات المصرفية الدولية وسيح 
سن من التسهيالت في التحويالت المصرفية ويقلل من كلفة هذه التحويالت وسيسهم في في 
االقتصادية. األوضاع  سيحسن  بدوره  وهذا  السودان  ديون  اعفاء  على  تعمل  مناسبة  أرضية  وضع 
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معالي الدكتور/ محمد يوسف على

وزير الصناعة بجمهورية السودان

معالي البروفيسور/ موسى تبن

وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بجمهورية السودان

تنظم الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعي مؤتمر في فبراير المقبل بغرض تطوير وزيادة االستثمارات 
والمسئولين  المهتمين  من  كبير  عدد  المؤتمر  وسيحضر  السودان،  في  الزراعي  االستثمار  مجال  في 
العربية  والصناديق  والزراعة  المالية  ووزراء  العربية  الزراعة  بقضايا  والمهتمين  العربية  المنطقة  في 
ومؤسسات التمويل األخرى والمستثمرين في مجال الزراعة، هذا المؤتمر يمثل دفعة كبيرة لالستثمار 
في الوطن العربي ولالستثمار الزراعي في السودان بصفة خاصة ومعلوم ان السودان تقدم بمبادرة 
من السيد رئيس الجمهورية مبادرة االمن الغذائي العربي في القمة العربية في الرياض وأصبحت هذه 
المبادرة من المبادرات التي يهتم بها القادة العرب ومؤسسات التمويل العربية لتطوير القطاع الزراعي 
في المجاالت المختلفة، ومعلوم ان االمن الغذائي اصبح احد التحديات الكبيرة للوطن العربي والعالم 
عموما ونعتقد ان السودان يمكن ان يساهم مساهمة كبيرة في سد الفجوة لالستثمار في مجال 
االمن الغذائي ومجاالت انتاج الحبوب والسكر واللحوم وااللبان والمنتجات ذات العالقة باألمن الغذائي 
العربي ونحن سعداء أن يكون هذا المؤتمر في الخرطوم بحسبان ان المبادرة انطلقت من السودان، 
ونشيد بدور الهيئة العربية في تحفيز ودعم االستثمار الزراعي في السودان وفي الوطن العربي عموما.

العربية  الهيئة  تنظم  البشير  حسن  عمر  الجمهورية  رئيس  السيد  مبادرة  مع  مبادرة   مع  اتساقا 
في  ونحن   ، األهمية  غاية  في  مؤتمر  وهو  لالستثمار  عربي  مؤتمر  الزراعي  واالنماء  لالستثمار 
ومنتجاتها  جلود  او  ماعز  او  اغنام  او  أبقار  كانت  سواء  صادراتنا  اعتقد  الحيوانية  الثروة  وزارة 
السودان  في  واالستثمار   ، المؤتمر  هذا  من  المستفيدين  أوائل  من  نحن  لذا  وفائضة  كبيرة 
جوفية  كانت  سواء  والمياه  األراضي  مجاالت  في  جدا  الكبيرة  السودان  إلمكانيات  نسبة  متاح 
او  البان  او  لحوم  سواء  الحيواني  البروتين  الى  حاجة  في  كله  والعالم   ، النيل  مياه  او  امطار  او 
لكيفية  رؤيتنا  ونقدم  نخرج  لكي  لنا  بالنسبة  نادرة  فرصة  يعد  المؤتمر  لذلك  الجلود  منتجات 
الحيوانية. الثروة  مجال  في  االستثمار  في  والدخول  ومنتجاتها  الحيوانية  الثروة  من  االستفادة 
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الشيخ / محمد العتيبه

رئيس مجلس إدارة شركة جنان لالستثمار

و  لالستتثمار  العربية  الهيئة  تنظمه  الذي  و  الزراعي  لالستثمار  الثالث  العربي  المؤتمر  انعقاد  بمناسبة 
اإلنماء الزراعي خالل الفترة من 27 إلى 28 فبراير بمدينة الخرطوم، صرح السيد / محمد راشد العتيبة 
العمل على  2005 بهدف  ُأنشأت في عام  أن الشركة قد  إدارة شركة جنان لالستثمار  رئيس مجلس 
الثروة  و  الزراعية  المجاالت  شتى  في  االستثمار  طريق  عن  الغذائي  األمن  تحقيق  في  المساهمة 
الحيوانية و في هذا اإلطار فقد تم تطوير شراكة استراتيجية مع حكومة أبوظبي و في عام 2015 
وقعت جنان على وثيقة تحالف األمن الغذائي في أبوظبي و الذي يضم الجهات الحكومية المعنية 
و كبرى الشركات الزراعية و األغذية. و قد امتدت مشروعات الشركة لتشمل السودان و مصر و الواليات 
المتحدة و إسبانيا و أثيوبيا. و قد أصبح اسم جنان مقترنًا لدى الكثيرين في منطقتنا العربية بل و في 
جنان  تكون  بأن  حدا  ما  هو  هذا  لعل  و  الزراعية  المشروعات  في  الجاد  االستثمار  بمفهوم  العالم 
كبار  فيه  سيشارك  الذي  و  الزراعي  لالستثمار  الثالث  العربي  للمؤتمر  الحصري  المستثمر  الشريك  هي 
المسؤولين المعنيين بشؤون األمن الغذائي في المنطقة العربية و يقام تحت رعاية فخامة الرئيس 
الخاصة بتحقيق  الرؤى  التأكيد على  المؤتمر  البشير رئيس جمهورية السودان و تتضمن أعمال  / عمر 
األمن الغذائي في الوطن العربي و ذلك من خالل االستثمار و التنمية الزراعية  و العمل على تحسين 
التحديات  على  للتغلب  المناسبة  الحلول  بحث  و  المتاحة  الفرص  استكشاف  و  االستثماري  المناخ 
التي تواجه االستثمارات الزراعية في المنطقة. و قد أكد السيد / محمد العتيبة على أن ما تقوم به 
العربية  اإلمارات  دولة  تقدمه  الذي  الدائم  للدعم  نتيجة  إال  هو  ما  أعمال  و  مشروعات  من  الشركة 
الوطنية  لالستثمارات  اهلل  حفظه  نهيان   آل  زايد  بن  خليفة   / الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة  المتحدة 
و  العربية لالستثمار  الهيئة  به  الذي تقوم  الكبير  للدور  العتيبة على تقديره   / السيد  أكد  الجادة. كما 
اإلنماء الزراعي و ما حققته من نتائج ملموسة عن طريق دعمها و مشاركتها في االستثمارات الزراعية 
المشتركة. أهدافهم  تحقيق  على  المستثمرين  و  الهيئة  من  كل  تساعد  التي  الفعاليات  تنظيم  و 

“ شريك االستثمار الحصري “
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منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة

معالي الدكتور/ سيدي ولد التاه - المدير العام للمصرف 
العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا )باديا( / جمهورية 

السودان 

وأن  المستدامة  التنمية  أهداف  كامل  لتحقيق  رئيسي  مفتاح  هما  والزراعة  الغذاء  بأن  الفاو  تؤمن 
التنمية  إلى  إضافة  األسماك،  ومصايد  والغابات  الحيوانية  والثروة  والمحاصيل  الزراعة  في  االستثمار 
الطريق  وتمهيد  المناخي  التغير  ومكافحة  والجوع  الفقر  على  للقضاء  قوية  وسائل  هي  الريفية، 
للتنمية المستدامة. وأصبح من المعروف اآلن أن االستثمار في الزراعة هو أداة رئيسية لزيادة اإلنتاجية 
الزراعية وتقليص نسبة الفقر وتعزيز االستدامة البيئية. لكن من المهم مالحظة أن الفوائد المحتملة 
لهذه  السلبية  والبيئية  االجتماعية  اآلثار  من  أقل  تكون  قد  الغذاء  ومنظومات  الزراعة  في  لالستثمار 
 - أيضًا  وإنما  الزراعي  االستثمار  في  كبيرة  زيادة  إلى  فقط  ليس  يحتاج  الفقر  على  فالقضاء  العملية. 
وهذا هو األمر األكثر أهمية -- إلى تحسين جودة هذا االستثمار بحيث يحقق فوائد للناس األكثر حاجه

الى  مملوكة  مصرفية  مالية  عربية  مؤسسة  هو  افريقيا  في  االقتصادية  للتنمية  العربي  المصرف 
الصحراء،  جنوب  االفريقية  والدول  العربية  الدول  بين  الشراكة  تعزيز  اجل  من  وأنشأ  عربية  دولة   18
لها  يقدم  وكذلك  الصحراء  جنوب  افريقيا  من  دولة   44 الى  ميسرة  تمويالت  المصرف  ويقدم 
2015 في مجال تمويل  ابتداًء من عام  المصرف  الفني في شكل هبات غير مستردة، ودخل  العون 
شراكاته  لتعزيز  المصرف  يسعى   ، االفريقية  للدول  العربية  الصادرات  وتمويل  الخاص  القطاع 
والمؤسسات  للدول  متميزة  خدمات  تقديم  اجل  من  واالفريقية  العربية  المؤسسات  كل  مع 
نهاية  في  بالخرطوم  ينظم  الذي  العربي  االستثمار  مؤتمر  في  المصرف  يشارك  منه،  المستفيدة 
سيكون  المؤتمر  هذا  وان  المؤتمر  هذا  في  التنموي  الشريك  ليكون  المصرف  ويسعى  فبراير 
العربي. الغذائي  االمن  تحقيق  اجل  من  العربية  الزراعي  االستثمار  تطوير  من  جديدة  لمرحلة  بداية 

“ شريك المعرفة “

“ شريك التنمية “
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الدكتور/ هاشم سليمان حسين

رئيس مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا  بمملكة 
البحرين 

يشير التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة و التنمية للعام 2014 الى ان حجم إستيراد الدول العربية 
من الغذاء بلغت 56 مليار دوالر في العام 2011 و من المتوقع ان ترتفع الى 150 مليار دوالر بحلول العام 
2050. بإلضافة الى محدودية اإلستثمار في القطاع الزراعي مقارنة بحجم اإلستثمارات في القطاعات 
االخرى مما يؤدي الى العزوف عن إستعمال التكنولوجيات الحديثة. و عليه فمن المهم جدا والضروري 
تحفيز االستثمارات الجديدة في القطاع الزراعي من خالل رواد األعمال الذين يحرصون على استكشاف 
هذه الفرص الجديدة.فبناًء على ما تقدم قام المركز العربي الدولي لريادة االعمال و اإلستثمار و مكتب 
ترويج اإلستثمار و التكنولوجيا التابع لمنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين و من خالل 
بهدف  الزراعية  للحاضنات  متكامل  برنامج  بإطالق  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مع  إستراتيجية  شراكة 
تنمية رواد االعمال المزارعين بدًء من البحرين و منها الى سائر دول العالم اإلسالمي. و من األهداف 
الرئيسية لهذه المبادرة اواًل المساهمة في تحقيق األمن الغذائي من خالل المشاريع الزراعية المبتكرة 
المستدامة و ثانيًا تحقيق مفهوم الصحة و العافية من خالل تحسين مستوى و جودة الحياة و إنتاج 
الفواكه والخضروات العضوية والزهور والنباتات والمنتجات العشبية.وهذا سيؤدي بال شك إلى تحول 
الشباب من الباحثين عن عمل الى رواد أعمال و مستثمرين محليين يسعون نحو إعتماد التكنولوجيا 
المتقدمة لخفض تكاليف اإلنتاج وإدخال منتجات جديدة لتحل محل المنتجات الزراعية المستوردة مما 
يؤدي بدوره الى تنويع مصادر الدخل و تنمية االقتصاديات الوطنية و تحقيق األمن الغذائي بشكل خاص. 

“ الشريك الصناعي “
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االستاذ/ حسن عبدالرحمن ساتي

مدير عام سكر النيل األبيض / جمهورية السودان

يسهم السكر كسلعة غذائية هامة بشكل كبير  ومستدام في غذاء وحمية الدول العربية ، حيث 
استجالبه  يتم  الفاتورة  هذه  إجمالي   من    %76 أن  بيد   ، سنويًا  الغذاء  فاتورة  إجمالي  من   %  19 يمثل 
واستيراده من دول أخرى .  من واقع األفضلية النسبية نجد أن هنالك عدد من الدول العربية مؤهلة 
بشكل واسع من إنتاج هذه السلعة الغذائية الهامة بمقدرة تنافسية تتفوق على بعض الدول التي 
الحديثة أضافت إلنتاج السكر من  التقنيات  العالم.    الوفير واألقل تكلفة على مستوى  باإلنتاج  تتميز 
التنمية االقتصادية واالجتماعية بشكل  الصناعة من قيادة  القصب قيمًا وأبعادًا جديدة تؤهل هذه 
أوسع وأرحب مما عهد به  في الماضي . ذلك أن من خالل إنتاج السكر من القصب يمكن التوسع في 
إنتاج األعالف والطاقة الكهربائية والوقود الحيوي إضافة لمنظومة أخرى من الصناعات والقطاعات 
التي تنشأ من حولها . وكما هو معروف بأن صناعة قصب السكر بطبيعتها تنشأ وتزدهر في الريف 
بما يمكن من إحداث نقلة وتحديث الريف في الدول العربية المستهدفة وتحقيق تنمية اقتصادية  
مستدامة بها . على الدول العربية أن تسعى لتعزيز هذه النقلة التقنية وأن تتضافر جهودها البحثية 
في كافة المجاالت المتعلقة وبالتركيز على االستخدام األمثل للموارد المتاحة من قصب السكر إلنتاج 
غذاء وطاقة وأعالف تؤدى الى تمدين الريف العربي الذى يشكل 39% من التركيبة السكانية بالمنطقة. 
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المستشار/ أحمد  عبد  الواحد

مدير عام الشركة العربية إلنتاج وتجهيز الدواجن 
المحدودة/ جمهورية السودان

شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي إحدى كبري شركات الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي تمثل 
تجسيدًا راقيًا لتكامل رأس المال العربي وفقًا لإلمكانيات المتوفرة بجمهورية السودان. تعتبر الشركة 
منذ أن تأسست عام 1984م من أكبر المشاريع المتكاملة إلنتاج الدواجن بالسودان حيث يشكل قطاع 
الدواجن أحد العناصر األساسية في اقتصاديات البلدان المتقدمة باعتباره من أهم المصادر األساسية 
لتوفير البروتين الحيواني واللحوم باإلضافة إلى استيعاب األيدي العاملة وفرص العمل لشريحه واسعة 
من العاملين. تطبق الشركة المعايير القياسية الدولية لصناعة الدواجن وتتبني برامج تطبيقية شاملة 
ألنظمة األمن الحيوي بغرض السيطرة علي األمراض كما أنها أول شركة حاصلة علي شهادة الجودة 
الثالث  العربي  راعيًا للمؤتمر   باعتبارها  تاريخه. تأتي مساهمة الشركة  2003م  وحتي  األيزو منذ عام 
لالستثمار الزراعي بالخرطوم خالل الفترة 27-28 فبراير 2017م لغرض استثمار الميزة النسبية التي تتمتع 
العربية للمساهمة  البينية بين الدول  التجارة  إنتاج لحوم الدواجن وتنشيط  بها السودان للتوسع في 
في سد الفجوة الغذائية بالعالم العربي. تهدف الشركة من خالل مشاركتها في المؤتمر إلي زيادة 
الفرص االستثمارية في هذا القطاع وتضع الشركة تجربتها الرائدة في إنتاج لحوم الدواجن ومشتقاتها 
الزراعية.  البالد  موارد  استثمار  في  مقدرة  اقتصادية  مساهمة  إلي  سعيًا  منها  لالستفادة  بالسودان 
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الدكتور/ خالد المالحي

الرئيس التنفيذي، شركة الراجحي الدولية 
لالستثمار

وذلك  زمان  كل  في  المكان  وتعمير  االنسان  ببناء  تعني  واالستثمار  للزراعة  الدولية  الراجحي  شركة 
بتحويل األرض اليباب الي خضرة وخيرات وثمار - من اجل التنمية المستدامة لخير االنسان واالنعام - 
علي أساس ان غذاؤنا هو مسئوليتنا . رات مجموعة الراجحي الدولية للزراعة واالستثمار أهمية االشتراك 
لالستثمار  العربية  الهيئة  تنظمه  الذى  الزراعي  لالستثمار  الثالث  العربي  المؤتمر  في  رسمي  كراعي 
المنطقة  في  واجنبي  عربي  تجمع  اكبر  يضم  الذي  المحافل  اكبر  من  يعتبر  والذي  الزراعي  واالنماء 
في مجال التمويل واالستثمار في المجال »الزراعي والحيواني والصناعي والتقانات الحديثة المرتبطة 
بهما« في الفترة من 28/27 - فبراير 2017 وذلك تلبية وذلك تلبية لدعوتكم لنا للمشاركة في المؤتمر 
العربي الثالث من اجل تحقيق االمن الغذائي للسودان بشكل خاص وللوطن العربي بشكل عام وذلك 
بجذب المزيد من رؤوس األموال العربية واألجنبية لتعمير واستصالح مزيد من األراضي الصالحة للزراعة .

واألفراد  والشركات  والمنظمات،  والمؤسسات،  البنك  بين  للتواصل  سانحه  فرصه  المؤتمر  هذا  يعتبر 
للقيام  البنك  الزراعي والصناعي وتأكيد جاهزية  االنتاج  العاملين في مجال استيراد وتوزيع مدخالت 
اهلل  بحمد  نجحنا  قد  بأننا  نؤكد  أن  نستطيع  .كما  والتصدير  االستيراد  عمليات  إتمام  فى  بدوره 
المتحدة،  االمم  منظمات  و  االقليمية،  الهيئات  من  عمالئنا  ورضاء  ثقة  على  الحصول  في  وتوفيقه 
عبر  المصرفي  تعاملهم  مواصلة  قبولهم  حيث  من  واالتصاالت،  البترول  وشركات  والسفارات 
تحقيق  على  عملنا  وقد  األمريكية  العقوبات  رفع   وبعد  قبل  وذلك  واألقاليم  بالعاصمة  فروعنا 
بأنهم  قناعتهم  وفق  والخارج  بالداخل  أصدقائنا  مع  ذكية  شراكات  وفق  مسئولية  بكل  ذلك 
فى  وبفعالية  عام  الى  عام  من  وأرباحه  مالكيه  وحقوق  وودائعه  أصوله  تنمو  بنك  مع  يتعاملون 
لخدمة  البنك  مواصلة  مع   . السودانية  المصرفية  بالسوق  نظرائه   من  أحد  عليها  ينافسه  ال  اإلدارة 
المحلية  والتجارة  األصغر  التمويل  خدمة   وتقديم  المختلفة  بصيغه  االئتمان  مجال  في  عمالئه 
البنك  تطبيق  على  عالوة  والحرفى  والصناعى  الزراعى  القطاع  احتياجات  وتمويل  والخارجية 
. المختلفة  اإللكترونية  والخدمات  المنتجات  تقديم  من  تمكنه  التي  المصرفيه  األنظمة  ألحدث 

السيد/ عصام عثمان محجوب

المدير العام بنك النيل األزرق المشرق
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الدكتور/ أحمد التيجاني

الرئيس التنفيذي لشركة الروابي لأللبان، دبي 
اإلمارات العربية المتحدة

بالخرطوم  الزراعي  واإلنماء  الستثمار  العربية  الهيئة  فعاليات  في  المشاركة  سرورنا  دواعي  لمن  انه 
عن  االقتصادية  العقوبات  رفع  مع  يتزامن  والذي  اللقاء  هذا  وألهمية  مسؤوليتنا  غذاؤنا  شعار  تحت 
والزراعية  الحيوانية  الثروه  في  الموجه  االستثمار  خالل  من  السودان  ِبَنا  أعاده  يمكن  مما  السودان 
المناحي  شتي  في  ترقيته  علي  والعمل  تطويره  في  نشأتها  منذ  العربية  الهيئة  أسهمت  والتي 
ان  يمكن  راس  مليون   30 ب  تقدر  االبقار  من  حيوانيه  لثروه  بامتالكه  السودان  ان  نري  جانبنا  ومن 
الثروة  بهذه  باالهتمام  الجهود   بتضافر  وذلك  وااللبان   اللحوم  من  العربي  العالم  باحتياجات  يفي 
ذللك  الي  أضف  العالمية  االسواق  تنافس  بحيث  النوعية  ورفع  إنتاجيتها  زياده  علي  والعمل  الهائلة 
تحتاج  والتي  الجوفية  المياه  توفر  في  ُشح  من  تعاني  بدأت  والتي  التعاون  مجلس  دول  أسواق  قرب 
الفنية  وخبراتها  المالية  بإمكاناتها  الهيئة  ان  وتري  األعالف  زراعه  لها  وتحتاج  االلبان  صناعه  لها 
ذلك  أثبتت  وبالفعل  ثقه  وبكل  جداره  بكل  اعاله  المذكور  الهدف  هذا  تحقيق  من  لقادره  واإلدارية 
اآلخري  وشركاتها  للدواجن  الحديثة  االمارات  وشركه  لأللبان  الروابي  كشركة  شركاتها  خالل  من 
بتونس والسعودية والمغرب ويعتبر هذا اللقاء فرصه سانحه لكل المتخصصين في مجاالت االنتاج 
يعتمد  ان  اجل  من  والحوار  للتفاكر  الزراعية  االعمال  في  واإلدارة  والقيادة  الزراعي  واإلنتاج  الحيواني 
والتكتالت  والتغيرات  األحوال  ظل  في  خاصه  لسكانه   الغذاء  توفير  في  نفسه  علي  العربي  العالم 
التي يشهدها العالم حاليا مما ينذر بالخطر لتوفر وانسياب الغذاء من الدول األجنبية للدول العربية 
دون  لسكانه  الغذاء  لتوفير  نفسه  علي  العربي  العالم  يعتمد  الن  ملحه  الحوجه  أصبحت  لذلك 
العربي. العالم  احتياجات  لتلبيه  قاسيه  شروطا  تفرض  قد  دول  من  الستيراده  عرضه  يتركهم  ان 
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األستاذ/ عبد السيد طه

العضو المنتدب المكلف - شركة سكر كنانة

انطلقت  بل  مصادفة  يكن  لم  العشرين  القرن  من  السبعينات  عقد  في  كنانة  سكر  شركة  ميالد 
معاش  واقع  الي  العربي  الغذائي  األمن  مشروع  لترجمة  المؤسسين  األباء  وبأجماع  ثاقبة  رؤية  وفق 
نموذجًا  لتثمر  الصحيح  موضعها  في  غرست  التي  االولي  البذرة  كانت  لذلك  الجميع.  من  وملموس  
يحتذي به في صناعة السكر وموصي به عــالميًا سواء في مجال االســتثمار او التنميــة االجتمـــاعية، 
يعطي  الزال   حيث  البداية   منذ  المستدامة  التنمية   في  فريدًا  مسارًا   الشركة  اختطت  فكأنما  
مباشرة،  غير  او  مباشرة  بطريقة  سواء  المختلفة  االقتصاد  قطاعات  مع  تكاملة  عبر  ثماره  المشروع 
ومحاربة  العمل  فرص  توفير  عبر  االهم  الهدف  باعتباره  لإلنسان  التنموية  النهضة  إحداث  عن  فضاًل 
الربحي  االستثماري  الهدف  عن  رغمًا  للتنمية  االساسية  المقومات  كل  فيها  تتوفر  بيئة  وخلق  الفقر 
للشركة. ولمواكبة متطلبات األلفيــة  الثالثة  عكفت  كنانة علي تقــديم خطتها االستثمارية 2020 
 )21( القرن  لولوج  المستدامة  والتنمية   المستدامة   التنمية   وأهداف  العصر  لمتطلبات  استجابة 
والطاقة. للغذاء  متجدد  أخضر  مصدرًا   لتصبح  المتجددة  والطاقة  الغذاء   توفير  تحديات  ومجابهة 
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سعادة / أسامة داود

رئيس مجموعة شركات دال

تعتبر الزراعة  قلب االقتصاد السوداني ولكنها أبدا لم تكن بقدر األهمية التي تمثلها اآلن  كأكبر صادر 
لدى السودان. فمن عام 1984 و بنائا على أهمية الزراعة في السودان قامت مجموعة دال بتأسيس دال 
الزراعية لتوفير الخدمات الزراعية بما يشمل ذلك تجريف األراضي والحرث و تنظيف القنوات لبعض من 
أكبر المشاريع الزراعية مثل مشاريع الجزيرة و حلفا والرهد.إن نجاح هذه التجربة دفعنا لبدء االستثمار 
المباشر في الزراعة في عام 2009. منذ ذلك الوقت قمنا بتوسيع إستثماراتنا لتشمل مزرعة بمساحة 
22000  هكتار في منطقة الواحة خارج الخرطوم و التي تنمو فيها مجموعة متنوعة من المحاصيل 
مثل البرسيم و الرودس والقمح والذرة. كما اننا نعمل ايضا على تطوير مزرعة بحجم أكبر ليكون  مقرها 
األلبان  الماشية  و صناعة  بتربية  أبو حمد شمال  الخرطوم. وباإلضافة إلى ذلك نحن أيضا نهتم  في 
ويوجد  لدينا مزرعة البان لديها 5500 بقرة من فصيلة هولشتاين-فريزيان التي هي فصيلة ذات عائد 
مرتفع ، وكذلك لدينا مشروع استكشاف وتطوير عمليات التسمين. إننا في دال ننظر للزراعة كعنصر 
الخام  المواد  على  متزايد  بشكل  الغذائية  أعمالنا  تعتمد  إذ  االقتصادي  نشاطنا  في  للنجاح  أساسي 
المنتجة محليا سواء أن كانت من المزارع الخاصة بنا أو من المزارع المحلية التي نتعاقد معها. فمع 
انتهاء العقوبات األمريكية نرى فرصة للدخول في شراكة مع جيل جديد من الخبراء الدوليين و مع 
شركات تكنولوجيا لضمان أن مجموعة دال سوف تستمر في قيادة ثورة زراعية جديدة في السودان.
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العروض المرئية:

إنتاج عرض مرئي للمؤتمر  مدته 6 دقائق و  50 ثانية تم عرضه  •	 •

في الجلسة االفتتاحية.
إنتاج عرض مرئي قرأني مدته 54 ثانية  تم عرضه في الجلسة  •	 •

االفتتاحية. 
إنتاج برومو ترويجي للمؤتمر مدته دقيقة  و 11 ثانية ، تم  •	 •

عرضه على مواقع التواصل االجتماعي.

التقرير اإلحصائي لمواقع التواصل االجتماعي: 

اإلعالم«   »شريك  األحمر  الوميض  شركة  من  إحصائي  تقرير  تقديم  تم 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  فبراير   27 إلى  يناير   26 من  الفترة  في 
موقع  على  الشركة  بها  قامت  التي  الحملة  يستعرض  التالي  والتقرير 

الفيسبوك:
تم نشر عدد 11 بوست في الفترة من 26 يناير إلى 27  •	 •

فبراير.
على  اطلعوا  الذين  المستخدمين  إجمالي  بلغ  •	 •

تم القيام بحملة تسويقية عن طريق شركة VALIANT BUSINESS  »شريك التواصل« حيث البوستات 9,885 مستخدم.
تم البدء بحملتين يهدفان إلى اإلعالن عن المؤتمر:

الخاصة  البيانات  قواعد  إلى  بالمؤتمر  الخاصة  البيانات  إرسال  طريق  عن  األولى:  الحملة 
بالشركة والتي تشمل أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط وآسيا.

27 إصدارة مهتمة  الحملة الثانية: عن طريق نشر الخبر الصحفي المتعلق بالمؤتمر على 
بالزراعة:
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أن  حيث  بالهيئة  الخاصة  بوك  الفيس  لصفحة  المشاهدات  إجمالي  يوضح  إنفوجراف 
المشاهدات قد بلغت زورتها خالل الفترة من 25 إلى 27 فبراير قبيل انطالق المؤتمر.

الحملة التسويقية

تم القيام بحملة تسويقية عن طريق شركة VALIANT BUSINESS  »شريك التواصل« حيث 
تم البدء بحملتين يهدفان إلى اإلعالن عن المؤتمر:

الخاصة  البيانات  قواعد  إلى  بالمؤتمر  الخاصة  البيانات  إرسال  طريق  عن  األولى:  الحملة 
بالشركة والتي تشمل أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط وآسيا.

27 إصدارة مهتمة  الحملة الثانية: عن طريق نشر الخبر الصحفي المتعلق بالمؤتمر على 
بالزراعة:
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	• Professional AGRO published a press release about the AAAID 

Conference in their portal.  

 Following are the links : 

 http://profesionalagro.com/noticias/ 

 http://profesionalagro.com/noticias/aaaid-tercera-conferencia-arabe-para-la-inversion-agricola.html 

	• Esaja.com published a press release in their blog: 

 http://www.esaja.com/yesafrican/the-third-arab-conference-for-agricultural-investment-un der-way-in-sudan/ 

حملة الترويج األولى للمؤتمر:
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الحملة الترويجية من خالل البريد الكتروني: 

الدعوات  بإرسال  بها  الخاصة  العناوين   بيانات  قاعدة   خالل   من  الهيئة  قامت 

15,000 جهة تمثل  الزراعي ألكثر من   الثالث لالستثمار  العربي  بالمؤتمر  الخاصة 

الجهات   ، والصناعة  التجارة  غرف  المالية،  المؤسسات  الشركات،  المنظمات، 

اإلعالمية العربية والعالمية.

الرسم البياني يوضح إستالم 81% للبريد اإللكتروني الخاص بالمؤتمر.
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تغطية من الصحف العربية والمحلية
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صحيفة الخليج اإلماراتية
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صحيفة األخبار المغربية
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صحيفة اخبار اليوم السودانية
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صحيفة التيار السودانية
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صحيفة سوداني
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صحيفة الصيحة
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صحيفة األيام
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صحيفة الوان
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صحيفة الوطن



92

صحيفة المستقلة



93



94



95



96

صحيفة الوفاق
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صحيفة الراي العام
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صحيفة أخبار اليوم
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صحيفة أخر لحظة
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صحيفة األهرام اليوم



101



102

صحيفة األهرام اليوم
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صحيفة التيار
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صحيفة سوداني
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صحيفة الصيحة
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صحيفة الصيحة
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صحيفة األهرام اليوم
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صحيفة األيام
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صحيفة التيار
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صحيفة الراي العام
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صحيفة الصحافة

صحيفة صوت الفالح



112



113

صحيفة الراي العام
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صحيفة المجهر السياسي
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صحيفة أخر لحظة
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صحيفة سوداني
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صحيفة سوداني



119

صحيفة أخبار اليوم
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صحيفة سوداني
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صحيفة الصحافة
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صحيفة اخر لحظة
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صحيفة األهرام اليوم
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صحيفة صوت الفالح
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صحيفة الرأي العام
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صحيفة أخبار اليوم

صحيفة الصيحة
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صحيفة التيار
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صحيفة الراي العام
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صحيفة الوان
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صحيفة إيالف
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صحيفة الراي العام
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صحيفة االهرام اليوم
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صحيفة التيار
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صحيفة السوداني
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صحيفة الصيحة
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