الدراسات واألنشطة البحثية واإلنمائية

Studies and Research And Development Activities

عـربـي

English

www.aaaid.org

اإلنماء

الدراسات

www.aaaid.org

الرجوع للقائمة

الدراســات
تقــوم الهيئــة العربيــة بإعــداد وتقييــم دراســات الجــدوى األوليــة والنهائيــة وإعــداد وتقييــم دراســات هيكلــة وتأهيــل
وتوســعة الشــركات القائمــة ،باإلضافــة الــى تقييــم الدراســات التــي تقــوم بإعدادهــا جهــات استشــارية للهيئــة أو
الدراســات التــي تــرد إليهــا مــن مروجيــن مــن الــدول األعضــاء كمــا تقــوم بالتنســيق والتعــاون مــع اإلدارات المعنيــة
بالشــركات القائمــة بدراســة المشــاكل والمعوقــات الفنيــة فيهــا.
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الرجوع للقائمة

آلية التعامل مع المشروعات

•اكتشــاف وبلــورة الفــرص االســتثمارية الواعــدة أو تقييــم الفــرص االســتثمارية التــي تــرد مــن مروجيــن فــي شــكل
دراســات أوليــة أو أفــكار اســتثمارية.
•التواصل مع المروجين للتعريف بمنهجية عمل الهيئة والمعايير المعتمدة إلعداد وقبول دراسات الجدوى.
•تقييم دراسات الجدوى التي ترد من المروجين أو تعدها بيوت خبرة خارجية.
•إعــداد الصالحيــات المرجعيــة لدراســات الجــدوى المتكاملــة والدراســات األوليــة وإعــداد الدراســات األوليــة
ودراســات الجــدوى المتكاملــة للمشــروعات.
•إعداد خطابات الدعوة لبيوت الخبرة الخارجية إلعداد دراسات الجدوى وتقييم العروض.
•عــرض الدراســات ومذكــرات المشــروعات علــى اللجنــة االستشــارية العليــا التــي تضــم مــدراء اإلدارات فــي الهيئــة
أو مجلــس اإلدارة.
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دورة دراسة وانشاء المشروع

الرجوع للقائمة

ـداء مــن بلــورة الفرصــة االســتثمارية
يوضــح المخطــط ( )1أدنــاه دورة دراســة وانشــاء المشــروع ابتـ ً
وإعــداد دراســات الجــدوى األوليــة والمتكاملــة وإقــرار المشــروع مــن قبــل مجلــس اإلدارة الموقــر
واإلشــراف علــى التنفيــذ حتــى مرحلــة اإلنتــاج التجريبــي والتجــاري.
اكتشاف الفرص
االستثمارية

دراسة المشروع

تأسيس الشركة

دراسة ما قبل الجدوى
دراسة الجدوى

متابعة أداء
الشركة

التشغيل التجاري

التشغيل التجريبي
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تنفيذ المشروع

الرجوع للقائمة

آلية تعامل الهيئة مع المشروعات الزراعية
فرص استثمارية من مروجين

•أفكار استثمارية

•دراسات ما قبل الجدوى

فرص استثمارية مشخصة من قبل الهيئة

تدرسها
الهيئة منفردة

تتفق مع جهات
اخرى لدراستها

•دراسات جدوى

•اعداد الصالحيات المرجعية  /للدراسة

•اختيار وتكليف بيت خبرة حسب المعايير
تقييم دراسة الجدوى

إن الفــرص االســتثمارية التــي تتعامــل معهــا الهيئــة تأتــي مــن المروجيــن
الراغبيــن فــي االســتثمار فــي المجــال الزراعــي أو مــن خــال قيــام الهيئة
بتشــخيص الفــرص االســتثمارية بإرســال فــرق فنيــة للــدول العربيــة التــي
تتوفــر بهــا ميــزة نســبية والمقومــات األساســية إلقامــة المشــروعات
الزراعيــة علــى أســس تجاريــة ويبيــن المخطــط رقــم ( )2آليــة تعامــل
الهيئــة مــع المشــروعات الزراعيــة.

التوصية بقبول الدراسة

العالمية

•التعاقد مع بيت خبرة

•إعداد دراسة الجدوى

آلية اتخاذ القرار في الهيئة:

•عرض الدراسة على اللجنة االستشارية العليا بالهيئة.

•عرض الدراسة على اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة بالهيئة والتوصية بنسبة المساهمة.
•عرض الدراسة على مجلس إدارة الهيئة الموقر.

•موافقة مجلس اإلدارة على الدراسة من عدمه.
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المعايير المعتمدة في الهيئة الختيار المشروعات الزراعية

حــددت اســتراتيجية الهيئــة المعاييــر التاليــة العتمادهــا فــي اختيــار المشــروعات التــي يمكــن أن تســاهم فيهــا وبذلــك يمكــن أن يتــم غربلــة الفــرص االســتثمارية الــواردة
للهيئــة وفــق هــذه المعاييــر والتــي يمكــن ايجازهــا فــي االتــي:

•أن يتوافــق المشــروع مــع أهــداف الهيئــة العربيــة فــي إنتــاج الســلع الغذائيــة األساســية التــي تســاهم فــي تعزيــز األمــن الغذائــي والتــي تقــع ضمــن األولويــات الســلعية
للهيئــة (الحبــوب ،الســكر ،الزيــوت النباتيــة ،اللحــوم واأللبــان).

•تكامــل المشــروعات بيــن اإلنتــاج الزراعــي والتصنيــع الزراعــي فــي البلــد الواحــد أو بيــن الــدول األعضــاء ويفضــل أن يســتخدم المشــروع مــوارد زراعيــة غيــر مســتغلة أو أن
يســتخدم المشــروع ســلعاً أوليــة أو وســيطة منتجــة فــي الــدول العربيــة.

•أن تستخدم المشروعات تحت الدراسة حزم تقنية متكاملة كلما أمكن ذلك وتوسع نطاق الخبرات الزراعية في الوطن العربي.
•توفر مساهم جاد لديه مالءة مالية مقبولة.

•توفر دراسة جدوى (فنية ،مالية واقتصادية) متكاملة.
•أن تتضمن دراسة الجدوى سياسة تخارج.

•أال تقل التكلفة االستثمارية للمشروع عن  20مليون دوالر.

•أن تكون مساهمة الهيئة بين  %49-25من إجمالي المساهمات.

•أال يقل معدل العائد الداخلي للمشروع عن  ،%12.5مع األخذ باالعتبار مستوى المخاطر والعوائد في الدولة.
•أن تكون نسبة المساهمات في حدود  %60-40من إجمالي التكلفة االستثمارية للمشروع.
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أولويات االستثمار في السلع الغذائية
قدرت الفجوة في السلع الغذائية الرئيسية التي تعاني منها الدول العربية في العام  2016كاالتي:

تهتــم الهيئــة العربيــة وفــق أهدافهــا االســتراتيجية بإنتــاج وتصنيــع الســلع
الغذائيــة الرئيســية واألساســية وذلــك حســب الفجــوة فــي الســلع الغذائيــة
التــي تعانــي منهــا الــدول العربيــة بحيــث يتــم توفيــر هــذه الســلع الغذائيــة مــن
خــال إقامــة مشــروعات اســتراتيجية متكاملــة مــن اإلنتــاج والتصنيــع باإلضافــة
الــى االهتمــام بالشــركات القائمــة وتأهيلهــا وتوســعتها.
يتم تناول الفرص االستثمارية وفق اآلتي:
•المشــروعات التــي تتوفــر لهــا دراســات جــدوى ويتوفــر لهــا مســتثمرون ،تقوم
الهيئــة بتقييــم دراســة الجدوى.
•الفــرص االســتثمارية التــي تحتــاج الــى بلــورة وتقــوم الهيئــة بإعــداد دراســة
الجــدوى وتقييمهــا.
•مشــروعات قائمــة تعانــي مــن فجــوة تمويليــة إلعادة تأهيل أو توســعة حيث
تقــوم الهيئــة بتقييــم المشــروع وإعــداد الدراســات الالزمــة إلعــادة تأهيــل أو
توســعة المشروع.

م

السلعة الغذائية

كمية الفجوة
(مليون طن)

قيمة الفجوة
(مليار دوالر)

نسبة الفجوة

01

السكر المكرر

4.44

2.7

%57.2

02

الزيوت

03

04

الحبوب

مثل :القمح والذرة وفول
الصويا والشعير

اللحوم

4.42

3.1

81.3

18.3

%62.9

2.7

6.5

%21.6

%64.8

* المصادر:

 الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية ،المجلد ( – )37المنظمة العربية للتنمية الزراعية .2017 -أوضاع األمن الغذائي العربي – المنظمة العربية للتنمية الزراعية .2017

05

األلبان

www.aaaid.org

6.7

3.4

%19.3
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نشاط الدراسات خالل الفترة 2018-2013

•يتضمــن نشــاط الدراســات بلــورة المشــروعات التــي تــم اكتشــافها خــال الزيــارات التــي تقــوم بهــا الهيئــة الــى مختلــف الــدول العربيــة وإعــداد دارســات الجــدوى األوليــة
والتفصيليــة باإلضافــة الــى اعــداد دارســات الهيكلــة للمشــروعات وذلــك مــن طــرف خبــراء الهيئــة أو عــن طريــق اســتقطاب عــروض مــن بيــوت خبــرة عالميــة معتمــدة
إلعــداد دراســات الجــدوى.
•أثمــرت الزيــارات الميدانيــة إلــى الــدول العربيــة المســاهمة فــي الهيئــة العربيــة مثــل الســعودية ،تونــس ،الجزائــر ،المغــرب ،موريتانيــا ،مصــر ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
ســلطنة عمــان ،الكويــت ،قطــر ،البحريــن ،األردن وجمهوريــة الســودان إلــى بلــورة عــدد مــن الفــرص االســتثمارية لمشــروعات جديــدة تمهيــدا إلعــداد وتقييــم دراســات
الجــدوى الالزمــة لهــذه المشــروعات.
•شــهدت الفتــرة مــا بعــد العــام  2013تنامــي ملمــوس فــي عــدد الدراســات التــي تناولتهــا الهيئــة ســواء فــي عــدد الدراســات التــي أعدتهــا الهيئــة أو الدراســات التــي تــم
تقييمهــا وزيــادة مقــدرة فــي عــدد الفــرص االســتثمارية وقــد بلــغ عــدد الفــرص االســتثمارية التــي تــم دراســتها فــي عــام  2018عــدد  115فرصــة اســتثمارية.
•شهدت الفترة  2018 – 2013نقلة كمية ونوعية في عدد المشروعات المجازة حيث أجاز مجلس إدارة الهيئة عدد ( )37مشروعا في قطاعات متنوعة.
•شــهدت الفتــرة  2018 – 2013تغييــر نوعــي فــي آليــة االس ــتثمار الزراعــي بالهيئــة العربيــة حي ــث قــررت الهيئــة ألول مــرة فــي تاريخهــا االســتثمار فــي الصناديــق االســتثمارية
مثــل صنــدوق تونــس لالســتزراع الســمكي ،صنــدوق الصــادرات الزراعيــة ،صنــدوق  Globeلإلنمــاء الزراعــي.
تطور نشاط الدراسات خالل الفترة 2018 – 2013
22
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األهداف:

•يختــص نشــاط اإلنمــاء بتخطيــط وتنفيــذ مشــروعات البرامــج اإلنمائيــة الزراعيــة التــي تســتهدف إحــداث تنميــة زراعيــة واجتماعيــة وبيئيــة لمنطقــة جغرافيــة أو
لشــريحة مــن المزارعيــن (خاصــة صغارهــم) فــي دولــة مــن الــدول األعضــاء فــي الهيئــة العربيــة وفــى منطقــة محــددة.

•كمــا يختــص النشــاط بإجــراء األبحــاث التطبيقيــة الزراعيــة فــي البيئــات اإلنتاجيــة المختلفــة والوصــول إلــى أفضــل الممارســات الزراعيــة التــي تناســب كل إقليــم،
وتطويــع التقانــات الزراعيــة المســتحدثة لخدمــة أغــراض البرامــج اإلنمائيــة التــي تقــوم بهــا ،أو تســاهم فيهــا الهيئــة.

•يقــوم النشــاط بنقــل التقانــات الالزمــة لالســتخدام فــي المشــاريع االســتراتيجية التــي تشــارك فيهــا الهيئــة ،ونقــل التقانــات المطــورة داخليــاً إلــى صغــار المزارعيــن
والمنتجيــن والقطــاع الخــاص.
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اإلنماء

مهام نشاط اإلنماء:
•اإلشــراف علــى وضــع وتنفيــذ الخطــط والبرامــج التــي تكفــل تحقيــق أهــداف الهيئــة فــي تمويل صغار المزارعيــن والمنتجين
عبــر القــروض الدوارة.

•اإلشــراف على إعداد دراســات البرامج التنموية الزراعية التي يمكن أن تســاهم فيها الهيئة ،وتحديد الفئات المســتهدفة
والمناطق التي يمكن أن تشــملها تلك البرامج واالشــراف على تنفيذها وتقييمها.

•المشــاركة فــي وضــع السياســات الالزمــة الجتــذاب المنظمــات والمؤسســات الدولية والقطريــة واإلقليمية ذات العالقة
بالبرامــج اإلنمائية.

•اإلشــراف على وضع خطط األبحاث الزراعية التطبيقية الســنوية الالزمة لمقابلة احتياجات شــركات الهيئة والمشــروعات
االســتثمارية المســتقبلية التي تســاهم فيها الهيئة والبرامج اإلنمائية التي تنفذها الهيئة.

•اإلشراف على تنفيذ بروتوكوالت التعاون البحثي بين الهيئة ومراكز البحوث الزراعية الوطنية واإلقليمية والدولية.
•إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الزراعية على األسس الزراعية السليمة والتقانات الزراعية الحديثة.

•اإلشــراف علــى وضــع وتنفيــذ خطــط نقــل التقانــة الزراعيــة وتوظيفهــا فــي المشــروعات االســتثمارية أو البرامــج اإلنمائيــة
التــي تنفذهــا الهيئــة واإلشــراف علــى أعمــال محطــات البحــوث الزراعيــة التابعــة للهيئــة.

•المشاركة في تحديد وتدبير االحتياجات التمويلية للمشروعات والبرامج اإلنمائية التي تنفذها الهيئة.
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البحوث الزراعية التطبيقية

البحوث الزراعية التطبيقية:
فكرة توظيف البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة االستثمار الزراعي:
قصــر المســافة بيــن الباحــث والمســتثمر وربــط بيــن نتائــج
•اتســمت البرامــج البحثيــة التــي تُ نفذهــا الهيئــة العربيــة بمنهــج غيــر مســبوق ّ
األبحــاث وتطبيقاتهــا فــي حقــل االســتثمار ،وذلــك مــن خــال اســتحداث المحطــات البحثيــة فــي مواقــع المشــروعات االســتثمارية وفــق
تميــز هــذا التوجــه بتنفيــذ التجــارب الحقليــة الموســعة ذات الشــق التطبيقــي
منــاخ للتفاعــل بيــن احتياجــات المســتثمر وتطلعــات الباحــثّ .
لنتائــج األبحــاث الزراعيــة واســتنباط أصنــاف وبــذور محســنة تالئــم المنطقــة المســتهدفة.
•إن فكــرة تنفيــذ البرامــج البحثيــة فــي مواقــع المشــاريع الزراعيــة والمرتكــزة علــى إجــراء التجــارب الحقليــة الموســعة كان لــه األثــر الكبيــر
فــي تبنــي حزمــة تقنيــة متكاملــة لزراعــة المحاصيــل الواعــدة التــي تالئــم الظــروف البيئيــة للمنطقــة ،وذلــك مــن خــال إجــراء تجــارب اختبــار
األصنــاف والكثافــات والمواعيــد الزراعيــة والتســميد والمكافحــة وإدخــال المكننــة المالئمــة للمحاصيــل المختلفــة.
•يتــم توظيــف نتائــج األبحــاث فــي إعــداد دراســة جــدوى المشــروعات االســتثمارية قبــل تنفيذهــا ،وكذلــك إجــراء تجــارب البحــث والتطويــر
بعــد تنفيــذ المشــروع.
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أهداف البحث التطبيقي:
•الربط بين البحث العلمي والتطور التقني.
•تطبيق مفهوم األبحاث الحقلية الموسعة في خدمة االستثمار الزراعي.
•تطبيق مفهوم المزرعة الرائدة قبل مرحلة اإلنتاج التجاري للمشاريع الزراعية.
•استحداث محطات بحثية في المشاريع االستثمارية (شركات الهيئة) لتلبية احتياجات المشروع الفنية في مناحي التصدي للمعوقات الفنية وألغراض تطويرية.

المحاور الرئيسية للنشاط البحثي:

انفــردت الهيئــة العربيــة بتجربــة ميدانيــة فــي تنفيــذ األبحــاث الزراعيــة التطبيقيــة ،كمــا تمكنــت مــن تحقيــق تواصــل بيــن نتائــج البحــث وتوظيفهــا فــي
االســتثمارات الزراعيــة مــن خــال محــاور النشــاط البحثــي اآلتــي:
•

تنفيذ بحوث علمية زراعية تطبيقية.

• نشر وتوطين النظم والتقنيات الزراعية الحديثة.

•

تأهيل وإعداد الكادر البشري.

موجهات النشاط البحثي :
مواكبة أحدث التقانات وتوظيفها لترقية أداء

مجابهة واستيعاب المعوقات الراهنة ،أو التي تتطلب

التابعة للهيئة

بهدف معالجتها لترقية األداء

المشاريع االستثمارية القائمة أو المستحدثة

الكشف عنها في مشاريع الهيئة القائمة
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آلية عمل النشاط البحثي

 .1توفير السند العلمي والتقني لخدمة مشاريع الهيئة االستثمارية ،من خالل:

•
•

توظيف المستجدات الفنية والتقنية وتأمين آليات نقلها وتوطينها في المشاريع الزراعية القائمة.

تبني أبحاث زراعية تطبيقية بغرض تحويلها لمشاريع استثمارية في الوطن العربي.

 .2تنفيذ أبحاث زراعية تطبيقية واستخدام نتائجها في تنفيذ لمشاريع استثمارية:
•

•

تتلقى الهيئة طلبات من الهيئات والمؤسسات والمنظمات والدوائر الحكومية في الوطن العربي للمساهمة بدعم مشاريع بحثية تطبيقية موسعة أو برامج إنمائية.

يتــم دراســة الطلــب وتحليلــه لمعرفــة مــدى تطابقــه مــع رؤى الهيئــة فــي االســتثمار واإلنمــاء الزراعــي والتوصيــة بالمســاهمة فــي البرنامــج البحثــي وتحديــد دور الهيئــة وحقوقهــا وآليــة

المتابعة للتنفيذ.

 .3تعزيز التعاون بين المراكز البحثية والجامعات العربية والعالمية:

يتم التعاون والتنسيق مع العلماء العرب واألجانب في الجامعات والمراكز البحثية ،وتشكيل فرق قومية تخصصية لخدمة أنشطة وبرامج الهيئة.
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آلية عمل النشاط البحثي

4 .4مواكبة برامج فنية وتقنية هادفة لتفعيلها كمشاريع استثمارية أو استخدامها لتطوير االستثمارات الزراعية:

اختيــار أو تنفيــذ عــدد مــن البرامــج الفنيــة والتقنيــة بهــدف اســتخدامها فــي األنشــطة االســتثمارية القائمــة أو المســتحدثة فــي الهيئــة لتكــون نمــاذج يحتــذي بهــا لالســتثمارات الزراعيــة فــي
الوطــن العربــي أو استكشــافها كفــرص اســتثمارية  ..وذلــك مــن خــال إعــداد الدراســات وحضــور وتنظيــم األنشــطة والفعاليــات مــن مؤتمــرات وورش عمــل ومعــارض وتشــكيل فــرق قوميــة
مــن العلمــاء العــرب المتميزيــن فــي كل نشــاط.

5 .5إعداد وتدريب الكوادر الزراعية:

•إعداد كوادر زراعية ذات كفاءة تواكب الزراعة الحديثة من خالل االطالع على التقانات والنظم الزراعية الحديثة التي وطنتها الهيئة في شركاتها االستثمارية.
•توسيع دائرة االستفادة من جهود الهيئة وإنجازاتها في تطوير الزراعة العربية واإلسهام في تحقيق األمن الغذائي العربي.

6 .6النشر العلمي الموجه لخدمة االستثمارات الزراعية:

•إصدار الكتيبات واألدلة والنشرات التعريفية واالستثمارية للمنتجات الغذائية التي تساهم في تحقيق األمن الغذائي بصورة دورية.
•نشر نتائج البرامج واألنشطة البحثية المنفذة في العديد من المحطات البحثية التابعة للهيئة العربية في مختلف الدول العربية.
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األنشطة البحثية وبناء القدرات المنجزة
خالل الفترة 2018-2013
بموجــب التوجهــات الجديــدة للهيئــة العربيــة قامــت وحــدة البحــوث الزراعيــة التطبيقيــة خــال الفتــرة  2018-2013بتنفيــذ ودعــم وتفعيــل عــدد مــن البرامــج واألنشــطة
البحثيــة فــي عــدد مــن الــدول العربيــة ،وذلــك بغــرض المســاهمة فــي تطويــر الزراعــة فــي هــذه الــدول لتأميــن األمــن الغذائــي العربــي  ..ويمكــن اســتعراض هــذه
األنشــطة كمــا يلــي:

جمهورية السودان

جمهورية القمر المتحدة
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جمهورية السودان

قائمة الدول
الموقع

النشاط /البرنامج

المخرجات

الشركة العربية إلنتاج
المحاصيل (عطبرة)

تجارب بحثية تطبيقية لزراعة محصول الذرة
الشامية في السودان

االرتقاء بزراعة محصول الذرة الشامية كمحصول غذائي
رئيسي في السودان.

تنفيذ برنامج بحثي استثماري إلكثار تقاوي
فول الصويا

توطين زراعة فول الصويا في السودان واالرتقاء باإلنتاج
وإلنتاجية.

تنفيذ برنامج بحثي تنموي إلكثار تقاوي األرز.

توطين زراعة األرز في السودان واالرتقاء باإلنتاج
وإلنتاجية.

تجارب زراعة الذرة الشامية وتصنيعه كعلف
(السيالج)

نجاح زراعة الذرة الشامية في األراضي ذات الملوحة
العالية.

تجارب استصالح األراضي ذات الملوحة
العالية

تحسين خواص التربة ذات الملوحة العالية في منطقة
الباقير من خالل إضافة الجبص الزراعي ومخلفات
الدواجن.

إنتاج وتصنيع السيالج

تصنيع السيالج كعلف ألغراض تسمين العجول محلياً .

الشركة العربية السودانية
للبذور (محطة سنار)
الشركة العربية السودانية
للبذور (محطة سنار)
الشركة العربية لإلنتاج
والتصنيع الزراعي – وحدة
األلبان (الباقير)

الشركة العربية لإلنتاج
والتصنيع الزراعي – وحدة
األلبان (الباقير)

الشركة العربية لإلنتاج
والتصنيع الزراعي – وحدة
األلبان (الباقير)
الشركة العربية لإلنتاج
والتصنيع الزراعي – وحدة
األلبان (الباقير)
الشركة العربية لإلنتاج
والتصنيع الزراعي – وحدة
األلبان (الباقير)

الشركة العربية لإلنتاج
والتصنيع الزراعي – وحدة
األلبان (الباقير)

تجارب اختبار أصناف من علف Laredo

إمكانية توطين عشبة الالريدو في السودان ،وتأقلم
الصنف مع البيئة السودانية.

تجارب اختبار أصناف علف البونيكم

إمكانية توطين البونيكم في السودان ،وتأقلم الصنف
مع البيئة السودانية.

تجارب اختبار زراعة الفاصوليا البرازيلية
والعدسية المحسنة في األراضي ذات
الملوحة العالية

االرتقاء باإلنتاج وإلنتاجية.

الشركة العربية لإلنتاج
والتصنيع الزراعي – وحدة
األلبان (الباقير)

تجارب اختبار محصول الماش ()Green Gram

الشركة العربية لإلنتاج
والتصنيع الزراعي – وحدة
األلبان (الباقير)

تدريب الخريجين الزراعيين

االرتقاء باإلنتاج وإلنتاجية.
تدريب عدد مقدر من الخريجين الزراعيين على تقانات:
1.1االستفادة من المخلفات الزراعية وتصنيعها كعلف
حيواني ذو قيمة غذائية كبيرة.
2.2انتاج وتصنيع علف السيالج.
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قائمة الدول

جمهورية القمر المتحدة
الموقع
مختبر الزراعة النسيجية (موروني)
محطة أبحاث بانداسمليني
محطة أبحاث بانداسمليني
محطة أبحاث بانداسمليني

النشاط /البرنامج
تجارب أقلمة شتالت الموز المنتجة نسيجياً
إنتاج وإكثار القلقاس داخل المختبر

أقلمة محاصيل جديدة مع البيئة القمرية ،واالرتقاء

النسيجي.

باإلنتاج واإلنتاجية.

تجارب إختبار اإلكثار الخارجي لمحاصيل

اختبار اكثار محاصيل القلقاس والبطاطس خارج

القلقاس ،البطاطس ،ومراقبة نموها.

المختبر النسيجي ،ومراقبة نموها وانتاجيتها.

تجارب إختبار أصناف من محاصيل الخضر

تحديد مواعيد الزراعة المثلى ،الجرعات السمادية

التقليدية في الحقول المكشوفة.

واألصناف المالئمة لمناخ جزر القمر.

في الحقول المكشوفة تحت نظام الري
بالتنقيط.
تجارب اختبار أصناف من تقاوي البطاطا

محطة أبحاث بانداسمليني

االرتقاء باإلنتاج وإلنتاجية.

واكثارها في المشتل.

تجارب إختبار أصناف من تقاوي البطاطس
محطة أبحاث بانداسمليني

المخرجات

الحلوة في الحقول المكشوفة تحت نظام

نقل التقنيات الزراعية المستخدمة (الري بالتنقيط)
الى مزارعي الجوار.
االستفادة من نتائج البحوث في تدريب طالب
المدارس الزراعية.
اختبار زراعة تقاوي البطاطا الحلوة تحت نظام الري
بالتنقيط.

الري بالتنقيط.
محطة أبحاث بانداسمليني

تجارب اختبار أصناف من الكرنبيات.

مركز هنزوان

تجارب اختبار أصناف من تقاوي األناناس.

تحديد مواعيد الزراعة المثلى ،الجرعات السمادية
والصنف المالئم لمناخ جزر القمر.
اختبار زراعة األناناس بالبذر المباشر في الحقل،
ومقارنته بالبذر داخل المشتل .زيادة اإلنتاج
واإلنتاجية.

مركز هنزوان

تطوير العمليات الزراعية وتأهيل قدرات

تزويد المزارعين باألساليب الزراعية المتطورة لزيادة

صغار المزارعين.

اإلنتاج واإلنتاجية.
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قائمة الدول

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
الموقع
محطة أبحاث دار البركة  -روصو

النشاط /البرنامج

المخرجات

تنفيذ عدد  6تجارب بحثية تطبيقية إلختبار

تفوق بعض األصناف من حيث اإلنتاجية وتأقلمها

أصناف من محاصيل الحقل والخضر.

مع البيئة الموريتانية.
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تطور تنفيذ البرامج واألنشطة البحثية خالل الفترة 2018-2013
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عدد األنشطة والبرامج

البرامج اإلنمائية:
األهداف :
•يهــدف هــذا النشــاط الــى تعزيــز األمــن الغذائــي العربــي عبــر تخطيــط وتنفيــذ البرامــج واألنشــطة الراميــة لزيــادة اإلنتــاج واإلنتاجيــة فــي القطــاع الزراعــي التقليــدي ،وذلــك عبــر دعــم األنشــطة الراميــة لتوليــد الدخــل
أو زيادتــه مــن خــال اإلســهام فــي توفيــر التمويــل عبــر تقديــم القــروض الصغيــرة الــدوارة للشــرائح الفقيــرة مــن صغــار المنتجيــن وتوفيــر بعــض الخدمــات اإلنتاجيــة فــي المجتمعــات المســتهدفة.
كال مــن الســودان واليمــن وموريتانيــا وجــزر القمــر باإلضافــة للنشــاطات التــي نفــذت فــي دولــة فلســطين لدعــم الشــعب الفلســطيني بالتنســيق
•نفــذت الهيئــة منــذ عــام  2006العديــد مــن البرامــج اإلنمائيــة فــي ً
مــع المنظمــات الدوليــة .ويمكــن تلخيــص األنشــطة اإلنمائيــة المنفــذة فــي الــدول األعضــاء األكثــر حاجــة للتنميــة فــي الفقــرات الالحقــة.
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آلية عمل البرامج اإلنمائية

الرجوع للقائمة

1.1تحديد الشرائح المستهدفة وإجراء الدراسة والمسح األولي للنشاط المراد تنفيذه.
2.2إعداد مقترح المشروع المراد تنفيذه.

3.3تمويــل النشــاط للمجموعــات المســتهدفة وفــق الصيغــة التمويليــة المتفــق عليهــا بعــد تقديــم الضمانــات الالزمــة
مــن قبــل القيــادات المجتمعيــة ورؤســاء الروابــط والجمعيــات اإلنتاجيــة لصغــار المزارعيــن وعقــد االتفاقيــات.

4.4فــي حالــة التمويــل بصيغــة المرابحــة يتــم شــراء مدخــات اإلنتــاج مــن المورديــن (تقــاوي ،أســمدة ،مبيــدات) وتســليمها
للمزارعيــن امــا الخدمــات األخــرى (تحضيــر األرض ،بعــض العمليــات الفالحيــة ،الحصــاد) ،فيســتخدم فيهــا صيغــة
المقاولــة المنتهيــة بالمرابحــة ومــن ثــم بيــع الخدمــة للمســتفيدين.

5.5يتــم التعــاون مــع المؤسســات والمنظمــات والمصــارف بهــدف زيــادة المــوارد التــي يتــم توجيههــا لخدمــة صغــار
المزارعيــن والمنتجيــن كمــا يتــم التعــاون مــع المنظمــات الخيريــة بهــدف توجيههــا لخدمــة المحتاجيــن لتقديــم خدمــات
ال تقــع ضمــن نطــاق عمــل الهيئــة وتســاهم فــي االســتقرار ودعــم اإلنتــاج مثــل حفــر االبــار وحصــاد الميــاه وإقامــة
الوحــدات الصحيــة والمــدارس.

6.6اإلشراف المباشر للمشروع من بداية التنفيذ وحتى نهاية المشروع.

7.7التعاقد مع شركاء للتدريب واإلشراف الميداني لضمان استمرارية النشاط.
8.8المتابعة الدورية للنشاط القائم لتالفي العقبات وضمان انسيابية العمل.

9.9تقييم النشاط لمعرفة اآلثار االقتصادية واالجتماعية المترتبة على المشروع المنفذ.
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كيفية اختيار مناطق التدخل

الرجوع للقائمة

بناء على اآلتي:
يتم اختيار مناطق التدخل ً
•أن تكون من المناطق الريفية ذات االمكانيات الواعدة.
•يتم تحديد الخدمة المطلوبة من المستفيدين أنفسهم شريطة أن يتطابق مع شروط وأهداف برنامج الدعم المعتمد لدى الهيئة.
•يجب ان تكون المشروعات ذات مردودية اجتماعية.

www.aaaid.org
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برامج القروض الدوارة لدعم صغار المزارعين والمنتجين

برامج منفذة عبر صندوق األمانة:

•تــم اســتحداث هــذا النشــاط كمبــادرة مــن الهيئــة العربيــة للعمــل علــى تخفيــف حـ َّـدة
الفقــر بتمليــك وســائل اإلنتــاج لصغــار المنتجيــن لزيــادة مداخيلهــم مــع دعــم مرافــق
يصــب فــي اتجــاه تفعيــل الهيئــة
الخدمــات األساســية للمناطــق الفقيــرة ،وهــو مســعى ُ
لدورهــا فــي اإلنمــاء الزراعــي.

•أســس الصنــدوق برأســمال يقــدر بنحــو  1.35مليــون دوالر ســاهمت فيــه الجهــات
التاليــة:

الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعي

 500ألف دوالر

وزارة المالية واالقتصاد الوطني (السودان)

 350ألف دوالر

مصرف االدخار والتنمية االجتماعية.

 100ألف دوالر

الصندوق القومي للتأمين االجتماعي
شركة سكر كنانة
آخرون

•قــدم الصنــدوق حزمــة متكاملــة مــن الخدمــات االجتماعيــة والتقنيــة لتلبيــة احتياجــات الشــرائح الفقيــرة وصغــار
المنتجيــن ،ممثلــة فــي دعــم النشــاطات المولــدة للدخــل كأداة لمحاربــة الفقــر وضمــان اســتمرارية المرافــق
االجتماعيــة وتمثلــت هــذه الخدمــات فــي اآلتــي:

تمويل دوار لألنشطة الزراعية عبر توفير مدخالت اإلنتاج الزراعية.
تمويل دوار ألنشطة تربية الحيوان.
المساهمة في دعم الخدمات المجتمعية األساسية مثل (التعليم والصحة وتوفير المياه الصحية).
•بلغ إجمالي عدد المستفيدين من أنشطة الصندوق خالل الفترة  2018-2013نحو  20,506مستفيد.

 250ألف دوالر
 100ألف دوالر
 50ألف دوالر
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األعمال واألنشطة اإلنمائية المنجزة خالل الفترة 2018-2013

الخدمات المجتمعية

األنشطة المباشرة

www.aaaid.org
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األنشطة المباشرة

األعمال واألنشطة

الوالية

والية النيل االبيض
والية الجزيرة
واليات النيل األبيض /الجزيرة /القضارف /الشمالية/
نهر النيل
جنوب كردفان

المنطقة

العلقة ،محلية تندلتنى

نوع النشاط

دعم صغار منتجين/انتاج حيواني

ري قبوجة /ري القليع /طيبة شرق /ري الشوال/
ري الماطوري

دعم صغار مزارعين/انتاج محاصيل

كوستي /مدنى /القضارف /دنقال /عطبرة

دعم معاشيين

محلية القوز

دعم المرأة الريفية

www.aaaid.org
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الخدمات المجتمعية المقدمة للمجتمعات المحلية

األعمال واألنشطة

الوالية

المنطقة

نوع المرافق

الجزيرة

أبو حراز

تأهيل مدرسة (تعليم)

الجزيرة
سنار

الناقلة

ايد الوليد

شبكة مياه (مياه)

الكرياب

توصيل كهرباء

النيل األزرق

الدمازين

شمال كردفان

الغبشة

الخرطوم

شمال كردفان
غرب كردفان

تأهيل مدرسة (تعليم)

ام روابه

قرية نبلت /محلية الخوى

www.aaaid.org

سكن معلمات (تعليم)
توفير مقاعد دراسية (تعليم)
انشاء حفائر (حصاد مياه)

أنشاء خزان خرصانى أرضى

الرجوع للقائمة

برامج القروض الدوارة لدعم صغار المزارعين والمنتجين
البرامج اإلنمائية المنفذة عبر صندوق القروض الدوارة:
•أطلقــت الهيئــة العربيــة مبــادرة فــي العــام  2007ألنشــاء صنــدوق للقــروض الــدوارة لتمويــل مشــروعات تخــص صغــار المزارعيــن فــي مختلــف الــدول العربيــة وذلــك ألن
أكثــر مــن  %90مــن ســكان المناطــق الريفيــة وشــبه الحضريــة فــي بعــض البلــدان العربيــة يعملــون فــي القطــاع الزراعــي وأغلبيتهــم مــن صغــار المزارعيــن.
دوارة لصغــار المزارعيــن فــي مختلــف الــدول
•تــم إنشــاء الصنــدوق برأســمال مقتــرح قــدره مائــة مليــون دوالر ( 100مليــون دوالر أمريكــي) َّ
توظــف أموالــه لتقديــم قــروض َّ
العربيــة المســاهمة فــي الهيئــة ،تُ ســاهم الهيئــة فــي الصنــدوق بمبلــغ  10مليــون دوالر أمريكــي ،وتــم تفعيــل العمــل بــه فــي العــام  .2013وتســعي الهيئــة حاليــاً إلــى
تعبئــة مــوارد للبرنامــج مــن مؤسســات التمويــل المختلفــة ،علــى أن تتولــى الهيئــة اإلشــراف علــى عمليــات التمويــل وتقديــم الخدمــات والدعــم الفنــي للمزارعيــن.
•تــم تنفيــذ برامــج تنمويــة لخدمــة صغــار المزارعيــن والمنتجيــن فــي عــدد مــن الــدول العربيــة ،وتمــت االســتفادة بنحــو  6.1مليــون دوالر منهــا فــي تنفيــذ عــدد مــن البرامــج
واألنشطة.
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البرامج المنفذة عبر صندوق القروض الدوارة
خالل الفترة 2018-2013
مبلغ التمويل

الوصف

الدولة

خط تمويل بمبلغ 2
مليون دوالر لمؤسسة
اإلقراض الزراعي

المملكة األردنية الهاشمية

 2مليون دوالر

خط تمويل لشبكة
الصناديق الشعبية
لالدخار والقرض

عدد األسر المستفيدة
330

اجمالي عدد المستفيدين
1,650

الجمهورية اإلسالمية
الموريتانية

 2مليون دوالر

2,113

6,339

مشروع توفير قوارب
صيد لصغار الصيادين

جمهوريه جزر القمر

 82ألف دوالر

10

50

مشروع إنتاج الخضر
واالعالف المروية

الجمهورية اإلسالمية
الموريتانية

 38ألف دوالر

4,564

13,692

برامج صغار المزارعين

جمهورية السودان

 2مليون دوالر

7,735

46,410

6,120,000

14,752

68,141

اإلجمالي
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المشاريع التنموية الموجهة لدعم الشعب الفلسطيني
قامت الهيئة بتخصيص مبلغ  8.7مليون دوالر لتمويل عدد من المشاريع التنموية لدعم الشعب الفلسطيني عبر البنك اإلسالمي للتنمية.
شملت المشاريع المنفذة اآلتي:
•مشاريع التنمية المتكاملة بمرج صانور.
•مشاريع حصاد المياه بمحافظة الخليل –جنين-أريحا.
•مشروع إنشاء بنك الجينات النباتية.
•مشروع االستزراع السمكي بالضفة الغربية وقطاع غزة.
•مشروع استصالح وتأهيل األراضي الزراعية –الخليل-بيت لحم.
•حفر عدد  205بئر مياه.
•تشييد  40بركة ترابية لتجميع المياه (حصاد مياه) ،وإنشاء وحدات ضخ وشبكات توزيع مياه.
•بلغ اجمالي عدد المستفيدين للفترة  2018-2013نحو  4,000مستفيد.
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إنشاء وحـــدة حفر آبار

الرجوع للقائمة

•قامــت الهيئــة فــي عــام  2008بتأســيس وحــدة حفــر آبــار متكاملــة تهــدف بصــورة أساســية لحفــر آبــار فــي المناطــق الريفيــة
النائيــة لخلــق اســتقرار لتجمعــات المزارعيــن والرعــاة .وشــملت وحــدة الحفــر عــدد مــن اآلالت والمعــدات (حفــارة ،عربــة
شــاحنة برافــع – كريــن ،وعربــة خــزان ميــاه  -تانكــر ،ضاغــط هــواء وســيارة بيــك أب).
•فــي إطــار ســعى الهيئــة لخلــق شــراكات فاعلــة مــع المنظمــات العاملــة فــي مجــال تنميــة المجتمعــات الريفيــة وقعــت
الهيئــة اتفاقيــة إطاريــة مــع منظمــة الســقيا الخيريــة .تقــوم المنظمــة بموجبهــا بــإدارة وحــدة حفــر اآلبــار التابعــة للهيئــة
المخصصــة لحفــر اآلبــار فــي المناطــق الريفيــة.
•ســاهمت وحــدة الحفــر فــي تحقيــق األهــداف المرجــوة مــن المشــروع والمتمثلــة فــي توفيــر ميــاه الشــرب وتخفيــف معانــاة
الرحــل واســتقرارهم ،ممــا ســاعدهم فــي تحقيــق التنميــة الزراعيــة الشــاملة
اإلنســان فــي الريــف ،وذلــك مــن خــال توطيــن ُ
وكذلــك تربيــة الثــروة الحيوانيــة.
•تــم حفــر عــدد ( )32بئــراً جوفيــاً فــي عــدد مــن المناطــق النائيــة واألكثــر احتياجــا بعــدد مــن واليــات الســودان (واليــة شــمال
كردفــان و واليــة النيــل األبيــض) ممــا كان لــه األثــر الفاعــل فــي اســتقرار تجمعــات المزارعيــن فــي هــذه المناطــق.
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الرجوع للقائمة

تطور تنفيذ األنشطة والبرامج التنموية خالل الفترة
2018 – 2013
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الرجوع للقائمة

إجمالي عدد المستفيدين من البرامج واألنشطة
التنموية خالل الفترة 2018 – 2013
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Studies

AAAID prepares and assesses preliminary and final feasibility studies, and develops the studies related to the
restructuration, rehabilitation and expansion of its established companies. AAAID also assesses studies prepared
by consultants or studies received from promoters in member states. Furthermore, AAAID coordinates and
cooperates with the relevant departments in AAAID’s investee companies to study the issues and technical
challenges facing its established companies.
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Project Process Mechanism

• Exploring and identifying promising investment opportunities received from
investors/promoters in the form of preliminary studies or investment ideas.
• Corresponding with investors to introduce AAAID’s methodology and the
criteria needed to approve the feasibility study.
• Evaluation of feasibility studies received from investors/promoters or prepared
by consultancy firms.
• Preparation of Terms of Reference for feasibility studies and preliminary studies
and valuation and due diligence studies of established projects.
• Preparation of Requests for Proposals (RFP’s) for consultancy firms for the
preparation of feasibility studies and evaluation of the proposals presented by
consultancy firms.
• Presentation of project studies and memorandums to the Advisory Committee
that includes AAAID’s Heads of Departments then to the Board of Directors.
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Project Study and Establishment Cycle
Figure (1) shows the project cycle process starting from the exploration/identification of
the investment opportunity, preparation of the preliminary and final feasibility study, project
approval by the Board of Directors, supervision of the implementation and entrance into
technical commissioning and commercial production.

Identification
of Investment
Opportunity

Study of project

Company
Establishment

Pre-feasibility Study
Feasibility Study

Monitoring
of Company
Performance

Commercial
Operation

Technical
Commissioning
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AAAID’s mechanism in dealing with received agricultural
projects
Investment Opportunities
form Promoters

Investment Opportunities
Identified by AAAID

Studied in
agreement with
other sponsors

•	 Investment Ideas

Figure (2) shows AAAID’s mechanism in dealing with received
agricultural projects.
AAAID receives project investment proposals from interested
promoters in the agricultural sector, and alternatively, through
the analysis of investment opportunities. This is by AAAID
sending technical teams to Arab countries that fulfil the criteria
for establishing agricultural projects and have a comparative
advantage and the fundamentals for the establishment of
agricultural projects on a commercial basis.

•	 Preliminary feasibility study
•	 Feasibility study

Studied by
AAAID

•	 Preparation of Study TOR

•	 Selection and appointment of

consultancy firms according to

Evaluation of feasibility study
Recommendation
of study approval

international standards

•	 Contracting consultancy firms

•	 Preparation of feasibility study

AAAID’s Decision Making Mechanism:

•	 Presentation of study to Adivsory commitee.

•	 Presentation of Study to the Executive Committee of AAAID’s Board of
Directors and recommendation of percentage of contribution.

•	 Presentation of study to AAAID Board of Directors.

•	 Approval or Rejection of Study by the Board of Directors.
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AAAID’s Agricultural Project Selection Criteria

AAAID’s strategy has set the following criteria for the selection of projects that it can contribute to, and thus the investment opportunities received can be screened according to these standards, which can be summarized:

• 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 including grains, refined sugar, vegetable oils, meat, and dairy.
• The Project must be integrated between Agricultural Production and Agricultural Processing in one member state or between numerous member
states. It is preferable that the project uses untapped agricultural resources or that the project uses primary or intermediate commodities produced
in Arab countries.
• The projects under study should use integrated technical packages whenever possible and expand the scope of agricultural expertise in the Arab
world.
• Availability of a serious investor with suitable financial solvency.
• Availability of an integrated feasibility study (technical, financial and economic).
• The project’s feasibility study should include an appropriate exit strategy.
• The total investment cost of the project should be no less than USD 20 Million.
• AAAID’s contribution shall be between 25%-49% of the project’s equity.
• The project’s Internal Rate of Return (IRR) should be no less than 12.5%, considering the level of risks and returns in the country.
• The contribution rate should be between 40-60% of the total investment cost of the project.
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Investment Priorities in Food Commodities
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The Arab Authority is concerned with the production of
basic food commodities in accordance with its strategic
objectives to contribute in reducing the food gap facing
the Arab countries. These commodities are obtained
through the establishment of new integrated strategic
projects in addition to the rehabilitation and expansion
of the existing companies.
Investment Opportunities are handled as following:
• Projects with available feasibility study and investors:
AAAID then evaluates the feasibility study.
• Investment opportunities requiring development:
AAAID prepares and evaluates a feasibility study.
• Established projects that require finance for expansion
and/or rehabilitation: AAAID evaluates the project and
prepares the required studies for the rehabilitation or
expansion of the project.

The estimated food gap in the Arab countries in 2017 is as follows:
#

Basic
Commodity

Volume of Deficit
(Million Tons)

Value of Deficit
)USD Billion(

% of Deficit

01

Refined Sugar

4.44

2.7

57.2%

02

Oils

4.42

3.1

64.8%

81.3

18.3

62.9%

03

Grains

such as Wheat, Corn,
Soya Bean and Barley

04

Meat

2.7

6.5

21.6%

05

Milk

6.7

3.4

19.3%

Source:
The Annual Book of Arab Agricultural Statistics – Arab Organization for Agricultural Development 2017
Arab Food Security Report - Arab Organization for Agricultural Development 2017.
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Studies activities in the period 2013-2018
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• AAAID’s Studies activities include the crystallization of project opportunities identified during visits to Arab countries and the preparation
of preliminary and detailed feasibility studies. This is in addition to preparation of restructuring and rehabilitation studies for existing
companies. These studies are prepared by AAAID experts or outsourced to consultancy firms.
• AAAID conducted field visits to Arab member states such as Saudi Arabia, Tunisia, Algeria, Morocco, Mauritania, Egypt, United Arab
Emirates, Oman, Kuwait, Qatar, Bahrain, Jordan and Sudan. The visits resulted in exploration and identification of a number of new
investment opportunities that contributed to preparation and evaluation of feasibility studies for different projects.
• During the period 2013-2018, the number of the investment feasibility studies evaluated/prepared by AAAID have significantly increased
to reach 115 projects in 2018.
• The same period witnessed a quantum leap in the number of approved projects, whereby AAAID’s Board of Directors approved 37
projects in various sectors.
• The period 2013-2018 also witnessed a qualitative change in the agricultural investment mechanism in the Arab Authority, where AAAID
introduced new investment strategy by investing in private equity funds such as the Tunisia Aquaculture Fund, the Agri-Export Fund, and
Globe Agricultural Fund.
The following graph shows the evolution of the studies activity from 2013 to 2018:
22

57

57

66

99

115

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Year

Opportunities No.
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Development

Objectives:
• Planning and execution of development program projects that aim at creating agricultural,
environmental and social development. These programs target geographical areas or
a segment of farmers, specifically small-scale farmers in a selected member state or
region.
• Conducting applied agricultural research in various productive environments to adopt
best practices in agriculture that are appropriate to each region, and the development
of modern agricultural technologies to serve the program’s developmental purposes
or technologies that AAAID to which contributes.
• Transfer of required technologies for application in AAAID’s strategic projects and
transfer of internally developed technologies to small-scale farmers, producers and
the private sector.
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Development

Development Activity Tasks:
• Supervision of the development and implementation of plans and programs to
ensure the AAAID’s objectives in financing small farmers and producers through
revolving funds.
• Supervision of the preparation of studies of agricultural development programs
that AAAID can possibly contribute in, and specifying the program’s target
groups and areas that may be covered by such programs, and supervision of
the implementation and evaluation.
• Participating in setting the required policies to attract national, regional and
international organizations and institutions that are relevant and related to
AAAID’s development programs.
• Supervision in setting annual applied agricultural research plans to meet the
requirements of AAAID’s companies, and future investment projects in which
it contributes, and the development programs implemented by AAAID.
• Supervision of the implementation of cooperation protocols between AAAID
and national, regional and international agricultural research centers.
• Preparation and implementation of training programs for qualifying agricultural
staff on the basis of sound agricultural and modern agricultural technologies.
• Supervision of setting and implementation of agricultural technology transfer
plans and employ it in investment projects or development programs that
carried out by AAAID, as well as oversee the AAAID’s agricultural research
stations.
• Participate in identifying and managing the funding needs for development
projects and programs that implemented by AAAID.
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Applied Agricultural Research

The idea of implementing applied scientific research to serve agricultural
investment:
• Research programs implemented by AAAID are characterized by an innovative
methodology that has been shortening the distance between the researcher and
the investor and linking the results of researches and their applications in the field
of investment. This is done through the updating of research stations in the sites of
investment projects according to the climate of interaction between investor needs
and researcher›s aspirations. This approach is distinguished by the implementation of
extensive field trials with an applied aspect to the results of agricultural research and
driving varieties and modified seeds that are appropriate to the target area.
• The idea of implementing research programs in agricultural project sites, which based
on extensive field trials, has had a significant impact on the adoption of an integrated
technological package for growing promising crops that suitable for the environmental
conditions of the region. This is achieved through conducting trials to test varieties and
densities, agricultural dates, fertilization and pesticides, as well as introduction of suitable
mechanization for various crops.
• Research results are employed in the preparation of a feasibility study of investment
projects before their implementation, as well as conducting research and development
trials after the implementation of the project.
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Applied Agricultural Research

Applied Research Objectives:
•
•
•
•

Linking scientific research with technical development.
Apply the concept of extensive field research in serving agricultural investment.
Apply the concept of the pioneer farm prior to the commercial production stage of agricultural projects.
Establishmentofresearchstationsininvestmentprojects(AAAID’scompanies)tomeettheirtechnicalrequirements
in the areas of addressing technical obstacles and for development purposes.

Main Themes of Research Activity
AAAID has carried out a field experiment in the implementation of applied agricultural research, and it also achieved
a link between the research results and its use in agricultural investments through the following research activities:
• Implement applied agricultural scientific research • Dissemination and settlement of modern agricultural systems and techniques • Capacity Building and preparation of human resources

Guidelines of Research Activity

Keeping up with the latest technologies
and employing them to upgrade the
performance of the existing or new
established investment projects of AAAID.

Confronting and accommodating the
current obstacles, or requiring disclosure
in the existing projects of AAAID, with
a view to addressing them for the
performance promotion.
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Provide scientific support to the AAAID’s
bodies that concerned with the follow-up
and management of the investment and
development projects.
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Research Activity Work Mechanism
1. Providing the scientific and technical support to serve AAAID’s
investment projects through:
• Employment of technical and technological developments and securing
their transfer and adoption mechanisms in existing agricultural projects.
• Adoption of applied agricultural researches to transform them into
investment projects in the Arab countries.
2. Implement applied agricultural research and use its results in the
implementation of investment projects:
• AAAID receives requests from authorities, institutions, organizations
and government bodies in the Arab world for contribution and support of
extensive applied research projects or development programs.
• The request is then studied and analyzed to determine the extent of
its conformity with the visions of AAAID in the field of investment and
agricultural development. Followed by recommending to contribute in the
research program and determine AAAID’s role and its rights as well as the
follow-up mechanism for implementation.
3. Enhancing cooperation between research centers and universities
(regional & international):
• CooperationandcoordinationwithArabandforeignscientistsinuniversities
and research centers, and forming of specialized national teams to serve
AAAID’s activities and programs.
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Research Activity Work Mechanism

4. Keep abreast of leading technical programs to be activated as investment projects or used to
develop agricultural investments:
• Selection or implementation of a number of technical and programs for use in the existing or newly
established investment activities in AAAID to be models for agricultural investments in the Arab world,
or explored as investment opportunities. This is done through the preparation of studies and the
presence and organization of activities and events including conferences, workshops and exhibitions,
as well as formation of national teams of distinguished Arab scientists in the field.
5. Preparation and training of agricultural staff:
• Preparation of efficient agricultural staff to be abreast with the modern agriculture, through access
to modern technologies and agricultural systems that have been centralized in AAAID’s investment
companies.
• Expanding the scope of AAAID efforts and achievements in developing Arab agriculture and contributing
to the achievement of Arab food security.
6. Scientific Publications to serve Agricultural Investment:
• Issuing brochures, manuals and leaflets for food products that contribute to food security on a regular
basis.
• Publication of the results of research programs and activities that carried out in several AAAID’s research
stations.
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Research activities and capacity building achieved during
the period 2013-2018

Under the new orientations of AAAID, the applied agricultural research unit has implemented, supported and activated a
number of programs and research activities in a number of Arab countries, in order to contribute to the development of
agriculture in these countries and to secure Arab food security. These activities can be reviewed as follows:

The Republic of Sudan

The Republic of Comoros

www.aaaid.org

The Islamic Republic of Mauritania
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The Republic of Sudan

Country
LOCATION

PROGRAM/ ACTIVITY

OUTCOMES

Arab Company for Crop
Production (Atbara)

An applied research experiment for
the cultivation of maize crop.

Improving maize crop harvests as a main food
crop in Sudan.

Arab Sudanese Seeds Company
(Sinnar)

Implementation of an investment
research program to propagate rice
seeds.

Improving production and productivity.

An applied research experiment
for the Reclamation of high Salinity
Lands.

Improving the properties of saline soil in
the (Elbagair) area through the addition of
agricultural gypsum and poultry waste.

An applied research experiment
for the settlement of Laredo crop
varieties.

The possibility of growing LARIDO grass
in Sudan, and adapting the variety to the
Sudanese environment.

An applied research experiment for
the cultivation of Brazilian Beans and
Begun Pea crops.

Improving production and productivity.

Arab Sudanese Seeds Company
(Sinnar)

Arab Company for Production
and Agricultural Processing Dairy Unit(Elbagair)
Arab Company for Production
and Agricultural Processing Dairy Unit(Elbagair)
Arab Company for Production
and Agricultural Processing Dairy Unit(Elbagair)
Arab Company for Production
and Agricultural Processing Dairy Unit(Elbagair)
Arab Company for Production
and Agricultural Processing Dairy Unit(Elbagair)
Arab Company for Production
and Agricultural Processing Dairy Unit(Elbagair)
Arab Company for Production
and Agricultural Processing Dairy Unit(Elbagair)
Arab Company for Production
and Agricultural Processing Dairy Unit(Elbagair)

Implementation of an investment
research program to propagate Soya
Bean seeds.

Improving production and productivity.

An applied research experiment for
the cultivation of maize crop and
processing it as (Silage).

Success of Maize cultivation in marginal lands.

An applied research experiment for
the producing and manufacturing
Silage.

Production of silage as feed for domestic
calves.

An applied research experiment
for the settlement of Panicum crop
varieties.

The possibility of growing Panicum grass
in Sudan, and adapting the variety to the
Sudanese environment.

An applied research experiment for
the cultivation of Mung Bean Crop.

Improving production and productivity.

Capacity Building program.

Training a number of agricultural graduates on
the technologies of:
1.
2.
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Utilization of agricultural waste and
its processing as animal feed of great
nutritional value.

Production and manufacture of silage.
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The Republic of Comoros

Country

LOCATION
Tissue Culture Lab (Moroni)
Bandasmilini Research Station
Bandasmilini Research Station
Bandasmilini Research Station
Bandasmilini Research Station
Bandasmilini Research Station
Bandasmilini Research Station
Anjouan Center
Anjouan Center

PROGRAM/ ACTIVITY

OUTCOMES

An applied research experiment
to adapt banana seedlings and
propagated in the nursery.

Improving production and productivity.

External propagation of the Taro
and Potato crops and monitor their
growth.

Identify appropriate variety.

Experiment of testing the cultivation
of Potato varieties in the open fields.

Test the cultivation of Potato in the open fields.

Experiment of testing of cabbage
varieties.

Identify optimal dates and appropriate variety.

Developing agricultural processes
and rehabilitating the capacities of
small farmers.

Providing farmers with advanced agricultural
methods to increase productivity.

Production and propagation of Taro
inside the histological laboratory.

Improving production and productivity.

Experiment to test different varieties
of traditional vegetable crops in open
fields.

Identify optimal dates and appropriate variety.

Experiment of testing the cultivation
of Sweet Potato varieties in open
fields under drip irrigation system.

Test the cultivation of Sweet Potato under drip
irrigation.

Experiment of testing Pineapple
seeds varieties.

Improving production and productivity.
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Country

The Islamic Republic of Mauritania

LOCATION
Dar Al Baraka Research Station (Roso)

PROGRAM/ ACTIVITY

OUTCOMES

Implementing a number of applied
Superiority of some varieties in terms of
research experiments to test varieties productivity and adaptation to the Mauritanian
of field and vegetable crops.
environment.
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Evolution of the implementation of Research Programs
and Activities during 2013-2018
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Development Programs:
Goals:

• Reinforcement of Arab Food Security through the planning and implementation of programs and activities that aim at increasing production and
productivity of the traditional agricultural sector by supporting or increasing income-generating activities. This is by contributing to the provision of
microfinance through providing small revolving funds to underprivileged small-scale producers, and providing some productive services in targeted
communities.
• Since 2006, the development program has implemented several activities in Yemen, Mauritania and the Comoros Islands, as well as activities carried
out in the State of Palestine to support the Palestinian people in coordination with international organizations. Activities conducted in the member states
in most need of development can be summarized in subsequent paragraphs.
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Development Programs Implementation Mechanism
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1.Defining target groups and conducting studies and
preliminary surveys for planned activities.
2.Preparation of planned project proposals.
3.Financing of the targeted groups according to the
agreed funding mode, after providing necessary
guarantees by community leaders and heads of small
farmers associations, and signing contracts.
4.In the case of “Murabaha Financing Mode”, production
inputs are purchased from suppliers (seeds, fertilizers,
pesticides) and delivered to the farmers; while the
“Service Contract Ended By Murabaha Mode” is used
in other services (land preparation, some agricultural
operations, harvesting), and then sale the service to
beneficiaries.
5.Cooperation with institutions, organizations and banks
with the aim of raising funds that will be directed to
serve small farmers and producers.
6.Cooperation with charitable organizations is also aimed
to serve those in need to provide services that do not
fall within the scope of AAAID’s work and contribute to
stability and production support, such as drilling wells, water harvesting and establishment health units and schools.
7.Direct supervision of the project from the beginning of implementation until the end of the project.
8.Engaging partners for training and field supervision to ensure sustainability of activity.
9.Periodic follow-up of active programs to avoid obstacles and ensure smooth work.
10. Evaluate the activity to find out the economic and social impacts of the implemented project.
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Selection of intervention zones
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Areas of intervention are selected as follows:
• To be one of the promising potential rural areas.
• The service requested shall be determined by the beneficiaries themselves, and it
should conform to the terms and objectives of the support program that are approved
by AAAID.
• Projects must be socially viable.
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Revolving Funds programs to support
small farmers and producers
• The Fund provided an integrated package of social and technical services to meet the needs

Programs implemented through Trust Fund:

• This activity is established as an initiative of AAAID in terms of poverty alleviation
and encouraging small farmers and producers to increase their income by

providing production inputs and tools as well as basic support service facilities
for underprivileged areas.

• The Trust Fund was established with an estimated capital of USD 1.35 million,
through the following shareholders:

Arab Authority for Agricultural Investment
and Development (AAAID).
Ministry of Finance and National Economy
(Sudan).
National Social Insurance Fund.
Savings and Social Development Bank.
Kenana Sugar Company.
Others.

of the poor and small producers, represented in supporting income-generating activities as
a tool to combat poverty and ensure sustainability of social services. These services are as
follows:

Revolving fund for agricultural activities through the provision of agricultural production inputs.
Revolving fund for animal husbandry activities.
Contribution to support basic community services such as; education, health and the provision

USD 500,000
USD 350,000

of healthy water.

• The total number of beneficiaries of the Fund’s activities during the period 2013-2018 was
approximately 20,506 Beneficiary.

USD 250,000
USD 100,000
USD 100,000
USD 50,000
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Business development activities carried out during the
period 2013-2018

Direct Activities

Community-based services
to communities
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Business and activities

Direct Activities
State

Region

Type of activity

Al Gezira State

Ray Qabojh / Ray al Kulaia / Tayba east / Ray
Alshawal / Ray Almator

Support for small farmers/ crop production

White Nile State

Alaqah, Tindlteni province

White Nile/ Gezira/ Kosti / Medani / Gadarif / Dongola / Atbara
Gadarif /North /River Nile states
South Kurdofan

Al Quoz province

www.aaaid.org

Support for small producers/ animal production
Support pensions
Support for rural women
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Business and activities

Community-based services
to communities
State

Area

Gezira State

Danagla

Gezira State

Abu Haraz

Sennar

Eid Al Waleed

Khartoum
North Kordofan

Karaib
Ghabsha

Blue Nile State

North Kordofan
West Kordofan

Damazin

Umm Rawaba

Neblet/ Khawy
Locality

Type of Activity
School Rehabilitation
(Education)
School Rehabilitation
(Education)
Water Network (Water)
Teacher’s Accommodation
(Education)
Electricity Connection
Provision of Class
Seats (Education)
Well-digging (Water
Harvest)
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Beneficiary

Local Community/Social Service
Local Community/Social Service
Local Community/Social Service
Local Community/Social Service
Local Community/Social Service
Local Community/Social Service
Local Community/Social Service
Local Community/Social Service
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Revolving Funds programs to support
small farmers and producers
Development programs implemented through Revolving Loan Fund:
• AAAID launched an initiative in 2007 to set up a revolving loan fund to finance small farmers’ projects in all Arab
countries, because more than 90% of the rural and semi-urban population in some Arab countries work in the
agricultural sector, mostly small farmers.
• In 2008, AAAID approved the establishment of the Fund with a nominal capital of one hundred million dollars (USD100
million) to be employed in providing financing for small - scale farmers in most Arab member countries. The fund
was activated in 2013. AAAID is currently seeking to mobilize resources for the Program from various funding
institutions, where AAAID shall supervise the financing operations, the provision of services and the technical
support to the farmers.
• AAAID decided to contribute to the capital of the fund by 10% (USD 10 million) and pay its share in the capital over
five years.
• Many development programs were implemented to serve small farmers and producers in a number of Arab countries,
where about USD 6.1 million were utilized in the implementation of a number of programs and activities.
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Programs Implemented Through the Revolving
Loan Fund During the Period 2013-2018

Description

State

Amount of funding

Number of beneficiary

Credit line for the Agricultural Credit
Corporation.
Credit line for the Network of saving and
credit co-operative (PROCAPEC).

the Hashemite Kingdom
of Jordan
Islamic Republic of
Mauritania

USD 2 Million

330

1,650

USD 2 Million

2,113

6,339

A fishing boats Project for small
fishermen.
Production of vegetables and irrigated
crops
Smallholder farmers programs

Republic of the Comoros

USD 82,000

10

50

Islamic Republic of
Mauritania
Republic of Sudan

USD 38,000

4,564

13,692

USD 2 Million

7,735

46,410

Total

6,120,000
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14,752

Total number of
beneficiaries

68,141
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Development projects aimed at supporting the
Palestinian people

• AAAID has allocated USD 8.7 million to fund a number of development projects to support the Palestinian people
through the Islamic Development Bank.

• The implemented projects included the following:

* Integrated Development Projects in the Maraj Sanur.

* Water Harvest Projects in Al Khalil province - Jenin - Ariha.
* Establishment of Plant Gene Bank Project.

* Aquaculture Project in West Bank and Gaza Strip.

* Reclamation and Rehabilitation of arable Land– Al Kahlil - Bethlehem.
* Drilling of 205 water wells.

* Construction of 40 water harvesting ponds, and providing pumping units and
water distribution networks.

• The total number of beneficiaries for the period 2013-2018 was about 4,000 beneficiaries.
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Establishment of Drilling Wells Unit

• AAAID has established an Integrated Drilling Wells Unit in 2008, aimed essentially at
drilling wells in rural areas to create stability for farmers and herdsmen communities.
The drilling unit comprises of a number of machines and equipment (excavator, wagon
truck-Crane, water tank, air compressor and 4x4 pickup).

• As part of its efforts to create effective partnerships with organizations that involved in

the development of rural communities, AAAID has signed a framework agreement with
the Al-Suqiya Charitable Organization, under which Al-Suqiya manages the AAAID well
drilling unit for well drilling in Rural Areas.

• The drilling unit contributed to achieve the desired objectives of the project (provide

drinking water and alleviate human suffering in the countryside), through the resettlement

of the nomads, which helped them to achieve the comprehensive agricultural development
as well as livestock raising.

• About (32) wells were dug in a number of remote and most needy areas in some states
in Sudan (North Kurdofan and White Nile states), which had an effective impact on the
stability of farmers’ communities in these areas.
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Evolution of the implementation of Development Programs and Activities
during 2013-2018

Year

www.aaaid.org

Beneficiaries No
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Total number of beneficiaries of Development Programs and Activities
during the period 2013-2018

Year
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