
المســاحة  تقــدر  حيــث  وفيــرة  زراعيــة  بإمكانــات  العربيــة  الــدول  تتمتــع 
الجغرافيــة فــي الــدول العربيــة بنحــو 1345.28 مليــون هكتــار بينمــا بلغــت 
72.36 مليــون هكتــار أي  نحــو   2017 المزروعــة فعليــًا عــام  المســاحة 
بنســبة 5.38 % مــن اجمالــي المســاحة الجغرافيــة، وتقــدر القــوة العاملــة 
فــي الزراعــة نحــو 29.76 مليــون نســمة، كمــا يســاهم القطــاع الزراعــي 

فــي الناتــج المحلــى اإلجمالــي بنســبة %6.24.

واقع القطاع الزراعي العربي
The Arab countries enjoy abundant agricultural potential with an 
estimated Geographical land area of 1,345.28 Million hectares. In 
spite of this, the actual cultivated land in 2017 was around 72.36 
Million hectares, representing 5.38% from the Geographical land. 
The agricultural labour force is estimated at around 29.76 Million 
people and the agricultural sector contributes around 6.24% of 
the Gross Domestic Product.

The State of the Arab Agricultural Sector
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بلغــت قيمــة الفجــوة الغذائيــة العربيــة في عــام 2017 نحو 33.58 
مليــار دوالر وتتركــز الفجــوة الغذائيــة فــي ســلع معينــة أهمهــا 
مجموعــة الحبــوب التــي تســاهم وحدهــا بنحــو 54.5 % مــن قيمــة 
الفجــوة، بينمــا تســاهم اللحــوم بنســبة 19.4 % والزيــوت النباتيــة 

بنســبة 9.3% واأللبــان بنحــو 10.1% والســكر 7.9 %.

بذلــت الــدول العربيــة جهود مقدرة لتطوير قطاع الزراعة من خالل 
تشــجيع االســتثمار فــي اإلنتــاج الزراعــي وذلــك بمنــح االمتيــازات 
واإلعفــاءات وتهيئــة منــاخ االســتثمار ودعــم البنيــات التحتيــة فــي 

المناطــق الزراعيــة.

الفجوة الغذائية العربية
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نبذة عن الهيئة
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المساهمين  .2

ذات  عربيــة  ماليــة  مؤسســة  الزراعــي  واإلنمــاء  لالســتثمار  العربيــة  الهيئــة 
شــخصية قانونيــة اعتباريــة ودوليــة مســتقلة. تأسســت فــي األول مــن نوفمبــر 
عــام 1976م، وتــم إعــالن نفــاذ اتفاقيــة اإلنشــاء والنظــام األساســي فــي 

مــارس عــام 1977م.

يبلــغ رأس المــال المصــرح بــه نحــو 336 مليــون  دينــار كويتــي )1.1 مليــار دوالر( 
أمريكــي )تســاهم فيــه الــدول األعضــاء بنســب متفاوتــة(.

دينــار  مليــون   218.6 نحــو   2018/12/31 حتــى  المدفــوع  المــال  رأس  بلــغ 
أمريكــي(. دوالر  مليــون   720.7( كويتــي 

ــر( وتنتهــي فــي نهايــة  تبــدأ الســنة الماليــة للهيئــة فــي اول كانــون ثانــي )يناي
ــون اول )ديســمبر( مــن كل عــام. كان

يساهم في رأسمال الهيئة )21( دولة عربية.
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نبذة عن الهيئة
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أهداف الهيئة

توفير المواد الغذائية األساسية

تعظيم العائد على استثمارات الهيئة في المجال الزراعي

رفع فعالية وكفاءة اإلنتاج الزراعي

زيادة تبادل المنتجات الزراعية ومستلزمات اإلنتاج الزراعي بين الدول األعضاء

تنمية مستدامة للموارد الزراعية في الدول األعضاء

االستثمار في رأس المال البشري واالستغالل األمثل للموارد بفعالية
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طبيعة النشاط وأسس أساليب عمل الهيئة

طبيعة النشاط :

أساليب العمل :

االستثمار في كافة صور اإلنتاج الزراعي واألعمال المرتبطة به. 
إعداد الدراسات وما تتطلبه من أبحاث ودراسات. 

المساهمة في تمويل هذه المشروعات وتنفيذها.

تمارس الهيئة نشاطها وفق األساليب واألسس التجارية وضمن 
مقتضيات السالمة المالية.
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التوجهات االستراتيجية للهيئة

إعادة توزيع االستثمارات جغرافيًا وقطاعيا لتحقيق التوازن والتوظيف األمثل للموارد الزراعية المتاحة في الدول األعضاء.

تطوير سياسة استثمارية تحفز القطاع الخاص وتمكينه من استغالل الموارد المتاحة في مشروعات جديدة ذات عائد مجزي.

تطوير معايير اختيار وتقييم المشروعات بما يؤكد جدواها المالية واالقتصادية وحسن استخدام مواردها لتحقيقها العائد المتوقع منها.

تكثيف البرامج اإلنمائية واألبحاث التطبيقية الرامية إلى زيادة اإلنتاج لدى صغار ومتوسطي المزارعين في الدول العربية.

معالجة القروض القائمة التي قدمتها الهيئة لشركاتها من خالل عمل هيكلة مالية مناسبة لتلك الشركات بهدف تصحيح أوضاعها.

إجراء إصالحات هيكلية للشركات التي تساهم فيها بما يعزز فعاليتها في تأمين الغذاء، وتعظيم فوائدها.

إعطاء أولوية المساهمة في الشركات للمستثمرين من القطاع الخاص ممن يتمتعون بالخبرة في المجال الزراعي ولهم سجل راسخ في اإلدارة.

استثمار جزء من األموال المتاحة للهيئة في الشركات القائمة التي تتميز بمعدالت نمو عالية.
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لماذا الدخول كشريك مع الهيئة

الخبرة الطويلة للهيئة ألكثر من 40 عام في مجال االستثمار الزراعي في معظم الدول العربية

للهيئة اتفاقيات استثمار مع الدول العربية األعضاء تتمتع بموجبها بامتيازات وإعفاءات خاصة

الموقف المالي المستقر للهيئة وحرصها على تطبيق الحوكمة المؤسسية في الشركات

مجلس مساهمي الهيئة هم وزراء المالية والزراعة للدول األعضاء مما يساعدها في التواصل مع الجهات
الرسمية لتذليل التحديات التي تواجه استثمارات الهيئة
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معايير مساهمة الهيئة في المشروعات الزراعية:

أن يتوافق المشروع مع أهداف الهيئة في إنتاج السلع الغذائية األساسية التي تساهم في تعزيز األمن الغذائي.
تكامل المشروعات بين اإلنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي في البلد الواحد أو بين الدول األعضاء.

أن تستخدم المشروعات تحت الدراسة حزم تقنية متكاملة كلما أمكن ذلك.
توفر مساهم جاد لديه مالءة مالية مقبولة.

توفر دراسة جدوى متكاملة للمشروع وأن يكون المشروع مجدي.
أال تقل التكلفة االستثمارية للمشروع عن 20 مليون دوالر.

أن تكون مساهمة الهيئة بين 25-49 % من إجمالي المساهمات.
أال يقل معدل العائد الداخلي للمشروع عن 12.5% مع األخذ باالعتبار مستوى المخاطر والعوائد في الدولة.

أن تكون نسبة المساهمات في حدود 40-60 % من إجمالي التكلفة االستثمارية للمشروع.
أن تتضمن دراسة الجدوى وسيلة للتخارج من الشركة.
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الفرص االستثمارية بشركات الهيئة

قامت الهيئة في إطار التوجهات االستراتيجية التي اعتمدتها لتعزيز استثماراتها في الشركات بحصر وتصنيف الفرص االستثمارية المتاحة في 
شركاتها القائمة وذلك على النحو التالي:

     فرص تتعلق باستغالل كامل الطاقات اإلنتاجية المتاحة في الشركات بتوفير رأس المال التشغيلي.
     فرص تتعلق بإضافة خطوط إنتاج جديدة لتنويع أو زيادة حجم منتجات الشركات.

     فرص تتعلق بإعادة التأهيل الشامل بهدف استئناف وتطوير نشاط الشركات المتوقفة.
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الفرص االستثمارية حسب الدولة
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المملكة العربية السعودية
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التأسيس : عام 1979

موقع الشركة : مدينة جدة

نشاط الشركة : البحث والصيد واستزراع وتصنيع وتسويق األسماك
واألحياء البحرية األخرى في الدول العربية.

الطاقات اإلنتاجية المتاحة : تبلغ الطاقة اإلنتاجية السنوية 2656 طن 
منها 2236 طن أسماك،  و420 طن روبيان.

المساهمون بالشركة :  
راس المال المكتتب: 65.4 مليون ريال سعودي   يساهم فيه:

% 39.07 الهيئة العربية لإلستثمار واإلنماء الزراعي  
المملكة العربية السعودية               28.62 %
% 08.58 الجماهيرية العربية الليبية                
جمهورية السودان                      05.18 %
دولة الكويـــــت                            04.77 %
دولة قطـــــــــر                            04.77 %
% 09.01 دول أخـــــــرى                            

أهم الفرص االستثمارية:

دراسة الجدوى : تم تكليف بيت خبرة فرنسي إلعداد دراسة ألوضاع 
الشركة ووضع خطة تشغيلية لها، وقد أظهرت الدراسة جدوى الشركة.

    المؤشرات المالية لدراسة الجدوى  :
    صافي القيمة الحالية  3.4 مليون ريال سعودي

    معدل العائـــــد الداخلي 47 %، 
    فتـــرة االسترداد 3 سنوات.

    التكلفة االستثمارية 28.4 مليون ريال

الطاقــة  كامــل  الســتغالل  القائــم  النشــاط  فــي  المســاهمة  أو  المشــاركة 
مــن  واالســتفادة  جــدة  بمدينــة  البحــار  لخيــرات  العربــي  بالمصنــع  اإلنتاجيــة 
االمتيــازات التــي تتمتــع بهــا الشــركة فــي كل الــدول العربيــة وباتفاقيــات خاصــة 
باالســتثمار فــي اســتزراع وصيــد وتصنيــع وتجــارة األســماك فــي الــدول العربيــة.

المســاهمة فــي مشــروعات الشــركة الجديــدة المتوقعــة فــي كل مــن اليمــن 
وموريتانيــا ومصــر.

هاتف
00-966-26081881

فاكس
00-966-26080150

ص. ب
17604 جدة – 21494

ايميل
a.adnan@seabounties.com.sa

جدة - المملكة العربية السعودية

الشركة العربية لمصائد األسماك

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


الشركة التعاونية العربية )عسير(

التأسيس : عام 2009

موقع الشركة : منطقة عسير

نشاط الشركة : انتاج لحوم الدواجن واالعالف والكتاكيت.

الطاقات اإلنتاجية المتاحة :

المجزر: تبلغ الطاقة التصميمة للمجزر نحو 60 مليون طائر/سنة.

المفقس: تبلغ الطاقة االستيعابية للمفقس نحو 40 مليون بيضة 
تفريخ. ويشمل 18 حضانة و9 فقاسات.

وحدة معالجة المخلفات: تقوم بمعالجة مخلفات الذبيح بطاقة 45 
طن / يوم.

المساهمون بالشركة :  
راس المال المكتتب: 200 مليون ريال سعودي يساهم فيه:

الهيئة العربية لإلستثمار واإلنماء الزراعي                20.00 %
الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بمنطقة عسير      80.00 %

أهم الفرص االستثمارية:

الخطة المستقبلية : 
   

إكمــال حلقــات المشــروع مــن إنشــاء مــزارع األمهــات، وحظائــر إلنتــاج الالحــم 
وزيــادة طاقــة المفقــس لنحــو 80 مليــون بيضــة ســنويا، ومصنــع إلنتــاج 

العلــف بتكلفــة اســتثمارية تقــدر بنحــو 40 مليــون ريــال ســعودي.

المشــاركة أو المســاهمة لتوفيــر التمويــل الــالزم لتكملــة حلقــات المشــروع.

هاتف
00-966-126100031

فاكس
00-966-126100071

ايميل
Y.bakhsh@caapp.sa

جازان - المملكة العربية السعودية
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شركة بوبيان لألسماك

التأسيس : عام 1985

موقع الشركة : منطقة الدوحة 

نشاط الشركة :  يقتصر نشاط الشركة حاليًا في شراء وبيع األسماك 
وذلك من خالل المعارض المنتشرة في الجمعيات التعاونية.

الطاقات اإلنتاجية المتاحة : يبلغ اإلنتاج المستهدف بدراسة 
الجدوى نحو 400 طن/السنة.

المساهمون بالشركة :  
راس المال المكتتب: 500 الف دينار كويتي    يساهم فيه :

% 22.17 الهيئة العربية لإلستثمار واإلنماء الزراعي  
% 17.88 شركة السور لالستشارات المالية   
% 12.07 ورثة المرحوم عبد العزيز المرزوق   
مستثمرون آخرين خواص                47.88 %

أهم الفرص االستثمارية:

المساهمة في زيادة رأس مال الشركة لتمويل نشاط االستزراع.
التوسع في نشاط تجهيز وتسويق األسماك في المعارض الخاصة بالشركة.

خليج الكويت  - الكويت 

هاتف
00-965-2456087

فاكس
00-965-22456085

ص. ب
ص.ب: 27467
الرمز البريدي :

الصفاة 13135
ايميل

bubiyanJfisheries@hotmail.com
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دولة الكويت
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(قيد التأسيس)مشروع انتاج لحوم الدواجن

التأسيس : عام 2017

موقع الشركة : منطقة الشقايا 

نشاط الشركة : يهدف المشروع إلى إنتاج لحوم الدواجن 

الطاقات اإلنتاجية المتاحة :

مزرعة الالحم: 7 مزارع )42 حظيرة( بطاقة نحو 6.4 مليون طائر/سنة

مصنع العلف: 10 طن /ساعة 

مجزر الي: 3000 طائر/ساعة

معمل التفريخ: بطاقة 9 مليون بيضة تفريخ. 

المساهمون بالشركة  
راس المال المصرح به 8.63 مليون دينار كويتي يساهم فيه:

% 30.00 الهيئة العربية لإلستثمار واإلنماء الزراعي  
شركة عزايز للتجارة  العامة                           31.60 %
مساهمون اخرون                                        38.40 %

أهم الفرص االستثمارية:

دراسة الجدوى :

تقــدر التكلفــة االســتثمارية للمشــروع بنحــو 12.4 مليون دينــار كويتي تعادل 
نحــو   40.9 مليــون دوالر امريكــي يتــم تمويلهــا بمســاهمات نحو 8.6 مليون 

دينــار كويتــي ونحــو 3.8 مليــون دينــار كويتــي تمويــل ذاتي من المشــروع.

بلــغ معــدل العائــد علــى االســتثمار 11.6 % وقــدرت فتــرة االســترداد ب 8 
ســنوات و11 شــهر.

  المســاهمة فــي راس مــال المشــروع إلنشــاء جميــع حلقاتــه
الشقايا - الكويت
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اإلمارات العربية المتحدة
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الشركة العربية لتصنيع
معدات الدواجن والماشية 

التأسيس : عام 1992

موقع الشركة : الفجيرة 

نشاط الشركة :  يتركز نشاط الشركة في تصنيع وتجميع مكونات
األنظمــة المختلفــة لمعــدات مــزارع الدواجــن والماشــية، والخاص

بنظام التربية األرضية.

المساهمون بالشركة :  
راس المال المكتتب: 50 مليون درهم اماراتي يساهم فيه :

الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي        27.44 % 
حكومة الفجيرة                                        42.22 %
الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية   21.11 %
مصرف قطر اإلسالمي                        5.00 %
الشركة العربية إلنتاج الدواجن بالفجيرة           4.23 %

أهم الفرص االستثمارية:

المشاركة أو المساهمة في المشروعات التالية:
إعادة تأهيل الشركة بعد الحريق الذي شب بها في العام 2011.

التوســع فــي نشــاط التبريــد والتكييــف وزيــادة الحصــة فــي الســوق المحلــي 
االقليميــة. واالســواق 

الفجيرة  -   اإلمارات العربية المتحدة

هاتف
 00-971-92233111
 00-971561628214

فاكس
00-971-92231958

ص. ب
1051 -الفجيرة 

ايميل
eslam@apceco.ae

apce@emirates.net.ae
الموقع اإللكتروني :
www.apceco.ae

https://www.instagram.com/aaaid_news/
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التأسيس : قيد التأسيس

موقع الشركة : دبي 

نشــاط الشــركة : الدخــول فــي شــركات قائمــة ومشــروعات جديــدة 
بهــدف تصديــر المنتجــات الزراعيــة مثــل زيــت الزيتــون، التمــور، اللــوز 

واســماك التونــة.

معدل العائد الداخلي
الحد االدنى للعائد 

المؤشرات المالية للصندوق :

المساهمون بالشركة :  
راس المال المكتتب: 300 مليون دوالر امريكي يساهم فيه:

الهيئة العربية                                13.33 % 
IMM Group-مدير الصندوق           1.00 %
مساهمون محتملون                    85.67 %

الخطة المستقبلية :

أهم الفرص االستثمارية:

االســتثمار بصــورة عامــة فــي دول الشــرق االوســط وشــمال 
افريقيا )MENA( وبعض الدول االفريقية ذات الميزة التنافسية 
ــز االمــن الغذائــي  والتــي يتوقــع ان تســاهم صادراتهــا فــي تعزي
فــي الوطــن العربــي )خصوصــا دول الخليــج( ويتــم االســتثمار 
فــي هــذه الــدول بنــاء علــى المؤشــرات االقتصاديــة، وجــود مناخ 
اســتثمار مناســب، توفــر مــوارد، إمكانيــة زيــادة معــدالت النمــو 

والميــزات التنافســية.

البحث عن مساهمين للمساهمة في راس مال الصندوق.

دبي  -   اإلمارات العربية المتحدة

قيد التأسيسصندوق الصادرات الزراعية

% 28
% 06
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جمهورية السودان
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الشركة العربية السودانية للبذور

التأسيس : عام 1997

موقع الشركة :  تمتلك الشركة 6 محطات في اهم المناطق 
الزراعية في السودان. 

نشاط الشركة : انتاج البذور المحسنة لمجموعة من المحاصيل 
الحقلية وبعض محاصيل الخضر 

الطاقات اإلنتاجية المتاحة :

انتاج  14,500 طن/ سنويا من البذور المحسنة

المساهمون بالشركة :  
راس المال المكتتب:12  مليون دوالر امريكي  يساهم فيه:

الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي    34.93 % 
حكومة جمهورية السودان                         51.55 %
مؤسسات حكومية وبنوك                        13.52 %

أهم الفرص االستثمارية:

الخطة المستقبلية :

زيــادة المســاحات المزروعــة والتوســع فــي التعاقــدات ممــا يتطلــب زيــادة 
رأس المــال التشــغيلي للشــركة

البحــث عــن مســاهمين لزيــادة رأس مــال الشــركة لتحديث اصول ومكونات 
الشــركة وإدخــال تقانات حديثة.

الدخــول فــي شــراكة اســتراتيجية مــع شــركة بــذور عالميــة لالســتفادة مــن 
التقــاوي الهجيــن ألصنــاف المحاصيــل المســتهدفة،  إنتــاج  خبراتهــا فــي 
والتوســع فــي أنشــطتها وتصديــر منتجاتهــا إلــى أســواق الــدول المجــاورة.

جمهورية السودان

هاتف
  00-249-183787681

00-249-123701010
00-249-183780110

فاكس
00-249-1833780439

ايميل
asscoseed@hotmail.com

https://www.instagram.com/aaaid_news/
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الشركة العربية لإلنتاج والتصنيع الزراعي

نشاط الشركة : إنتاج األلبانموقع الشركة :والية الجزيرةالتأسيس : عام 1987

الطاقات اإلنتاجية المتاحة :
أرض زراعية مساحتها 2,000 فدان لزرعة األعالف الخضراء.

وحدة لتبريد الحليب والنقل المبرد.
مخازن لألعالف المركزة )بطاقة 900 طن(.
خزانات لحفظ الموالس )بطاقة 150 طن(.

مخازن لألعالف الجافة بسعة 500 طن.
مصنع األلبان : بطاقة تصميمية تبلغ 80 طن/اليوم مع كافة ملحقاته.

المساهمون بالشركة :  
رأس المال المكتتب: 74 ألف جنيه سوداني تساهم فيه:

الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي       42.50 %
جمهورية السودان                                 20.00 %
المملكة العربية السعودية                     12.50 %
دولة الكويت                                     12.50 %
جمهورية العراق                                12.50 %

أهم الفرص االستثمارية:
المشــاركة أو المســاهمة فــي توفيــر التمويــل إلعــادة تأهيــل وتحديــث 

وتشــغيل مصنــع األلبــان وإدخــال أنظمــة تعبئــة وتغليــف حديثــة.

جمهورية السودان

هاتف
+ 00249912665230

ص.ب
1883 الخرطوم
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الشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل األزرق - أقدي

التأسيس : عام 1982

موقع الشركة : والية النيل االزرق _ الدمازين _ منطقة اقدي 

نشاط الشركة : زراعة وانتاج اهم المحاصيل االستراتيجية والرئيسية 
بنظام الزراعة بدون حرث )القطن، السمسم، زهرة الشمس، الذرة 

الرفيعة، الذرة الشامية، الدخن( وانتاج الصمغ العربي.

الطاقات اإلنتاجية المتاحة :

اراضي بأجمالي مساحة 219 ألف فدان.
اراضي قابلة للزراعة بأجمالي مساحة بنحو 160 ألف فدان.

اسطول من اآلالت والمعدات الزراعية.
مباني ومنشئات )مخازن، مكاتب، دور سكن واستراحات(.

المساهمون بالشركة :  
راس المال المكتتب: 168.88 مليون جنيه يساهم فيه:

الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي   85.3 % 
جمهورية السودان                                   14.7 %

أهم الفرص االستثمارية:

دراسة اعادة هيكلة الشركة:

التكلفــة االســتثمارية والتشــغيلية: 25.4 مليــون دوالر امريكــي لمــدة 5 
ســنوات.

المؤشــرات الماليــة: يبلــغ معــدل العائــد الداخلــي علــى االســتثمار 11 % كمــا 
يبلــغ معــدل العائــد الداخلــي علــى راس المــال المســتثمر نحــو11 %. ويبلــغ 
صافــي القيمــة الحاليــة بنحــو 1.7 مليــون دوالر امريكــي بالنســبة لالســتثمار 

ونحــو 1.3 مليــون دوالر بالنســبة لــراس المــال.

كامــل  مــن  لالســتفادة  تشــغيلي  رأســمال  توفيــر  فــي  المســاهمة 
بالشــركة. المتاحــة  المســاحات 

العجــول  تســمين  مثــل  جديــدة  انشــطة  بإدخــال  الشــركة  نشــاط  تنويــع 
االعــالف. وصناعــة 

الــري  قنــاة  لتمويــل  التمويليــة  للصناديــق  الحكومــة  مــن  ضمــان  توفيــر 
لتكميلــي. ا

الدخــول فــي شــراكات تعاقديــة لزراعــة المحاصيل االســتراتيجية.
شــراء جــزء مــن حصــة الهيئة في رأس مال الشــركة.

جمهورية السودان - والية النيل االزرق

هاتف
 00249–155150594
00249-155150591

فاكس
00-249-183741002

ايميل
asbanco@yahoo.com

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


الشركة المتميزة إلنتاج الخضر والمحاصيل الزراعية المحدودة

التأسيس : عام 2008

موقع الشركة : تقع على بعد نحو 10 كلم جنوب شرق الخرطوم، 
والية الخرطوم.

نشاط الشركة : التعاقد مع المزارعين لزراعة الخضر والفواكه وتقوم 
بفرزها وتدريجها وتعبئتها وتسويقها. 

الطاقات اإلنتاجية المتاحة :
مخازن مبردة بطاقة 2,500 طن.

ثالث خطوط للتدريج والتعبئة.
7 محاور ري ، 16 بيت محمى وبعض االليات الزراعية.

المساهمون بالشركة :  
راس المال المكتتب:24.7 مليون جنيه  سوداني يساهم فيه:

الهيئة العربية                                         42.50 % 
حكومة جمهورية السودان                      20.00 %
حكومة المملكة العربية السعودية          12.50 %
حكومة دولة الكويت                              12.50 %
حكومة جمهورية العراق                         12.50 %

دراسة جدوى اعادة تشغيل وحدات الشركة:

قــدرت التكلفــة االســتثمارية اإلجماليــة للمشــروع بنحــو 57 مليــون 
جنيــة ســوداني.

المؤشرات المالية: 
معدل العائد الداخلي لالستثمارات الكلية 21 %

فترة االسترداد لالستثمارات الجديدة عامين ونصف

التمويل المطلوب :
ســوداني  جنيــه  مليــون   24.7 بواقــع  بمســاهمات  المشــروع  تمويــل 

ســوداني. جنيــه  مليــون   32.2 بنحــو  وقــروض 

أهم الفرص االستثمارية:
المســاهمة فــي زيــادة راس المــال المطلوبــة إلعادة تشــغيل وحدات الشــركة.

الدخــول فــي شــراكة تشــغيلية لتنفيــذ خطــة إعادة التشــغيل.
تقديــم قــروض لتنفيــذ عمليــات إعادة التشــغيل.

جمهورية السودان - جنوب شرق الخرطوم

هاتف
00249912346884

فاكس
00249183772600
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شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي

التأسيس : عام 2004

موقع الشركة 
والية الخرطوم-طيبة الحسناب

نشاط الشركة 
انتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة.

مزارع األمهات)12( حظيرة تسع50 ألف كتكوت تنتج حوالي 4.5 مليون بيضة تفريخ سنويًا.
مزارع البداري )الالحم( عدد 30 عنبر بطاقة إنتاجية 4.4 مليون كتكوت إلنتاج نحو 5 ألف طن لحوم دواجن سنويًا.

قسم البياض يتكون من 3 حظائر بطاقة إنتاجية تبلغ 15 مليون بيضة مائدة/السنة.
المفقس بعدد 12 حاضنة و 4 فقاسات، طاقة المفقس اإلنتاجية 5 مليون كتكوت في العام.

قسم المجزر ويحتوي على غرفة تجميد ومخازن مبردة للحفظ وتبلغ طاقته اإلنتاجية 3000 طائر/الساعة.
مصنع العلف الذي تبلغ طاقته اإلنتاجية 10 طن/ الساعة، يتكون من3 صوامع طاقتها التخزينية 6 ألف طن إضافة إلى 

مخازن خارجية ومبنى إداري.

المساهمون بالشركة :

راس المال المكتتب: 209.9 مليون جنيه  سوداني يساهم فيه:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي           78.8 % 
حكومة جمهورية السودان                    07.4 %
حكومة المملكة العربية السعودية                   04.6 %
حكومة دولة الكويت                               04.6 %
حكومة جمهورية العراق                              04.6 %

الخطة المستقبلية :

الطاقات اإلنتاجية المتاحة :

المؤشرات المالية للخطة المستقبلية:

أهم الفرص االستثمارية:

تــم اعــداد دراســة تهــدف الــى رفــع االنتــاج مــن لحــوم الدواجــن الــى نحــو 7.5 
ألــف طن/ســنة بنهايــة العــام 2020 ونحــو 10 ألــف طــن فــي العــام 2026 
باإلضافــة الــى مضاعفــة انتــاج بيــض المائــدة الــى نحــو 30 مليــون بيضــة/
ســنة وادخــال نشــاط تصنيــع لحــوم الدواجــن بتكلفــة اســتثمارية تقــدر بنحــو 

21.8 مليــون دوالر امريكــي.

معدل العائد على االستثمار 26 %
معدل النمو السنوي في حقوق الملكية 44 %

معدل نمو صافي راس المال العامل السنوي 41 %

المشــاركة أو المســاهمة لتوفيــر التمويــل لتوســعة نشــاط الشــركة بهــدف 
رفــع الطاقــة اإلنتاجيــة للشــركة وذلــك مــن خــالل تحديــث نظــام التربيــة 
وإنشــاء حظائــر أمهــات والحــم وزيــادة طاقــة المفقــس والمجــزر وتنويــع 

منتجــات الشــركة.
شراء جزء من حصة الهيئة في رأس مال الشركة.

جمهورية السودان

0024915515202300249155151142acappsudan@gmail.com  إيميل فاكسهاتف

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


شركة سكر كنانة

التأسيس : عام 1975

موقع الشركة :والية النيل األبيض

نشاط الشركة : انتاج قصب السكر وتصنيع وتكرير وتسويق السكر والمنتجات 
المرتبطة به.

الطاقات اإلنتاجية المتاحة :
السكر المكرر: 400 ألف طن/سنة.

االعالف: 44 ألف طن/سنة.
االيثانول: 60 مليون لتر/سنة.

الكهرباء: 115 ميغا واط /سنة.
لحوم دواجن: 4 مليون كيلو /سنة.

المساهمون بالشركة :
 راس المال المساهم:561 ألف جنيه سوداني يساهم فيه:

الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي         05.59 % 
حكومة جمهورية السودان                   35.33 %
الهيئة العامة لالستثمار الكويتية                     30.64 %
حكومة المملكة العربية السعودية           10.97 %
مساهمون اخرون                          17.47 %

أهم الفرص االستثمارية:

الخطة المستقبلية :

 300 نحــو  اســتثمارية  بتكلفــة  القصــوى  اإلنتاجيــة  الطاقــة  الــى  الوصــول 
أمريكــي. دوالر  مليــون 

التمويل المطلوب: 300 مليون دوالر أمريكي

تقديــم رأســمال مســاهم للمشــاركة فــي تنفيــذ خطــة إعــادة تأهيــل الشــركة 
بهــدف الوصــول الــى الطاقــة اإلنتاجيــة القصــوى للشــركة.

المعــدات  شــراء  لتمويــل  االجــل  ومتوســطة  قصيــرة  قــروض  تقديــم 
غيــار. وقطــع  خــام  مــواد  مــن  والمدخــالت 

التــي االن قيــد  الجديــدة  الشــركة  رأســمال مســاهم لمشــروعات  تقديــم 
والتنفيــذ التأســيس 

جمهورية السودان

ص.ب:2632 ـ الخرطوم
هاتف:

      00249183224703
00249183224704

فاكس:
00249183220563

موقع الكتروني:
www.kenana.com 

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


الشركة العربية السودانية للزيوت النباتية المحدودة

التأسيس : عام 1982
موقع الشركة :الخرطوم بحري - المنطقة الصناعية 

نشاط الشركة : إنتاج الزيوت النباتية والكسب)األمباز( والصابون والجلسرين 

الطاقات اإلنتاجية المتاحة :

وحدة العصر: عصر 75 ألف طن من الحبوب الزيتية/سنة.
وحدة التكرير: تكرير 18 ألف طن/سنة.

وحدة التعبئة: تشمل خطين لتعبئة عبوات كبيرة وصغيرة الحجم بطاقة 20 ألف طن /سنة.
نشاط الصابون: إنتاج: 8 ألف طن صابون و600 طن جلسرين/سنة.

المساهمون بالشركة :
 راس المال المكتتب : 168 مليون جنيه سوداني يساهم فيه:

الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي     88 % 
حكومة جمهورية السودان                    12 %

أهم الفرص االستثمارية:

المشاركة أو المساهمة في اآلتي:

توفير رأس مال تشغيلي الستغالل كامل طاقات العصر المتاحة حاليًا.
نســبة  لزيــادة  الكيميائــي  المذيــب  بواســطة  االســتخالص  تقانــة  إدخــال 

الزيــوت. اســتخالص 
اســتكمال حلقــات اإلنتــاج بإنشــاء مشــروع زراعــي لتوفيــر احتياجــات المصنــع 

مــن الحبــوب الزيتيــة او الدخــول فــي تعاقــدات زراعيــة.
شراء جزء من حصة الهيئة في رأس مال الشركة. جمهورية السودان

هاتف
 00-249-185339422
00-249-185335162

فاكس
00-249-185331644
00-249-185330506

ص.ب
64 الخرطوم بحري

ايميل
asvoc8302@hotmail.com

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


شركة سكر النيل االبيض

التأسيس : عام 2003

موقع الشركة : والية النيل األبيض على بعد 150 كيلومتر جنوب الخرطوم

نشاط الشركة : انتاج قصب السكر وتصنيع وتكرير وتسويق السكر والمنتجات 
المرتبطة به.

الطاقات اإلنتاجية المتاحة :
السكر المكرر: 450 ألف طن/سنة.

االعالف: 100 ألف طن/سنة.
االيثانول: 45 مليون لتر/سنة.

الكهرباء: 115 ميغا واط/سنة.

المساهمون بالشركة :
 راس المال المساهم: 607 مليون دوالر أمريكي يساهم فيه:

% 14.38 الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي            
شركة سكر كنانة                                        31.08 %
حكومة جمهورية السودان                                      09.14 %
مؤسسات وبنوك                                               45.19 %
أسهم غير مكتتب  بها                                              00.21 %

أهم الفرص االستثمارية:

الخطة المستقبلية :

الوصول الى الطاقة اإلنتاجية القصوى بتكلفة استثمارية إضافية بنحو 
155 مليون دوالر أمريكي

التمويل المطلوب: 136 مليون دوالر أمريكي.

تقديــم رأســمال مســاهم للمشــاركة فــي تنفيــذ خطــة إعــادة تأهيــل الشــركة 
بهــدف الوصــول الــى الطاقــة اإلنتاجيــة القصــوى للشــركة.

المعــدات  شــراء  لتمويــل  االجــل  ومتوســطة  قصيــرة  قــروض  تقديــم 
غيــار. وقطــع  خــام  مــواد  مــن  والمدخــالت  جمهورية السودان

هاتف
00-249-183220650

فاكس
00-249-183223650

ص.ب
11218 الخرطوم 

ايميل
rabee.elhaj@wnsc.sd

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


صندوق التنمية الزراعية العالمي

التأسيس : قيد التأسيس 

موقع الشركة : منطقة أقدي بوالية النيل االزرق بالسودان

نشاط الصندوق : زراعة وانتاج المحاصيل الزراعية )كالذرة والدخن والبقوليات 
والحبوب الزيتية والقطن( باالستفادة من تقنية الزراعة بدون حرث ومياه االمطار.

الطاقات اإلنتاجية المتاحة :
 4250 طن في السنة 

المساهمون بالشركة :
الهيئة العربية                                 20 % 
% 05 شركة قلوب الزراعية – مدير الصندوق     
مساهمون محتملون                                    75 %

المؤشرات المالية للصندوق:

الخطة المستقبلية :

اهم الفرص االستثمارية:

التوسع في استغالل المساحات الزراعية للوصول الى مساحة 100 
ألف فدان في العام الثالث.

البحث عن مساهمين للمساهمة في راس مال الصندوق.

معدل العائد الداخلي %30

الحد االدنى للعائد 15 %

جمهورية السودان

(قيد التأسيس)

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


الباقير للحوم الحمراء

التأسيس : عام 2015

موقع الشركة :الباقير - السودان

نشاط الشركة : إنتاج وتسمين وجزر وتسويق وتصدير اللحوم الحمراء )حيوانات 
حية، مقطعات لحوم مصنعات لحوم( بنوعية وبمواصفات عالمية.

الطاقات اإلنتاجية المتاحة :
500 ألف رأس من األغنام للهدي وللصادر الحي.

تسمين 150 ألف رأس من الضأن وتجهيزها للسوق المحلي والصادر.
تسمين 45 ألف رأس من األبقار وتجهيزها للسوق المحلي وللصادر.

تخصيص 15 ألف رأس من العجول لتصنيع اللحوم.

المساهمون بالشركة :
 راس المال المكتتب: 38.59 مليون دوالر امريكي يساهم فيه:

الهيئة العربية                         30.0 % 
أسهم غير مكتتب فيها            70.0 %

المساهمة مع الهيئة في تنفيذ المشروع 
تقديم قروض للمشروع

أهم الفرص االستثمارية:

دراسة جدوى المشروع:

التكلفة االستثمارية:
قدرت التكلفة االستثمارية للمشروع بنحو 119 مليون دوالر أمريكي، 
يتم تمويلها بمساهمات نحو 38.6 مليون دوالر أمريكي وقروض بنحو 

80.4 مليون دوالر أمريكي .

المؤشرات المالية: 
معدل العائد الداخلي 32%.

التمويل المطلوب:
مساهمات نحو 38.6 مليون دوالر أمريكي وقروض بنحو 80.4 مليون 

دوالر أمريكي
جمهورية السودان

هاتف
00249122988546

اميل 
sedan@aaaid.org

(قيد التنفيذ)

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


مصنع النشا والجلكوز

التأسيس : عام 2015

موقع الشركة : والية الجزيرة

نشاط الشركة : إنتاج النشا والجلوكوز

 الطاقات اإلنتاجية المتاحة :

الطحن الرطب إلنتاج النشا والجلوكوز والعلف وجنين الذرة بطاقة إنتاجية 150 طن ذرة 
في اليوم بنظام اإلنتاج المستمر من خالل ثالثة خطوط:

خط إنتاج النشا بطاقة 33 طن نشا تجاري/اليوم.
خط إنتاج الجلوكوز بطاقة 66 طن جلوكوز تجاري/اليوم.

خط إنتاج علف حيواني )ألياف + جلوتين( بطاقة 42 طن/اليوم.

المساهمون بالشركة :
رأس المال المدفوع 12.7 مليون دوالر أمريكي مملوك للهيئة العربية بالكامل.

أهم الفرص االستثمارية:

المشاركة أو المساهمة في توفير التمويل إلعادة تأهيل وتحديث 
وتشغيل مصنع النشا والجلوكوز وإدخال أنظمة تعبئة وتغليف حديثة.

جمهورية السودان

هاتف:
+ 249187096100 

فاكس:
+ 249183772600 

بريد إلكتروني:
 info@aaaid.org 

ص ب: 2102 – الخرطوم 
جمهورية السودان

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


جمهورية مصر العربية

الشركة العربية لحفظ وتصنيع الحاصالت الزراعية 

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


الشركة العربية لحفظ وتصنيع الحاصالت الزراعية

التأسيس : عام 1999 

موقع الشركة : محافظة المنيا الجديدة 

نشاط الشركة : تهدف الشركة إلى تجفيف وحفظ وتعبئة الحاصالت الزراعية من خضروات 
ورقية ونباتات طبية ومكمالت غذائية ومحاصيل زراعية مثل البصل والطماطم والكرات 

وما يستلزم ذلك من األنشطة المساعدة.

الطاقات اإلنتاجية المتاحة : 4250 طن في السنة 

المساهمون بالشركة :
راس المال المكتتب: 150 مليون جنيه مصري والمدفوع 84.65 مليون جنيه مصري،

يساهم فيه:

 % 39.70 الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي 
د. محمد أحمد إبراهيم الرملي         44.52 %
بنوك ومؤسسات حكومية وأفراد                15.78 %

أهم الفرص االستثمارية:

الخطة المستقبلية :

الدخول في شراكة استراتيجية مع شركة متخصصة الستغالل 
الطاقات غير المستغلة بالشركة.

التوسع في انشطة الشركة لتشمل تعبئة العديد من المنتجات 
الغذائية للتمكن من تصدير منتجاتها لألسواق المستهدفة.

اكمال خط االنتاج الثاني )خط تجفيف البصل والطماطم والكرات(.

تم إعداد دراسة من قبل شركة )MAP( إلعادة هيكلة وتأهيل الشركة 
تضمنت خطة تشغيلية الستغالل كامل الطاقات اإلنتاجية المتاحة 

بالشركة وإكمال خط االنتاج الثاني.

جمهورية مصر

هاتف:
+0020224578464

فاكس:
+0020224578469

بريد إلكتروني:
apmac@link.net 
رقم بريدي 11231

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


الجمهورية الجزائرية

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


 مشروع سنابل العربية إلنتاج الحبوب واالعالف قيد التأسيس

التأسيس : قيد التأسيس

موقع الشركة : والية تيارت

نشاط الشركة : انتاج الحبوب واالعالف 

الطاقات اإلنتاجية المتاحة : انتاج الحبوب واالعالف في مساحة 7 ألف هكتار. 

المساهمون بالشركة :

راس المال األولى : 50 مليون دينار جزائري تعادل نحو )420 الف دوالر امريكي( 
يساهم فيه:

الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي            40 % 
مجموعة مستثمرين )خواص(                              60 %

أهم الفرص االستثمارية:

المساهمة في راس مال المشروع.
تقديم قروض للمشروع.

الجمهورية الجزائرية

دراسة الجدوى

قيد الموافقات النهائية للشروع بأعداد دراسة الجدوى.

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


المملكة المغربية

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


شركة ضيعة يوسف قيد التنفيذ

التأسيس : عام 2016 

موقع الشركة : والية مكناس

نشاط الشركة : إنتاج وتجميع وفرز وتدريج  وتصنيع وتخزين وتسويق 
الفواكه والخضر والعصائر.

الطاقات اإلنتاجية المتاحة : 
 30 ألف طن في المرحلة األولى تصل الى 50 ألف طن في سنة االستقرار.

المساهمون بالشركة :

راس المال المكتتب: 105 مليون درهم مغربي يساهم فيه:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي          49.00 %  

مجموعة بلكورة                            51.00 %

أهم الفرص االستثمارية:

المؤشرات المالية لدراسة الجدوى : 

الخطة المستقبلية :   

المساهمة في رأسمال المشروع إلنشاء جميع حلقاته.
تقديم قروض لتنفيذ للمشروع.

معدل العائـــــد الداخلي21.4 %. 
فتـــرة االسترداد 7 سنوات.

التمويل المطلوب : 104 مليون درهم مغربي

تم تكليف بيت خبرة فرنسي إلعداد دراسة ألوضاع الشركة ووضع 
خطة عمل لها، وقد أظهرت الدراسة جدوى الشركة وقدمت مجموعة 

بلكورة خطة عمل لتوسعة الشركة بتكلفة االستثمارية نحو 209 
مليون درهم مغربي تعادل نحو 21.4 مليون دوالر أمريكي .

المملكة المغربية

هاتف:
00212-5-35436306

فاكس
00212-5-35436304

ايميل: 
abelkora@agrojus.com

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


شركة منافذ الحبوب 

التأسيس : عام 1999 

موقع الشركة : الدار البيضاء 

نشاط الشركة :شراء وتخزين وطحن الغالل، وتعبئة وتسويق الدقيق والنخالة

الطاقات اإلنتاجية المتاحة : 
مطحنة حديثة بطاقة 90 ألف طن/السنة

12 صومعة تخزين بطاقة 34 ألف طن
KVA1600 محطة كهرباء بطاقة

المساهمون بالشركة :

راس المال المكتتب: 91 مليون درهم مغربي مدفوع بالكامل يساهم فيه:

الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي          30.00 %
االتحاد الوطني للتعاونيات المغربيـــة               32.08 %
تعاونيات فالحية مغربية )10 تعاونيات(           27.92 %
مجموعة الزين كبيتال انفست                         10.00 %

أهم الفرص االستثمارية:

تشغيل واستغالل الصوامع الجديدة لتوريد القمح مباشرة لصالح 
الشركة، مع إمكانية التأجير للغير لتوفير مورد إضافي للشركة

استحداث منتجات جديدة لزيادة وتنويع مصادر اإليرادات.
إمكانية االندماج مع شركات عاملة في القطاع.

شراء حصة الهيئة في الشركة.

المملكة المغربية

هاتف:
00-212-522963335
00-212-988561522

فاكس
 00-212-022963239 

ص.ب 145
ايميل: 

  manafidalhouboub@menara.ma
manafidalhouboub@gmail.com

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


سلطنة ُعمان

الشركة العمانية األوربية للصناعات الغذائية

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


الشركة العمانية األوربية للصناعات الغذائية

التأسيس : عام 1997 

موقع الشركة : محافظة ُصحار -غرب العاصمة مسقط

نشاط الشركة :تصنيع وتســــويق أغذيــــة األطفال وتعبئة منتجات شركات أخرى
)خاصة لشركة هاينز(

الطاقات اإلنتاجية المتاحة : 
إنتاج الحبيبات      2,750    طن/ السنة 

إنتاج البسكويت والبقسماط، وتعبئة حليب البدرة        2,200    طن/ السنة       

المساهمون بالشركة :
راس المال المكتتب: 2 مليون ريال عماني يساهم فيه:

الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي          17.19 %
شركة عمان واإلمارات لالستثمار القابضة   80.84 %
مساهمون آخرون                                    01.97 %

أهم الفرص االستثمارية:

إمكانية تنويع منتجات الشركة وعدم االعتماد على أغذية االطفال 
لزيادة تنافسيتها.

امكانية استهداف التصنيع للغير باالستفادة من العالمات التجارية 
الخاصة بالشركات.

شراء أسهم الهيئة في الشركة.

سلطنة عمان

هاتف:
00-968-24692388
 00-968-24691266

فاكس
00-968-24592800

ص.ب 23 جوهرة الشاطئ 
الرمز البريدي: 134

ايميل: 
babyfood@omantel.net.om

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


الجمهورية التونسية

شركة أربيسكا للغاللصندوق تونس لتربية االسماكشركة المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة شركة أقروزيتاكس

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


شركة المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة

التأسيس : عام 1982 

موقع الشركة : والية جندوبة _ بوسالم 

نشاط الشركة :انتاج 12 مليون لتر حليب خام سنويا  . وانتاج المحاصيل العلفية والنقدية 
والزيتون وتربية االغنام وتصنيع االعالف.

الطاقات اإلنتاجية المتاحة : 
حظائر لتربية االبقار بمختلف المراحل العمرية لنحو 3 ألف راس.

حظائر لتربية االغنام لنحو 1500 راس من االغنام.
اراضي بمساحة 4070 هكتار تصلح لجميع انواع الزراعات )محاصيل حقلية , حاصالت خضر و فاكهة (.

نحو 29 ألف شجرة زيتون.
محالب حديثة ومتطورة.

معمل علف بطاقة انتاجية بنحو 10 ألف طن سنويا

المساهمون بالشركة :

راس المال المكتتب: 10.46 مليون دينار تونسي يساهم فيه:

الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي        63.33 % 
ستوسيد بنك                                              30.00 %
مساهمون اخرون                                      06.67 %

المؤشرات المالية لدراسة الجدوى:

دراسة الجدوى :

أهم الفرص االستثمارية

معدل العائد على االستثمار 11 % 
فترة استرداد راس المال المستثمر 4 سنوات.

التمويل المطلوب: 2.15 مليون دوالر امريكي.

إعادة تأهيل الحظائر إلحدى محطات الشركة باإلضافة لشراء عدد 300 
بقرة حامل بتكلفة استثمارية بنحو 2.15 مليون دوالر امريكي.

المساهمة في اعادة التأهيل.

الجمهورية التونسية

هاتف:
0021679760422
0021679763016

فاكس: 
0021678601433

00216-78615444
بريد إلكتروني:

talalpetrus@yahoo.com
smadea@planet.tn

ص.ب : 117– بوسالم 8170

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


شركة أقروزيتاكس

التأسيس : عام 1995 

موقع الشركة :     منطقة عقارب، على بعد 25 كيلومتر جنوب مدينة صفاقس 

نشاط الشركة :استخالص الزيت من مخلفات عصر الزيتون )الفيتورة( وإنتاج مخلفات 
االستخالص والصابون وتكرير الزيوت النباتية،

الطاقات اإلنتاجية المتاحة : 
عصر وتكرير 60 ألف طن من زيوت الفيتورة

المساهمون بالشركة :

راس المال المكتتب: 7 مليون دينار تونسي يساهم فيه:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي               25 % 
شركة سوزيتاكس                                                   75 %

أهم الفرص االستثمارية

المساهمة في مشروع استخالص زيت الفيتورة وزيادة الطاقات اإلنتاجية بالشركة.

الجمهورية التونسية

هاتف:
0021674643600

  0021674271024
فاكس: 

0021674643601
بريد إلكتروني:

zitex@gent.tn
ص.ب : 57 المنطقة الصناعية 

عقارب صفاقس 

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


صندوق تونس لتربية االسماك

التأسيس : عام 2016 

موقع الشركة : تونس العاصمة

نشاط الشركة :يهدف الصندوق الى االستثمار في محفظة تشتمل على نحو 15 مشروع 
بمتوســط حجم اســتثمار 3 مليون دينار تونســي )نحو 1.5 مليون دوالر(. ويســتهدف تمويل 
)مســاهمات وشــبه مســاهمات( للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة العاملــة فــي قطــاع 
االســتزراع الســمكي )انتــاج اعــالف اســماك، انتــاج اليرقــات، تربيــة وتســويق األســماك( 
بصــورة رئيســية فــي تونــس وبصــورة ثانويــة فــي دول المغــرب العربــي والشــرق األوســط 

.)MENA( وشــمال افريقيــا

المساهمون بالشركة :

راس المال المكتتب: 50 مليون دينار تونسي يساهم فيه:

الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي            15.00 % 
الشركة التونسية للبنك                                       10.00 %
صندوق  الودائع واالمانات                                 20.00 %
مجموعة تأمينات مغربية                                    05.00 %
اسهم غير مكتتب فيها                                       50.00 %

المؤشرات المالية لدراسة الجدوى:

دراسة الجدوى :

أهم الفرص االستثمارية

معدل العائد الداخلي 15 %
دفع 100 % من راس المال ومعدل فائدة 9 % سنويا تحسب على 

اساس مركب.
80 % توزع للمساهمين من المتبقي بعد حساب الفائدة السنوية.

يبلغ اجمالي التكاليف االستثمارية للمشروعات المستثمر فيها نحو 98.5 
مليون دينار تونسي )49.25 مليون دوالر( وحجم مساهمة الصندوق 

المتوقعة فيها 43.45 مليون دينار تونسي )21.7 مليون دوالر(.

المساهمة في راس مال الصندوق.

الجمهورية التونسية

هاتف:
00-216-71197920

فاكس: 
00-216-71197921

بريد إلكتروني:
s.bejja@essaimage-

sagescapital.com

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


شركة ارابيسكا للغالل )قيد التنفيذ(

التأسيس : عام 2016 

موقع الشركة :    يقع الموقع المقترح للمشروع في منطقة الخليدية والية بن عروس.

نشــاط الشــركة :إنشــاء مركــز لفــرز وتدريــج وتعبئــة وتســويق الخضــر والفواكــه فــي تونــس 
ألغــراض االســتهالك المحلــي والصــادر ألوروبــا ودول الخليــج العربــي وأفريقيــا.

المساهمون بالشركة :

راس المال المكتتب: 7.912  مليون دينار تونسي يساهم فيه:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي                   33.00 %
مجموعة شركة مبروكة                                             34.00 %
شركة االستثمار العصرى                                           33.00 %

دراسة جدوى المشروع المحدثة:

الطاقات اإلنتاجية المقترحة

أهم الفرص االستثمارية

التكلفة االستثمارية: 
قدرت التكلفة االستثمارية اإلجمالية للمرحلة األولى للمشروع بنحو 

19.78 مليون دينار تونسي.
المؤشرات المالية: 

معدل العائد الداخلي لالستثمار )25 %(
فترة االسترداد   5 سنوات

التمويل المطلوب:
تم اعتماد نحو 40 % من التكلفة االستثمارية كمساهمات لتمويل 

المشروع ونحو 60 %  قروض. 

15  ألف طن في العام من الفواكه والخضر ألغراض الصادر.

المساهمة في رأسمال المشروع إلنشاء جميع حلقاته.
تقديم قروض لتنفيذ للمشروع.

الجمهورية التونسية

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
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الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
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الشركة العربية للخدمات الزراعية

التأسيس : عام 2013

موقع الشركة : منطقة روصو
دار البركة بوالية لبراكنة

تقديم الخدمات الزراعية المتكاملة. والمتمثلة في:
استصالح وتأهيل األراضي.                                          تأجير اآلالت الثقيلة واآلالت والمعدات الزراعية المختلقة.

إنتاج المحاصيل الزراعية والخضروات المختلفة.             تقديم خدمات الحصاد.
توفير مدخالت اإلنتاج الزراعي )األسمدة والمبيدات الحشرية والنباتية(.

المساهمون بالشركة :
راس المال المكتتب: 8.24 مليون دوالر امريكي

 المدفوع منه 4.24 مليون دوالر، تساهم فيه
 الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي بنسبة 100 % .

لتوســعة  الشــركة  رأســمال  زيــادة  فــي  المســاهمة  أو  المشــاركة 
الزراعيــة. الخدمــات  مجــال  فــي  نشــاطها 

المشــاركة أو المســاهمة فــي المشــروع الزراعــي للشــركة بــدار البركــة 
واليــة لبراكنــة والــذي يشــمل انتــاج مجموعــة مــن الحاصــالت الزراعيــة 

والتــي ســيخصص جــزء كبيــر منهــا للتصديــر.

الطاقات اإلنتاجية المتاحة: 

نشاط الشركة :
دراسة الجدوى:   

أهم الفرص االستثمارية:

ــار ، بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ نحــو 12 ألــف طــن /ســنة وفــق  إنجــاز المشــروع فــي المرحلــة األولــى علــى مســاحة نحــو 650 هكت
التالــي:

زراعة 50 هكتار من البيوت المحمّية إلنتاج 4000 طن/سنة من الخضروات  كما يلي:
الطماطم الكرزية 2500 طن/سنة .              الشمام 1250 طن /سنة           الفاصوليا الخضراء 250 طن/سنة

زراعـة 500 هكتار من الفواكه )مانجو( بطاقة إنتاجية تبلغ 7500 طن/سنة ابتداء من السنة الثالثة .
محطة تجارب على مساحة 15 هكتار إلكثار بذور البطاطا واألرز 

الطرق والمباني 85 هكتار
وحدة فرز وتدريج وتعبئة بطاقة 10 ألف طن/ سنة.

وحدة نقل مبردة 4 شاحنات مبردة بطاقة 20 طن/وحدة 

التكلفــة االســتثمارية: المعتمــدة بفرضيــة تنفيــذ المشــروع علــى 
مرحلتيــن تبلــغ 14.8 مليــون دوالر، قــدرت تكاليــف تنفيــذ المرحلــة 
المؤشــرات  وفــق  أمريكــي،  مليــون دوالر   4 بنحــو  منــه  األولــى 

الماليــة التاليــة:  
معدل العائد الداخلي   55 %.  -

صافي القيمة الحالية 17.6 مليون دوالر.  -
فترة االسترداد: 3 سنوات و3 أشهر  -

يتــم تمويــل المرحلــة األولــى بزيــادة رأســمال الشــركة بنســبة 27 % 
خــالل الســنة األولــى، ونســبة 73 % تمويــل ذاتــي مــن التدفقــات 

النقديــة للشــركة.
الجمهورية الموريتانية

00222225008583
00222237337779

saba.sarl@yahoo.fr   إيميل

هاتف

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
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الشركة العربية الموريتانية للدواجن  )قيد التأسيس(

موقع الشركة :    وقع االختيار االولي على منطقة وادي الناقة والتي تبعد نحو 56 
كيلومتر من مدينة نواكشوط لتوفر المياه العذبة بالموقع، وقرب الموقع من محطة 

الكهرباء الرئيسية وعلى طريق ُمعبد.

الطاقات اإلنتاجية المتاحة : 
انتاج 3.95 مليون بيضه تفريخ سنويا في مزرعة األمهات.  -

انتاج نحو 3 مليون طائر )نحو 3.6 ألف طن لحوم دواجن( سنويا.  -
انتاج نحو 10.6 ألف طن من االعالف سنويا تغطي حاجة المشروع.  -

انتاج 3.2 مليون كتكوت عمر يوم سنويا.  -
انتاج بيض مائدة يقدر بنحو 11.5 مليون بيضه سنويا  -

المساهمون بالشركة :

راس المال المكتتب: 6.15 مليون اوقية موريتانية يساهم فيه:
 % 30.00 الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي           -
مجموعة ِلمام ولد ابنو                                      40.00 %  -
مجموعة يحفظ ولد ابراهيم                           15.00 %  -
شركة دلتا باش                                                   15.00 %  -

دراسة جدوى المشروع :

أهم الفرص االستثمارية

قدر اجمالي التكاليف االستثمارية للمشروع بنحو 12.06 مليون 
اوقية موريتانية تعادل نحو 33.51 مليون دوالر امريكي يتم تمويلها 
بمساهمات نحو 6.1 مليون اوقيه موريتانية ونحو 5.9 مليون أوقية 

موريتانية قروض قصيرة االجل.
يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع 18.7 % وفترة االسترداد 6 

سنوات و7 اشهر.

المساهمة في راس مال المشروع إلنشاء جميع حلقاته.
تقديم قروض للمشروع 

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
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الشركة العربية للحوم الحمراء  )قيد التنفيذ(

التأسيس : عام 2019 

موقع الشركة : نواكشوط

نشاط الشركة :تختص الشركة بإنتاج اللحوم الحمراء وتصنيعها وتسويقها خارجيا وداخليا 

المساهمون بالشركة :

راس المال المكتتب: 177 مليون اوقية موريتانية يساهم فيه:

الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي                  30 %   -
مجموعة عينينا ولد إييه                                            40 %  -
مجموعة زين العابدين ولد الشيخ أحمد                    30 %  -

الطاقات االنتاجية المتاحة:
إنتاج نحو 10.7 ألف طن من اللحوم الحمراء.

دراسة الجدوى :

أهم الفرص االستثمارية

التكلفة االستثمارية :
قدرت التكلفة االستثمارية للمشروع المقترح بنحو 9.83 مليون دوالر أمريكي.

المؤشرات المالية 

معدل العائد الداخلي 24.1 %  -
فترة االسترداد 7 سنوات  -

متوسط األرباح السنوية المتوقعة 3.56 مليون دوالر  -

التمويل المطلوب
نحو 4.9 مليون دوالر أمريكي كقروض 

المساهمة في راس مال المشروع إلنشاء جميع حلقاته 
تقديم قروض للمشروع

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
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The Arab Food Gap

The Arab Food Gap in the year 2017 was approximately 
33.58 billion USD and focused on certain goods of which 
the most important are grains, which solely contributes 
around 54.5% of the food gap. 

Meat contributes approximately 19.4%, vegetable oils 
9.3%, milk products 10.1%, sugar 7.9%.

The Arab countries have exerted considerable efforts 
towards developing the agricultural sector through 
encouraging investment in agricultural production by 
granting benefits and concessions and creating an
appropriate investment climate as well as supporting 
infrastructures in agricultural areas.
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About AAAID

Establishment
The Arab Authority for Agricultural and Investment Development 
(AAAID) is an independent multilateral financial institution estab-
lished on 1 November 1976. AAAID’s Establishment Agreement 
and Articles of Association were announced in March 1977.

Shareholders :
AAAID has 21 member states contributes in its capital.

Capital

AAAID Authorized Capital is KD 336 Million (USD 1.1 Billion). 
Paid up capital is KD 218.6 Million (USD 720.7 Million) as at
December 31st  2018.

Fiscal Financial year
AAAID fiscal financial year starts on 1st of January and ends on 
31st December. 
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AAAID

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


AAAID Goals

Provision of basic food commodities

Maximizing the return on AAAID’s investments in the agricultural sector

Increasing the effectiveness and efficiency of agricultural production

Sustainable development of agricultural resources in the member states

Investment in Human Capital and optimum use of resources 

Increase the exchange of agricultural products and production requirements between member states
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AAAID’s Nature of Activity and Business Approach

AAAID’s Nature of Activity:
Investment in all aspects of agricultural production and its related activities.
Preparation of the required studies and researches.
Contribution in the financing of projects and their implementation.

AAAID’s Business Approach:
AAAID conducts its activities according to commercia principles and approaches and        
with adherence to the requirements of financial prudence.
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AAAID’s Strategic Guidelines

Reconsidering the geographical distribution of AAAID investments in order to benefit from the available agricultural resources in all Arab countries.

Subscribing in the capital shares of the existing AAAID companies that have a high growth rate to focus on the value added activities in strategic food commodities.

Adopt an investment policy to encourage private sector companies and enable them to benefit from the vast natural resources of the Arab world.

Set and develop some investment criteria for selection of AAAID’s agricultural projects.

Consolidating developmental programs and applied research to increase the production levels of the small and medium farmers in the Arab world.

Addressing the consequences of existing loans, which was paid by AAAID to its affiliated companies.

Giving the priority to private sector investments to benefit from their acquired experience in the agricultural field.

Restructuring low performance companies in which AAAID has shareholdings in order to promote their efficiency in providing food  and to enhance their revenues and returns.
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Classification of AAAID Investments

Within the framework of its strategic guidelines designed to enhance investment in its affiliated companies,
AAAID has classified potential investment opportunities in to:

Investment opportunities related to the full utilization of available production capacities in affiliated companies by supporting their Working Capital.
Investment Opportunities related to the addition of new production lines for diversification or increasing the company’s production.
Investment opportunities related to complete rehabilitation to restart or develop the operations of stagnant companies.
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Investment opportunities by country
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Why invest with AAAID

Throughout its -43year history, AAAID has acquired a unique accumulated and diversified field experience in agricultural investment 
specifically in the areas of plant & animal production, and agricultural processing.

Invest with AAAID to benefit from the various attractive privileges, concessions and political coverage granted to AAAID in Arab member 
states as stated in its establishment agreement.

AAAID’s Board of Shareholders are the Arab Ministers of Finance and Agriculture, which facilitates communication with official channels 
to over- come obstacles that it may face.

AAAID’s stable financial position and its keenness to apply corporate governance in its companies.
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Investment Criteria

The Project should be aligned with AAAID’s vision and objectives in the production of basic food products that contribute to the reinforcing of Arab Food Security.

The Project must be integrated between Agricultural Production and Agricultural Processing in one member state or between various member states.

Projects under study should apply technology whenever possible.

Commitment from serious promoters to invest in the project with a strong financial background and significant experience in promoting similar projects.

Availability of a full feasibility study of the project clearly showing favorable financial indicators.

The Total Investment Cost should be not less than USD 20 Million.

AAAID may participate in the equity capital of the project within a range of 25% to 49% of the Equity of the Project.

The Project’s Internal Rate of Return (IRR) should not be less than 12.5% with consideration of the risk and return levels in the member state.

Equity contribution should be between 40% and 60% of the project’s total investment cost.

The Project’s Feasibility Study should include an appropriate exit strategy.
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Kingdom of Saudi Arabia
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Arab Fisheries Company

Establishment : 1979

 Investment Cost : 28.4 SAR Million

Main Activities :  Farm, produce, process, freeze, store and market multiple 
species of fish in Arab countries.

Production Capacities : Annual capacity of 2,236 tons of fish and 420 tons of shrimps. 

Re-habilitation plan : A French expert office was commissioned to prepare a study of 
the company’s conditions and to develop an operational plan for it. 

Location:  Jeddah 

NPV: 3.4 SAR Million
IRR: 47%
Payback period : 3 years 
The investment cost is SAR 28.4 Million

Participate in or contribute to the existing ac-
tivity to exploit the full production capacity of 
the Khairat El-Behar Arabian Holding Com-
pany, Jeddah and benefit from the privileges 
enjoyed by the company in all the Arab coun-
tries and agreements for investment in fish 
farming, fishing and processing in the Arab 
countries.

Contribution to the new projects expected in 
Yemen, Mauritania and Egypt.

 Investment Opportunities

The required finance  is SAR  17.5  million.

Required Finance:

 Financial Indicators :

Shareholders: 

Paid up capital is SAR 65.4 Million and shareholders are:

AAAID                                            39.07%
Saudi Arabia                      28.62 %
Libyan Arab Jamahiriya     08.58 %    
Republic of the Sudan 05.18%
State of Kuwait   04.77 %
State of Qatar   04.77%
Other Countries   09.01%

Phone
00-966-26081881
Fax
00-966-26080150
P.O.Box
17604 jeddah – 21494
Email
a.adnan@seabounties.com.sa

 jeddah - Kingdom of Saudi Arabia 
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Arab Cooperative Company

Phone
00-966-126100031
Fax
00-966-126100071
Email
Y.bakhsh@caapp.sa

Kingdom of Saudi Arabia  - Asser 

Establishment : 2009

Main Activities :  Production of poultry meat, fodder and chicks.

Production Capacities : 
Slaughterhouse: with a production capacity 60 Million birds / year.
Hatchery: With a production capacity 40 Million hatching eggs with 18 
incubators and 9 hatches
Waste treatment unit: 45 tons / day.

Location:  Asser area  

Shareholders: 
 Subscribed capital is SAR 200 Million and shareholders are:
AAAID                                                                                                                         20.00%
Cooperative Association of Poultry Producers-Aseer             80.00%

Future Investment Plan:
Complete the project’s components such as  maternal farms, broilers 
farms  and expand the hatchery capacity to 80 Million eggs per year, with 
estimated Investment cost SR 40 million.

Investment opportunities:
Contribute in financing the project by loans or equity.

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


State of Kuwait
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Kuwait Bay - kuwait

Phone
00-965-2456087
Fax
00-965-22456085
P.O.Box
27467
Email
bubiyanJfisheries@hotmail.com

Bubiyan Fisheries

Establishment : 1985

Main Activities :  Presently the company dealing in purchasing and selling 
fish through its outlets in Cooperative Associations.

Production Capacities : 400 tones per annum.

Location:  Doha area on Kuwait Bay

Shareholders: 
Paid up capital is about Kuwaiti Dinars  0.5 Million and shareholders are:
AAAID                                                                       22.17%
Al-Soor Financial Consultancy Co. 17.88%
Heirs of Abdul Aziz al-Marzouq                 12.07%
Other private investors                       47.88%

Investment Opportunities:
- Contribute to increase the company’s capital to finance the aquaculture activity.
- Expansion of fish processing and marketing activities.
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Poultry Production Project)Under Establishment (

Feasibility Study:

Investment cost estimated at KWD 12.4 Million (equivalent to 
USD 40.9 Million) out of which equity finance is KWD 8.6 Million 
and KWD 3.8 Million from company’s cash flow. 

Return on investment is 11.6% and pay pack period is 8 years 
and 11 months. 

Establishment : 2017

Main Activities :  Production of poultry meat.

Production Capacities :
Broilers farms: 7 farms (42 barns) with a capacity of 6.4 Million birds / year
Milling factory:  10 tons / hour.
Slaughterhouse: 3000 birds / hour.
Hatching Lab: 9 Million hatching eggs.

Location:  Located in shagaya 100 km from the Capital.

Shareholders: 
Subscribe  capital is about KWD 8.63 Million and  shareholders are:
 AAAID                                                                            30.00%
Azaiz Company for General Trade              31.60%
Others                                                                            38.40%

Investment Opportunities:
To contribute in the capital of the project to implement all components.

shagaya - kuwait
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United Arab Emirates
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Arab Poultry & Cattle Equipment Company

Fujairah -  United Arab Emirates.

Phone
00-971-92233111 
00-971561628214 
Fax
00-971-92231958
P.O.Box
1051 Fujairah
Email
eslam@apceco.ae
apce@emirates.net.ae
Website
www.apceco.ae

Establishment : 1992

Main Activities : 
Mainly operates in the assembling and manufacturing of different 
components of poultry and cattle equipment, especially ground 
feeding system products.

Location:  Fujairah -  United Arab Emirates.

Shareholders: 
Authorized capital is UAE dirhams 50 million. Shareholders are:

 Fujairah Government:                               42.22%
AAAID:                                            27.44%
Arab Co for Livestock Development:                  21.11%
Qatar Islamic Bank:                               05.00%
Arab Co for Poultry Production, Fujairah:            04.23%

Investment Opportunities:

1. Rehabilitation of the company. 
2. Expand the air-conditioning equipment production and increase APCECO’s             
           shares in both local and regional markets.
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Export Growth Fund )Under establishment(

Establishment : Under establishment

Objectives and Production:
Participating and taking equity shares into existing companies and 
new projects aim to export agricultural products such as olive oil, 
dates, almonds and tuna fish.

Financial Indicators:
IRR: 28%
Hurdle Rate: 6%

Investment Opportunities:
Shareholders are invited to contribute to the Fund’s capital.

Future Plan:
Investment in general in the Middle East and North Africa companies 
(MENA) based on comparative advantage, and favorable financial and 
economic indicators.

Location:  Dubai, UAE

Shareholders: 
Subscribed capital is USD 300 Million and shareholders are:

AAAID                         13.33%
IMM Group - Fund Manager 01.00%
Potential Shareholders  85.67%

Dubai -  United Arab Emirates.
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 Republic of Sudan

https://www.instagram.com/aaaid_news/
https://www.youtube.com/user/aaaidnews
https://twitter.com/arab_authority?lang=ar
https://www.facebook.com/AAAID.Arab.Authority/
https://www.aaaid.org/ar


Kenana Sugar Company

Sudan - AL-Khartoum

P.O. Box
2632 Khartoum
Tel:
00249183224704      
00249183224703
Fax:
00249183220563
Website:
www.Kenana.com

Establishment : 1975

Main Activities: 
Growing sugar cane, production of refined sugar and 
related products. 

Shareholders:
 Paid up capital is SDG 0.561 million and shareholders are:
AAAID                                                               05.59%
Government of Sudan                           35.33%
Kuwaiti Investment Authority          30.64%
Government of Saudi Arabia             10.97%
Others                                                               17.47%

Location:  White Nile State; 250 km South of Khartoum.

Production Capacity:
-  Refined sugar: 400,000 tons /year.
-  Fodder: 44,000 tons /year.
-  Ethanol: 60 Million liters/ year.
-  Electricity:115 MW.
-  Poultry meat: 4 million Kg/ year.

Future Investment plan:
 Achieving the maximum production capacity at an investment 
cost of USD 300 Million.

Investment Opportunities:
Provision of equity finance to reach the maximum production 
capacity through the implementation of the rehabilitation plan.
Provision of medium and short-term loans to finance machinery, 
spare parts and raw materials.
Injection of capital into the company’s new projects under es-
tablishment or implementation.

Required Finance: USD 300 Million.
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White Nile Sugar Company

Phone
00-249-183220650
Fax
00-249-183223650
P.O.Box
11218 AL-Khartoum 
Email
rabee.elhaj@wnsc.sd

Establishment : 2003

Main Activities: 
Growing sugar cane and production of refined sugar 
and related products.

Shareholders:
 Authorized and paid up capital is USD 607 million and shareholders are:
AAAID                                                                    14.38%
Kenana Sugar Company                            31.08%
Government of Sudan                                09.14%
Institutions and banks                                45.19%
Unsubscribed shares.                                  00.21%

Location:  White Nile State; 150 km South of Khartoum.

Production Capacity:
-  Refined sugar: 450,000 tons /year.
-  Fodder: 100,000 tons / year.
-  Ethanol: 45 Million liters / year.
-  Electricity: 115 MW.

Future Investment Plan:
Achieving the maximum production 
capacity at an investment cost of 
USD 155 Million.

Required Finance: USD 136 million.

Investment Opportunities:
Provision of equity finance to reach the maximum production capac-
ity through the implementation of the capacity utilization plan.
Provision of medium and short-term loans to finance machinery, 
spare parts and raw materials.Sudan - AL-Khartoum
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Arab Sudanese Vegetable Oil Company 

Phone
00-249-185339422 
00-249-185335162
Fax
00-249-185331644
00-249-185330506
P.O.Box
64 Bahri - Sudan 
Email
asvoc8302@hotmail.com
Web
asvoc.co/ar.

Establishment : 1982

Main Activities: 
Production of vegetable oils, cake, soap and glycerin 

Shareholders:
 Paid up capital is SDG 168 Million and shareholders are:
AAAID                                               88%
Government of Sudan           12%

Location:  Khartoum North-Industrial Area

Production Capacity:
The plant consists of a number of production lines:
Oil seeds crushing: 75,000 tons/year.
Refinery: 18,000 tons/year.
Packaging: Two packaging lines with 20 Thousand tons/year/capacity.
Soap & raw Glycerin production: 8000 tons of soap/year & 600 tons of Glycerin/year.

Investment Opportunities:
Provide operational capital for full utilization of the project capacities.
Introduce solvent extraction techniques.
To achieve integration through the establishment of an agricultural 
project or contract farming for raw material supply.
Purchase part of AAAID’s share in the company’s capital.

Sudan - AL-Khartoum
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Arab Sudanese Blue Nile Agricultural Company

Blue Nile State - sudan

Phone
 00249–155150594
00249-155150591
Fax
00-249-183741002
Email
asbanco@gmail.com

Establishment : 1982

Main Activities: 
Cultivation and production of main crops in the rain fed sector 
(cotton, sesame, sunflower, sorghum, maize, millet and Arabic 
gum production).

Re-structuring Plan:
Investment and operating cost estimated at USD 25.4 Million over 5 years period.
Financial Indicators:
IRR:   11%
Net present value: USD 1.7 Million on total investment and USD 1.3 Million on 
capital.

Shareholders:
Paid up capital is SDG 168.88 Million (43.7 Million USD) and shareholders are:
AAAID                                                                                 85.3%
Government of the Republic of Sudan        14.7.% 

Location: Blue Nile State - Damazin, 570 km South of Khartoum

Production Capacity:
-  Land with a total area of 219 Thousand feddans.
-  Cultivable land with a total area of about 160 Thousand feddans.
-  A fleet of agricultural machinery and equipment.
-  Buildings (stores, offices, houses and rest houses).

Investment Opportunities:

To participate in the following:

Contribute to the provision of operating capital to benefit from the full 
agricultural land available in the company. 
Diversifying the company’s activity by introducing new activities such 
as calves fattening and fodder production.
Provide government guarantee for funding funds to finance the sup-
plementary irrigation canal. 
Engage in contractual partnerships for strategic crop cultivation.
Purchase part of AAAID’s equity share.
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Arab Sudanese Seeds Company

Sudan

Phone
00-249-183787681  
00-249-123701010
00-249-183780110
Fax
00-249-1833780439
Email
asscoseed@hotmail.com

Establishment : 1997

Main Activities: 
Improved seed production for a range of field crops and some 
vegetable crops.

Shareholders:
Paid up capital is USD 12 Million and shareholders are:

AAAID                                                                             34.93%
Government of the Republic of Sudan           51.55%   
Other Institutions                                            13.52 %

Location: 6 agricultural stations across Sudan. 

Production Capacity:
Production of approximately 14,500 tons/year of improved seeds.

Future Investment plan:
Increase the cultivated areas and expansion of contract farming, which requires in-
creasing the operating capital of the company.

Investment Opportunities: 

The search for shareholders to increase the capital of the company to mod-
ernize components of the company and the introduction of modern tech-
nologies.

To enter into a strategic partnership with a global seed company to benefit 
from its expertise in producing hybrid seeds for the targeted crop varieties, 
expanding its activities and exporting its products to the markets of neigh-
boring countries
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Al Mutamayiza for Vegetables and Crops Production

Khartoum, Sudan

Fax
00249183772600

Establishment : 2008

Main Activities: 
Processing, packaging and marketing of vegetables and fruits 
collected from contract farmers.

Shareholders:
Subscribed capital is SDG 24.7 million and shareholders are: 
AAAID                                                        42.50%
Government of Sudan                    20.00%
Government of Saudi Arabia     12.50%
Government of Kuwait                  12.50%
Government of Iraq                         12.50%

Location: 10 km South-East of Khartoum.

Production Capacity:
-  Refrigerated storage: 2,500 tons.
-  Three lines of processing, grading and packaging.
-  Seven irrigation sprinklers, 16 greenhouse and agricultural machineries and equipment.

Investment Opportunities:
To participate in the capital increase.
To engage in operational partnership to implement the re-operation plan.
 Provision of the required loan to carry out the re-operation plan.

Financial Indicators:
IRR : 21%
Payback period : 2 years and 6 months
Required Finance:
Equity finance is estimated at SDG 24.7 million and Loan finance 
estimated at SDG 32.2 Million.

Future Business Plan:
Project investment cost is estimated at SDG 57 Million.
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Arab Company for Agriculture Production and Processing

جمهورية السودان

Establishment : 1987

Main Activities: Milk Production.

Shareholders:
Paid Up capital is about SDG 74,000 and shareholders are:
AAAID                                         42.50%
Republic of Sudan                      20.00%
Kingdom of Saudi Arabia       12.50%
Kuwait                                        12.50%
Republic of Iraq                            12.50%

Location: Gazira State

Production Capacity:
-  Agricultural land area of 2000 feddan for the cultivation of green fodder.
-  Cooling unit for milk and refrigerated transportation.
-  Stores for concentrated feed (900 tons).
-  Tanks for keeping molasses (150 tons).
-  Dry feed stores with a capacity of 500 tons.
-  Dairy factory: design capacity of 80 tons/day with all its accessories

Investment Opportunities: 
Participate or contribute to the provision of funding for the rehabilitation, 
modernization and operation of the dairy plant and the introduction of 
modern packing and packaging systems.

P.O.Box 
1883 Khartoum Sudan
Phone
Mr. Hassan Abdullah 
00249912665230

 Sudan - Gazira State
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Arab Company for Poultry Production and Processing

 

Establishment : 2004 Main Activities: Poultry meat and table eggs 

Shareholders:
Subscribed capital is about SDG 209.9 Million and shareholders are:
AAAID                                              78.80%
Republic of Sudan                   07.40%
Kingdom of Saudi Arabia    04.60%
Kuwait                                             04.60%
Republic of Iraq                         04.60%

Location:  

Production Capacity:
-  12 Maternal farms accommodate 50 thousand chicks to produce about 4.5 Million hatching eggs/year.
-  Poultry farming contains 30 sheds with a production capacity of 4.4 Million chicks to produce about 5 thousand tons     
    of poultry meat/year.
-  The layers section contains three farms with production capacity of 15 Million table eggs / year.
-  The hatchery with 12 incubators and 4 hatches, with capacity of 5 million-chicks per year
-  Slaughterhouse contains a freezing room and refrigerated storage store with a capacity of 3000 birds per hour.
-  The milling factory, with production capacity of 10 tons / hour, contains of 3 silos with a storage capacity of 6 thou 
     sand tons, in addition to external warehouses and administrative building.

Future Investment Plan:
A study has been prepared aiming to raise production to about 7.5 thousand tons by the end of 2020 and about 10 
Thousand tons in the year 2026 in addition to doubling the production of table eggs to about 30 Million eggs and poul-
try meat processing. With investment cost estimated at USD 21.8 million.

Investments Opportunities: 
Participation or contribution to provide financing to expand the company’s 
activity in order to raise production capacity through modernization of the 
system and the establishment of parents and broilers farms and increase 
the hatchery and slaughtering capacity.
Purchase part of AAAID’S equity shares.

Financial indicators of the restructuring study: 
Financial indicators of the restructuring study: 
IRR: 26%
Equity yearly growth: 44%
Net working capital growth: 41% 

Phone
00-249-155152023 
Fax
00-249-155151142
Email
acappsudan@gmail.com

Khartoum, Sudan
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Elbagair Red Meat )ERM(

Investment Opportunities:

To participate in the capital of the project to establish all its components.
Loans for the project.

Establishment : 2015

Main Activities: 
Establishment of an integrated project for the fattening, 
production, butchery, marketing and exporting of red meat 
(live animals, beef cuts and meat products).

Shareholders:
Equity capital is USD 38.59 Million and shareholders are.
AAAID                                      30%
Unsubscribed shares         70 %

Production Capacity:
-  500,000 sheep for export market.
-  Fattening and preparation of 150,000 sheep for the local and export market.
-  Fattening and preparation of 45,000 cows for the local and export market.
-  15,000 calves for meat processing.

Location: El Bagair - Sudan

The Project Feasibility Study: 
Investment cost estimated at USD 119 Million
Financial Indicators:
IRR:   32%
Required Finance:
Equity of about USD 38.6 Million and loans of US $ 80.4 million.

Phone
00249122988546
Email
sedan@aaaid.org

 Sudan - El Bagair 
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Starch & Glucose Factory

Main Activities: 
Production of Starch and Glucose.

Shareholders:
Paid Up capital is about USD 12.7 wholly owned by the Arab Authority.

Location: Gazira State

Production Capacity:
Wet milling technology for the production of starch, glucose, feed and maize, with 
a production capacity of 150 tons/day through three lines:
-  Starch production line of 33 tons. 
-  Glucose production line of 66 tons.
-  Animal feed production line (fibers + gluten) of 42 tons / day.

Investment Opportunities: 
Participating or contributing to the provision of funding for Rehabilitation, 
modernization and operation of the plant and the introduction of modern 
packing and packaging systems.

Phone
+ 249187096100
Fax
+ 249183772600
P.O.Box
2102 Khartoum – Sudan 
Email
info@aaaid.org
Website
www.aaaid.org

Sudan - Gazira State
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Globe Agricultural Development Fund )Under establishment(

Establishment : Under establishment

Objectives and Main Activities:
Rain-fed cultivation and production of selected agricultural crops (such as 
maize, millet, legumes, oilseeds and cotton) using Zero Tillage technology. 
The fund will be utilizing part of the agricultural land of the Arab Sudanese 
Blue Nile Agricultural Company (ASBNACO) at Agadi, Blue Nile State. 

Shareholders:
Subscribed capital is USD 40 Million and shareholders are:
AAAID                                                         20%
Globe Agricultural Company - Fund Manager                 05%
Potential Shareholders                                      75%

Investment Opportunities:
Shareholders are welcome to contribute to the Fund’s capital.

Future Plan:
Utilizing an area of 42,000 hectare in rain-fed production using zero tillage 
over a three-year development plan.
Financial Indicators:
-  IRR: 30%+
-  Hurdle Rate: 15%

Location: Agadi, Blue Nile State - Republic of the Sudan

Sudan - Agadi, Blue Nile State
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Sultanate of Oman 

Omani-Euro Food Industries Company
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Omani-Euro Food Industries Company

Establishment : 1997

Objectives and Main Activities:
The company aims to produce and market baby foods and packaging of 
others’ baby food products (especially for Heinz Company)

Shareholders:
Authorized capital is RO 2 Million. Shareholders are:                         
Oman-UAE Company   80.84%
AAAID                         17.19%
Others                         01.97%

Production Capacities:
Cereals production: 2,750 ton/year.
Biscuits production: 2,200 ton/year.

Investment Opportunities:
Diversify the company’s products and not rely on baby food to increase its competitiveness.
Target manufacturing to third parties by taking advantage of corporate brands.
17.19% of the company’s shares are available for purchase

Location: Sohar –West Muscat - Sultanate of Oman.

Phone
00-968-24692388
00-968-24691266
Fax
00-968-24592800
P.O.Box
23 Jawharat Elshati 134
Sultanate of Oman 
Email
babyfood@omantel.net.om

Oman - Sohar –West Muscat
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Arab Republic of Egypt

The Arabian for Preserving and Manufacturing
 Agricultural Crops
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The Arabian for Preserving and Manufacturing Agricultural Crops

Establishment : 1999

Shareholders:
Authorized capital is Egyptian pounds 150 million and the paid up capital is 
Egyptian pounds 84.65 million

AAAID                                                                                                                             39.70%
Dr. Mohamed Ahmed al-Ramli                                                                          44.52%
Government Institutions and Banks and Private Investors         15.78% 

Objectives and Main Activities:
Refrigeration, drying, preservation, processing and packing of agricultur-
al produce alongside supporting activities thereof and the manufacture of 
medical derivatives and medicines; processing and packing of shrubs and 
medical and food supplements and packing of tea. The company also aims 
to dry leaf plants, medical and aromatic plants.

Future Business Plan:
A study was prepared by MAP Company to restructure and rehabilitate the 
company, which included an operational plan to exploit the full capacity 
available to the company and complete the second production line.

Investment Opportunities:
Enter into strategic partnership with a specialized company in or-
der to utilize the unused capacity, to widen its activities, and to 
export its products to the targeted markets.
To expand the company activities, and to export its products to 
the targeted markets
To participate in completing the second production line (Onions 
& tomato dry line).

Production Capacities: 4,250 tons/year.

Location: New Al-Minya Province – Egypt.

97 Nile Avenue 
Loloua Alnile tower
P.O Box. 11231 
Telephone: 00-202-24578464
Fax: 00-202-24578469
Email: apmac@link.net
Cairo , Egypt

Cairo - Egypt
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Kingdom of Morocco
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Domaine Yousif )under Implementation(

Establishment : 2016

Main Activities:
Fruits and vegetable processing and manufacturing of fruits concentrate, 
juices and jam for local and export markets.

Investment Opportunities:

Participation in equity to implement the full project components.
Provision of loan finance.

Shareholders:
Paid up capital is MAD 105 Million and Shareholders are
AAAID                         49%
Belcora Group       51%

Production Capacities:
in phase one, and increase to 50,000 tons at production maturity.

Future Investment Plan:
The total project investment cost is estimated according to a consultant 
study at MAD 209 Million (about USD 21.4 million).
Financial Indicators:
-  IRR:   21.4%
-  Payback period: 7 years
Required Finance: MAD 104 Million

Location: Meknas State - Morocco

Tel:
00212535436306
Fax:
00212535436304
E-mail:
abelkora@agrojus.com

Meknas State- Morocco
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Manafid Alhouboub Company

Establishment : 1999

Main Activities:
Milling of grain, packaging and marketing of wheat flour and wheat bran.

Shareholders:
Authorized and fully paid up capital is about 91 million Moroccan Dirham 
Shareholders are:
AAAID                                                                                                         30.00%
Moroccan Farming Cooperative Union                         32.08%
Moroccan Farming Cooperatives (10 cooperative)      27.92%
Zine Capital Invest                                                                              10.00%

Production Capacities:
-  A modern mill with a capacity of 90,000 tons/year.
-  12 grain silos with a capacity of 34 000 tons/year each.
-  A Power station with a 1600 KAV generation capacity.

Investment Opportunities:
To operate and utilize the new silos to import wheat directly for 
the benefit of the company, plus the possibility of renting to oth-
ers in order to guarantee additional income for the company.
Initiate new products to utilize capacity to increase and generate 
different sources of income for the company.
Integration with similar companies
30% of the company’s shares are available for purchase

Location: Casablanca - Kingdom of Morocco.

Telephone: 
00-212-522963335
00-212-022963242          
00-212-022963355 
00-212-022963356  
Fax:00-212-022963239
P.O Box:
145 Had Alsawalem  Casablanca
Email:
manafidalhouboub@menara.ma

Casablanca - Kingdom of Morocco
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Republic of Tunisia

Al Marga for Cattle and Agricultural 
Development Company

Tunisia Aquaculture Fund Arabiska Fruits Project
)Under Establishment(

AGRO-ZETIX Company
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Al Marga for Cattle and Agricultural Development Company

Establishment : 1982

Main Activities:
Cattle breeding, dairy production of 12 Million liters of raw milk /year, fodder 
crop and feed production.

Shareholders:
 Paid up capital is TND 10.46 Million and Shareholders are:
AAAID                                                                        63.33%
Tunisian Saudi Development Bank        30.00%
Others                                                                       06.67%

Production Capacities:
- 3,000 head of milking cows.
- 1,500 head of milking goat.
- 4,070 Hectares for grain crops and fodder production.
- 29,000 olive trees.
- Modern milking equipment.
- Milling factory 10,000 tones/year

Future Investment Plan: 
To rehabilitate the assets of the company and to purchase 300 cows, 
estimated investment Cost: USD 2.15 million. 

Financial Indicators:
IRR:   11%
Payback period:   4 years

Investment Opportunities:
 Provision of finance required for the company rehabilitation plan.

Required Finance: USD 2.15 million.

Location: Jendouba State- Tunisia 

P.O Box  117 - Bou Salem  8170  Tunisia
Tel: 0021679760422 /    0021679763016
Fax: 0021678615444/0021678601433
Email: smadea@planet.tn
talalpetrus@yahoo.com

Jendouba State- Tunisia 
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AGRO-ZETIX Company

Tel: 00-216-74271024/00-216-74643600        
Fax: 00-216-74643601 
Email: zitex@gent.tn

Agareb area - Tunisia 

Establishment : 1995

Main Activities:
Extraction of oil from olive residues and in the production of soap and Refined 
vegetable oils.

Shareholders:
Paid up capital is TND 7 Million and shareholders are:
AAAID                                          25.00% 
Ceu-Zitex Company          75.00%

Production Capacities:
Refining of 60,000 tons of olive oils/year

Investment Opportunities:
Participation in Olive Residues Extraction and expanding the project capacity.

Location:  Agareb area, about 25 km to the South of Sfax, Southern Tunisia
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Tunisia Aquaculture Fund 

Establishment : 2016 

Main Activities:
Investing in a portfolio that contain about 15 projects with an average of 
TND 3 Million (USD 1.5 Million) by Holding shares in small and medium-sized 
enterprises engaged in aquaculture (feed production, larva production, fish 
breeding and marketing) and mainly targeting Tunisia ,other Middle East and 
North Africa (MENA) region. 

The Fund Feasibility Study:
The total investment cost of the projects in which the fund is 
investing is about TND 98.5 Million (USD 49.25 million) and its 
contribution in projects  is estimated to be at TND 43.45 Million 
(USD 21.7 million).

Financial Indicators:
- IRR 15%
- Principal plus interest 9% per year.
- Distribute 80% of remaining balance after pay annual interest 

Shareholders:
Subscribed capital is TND 50 Million and shareholders are:
AAAID                                                         15% 
STB Bank                                                  10%
Deposit and Guarantee Fund     20% 
Assurance Maghrebia                      05%
Unsubscribed shares                       50%

Investment Opportunities:
Contribute in the fund’s capital.

Location:  Tunisia 

SAGES Capital
Fax: 00-216-71197921 
Tel: 00-216-71197920
Email: K.ladhari@essaimage-sagescapital.com

Tunisia
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Arabiska Fruits Project - )Under Establishment(

Establishment : 2016 

Main Activities:
Set up a center in Tunisia to collect, package, process and market fruits and 
juices for both local and export markets.

Shareholders:
Authorized capital is TND 7.912 million and shareholders are:
AAAID                                  33.00% 
MABROUKA  Group    34.00%
SIM SICAR                          33.00%

The Project Feasibility Study: 
Investment cost estimated at TND 19.78 Million.
Financial Indicators:
- IRR : 25%    - Payback period : 5 years 
Required Finance:
Capital structure of the project is 40% Equity and 60% Loan.

Production Capacities:
15,000 tons of vegetables and fruits sorted, classified and packed.

Investment Opportunities:

1. Participation in equity.       2. Provision of loan finance.

Location:  Khelidia – Ben Arous State. 

Tunis
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Republic of Algeria
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Sanabel Arab Project for Grains and Animal Feed Production 
)Under establishment(

Republic of Algeria

Establishment : Under establishment 

Objectives and Production:
 Production of grains and animal feed

Shareholders:
The initial equity capital is 50 Million Algerian Dinars equivalent to (420 
thousand US dollars) contributed by: 
AAAID                        40%
Group of Investors (private) 60%

Feasibility Study:
A detailed technical, economic and financial feasibility study is under preparation.
Funding Required
Will be determined according to the findings of the technical and economic 
feasibility study being prepared for the project.

Production Capacities:
The project aims to produce grain crops and animal fodder on a total 
land area of 7000 Hectares.

Investment Opportunities:
1- Participation in the equity capital of the project
2- Provision of Loans for the project

Location:  State of Tiaret
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Mauritania
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Arab Company for Agricultural Services )Rosso(.

Establishment : 2013 

Shareholders:
The capital is US $ 8.24 million, paid-up US $ 4.24 million AAAID is the main shareholder own 100%.

Available Production Capacities:
-  Completion of the project in the first phase on an area of about 650 hectares, with a production capacity of about 12 thou-
sand tons / year as follows:
-  Cultivation of 50 hectares of greenhouses to produce 4000 tons / year of vegetables as follows:
* Tomatoes 2500 tons / year.           *  The melon is 1250 tons / year            *  Green beans 250 tons / year
-  Cultivation of 500 hectares of fruit (mango) with a production capacity of 7500 tons / year starting from the third year.
-  Research Station in 15-hectare seed-breeding plant to multiply seeds of potatoes and rice
-  85 ha for roads and buildings
-  Sorting and packing capacity of 10 thousand tons / year.
-  Refrigerated transport unit 4 refrigerated trucks with a capacity of 20 tons / unit

The Project Feasibility Study:
Investment cost: Approved by the project implementa-
tion option in two phases of 14.8 million dollars, phase 
one costs have been estimated at $4 million , according   
to the following financial indicators:
-  Internal rate of return (IRR) is 55%.
-  Net present value (NPV)  of $ 17.6 million.
-  Pay Back period: 3 years and 3 months
-  The cost of implementing phase one, financed by in
     creasing the company’s capital by 27% during the first  
     year and 73% self-financing from the company’s cash.      
     flows

Investment Opportunities:
1. Participation in the company capital to expand its activity.
2. Participate or contribute to the agricultural project in Dar 
Albarak – Lbrakenh Region that includes a range of agricul-
tural crops. Which will be allocated to a large part for export.  

Main Activities:
-  Integrated Agricultural Services.
-  Rehabilitation of land.
-  Rental of heavy machinery and agricultural equipment.
-  Production of various agricultural crops and vegetables.
-  Provision of harvesting services.
-  Provision of inputs for agricultural production (fertilizers, pesticides and plants).

Location:  Rosso- in 3200 hectares in Dar Albarak – Lbrakenh Region

Tel: 
0022222470000
Email: 
khaledlachtar@yahoo.fr
Sapa.Sarl@yahoo.fr

Republic of Mauritania
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Arab Mauritanian Company for PoultryProduction )under establishment(

Establishment : Under establishment 

Shareholders:
Authorized capital is MRO 6.15 million and shareholders are 
AAAID                                                              30.00%
lemam Wld  Ebno Group                      40.00%
Yahefdhou Ould Ibrahim group       15.00%
Delta fush                                                       15.00%

Feasibility Study:
The total investment costs of the project estimated to be  at MRO 12.06 
Million (USD 33.51 Million), Equity estimated at MRO 6.1 Million and 
short-term loans at MRO 5.9 Million.
The project’s IRR is 18.7% and estimated payback period is 6 years and 
7 months

Investment Opportunities:
1. Participate in equity.
2. Providing loans for the project

Production Capacities:
3.95 Million hatchable eggs/  per year.
3 Million birds/year (about 3.6 thousand tonnes of poultry meat/ year).
Feed processing plant of 10.6 tons/hour/ year.
3.2 Million day old |chicks /year.
11.5 Million table eggs/year.

Location:  Wadi Alnaka located 56km from the Capital. 

Republic of Mauritania
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Arab Company for Red Meat )under Implementation(

Establishment : 2019

Shareholders:
Authorized capital is MRO 177 Billion and shareholders are:
AAAID                                                                                      30%
Aynina Ould Eyih Group                            40%
Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed Group 30%

Production Capacities:
Production of about 10.7 thousand tons of red meat.

The Project Feasibility Study:
The investment cost estimated at USD 9.83 Million.
Financial Indicators:
-  IRR : 24.1%
-  Payback period : 7 years 
-  Average annual return: USD 3.56 Million.
Required Finance:
-  About US $ 4.9 Million in loans.

Main Activities:
Production, processing and marketing of red meat both externally and 
internally.

Investment Opportunities:
1. Participation in equity.
2. Providing loans for the project.Location:  Nouakchott

Republic of Mauritania
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