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شــهد االقتصــاد العالمــي فــي ســنة 2020م، أزمــة اقتصاديــة حــاّدة، نتيجــة لتداعيــات أزمــة فيــروس 
كورونــا التــي ســببت أضــراًرا بالغــًة للنشــاط االقتصــادي فــي الــدول المتقدمــة والناميــة علــى حــد 
فــت تأثيــرات واســعة فــي كّل مجــاالت التنميــة، وأشــارت تقديــرات المنظمــات الدوليــة  ســواء، وخلَّ
إلــى توّقــع انكمــاش االقتصــاد العالمــي بنســبة مــن 5 - 8 %، وخســارة االقتصــاد العالمــي مــن 8 - 

12 تريليــون دوالر فــي ســنَتي 2020م و2021م. 

وعلــى مســتوى الــدول العربيــة، فمــن المتوّقــع كذلــك انكمــاش االقتصــادات العربيــة كافــة؛ إذ 
 أشــارت التقديــرات إلــى توّقــع أْن تســجل االقتصــادات العربيــة المصــّدرة للنفــط انكماًشــا بحــدود

4.7 %، واالقتصادات العربية المستوردة للنفط انكماًشا بحدود 2 %. 

وبالنســبة إلــى قطــاع الزراعــة واألغذيــة، فقــد تســببت إجــراءات مكافحــة األزمــة فــي حالــة غيــر 
مســبوقة مــن الضبابيــة، بشــأن سالســل إمــداد األغذيــة العالميــة وحــدوث عوائــق فــي أســواق 
العمــل واإلنتــاج والتصنيــع الغذائــي والنقــل واللوجســتيات، كمــا أظهــرت األزمــة اآلثــار الســلبية 
للقيــود علــى التجــارة واألســواق الدوليــة لألغذيــة، وخاّصــة للــدول التــي تمثــل فيهــا الــواردات حّصــة 
كبيــرة مــن إجمالــي اســتهالكها، وكذلــك أشــارت إلــى ضــرورة وجــود نظــام تجــاري عالمــي يعمــل 
بشــكل جيــد، ويمكــن توّقــع توجهاتــه لضمــان األمــن الغذائــي العالمــي، ويتيــح للمنتجيــن فــي الــدول 

المصــّدرة لألغذيــة اســتمرار التوريــد وازدهــار أعمالهــم.

فــي  تحدياتهــا  لمواجهــة  ومتوازنــة  عاجلــة  سياســات  الحكومــات  اّتخــذت  األزمــة،  بدايــة  ومنــذ 
ــن اإلمــداد  ــة االحتياجــات الملحــة لشــعوبها، والتــي مــن أهّمهــا تأمي ــة ولتلبي القطاعــات االقتصادي
الغذائــي وخلــق ظــروف مواتيــة إلعــادة البنــاء بشــكل أفضــل، وقــد تبّنــت الحكومــات العربيــة ممثلــة 
بالمصــارف المركزيــة ووزارات الماليــة، حزًمــا تحفيزيــًة لدعــم القطاعــات االقتصاديــة، تضّمنــت عــدًدا 
مــن التدّخــالت؛ لتعزيــز اإلنفــاق علــى الصحــة، ودعــم الفئــات المتضــّررة، وتقويــة مســارات التعافــي 
االقتصــادي... ولضمــان تأميــن الكّميــات الكافيــة مــن المــواد الغذائيــة، أنشــأت الحكومــات لجاًنــا 
لرصــد حالــة اإلمــدادات الغذائيــة والمخــزون ولمتابعــة أنشــطة قطــاع األغذيــة الزراعيــة، واّتخــذت 
تدابيــر متعــددة، كإلغــاء الضرائــب والرســوم الجمركيــة علــى الــواردات الغذائيــة، وإنشــاء تســهيالت 

ائتمانيــة جديــدة للمزارعيــن، وتقييــد الصــادرات مــن بعــض المنتجــات.  

وبــادرت إدارة الهيئــة - منــذ بدايــة أزمــة فيــروس كورونــا - باّتخــاذ عــدد مــن التدابيــر والخطــط قصيــرة 
وطويلــة األجــل، بــدًءا مــن التحــّول إلــى نظــام العمــل عن ُبعد؛ لضمان ســالمة الموظفين من اإلصابة 
بالفيــروس، عبــر بنيتهــا التحتيــة المعلوماتيــة المتطــّورة، والتــي مّكنــت العامليــن مــن مزاولــة مهامهــم 
2021م2025-م،  مــن  للفتــرة  االســتراتيجية  الخّطــة  الهيئــة  إدارة  راجعــت  كمــا  بصــورة طبيعيــة، 
وذلــك بإعــادة ترتيــب أولويــات المشــروعات الــواردة فــي الخّطــة، والتركيــز علــى تســريع العمــل فــي 

مشــروعات الخدمــات اللوجســتية وتكنولوجيــا الزراعــة الذكيــة وبرامــج تمويــل صغــار المزارعيــن.
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وللتخفيــف مــن حــّدة الخلــل الــذي أحدثتــه القيــود فــي توفيــر الســلع والمنتجــات الغذائيــة نتيجــة 
لإلجــراءات االحترازيــة المّتبعــة فــي الــدول الحتــواء األزمــة، بــادرت الهيئــة فــي بدايــة ســنة 2020م، 
فيهــا  تســاهم  التــي  الشــركات  لربــط  اإللكترونــي؛  التجــاري  للتبــادل  إلكترونيــة  منّصــة  بإطــالق 
بالمصدريــن والمســتوردين للســلع الغذائيــة، كمــا أنشــأت محفظــة للتمويــل التشــغيلي قصيــر األجــل 
لهــذه الشــركات، البالــغ عددهــا 55 شــركة زراعيــة موزعــة فــي الــدول العربيــة، وذلــك بهــدف توفيــر 
التمويــل الــالزم لشــراء احتياجاتهــا مــن مدخــالت اإلنتــاج فــي فتــرة األزمــة، وقــد ســاهمت هــذه 
الجهــود فــي التخفيــف مــن اآلثــار الســلبية لهــذه األزمــة فــي الشــركات، وبالتالــي المحافظــة علــى 

أدائهــا وزيــادة مســتويات إنتاجهــا.

وعملــت الهيئــة – أيًضــا - علــى تعبئــة مــوارد ماليــة إضافيــة لتمويــل صغــار المزارعيــن والمنتجيــن، الذيــن 
يمثلــون فئــة مهّمــة فــي القطــاع الزراعــي العربــي؛ إذ يســاهمون بأكثــر مــن 80 % مــن اإلنتــاج الزراعــي، وبمــا 
أّن تأّثرهــم باألزمــة مــن شــأنه أْن يــؤدي إلــى نقــص حــاد فــي اإلنتــاج الزراعــي العربــي، فقــد قامــت الهيئــة 
لتوفيــر مدخــالت  المزارعيــن؛  لتمويــل صغــار  المخّصصــة  التمويليــة  المحفظــة  بزيــادة  2020م،  ســنة  فــي 
ــا بمشــاركة  اإلنتــاج والعمليــات الزراعيــة كافــة، وربــط صغــار المزارعيــن باألســواق، كمــا نّظمــت ملتًقــى افتراضيًّ
المؤسســات الماليــة والصناديــق ومنظمــات التنميــة الزراعيــة اإلقليميــة والدوليــة، فــي الـــ24 مــن شــهر أيلــول 
ــن، والتــي تعتمــد علــى  ــل صغــار المزارعي ــدة فــي تموي ــة الرائ ــة الهيئ ــراز تجرب )ســبتمبر( مــن ســنة 2020م؛ إلب
تقديــم نمــوذج متكامــل لحزمــة تمويليــة وتقنيــة وزراعيــة وتســويقية، وهــو مــا حقــق زيــادة فــي اإلنتاجيــة 
تقــدر بأكثــر مــن 300 %، وزيــادة عــدد المســتفيدين بمعــدل نمــو بنســبة 70 %؛ مــا شــّجع إدارة الهيئــة علــى 
دعــوة الصناديــق والمؤسســات الماليــة والمنظمــات الدوليــة، إلــى إنشــاء صنــدوق للقــروض الــدّوارة لصغــار 

المزارعيــن، وبــرأس مــال قــدره 150 مليــون دوالر أمريكــي.

وإدراًكا مــن إدارة الهيئــة علــى أهميــة تقنيــة المعلومــات ودورهــا فــي التنميــة والســرعة المذهلــة التــي يتطــور 
بهــا االقتصــاد المعرفــي والرقمــي فــي العالــم، وحاجــة الــدول العربيــة إلــى زيــادة االســتثمار فــي االبتــكار 
وتكنولوجيــا اإلنتــاج؛ لتحســين الممارســات الزراعيــة، وبنــاء نظــم زراعيــة وغذائيــة ديناميكيــة ومنتجــة ومرنــة، 
تســتطيع بهــا التصــدي للتحديــات طويلــة األمــد لألمــن الغذائــي، كالتغيــرات المناخيــة واســتخدامات المــوارد 
الطبيعيــة، أّسســت الهيئــة فــي ســنة 2019م، شــركة لتقديــم الخدمــات الزراعيــة الذكيــة المتكاملــة بالشــراكة 
مــع مــوردي التكنولوجيــات، وتهــدف هــذه الشــركة إلــى نقــل وتوطيــن التقانــات الزراعيــة الحديثــة، ونشــر 

األدوات الرقميــة فــي القطــاع الزراعــي، وتعزيــز اإلطــار التنظيمــي للتجــارة اإللكترونيــة فــي الــدول العربيــة.

وختاًمــا؛ فــإّن أزمــة فيــروس كورونــا بــدأت أزمــة صحيــة، ولكــْن ســرعان مــا تحّولــت إلــى أزمــة شــاملة أّثــرت فــي 
قطاعــات االقتصــاد كافــة، وفرضــت تحديــات علــى كّل الــدول؛ مــا يؤّكــد أهميــة بــذل المســاعي والعمــل 
الجماعــي، وبإشــراك كّل فئــات المجتمــع، مــن أجــل التعــاون والتنســيق لتحويــل األزمــة إلــى محــرك لمعالجــة 

مواطــن القصــور فــي القطاعــات االقتصاديــة، وبخاّصــة قطــاع األغذيــة والزراعــة بالــدول العربيــة.
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بلغ إجمالي قيمة استثمارات الهيئة في 
شركاتها القائمة والشركات قيد التأسيس 

والتنفيذ - كما في 2020/12/31م - 
نحو 661.5 مليون دوالر أمريكي، تمثل 

نحو 91 % من رأس مال الهيئة المدفوع 
والبالغ 729.1 مليون دوالر أمريكي.

التــي  والمشــروعات  الشــركات  عــدد  بلــغ 
تســاهم فيهــا الهيئــة 55 شــركة فــي نهايــة 
قائمــة،  شــركة   30 منهــا:  2020م،  ســنة 
و13 شــركة قيــد التنفيــذ، و12 شــركة قيــد 
التأســيس. وتمثــل نســبة اســتثمارات الهيئــة 
فــي جمهوريــة الســودان نحــو 64.32 % مــن 
تليهــا جمهوريــة مصــر  جملــة االســتثمارات، 
ُعمــان  ســلطنة  ثــّم   ،% 6.01 بنحــو  العربيــة 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  ثــّم   ،% 5.56 بنحــو 
المتحــدة بنحــو 5.54 %، ثــّم جمهوريــة العــراق 
بنحو 4.28 %، ثّم المملكة العربية السعودية 
األعضــاء،  الــدول  بقيــة  أّمــا   ،% 3.63 بنحــو 
فبلغــت نســبة االســتثمارات فيهــا مجتمعــة 

.% 10.66 نحــو 

ــة فــي ســنة 2020م، 9 برامــج  نّفــذت الهيئ
الــدول  مــن  عــدد  فــي  تطبيقيــة  بحثيــة 
العربيــة، بهــدف توطيــن أصنــاف جديــدة مــن 
ــة  ــات زراعي ــة وإدخــال تقان المحاصيــل الحقلي

حديثــة.

تتوّزع استثمارات الهيئة في الشركات القائمة 
علــى  والتنفيــذ  التأســيس  قيــد  والشــركات 
أربعــة قطاعــات رئيســة، وهــي: قطــاع التصنيــع 
الزراعــي 48.57 %، وقطــاع اإلنتــاج الحيوانـــي 
25.11 %، وقطــاع اإلنتــاج النباتــي 22.64 %، 

وقطــاع الخدمــات الزراعيــة 3.68 %.

 22 2020م،  ســنة  فــي  الهيئــة  نّفــذت 
ــا لصغــار المزارعيــن والمنتجيــن  برنامًجــا تنمويًّ
فــي عــدد مــن الــدول العربيــة، وذلــك بهدف 
االرتقــاء باإلنتــاج واإلنتاجية لصغــار المزارعين 
المســتفيدين  عــدد  بلــغ  وقــد  والمنتجيــن، 
مــن هــذه البرامــج نحــو 61,321 مســتفيًدا.

بلغت الفرص االستثمارية الزراعية التي قامت 
 الهيئة بدراستها وتقييمها في سنة 2020م،

101 فرصة.
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فــي  الهيئــة  موجــودات  إجمالــي  بلــغ 
دوالر  مليــار   1.3 نحــو  2020/12/31م، 

يكــي. مر أ

فــي  المســاهمين  حقــوق  إجمالــي  بلــغ 
2020/12/31م، نحــو 994.6 مليــون دوالر 
أمريكــي، مقارنــًة بنحــو 965.2 مليــون دوالر 

2019م. ســنة  فــي  أمريكــي 

عــدًدا  2020م،  فــي ســنة  الهيئــة  نّظمــت 
مــن الفعاليــات واألنشــطة الترويجيــة فــي 
مشــاركتها  إلــى  إضافــًة  الزراعــي،  المجــال 
والنــدوات  المؤتمــرات  فــي  الفاعلــة 
والملتقيــات والمعــارض االفتراضيــة العربيــة 

والدوليــة.

بلــغ إجمالــي القــروض القائمــة والممنوحــة 
المنتجيــن،  وصغــار  لشــركاتها  الهيئــة  مــن 
نحــو 147 مليــون دوالر أمريكــي، كمــا بلــغ 
إجمالــي الضمانــات القائمــة التــي قدمتهــا 
إلى شــركاتها نحو 24 مليون دوالر أمريكي.

واجهتهــا  التــي  التحديــات  الهيئــة  واكبــت 
فيــروس  جائحــة  ظــل  فــي  العربيــة  الــدول 
كورونــا )كوفيــد- 19(، وذلــك بإنشــاء منّصــة 
ــر الســلع الغذائيــة  ــة لتوفي ــة اإللكتروني الهيئ

األساســية.

فــي  الهيئــة  اســتثمارات  إجمالــي  بلــغ 
األســواق الماليــة اإلقليميــة والعالميــة فــي 
دوالر  مليــون  نحــو501.2   2020/12/31م، 
أمريكــي، مقارنــًة بنحــو 482.8 مليــون دوالر 

2019م. ســنة  فــي  أمريكــي 

حققــت الهيئــة صافــي أربــاح للســنة الماليــة 
نحــو  2020/12/31م،  فــي  المنتهيــة 
24.7 مليــون دوالر أمريكــي، مقارنــًة بأربــاح 
بنحــو 29 مليــون دوالر أمريكــي فــي ســنة 

2019م.

عــن  العمــل  مواصلــة  مــن  الهيئــة  تمّكنــت 
فرضتهــا  التــي  الظــروف  ظــل  فــي  ُبعــد 
جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد- 19(، وذلــك 
ــا  ــة لتكنولوجي بفضــل وجــود بنيــة تحتيــة قوي

المختلفــة. وتطبيقاتهــا  المعلومــات 
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نبذة عن الهيئة العربّية 
لالستثمار واإلنماء الّزراعّي

الّنشأة

الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي مؤسســة ماليــة عربيــة، ذات شــخصية قانونية 
ــر( مــن  ــة مســتقلة، أّسســت فــي األّول مــن شــهر تشــرين الثانــي )نوفمب ــة ودولي اعتباري
ســنة 1976م، وتــّم إعــالن إنفــاذ اتفاقيــة اإلنشــاء والنظــام األساســي فــي شــهر آذار 

)مــارس( مــن ســنة 1977م.

المساهمون

ا. يساهم في رأس مال الهيئة )21( بلًدا عربيًّ

رأس المال

• يبلغ رأس المال المصرح به 336 مليون دينار كويتي )1.1 مليار دوالر أمريكي(.
 • يبلــغ رأس المــال المدفــوع - كمــا فــي 2020/12/31م - نحــو 221.1 مليــون دينــار   

   كويتي )729.1 مليون دوالر أمريكي(. 

العام المالي

يبــدأ فــي اليــوم األّول مــن شــهر كانــون الثانــي )ينايــر(، وينتهــي فــي شــهر كانــون األّول 
)ديســمبر( مــن كّل عــام.

المقر الرئيس والمكتب اإلقليمي

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

1

3

5

4

2
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الدول المساهمة
عدد أسهم الدول األعضاء ونسب مساهمتها في رأس مال الهيئة، كما في 2020/12/31م:

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالمملكة العربية السعودية 

المملكة المغربيةدولة الكــويت 

دولة اإلمارات العربية المتحدة
مملكـة البحـرين 

جمهورية العــــراق

دولة قطـــر

جمهورية مصـر العربية
المملكة األردنية الهاشمية 

5,119
%15.24 

341
%1.01 

4,433
%13.19 

137
%0.41 

3,413
%10.16

23
%0.07 

11
%0.03 

3,413
%10.16

1,706
%5.08 

683
%2.03 

نسبة المساهمة
عدد األسهم

جمهورية القمر المتحـدة

11
%0.03 

جمهورية جيبوتي

08
%0.02 

سلطـنة ُعمــان

23
%0.07 

جمهورية الســـودان 

3,407
%10.14

الجمهورية التونسية  

22
%0.07 

22
%0.07 

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

الجمهورية اليمنية

11
%0.03 

الجمهورية اللبنانية

10
%0.03 

11
%0.03 

الجمهورية العربية السورية

جمهورية الصومال الفيدرالية 

11
%0.03 

08

10,777

%0.02 

% 32.08

دولــة فلسـطين 

أســــهم غير مكتتب بها 

33,600

% 100
إجمالي األســـــهم
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أعضاء مجلس المساهمين
*اعضاء مجلس مساهمي الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي كما في 12/31/ 2020

وزير المالية

وزير المالية 

وزير االقتصاد والمالية واصالح اإلدارة 

 وزير الزراعة واستصالح األراضي, رئيس مجلس 
المساهمين للدورة رقم )44(

وزير المالية

وزير المالية واالقتصاد الوطني 

1. الوزير السابق معالي األستاذ براك الشيتان .
2. الوزير السابق معالي الدكتور إبراهيم احمد البدوي.

3. الوزير السابق معالي الدكتور فؤاد محمد حسين       . 
4. الوزير السابق معالي األستاذ عبد الرحمان راويه.

5. الوزير السابق معالي األستاذ درويش بن اسماعيل البلوشي  

وزير المالية, نائب رئيس مجلس المساهمين 
للدورة رقم )44(

وزير الشؤون المالية

وزير المالية

وزير المالية

وزير االقتصاد وترقية القطاعات االنتاجية  

وزير المالية والميزانية وقطاع البنوك

وزير الزراعة 

وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار

وزير المالية

وزير الزراعة والتربية الحيوانية والصيد البحري

وزير المالية

وزير المالية

معالي األستاذ /محمد بن عبدالّله الجدعان

معالي الدكتور /علي عبد األمير العاّلوي 3         

معالي األستاذ /محمد بنشعبون 

معالي االستاذ /السيد محّمد مرزوق القصير

معالي األستاذ /علي شريف العمادي

سمو الشيخ /سلمان بن خليفة آل خليفة 

معالي األستاذ /أيمن بن عبد الرحمان  4

معالي األستاذ /سلطان بن سالم الحبسي  5

معالي الدكتور / كنان ياغي 8

معالي األستاذ /غازي عبدالّله وزني

معالي االستاذ /عثمان مامودو كان 7

معالي األستاذ /سيد علي سيد شيخان 

معالي االستاذ /رياض محّمد يوسف عطاري

معالي األستاذ /علي منجي الكعلي  6

معالي األستاذ /عبدالرحمن دوعالي بيلي

معالي األستاذ /محّمد أحمد عواليه

معالي الدكتور /محمد محمود العسعس 

معالي األستاذ /سالم صالح سالم بن بريك

وزير المالية 

معالي األستاذ /خليفة مساعد حمادة  1

وزير الدولة للشؤون المالية
معالي األستاذ /عبيد حميد الّطاير

وزير المالية والتخطيط االقتصادي 
معالي األستاذة /هبة أحمد علي  2 

1

5

9

3

7

2

6

10

4

8

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

6. الوزير السابق معالي االستاذ رضا شلغوم.
7. الوزير السابق معالي االستاذ عبد العزيز ولد الداهي.

8.  الوزير السابق معالي األستاذ مأمون حمدان 
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*اعضاء مجلس مساهمي الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي كما في 12/31/ 2020

أعضاء مجلس اإلدارة

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

سعادة المهندس
إبراهيم بن محمد بن عبد الله أبو عباة

سعادة الدكتور
مهدي سهر الجبوري

سعادة الدكتور
سعد زكي محّمد نّصار

سعادة األستاذ
سيد أحمد سعيدي

سعادة األستاذ
محمد بن أحمد بن سليمان البراشدي

سعادة األستاذ 
األمين سيد أحمد   

سعادة االستاذ
محسن صالح الباهلي

وزارة المالية

الوكيل اإلداري لوزارة الزراعة - وزارة الزراعة

مستشار معالي وزير الزراعة
 واستصالح األراضي

مدير عام الموازنة والعقودرئيس خلية معالجة االستعالمات المالية
وزارة المالية

 مستشار معالي وزير المالية والتخطيط 
االقتصادي وزارة المالية والتخطيط االقتصادي

إدارة التعاون الدولي وزارة المالية

المملكة العربية السعودية

جمهورية العراق

سلطنة ُعمانالجمهورية الجزائريةجمهورية مصر العربية

دولة قطرجمهورية السودان

سعادة األستاذ
يوسف حسين محمد الرومي

سعادة األستاذ
إبراهيم حسن راشد الجروان

وكيل وزارة مساعد 
األمانة العامة لمجلس الوزراء

مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول
الخليج العربية وزارة المالية

دولة اإلمارات العربية المتحدةدولة الكويت
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استراتيجية الهيئة )2021 – 2025(

أْن تكون الهيئة رائدة في 
تعزيز األمن الغذائي في 

الوطن العربي.

الهدف األول: 
المساهمة في توفير 

المواد الغذائية في الدول 
العربية.

الهدف الثاني: 
تعظيم العائد على 
االستثمار الزراعي.
الهدف الثالث: 

تعزيز االبتكار والحوكمة 
في بيئة العمل.
الهدف الرابع: 

استغالل الموارد الذاتية 
للهيئة في تنويع وزيادة 

اإليرادات.
الهدف الخامس: 

توفير أفضل الخدمات 
المساندة )اإلدارية والفنية( 

بكفاءة وفاعلية.

توفير احتياجات الغذاء 
األساسية لشعوب الدول 
العربية، باستثمار الموارد 

الزراعية وتنميتها في 
الوطن العربي.

األهداف الرسالة الرؤية
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موجهات االستراتيجية:

االستفادة من قدرات الهيئة 
وإمكاناتها إلقامة مشروعات 

زراعية رائدة متكاملة.

تعزيز التبادل التجاري بين 
الدول العربية، وذلك بإقامة 
مشروعات في مجال النقل 

والخدمات اللوجستية األخرى 
للسلع الزراعية والغذائية.

تعبئة موارد مالية إضافية 
واستثمارها في مشروعات 

ذات عائد مناسب.

تعزيز التعاون المعرفي والتقني 
مع المؤسسات والمنظمات 
الزراعية الدولية واإلقليمية.

الحصول على تصنيف ائتماني 
عالمي للهيئة.

تهيئة بيئة محفزة على االبتكار 
وريادة األعمال في مجال 

االستثمار الزراعي.

تعظيم العائد من الشركات 
التي تساهم فيها الهيئة.

تطوير شراكات استراتيجية مع 
القطاع الخاص والمؤسسات 

المالية العربية والدولية.

1

3

5

7

2

4

6

8
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نبذة عن تأثيرات جائحة كوفيد 19:

كورونــا  بجائحــة  تأّثــًرا  القطاعــات  أكثــر  مــن  العربيــة  الــدول  فــي  واألغذيــة  الزراعــة  قطــاع   ُيعــّد 
)كوفيــد- 19(، وقــد اّتخــذت الــدول العربيــة إجــراءات احترازيــة صحيــة صارمــة للحــد مــن انتشــار الفيــروس؛ 
فــي جميــع  التجــوال  بحظــر  تعليمــات  والداخليــة، وأصــدرت  العالميــة  الطيــران  حركــة  أوقفــت  إذ 
المناطــق والمــدن؛ مــا أّثــر - بصــورة كبيــرة - فــي النشــاط االقتصــادي، وقــد تأّثــرت الهيئــة والشــركات 
التــي تســاهم فيهــا بهــذه اإلجــراءات؛ مــا اضطرهــا إلــى اتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات االحترازيــة؛ 
ــار الســلبية فــي نشــاط الهيئــة. لضمــان ســالمة العامليــن فيهــا، وضمــان ســير أعمالهــا، وتقليــل اآلث

أّواًل: اإلجراءات التي اّتخذتها الهيئة في ظل جائحة كورونا )كوفيد- 19(:

العمل عن ُبعد في ظل جائحة كورونا:
ســالمة  لضمــان  الالزمــة  واإلجــراءات  التدابيــر  مــن  العديــد  الهيئــة  اّتخــذت 
موظفيهــا مــن اإلصابــة بالفيــروس؛ إذ تــّم التحــّول إلــى نظــام العمــل عــن ُبعــد، 
بفضــل البنيــة التحتيــة المعلوماتيــة المتطــورة، والتــي مّكنــت منتســبي الهيئــة 
مــن مزاولــة أعمالهــم، كمــا ســاعدت األنظمــة واألدوات اإللكترونيــة ووســائل 
االتصــال المرئيــة والمســموعة والحلــول المبتكــرة، علــى إنجــاز العمــل بالســرعة 

المطلوبتيــن. والكفــاءة 

مراجعة االستراتيجّية:
قامــت الهيئــة بمراجعــة شــاملة للخّطــة االســتراتيجية 2021م - 2025م، ووضــع 
بالموافقــة علــى  القــرار  اتخــاذ  المقترحــة عليهــا، وتــّم  التوصيــات والتعديــالت 
تأجيــل البــدء بخّطــة االســتثمار الزراعــي إلــى منتصــف ســنة 2021م، كمــا تــّم 
التنفيــذ  بتقديــم  بالخّطــة،  الخاّصــة  والمشــروعات  المبــادرات  علــى  التعديــل 

الذكيــة. الزراعــة  اللوجســتية وتكنولوجيــا  الخدمــات  لمبــادرات 

مبادرة الهيئة بتوفير الّسلع الغذائّية األساسّية للّدول العربّية:
واجهــت العديــد مــن الــدول العربيــة صعوبــة فــي الحصــول علــى الســلع الغذائيــة 
األساســية فــي فتــرة الجائحــة، وللمســاهمة فــي توفيــر أكبــر قــدر مــن هــذه 
الســلع، أطلقــت الهيئــة العربيــة مبادرتهــا بإنشــاء منّصــة إلكترونيــة، تهــدف إلــى 
زيــادة التبــادل التجــاري اإللكترونــي، بالربــط بيــن الشــركات العاملــة فــي المجــال 
الســلع  مــن  االحتياجــات  توفيــر  فــي  للمســاهمة  وذلــك  والغذائــي؛  الزراعــي 

الغذائيــة للــدول العربيــة.

مساهمة الهيئة وشركاتها في تقديم الّدعم إلى الحكومة الّسودانّية:
الحكومــة  إلــى  ــا  ونقديًّ ــا  عينيًّ دعًمــا  ومنتســبوها  وشــركاتها  الهيئــة  قّدمــت 
الســودانية، فــي جهودهــا لمواجهــة جائحــة كورونــا والتخفيــف مــن آثارهــا، كمــا 
ــا للمتضرريــن مــن الســيول والفيضانــات فــي فتــرة الجائحــة. قّدمــت دعًمــا عينيًّ

1

2

3

4
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• ضمــان ســالمة العامليــن فيهــا والمتعامليــن معهــا، وذلــك برفــع وعــي العامليــن 
باإلجــراءات الصحيــة، وضمــان االلتــزام بهــا، وتوفيــر المعينــات الصحيــة لهــم، وتفعيــل 

نظــام العمــل عــن ُبعــد.

• التنســيق مــع الجهــات الرســمية للحصــول علــى تراخيــص المــرور للعامليــن فــي مجــال 
اإلنتــاج والتســويق؛ لضمــان انســياب منتجــات الشــركات فــي األســواق، فــي فتــرة 

اإلغــالق الكامــل أو الجزئــي.

• التأّكد من توفير احتياجات الشركات بالكميات الكافية في فترة اإلغالق.

اّتخذتهــا  اّلتــي  اإلجــراءات  ثانًيــا: 
فيهــا  تســاهم  اّلتــي  الّشــركات 
 الهيئــة فــي ظــّل جائحــة كورونــا 

)كوفيد- 19(:



أنشطة 
الهيئــــة



أّواًل

ثالًثا

ثانًيا

رابًعا

خامًسا

نشــاط االستثمار 
الّزراعّي

نشاط التخطيط 
االستراتيجي 

والتطوير

نشاط البرامج اإلنمائّية 
والتطبيقّية والدراسات

نشاط االتصال 
المؤسسي 

والعالقات الدولية

النشـاط اإلداري
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أنشطة الهيئة
أّواًل: نشــاط االستثمار الزراعي

الزراعيــة  الشــركات  تأســيس  ويشــمل  للهيئــة،  الرئيســة  األنشــطة  مــن  الزراعــي  االســتثمار  نشــاط  ُيعــّد 
والمســاهمة فيهــا ومتابعــة أدائهــا، وتقديــم الدعــم الفنــي والمالــي واإلداري إليهــا لتحقيــق أهدافهــا. وبلــغ 
عــدد الشــركات والمشــروعات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة 55، فــي نهايــة ســنة 2020م، منهــا 30 شــركة 

قائمــة، و13 شــركة فــي مراحــل مختلفــة مــن التنفيــذ، و12 مشــروًعا قيــد التأســيس.

1. الّشركات اّلتي تساهم فيها الهيئة
توضــح الجــداول التاليــة الشــركات والمشــروعات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة، مرّتبــًة وفًقــا لقيمــة المســاهمة، 

وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

ان
ود

س
 ال

ية
ور

مه
ج

1982

2004

1975

1982

الشركة العربية السودانية للزيوت النباتية

شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي

شركة سكر كنانة

الشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل 
األزرق/ أقدي

رأس المال المكتتب:
340.00 مليون جنيه سوداني

رأس المال المكتتب:
399.8 مليون جنيه سوداني

رأس المال المكتتب:
0.561 مليون جنيه سوداني

رأس المال المكتتب:
168.90 مليون جنيه سوداني

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة دولة الكويت

حكومة جمهورية العراق

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

الهيئة العاّمة لالستثمار الكويتية
حكومة المملكة العربية السعودية

مساهمون آخرون

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

% 88.00
% 12.00

% 78.80
% 07.40
% 04.60
% 04.60
% 04.60

% 05.59
% 35.33
% 30.64
% 10.97
% 17.47

% 85.30
% 14.70

المساهمون  اسم الشـركة
سنة 

الّتأسيس
نسب 

المساهمة

جدول )1( الشركات القائمة التي تساهم فيها الهيئة
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ان
ود

س
 ال

ية
ور

مه
ج

1987

الشركة العربية لإلنتاج والتصنيع الزراعي

رأس المال المكتتب:
0.620 مليون جنيه سوداني

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة دولة الكويت

حكومة جمهورية العراق

% 42.50
% 20.00
% 12.50
% 12.50
% 12.50

% 88.00
% 12.00

% 78.80
% 07.40
% 04.60
% 04.60
% 04.60

% 05.59
% 35.33
% 30.64
% 10.97
% 17.47

المساهمون  اسم الشـركة
سنة 

الّتأسيس
نسب 

المساهمة

ية
عرب

 ال
صر

 م
ية

ور
مه

ج

2007

1997

1999

2003

1997

2008

2010

الشركـة العربية لألدوية المحدودة

شركة الفيوم لصناعة السكر

الشركـة العربية لحفظ وتصنيع 
الحاصالت الزراعية

الشركة العربية إلنتاج المحاصيل 

الشركة العربية السودانية للبذور

الشركة المتميزة إلنتاج الخضر 
والمحاصيل الزراعية المحدودة 

شركة المزدانة للزراعة بدون حرث

رأس المال المكتتب:
46.00 مليون دوالرأمريكي

رأس المال المكتتب:
445.11 مليون جنيه مصري

رأس المال المكتتب:
150.00 مليون جنيه مصري

رأس المال المكتتب:
26.70 مليون دوالر أمريكي

رأس المال المكتتب:
12.00 مليون دوالر أمريكي

رأس المال المكتتب:
24.70 مليون جنيه سوداني

رأس المال المكتتب:
10.25 مليون دوالر أمريكي

الهيئة العربية
الشركة العربية للصناعات الدوائية 

والمستلزمات الطبية )أكديما(
الشركة العربية لالستثمارات الصناعية )ايك(

بنوك ومؤسسات حكومية سودانية

الهيئة العربية
شركة الدلتا للسكر

بنوك مصرية
قطاع خاص

الهيئة العربية
د. محّمد أحمد الرملي وابنه

مؤسسات ومساهمون خواص 

الهيئة العربية
شركة روابي اإلمارات

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان
مؤسسات حكومية وبنوك

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة دولة الكويت

حكومة جمهورية العراق

الهيئة العربية
البنك الزراعي السوداني
وزارة الزراعة السودانية

الشركة التجارية الوسطى

% 29.92
% 40.00

% 17.58
% 12.50

% 26.93
% 26.83
% 31.72
% 14.52

% 39.70
% 44.27
% 16.03

% 52.75
% 47.25

% 40.25
% 47.34
% 12.41

% 42.50
% 20.00
% 12.50
% 12.50
% 12.50

% 12.46
% 46.13
% 34.71
% 06.70
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دة
تح

لم
ة ا

ربي
لع

ت ا
ارا

إلم
ة ا

ول
د

ق
عرا

 ال
ية

ور
مه

ج
ية

ود
سع

 ال
ية

عرب
 ال

كة
مل

لم
ا

1992

1979

2001

1986

2009

1989

2005

الشركة العربية لتصنيع معدات 
الدواجن والماشية )آبسيكو(

الشركة العربية لمصائد األسماك

شركة روابي اإلمارات

الشركة العربية العراقية إلنتاج األلبان

الشركة التعاونية العربية

برنامج تمويل التجارة العربية

شركة الروبيان العربي

رأس المال المكتتب:
50.00 مليون درهم إماراتي

رأس المال المكتتب:
65.40 مليون ريال سعودي

رأس المال المكتتب:
217.35 مليون درهم إماراتي

رأس المال المكتتب:
11.40 مليون دينار عراقي

رأس المال المكتتب:
200.00 مليون ريال سعودي

رأس المال المكتتب:
1,000.00 مليون دوالر أمريكي

رأس المال المكتتب:
33.77 مليون ريال سعودي

الهيئة العربية
حكومة الفجيرة

الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية
مصرف قطر اإلسالمي

الشركة العربية إلنتاج الدواجن بالفجيرة

الهيئة العربية
حكومة المملكة العربية السعودية

حكومة الجماهيرية العربية الليبية
حكومة جمهورية السودان
حكومات دول عربية أخرى

الهيئة العربية
حكومة دبي

مؤسسة الخليج لالستثمار
قطاع خاص

الهيئة العربية
حكومة جمهورية العراق

الهيئة العربية
الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن 

بمنطقة عسير

الهيئة العربية
صندوق النقد العربي

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
مؤسسات مالية ومصرفية عربية ودولية

الهيئة العربية
Aqua Farms Corporation

Aquad  For Commerce Ltd.
Saudi Offset Ltd. Partnership

% 27.44
% 42.22
% 21.11
% 05.00
% 04.23

48.72%
% 35.70 
% 04.14
% 02.50
% 08.94

% 27.56
% 14.59
% 22.54
% 35.31

% 50.00
% 50.00

%20.00
%80.00

% 00.73
% 55.60
% 22.30
% 21.37

% 45.00
%29.33 
%18.33 
% 07.34

المساهمون  اسم الشـركة
سنة 

الّتأسيس
نسب 

المساهمة
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ة 
مي

سال
اإل

ة 
وري

مه
لج

ا
ية

تان
وري

لم
ا

ــــر
طـ

 ق
لة

دو
ية

س
ون

الت
ة 

وري
مه

لج
ا

2013

1989

1982

1995

2017

الشركة العربية للخدمات الزراعية

الشركة العربية القطرية لإلنتاج الزراعي

شركة المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة

شركة أقروزيتاكس

صندوق تونس لتربية األسماك

رأس المال المكتتب:
285.6 مليون أوقية موريتانية

رأس المال المكتتب:
47.00 مليون ريال قطري

رأس المال المكتتب:
10.46 مليون دينار تونسي

رأس المال المكتتب:
7.00 مليون دينار تونسي

رأس المال المكتتب:
50.00 مليون دينار تونسي

الهيئة العربية

الهيئة العربية
شركة حصاد الغذائية

الهيئة العربية
مجموعة سيتوسيد بنك

مساهمون آخرون

الهيئة العربية
شركة سيوزيتاكس

الهيئة العربية
صندوق الودائع واألمانات

الشركة التونسية للبنك
مجموعة تأمينات مغربية

أسهم غير مكتتب بها

% 100.00

% 50.00
% 50.00

% 63.33
%30.00 
% 06.67

% 25.00
% 75.00

% 15.00
% 20.00
% 10.00
% 05.00
% 50.00

المساهمون  اسم الشـركة
سنة 

الّتأسيس
نسب 

المساهمة
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ية
ور

س
 ال

ية
عرب

 ال
ية

ور
مه

لج
ا

ت
وي

لك
ة ا

ول
د

ان
ُعم

ة 
طن

سل
ية

غرب
لم

ة ا
لك

مم
ال

1987

1974

1996

1999

1996

1996

الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات 
الزراعية

المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 
الصادرات

الشركة الُعمانية األوروبية للصناعات 
الغذائية

شركة منافذ الحبوب

الشركة العربية لتصنيع معدات الري 
المتطورة )ماي(

الشركة األهلية للزيوت النباتية

رأس المال المكتتب:
176.00 مليون ليرة سورية

رأس المال المكتتب:
295.00 مليون دوالر أمريكي

رأس المال المكتتب:
2.00 مليون ريال ُعماني

رأس المال المكتتب:
121.00 مليون درهم مغربي

رأس المال المكتتب:
90.00 مليون ليرة سورية

رأس المال المكتتب:
1,500.00 مليون ليرة سورية

الهيئة العربية
حكومة الجمهورية العربية السورية

قطاع خاص

الهيئة العربية
حكومات دول عربية 

هيئات مالية عربية

الهيئة العربية
شركة ُعمان واإلمارات لالستثمار القابضة

مساهمون آخرون

الهيئة العربية
التعاونيات الفالحية المغربية

القرض الفالحي للمغرب
مجموعة الزين كابيتال انفست 

االتحاد الوطني للتعاونيات المغربية

الهيئة العربية
مورغن كابيتل أند إنرجي كوربوريشن

كابيتل ترست وآخرون

الهيئة العربية
قطاع خاص وحكومي

% 05.00
% 25.00
% 70.00

% 01.96
% 46.93
% 51.11

% 17.19
% 80.84
% 01.97

% 30.00
% 27.92
% 24.00
% 10.00
% 08.08

% 25.00
% 60.00
% 15.00

% 40.00
% 60.00

المساهمون  اسم الشـركة
سنة 

الّتأسيس
نسب 

المساهمة
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ان
ُعم

ة 
طن

سل

% 05.00
% 25.00
% 70.00

% 01.96
% 46.93
% 51.11

% 17.19
% 80.84
% 01.97

% 30.00
% 27.92
% 24.00
% 10.00
% 08.08

% 25.00
% 60.00
% 15.00

% 40.00
% 60.00

جدول)2(: شركات في مراحل مختلفة من التنفيذ

2003

2016

2015

2016

2017

2019

شركة سكر النيل األبيض

شركة أصول للدواجن

شركة السرحة لإلنتاج الحيواني

شركة البشائر للحوم 

شركة المروج لأللبان

الشركة الوطنية للقاحات البيطرية

رأس المال المكتتب:
607.00 مليون دوالر أمريكي

رأس المال المكتتب:
28.86 مليون ريال ُعماني

رأس المال المكتتب:
38.59 مليون دوال أمريكي

رأس المال المكتتب:
25.00 مليون ريال ُعماني

رأس المال المكتتب:
10.00 مليون ريال ُعماني

رأس المال المكتتب:
0.2 مليون ريال ُعماني

الهيئة العربية
شركة سكر كنانة 

حكومة جمهورية السودان
مؤسسات وبنوك

الهيئة العربية
مؤسسة الخليج لالستثمار

شركة الصفا لألغذية
شركة النماء للدواجن

شركة أطايب لالستثمار
صندوق تقاعد جهاز األمن الداخلي

الهيئة العربية
رأس مال غير مكتتب به

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

الشركة الوطنية الُعمانية لتنمية الثروة الحيوانية
صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

الهيئة العربية
الشركة الُعمانية لالستثمار الغذائي القابضة

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

الهيئة العربية
الشركة الُعمانية لالستثمار الغذائي القابضة

% 14.38
% 31.08
% 09.14
% 45.40

% 17.76
% 26.68
% 23.46
% 20.00
% 07.10
% 05.00

% 30.00
% 70.00

% 20.00
% 40.00
% 20.00
% 10.00
% 10.00

% 20.00
% 30.00
% 30.00
% 20.00

% 50.00
% 50.00

المساهمون  اسم الشـركة
سنة 

الّتأسيس
نسب 

المساهمة

ان
ود

س
 ال

ية
ور

مه
ج
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2016

2017

2019

2020

2019

2019

2019

الشركة العربية الموريتانية لألسماك )سمك(

شركة ضيعة يوسف

شركة آربيسكا للغالل  

شركة ترانز آقري

الشركة العربية للحوم 

Orbis Berries

Orbis Green Olive

رأس المال المكتتب:
385.00 مليون أوقية موريتانية

رأس المال المكتتب:
105.00 مليون درهم مغربي

رأس المال المكتتب:
0.15 مليون دينار تونسي

رأس المال المكتتب:
2 مليون ريال سعودي

رأس المال المكتتب:
108 مليون أوقية موريتانية

رأس المال المكتتب:
177.7 مليون درهم مغربي

رأس المال المكتتب:
44.59 مليون درهم مغربي

الهيئة العربية
مجموعة اإلمام ولد ابنو

الشركة الموريتانية لتسويق األسماك
مساهمون خواص 

الهيئة العربية
عائلة بلكورة

الهيئة العربية
شركة مبروكة للترقية الفالحية

الهيئة العربية
شركة الراجحي الدولية لالستثمار

الهيئة العربية
مجموعة عينيا ولد اييه

مجموعة زين العابدين ولد الشيخ أحمد
د. سعد الحياني

الهيئة العربية
Orbis Agroindustry

الهيئة العربية
Orbis Agroindustry

% 37.90
% 37.10
% 09.00
% 16.00

% 49.00
% 51.00

% 50.00
% 50.00

% 50.00
% 50.00

% 27.27
% 36.00
% 27.00
% 09.09

% 49.00
% 51.00

% 49.00
% 51.00

المساهمون  اسم الشـركة
سنة 

الّتأسيس
نسب 

المساهمة

ة 
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تان
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% 49.00
% 51.00

% 50.00
% 50.00

% 50.00
% 50.00

% 27.27
% 36.00
% 27.00
% 09.09

% 49.00
% 51.00

% 49.00
% 51.00

جدول )3(: مشروعات قيد التأسيس

المملكة العربية السعودية 

اإلمارات العربية المتحدة

جمهورية مصر العربية

2018

2018

2018

2019

2019

2020

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

صندوق الصادرات الزراعية

شركة ميدل ايست للقاحات البيطرية-
)ميفاك(

الخدمات الذكية المتكاملة

مشروع مصنع األلبان )ريادة(

 شركة ثمار اإلمارات

ا من الخضر، في مساحة  يهدف المشروع إلى إنتاج 2.5 ألف طن سنويًّ
تبلغ 10 هكتارات في المرحلة األولى، على أْن تتّم زيادة المساحة إلى 

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

إنشاء صندوق استثماري لتطوير الصادرات الزراعية، عبر الدخول في 
شركات قائمة ومشروعات جديدة متخصصة في تصدير المنتجات 

الزراعية، مثل: زيت الزيتون، والتمور، واللوز، وسمك التونة.

تقوم الشركة بإنتاج اللقاحات واألمصال البيطرية، وبطاقة إنتاجية تبلغ 
نحو 53.6 مليون جرعة في العام.

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

يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية التصميمية للمصنع من 
ا. ا، إلى 53 ألف طن سنويًّ األجبان، من 41 ألف طن سنويًّ

يهدف المشروع إلى إنتاج الخضر وفطر المائدة األبيض، على مساحة 
إجمالية تبلغ نحو 18.5  هكتاًرا، وبطاقة إنتاج سنوية تبلغ نحو 1000 

طن من الخضر، و2100 طن من الفطر، في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة.

الهدف من المشروع
اسم المشروع   تاريخ 

المساهمة

دولة الكويت

يهدف المشروع إلى إنتاج لحوم الدجاج؛ لتلبية حاجة المستهلك مشروع إنتاج لحوم الدواجن 2017
ا، وبطاقة إنتاجية تبلغ  المحلي من لحوم الدجاج المبّردة والمنتجة محليًّ

نحو 6.7 آالف طن عند سنة االستقرار.

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

يهدف المشروع إلى المساهمة في تنمية قطاع الدجاج، وزيادة الشركة العربية الموريتانية للدواجن 2017
معدالت اإلنتاج المحلي، وكذلك المساهمة في تغطية جزء من 

الفجوة في لحوم الدجاج وبيض المائدة في موريتانيا، وبطاقة إنتاجية 
ا، ونحو 11.5 مليون  تبلغ نحو 3.6 آالف طن من لحوم الدجاج سنويًّ

ا. بيضة مائدة سنويًّ
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% 48.57 % 25.11 % 22.64 % 3.68

مملكة البحرين

تونس

الجزائر

2018

2020

2018

مشروع إنتاج الدجاج الالحم

مشروع إنتاج تقاوي البطاطس

مشروع السنابل العربية

يهدف المشروع إلى إنتاج الدجاج الالحم؛ للمساهمة في تغطية جزء 
من الفجوة في لحوم الدجاج في مملكة البحرين، وبطاقة إنتاجية تبلغ 

ا. نحو 6.4 آالف طن من لحوم الدجاج سنويًّ

يهدف المشروع إلى إنتاج 9 ماليين درنة بطاطس ميني تيوبر، ويتّم 
إكثار مليوني درنة منها في الجمهورية التونسية؛ إلنتاج 10 آالف طن 
ا من تقاوي البطاطس، وتصدير 7 ماليين درنة ليتّم إكثارها في  سنويًّ

بقية الدول العربية.

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

السودان

يهدف المشروع إلى تأهيل مصنع النشأ والجلوكوز؛ إلنتاج النشأ إيالف للنشأ والجلوكوز 2018
والجلوكوز )منتج رئيس(، وبطاقة طحن تبلغ 150 طن ذرة في اليوم، 

إضافًة إلى إنتاج األعالف )منتج ثانوي(.

الهدف من المشروع
اسم المشروع   تاريخ 

المساهمة

قطاع التصنيع 
الزراعي 

قطاع اإلنتاج 
الحيوانــي

قطاع اإلنتاج 
النباتي

قطاع 
الخدمات

الّتوزيع القطاعّي والجغرافّي لمساهمات الهيئة في الّشركات:

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

مــن التنفيــذ والمشــاريع قيــد التأســيس، فــي 2020/12/31م، نحــو 514.58 مليــون دوالر أمريكــي. 

الّتوزيع القطاعّي لمساهمات الهيئة في رؤوس أموال الّشركات:
تتوزع مساهمات الهيئة في رؤوس أموال شركاتها الزراعية على أربعة قطاعات رئيسة، وهي:

 ويشمل تصنيع 
السكر والزيوت 

والصناعات الغذائية 
األخرى.

ويشمل منتجات 
الدواجن واللحوم 
البيضاء والحمراء 

واأللبان.

ويشمل إنتاج 
الحبوب واألعالف 

والخضروات 
والفواكه. 

ويشمل تقديم 
الخدمات الزراعية 

المختلفة.
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التوزيع الجغرافي:

تتــوّزع مســاهمات الهيئــة فــي رؤوس أمــوال شــركاتها فــي 12 دولــة مــن الــدول األعضــاء، وفــق الفــرص 
االســتثمارية والمزايــا النســبية التــي توافــرت فــي حينهــا، كمــا فــي الشــكل ذي الرقــم )2(.

شكل )2(: التوزيع الجغرافي لمساهمات الهيئة في الشركات في الدول األعضاء 
كما في 12/31/ 2020

* المقصــود بـ)أخــرى(: دولــة الكويــت، ودولــة قطــر، والمملكــة المغربيــة، والجمهوريــة التونســية، والجمهوريــة اإلســالمية 
الموريتانيــة، والجمهوريــة العربيــة الســورية.

%64.32 

%4.28 

%6.01 

%3.63 

% 5.56

%5.54 

%10.66 

%100 

* الدول 
األخرى

إجمالي المساهمات
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نصيب الهيئة من األرباح الموّزعة من الّشركات:

بلــغ نصيــب الهيئــة مــن األربــاح الموّزعــة مــن الشــركات فــي ســنة 2020م، نحــو 4.30 مالييــن دوالر أمريكــي، 
وبلــغ نصيــب الهيئــة مــن األربــاح القابلــة للتوزيــع نحــو 8.10 مالييــن دوالر أمريكــي، إاّل أّن العديــد مــن الشــركات 
قــّررت جمعياتهــا العموميــة إعــادة اســتثمار تلــك األربــاح؛ لتمويــل برامــج التأهيــل والتوســعة فــي الشــركات، 
وتعزيــز رأس مالهــا التشــغيلي، كمــا أّن هنــاك شــركات لــم تنعقــد جمعياتهــا العموميــة بعــد، علًمــا بــأّن توزيعــات 

األربــاح ال تشــمل األربــاح الرأســمالية الناتجــة مــن زيــادة القيمــة الســوقية للشــركات.

جدول )4(: نصيب الهيئة من األرباح الموّزعة من الشركات في عام 2020

األرباح )دوالر أمريكي( الشركة

شركة الفيوم لصناعة السكر

شركة روابي اإلمارات

الشركة العربية السودانية للزيوت النباتية

شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي

الشركة العربية العراقية إلنتاج األلبان

برنامج تمويل التجارة العربية

شركة المرجى لتربية الماشية

الشركة األهلية للزيوت النباتية

شركة سكر كنانة

الشركة العربية السودانية للبذور

شركة المزدانة للزراعة بدون حرث

شركة اقروزايتاكس 

اإلجمالي

2020

2,286,591

574,654

361,282

268,092

250,000

150,317

148,933

143,853

60,489

48,286

5,178

0

4,297,675

2019

2,123,554

491,015

0

22,056

351,156

117,225

101,960

205,204

0

77,957

0

9,932

3,500,059
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المساهمة في مشروعات جديدة:

فــي إطــار تنفيــذ برنامــج العمليــات االســتثمارية للهيئــة لســنة 2020م، وللمســاهمة فــي ســد الفجــوة الغذائية 
فــي الســلع األساســية، وافــق مجلــس إدارة الهيئــة علــى المســاهمة فــي مشــروعات اســتثمارية جديــدة، 

وهــي:

مشروع ثمار اإلمارات إلنتاج الفطر والخضر بنظام الهيدروبونك )شركة ثمار اإلمارات( - 
اإلمارات العربية المتحدة

يهدف المشروع إلى إنتاج الخضر وفطر المائدة األبيض، على مساحة إجمالية تبلغ نحو • 
18.5 هكتاًرا، وبطاقة إنتاج سنوية تبلغ نحو ألف طن من الخضر، و2.1 ألف طن من الفطر، 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
تبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع نحو 178.1 مليون درهم إماراتي )48.6 مليون دوالر • 

أمريكي(.
وافقت الهيئة على المساهمة في المشروع بنحو 36.7 مليون درهم إماراتي )10 ماليين • 

دوالر أمريكي(.

مشروع إنتاج تقأوي البطاطس- تونس:

يهدف المشروع إلى إنتاج 9 ماليين درنة بطاطس ميني تيوبر، ويتّم إكثار مليوني درنة • 
ا من تقاوي البطاطس، وتصدير  منها في الجمهورية التونسية؛ إلنتاج 10 آالف طن سنويًّ

7 ماليين درنة ليتّم إكثارها في بقية الدول العربية.
تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع نحو 36 مليون دينار تونسي، تعادل نحو 13.11 مليون • 

دوالر أمريكي.
وافقت الهيئة على المساهمة في المشروع بنحو 6 ماليين دينار تونسي، تعادل نحو • 

2.18 مليون دوالر أمريكي، وتمثل نسبة 49.6 % من إجمالي المساهمات في المشروع.
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معالجة متبّقي قروض الهيئة على بعض الّشركات:

فــي ســبيل معالجــة أوضــاع الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة، وموافقــة مجلــس إدارة الهيئــة علــى رســملة 
متبقــي رصيــد القــروض علــى الشــركات، فقــد تّمــت رســملة متبقــي رصيــد قــروض الهيئــة علــى الشــركة 
العربيــة الســودانية للزيــوت النباتيــة وشــركة إنتــاج وتصنيــع الدجــاج العربــي، ولــم تتــّم رســملة قــروض الهيئــة 
علــى الشــركة العربيــة الســودانية للزراعــة بالنيــل االزرق – اقــدي، بســبب قــرار نــزع أراضــي الشــركة الصــادر عــن 
الحكومــة الوالئيــة، والــذي أدى إلــى إحجــام إدارة الهيئــة عــن المضــي قدًمــا فــي إجــراءات رســملة القــروض. 
وأثمــرت جهــود الهيئــة فــي ســنة 2020م، إلغــاء قــرار النــزع... وبنــاًء عليــه، ســتواصل الهيئــة إجــراءات الرســملة، 
وســتقوم الشــركة بالدعــوة إلــى جمعيــة عموميــة غيــر عاديــة؛ لتكملــة رســملة القــروض أســوًة بالشــركات 

األخــرى.

سياسة الّتخارج من الّشركات:

ــا للتوجهــات االســتراتيجية للهيئــة، بغــرض تحســين العائــد مــن  ــّم الشــروع فــي تنفيــذ سياســة التخــارج وفًق ت
ــدة،  ــد مــن بيعهــا فــي إنشــاء مشــروعات جدي ــر العائ المحفظــة االســتثمارية، وتقليــل األخطــار، وإعــادة تدوي
إضافــًة إلــى تعزيــز دور الهيئــة مســتثمًرا محّفــًزا علــى عمــل المشــروعات، ومــن ثــّم تحويلهــا إلــى القطــاع 
الخــاص. ومــن المتوقــع التخــارج مــن عــدد مــن الشــركات، كشــركة منافــذ الحبــوب فــي المملكــة المغربيــة، 

والشــركة العربيــة لتصنيــع معــدات الــري المتطــورة )مــاي( فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية.

متابعة أداء الّشركات:

تعمــل الهيئــة علــى متابعــة وتقييــم أداء الشــركات التــي تســاهم فيهــا بصــورة مســتمرة؛ للتأّكــد مــن تحقيقهــا 
ألهدافهــا، واتخــاذ الخطــوات الالزمــة إلصالحهــا، وتطويــر أوضاعهــا، وذلــك بتزويــد ممثليهــا فــي مجالــس 
أعمــال  جــدول  فــي  المطروحــة  الموضوعــات  فــي  الهيئــة  رؤيــة  العموميــة،  الشــركات وجمعياتهــا  إدارات 
ــر أداء الشــركات واتخــاذ القــرارات المناســبة، كمــا تعمــل  ــات تســاعد علــى تطوي ــم توصي االجتماعــات، وتقدي
علــى خلــق قنــوات اتصــال دائمــة مــع الشــركات، يتــّم فيهــا تبــادل اآلراء واألفــكار بشــأن جميــع الموضوعــات 

المتعّلقــة بعملهــا.

متابعة الجهات المختّصة لمعالجة الّتحّديات التي تواجه الّشركات:

ــة، لمعالجــة المشــكالت  ــئة بالتنســيق مــع ممثلــي الــدول فــي مجلــس إدارة الهيئ قامــت إدارة الهـيـ
والعوائــق التــي تواجــه الهيئــة وشــركاتها فــي الــدول المعنيــة، وقــد تمّخضــت هــذه الجهــود عــن إلغــاء 

قــرار نــزع أراضــي الشــركة العربيــة الســودانية للزراعــة فــي النيــل األزرق.

متابعة أداء الّشركات:

التباعــد  للــدول وفــرض اشــتراطات صحيــة تتطلــب  إغــالق  أزمــة كورونــا ومــا صاحبهــا مــن  نتيجــة 
الجســدي، قامــت إدارة الهـيـــئة - بالتنســيق مــع ممثلــي الــدول فــي مجلــس إدارة الهيئــة - بمعالجــة 
المشــكالت والعوائــق التــي واجهــت الهيئــة وشــركاتها فــي الــدول المعنيــة، كمــا قامــت بتنظيــم 
اجتماعــات عــن ُبعــد مــع ممثلــي الهيئــة فــي مجالــس إدارات بعــض الشــركات وإداراتهــا التنفيذيــة، 
وتّم اســتعراض أداء الشــركات وأهم المشــكالت والعوائق التي تواجهها، والعمـــل على تذليلـــها بمـــا 

ــر أدائهــا وانطالقهــا نحــو أهدافهــا المنشــودة. ــركات وتطوي ــد علــى دعــم تلــك الشــ يساعــ
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اآلثار االقتصادّية لشركات الهيئة:

المساهمة في توفير الّسلع الغذائّية األساسّية:
تعمــل الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة علــى توفيــر الســلع الغذائية األساســية: )الحبوب، والســكر، 
واأللبــان، واللحــوم، والزيــوت(، وعلــى ســبيل المثــال، فــإّن الشــركة العربيــة الســودانية للبــذور تنتــج مــا 
يمثــل 75 % مــن إجمالــي إنتــاج البــذور المحّســنة فــي جمهوريــة الســودان، وتنتــج شــركات الســكر 
التــي تســاهم فيهــا الهيئــة نحــو 52 % مــن إجمالــي إنتــاج الســكر فــي جمهوريــة الســودان، ونحــو 8 % 
 مــن إنتــاج الســكر فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، وتوفــر الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة أكثــر مــن 
33 % مــن األلبــان والعصائــر، وأكثــر مــن 23 % مــن لحــوم الدجــاج الطازجــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، ونحــو 9 % مــن لحــوم الدجــاج فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ونحــو 7 % مــن لحــوم 
الدجــاج فــي جمهوريــة الســودان، ونحــو 20 % مــن الزيــوت والدهــون النباتيــة فــي الجمهوريــة العربيــة 
الســورية، ونحــو 13 % مــن الزيــوت النباتيــة فــي جمهوريــة الســودان، ونحــو 15 % مــن زيــوت الفيتــورة 

فــي الجمهوريــة التونســية.

الدخول في تعاقدات مع المنتجين:
تتعاقــد عــدد مــن الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة مــع صغــار المزارعيــن والمنتجيــن، بهــدف 
تكملــة سلســلة اإلنتــاج، وقدمــت هــذه الشــركات العديــد مــن الخدمــات إلــى صغــار المزارعيــن، بتوفيــر 
مدخــالت اإلنتــاج، وخدمــات اإلشــراف الفنــي؛ مــا يعــزز القــدرة اإلنتاجيــة والتنافســية للمزارعيــن، ومنهــا 

علــى ســبيل المثــال:

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

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

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

ــة الســودان: تتعاقــد مــع مزارعيــن وشــركات خاّصــة . 4 ــة الســودانية للبــذور فــي جمهوري الشــركة العربي
ــذور والتقــاوي المختلفــة. ــد الشــركة نحــو 10 آالف طــن مــن الب لتزوي

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

شــركة المزدانــة للزراعــة بــدون حــرث فــي جمهوريــة الســودان: تقــدم خدمــات تحضيــر األرض والزراعــة . 6
ونثــر األســمدة والمبيــدات والحصــاد إلــى صغــار المزارعيــن، فــي مســاحة تزيــد علــى 81 ألــف فــدان فــي 

القطــاع المــروي والمطــري.
الشــركة العربيــة للخدمــات الزراعيــة فــي الجمهوريــة اإلســالمية الموريتانيــة: تقــدم خدماتهــا إلــى صغــار . 7

المزارعيــن فــي مســاحة تبلــغ نحــو 17.9 ألــف فــدان.

توفير فرص العمل:
توفــر الشــركات التــي تســاهم فيـــها الهيئـــة فــرص عمــــل مباشــــرة وغيــــر مباشــــرة، وقــد بلغــت الفــرص 
التي وّفرتها هذه الشركات ما يزيد على 115 ألف فرصة عمل، منهــــا نحـــو 18 ألــــف فرصة مباشــــرة 

فــي مختلـــف المجــاالت، ونحــو 97 ألــف فرصــة عمــل غيــر مباشــرة.

تنمية التجارة العربّية البينّية:
ــر منتجاتهــا إلــى الــدول  ــد مــن الشــركات الزراعيــة، بهــدف تصدي ســاهمت الهيئــة فــي تأســيس العدي

العربيــة األخــرى، وفــي مــا يلــي أهــم هــذه الشــركات:
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1.شــركة البشــائر للحــوم فــي ســلطنة ُعمــان، وشــركة الســرحة لإلنتــاج الحيوانــي فــي جمهوريــة 
الســودان، ومشــروع اللحــوم الحمــراء فــي الجمهوريــة اإلســالمية الموريتانيــة إلنتــاج اللحــوم الحمــراء 

وتصنيعهــا وتســويقها وتصديرهــا.
وتصنيعهــا  وتخزينهــا  األســماك  صيــد  إلــى  تهــدف  لألســماك:  الموريتانيــة  العربيــة  2.الشــركة 

ا. وتصديرهــا إلــى الــدول العربيــة، وبطاقــة تبلــغ 65 ألــف طــن ســنويًّ
3.شــركة أوربيــس الزراعيــة )أوربيــس بيريــز وأوربيــس قريــن أوليــف(، وشــركة ضيعــة يوســف فــي 
المملكــة المغربيــة: تهدفــان إلــى إنشــاء مشــروعات متكاملــة إلنتــاج الفواكــه والتــوت وإنتــاج وتصنيــع 

الزيتــون، بغــرض التصديــر إلــى األســواق العربيــة واألوروبيــة.

تســاهم الهيئــة فــي برنامــج تمويــل التجــارة العربيــة، الــذي يهــدف إلــى المســاهمة فــي تنميــة التجــارة 
العربيــة البينيــة، عــن طريــق توفيــر التمويــل الــالزم ألنشــطة التجــارة العربيــة، ويحــرص البرنامــج علــى 
التعــاون والتنســيق مــع مؤسســات التمويــل والضمــان المحليــة واإلقليميــة، كمــا تســاهم الهيئــة فــي 
المؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار وائتمــان الصــادرات "ضمــان"، التــي تهــدف إلــى تشــجيع انتقــال 

األمــوال العربيــة واألجنبيــة إلــى داخــل الــدول العربيــة.

المسؤولّية االجتماعّية للّشركات اّلتي تساهم فيها الهيئة :
ــا؛ ألهميتهــا  تولــي الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة، جانــب المســؤولية االجتماعيــة، اهتماًمــا خاصًّ
فــي تنميــة المناطــق التــي تقــام فيهــا مشــروعات الهيئــة. وفــي مــا يلــي نمــاذج مــن الخدمــات التــي 

قدمتهــا الشــركات:
مناطــق . 1 فــي  وطــرق  كهربــاء  مــن  األساســية  الخدمــات  بعــض  توفيــر  فــي  المســاهمة 

المشــروعات، مثــل: مشــروع شــركة أصــول للدواجــن، ومشــروع البشــائر للحــوم فــي ســلطنة 
ُعمــان، وشــركة ســكر كنانــة وشــركة ســكر النيــل األبيــض فــي جمهوريــة الســودان.

المســاهمة فــي المرافــق الصحيــة والتعليميــة ودور العبــادة، مثــل: شــركة ســكر كنانــة فــي . 2
جمهوريــة الســودان، والحائــزة جائــزة المســؤولية االجتماعيــة القوميــة، كمــا قامــت شــركة 
الفيــوم لصناعــة الســكر فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، بالتبــرع بمســاحة نصــف فــدان إلنشــاء 

مدرســة شــركة ســكر الفيــوم؛ لخدمــة أبنــاء العامليــن والمناطــق المحيطــة بهــا.
حمــالت يــوم البيئــة: قامــت شــركة ســكر النيــل األبيــض فــي جمهوريــة الســودان، بالمشــاركة . 3

فــي فعاليــات المحافظــة علــى البيئــة فــي مدينــة الدويــم، والتــي شــملت عمليــات الــرش 
ــرات فــي منطقــة المشــروع؛ لمكافحــة البعــوض. الجــوي بالطائ

تخصــص بعــض الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة، مبالــغ مــن صافــي أرباحهــا، لصرفهــا فــي . 4
األعمــال الخدميــة والخيريــة فــي المناطــق التــي تعمــل فيهــا، مثــل: شــركة الفيــوم لصناعــة 
النباتيــة فــي الجمهوريــة  للزيــوت  العربيــة، والشــركة األهليــة  الســكر فــي جمهوريــة مصــر 

العربيــة الســورية.
تقــوم بعــض الشــركات برعايــة الفعاليــات وإقامــة األنشــطة والبرامــج الترفيهيــة لألطفــال . 5

وأســرهم، ودعم ذوي االحتياجات الخاّصة، مثل: شــركة ســكر كنانة في جمهورية الســودان، 
وشــركة روابــي اإلمــارات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وشــركة أقروزيتاكــس فــي 
الجمهوريــة التونســية، والشــركة األهليــة للزيــوت النباتيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية.

تدريــب الخريجيــن: قامــت العديــد مــن الشــركات بتوفيــر فــرص تدريــب للخريجيــن فــي العديــد . 6
مــن المجــاالت الفنيــة واإلداريــة، كشــركة ســكر كنانــة، وشــركة ســكر النيــل األبيــض.

ــة وعينيــة إلــى الجهــات الحكوميــة المســؤولة؛ . 7 قدمــت العديــد مــن الشــركات تبرعــات نقدي
آثــار فيــروس كورونــا، مثــل: الشــركة العربيــة الســودانية للزيــوت،  للمســاعدة علــى تقليــل 
ــل األزرق،  ــة الســودانية للزراعــة بالني ــي، والشــركة العربي ــع الدجــاج العرب ــاج وتصني وشــركة إنت

والشــركة العربيــة لألدويــة، وشــركة ســكر كنانــة.
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أنشطة الهيئة
ثانًيا: : نشاط البرامج اإلنمائّية والبحوث 

الّتطبيقّية والّدراسات
ــا التــي اجتاحــت العالــم وأدت إلــى اإلغــالق التــام فــي معظــم دول  علــى الرغــم مــن تداعيــات جائحــة كورون
العالــم فــي ســنة 2020م، فقــد واصلــت الهيئــة جهودهــا فــي تنفيــذ العديــد مــن البرامــج اإلنمائيــة والبحــوث 

التطبيقيــة والدراســات. وفــي مــا يلــي موجــز لهــذه األنشــطة:

البرامج اإلنمائية:
ــة بتمويــل صغــار المزارعيــن والمنتجيــن، وبلــغ عددهــا فــي ســنة 2020م فــي بعــض  تتمثــل البرامــج اإلنمائي
الــدول العربيــة 22 برنامًجــا، مقارنــًة بـــ17 برنامًجــا فــي ســنة 2019م، كمــا بلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذه 
يلــي  البرامــج المخّصصــة لدعــم الشــعب الفلســطيني. وفــي مــا  إلــى جانــب  61,321 مســتفيًدا،  البرامــج 

اســتعراض للبرامــج حســب الــدول المســتفيدة:

جمهورية السودان:  
فكرة البرنامج:

ــر القطــاع  ــاًل مباشــًرا إلــى صغــار المزارعيــن والمنتجيــن والمــرأة الريفيــة، بهــدف تطوي يقــدم البرنامــج تموي
الزراعــي بشــقيه النباتــي والحيوانــي، واالســتفادة القصــوى مــن المــوارد الطبيعــة والبشــرية المتوافــرة فــي 

المناطــق المســتهدفة. 
أهداف البرنامج: 

المساهمة في تعزيز األمن الغذائي بزيادة اإلنتاج واإلنتاجية.• 
تحقيق أرباح لصغار المزارعين، وتحسين مستواهم المعيشي، بما يمّكن من استدامة النشاط.• 
المساهمة في نقل التقانات الزراعية الحديثة إلى صغار المزارعين والمنتجين.• 
تعزيز الشمول المالي لدى صغار المزارعين.• 

آلية تقديم التمويل:
وّفــرت الهيئــة التمويــل للعمليــات الزراعيــة كافــة، ابتــداًء مــن تحضيــر األرض ومدخــالت اإلنتــاج إلــى • 

عمليــة الحصــاد، إلــى جانــب اإلشــراف الفنــي علــى العمليــات الزراعيــة كافــة.
المناطق المستهدفة: 

الفــول •  لزراعــة  الريفيــة؛  والمــرأة  المزارعيــن  صغــار  تمويــل  2020م،  ســنة  فــي  البرنامــج  اســتهدف 
الســوداني والقمــح والــذرة الرفيعــة والقطــن والسمســم، فــي )13( منطقــة فــي واليــات الجزيــرة 

وشــمال وجنــوب كردفــان والنيــل األزرق وشــرق دارفــور.
بلغ عدد البرامج المنّفذة في سنة 2020م، )19( برنامًجا.• 
ــا، تضــم نحــو )26,448( مســتفيًدا، موزعــًة وفــق •  بلــغ إجمالــي المســاحات المزروعــة )29,389( فداًن

اآلتــي:

برنامج تمويل صغار المزارعين: • 
بلغــت المســاحات المزروعــة )23,291( فداًنــا فــي واليتــي الجزيــرة ودارفــور، واســتفاد مــن 

البرنامــج )110( روابــط زراعيــة تضــم نحــو )22,086( مســتفيًدا.

برنامج تمويل المرأة الريفية: • 
بلغــت المســاحات المزروعــة )6,098( فداًنــا فــي واليتــي النيــل األزرق وكردفــان، واســتفاد مــن 

البرنامــج )27( جمعيــة نســوية تضــم نحــو )4,362( مســتفيًدا.
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       الجمهورّية اإلسالمّية الموريتانّية
قّدمــت الهيئــة - فــي ســنة 2017م - تمويــاًل غيــر مباشــر )خــط ائتمــان( إلــى صناديــق االدخــار، وبلــغ 
مليونــي دوالر، ومّدتــه خمســة أعــوام تتضّمــن عــام ســماح؛ لتمويــل صغــار المزارعيــن والمنتجيــن، عــن 

طريــق تقديــم قــروض دّوارة، وبلــغ عــدد المســتفيدين 5,463 مســتفيًدا.

       المملكة األردنّية الهاشمّية
قّدمــت الهيئــة تمويــاًل غيــر مباشــر )خــط ائتمــان( إلــى صنــدوق اإلقــراض الزراعــي، بلــغ مليونــي دوالر، 
ومّدتــه 6 أعــوام تتضّمــن عــام ســماح، وبلــغ عــدد المســتفيدين 1650 مســتفيًدا، موزعيــن علــى 12 

موقًعــا فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية.

برنامج تقديم الّدعم إلى الّشعب الفلسطينّي
تقــدم الهيئــة العربيــة - بالتعــاون مــع الصناديــق العربيــة - دعًمــا لتمويــل المشــروعات التنمويــة . 1

فــي القطــاع الزراعــي؛ للمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، ولتخفيــف 
معانــاة الشــعب الفلســطيني، بوســاطة صنــدوق األقصــى الــذي يديــره البنــك اإلســالمي للتنميــة 

بجــدة. 
بلغ إجمالي تمويل المشروعات المذكورة نحو 13.85 مليون دوالر.. 2
مســتفيًدا، . 3  27,760 نحــو  2020م  ســنة  فــي  البرنامــج  مــن  المســتفيدين  عــدد  إجمالــي  بلــغ 

مســتفيًدا.   148,545 نحــو  2020م   – 2016م  مــن  للفتــرة  تراكمــي  بإجمالــي 

ومن أهم نتائج هذه المشروعات ما يلي:
تصميــم وتأهيــل وحفــر وبنــاء 405 بــرك ترابيــة وآبــار وخّزانــات ميــاه، اســتفادت منهــا 7 قــرى فــي • 

منطقــة مــرج صانــور وبعــض قــرى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
ــع فــي محافظــات •  ــر مرّب ــة مــن االنجــراف بطــول 33.7 ألــف مت ــة الترب ــاء جــدران لحفــظ وحماي بن

الخليــل وبيــت لحــم وجنيــن.
استصالح وتأهيل أكثر من 2343 دونًما من األراضي الزراعية.• 
زراعة 1410 دونمات بـ32,321 شتلة زيتون وعنب ولوزيات في الضفة الغربية.• 
تنفيذ 12 ورشة تدريبية في اإلدارة الزراعية وتقنيات حصاد المياه.• 
ا.•  ا ورعويًّ شق طرق زراعية في بيت لحم بطول 35.853 كيلومتًرا، تخدم 23,715 دونًما زراعيًّ
شق وتأهيل طرق زراعية في محافظة الخليل بطول 66.143 كيلومتًرا.• 
ــة، وإنشــاء وحــدة بحــوث •  ــاه العذب تنفيــذ أنظمــة طاقــة شمســية لمفرخــات األســماك فــي المي

ــة والتغليــف لألســماك. ــة ومركــز للتعبئ وتجــارب مخبري
بناء وتجهيز بنك الجينات.• 
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البحوث التطبيقّية: 

جمهورية السودان:
نفــذت الهيئــة )5( تجــارب بحثيــة تطبيقيــة فــي ســنة 2020م؛ الختبــار عــدد مــن التقانــات الزراعيــة 
الحديثــة، إلــى جانــب اختبــار زراعــة أصنــاف مــن المحاصيــل الحقليــة والعلفيــة، وعلــى النحــو اآلتــي:

تجربة اختبار زراعة محصول الكينوا:
مزايا محصول الكينوا:

ذو قيمــة غذائيــة عاليــة؛ إذ تحتــوي حبوبــه علــى نســبة عاليــة مــن البروتيــن )16-18 %(، مقارنــًة • 
بمحصــول القمــح الــذي ال تزيــد نســبة البروتيــن فيــه علــى 13 %.

يمكــن اســتخدام حبوبــه دقيًقــا يخلــط بدقيــق القمــح إلنتــاج الخبــز، إلــى جانــب اســتخدام أوراقــه • 
غــذاًء أخضــَر لإلنســان، كمــا يســتخدم محصــوَل علــٍف أخضــر ومرّكــزات علــف للماشــية والدجــاج.

نّفــذت الهيئــة العربيــة تجربــة بحثيــة تطبيقيــة رائــدة لزراعــة محصــول )الكينــوا(، وأّول مــّرة فــي جمهوريــة 
الســودان، فــي أراضــي الشــركة العربيــة لإلنتــاج والتصنيــع )ذات الملوحــة العاليــة(، وتّمــت الزراعــة فــي 
نهايــة فصــل الشــتاء، بهــدف إدخــال أصنــاف جديــدة تســاهم فــي توفيــر محاصيــل بديلــة وبإنتاجيــة 

عاليــة.
أهداف الّتجربة: 

قياس مدى تحّمل النبات للملوحة العالية.• 
مقارنة اإلنتاجية المتحققة باإلنتاجيات العالمية.• 

الّنتائج:
أثبت المحصول تحّماًل كبيًرا لدرجات الملوحة العالية.• 
تأّثر المحصول بدرجات الحرارة العالية )أثناء فترة اإلزهار(؛ ما أّثر في تكوين البذور.• 

 الكينوا
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تجربة زراعة محصول البونيكم – الموسم الّثاني:
البرســيم والشــعير،  بأعــالف  بالمقارنــة  البروتيــن  بارتفــاع نســبة  يتمّيــز  هــو محصــول علفــي نجيلــي 

ويســاهم بشــكل أكبــر فــي زيــادة الــوزن وإنتــاج الحليــب.

مزايا محصول البونيكم:
يتحّمل درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة وملوحة المياه.• 
ا وآمًنا للحيوانات.•  يقاوم اآلفات، وبالتالي ال توجد حاجة إلى رشه بالمبيدات؛ ما يجعله صحيًّ
ــًة بالمحاصيــل العلفيــة األخــرى، ويســتمر فــي األرض فتــرة تصــل إلــى •  ــة تكاليــف زراعتــه مقارن قّل

10 أعــوام.

أهداف الّتجربة: 
التحقــق مــن النتائــج المســتحصلة فــي الموســم الســابق، والمتمثلــة بتأقلــم النبــات فــي البيئــة • 

ذات الملوحــة العاليــة.
تنويع مصادر العلف الحيواني ذات القيمة الغذائية العالية والتكاليف المنخفضة.• 
اختبار الطريقة األفضل للزراعة عن طريق العقل أو البذور.• 

الّنتائج:
أكــدت النتائــج القــدرة الفائقــة للبونيكــم علــى تحّمــل درجــات الملوحــة العاليــة والحــرارة المنخفضة • 

فــي ظروف الشــتاء بالســودان.
ال توجد فروق في اإلنتاجية عند زراعة المحصول بالطريقتين: زراعة العقل والبذور.• 

تجربة زراعة محصول الالريدو في الّسودان - الموسم الّثاني:
هو محصول علف عشبي يصلح للرعي، وينمو في البيئات الصحراوية. 

مزايا محصول الالريدو:
ذو قيمة غذائية عالية.• 
يمكث في األرض فترة طويلة؛ ما يقّلل تكلفة اإلنتاج.• 
يمكن أْن يكون علًفا بدياًل، وخاّصًة في فترة فصل الصيف وبداية فصل الخريف. • 

هدف التجربة: 
معرفة مدى تحّمل المحصول للملوحة العالية. • 

الّنتائج:
أثبتت النتائج تحّمل محصول الالريدو درجات الملوحة العالية.• 
انخفاض إنتاجية المحصول بشكل واضح بانخفاض درجات الحرارة في ظل ظروف السودان.• 

الالريدوالبونيكم
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تجربة زراعة محصول الّذرة الّشامّية في الّسودان – الموسم الّثاني:

مزايا محصول الّذرة الّشامّية:
هــو محصــول اقتصــادي مهــم؛ إذ يدخل في تركيبــة أعــالف الماشــية والدجــاج، وُيعــّد مــن المحاصيــل 

الواعدة.

أهداف الّتجربة: 
اختبار إمكان زراعة محصول الذرة الشامية في األراضي ذات الملوحة العالية في السودان.• 

الّنتائج:
زراعــة •  حــال  فــي  العاليــة  الملوحــة  تحّمــل درجــات  فــي  نجاًحــا  الشــامية  الــذرة  أثبــت محصــول 

ســيالج. صــورة  فــي  أو  أخضــر  علًفــا  الســتخدامه  المحصــول 

تجربة اختبار المحّفز العضوي )Fertil Verde( على نمو المحاصيل الّزراعّية:
المنتــج هــو مســتخلص مــن األحمــاض الناتجــة عــن تحلــل البقايــا النباتيــة والحيوانيــة تحــت ســطح األرض 
)الدبــال(، وأحــد أكثــر محّفــزات النمــو الحيويــة فاعليــًة، ويتكــّون مــن أحمــاض فولفيــك وهيوميــك، 

وهــي منتجــات عضويــة 100 % تحتــوي علــى عناصــر طبيعيــة كبــرى وصغــرى.
مزايا المحّفز العضوّي:

اســتخدامه •  ويتــّم  للتربــة،  الفيزيائيــة  والبنيــة  الكيميائــي  التركيــب  فــي  إيجابــي  تأثيــر  للمحّفــز 
بالتنقيــط.  الــري  أنظمــة  فــي  اســتخدامه  يمكــن  كمــا  الزراعيــة،  األراضــي  تأهيــل  وإعــادة  الســتصالح 

أهداف الّتجربة: 
اســتخدام المنتــج العضــوي محّفــًزا علــى النمــو لعــدد مــن المحاصيــل الحقليــة، ومنهــا: الــذرة • 

الشــامية، وفــول الصويــا، والالريــدو، والبونيكــم، والكينــوا.
دراسة تأثير المنتج العضوي في نمو المحاصيل وإنتاجيتها.• 

الّنتائج:
أظهــرت المحاصيــل التــي تّمــت معاملتهــا بالمحّفــز العضــوي نتائــج جيــدة، مقارنــًة بالمحاصيــل • 

التــي لــم تتــّم معاملتهــا بالمحّفــز العضــوي.

فول الصويا

تجربــة زراعــة فــول الّصويــا فــي الّســودان - الموســم 
الّثاني:

ُيعّد من المحاصيل البقولية الصيفية.
مزايا محصول فول الّصويا:

يحتــوي علــى معظــم األحمــاض األمينيــة األساســية • 
ــا للبروتيــن لتغذيــة  الضروريــة؛ مــا يجعلــه مصــدًرا مهمًّ

اإلنســان والحيــوان.
ُيعّد مصدًرا للزيوت النباتية لالستهالك البشري.• 
يدخل في كثير من الصناعات الغذائية.• 

 •
أهداف الّتجربة: 

اختبار زراعة المحصول في األراضي ذات الملوحة العالية بالسودان.• 
معرفة أداء المحصول في العروة الشتوية؛ لمقارنته بنتائج زراعته في العروة الصيفية.• 

الّنتائج:
تأّثر المحصول بالملوحة العالية في المراحل المتقدمة من النمو؛ إذ تقّزم المحصول ولم يتّم • 

تكوين البذور على الرغم من اإلزهار وتكوين القرون، وقد يؤّثر ذلك في جدوى زراعته في 
العروة الشتوية.
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جمهورية الُقُمر المّتحدة:
نّفــذت الهيئــة فــي ســنة 2020م 4 تجــارب بحثيــة تطبيقيــة، اســتهدفت اختبــار زراعــة أصنــاف مــن 

محاصيــل الحقــل والخضــر فــي الحقــل والبيــوت المحميــة، وعلــى النحــو اآلتــي:

تجربة اختبار زراعة البطاطا الحلوة:
ُتعّد البطاطا الحلوة من المنتجات الزراعية الرئيسة في جزر الُقُمر.

مزايا البطاطا الحلوة:
ُيعــّد الصنــف )ســوداف( الصنــف المرغــوب فيــه فــي جــزر الُقُمــر، ويتميــز بكبــر حجــم الثمــرة، أمــا • 

الصنــف )أمــارا( المحلــي، فيتميــز بقلــة كميــة الســكر وبلونــه األحمــر الجــاذب للمســتهلكين، وُيعــّد 
ــا. جيــًدا صحيًّ

الهدف: 
المقارنــة بيــن زراعــة صنفيــن مــن البطاطــا الحلــوة، وهمــا )ســوداف( المســتورد مــن جنــوب إفريقيا، • 

والصنــف المحلــي )أمارا(.

الّنتائج:
حّقــق الصنــف )أمــارا( إنتاجيــة عاليــة بلغــت نحــو 2,550 كغــم/ فــدان، مقارنــًة بالصنــف )ســوداف( • 

الــذي حّقــق نحــو 1,300 كغــم/ فــدان.

تجربة اختبار مواعيد وأصناف من البطاطس:
تّمــت زراعــة صنفيــن مــن البطاطــس للمقارنــة بينهمــا ومعرفــة جدواهمــا، والصنفــان همــا )روزانــا( 
المســتورد مــن فرنســا، و)ديزيــري( الهولنــدي، وهــو معــروف ومرغــوب فيــه لــدى المزارعيــن المحلييــن.

الّنتائج:
تمّيــز الصنــف )روزانــا( بإنتاجيتــه العاليــة بنحــو 2,100 كغــم/ فــدان، إاّل أّن مقاومتــه لألمــراض • 

ضعيفــة، أّمــا الصنــف )ديزيــري(، فحّقــق إنتاجيــة متواضعــة بنحــو 1,300 كغــم/ فــدان، علــى الرغــم 
مــن مقاومتــه الجيــدة لألمــراض.

تجربة اختبار زراعة الجزر:
الّنتائج:

حّقق الجزر من الصنف )أمازونيا( إنتاجية جيدة.• 
تّمت زراعة محصول الجزر من الصنف )أمازونيا( أّول مّرة.• 

تجربة اختبار زراعة الخس الملفوف:
تّمــت زراعــة الخــس الملفــوف فــي المشــتل أّواًل، ثــّم تحويلــه إلــى الحقــل المســتديم، وذلــك بغــرض 

اختبــار جــدوى زراعــة المحصــول عــن طريــق الشــتالت. 

الّنتائج:
حقق المحصول أداًء جيًدا في النمو الخضري واإلنتاجية.• 
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مــن طــرف •  أو  الهيئــة  قبــل  مــن  المشــروع وتطويــره  بتكويــن فكــرة  االســتثمارية  الفــرص  بلــورة  تتــّم 
المســتثمرين، وبعــد ذلــك يتــّم إعــداد الصالحيــات المرجعيــة إلعــداد دراســة الجــدوى ومخاطبــة بيــوت 
الخبــرة للحصــول علــى عــروض فنيــة وماليــة أو إعدادهــا مــن قبــل خبــراء الهيئــة، وبلــغ عــدد الفــرص 
االســتثمارية فــي مرحلــة البلــورة فــي ســنة 2020م، )55( فرصــة اســتثمارية موّزعــة علــى القطاعــات 

الرئيســة، كمــا هــو موّضــح فــي الجــدول ذي الرقــم )5(.

الّدراسات:
ُيعــّد نشــاط الدراســات مــن األنشــطة المهمــة للهيئــة التخــاذ القــرار االســتثماري للمســاهمة فــي المشــروعات 
الزراعية، ويشــمل هذا النشــاط بلورة الفرص االســتثمارية، وإعداد دراســات الجدوى وتقييمها، وتقديم الخدمات 
االستشــارية والدعــم الفنــي للشــركات، وبلــغ عــدد المشــروعات فــي ســنة 2020م، )101( مشــروع مصّنفــة علــى 

النحــو التالي:

مشروعات في مرحلة إعداد الّدراسات:
قامــت الهيئــة بإعــداد دراســات جــدوى أوليــة وتفصيليــة للعديــد مــن الفــرص االســتثمارية، وتكليــف • 

القائمــة، بغــرض تحديــد  النافــي للجهالــة وتقييــم الشــركات  بالفحــص  القيــام  بيــوت خبــرة خارجيــة 
قيمتهــا، وبلــغ عــدد المشــروعات فــي هــذه المرحلــة )11( مشــروًعا، كمــا هــو موّضــح فــي الجــدول 

ذي الرقــم )6(.

مشروعات في مرحلة البلورة وإعداد الّصالحّيات المرجعّية وتقييم العروض:

جدول )5(: مشروعات في مرحلة البلورة وإعداد الّصالحّيات المرجعّية وتقييم العروض

عدد المشروعات القطاع                 الّرقم 

20 التصنيع الزراعي    1
12 اإلنتاج النباتي    2
13 اإلنتاج الحيواني    3
10 الخدمات الزراعية    4

55 إجمالي عدد المشروعات  
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جدول )6( مشروعات في مرحلة إعداد الدراسات

المشروع           الّدولة      الهدف من المشروع      الّرقم  

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

مشروع إنتاج الدجاج الالحم – دراسة 
التقييم والفحص النافي للجهالة.

مشروع الدجاج البّياض في أبوظبي - 
إعداد دراسة جدوى.

مشروع إنتاج الفطر والخضر بنظام 
الهايدروبونيك - دراسة التقييم 

والفحص النافي للجهالة.

مشروع تنويع مصادر الدخل في 
الهيئة - إعداد دراسة جدوى.

مشروع إنشاء صوامع الغالل -إعداد 
دراسة جدوى.

مشروع توسعة شركة إنتاج وتصنيع 
األجبان في مصر -دراسة التقييم 

والفحص النافي للجهالة.

مشروع توسعة شركة إنتاج اللقاحات 
البيطرية ميفاك - دراسة التقييم 

والفحص النافي للجهالة.

المشروع الزراعي: السنابل العربية – 
إعداد دراسة جدوى.

مشروع إنتاج وتصنيع األلبان - إعداد 
دراسة جدوى.

مشروع توسعة شركة إنتاج دجاج 
الحم - دراسة التقييم والفحص النافي 

للجهالة.

مشروع توسعة شركة إنتاج دجاج 
الحم – تحديث دراسة جدوى إنشاء 

مزارع دجاج الحم.

الكويت

اإلمارات 

اإلمارات

 الدول 
األعضاء

السودان

مصر

مصر

الجزائر

المغرب

البحرين

البحرين

إنشــاء مشــروع متكامــل إلنتــاج الدجــاج الالحــم، 
وبطاقــة تبلــغ 6.4 مالييــن طائــر فــي العــام - 

)مرحلــة التفــاوض مــع الشــركة(.

مــن  تتكــّون  نموذجيــة  مشــروعات  إقامــة 
حظائــر الرعايــة واإلنتــاج ووحــدة لجمــع وتدريــج 
مركــز  مــع  بالتعــاون  المائــدة،  بيــض  وتعبئــة 

بأبوظبــي. المزارعيــن  خدمــات 

طــن،  ألــف   2.1 تبلــغ  بطاقــة  الفطــر  إنتــاج 
والخضــر بنظــام الزراعــة المائيــة، وبطاقــة تبلــغ 

الشــارقة. إمــارة  فــي  طــن   1000

طريــق  عــن  الهيئــة،  دخــل  مصــادر  تنويــع 
باالســتثمار  يقــوم  اســتثماري  كيــان  تأســيس 

الزراعيــة. غيــر  المجــاالت  فــي 

ســنار  مــن  كّل  فــي  الغــالل  صوامــع  إنشــاء 
األبيــض. والنيــل  والقضــارف 

زيــادة طاقــة إنتــاج شــركة رائــدة فــي تصنيــع 
األجبــان إلــى 53 ألــف طــن فــي العــام.

قائمــة  لشــركة  اإلنتاجيــة  الطاقــة  زيــادة 
األمصــال  إنتــاج  مجــال  فــي  متخّصصــة 

البيطريــة.  واللقاحــات 

زراعــة الحبــوب واألعــالف فــي مســاحة تبلــغ 5 
آالف هكتــار فــي واليــة تيــارت.

آالف   5 تبلــغ  بطاقــة  األلبــان  وتصنيــع  إنتــاج 
البقــر. مــن  رأس 

إنشــاء مــزارع للدجــاج الالحــم بطاقــة تبلــغ 5.4 
مالييــن طائــر فــي العــام؛ إلكمــال حلقــات إنتــاج 

شــركة بحرينيــة إلنتــاج لحــوم الدجــاج.

إنشــاء مــزارع للدجــاج الالحــم بطاقــة تبلــغ 5.4 
مالييــن طائــر فــي العــام؛ إلكمــال حلقــات إنتــاج 

شــركة بحرينيــة إلنتــاج لحــوم الدجــاج.
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مشروعات في مرحلة تقييم دراسة الجدوى:
الهيئــة بتقييــم دراســات جــدوى المشــروعات المقدمــة مــن قبــل المروجيــن أو الشــركات •  قامــت 

القائمــة، بغــرض دراســة المســاهمة فيهــا. وفــي هــذا المجــال، تــّم تقييــم )23( دراســًة ومشــروًعا فــي 
ســنة 2020م، كمــا هــو مبّيــن فــي الجــدول ذي الرقــم )7(.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

مشروع دمج 4 شركات متخّصصة 
في االستزراع السمكي.

مشروع مسلخ وتسمين الماشية.

مشروع إنتاج بيض المائدة 
بالقصيم.

مشروع استزراع األسماك في 
أحواض.

المشروع المتكامل إلنتاج الدجاج 
بحائل.

مشروع غابات أبوظبي.  

مشروع إنتاج الفطر والخضر بنظام 
الهايدروبونيك. 

مشروع إنتاج الدجاج الالحم في 
أبوظبي.

مشروع إنتاج الحليب وتصنيع 
األلبان والعصائر في أربيل.

مشروع إنتاج وتصنيع الطماطم.

Robot- )مشروع إنشاء وحدة آلية 
ic( لتقطيع اللحوم الحمراء في 

بني مالل.

مشروع تصنيع األجبان في بني مالل.

السعودية

السعودية

السعودية

السعودية

السعودية

اإلمارات

اإلمارات

اإلمارات 

العراق

مصر

المغرب

المغرب

إعــادة هيكلــة ودمــج 4 شــركات متخّصصــة 
فــي االســتزراع الســمكي وإنتــاج األعــالف 

والتســويق.

وتســمين  حمــراء  لحــوم  مســالخ  إقامــة 
طــن. آالف   5.7 تبلــغ  بطاقــة  الماشــية 

إنتــاج بيــض مائــدة بطاقــة تبلــغ 200 مليــون 
ا فــي منطقــة القصيــم. بيضــة ســنويًّ

والقــاروص  والســبيطي  الهامــور  اســتزراع 
العربــي. الروبيــان  شــركة  أرض  فــي 

إنشــاء مزرعــة إلنتــاج الدجــاج بطاقــة تبلــغ20  
مســاحة  فــي  العــام،  فــي  طائــر  مليــون 
تبلــغ2000  هكتــار، ومصنــع أعــالف بطاقــة 
ــا فــي الســاعة، ومجــزر بطاقــة  تبلــغ 20 طنًّ

تبلــغ 10,000 طائــر فــي الســاعة.

زراعة 400 هكتار بأشجار الجوجوبا. 

طــن،  ألــف   2.1 تبلــغ  بطاقــة  الفطــر  إنتــاج 
وبطاقــة  المائيــة  الزراعــة  بنظــام  والخضــر 

الشــارقة. إمــارة  فــي  طــن   1000

الدجــاج  وتســويق  إلنتــاج  مشــروع  إقامــة 
الالحــم فــي إمــارة أبوظبــي، بالتعــاون مــع 
مركــز خدمــات المزارعيــن بأبوظبــي وشــركة 

الروضــة.

والعصائــر  األلبــان  وتصنيــع  الحليــب  إنتــاج 
العــام. فــي  طــن  ألــف   36 تبلــغ  بطاقــة 

إنتــاج وتصنيــع الطماطــم عــن طريــق التعاقد 
مــع مزارعين.

األبقــار  لحــوم  لتقطيــع  آليــة  وحــدة  إنشــاء 
واألغنــام والماعــز، وتصنيــع اللحــوم )همبرغر 

ومكعبــات النكهــة...(.

تصنيــع األجبــان بطاقــة تبلــغ 5 آالف طــن 
فــي العــام.

المشروع           الّدولة      الهدف من المشروع      الّرقم  
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مشروع تصنيع العصائر.

مشروع إنتاج الفلفل والخضر.

مشروع تحديث وتوسعة شركة 
استزراع األسماك. 

مشروع إنتاج الدجاج الالحم.

مشروع خدمات لوجستية للمواد 
الغذائية.

مشروع إنتاج تقاوي البطاطس.

مشروع إنتاج اللحوم الحمراء بالمهدية.

مشروع منّصة تسويق المنتجات 
الزراعية.

مشروع إنتاج أعالف.

مشروع إنتاج وتصنيع زيت الزيتون 
العضوي.

مشروع تطوير شركة زراعية في 
فلسطين.

جدول )7(: مشروعات في مرحلة تقييم دراسة الجدوى

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

.23

المغرب

المغرب

البحرين

سلطنة 
ُعمان

سلطنة 
ُعمان

تونس

تونس

تونس

تونس

تونس

فلسطين 

إنشاء وحدة إلنتاج عصائر عضوية 
الليمــون،  مــن   Detox وصحيــة   organic
يوســفي، وكوكتيــل موالــح مــع فواكــه أخــرى. 

توســعة نشــاط شــركة زراعيــة متخصصــة فــي 
إنتــاج محصــول الفلفــل والخضــر فــي مســاحة 

تبلــغ 250 هكتــاًرا.

توســعة طاقــة شــركة قائمــة الســتزراع أســماك 
وبطاقــة  والبارامونــدي،  والقــاروص  الدنيــس 
تبلــغ 200 طــن فــي العــام فــي مملكــة البحريــن، 

.RAS وبنظــام

فــي  الدجــاج  لحــوم  مــن  طــن  ألــف   60 إنتــاج 
العــام. 

لوجســتيك  فــي  متخّصصــة  شــركة  إنشــاء 
المنتجــات الغذائيــة الرئيســة: الدجــاج، واأللبــان، 
ومخــازن  واألســماك،  الحمــراء،  واللحــوم 
الحبــوب والدقيــق، ومنتجــات الفواكــه والخضر.

إنتــاج تقــاوي البطاطــس بنوعيــة جيــدة خاليــة 
مــن األمــراض، وبطاقــة تبلــغ 9 مالييــن مينــي 
تيوبــر فــي العــام )تبــدأ مــن الزراعــة النســيجية 
حاجــة  مــن  جــزء  لتغطيــة  محميــة(؛  وبيــوت 

والعربــي. المحلــي  الســوقين 

تبلــغ  بطاقــة  الحمــراء  اللحــوم  وتصنيــع  إنتــاج 
456 رأًســا فــي اليــوم فــي منطقــة المهديــة.

إقامــة منّصــة متكاملــة فــي منطقــة ســيدي 
الزراعيــة،  المنتجــات  وتصنيــع  لتســويق  بوزيــد 
بالتســويق  الزراعــي  اإلنتــاج  ربــط  بهــدف 

لتصنيــع. وا

ــة الجنــدي األســود  ــار وتســمين يرقــات ذباب إكث
)Black Soldier Fly( علــى الفضــالت الزراعية 
العضويــة، بهــدف إنتــاج البروتينــات التــي يتــم 
اســتعمالها فــي التغذيــة الحيوانيــة )األســماك 

والدجــاج(.

إنتــاج وتصنيــع وتعليــب زيــت الزيتــون العضــوي، 
ــا فــي اليــوم،  وبطاقــة إنتــاج تبلــغ نحــو 60 طنًّ

وبطاقــة تخزيــن تبلــغ نحــو 300 طــن. 

توســعة شــركة قائمــة تعمــل فــي إنتــاج األلبــان 
عــن  التمــور،  وتغليــف  وتعبئــة  والخضــراوات 
طريــق إضافــة مصنــع إلنتــاج األلبــان، ومصنــع 
لتعبئــة  ومصنــع  المفــرزة،  الخضــر  إلنتــاج 
وتغليــف التمــور، ومصنــع لتعبئــة زيــت الزيتــون.

المشروع           الّدولة      الهدف من المشروع      الّرقم  



45 جدول )8( االستشارات والدعم الفني

تقديم االستشارات والّدعم الفّنّي:
قّدمــت الهيئــة االستشــارات والدعــم الفنــي إلــى شــركات الهيئــة القائمــة وجهــات خارجيــة، وتتمثــل • 

هــذه االستشــارات بمتابعــة تنفيــذ المشــروعات أو إعــداد أو تقييــم دراســات أو تقييــم شــركات؛ إذ تــّم 
تقديــم )12( استشــارة إلــى شــركات الهيئــة، كمــا هــو موّضــح فــي الجــدول ذي الرقــم )8(.

الّرقم   المشروع                الجهة المستفيدة        الّدولة            طبيعة الّدعم الفّنّي

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

مشروع إعادة تأهيل مصنع 
النشأ والجلوكوز )إعداد دراسة 

هندسية(.

مشروع إعادة تأهيل وحدة 
األلبان في الباقير )إعداد 

دراسة هندسية(.

مشروع تسمين المواشي 
وتصدير اللحوم الحمراء.

مشروع زراعي مروي إلنتاج 
األعالف الخضراء المجّففة.

مشروع تربية وتسمين العجول 
وزراعة محاصيل األعالف.

مشروع إنشاء مصنع إلنتاج 
األلبان.

مشروع زيادة رأس مال الشركة 
العربية القطرية لإلنتاج الزراعي.

مشروع إنتاج الفواكه الحمراء 
بالمغرب.

مشروع إنتاج زيت الزيتون 
بالمغرب.

مشروع تنفيذ المرحلة الثانية 
في شركة ضيعة يوسف.

مشروع اللحوم الحمراء 
بموريتانيا.

المشروع الزراعي بدار البركة.

الشركة العربية لإلنتاج 
والتصنيع الزراعي

الشركة العربية لإلنتاج 
والتصنيع الزراعي

شركة السرحة لإلنتاج 
الحيواني

الشركة العربية إلنتاج 
المحاصيل

الشركة العربية العراقية 
إلنتاج األلبان.

الشركة العربية العراقية 
إلنتاج األلبان.

الشركة العربية القطرية 
لإلنتاج الزراعي )قطفة(

أوربيس بيريز

 أوربيس قرين أوليف

شركة ضيعة يوسف 

الشركة العربية للحوم

الشركة العربية  
للخدمات الزراعية

السودان

السودان

السودان

السودان

العراق

العراق

قطر

المغرب

المغرب

المغرب

موريتانيا

موريتانيا

النشــأ  وحــدة  وتشــغيل  تأهيــل  إعــادة 
العربيــة  للشــركة  التابعــة  والجلوكــوز 
ثــّم  ومــن  الزراعــي،  والتصنيــع  لإلنتــاج 

المســتثمرين. جــذب 

التابعــة  األلبــان  وحــدة  تأهيــل  إعــادة 
والتصنيــع  لإلنتــاج  العربيــة  للشــركة 
الزراعــي، ومــن ثــّم جــذب المســتثمرين 

الوحــدة. تشــغيل  إلعــادة 

تقييــم خّطــة أعمــال المشــروع لتســمين 
بمشــاركة  البقــر،  مــن  رأس  آالف   10
التســمين  عمليــات  إلدارة  مســتثمر 
والذبــح وتســويق اللحــوم الحمــراء إلــى 

الصــادر. أســواق 

تقييــم دراســة الجــدوى وخّطــة األعمال 
إلنتــاج  العربيــة  للشــركة  الُمحدثــة 

المحاصيــل.

تقييــم دراســة جــدوى المشــروع الــواردة 
من الشــركة.

تقييــم دراســة جــدوى المشــروع الــواردة 
من الشــركة.

تقييــم دراســة جــدوى مشــروع توســعة 
الشــركة.

تقييــم الدراســة المعّدلــة الــواردة مــن 
الشــركة.

تقييــم الدراســة المعّدلــة الــواردة مــن 
الشــركة.

تقييــم دراســة المرحلــة الثانيــة لتنفيــذ 
يوســف. ضيعــة  مشــروع 

تــّم  الــذي  األعمــال  مخّطــط  تقييــم 
الشــركة. إدارة  قبــل  مــن  إعــداده 

تقييــم مشــروع تعديــل خّطــة العمــل 
لتنفيــذ المرحلــة األولــى مــن المشــروع.
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أنشطة الهيئة
ثالًثا: نشاط الّتخطيط االستراتيجّي والّتطوير 

المؤّسسّي
          نشاط الّتخطيط االستراتيجّي:

تطّبــق الهيئــة أحــدث نظــم اإلدارة االســتراتيجية، مــن ناحيــة التطويــر المســتمر لمبــدأ ومنهجيــة الحوكمــة فــي 
ــر األدوات اإلداريــة والتقنيــة لضمــان التنفيــذ الســليم والمســتدام،  التخطيــط الفّعــال وقيــاس األداء، وتطوي

وذلــك عبــر اآلتــي:

للوحــدات . 1 التشــغيلية  والخطــط  2021م- 2025م،  للهيئــة  االســتراتيجية  الخّطــة  وتحديــث  تطويــر 
الممارســات. أفضــل  وفــق  األداء  قيــاس  ومؤشــرات  التنظيميــة 

المراجعة الدورية وقياس األداء لخّطة االستثمار الزراعي للهيئة، من ناحية:. 2

تقييم االستثمارات المقترحة، والتأكد من مدى توافقها مع معايير االستثمار المعتمدة.• 
ــا(، والتأكــد مــن مــدى توافقهــا مــع •  ــا وماليًّ متابعــة خطــط المشــروعات قيــد التنفيــذ )زمنيًّ

الجــدوى. دراســات 
مراجعة وضع الشركات القائمة، وتقديم التوصيات المناسبة لمعالجة أوضاعها.• 
ــا؛ لتقليل •  ــا وقطاعيًّ مراجعــة محفظــة اســتثمارات الهيئــة الزراعيــة؛ لضمــان تنــوع توزيعهــا جغرافيًّ

األخطــار وتعظيــم العوائد.

نشاط الّتطوير المؤّسسّي: 

اســتمراًرا لجهــود الهيئــة فــي التطويــر وإدارة التغييــر، تــّم العمــل علــى رفــع كفــاءة الموظفيــن وزيــادة المعرفــة 
بمتطلبــات نظــام إدارة الجــودة، عــن طريــق التوعيــة المســتمرة وخّطــة التدريــب المســتقبلية، والســعي إلــى 

الحصــول علــى شــهادة آيــزو 9001. وفــي هــذا اإلطــار، تــم إنجــاز مــا يلــي:

أنشطة الهيئة
ثانًيا: نشاط البرامج اإلنمائّية والبحوث 

التطبيقّية والدراسات

9001 لســنة . 1 آيــزو  الدوليــة  المواصفــة  الهيئــة وفًقــا لمتطلبــات  الجــودة فــي  إنشــاء نظــام إلدارة 
المختلفــة. الهيئــة  عمليــات  لتنفيــذ  واإلجــراءات  السياســات  توثيــق  تــّم  إذ  2015م؛ 

تطويــر نظــام إدارة المخاطــر والفــرص، بهــدف تحديــد وتحليــل وتقييــم المخاطــر فــي المجــاالت كافــة، . 2
ســواء الماليــة أو التشــغيلية.

مواصلــة تطويــر نظــام االقتراحــات فــي الهيئــة، بالتنســيق مــع اإلدارات المختلفــة، مــن أجــل رفــع . 3
مســتوى األداء العــام، وتأســيس قنــوات للتواصــل مــع المعنييــن مــن داخــل وخــارج الهيئــة، فضــاًل عــن 

الشــركاء االســتراتيجيين.
ــر نظــام الحوكمــة فــي الهيئــة، ووضــع سياســة للحوكمــة تحــدد اإلطــار . 4 العمــل علــى تحســين وتطوي

العــام للنظــام، بالتنســيق مــع التدقيــق الداخلــي.
تبنــي معاييــر التميــز المؤّسســي ونشــر هــذه الثقافــة فــي الهيئــة، والتوّجــه نحــو التميــز الحكومــي . 5

العربــي، وفــق المعاييــر التــي أطلقتهــا المنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة، بالتعــاون مــع مجلــس الــوزراء 
فــي حكومــة دولــة اإلمــارات.
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أنشطة الهيئة
رابًعا: نشاط االّتصال المؤّسسّي والعالقات 

الّدولّية
يعتمــد االتصــال المؤسســي والعالقــات الدوليــة فــي الهيئــة العربيــة علــى خّطــة اســتراتيجية، تقــوم علــى 
بنــاء برامــج اتصــال مؤسســي مؤّثــرة وفّعالــة، تدعــم رؤيــة الهيئــة، وتتبّنــى التطويــر المســتمر واالبتــكار فــي 
المفاهيــم والتقنيــات والتطبيقــات الحديثــة، وقــد عملــت الهيئــة علــى إدارة االتصــال الداخلــي والخارجــي 

وتنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج واألنشــطة وفــق التالــي:

ــز التواصــل المؤسســي داخــل الهيئــة، وتبــادل المعرفــة،  علــى الصعيــد الداخلــي، قامــت الهيئــة بتعزي
ــر األنشــطة التاليــة: ــار عــن أنشــطة وإنجــازات الهيئــة، وذلــك عب ــر المعلومــات واألخب وتوفي

تعميم مفهوم االبتكار واستشراف المستقبل وآلياته، عبر تنظيم دبلوم 
مهني متخّصص لمجموعة متنّوعة من خبراء الهيئة ومنتسبيها.

تنظيم لقاءات لتبادل المعرفة بين اإلدارات في الهيئة، بهدف تبادل 
المعارف والتجارب والخبرات بين منتسبي الهيئة.

إحاطة منتسبي الهيئة - على مدار العام - بالمستجدات في مجال 
االستثمار واإلنماء الزراعي، عبر المكتبة اإللكترونية وأخبار االقتصاد 

الزراعي العالمي اإللكتروني.

ا، والذي  تنظيم حفل التمّيز الوظيفي السادس لسنة 2020م، افتراضيًّ
اشتمل على تكريم المتميزين من منتسبي الهيئة وتكريم شخصية العام 

من الخبراء السابقين في الهيئة.

تنظيم احتفال وورشة داخلية بعنوان السعادة واإليجابية، بمناسبة يوم 
المرأة العالمي، تكريًما لمنتسبات الهيئة، في اليوم الثامن من شهر آذار 

)مارس( من سنة 2020م.

أ

ب

ج

د

هـ

االّتصال الّداخلّي:
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الحكوميــة  بالجهــات  عالقاتهــا  وتوســيع  بتعزيــز  الهيئــة  قامــت  الخارجــي،  االتصــال  صعيــد  علــى 
والمنظمــات والمؤسســات الماليــة العربيــة والدوليــة والقطــاع الخــاص والمؤسســات اإلعالميــة، 

التالــي: النحــو  الزراعــي، وذلــك علــى  وغيرهــا مــن الجهــات ذات الصلــة بالقطــاع 

المشــاركة برؤيــة الهيئــة فــي اإلصــدار الخــاص بتقريــر القّمــة العالميــة لمجموعــة العشــرين . 1
)G20 Summit 2020(، الــذي تــّم فــي الـــ21 والـــ22 مــن شــهر تشــرين الثانــي )نوفمبــر( مــن 

ســنة 2020م، فــي الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية.
تنظيــم الملتقــى االفتراضــي لتمويــل صغــار ومتوســطي المزارعيــن والمنتجيــن، فــي الـــ24 مــن . 2

شــهر أيلــول )ســبتمبر( مــن ســنة 2020م.
المشــاركة فــي ملتقــى االســتثمار الســنوي االفتراضــي، بدبــي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، . 3

فــي الـــ20 مــن شــهر تشــرين األّول )أكتوبــر( مــن ســنة 2020م، وإنشــاء جنــاح افتراضــي للهيئــة 
فــي منّصــة الملتقــى، لغــرض لقــاءات المســتثمرين والتعريــف بالمشــروعات والبرامــج.

المشــاركة فــي منتــدى ومعــرض ســيال الشــرق األوســط 2020م االفتراضــي، بصفــة شــريك . 4
االســتثمار الحصــري، فــي الـــ23 إلــى الـــ27 مــن شــهر تشــرين الثانــي )نوفمبــر( مــن ســنة 2020م، 
ــاح افتراضــي فــي منّصــة الحــدث، لغــرض لقــاءات المســتثمرين والتعريــف بالهيئــة  وإنشــاء جن

ومشــروعاتها.
الكبــرى . 5 البحيــرات  منطقــة  فــي  التجــاري  االســتثماري  للمؤتمــر  الترويجــي  اللقــاء  تنظيــم 

اإلفريقيــة، بالتنســيق مــع المصــرف العربــي للتنميــة االقتصاديــة فــي إفريقيــا، فــي الـــ29 مــن 
شــهر شــباط )فبرايــر( مــن ســنة 2020م، فــي دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

تنفيــذ الخطــط اإلعالميــة للهيئــة، والتعــاون مــع المؤسســات اإلعالميــة المرئيــة والمقــروءة . 6
والمســموعة ووكاالت األنبــاء العربيــة والعالميــة.

اســتخدام أفضــل وســائل تقنيــة المعلومــات ووســائط االتصــال الحديثــة، المتمثلــة بالموقــع . 7
اإللكترونــي الرســمي للهيئــة، وبرامــج التواصــل االجتماعــي، والرســائل الترويجيــة اإللكترونيــة، 

وإصــدار صفحــة الهيئــة فــي موقــع الموســوعة الحــرة )ويكيبيديــا(.
الترويــج لمشــروعات الهيئــة وأنشــطتها، عــن طريــق إصداراتهــا الورقيــة واإللكترونيــة، وباللغتين . 8

العربيــة واإلنجليزيــة، والمتمثلــة بـــ: التقريــر الســنوي، وكتيبــات الفــرص االســتثمارية والدراســات 
والبرامــج اإلنمائيــة، والنشــرات اإلخباريــة، والكتيبــات التعريفيــة.

ــات واالجتماعــات الرســمية للمنظمــات . 9 ــة فــي مجموعــة مــن المنتدي ــة الفاعل مشــاركة الهيئ
ومؤسســات التمويــل اإلقليميــة والدوليــة، وتقديمهــا العديــد مــن أوراق العمــل والمداخــالت 

والتوصيــات.
توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون المشترك في مجال االستثمار والتنمية الزراعية.. 10

االّتصال الخارجّي:
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أنشطة الهيئة
خامًسا: الّنشـاط اإلدارّي

االجتماعات:

مجلس المساهمين:
مراعــاًة لإلجــراءات االحترازيــة بســبب جائحــة كورونــا المســتجد )كوفيــد - 19(، وأســوًة بالمؤّسســات 
الماليــة العربيــة األخــرى، تــّم عــرض جــدول أعمــال الــدورة الرابعــة واألربعيــن لمجلــس المســاهمين 
علــى أصحــاب المعالــي ممثلــي الــدول األعضــاء فــي المجلــس، وتّمــت الموافقــة بالتمريــر علــى 
التوصيــات الــواردة فيــه واعتمــاد القــرارات المتعلقــة بتلــك التوصيــات، وكان مــن أهــم تلــك القــرارات: 
الموافقــة علــى التقريــر الســنوي لســنة 2019م، والتصديــق علــى الحســابات الختاميــة للســنة 
المنتهيــة فــي 2019/12/31م، والموافقــة علــى برنامــج العمليــات االســتثمارية للهيئــة لســنة 
2020م بمبلــغ )9.10( مالييــن دينــار كويتــي، ويتــّم الصــرف منــه وفــق موجهات اســتراتيجية الهيئة، 

ــدورة مــن 2020م - 2023م. ــة مجلــس اإلدارة لل وكذلــك اســتكمال عضوي

مجلس اإلدارة:
عقــد مجلــس إدارة الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي أربعــة اجتماعــات، فــي الفتــرة مــن 
شــهر آذار )مــارس( وحتــى شــهر كانــون األّول )ديســمبر( مــن ســنة 2020م، ناقــش فيهــا عــدًدا مــن 
الموضوعــات المهّمــة المتعّلقــة باالســتثمارات والمشــروعات الزراعيــة والجوانــب اإلداريــة، وأصــدر 
)88( قــراًرا، ومــن أهمهــا قــرارات بشــأن الموافقــة علــى المســاهمة فــي عــدد مــن المشــروعات، 
تقــاوي  إنتــاج  المتحــدة، ومشــروع  العربيــة  اإلمــارات  فــي دولــة  اإلمــارات  ثمــار  ومنهــا: شــركة 
البطاطــس فــي الجمهوريــة التونســية، وزيــادة رأس مــال شــركة أوربيــس قريــن أوليــف فــي المملكــة 
المغربيــة، وكذلــك الموافقــة علــى دراســة اقتــراح إنشــاء شــركة ذات نشــاط اســتثماري وتجــاري؛ 
لزيــادة وتنويــع مصــادر دخــل الهيئــة. وفــي مجــال النشــاط اإلنمائــي، وافــق المجلــس علــى توســعة 
وتطويــر برامــج تمويــل صغــار المزارعيــن والمنتجيــن والقــروض الــدّوارة فــي الــدول األعضــاء، كما أخذ 
المجلــس علمــًا بأوضــاع عــدد مــن شــركات الهيئــة، وبتطويــر الموقــع اإللكترونــي للهيئــة، وبموقــف 
تنفيذ االستراتيجية، وبالوضع المالي، وبأداء المحافظ االستثمارية والنشاط التمويلي واإلقراضي 

للهيئة.

الماليــة بشــأن  اللجنــة  وشــملت قــرارات مجلــس اإلدارة – كذلــك - الموافقــة علــى توصيــات 
االســتثمارات الماليــة فــي األســهم والســندات والصناديــق، واعتمــاد الموازنــة اإلداريــة لســنة 

2021م، كمــا تّمــت الموافقــة علــى توصيــات لجنــة التدقيــق والمخاطــر.

اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة:
عقــدت اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة – وهــي: اللجنــة التنفيذيــة، ولجنــة االســتثمارات 
الماليــة، ولجنــة التدقيــق والمخاطــر - اجتماعــات عــّدة فــي ســنة 2020م، ناقشــت فيهــا عــدًدا مــن 

الموضوعــات، ورفعــت توصياتهــا إلــى مجلــس اإلدارة؛ الّتخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأنها.
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نشاط تقنية المعلومات:

شــهدت ســنة 2020م نقلــة نوعيــة فــي اســتخدام تقنيــة المعلومــات علــى مســتوى العالــم، وقــد توافــق ذلــك 
مــع خطــط الهيئــة للتحــول الرقمــي؛ إذ اســتطاعت إثبــات قدرتهــا علــى مواصلــة مهامهــا بكفــاءة وفاعليــة. وفــي 

مــا يلــي أهــم مــا تــّم إنجــازه:

تطوير البنية الّتحتّية المعلوماتّية: 
ســاهمت جهــود الهيئــة المســتمرة لتطويــر البينــة التحتيــة المعلوماتيــة فــي تمكيــن منتســبي الهيئــة 
مــن مزاولــة أعمالهــم والعمــل عــن ُبعــد، وذلــك بتوفيــر عــدد مــن األنظمــة واألدوات اإللكترونيــة التــي 
شــملت: منّصــة لالجتماعــات االفتراضيــة، وتطبيًقــا للمحادثــات الهاتفيــة علــى اإلنترنــت، والشــبكة 
االفتراضيــة الخاّصــة للوصــول إلــى أجهــزة الحواســب الشــخصية فــي الهيئــة، باإلضافــة إلــى أنظمــة 

الهيئــة.

مركز البيانات االحتياطّي: 
بــدأ العمــل فــي تنفيــذ مشــروع مركــز البيانــات االحتياطــي فــي المكتــب اإلقليمــي للهيئــة بدبــي، وُيعــّد 

ــا إلدارة المخاطــر واســتمرار األعمــال واألنظمــة فــي الهيئــة. مركــز البيانــات البديــل مهمًّ

أجهزة حفظ الّطاقة المركزّية: 
تــّم وضــع نظــام رئيــس لحفــظ الطاقــة المركزيــة؛ لتوفيــر الحمايــة الكافيــة لألجهــزة مــن االنقطــاع المفاجــئ 
والتذبذب في التيار الكهربائي في مركز البيانات الرئيس؛ ما يســاهم في اســتمرار تقديم الخدمات بالشــكل 

المطلوب.

:SAP ERP - نظام إدارة الموارد
ــة، مثــل:  ــات مــوردي الخدمــة فــي الهيئ ــّم تفعيــل وحــدة برمجيــة فــي النظــام تمّكــن مــن إدارة بيان ت
)بيــوت خبــرة، وخبــراء ومستشــارين، وممثلــي الهيئــة فــي الشــركات(؛ وذلــك للتمّكــن مــن متابعــة 

العقــود الخاّصــة بهــذه الخدمــات والدفعــات الماليــة المتعّلقــة بهــا.

نظام أتمتة تقييم األداء: 
اكتمــل العمــل فــي تطويــر نظــام يهــدف إلــى تحويــل عمليــة تقييــم أداء الموظفيــن، مــن النظــام 
ــا، إلــى صيغــة إلكترونيــة ســهلة االســتخدام، يتــّم بهــا تقييــم أداء أجهــزة الهيئــة  الورقــي المســتخدم حاليًّ

كافــة.

أنظمة مساعدة أخرى:
تطويــر مجموعــة مــن األنظمــة والتطبيقــات األخــرى التــي تســاهم فــي تســهيل العمــل فــي الهيئــة، 
المخاطبــات  لمتابعــة  ونظــام  الشــركات،  إدارات  فــي مجالــس  الهيئــة  نظــام إلدارة ممثلــي  مثــل: 

الرســمية مــع الشــركات، ونظــام إلدارة اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان المختلفــة.

أنشطه أخرى:

تواصلــت جهــود إدارة الهيئــة فــي زيــادة عوائدهــا األخــرى عــن طريــق االســتفادة مــن أصولهــا العقاريــة، بتنفيــذ 
خطط وبرامج الصيانة والتحديث لألصول والمباني القائمة، بتطبيق أنظمة صديقة للبيئة، وتطوير مستوى 

الخدمــات، وذلــك علــى النحــو اآلتي:
إعداد المخّططات الهندسية، وتحليل العروض الهندسية، واختيار المقاول، والبدء بتنفيذ مبنى مكتب • 

الهيئــة اإلقليمــي بدبــي فــي األرض المخّصصــة من حكومة إمــارة دبي.
زيادة المساحات المؤّجرة ومستوى اإليرادات، على الرغم من ظروف جائحة كورونا.• 
تقديــم الدعــم الهندســي إلــى شــركات الهيئــة، والمتمثــل بالمشــاركة فــي إعــداد المخّططــات والرســوم، • 

واإلشــراف علــى تنفيــذ المشــروعات، وتقديــم الخدمــات المتعّلقــة بالصيانة الفنية، بنــاًء على طلب بعض 
الشــركات التابعــة للهيئة.
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اللقاءات والمشاركات والفعاليات:
شــهدت ســنة 2020م، قيــام الهيئــة بمجموعــة مــن الزيــارات واللقــاءات والفعاليــات؛ لتعزيــز التعــاون مــع الــدول 
األعضــاء والمؤسســات الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة ذات االهتمامــات المشــتركة، وســاهمت هــذه اللقــاءات 
فــي دعــم مشــروعات الهيئــة وبرامجهــا فــي الــدول العربيــة، والتعريــف بهــا علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي، 
كما شــاركت الهيئة في عدد من الفعاليات والندوات االفتراضية. وفي ما يلي ملّخص ألهم المشــاركات التي 

تّمــت فــي ســنة 2020م:

زيــارة معالــي/ إليــاس الفخفــاخ، رئيــس 
شــركة  إلــى  التونســية،  الحكومــة 
وتنميــة  الماشــية  لتربيــة  المرجــى 
الزراعــة، واليــة جندوبــة – الجمهوريــة 
يونيــو 2020م. يــوم 13  التونســية،  

ــد  ــده ول ــد ب اللقــاء بمعالــي/ إســماعيل ول
ــر األول، نواكشــوط –  الشــيخ ســيديا، الوزي
يــوم  الجمهوريــة اإلســالمية الموريتانيــة، 

24 فبرايــر 2020م. 

اللقــاء بمعالــي/ محّمــد األميــن ولــد 
نواكشــوط  الماليــة،  وزيــر  الّذهبــي، 
-  الجمهوريــة اإلســالمية الموريتانيــة، 

2020م. فبرايــر   22 يــوم 

اللقــاء بمعالــي/ عبدالعزيــز ولــد الداهــي، وزيــر 
االقتصــاد والصناعــة، نواكشــوط - الجمهوريــة 
اإلســالمية الموريتانيــة، يــوم 20 فبرايــر 2020م. 

اللقاءات:
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اللقــاء بمعالــي/ مريــم بــكاري، وزيــرة البيئــة 
 – نواكشــوط  المســتدامة،  والتنميــة 
الجمهوريــة اإلســالمية الموريتانيــة، يوم 21 

2020م. فبرايــر 

جابــر،  إبراهيــم  الركــن  بالفريــق  اللقــاء 
عضــو مجلــس الســيادة االنتقالــي، فــي 
مكتبــه بالقصر الجمهوري بالخرطــوم – 
جمهورية الســودان، يوم 25 أغســطس 

2020م. 

زيــارة مشــروع شــركة أوربيــس بيريــز مكنــاس 
بالمملكــة المغربيــة، والتــي تســاهم فيهــا 

الهيئــة، يــوم 17 فبرايــر 2020م.

زيارة مشــروع دار البركة التابع للشــركة 
إحــدى  الزراعيــة،  للخدمــات  العربيــة 
 – روصــو  العربيــة،  الهيئــة  شــركات 
الموريتانيــة،  اإلســالمية  الجمهوريــة 

2020م. فبرايــر   23 يــوم 
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المشاركات:

المشــاركة فــي نــدوة تحديــات األمــن الغذائــي 
العربــي فــي زمــن كورونــا، يــوم 14 مايــو 2020م.

بعنــوان  االفتراضيــة  النــدوة  فــي  المشــاركة 
الغذائــي  األمــن  علــى  كورونــا  أزمــة  "تداعيــات 
العربــي"، القاهــرة - جمهوريــة مصــر العربيــة، يــوم 

2020م.  مايــو   20

أهــم  تناقــش  افتراضيــة  نــدوة  فــي  المشــاركة 
المنتجــات الزراعيــة وآليــة التصديــر مــن الســودان 
مايــو   17 يــوم  الســودان،  العالــم،  دول  إلــى 

2020م.

لمناقشــة  االفتراضــي  اللقــاء  فــي  المشــاركة 
الصعــاب التــي تواجــه اســتثمارات الهيئــة العربيــة 
فــي جمهوريــة الســودان، بالتعــاون مــع الرؤيــة 
الســودانية 2040 )بيــت الحكمــة(، يــوم 19 مايــو 

2020م.
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المشــاركة فــي النــدوة الحواريــة االفتراضيــة لقنــاة 
األمــن  يتحّقــق  أْن  يمكــن  "هــل  عربيــة:   CNBC

الغذائــي الخليجــي؟"، يــوم 17 يونيــو 2020م.

"إعــداد  االفتراضيــة  النــدوة  فــي  المشــاركة 
جائحــة  بعــد  للحيــاة  الغذائــي  التوريــد  سلســلة 
المعــرض  نّظمهــا  التــي  كوفيــد- 19"،  كورونــا: 
الزراعــي الســعودي، برعايــة وزارة البيئــة والميــاه 
يوليــو  مــن  األول  فــي  الســعودية،  والزراعــة 

2020م.

المشــاركة فــي النــدوة االفتراضيــة التــي نّظمتها 
األمانــة العاّمــة لجامعــة الــدول العربية: "التمويل 
فــي  الماليــة  والمؤسســات  المنّظمــات  ودور 
ــا وتأثيرهــا فــي القطاعــات  مواجهــة أزمــة كورون
المنطقــة  فــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
العربيــة"، القاهــرة - جمهوريــة مصــر العربيــة، 20 

2020م. يونيــو 

المشــاركة فــي النــدوة االفتراضيــة "دور وزارات 
األمــن  علــى  المحافظــة  فــي  العربيــة  الزراعــة 
الغذائــي فــي األزمــات"، التــي نّظمتهــا األمانــة 
العــرب  الزراعييــن  المهندســين  التحــاد  العاّمــة 
المملكــة   - الزراعييــن  المهندســين  وجمعيــة 

2020م. يوليــو   6 يــوم  المغربيــة، 
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للجنــة  االفتراضــي  االجتمــاع  فــي  المشــاركة 
التنســيق العليــا للعمــل العربي المشــترك، جامعة 
الــدول العربيــة، القاهــرة - جمهوريــة مصــر العربيــة، 

يــوم 13 يوليــو 2020م.

المشــاركة فــي النــدوة العربيــة االفتراضيــة بشــأن 
العربــي،  الوطــن  فــي  الغذائــي  األمــن  واقــع 
فــي  المســاهمة  التطبيقيــة  "اآلليــات  وبعنــوان 
رفــع مســتوى الوعــي العربــي باألمــن الغذائــي"، 

2020م. أكتوبــر   21 يــوم 

الســنوي  االســتثمار  ملتقــى  فــي  المشــاركة 
االفتراضــي 2020، دبــي - دولــة اإلمارات العربية 

المتحــدة، 20 - 22 أكتوبــر 2020م.

المشــاركة فــي النــدوة االفتراضيــة "االســتثمار 
الزراعــي أثنــاء وبعــد جائحــة كورونــا: كوفيــد- 19"، 
 AIM ضمن فعاليات ملتقى االســتثمار الســنوي

ــر 2020م. 2020، يــوم 22 أكتوب
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المشــاركة فــي منتــدى األعمــال الروســي العربــي 
االفتراضــي "التعــاون فــي مجــال األمــن الغذائــي 
- فــرص للتجــارة واالســتثمارات"، يــوم 18 نوفمبــر 

2020م.

المشــاركة فــي اجتمــاع الجمعيــة العاّمــة الثالثــة 
 IOFS الغذائــي  لألمــن  اإلســالمية  للمنظمــة 

2020م. ديســمبر   3 يــوم  االفتراضــي، 

المشــاركة فــي مؤتمــر دبــي العالمــي الرابع عشــر 
االفتراضــي لســالمة األغذيــة 2020م، يــوم 29 

نوفمبــر 2020م.

بيــن  الهيئــة  برعايــة  شــراكة  اتفاقيــة  توقيــع 
الشــركة العربيــة الســودانية للزراعــة بالنيــل األزرق 
)أقــدي( ومجموعــة محجــوب أوالد، الخرطــوم - 

جمهوريــة الســودان، يــوم 27 ينايــر 2020م.
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الفعاليات:

  تنظيم اللقاء الترويجي للمؤتمر االستثماري التجاري 
في منطقة البحيرات الكبرى اإلفريقية، بالتنسيق 

مع المصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا، 
دبي - دولة اإلمارات العربية المتحدة، يوم 29 فبراير 

2020م.

تنظيم الملتقى االفتراضي لتمويل صغار 
ومتوسطي المزارعين والمنتجين، بمشاركة 

المؤسسات المالية والصناديق ومنظمات التنمية 
الزراعية اإلقليمية والدولية، يوم 24 سبتمبر 

2020م.

تنظيم الحفل السنوي السادس للتميز الوظيفي 
للعاملين في الهيئة، يوم 3 أكتوبر 2020م.

تنظيم ورشة عمل افتراضية بشأن إنشاء صندوق 
القروض الدّوارة لتمويل صغار المزارعين، بمشاركة 
الصناديق والمؤسسات المالية ومنظمات التنمية 

الزراعية اإلقليمية والدولية، يوم 26 نوفمبر 
2020م.
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عقد محاضرة بعنوان السعادة واإليجابية، بمناسبة 
يوم المرأة العالمي - دبي والخرطوم، 8 مارس 

2020م. 

المشاركة بصفة شريك االستثمار الحصري في 
منتدى ومعرض سيال الشرق األوسط 2020م 

االفتراضي، 23-27 نوفمبر 2020م.

تنظيم االحتفال بيوم المرأة العالمي؛ تكريًما 
لمنتسبات الهيئة لجهودهن - دبي والخرطوم، يوم 

8 مارس 2020م. 

عقد وحدات الدبلوم المهني لالبتكار واستشراف 
المستقبل لخبرات متنّوعة من منتسبي الهيئة - 

دبي والخرطوم، يوم 10 مارس 2020م.
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الوضع المالي للهيئة للسنة المنتهية في 
12/31/ 2020م

إجمالي الدخل:

بلــغ اجمالــي الدخــل للســنة المنتهيــة فــي 2020/12/31، نحــو 17.3 مليــون دينــار كويتــي) 57 مليــون دوالر، 
مقارنــًة بنحــو 30.2 مليــون دينــار كويتــي )99.6 مليــون دوالر أمريكــي( للســنة الماليــة 2019. 

ويتكــون الدخــل -بصفــة أساســية -مــن دخــل المحافــظ االســتثمارية وتوزيعــات أربــاح مــن الشــركات والقــروض 
والمصــادر األخــرى.

4.2

1.1

21.4

3.5
4.4

1.3

11

0.6

المحافظ االستثمارية أرباح الشركات القروض مصادر آخرى

شكل )3(: مقارنة مكّونات الدخل للفترة من 2019 – 2020 )مليون دينار كويتي(

20192020
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وفيما يلي تفصيالت مجمل الدخل:

1. الدخل من االستثمارات المالّية:
بلــغ الدخــل مــن االســتثمارات الماليــة كمــا فــي2020/12/31، نحــو 11 مليــون دينــار كويتــي 
)36.3 مليــون دوالر أمريكــي( مقارنــًة بنحــو 21.4 مالييــن دينــار كويتــي )70.6 مليــون دوالر 

أمريكــي( كمــا فــي 2019/12/31.

2. الدخل من توزيعات أرباح الشركات:
بلــغ الدخــل مــن توزيعــات أربــاح الشــركات، للســنة المنتهيــة فــي 2020/12/31، نحــو 1.3 
مليــون دينــار كويتــي )4.3 مليــون دوالر أمريكــي( مقارنــة بنحــو 1.1 مليــون دينــار كويتــي )3.6 

مليــون دوالر أمريكــي(، كمــا فــي 2019/12/31.

3. الدخل من القروض:
بلــغ الدخــل مــن القــروض للســنة المنتهيــة فــي 2020/12/31، نحــو 0.6 مليــون دينــار كويتــي 
)2 مليــون دوالر أمريكــي( مقارنــة بنحــو 3.5 مليــون دينــار كويتــي )11.5 مليــون دوالر أمريكي(، 

كمــا فــي 2019/12/31.

4. الدخل من المصادر األخرى:
بلــغ الدخــل مــن المصــادر األخــرى، كمــا فــي 2020/12/31، نحــو 4.4 مليــون دينــار كويتــي 
)14.5 مليــون دوالر أمريكــي( مقارنــة بنحــو 4.2 مليــون دينــار كويتــي )13.8 مليــون دوالر 

أمريكــي(، كمــا فــي 2019/12/31.

قيمة المحفظة االستثمارّية الموّحدة وتوزيعها لعام 2020م

بلغــت قيمــة المحفظــة االســتثمارية الموحــدة للهيئــة، فــي 2020/12/31 نحــو 152 مليــون دينــار 
كويتــي )501.2 مليــون دوالر أمريكــي( مقارنــة بنحــو 146.4 مليــون دينــار كويتــي )482.8 مليــون 

دوالر أمريكــي(، 

توزيع المحفظة الموحدة 2020

األسهم العالمية

السندات العالمية

%56

%44
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وتتمثل توزيعات المحفظة الموحدة للهيئة بما يلي:

استثمارات األسهم:. 1
بلغت قيمة االستثمارات في األسهم، كما في 2020/12/31، 85.1 مليون دينار كويتي • 

)280.6 مليون دوالر أمريكي( تمثل 56 % من مجمل المحفظة االستثمارية، مقارنة بنحو 83.1 
مليون دينار كويتي )274 مليون دوالر أمريكي(، تمثل 56.8 % من مجمل المحفظة الموحدة، 

كما في نهاية عام 2019.
بلغ الدخل من االستثمارات في األسهم، كما في 2020/12/31، 2.8 مليون دينار كويتي • 

)9.2 مليون دوالر أمريكي( مقارنة بنحو 12.2 مليون دينار كويتي )40.2 مليون دوالر أمريكي(، 
• نهاية عام 2019.

استثمارات السندات:. 2
بلغت قيمة االستثمارات في السندات، كما في 2020/12/31، نحو 66.8 مليون دينار كويتي • 

)220.3 مليون دوالر امريكي( تمثل نحو 44 % من اجمالي المحفظة الموحدة، مقارنة بنحو 
63.2 مليون دينار كويتي )208.4 مليون دوالر أمريكي(، تمثل 43.2 % من إجمالي المحفظة 

الموحدة، كما في نهاية عام 2019.
حققت استثمارات الهيئة في السندات، كما في 2020/12/31م، أرباحا بلغت نحو 8.2 مليون • 

دينار كويتي )27 مليون دوالر أمريكي(، مقارنة بمبلغ 9 مليون دينار كويتي )29.7 مليون دوالر 
أمريكي(، في نهاية عام 2019.

اجمالي اإلنفاق:
بلغ اجمالي اإلنفاق كما في 2020/12/31 نحو 9.8 مليون دينار كويتي )32.3 مليون 

دوالر أمريكي(، مقارنة بنحو 21.4 مليون دينار كويتي )70.6 مليون دوالر أمريكي(، كما في 
.2019/12/31

نتائج األداء المالي:
بلغ صافي الربح للسنة المنتهية في 2020/12/31 نحو مبلغ 7.5 مليون دينار كويتي )24.7 

مليون دوالر أمريكي( مقارنة بنحو 8.8 مليون دينار كويتي )29 مليون دوالر أمريكي(، كما في 
 .2019/12/31

 المركز المالي:
1. الموجودات:

بلغ صافي موجودات الهيئة كما في 2020/12/31 نحو 318.1 مليون دينار كويتي )1.05 
مليار دوالر أمريكي( مقارنة بنحو 308.1 مليون دينار كويتي )1.02 مليار دوالر أمريكي( كما 

في 2019/12/31.
2. المطلوبات:

بلغ اجمالي قيمة المطلوبات كما في 2020/12/31 نحو 16.5 مليون دينار كويتي )54.4 
مليون دوالر أمريكي( مقارنة بنحو 15.4 مليون دينار كويتي )50.8 مليون دوالر أمريكي(، 

كما في 2019/12/31.

حقوق المساهمين:
بلغ اجمالي حقوق المساهمين التي تمثل رأس المال المدفوع واالحتياطات كما في 

2020/12/31 نحو 301.6 مليون دينار كويتي )994.6 مليون دوالر أمريكي( مقارنة بمبلغ 
292.7مليون دينار كويتي )965.2 مليون دوالر أمريكي(، كما في 2019/12/31.

اجمالي توزيعات األرباح على الدول األعضاء:
سددت الهيئة أرباحًا للدول األعضاء بلغ مجملها نحو 152.4 مليون دينار كويتي )502.6 
مليون دوالر أمريكي(، تمثل نحو 69 % من رأس المال المدفوع، كما في 2020/12/31.
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البيانات المالّية 
للهيئة وتقرير 

المراجع الخارجي
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