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

خــاذ  انطالًقــا مــن حــرص الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي علــى تعزيــز األمــن الغذائــي فــي الوطــن العربــي، واتِّ
التدابيــر واإلجــراءات الضروريــة لمواجهــة خطــر حــدوث نقــص فــي المــواد الغذائيــة فــي البلــدان العربيــة، فــي ظــل انتشــار 
ل أزمــة عالميــة هــي األخطــر مــن نوعهــا، بســبب تأثيرهــا فــي القطاعــات  فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19(، الــذي شــكَّ
ــار )مايــو( مــن ســنة 2020م، وضعهــا آليــة طارئــة تهــدف إلــى  ــة، فقــد أعلنــت الهيئــة فــي الســابع مــن شــهر أيَّ االقتصاديــة كافَّ
المســاعدة والمســاهمة فــي توفيــر احتياجــات البلــدان العربيــة مــن الســلع والمــواد الغذائيــة، وزيــادة التجــارة العربيــة البينيــة 
لتلــك المنتجــات، عبــر الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة والشــركات األخــرى، كمــا أشــارت إلــى إمــكان توفيــر المعلومــات عــن 

كميــات الفائــض المتــاح للتصديــر مــن تلــك الســلع فــي البلــدان العربيــة وغيرهــا.

خــذة فــي البلــدان األعضــاء  وحرًصــا علــى ســالمة الموظفيــن واســتمرار أعمــال الهيئــة، ومراعــاًة لإلجــراءات االحترازيــة المتَّ
لمواجهــة تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد، فقــد اعتمــدت الهيئــة العمــل عــن بعــد منــذ شــهر آذار )مــارس( مــن ســنة 
ــا مــع جميــع الشــركاء والمتعامليــن، وبســرعة فائقــة وجــودة فــي  ــا وخارجيًّ نــت الهيئــة مــن إنجــاز األعمــال داخليًّ 2020م؛ إذ تمكَّ

ــة. ــة وأنظمــة اتصــال وتواصــل حديث ــة لديهــا، مــن برامــج وأجهــزة تقني ــة المتمكن ــة التحتي األداء؛ بفضــل البني

وفــي إطــار جهــود الهيئــة الراميــة إلــى المحافظــة علــى اســتثماراتها، عــن طريــق متابعــة أوضــاع الشــركات المســاهمة فيهــا، 
وبشــكل مســتمر، وتقديمهــا الدعــم الفنــي واإلداري والمالــي إلــى تلــك الشــركات، فقــد حرصــت الهيئــة علــى التواصــل مــع 
جميــع الشــركات التــي تســاهم فيهــا فــي البلــدان األعضــاء؛ لمعرفــة اإلجــراءات االحترازيــة التــي قامــت بهــا للحــد مــن انتشــار 
ــر ســلًبا فــي ســير  فيــروس )كوفيــد 19(، ومعرفــة حجــم وطبيعــة األخطــار واآلثــار والتداعيــات الناتجــة عنــه، والتــي قــد تؤثِّ
ــل مــن االنعكاســات الســلبية  ــة شــركاتها بوضــع الخطــط والبرامــج للتقلي ــة للشــركات. وقــد أوصــت الهيئ ــات اإلنتاجي العملي

لتلــك األخطــار واآلثــار المترتبــة عليهــا.

وبفضــل اللــه تعالــى، ثــمَّ بالعمــل الــدؤوب، اســتطاع عــدد مــن شــركات الهيئــة - مثــل شــركة )ابســيكو( وشــركة الروابــي لأللبــان 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والشــركة العربيــة الســودانية للزيــوت النباتيــة فــي الســودان - تحقيــق أربــاح مجزيــة، عبــر 
نهــا مــن توفيــر الســلع الغذائيــة،  زيــادة اإلنتــاج، علــى الرغــم مــن التراجــع االقتصــادي العالمــي إثــر أزمــة جائحــة كورونــا، وتمكِّ

إضافــًة إلــى تصنيــع مجموعــة منهــا.

ودعًمــا ألهــداف التنميــة المســتدامة، والمســاهمة فــي تحقيــق أحــد أهدافهــا الراميــة إلــى القضــاء علــى الجــوع، فقــد 
اســتطاعت الهيئــة العربيــة تحقيــق إنجــازات بــارزة، بتنفيذهــا برامــج تمويــل صغــار المزارعيــن فــي مجموعــة مــن البلــدان العربيــة 
ا؛ ففــي الســودان، حققــت الهيئــة نجاحــات فــي المواســم الســابقة )2013م – 2019م(، لتبــادر بعدهــا بتمويــل  األقــل نمــوًّ
18,500 فــدان لصغــار المزارعين فــي مشــروع الجزيــرة للموســم الزراعــي )2019م – 2020م(، منهــا 8,000 فــدان للفــول 
ــة والشــتوية. وفــي واليتــي  ــن الصيفي ــا للعروتي الســوداني، و10,500 فــدان للقمــح، واســتفاد مــن البرنامــج )3,496( مزارًع
لــت الهيئــة العربيــة مجموعــة مــن النســاء لزراعــة 2400 فــدان بالفــول الســوداني والسمســم،  شــمال وجنــوب كردفــان، موَّ
وبلــغ عــدد النســاء المســتفيدات مــن هــذا البرنامــج 600 امــرأة، وبلــغ متوســط إنتــاج الفــدان نحــو 328 كيلوغراًمــا مــن 
محصــول الفــول الســوداني، ونحــو 360 كيلوغراًمــا مــن محصــول السمســم، وســاهم هــذا البرنامــج في إنتــاج تقــاٍو محســنٍة 

ــنت الوضع االقتصــادي والمســتوى المعيشــي واالســتقرار لألســر. زادت اإلنتــاج وحسَّ

وفي ختام هذه الكلمة: نسأل الله تعالى أْن يوفقنا جميًعا إلى ما نصبو إليه؛ تعزيًزا لألمن الغذائي العربي.
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راعي ة لالستثمار واإلنماء الزِّ ابع واألربعون لمجلس مساهمي الهيئة العربيَّ االجتماع الرَّ

البلــدان األعضــاء لمواجهــة تفشــي  فــي  المتخــذة  االحترازيــة  مراعــاًة لإلجــراءات 
فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19(، وبإجمــاع مــن المؤسســات الماليــة العربية، 
تــمَّ االتفــاق علــى إلغــاء االجتمــاع المباشــر لمجلــس مســاهمي المؤسســات الماليــة 
ًرا عقــده فــي شــهر نيســان )أبريــل( مــن ســنة 2020م فــي  العربيــة، والــذي كان مقــرَّ

المملكــة المغربيــة.

وقامــت إدارة الهيئــة بــداًل عنــه بإرســال توصيــات مجلــس اإلدارة لممثلــي البلــدان 
األعضــاء فــي الهيئــة ومســودة قــرارات الــدورة الرابعــة واألربعيــن، عبــر وســائل 

ل التــداول واالتصــال. االتصــال اإللكترونيــة والبريــد الســريع؛ مــا ســهَّ

مجلــس  أعضــاء  قبــل  مــن  القــرارات  وعلــى  التوصيــات  علــى  الموافقــة  ــت  وتمَّ
المســاهمين، والتــي تــمَّ اعتمادهــا مــن قبــل معالــي األســتاذ )الســيد محّمــد مــرزوق 
القصيــر(، وزيــر الزراعــة واســتصالح األراضــي بجمهوريــة مصــر العربيــة، رئيــس مجلــس 

مســاهمي الهيئــة فــي دورتــه الرابعــة واألربعيــن.

ومن بين القرارات التي صدرت عن الدورة الرابعة واألربعين لمجلس المســاهمين، 
القــرار الخــاص بالموافقــة علــى برنامج العمليات االســتثمارية للهيئة لســنة 2020م، 
ــق بتصديــق التقريــر الســنوي للهيئــة وإجازة الحســابات الختامية لســنة  والقــرار المتعلِّ
أربــاح الهيئــة لســنة 2019 لدعــم  2019م، وتخصيــص نســبة 10 % مــن صافــي 

الشــعب الفلســطيني.

https://www.aaaid.org/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9/
https://www.aaaid.org/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9/
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ة لع الغذائيَّ ة ُتطلق مبادرة “المساهمة في توفير السِّ  الهيئة العربيَّ
ة قص في المواد الغذائيَّ ة لمواجهة خطر النَّ ة للبلدان العربيَّ  األساسيَّ

نتيجة جائحة فيروس كورونا

أعلنــت الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي، فــي اليــوم الســابع مــن شــهر أّيــار 
)مايــو( مــن ســنة 2020م، وضعهــا آليــة طارئــة تهــدف إلــى المســاعدة والمســاهمة 
فــي توفيــر احتياجــات البلــدان العربيــة مــن الســلع والمــواد الغذائيــة، وزيــادة التجــارة 
العربيــة البينيــة لتلــك المنتجــات عبــر الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئة والشــركات 
األخــرى، كمــا أشــارت إلــى إمــكان توفيــر المعلومــات لتلــك الســلع فــي البلــدان 

العربيــة وغيرهــا.

وتأتــي هــذه المبــادرة انطالًقــا مــن حــرص الهيئــة علــى تعزيــز األمــن الغذائــي فــي 
الوطــن العربــي، واتخــاذ التدابيــر واإلجــراءات الضروريــة لمواجهــة خطــر أي نقــص فــي 
المــواد الغذائيــة فــي البلــدان العربيــة، فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، 
ل أزمــة عالميــة هــي األخطــر مــن نوعهــا، كــون تأثيرهــا طــال القطاعــات  الــذي شــكَّ

االقتصاديــة كاّفــة.

واإلنمــاء  لالســتثمار  العربيــة  الهيئــة  رئيــس  المزروعــي(،  )محّمــد  ســعادة  وقــال 
ــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي علــى  الزراعــي: منــذ تأسيســها، تعمــل الهيئ
تعزيــز األمــن الغذائــي فــي البلــدان العربيــة، عــن طريــق االســتثمار فــي المشــروعات 
الزراعيــة وبرامــج دعــم صغــار المزارعيــن... واليــوم، وبعدمــا أصبــح انتشــار فيــروس 
أزمــة عالميــة تؤثــر بشــكل ســلبي فــي مختلــف  ل  19( يشــكِّ كورونــا )كوفيــد – 
القطاعــات، ومنهــا الزراعــة واألغذيــة، تقــوم الهيئــة بجهــود حثيثــة؛ إذ تســعى - منــذ 
بدايــة األزمــة - إلــى التعــاون مــع مختلــف الشــركات واألطــراف المعنيــة فــي البلدان 
ــًة أنَّ  العربيــة؛ لالســتمرار فــي توفيــر الســلع األساســية واإلمــداد الغذائــي، وخاصَّ
أغلــب البلــدان العربيــة تســتورد معظــم احتياجاتهــا الغذائيــة األساســية مــن الخــارج.

وأضــاف: تســعى الهيئــة إلــى خلــق نمــوذج اســتثماري وتقنــي رائــد ونشــره بيــن 
الجهــات المعنيــة؛ لرفــع مســتوى تبــادل المنتجــات الزراعيــة فــي المنطقــة العربيــة، 
كمــا تعمــل فــي ظــل األزمــة الحاليــة علــى التنســيق مــع مختلــف بلــدان الوطــن 
العربــي؛ لوفيــر احتياجــات الســكان مــن المــواد الغذائيــة األساســية، وذلــك بهــدف 
تعزيــز تضامنهــا فــي ظــل الخــوف العالمــي مــن نقــص فــي المــواد الغذائيــة فــي 
األســواق، بســبب االضطرابــات فــي التجــارة الدوليــة وسالســل اإلمــدادات الغذائية 

الناتجــة عــن تفشــي فيــروس كورونــا.

وبهــدف تعزيــز التنســيق والتعــاون فــي هــذا الخصــوص، أطلقــت الهيئــة العربيــة 
منصــة إلكترونيــة الســتقبال العــرض والطلــب للســلع الغذائيــة األساســية، ودعــت 
الشــركات والمصانــع إلــى المشــاركة، عبــر التســجيل فــي المنصــة اإللكترونيــة للســلع 
الغذائيــة https://food.aaaid.org، علــى أْن تقــوم الشــركات بتقديــم معلومــات 
محّدثــة بمــا يتوافــر لديهــا مــن المنتجــات الغذائيــة المتاحــة للتصديــر أو التــي ترغــب 
فــي اســتيرادها وفًقــا لقائمــة الســلع التاليــة: القمــح، األرز، الــذرة الصفــراء، األعــالف، 
الزيــوت النباتيــة )الخــام أو المكــّررة(، الســكر )الخــام أو المكّرر(، اللحوم الحمراء، لحوم 
الدجــاج، لحــوم الســمك، بيــض المائــدة، األلبــان ومشــتقاتها، الفاكهــة )البرتقــال، 

التفــاح، المــوز(، الخضــر )البطاطــس، البصــل، الطماطــم(.

وتهــدف الهيئــة العربيــة مــن هــذه اآلليــة إلــى التنســيق مــع شــركاتها وشــركائها 
فــي المجــال الزراعــي والغذائــي؛ للمســاهمة فــي توفيــر االحتياجــات مــن المــواد 
الغذائيــة للبلــدان العربيــة، وذلــك أحــد إجــراءات الهيئــة لمواجهــة خطــر حــدوث نقــص 

فــي واردات المــواد الغذائيــة فــي البلــدان العربيــة.

https://www.aaaid.org/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a7/
https://food.aaaid.org
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اجتماعات مجلس إدارة الهيئة

ل لســنة 2020م، فــي دبــي، فــي الـــ4 والـــ5  عقــد مجلــس إدارة الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي اجتماعــه األوَّ
مــن شــهر آذار )مــارس( مــن ســنة 2020م، وتــرأس االجتمــاع ســعادة األســتاذ )محّمــد بــن عبيــد المزروعــي(، رئيــس مجلــس 
ــة  ــن جــدول أعمــال اجتمــاع المجلــس موضوعــات مهمَّ ريــن، وتضمَّ اإلدارة، رئيــس الهيئــة، بحضــور أعضــاء المجلــس الموقَّ
نــت التوصيــة إلــى مجلــس مســاهمي الهيئــة  خــذ المجلــس عــدًدا مــن القــرارات، تضمَّ قــة باســتثمارات الهيئــة، واتَّ متعلِّ
باعتماد الحسابات الختامية للهيئة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، واعتماد برنامج العمليات االستثمارية 
للهيئــة لســنة 2020م بـــ9.1 مالييــن دينــار كويتــي؛ لتنفيــذ المشــروعات الجديــدة والبرامــج اإلنمائيــة، واعتمــاد إعــادة 
تعييــن مدقــق الحســابات الخارجــي، كمــا وافــق المجلــس علــى مســاهمة الهيئــة فــي شــركة ثمــار اإلمــارات فــي اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، والمســاهمة فــي زيــادة رأس مــال شــركة )أوربيــس قريــن أوليــف( بالمملكــة المغربيــة، والموافقــة علــى 

االســتثمار فــي قطــاع أســهم البنيــة التحتيــة المســجلة واألســواق الناشــئة.

وعقــد مجلــس إدارة الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي اجتماعــه الثانــي لســنة 2020م، عبــر تقنيــة االتصــال 
المرئــي، فــي الـــ7 مــن شــهر حزيــران )يونيــو( مــن ســنة 2020م، وتــرأس االجتمــاع ســعادة األســتاذ )محّمــد بــن عبيــد 

ريــن. المزروعــي(، رئيــس مجلــس اإلدارة، رئيــس الهيئــة، بحضــور أعضــاء المجلــس الموقَّ

قــة بنشــاط الهيئــة، ومــن بينهــا تقاريــر تأثيــرات جائحــة كورونــا  ــة متعلِّ ــن جــدول أعمــال االجتمــاع، موضوعــات مهمَّ وتضمَّ
خــذة لمواجهتهــا،  فــي الهيئــة وفــي شــركاتها، والمشــكالت والعوائــق التــي تواجــه اســتثمارات الهيئــة، والجهــود المتَّ
ــق بالشــؤون الماليــة واألعمــال اإلداريــة والقانونيــة  ــرات بشــأن أوضــاع بعــض الشــركات، وبنــود أخــرى تتعلَّ إضافــًة إلــى مذكِّ

للهيئــة.
نــت الترحيــب بأصحــاب الســعادة أعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة للــدورة )2020م  وأصــدر المجلــس عــدًدا مــن القــرارات، تضمَّ

– 2023م( الممثليــن للبلــدان األعضــاء الســتة عشــر التــي تقــل مســاهمة كّل منهــا عــن 10 % فــي رأس مــال الهيئــة.

وأشــاد المجلــس بجهــود إدارة الهيئــة فــي متابعــة تأثيــرات أزمــة كورونــا فــي الهيئــة والشــركات التــي تســاهم فيهــا 
لمواجهتهــا. خــذة  المتَّ واإلجــراءات 

ووافــق المجلــس علــى المســاهمة فــي زيــادة رأس مــال شــركة )أوربيــس بيريــز( بالمملكــة المغربيــة، وعلــى توســعة 
ارة فــي البلــدان األعضــاء، إضافــًة إلــى قــرارات أخــرى  وتطويــر برامــج تمويــل صغــار المزارعيــن والمنتجيــن والقــروض الــدوَّ

قــة بمتابعــة أوضــاع الهيئــة ومتابعــة الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة. متعلِّ

https://www.aaaid.org/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9/
https://www.aaaid.org/companies/%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%b2/
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راعي ة لالستثمار واإلنماء الزِّ نجاح العمل عن ُبعد وإنجاز األعمال في الهيئة العربيَّ

يمثــل العمــل عــن بعــد خيــار الضــرورة لضمــان اســتمرار العمــل فــي ظــل االلتــزام 
بالبقــاء فــي المنــازل والتباعــد االجتماعــي، مــن أجــل ســالمة وصحــة الجميــع والحــد 

ــا. مــن انتشــار فيــروس كورون

الحفــاظ علــى  إلــى  العربيــة بموظفيهــا وتوجيهاتهــا  الهيئــة  وبنــاًء علــى اهتمــام 
ــة -  ت الهيئ ــا، فقــد أقــرَّ ســالمتهم وســالمة المتعامليــن معهــا مــن جائحــة كورون
منــذ شــهر آذار )مــارس( مــن ســنة 2020م - العمــل عــن بعــد ومواصلــة األعمــال 
ــا وبيــن الهيئــة والشــركاء والجهــات المتعاملــة فــي  والمهــام بيــن الموظفيــن داخليًّ
لــة لتقنيــة المعلومــات والبرامــج واألنظمــة  الخــارج، وســاهمت البنيــة التحتيــة المؤهَّ
تأديــة  الهيئــة  فــي مواصلــة موظفــي  بعــد،  عــن  العمــل  تدعــم  التــي  المؤتمتــة 
مهامهــم الداخليــة والخارجيــة بسالســة وفــي وقــت قياســي، إضافــًة إلــى القــدرة 

علــى التواصــل مــع جميــع الشــركاء اإلقليمييــن والدولييــن.

باتخــاذ  ــق  تتعلَّ للموظفيــن  تعاميــم  بإصــدار  التنفيذيــة  إداراتهــا  الهيئــة  هــت  ووجَّ
فــي  مــات  الحرارة والمعقِّ قيــاس  أجهــزة  وتوفيــر  واالحترازيــة  العاجلــة  اإلجــراءات 
مداخــل مبنــى ومكاتــب الهيئــة والمبانــي التابعــة لهــا، وتعليــق نشــرات التوعيــة 
لت لجنــة لإلشــراف علــى مبانــي الهيئــة أثنــاء جائحــة  فــي مداخــل االســتقبال، وشــكَّ
كورونــا وضبــط الدخــول إليهــا، مــع االلتــزام بالتعليمــات الوقائيــة، وتــمَّ إجــراء تنســيق 
تي  بيــن فــرق الخدمــات الفنيــة فــي قســم الصيانة والتشــغيل؛ إلدامة تشــغيل محطَّ
الكهربــاء والتكييــف، إضافــًة إلــى تجهيــز توفيــر تصاريــح المــرور الضروريــة لفــرق العمل 
ــب حاجــة العمــل وجودهــم فــي الهيئــة فــي فتــرة  المناوبــة وللموظفيــن الذيــن تتطلَّ

العمــل عــن بعــد.
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ة عين على شركات الهيئة ومشروعاتها االستثماريَّ
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شركة )ترانس اقري( القابضة 
)تحت التنفيذ( 

ة المتحدة دولة اإلمارات العربيَّ

ــس هــذا الكيـــان االســـتثماري الزراعـــي بيــن الهيئــة العربيــة وشــركة 	   ُأسِّ
أداء  تطويـــر  بهـــدف  2020م،  ســنة  فــي  لالســتثمار  الدوليــة  الراجحــي 
لــكال  العالقـــة  ذات  الشـــركات  وتكامـــل  القائمـــة  الزراعيـــة  الشـــركات 
المؤسســتين؛ لكـــي تكـــون نموذًجـــا رائـــًدا فـــي االســـتثمار الزراعـــي؛ لتعزيز 

العربيــة. المنطقــة  فــي  الغذائــي  األمــن 
 يهــدف الكيــان إلــى اســتقطاب تمويــل باالعتمــاد علــى مالءتــه الماليــة 	 

الجيــدة، وإحـــداث تنميـــة زراعيـــة مســـتدامة فـــي الـــبلدان العربيـــة، عــن 
طريــق تكامـــل المشـــروعات الزراعيـــة، ونقـــل وتوطيـــن التقانـــات الزراعيـــة 
ــًة  ــة، إضافـ ــات الريفيـ ــة المجتمعـ ــة، وتنميـ ــة الذكيـ ــم الزراعـ ــة ونظـ الحديثـ
إلـــى إدارة المشــروعات االســـتثمارية بطـــرق حديثـــة ومبتكـــرة باســـتخدام 
ــي  ــاهم فـ ــي تسـ ــة التـ ــاءة اإلنتاجيـ ــق الكفـ ــبة؛ لتحقيـ ــا المناسـ التكنولوجيـ

تعزيـــز األمـــن الغذائـــي العربـــي.
 يبلــغ رأس المــال التأسيســي للكيــان االســتثماري االبتدائــي نحــو مليونــي 	 

ريــال ســعودي، وتكــون المســاهمة فيــه مناصفــة بيــن كّل مــن الهيئــة 
بنســبة  لالســتثمار  الدوليــة  الراجحــي  وشــركة   ،)% 50( بنســبة   العربيــة 

.)% 50(

فــي 	  المســاهمة  بهــدف  2019م،  ســنة  أواخــر  فــي  الشــركة  ســت  ُأسِّ  
واألكثــر  ــة  المهمَّ اللقاحــات  بعــض  مــن  العربيــة  البلــدان  احتياجــات  تلبيــة 
وإنفلونــزا  الماشــية  فــي  القالعيــة  ــى  الحمَّ لقاحــات  مثــل  اســتخداًما، 
 الطيــور ولنيوكاســل فــي الدجــاج، وســيتم تنفيــذ المشــروع علــى مرحلتيــن: 
ج فيها اإلنتاج ليبلغ 114.5  تها خمســة أعوام، ويتدرَّ المرحلة األولى مدَّ  

مليــون جرعــة مــن اللقاحــات المختلفــة فــي عبــوات معقمــة 
المرحلة الثانية تـبـــدأ في السنة الخـــامسة إلنـــتاج 144 ملـــيون جـــرعة من   

المخـتلـــفة. اللقاحــات 
رت التكلفــة االســتثمارية اإلجماليــة للمشــروع بـــ55.4 مليــون دوالر 	   ُقــدِّ

أمريكــي، منهــا نحــو 17.36 مليــون دوالر أمريكــي لتنفيــذ المرحلــة األولــى، 
ر رأس  ونحــو 38.04 مليــون دوالر أمريكــي لتنفيــذ المرحلــة الثانيــة، كمــا ُقــدِّ

المــال العامــل االبتدائــي بـــ2.55 مليــون دوالر أمريكــي.
ر رأس مــال المشــروع بـــ20.91 مليــون دوالر أمريكــي، تســاهم فيــه 	   ُقــدِّ

الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي بنســبة 30 %، وشــركة )ميــدل 
الُعمانيــة  والشــركة   ،% 30 بنســبة  )ميفــاك(  البيطريــة  للقاحــات  إيســت( 
لالســتثمار الغذائــي القابضــة بنســبة 20 %، إلــى جانــب أســهم غيــر مكتتبــة 

تشــكل مــا نســبته 20 %.

ــس الصنــدوق فــي ســنة 2016م، بهــدف توفيــر تمويــل )مســاهمات 	   ُأسِّ
فــي  العاملــة  والمتوســطة  الصغيــرة  للمؤسســات  جزئيــة(  أو  كليــة 
قطــاع االســتزراع الســمكي: إنتــاج أعــالف الســمك، إنتــاج اليرقــات، تربيــة 
وتســويق الســمك، بصــورة رئيســة فــي تونــس، وبصــورة ثانويــة فــي بلدان 
.)MENA( ــا المغــرب العربــي األخــرى والشــرق األوســط وشــمالي أفريقي

 يبلــغ مجمــل التكاليــف االســتثمارية للمشــروعات المســتثمر فيهــا نحــو 	 
98.5 مليــون دينــار تونســي )49.25 مليــون دوالر أمريكــي(، وتبلــغ قيمــة 
تونســي  دينــار  مليــون   43.45 فيهــا  المتوقعــة  الصنــدوق  مســاهمة 

)21.7 مليــون دوالر أمريكــي(.
دينــار 	  مالييــن   6.9 بمجمــل  مشــروعات  ثالثــة  علــى  الموافقــة  ــت  تمَّ  

تونســي لدخــول الصنــدوق فيهــا مســاهًما، كمــا تّمــت المســاهمة فــي 
فــي  االســتثمار  ليشــمل  الصنــدوق  نشــاط  مشــروعين منهــا، وتوســعة 
تربيــة  قطــاع  إلــى  إضافــًة  ــة،  كافَّ البحــري  بالصيــد  المرتبطــة  األنشــطة 

الســمك.

ة  ة للقاحات البيطريَّ ركة الوطنيَّ الشَّ
)تحت التنفيذ(
سلطنة ُعمان

صندوق تونس لتربية األسماك

https://www.aaaid.org/companies/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6%d8%a9/
https://www.aaaid.org/companies/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6%d8%a9/
https://www.aaaid.org/companies/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6%d8%a9/
https://www.aaaid.org/companies/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://www.aaaid.org/companies/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://www.aaaid.org/companies/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%83/
https://www.aaaid.org/companies/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%83/
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ســت الشــركة فــي ســنة 2018م، بهــدف إنتــاج لحــوم صحيــة وفــق أحــدث الطرائــق التــي تتوافــق والمتطلبــات 	   ُأسِّ
الصحيــة العالميــة؛ بغــرض التصديــر إلــى األســواق الخارجيــة، وإنشــاء مجــزر نموذجي للذبح بمواصفــات نوعية وصحية 
مالئمــة، وتحديــث األســاليب التقليديــة المتبعــة فــي تقطيــع وتســويق وتصديــر اللحــوم فــي موريتانيــا، إضافــًة إلــى 
نشــاط تســمين وذبــح العجــول واألغنــام واإلبــل، كمــا يهــدف المشــروع إلــى المســاهمة فــي تغطيــة الفجــوة 

الغذائيــة )لحــوم حمــراء( فــي بلــدان المغــرب العربــي.
ــه إلــى جانــب 	  ــة )3 مالييــن دوالر أمريكــي(، يســاهم في  يبلــغ رأس مــال الشــركة نحــو 108 مالييــن أوقيــة موريتاني

الهيئــة بنســبة 27.27 %، كّل مــن مجموعــة ولــد عينينــا ولــد آبيــه بنســبة 36.37 %، ومجموعــة زيــن العابديــن ولــد 
الشــيخ بنســبة 27.27 %، ومســتثمر عربــي بنســبة 9.09 %.

 تبلــغ الطاقــات التصميميــة للمشــروع )تســمين وجــزر وتجهيــز( فــي الســنة، نحــو 82 ألــف رأس مــن العجــول، و156 	 
ألــف رأس مــن األغنــام، و28 ألــف رأس مــن اإلبــل، إضافــًة إلــى طاقــة تخزيــن بمعــدل 400 رأس مــن العجــول و800 

رأس مــن األغنــام.
ــة األســهم وبــرأس مــال ابتدائــي يبلــغ )11( مليــون أوقيــة موريتانيــة تــمَّ ســدادها مــن 	  لت الشــركة شــركة خفيَّ  ُســجِّ

قبــل المســاهمين.
 تبلــغ التكلفــة االســتثمارية للمشــروع وفــق دراســة الجــدوى، نحــو 334.8 مليــون أوقيــة موريتانيــة )نحــو 9.3 ماليين 	 

دوالر أمريكــي(، ويشــتمل هيــكل تمويــل المشــروع علــى قــروض متوســطة وقصيــرة األجــل ومســاهمات وإيجــار 
تمويلــي ومرابحــات.

 يعمل المشروع على المساهمة في تغطية الفجوة الغذائية )لحوم حمراء( في بلدان المغرب العربي.	 
 من المتوقع االنتهاء من المرحلة األولى من المشروع في نهاية سنة 2022م.	 

ح بــه يبلــغ 30 مليــون دوالر أمريكــي، تســاهم فيــه الهيئــة 	  ســت الشــركة فــي ســنة 2003م، وبــرأس مــال مصــرَّ  ُأسِّ
بنســبة 52.75 % وشــركة روابــي اإلمــارات بنســبة 47.25 %، ويقــع بالقــرب مــن مدينــة عطبــرة فــي شــمالي 
الســودان )376 كيلومتــر مــن العاصمــة الخرطــوم(، ويمتلــك 20 ألــف فــدان، يســتخدم منهــا 10 آالف فــدان، 
ا تبلــغ: 68 ألــف طــن مــن البرســيم، و4.5 آالف طــن مــن القمــح، و4 آالف طــن  وبطاقــة تصميميــة إنتاجيــة ســنويًّ

مــن الــذرة الشــامية.
ــة وتصديرهــا، 	   تهــدف الشــركة إلــى زراعــة وإنتــاج وتجــارة وتســويق البرســيم والقمــح واألعــالف الخضــراء والجافَّ

ــة. والقيــام بمختلــف األعمــال الضروريــة لتحقيــق أغراضهــا التــي تســاهم فــي تنميتهــا بصــورة عامَّ
 تمتلــك الشــركة نحــو 50 محــور ري، وتعمــل فــي إنتــاج أعــالف البرســيم والــرودس والــذرة الشــامية والقمــح، 	 

ــًة البرســيم والــرودس؛ مــا يســاهم فــي توفيــر  وتقــوم بتصديــر معظــم منتجاتهــا إلــى األســواق الخليجيــة، وخاصَّ
عوائــد بالعمــالت الصعبــة.

بت الشركة 9 محاور جديدة، وتمَّ توصيل الكهرباء إلى 9 محاور إضافية.	   ركَّ
ة المســتقبلية، تســعى الشــركة إلى اســتثمار كامل المســاحة الصالحة للزراعة في موقع المشــروع، 	   ضمن الخطَّ

وذلــك بنصــب وتركيــب جميــع محــاور الــري البالــغ عددهــا 50 محــوًرا، إضافــًة إلــى إنشــاء بســاتين للفاكهــة، 
وبيــوت محميــة إلنتــاج حاصــالت الخضــر فــي غيــر مواســمها، كمــا تخطــط الشــركة إلقامــة مشــروع إنتــاج حيوانــي 

فــات النباتيــة فــي موقــع الشــركة. لالســتفادة مــن القيمــة المضافــة للمخلَّ

ة للحوم ركة العربيَّ الشَّ
ة ة الموريتانيَّ ة اإلسالميَّ الجمهوريَّ

ة إلنتاج المحاصيل المحدودة  ركة العربيَّ الشَّ
ة الّسودان جمهوريَّ

https://www.aaaid.org/companies/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%88%d9%85/
https://www.aaaid.org/companies/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%88%d9%85/
https://www.aaaid.org/companies/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84/
https://www.aaaid.org/companies/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84/
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ــق متابعــة أوضــاع الشــركات المســاهمة  ــى إنجــاح اســتثماراتها فــي الشــركات، عــن طري ــة إل ــة الرامي فــي إطــار جهــود الهيئ
فيهــا، وبشــكل دوري؛ لتقديــم الدعــم الفنــي واإلداري والمالــي لهــا، خاطبــت الهيئــة جميــع الشــركات التــي تســاهم فيهــا 
فــي البلــدان األعضــاء؛ لمعرفــة اإلجــراءات االحترازيــة التــي قامــت بهــا للحــد مــن انتشــار فيــروس )كوفيــد 19(، وتحديــد حجــم 
ــر ســلًبا فــي ســير العمليــات االســتثمارية للشــركات، ووضــع  وطبيعــة األخطــار واآلثــار والتداعيــات الناتجــة عنــه، والتــي قــد تؤثِّ

الخطــط للتقليــل مــن االنعكاســات الســالبة لتلــك األخطــار واآلثــار المترتبــة عليهــا.

رت بعض الشــركات  خــذ عــدد كبيــر مــن الشــركات إجــراءات مســبقة الحتــواء تلــك األزمــة، منــذ بداية ظهــور الفيروس؛ إذ وفَّ واتَّ
ات الدجــاج والماشــية فــي  ــة التــي تدعــم ســير عملياتهــا االســتثمارية؛ فاشــترت الشــركة العربيــة لتصنيــع معــدَّ االحتياجــات كافَّ
اإلمــارات العربيــة المتحــدة )أبســيكو( كميــات كبيــرة مــن البضائــع المســتوردة، والتــي نتــج عنهــا نجــاح غيــر متوقــع؛ إذ أوقفــت 
الشــركات األوروبيــة والعالميــة خطــوط إنتاجهــا، منــذ انتشــار الوبــاء؛ مــا أدى إلــى نقــص حــاد فــي األســواق العالميــة، نتــج عنــه 

تحقيــق إيــرادات جيــدة للشــركة، فــي ظــل نفــاد البضائــع لــدى الشــركات المنافســة لقطــاع تصنيــع معــدات الدجــاج.

ــة التــي تســاهم فيهــا الهيئــة اإلجــراءات االحترازيــة الواجبــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا، والتقيــد  خــذت الشــركات كافَّ واتَّ
ــزام بإجــراءات الســالمة  ــة للحفــاظ علــى العامليــن والمتعامليــن لديهــا، وااللت ــة المفروضــة مــن الدول باالشــتراطات الوقائي

واألمــان الــواردة مــن الجهــات المعنيــة فــي الدولــة.

ركات التي خذة من قبل الشَّ  اإلجراءات المتَّ
تساهم فيها الهيئة لمواجهة جائحة كورونا

فــي إطــار الجهــود المتصلــة بتطويــر وترقيــة أداء نشــاط االســتثمار الزراعــي للهيئــة فــي البلــدان األعضــاء، قامــت إدارة الهيئــة 
ــة  ــارات مقابل ــة إلــى مشــروعاتها االســتثمارية فــي البلــدان األعضــاء، فــي مطلــع ســنة 2020، وشــملت الزي ــارات ميداني بزي
الــوزراء وكبــار المســؤولين والمختصيــن فــي الــوزارات المعنيــة، وهدفــت إلــى اســتعراض المشــكالت والعقبــات التــي تواجــه 
ــر أدائهــا وانطالقهــا نحــو أهدافهــا  ــة والعمــل علــى تذليلهــا، بمــا يســاعد علــى دعــم تلــك الشــركات وتطوي شــركات الهيئ
المنشــودة. وتمخضــت الزيــارات عــن معالجــة معظــم العقبــات التــي تواجــه اســتثمارات الهيئــة، ومــا زالــت الجهــود مســتمرة 

لمعالجــة بقيــة التحديــات.

ة لشركات الهيئة يارات الميدانيَّ الزِّ

https://www.aaaid.org/companies/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%86-%d9%88/
https://www.aaaid.org/companies/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%86-%d9%88/
https://www.aaaid.org/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9/%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a4%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a/
https://www.aaaid.org/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a7/
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ة ة واإلنمائيَّ األنشطة والبرامج البحثيَّ

تجربــة زراعــة الكينــوا فــي األراضــي ذات الملوحة العالية في الّســودان

الكينــوا فــي 	  لزراعــة  رائــدة  العربيــة تجربــة بحثيــة تطبيقيــة  الهيئــة  ــذت  نفَّ  
 – األلبــان  وحــدة   – الغذائــي  والتصنيــع  لإلنتــاج  العربيــة  الشــركة  أراضــي 
ة فــي  ل مــرَّ الباقيــر، وهــي مــن األراضــي ذات الملوحــة العاليــة، وأوَّ فــي 

الســودان. جمهوريــة 

 تأتــي هــذه التجربــة أحــَد أنشــطة الهيئــة العربيــة فــي تعزيــز األمــن الغذائــي 	 
العربــي، عــن طريــق زيــادة اإلنتــاج فــي أصنــاف محاصيــل الحبــوب الســائدة، 
بديلــة  توفيــر محاصيــل  فــي  تســاهم  أصنــاف جديــدة  إدخــال  إلــى  إضافــًة 

وتكــون ذات إنتــاج عــاٍل.

النبــات 	  تحّمــل  مــدى  قيــاس   - أساســية  بصــورة   - التجربــة  اســتهدفت   
ــاج العالمــي، والعمــل علــى زراعتــه  ــة إنتاجــه باإلنت للملوحــة العاليــة، ومقارن
اًل  فــي مســاحات واســعة مــن األراضــي ذات الملوحــة؛ ليكــون محصــواًل مكمِّ
وليــس بديــاًل لمحاصيــل الحبــوب األخــرى التــي يصعــب تأقلمهــا مــع التــرب 

الملحيــة.

المحاصيــل 	  وأحــد  الحبــوب  مــن  نوًعــا  ــل  تمثِّ الــذي  الكينــوا  اختيــار  تــمَّ   
مرتفعــة  غذائيــة  قيمــة  علــى  يحتــوي  إذ  لــة؛  المكمِّ الواعــدة  المســتقبلية 
مــن  المختلفــة  البيئيــة  الظــروف  ويتحمــل  كبيــرة،  وفائــدة طبيــة وصحيــة 
مقارنــًة  البروتيــن،  مــن  عاليــة  نســبة  علــى  يحتــوي  كمــا  وملوحــة،  جفــاف 
إلــى  الحبــوب  طحــن  مثــل  عديــدة،  اســتخدامات  ولــه  األخــرى،  بالحبــوب 
األطفــال. أغذيــة  وصناعــة  الخبــز،  لرغيــف  القمــح  بدقيــق  يخلــط  دقيــق 

 أظهــرت النتائــج المســتحصلة تحّمــل الكينــوا للتربــة ذات الملوحــة العاليــة، 	 
وكان هــذا واضًحــا فــي النمــو الخضــري للنبــات، إضافًة إلى تكوين )الحبوب(، 

ومــن المرتقــب أْن يكــون إنتاجــه عالًيــا وفــق المؤشــرات الحاليــة.

يفــي والصَّ ــتوي  الشَّ راعي  الموســم الزِّ فــي  ــة  اإلنمائيَّ  البرامــج 
 2019م – 2020م

 فــي ضــوء النجاحــات التــي تحققــت فــي المواســم الســابقة )2013م – 	 
لــت الهيئــة العربيــة 18,500 فــدان لصغــار المزارعين فــي  2019م(، موَّ
مشــروع الجزيــرة، للموســم الزراعــي 2019م - 2020م، ومنهــا 8,000 
فــدان مــن الفــول الســوداني، و10,500 فــدان مــن القمــح، واســتفاد 
قــت  مــن البرنامــج )3,496( مزارًعــا للعروتيــن الصيفيــة والشــتوية، وحقَّ

المســاحات إنتاًجــا عالًيــا فــي المحصوليــن.

مــن 	  )مــارس(  آذار  15 مــن شــهر  الـ فــي  القمــح  وبدأ حصــاد محصــول   
ــق المحصــول إنتاًجــا عالًيــا غيــر مســبوق؛ إذ بلــغ إنتــاج  ســنة 2020م، وحقَّ

ان 21 شــوااًل فــي مواقــع و18 شــوااًل فــي مواقــع أخــرى. الفــدَّ

 وفــي الموســم الزراعي الصيفــي 2019م – 2020م، ســاهمت الهيئــة 	 
النســاء  أداء  تحســين  إطــار  فــي  التوالــي،  علــى  الثالــث  العــام  العربيــة، 
لــت زراعــة 2400  المزارعــات فــي واليتــي شــمال وجنــوب كردفــان، وموَّ
فــدان بالفــول الســوداني والسمســم، وبلــغ عــدد النســاء المســتفيدات 
مــن هــذا البرنامــج 600 امــرأة، وبلــغ متوســط إنتــاج الفــدان نحــو 328 
كيلوغراًمــا مــن محصــول الفــول الســوداني، ونحــو 360 كيلوغراًمــا مــن 
ــنة زادت  محصــول السمســم، كمــا ســاهم البرنامــج في إنتــاج تقــاٍو محسَّ
المعيشــي  والمســتوى  لألســر  االقتصــادي  ــنت الوضع  وحسَّ اإلنتــاج 

واالســتقرار.
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جاري في حضيري للمؤتمر االستثماري التَّ ة تتعاون في اإلعداد للقاء التَّ   الهيئة العربيَّ
ة البحيرات الُكبرى األفريقيَّ

ــم المصــرف العربــي للتنميــة االقتصاديــة فــي أفريقيــا، فــي الـــ29 مــن شــهر  نظَّ
شــباط )فبرايــر( مــن ســنة 2020م، وبالتعــاون مــع الهيئــة العربيــة لالســتثمار 
واإلنمــاء الزراعــي، اللقــاء التحضيــري للمؤتمــر االســتثماري التجاري في البحيرات 
الُكبــرى األفريقيــة، وذلــك بهــدف تســليط الضــوء علــى أبــرز الُفــرص االســتثمارية 

والتجاريــة فــي منطقــة البحيــرات الكبــرى األفريقيــة.

ة مثالية للُمستثمرين ومؤسسات  ل اللقاء - الذي أقيم في دبي - منصَّ وشكَّ
القطــاع الخــاص فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودول الشــرق األوســط؛ 
فيهــا  االســتثمار  الخــاص  للقطــاع  يمكــن  التــي  المجــاالت  الستكشــاف 

والمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة فــي المنطقــة.

وقــال معالــي الدكتــور )ســيدي ولــد التــاه(، المديــر العــام للمصــرف العربــي 
للتنميــة االقتصاديــة فــي أفريقيــا: يواصــل المصــرف التزامــه المطلــق دعــم 
الُكبــرى األفريقيــة،  البحيــرات  النمــو االقتصــادي واالجتماعــي فــي منطقــة 
ــُح للُمســتثمرين  ــة، تتي ــة مهمَّ ــر منصَّ ــري لتوفي ويأتــي عقــد هــذا اللقــاء التحضي
ومؤسسات القطاع الخاص من دولة اإلمارات ودول الشرق األوسط، فرصة 
استكشــاف األنشــطة االســتثمارية الممكنــة فــي اقتصــادات الــدول المحيطــة 
بالبحيــرات الُكبــرى، فضــاًل عــن تكويــن فهــم أعمــق فــي هــذا الصــدد قبــل عقــد 
المؤتمــر االســتثماري التجــاري فــي البحيــرات الُكبــرى، والمقــرر فــي شــهر آذار 

)مــارس( مــن العــام الجــاري.

وقــال ســعادة األســتاذ )محّمــد بــن عبيــد المزروعــي(، رئيــس الهيئــة العربيــة 
لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي: تدعــم الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي 
مؤسســتها الشــقيقة المتمثلــة فــي المصــرف العربــي للتنميــة االقتصاديــة 
فــي أفريقيــا؛ لتحقيــق تنميــة اقتصاديــة مســتدامة فــي دول البحيــرات الكبــرى 
األفريقيــة، وذلــك فــي عــدة مجــاالت، ومــن بينهــا الجانــب التنمــوي فــي مــا 
لون النســبة الكبــرى فــي  ــق بصغــار المنتجيــن والفالحيــن، كونهــم يشــكِّ يتعلَّ
مجــال اإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي والقطــاع الزراعــي علــى وجــه الخصــوص، فــي 

ظــّل مــا تحظــى بــه تلــك الــدول مــن مــوارد تفيــد شــركات الهيئــة فــي فتــح أســواق 
جديــدة وتعــود بالنفــع علــى الــدول، عــن طريــق تبــادل الســلع والمنافــع المشــتركة 
بينهــا وبيــن دول البحيــرات الكبــرى األفريقيــة، ويمهــد األمــر الطريق أمام تطوير تلك 
المجــاالت الحيويــة، بمــا يســاهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة العالميــة، 

والتــي يمثــل القضــاء علــى الجــوع فــي العالــم واحــدة مــن ركائزهــا الرئيســة.

وقــد كان مــن المقــرر قبــل جائحــة كورونــا عقــد المؤتمــر االســتثماري التجــاري فــي 
البحيــرات الُكبــرى فــي الفتــرة مــا بيــن الـــ18 والـــ20 مــن شــهر آذار )مــارس( مــن ســنة 
2020م، فــي العاصمــة الروانديــة كيغالــي، وكان مــن المتوقــع أْن يكــون مؤتمــًرا 
ًصــا لحشــد اســتثمارات القطــاع الخــاص، وتوجيًهــا إلى منطقــة البحيرات  ــا مخصَّ عالميًّ
الكبــرى األفريقيــة، التــي تضــّم كالًّ مــن بورونــدي وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
وروانــدا وتنزانيــا وأوغنــدا، كمــا كان مــن المقــرر أْن يكون المؤتمر تحت شــعار “التجارة 
واالســتثمار العابــر للحــدود كمحفــز للتكاُمــل اإلقليمــي”، مــع التركيــز علــى دعــم 
وتحفيــز األنشــطة االقتصاديــة المرتبطــة بسالســل قيمــة اللوجســتيات والزراعــة 
والتعديــن والطاقــة والخدمــات وقطــاع الســياحة، وأْن يســتقطب مــا يزيــد علــى 
700 مشــارك مــن الحكومــات ومؤسســات القطــاع الخــاص والمؤسســات الماليــة 

والتنمويــة وأبــرز الالعبيــن الدولييــن فــي الميــدان االســتثماري.

وتــمَّ اإلعــداد لتنظيــم المؤتمــر االســتثماري التجــاري فــي البحيرات الُكبــرى األفريقية 
مــن قبــل مكتــب المبعــوث الخــاص لألمــم المتحــدة إلــى منطقــة البحيــرات الُكبــرى 
األفريقيــة، والمؤتمــر الدولــي لمنطقــة البحيــرات الُكبــرى، وحكومــة جمهورية رواندا، 
فــي حيــن ُعقــد مــن قبــل الــدول الموّقعــة علــى االتفاقيــة اإلطاريــة للتعــاون واألمــن 
والســالم بقيــادة األمــم المتحــدة، متابعــًة إلجــراءات ومقــررات المؤتمــر االســتثماري 
ل للقطــاع الخــاص، والــذي ُعِقــَد فــي ســنة 2016م، فــي كينشاســا بجمهوريــة  األوَّ

الكونغــو الديمقراطية.

وُتعــدُّ منطقــة البحيــرات الُكبــرى إحــدى أغنــى مناطق قــارة أفريقيا من ناحية الموارد 
ة، والتي يمكن اســتثمارها وتطويرها بهدف تحقيق التنمية  الطبيعية غير الُمســَتغلَّ

االجتماعية واالقتصادية في المنطقة.

https://www.aaaid.org/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a7/
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ة بشأن تداعيات أزمة كورونا على األمن الغذائي دوة االفتراضيَّ ة في النَّ  مشاركة الهيئة العربيَّ
ة ة لجامعة الدول العربيَّ العربي – األمانة العامَّ

شــاركت الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي فــي النــدوة االفتراضيــة التــي 
ــة لجامعــة الــدول العربيــة، وتحــت إشــراف ســعادة الســفير  ــة العامَّ متهــا األمان نظَّ
رئيــس قطــاع الشــؤون  العــام المســاعد،  الدكتــور )كمــال حســن علــي(، األميــن 
ــة لجامعــة الــدول العربيــة، وبمشــاركة عــدد مــن  االقتصاديــة فــي األمانــة العامَّ
المنظمــات والجهــات ذات الصلــة باألمــن الغذائــي، وذلــك فــي الـــ20 مــن شــهر أّيــار 

)مايــو( مــن ســنة 2020م.

وفــي النــدوة، قــدم ســعادة األســتاذ )محّمــد بــن عبيــد المزروعــي(، رئيــس الهيئــة، 
ورقــة بعنــوان )دور الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي فــي المســاهمة 
فــي توفيــر االحتياجــات مــن المنتجــات الغذائيــة فــي البلــدان العربيــة، فــي فتــرة 
بالهيئة وأهدافها واســتثماراتها والتوزيع  التعريــف  فيهــا  وتنــاول  كورونــا(،  أزمــة 
القطاعي والجغرافــي الســتثماراتها، إضافــًة إلــى قيمــة اســتثماراتها فــي القطــاع 
ر الــذي شــهدته برامجها  الزراعــي والطاقــات اإلنتاجيــة المتاحــة لشــركاتها، والتطــوَّ

وأنشــطتها التنمويــة.

ــا فاقمــت مشــكلة الفجــوة الغذائيــة فــي معظــم البلــدان  وأوضــح أنَّ أزمــة كورون
ــرت فــي سالســل اإلمــداد، إلــى جانــب إيقــاف العديــد من البلــدان تصدير  العربيــة، وأثَّ
ــرت فــي اإلنتــاج  منتجاتهــا مــن الســلع األساســية، وسياســة اإلغــالق والحظــر التــي أثَّ

المحلــي وطرائــق توصيلــه إلــى المســتهلكين.

فــي  متمثلــة  األزمــة،  هــذه  مــن  للحــد  جهــوًدا  بذلــت  العربيــة  الهيئــة  أّن  وبّيــن 
ــر الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة الســلع الغذائيــة  مساهمات شــركاتها؛ إذ توفِّ
األساســية مــن الحبــوب والســكر واأللبــان واللحــوم والزيــوت، إضافــًة إلــى تقديــم 

مبــادرة للهيئــة للمســاهمة فــي توفيــر الســلع الغذائيــة األساســية.

وأّكــد رئيــس الهيئــة، أنَّ الهيئــة - وحرصــًا منهــا علــى اتخــاذ تدابيــر لمواجهــة نقــص 
ها وضعت آلية طارئة تهدف  توريــدات المــواد الغذائيــة فــي البلــدان العربيــة - فإنَّ
إلــى المســاهمة فــي توفيــر االحتياجــات مــن المــواد الغذائيــة، وذلــك بتوفيــر 
المعلومــات عــن كميــات الفائــض المتــاح للتصديــر والعجــز فــي تلــك الســلع فــي 
البلــدان العربيــة والــدول األخــرى؛ لتســهيل عمليــات التبــادل التجــاري، إضافــًة 
ــادل  ــادرة، وأنَّ الهيئــة ســتعمل علــى تب إلــى إنشــاء منصــة إلكترونيــة لدعــم المب
المعلومــات التــي ســيتم إدراجهــا فــي المنصــة وإعــالم الجهــات الطالبــة للســلع 

بالعــروض المتوافــرة؛ بهــدف تســهيل تبــادل الســلع.

ة، يتــّم فيهــا  وأوصــى )المزروعــي( بأهميــة إنشــاء منطقــة تجــارة زراعيــة عربيــة حــرَّ
ــة مــن الرســوم وتســهيل التجــارة البينيــة، إضافــًة  إعفــاء المنتجــات الغذائيــة كافَّ
إلــى تنفيــذ مشــروعات زراعيــة عربيــة مشــتركة؛ إلنتــاج الســلع الغذائيــة األساســية 
والصناعــات الغذائيــة والتحويليــة المرتبطــة بهــا، ووضــع نظــام لتنفيــذه، وقيــام 
الحكومــات فــي البلــدان العربيــة بتنفيــذ مشــروعات البنــى التحتيــة التــي تخــدم 
القطــاع الزراعــي، وتوفيــر منــاخ اســتثماري جــاذب لالســتثمارات فــي القطــاع 
الزراعــي، عبــر تقديــم اإلعفــاءات واالمتيــازات لتذليــل العقبــات والمشــكالت، 
إضافــًة إلــى مناشــدة جميــع مؤسســات العمــل العربــي المشــترك دعــم القطــاع 
الزراعــي؛ لكونــه محــرًكا لجميــع القطاعــات االقتصاديــة؛ لتحقيــق االكتفــاء الذاتــي 
فــي الســلع األساســية، وكذلــك ال بــدَّ مــن تعــاون الــدول العربيــة علــى إنشــاء 
نظــام تبــادل المعرفــة اإللكترونــي واالبتــكارات الزراعيــة، بهــدف تســهيل التعامــل 

فــي مثــل هــذه األزمــات وتطويــر أداء القطــاع الزراعــي.

https://www.aaaid.org/
https://www.aaaid.org/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%a7/
https://www.aaaid.org/
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اني )يناير( وحزيران )يونيو( من  مختارات من أنشطة خبراء الهيئة في الفترة ما بين كانون الثَّ
سنة 2020م

دبلوم االبتكار واستشراف المستقبل

بــادرت الهيئــة بتدريــب مجموعــة مــن موظفــي إداراتهــا للحصــول علــى دبلــوم االبتــكار واستشــراف المســتقبل، وذلــك 
بهــدف تحقيــق نقلــة نوعيــة ومبتكــرة للهيئــة فــي مجــاالت عملهــا وأنشــطتها الداخليــة والخارجيــة؛ إذ إّن استشــراف 
د التوجهــات المســتقبلية المتوقعــة للهيئــة ومــا تحملــه مــن فــرص وأخطــار، بينمــا يســاعد االبتــكار علــى  المســتقبل يحــدِّ
ــي  ــه الهيئــة إلــى تبنِّ االســتجابة لهــذه الفــرص والتحديــات المســتقبلية بطرائــق جديــدة وبعيــًدا عــن الطرائــق التقليديــة، ويوجِّ

رات المســتقبلية المتســارعة. تطبيقــات حديثــة تحاكــي التطــوَّ

ق النتائج التالية: ومن المتوقع لهذا التدريب أْن يحقِّ
تطويــر قــدرات الموظفيــن للتخطيــط المســتقبلي بعيــد المــدى بالســيناريوهات، عــن طريــق سلســلة ورش عمــل في . 1

مجــال “استشــراف المســتقبل واالبتــكار”، تهــدف إلــى رفــد جهــود الهيئــة فــي تطويــر نمــاذج مبتكــرة لمشــروعاتها 
وأنشــطتها المســتقبلية، وتطويــر خطــط اســتراتيجية مرنــة قابلــة للتعديــل حســب المتغيــرات، والتعامــل مــع مختلــف 

التوجهــات المســتقبلية والتحديــات؛ إلحــداث نقلــة نوعيــة فــي عملهــا.
ي التطبيقات . 2 تطوير قدرات التخطيط المســتقبلي بعيد المدى بالســيناريوهات؛ لتحقيق نقلة نوعية، عن طريق تبنِّ

الحديثة والتقنيات والتكنولوجيا والذكاء االصطناعي.
ــًة، ولــدى المعنييــن بلجــان استشــراف . 3 إرســاء مفاهيــم استشــراف المســتقبل واالبتــكار لــدى موظفــي الهيئــة عامَّ

ــًة. المســتقبل واالبتــكار فــي الهيئــة خاصَّ
صــات والخبــرات العاملــة فــي الهيئــة، ولمصلحــة . 4 تحقيــق االســتفادة الكبــرى مــن اإلمكانــات المتوافــرة فــي التخصَّ

الخــروج باســتراتيجية وسياســة عمــل واضحــة وقابلــة للتطبيــق.
تمكين الموظفين من القدرة على صوغ مبادرات ابتكارية ذات قيمة مضافة.. 5
تنمية العمل بروح الفريق الواحد، والشراكة في العمل، وتبادل الخبرات بين موظفي الهيئة.. 6
أْن تكــون الهيئــة ُأولــى المؤسســات الماليــة العربيــة المشــتركة التــي تســتثمر فــي الــكادر البشــري لديهــا، وتمكينــه . 7

عــن طريــق تأهيلــه ألهــم المنهجيــات المســتقبلية، وتشــجيعه علــى اإلبــداع واالبتــكار.
تنميــة روح الــوالء واالنتمــاء لــدى موظفــي الهيئــة؛ مــا يعكــس اهتمــام اإلدارة العليــا بتنميــة مهاراتهــم واالســتفادة . 8

مــن قدراتهــم.

ة للمشروع العربي لتطوير  وجيهيَّ ل للجنة التَّ االجتماع األوَّ
ة ة والسمكيَّ نظم المعلومات واإلحصاءات الزراعيَّ

ــة بإقــرار الخطــة التنفيذيــة للمشــروع  شــاركت الهيئــة فــي االجتماعــات الخاصَّ
العربــي لتطويــر نظــم المعلومــات واإلحصــاءات الزراعيــة والســمكية، والــذي 
ــة بالخرطــوم، فــي الـــ23 مــن  ــة الزراعي ــة للتنمي أقيــم فــي مقــر المنظمــة العربي
شــهر كانــون الثانــي )ينايــر( مــن ســنة 2020م، وكانــت مخرجــات االجتمــاع علــى 

النحــو التالــي:

ة التنفيذية للمشروع بعد إجراء التعديالت:  1. إجازة الخطَّ
على اإلطار المؤسسي للمشروع.	 
ــًة فــي العــام 	  علــى الجــدول الزمنــي لتنفيــذ أنشــطة المشــروع، وخاصَّ

ل. األوَّ
إضافــة بنــد )عــرض تقاريــر متابعــة تنفيذ األنشــطة علــى اللجنة التوجيهية 	 

إلجازتها(.
إدخال نشاط التقييم في منتصف فترة المشروع.	 

2. قــرار إجــراء دراســة تقييــم للبنيــة اإلحصائيــة الزراعيــة فــي البلــدان العربيــة فــي 
هــات التــي تعدهــا  الربعيــن األول والثانــي مــن العــام الحالــي، اســتناًدا إلــى الموجِّ
العربــي  المركــز  إلنشــاء  العربيــة  الهيئــة  دراســة  مــن  واالســتفادة  المنظمــة، 
للمعلومــات الزراعيــة ودراســة المعهــد العربــي للتدريــب والبحــوث اإلحصائيــة.
3. دعــوة اللجنــة التوجيهيــة إلــى االجتمــاع الثانــي، بعــد تحصيــل نتائــج دراســة 

تقييــم الوضــع الحالــي لمؤسســات العمــل اإلحصائــي. 
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