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رؤية الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي في تقرير قمة مجموعة العشرين الرياض 2020 

عين على شركات الهيئة ومشروعاتها االستثمارية

وسط ترحيب واسع بمبادرتها إلنشاء “صندوق تمويل القروض الدّوارة” الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء 
الزراعي تناقش “تمويل صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين” خالل ملتقى إفتراضي

مبادرة الهيئة العربية إلنشاء صندوق القروض الدوارة لصغار المزارعين

مشاركة بارزة للهيئة العربية في ملتقى االستثمار السنوي اإلفتراضي دبي-اإلمارات العربية المتحدة

الهيئة العربية شريك االستثمار الحصري لمعرض سيال الشرق األوسط 2020

جهود الهيئة في تنمية وتطوير صغار المزارعين والنساء المزارعات في الدول العربية

عقد أولى ورشات تبادل المعرفة بين إدارات الهيئة العربية 

الدورة السادسة لحفل التميز الوظيفي السنوي 2020 -الحفل اإلفتراضي 

03

04

05

06

07

12

14

15

16

17

18

19



العدد الثاني 2020 3النشرة اإلخبارية

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

قامــت الهيئــة  بإعــداد خطــة اســتراتيجية للفتــرة مابيــن 2021-2025 باالســتناد علــى رؤى وتوجهــات وأهــداف ُمعــدة 
بشــكل منهجــي ومــدروس ُحــدد مــن خاللهــا أهــم القطاعــات وحجــم المشــاريع االســتثمارية المســتهدفة للمرحلــة القادمــة. 

فــي ظــل اآلثــار الناتجــة عــن جائحــة كورونــا وتســببها بتغييــرات وأضــرار ملحوظــة علــى القطــاع الزراعــي والصناعــات الغذائيــة 
مثــل حــدوث انقطاعــات فــي سالســل اإلمــدادات التجاريــة واللوجســتية ونقــص فــي مســتلزمات اإلنتــاج وغيرهــا من األضرار 
التــي أثــرت علــى إنتاجيــة المزارعيــن، فقــد تمكنــت مجموعــة مــن شــركات الهيئــة فــي ظــل هــذه المتغيــرات مــن االســتمرار 
فــي زيــادة األداء اإلنتاجــي وتحقيــق إيــرادات تصاعديــة؛ ومــن تلــك الشــركات شــركة روابــي اإلمــارات فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، الشــركة التعاونيــة العربيــة )تعاونيــة عســير( فــي المملكــة العربيــة الســعودية، شــركة إنتــاج وتصنيــع الدجاج 
العربــي، الشــركة العربيــة الســودانية للزيــوت النباتيــة وشــركة ســكر كنانــة وشــركة المزدانــة فــي جمهوريــة الســودان، وكذلــك 
كاًل مــن الشــركة األهليــة للزيــوت النباتيــة فــي ســوريا وشــركة المرجــى لتربيــة الماشــية وتنميــة الزراعــة فــي تونــس وشــركة 

الفيــوم لصناعــة الســكر فــي جمهوريــة مصــر العربيــة.

وإدراكًا مــن الهيئــة العربيــة ألهميــة شــريحة صغــار المزارعيــن والمنتجيــن ودورهــم فــي تعزيــز األمــن الغذائــي، فقــد حققــت 
برامــج الهيئــة وأنشــطتها الخاصــة بالقــروض الــدوارة  لصغــار المزارعيــن ارتفــاع وتحســين فــي األداء اإلنتاجــي ليصــل إلــى 
زيــادة بمعــدل 61 % فــي الــدول المســتفيدة مــن تلــك البرامــج، كمــا ارتفــع عــدد المســتفيدين ليبلــغ نحــو )151.2 ألــف( 

مســتفيد خــالل الفتــرة 2013-2019؛ باإلضافــة إلــى توفيــر فــرص عمــل مباشــرة وغيــر مباشــرة.

كمــا أولــت الهيئــة اهتمامــًا مباشــر بالمــرأة الريفيــة مــن خــالل تفعيــل دورهــا فــي إنتــاج الغذاء وتحســين مســتواها المعيشــي، 
حيــث بلــغ إجمالــي عــدد المســتفيدات خــالل الفترة 2013-2020 نحو )3,412( مســتفيدة. 

واســتمرارًا لتلــك الجهــود فقــد دعــت الهيئــة العربيــة فــي ملتقــى تمويــل صغــار المزارعيــن والمنتجيــن الذي نظمته في شــهر 
ســبتمبر الماضــي إلــى إنشــاء صنــدوق للقــروض الــدوارة الــذي يهــدف إلــى دعــم وتمكيــن صغــار المزارعيــن بــرأس مــال مقتــرح 

يتــراوح بيــن 150 إلــى 200 مليــون دوالر، وبمســاهمة ومشــاركة المؤسســات الماليــة والمنظمــات اإلقليمية والدولية. 

ورغــم كل التحديــات والمعوقــات ستســتمر إن شــاء اللــه اإلنجــازات وســتواصل الهيئــة كمؤسســة ماليــة عربيــة تعنــي 
باالســتثمار والتنميــة الزراعيــة لتعزيــز األمــن الغذائــي العربــي .

وفقنا الله وأياكم لما فيه الخير والسداد،،،
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اجتماعات مجلس إدارة الهيئة

عقــد مجلــس إدارة الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي اجتماعــه الثالــث لعــام 2020 عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي فــي  1 اكتوبــر 2020، الــذي ترأســه ســعادة األســتاذ/محمد بــن عبيــد المزروعي-رئيــس الهيئــة 
رئيــس مجلــس اإلدارة بحضــور أعضــاء المجلــس الموقريــن، وقــد تضمــن جــدول اعمــال اجتمــاع المجلــس مجموعــة مــن المواضيــع الهامــة المتعلقــة باســتثمارات الهيئــة، حيــث أتخــذ المجلــس عــددًا مــن القــرارات 
تضمنــت األخــذ علمــا بأوضــاع بعــض شــركات الهيئــة وبالتعديــالت المقترحــة علــى الخطــة االســتراتيجية للهيئــة جــراء أزمــة كورونــا ،  و كمــا وافــق المجلــس  علــى مقتــرح انشــاء شــركة فــي دبــي ذات نشــاط اســتثماري 
وتجــاري لزيــادة تنويــع مصــادر دخــل الهيئــة، كذلــك تمــت الموافقــة علــى االســتثمار فــي ســندات لشــركات عالميــة و االســتثمار فــي أصــول الســندات  المتنوعــة. كمــا  عقــد مجلــس إدارة الهيئــة العربيــة لالســتثمار 
واإلنمــاء الزراعــي اجتماعــه الرابــع لعــام 2020 عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي فــي 24 ديســمبر 2020 وقــد تضمــن جــدول اعمــال اجتمــاع المجلــس عــدة بنــود تتعلــق  بمختلــف أوجــه نشــاط الهيئــة، وتمــت مناقشــتها 
مــن قبــل أصحــاب الســعادة األعضــاء، والتوصــل بشــأنها إلــى القــرارات المناســبة، ومــن ضمــن تلــك القــرارات األخــذ علمــا بأوضــاع بعــض شــركات الهيئــة والموافقــة علــى مســاهمة الهيئــة فــي رأس مــال مشــروع إنتــاج 
تقــاوي البطاطــس بالجمهوريــة التونســية ، وعلــى توصيــة اللجنــة الماليــة بشــأن االســتثمارات الماليــة وعلــى اعتمــاد الموازنــة اإلداريــة للهيئــة، كمــا وافــق المجلــس كذلــك علــى تعديــل بعــض مــواد نظــام شــؤون 

الموظفيــن فــي الهيئــة.

 االجتماع الرابع لعام 2020االجتماع الثالث لعام 2020

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%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a7/
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 الهيئة العربية تدعم
 جمهورية السودان في
مواجهة جائحة كورونا

بتوجيــه مــن ســعادة األســتاذ/ محمــد بــن عبيــد المزروعــي -رئيــس 
الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي قــام وفــد مــن الهيئــة 
العربيــة بمقابلــة ســعادة الفريــق ركــن/ إبراهيم جابــر -عضو مجلس 
الســيادة االنتقالــي بمكتبــه بالقصــر الجمهــوري يوم 25 أغســطس 
2020 وذلــك بهــدف تقديــم دعمــا ماليــا مــن الهيئــة وشــركاتها 
لجمهوريــة الســودان للمســاهمة فــي دعــم جهــود الحكومــة فــي 

مواجهــة جائحــة كورونــا. 

أشــاد الوفــد بالدعــم واالهتمــام الــذي تتلقــاه مشــاريع الهيئــة 
بدولــة المقــر مــن حكومــة الســودان متطلعيــن إلــى مزيــدا مــن 

الدعــم حتــى تتمكــن الهيئــة مــن تحقيــق رســالتها. 

مــن جانبــه شــكر ســعادة الفريــق إبراهيــم جابــر وفــد الهيئــة علــى 
الزيــارة موضحــا ان هــذا الدعــم ليــس مســتغربا عــن الهيئــة ووعــد 
ســعادته بالترتيــب لمقابلــة فريــق مــن الهيئــة لمناقشــة كافــة 

التحديــات تواجــه اســتثمارات الهيئــة بالســودان.
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  رؤية الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي في تقرير قمة مجموعة العشرين
 الرياض 2020

تعتبــر الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي العمــل العربــي المشــترك والوحيــد 
الــذى يعنــى باالســتثمار الزراعــي فــي الــدول العربيــة ولمــا لهــا مــن إنجــازات إقليميــة 
ومكانــة رائــدة فــي مجــال عملهــا فقــد تــم إدراج رؤيــة الهيئــة العربيــة لالســتثمار 
واإلنمــاء الزراعــي فــي تقريــر مجموعــة قمــة العشــرين وهــي اول قمــة لمجموعــة 
العشــرين تســتضيفها المملكة العربية الســعودية التي انعقدت خالل يومي 21 – 
22 نوفمبــر 2020 برئاســة خــادم الحرميــن الشــريفين  الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 

آل ســعود وبمشــاركة رؤســاء وقــادة الــدول األعضــاء فــي المجموعــة.

 جــاءت مشــاركة الهيئــة مــن خــالل تقريــر الــدورة الحاليــة الرســمي و الــذي عــرض 
رؤيــة الهيئــة العربيــة لتعزيــز االمــن الغذائــي . وقــد جــاء فــي التقريــر ان الهيئــة العربيــة 
لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي تعمــل علــى توفيــر االحتياجــات الغذائيــة األساســية 
مــن خــالل االســتثمار الزراعــي فــي الــدول العربيــة ، وتســاهم 21 دولــة عربيــة فــي 
رأســمال الهيئــة الــذي يبلــغ  1.1 مليــار دوالر أمريكــي ، وقيمــة أصــول إجماليــة 1.3 
مليــار دوالر أمريكــي. كمــا تمتلــك الهيئــة ً 53 شــركة تتركــز أنشــطتها فــي قطــاع 
التصنيع الزراعي بنســبة 50 % ، و 23 % في قطاع اإلنتاج الحيواني ، و 23 % في 
ــة.  تتــوزع اســتثمارات  ــاج النباتــي ، و 4 % فــي قطــاع الخدمــات الزراعي قطــاع اإلنت
الهيئــة فــي عــدد مــن الــدول   ففــي الســودان 66 % مــن إجمالــي اســتثمارات 
الهيئــة ، تليهــا مصــر 6.2 % ، واإلمــارات 5.6 % ، والعــراق 4.4 % ، والمملكــة العربيــة 
الســعودية 4 % ، وعمــان 3.4 % ، و 10.4 % فــي باقــي الــدول األعضــاء بحســب 

الفــرص االســتثمارية والمزايــا النســبية المتاحــة للــدول األعضــاء. 

خــالل  مــن  األساســية  الغذائيــة  االحتياجــات  توفيــر  فــي  رســالتها  مــع  وتماشــيًا 
االســتثمار الزراعــي فــي الــدول العربيــة ، تعمــل شــركات الهيئــة فــي إنتــاج الحبــوب 

واللحــوم واأللبــان والزيــوت والســكر.  وبنــاًء علــى ذلــك ، قامــت الهيئــة بإنشــاء 
وتنفيــذ العديــد مــن النمــاذج المســتدامة التــي تســاعد فــي زيــادة اإلنتــاج وإنتاجيــة 
البيئــة وتنميــة  ، وحمايــة  التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة  ، وتعزيــز  المحاصيــل 
القــوى العاملــة الماهــرة مــن خــالل تنظيــم برامــج التدريــب وبنــاء القــدرات.  مــن 
أحــدث البرامــج المنفــذة ، التركيــز علــى االبتــكار واستشــراف المســتقبل ، بهــدف 
تحقيــق نقلــة نوعيــة وابتكاريــة للهيئــة العربيــة فــي مجــاالت عملهــا وأنشــطتها 

الداخليــة والخارجيــة. 

كمــا تنفــذ الهيئــة العربيــة برامــج لدعــم المزارعــات وصغــار المزارعيــن والمنتجيــن 
ــة  ــدوارة ، فــي المناطــق الريفي ــدول االعضــاء، مــن خــالل برامــج القــروض ال فــي ال
فــي كل مــن الســودان وموريتانيــا وتونــس وجــزر القمــر ومصــر وغيرهــا ، لزراعــة 
الــذرة والسمســم والدخــن والفــول الســوداني وغيرهــا مــن المحاصيــل الغذائيــة 
األساســية.  .  وصــل عــدد المســتفيدين إلــى أكثــر مــن 10.725 مســتفيد، تمثــل 
58557 أســرة باإلضافــة إلــى زيــادة المســاحات المزروعــة واإلنتاجيــة بمقــدار ثالثــة 
أضعــاف نتيجــة دعــم الهيئــة.  للمزارعيــن فــي تطبيــق التقنيــات الزراعيــة الحديثــة.
مــع انتشــار فيــروس COVID-19 واالضطرابــات العالميــة األخيــرة، تعمــل الهيئــة 

جاهــدة علــى تحقيــق نمــوذج رائــد لالســتثمار الزراعــي.

تتوفــر لــدى الهيئــة عــدد 10 محطــات بحثيــة تطبيقيــة تعمــل علــى تســريع االبتــكار 
مــع التقنيــات الحديثــة والمتقدمــة، ونشــر النتائــج المعمــول بهــا من خالل شــركاتها. 

كمــا تقــدم المحطــات أيضــا عمليــات ابتــكار متدرجــة ومتســارعة

https://bit.ly/g20saudi
https://www.aaaid.org/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a7/
https://www.aaaid.org/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1/%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
https://www.aaaid.org/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1/%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
https://www.aaaid.org/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%b9%d8%a9/
https://www.aaaid.org/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%ac%d8%a9/
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عين على شركات الهيئة ومشروعاتها 
االستثمارية
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الشركة العربية السودانية للزيوت 
النباتية 

 جمهورية السودان

شركة اوربس بيريز 

المملكة المغربية )قيد التنفيذ(

الشركة التعاونية العربية 

 المملكة العربية السعودية

شركة اوربس قرين اوليف

المملكة المغربية )قيد التنفيذ(

شركة البشائر للحوم 

 سلطنة عمان
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الشــركات 	  إحــدى  النباتيــة  للزيــوت  الســودانية  العربيــة  الشــركة  تعتبــر   
الســودان،  فــي  النباتيــة  الزيــوت  صناعــة  مجــال  فــي  والرائــدة  الكبــرى 
تــم تأسيســها فــي العــام 1982 ويبلــغ رأســمالها المدفــوع نحــو 65.6 
مليــون دوالر امريكــي وتســاهم فيهــا الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء 

.% 12 88 % وحكومــة جمهوريــة الســودان بنســبة  الزراعــي بنســبة 

تتوفــر لــدى الشــركة تقنيــة اوروبيــة حديثــة فــي مجــال العصــر والتكريــر 	   
ــة لوحــدة العصــر نحــو 75 ألــف طــن  ــغ الطاقــة التصميمي ــة، وتبل والتعبئ
فــي الســنة مــن الحبــوب الزيتيــة ووحــدة التكريــر نحــو 18 ألــف طــن مــن 
الزيــوت الخــام ومصنــع النتــاج الصابــون بطاقــة نحــو 15 ألــف طــن، وتبلــغ 
الحصــة الســوقية للشــركة 13 % مــن اجمالــي انتــاج الزيــوت النباتيــة فــي 
لــدى  طيبــة  بســمعة  الشــركة  منتجــات  وتتمتــع  الســودان  جمهوريــة 
المســتهلكين ولديهــا عالمــات تجاريــة معروفــة مثــل زيــت زهــرة الشــمس 
)يــارا( وزيــت الفــول المكــرر )الوليمــة( وصابــون غســيل )أبوقطــا( وتخطــط 
خــارج  إلــى  واألمبــاز  المختلفــة  الزيــوت  مــن  منتجاتهــا  لتصديــر  الشــركة 

البــالد.

قامــت الشــركة خــالل العــام 2020 بإعــادة نشــاط صناعــة الصابــون بعــد 	   
المميــز  الشــركة  أكثــر مــن ســتة ســنوات وتــم طــرح منتــج  توقــف دام 
)صابــون أبوقطــا( والــذي القــى رواجــًا واســعًا فــي األســواق المحليــة.

89 مليــون 	  بلــغ نحــو  أربــاح  2019 صافــي  حققــت الشــركة فــي عــام   
ــاح علــى  جنيــه ووافقــت الجمعيــة العموميــة للشــركة علــى توزيعــات أرب

المحققــة.  األربــاح  مــن صافــي   % 25 بنســبة  المســاهمين 

الشركة العربية السودانية للزيوت 
النباتية 

 جمهورية السودان

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-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b2%d9%8a%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8/
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بيــن 	  كشــراكة   ،2009 عــام  فــي  العربيــة  التعاونيــة  الشــركة  تأسســت   
الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بمنطقة عســير 80 % والهيئة العربية 
لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــى 20 % ويبلــغ رأســمال الشــركة المدفــوع نحــو 

200 مليــون ريــال ســعودي.

حيــث تقــوم الشــركة بتزويــد المربيــن بالكتاكيــت واالعــالف باإلضافــة الــى 	   
الرعايــة البيطريــة وفــي المقابــل يتــم تزويــد الشــركة بالدجــاج الجاهــز للذبيــح 

وفــق معاييــر محــددة. 

تــم تنفيــذ المرحلــة األولــى مــن المشــروع بتنفيــذ المجــزر بالكامــل بمــا فيــه 	   
وحــدة معالجــة المخلفــات والميــاه العادمــة ومصنــع اللحــوم وتــم تنفيــذ 
المرحلــة األولــى مــن المفقــس حيــث تبلــغ الطاقــة الكلية لهــذه المرحلة 42 
مليون بيضة /ســنويا وتســعى الشــركة في تكملة بقية مكونات المشــروع 
المتمثلــة فــي زيــادة الطاقــة االســتيعابية للمفقــس وانشــاء مــزارع االمــات.

بلغ انتاج الشــركة في العام 2019 نحو 37 مليون طائر بنســبة اســتغالل 	   
نحــو 62 % مــن طاقــة المجــزر الســنوية كمــا نجحــت الشــركة فــي اكتســاب 
ســمعة جيــدة لــدي المســتهلك الســعودي مــن خــالل العالمــة التجاريــة 
الســوق  الــى  منتجاتهــا  تصديــر  الــى  الشــركة  وتهــدف  وتعــاون(  )أصــول 

االماراتــي.

تبلغ الحصة السوقية للشركة نحو 5 % من اجمالي اإلنتاج المحلي.	   

حققــت الشــركة صافــي أربــاح لعــام 2019 بلــغ نحــو 12.6  مليــون ريــال 	   
ســعودي تعــادل نحــو 3.4  مليــون دوالر امريكــي. كمــا حققــت الشــركة 
صافــي أربــاح لغايــة النصــف األول مــن العــام 2020 بلــغ نحــو 18.3 مليــون 

ريــال ســعودي يعــادل نحــو 4.8 مليــون دوالر امريكــي. 

الشركة التعاونية العربية 

 المملكة العربية السعودية

https://www.aaaid.org/companies/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%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%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/
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المغربيــة 	  بالمملكــة  بيريــز  اوربــس  شــركة  فــي  الهيئــة  ســاهمت 
إجمالــي  49 % مــن  تمثــل نســبة  87.17 مليــون درهــم مغربــي  بمبلــغ 
المســاهمات، ويهــدف المشــروع الــى انشــاء مشــروع متكامــل إلنتــاج 

الموالــح  أنــواع  وبعــض  بأنواعــه  التــوت  وتعبئــة 

يتكــون المشــروع من:	   
مــزارع بمســاحة 905 هكتــار لزراعــة التــوت والموالــح.  )1

مصنــع للتغليــف والتعبئــة بطاقــة 33,500 طــن /ســنة  )2
 

تبلــغ التكلفــة االســتثمارية للمشــروع وفــق دراســة الجــدوى نحــو 592.3 	 
وقــروض  مســاهمات  بواســطة  تمويلهــا  يتــم  مغربــي  درهــم  مليــون 

وتمويــل ذاتــي ودعــم حكومــي.

المحليــة 	  االحتياجــات  تلبيــة  فــي  المســاهمة  علــى  المشــروع  يعمــل   
للخــارج. والتصديــر 

مــن المتوقــع االنتهــاء مــن المشــروع فــي نهايــة عام 2021.	 

شركة اوربس بيريز 

المملكة المغربية )قيد التنفيذ(

ســاهمت الهيئــة فــي شــركة اوربــس قريــن اوليــف بالمملكــة المغربيــة بمبلــغ 	   
21.9 مليــون درهــم مغربــي تعــادل نحــو 2.4 مليــون دوالر امريكــي تمثــل نســبة 
49 % من إجمالي المســاهمات، ويهدف المشــروع إلنتاج الزيتون وزيت الزيتون 

البكــر

يتكون المشروع من:	   
مزرعــة لزراعــة الزيتــون فــي مســاحة 394 هكتــار إلنتــاج نحــو 10,000 طــن مــن   )1

ــون. الزيت
وحدة العصر والتغليف إلنتاج نحو 2,000 طن من زيت الزيتون.  )2

تبلــغ التكلفــة االســتثمارية للمشــروع وفــق دراســة الجــدوى نحــو 133.3 مليون 	   
درهــم مغربــي يتــم تمويلهــا بواســطة مســاهمات وقــروض وتمويــل ذاتــي ودعم 

حكومي.

يعمــل المشــروع علــى المســاهمة فــي تلبيــة االحتياجــات المحليــة والتصديــر 	   
للخــارج.

مــن المتوقــع االنتهــاء مــن مشــروع وحــدة العصــر فــي نهايــة عــام 2021 والبدء 	   
فــي إنتــاج الزيتــون فــي نهايــة العــام 2022.

شركة اوربس قرين اوليف

المملكة المغربية )قيد التنفيذ(

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/
https://www.aaaid.org/companies/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%b3-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%81/
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ريــال عمانــي 	  ســاهمت الهيئــة فــي شــركة البشــائر للحــوم بمبلــغ 5 مليــون   
تمثــل نســبة 20 % مــن 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:
حظائر ايواء االبقار بنحو 45 ألف راس/سنه.  )1

حظائر ايواء االغنام والماعز بنحو 150 ألف رأس/سنة.  )2
المجزر: 60 راس ابقار/ساعة و250 راس من االغنام والماعز/ساعة  )3

تبلــغ التكلفــة االســتثمارية للمشــروع وفــق دراســة الجــدوى نحــو 36.5 مليــون 	   
ريــال عمانــي تعــادل نحــو 96 مليــون دوالر يتــم تمويلهــا بواســطة مســاهمات 

وقــروض قصيــرة وطويلــة االجــل.

  يعمــل المشــروع علــى توفيــر أحــد الســلع األساســية لتحقيــق االمــن الغذائــي 	 
فــي الوطــن العربــي حيــث تبلــغ الحصــة الســوقية المتوقعــة 24 % مــن اجمالــي 

اإلنتــاج المحلــي باإلضافــة الــى وجــود مؤشــرات ماليــة مشــجعة.

مــن المتوقــع أن يتــم تشــغيل المشــروع والبــدء فــي التشــغيل التجريبــي فــي 	   
نهايــة العــام 2021.

شركة البشائر للحوم 

 سلطنة عمان

https://www.aaaid.org/companies/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%88%d9%85/
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 وسط ترحيب واسع بمبادرتها إلنشاء “صندوق تمويل القروض
 الدّوارة” الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي تناقش “تمويل

صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين” خالل ملتقى إفتراضي

اختتمــت “الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي” الملتقــى االفتراضــي الــذي أقيــم يــوم 24 ســبتمبر 
2020 بعنــوان “تمويــل صغــار ومتوســطي المزارعيــن والمنتجيــن”، وســط إشــادة واســعة بتجربتهــا الرائــدة 
فــي مجــال برامــج وأنشــطة تمويــل صغــار ومتوســطي المزارعيــن والمنتجيــن فــي بعــض الــدول العربيــة 
والتأميــن عليهــا. وحضــر أعمــال الملتقــى نحــو 1000 مشــارك بشــكل مباشــر، للتعــّرف علــى جهــود الهيئــة 
للمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة و المتمثلــة فــي القضــاء علــى الجــوع مــن خــالل 

تعزيــز األمــن الغذائــي، و الزراعــة المســتدامة و الذكيــة.

بتمويــل صغــار ومتوســطي  المرتبطــة  واألنشــطة  بالبرامــج  للتعريــف  الملتقــى منصــة هامــة  وشــّكل 
المزارعيــن ومربــي الحيوانــات وصيــادي األســماك والعامليــن فــي مجــال الصناعــات التحويليــة الصغيــرة، 
كمــا تــم عــرض مقتــرح الهيئــة إلنشــاء صنــدوق للقــروض الــدوارة أو المســاهمة فــي البرامــج التــي تنفذهــا 

ــر القطــاع الزراعــي فــي الــدول العربيــة. ــاج وتوســعة وتطوي ــادة اإلنت الهيئــة بهــدف زي

ورّحــب المشــاركون بمبــادرة “الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي” إلنشــاء صنــدوق تمويل القروض 
ــم الدعــوة  ــه وتقدي ــن اســتعدادهم للمســاهمة في ــن، مؤّكدي ــل صغــار المزارعيــن والمنتجي ــدّوارة لتموي ال
للصناديــق العربيــة واإلقليميــة والدوليــة لدعــم الصنــدوق. وأّكــد الحضــور علــى أهميــة تجربــة الهيئــة 
ــة االســتفادة منهــا بتوســعتها  ــل صغــار المزارعيــن وإمكاني والجهــات المشــاركة فــي الملتقــى فــي تموي
ونشــرها علــى كافــة الــدول العربيــة، باعتبارهــا نمــوذج متكامــل يســاعد فــي تقليــل مخاطــر تمويــل صغــار 

المزارعيــن وتحقيــق األهــداف المرجــوة منهــا فــي زيــادة اإلنتــاج واإلنتاجيــة.

وخرَج الملتقى بحزمة من التوصيات الهامة، أّولها ضرورة تقديم واستدامة الدعم لقطاع صغار المزارعين 
والمنتجيــن، مــع تهيئــة البيئــة المناســبة مــن توفيــر البنيــة التحتية الضرورية وتعزيز دور المؤسســات المعنية 
والتركيــز علــى بنــاء القــدرات الفنيــة والماليــة واإلداريــة وتطويرهــا لصغــار المزارعيــن والمنتجيــن، وباألخــص 
التشــريعات والسياســات  العربيــة إلصــدار  الحكومــات  الحضــور  الريفيــات. ودعــا  الشــباب والنســاء  فئــة 
المشــجعة لتوفيــر بيئــة مناســبة لجــذب القطــاع الخــاص للمســاهمة الفاعلــة فــي تمويــل صغــار المزارعيــن، 

ودخــول الشــركات فــي زراعــات تعاقديــة تتيــح الفرصــة لصغــار المزارعيــن للوصــول مباشــرًة لألســواق.

https://youtu.be/ctB5eA07xOU
https://youtu.be/ctB5eA07xOU
https://youtu.be/ctB5eA07xOU
https://youtu.be/ctB5eA07xOU
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كمــا أوضــح ســعادة محمــد بــن عبيــد المزروعي-رئيــس الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي  أّن الهيئــة أنجــزت الكثيــر فــي 
ســبيل تحقيــق األهــداف التــي ُأنشــأت مــن أجلهــا، مؤّكــدًا مســاعيها المســتمرة للمســاهمة فــي تعزيــز األمــن الغذائــي العربــي 
مــن خــالل اســتثماراتها الزراعيــة فــي القطاعــات المختلفــة، إلــى جانــب برامجهــا التنمويــة لصالــح صغــار ومتوســطي المزارعيــن 
والمنتجيــن الذيــن يشــكلون الشــريحة األكبــر فــي الــدول العربيــة بنســبة تقــارب 80%. ولفــت ســعادته إلــى أّن الهيئــة نجحــت 
فــي العــام 2013 فــي توســيع نطــاق نشــاطها مــع إنشــاء برامــج للقــروض الــدّوارة، والتــي حققــت نتائــج مشــّجعة، أبرزهــا 
وصــول إجمالــي التمويــل التراكمــي إلــى نحــو 22,4 مليــون دوالر فــي الفتــرة بيــن عامــي 2013 و2019، مســّجاًل نمــوًا ســنويًا 
ــاح يبلــغ حوالــي 1,5 مليــون دوالر، وذلــك فــي كل مــن جمهوريــة الســودان والجمهوريــة  بمعــدل نحــو 64%، مــع صافــي أرب
اإلســالمية الموريتانيــة والمملكــة األردنيــة الهاشــمية وجمهوريــة القمــر المتحــدة، مشــيرًا إلــى أّن مجمــوع عــدد المســتفيدين 

بلــغ أكثــر مــن 151.2 مســتفيد.

وأضــاف ســعادته: “تبّنــت مشــاريع الهيئــة آليــة الزراعــة التعاقديــة مــع أصحــاب الحيــازات الصغيــرة وصغــار المربيــن فــي الــدول 
العربيــة. وشــّكلت النجاحــات واإلنجــازات المتالحقــة للهيئــة العربيــة فــي كل مــن برامــج القــروض الــدوارة والزراعــة التعاقديــة 
دافعــًا قويــًا بالنســبة لنــا إلنشــاء صنــدوق للقــروض الــدوارة، فضــاًل عــن دعــوة كل مــن الصناديــق والمؤسســات الماليــة المعنية 

بالتنميــة فــي الــدول العربيــة للمســاهمة فــي رأســمال الصنــدوق، بمــا يصــب فــي خدمــة تطلعاتنــا الطموحــة.”

 مــن جهتــه، صــّرح معالــي الدكتــور ســيدي ولــد التــاه، مديــر عــام “المصــرف العربــي للتنميــة االقتصاديــة فــي أفريقيــا”: “نتطّلــع 
قدمــًا إلــى العمــل مــع “الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي”، فــي ســبيل توحيــد وتوجيــه اإلمكانــات المشــتركة فــي 
تحقيــق قصــص نجــاح جديــدة فــي منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى. ونثّمــن الجهــود الحثيثــة التــي تبذلهــا الهيئــة العربيــة 
فــي ســبيل توظيــف تجربتهــا الرائــدة، وباألخــص فــي مجــال برامــج القــروض الــدوارة والزراعــة التعاقديــة، فــي خدمــة خطــط 

التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي أفريقيــا.”

وأفــادة الدكتــورة دينــا صالــح، المديــر اإلقليمــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي “الصنــدوق الدولــي للتنميــة 
الزراعيــة”: “يضــع الصنــدوق الدولــي جــّل تركيــزه فــي االســتثمار فــي تعزيــز التمويــل الريفــي الشــامل لتحســين ســبل عيــش صغــار 
ــأّن توحيــد الجهــود بيــن الصنــدوق  ــا ثقــة ب المنتجيــن فــي المناطــق الريفيــة، ال ســيما مــن الكفــاءات النســائية والشــابة. وكلن
الدولــي والهيئــة العربيــة ســيمثل خطــوة متقدمــة علــى درب تعزيــز وصــول صغــار المزارعيــن إلــى التمويــل الريفــي، مــن خــالل 
تعزيــز تبــادل المعرفــة وتوجيــه المــوارد للترويــج لمنتجــات ماليــة ريفيــة مبتكــرة، فــي إطــار الشــراكة الفاعلــة مــع الحكومــات 

والمؤسســات الماليــة فــي العالــم العربــي.”

ويجــدر الذكــر بــأّن الملتقــى االفتراضــي شــهد مداخــالت قّيمــة مــن كوكبــة مــن المتحدثيــن الرئيســيين مــن ممثلــي كبــرى 
المؤسســات والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة التــي تتبّنــى برامــج وأنشــطة لصالــح صغــار ومتوســطي المزارعيــن، ومــن بينهــم 
“المصــرف العربــي للتنميــة االقتصاديــة فــي أفريقيــا” و”البنــك اإلســالمي للتنميــة” والصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة التابــع 
لألمــم المتحــدة “ايفــاد” )IFAD(، إلــى جانــب “المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة” و”البنــك اآلســيوي لالســتثمار فــي البنيــة 
التحتيــة” و”برنامــج الخليــج العربــي للتنميــة “أجفنــد””. وتخللــت النقاشــات أيضــًا مشــاركات فاعلــة مــن كل مــن “بنــوك التمويــل 

األصغــر” والمســتفيدين مــن صغــار المزارعيــن .

https://web.facebook.com/badeabank?_rdc=1&_rdr
https://www.ifad.org/Ar/
https://www.ifad.org/Ar/
https://www.isdb.org/ar
https://www.aiib.org/en/index.html
http://www.aoad.org/
https://agfund.org/ar/
https://www.aiib.org/en/index.html
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 مبادرة الهيئة العربية
 إلنشاء صندوق القروض
الدوارة لصغار المزارعين

اســتمرارا لجهودهــا فــي تعبئــة مــوارد ماليــة إضافيــة لتمويــل صغــار المزارعيــن والمنتجيــن فــي الــدول العربيــة، واســتكمااًل 
2020 والــذي  الــذي نظمتــه الهيئــة فــي شــهر ســبتمبر  لنتائــج وتوصيــات ملتقــى تمويــل صغــار المزارعيــن والمنتجيــن 
كانــت اهــم توصياتــه تقديــم الدعــوة للصناديــق العربيــة واإلقليميــة والدوليــة للمســاهمة فــي إنشــاء صنــدوق للقــروض 
2020 ورشــة عمــل افتراضيــة حــول:  26 نوفمبــر  الــدوارة لخدمــة صغــار المزارعيــن، فقــد نظمــت الهيئــة العربيــة يــوم 
المؤسســات  العديــد مــن  30 مشــارك مــن  نحــو  المزارعيــن.. شــارك فيهــا  لتمويــل صغــار ومتوســطي  انشــاء صنــدوق 

والدوليــة. اإلقليميــة  والمنظمــات 

اســتعرضت الورشــة جهــود الهيئــة فــي مجــال دعــم وتمويــل صغــار المزارعيــن فــي الســودان والــدول العربيــة، كمــا تــم 
أكــد  200 مليــون دوالر.  الــى   150 بيــن  يتــراوح  بــرأس مــال مقتــرح  الــدوارة  للقــروض  تقديــم مقتــرح إلنشــاء صنــدوق 
الحاضريــن علــى أهميــة الــدور الرائــد الــذي تقــوم بــه الهيئــة العربيــة لتطويــر الزراعــة فــي الــدول العربيــة وكذلــك تجربتهــا 

الرائــدة فــي دعــم وتمويــل صغــار المزارعيــن والمنتجيــن. 

كمــا إتفــق جميــع الحاضريــن علــى أهميــة أنشــاء الصنــدوق وخرجــوا بتوصيــات أهمهــا يتمثــل فــي تشــكيل لجنــة فنيــة 
مقترحــة تتكــون مــن: )الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة/ االيفــاد، المصــرف العربــي للتنميــة االقتصاديــة فــي افريقيــا/ 
باديــا، الصنــدوق العربــي لألنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي، المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة، برنامــج الخليــج العربــي 
للتنميــة/ أجفنــد، الشــركة العربيــة لالســتثمار، الصنــدوق الســعودي للتنميــة، منظمــة االغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة/ 
الفــاو، البنــك الزراعــي المصــري باإلضافــة الــى الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي( .. وذلــك للقيــام بمهــام اعــداد 
العــداد  عروضهــا  لتقديــم  المؤهلــة  الخبــرة  بيــوت  ومخاطبــة  الصنــدوق  انشــاء  دراســة  إلعــداد  المرجعيــة  الصالحيــات 
المســتوفي  بالعــرض  التوصيــة  وتقديــم  الخبــرة،  بيــوت  مــن  الــواردة  العــروض  تقييــم  ومــن  الصنــدوق،  جــدوى  دراســة 

لشــروط الجنــة العليــا.

https://web.facebook.com/badeabank?_rdc=1&_rdr
https://www.ifad.org/Ar/
https://agfund.org/ar/
http://www.aoad.org/
http://www.arabfund.org/default.aspx?pageId=45
https://web.facebook.com/badeabank?_rdc=1&_rdr
http://www.fao.org/home/ar/
https://www.sfd.gov.sa/ar/welcome
https://agfund.org/ar/
https://abe.com.eg/
http://www.fao.org/home/ar/
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 مشاركة بارزة للهيئة العربية في ملتقى االستثمار
السنوي اإلفتراضي دبي-اإلمارات العربية المتحدة

حرصــت الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي علــى المشــاركة فــي الفعاليــات 
التــي تدعــم مســيرة االمــن الغذائــي وتوطــد العالقــة بشــركاء االســتثمار والتنميــة 

الزراعيــة.

فــي هــذا اإلطــار شــاركت الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي فــي ملتقــى 
االســتثمار الســنوي االفتراضي خالل الفترة 20 22- اكتوبر 2020 دبي – االمارات 
العربيــة المتحــدة. الــذي أقيــم تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 

ال مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي.

 قــدم ســعادة األســتاذ/ محمــد بــن عبيــد المزروعي-رئيــس الهيئــة العربيــة، كلمــة 
ــاء  كمتحــدث رئيســي خــالل جلســة افتراضيــة خاصــة بعنــوان االســتثمار الزراعــي اثن

وبعــد جائحــة كورونــا، تنــاول مــن خاللهــا مشــاريع وانشــطة الهيئــة والشــركات التــي 
ــة  ــز األمــن الغذائــي والبرامــج اإلنمائي ــة ومســاهمتها فــي تعزي تســاهم فيهــا الهيئ
وانشــطة الهيئــة فــي مجــال االســتثمار الزراعــي والشــراكات مــع القطاعيــن العــام 
والخــاص ممثلــة فــي شــركة روابــي االمــارات وشــركة الفيوم لصناعة الســكر وشــركة 

المرجــى لتربيــة الماشــية وتنميــة الزراعــة. 

موكــدا علــى أهميــة التوســع فــي الزراعــة مــع اســتخدام التقانــات الزراعيــة الحديثــة 
لمواجهــة زيــادة الطلــب العالمــي للغــذاء مشــيرا الــى ان العــدد المتوقــع اطعامــه 
بحلــول عــام 2050 حوالــي 2.3 مليــار وأوضــح ســعادته ان الهيئــة العربيــة تــدرك 
أهميــة شــريحة صغــار المزارعيــن والمنتجيــن ودورهــم فــي تعزيــز االمــن الغذائــي، 
حيث بادرت الهيئة بتنفيذ برنامج قروض دوارة لهذه الشــريحة بهدف زيادة اإلنتاج 

وتحســين اإلنتاجيــة وبالتالــي مســاهمتهم فــي تعزيــز االمــن الغذائــي، وقــد حققــت 
نتائــج جيــدة منهــا زيــادة إنتاجيــة المحاصيــل بمعــدل 61 % وزيــادة عدد المســتفيدين 
ليبلــغ 151.2 ألــف مســتفيد للفتــرة 2019-2013 باإلضافــة الــى توفيــر فــرص عمل 
مباشــرة وغيــر مباشــرة موضحــا ان الهيئــة أولــت اهتماًمــا بالمــرأة الريفيــة مــن خــالل 
تفعيــل دورهــا فــي إنتــاج الغــذاء وتحســين مســتواها المعيشــي. بلــغ إجمالــي عــدد 
المســتفيدين خــالل الفتــرة 2020-2013 )3412( مســتفيدًا، وقــد أظهــرت النســاء 

حرصهــن والتزامهــن بالعمــل.

واكــد ســعادة رئيــس الهيئــة ان النجاحــات التــي تحققــت مــن خــالل برنامــج صنــدوق 
القــروض الــدوارة لتمويــل صغــار المزارعيــن والمنتجيــن تبيــن أن الصنــدوق أفضــل 
وســيلة لتنميــة وزيــادة اإلنتــاج الزراعــي داعيــا المنظمــات والمؤسســات العربيــة 

ــة للمســاهمة فــي هــذا الصنــدوق. ــة والدولي واإلقليمي

المســتديرة  الطاولــة  اجتمــاع  خــالل  مــن  الملتقــى  فــي  الهيئــة  شــاركت  كذلــك 
االفتراضــي لالســتثمار الزراعــي الــذي نظمتــه مجموعــة البنــك اإلســالمي للتنميــة 
والــذي يهــدف إلــى مناقشــة افضــل نمــاذج االســتثمار الزراعــي وتســليط الضــوء 
على مناطق إعداد  الزراعة لتعزيز االســتثمار األجنبي المباشــر، كما شــاركت الهيئة 
فــي مركــز اعمــال المســتثمرين مــن خــالل  جنــاح افتراضــي خــاص  لممثلــي شــركات 
االســتثمار الكبــرى وبنــوك التنميــة والصناديــق ومســتثمري المحافــظ، وقــد  وفــر 
المركــز  إمكانيــة التواصــل مــع المشــاركين الذيــن يرغبــون فــي معرفــة المزيــد عــن 
الهيئــة باإلضافــة الــى ربــط الشــركات التــي ترغــب فــي التعــاون في مجال  االســتثمار 

الزراعــي واالنشــطة المتعلقــة بــه .

https://youtu.be/LL3tnRegdYc
https://youtu.be/LL3tnRegdYc
https://youtu.be/LL3tnRegdYc
https://www.aaaid.org/companies/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ac%d9%89-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b4%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2/
https://www.aaaid.org/companies/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%b1/
https://www.aaaid.org/companies/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
https://www.aaaid.org/companies/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ac%d9%89-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b4%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2/
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 الهيئة العربية شريك االستثمار الحصري
لمعرض سيال الشرق األوسط 2020

يعــد معــرض ســيال الشــرق األوســط مــن أحــد أهــم الفعاليــات الرائــدة فــي قطــاع 
األغذيــة والمشــروبات،وللعام الرابــع علــى التوالــي شــاركت الهيئــة العربيــة فــي 
معــرض ســيال الشــرق االوســط 2020 الــذي انعقــد علــى شــكل جلســات افتراضيــة، 
بمــا ينســجم مــع الظــروف الراهنــة التــي يشــهدها العالــم فــي ظــل انتشــار وبــاء 
االلتــزام  علــى  الســفر، وحرصــًا  علــى  المفروضــة  الدوليــة  والقيــود  )كوفيــد19-( 
ــا  ــر الصحــة والســالمة المتبعــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورون باإلجــراءات وتدابي

وذلــك خــالل الفتــرة 23 – 27 نوفمبــر 2020.

قــدم ســعادة األســتاذ/ محمــد بــن عبيــد المزروعي-رئيــس الهيئــة العربيــة، كلمــة 
خــالل الجلســة األولــى للمؤتمــر اإلفتراضــي و أبــان فيهــا أن عــام 2020 عاًمــا مليًئــا 
بالتحديــات التــي حفــزت كاًل مــن العلمــاء والتقنييــن وخبــراء الزراعــة علــى خلــق وإيجاد 
آليــات وتقنيــات مبتكــرة فــي مختلــف القطاعــات والمجــاالت، موضحــا ان االنتشــار 
المبتكــرة  الجهــود  تحفيــز  إلــى  أدى  ممــا  كوفيــد19-   لفيــروس  مســبوق  الغيــر 
واإلبداعيــة للتغلــب علــى التحديــات الماليــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة 

التــي أثــرت علــى األفــراد والشــركات والحكومــات.

وأوضــح ان الهيئــة العربيــة اعتمــدت خطــة إســتراتيجية جديــدة ومحّدثــة لالســتثمار 
الزراعــي، حيــث تــم وضــع معايــر لمختلــف الفــرص االســتثمارية والمشــاريع الجديــدة 
مقارنة بمعايير أفضل الممارســات العالمية. كما تمكن مرونة الخطة االســتراتيجية 
الجديــدة للهيئــة مــن االســتجابة للتغييــرات غيــر المتوقعــة فــي الوقــت المناســب 
وبطريقــة مناســبة. باإلضافــة الــى ذلــك أطلقــت الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء 
الزراعي مبادرة لتلبية الطلب العاجل للدول العربية في توفير االحتياجات والســلع 
األساســية مــن المــواد الغذائيــة مــن خــالل شــركاتها وشــركائها لــدى الــدول العربيــة 

وذلــك لزيــادة التجــارة البينيــة الزراعيــة. 
مبينــا ان المبــادرة جــاءت فــي ظــل تداعيــات جائحــة كوفيــد-19 وتراجــع التجــارة 
الدوليــة وضعــف اإلمــدادات الغذائيــة بســبب محدوديــة التنقــل؛ حيــث كان الهــدف 
مــن المبــادرة هــو تأميــن االحتياجــات الغذائيــة والســلع األساســية للــدول العربيــة 

وتقليــص نقــص توريــدات المــواد الغذائيــة.

مضيفــا ان الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي وشــركاتها تقــوم بإنشــاء 
وتنفيــذ العديــد مــن النمــاذج المســتدامة التــي تســاعد فــي زيــادة اإلنتــاج واإلنتاجيــة 
قــوة  وبنــاء  البيئــة،  االجتماعيــة واالقتصاديــة، وحمايــة  التنميــة  الزراعيــة، وتعزيــز 
عاملــة ماهــرة مــن خــالل برامــج التدريــب وبنــاء القــدرات. موضحــا ان الهيئــة العربيــة 
لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي تســتثمر حاليــًا فــي عــدد 6 شــركات فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، ثالثــة منهــا قائمــة، والثــالث مشــاريع األخــرى فــي مراحل تأســيس 
مختلفــة. وتبلــغ القيمــة اإلجماليــة الســتثمارات الهيئــة فــي دولــة اإلمــارات نحــو 

343 مليــون درهــم فــي أصــول الشــركات.

وفــي الختــام قــدم ســعادة رئيــس الهيئــة الدعــوة للشــركات والمؤسســات الماليــة 
والمنظمــات الزراعيــة والحكومــات لالنضمــام إلــى الهيئــة فــي الجمــع بيــن المعرفــة 
والخبرة لتحســين الممارســات الحالية والتركيز على ابتكار طرق مبتكرة ومســتدامة 

تدعــم النهــوض بالقطــاع الزراعــي وبالتالــي تعزيــز األمــن الغذائــي العالمــي

https://youtu.be/GRNArd9TBf0
https://youtu.be/GRNArd9TBf0
https://www.aaaid.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
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 جهود الهيئة في تنمية وتطوير صغار المزارعين والنساء
المزارعات في الدول العربية

الزراعــي واالتحــاد العربــي  بالتعــاون مــع الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء 
العربــي  والمركــز  العــرب  الزراعييــن  المهندســين  واتحــاد  الغذائيــة  للصناعــات 
االفريقــي لالســتثمار والتطويــر نظــم االتحــاد العربــي للتطــوع وجمعيــة الكلمــة 
الطيبــة النــدوة العربيــة حــول واقــع االمــن الغذائــي فــي الوطــن العربــي والتــي 
جــاءت بعنــوان االليــات التطبيقيــة المســاهمة فــي رفــع مســتوى الوعي العربي 

ــر 2020  باألمــن الغذائــي وذلــك يــوم 21 أكتوب

المزروعي-رئيــس  عبيــد  بــن  محمــد  األســتاذ/  ســعادة  قــدم  النــدوة  خــالل 
وتطويــر  تنميــة  فــي  الهيئــة  “جهــود  بعنــوان  عمــل  ورقــة  العربيــة  الهيئــة 
صغــار المزارعيــن والنســاء المزارعــات فــي الــدول العربيــة” تنــاول مــن خاللهــا 
تعريــف بالهيئــة ورســالتها وأهدافهــا وشــركاتها إلــى جانــب التوزيــع القطاعــي 
والجغرافــي لالســتثمارات الزراعيــة للهيئــة، موضحــا جهــود الهيئــة فــي تطويــر 
صغــار ومتوســطي المزارعيــن  مبينــا ان الهيئــة ادركــت الــدور الكبيــر الــذي يلعبــه 
هــذا القطــاع  فــي توفيــر الســلع والمنتجــات الغذائيــة حيــث قامــت بتنفيــذ 
العربــي  الغذائــي  االمــن  تعزيــز  فــي  مســاهماتهم  لزيــادة  متكامــل  برنامــج 
شــمل البرنامــج حزمــة مــن اإلجــراءات منهــا تشــجيعهم علــى تكويــن جمعيــات 
وتعاونيــات لالســتفادة مــن خدمــات البرنامــج وتوفيــر التمويــل مــن خــالل شــراء 
كافــة متطلبــات العمليــة الزراعيــة  وحتــى مرحلــة الحصــاد والتعــاون مــع المراكــز 
الزراعيــة  التقانــات  وتطبيــق  للمزارعيــن  االرشــادية  التوعيــة  للتقديــم  البحثيــة 
الحديثــة وربــط صغــار المزارعيــن بمؤسســات التاميــن الزراعــي الــى جانــب دعــم 
النســاء المزارعــات بتاميــن حصولهــم علــى التمويــل بمــا يتناســب وامكانياتهــم.

كمــا ابــان ان النتائــج المتحققــة مــن تنفيــذ البرنامــج المتكامــل لصغــار المزارعيــن 
حتــى ديســمبر 2019 بلــغ عــدد المســتفيدين نحــو 151 الــف مســتفيد بالــدول 
العربيــة وتمــت زيــادة المســاحات المزروعــة الــى 51 الــف فــدان وان إنتاجيــة 
150 % وتــم توفيــر فــرص عمــل مباشــرة وغيــر مباشــرة  المحاصيــل فاقــت 
وعمالــة مؤقتــة بالمناطــق المســتهدفة وتــم تحقيــق عوائــد مجزيــة للمزارعيــن 
وتحســين مســتواهم المعيشــي، وأضــاف المزروعــي ان الهيئــة اولــت قطــاع 
الــدول العربيــة أهميــة خاصــة وذلــك ألهميتــه كقطــاع  الريفيــة فــي  المــرأة 

اقتصــادي منتــج الــى جانــب دوره االجتماعــي فــي نطــاق االســرة وقــد بلــغ عــدد 
المســتفيدات من البرنامج خالل الفترة 2013-2019 نحو 2,812 مســتفيدة وقد 
اثبتــت المــرأة حرصهــا والتزامهــا فــي العمــل والســداد بفاعليــة كبيــرة ، وفــي الختــام 
أوصــى بضــرورة االهتمــام بتنميــة وتطويــر قطاع صعار المزارعين والمنتجين بتقديم 
واســتدامة  الدعــم لهــذا القطــاع باإلضافــة الــى التأكيــد علــى أهميــة بنــاء القــدرات 
الفنية والمالية واإلدارية لصغار المزارعين والمنتجين بصفة خاصة الشباب والمرأة 
الريفيــة داعيــا الشــركات ومؤسســات التاميــن علــى تقديــم خدمــات التاميــن لهــذه 
الشــريحة بشــروط ميســرة تراعــي ظــروف الزراعــة خاصــة مناطــق الزراعــة المطريــة,

هدفــت النــدوة الــى المســاهمة فــي رفــع مســتوى الوعــي لــدى المجتمــع بأهميــة 
األمــن الغذائــي بشــكل عــام وتشــجيع المجتمــع علــى اتخــاذ التدابيــر لمواجهــة 
األزمــات ومكافحــة الجــوع. وتقليــل نســبة ســوء التغذيــة واألمــراض ومعــدالت 
الفقــر باإلضافــة الــى الخــروج بتوصيــات وأليــات عمــل للتطبيــق والمســاهمة فــي 

ــي. تحقيــق األمــن الغذائ

https://www.aaaid.org/
https://www.aaaid.org/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a7/
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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عقــدت الهيئــة العربيــة يــوم 13 ديســمبر 2020 أولــى ورشــات تبــادل المعرفــة وبمشــاركة ســعادة األســتاذ/ 
محمد بن عبيد المزروعي-رئيس الهيئة الذي كان أول المســاهمين من خالل تقديم مشــاركته في موضوع 
تطويــر األداء اإلداري للموظفيــن . وقــد حضــر الورشــة أكثــر مــن ثمانيــن منتســب للهيئــة العربيــة مــن الراغبيــن 

فــي تبــادل المهــارات والمعــارف والتجــارب والخبــرات.

وســتقوم الهيئــة العربيــة بتنظيــم ورشــات دوريــة لتبــادل المعرفــة  وفتــح المجــال أمــام منتســبي الهيئــة 
لمشــاركة معرفتهــم مــن خــالل منصــة افتراضيــة داخليــة . و ستســاهم هــذه الورشــات فــي تطويــر القــدرات 

ــة العمــل . والمهــارات فــي العمــل وترســيخ ثقافــة نشــر المعرفــة فــي بيئ

 عقد أولى ورشات تبادل المعرفة
بين إدارات الهيئة العربية



العدد الثاني 2020 19النشرة اإلخبارية

 الدورة السادسة لحفل التميز الوظيفي السنوي 2020 -الحفل اإلفتراضي

الحفــل الســنوي الســادس 
2020 الوظيفــي  للتميــز 

درجــت الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي علــى تنظيــم حفــل ســنوي للتميــز الوظيفــي للعامليــن بهــا واســرهم وذلــك 
احتفــاء وتكريمــا بالمتميزيــن مــن مختلــف الفئــات الوظيفيــة بالهيئــة. 

وحرصــًا علــى االلتــزام باإلجــراءات وتدابيــر الصحــة والســالمة المتبعــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا. نظمــت الهيئــة العربيــة 
لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي حفــل التميــز الوظيفــي الســادس لمنســبيها بالمقــر الرئيســي للهيئة بالخرطــوم والمكتب اإلقليمي 

بدبــي عــن بعــد وعــن طريــق التطبيــق االفتراضــي وذلــك يــوم 3 أكتوبــر 2020

خــالل الحفــل قــدم ســعادة االســتاذ/ محمــد بــن عبيــد المزروعي-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 الســادس لنشــر ثقافــة االبــداع 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.

واســتمرار للمبــادرة الكريمــة مــن ســعادة رئيــس الهيئــة بتكريــم أحــد العلمــاء اللذيــن عملــوا بالهيئــة العربيــة فــي الســنوات 
الســابقة، تــم تكريــم البروفيســور حامــد عثمــان برهان-العالــم والخبيــر فــي مجــال انتــاج المحاصيــل، الجديــر بالذكــر ان البروفيســور 
برهــان خــالل فتــرة عملــه بالهيئــة ســاهم فــي انشــاء محطــة اقــدي للتقانــات الحديثــة والمزرعــة الرائــدة للزراعــة المطريــة فــي 
اقــدي كمــا ســاهم فــي تطويــر صنــف القطــن الــذي اســتنبطته هيئــة البحــوث الزراعيــة فــي الســودان وســمي باســمه الصنــف 

برهــان نســبة لتطويــره فــي اقــدي

وقــد نالــت إدارة االتصــال المؤسســي والعالقــات الدوليــة جائــزة اإلدارة المتميــزة للعــام الرابــع علــى التوالــي علــى مســتوى 
اإلدارات بالهيئــة وتــم تكريــم مديــر اإلدارة المتميــز والمستشــار المتميــز وكذلــك تــم تكريــم الموظفيــن المتميزيــن على مســتوى 

أجهــزة الهيئــة والموظــف المتميــز مــن كل إدارة مــن إدارات الهيئــة.
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