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تشــير تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي إلــى تراجــع معــدالت نمــو االقتصــاد العالمــي مــن 3.6 % فــي عــام 2018 إلــى 3 % 
فــي عــام 2019 مســجاًل بذلــك أبطــأ وتيــرة نمــو منــذ األزمــة الماليــة العالميــة  فــي عــام 2008، ويرجــح هــذا التباطــؤ فــي 
النشــاط االقتصــادي لتصاعــد حــدة التوتــرات التجاريــة بيــن االقتصــادات الكبــرى وظــروف عــدم اليقيــن بشــأن السياســات 
االقتصاديــة وانعــكاس ذلــك علــى أنشــطة التجــارة واالســتثمار والتصنيــع فــي الــدول المتقدمــة والناميــة، كمــا تشــير 
التوقعــات إلــى نمــو االقتصــاد العالمــي بمعــدل 3.4 % خــالل عــام 2020 مدفوعــًا بالتحســن المتوقــع فــي الــدول الناميــة 

واألســواق الصاعــدة. 

وقــد تأثــرت المنطقــة العربيــة بشــكل كبيــر بالتطــورات العالميــة والتــي أدت إلــى تراجــع الطلــب العالمــي علــى النفــط 
وخصوصــًا مــن الــدول اآلســيوية التــي تعــد المســتورد الرئيســي لــه فــي المنطقــة وذلــك جــراء تصاعــد وتيــرة الحــرب التجاريــة 
بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة وبعــض العوامــل األخــرى، ويتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن يتســارع معــدل النمــو للناتــج 
العربــي إلــى 3.3 % خــالل عــام 2020 وخصوصــًا بالنســبة للســعودية واإلمــارات والكويــت والعــراق مــع تواصــل النمــو 

القــوي فــي مصــر وموريتانيــا وجيبوتــي. 

ــزال هنالــك مخــاوف لــدى عــدد مــن المؤسســات الدوليــة مــن عــدم  وفــي ظــل تراجــع معــدالت النمــو االقتصــادي ال ت
قــدرة البلــدان الناميــة واقتصــادات األســواق الناشــئة علــى بلــوغ أهــداف التنميــة المســتدامة حتــى عــام 2030، وتشــير 
تقديــرات األمــم المتحــدة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن تحقــق معــدالت مــن النمــو فــي أجــزاء كبيــرة مــن العالــم إال أن هــذا 
النمــو ال يصــل إلــى الفقــراء حيــث ال يــزال أكثــر مــن 700 مليــون شــخص يعيشــون تحــت خــط الفقــر الُمدقــع، وهــو مــا 

ــع الدخــل.  ــرة النمــو وخفــض مســتويات التفــاوت فــي توزي ــرة تجمــع بيــن تســريع وتي يتطلــب تحــوالت كبي

َتحظــى قضيــة التنميــة الزراعيــة المســتدامة بأولويــة قصــوى فــي السياســات االقتصاديــة للــدول العربيــة وذلــك إلبعادهــا 
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، كمــا ُتولــي الــدول العربيــة اهتمامــًا بالمشــاريع القوميــة لتعزيــز األمــن الغذائــي 
العربــي، وقــد أقــرت القمــم العربيــة عــددًا مــن المبــادرات والبرامــج الطموحــة لزيــادة قــدرة الــدول العربيــة علــى زيــادة إنتــاج 

الغــذاء وتعزيــز أهــداف التنميــة المســتدامة. أهمهــا:

.استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين )2005 - 2025(. . 1

البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي. . 2

دعــوة الــدول العربيــة ذات الميــزات النســبية فــي المجــال الزراعــي إلــى تهيئــة المنــاخ المناســب لجــذب االســتثمارات . 3
فــي هــذا المجــال ومنــح مزايــا تفضيليــة للمســتثمر العربــي. 

األنشــطة القوميــة والمبــادرات الوطنيــة لعــدة دول عربيــة ســاهمت فــي تنفيــذ برامــج قوميــة كمبــادرة الملــك . 4
عبــد اللــه لالســتثمار الزراعــي الســعودي بالخــارج، ومبــادرة صاحــب الســمو أميــر دولــة الكويــت بإنشــاء صنــدوق دعــم 
مشــاريع القطــاع الخــاص الصغيــرة والمتوســطة وتمويلهــا فــي المنطقــة العربيــة، ومبــادرة دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة حــول وضــع برامــج مبتكــرة لدعــم الــدول العربيــة، وبرنامــج التجديــد الفالحــي والريفــي فــي الجمهوريــة 
الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، ومخطــط المغــرب األخضــر فــي المملكــة المغربيــة، ومبــادرة جمهوريــة الســودان 
لتحقيــق األمــن الغذائــي باالســتثمار الزراعــي فــي الســودان، وبرنامــج جمهوريــة مصــر العربيــة الســتصالح أربعــة 

مالييــن فــدان.

المقدمة
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اتســاقًا مــع هــذه التوجهــات اإلقليميــة والدوليــة وتعزيــزًا للــدور المحــوري للقطــاع الزراعــي العربــي فــي تحقيــق التنميــة 
المســتدامة وتخفيــف حــدة الفقــر، فقــد اســتحدثت الهيئــة مجموعــة مــن اآلليــات والوســائل لتنميــة وتطويــر اإلنتــاج 

ــة الزراعيــة، أهمهــا:  ــاج واإلنتاجي ــي أحدثــت أثــرًا فــي اإلنت الزراعــي العرب

.إنشــاء صنــدوق للقــروض الــدوارة لتمويــل صغــار ومتوســطي المزارعيــن والمنتجيــن واشــراف الهيئــة المباشــر علــى . 1
كافــة العمليــات اإلنتاجيــة لضمــان تطبيــق الحــزم الزراعيــة المتكاملــة. 

عقد شراكات واتفاقيات مع مؤسسات تمويلية لزيادة محفظة تمويل صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين.. 2

إنشــاء محفظــة ماليــة مخصصــة لنظــام الزراعــة التعاقديــة مــع المزارعيــن، والتــي تســاهم فــي توفيــر مدخــالت . 3
اإلنتــاج لشــركات التصنيــع الغذائــي. 

إنشــاء محفظــة للتمويــل التشــغيلي للشــركات لشــراء مدخــالت اإلنتــاج وتمويــل برامــج التوســعة الســتغالل كامــل . 4
الطاقــات التصميميــة.

ــر أداء تلــك . 5 ــة القائمــة وذلــك بهــدف تطوي إنشــاء صناديــق اســتثمارية مخصصــة لالســتثمار فــي الشــركات الزراعي
مــن  مخاطــر  أقــل  االســتثمارية  الصناديــق  أن  باعتبــار  الخــاص  القطــاع  مــن  مســتثمرين  واســتقطاب  الشــركات 

االســتثمار المباشــر وســريعة العائــد.  

إنشــاء شــركة لتقنيــات الزراعــة الذكيــة والتــي أصبحــت خيــارًا مســتقبليًا لمواجهــة مشــاكل محدوديــة المــوارد الزراعية . 6
والتغيــرات المناخيــة، وتهــدف الشــركة إلــى نقــل وتوطيــن التقنيــات الزراعيــة المتطــورة والحلــول المبتكــرة للــذكاء 

االصطناعــي فــي المنطقــة العربيــة. 

إقامــة شــراكات مــع مؤسســات زراعيــة قابضــة وذلــك بهــدف اســتكمال سلســلة العمليــات الزراعيــة اإلنتاجيــة . 7
وتحقيــق قيمــة مضافــة للشــركات القائمــة وتطويــر أدائهــا. 

الزراعــي للفتــرة 2020 - 2024 برؤيــة طموحــة  كمــا شــهد عــام 2019 تحديــث اســتراتيجية الهيئــة العربيــة لالســتثمار 
الزراعيــة، وتهــدف  فــي االســتثمارات  المتســارعة  للمتغيــرات  اإلقليميــة والدوليــة ومواكبــة  المســتجدات  مســتصحبة 
هــذه االســتراتيجية إلــى تطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة لزيــادة إنتــاج المــواد الغذائيــة وتعظيــم العائــد علــى المبالــغ 
المســتثمرة، كمــا راعــت التوزيــع القطاعــي والجغرافــي لالســتثمارات الزراعيــة لتحقيــق االســتفادة المثلــى مــن المــوارد 
المتاحــة فــي الــدول العربيــة، وبلــغ عــدد الشــركات الزراعيــة التــي تســاهم فيهــا الهيئــة بنهايــة العــام نحــو 53 شــركة تتــوزع 
فــي أربعــة قطاعــات رئيســية هــي: قطــاع التصنيــع الزراعــي بنســبة 50 %، وقطــاع اإلنتــاج الحيوانــــي بنســبة 23 %، وقطــاع 
اإلنتــاج النباتــي بنســبة 23 %، وقطــاع الخدمــات الزراعيــة بنســبة 4 %، وتنتــج هــذه الشــركات كميــات مقــدرة مــن الســلع 
الرئيســية التــي تســاهم فــي تقليــص حجــم الفجــوة الغذائيــة العربيــة كالحبــوب بأنواعهــا، الســكر، الزيــوت النباتيــة، اللحــوم، 

ــان ومشــتقاتها. األعــالف، واأللب
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أقــرت الهيئــة فــي عــام 2019 المســاهمة فــي عــدد مــن المشــروعات الزراعيــة التــي تركــز علــى إنتــاج 
الســلع الغذائيــة األساســية لســد الفجــوة الغذائيــة العربيــة، وتشــمل: مشــروعات شــركة أوربيــس فــى 
المملكــة المغربيــة، ومشــروع مصنــع األلبــان )ريــادة( فــى جمهوريــة مصــر العربيــة، ومشــروع الشــراكة 
مــع الراجحــي الدوليــة لالســتثمار )شــركة ترانــز آقــري( فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ومشــروع 
اللقاحــات البيطريــة فــى ســلطنة عمــان ومشــروع إنشــاء شــركة افتراضيــة لتقديــم حلــول زراعيــة ذكيــة 

متكاملــة فــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

بلــغ إجمالــي قيمــة اســتثمارات الهيئــة فــي شــركاتها القائمــة والشــركات قيــد التأســيس والتنفيــذ كمــا 
فــي 31 /12 /2019 نحــو 640 مليــون دوالر أمريكــي، تمثــل نحــو 89 % مــن رأس مــال الهيئــة المدفــوع 

والبالــغ 721 مليــون دوالر أمريكــي.

تتــوزع اســتثمارات الهيئــة فــي الشــركات القائمــة والشــركات قيــد التأســيس والتنفيــذ علــى أربعــة 
قطاعــات رئيســة، وهــي: قطــاع التصنيــع الزراعــي 50 %، وقطــاع اإلنتــاج الحيوانــــي 23 %، وقطــاع 

اإلنتــاج النباتــي 23 %، وقطــاع الخدمــات الزراعيــة 4 %.

بلــغ عــدد الشــركات والمشــروعات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة 53 بنهايــة عــام 2019، منهــا 30 شــركة 
قائمــة و 23 شــركة قيــد التأســيس والتنفيــذ، وتمثــل نســبة اســتثمارات الهيئــة فــي جمهوريــة الســودان 
نحــو 66.0 % مــن جملــة االســتثمار، تليهــا جمهوريــة مصــر العربيــة بنحــو 6.2 %، ثــم دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة بنحــو 5.6 %، ثــم جمهوريــة العــراق بنحــو 4.4 %، ثــم المملكــة العربيــة الســعودية بنحــو 
4 %، ثــم ســلطنة عمــان 3.4 %، أّمــا بقيــة الــدول األعضــاء فبلغــت نســبة االســتثمارات فيهــا مجتمعــة 

نحــو 10.4 %، وفــق الفــرص االســتثمارية التــي توافــرت فــي حينهــا.

نّفــذت الهيئــة فــي عــام 2019 العديــد مــن البرامــج واألنشــطة التنمويــة المقدمــة لصغــار المزارعيــن 
والمنتجيــن فــي عــدد مــن الــدول العربيــة بلغــت فــي مجملهــا 17 برنامًجــا تنموًيــا؛ وذلــك بهــدف 
االرتقــاء باإلنتــاج واإلنتاجيــة لصغــار المزارعيــن والمنتجيــن، وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذه 

البرامــج نحــو 10.725 آالف أســرة تمثــل نحــو 58.557 ألــف فــرد.

بلــغ إجمالــي القــروض القائمــة والممنوحــة مــن الهيئــة لشــركاتها وصغــار المنتجيــن نحــو 138 مليــون 
دوالر أمريكــي، كمــا بلــغ إجمالــي الضمانــات التــي قدمتهــا لشــركاتها نحــو 24 مليــون دوالر أمريكــي.

الملخـص التنفيـذي
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بلغ إجمالي موجودات الهيئة في 31 /12 /2019 نحو 1.3 مليار دوالر أمريكي.

بلــغ إجمالــي اســتثمارات الهيئــة فــي األســواق الماليــة اإلقليميــة والعالميــة فــي 31 /12 /2019 نحــو 
483 مليــون دوالر أمريكــي مقارنــًة بنحــو 444 مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام 2018.

بلــغ إجمالــي حقــوق المســاهمين فــي 31 /12 /2019 نحــو 965.8 مليــون دوالر أمريكــي مقارنــًة بنحــو 
938.8 مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام 2018.

حققــت الهيئــة صافــي أربــاح للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 /12 /2019 نحــو 29 مليــون دوالر 
أمريكــي مقارنــًة باربــاح بنحــو 11.9 مليــون دوالر أمريكــي فــي 2018.

نفــذت الهيئــة فــي عــام 2019 عــدد )19( برنامــج بحثــي تطبيقــي فــي عــدد مــن الــدول العربيــة بهــدف 
توطيــن أصنــاف جديــدة مــن المحاصيــل الحقليــة، إدخــال تقانــات زراعيــة حديثــة، واإلكثــار النســيجي.

بلغــت الفــرص االســتثمارية الزراعيــة التــي قامــت الهيئــة بدراســتها وتقييمهــا بنهايــة عــام 2019 عــدد 
127 فرصــة. 

نظمــت الهيئــة فــي عــام 2019 عــدًدا مــن الفعاليــات واألنشــطة الترويجيــة فــي المجــال الزراعــي، 
هــذا باإلضافــة إلــى مشــاركتها الفاعلــة فــي المؤتمــرات والنــدوات والملتقيــات والمعــارض العربيــة 
والدوليــة، وقــد تــّم توقيــع إتفاقيتيــن وعــدد )7( مذكــرات تفاهــم خــالل هــذه الفعاليــات بهــدف زيــادة 

االســتثمارات الزراعيــة.



10 نبذة عن الهيئة العربّية 
لالستثمار واإلنماء الزراعي

النشأة
الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي هــي مؤسســة ماليــة عربيــة، ذات شــخصية 
قانونيــة اعتباريــة ودوليــة مســتقلة، ُأسســت فــي األّول مــن تشــرين الثانــي )نوفمبــر( مــن 
عــام 1976م، وتــّم إعــالن إنفــاذ اتفاقيــة اإلنشــاء والنظــام األساســي فــي آذار )مــارس( 

مــن عــام 1977م.

المساهمون

يساهم في رأس مال الهيئة )21( بلًدا عربًيا.

رأس المال
• يبلغ رأس المال المصرح به 336 مليون دينار كويتي )1.1 مليار دوالر أمريكي(.

• يبلــغ رأس المــال المدفــوع كمــا فــي 31/12/2019 نحــو 218.6 مليــون دينــار كويتــي 
)721 مليــون دوالر أمريكــي(. 

العام المالي
يبــدأ فــي األّول مــن شــهر كانــون الثانــي )ينايــر( وينتهــي فــي شــهر كانــون األّول )ديســمبر( 

مــن كّل عــام.

المقر الرئيس والمكتب اإلقليمي

المكتب اإلقليمي:  المقر الرئيس:    
دبــي _ دولة اإلمارات العربية المتحدة الخرطوم _ جمهورية السودان 
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11 الدول المساهمة

عدد أسهم الدول األعضاء ونسب مساهمتها في رأس مال الهيئة كما في 2019/12/31: 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالمملكة العربية السعودية 

المملكة المغربيةدولة الكــويت 

مملكـة البحـرين دولة اإلمارات العربية المتحدة

جمهورية العــــراق

دولة قطـــر

المملكة األردنية الهاشمية جمهورية مصـر العربية

5,119
%15.24 

341
%1.01 

4,433
%13.19 

137
%0.41 

3,413
% 10.16

23
%0.07 

11
%0.03 

3,413
% 10.16

1,706
%5.08 

683
%2.03 

نسبة المساهمة
عدد األسهم

جمهورية القمر المتحـدة

11
%0.03 

جمهورية جيبوتي

08
%0.02 

سلطـنة ُعمــان

23
%0.07 

جمهورية الســـودان 

3,407
% 10.14

الجمهورية التونسية  

22
%0.07 

22
%0.07 

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

الجمهورية اليمنية

11
%0.03 

الجمهورية اللبنانية

10
%0.03 

11
%0.03 

الجمهورية العربية السورية

جمهورية الصومال الفيدرالية 

11
%0.03 

08

10,777

%0.02 

% 32.08

دولــة فلسـطين 

أســــهم غير مكتتب بها 

33,600

% 100
إجمالي األســـــهم



12 أعضاء مجلس المساهمين

*اعضاء مجلس مساهمي الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي كما في 2019 /2020

وزير المالية

نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير المالية 

وزير االقتصاد والمالية واصالح اإلدارة 

وزير الزراعة واستصالح األراضي, نائب رئيس مجلس 
المساهمين للدورة رقم )43(

وزير المالية،رئيس مجلس المساهمين للدورة رقم )43(

وزير المالية واالقتصاد الوطني 

1.الوزير السابق معالي الدكتور نايف فالح الحجرف.
2.الوزير السابق معالي الدكتور مصطفى يوسف حولي.

3.الوزير السابق معالي الدكتور عز الدين أبو ستيت. 
4.الوزير السابق معالي االستاذ محمد لوكال.
5.الوزير السابق معالي الدكتور زياد العذاري 

وزير المالية

وزير الشؤون المالية

وزير المالية

وزير المالية

وزير االقتصاد والصناعة  

وزير المالية والميزانية وقطاع البنوك

وزير الزراعة 

وزير المالية ووزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي باإلنابة 

وزير المالية

وزير الزراعة والتربية الحيوانية والصيد البحري

وزير المالية

وزير المالية

معالي األستاذ /محمد بن عبد الله الجدعان

معالي الدكتور /فؤاد محمد حسين       

معالي األستاذ /محمد بنشعبون 

معالي االستاذ /السيد محمد مرزوق القصير 3

معالي األستاذ /علي شريف العمادي

سمو الشيخ /سلمان بن خليفة آل خليفة 

معالي األستاذ /عبد الرحمان راويه 4

معالي األستاذ /درويش بن إسماعيل البلوشي 

معالي الدكتور / مأمون حمدان

معالي األستاذ /غازي وزني  9

معالي االستاذ /عبد العزيز ولد الداهي 6

معالي األستاذ /سيد علي سيد شيهان 

معالي االستاذ /رياض محمد يوسف عطاري 10

معالي األستاذ / رضا شلغوم  5

معالي األستاذ /عبد الرحمن دعاله بيله

معالي األستاذ /محمد أحمد عواليه

معالي الدكتور /محمد العسعس 7

معالي األستاذ /سالم صالح سالم بن بريك 8

وزير المالية ووزير الشؤون االقتصادية بالوكالة 

معالي األستاذة /مريم عقيل العقيل 1

وزير الدولة للشئون المالية
معالي األستاذ /عبيد حميد الطاير

وزير المالية والتخطيط االقتصادي 
معالي الدكتور /إبراهيم احمد البدوي 2 
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6.الوزير السابق معالي الدكتور الشيخ الكبير موالي الطاهر.
7.الوزير السابق معالي الدكتور عز الدين كناكرية.

8.الوزير السابق معالي األستاذ أحمد بن عبيد الفضلي. 
9.الوزير السابق معالي األستاذ علي حسين خليل.
10.الوزير السابق معالي الدكتور سفيان سلطان.



13 أعضاء مجلس اإلدارة

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

سعادة الدكتور
خالد بن سليمان الخضيري

سعادة الدكتور
مهدي سهر الجبوري

سعادة الدكتور
سعد زكي محّمد نّصار

سعادة األستاذ
عبدالنور حيبوش

سعادة األستاذ
مبارك سليمان المنذري

سعادة األستاذ 
األمين سيد أحمد   

سعادة الدكتور
حمد سعد ماجد آل سعد الكواري

نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق
السعودي للتنمية - وزارة المالية

الوكيل اإلداري لوزارة الزراعة - وزارة الزراعة

مستشار معالي وزير الزراعة
 واستصالح األراضي

مستشار االستثمارات الحكومية
وزارة المالية

 مستشار معالي وزير المالية والتخطيط 
االقتصادي وزارة المالية والتخطيط االقتصادي

المملكة العربية السعودية

جمهورية العراق

سلطنة ُعمانالجمهورية الجزائريةجمهورية مصر العربية

جمهورية السودان

دولة قطر

سعادة األستاذ
يوسف حسين محمد الرومي

سعادة األستاذ
إبراهيم حسن راشد الجروان

وكيل وزارة مساعد 
األمانة العامة لمجلس الوزراء

مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول
الخليج العربية وزارة المالية

دولة اإلمارات العربية المتحدةدولة الكويت



14 استراتيجية الهيئة )2020 – 2024(

1

2

3

الرؤية
أن تكون الهيئة رائدة في تعزيز 

األمن الغذائي في الوطن 
العربي.

األهداف
الهدف األول: المساهمة في توفير المواد الغذائية 

في الدول العربية
الهدف الثاني: تعظيم العائد على االستثمار الزراعي

الهدف الثالث: تعزيز االبتكار والحوكمة في بيئة العمل
الهدف الرابع: استغالل الموارد الذاتية للهيئة في 

تنويع وزيادة اإليرادات
الهدف الخامس: توفير أفضل الخدمات المساندة 

)اإلدارية والفنية( بكفاءة وفاعلية

الرسالة
توفير احتياجات الغذاء األساسية 
لشعوب الدول العربية باستثمار 
الموارد الزراعية وتنميتها في 

الوطن العربي.



15

موجهات االستراتيجية:

االستفادة من قدرات الهيئة وإمكانياتها إلقامة مشروعات زراعية.. 1
تعزيز التعاون العربي في المجال الزراعي والغذائي وتفعيل التكامل بين الدول سعيًا . 2

لسد الفجوة الغذائية.
تعزيز التعاون المعرفي والتقني مع المؤسسات والمنظمات الزراعية الدولية . 3

واإلقليمية.
تطوير الشراكات اإلستراتيجية مع المؤسسات العربية المشتركة والقطاع الخاص.. 4
السعي للتصنيف االئتماني العالمي للهيئة.. 5
إعادة التعبئة المالية عن طريق استثمارات قصيرة األمد وأخرى طويلة األمد، بشرط . 6

وجود عوائد استثمارات متناسبة زمنيًا.
تنفيذ سياسة الهيئة االستثمارية بشأن الشركات المساِهمة فيها.. 7
تهيئة بيئة داعمة ومحفزة لالبتكار. 8



16

أنشطة 
الهيئــــة



17

أّواًل: نشــاط االستثمار الزراعي

ثانًيا: نشاط البرامج اإلنمائّية 
والتطبيقّية والدراسات

ثالًثا: نشاط التخطيط 
االستراتيجي والتطوير

رابًعا: نشاط االتصال المؤسسي 
واإلعالم

خامًسا: النشـاط اإلداري



18 أنشطة الهيئة
أّواًل: نشــاط االستثمار الزراعي

ُيعــّد نشــاط االســتثمار الزراعــي مــن األنشــطة الرئيســة للهيئــة حيــث يشــمل تأســيس الشــركات الزراعيــة 
والمســاهمة فيهــا ومتابعــة أدائهــا وتقديــم الدعــم الفنــي والمالــي واإلداري لهــا لتحقيــق أهدافهــا. 

بلــغ عــدد الشــركات والمشــروعات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة 53 بنهايــة عــام 2019، منهــا 30 شــركة 
قائمــة و  12 شــركة فــي مراحــل مختلفــة مــن التنفيــذ و 11 مشــروع قيــد التأســيس.

1. الشركات التي تساهم فيها الهيئة
توضــح الجــداول التاليــة الشــركات والمشــروعات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة وفقــًا لقيمــة مســاهمة 

الهيئــة فيهــا، وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

جمهورية السودان

1997

1982

1975

1987

1982

الشركة العربية السودانية للبذور

الشركة العربية السودانية للزيوت النباتية

شركة سكر كنانة

الشركة العربية لإلنتاج والتصنيع الزراعي

الشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل 
األزرق/ أقدي

رأس المال المكتتب:
12.00 مليون دوالر أمريكي

رأس المال المكتتب:
340.00 مليون جنيه سوداني

رأس المال المكتتب:
0.561 مليون جنيه سوداني

رأس المال المكتتب:
0.620 مليون جنيه سوداني

رأس المال المكتتب:
168.90 مليون جنيه سوداني

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان
مؤسسات حكومية وبنوك

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

الهيئة العامة لالستثمار الكويتية
حكومة المملكة العربية السعودية

مساهمون آخرون

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة دولة الكويت

حكومة جمهورية العراق

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

% 34.93
% 51.55
% 13.52

% 88.00
% 12.00

% 05.59
% 35.33
% 30.64
% 10.97
% 17.47

% 42.50
% 20.00
% 12.50
% 12.50
% 12.50

% 85.30
% 14.70

المساهمون  نسب المساهمةاسم الشـركة

جدول )1( الشركات القائمة التي تساهم فيها الهيئة
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جمهورية مصر العربية

2004

1997

1999

2003

2007

2010

2008

شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي

شركة الفيوم لصناعة السكر

الشركـة العربية لحفظ وتصنيع 
الحاصالت الزراعية

الشركة العربية إلنتاج المحاصيل 

الشركـة العربية لألدوية المحدودة

شركة المزدانة للزراعة بدون حرث

الشركة المتميزة إلنتاج الخضر والمحاصيل 
الزراعية المحدودة 

رأس المال المكتتب:
226.80 مليون جنيه سوداني

رأس المال المكتتب:
445.11 مليون جنيه مصري

رأس المال المكتتب:
150.00 مليون جنيه مصري

رأس المال المكتتب:
26.70 مليون دوالر أمريكي

رأس المال المكتتب:
46.00 مليون دوالر أمريكي

رأس المال المكتتب:
10.25 مليون دوالر أمريكي

رأس المال المكتتب:
24.70 مليون جنيه سوداني

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة دولة الكويت

حكومة جمهورية العراق

الهيئة العربية
شركة الدلتا للسكر

بنوك مصرية
قطاع خاص

الهيئة العربية
د. محّمد أحمد الرملي وابنه

مؤسسات ومساهمون خواص 

الهيئة العربية
شركة روابي اإلمارات

الهيئة العربية
الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات 

الطبية )أكديما(
الشركة العربية لالستثمارات الصناعية )ايك(

بنوك ومؤسسات حكومية سودانية

الهيئة العربية
البنك الزراعي السوداني
وزارة الزراعة السودانية

الشركة التجارية الوسطى

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة دولة الكويت

حكومة جمهورية العراق

% 78.80
% 7.40
% 4.60
% 4.60
% 4.60

% 26.93
% 26.83
% 31.72
% 14.52

% 39.70
% 44.52
% 15.78

% 52.75
% 47.25

% 29.92
% 40.00

% 17.58
% 12.50

% 12.46
% 46.13
% 34.71
% 06.70

% 42.50
% 20.00
% 12.50
% 12.50
% 12.50
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دولة اإلمارات العربية المتحدة

المملكة العربية السعودية

2001

2009

1989

1979

1992

2005

شركة روابي اإلمارات

الشركة التعاونية العربية

برنامج تمويل التجارة العربية

الشركة العربية لمصائد األسماك

الشركة العربية لتصنيع معدات الدواجن 
والماشية )آبسيكو(

شركة الروبيان العربي

رأس المال المكتتب:
217.35 مليون درهم إماراتي

رأس المال المكتتب:
200.00 مليون ريال سعودي

رأس المال المكتتب:
1,000.00 مليون دوالر أمريكي

رأس المال المكتتب:
65.40 مليون ريال سعودي

رأس المال المكتتب:
50.00 مليون درهم إماراتي

رأس المال المكتتب:
33.77 مليون ريال سعودي

الهيئة العربية
حكومة دبي

مؤسسة الخليج لالستثمار
قطاع خاص

الهيئة العربية
جمعية منتجي الدواجن في منطقة عسير

الهيئة العربية
صندوق النقد العربي

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
مؤسسات مالية ومصرفية عربية ودولية

الهيئة العربية
حكومة المملكة العربية السعودية

حكومات دول عربية أخرى

الهيئة العربية
حكومة الفجيرة

الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية
مصرف قطر اإلسالمي

الشركة العربية إلنتاج الدواجن بالفجيرة

الهيئة العربية
Aqua Farms Corporation

Aquad  For Commerce Ltd.
Saudi Offset Ltd. Partnership

% 27.56
% 14.59
% 22.54
% 35.31

%20.00 
%80.00 

% 00.73
% 55.60
% 22.30
% 21.37

% 39.00
% 28.60
% 32.40

% 27.44
% 42.22
% 21.11
% 05.00
% 04.23

% 45.00
%29.33 
%18.33 
% 07.34

المساهمون  نسب المساهمةاسم الشـركة
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جمهورية العراق

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

دولة قطـــــر

الجمهورية التونسية

1986

2013

1989

1982

1995

2016

الشركة العربية العراقية إلنتاج األلبان

الشركة العربية للخدمات الزراعية

الشركة العربية القطرية لإلنتاج الزراعي

شركة المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة

شركة أقروزيتاكس

صندوق تونس لتربية األسماك

رأس المال المكتتب:
11.40 مليون دينار عراقي

رأس المال المكتتب:
285.6 مليون أوقية موريتانية

رأس المال المكتتب:
47.00 مليون ريال قطري

رأس المال المكتتب:
10.46 مليون دينار تونسي

رأس المال المكتتب:
7.00 مليون دينار تونسي

رأس المال المكتتب:
50.00 مليون دينار تونسي

الهيئة العربية
حكومة جمهورية العراق

الهيئة العربية

الهيئة العربية
شركة حصاد الغذائية

الهيئة العربية
مجموعة سيتوسيد بنك

مساهمون آخرون

الهيئة العربية
شركة سيوزيتاكس

الهيئة العربية
صندوق الودائع واألمانات

الشركة التونسية للبنك
مجموعة تأمينات مغربية

أسهم غير مكتتب بها

% 50.00
% 50.00

% 100.00

% 50.00
% 50.00

% 63.33
%30.00 
% 06.67

% 25.00
% 75.00

% 15.00
% 20.00
% 10.00
% 05.00
% 50.00

المساهمون  نسب المساهمةاسم الشـركة
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الجمهورية العربية السورية

دولة الكويت

1987

1974

1996

1996

الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات 
الزراعية

المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 
الصادرات

الشركة العربية لتصنيع معدات الري 
المتطورة )ماي(

الشركة األهلية للزيوت النباتية

رأس المال المكتتب:
176.00 مليون ليرة سورية

رأس المال المكتتب:
295.00 مليون دوالر أمريكي

رأس المال المكتتب:
90.00 مليون ليرة سورية

رأس المال المكتتب:
1,500.00 مليون ليرة سورية

الهيئة العربية
حكومة الجمهورية العربية السورية

قطاع خاص

الهيئة العربية
حكومات دول عربية 

هيئات مالية عربية

الهيئة العربية
مورغن كابيتل أند إنرجي كوربوريشن

كابيتل ترست وآخرون

الهيئة العربية
قطاع خاص وحكومي

% 05.00
% 25.00
% 70.00

% 01.96
% 46.93
% 51.11

% 25.00
% 60.00
% 15.00

% 40.00
% 60.00

المساهمون  نسب المساهمةاسم الشـركة
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سلطنة ُعمان

المملكة المغربية

1996

1999

الشركة الُعمانية األوروبية للصناعات 
الغذائية

شركة منافذ الحبوب

رأس المال المكتتب:
2.00 مليون ريال ُعماني

رأس المال المكتتب:
121.00 مليون درهم مغربي

الهيئة العربية
شركة ُعمان واإلمارات لالستثمار القابضة

مساهمون آخرون

الهيئة العربية
التعاونيات الفالحية المغربية

القرض الفالحي للمغرب
مجموعة الزين كابيتال انفست 

االتحاد الوطني للتعاونيات المغربية

% 17.19
% 80.84
% 01.97

% 30.00
% 27.92
% 24.00
% 10.00

% 8.08

المساهمون  نسب المساهمةاسم الشـركة
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جدول)2(: شركات في مراحل مختلفة من التنفيذ

جمهورية السودان

سلطنة ُعمان

2003

2016

2015

2016

2016

2019

شركة سكر النيل األبيض

شركة أصول للدواجن

الباقير للحوم الحمراء

شركة البشائر للحوم 

شركة المروج لأللبان

الشركة الوطنية للقاحات البيطرية

رأس المال المكتتب:
607.00 مليون دوالر أمريكي

رأس المال المكتتب:
28.86 مليون ريال ُعماني

رأس المال المكتتب:
38.59 مليون دوال أمريكي

رأس المال المكتتب:
25.00 مليون ريال ُعماني

رأس المال المكتتب:
10.00 مليون ريال ُعماني

رأس المال المكتتب:
20.91 مليون دوالر أمريكي

الهيئة العربية
شركة سكر كنانة 

حكومة جمهورية السودان
مؤسسات وبنوك

أسهم غير مكتتب بها

الهيئة العربية
مؤسسة الخليج لالستثمار

شركة الصفا لألغذية
شركة النماء للدواجن

مساهمون آخرون

الهيئة العربية
رأس مال غير مكتتب به

الهيئة العربية
الشركة الُعمانية لالستثمار الغذائي القابضة   
الشركة الُعمانية لتنمية االستثمارات الوطنية 

الشركة الوطنية الُعمانية لتنمية الثروة الحيوانية
صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

الهيئة العربية
الشركة الُعمانية لالستثمار الغذائي القابضة

الشركة الُعمانية لتنمية الثروة الحيوانية
شركة أعالف ظفار )ش. م. ع. ع.(

الهيئة العربية
شركة ميدل إيست للقاحات البيطرية )ميفاك(

الشركة العمانية لالستثمار الغذائي القابضة
أسهم غير مكتتب بها

% 14.38
% 31.08
% 09.14
% 45.19
% 00.21

% 17.76
% 26.68
% 20.00
% 20.00
% 15.56

% 30.00
% 70.00

% 20.00
% 40.00
% 20.00
% 10.00
% 10.00

% 20.00
% 30.00
% 30.00
% 20.00

% 30.00
% 30.00
% 20.00
% 20.00

المساهمون  نسب المساهمةاسم الشـركة
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الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

المملكة المغربية

الجمهورية التونسية

2016

2017

2019

2019

2019

2019

الشركة العربية الموريتانية لألسماك )سمك(

شركة ضيعة يوسف

شركة آربيسكا للغالل  

الشركة العربية للحوم 

Orbis Berries

Orbis Green Olive

رأس المال المكتتب:
385.00 مليون أوقية موريتانية

رأس المال المكتتب:
105.00 مليون درهم مغربي

رأس المال المكتتب:
7.912 مليون دينار تونسي

رأس المال المكتتب:
177 مليون أوقية موريتانية

رأس المال المكتتب:
107.1 مليون درهم مغربي

رأس المال المكتتب:
26.1 مليون درهم مغربي

الهيئة العربية
مجموعة اإلمام ولد ابنو

الشركة الموريتانية لتسويق األسماك
مساهمون خواص 

الهيئة العربية
عائلة بلكورة

الهيئة العربية
شركة مبروكة للترقية الفالحية

أسهم غير مكتتبة

الهيئة العربية
مجموعة عينيا ولد اييه

مجموعة زين العابدين ولد الشيخ أحمد

الهيئة العربية
Orbis Agroindustry

الهيئة العربية
Orbis Agroindustry

% 37.90
% 37.10
% 09.00
% 16.00

% 49.00
% 51.00

% 33.00
% 34.00
% 33.00

% 30.00
% 40.00
% 30.00

% 49.00
% 51.00

% 49.00
% 51.00

المساهمون  نسب المساهمةاسم الشـركة
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جدول )3(: مشروعات قيد التأسيس

المملكة العربية السعودية 

اإلمارات العربية المتحدة

جمهورية مصر العربية

2018

2018

2018

2019

2019

2019

مشروع انتاج وتعبئة وتسويق الخضر 
تحت نظام الزراعة المائية )هيدروبونك(

صندوق الصادرات الزراعية

شركة ميدل ايست للقاحات البيطرية-
)ميفاك(

الخدمات الذكية المتكاملة

مشروع مصنع األلبان )ريادة(

شركة ترانز آقري

يهدف المشروع إلى إنتاج 2.5 ألف طن سنوًيا من الخضر في 
مساحة 10 هكتار كمرحلة أولى على أن تتم زيادة المساحة 

إلى 200 هكتار في المرحلة الثانية للمساهمة في سد 
الفجوة في الخضر بالمملكة العربية السعودية.

إنشاء صندوق استثمارى لتطوير الصادرات الزراعية عبر الدخول 
فى شركات قائمة ومشروعات جديدة متخصصة فى تصدير 

المنتجات الزراعية، مثل زيت الزيتون، التمور، اللوز وأسماك 
التونة.

تقوم الشركة بإنتاج اللقاحات واألمصال البيطرية، بطاقة 
إنتاجية تبلغ نحو 53.6 مليون جرعة فى السنة.

يهدف المشروع إلى انشاء شركة تقوم في المرحلة األولى 
بتقديم خدمات الزراعة الذكية.

يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية التصميمة 
للمصنع من 41 ألف طن سنويا إلى 53 ألف طن سنويا من 

األجبان.

يهدف المشروع إلى تأسيس كيان استثماري بين الهيئة 
وشركة الراجحي الدولية لالستثمار في المجال الزراعي يضم 

استثمارات أو أصول عدد من الشركات التي تساهم فيها كل 
من الهيئة والراجحي الدولية في السودان والدول العربية. 

الهدف من المشروع اسم المشروع   تاريخ المساهمة
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دولة الكويت

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

السودان

مملكة البحرين

الجزائر

2017

2017

2018

2018

2018

مشروع إنتاج لحوم الدواجن 

الشركة العربية الموريتانية للدواجن 

مصنع النشا والجلوكوز 

مشروع إنتاج الدجاج الالحم

مشروع السنابل العربية

يهدف المشروع إلى انتاج لحوم الدجاج، لتلبية حاجة 
المستهلك المحلي من لحوم الدجاج المبردة والمنتجة محليا، 

بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 6.7 ألف طن عند سنة االستقرار.

يهدف المشروع الي المساهمة فى تنمية قطاع الدواجن 
وزيادة معدالت اإلنتاج المحلى، والمساهمة فى تغطية جزء 

من الفجوة فى لحوم الدواجن وبيض المائدة في موريتانيا 
بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 3.6 ألف طن من لحوم الدواجن 

سنويا، ونحو 11.5 مليون بيضة مائدة سنويا.

يهدف المشروع إلى تأهيل مصنع النشأ والجلكوز إلنتاج النشأ 
والجلكوز كمنتج رئيسي بطاقة طحن 150 طن ذرة في اليوم 

باإلضافة إلى إنتاج األعالف كمنتج ثانوي.

يهدف المشروع إلى إنتاج الدجاج الالحم للمساهمة في تغطية 
جزء من الفجوة في لحوم الدواجن في مملكة البحرين بطاقة 

إنتاجية تبلغ نحو 6.4 ألف طن من لحوم الدواجن سنوًيا.

يهدف المشروع إلى إنتاج الحبوب واألعالف في مساحة تبلغ 
نحو 7 آالف هكتار بوالية تيارت بالجمهورية الجزائرية.

الهدف من المشروع اسم المشروع   تاريخ المساهمة
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التوزيع القطاعي والجغرافي لمساهمات الهيئة في الشركات:

إجمالي قيمة مساهمات الهيئة في رؤوس أموال الشركات:
بلــغ إجمالــي قيمــة مســاهمات الهيئــة فــي رؤوس أمــوال الشــركات القائمــة والشــركات فــي مراحــل مختلفــة مــن التنفيــذ 

والمشــاريع قيــد التأســيس فــي 31/ 12/ 2019 نحــو 502  مليــون دوالر أمريكــي.

التوزيع القطاعى 
لمساهمات الهيئة في 
رؤوس أموال الشركات:

تتــوزع مســاهمات الهيئــة فــي رؤوس أمــوال شــركاتها الزراعيــة علــى أربعــة 
قطاعــات رئيســة، وهــي:

1. قطــاع التصنيــع الزراعــي 50 %، ويشــمل تصنيــع الســكر والزيــوت والصناعــات 
الغذائيــة األخرى.

واللحــوم  الدواجــن  منتجــات  ويشــمل   ،% 23 الحيوانــــي:  اإلنتــاج  قطــاع   .2
واأللبــان. والحمــراء  البيضــاء 

3. قطاع اإلنتاج النباتي: 23 %، ويشمل إنتاج الحبوب واألعالف والخضروات 
والفواكه. 

4. قطاع الخدمات: 4 %، ويشمل تقديم الخدمات الزراعية المختلفة.

ويوضــح الشــكل رقــم )1( فــي أدنــاه التوزيــع القطاعــي لمســاهمات الهيئــة 
فــى رؤوس أمــوال الشــركات:

شكل )1(: التوزيع القطاعي لمساهمات الهيئة 

% 50
قطاع التصنيع 

الزراعي 

 % 23
قطاع اإلنتاج 

الحيوانــي

 % 23
قطاع اإلنتاج 

النباتي

 % 4
قطاع الخدمات
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تتــوزع مســاهمات الهيئــة فــي رؤوس أمــوال شــركاتها علــى 12 دولــة مــن التوزيع الجغرافي:
الــدول األعضــاء وفــق الفــرص االســتثمارية والميــزات النســبية التــي توافــرت 

فــي حينهــا، كمــا فــي الشــكل)2(.

شكل )2(: التوزيع الجغرافي لمساهمات الهيئة في الشركات في الدول األعضاء

* المقصــود بالــدول األخــرى: دولــة الكويــت، دولــة 
التونســية،  الجمهوريــة  المغربيــة،  المملكــة  قطــر، 
والجمهوريــة  الموريتانيــة،  اإلســالمية  والجمهوريــة 

الســورية. العربيــة 

%66.0 

%4.4 

%6.2 

%4 % 3.4

%5.6 

%10.4 
* الدول األخرى
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نصيب الهيئة من األرباح الموّزعة من الشركات :

بلــغ نصيــب الهيئــة مــن األربــاح الموزعــة مــن الشــركات فــي العــام 2019 نحــو 3.50 مليــون دوالر أمريكــي، الجديــر بالذكــر 
أن نصيــب الهيئــة مــن األربــاح القابلــة للتوزيــع بلغــت نحــو 7.7 مليــون دوالر أمريكــي، إال أن العديــد مــن الشــركات قــررت 
جمعياتهــا العموميــة إعــادة اســتثمار تلــك األربــاح لتمويــل برامــج التأهيل والتوســعة بالشــركات وتعزيز رأســمالها التشــغيلي، 
كمــا إن هنالــك شــركات لــم تنعقــد جمعياتهــا العموميــة بعــد. علمــًا بــأن توزيعــات األربــاح ال تشــمل األربــاح الرأســمالية 

الناتجــة مــن زيــادة القيمــة الســوقية للشــركات.

جدول )4(: نصيب الهيئة من األرباح الموّزعة من الشركات في عام 2019

األرباح )دوالر أمريكي( الشركة

شركة الفيوم لصناعة السكر

شركة روابي اإلمارات

الشركة العربية العراقية إلنتاج األلبان

الشركة األهلية للزيوت النباتية

برنامج تمويل التجارة العربية

شركة المرجى لتربية الماشية

الشركة العربية السودانية للبذور

شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي

شركة اقروزايتاكس

شركة سكر كنانة

الشركة العربية السودانية للزيوت النباتية

شركة المزدانة للزراعة بدون حرث

اإلجمالي

2019

2,123,554

491,015

351,156

205,204

117,225

101,960

77,957

22,056

9,932

0

0

0

3,500,059

2018

2,356,508

805,872

648,286

253,953

70,445

0

13,749

20,847

0

324,731

37,108

7,026

4,538,525
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المساهمة في مشروعات جديدة:

فــي إطــار تنفيــذ برنامــج العمليــات االســتثمارية للهيئــة لعــام 2019م، وللمســاهمة فــي ســد الفجــوة الغذائيــة فــي الســلع 
األساســية، وافــق مجلــس إدارة الهيئــة علــى المســاهمة فــي مشــروعات اســتثمارية جديــدة، وهــي:

مشروعات شركة أوربيس Orbis Green Olive-المملكة المغربية:
يهــدف المشــروع إلــى إنشــاء مشــروع متكامــل إلنتــاج الزيتــون وتصنيعــه مــن خــالل زراعــة الزيتــون فــي مســاحة • 

285 هكتــار إلنتــاج نحــو 10 ألــف طــن مــن الزيتــون ونحــو 2 ألــف طــن مــن زيــت الزيتــون بالمملكــة المغربيــة.
تبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع نحو 111.4 مليون درهم مغربي )11 مليون دوالر أمريكي(.• 
تســاهم الهيئــة فــي المشــروع بنحــو 12.8 مليــون درهــم مغربــي )1.3 مليــون دوالر أمريكــي(، تمثــل 49 % مــن • 

رأس مــال المشــروع.

مشروعات شركة أوربيس Orbis Berries-المملكة المغربية:
يهــدف المشــروع إلــى إنشــاء مشــروع متكامــل إلنتــاج وتعبئــة التــوت بأنواعــه وبعــض أنــواع الموالــح مــن خــالل • 

زراعــة نحــو 900 هكتــار وإنشــاء مصنــع تعبئــة وتغليــف بطاقــة 33.5 طن/ســنة بالمملكــة المغربيــة.
تبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع نحو 576.6 مليون درهم مغربي )57.6 مليون دوالر أمريكي(.• 
تســاهم الهيئــة فــي المشــروع بنحــو 52.5 مليــون درهــم مغربــي )5.5 مليــون دوالر أمريكــي(، تمثــل 49 % مــن • 

رأس مــال المشــروع.

مشروع إنشاء شركة افتراضية لتقديم حلول زراعية ذكية متكاملة –دولة اإلمارات العربية المتحدة:
يهدف المشروع إلى انشاء شركة تقوم في المرحلة األولى بتقديم خدمات الزراعة الذكية.• 
سيتم إجراء إعداد دراسة جدوى الشركة بعد نجاح التجربة.• 

مشروع مصنع األلبان )ريادة( – جمهورية مصر العربية:
ــادة لمنتجــات األلبــان وتبلــغ التكلفــة االســتثمارية لمشــروع التوســعة •  يهــدف المشــروع إلــى توســعة شــركة ري

120 مليــون جنيــه مصــري )نحــو 7 مليــون دوالر أمريكــي(.

شركة ترانز آقري – دولة اإلمارات العربية المتحدة:
تهــدف الشــراكة لتأســيس كيــان اســتثماري فــي المجــال الزراعــي يضــم اســتثمارات أو أصــول عــدد مــن الشــركات • 

التــي تســاهم فيهــا كل مــن الهيئــة والراجحــي الدوليــة فــي الســودان والــدول العربيــة. 
يبلــغ رأس المــال التأسيســي للكيــان االســتثمارى الجديــد نحــو )2( مليــون ريــال ســعودي )534 ألــف دوالر • 

أمريكــي(.
تساهم الهيئة في رأس المال التأسيسي للمشروع بنحو )1( مليون ريال سعودي )267 ألف دوالر أمريكي(.• 

مشروع الشركة الوطنية للقاحات البيطرية –سلطنة عمان:
يهــدف المشــروع إلــى إنتــاج لقاحــات األجنــة واللقاحــات الفيروســية والبكتيريــة لألمــراض البيطريــة للمســاهمة • 

فــي حــل مشــاكل االعتمــاد علــى اســتيراد اللقاحــات لســد حاجــة الســوق.
تبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع نحو 55.4 مليون دوالر أمريكي.• 
تســاهم الهيئــة فــي رأس مــال المشــروع بنحــو 2.42 مليــون ريــال عمانــي )6.273 مليــون دوالر أمريكــي(، بمــا • 

يمثــل مــا نســبتة 30 % مــن رأس مــال المشــروع.
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معالجة متبقي قروض الهيئة على بعض الشركات:

فــي ســبيل معالجــة أوضــاع الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة وافــق مجلــس إدارة الهيئــة علــى رســملة متبقــى رصيــد 
قــروض الهيئــة علــى كل مــن الشــركة العربيــة الســودانية للزيــوت النباتيــة، وشــركة انتــاج وتصنيــع الدجــاج العربــي باالكتتــاب 

بهــا فــي زيــادة رأســمال تلــك الشــركات.

سياسة التخارج من الشركات:

وفقــا للتوجهــات االســتراتيجية للهيئــة بضــرورة التخــارج مــن الشــركات وإعــادة تدويــر العائــد مــن بيعهــا فــى • 
انشــاء مشــروعات جديــدة باالضافــة إلــى تعزيــز دور الهيئــة كمســتثمر محفــز لعمــل المشــروعات ومــن ثــم تحويلهــا 
للقطــاع الخــاص فقــد تــم التعاقــد مــع بيــت خبــرة خارجــى قــام بتصنيــف وترتيــب الشــركات وحــدد آليــة التخــارج مــن 

تلــك الشــركات وفقــًا ألفضــل الممارســات المطبقــة فــي المجــال.

قــام مجلــس ادارة الهيئــة خــالل العــام 2019 بالموافقــة علــى بيــع أســهم الهيئــة فــى شــركة بوبيــان لألســماك • 
وقــد حققــت الهيئــة بعــض االربــاح الراســمالية مــن بيــع تلــك االســهم. 
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متابعة أداء الشركات:

تعمــل الهيئــة علــى متابعــة وتقييــم أداء الشــركات التــي تســاهم فيهــا بصــورة مســتمرة للتأكــد مــن تحقيقهــا ألهدافهــا، 
واتخــاذ الخطــوات الالزمــة إلصالحهــا، وتطويــر أوضاعهــا، وذلــك مــن خــالل تزويــد ممثليهــا فــي مجالــس إدارات الشــركات 
وجمعياتهــا العموميــة برؤيــة الهيئــة حــول الموضوعــات المطروحــة فــي جــدول أعمــال االجتمــاع وتقديــم توصيــات تســاعد 
فــي تطويــر أداء الشــركات واتخــاذ القــرارات المناســبة وتعمــل أيًضــا علــى خلــق قنــوات اتصــال دائمــة مــع الشــركات يتــم مــن 

خاللهــا تبــادل اآلراء واألفــكار حــول جميــع الموضوعــات المتعلقــة بعملهــا.

مقابلة الجهات المختصة لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات:
فــي إطــار الجهــود المتصلــة بتطويــر أداء نشــاط االســتثمار الزراعــي للهيئــة وترقيتــه فــي الــدول األعضــاء، بذلــت • 

الهيئــة جهــوًدا متواصلــة لتذليــل الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه االســتثمار الزراعــي والغذائــي فــي الــدول 
العربيــة مــن خــالل التنســيق مــع حكومــات الــدول العربيــة مــن أجــل تطويــر التشــريعات والقوانيــن والسياســات بمــا 

يســاهم فــي تهيئــة المنــاخ االســتثماري الزراعــي العربــي. 

قامــت إدارة الهـيـــئة بزيــــارات رســمية إلــى بعــض الــدول األعضــاء، شــملت مقابلــة الــوزراء وكبــار المسؤوليــــن • 
والمختصــــين بالـــوزارات والجهــات المعــــنية، وتــم خــالل تلــك الزيــارات اســتعراض أهــم المشــاكل والمعوقــات التــي 
تواجــه شـــركات الهيئــة، والعمـــل علــى تذليلـــها بمـــا يساعــــد علــى دعــم تلــك الشــــركات وتطويــر أدائهــا وانطالقهــا 
نحــو أهدافهــا المنشــودة، وأســفرت هــذه الزيــارات عــن معالجــة معظــم التحديــات التـــي كانــت تواجــــه استثــــمارات 

الهيئــة، ومــا زالــت الجهــود متواصلــة لمعالجــة بقيــة التحديــات.

الزيارات الميدانّية للشركات:
درجــت إدارة الهيئــة علــى القيــام بزيــارات ميدانيــة للشــركات التــي تســاهم فيهــا، بهــــدف الوقــــوف علـــى حقيقــة • 

أوضاعهــا اإلنتاجيــة والتســويقية واإلداريــة، والتشــاور مــع اإلدارات التنفيذيــة بشــأن تطويــر أدائهــا وتذليــل المشــاكل 
والتحديــات التــي تواجههــا، وقــد حققــت تلــك الزيــارات نتائــج إيجابيــة علــى أرض الواقــع تــم صياغتها بشــكل توصيات 

ُقدمــت إلدارات الشــركات المعنيــة وســاعدت فــي تطويــر وترقيــة أدائهــا.
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اآلثار االقتصادية لشركات الهيئة:

المساهمة في توفير السلع الغذائّية األساسّية:
تعمــل الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة علــى توفيــر الســلع الغذائيــة األساســية:)الحبوب، الســكر، األلبــان، اللحــوم 
والزيــوت( وعلــى ســبيل المثــال: فــإّن الشــركة العربيــة الســودانية للبــذور تنتــج مايمثــل 75 % مــن إجمالــي إنتــاج البــذور 
المحســنة فــي جمهوريــة الســودان، وتنتــج شــركات الســكر التــي تســاهم فيهــا الهيئــة نحــو 52 % مــن إجمالــي إنتــاج الســكر 
فــي جمهوريــة الســودان، ونحــو 8 % مــن إنتــاج الســكر فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، وتوفــر الشــركات التــي تســاهم فيهــا 
الهيئــة أكثــر مــن 33 % مــن األلبــان والعصائــر، وأكثــر مــن 23 % مــن لحــوم الدواجــن الطازجــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، ونحــو 9 % مــن لحــوم الدواجــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ونحــو 7 % مــن لحــوم الدواجــن فــي جمهوريــة 
الســودان، ونحــو 20 % مــن الزيــوت والدهــون النباتيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية ، ونحــو 13 % مــن الزيــوت النباتيــة فــي 

جمهوريــة الســودان، ونحــو 15 % مــن زيــوت الفيتــورة فــي الجمهوريــة التونســية. 

الدخول في تعاقدات مع المنتجين:
تتعاقــد عــدد مــن الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة مــع صغــار المزارعيــن والمنتجيــن، بهــدف تكملــة سلســلة اإلنتــاج، 
وقدمــت هــذه الشــركات العديــد مــن الخدمــات لصغــار المزارعيــن، بتوفيــر مدخــالت اإلنتــاج، وتقديــم خدمــات اإلشــراف 

الفنــي، وبمــا يعــزز القــدرة اإلنتاجيــة والتنافســية للمزارعيــن، ومنهــا -علــى ســبيل المثــال:

شــركة الفيــوم لصناعــة الســكر فــي جمهوريــة مصــر العربيــة: تتعاقــد مــع مزارعيــن لزراعــة 72 ألــف فــدان لتزويــد . 1
الشــركة بنحــو 1.5 مليــون طــن مــن بنجــر الســكر.

شــركة أقروزيتاكــس فــى جمهوريــة تونــس تتعاقــد مــع نحــو 95 معصــرة زيتــون لتوريــد نحــو 34 ألــف طــن مــن مــادة . 2
الفيتــورة الحيــة والتــى تمثــل المــادة الخــام األساســية.

الشــركة التعاونيــة العربيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية: تتعاقــد مــع صغــار المربيــن لتزويــد الشــركة بنحــو 30 . 3
مليــون طائــر فــي العــام.

الشــركة العربيــة الســودانية للبــذور فــي جمهوريــة الســودان: تتعاقــد مــع مزارعيــن وشــركات خاصــة لتزويــد الشــركة . 4
بنحــو 10 آالف طــن مــن البــذور والتقــاوي المختلفــة.

الشــركة العربيــة العراقيــة إلنتــاج األلبــان فــي جمهوريــة العــراق: تتعاقــد مــع مزارعيــن لزراعــة القمــح فــي مشــروعها . 5
الزراعــي فــي مســاحة تبلــغ 4.4 ألــف فــدان.

شــركة المزدانــة للزراعــة بــدون حــرث فــي جمهوريــة الســودان: تقــدم خدمــات تحضيــر األرض والزراعــة ونثــر األســمدة . 6
والمبيــدات والحصــاد لصغــار المزارعيــن، فــي مســاحة تزيــد عــن 81 ألــف فــدان فــي القطــاع المــروي والمطــري.

الشــركة العربيــة للخدمــات الزراعيــة فــي الجمهوريــة اإلســالمية الموريتانيــة: تقــدم خدماتهــا لصغــار المزارعيــن فــي . 7
مســاحة تبلــغ نحــو 17.9 ألــف فــدان.

توفير فرص العمل:
توفــر الشــركات التــي تســاهم فيـــها الهيئـــة فــرص عمــــل مباشــــرة وغيــــر مباشــــرة، وقــد بلغــت الفــرص التــي وّفرتهــا هــذه 
الشــركات مــا يزيــد علــى 115 ألــف فرصــة عمــل، منهــــا نحـــو 18 ألــــف فرصــة مباشــــرة فــي مختلـــف المجــاالت، ونحــو 97 

ألــف فرصــة عمــل غيــر مباشــرة.

تنمية التجارة العربّية البينّية:
قامــت الهيئــة بالمســاهمة فــي شــركة ضيعــة يوســف فــي المملكــة المغربيــة؛ لتعمــل فــي إنتــاج الخضــراوات . 1

والفواكــه وفرزهــا وتدريجهــا وتخزينهــا وتعبئتهــا وتصنيعهــا وتصديرهــا إلــى الــدول العربيــة لالســتفادة مــن فائــض 
االنتــاج مــن الخضــروات والفواكــه المتوفــر فــي المملكــة المغربيــة؛ ولتنشــيط تجــارة المنتجــات الزراعيــة بيــن الــدول 

العربيــة، كمــا وافقــت الهيئــة علــى المســاهمة فــي مشــروع مماثــل فــي الجمهوريــة التونســية.
قامــت الهيئــة بتأســيس الشــركة العربيــة الموريتانيــة لألســماك فــي الجمهوريــة اإلســالمية الموريتانيــة التــي تهدف . 2

إلــى صيــد األســماك وتخزينهــا وتصنيعهــا وتصديرهــا بطاقــة تبلــغ 65 ألــف طــن ســنوًيا؛ لتصديرهــا إلــى الــدول 
العربيــة.
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قامــت الهيئــة بتأســيس العديــد مــن المشــاريع التــي تهــدف إلــى المســاهمة فــي ســد الفجــوة الغذائيــة مــن . 3
اللحــوم الحمــراء فــي بعــض الــدول العربيــة، مثــل: مشــروع الباقيــر للحــوم الحمــراء فــي جمهوريــة الســودان، وشــركة 
البشــائر للحــوم فــي ســلطنة عمــان، ومشــروع اللحــوم الحمــراء فــي الجمهوريــة اإلســالمية الموريتانيــة عــن طريــق 
إقامــة مشــاريع متكاملــة إلنتــاج اللحــوم الحمــراء وتصنيعهــا وتســويقها وتصديرهــا بطاقــة إجماليــة تبلــغ 67.7 ألــف 

طــن مــن اللحــوم ســنوًيا.
قــررت الهيئــة المســاهمة فــي صنــدوق التنميــة الزراعــي العالمــي)Globe(  فــي جمهوريــة الســودان الــذي يهــدف . 4

إلنشــاء محفظــة اســتثمارية إلنتــاج الحبــوب، البقوليــات والحبــوب الزيتيــة وتصديــر منتجاتــه خــارج الســودان بصــورة 
رئيســية.

الدخــول فــي شــركات قائمــة . 5 إلــى  يهــدف  الــذي  الزراعيــة  الصــادرات  المســاهمة فــي صنــدوق  الهيئــة  قــررت 
ومشــروعات جديــدة بهــدف تصديــر المنتجــات الزراعيــة، مثــل: زيــت الزيتــون، والتمــور، واللــوز وأســماك التونــة، 
ويســتهدف الصنــدوق بصــورة عامــة دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا )MENA( وبعــض الــدول اإلفريقيــة 
األخــرى ذات الميــزة التنافســية التــي يتوقــع أن تســاهم صادراتهــا فــي تعزيــز األمــن الغذائــي فــي الوطــن العربــي.

ســاهمت الهيئــة فــي برنامــج تمويــل التجــارة الــذي يهــدف إلــى اإلســهام فــي تنميــة التجــارة العربيــة البينيــة مــن . 6
خــالل توفيــر التمويــل الــالزم ألنشــطة التجــارة العربيــة، ويحــرص البرنامــج علــى التعــاون والتنســيق مــع مؤسســات 
التمويــل والضمــان المحليــة واإلقليميــة؛ لتوفيــر الغطــاء التأمينــي الــالزم للمبــادالت التجاريــة بيــن الــدول العربيــة.

ســاهمت الهيئــة فــي المؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار وائتمــان الصــادرات "ضمــان" التــي تهــدف إلــى تشــجيع . 7
انتقــال األمــوال العربيــة واألجنبيــة إلــى داخــل الــدول العربيــة كمــا وقعــت الهيئــة مذكــرة تفاهــم معهــا، وتعمــل 
المؤسســة علــى تعزيــز الصــادرات العربيــة ودعمهــا وتشــجيع تدفــق االســتثمارات العربيــة واألجنبيــة المباشــرة إلــى 

الــدول العربيــة.

المسؤولية االجتماعية لشركات الهيئة:
تلعــب الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة دورًا مهًمــا فــي جانــب المســؤولية االجتماعيــة فــي مناطــق المشــروعات التــي 

تســاهم فيهــا والمناطــق المتاخمــة لهــا، وتقــدم العديــد مــن الخدمــات، منهــا:

تقديــم الدعــم لبعــض الخدمــات األساســية مــن طــرق وكهربــاء فــي مناطــق المشــروعات، مثــل: مشــروع شــركة • 
أصــول للدواجــن، ومشــروع البشــائر للحــوم فــي ســلطنة ُعمــان، وشــركة ســكر كنانــة، وشــركة ســكر النيــل األبيــض 

بجمهوريــة الســودان.
 دعــم المرافــق الصحيــة والتعليــم، إلــى جانــب دعــم القــرى ودور العبــادة والمــدارس، مثــل: شــركة ســكر كنانــة فــي • 

جمهوريــة الســودان، الحائــزة علــى جائــزة المســؤولية االجتماعيــة القوميــة، كمــا قامــت شــركة الفيــوم لصناعــة 
الســكر فــي جمهوريــة مصــر العربيــة بالتبــرع بمســاحة نصــف فــدان لصالــح إنشــاء مدرســة شــركة ســكر الفيــوم 

لخدمــة أبنــاء العامليــن والمناطــق المحيطــة بهــا.
حمــالت يــوم البيئــة: قامــت شــركة ســكر النيــل االبيــض بجمهوريــة الســودان بالمشــاركة فــى فعاليــات المحافظــة • 

علــى البيئــة فــى مدينــة الدويــم والتــى شــملت عمليــات الــرش الجــوي بالطائــرات فــى منطقــة المشــروع لمكافحــة 
الباعوض.

تخصــص بعــض الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة مبالــغ مــن صافــي األربــاح المحققــة لصرفهــا فــي األعمــال • 
الخدميــة والخيريــة فــي المناطــق التــي تعمــل فيهــا، مثــل: شــركة الفيــوم لصناعــة الســكر فــي جمهوريــة مصــر 
ــة الســورية، والشــركة العمانيــة األوروبيــة فــي  ــة العربي ــة للزيــوت النباتيــة فــي الجمهوري ــة، والشــركة األهلي العربي

ســلطنة ُعمــان.
تقــوم بعــض الشــركات برعايــة الفعاليــات وإقامــة األنشــطة والبرامــج الترفيهيــة لألطفــال وأســرهم، ودعــم ذوي • 

االحتياجــات الخاصــة كشــركة ســكر كنانــة بجمهوريــة الســودان، شــركة روابــي األمــارات فــى دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، شــركة أقروزيتاكــس فــى الجمهوريــة التونســية والشــركة األهليــة للزيــوت النباتيــة فــي الجمهوريــة العربيــة 

السورية.
تدريــب الخريجيــن: قامــت العديــد مــن الشــركات بتوفيــر فــرص تدريــب للخريجيــن فــي العديــد مــن المجــاالت الفنيــة • 

واإلداريــة مثــل شــركة ســكر كنانــة وشــركة ســكر النيــل األبيــض.
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ثانًيا: نشاط البرامج اإلنمائّية والتطبيقّية والدراسات

تواصلــت جهــود الهيئــة خــالل العــام 2019 لتلبيــة متطلبــات التنميــة الزراعيــة المســتدامة عبــر تنفيــذ العديــد مــن البرامــج 
واألنشــطة التنمويــة وكذلــك البرامــج البحثيــة التطبيقيــة ونقــل التقانــات الزراعيــة الحديثــة للمزارعيــن، مســتهدفة بذلــك 

االرتقــاء باإلنتــاج واإلنتاجيــة فــي ســبيل المســاهمة فــي تعزيــز األمــن الغذائــي العربــي علــى أســس علميــة رصينــة.

البرامج اإلنمائية لعام 2019:
بلــغ عــدد البرامــج اإلنمائيــة المنفــذة فــي الــدول العربيــة عــام 2019 عــدد )17( برنامــج مقابــل عــدد )14( برنامــج • 

عــام 2018 بنســبة زيــادة بلغــت نحــو )21.43 %(.
ــة بنحــو •  ــة عــدد )10,725( أســرة يمثلــون )58,557( فــرد مقارن بلــغ عــدد االســر المســتفيدة مــن البرامــج التنموي

)7,243( أســرة عــام 2018 يمثلــون )35,885( فــرد، أي بنســبة زيــادة )48.07 %( و)63.18 %( لألســر واألفــراد 
وفــق الترتيــب. وفيمــا يلــي اســتعراض للبرامــج اإلنمائيــة حســب الــدول المســتفيدة:

جمهورية السودان:
نفــذت الهيئــة خــالل عــام 2019 عــدد مــن البرامــج التنمويــة هدفــت إلــى دعــم صغــار المزارعيــن والمنتجيــن والمــرأة • 

الريفيــة وتوفيــر ميــاه الشــرب لإلنســان والحيــوان.
بلــغ عــدد المســتفيدين مــن برامــج دعــم صغــار المزارعيــن والمنتجيــن والمــرأة الريفيــة للعــام 2019 نحــو )3,574( • 

أســرة بإجمالــي نحــو )21,444( فــرد باإلضافــة إلــى عــدد 5 ألــف اســرة تمثــل )30,000( فــرد اســتفاد مــن برنامــج 
توفيــر الميــاه )وحــدة حفــر اآلبــار(.

وفيما يلي تفاصيل البرامج المنفذة في السودان خالل العام 2019:• 

برنامج دعم صغار المزارعين: • 
فكرة البرنامج:

 تتلخــص فكــرة البرنامــج فــي دعــم وتطويــر القطــاع الزراعــي بشــقيه الحيوانــي والنباتــي واالســتفادة القصــوى مــن المــوارد 
الطبيعــة المتاحــة والمتوفــرة فــي المناطــق الواعــدة، وال يتأتــى ذلــك إال مــن خــالل توجيــه خطــوط ائتمــان متخصصــة 

وميســرة لخدمــة هــذا القطــاع.

أهداف البرنامج: 
المساهمة في تقديم خدمات ائتمانية متخصصة وميسرة ومستمرة لصغار المنتجين تتناسب وامكاناتهم.• 
تحقيق هوامش أرباح جيدة لصغار المنتجين.• 
تعزيز مقدرة صغار المزارعين والمنتجين على تحسين مستواهم المعيشي.• 
المساهمة في تعزيز األمن الغذائي.• 
المساهمة في زيادة وتنشيط عمل المؤسسات المجتمعية من روابط وجمعيات واتحادات زراعية.• 

الدعم الذي قدمته الهيئة للبرنامج:
قامــت الهيئــة بتوفيــر كافــة مدخــالت اإلنتــاج للبرنامــج المســتهدف )تقــاوي، أســمدة، مبيــدات(، وتنفيــذ كافــة العمليــات 

الزراعيــة )مــن تحضيــر األرض إلــى الحصــاد( باإلضافــة إلــى اإلشــراف الفنــي.

المناطق المستهدفة: 
اســتهدف البرنامــج فــي عــام 2019 دعــم بعــض مزارعــي محصولــي الفــول الســوداني والقمــح فــي عــدد )6( مناطــق 
بلــغ إجمالــي  الجزيــرة هــي مناطــق ري قبوجــه والماطــوري والشــوال وســرحان ومعتــوق والمســلمية، حيــث  بواليــة 
المســاحة المزروعــة بمحصــول الفــول الســوداني نحــو)8000( فــدان، أمــا إجمالــي المســاحة المزروعــة بمحصــول القمــح 
بلغــت نحــو)10500( فــدان، أي نحــو)18500( فــدان  تــم توفيــر مدخــالت اإلنتــاج وتنفيــذ العمليــات الزراعيــة واإلشــراف 
الفنــي لهــا، وبلــغ إجمالــي عــدد الروابــط الزراعيــة المســتفيدة مــن البرنامــج )145( رابطــة زراعيــة، بينمــا بلــغ عــدد المزارعيــن 

المســتفيدين مــن البرنامــج )2896( مــزارع. 
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وفيما يلي استعراض البرنامج على مستوي المناطق التابعة لوالية الجزيرة بجمهورية السودان: 

)ا( منطقة قبوجه:
اســتهدف البرنامــج فــي منطقــة قبوجــه مزارعــي محصــول الفــول الســوداني بالعــروة الصيفيــة في مســاحة 2,924 • 

فــدان، واســتفاد مــن البرنامــج عــدد )21( رابطــة زراعيــة تضــم نحــو)480( مــزارع.
كمــا اســتهدف البرنامــج مزارعــي محصــول القمــح بالعــروة الشــتوية فــي مســاحة 3,315 فــدان، حيــث اســتفاد مــن • 

البرنامــج عــدد )24( رابطــة زراعيــة تضــم نحــو )610( مــزارع.

)ب( منطقة الماطوري:
بالعــروة الصيفيــة فــي مســاحة •  الفــول الســوداني  البرنامــج بمنطقــة الماطــوري مزارعــي محصــول  اســتهدف 

)1,698( فــدان واســتفاد مــن البرنامــج عــدد )12( رابطــة زراعيــة تضــم نحــو )236( مــزارع. 
كمــا اســتهدف البرنامــج بهــذه المنطقــة مزارعــي محصــول القمــح بالعــروة الشــتوية فــي مســاحة 1,863 فــدان، • 

واســتفاد مــن البرنامــج )13( رابطــة زراعيــة تضــم نحــو)334( مــزارع.

)ج ( منطقة الشوال:
اســتهدف البرنامــج بمنطقــة الشــوال مزارعــي الفــول الســوداني بالعــروة الصيفيــة فــي مســاحة )1,878( فــدان، • 

واســتفاد مــن البرنامــج عــدد )14( رابطــة زراعيــة تضــم نحــو )300( مــزارع.
فــي حيــن اســتهدف البرنامــج بالعــروة الشــتوية بمنطقــة الشــوال مزارعــي محصــول القمــح فــي مســاحة )2,142( • 

فــدان، حيــث اســتفاد مــن البرنامــج عــدد )11( رابطــة زراعيــة تضــم نحــو )287( مــزارع.

)د (منطقة سرحان:
اســتهدف البرنامــج بمنطقــة ســرحان مزارعــي الفــول الســوداني بالعــروة الصيفيــة فــي مســاحة )1,500( فــدان، • 

واســتفاد مــن البرنامــج عــدد )25( رابطــة زراعيــة تضــم نحــو )250( مــزارع.
اســتهدف البرنامــج مزارعــي القمــح بالعــروة الشــتوية فــي مســاحة )2,800( فــدان، واســتفاد مــن البرنامــج عــدد • 

)20( رابطــة زراعيــة تضــم نحــو )338( مــزارع.

)ذ (منطقة معتوق:
اســتهدف البرنامــج مزارعــي القمــح فقــط بمنطقــة معتــوق بالعــروة الشــتوية لمســاحة )180( فــدان، واســتفاد مــن • 

البرنامــج عــدد )3( روابــط زراعيــة تضــم نحــو )28( مــزارع.

)ر (منطقة المسلمية:
اســتهدف البرنامــج بمنطقــة المســلمية مزارعــي محصــول القمــح بالعــروة الشــتوية فــي مســاحة )200( فــدان • 

بمحصــول القمــح، اســتفاد مــن البرنامــج عــدد )2( رابطــة زراعيــة تضــم نحــو )33( مــزارع.
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ويوضــح الشــكالن رقمــي )3( و)4( توزيــع مســاحة محصــول الفــول الســوداني ومحصــول القمــح وعــدد الروابــط الزراعيــة 
وعــدد المزارعيــن المســتفيدين علــى المناطــق بواليــة الجزيــرة عــام 2019:

عدد المزارعين )مزارع(

عدد الروابط الزراعية )رابطة(

المساحة )فدان(

عدد المزارعين )مزارع(

عدد الروابط الزراعية )رابطة(

المساحة )فدان(
25

0
3328

30
0

23
6

33
8

48
0

28
733

461
0

25
23

1412

20

21

111324

15
00

20
0

18
0

18
78

16
98

28
00

29
24

21
42

18
63

33
15

سرحان

المسلمية

الشوال

معتوق

ري قبوجهالماطوري

شكل رقم )3( توزيع مساحة محصول الفول السوداني وعدد الروابط الزراعية وعدد المزارعين المستفيدين على المناطق بوالية الجزيرة عام 2019

شكل رقم )4( توزيع مساحة محصول القمح وعدد الروابط الزراعية وعدد المزارعين المستفيدين على المناطق بوالية الجزيرة عام 2019

ري قبوجهالماطوريالشوالسرحان
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برنامج توفير مياه الشرب )حصاد مياه، حفر أبار( – السودان• 
في إطار سعى الهيئة العربية لخلق شراكات فاعلة مع المنظمات العاملة في مجال تنمية المجتمعات الريفية • 

فقد وقعت الهيئة اتفاقية إطاريه مع منظمة السقيا الخيرية تقوم المنظمة بموجبها بإدارة حفر اآلبار في 
المناطق الريفية بأسعار مقبولة لتعبئة موارد لصندوق األمانة ليتمكن من توفير تمويل انشطته.

تم حفر عدد )9( آبار في العام 2019، بإجمالي أعماق حفر 5,210 قدم، في عدد من القرى الريفية بواليات • 
السودان المختلفة التي تعاني من شح في مياه الشرب، مقارنة بعدد )6( آبار تم حفرها عام 2018 بنسبة 

زيادة بلغت )50 %( مما كان له األثر الفاعل في استقرار تجمعات المزارعين بهذه المناطق ويقدر العدد الذي 
استفاد من البرنامج نحو 30 ألف مستفيد، مقارنة بنحو 16 ألف مستفيد عام 2018 بنسبة زيادة )87.5 %( 

باإلضافة إلى توفير المياه لشرب الحيوانات. 

برنامج تربية الضأن )االغنام( – والية الجزيرة – السودان:• 
استهدف البرنامج عدد )78( من الرعاة بمنطقة )قبوجة( وذلك بهدف دعم وتطوير قطاع اإلنتاج الحيواني • 

وذلك من خالل االستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة والمتوفرة حيث تم تصميم برنامج نموذجي 
استهدف تمليك هؤالء الرعاة قطيع من الضأن.

بدأ القطيع بعدد )650( رأس من الضأن في يونيو 2018، وبلغ في نهاية سبتمبر )1269(، رأس أي أن حجم • 
القطيع زاد بنسبة )95.2 %(.

برنامج دعم النساء المزارعات – واليتي جنوب وشمال كردفان – السودان:• 
استهدف البرنامج عدد )600( من النساء المزارعات بوالية جنوب كردفان -محلية القوز-ووالية شمال كردفان • 

- محلية شيكان إلنتاج تقاوي محاصيل الفول السوداني، الذرة الرفيعة، الدخن والسمسم في مساحة 2,400 
فدان، مقارنة بعدد )450( سيدة عام 2018 أي بنسبة زيادة بلغت نحو )33 %( وذلك في إطار الجهود 

المبذولة في تنفيذ مبادرة الحكومة السودانية لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية، والتي استهدفت زراعة نحو مليون 
فدان.
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الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
منحــت الهيئــة خــط تمويــل بمبلــغ 2 مليــون دوالر فــي 2017 لصناديــق االدخــار والقــرض بموريتانيــا لمــدة خمــس • 

ســنوات مــن ضمنهــا ســنة اإلعفــاء لتنفيــذ برامــج تنمويــة لصغــار المزارعيــن، عــن طريــق تقديــم قــروض دوارة، وتعتبــر 
النشــاطات المنفــذة نشــاطات مســتمرة.

كمــا منحــت الهيئــة قرضــًا فــي عــام 2017 لتمويــل زراعــة األعــالف المرويــة فــي مســاحة 15 هكتــار بتكلفــة قدرهــا • 
69.5 ألــف دوالر، ومشــروع الخضــر المرويــة فــي مســاحة 10 هكتــار بتكلفــة 38.5 ألــف دوالر.

بلغ عدد المستفيدين من البرامج أعاله نحو )1821( اسرة يمثلون نحو )5463( فردًا.• 

المملكة األردنية الهاشمية
تــم منــح خــط تمويــل مــن الهيئــة العربيــة لصنــدوق اإلقــراض الزراعــي بمبلــغ 2 مليــون دوالر لمــدة 6 ســنوات • 

متضمنــة ســنة إعفــاء واســتهدف المشــروع عــدد )330( أســرة يمثلــون )1650( فــردًا موزعيــن علــى 12 موقــع 
بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية، وتعتبــر النشــاطات المنفــذة نشــاطات مســتمرة.

مشاريع دعم الشعب الفلسطيني
تنقسم مشاريع دعم الشعب الفلسطيني إلى قسمين:• 

)أ ( مشــاريع مســتمرة 2016 - 2019 بتكلفــة قدرهــا 8.1 مليــون دوالر وتــم الصــرف عليهــا بنســبة 51 %، وتشــمل   
   مشــاريع تنميــة متكاملــة لمنطقــة مــرج صانــور ومشــروع حصــاد الميــاه فــي منطقــة الخليــل )جنيــن( أريحــا 

ومشروع االستزراع السمكي بالضفة الغربية.   
)ب ( مشــاريع مقدمــة خــالل عــام 2019 بتكلفــة قدرهــا 2 مليــون دوالر وتــم الصــرف عليهــا بنســبة 100 %،         
وتشــمل مشــروع التمكيــن االقتصــادي للمهندســين الزراعييــن ومشــروع تطويــر األراضــي المصنفــة )ج( بدولــة    

فلسطين.  
بلغ اجمالي عدد المزارعين المستفيدين للفترة 2016 - 2019 نحو 8571 مزارع يمثلون 42855 فردًا.• 

البحوث التطبيقية: 

جمهورية السودان:
نفــذت الهيئــة خــالل عــام 2019 عــدد )8( تجــارب بحثيــة تطبيقيــة الختبــار عــدد مــن التقانــات الزراعيــة الحديثــة • 

ــة  ــة بعــدد )7( تجــارب بحثيــة تطبيقي ــار زراعــة أصنــاف مــن المحاصيــل الحقليــة والعلفيــة مقارن باإلضافــة إلــى اختب
عــام 2018، وعلــى النحــو اآلتــي:
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المشــروع البحثــي لالســتفادة مــن الطاقــة الشمســية فــي • 
الزراعــة بالمناطــق الريفيــة:

اســتمرارًا لجهودهــا فــي نقــل وتوطيــن التقانــات الزراعيــة 
الحديثــة فــي جمهوريــة الســودان قامــت الهيئــة العربيــة 
بتنفيــذ تجربــة بحثيــة تنمويــة متفــردة، اســتهدفت مــن 
كردفــان،  شــمال  بواليــة  المزارعيــن  مــن  عــدد  خاللهــا 
أراضيهــم  تجهيــز  تــم  حيــث  فــدان،   30 وعلــى مســاحة 
بالطاقــة  تعمــل  التــي  الــري  مضخــات  مــن  بعــدد 
الشمســية وتــم ربــط المنظومــة بشــبكة ري بالتنقيــط 
غطــت كل المســاحة المســتهدفة، وزرعــت بمحاصيــل 

المختلفــة. الخضــر 

األهداف:  
استغالل واستصالح األراضي غير المستعملة في إنتاج • 

المحاصيل شتاًء.
إدخال تقانات ومحاصيل جديدة والعمل على نشرها • 

على مستوى صغار المزارعين.
دعم صغار المزارعين في المنطقة وتدريبهم على • 

استخدام أنظمة الزراعة والري الحديثة.
زيادة االنتاج واالنتاجية.• 

النتائج:
المساهمة في زيادة إنتاجية المحاصيل سنويًا وبالتالي • 

استقرار المزارعين.
إدخال تقنيات زراعية حديثة للمنطقة )الطاقة • 

الشمسية، الري بالتنقيط(.
تقليل تكلفة ضخ المياه.• 
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برنامج زراعة أشجار الفاكهة والحمضيات في المناطق الريفية باستخدام نظام الري بالتنقيط:• 
قامــت الهيئــة بتنفيــذ برنامــج بحثــي تنمــوي لزراعــة المحاصيــل البســتانية باســتخدام نظــام الــري بالتنقيــط وذلــك 
فــي مشــروع الرهــد الزراعــي بمنطقــة خــور أبــو حبــل فــي واليــة شــمال كردفــان. وقــد تمــت زراعــة 1,300 شــتلة مــن 

أشــجار المانجــو والليمــون وبرتقــال، وزعــت علــى عــدد مــن المزارعيــن بإجمالــي مســاحة 30 فــدان. 

األهداف:  
ادارة نظم الري وبرامج التسميد ألشجار الفاكهة والحمضيات بهدف انتاج محاصيل عالية الجودة.• 
اقتصاديات اإلنتاج لزيادة دخل المزارعين وتحسين مستواهم المعيشي.• 

النتائج:
المساهمة في زيادة إنتاجية المحاصيل سنويًا وبالتالي استقرار المزارعين.• 
إدخال تقنيات زراعية حديثة للمنطقة )الري بالتنقيط(.• 
تقليل استهالك المياه.• 

تجربة زراعة البونيكم في األراضي ذات الملوحة العالية في السودان:• 
المبررات:  

يحتوي محصول البونيكم  )Panicum(على نسبة بروتين اعلى من محصول الشعير حيث نسبة البروتين في • 
حالة البونيكم االخضر الطازج تصل إلى 13 %، وفي حالة البونيكم الجاف تصل إلى 22 % وبالتالي فإنه يساهم 
بشكل أكبر في زيادة وزن الحيوان وإنتاجية الحليب، كما ان حاجته للمياه اقل ويتحمل ظروف الجفاف وملوحة 

التربة، وهو من النباتات المعمرة.

األهداف:  
تقييم أداء المحصول في التربة ذات الملوحة العالية بعد استصالحها.• 
توفير محصول علفي كبديل للمحاصيل العلفية التقليدية يعطي نفس النتائج او نتائج أفضل من حيث القيمة • 

الغذائية وبتكاليف اقل )يبقى في األرض ألكثر من 5 سنوات(.

البونيكم
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علف 
الالريدو

فول 
الصويا 

تجربة زراعة محصول الالريدو ) Buffel Grass )Laredo variety  في • 
األراضي ذات الملوحة العالية في السودان:

المبررات:  
يتميز علف الالريدو بقيمته الغذائية العالية وقدرته على تحمل درجات • 

الملوحة المرتفعة كما أنه يستهلك كميات أقّل من المياه بنحو 25 % 
 بالمقارنة مع علف الرودس. وهو نبات سريع النمو ويعيش لعدة 

سنوات وذو إنتاجية عالية.

األهداف:  
قياس مدى تحمل المحصول للملوحة في الترب عالية الملوحة بعد • 

استصالحها. 

تجربة زراعة محصول فول الصويا في األراضي ذات الملوحة العالية في • 
السودان:

المبررات:  
يتميز فول الصويا عن بقية األنواع األخرى من البقوليات بأنه • 

يحتوي على االحماض األمينية األساسية الضرورية لجسم اإلنسان 
لصنع البروتين، مما يجعله مصدرا ممتازا للبروتين لتغذية االنسان 

والحيوان.
يعتبر فول الصويا مصدرًا للزيوت النباتية لالستهالك البشري وتصنيع • 

األغذية المختلفة.

األهداف:  
اختبار زراعة محصول فول الصويا باألراضي ذات الملوحة العالية • 

بالسودان.
تجربة زراعة المحصول في العروة الشتوية خالفًا لما هو متبع سابقًا • 

)الزراعة في العروة الصيفية(.
المساهمة في استدامة وزيادة اإلنتاج.• 
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ــوا فــي األراضــي ذات الملوحــة العاليــة فــي •  ــة زراعــة محصــول الكين تجرب
الســودان:

المبررات:  
الكينوا من المحاصيل الحقلية عالية القيمة الغذائية حيث تحتوي • 

حبوبه على نسبة عالية من البروتين )16 - 18 %( مقارنة بمحصول 
القمح الذي ال تزيد نسبة البروتين فيه عن 13 %.

االستفادة الكاملة من النبات، فبجانب استخدام حبوبه كدقيق • 
مخلوط مع الخبز، فباإلمكان استخدام أوراقه كغذاء أخضر لإلنسان 
وكمحصول علف أخضر ومركزات علف للماشية واالغنام والدواجن.

األهداف:  
قياس مدى تحمل المحصول للملوحة في الترب عالية الملوحة • 

بعد استصالحها.
دراسة تأقلم األصناف في جمهورية السودان.• 
توفير محصول حقلي )حبوب( جديد لتعزيز األمن الغذائي•  محصول 

الكينوا 

 Fertil
Verde

تجربة زراعة محصول الذرة الشامية في األراضي ذات الملوحة العالية في السودان:• 
األهداف:  

اختبار زراعة محصول الذرة الشامية باألراضي ذات الملوحة العالية بالسودان.• 
مقارنة اإلنتاجية المتحققة من الصنف المزروع باألصناف المزروعة سابقًا.• 
الوصول إلى الصنف المالئم للظروف المناخية بالسودان وذو اإلنتاجية العالية توطئة إلحالله وتوطينه في • 

مشاريع الهيئة بالسودان.

تجربة اختبار تأثير المنتج العضوي )Fertil Verde( على نمو المحاصيل الزراعية:• 
المبررات:  

يعتبر نشر وتنظيم استخدام المنتجات النظيفة واآلمنة بيئيا أحد أهم الممارسات الزراعية لزيادة اإلنتاج • 
واإلنتاجية وتحسين نوعية المحاصيل وتوفير الغذاء.

ان استخدام محفزات النمو العضوية وغيرها من منتجات تغذية النباتات تساعد المزارعين في زيادة إنتاج • 
المحاصيل وتحسين البيئة.

األهداف: 
 • )Fertil Verde( استخدام المنتج العضوي

كمحفز للنمو لعدد من المحاصيل الحقلية 
)الذرة الشامية، فول الصويا، الالريدو، 

البونيكم، الكينوا(.
دراسة تأثير المنتج العضوي الذي تم الحصول • 

علية من معرض سيال على نمو المحاصيل 
وانتاجيتها.

خلق تعاون مستقبلي مع الشركات والهيئات • 
والمراكز البحثية في مختلف انحاء العالم من 
خالل تبني وتبادل التجارب الرائدة بين جميع 

األطراف.
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جمهورية القمر المتحدة:
نفذت الهيئة خالل عام 2019 عدد )11( برنامج بحثي تطبيقي في جمهورية القمر المتحدة، استهدفت • 

من خاللها اختبار زراعة أصناف من محاصيل الحقل والخضر واإلكثار النسيجي، باإلضافة إلى برنامجين تدريبين 
لتأهيل وتدريب الكوادر الزراعية، وعلى النحو اآلتي:

محطة أبحاث بندا سمليني:• 
قامت المحطة بتنفيذ عدد 8 تجارب بحثية تطبيقية خالل عام 2019، وعلى النحو اآلتي:

:Green Houses التجارب البحثية داخل البيوت المحمية

تجربة أقلمة شتالت موز صنف جديد في البيوت المحمية للمحطة:
تم اختبار ثالثة أصناف من الموز النشوي، وهي FHIA )صنف محلي( باإلضافة إلى الصنفين FHIA17 و  • 

FHIA23وهي أصناف جديدة تّم استيرادها من الكاميرون من قبل الحكومة القمرية. وقد قامت المحطة 
بأقلمتها أواًل في المحطة لتتعايش مع البيئة القمرية، ومن ثم تم توزيعها على المزارعين.

       النتائج
تم اختبار ثالثة أصناف من الموز النشوي، وهي FHIA )صنف محلي( باإلضافة إلى الصنفين FHIA17 و     • 

FHIA23 وهي أصناف جديدة تّم استيرادها من الكاميرون من قبل الحكومة القمرية. وقد قامت المحطة 
بأقلمتها أواًل في المحطة لتتعايش مع البيئة القمرية، ومن ثم تم توزيعها على المزارعين.

       الخطة المستقبلية: 
االستمرار في تجارب أقلمة األصناف الجديدة للموز وبالتعاون مع الحكومة.   

تجربة اختبار صنفين من البطاطا الحلوة:
استمرارًا لتعاون الهيئة العربية مع الحكومة القمرية، فقد قامت المحطة باختبار أصناف من محصول البطاطا • 

Sodaf و Larino وذلك بغرض الوصول للصنف ذو اإلنتاجية األعلى والمقاوم لألمراض.

       النتائج
دلت النتائج المستحصلة تفوق الصنف Sodaf من حيث حجم الثمرة واإلنتاجية )6 كجم/ متر مربع(، وذلك  • 

من  بالمقارنة مع الصنف Larino الذي أنتج )3 كجم/ متر مربع(. كما تميز الصنف Sodaf أيضًا بالكمية العالية  
محتوى السكر. 

 •.Sodaf من حيث الشكل واللون بالمقارنة مع الصنف Larino تفوق الصنف
أظهرت النتائج أن لكل صنف من هذين الصنفين ميزة ال توجد عند اآلخر مما يؤدي إلى التمسك بالصنفين  • 

لكونهما مطلوبين في السوق المحلي.

تجربة اختبار أصناف من البطاطس:
تم اختبار زراعة ثالثة أصناف من محصول البطاطس Florice, Monalisa, Sponta وذلك الختبار انتاجيتها • 

وتأقلمها مع البيئة القمري، باإلضافة إلى اجراء مقارنة مع صنف البطاطس )ديزيري( الذي اختبرته المحطة 
في العامين الماضيين.

       النتائج
مازال الصنف "ديزيري" مواصاًل لتفوقه من حيث التأقلم واالنتاجية.  
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 :Open Fields التجارب البحثية التطبيقية في الحقول المكشوفة

تجارب اختبار أصناف من محاصيل الذرة الشامية، البطاطس، البطاطا الحلو، الجزر والخس )5 تجارب(:
نفذت المحطة خالل عام 2019 عدد )5( تجارب تطبيقية في الحقول المكشوفة، شملت تجارب أصناف • 

ومواعيد زراعة محاصيل الذرة الشامية )صنف Bonaza F1( البطاطس، البطاطا الحلوة والجزر والخس خالل 
العروتين )الشتوية 2018 /2019 والخريفية 2019(. 

       النتائج
حققت المحاصيل المزروعة أداًء جيدًا في النمو الخضري واإلنتاجية، كما حققت إيرادات جيدة تدعم توجه   • 

المحطة في التمويل الذاتي لألنشطة المنفذة.
أهمية االلتزام بمواعيد الزراعة لضمان نمو المحصول بصورة جيدة وتحقيق االنتاجيات المرجوة. • 
حقق صنف الجزر Amazonia وكذلك الخس إنتاجية جيدة وارباحًا مجزية، وسيتم إعادة زراعتهما مرة أخرى   • 

خالل الموسم الشتوي 2019 /2020.

حصاد 
محصول الجزر 
في المحطة

إنتاج 
البطاطا 

الحلوة في 
المحطة
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مختبر الزراعة النسيجية:
       الوصف

مختبر إلكثار المحاصيل نسيجيًا، استحدثته الهيئة العربية في عام 2007 في العاصمة موروني بجزر القمر،  
ويعتبر من مشاريع الهيئة العربية المهمة في جزر القمر.

       األهداف
المساهمة في تحقيق األمن الغذائي في جزر القمر.• 
إكثار محصول الموز النشوي الغذائي )المحصول الرئيسي في جزر القمر( في المرحلة األولى، على أن يتم • 
إدخال محاصيل جديدة )البطاطس، القلقاس، النباتات العطرية( مستقباًل.• 
بناء القدرات للكوادر المحلية في مجال االكثار النسيجي.• 

       البرامج المنفذة نفذ المختبر خالل عام 2019 األنشطة التالية:
تكثير وتجذير وأقلمة عدد 8,000 شتلة موز نشوي.• 
تنفيذ دورة تدريبية لموظفي المختبر في مجال إكثار المحاصيل الغذائية مثل البطاطس.• 
تنفيذ دورة تدريبية للفنيين الجدد في مجال اكثار الموز النشوي.• 

       النتائج
المساهمة في توفير الغذاء في جزر القمر من خالل زيادة كمية الموز المنتجة في البلد.• 
الحفاظ على نوعيات الموز الجيدة المستوردة مثل FHIA 17, 23 إضافة إلى األنواع المحلية الجيدة.• 
تنفيذ تجارب إلكثار تقاوي البطاطس )ألول مرة( في المختبر النسيجي.• 
توثيق عملية إنتاج شتالت الموز في المختبر النسيجي في جميع مراحلها، وعرضها كبرنامج في التلفزيون   • 

الوطني كبرنامج تعريفي وتوثيقي بأنشطة الهيئة في جزر القمر، مما زاد من الطلب الكبير من قبل المزارعين  
في جزر القمر لشراء شتالت الموز المنتجة في المختبر.  

       الخطة المستقبلية: 
إدخال محصول البطاطس ضمن منظومة المحاصيل التي يقوم المختبر بإكثارها نسيجيًا.• 
التوسع في إكثار أصناف شتول الموز المحلية بهدف تقليل األصناف المستوردة.• 

شتول الموز 
بعد نقلها 
للمشتل 
المحمي

شتول الموز 
– مرحلة 
االكثار 
والتجذير
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فــي •  االســتثمارية  الفــرص  بلــورة  تتــم 
هــذه المرحلــة بتكويــن فكــرة المشــروع 
مشــروع  فكــرة  اســتالم  أو  وتطويــره 
بلــورة  وبعــد  المســتثمرين،  طــرف  مــن 
فكــرة المشــروع يتــم إعــداد الصالحيــات 
الجــدوى  دراســة  إلعــداد  المرجعيــة 
ومخاطبــة بيــوت الخبــرة للحصــول علــى 
مــن  إعدادهــا  أو  وماليــة  فنيــة  عــروض 
قبــل خبــراء الهيئــة، وقــد بلــغ عدد الفرص 
البلــورة خــالل  االســتثمارية فــي مرحلــة 
عــام 2019 عــدد )64( فرصــة اســتثمارية 
موزعــة علــى القطاعــات الرئيســية كمــا 

هــو موضــح فــي جــدول )5(.

الدراسات:
يعتبــر نشــاط الدراســات مــن األنشــطة المهمــة للهيئــة التخــاذ القــرار االســتثماري للمســاهمة فــي المشــاريع ويشــمل هــذا 
النشــاط بلــورة الفــرص االســتثمارية وإعــداد دراســات الجــدوى وتقييمهــا، وتقديــم الخدمــات االستشــارية والدعــم الفنــي 
للشــركات. تــم إعــداد دراســات جــدوى أوليــة ودراســات جــدوى تفصيليــة للمشــروعات، كمــا قامــت الهيئــة بتقييــم عــدد 
مــن دراســات الجــدوى المقترحــة مــن قبــل المروجيــن وتقييــم شــركات قائمــة، فضــال عــن تقديــم خدمــات استشــارية ودعــم 
فنــي لشــركات الهيئــة ولغيرهــا. وقــد بلــغ عــدد المشــروعات خــالل عــام 2019 عدد )127( مشــروع مصنفــة على النحو التالي:

مشروعات في مرحلة إعداد الدراسات:
تقــوم الهيئــة بإعــداد دراســات أوليــة أو تفصيليــة عــن طريــق تكليــف بيــوت خبــرة أو خبــراء الهيئــة كمــا تقــوم الهيئــة • 

بتكليــف بيــوت خبــرة خارجيــة للقيــام بالفحــص النافــي للجهالــة وتقييــم الشــركات بغــرض تحديــد قيمتهــا تمهيــدا 
للمســاهمة واالســتثمار فيهــا. وبلــغ عــدد المشــروعات فــي هــذه المرحلــة )15( مشــروعا كمــا هــو موضــح فــي 

جــدول )6(.

عدد القطاعات الفرعيةالقطاعالرقم
المشروعات

التصنيع الزراعي1
4سكر

6تعبئة 
3أخرى

اإلنتاج النباتي2
14خضر وفواكه

11حبوب وأعالف

اإلنتاج الحيواني3
8اسماك

13لحوم حمراء ودواجن
3ألبان

2تمويلالخدمات4
64إجمالي عدد المشروعات

مشروعات في مرحلة البلورة وإعداد الصالحيات المرجعية وتقييم العروض: 

جدول )5( مشروعات في مرحلة البلورة وإعداد الصالحيات المرجعية وتقييم العروض

الهدف من المشروعالدولةالمشروع

مشروع مسلخ سوق الماشية ألمانة 1
انشاء شركة لتقديم خدمات إيواء وسوق أعالف وجزر السعوديةالعاصمة المقدسة بمكة المكرمة.

الماشية ألمانة العاصمة المقدسة بمكة المكرمة.
تجفيف الحليب الفائض في المملكة العربية السعودية.السعوديةمشروع إنتاج الحليب المجفف.2

مشروع الزراعة المائية )الهايدروبونيك( 3
السعوديةبالرياض

إنتاج 4 ألف طن من الخضر والفاكهة على مساحة 
10 هكتار من البيوت المحمية بنظام الزراعة المائية 

)هايدروبونك(

4
مشروع البيوت المحمية واالستزراع 

السمكي-دراسة تقييم الشركة 
والفحص النافي للجهالة 

السعودية
توسعة شركة قائمة إلنتاج الخضر بنظام البيوت المحمية 

واالستزراع السمكي بطاقة 2,400 طن أسماك سنويًا في 
أحواض بمنطقة الخرج.

مشروع انتاج الدجاج الالحم – دراسة 5
انشاء مشروع متكامل إلنتاج الدجاج الالحم بطاقة 6.4 الكويتالتقييم والفحص النافي للجهالة 

مليون طائر في السنة. 

مشروع تسويق الفواكه والخضر في 6
انشاء منصة في دبي لتسويق منتجات شركات الهيئة في اإلماراتدبي

تونس، المغرب والسودان من الفواكه والخضر.

إقامة مشاريع نموذجية بالتعاون مع مركز خدمات اإلمارات مشروع الدجاج البياض في أبوظبي7
المزارعين بأبوظبي.

الرقم
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مشروعات في مرحلة تقييم دراسة الجدوى:
تقــوم الهيئــة بتقييــم دراســات جــدوى المشــروعات المقدمــة مــن قبــل المروجيــن أو الشــركات القائمــة بغــرض • 

دراســة المســاهمة فيهــا. وفــي هــذا المجــال قيمــت الهيئــة خــالل عــام 2019 دراســات لعــدد )41( مشــروعا 
المبينــة فــي جــدول )7(.

جدول )6( مشروعات في مرحلة إعداد الدراسات

الهدف من المشروعالدولةالمشروعالرقم
إقامة مشروع إلنتاج لحوم الدواجن في منطقة حائلالسعوديةمشروع إنتاج لحوم الدواجن 1

للتســمين إلنتــاج السعوديةمشروع انشاء مسالخ وتسمين الماشية2 الماشــية  للماشــية وتربيــة  إقامــة مســالخ 
اللحــوم الحمــراء بطاقــة ســنوية 18 ألــف رأس بقــر.

إنتاج بيض مائدة بطاقة 200 مليون بيضة سنويًا.السعوديةمشروع إنتاج بيض المائدة بالقصيم3

والقــاروص السعوديةمشروع استزراع األسماك في احواض 4 والســبيطي  الهامــور  الســتزراع  مشــروع  انشــاء 
العربــي. الروبيــان  شــركة  أرض  علــى 

السعوديةالمشروع المتكامل إلنتاج الدواجن5
إنشــاء مزرعــة إلنتــاج الدواجــن بطاقــة 20 مليــون طائر/عــام 
علــى مســاحة 2000 هكتــار ومصنــع أعــالف بطاقــة 20 طــن/ 

ســاعة ومجــزر بطاقــة 10,000 طائــر/ ســاعة.
تربية أمهات الدجاج الالحم إلنتاج كتاكيت بعمر يوم.  السعوديةمشروع أمهات دجاج الحم وفقاسة6

السعوديةمشروع الزراعة المائية بالبرة7
إنتــاج الخضــروات علــى مســاحة 20 هكتــار فــي بيــوت محميــة 
بالبــرة  الهايدروبونيــك  المائيــة  الزراعــة  بنظــام  بوليكربونيــت 

-محافظــة حريمــالء.

إنتاج وتصنيع التمور بالتقانات الحديثة )التمور المعبأة السعوديةمشروع الصناعات التحويلية للتمور8
ودبس التمور والتمريات(.

إقامة مشروع انتاج وتصنيع التمور بمكة بطاقة 20 ألف السعوديةمشروع تصنيع التمور بمكة9
طن.

إنتاج الخضروات بنظام الزراعة المائية )الهايدروبونك( اإلماراتمشروع الزراعة المائية في دبي10
وتسويق المنتجات عن طريق موقع الكتروني.

الهدف من المشروعالدولةالمشروع

إنتاج وتسويق الدجاج الالحم بإمارة أبو ظبي بالتعاون مع اإلمارات مشروع إنتاج الدجاج الالحم في أبوظبي8
مركز خدمات المزارعين بأبوظبي وشركة الروضة.

إنشاء صوامع الغالل في كل من سنار والقضارف والنيل السودانمشروع إنشاء صوامع الغالل9
األبيض.

استصالح 20 ألف فدان في منطقة غرب المنيا إلنتاج بنجر مصرالمشروع الزراعي بمنطقة غرب المنيا10
السكر والمحاصيل واألعالف والفواكه.

11
مشروع توسعة شركة انتاج اللقاحات 

البيطرية -إعداد الفحص النافي للجهالة 
وتقييم الشركة.

زيادة الطاقة اإلنتاجية لشركة قائمة متخصصة في مجال مصر
إنتاج األمصال واللقاحات البيطرية.

12
مشروع توسعة شركة إنتاج دجاج الحم 
-إعداد الفحص النافي للجهالة وتقييم 

الشركة 
البحرين

إنشاء مزارع للدجاج الالحم بطاقة 5.4 مليون طائر في 
السنة إلكمال حلقات انتاج شركة بحرينية إلنتاج لحوم 

الدواجن.

زراعة الحبوب واألعالف على مساحة 5 ألف هكتار في الجزائرالمشروع الزراعي -السنابل العربية13
والية تيارت.

انتاج وتصنيع األلبان بطاقة 5 ألف راس أبقار.المغربمشروع انتاج وتصنيع األلبان14

سلطنة عمانمشروع اللقاحات واألمصال البيطرية15
إنتاج اللقاحات لألمراض الحيوانية الشائعة في المنطقة 

بهدف المساهمة في حل مشاكل االعتماد على استيراد 
اللقاحات وسد حاجة السوق.

الرقم
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الهدف من المشروعالدولةالمشروعالرقم

مشروع الزراعة المائية والبيوت المحمية 11
إنتاج الخضر بنظام الهايدروبونك بطاقة 6 طن/اليوم وإنتاج اإلماراتبالشارقة

الفطر بطاقة 7 طن/اليوم.

مشروع توسعة شركة تعبئة المواد 12
توسعة طاقة الشركة وانتاج عصائر طبيعة وصحية ذات اإلماراتالغذائية في عجمان

قيمة وجودة عالية بطاقة 10 ألف عبوة في اليوم.

اإلماراتصندوق الصادرات الزراعية13

انشاء صندوق استثماري لتطوير الصادرات الزراعية عبر 
الدخول في شركات قائمة ومشروعات جديدة متخصصة 

في تصدير المنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون، التمور، اللوز، 
أسماك التونة.

مشروع انتاج الحليب وتصنيع االلبان 14
إنتاج  الحليب وتصنيع األلبان والعصائر بطاقة 36 ألف طن العراقوالعصائر في اربيل

من الحليب في السنة.

15
مشروع توسعة مزرعة لتربية أبقار 

الحليب وتسمين العجول وإنتاج 
االعالف

تربية 300 بقرة وإنتاج 10000 رأس عجول في السنة.العراق

إنتاج بيض المائدة بطاقة 100 ألف طائر.العراقمشروع إنتاج بيض المائدة باألنبار16

مشروع صندوق استثماري في 17
يهدف الصندوق إلى االستثمار في القطاعات الزراعية السودانالقطاعات الزراعية

المختلفة في السودان.

مشروع إنتاج المحاصيل بالتعاقد مع 18
توسيع نشاط التمويل األصغر من خالل التعاقد مع صغار السودانالمزارعين

المزارعين إلنتاج المحاصيل التي تحتاجها شركات الهيئة.

زراعة مساحة 3000 فدان قصب إلنتاج 135 ألف طن السودانمشروع إنتاج قصب السكر بوادي كيا 19
وانشاء عدد 2 مصانع سكر في جنوب دارفور.

إنشاء محجر بيطري بطاقة مليون رأس ضأن وماعز و56 السودانمشروع محجر صحي بيطري أمبدة20
ألف رأس أبقار بغرض الصادر

مشروع الفول السوداني من الحقل إلى 21
إنشاء أربعة مخازن في عدة واليات لجمع الفول السوداني السودانالمستهلك

للصادر.
توسعة طاقة إنتاج شركة رائدة في تصنيع ألبان في مصر.مصرمشروع توسعة شركة تصنيع ألبان22

زيادة طاقة إنتاج شركة رائدة في تصنيع األجبان إلى 53 مصرمشروع توسعة شركة تصنيع أجبان23
ألف طن في السنة.

انتاج وتصنيع األلبان في مصر.مصرمشروع انشاء مزرعة إلنتاج األلبان24

مشروع تحديث وتوسعة شركة استزراع 25
البحرينأسماك 

توسعة طاقة شركة قائمة الستزراع اسماك الدنيس 
والقاروص والباراموندي بطاقة 200 طن/ سنة في مملكة 

.RAS البحرين بنظام

انتاج اسماك السلمون بطاقة 10 ألف طن بنظام البحرينمشروع انتاج السلمون 26
االحواض المغلقة.

مشروع توسعة شركة انتاج بيض 27
البحرينالمائدة 

توسعة طاقة إنتاج شركة رائدة في انتاج بيض المائدة 
بالبحرين ورفع طاقة اإلنتاج إلى 142 مليون بيضة في 

السنة.
إنتاج الزيتون على مساحة 1000 هكتارالجزائرمشروع إنتاج الزيتون بورقلة28

مشروع انتاج الحبوب واألعالف في 29
إنتاج الحبوب )قمح، ذرة( واألعالف على مساحة 7000 الجزائرالجمهورية الجزائرية

هكتار في منطقة تيميمون.

إنتاج الزيتون عالي الكثافة على مساحة 200 هكتار في المغربمشروع إنتاج زيت الزيتون بالمغرب30
منطقة سيدي قاسم والفقيه بن صالح.

مشروع إنتاج وتسويق الفواكه الحمراء 31
إنتاج الفواكه الحمراء واألفوكادو على مساحة 900 هكتار المغرببالمغرب

في منطقة القنيطرة.
إنتاج أسماك البلطي بطاقة 30 ألف طن/ سنة.األردنمشروع استزراع األسماك بوادي األردن32
انشاء مزرعة تربية أسماك من نوع دينيس وهامور.األردنمشروع مزرعة أسماك بحرية 33
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الهدف من المشروعالدولةالمشروعالرقم
تسويق المنتجات البستانية في األردن.األردنمشروع شركة تسويق منتجات بستانية. 34

مشروع توسعة شركة انتاج حليب 35
انشاء وحدة خاصة بالشركة إلنتاج الحليب بهدف توفير تونسالبودرة

مدخالت انتاج بنحو 30 % من طاقة تصنيع حليب البودرة.

إنتاج وتصنيع اللحوم الحمراء بطاقة 456 رأس/ يوم في تونسمشروع إنتاج اللحوم الحمراء بالمهدية36
منطقة المهدية.

تونسمشروع منصة تسويق المنتجات الزراعية37
إقامة منصة متكاملة بمنطقة سيدي بوزيد لتسويق 
وتصنيع المنتجات الزراعية بهدف ربط اإلنتاج الزراعي 

بالتسويق والتصنيع.

مشروع تطوير شركة انتاج االلبان 38
فلسطين والخضراوات وتعبئة وتغليف التمور 

توسعة شركة قائمة بإضافة مصنع إلنتاج االلبان ومصنع 
إلنتاج الخضر المفرزة ومصنع لتعبئة وتغليف التمور، 

ومصنع لتعبئة زيت الزيتون.

مشروع الخدمات اللوجستية المتكاملة 39
سلطنة عمانللغذاء

إقامة شركة خدمات لوجستية غذائية متكاملة لدمج 
األنشطة اللوجستية لجميع شركات الشركة العمانية 

لالستثمار الغذائي القابضة وتقديم دعم لوجستي 
للشركات العمانية.

انتاج وتصنيع وتسويق الفواكه والخضر بطاقة 265 ألف سلطنة عمانمشروع تسويق الخضر والفاكهة40
طن في السنة.

انشاء حاضنات لتطوير األفكار الغذائية المبتكرة بقصد سلطنة عمانمشروع مجمع التصنيع واالبتكار41
تعظيم مشاركة رواد األعمال في الصناعات الغذائية.

جدول)7( مشروعات في مرحلة تقييم دراسة الجدوى

جدول )8( االستشارات والدعم الفني

تقديم االستشارات والدعم الفني:
يتــم تقديــم االستشــارات والدعــم الفنــي لشــركات الهيئــة القائمــة أو لجهــات خارجيــة وتتمثــل هــذه االستشــارات • 

فــي متابعــة تنفيــذ المشــروعات أو إعــداد أو تقييــم دراســات أو تقييــم شــركات حيــث بلــغ عــدد االستشــارات )7( 
لشــركات الهيئــة كمــا هــو موضــح فــي جــدول )8(.

طبيعة الدعم الفنيالجهة المستفيدةالدولةالمشروعالرقم

1
مشروع توسعة 

شركة استزراع اسماك 
بالمنستير

صندوق تونس لتربية تونس
األسماك

تقييم دراسة جدوى مشروع توسعة شركة استزراع اسماك 
بغرض اتخاذ قرار مساهمة الصندوق في المشروع.

2
مشروع توسعة شركة 
تصنيع وتعبئة منتجات 

بحرية بسوسة
صندوق تونس لتربية تونس

األسماك

تقييم دراسة جدوى مشروع توسعة شركة تصنيع وتعبئة 
منتجات بحرية بغرض اتخاذ قرار مساهمة الصندوق في 

المشروع.

3
مشروع إعادة تأهيل 

مصنع النشا والجلكوز 
)إعداد دراسة هندسية(

الشركة العربية لإلنتاج السودان
والتصنيع الزراعي

إعادة تأهيل وتشغيل وحدة النشا والجلكوز التابعة للشركة 
العربية لإلنتاج الزراعي ومن ثم جذب المستثمرين.

4
مشروع إعادة تأهيل 

وحدة األلبان في الباقير 
)إعداد دراسة هندسية( 

الشركة العربية لإلنتاج السودان
والتصنيع الزراعي

إعادة تأهيل وحدة األلبان التابعة للشركة العربية لإلنتاج 
والتصنيع الزراعي ومن ثم جذب المستثمرين إلعادة 

تشغيل الوحدة.

5
مشروع الدواجن 

المتكامل بموريتانيا 
-المرحلة األولى

الشركة العربية الموريتانية موريتانيا
للدواجن

دراسة جدوى تنفيذ المرحلة األولى من المشروع والتي 
تتمثل في انتاج الدجاج الالحم من خالل شراء بيض التفريخ 

وأعالف. 

مشروع اللحوم الحمراء 6
تقييم مخطط األعمال الذي تم اعداده من قبل إدارة الشركة العربية للحومموريتانيابموريتانيا 

الشركة 

المشروع الزراعي بدار 7
الشركة العربية للخدمات موريتانياالبركة 

الزراعية

اإلشراف على إعداد دراسة جدوى توسعة الشركة 
الستغالل مساحة 3200 هكتار إلنتاج الخضر والفواكه 

والحبوب.
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ثالًثا: نشاط التخطيط االستراتيجي والتطوير

يتلخص نشاط إدارة التخطيط االستراتيجي والتطوير خالل عام 2019 في االتي:

التخطيط االستراتيجي ومتابعة األداء

أجــل . 1 2024، مــن   – 2020 للهيئــة  الزراعــي  PWC لوضــع اســتراتيجية االســتثمار  التعاقــد مــع شــركة عالميــة  تــم 
التالــي: تــم  العائــد علــى االســتثمار، وعليــه  للهيئــة، ورفــع  المســاهمة فــي تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية 

اعتماد استراتيجية الهيئة لالستثمار الزراعي من قبل مجلس االدارة.• 
ــر االســتثمار الزراعــي •  البــدء بتنفيــذ االســتراتيجية مــن خــالل البــدء بتقييــم المشــروعات قيــد التنفيــذ وفقــًا لمعايي

الجديــدة.
دراسة وتقييم وضع شركات الهيئة الحالية ومدى إمكانية تصفية الشركات متوقفة النشاط.• 
تطوير آلية التخارج من الشركات.• 
تنفيذ خطط التحول للشركات المتعثرة.• 

2.    تطوير أطر الحوكمة المؤسسية لتطبيق ومتابعة الخطة اإلستراتيجية من خالل إنشاء الفرق التالية:

)SMO( أواًل: مكتب إدارة اإلستراتيجية
يقــوم مكتــب إدارة االســتراتيجية بمتابعــة إجــراءات الحوكمــة الالزمــة لتنفيــذ الخطــة االســتراتيجية، والتأكــد 
إلــى  الخطــة، باإلضافــة  المتضمنــة فــي  البرامــج والمشــروعات  الهيئــة تســتثمر فــي مجموعــة  مــن أن 

التدقيــق علــى عمليــات وإجــراءات اســتثمارات الهيئــة.
)PMO( ثانيًا: مكتب إدارة المشروعات

يقــوم مكتــب إدارة المشــروعات باإلشــراف علــى تقــدم المشــروعات تحــت التأســيس أو االنشــاء، ومتابعــة 
أداء الشــركات القائمــة وخطــط تطويرهــا، ومعالجــة الشــركات المتوقفــة عــن العمــل، باإلضافــة إلــى إصــدار 

التقاريــر الالزمــة إلدارة الهيئــة.
)Exit Taskforce( ثالثًا: فريق التخارج

يكــون فريــق التخــارج مســئواًل عــن مراجعــة الشــركات المتعثــرة الموصــي بالتخــارج منهــا أو تســييلها وتنفيــذ 
التوصيــات النهائيــة بشــأنها، وتقديــم توصيــات البيــع والتصفيــة للشــركات القائمــة وفقــًا لسياســة الهيئــة 

االســتثمارية المعتمــدة.

التطوير المؤسسي:

ــزو 9001 لعــام 2015 . 1 تــم البــدء بإنشــاء نظــام إلدارة الجــودة فــي الهيئــة وفقــًا لمتطلبــات المواصفــة الدوليــة اآلي
حيــث تــم تنفيــذ تحليــل للفجــوات وتحديــد اإلجــراءات الواجــب تنفيذهــا لتغطيــة متطلبــات المواصفــة. كمــا تــم حصــر 
عمليــات الهيئــة واالجــراءات المرتبطــة بــكل عمليــة وفقــًا للهيــكل التنظيمــي المعتمــد، وتــم وضــع خطــة عمــل إلعداد 
السياســات واإلجــراءات واألدلــة والنمــاذج الالزمــة والبــدء بالتنفيــذ تمهيــدا لتقــدم الهيئــة للحصــول علــى شــهادة 

اآليــزو 9001 مــن جهــة منــح شــهادات معتمــدة خــالل عــام 2020.
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فــي مجــال التميــز المؤسســي وتحقيــق معاييــر التميــز ونشــر هــذه الثقافــة فــي الهيئــة، تــم تشــكيل فريــق التميــز . 2
ــز المؤسســي وتــم وضــع  ــر التمي المؤسســي والــذي يتضمــن عــدة فــرق فرعيــة للعمــل علــى تلبيــة متطلبــات معايي
خطــط عمــل لهــذه الفــرق والبــدء بالتنفيــذ. كمــا تــم االنتهــاء مــن إعــداد تقاريــر التقــدم لجائــزة التميــز الحكومــي العربــي 
التــي أطلقتهــا المنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة بالتعــاون مــع مجلــس الــوزراء فــي حكومــة دولــة اإلمــارات  العربيــة 
المتحــدة حيــث تنــوي الهيئــة التقــدم لجائــزة افضــل مشــروع عربــي لتنميــة المجتمــع مــن خــالل مشــروع دعــم صغــار 
المزارعيــن والمنتجيــن الــذي اطلقتــه الهيئــة وكانــت بدايتــه فــي عــام 2006 ومــازال مســتمرا إلــى اآلن، إضافــة إلــى 
التقــدم لجائــزة افضــل مديــر عــام لهيئــة او مؤسســة عربيــة وأفضــل موظــف حكومــي عربــي ضمــن فئــة الجوائــز 

الفرديــة. 

أهم محاور التطوير المؤسسي التي تم البدء بتنفيذها عام 2019 وسيتم العمل على استكمالها عام 2020:. 3

اوال: 
تحسين وتطوير إطار الحوكمة الموجود في الهيئة.

ثانيًا: 
تطويــر نظــام إدارة المخاطــر يتــم مــن خاللــه تنظيــم الممارســات التــي تنفــذ فــي الهيئــة لتقييــم المخاطــر 

فــي كافــة المجــاالت ســواء الماليــة او التشــغيلية.
ثالثًا: 

تحسين وتطوير آليات معالجة الشكاوى واالقتراحات وتطوير إطار مطور لتنظيم هذه العمليات.
رابعًا: 

تطوير نظام إدارة المعرفة في الهيئة واستحداث آليات جديدة لتعزيز النظام في الهيئة.
خامسًا: 

وضع إطار لتنظيم عمليات االبتكار واإلبداع في الهيئة.
سادسًا: 

وضع خطة للمقارنات المعيارية مع افضل الممارسات للتنفيذ للفترة من 2019 - 2020.
سابعًا: 

العمــل علــى إطــالق خارطــة الطريــق للهيئــة لالعــوام الخمســين القادمــة ضمــن مهــام فريــق استشــراف 
المســتقبل الــذي تــم تشــكيله فــي الهيئــة فــي فبرايــر 2019.  
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رابًعا: نشاط االتصال المؤسسي واإلعالم

يعتمــد االتصــال المؤسســي واإلعــالم فــي الهيئــة العربيــة علــى خطــة اســتراتيجية تقــوم علــى بنــاء برامــج اتصــال مؤسســي 
مؤثــرة وفعالــة تدعــم رؤيــة الهيئــة وتبنــي التطويــر المســتمر واالبتــكار فــي المفاهيــم والوســائل والتطبيقــات مــع توفيــر 

الدعــم الكامــل لألولويــات والتوجهــات االســتراتيجية للهيئــة. 

وقــد عملــت الهيئــة عبــر نشــاط االتصــال المؤسســي واإلعــالم بــاإلدارة المبتكــرة والفعالــة علــى مختلــف المنصــات 
االتصاليــة للهيئــة عــن طريــق تنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج واألنشــطة التــي ُتعنــى بتعزيــز عالقاتهــا بالجهــات الحكوميــة 
والمنظمــات العربيــة والعالميــة والمســتثمرين ورجــال األعمــال والجهــات المعنيــة بالعمــل واالســتثمار فــي القطــاع الزراعي 
وذلــك لتوســيع شــبكة عالقاتهــا وتســجيلها حضــوًرا بــارًزا فــي المعــارض والمؤتمــرات والمحافــل الدوليــة المتخصصــة 
ــا،  ــا وعالمًي ــا وإقليمًي بمواضيــع األمــن الغذائــي واالســتثمار فــي القطــاع الزراعــي. وســعًيا مــن الهيئــة لتطويــر دورهــا عربًي
والترويــج لمشــاريعها الزراعيــة وأنشــطتها التنمويــة وبنــاء نظــام متــوازن إلدارة العالقــات اإلعالميــة اإلقليميــة والدوليــة 
ــاء  وذلــك بتنفيــذ خطــة إعالميــة والتعــاون مــع المؤسســات اإلعالميــة المرئيــة والمقــروءة والمســموعة ووكاالت األنب
العربيــة والعالميــة، كمــا اعتمــدت الهيئــة اســتخدام أفضــل وســائل تقنيــة المعلومــات ووســائط االتصــال الحديثــة، المتمثلة 

ــالموقع اإللكترونــي الرســمي للهيئــة، وبرامــج التواصــل االجتماعــي، والرســائل الترويجيــة اإللكترونيــة.  بـ

نظمت الهيئة خالل عام 2019 عدًدا من األنشطة تمثلت في التالي ذكره:
1. الشــراكة الفاعلــة للهيئــة فــي عــدد مــن الفعاليــات العالميــة المتخصصــة فــي المجــال الزراعــي بهــدف التعريــف 
والترويــج لمشــاريع الهيئــة، وإبــرام شــراكات اســتراتيجية مــع الجهــات المختصــة بمجــال االســتثمار واالبتــكار الزراعــي، 

وتتمثــل مشــاركات عــام 2019 بمــا يأتــي:

 أ. ملتقــى االســتثمار الزراعــي والســمكي بمســقط / ســلطنة عمــان بتاريــخ 23 - 24 ينايــر 2019 وقــد جــاءت 
مشــاركة الهيئــة مــن خــالل ورقــة عمــل بعنــوان جهــود الهيئــة العربيــة لالســتثمار واالنمــاء الزراعــي فــي 
االســتثمار الزراعــي والســمكي بالوطــن العربــي الواقــع والــرؤى المســتقبلية قدمهــا ســعادة رئيــس الهيئــة.
 ب. تدشــين احتفــاالت أعيــاد الحصــاد لمشــروع دعــم وتحســين اإلنتــاج للنســاء المزارعــات فــي واليتــي 

جنــوب وشــمال كردفان-جمهوريــة الســودان يــوم 12 فبرايــر 2019.
 ج. معــرض Agra M.E. 2019، بإمــارة دبــي / بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بتاريــخ 07-05 مــارس 
2019، حيــث شــاركت الهيئــة كشــريك االســتثمار الحصــري، كمــا نظمــت الهيئــة جلســة حواريــة بعنــوان 
"لقــاء االســتثمار الزراعــي" وذلــك بهــدف اطــالع المشــاركين علــى المنــاخ االســتثماري فــي الــدول العربيــة 
ــة والفــرص االســتثمارية المتوفــرة لــدى الشــركات التــي تســاهم فيهــا.  ــة العربي ومشــاريع وانشــطة الهيئ
وتــم توقيــع مذكــرات تفاهــم وتعــاون مشــترك بيــن الهيئــة العربيــة وجهــات اســتثمارية خــالل المعــرض 
ــز األمــن الغذائــي فــي العالــم  وذلــك فــي إطــار تنســيق الجهــود المشــتركة التــي تبذلهــا الهيئــة فــي تعزي

ــي. العرب
 د. االحتفــال بتدشــين حصــاد 1000 فــدان قمــح فــي منطقــة ســرحان بواليــة الجزيــرة وذلــك يــوم 25 مــارس 

.2019
 هـــ. نظمــت الهيئــة العربيــة لالســتثمار واالنمــاء الزراعــي بالتعــاون مــع البرنامــج الوطنــي لتطويــر قطــاع 
الثــروة الســمكية والجمعيــة الســعودية لالســتزراع المائــي بالمملكــة العربيــة الســعودية، فعاليــة المنتــدى 
ــادرة "اســتثمر فــي الســعودية" وذلــك  االســتثماري الســعودي لالســتزراع المائــي الــذي انعقــد ضمــن مب

يــوم 8 إبريــل 2019 فــي إمــارة دبــي- بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
ــر 2019،   و. معــرض أجرينــا الشــرق األوســط 2019 بالقاهــرة / جمهوريــة مصــر العربيــة مــن 17 - 19 أكتوب
حيــث تميــزت مشــاركة الهيئــة بلقــاءات اســتثمارية فاعلــة مــع كبريــات الشــركات والمســتثمرين والمختصيــن 

فــي مجــال الدواجــن.
 ز. منتــدى ومعــرض ســيال الشــرق األوســط 2019 بإمــارة أبــو ظبــي / اإلمــارات العربيــة المتحــدة بتاريــخ  
ــة كشــريك االســتثمار الحصــري ونظمــت خــالل المعــرض لقــاء  9 - 11 ديســمبر2019، حيــث شــاركت الهيئ
الطاولــة المســتديرة ولقــاء شــركات الهيئــة الــدوري بمشــاركة نخبــة مــن كبــار الشــخصيات وصانعــي القــرار 
ومجموعــة مــن رجــال األعمــال والمســتثمرين والمتخصصيــن فــي المجــال الزراعــي مــن مختلــف الــدول 

ــة. ــة واألجنبي العربي
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2. نظمــت الهيئــة النســخة األولــى مــن حفــل الشــركاء االســتراتيجيين الداعميــن لمســيرتها مــن أصحــاب المعالــي الــوزراء 
بدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة وأصحــاب الســعادة ســفراء الــدول العربيــة ورؤســاء المنظمــات العربيــة والدوليــة 
وعــدد مــن مديــري الشــركات والبنــوك ووكاالت األنبــاء والمؤسســات اإلعالميــة يــوم 4 مــارس 2019 دبــي – 

دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة.

3. نظمــت الهيئــة حفــل التميــز الوظيفــي الرابــع 2019 الــذي اشــتمل علــى تكريــم المتميزيــن مــن منتســبي الهيئــة يــوم 
24 أكتوبــر 2019 بالخرطــوم / جمهوريــة الســودان.

4. الترويــج لمشــروعات الهيئــة وأنشــطتها مــن خــالل إعــداد التقريــر الســنوي وإخراجــه ونشــر المطبوعــات الخاصــة 
بالفــرص االســتثمارية والنشــرات اإلخباريــة والكتيبــات التعريفيــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة إلكترونيــًا.

5. الترويــج لشــركات الهيئــة وأنشــطتها بدولــة المقــر مــن خــالل حملــة إعالميــة تشــمل وســائل اإلعــالم المقــروءة 
والمســموعة. والمرئيــة 

6. االســتمرار فــي تطويــر الموقــع اإللكترونــي الرســمي للهيئــة، ليصبــح أكثــر تفاعــاًل ويتيــح الوصــول إلــى المعلومــة 
بســهولة، ويحتــوي الموقــع علــى كّل المعلومــات الالزمــة الســتثمارات الهيئــة وأنشــطتها، وبلــغ عــدد زائــري 

الموقــع اإللكترونــي لعــام 2019 نحــو177 ألــف زائــر.

7.االســتمرار فــي حملــة الحفــاظ علــى البيئــة وتحقيــق أهدافهــا المنشــودة باســتيعاب ثقافــة التقليــل مــن اســتخدام 
األوراق.



56 أنشطة الهيئة
خامًسا: النشـاط اإلداري 

االجتماعات:

نظم المعلومات:

مواصلــة لجهــود الهيئــة المســتمرة فــي تبنــي تطبيقــات نظــم المعلومــات التــي تســاهم فــي تطويــر األداء وتفعيلــه، تــم خــالل 
العــام 2019 تقديــم عــدد مــن اإلنجــازات فــي هــذا المجــال نوردهــا فيمــا يلــي:

  : )Agri 22( برنامج الخريطة االستثمارية ألنشطة الهيئة
برمجــة نظــام يقــوم بتوفيــر آليــه لتســهيل معرفــة اســتثمارات الهيئــة فــي الــدول العربيــة، والتوزيــع الجغرافــي 
المختصيــن  إلــى مســاعدة  باإلضافــة  الشــركات ومخرجاتهــا،  العربيــة، ووضــع  الــدول  فــي  الهيئــة  الســتثمارات 
العربيــة  الــدول  فــي  االســتثمارات  وضــع  معرفــة  علــى  القــرار  متخــذ  ومســاعدة  الهيئــة  ألنشــطة  للتســويق 
 )PWC( والمناطــق الجغرافيــة، كمــا يجــري العمــل علــى اإلصــدار الثانــي والخــاص بإضافــة مالحظــات االستشــاري

2020 - 2024 ومتابعــة تنفيذهــا. الزراعــي للهيئــة  لربــط اســتراتيجية االســتثمار 

نظام إدارة اجتماعات اإلدارة العليا إلكترونيًا: 
برمجــة نظــام إلدارة ومتابعــة اجتماعــات اإلدارة العليــا علــى مســتوى مجلــس المســاهمين ومجلــس اإلدارة 
واللجــان وأي اجتماعــات أخــرى يرغــب فــي إدراجهــا علــى النظــام، وقــد تــم ربــط القــرارات المتخــذة بقاعــدة بيانــات 
مركزيــة ألرشــيف القــرارات مــع إتاحــة خاصيــة Dashboard والتنبيــه عبــر البريــد االلكترونــي واســتخراج التقاريــر 

المختلفــة ومتابعــة عمليــة التنفيــذ.

 :)Chabot( نظام دردشة اعمال الهيئة
برمجة نظام لالستفادة من الرسائل النصية القصيرة ونوافذ الدردشة )WhatsApp( لتلقي الرسائل والرد عليها وتشمل 
اســتعالمات مــن كل قواعــد بيانــات الهيئــة )أرصــدة البنــوك، أربــاح الشــركات، الدخل من المحافظ، ارصــدة اإلجازات، تفاصيل 

المرتب، ... الخ(، كذلك االستعالم والبحث عن الملفات حسب الصالحيات الممنوحة لكل شخص.

مجلس المساهمين:
انعقــد االجتمــاع الثالــث واألربعــون لمجلــس مســاهمي الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعي في الكويــت -دولة 
الكويــت فــي 25 نيســان )أبريــل( 2019، وكان مــن أبــرز قراراتــه الموافقــة علــى برنامــج العمليــات االســتثمارية للهيئــة 

للعــام 2019 بمبلــغ )9.10( مليــون دينــار كويتــي يتــم الصــرف منــه وفــق موجهــات اســتراتيجية الهيئــة.

مجلس اإلدارة:
عقــد مجلــس إدارة الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي خمســة اجتماعــات خــالل الفتــرة مــن مــارس وحتــى 
ديســمبر 2019، ناقش خاللها عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة باالســتثمارات والمشــاريع الزراعية والجوانب 
اإلداريــة، وأصــدر )79( قــرارًا، مــن بينهــا قــرارات بالموافقــة علــى مســاهمة الهيئــة فــي عــدد مــن المشــاريع الهامــة مثــل 
، مشــروعي شــركة أوربيــس الزراعيــة إلنتــاج وتســويق الفواكــه وزيــت الزيتــون بالمملكــة المغربيــة، ومشــروع اللقاحــات 
البيطريــة بســلطنة ُعمــان،  والمســاهمة فــي زيــادة رأســمال مصنــع األلبــان )ريــادة( بجمهوريــة مصــر العربيــة ، والشــراكة 
مع الراجحي الدولية لالستثمار، والمساهمة في صندوق Globe Agricultural Development Fund، والموافقة 
علــى اســتخراج رخصــة إلنشــاء شــركة افتراضيــة لتقديــم حلــول زراعيــة ذكيــة متكاملة، وعلــى إعادة التوزيع االســتراتيجي 
لالســتثمارات الماليــة خــالل فتــرة الخمــس ســنوات القادمــة )2020 - 2024(، واإلشــادة بالنتائــج المتحققــة مــن البرامــج 
اإلنمائيــة ومطالبــة إدارة الهيئــة بتقديــم دراســة حــول توســعة وتطويــر نشــاط تمويــل صغــار المزارعيــن والمنتجيــن ، 
والموافقــة علــى إصــدار ضمــان شــركات لصالــح أحــد البنــوك لتوفيــر قــروض تشــغيلية لصالــح شــركات الهيئة، كمــا أصدر 

المجلــس قــرارات أخــرى متعلقــة بمتابعــة أوضــاع الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة.

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
ــة التدقيــق  ــة، لجن ــة االســتثمارات المالي ــة، لجن ــة التنفيذي عقــدت اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة، وهــي "اللجن
والمخاطــر"، عــدة اجتماعــات خــالل الفتــرة مــن يناير إلى ديســمبر 2019، ناقشــت فيها عــددًا من الموضوعات، ورفعت 

توصياتهــا لمجلــس اإلدارة التخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأنها
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نظام قياس ومتابعة المؤشرات االستراتيجية وأداء المشاريع )إنجاز(: 
تطويــر وتحديــث النظــام المطبــق حاليــًا والمختــص فــي إدارة اســتراتيجية الهيئــة ومــدي تطبيــق المعايير المخططة 

لها، قياس ومتابعة األهداف االســتراتيجية والمؤشــرات االســتراتيجية وأداء المشــاريع.

  :) FIREWALL (تحديث وإحالل أجهزة الجدار الناري لحماية الشبكة
أمــن  التكنولوجــي فــي مجــال  التطــور  الشــبكة بنظــام جديــد يواكــب  النــاري لحمايــة  الجــدار  احــالل نظــام  تــم 
المعلومــات االلكترونيــة، حيــث يعتبــر الجــدار النــاري بمثابــة الحصــن المنيــع الــذي يحمــي الشــبكة مــن االختراقــات 
ــر مرغــوب فيهــا وكذلــك المســاهمة فــي  ــة الغي ــة والرســائل االلكتروني والتخريــب والفيروســات والبرامــج الدودي

تطويــر واســتقرار الشــبكة االفتراضيــة بيــن المقــر الرئيــس والمكتــب اإلقليمــي. 

نظام هندسة العمليات :  
برمجــة نظــام لرســم العمليــات لتوضيــح مســارات االعمــال والخطــوات والمراحــل الخاصــة بالعمــل وتحديد مدخالت 
ومخرجــات كل عمليــة مــع ربــط العمليــات بمؤشــرات األداء، كذلــك تحديــد األشــخاص واإلدارات المتداخلــة فــي 

العمليــة ووظيفــة كل شــخص فــي العمليــة.

نظام إدارة المراسالت واالجتماعات والمهام )تراسل( : 
تطويــر نظــام إلدارة المراســالت الصــادرة والــواردة الكترونيــا وتوفيــر آليــات األرشــفة، الحفــظ، البحــث، االســتعراض، 
والمتابعــة وتــداول المراســالت فــي ســرية تامــة وبحســب الصالحيــات باإلضافــة إلــى ســرعة اســتعادة المعلومــات 

وتســهيل مشــاركتها بيــن المســتخدمين.

ــد االلكترونــي وشــراء شــهادة التصديــق لخــوادم النطــاق هــذا باإلضافــة إلــى  ــة بتحديــث خــوادم البري كمــا قامــت الهيئ
.)SAP ERP( الربــط اإللكترونــي بيــن أجهــزة الحضــور واالنصــراف مــع نظــام المــوارد البشــرية

نشاط الخدمات:

تواصلــت جهــود إدارة الهيئــة فــي زيــادة مــردود اســتثماراتها العقاريــة مــن خــالل تنفيــذ خطــط وبرامــج الصيانــة والتحديــث 
ــر مســتوي الخدمــات، وانشــاء مبانــي جديــدة وذلــك علــى  ــة البيئــة، وتطوي لألصــول والمبانــي القائمــة مــع مراعــاة حماي

النحــو االتــي:
متابعــة اعــداد التصاميــم ووثائــق العطــاء لمبنــي مكتــب الهيئــة اإلقليمــي بدبــي والــذي يتكــون مــن طابق ارضــي + )4( • 

طوابــق بمســاحة قدرهــا 2200 متــر مربــع للطابــق الواحد. 
تنفيذ مشروع منظومة التكييف المركزي بمبني المقر الرئيس للهيئة.• 
تــم اعــداد خطــة متكاملــة إلجــراءات االمــن والســالمة واالخــالء فــي حــاالت الطــوارئ لمبانــي الهيئــة، وذلــك علــي • 

حســب المعاييــر المعتمــدة فــي دولــة المقــر، وتعزيــز إجــراءات االمــن والســالمة مــن خــالل تركيــب منظومــة كاميــرات 
المراقبــة فــي محيــط بــرج رئاســة الهيئــة والمقــر الســكني.

فــي إطــار حمايــة البيئــة وتوفيــر الطاقــة واالنبعاثــات الحراريــة، تــم اســتبدال نوعيــة االنــارة فــي بــرج رئاســة الهيئــة بلمبــات • 
LED والتــي تعتبــر مــن الحلــول الذكيــة فــي توفيــر الطاقــة بوســيلة صديقــة للبيئــة وذات كفــاءة عالية، كما تم اســتبدال 

منظومــة التكييــف المركــزي ليعمــل بواســطة غــاز الفريــون A 134 بــداًل مــن الغازات المحظــورة عالميًا.
االســتمرار فــي تقديــم الدعــم الفنــي والهندســي لشــركات الهيئــة باإلضافــة الــي المشــاركة فــي أعــداد المخططــات • 

والرســومات واألشــراف علــى تنفيــذ اعمــال العديــد مــن المشــروعات وتقديــم الخدمــات المتعلقــة بالصيانة الفنيــة ُبناًء 
علــى طلــب الشــركات التابعــة إلدارة الهيئــة، مثــل:

شركة انتاج الدجاج 
العربي

مشروع الباقير 
للحوم الحمراء

الشركة العربية 
للزراعة بالنيل األزرق 

)اقدي(

الشركة العربية 
للزيوت

وحدة النشا 
والجلكوز



58 الزيارات، واللقاءات، والفعاليات

الزيارات:
تعمــل الهيئــة علــى تقويــة أواصــر التعــاون مــع الــدول األعضــاء والمؤسســات الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة 
ــارات واللقــاءات والفعاليــات المرتبطــة بالمجــال الزراعــي، وقــد قامــت الهيئــة خــالل عــام  الشــبيهة مــن خــالل الزي
2019 بمجموعــة مــن اللقــاءات مــع عــدد مــن المســؤولين بالمؤسســات الرســمية للتنســيق معهــم؛ إلقامــه 
مشــاريع اســتثمارية جديــدة واســتحداث برامــج تخــدم التنميــة الزراعيــة وبحــث ســبل تذليــل المعوقــات التــي تواجــه 
مشــاريع الهيئــة، كمــا قامــت الهيئــة بالعديــد مــن الزيــارات الميدانيــة  لشــركاتها القائمــة بغــرض الوقــوف علــى تطــور 
أدائهــا اإلنتاجــي والمالــي والتســويقي والتفكيــر بطــرق الدعــم الفنــي الــالزم للنهــوض بأدائهــا، وقــد شــاركت الهيئــة 
فــي العديــد مــن الفعاليــات كالملتقيــات والنــدوات العلميــة والمعــارض التقنيــة الزراعيــة  وفــي مــا يلــي جانــب مــن 

تلــك الفعاليــات:

سمو الشيخ/ حمدان بن راشد آل مكتوم : 
نائب حاكم دبي وزير المالية يستقبل رئيس 

وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العربية لالستثمار 
واإلنماء الزراعي في قصر سموه في زعبيل، 

األحد الموافق 15 ديسمبر 2019 دبي - دولة 
اإلمارات العربية المتحدة.

زيارة معالي الدكتور/ عبد الله حمدوك : 
رئيس مجلس الوزراء يوم 29 اغسطس 2019 

زيارة الفريق أول/ ركن عبد الفتاح البرهان : الخرطوم - جمهورية السودان.
رئيس مجلس السيادة االنتقالي يوم 3 سبتمبر 

2019.الخرطوم - جمهورية السودان.
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زيارة معالي السفير/ عمر بشير 
مانيس : وزير شئون مجلس 
الوزراء يوم 3 أكتوبر 2019 

الخرطوم - جمهورية السودان.

زيارة مزارعي قرية ام الجمال/ 
محافظة المفرق في البادية 
الشمالية بالمملكة األردنية 

الهاشمية، يوم 7 يناير 2019 
المملكة األردنية الهاشمية.

زيارة مصانع التلفيف 
واإلنتاج الزراعي في مدينة 

أكادير بالمملكة المغربية 
على هامش الندوة الخاصة 

بجوائز تروفيل العاشر يوم 
10 يناير 2019. المملكة 

المغربية.

زيارة معـالي الدكتور/ إبراهيم أحمد 
البدوي : وزير المالية والتخطيط 

االقتصادي يوم 25 نوفمبر 2019 
الخرطوم - جمهورية السودان.

زيارة معالي السفيرة/ أسماء محمد 
عبدالله : وزيرة الخارجية يوم 25 

نوفمبر 2019 الخرطوم - جمهورية 
السودان.
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زيارة سعادة/ سمير ماجول : رئيس 
االتحاد التونسي للصناعة والتجارة 

والصناعات التقليدية )األعراف( يوم 
18 يناير 2019 الجمهورية التونسية. زيارة معرض أليوتيس للصيد 

البحري والمنظم تحت الرعاية 
السامية لصاحب الجاللة الملك 
محمد السادس-يوم 20 فبراير 

2019 المملكة المغربية.

زيارة شركة أقروزيتاكس 
احدى شركات الهيئة 

العربية في منطقة 
صفاقس يوم 17 يناير 

2019 الجمهورية التونسية.

زيارة شركة المرجى لتربية الماشية 
وتنمية الزراعة احدى شركات الهيئة 
العربية في منطقة بوسالم يوم 16 

يناير 2019 الجمهورية التونسية.
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جولة تفقدية لمشاريع وشركات الهيئة بالسودان، 
الشركة العربية لألدوية المحدودة. الخرطوم 

جمهورية السودان 31 أغسطس 2019.

زيارة السيد/ أحمد أوعياش : رئيس 
الكونفدرالية المغربية للفالحة 
والتنمية القروية يوم 25 فبراير 

2019 المملكة المغربية.

زيارة السيد/ صالح 
الدين مزوار : رئيس 

االتحاد الوطني 
للمقاولين بالمغرب 

)الغرف التجارية 
وأصحاب المشاريع( 

يوم 25 فبراير 2019 
المملكة المغربية.

جولة تفقدية لمشاريع 
وشركات الهيئة بالسودان، 

مشروعات شركة إنتاج 
وتصنيع الدجاج العربي. 

الخرطوم جمهورية السودان 
31 أغسطس 2019.
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زيارة معالي/ لينا الشيخ محجوب : 
وزير العمل والتنمية البشرية يوم 3 
أكتوبر 2019 الخرطوم - جمهورية 

السودان.

جولة تفقدية لمشاريع وشركات 
الهيئة بالسودان، الشركة 

المتميزة إلنتاج الخضر والمحاصيل 
الزراعية. الخرطوم - جمهورية 

السودان 1 سبتمبر 2019.

زيارة معالي/ عيسى عثمان 
شريف : وزير الزراعة والموارد 
الطبيعية يوم 3 أكتوبر 2019 
الخرطوم - جمهورية السودان.

زيارة معالي األستاذ/ 
مدني عباس مدني : وزير 

 الصناعة والتجارة يوم 
3 سبتمبر 2019 

الخرطوم - جمهورية 
السودان.

جولة تفقدية لمشاريع وشركات 
الهيئة بالسودان، مشاريع شركة 

الباقير للحوم الحمراء. الخرطوم - 
جمهورية السودان 1 سبتمبر 2019.
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زيارة معالي/ مصطفى يوسف 
حولي : وزير الدولة بوزارة 

المالية يوم 27 مارس 2019 
الخرطوم - جمهورية السودان.

زيارة ميدانية لمزارع الشركات التي تساهم فيها 
الهيئة شركة اوربيس GREEN OLIVE وشركة 

اوربيس BERRIES. يوم 9 أكتوبر 2019 
منطقة سيدي قاسم بجهة مكناس-المملكة 

المغربية.

زيارة ميدانية إلى مشروع 
للخدمات الزراعية بمنطقة 

غرب ام درمان يوم 28 
نوفمبر 2019 الخرطوم - 

جمهورية السودان

زيارة معالي الدكتور/ الدرديري محمد 
أحمد : وزير الخارجية يوم 27 مارس 

2019 الخرطوم - جمهورية السودان.

زيارة األستاذ/ عبدالماجد خوجلي 
محمد أحمد : مدير عام البنك 
الزراعي السوداني، االثنين 23 

ديسمبر2019 الخرطوم - جمهورية 
السودان

زيارة معالي الدكتور/ علم الدين عبد الله أبشر 
عبد الله : وزير الثروة الحيوانية يوم 24 أكتوبر 

2019 الخرطوم - جمهورية السودان.
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اللقاءات:
تســعى الهيئــة منــذ تأسيســها فــي عــام 1976 إلــى الحفــاظ علــى أواصــر التعاون مع الجهات الدبلوماســية 
والمنظمــات والمراكــز البحثيــة العربيــة والعالميــة؛ لدعــم أنشــطتها االســتثمارية والتنمويــة الخاصــة بتعزيــز 
ــر التواصــل واللقــاءات المســتمرة مــع هــذه الجهــات، فقــد تمــت خــالل عــام  ــي عب األمــن الغذائــي العرب

2019 اللقــاءات اآلتيــة:

لقاء معالي/ سمير الطيب : وزير الفالحة والموارد المائية 
والصيد البحري يوم 16 يناير 2019 تونس - الجمهورية التونسية.

لقاء معالي الدكتور/ سيدي ولد التاه : مدير عام المصرف العربي 
للتنمية االقتصادية في افريقيا، يوم 11 فبراير 2019 بمقر الهيئة 

بالخرطوم - جمهورية السودان.

لقاء السيدة/ نائلة القونجي : رئيسة المنطقة الصناعية بالفجة 
والية منوبة يوم 18 يناير 2019 الجمهورية التونسية.

لقاء معالي/ زياد العذاري : وزير التنمية والتعاون الدولي  يوم 
16 يناير 2019 الجمهورية التونسية.
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لقاء الشيخ الدكتور/ ماجد بن سلطان القاسمي : وكيل الوزارة 
المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالوكالة بمعرض AgraMe يوم 

7 مارس 2019 دبي - دولة اإلمارات العربية المتحدة.

لقاء معالي الدكتور/ أبوبكر المبروك المنصورى : وزير الزراعة 
والثروة الحيوانية والبحرية المفوض بدولة ليبيا يوم 28 أبريل 2019، 

بالمكتب اإلقليمي للهيئة دبي - دولة االمارات العربية المتحدة.

زيارة معالي الدكتور/ ثاني الزيودي : وزير التغير المناخي والبيئة لجناح 
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي بمعرض AgraMe يوم 6 

مارس 2019 دبي - دولة اإلمارات العربية المتحدة.

لقاء سعادة الفريق أول/ ركن يحي محمد خير : وإلى والية النيل 
األزرق يوم 28 مارس 2019، بمقر الهيئة بالخرطوم - جمهورية 

السودان.

لقاء معالي الدكتور/ عز الدين أبوستيت : وزير الزراعة واستصالح 
األراضي خالل الفترة 8 – 11 سبتمبر 2019. القاهرة - جمهورية 

مصر العربية.

لقاء وفد المنظمة العالمية لصحة الحيوان يوم 29 
أكتوبر 2019 دبي - دولة االمارات العربية المتحدة.
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لقاء معالي الشيخ/ سلمان بن خليفة ال خليفة : وزير المالية 
 واالقتصاد الوطني مملكة البحرين يوم 15 أكتوبر 2019 

المنامة - مملكة البحرين.

لقاء كل من سعادة األستاذ/ الهاشمي العجيلي : سفير الجمهورية 
التونسية وسعادة األستاذ/ ماهر زغوان : قنصل السفارة يوم 24 

نوفمبر 2019 الخرطوم - جمهورية السودان.

لقاء معالي الدكتورة/ منى محرز : نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة 
الحيوانية والسمكية خالل الفترة 8 – 11 سبتمبر 2019. القاهرة - 

جمهورية مصر العربية.
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لقاء سعادة األستاذ/ الحسين سيدي عبد الله الديه : سفير 
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية يوم 27 نوفمبر 2019 

الخرطوم - جمهورية السودان.

لقاء معالي االستاذ/ عيسى عثمان شريف : وزير الزراعة والموارد 
الطبيعية يوم 25 ديسمبر 2019 الخرطوم - جمهورية السودان.

لقاء سعادة األستاذة/ سلمى قدوري جابر : القائم باألعمال  
سفارة جمهورية العراق يوم 24 ديسمبر 2019 الخرطوم - 

جمهورية السودان.
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األنشطة والمشاركات:
يعــّد تنظيــم الهيئــة ومشــاركتها فــي الفعاليــات مــن نــدوات وملتقيــات ومؤتمــرات مــن األنشــطة المهمــة التــي 
تقــوم بهــا ســنوًيا وتقــوم الهيئــة بالترويــج لمجــال عملهــا مــن خــالل هــذه الفعاليــات واســتقطاب كل المهتميــن 
فــي هــذا المجــال والعامليــن بــه مــن القطاعيــن العــام والخــاص فقــد شــاركت الهيئــة خــالل عــام 2019 فــي 

الفعاليــات اآلتيــة:

مشاركة الهيئة في فعاليات ملتقى 
االستثمار الزراعي والسمكي 

والغذائي يوم 23 يناير 2019 
َسْلَطَنة ُعَمان.

مشاركة الهيئة في وضع حجر 
األساس لمزرعة األبقار والضأن 

بمنطقة خور األبيض-والية شمال 
كردفان - جمهورية السودان 12 

فبراير 2019.

مشاركة الهيئة في افتتاح مشروع 
تركيب خاليا الطاقة الشمسية 

وبئر مزرعة صندوق تنمية المرأة 
الريفية بمحلية شيكان-والية شمال 

كردفان - جمهورية السودان 12 
فبراير 2019.
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مشاركة الهيئة في تدشن احتفال 
أعياد الحصاد بمحلية شيكان 

منطقة خور األبيض-والية شمال 
كردفان - جمهورية السودان 12 

فبراير 2019.

مشاركة الهيئة في ورشة العمل 
حول التحقق لمناقشة نتائج دراسة 
تقييم ترابط المياه والطاقة والغذاء 
في السودان بمقر المنظمة العربية 

للتنمية الزراعية، يوم 13 فبراير 2019 
الخرطوم  - جمهورية السودان.

مشاركة الهيئة في حفل افتتاح 
المعرض المصاحب الحتفاالت 

أعياد الحصاد بمحلية شيكان-والية 
شمال كردفان- جمهورية السودان 

12 فبراير 2019.

مشاركة الهيئة في ملتقى الصناعات 
الغذائية العربية لسالمة الغذاء 

وتيسير التجارة خالل الفترة  4 - 5 
مارس 2019 عمان - المملكة 

األردنية الهاشمية.

تنظيم حفل تكريم للشركاء 
االستراتيجيين الداعمين لعمل الهيئة 

يوم 4 مارس 2019 دبي -  دولة 
اإلمارات العربية المتحدة. و تكريم 

معالي/ مريم المهيري: وزيرة دولة 
مسؤولة ملف األمن الغذائي 

المستقبلي للدولة
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تنظيم لقاء االستثمار الزراعي خالل 
 Agrme فعاليات منتدى ومعرض

يوم 6 مارس 2019 دبي - دولة 
االمارات العربية المتحدة

مشاركة الهيئة في احتفال أعياد 
حصاد القمح بمشروع الفردوس-

قرية ابوشبيكة، يوم 26 مارس 
2019 والية النيل األبيض - 

جمهورية السودان.

تكريم الهيئة في فعالية حصاد 
القمح والسيالج يوم 25 مارس 
2019 منطقة سرحان - مشروع 

الجزيرة - جمهورية السودان.

مشاركة الهيئة في فعالية المنتدى 
االستثماري السعودي لالستزراع 

 SAUDI INVESTMENT | المائي
 FORUM FOR AQUACULTURE 

يوم 8 أبريل 2019، دبي - دولة 
اإلمارات العربية لمتحدة

مشاركة الهيئة في معرض أجرينا 
الشرق األوسط 2019

 17 - 19 أكتوبر 2019 القاهرة - 
جمهورية مصر العربية.



71

إقامة حفل التميز الوظيفي 
لمنتسبي الهيئة العربية 2019 

يوم 24 أكتوبر 2019 الخرطوم - 
جمهورية السودان.

مشاركة الهيئة في اجتماعات 
اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع 

في المنطقة العربية يوم 27 
نوفمبر 2019 القاهرة - جمهورية 

مصر العربية.

لقاء الطاولة المستديرة لالستثمار في 
قطاع االستزراع المائي – خالل مشاركة 

الهيئة العربية في فعاليات معرض 
سيال الشرق األوسط 2019، 9 ديسمبر 
2019 أبوظبي -  دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.

مشاركة الهيئة في لقاء ندوة 
االستثمار بتشريف معالي 

وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية 
واإلمدادات الغذائية البرازيلية / يوم 

22 سبتمبر 2019 دبي - االمارات 
العربية المتحدة.

مشاركة الهيئة كشريك االستثمار 
الحصري في معرض سيال الشرق 

األوسط 9 - 11 ديسمبر 2019 
بأبوظبي - دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.

لقاء شركات الهيئة الدوري – خالل 
مشاركة الهيئة العربية في فعاليات 

معرض سيال الشرق األوسط 
2019، 9 ديسمبر 2019 أبوظبي - 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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االتفاقيات ومذكرات التفاهم:
قامــت الهيئــة العربيــة بتوقيــع عــدد مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم بينهــا وبيــن عــدد مــن المنظمــات الدوليــة 
المســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  بينهمــا  فيمــا  والتنســيق  والتكامــل  التعــاون  بهــدف  والمؤسســات  والشــركات 
وتقليــص الفجــوة الغذائيــة ومــن ثــم تحقيــق االمــن الغذائــي العربــي، وخــالل عــام 2019 تــم توقيــع المذكــرات 

واالتفاقيــات األتيــة: -

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية واألمانة 
العامة لجامعة الدول العربية يوم 3 نوفمبر 2019 

القاهرة - جمهورية مصر العربية.

 Spatialتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية و
 AgraMe خالل معرض Business Integration

يوم 6 مارس 2019 دبي - االمارات العربية 
المتحدة.

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية وشركة 
االمارات للصناعات الغذائية برعاية معالي الدكتور 

ثاني الزيودي وزير البيئة والتغيّر المناخى خالل 
معرض AgraMe يوم 6 مارس 2019 دبي - 

االمارات العربية المتحدة.
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توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية وشركة 
بورسعيد للتصنيع الغذائي يوم 4 مارس 2019

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية وشركة 
الراجحي الدولية لالستثمار يوم 1 يونيو 2019 دبي 

- االمارات العربية المتحدة.

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية ومجموعة 
أوربيس يوم 11 يوليو 2019 الرباط - الجمهورية 

المغربية.

توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين الهيئة 
العربية وبنك البركة السوداني يوم 29 يوليو 2019 

الخرطوم - جمهورية السودان.



74 الوضع المالي للهيئة للسنة المنتهية في 31 /12 /2019

إجمالي الدخل:
بلــغ اجمالــي الدخــل للســنة المنتهيــة فــي 31 /12 /2019، نحــو 30.2 مليــون دينــار كويتــي )99.7( مليــون دوالر، 

مقارنــًة بنحــو 11.1 مليــون دينــار كويتــي )36.6 مليــون دوالر أمريكــي( للســنة الماليــة 2018. 
ويتكــون الدخــل - بصفــة أساســية - مــن دخــل المحافــظ االســتثمارية وتوزيعــات أربــاح مــن الشــركات والقــروض 

والمصــادر األخــرى.

شكل )5(: مقارنة مكّونات الدخل للفترة من 2018 – 2019 )مليون دينار كويتي(
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قيمة المحفظة االستثمارّية الموّحدة وتوزيعها لعام 2019م
بلغــت قيمــة المحفظــة االســتثمارية الموحــدة للهيئــة، فــي 31 /12 /2019 نحــو 146.4 مليــون دينــار كويتــي )483 

مليــون دوالر امريكــي( مقارنــة بنحــو 134.7 مليــون دينــار كويتــي )444 مليــون دوالر أمريكــي(، 

وفيما يلي تفصيالت مجمل الدخل:

1. الدخل من االستثمارات المالّية:
بلغ الدخل من االستثمارات المالية كما في31 /12 /2019، نحو 21.4 مليون دينار كويتي )70.6 مليون 

دوالر ( مقارنًة بنحو )4.5( ماليين دينار كويتي )14.8 مليون دوالر أمريكي( كما في31 /12 /2018.

2. الدخل من توزيعات أرباح الشركات:
بلــغ الدخــل مــن توزيعــات أربــاح الشــركات، للســنة المنتهيــة فــي 31 /12 /2019، نحــو1.1 مليــون دينــار 
ــار كويتــي )4.6 مليــون دوالر أمريكــي(،  ــة بنحــو 1.4 مليــون دين كويتــي )3.5 مليــون دوالر امريكــي( مقارن

كمــا فــي 31 /12 /2018.

3. الدخل من القروض:
بلغ الدخل من القروض للسنة المنتهية في 31 /12 /2019، نحو 3.5 مليون دينار كويتي )11.5 مليون 

دوالر امريكي ( مقارنة بنحو مليون دينار كويتي )3.3 مليون دوالر أمريكي(، كما في 31 /12 /2018.

4. الدخل من المصادر األخرى:
بلغ الدخل من المصادر األخرى، كما في 31 /12 /2019، نحو 4.2 مليون دينار كويتي )13.9 مليون 

دوالر امريكي ( مقارنة بنحو 13.2 مليون دينار كويتي )43.5 مليون دوالر أمريكي(، كما في
.2018/ 12/ 31
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السندات العالميةاألسهم العالمية
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وتتمثل توزيعات المحفظة الموحدة للهيئة بما يلي:

استثمارات األسهم:. 1
بلغت قيمة االستثمارات في األسهم، كما في 31 /12 /2019 ، 83.2 مليون دينار كويتي )274.5 • 

مليون دوالر امريكي( تمثل 56.8 % من مجمل المحفظة االستثمارية، مقارنة بنحو  76.6 مليون دينار 
كويتي )252.8 مليون دوالر أمريكي(، تمثل 57 % من مجمل المحفظة الموحدة، كما في نهاية عام 

.2018
بلغ الدخل من االستثمارات في األسهم، كما في 31 /12 /2019، 12.2 مليون دينار كويتي )40.2 • 

مليون دوالر امريكي( مقارنة بنحو  )9( مليون دينار كويتي )29.7 مليون دوالر أمريكي(، نهاية عام 
. 2018

استثمارات السندات:. 2
بلغت قيمة االستثمارات في السندات، كما في 31 /12 /2019، نحو 63.2 مليون دينار كويتي )208 • 

 مليون دوالر امريكي( تمثل نحو 43.2 % من اجمالي المحفظة الموحدة، مقارنة بنحو 58.1 مليون 
دينار كويتي )191.6 مليون دوالر أمريكي(، تمثل 43 % من إجمالي المحفظة الموحدة، كما في نهاية 

عام 2018.
حققت استثمارات الهيئة في السندات، كما في 31 /12 /2019م،أرباحا بلغت نحو 9.2 مليون دينار • 

كويتي )30 مليون دوالر امريكي(، مقارنة بمبلغ  4.5 مليون دينار كويتي )14.8 مليون دوالر أمريكي(، 
في نهاية عام 2018.

اجمالي اإلنفاق:
بلغ اجمالي اإلنفاق كما في 31/12/2019 نحو 21.4  مليون دينار كويتي )70.6 مليون دوالر امريكي(،مقارنة 

بنحو 7.6 مليون دينار كويتي )25.1 مليون دوالر أمريكي(، كما في 31 /12 /2018.

نتائج األداء المالي:
بلغ صافي الربح للسنة المنتهية في 31 /12 /2019، نحو 8.8 مليون دينار كويتي )29 مليون دوالر امريكي( 

 مقارنة بنحو  3.6 مليون دينار كويتي )11.9 مليون دوالر أمريكي(، كما في
.2018/ 12/ 31
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 المركز المالي:
1. الموجودات:

بلغ صافي موجودات الهيئة - كما في 31 /12 /2019 -  نحو 308.1 مليون دينار كويتي )1.02 مليار 
دوالر امريكي( مقارنة بنحو 298.5 مليون دينار كويتي )985 مليون دوالر أمريكي(، كما في

.2018/ 12/ 31 

2. المطلوبات:
بلغ اجمالي قيمة المطلوبات - كما في 31 /12 /2019 – نحو 15.4 مليون دينار كويتي  )50.8 مليون 

دوالر امريكي( مقارنة بنحو 14 مليون دينار كويتي )46.2 مليون دوالر أمريكي(، كما في
.2018/ 12/ 31

حقوق المساهمين:
بلغ اجمالي حقوق المساهمين -التي تمثل رأس المال المدفوع واالحتياطات كما في 31 /12 /2019 نحو 

292.7 مليون دينار كويتي )965.8 مليون دوالر امريكي( مقارنة بمبلغ 284.5 مليون دينار كويتي 
)938.8 مليون دوالر أمريكي( كما في 31 /12 /2018.

اجمالي توزيعات األرباح على الدول األعضاء:
سددت الهيئة أرباحًا للدول األعضاء بلغ مجملها نحو 152.4 مليون دينار كويتي )502.9 مليون دوالر أمريكي(، 

تمثل نحو 70 % من رأس المال المدفوع، كما في 31 /12 /2019.
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البيانات المالّية للهيئة وتقرير المراجع الخارجي
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المكتب اإلقليمي: 
دبي - دولة اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 
فاكس:

                      info@aaaid.org
ص.ب. 51250

المقر الرئيسي:
الخرطوم - جمهورية السودان 

هاتف: 
فاكس:

                      info@aaaid.org
ص.ب.  2102

 +971 4 4161555
 +971 4 2566656

 +249 187096100
 +249 183772600


