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يواجــه األمــن الغذائــي فــي العالــم العربــي تحديــات كبيــرة بســبب وجــود فجــوة غذائيــة تقــدر بحوالــي  32.8مليــار دوالر  ،وبهــدف تفعيــل اســتراتيجية
مشــتركة لخدمــة أهــداف التنميــة المســتدامة  2030وتوحيــد الجهــود لمواجهــة التغيــرات والتحديــات فــي مجــال تنميــة القطــاع الزراعــي وتطويــره
وإدارة المــوارد الطبيعيــة بكفــاءة والعمــل علــى إيجــاد حلــول للمشــاكل الزراعيــة ،وقعــت الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي مذكــرة تفاهــم
مــع األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة وذلــك خــال فعاليــة النســخة الثالثــة لألســبوع العربــي للتنميــة المســتدامة الــذي انعقــد فــي الفتــرة
 6 - 3نوفمبر  2019بالقاهرة  -جمهورية مصر العربية.
ودعمــا لمســيرة التنميــة االقتصاديــة التــي تشــهدها الــدول العربيــة وحرصــا مــن الهيئــة العربيــة علــى توفيــر منتجــات زراعيــة وغذائيــة مســتدامة لتعزيــز
األمــن الغذائــي فــي الــدول العربيــة واهتمامــا بمتابعــة مســتوى العمــل واإلنجــاز فــي الشــركات الزراعيــة فقــد تــم تنظيــم زيــارات ميدانيــة إلــى مواقــع
شــركات الهيئــة فــي الــدول العربيــة بهــدف المتابعــة واالطمئنــان علــى أوضــاع تلــك الشــركات.
وفــي مجــال دعــم صغــار المزارعيــن المســتفيدين مــن برنامــج القــروض الــدوارة واألنشــطة التــي تقدمهــا الهيئــة فقــد تطــور عــدد المزارعيــن مــن
 1,320مــزارع وامــرأة ريفيــة فــي عــام  2013إلــى  35,885مــزارع وامــرأة ريفيــة بنهايــة عــام  ،2018وزيــادة المســاحات المزروعــة واإلنتاجيــة بثــاث
أضعــاف نتيجــة دعــم الهيئــة للمزارعيــن وتطبيــق التقانــات الزراعيــة الحديثــة.
وانطالقــا مــن ســعي وجهــود الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي لتعزيــز األمــن الغذائــي ،وكأحــد الوســائل لتحقيــق ذلــك الهــدف فقــد
نظمــت الهيئــة مشــاركة ناجحــة تــم مــن خاللهــا االلتقــاء بعــدد كبيــر مــن المســتثمرين فــي مجــال الثــروة الحيوانيــة واألعــاف واألدويــة البيطريــة
فــي معــرض أجرينــا الدولــي بجمهوريــة مصــر العربيــة خــال الفتــرة مــن  15إلــى  17أكتوبــر  .2019كمــا نظمــت الهيئــة مشــاركتها فــي معــرض ســيال
الشــرق األوســط فــي إمــارة أبــو ظبــي  -اإلمــارات العربيــة المتحــدة الــذي تــم مــن خاللــه تســليط الضــوء علــى الفــرص المتاحــة فــي الــدول العربيــة
فــي مجــاالت قطــاع االســتزراع المائــي والتصنيــع الغذائــي وتعزيــز التجــارة الزراعيــة البينيــة بيــن الــدول العربيــة ،نظمــت الهيئــة العربيــة لقــاء الطاولــة
المســتديرة يــوم  9ديســمبر  2019خــال معــرض ســيال الشــرق األوســط  2019وذلــك بحضــور نخبــة مــن كبــار الشــخصيات ومجموعــة مــن رجــال
األعمــال وأصحــاب المشــاريع باإلضافــة إلــى عــدد مــن المســتثمرين مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومختلــف الــدول العربيــة واألجنبيــة .وبهــدف
تطويــر أداء الشــركات الزراعيــة القائمــة وتكامــل الشــركات ذات العالقــة لتكويــن نموذجــا رائــدا فــي االســتثمار الزراعــي وخدمة اســتراتيجية الهيئة فقد
تــم التوقيــع علــى بيــان اإلعــان عــن تأســيس شــركة ترانــز أجــري بيــن الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي وشــركة الراجحــي الدوليــة لالســتثمار.

سعادة األستاذ /محمد بن عبيد المزروعي
رئيس الهيئة  -رئيس مجلس اإلدارة
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ومواصلــة للجهــود المبذولــة مــن الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي فــي تبنــي تطبيقــات نظــم المعلومــات التــي تســاهم فــي تطويــر األداء
وتفعيلــه ،تــم خــال النصــف الثانــي مــن العــام  2019تقديــم عــدد مــن البرامــج منهــا برنامــج الخريطــة االســتثمارية ألنشــطة الهيئــة ،برنامــج نظــام
دردشــة اعمــال الهيئــة ،برنامــج نظــام إدارة المراســات واالجتماعــات والمهــام.
وفــي بــادرة كريمــة مــن الهيئــة وخــال حفــل التميــز الوظيفــي للعــام  2019تــم تكريــم البروفيســور /عبدالمنعــم بشــير األحمــدي  -العالــم والخبيــر
الزراعــي فــي مجــال تربيــة النبــات لمــا بذلــه مــن جهــد مقــدر خــال مســيرته العلميــة التــي امتــدت ألكثــر مــن  50عامــا .
نسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى ما نصبو إليه تعزيزا لألمن الغذائي العربي.

اجتماعات مجلس إدارة الهيئة

عقــد مجلــس إدارة الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي اجتماعــه الرابــع لعــام  2019بدبــي  -دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي  19ســبتمبر  ،2019وقــد تــرأس االجتمــاع ســعادة األســتاذ/محمد بــن عبيــد
المزروعــي  -رئيــس مجلــس اإلدارة  -رئيــس الهيئــة بحضــور أصحــاب الســعادة أعضــاء المجلــس الموقريــن.
وقــد تضمــن جــدول أعمــال اجتمــاع المجلــس مجموعــة مــن المواضيــع الهامــة المتعلقــة باســتثمارات الهيئــة،
واتخــذ المجلــس خــال االجتمــاع عــدداً مــن القــرارات مــن بينها قرار يقضي بالموافقة على اعتماد اســتراتيجية
الهيئــة الخاصــة باالســتثمارات الزراعيــة للفتــرة مــا بيــن ( )2024-2020كمــا وافــق علــى مســاهمة الهيئــة فــي
ـاوة علــى قــرارات أخــرى متعلقــة بمتابعــة أوضــاع الشــركات
مشــروع اللقاحــات البيطريــة بســلطنة ُعمــان ،عـ ً
التــي تســاهم فيهــا الهيئــة.
كمــا عقــد مجلــس إدارة الهيئــة العربيــة اجتماعــه الخامــس لعــام  2019بدبــي  -دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة فــي  15ديســمبر  ،2019وقــد تــرأس االجتمــاع ســعادة األســتاذ /محمــد بــن عبيــد المزروعــي -
رئيــس مجلــس اإلدارة  -رئيــس الهيئــة بحضــور أصحــاب الســعادة أعضــاء المجلــس الموقريــن.
وقــد تضمــن جــدول أعمــال اجتمــاع المجلــس مجموعــة مــن المواضيــع الهامــة المتعلقــة باســتثمارات الهيئــة،
مــن بينهــا قــرار يقضــي باإلشــادة بالنتائــج المتحققــة مــن البرامــج اإلنمائيــة ومطالبــة إدارة الهيئــة بتقديــم
دراســة حــول توســعة وتطويــر نشــاط تمويــل صغــار المزارعيــن والمنتجيــن باإلضافــة إلــى قــرارات أخرى متعلقة
بمتابعــة أوضــاع الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة.
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سمو الشيخ حمدان بن راشد يشيد بإنجازات الهيئة
التي تدعم جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة
اســتقبل ســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم نائــب حاكــم دبــي وزيــر الماليــة فــي قصــر ريفيــة فــي عــام  2013إلــى  35,885مــزارع وامــرأة ريفيــة بنهايــة عــام  ،2018وزيــادة المســاحات
ســموه فــي زعبيــل مســاء يــوم األحــد الموافــق  2019/12/15رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة المزروعــة واإلنتاجيــة بثــاث أضعــاف نتيجــة دعــم الهيئــة للمزارعيــن وتطبيــق التقانــات الزراعيــة
الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي ،وهــي مؤسســه ماليــة عربيــة مســتقله ُأنشــأت عــام الحديثــة.
 1976بهــدف تنميــة وتطويــر المــوارد الزراعيــة العربيــة وتوفيــر أكبــر قــدر مــن الســلع الغذائيــة
األساس��ية وزيـ�ادة تبادلهاــ بي��ن البلـ�دان العربي��ة ،ويق��ع مقره��ا الرئيس��ي بالخرطــوم  -جمهوريــة كما أحاط ســعادته ســمو الشــيخ حمدان بن راشــد آل مكتوم بأن الهيئة أعدت خطة اســتثمارية
الس��ودان ولديه��ا مكت��ب اقليم��ي بدبـ�ي  -دولــة اإلمــارات العربيــة ،وتســاهم فيهــا  21دولــة عربيــة ،طموحــة للفتــرة  2024-2020تلبــي متطلبــات المرحلــة القادمة ،والتي اشــتملت على مجموعة
وتعتبــر دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن المؤسســين لهــذه المؤسســة العريقــة ،حيــث تبلــغ مــن البرامــج والمبــادرات التــي تهــدف إلــى تطويــر محفظــة الهيئــة االســتثمارية ،كمــا تــم فيهــا
تحديــث معاييــر االســتثمار لتغطيــة األبعــاد الرئيســية للخطــة االســتثمارية ولدمــج الممارســات
نســبة مســاهمتها نحــو  %15مــن رأســمالها.
الجيــدة فــي تطبيقاتهــا.
أبــدى أعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة شــكرهم وامتنانهــم لســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم
علــى الدعــم المتواصــل الــذي تتلقــاه الهيئــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بفضــل احتضانهــا أثنــى ســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم علــى الــدور الهــام الــذي تضطلــع بــه الهيئــة
للمكتــب اإلقليمــي بإمــارة دبــي ومكرمتــه الســامية بمنــح الهيئــة قطعــة أرض بدبــي إلقامــة مبنــى العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي فــي تقليــص حجــم الفجــوة الغذائيــة العربيــة وســعيها
للمكتب اإلقليمي بدولة اإلمارات ،وأكدوا كذلك على أهمية دور المكتب اإلقليمي في نشاط الــدؤوب لتطويــر القطــاع الزراعــي وزيــادة االســتثمارات الزراعيــة ،وقــال ســموه أن األمــن الغذائي
الهيئــة خــال الفتــرة الماضيــة بالمحافظــة علــى متانــة مركزهــا المالــي ومتابعــة أداء اســتثماراتها يعتبــر مــن التحديــات الرئيســية فــي الوطــن العربــي ،وأن االســتغالل األمثــل للمــوارد الطبيعيــة
بالــدول العربيــة وتنشــيط التجــارة العربيــة البينيــة ،هــذا باإلضافــة إلــى الترويــج للمشــاريع الزراعيــة والبشــرية والماليــة يمثــل المدخــل األساســي لتحقيــق األمــن الغذائــي العربــي ،وال يتأتــى ذلــك
إال بتضافــر كافــة الجهــود العربيــة واإلقليميــة وتكامــل أدوار قطاعــات المجتمــع المختلفــة لخلق
الجديــدة وتعبئــة المــوارد الماليــة لمضاعفــة اســتثماراتها.
منــاخ محفــز لالســتثمار الزراعــي بتطويــر الخطــط والبرامــج وتيســير انتقــال رؤوس األمــوال العربيــة
وخالل اللقاء أطلع رئيس الهيئة ســمو الشــيخ حمدان بن راشــد آل مكتوم ،على نتائج أداء الهيئة وحركــة عوامــل اإلنتــاج بيــن الــدول العربيــة ،كمــا أكــد ســموه علــى أهميــة المؤسســات الماليــة
خــال الفتــرة األخيــرة وتوســع أعمالهــا علــى ضــوء الزيــادة فــي رأســمالها بنســبة  ،% 50حيــث بلــغ العربيــة المشــتركة ودورهــا فــي تعزيــز العمــل العربــي المشــترك.
عــدد شــركاتها الزراعيــة نحــو  54شــركة بنهايــة شــهر ســبتمبر  ،2019وتختــص هــذه الشــركات بإنتــاج
الســلع األساســية كالحبــوب والزيــوت النباتيــة واللحــوم واأللبــان والســكر واألعــاف وتســاهم وفــي ختــام اللقــاء ،أعــرب ســموه عــن تمنياتــه باســتمرار الهيئــة لتحقيــق رســالتها الســامية بتأميــن
بنســب مقــدرة فــي تقليــص حجــم الفجــوة الغذائيــة لهــذه الســلع ،كمــا أطلــع ســموه علــى زيــادة الغــذاء لشــعوبنا العربيــة ،مؤكــداً مواصلــة دعــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للهيئــة لكــي
صافــي االســتثمارات الزراعيــة إلــى نحــو  607مليــون دوالر بإجمالــي أصــول بلغــت نحــو  4.6مليــار تحافــظ علــى متانــة مركزهــا وتطويــر أدائهــا بنفــس الــروح والنشــاط لكــي تكــون نموذجــاً ناجحــاً
دوالر ،وتســتوعب هــذه االســتثمارات نحــو  115,400وظيفــة ،كمــا أشــار إلــى زيــادة أصــول الهيئــة للعمــل العربــي المشــترك.
مــن نحــو  917مليــون دوالر إلــى  1,180مليــون دوالر ،وانخفــاض مطلوباتهــا مــن نحــو  151مليون
دوالر إلــى  46مليــون دوالر ،وأن توزيعــات أربــاح الهيئــة للــدول األعضــاء قــد بلغــت نســبة %70
مــن رأس المــال المدفــوع ،كمــا أشــار ســعادة رئيــس الهيئــة إلــى تطــور عــدد المزارعين المســتفيدين
مــن برنامــج القــروض الــدوارة واألنشــطة اإلنمائيــة التــي تقدمهــا الهيئــة مــن  1,320مــزارع وامــرأة
النشرة اإلخبارية
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الشركة العربية إلنتاج وتصنيع الدجاج
العربي  -السودان

الشركة العربية السودانية للزيوت النباتية
 -السودان

شركة البشائر للحوم – سلطنة عمان
(قيد التنفيذ)

شركة أصول للدواجن – سلطنة عمان
(قيد التنفيذ)

شركة ضيعة يوسف – المملكة
المغربية (قيد التنفيذ)

الشركة العربية للحوم – موريتانيا
(قيد التأسيس)

مشروعات شركة أوربيس  -المملكة
المغربية (قيد التأسيس)

مشروع إنتاج وتعبئة وتسويق
الخضر تحت نظام الزراعة المائية
(هيدروبونيك)  -السعودية
(قيد التأسيس)

العدد الثاني 2019

الشركة العربية إلنتاج وتصنيع الدجاج
العربي  -السودان

• تعتبــر مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال صناعــة الدواجــن فــي الســودان وقــد اكتســبت ســمعة طيبــة خــال الســنوات الســابقة حيــث تتمتــع منتجــات الشــركة بســمعة طيبــة وقبــول عالــي لــدي المســتهلكين
وظلــت خــال مســيرتها الطويلــة تســتحوذ علــى نســبة مقــدرة مــن حجــم مبيعــات لحــوم الدواجــن فــي الســوق المحلــي.
• تبلغ الطاقة اإلنتاجية الحالية نحو  5ألف طن من لحوم الدواجن و 15مليون بيضة مائدة/سنويا باإلضافة إلى الوحدات المساعدة لإلنتاج مثل المفقس  ،مصنع العلف والمجزر.

• ولدعــم مســيرة الشــركة قامــت الهيئــة بإعــداد دراســة إلعــادة هيكلــة الشــركة فنيــاً وماليــاً مــن خــال زيــادة رأس المــال ورســملة قــروض الهيئــة ممــا أدى إلــى زيــادة حصــة الهيئــة فــي الشــركة مــن  %42.5إلــى
 %78.8وتتضمــن الخطــة زيــادة إنتــاج الشــركة مــن لحــوم الدواجــن مــن  5ألــف طــن إلــى  10ألــف طــن وزيــادة ســعة الشــركة مــن خــال تصنيــع لحــوم الدواجــن وزيــادة بيــض المائــدة مــن  15مليــون بيضــة ســنويا
إلــى  40مليــون بيضــة ،وإدخــال النشــاط الزراعــي بتنفيــذ حوإلــى  100بيــت محمــي لزراعــة األنــواع المختلفــة مــن الخضــر والفواكــه ،ومــن المتوقــع البــدء فــي تنفيــذ الدراســة فــي مطلــع العــام القــادم.

• تعتبر الشركة العربية السودانية للزيوت النباتية إحدى الشركات الكبرى في مجال صناعة الزيوت النباتية في السودان وتتوفر لديها تقنية اوروبية حديثة في مجال العصر والتكرير والتعبئة.
الشركة العربية السودانية للزيوت
النباتية  -السودان

• تبلــغ الطاقــة التصميميــة لوحــدة العصــر نحــو  75ألــف طــن مــن الحبــوب ووحــدة التكريــر نحــو  18ألــف طــن مــن الزيــوت الخــام وتتمتــع منتجاتهــا بالســمعة الطيبــة وتبلــغ الحصــة الســوقية للشــركة  %13وتخطــط
الشــركة لتصديــر منتجاتهــا مــن الزيــوت واألمبــاز إلــى األســواق الخارجيــة.

• تساهم الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي في رأسمال الشركة البالغ  340مليون جنيه سوداني بنسبة  % 88إلى جانب حكومة جمهورية السودان بنسبة .%12

• اعــدت الشــركة خطــة اســتراتيجية ( )2025-2016الســتغالل كامــل طاقــات وحــدات العصــر والتكريــر والتعبئــة المتاحــة بالشــركة ،وفــى إطــار تنفيــذ االســتراتيجية تمــت إعــادة هيكلــة الشــركة ماليــاً وإداريــاً وتــم
زيــادة رأســمالها بنحــو  172مليــون جنيــه ســوداني أكتتــب فيــه المســاهمون بالكامــل.

• حققت الشركة أرباح عن العام المالي  2017وقامت بتوزيع جزء منها على المساهمين ،ومن المتوقع تحقيق وتوزيع أرباح عن العام المالي .2018

• ســاهمت الهيئــة فــي شــركة البشــائر للحــوم بمبلــغ  5مليــون ريــال عمانــي تمثــل نســبة  %20مــن إجمالــي المســاهمات ،ويهــدف المشــروع إلــى إنتــاج لحــوم بمواصفــات عاليــة للســوق العمانــي ومــن ثــم دول
الخليــج ،واالســتفادة مــن المخلفــات للحصــول علــى منتجــات ذات قيمــة مضافــة ،ويتكــون المشــروع مــن:
شركة البشائر للحوم – سلطنة
عمان (قيد التنفيذ)

 )1حظائر ايواء االبقار بنحو  45ألف راس/سنه.
 )2حظائر ايواء االغنام والماعز بنحو  150ألف راس /سنة.
 )3المجزر 60 :راس ابقار /ساعة و 250راس من االغنام والماعز/ساعة

• تبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع وفق دراسة الجدوى نحو  36.5مليون ريال عماني يتم تمويلها بواسطة مساهمات وقروض قصيرة وطويلة االجل.

• يعمل المشروع على توفير أحد السلع األساسية لتحقيق األمن الغذائي في الوطن العربي باإلضافة إلى وجود مؤشرات مالية مشجعة.
• من المتوقع أن يتم تشغيل المشروع في منتصف العام .2020

• ســاهمت الهيئــة فــي شــركة أصــول للدواجــن بســلطنة عمــان بمبلــغ  5.12مليــون ريــال عمانــي تمثــل نســبة  %17.76مــن إجمالــي المســاهمات ،ويهــدف المشــروع إلــى انتــاج نحــو  150مليــون بيضــة مخصبــة ســنويا ،ويتكــون
المشــروع من:
شركة أصول للدواجن – سلطنة عمان
(قيد التنفيذ)

 )1عدد  6مزارع تربية بكل مزرعة  12حظيرة بإجمالي  72حظيرة.
 )2عدد  12مزرعة إنتاج بكل مزرعة  12حظيرة بإجمالي  144حظيرة.
 )3مصنع اعالف بطاقة  20طن/الساعة.
 )4مسلخ آلي صغير بطاقة  180ألف طائر/شهر ملحق به وحدة لمعالجة المخلفات.

• تبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع وفق دراسة الجدوى نحو  61.5مليون ريال عماني يتم تمويلها بواسطة مساهمات وقروض قصيرة ومتوسطة االجل.
• يعمل المشروع على سد حاجه المساهمين من بيض التفريخ بصورة رئيسية وتغطية جزء من العجز في دول الخليج.

• من المتوقع االنتهاء من المشروع في نهاية عام .2020
النشرة اإلخبارية
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شركة ضيعة يوسف – المملكة
المغربية (قيد التنفيذ)

• ســاهمت الهيئــة فــي شــركة ضيعــة يوســف بالمملكــة المغربيــة بنســبة  %49مــن إجمالــي المســاهمات ،ويهــدف المشــروع إلــى إنشــاء شــركة لتســويق الخضــر والفاكهــة فــي المغــرب ألغــراض الصــادر للــدول
األوروبيــة والخليجيــة واالســتفادة مــن نواتــج فــرز الصــادر إلنشــاء مصنــع لتركيــز عصائــر الفاكهــة والمربــي بهــدف تغطيــة الحاجــة المحليــة مــن العصائــر المســتوردة.
• تبلــغ التكلفــة االســتثمارية للمشــروع وفــق دراســة الجــدوى نحــو  265مليــون درهــم مغربــي (نحــو  28.3مليــون دوالر أمريكــي) يتــم تمويلهــا مــن خــال المســاهمات والقــروض والدعــم الحكومــي والتمويــل
الذاتــي مــن النشــاط.
• يجري حالياً إكمال زراعة مساحة  80هكتار لتكتمل المساحة المزروعة بالفواكه إلى  240هكتار في المرحلة األولى وتقديم طلب للبنوك للحصول على قروض.

Orbis Green Olive
• يهــدف المشــروع إلــى إنشــاء مشــروع متكامــل إلنتــاج الزيتــون وتصنيعــه مــن خــال زراعــة الزيتــون فــي مســاحة  285هكتــار إلنتــاج نحــو  10ألــف طــن مــن الزيتــون ونحــو  2ألــف طــن مــن زيــت الزيتــون بالمملكــة
المغربيــة.

مشروعات شركة أوربيس -
المملكة المغربية
(قيد التأسيس)

• تبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع نحو  111.4مليون درهم مغربي ( 11مليون دوالر أمريكي).

• تساهم الهيئة في المشروع بنحو  12.8مليون درهم مغربي ( 1.3مليون دوالر أمريكي) ،تمثل  % 49من رأس مال المشروع.

Orbis Berries
• يهدف المشروع إلى إنشاء مشروع متكامل إلنتاج وتعبئة التوت بأنواعه وبعض أنواع الموالح من خالل زراعة نحو  900هكتار وإنشاء مصنع تعبئة وتغليف بطاقة  33.5طن/سنة بالمملكة المغربية.
• تبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع نحو  576.6مليون درهم مغربي ( 57.6مليون دوالر أمريكي).

• تساهم الهيئة في المشروع بنحو  52.5مليون درهم مغربي ( 5.5مليون دوالر أمريكي) ،تمثل  % 49من رأس مال المشروع.

مشروع إنتاج وتعبئة وتسويق الخضر
تحت نظام الزراعة المائية (هيدروبونيك)
 -السعودية (قيد التأسيس)

• ســاهمت الهيئــة فــي المشــروع بنحــو  20.36مليــون ريــال ســعودي ( 5.43مليــون دوالر أمريكــي) تمثــل نســبة  % 45مــن رأس مــال المشــروع ،ويهــدف المشــروع إلــى إنتــاج محاصيــل الخضــر (الطماطــم والفلفــل والخيار
والخــس والفراولــة) خــارج الموســم وبمواصفــات صحيــة عاليــة الجــودة مطابقــة للمعاييــر المحليــة والعالميــة اعتمــاداً علــى تقنيــة الهيدروبونيــك (الزراعة المائية بدون تربة) لتحقيــق معدالت إنتاج مرتفعــة ،وتُ قدر الطاقة
اإلنتاجيــة االجماليــة للمشــروع بنحــو  4.15ألف طن /الســنة.
• ُقدرت التكلفة االستثمارية اإلجمالية للمشروع بنحو 21.15مليون دوالر أمريكي.

• ساهمت الهيئة في الشركة العربية للحوم بموريتانيا بنحو  32.4مليون اوقية موريتانية تعادل نحو مليون دوالر امريكي وتمثل نسبة  %30من إجمالي المساهمات.

الشركة العربية للحوم – موريتانيا
(قيد التأسيس)

• يهدف المشروع إلى إنتاج لحوم صحية وفق أحدث الطرق التي تتوافق والمتطلبات الصحية العالمية للتمكن من التصدير إلى األسواق الخارجية.
• تبلغ طاقة المشروع السنوية (جزر وتجهيز) نحو  30ألف رأس أبقار و 60ألف رأس أغنام في السنة.

• تبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع وفق دراسة الجدوى نحو  335مليون اوقية موريتانيا تعادل نحو 9.3مليون دوالر يتم تمويلها من خالل  %32مساهمات ونحو  %68قروض.
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جولة سعادة رئيس الهيئة التفقدية إلى شركات الهيئة
دعمــا لمســيرة التنميــة االقتصاديــة التــي تشــهدها البــاد و حرصــا مــن الهيئــة العربيــة لتوفيــر منتجــات زراعيــة وغذائيــة مســتدامة لتعزيــز األمــن الغذائــي فــي الوطــن العربــي واهتمامــا بمتابعــة مســتوى العمــل و اإلنجــاز فــي الشــركات الزراعيــة قــام ســعادة
األســتاذ /محمــد بــن عبيــد المزروعــي  -رئيــس الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي يرافقــه وفــد مــن الهيئــة العربيــة بجولــة تفقديــة شــملت عــدد مــن شــركات الهيئــة العربيــة بجمهوريــة الســودان وذلــك خــال الفتــرة  31أغســطس إلــى  1ســبتمبر .2019
وقــف ســعادة رئيــس الهيئــة ميدانيــا علــى أداء كل مــن الشــركة المتميــزة بمنطقــة أم دوم التــي يتمثــل نشــاطها فــي التعاقــد مــع المزارعيــن لزراعــة الخضــر والفواكــه وتقــوم بفرزهــا وتدريجهــا وتعبئتهــا وتســويقها .وتمتلــك الشــركة مخــازن مبــردة بطاقــة
 2,500طــن .ثــاث خطــوط للتدريــج والتعبئــة .محــاور ري 16 ،بيــت محمــى وبعــض االليــات الزراعيــة.
كمــا وقــف علــى أداء شــركة الباقيــر للحــوم الحمــراء التــي تعمــل علــى إنتــاج وتســمين وجــزر وتســويق وتصديــر اللحــوم الحمــراء (حيوانــات حيــة ،مقطعــات لحــوم مصنعــات لحــوم) بنوعيــة وبمواصفــات عالميــة .وتبلــغ الطاقــات اإلنتاجيــة المتاحــة للشــركة 500
ألــف رأس مــن األغنــام للهــدي وللصــادر الحــي وتســمين  150ألــف رأس مــن الضــأن وتجهيزهــا للســوق المحلــي والصــادر .تســمين  45ألــف رأس مــن األبقــار وتجهيزهــا للســوق المحلــي وللصــادر .تســمين  45ألــف رأس مــن األبقــار وتجهيزهــا للســوق المحلــي
وللصــادر .تخصيــص  15ألــف رأس مــن العجــول لتصنيــع اللحــوم.
كذلــك تفقــد ســعادته شــركة إنتــاج وتصنيــع الدجــاج العربــي بطيبــة الحســناب التــي تعمــل علــى انتــاج لحــوم الدواجــن وبيــض المائــدة .وتبلــغ طاقاتهــا االنتاجيــة مــزارع األمهــات( )12حظيــرة تســع 50ألــف كتكــوت تنتــج حوالــي  4.5مليــون بيضــة تفريــخ ســنوياً .
مــزارع البــداري (الالحــم) عــدد  30عنبــر بطاقــة إنتاجيــة  4.4مليــون كتكــوت إلنتــاج نحــو  5ألــف طــن لحــوم دواجــن ســنوياً  .قســم البيــاض يتكــون مــن  3حظائــر بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ  15مليــون بيضــة مائدة/الســنة .المفقــس بعــدد  12حاضنــة و  4فقاســات،
طاقــة المفقــس اإلنتاجيــة  5مليــون كتكــوت فــي العــام .قســم المجــزر ويحتــوي علــى غرفــة تجميــد ومخــازن مبــردة للحفــظ وتبلــغ طاقتــه اإلنتاجيــة  3000طائر/الســاعة .مصنــع العلــف الــذي تبلــغ طاقتــه اإلنتاجيــة  10طــن /الســاعة ،يتكــون مــن 3صوامــع
طاقتهــا التخزينيــة  6ألــف طــن إضافــة إلــى مخــازن خارجيــة ومبنــى إداري.
باإلضافــة ذلــك فقــد زار ســعادة رئيــس الهيئــة الشــركة العربيــة لألدويــة المحــدودة التــي تعمــل فــي إنتــاج وتصنيــع وتســويق األدويــة البيطريــة مــن خــال  3خطــوط انتــاج وهــي خــط قنينــة (حقــن)  900,000لتر/العــام ،خــط الســائل الفمومــي 1,800,000
لتر/العــام ،خــط المســاحيق واالقــراص  180,000كيلو/العــام .والتقــى ســعادته بالمســئولين فــي الشــركات واســتمع إلــى شــرح مفصــل عــن أداء الشــركات ومراحــل عمليــات اإلنتــاج والمعوقــات والصعوبــات التــي تواجــه تلــك الشــركات وكيفيــة إيجــاد حلــول
مناســبة.
كمــا قــام ســعادة األســتاذ رئيــس الهيئــة بزيــارة ميدانيــة لمشــروعات الهيئــة تحــت التأســيس بالمملكــة المغربيــة (شــركة ضيعــة يوســف ومشــروعات شــركة أوربيــس) وذلــك يــوم  11يوليــو  2019بهــدف الوقــوف علــى مراحــل تنفيــذ تلــك المشــروعات وتذليــل
الصعوبــات والتحديــات التــي تواجههــا وانطالقهــا نحــو أهدافهــا المنشــودة .وتــم خــال الزيــارة توقيــع شــراكة اســتراتيجية ركــزت علــى تطويــر مشــاريع وصناعــات فالحيــة فــي المغــرب.
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البرامج البحثية التطبيقية المنفذة
خالل النصف الثاني للعام 2019

اســتمراراً لجهودهــا فــي نقــل وتوطيــن التقانــات الزراعيــة الحديثــة إلــى صغــار المزارعيــن
والمنتجيــن ،قامــت الهيئــة العربيــة بتنفيــذ برنامــج بحثــي تنمــوي متفــرد فــي منطقــة خــور أبــو
حبــل بواليــة شــمال كردفــان جمهوريــة الســودان  -تــم مــن خاللهــا تجهيــز أراضــي عــدد مــن
المزارعيــن (بإجمالــي  30فــدان) بعــدد مــن مضخــات الــري التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية،
كمــا تــم ربــط المنظومــة بشــبكة ري بالتنقيــط غطــت كل المســاحة المســتهدفة ،وزرعــت
بمحاصيــل الخضــر المختلفــة .بجانــب تقليــل التكاليــف الزراعيــة ،فمــن المؤمــل أن يســاهم هــذا
البرنامــج فــي اســتقرار المزارعيــن فــي مناطقهــم ،ممــا ســينعكس إيجابــاً فــي زيــادة إنتاجيتهــم
مــن المحاصيــل ســنوياً  ،وبالتالــي تحســين مســتواهم.
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كذلــك قامــت الهيئــة أيضــاً بتنفيــذ برنامــج بحثــي تنمــوي لزراعــة المحاصيــل البســتانية باســتخدام
نظــام الــري بالتنقيــط وذلــك فــي مشــروع الرهــد الزراعــي بمنطقــة خــور أبــو حبــل فــي واليــة
شــمال كردفــان ،حيــث تمــت زراعــة  1,300شــتلة مــن أشــجار المانجــو والليمــون والبرتقــال،
وزعــت علــى عــدد مــن المزارعيــن بإجمالــي مســاحة  30فــدان .اســتهدف البرنامــج بصــورة
أساســية إدخــال تقنيــات زراعيــة حديثــة للمنطقــة وتعريــف المزارعيــن بالنظــم الحديثــة إلدارة
نظــم الــري وبرامــج التســميد ألشــجار الفاكهــة والحمضيــات ،وذلــك بغــرض انتــاج محاصيــل
عاليــة الجــودة ،هــذا باإلضافــة إلــى زيــادة دخــل المزارعيــن وتحســين مســتواهم المعيشــي .مــن
المتوقــع ان يحقــق البرنامــج نتائــج ملموســة تتمثــل فــي اســتقرار المزارعيــن وزيــادة إنتاجيتهــم
مــن المحاصيــل ســنوياً .

وفي مجال دعم وتطوير
القطاع الزراعي الريفي
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اســتهدف الموســم الزراعــي للعــام  2020-2019عــدد  3492مــن صغــار المزارعيــن والمنتجيــن والمــرأة الريفيــة حيــث بلــغ أجمالي المســاحة المزروعة
نحــو 20900فــدان وذلــك مواصلــة لمجهــودات الهيئــة المبذولــة فــي إمكانيــة المســاهمة فــي توفيــر التمويــل الــازم مــن خــال توجيــه خطــوط
ائتمــان تتناســب وإمكانياتهــم الزراعيــة لتنفيــذ برامــج تنمويــة حســب الميــزة النســبية لــكل منطقــة بهــدف تســليط الضــوء علــى الــدور الحيــوي الــذي
يلعبــه المنتــج الصغيــر فــي دفــع عجلــة عمليــة التنميــة الزراعيــة مــن خــال زيــادة الرقعــة المزروعــة.
وقعــت الهيئــة العربيــة عــدد ( )12عقــد مــع عــدد مــن تجمعــات صغــار المزارعيــن بواليــة الجزيــرة  -مشــروع الجزيــرة علــى مســتوى ( )5اقســام
بالمشــروع (المســلمية ،الماطــورى ،الشــوال ،ســرحان والجامــوس) وذلــك لزراعــة  10500فــدان بمحصــول القمــح للموســم الزراعــي 2020-2019
(عــروة شــتوية) وذلــك فــي أكتوبــر  .2019كمــا وقعــت أيضــا فــي يوليــو  2019عــدد ( )9عقــود لزراعــة محصــول الفــول الســوداني (عــروة صيفيــة)
فــي مســاحة  8000فــدان .كمــا وقعــت أيضــا عقــد مــع صنــدوق تنميــة المــرأة الريفيــة بواليــة جنــوب وشــمال كردفــان لزراعــة عــدد مــن المحاصيــل
الصيفيــة (فــول ،ذرة ،دخــن وسمســم) (قطــاع مطــرى) فــي مســاحة  2400فــدان وذلــك فــي أطــار تحســين أداء النســاء المزارعــات بالواليــات
المســتهدفة.

لدى لقائه عدد من الوزراء بجمهورية
السودان  ...المزروعي يؤكد أن الهيئة
العربية تمثل واجهة لالستثمار في
السودان
فــي إطــار ســعي اإلدارة العليــا بالهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي لمواصلــة جهودهــا التــي ترمــي إلــى تعزيــز األمــن الغذائــي  ،قــام ســعادة
األســتاذ /محمــد بــن عبيــد المزروعــي  -رئيــس الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي يرافقــه وفــد مــن الهيئــة العربيــة بزيــارة إلــى عــدد مــن
كبــار الشــخصيات ومعالــي الــوزراء بدولــة المقــر  ،وذلــك بهــدف تعريفهــم بالهيئــة ورؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا واســتثماراتها مســتعرضا اســتثمارات
الهيئــة ومشــاريعها فــي الــدول العربيــة عامــة وفــي الســودان علــى وجــه الخصــوص ،موضحــا حجــم اســتثمارات الهيئــة فــي الســودان مبينــا أن %66
مــن اســتثمارات الهيئــة اإلجماليــة فــي جمهوريــة الســودان و أكثــر مــن  %95مــن إجمالــي القــروض والضمانــات التــي قدمتهــا الهيئــة لــكل شــركاتها
هــي فــي الســودان ،وأن عــدد الشــركات التــي تديرهــا الهيئــة بالســودان تبلــغ  12شــركة موضحــا القطاعــات التــي تعمــل فيهــا الهيئــة والتــي تتمثــل
فــي قطــاع التصنيــع الزراعــي واإلنتــاج النباتــي واإلنتــاج الحيوانــي إلــى جانــب قطــاع الخدمــات الزراعيــة و األنشــطة التنمويــة ودور الهيئــة فــي تنميــة
ودعــم صغــار المزارعيــن والمنتجيــن بالســودان و تمــت خــال عــام  2019عمــل الزيــارات و اللقــاءات لــكل مــن -:
• مع ــالي الدكتــور /عبــد اللــه حمــدوك  -رئيــس مجلــس الــوزراء بجمهوريــة الســودان وذلــك يــوم  29أغســطس  2019بمكتبــه باألمانــة العامــة
لمجلــس الــوزراء.
• فخامــة الفريــق أول ركن/عبدالفتــاح البرهــان  -رئيــس الســيادة االنتقالــي بجمهوريــة الســودان وذلــك يــوم  3ســبتمبر  2019بمكتبــه بالقصــر
الجمهــوري.
• معـالي السفيرة /أسماء محمد عبد الله  -وزيرة الخارجية وذلك يوم  26نوفمبر  2019بمكتبها بمقر الوزارة بالخرطوم جمهورية السودان.
• معـالي األستاذ /مدني عباس مدني  -وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السودان وذلك يوم  29سبتمبر  2019بمكتبه بالوزارة.
• معـالي السفير /عمر بشير مانيس  -وزير شؤون مجلس الوزراء بجمهورية السودان وذلك يوم  3أكتوبر .2019
• معـالي السيد /عيسى عثمان شريف  -وزير الزراعة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان وذلك يوم  3أكتوبر .2019
• معـالي األستاذة /لينا الشيخ محجوب  -وزيرة العمل والتنمية االجتماعية بجمهورية السودان وذلك يوم 3أكتوبر .2019
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معـالي الدكتور /عبد الله حمدوك  -رئيس مجلس الوزراء بجمهورية السودان
مــن جانبهــم رحــب معالــي الــوزراء بســعادة رئيــس الهيئــة والوفــد المرافــق لــه متمنيــن للهيئــة التوفيــق فــي مســاعيها لتتمكــن مــن مواصلــة جهدهــا
فــي دعــم مســيرة األمــن الغذائــي موضحيــن ان هنالــك تحديــات كثيــرة تواجــه تاميــن الغــذاء فــي ظــل التغييــر الــذي حــدث بالســودان ،مؤكديــن علــى
أهميــة قطــاع الزراعــة ومكانتهــا فــي دعــم االقتصــاد ،كمــا وعــدوا بتقديــم كل المســاعدة والدعــم للهيئــة العربيــة وشــركاتها بدولــة المقــر لخدمــة
أهدافهــا التنمويــة.

لدى لقائه عدد من الوزراء بجمهورية
السودان  ...المزروعي يؤكد أن الهيئة
العربية تمثل واجهة لالستثمار في
السودان
فــي إطــار ســعي اإلدارة العليــا بالهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي لمواصلــة جهودهــا التــي ترمــي إلــى تعزيــز األمــن الغذائــي  ،قــام ســعادة
األســتاذ /محمــد بــن عبيــد المزروعــي  -رئيــس الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي يرافقــه وفــد مــن الهيئــة العربيــة بزيــارة إلــى عــدد مــن
كبــار الشــخصيات ومعالــي الــوزراء بدولــة المقــر  ،وذلــك بهــدف تعريفهــم بالهيئــة ورؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا واســتثماراتها مســتعرضا اســتثمارات
الهيئــة ومشــاريعها فــي الــدول العربيــة عامــة وفــي الســودان علــى وجــه الخصــوص ،موضحــا حجــم اســتثمارات الهيئــة فــي الســودان مبينــا أن %66
مــن اســتثمارات الهيئــة اإلجماليــة فــي جمهوريــة الســودان و أكثــر مــن  %95مــن إجمالــي القــروض والضمانــات التــي قدمتهــا الهيئــة لــكل شــركاتها
هــي فــي الســودان ،وأن عــدد الشــركات التــي تديرهــا الهيئــة بالســودان تبلــغ  12شــركة موضحــا القطاعــات التــي تعمــل فيهــا الهيئــة والتــي تتمثــل
فــي قطــاع التصنيــع الزراعــي واإلنتــاج النباتــي واإلنتــاج الحيوانــي إلــى جانــب قطــاع الخدمــات الزراعيــة و األنشــطة التنمويــة ودور الهيئــة فــي تنميــة
ودعــم صغــار المزارعيــن والمنتجيــن بالســودان و تمــت خــال عــام  2019عمــل الزيــارات و اللقــاءات لــكل مــن -:
• مع ــالي الدكتــور /عبــد اللــه حمــدوك  -رئيــس مجلــس الــوزراء بجمهوريــة الســودان وذلــك يــوم  29أغســطس  2019بمكتبــه باألمانــة العامــة
لمجلــس الــوزراء.
• فخامــة الفريــق أول ركن/عبدالفتــاح البرهــان  -رئيــس الســيادة االنتقالــي بجمهوريــة الســودان وذلــك يــوم  3ســبتمبر  2019بمكتبــه بالقصــر
الجمهــوري.
• معـالي السفيرة /أسماء محمد عبد الله  -وزيرة الخارجية وذلك يوم  26نوفمبر  2019بمكتبها بمقر الوزارة بالخرطوم جمهورية السودان.
• معـالي األستاذ /مدني عباس مدني  -وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السودان وذلك يوم  29سبتمبر  2019بمكتبه بالوزارة.
• معـالي السفير /عمر بشير مانيس  -وزير شؤون مجلس الوزراء بجمهورية السودان وذلك يوم  3أكتوبر .2019
• معـالي السيد /عيسى عثمان شريف  -وزير الزراعة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان وذلك يوم  3أكتوبر .2019
• معـالي األستاذة /لينا الشيخ محجوب  -وزيرة العمل والتنمية االجتماعية بجمهورية السودان وذلك يوم 3أكتوبر .2019
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فخامة الفريق أول ركن/عبدالفتاح البرهان-رئيس السيادة االنتقالي بجمهورية السودان
مــن جانبهــم رحــب معالــي الــوزراء بســعادة رئيــس الهيئــة والوفــد المرافــق لــه متمنيــن للهيئــة التوفيــق فــي مســاعيها لتتمكــن مــن مواصلــة جهدهــا
فــي دعــم مســيرة األمــن الغذائــي موضحيــن ان هنالــك تحديــات كثيــرة تواجــه تاميــن الغــذاء فــي ظــل التغييــر الــذي حــدث بالســودان ،مؤكديــن علــى
أهميــة قطــاع الزراعــة ومكانتهــا فــي دعــم االقتصــاد ،كمــا وعــدوا بتقديــم كل المســاعدة والدعــم للهيئــة العربيــة وشــركاتها بدولــة المقــر لخدمــة
أهدافهــا التنمويــة.

لدى لقائه عدد من الوزراء بجمهورية
السودان  ...المزروعي يؤكد أن الهيئة
العربية تمثل واجهة لالستثمار في
السودان
فــي إطــار ســعي اإلدارة العليــا بالهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي لمواصلــة جهودهــا التــي ترمــي إلــى تعزيــز األمــن الغذائــي  ،قــام ســعادة
األســتاذ /محمــد بــن عبيــد المزروعــي  -رئيــس الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي يرافقــه وفــد مــن الهيئــة العربيــة بزيــارة إلــى عــدد مــن
كبــار الشــخصيات ومعالــي الــوزراء بدولــة المقــر  ،وذلــك بهــدف تعريفهــم بالهيئــة ورؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا واســتثماراتها مســتعرضا اســتثمارات
الهيئــة ومشــاريعها فــي الــدول العربيــة عامــة وفــي الســودان علــى وجــه الخصــوص ،موضحــا حجــم اســتثمارات الهيئــة فــي الســودان مبينــا أن %66
مــن اســتثمارات الهيئــة اإلجماليــة فــي جمهوريــة الســودان و أكثــر مــن  %95مــن إجمالــي القــروض والضمانــات التــي قدمتهــا الهيئــة لــكل شــركاتها
هــي فــي الســودان ،وأن عــدد الشــركات التــي تديرهــا الهيئــة بالســودان تبلــغ  12شــركة موضحــا القطاعــات التــي تعمــل فيهــا الهيئــة والتــي تتمثــل
فــي قطــاع التصنيــع الزراعــي واإلنتــاج النباتــي واإلنتــاج الحيوانــي إلــى جانــب قطــاع الخدمــات الزراعيــة و األنشــطة التنمويــة ودور الهيئــة فــي تنميــة
ودعــم صغــار المزارعيــن والمنتجيــن بالســودان و تمــت خــال عــام  2019عمــل الزيــارات و اللقــاءات لــكل مــن -:
• مع ــالي الدكتــور /عبــد اللــه حمــدوك  -رئيــس مجلــس الــوزراء بجمهوريــة الســودان وذلــك يــوم  29أغســطس  2019بمكتبــه باألمانــة العامــة
لمجلــس الــوزراء.
• فخامــة الفريــق أول ركن/عبدالفتــاح البرهــان  -رئيــس الســيادة االنتقالــي بجمهوريــة الســودان وذلــك يــوم  3ســبتمبر  2019بمكتبــه بالقصــر
الجمهــوري.
• معـالي السفيرة /أسماء محمد عبد الله  -وزيرة الخارجية وذلك يوم  26نوفمبر  2019بمكتبها بمقر الوزارة بالخرطوم جمهورية السودان.
• معـالي األستاذ /مدني عباس مدني  -وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السودان وذلك يوم  29سبتمبر  2019بمكتبه بالوزارة.
• معـالي السفير /عمر بشير مانيس  -وزير شؤون مجلس الوزراء بجمهورية السودان وذلك يوم  3أكتوبر .2019
• معـالي السيد /عيسى عثمان شريف  -وزير الزراعة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان وذلك يوم  3أكتوبر .2019
• معـالي األستاذة /لينا الشيخ محجوب  -وزيرة العمل والتنمية االجتماعية بجمهورية السودان وذلك يوم 3أكتوبر .2019
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معـالي السفيرة  /أسماء محمد عبد الله – وزيرة الخارجية بجمهورية السودان
مــن جانبهــم رحــب معالــي الــوزراء بســعادة رئيــس الهيئــة والوفــد المرافــق لــه متمنيــن للهيئــة التوفيــق فــي مســاعيها لتتمكــن مــن مواصلــة جهدهــا
فــي دعــم مســيرة األمــن الغذائــي موضحيــن ان هنالــك تحديــات كثيــرة تواجــه تاميــن الغــذاء فــي ظــل التغييــر الــذي حــدث بالســودان ،مؤكديــن علــى
أهميــة قطــاع الزراعــة ومكانتهــا فــي دعــم االقتصــاد ،كمــا وعــدوا بتقديــم كل المســاعدة والدعــم للهيئــة العربيــة وشــركاتها بدولــة المقــر لخدمــة
أهدافهــا التنمويــة.

لدى لقائه عدد من الوزراء بجمهورية
السودان  ...المزروعي يؤكد أن الهيئة
العربية تمثل واجهة لالستثمار في
السودان
فــي إطــار ســعي اإلدارة العليــا بالهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي لمواصلــة جهودهــا التــي ترمــي إلــى تعزيــز األمــن الغذائــي  ،قــام ســعادة
األســتاذ /محمــد بــن عبيــد المزروعــي  -رئيــس الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي يرافقــه وفــد مــن الهيئــة العربيــة بزيــارة إلــى عــدد مــن
كبــار الشــخصيات ومعالــي الــوزراء بدولــة المقــر  ،وذلــك بهــدف تعريفهــم بالهيئــة ورؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا واســتثماراتها مســتعرضا اســتثمارات
الهيئــة ومشــاريعها فــي الــدول العربيــة عامــة وفــي الســودان علــى وجــه الخصــوص ،موضحــا حجــم اســتثمارات الهيئــة فــي الســودان مبينــا أن %66
مــن اســتثمارات الهيئــة اإلجماليــة فــي جمهوريــة الســودان و أكثــر مــن  %95مــن إجمالــي القــروض والضمانــات التــي قدمتهــا الهيئــة لــكل شــركاتها
هــي فــي الســودان ،وأن عــدد الشــركات التــي تديرهــا الهيئــة بالســودان تبلــغ  12شــركة موضحــا القطاعــات التــي تعمــل فيهــا الهيئــة والتــي تتمثــل
فــي قطــاع التصنيــع الزراعــي واإلنتــاج النباتــي واإلنتــاج الحيوانــي إلــى جانــب قطــاع الخدمــات الزراعيــة و األنشــطة التنمويــة ودور الهيئــة فــي تنميــة
ودعــم صغــار المزارعيــن والمنتجيــن بالســودان و تمــت خــال عــام  2019عمــل الزيــارات و اللقــاءات لــكل مــن -:
• مع ــالي الدكتــور /عبــد اللــه حمــدوك  -رئيــس مجلــس الــوزراء بجمهوريــة الســودان وذلــك يــوم  29أغســطس  2019بمكتبــه باألمانــة العامــة
لمجلــس الــوزراء.
• فخامــة الفريــق أول ركن/عبدالفتــاح البرهــان  -رئيــس الســيادة االنتقالــي بجمهوريــة الســودان وذلــك يــوم  3ســبتمبر  2019بمكتبــه بالقصــر
الجمهــوري.
• معـالي السفيرة /أسماء محمد عبد الله  -وزيرة الخارجية وذلك يوم  26نوفمبر  2019بمكتبها بمقر الوزارة بالخرطوم جمهورية السودان.
• معـالي األستاذ /مدني عباس مدني  -وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السودان وذلك يوم  29سبتمبر  2019بمكتبه بالوزارة.
• معـالي السفير /عمر بشير مانيس  -وزير شؤون مجلس الوزراء بجمهورية السودان وذلك يوم  3أكتوبر .2019
• معـالي السيد /عيسى عثمان شريف  -وزير الزراعة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان وذلك يوم  3أكتوبر .2019
• معـالي األستاذة /لينا الشيخ محجوب  -وزيرة العمل والتنمية االجتماعية بجمهورية السودان وذلك يوم 3أكتوبر .2019

النشرة اإلخبارية

 13العدد الثاني 2019

معـالي األستاذ /مدني عباس مدني  /وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السودان
مــن جانبهــم رحــب معالــي الــوزراء بســعادة رئيــس الهيئــة والوفــد المرافــق لــه متمنيــن للهيئــة التوفيــق فــي مســاعيها لتتمكــن مــن مواصلــة جهدهــا
فــي دعــم مســيرة األمــن الغذائــي موضحيــن ان هنالــك تحديــات كثيــرة تواجــه تاميــن الغــذاء فــي ظــل التغييــر الــذي حــدث بالســودان ،مؤكديــن علــى
أهميــة قطــاع الزراعــة ومكانتهــا فــي دعــم االقتصــاد ،كمــا وعــدوا بتقديــم كل المســاعدة والدعــم للهيئــة العربيــة وشــركاتها بدولــة المقــر لخدمــة
أهدافهــا التنمويــة.

لدى لقائه عدد من الوزراء بجمهورية
السودان  ...المزروعي يؤكد أن الهيئة
العربية تمثل واجهة لالستثمار في
السودان
فــي إطــار ســعي اإلدارة العليــا بالهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي لمواصلــة جهودهــا التــي ترمــي إلــى تعزيــز األمــن الغذائــي  ،قــام ســعادة
األســتاذ /محمــد بــن عبيــد المزروعــي  -رئيــس الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي يرافقــه وفــد مــن الهيئــة العربيــة بزيــارة إلــى عــدد مــن
كبــار الشــخصيات ومعالــي الــوزراء بدولــة المقــر  ،وذلــك بهــدف تعريفهــم بالهيئــة ورؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا واســتثماراتها مســتعرضا اســتثمارات
الهيئــة ومشــاريعها فــي الــدول العربيــة عامــة وفــي الســودان علــى وجــه الخصــوص ،موضحــا حجــم اســتثمارات الهيئــة فــي الســودان مبينــا أن %66
مــن اســتثمارات الهيئــة اإلجماليــة فــي جمهوريــة الســودان و أكثــر مــن  %95مــن إجمالــي القــروض والضمانــات التــي قدمتهــا الهيئــة لــكل شــركاتها
هــي فــي الســودان ،وأن عــدد الشــركات التــي تديرهــا الهيئــة بالســودان تبلــغ  12شــركة موضحــا القطاعــات التــي تعمــل فيهــا الهيئــة والتــي تتمثــل
فــي قطــاع التصنيــع الزراعــي واإلنتــاج النباتــي واإلنتــاج الحيوانــي إلــى جانــب قطــاع الخدمــات الزراعيــة و األنشــطة التنمويــة ودور الهيئــة فــي تنميــة
ودعــم صغــار المزارعيــن والمنتجيــن بالســودان و تمــت خــال عــام  2019عمــل الزيــارات و اللقــاءات لــكل مــن -:
• مع ــالي الدكتــور /عبــد اللــه حمــدوك  -رئيــس مجلــس الــوزراء بجمهوريــة الســودان وذلــك يــوم  29أغســطس  2019بمكتبــه باألمانــة العامــة
لمجلــس الــوزراء.
• فخامــة الفريــق أول ركن/عبدالفتــاح البرهــان  -رئيــس الســيادة االنتقالــي بجمهوريــة الســودان وذلــك يــوم  3ســبتمبر  2019بمكتبــه بالقصــر
الجمهــوري.
• معـالي السفيرة /أسماء محمد عبد الله  -وزيرة الخارجية وذلك يوم  26نوفمبر  2019بمكتبها بمقر الوزارة بالخرطوم جمهورية السودان.
• معـالي األستاذ /مدني عباس مدني  -وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السودان وذلك يوم  29سبتمبر  2019بمكتبه بالوزارة.
• معـالي السفير /عمر بشير مانيس  -وزير شؤون مجلس الوزراء بجمهورية السودان وذلك يوم  3أكتوبر .2019
• معـالي السيد /عيسى عثمان شريف  -وزير الزراعة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان وذلك يوم  3أكتوبر .2019
• معـالي األستاذة /لينا الشيخ محجوب  -وزيرة العمل والتنمية االجتماعية بجمهورية السودان وذلك يوم 3أكتوبر .2019

النشرة اإلخبارية

 13العدد الثاني 2019

معـالي السفير  /عمر بشير مانيس – وزير شؤون مجلس الوزراء بجمهورية السودان
مــن جانبهــم رحــب معالــي الــوزراء بســعادة رئيــس الهيئــة والوفــد المرافــق لــه متمنيــن للهيئــة التوفيــق فــي مســاعيها لتتمكــن مــن مواصلــة جهدهــا
فــي دعــم مســيرة األمــن الغذائــي موضحيــن ان هنالــك تحديــات كثيــرة تواجــه تاميــن الغــذاء فــي ظــل التغييــر الــذي حــدث بالســودان ،مؤكديــن علــى
أهميــة قطــاع الزراعــة ومكانتهــا فــي دعــم االقتصــاد ،كمــا وعــدوا بتقديــم كل المســاعدة والدعــم للهيئــة العربيــة وشــركاتها بدولــة المقــر لخدمــة
أهدافهــا التنمويــة.

لدى لقائه عدد من الوزراء بجمهورية
السودان  ...المزروعي يؤكد أن الهيئة
العربية تمثل واجهة لالستثمار في
السودان
فــي إطــار ســعي اإلدارة العليــا بالهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي لمواصلــة جهودهــا التــي ترمــي إلــى تعزيــز األمــن الغذائــي  ،قــام ســعادة
األســتاذ /محمــد بــن عبيــد المزروعــي  -رئيــس الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي يرافقــه وفــد مــن الهيئــة العربيــة بزيــارة إلــى عــدد مــن
كبــار الشــخصيات ومعالــي الــوزراء بدولــة المقــر  ،وذلــك بهــدف تعريفهــم بالهيئــة ورؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا واســتثماراتها مســتعرضا اســتثمارات
الهيئــة ومشــاريعها فــي الــدول العربيــة عامــة وفــي الســودان علــى وجــه الخصــوص ،موضحــا حجــم اســتثمارات الهيئــة فــي الســودان مبينــا أن %66
مــن اســتثمارات الهيئــة اإلجماليــة فــي جمهوريــة الســودان و أكثــر مــن  %95مــن إجمالــي القــروض والضمانــات التــي قدمتهــا الهيئــة لــكل شــركاتها
هــي فــي الســودان ،وأن عــدد الشــركات التــي تديرهــا الهيئــة بالســودان تبلــغ  12شــركة موضحــا القطاعــات التــي تعمــل فيهــا الهيئــة والتــي تتمثــل
فــي قطــاع التصنيــع الزراعــي واإلنتــاج النباتــي واإلنتــاج الحيوانــي إلــى جانــب قطــاع الخدمــات الزراعيــة و األنشــطة التنمويــة ودور الهيئــة فــي تنميــة
ودعــم صغــار المزارعيــن والمنتجيــن بالســودان و تمــت خــال عــام  2019عمــل الزيــارات و اللقــاءات لــكل مــن -:
• مع ــالي الدكتــور /عبــد اللــه حمــدوك  -رئيــس مجلــس الــوزراء بجمهوريــة الســودان وذلــك يــوم  29أغســطس  2019بمكتبــه باألمانــة العامــة
لمجلــس الــوزراء.
• فخامــة الفريــق أول ركن/عبدالفتــاح البرهــان  -رئيــس الســيادة االنتقالــي بجمهوريــة الســودان وذلــك يــوم  3ســبتمبر  2019بمكتبــه بالقصــر
الجمهــوري.
• معـالي السفيرة /أسماء محمد عبد الله  -وزيرة الخارجية وذلك يوم  26نوفمبر  2019بمكتبها بمقر الوزارة بالخرطوم جمهورية السودان.
• معـالي األستاذ /مدني عباس مدني  -وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السودان وذلك يوم  29سبتمبر  2019بمكتبه بالوزارة.
• معـالي السفير /عمر بشير مانيس  -وزير شؤون مجلس الوزراء بجمهورية السودان وذلك يوم  3أكتوبر .2019
• معـالي السيد /عيسى عثمان شريف  -وزير الزراعة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان وذلك يوم  3أكتوبر .2019
• معـالي األستاذة /لينا الشيخ محجوب  -وزيرة العمل والتنمية االجتماعية بجمهورية السودان وذلك يوم 3أكتوبر .2019

النشرة اإلخبارية

 13العدد الثاني 2019

معـالي السيد /عيسى عثمان شريف – وزير الزراعة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان
مــن جانبهــم رحــب معالــي الــوزراء بســعادة رئيــس الهيئــة والوفــد المرافــق لــه متمنيــن للهيئــة التوفيــق فــي مســاعيها لتتمكــن مــن مواصلــة جهدهــا
فــي دعــم مســيرة األمــن الغذائــي موضحيــن ان هنالــك تحديــات كثيــرة تواجــه تاميــن الغــذاء فــي ظــل التغييــر الــذي حــدث بالســودان ،مؤكديــن علــى
أهميــة قطــاع الزراعــة ومكانتهــا فــي دعــم االقتصــاد ،كمــا وعــدوا بتقديــم كل المســاعدة والدعــم للهيئــة العربيــة وشــركاتها بدولــة المقــر لخدمــة
أهدافهــا التنمويــة.

لدى لقائه عدد من الوزراء بجمهورية
السودان  ...المزروعي يؤكد أن الهيئة
العربية تمثل واجهة لالستثمار في
السودان
فــي إطــار ســعي اإلدارة العليــا بالهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي لمواصلــة جهودهــا التــي ترمــي إلــى تعزيــز األمــن الغذائــي  ،قــام ســعادة
األســتاذ /محمــد بــن عبيــد المزروعــي  -رئيــس الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي يرافقــه وفــد مــن الهيئــة العربيــة بزيــارة إلــى عــدد مــن
كبــار الشــخصيات ومعالــي الــوزراء بدولــة المقــر  ،وذلــك بهــدف تعريفهــم بالهيئــة ورؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا واســتثماراتها مســتعرضا اســتثمارات
الهيئــة ومشــاريعها فــي الــدول العربيــة عامــة وفــي الســودان علــى وجــه الخصــوص ،موضحــا حجــم اســتثمارات الهيئــة فــي الســودان مبينــا أن %66
مــن اســتثمارات الهيئــة اإلجماليــة فــي جمهوريــة الســودان و أكثــر مــن  %95مــن إجمالــي القــروض والضمانــات التــي قدمتهــا الهيئــة لــكل شــركاتها
هــي فــي الســودان ،وأن عــدد الشــركات التــي تديرهــا الهيئــة بالســودان تبلــغ  12شــركة موضحــا القطاعــات التــي تعمــل فيهــا الهيئــة والتــي تتمثــل
فــي قطــاع التصنيــع الزراعــي واإلنتــاج النباتــي واإلنتــاج الحيوانــي إلــى جانــب قطــاع الخدمــات الزراعيــة و األنشــطة التنمويــة ودور الهيئــة فــي تنميــة
ودعــم صغــار المزارعيــن والمنتجيــن بالســودان و تمــت خــال عــام  2019عمــل الزيــارات و اللقــاءات لــكل مــن -:
• مع ــالي الدكتــور /عبــد اللــه حمــدوك  -رئيــس مجلــس الــوزراء بجمهوريــة الســودان وذلــك يــوم  29أغســطس  2019بمكتبــه باألمانــة العامــة
لمجلــس الــوزراء.
• فخامــة الفريــق أول ركن/عبدالفتــاح البرهــان  -رئيــس الســيادة االنتقالــي بجمهوريــة الســودان وذلــك يــوم  3ســبتمبر  2019بمكتبــه بالقصــر
الجمهــوري.
• معـالي السفيرة /أسماء محمد عبد الله  -وزيرة الخارجية وذلك يوم  26نوفمبر  2019بمكتبها بمقر الوزارة بالخرطوم جمهورية السودان.
• معـالي األستاذ /مدني عباس مدني  -وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السودان وذلك يوم  29سبتمبر  2019بمكتبه بالوزارة.
• معـالي السفير /عمر بشير مانيس  -وزير شؤون مجلس الوزراء بجمهورية السودان وذلك يوم  3أكتوبر .2019
• معـالي السيد /عيسى عثمان شريف  -وزير الزراعة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان وذلك يوم  3أكتوبر .2019
• معـالي األستاذة /لينا الشيخ محجوب  -وزيرة العمل والتنمية االجتماعية بجمهورية السودان وذلك يوم 3أكتوبر .2019
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معـالي األستاذة /لينا الشيخ محجوب – وزيرة العمل والتنمية االجتماعية بجمهورية السودان
مــن جانبهــم رحــب معالــي الــوزراء بســعادة رئيــس الهيئــة والوفــد المرافــق لــه متمنيــن للهيئــة التوفيــق فــي مســاعيها لتتمكــن مــن مواصلــة جهدهــا
فــي دعــم مســيرة األمــن الغذائــي موضحيــن ان هنالــك تحديــات كثيــرة تواجــه تاميــن الغــذاء فــي ظــل التغييــر الــذي حــدث بالســودان ،مؤكديــن علــى
أهميــة قطــاع الزراعــة ومكانتهــا فــي دعــم االقتصــاد ،كمــا وعــدوا بتقديــم كل المســاعدة والدعــم للهيئــة العربيــة وشــركاتها بدولــة المقــر لخدمــة
أهدافهــا التنمويــة.

تعزيز الهيئة العربية
لعالقاتها الدولية
وشراكاتها الدبلوماسية

فــي إطــار تعزيــز الهيئــة العربيــة لعالقاتهــا الدوليــة وشــراكاتها الدبلوماســية والمؤسســية و
التواصــل الفاعــل بالمنظمــات والهيئــات ورجــال االعمــال والقطــاع الخــاص والجهــات ذات
العالقــة بالهيئــة العربيــة ،التقــى ســعادة رئيــس الهيئــة بمكتبــه بالمقــر الرئيســي للهيئــة كل
مــن:

سعادة /الحسين سيدي عبدالله الديه  -سفير الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

• ســعادة /الحســين ســيدي عبداللــه الديــه  -ســفير الجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة
بالخرطــوم يــوم  27نوفمبــر 2019
• ســعادة األســتاذ /الهاشــمي العجيلي  -ســفير الجمهورية التونســية يرافقه ســعادة األستاذ
 /ماهر زغوان – قنصل ســفارة الجمهورية التونســية بالخرطوم ،يوم  24نوفمبر.2019
• معالــي الدكتــور /ســيدي ولــد التــاه  -مديــر عــام المصــرف العربــي للتنميــة االقتصاديــة فــي
افريقيــا يــوم  27نوفمبــر 2019
وتأتــي هــذه اللقــاءات بهــدف االطــاع علــى االســتثمارات والفــرص االســتثمارية المتوفــرة
لــدى الهيئــة فــي الــدول األعضــاء كمــا تشــيد هــذه الجهــات بإمكانيــات ومكانــة الهيئــة العربيــة
ومشــروعاتها التــي تســهم فــي ســد الفجــوة الغذائيــة وتحقيــق األمــن الغذائــي.
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ســعادة األســتاذ /الهاشــمي العجيلي  -ســفير الجمهورية التونســية يرافقه ســعادة معالي الدكتور /سيدي ولد التاه  -مدير عام المصرف العربي للتنمية االقتصادية
في افريقيا
األســتاذ /ماهــر زغــوان  -قنصــل ســفارة الجمهوريــة التونســية

فــي إطــار تواصــل مــدراء شــركات الهيئــة بدولــة المقــر مــع ســعادة األســتاذ /محمــد بــن عبيــد المزروعــي  -رئيــس الهيئــة بهــدف اطــاع ســعادته
علــى موقــف أوضــاع الشــركات االنتاجيــة والماليــة والتســويقية واإلداريــة والتشــاور معــه بشــأن تطويــر أداء الشــركات وتذليــل المشــاكل
والتحديــات التــي تواجههــا وتقديــم الدعــم الفنــي لهــا ،فقــد قــام عــدد مــن مــدراء شــركات الهيئــة بدولــة المقــر بزيــارة ســعادة رئيــس الهيئــة
وهــم:

المهندس طارق دفع الله – مدير عام الشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل األزرق  /اقدي

تواصل التعاون بين الهيئة العربية
وشركاتها لتحقيق األهداف المشتركة
األستاذ /الدسوقي محمد بشير – مدير عام شركة سكر النيل األبيض

• المهندس طارق دفع الله  -مدير عام الشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل األزرق  /اقدي وذلك يوم  26نوفمبر 2019
• األستاذ /الدسوقي محمد بشير  -مدير عام شركة سكر النيل األبيض يوم  25نوفمبر 2019
• األستاذ /عبد الرؤوف ميرغني احمد  -العضو المنتدب  /شركة سكر كنانة يوم  27نوفمبر 2019

األستاذ /عبد الرؤوف ميرغني احمد – العضو المنتدب  /شركة سكر كنانة
النشرة اإلخبارية
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مبادرة الهيئة لتحقيق اهداف
التنمية المستدامة 2030
واألمن الغذائي من خالل
القضاء على الجوع
وقعــت الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي مذكــرة تفاهــم مــع األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة،
تهــدف المذكــرة إلــى وضــع وتفعيــل سياســات اســتراتيجية مشــتركة لخدمــة أهــداف التنميــة المســتدامة 2030
واألمــن الغذائــي وتوحيــد الجهــود لمواجهــة التغيــرات والتحديــات فــي مجــال تنميــة القطــاع الزراعــي وتطويــره
وإدارة المــوارد الطبيعيــة بكفــاءة والعمــل علــى إيجــاد حلــول للمشــاكل الزراعيــة .وقــد وقــع عــن الهيئــة ســعادة
األســتاذ /محمــد بــن عبيــد المزروعــي  -رئيــس الهيئــة العربيــة ،فيمــا وقع عن األمانــة العامة لجامعة الدول العربية
ســعادة الدكتــور /كمــال حســن علــي  -األميــن العــام المســاعد رئيــس قطــاع الشــؤون االقتصاديــة بالجامعــة
العربيــة ،وذلــك بحضــور وتشــريف معالــي الســيد /أحمــد أبــو الغيــط  -األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة.
تــم التوقيــع خــال مشــاركة ســعادة األســتاذ /محمــد بــن عبيــد المزروعــي  -رئيــس الهيئــة العربيــة لالســتثمار
واإلنمــاء الزراعــي ،فــي فعاليــات النســخة الثالثــة لألســبوع العربــي للتنميــة المســتدامة الــذي انعقــد خــال الفتــرة
 6-3نوفمبــر بالقاهــرة جمهوريــة مصــر العربيــة بالشــراكة مــع البنــك الدولــي واالتحــاد األوربــي ومجموعــة األمــم
المتحــدة للتنميــة المســتدامة ،وذلــك تحــت شــعار شــراكة متكاملــة مــن اجــل مســتقبل مســتدام.
و سيســعى طرفـ ِـي االتفــاق للتعــاون فــي عــدة مجــاالت منهــا تكثيــف الجهــود لدعــم تدريــب وبنــاء الكفــاءات
والقــدرات العربيــة فــي مجــال األمــن الغذائــي والتنميــة المســتدامة ،وتبــادل المعلومــات والخبــرات والدراســات
وتقديــم االستشــارات فــي مجــال الزراعــة والتكنولوجيــات الحديثــة الداعمــة للسياســات الغذائيــة ،وتنظيــم
المؤتمــرات والنــدوات للترويــج للممارســات الزراعيــة والغذائيــة الســليمة والعمــل علــى رفــع مســتوى الوعــى
حــول القضايــا الزراعيــة.
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الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي
شريك االستثمار الحصري لمعرض سيال
الشرق األوسط 2019
يواجــه األمــن الغذائــي فــي العالــم العربــي تحديــات كبيــرة بســبب وجــود فجــوة غذائيــة تقــدر بحوالــي  32.8مليــار
دوالر ،وفــي هــذا اإلطــار تســعى الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي جاهــدة إلــى تعزيــز األمــن الغذائــي مــن
خــال شــركائها وشــركاتها التــي بلــغ عددهــا أكثــر مــن  50شــركة تعمــل جميعهــا علــى توفيــر منتجــات زراعيــة وغذائيــة
مســتدامة.
وتعزيــزا لذلــك الــدور الهــام وكأحــد وســائله الفاعلــة شــاركت الهيئــة فــي معــرض ســيال الشــرق األوســط  2019خــال
الفتــرة  11 – 9ديســمبر  2019فــي مركــز أبــو ظبــي الوطنــي للمعــارض  -إمــارة أبــو ظبــي  -دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،تحــت رعايــة كريمــة مــن ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون
الرئاســة ورئيــس مجلــس إدارة هيئــة أبــو ظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة.
وخــال أيــام المعــرض نظمــت الهيئــة لقــاء الطاولــة المســتديرة وذلــك يــوم  9ديســمبر  2019حيــث هــدف اللقــاء إلــى
تســليط الضــوء علــى الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي الــدول العربيــة فــي مجــال قطــاع االســتزراع المائــي والتصنيــع
الســمكي وتعزيــز التجــارة البينيــة بيــن الــدول العربيــة وتــم اللقــاء بمشــاركة نخبــة مــن كبــار الشــخصيات وصانعــي القــرار
ومجموعــة مــن رجــال األعمــال وأصحــاب المشــاريع باإلضافــة إلــى عــدد مــن المســتثمرين مــن دول مجلــس التعــاون
الخليجــي ومختلــف الــدول العربيــة واألجنبيــة.
كمــا نظمــت الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي خــال اليــوم الثانــي مــن أيــام معــرض ســيال الشــرق األوســط
 2019لقــاء شــركاتها الــدوري وذلــك يــوم  10ديســمبر ،حضــر اللقــاء ممثلــي الشــركات مــن الســعودية واإلمــارات والعراق
والســودان ومصــر والمغــرب وعمــان وتونــس وموريتانيــا وتــم خــال اللقــاء مناقشــة عــدد مــن المحــاور التــي ركــزت علــى
نقــل التجــارب الناجحــة فــي زيــادة أربــاح الشــركات وقدرتهــا علــى حــل المشــاكل وتجــاوز العقبــات ،وتعزيــز التبــادل التجــاري
بيــن الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة ،باإلضافــة إلــى توطيــد العالقــات وتبــادل الخبــرات والمعلومــات.
وتــم خــال اللقــاء الــدوري للشــركات التوقيــع علــى بيــان اإلعــان عــن تأســيس شــركة ترانــز أچــري بيــن الهيئــة العربيــة
لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي وشــركة الراجحــي الدوليــة لالســتثمار .وتهــدف الشــراكة الجديــدة إلــى تطويــر أداء الشــركات
الزراعيــة القائمــة وتكامــل الشــركات ذات العالقــة لكــي تكــون نموذجــا رائــدا فــي االســتثمار الزراعــي تخــدم اســتراتيجيات
وأهداف الطرفين .كمرحلة أولى ســوف تقوم الشــركة بدراســة وتقييم الشــركات والمصانع التي يتوفر فيها إمكانيات
ومقومــات النجــاح.
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تبني الهيئة تطبيقات حديثة لنظم
المعلومات
مواصلــة للجهــود المبذولــة مــن الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي فــي تبنــي تطبيقــات نظــم المعلومــات التــي تســاهم فــي تطويــر األداء
وتفعيلــه ،تــم خــال النصــف الثانــي مــن العــام  2019تقديــم عــدد مــن اإلنجــازات نــورد منهــا مــا يلــي:

برنامج الخريطة االستثمارية ألنشطة
الهيئة (: )Agri 22
برمجة نظام يقوم بتوفير آليه لتسهيل
معرفة استثمارات الهيئة في الدول العربية،
والتوزيع الجغرافي الستثمارات الهيئة في
الدول العربية ،ووضع الشركات ومخرجاتها،
باإلضافة إلى مساعدة المختصين للتسويق
ألنشطة الهيئة ومساعدة متخذ القرار على
معرفة وضع االستثمارات في الدول العربية
والمناطق الجغرافية ،كما يجري العمل على
اإلصدار الثاني والخاص بإضافة مالحظات
االستشاري ( )PWCلربط استراتيجية االستثمار
الزراعي للهيئة  2024-2020ومتابعة تنفيذها.
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نظام دردشة اعمال الهيئة (:)Chabot
برمجة نظام لالستفادة من الرسائل النصية
القصيرة ونوافذ الدردشة ()WhatsApp
لتلقي الرسائل والرد عليها وتشمل
استعالمات من كل قواعد بيانات الهيئة
(أرصدة البنوك ،أرباح الشركات ،الدخل من
المحافظ ،ارصدة اإلجازات ،تفاصيل المرتب... ،
الخ) ،كذلك االستعالم والبحث عن الملفات
حسب الصالحيات الممنوحة لكل شخص.

نظام إدارة المراسالت واالجتماعات
والمهام (تراسل) :
تطوير نظام إلدارة المراسالت الصادرة
والواردة الكترونيا وتوفير آليات األرشفة،
الحفظ ،البحث ،االستعراض ،والمتابعة
وتداول المراسالت في سرية تامة وبحسب
الصالحيات باإلضافة إلى سرعة استعادة
المعلومات وتسهيل مشاركتها بين
المستخدمين.

الحفل السنوي الخامس
للتميز الوظيفي 2019
نظمــت الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي حفــل التميــز الوظيفــي الخامــس لمنســبيها بالمقــر الرئيســي للهيئــة بالخرطــوم والمكتــب
اإلقليمــي بدبــي عبــر خدمــة الفيديــو المــريء وذلــك يــوم  24أكتوبــر  2019بالخرطــوم جمهوريــة الســودان.
خــال الحفــل قــدم ســعادة األســتاذ /محمــد بــن عبيــد المزروعــي  -رئيــس الهيئــة العربيــة كلمــة مرحبــا بالحضــور مــن الموظفيــن شــاكرا لهــم
علــى تلبيــة الدعــوة مهنئــا الموظفيــن الذيــن تــم تكريمهــم مــن اإلدارات والوحــدات التنظيميــة فــي الهيئــة مشــيدا باســتمرارية االحتفاليــة
فــي عامهــا الخامــس لنشــر ثقافــة اإلبــداع والتميــز وتطبيقهــا عمليــا لتنميــة روح التنافســية والريــادة .متمنيــا أن يأتــي العــام القــادم ليشــهد
مزيــدا مــن النجاحــات والمبــادرات الخالقــة التــي تصــب فــي صالــح االرتقــاء بالهيئــة والعامليــن بهــا ،وفــي ختــام كلمتــه هنــأ ســعادته جميــع
موظفــي الهيئــة وشــكرهم علــى الحضــور متمنيــا لهــم موفــور الصحــة.
وفــي بــادرة كريمــة مــن ســعادة رئيــس الهيئــة تــم تكريــم البروفيســور /عبدالمنعــم بشــير األحمــدي  -العالــم والخبيــر الزراعــي فــي مجــال تربية
النبــات لمــا بذلــه مــن جهــد مقــدر خــال مســيرته العلميــة ،الجديــر بالذكــر أن البروفيســور االحمــدي عمــل مستشــارا زراعيــا بالهيئــة وال زال
يعمــل فــي الشــركة العربيــة الســودانية للبــذور  ،وقــد نالــت إدارة االتصــال المؤسســي واالعــام جائــزة اإلدارة المتميــزة للعــام الثالــث علــى
التوالــي علــى مســتوى اإلدارات بالهيئــة وتــم تكريــم مديــر اإلدارة المتميــز والمستشــار المتميــز وكذلــك تــم تكريــم الموظفيــن المتميزيــن
علــى مســتوى أجهــزة الهيئــة والموظــف المتميــز مــن كل إدارة مــن إدارات الهيئــة وهــم:
شخصية هذا العام
البروفيسور /عبدالمنعم بشير األحمدي
المستشار المتميز لعام :2019
األستاذ /العربي محمد حامدي
مدير اإلدارة المتميز لعام :2019
األستاذة /حنان علي القاعي
اإلدارة المتميزة لعام :2019
إدارة االتصال المؤسسي واإلعالم

البروفيسور /عبدالمنعم بشير األحمدي
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المتميزين من فئة الجهاز الفني:
			
 )1األستاذ /سامح منصور جمال
			
 )2األستاذ /عمر أحمد بحر محمد
			
 )3األستاذة  /مي عوض أحمد
		
 )4المهندس /إبراهيم سيف الكندي
		
 )5المهندس /أحمد علي عوض التوم
			
 )6األستاذ /سامح علي مهدي
 )7األستاذة /مريم محمد األمين سليمان
			
 )8األستاذ /مزمل سيف الدولة
		
 )9األستاذة /منال أحمد عبدالرحمن
		
 )10األستاذة  /سارة محمد خير الزبير

المتميزين الذين تم اختيارهم من قبل سعادة رئيس الهيئة:
اإلدارة المالية
إدارة الدراسات واإلنماء
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية
إدارة الخدمات
اإلدارة المالية
مكتب المستشار القانوني
إدارة االستثمار الزراعي
اإلدارة المالية
إدارة التدقيق الداخلي

المتميزين من فئة الجهاز االداري:
			
 )1األستاذة /سلمى السيد البشير
			
 )2األستاذة /منى مصطفى حسن
			
 )3األستاذة /أمل بابكر قسومة
				
 )4األستاذة /منال بابكر علي
			
 )5األستاذة  /نهى بابكر مالك
			
 )6األستاذ /حازم حمدي إسماعيل
			
 )7األستاذ /بدر الدين محمد سيد
		
 )8األستاذ /أسامة إبراهيم محمد عثمان
		
 )9األستاذ /عصام محمد عبد الرحيم

مكتب سعادة رئيس الهيئة
إدارة التدقيق الداخلي
إدارة الدراسات واإلنماء
إدارة االستثمار الزراعي
اإلدارة المالية
إدارة االتصال المؤسسي واإلعالم
إدارة الموارد البشرية
إدارة الخدمات  -قسم الصيانة والتشغيل
إدارة الخدمات  -قسم الخدمات المساندة

المتميزين من موظفي الجهاز المعاون:
			
 )1السيد /المبارك محمد المبارك
 )2األستاذ /عوض خليل جون			
		
 )3األستاذ /خلف الله يوسف إبراهيم

إدارة الموارد البشرية
إدارة الخدمات  -قسم الخدمات المساندة
إدارة الخدمات  -قسم الصيانة والتشغيل

المتميزين على مستوى الهيئة:
من فئة الجهاز الفني :األستاذ /عمر أحمد بحر من إدارة الدراسات واألنماء
من الجهاز اإلداري :األستاذ /حازم حمدي إسماعيل عبد الظاهر من إدارة االتصال
المؤسسي واإلعالم
من الجهاز المعاون :السيد /المبارك محمد المبارك من إدارة الموارد البشرية
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 األستاذ /محمد عثمان عبد القادر						
 الدكتور /طالل بطرس				
 المهندس /عمار عبد االله			
 األستاذ /نادر محمد الحاج بشارةالذين أمضوا أكثر من  30عاما في الخدمة:
األستاذة /قمر أحمد علي

مدير إدارة االستثمار الزراعي
مدير عام شركة المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة
مدير الشركة العربية السودانية للزيوت النباتية
وحدة المراسم والتشريفات

