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

شــهد االقتصــاد العالمــي مؤخــرًا أزمــة اقتصاديــة حــادة نتيجــة لتداعيــات أزمــة فيــروس كورونــا التــي ســببت أضــرارًا بالغــة 
للنشــاط االقتصــادي فــي الــدول المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء، مــن جانبهــا تســعى الهيئــة العربيــة جاهــدة فــي المرحلــة 
الحاليــة لوضــع اســتراتيجية لالبتــكار الزراعــي والتــي ســتبنى علــى دراســات وأبحــاث مجديــة وســيكون أساســها االعتمــاد علــى 

االبتــكار والبحــث والتطويــر فــي جميــع جوانــب القطــاع الزراعــي واالنتــاج الغذائــي لتعزيــز األمــن الغذائــي. 

وفــي مجــال االســتثمارات حققــت شــركات الهيئــة نجاحــات وإنجــازات منهــا علــى ســبيل الذكــر وليــس الحصــر تبــرز شــركة روابــي 
اإلمــارات إحــدى شــركات الهيئــة التــي تســاهم فــي تطبيــق اســتراتيجية دولــة اإلمــارات للطاقــة 2050 التــي تعتبــر أول خطــة 
موحــدة للطاقــة تــوازن بيــن جانبــي اإلنتــاج واالســتهالك وااللتزامــات البيئيــة العالميــة وقــد قامــت الشــركة بتنفيــذ مشــروع 
إلنتــاج الطاقــة مــن مخلفــات األبقــار أو مــا يعــرف مشــروع البيــو غــاز ممــا يخفــف بنســبة عاليــة مــن انبعاثــات الروائــح المزعجــة 

ويســاهم فــي تخفيــض تكلفــة اســتهالك الطاقــة باإلضافــة إلــى إنتــاج األســمدة.  

وفــي مجــال تنميــة المــرأة الريفيــة للموســم 2020 – 2021  مولــت  الهيئــة عــدد 127 مــن المزارعــات تحــت تنظيــم رائــدات 
أقــدي لإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي بواليــة النيــل األزرق - منطقــة أقــدي للموســم الزراعــي 2021 –2022، وذلــك لزراعــة 
محصــول القطــن فــي مســاحة 900 فــدان ومحصــول الــذرة الرفيعــة فــي مســاحة  2600 فــدان وقــد حققــت المســاحة  
إنتاجيــة عاليــة بلغــت نحــو 600 طــن  مــن محصــول الــذرة الرفيعــة و نحــو 2774 قنطــار مــن محصــول  القطــن وكان للنجــاح 
ــة بنســبة 100% وتحقيقهــن  ــة العربي ــة اتجــاه الهيئ ــن التزاماتهــن المادي ــي أوفي بعــد  اقتصــادي واجتماعــي للمزارعــات الالت

عوائــد تعــود عليهــن بمبالــغ ماليــة مجزيــة.

وحرصًا من الهيئة العربية على تعزيز عالقات التعـاون والتكامـل بينها وبين المنظمــات والشــركات والمؤسسـات اإلقليمية 
والدوليــة لتعزيــز األمــن الغذائـــي العربــي والمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، وقعت الهيئــة العربية مذكرة 
تفاهــم إطاريــة مــع االتحــاد العربــي لألســمدة بهــدف وضــع إطــار عــام لبــدء التعــاون بيــن الطرفيــن فــي المجــاالت المرتبطــة 

بأنشــطتهما المشتركة. 

نسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى ما نصبو إليه تعزيزا لألمن الغذائي العربي.
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راعي ة لالستثمار واإلنماء الزِّ االجتماع الخامس واألربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربيَّ

أوصــى مجلــس اإلدارة بموجــب قــراره رقــم )17( لعــام 2021 لمجلــس المســاهمين 
باتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالتوصيــات الــواردة فــي جدول أعمــال االجتماع الخامس 
واألربعين لمجلس مساهمي الهيئة بالتمرير مراعاًة لإلجراءات االحترازية المعمول 

بهــا لوقــف انتشــار فيــروس كورونا.

 تنفيــذا لذلــك، قامــت إدارة الهيئــة بإرســال توصيــات مجلــس اإلدارة لممثلــي الــدول 
األعضــاء فــي الهيئــة ومســودة القــرارات والوثائــق المتضمنــة لجــدول األعمــال مثل 
التقريــر الســنوي وتقريــر مدقــق الحســابات، وتمــت الموافقــة علــى تلــك التوصيــات 
والقــرارات مــن قبــل أعضــاء مجلــس المســاهمين، وتــم اعتمادهــا مــن قبــل معالــي 
ــر الديمقراطيــة  ــة الجزائ ــر الماليــة بجمهوري األســتاذ / أيمــن بــن عبــد الرحمــان – وزي

الشــعبية – رئيــس مجلــس مســاهمي الهيئــة فــي دورتــه الخامســة واألربعيــن.

ومــن أهــم القــرارات التــي صــدرت عــن هــذه الــدورة القــرارات المتعلقــة بالموافقــة 
علــى برنامــج العمليــات االســتثمارية للهيئــة للعــام 2021 بمبلــغ )9.1( مليــون دينــار 
كويتــي والتصديــق علــى التقريــر الســنوي للهيئــة وإجــازة الحســابات الختاميــة لعــام 
2020 وتخصيــص نســبة 10% مــن صافــي أربــاح الهيئــة للعام 2020 لدعم الشــعب 
الفلســطيني، والموافقــة علــى تعييــن مدققيــن لحســابات الهيئــة لعــام 2021، 
وتســمية ممثــل المملكــة المغربيــة فــي مجلــس المســاهمين رئيســًا للمجلــس 

للــدورة الســنوية السادســة واألربعيــن وتســمية ممثــل مملكــة البحريــن نائبــًا لــه.
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اجتماعات مجلس إدارة الهيئة

عقــد مجلــس إدارة الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي اجتماعيــن خــالل الفتــرة مــن مــارس وحتــى يونيــو 
2021، ناقــش خاللهــا عــددًا مــن الموضوعــات المهمــة المتعلقــة باالســتثمارات والمشــاريع الزراعيــة والجوانــب اإلداريــة، 
وأصــدر عــددا مــن القــرارات تتعلــق أساســا بمتابعــة أوضــاع بعــض الشــركات، واعتمــاد محضــر وتوصيــات لجنــة االســتثمارات 
الماليــة فــي اجتماعهــا الثانــي لعــام 2021، واألخــذ علمــا بــأداء محفظــة التمويــل والقــروض وبالوضــع المالــي للهيئــة فــي 
الفتــرة المنتهيــة 31 مــارس 2021، واعتمــد المجلــس كذلــك محضــر وتوصيــات اجتمــاع لجنــة التدقيــق والمخاطــر الثانــي 
لعــام 2021، كمــا اطلــع المجلــس علــى عــرض عــن الهويــة المؤسســية المحدثــة للهيئــة وبوابــة المعرفــة االلكترونيــة 

وأشــاد بالجهــود التــي تبذلهــا الهيئــة فــي مجــال تطويــر أعمالهــا. 

https://www.aaaid.org/عن-الهيئة/مجلس-المساهمين-مجلس-الإدارة
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 إشادة الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي بمبادرتي سمو ولي عهد المملكة
    ”العربية السعودية ” السعودية الخضراء “و” الشرق األوسط األخضر

تشــيد الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي، وتثمــن عاليــًا   
و  الخضــراء“  ”الســعودية  الســعودية:  العربيــة  المملكــة  مبادرتــي 
”الشــرق األوســط األخضــر“ التــي أعلــن عنهمــا صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود ولــي العهــد نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع، واللتــان تهدفــان إلــى الشــراكة مــع 
دول الشــرق األوســط لزراعــة 40 مليــار شــجرة إضافيــة فــي المنطقــة، بمــا 
يســهم فــي اســتعادة مســاحة تعــادل 200 مليــون هكتــار مــن األراضــي 

.%2.5 المتدهــورة وتخفيــض معــدالت الكربــون العالميــة بنحــو 

المســؤولية  عــن  تعبــران  المبادرتيــن  هاتيــن  أن  تؤكــد  العربيــة  الهيئــة  إن 
االستشــرافية العاليــة لــدى قيــادة المملكــة، حيــث إن مبــادرة ”الســعودية 
الخضــراء“ ســتعمل علــى تقليــل االنبعاثــات الكربونيــة بأكثــر مــن 4% مــن 
المتجــددة  الطاقــة  مشــاريع  خــالل  مــن  وذلــك  العالميــة،  المســاهمات 
التــي ســتوفر 50% مــن إنتــاج الكهربــاء داخــل المملكــة بحلــول عــام 2030، 
النظيفــة  الهيدروكربونيــة  التقنيــات  مجــال  فــي  إلــى مشــاريع  باإلضافــة 
التــي ســتقلل أكثــر مــن 130 مليــون طــن مــن االنبعاثــات الكربونيــة، إضافــة 
إلــى رفــع نســبة تحويــل النفايــات عــن المــرادم الــى 94%.  باإلضافــة الــى 
ــزًا للجهــود البيئيــة القائمــة فــي المملكــة  أن هاتيــن المبادرتيــن تأتيــان تعزي
ــة 2030، وكذلــك  العربيــة الســعودية خــالل الســنوات الســابقة وفــق رؤي

انطالقــًا مــن دور المملكــة الريــادي تجــاه القضايــا الدوليــة المشــتركة.
كمــا صــّرح ســعادة األســتاذ/محمد بــن عبيــد المزروعــي -رئيــس الهيئــة 
ورئيــس مجلــس االدارة: ”أن الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعي 
تلعــب دورًا هامــًا ومكمــال لهاتيــن المبادرتيــن كمؤسســة عربيــة مشــتركة، 

تصــل خبرتهــا ألكثــر مــن 42 عامــا فــي مجــال االســتثمار والتنميــة الزراعيــة 
ــا. حيــث تبلــغ عدد الشــركات والمشــروعات  وتســاهم فيهــا )21( بلــًدا عربيًّ
التــي تســاهم فيهــا الهيئــة 55 شــركة ومشــروع حتــى نهايــة عــام 2020. 
وتهدف الهيئة العربية إلى المســاهمة في تحقيق األمن الغذائي العربي 
باالســتفادة مــن المــوارد الزراعيــة المتاحة فــي الدول العربية، وقد تضمنت 
اســتراتيجية الهيئــة للفتــرة 2021 – 2025 زيــادة اإلنتــاج الزراعــي العربــي 
الزراعــي  المجــال  الذكيــة فــي  التقانــات والتطبيقــات  واســتخدام أفضــل 

وتقديــم التمويــل لصغــار المنتجيــن فــي الــدول العربيــة.

إن المبادرتــان تصبــان فــي تحقيــق أهــداف الهيئــة العربيــة الراميــة الــى توفيــر 
المــواد الغذائيــة فــي الــدول العربيــة، والتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية للتغييــر 
المناخــي. كمــا إن المبادرتــان تعبــران بوضــوح عــن الــدور الريــادي للمملكــة 
العربيــة الســعودية فــي التعامــل مــع القضايــا العالميــة الُملحــة، والتــي فــي 
ــر المناخــي والتصحــر وحمايــة البيئــة عبــر خفــض  مقدمتهــا مكافحــة التغيُّ
االنبعاثــات الكربونيــة وتبنيهــا للُخطــط الزراعيــة لزراعــة اكثر مــن 10” مليارات 
شــجرة داخــل المملكــة، و”40“ مليــار شــجرة فــي منطقــة الشــرق األوســط 
بالتعــاون مــع الــدول العربيــة، وذلــك خــالل العقــود القادمــة، وهــذا  ُيعــد 
أكبــر برنامــج وغيــر مســبوق إلعــادة التشــجير فــي العالــم ممــا ســوف يكــون 
لــه حجــم هائــل مــن اآلثــار اإليجابيــة علــى كافــة القطاعــات ممــا يمتــد الــى 

بقيــة دول العالــم “

https://youtu.be/c-rceEhvGp8
https://youtu.be/c-rceEhvGp8
https://youtu.be/c-rceEhvGp8
https://www.aaaid.org/عن-الهيئة/
https://www.aaaid.org/عن-الهيئة/أداؤنا-المالي
https://www.aaaid.org/عن-الهيئة/أداؤنا-المالي
https://www.aaaid.org/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7/
https://www.aaaid.org/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7/
https://www.aaaid.org/عن-الهيئة/استراتيجية-الهيئة-2019-2023
https://www.aaaid.org/عن-الهيئة/استراتيجية-الهيئة-2019-2023
https://www.aaaid.org/عن-الهيئة/استراتيجية-الهيئة-2019-2023
https://www.aaaid.org/خدماتنا/برنامج-القروض-الدوارة-وصندوق-الأمانة
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 إشادة الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعي بمبادرة دولة االمارات لالبتكار الزراعي
من أجل المناخ

أشــادت الهيئــة العربيــة لالســتثمار واالنمــاء الزراعــي بمبــادرة دولــة االمارات 
العربيــة المتحــدة التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــوزراء حاكــم دبــي خــالل  ــة رئيــس مجلــس ال ــوم، نائــب رئيــس الدول آل مكت
قمــة القــادة التــي ُعقــدت عــن ُبعــد حــول تغيــر المنــاخ والتــي اســتضافتها 
ابريــل   23 الموافــق  الجمعــة  يــوم  المتحــدة األمريكيــة وذلــك  الواليــات 
2021. والتــي هدفــت إلــى دعــم البحــث والتطويــر واالبتــكار فــي القطــاع 
الزراعــي وأنظمــة الغــذاء علــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة مــن أجــل 

الحــد مــن تداعيــات تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه. 

وقــد صــّرح  ســعادة األســتاذ/ محمــد بــن عبيــد المزروعي-رئيــس الهيئــة 
العربيــة لالســتثمار واالنمــاء الزراعــي عــن اعتــزازه البالــغ بمبــادرة صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم بشــأن  االبتــكار الزراعــي مــن 
أجــل المنــاخ، وأكــد ســعادته أن الهيئــة العربيــة تثمــن عاليــًا المبــادرة وتؤكــد 
مســاندتها ودعمهــا لتحقيــق األهــداف التــي تســعى إليهــا مبــادرة ســموه 
والتــي أعلــن االنضمــام اليهــا وتأييدهــا عــدد مــن الــدول المتقدمــة مثــل 
، مبينــا أن  المتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا والدانمــارك وغيرهــا  الواليــات 
الهيئــة العربيــة هــي المؤسســة الماليــة العربيــة المشــتركة الوحيــدة التــي 
تعمــل فــي مجــال االســتثمار واالنمــاء الزراعــي منــذ 44 عامًا وتعمل بشــكل 
مباشــر فــي األريــاف مــع صغــار المزارعيــن والمنتجيــن فــي الــدول العربيــة 
وذلــك إيماًنــا منهــا بــأن اثــار تغيــر المنــاخ مدمــرة لكوكــب االرض بأكملــه 

ولكــن غالبــا مــا يكــون مدمــرا أكثــر لســكان الريــف  فــي الــدول العربيــة . 

اإلنتــاج  فــي  زيــادة  للمزارعيــن  الحديثــة  التقانــات  اســتخدام  أدى  وقــد 
واالنتاجيــة وظهــر ذلــك مــن خــالل تغييــر نمــط الزراعــة مــن التقليــدي إلــى 
الحديــث والقــدرة علــى توظيــف المــوارد المتعلقــة بالقطــاع الزراعــي مثــل 
االراضــي والميــاه وغيرهــا بشــكل أمثــل واســتخدام التقنيــات الحديثــة لدعم 
المزارعيــن وتعزيــز قدراتهــم وامكانياتهــم وبالتالــي اتســاع رقعــة االراضــي 
الصالحــة للزراعــة وزيــادة االنتــاج كمــًا ونوعــًا حيــث تــم ذلــك بشــكل ممنهــج 
ووفــق خطــط وبرامــج تمويــل مدروســة. وتســعى الهيئــة  فــي المرحلــة 
الحاليــة لوضــع  اســتراتيجية لالبتــكار الزراعــي والتــي ســتبنى علــى دراســات 
وابحاث واستلهامًا من مبادرة دولة اإلمارات من خالل التعاون والتنسيق 
مــع القطــاع العــام والخــاص فــي ذات المجــال وســيكون أساســها االعتمــاد 
على االبتكار  والبحث والتطوير في جميع جوانب القطاع الزراعي واالنتاج 
الغذائــي وتزامنــا مــع ذلــك ســيتم  التوســع فــي تبنــي  التقنيــات الحديثة و 
الممارســات المبتكرة  في مشــاريع الهيئة وبرامجها االســتثمارية  كونها 
تســاهم فــي 55 شــركة ومشــروع زراعــي موزعــة فــي مختلــف ارجــاء 
الوطــن العربــي ، مــع تطلعهــا لزيــادة مشــاريعها وبرامجهــا فــي بقيــة الــدول 
العربيــة مســتهدفة المزيــد مــن التنــوع الجغرافــي والقطاعي تمهيــدًا لتعزيز 
وتحقيــق أألمــن الغذائــي العربــي بالتعــاون مــع الــدول العربيــة علــى وجــه 
الخصــوص والــدول والمنظمــات الدوليــة للوصــول إلــى الغايــات المبتغــاة 

لتحقيــق الســعادة والرفاهيــة للشــعوب العربيــة والعالميــة. 

https://www.aaaid.org/الابتكار/
https://www.aaaid.org/الابتكار/
https://www.aaaid.org/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7/
https://www.aaaid.org/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7/
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الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعي واالتحاد العربي لألسمدة
يوقعان مذكرة تفاهم إطارية

تحــرص الهيئــة العربيــة علــى تعزيــز عالقــات التعـــاون والتكامـــل بينهــا وبيــن 
المنظمــــات والشــــركات والمؤسســـات اإلقليميــة والدوليــة لتعزيــز األمــن 
الغذائـــي العربــي والمســاهمة فــي تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة.

وفــي هــذا اإلطــار وقعــت الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي 
مذكرة تفاهم إطارية مع االتحاد العربي لألســمدة يوم 6 أبريل 2021 
وذلــك خــالل اليــوم األول مــن فعاليــة المؤتمــر العالمــي الســنوي الســابع 
والعشــرون لألســمدة والــذي اقيــم فــي شــرم الشــيخ -جمهوريــة مصــر 
ــل الهيئــة ســعادة األســتاذ/محمد بــن عبيــد المزروعــي- العربيــة، وقــد مّث
رئيــس الهيئــة العربيــة، بينمــا مّثــل االتحــاد العربــي لألســمدة ســعادة/د.

شــريف الجبلى-ممثــل الصناعــة المصريــة فــي مجلــس إدارة االتحاد، وعضو 
مجلــس النــواب المصــري. كمــا شــهد التوقيــع كل مــن معالــي/ د. نيفيــن 
فــودة  اللواء/خالــد  وســعادة  المصريــة  والصناعــة  التجــارة  جامع-وزيــرة 
-محافــظ جنــوب ســيناء وســعادة المهنــدس/ رائــد الصعوب-االميــن العــام 

لالتحــاد العربــي لألســمدة.

هدفــت المذكــرة إلــى وضــع إطــار عــام لبــدء التعــاون بيــن الطرفيــن فــي 
بأنشــطتهما المشــتركة. المرتبطــة  المجــاالت 

وسيســعى الطرفــان مــن خــالل توقيــع المذكــرة إلــى التعــاون فــي عــرض 
الــدول  فــي  بتصنيــع األســمدة  المتعلقــة  الفــرص االســتثمارية  ودراســة 
ــة والتــي تتوافــق مــع الخطــط االســتراتيجية للطرفيــن وخاصــة فــي  العربي
 )Blinding( مجــال المشــاريع المتعلقــة باألســمدة المتخصصــة والمركبــة

وصناعاتهــا المختلفــة باإلضافــة الــى مشــاركة خبــراء ومســؤولي الطرفــان 
فــي الفعاليــات المتعلقــة بتصنيــع واســتعمال األســمدة في الــدول العربية 
والمشــاركة فــي إعــداد وتقييــم دراســات الجــدوى المختلفــة ذات العالقــة. 
فــي  للطرفيــن  واألجانــب  المحلييــن  الخبــراء  قائمــة  تبــادل  الــى  إضافــة 
مجــاالت التعــاون والترويــج للفــرص والمشــروعات االســتثمارية المشــتركة 
والتعــاون فــي مجــال االستشــارات واإلرشــادات والتدريــب وتبــادل العــون 
الفنــي االســتراتيجي واالستشــاري فــي جميــع مراحــل تنفيــذ المشــروعات 
الــى جانــب التعــاون فــي المشــاريع النوعيــة الزراعيــة لترشــيد اســتهالك 

ــة فــي الزراعــات الحديثــة ومجاالتهــا. ــات الحديث االســمدة ونشــر التقني

وقــد صــرح ســعادة األســتاذ / محمــد بــن عبيــد المزروعي-رئيــس الهيئــة 
العربيــة أن توقيــع مذكــرة التفاهــم يمثــل تعزيــزا للــدور الفاعــل الــذي تلعبــه 
كل مــن الهيئــة العربيــة واالتحــاد العربــي لألســمدة للمســاهمة فــي تحقيق 
االمــن الغذائــي وزيــادة التبــادل التجــاري فــي المنتجــات الزراعيــة فــي الوطن 
العربــي، موضحــا أن للهيئــة دورا هامــا كمؤسســة ماليــة عربيــة تصــل خبرتهــا 
ألكثــر مــن 42 عامــا فــي مجــال االســتثمار والتنميــة الزراعيــة وتســاهم فيهــا 
ــا وان عــدد الشــركات والمشــروعات التــي تســاهم فيهــا 55  21 بلــدا عربي

شــركة ومشــروعا حتــى نهايــة عــام 2020

https://youtu.be/PUDBtbZt8P8
https://youtu.be/PUDBtbZt8P8
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 معالي وزيرة الخارجية بجمهورية السودان تثمن جهود الهيئة العربية ومساهمتها
في تحقيق األمن الغذائي

فــي لقــاء جمــع بيــن ســعادة األســتاذ/محمد بــن عبيــد المزروعي-رئيــس 
الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعي ومعالي الدكتورة/مريم الصادق 
ــرة الخارجيــة بجمهوريــة الســودان يــوم األربعــاء الموافــق 14  المهدي-وزي

ابريــل 2021 دبي-دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة.

حيــث شــكر  ســعادة رئيــس الهيئــة معالــي وزيــرة الخارجيــة علــى هــذا اللقــاء، 
وقــدم التهنئــة لمعاليهــا بمناســبة شــهر رمضــان المبــارك وبمناســبة توليهــا 
ــا لهــا التوفيــق والســداد، وقــد تضمــن اللقــاء  مهــام وزارة الخارجيــة متمني
الســودان  فــي  واســتثماراتها  العربيــة  الهيئــة  وأنشــطة  ببرامــج  التعريــف 
طيلــة 44 عامــًا التــي اســتطاعت مــن خاللهــا تحقيــق نجاحــات كبيــره فــي 
مجــال تعزيــز االمــن الغذائــي فــي الســودان ، فقــد اســتطاعت مســاهمات 
ــاج الســكر و %17  ــاج البــذور  و 52% مــن انت الهيئــة تغطيــة 75% مــن انت
مــن انتــاج الزيــوت النباتيــة و 7% مــن انتــاج لحــوم الدواجــن وغيرهــا مــن 
المنتجــات الغذائيــة األساســية باإلضافــة الــى تنفيــذ العديــد مــن برامــج 
الهيئــة التنمويــة لصالــح صغــار المزارعيــن والمســؤولية المجتمعيــة  
المســاحات  ارتفعــت  حيــث  المــرأة  وخاصــًة  الريفيــة  المناطــق  لســكان 
المزروعــة الــى اكثــر مــن 69.4 الــف فــدان. كمــا بيــن ســعادته أن الهيئــة 
العربيــة مســتمرة فــي ســعيها لتحقيــق تنميــة مســتدامة فــي المجتمعــات 
الريفيــة  مشــيرا إلــى تجربــة الهيئــة فــي كل مــن مشــروع الجزيــرة وواليــة 
جنــوب كردفــان ودارفــور وموضحــا ان الهيئــة العربيــة تتطلــع الــى توســيع 
قاعــدة المســتفيدين  الذيــن وصــل عددهــم بنهايــة عــام 2020 الــى 148 
ألــف مســتفيد مــن تلــك البرامــج التــي يتطلــع  إلــى مضاعفتهــا  بســبب 
النجاحــات التــي حققتهــا لتشــمل جميــع  واليــات الســودان مشــيدا بالرعايــة 

واالهتمــام الــذي تتلقــاه مشــاريع الهيئــة بدولــة المقــر  ومتطلعــا إلــى مزيدا 
مــن التعــاون والمســاندة حتــى تتمكــن الهيئــة مــن تحقيــق رســالتها فــي 

ــز  األمــن الغذائــي. تعزي

اللقــاء  الهيئــة علــى  رئيــس  الوزيــرة ســعادة  مــن جانبهــا شــكرت معالــي 
مثمنــة الــدور الــذي قامــت وتقــوم بــه الهيئــة العربيــة وشــركاتها، وأكــدت 
التــي  والمعوقــات  العقبــات  كافــة  لتذليــل  وســعيها  للهيئــة  مســاندتها 
تواجــه اســتثمارات الهيئــة فــي الســودان باعتبارهــا مــن الــدول المؤسســة 
باإلضافــة الــى كونهــا مــن الــدول الخمــس الدائمــة العضويــة فــي مجلــس 

اإلدارة عــالوة علــى أنهــا دولــة المقــر.

https://www.aaaid.org/خدماتنا/برنامج-القروض-الدوارة-وصندوق-الأمانة
https://www.aaaid.org/خدماتنا/برنامج-القروض-الدوارة-وصندوق-الأمانة
https://www.aaaid.org/خدماتنا/برنامج-القروض-الدوارة-وصندوق-الأمانة
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الشركة العربية السودانية للزراعة 
بالنيل األزرق / أقدي

جمهورية السودان

تم تأسيس الشركة في عام 1982، ويقع مشروعها الزراعي بمنطقة 	 
أقــدي بواليــة النيــل األزرق علــى بعــد 570 كلــم جنــوب الخرطــوم، فــي 
ــح للزراعــة منهــا نحــو 160 ألــف فــدان،  مســاحة 219 ألــف فــدان الصال
ويســاهم في رأســمالها كل من الهيئة العربية بنســبة 85.3% وحكومة 

الســودان بنســبة %14.7.

تعتبــر الشــركة العربيــة الســودانية للزراعــة بالنيــل األزرق إحــدى الشــركات 	 
الكبــرى والرائــدة فــي قطــاع الزراعــة بــدون حــرث إلنتــاج اهــم المحاصيــل 
االســتراتيجية فــي القطــاع المطــري فــي الســودان حيــث تعتبــر الشــركة 

اول مــن ادخــل نظــام الزراعــة بــدون حــرث الــى الســودان.

قامت الشــركة في الموســم الزراعي )2019 / 2020( بزراعة مســاحات 	 
بنظــام  البطيــخ  وحــب  السمســم  الــذرة،  القطــن،  بمحاصيــل  مقــدرة 
الشــراكات مــع عــدد مــن المســتثمرين المحلييــن، وقــد حقــق الموســم 
نتائــج جيــدة ومــن المتوقــع أن يبلــغ صافــي األربــاح نحــو 500 ألــف دوالر 

أمريكــي.

اســتهدفت الشــركة فــي هــذا الموســم )2020 / 2021( زراعــة مســاحة 	 
كبيــرة بنظــام الشــراكات، وتقــدر صافــي األربــاح المتوقعــة مــن الموســم 

الحالــي بنحــو 1.5 مليــون دوالر أمريكــي.

https://www.aaaid.org/companies/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84/
https://www.aaaid.org/companies/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84/
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تأسســت الشــركة فــي عــام 2007 وبلــغ رأســمالها 46 مليــون دوالر 	 
الدوائيــة  للصناعــات  العربيــة  الشــركة  مــن  فيــه كل  تســاهم  أمريكــي، 
والمســتلزمات الطبيـــة )أكديما( بنســبة 40% والهيئة العربية لالســتثمار 
ــة للصناعــات )أيــك(  واإلنمــاء الزراعــي بنســب 29.92% والشــركة العربي
بنســبة 17.58% ومصــرف التنميــة الصناعيــة بنســبة 7.17% والهيئــة 
العامــة لإلمــدادات البيطريــة بنســبة 3.44% وحكومــة واليــة جنــوب 

دارفــور بنســبة %1.89. 

يقــع مشــروع الشــركة فــي منطقــة ســوبا بواليــة الخرطــوم على مســاحة 	 
ــر مربــع، بــدأت الشــركة نشــاطها التجــاري فــي الربــع الثانــي  12,989 مت

مــن العــام 2019.

تســتهدف الشــركة إنتــاج وتصنيــع وتســويق األدويــة البشــرية والبيطريــة 	 
مــن خــالل 3 خطــوط إنتاجيــة:

خط قنينة )حقن( 900,000 لتر/السنة.. 1
خط السائل الفموي 1,800,000 لتر/السنة.. 2
خط المساحيق واألقراص 180,000 كيلوجرام/السنة.. 3

خــالل عــام 2017 تمــت إضافــة نشــاط تصنيــع األدويــة البشــرية ألهــداف 	 
الشركة.

الشركة العربية لألدوية المحدودة

جمهورية السودان

حصلــت الشــركة علــى موافقــة مــن وزارة التجــارة بغــرض االســتيراد للتوســع فــي 	 
نشــاط الشــركة بإنتــاج وتوزيــع األدويــة البشــرية والعمــل جــاري إلدخــال التجهيزات 
والمعــدات الخاصــة بتصنيــع األدويــة البشــرية بالمصنــع. وجــاري تســجيل عــدد 7 

مســتحضرات لألدويــة البشــرية.

تعمل الشــركة للحصول على شــهادة مطابقة مصنع الشــركة لمبادئ ممارســة 	 
التصنيــع الجيــد، ومــن المتوقــع الحصــول علــى الشــهادة الرســمية مــن الجهــات 
المختصــة فــي القريــب، ممــا ســيدعم نشــاط الشــركة ويمكنهــا مــن التصديــر 

لألســواق المجــاورة.

https://www.aaaid.org/companies/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d8%a9/
https://www.aaaid.org/companies/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d8%a9/
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تأسســت الشــركة فــي العــام 2015 باســم الباقيــر للحــوم الحمــراء 	 
فــي جمهوريــة الســودان وتــم تســجيلها كاســم عمــل.

بلــغ رأس المــال المقتــرح نحــو 38.59 مليــون دوالر أمريكــي كمــا بلــغ 	 
مليــون دوالر   118.85 نحــو  للمشــروع  االســتثمارية  التكلفــة  إجمالــي 

أمريكــي.

تهــدف الشــركة إلــى تغطيــة الفجــوة الغذائيــة للحــوم الحمــراء في الدول 	 
العربية من خالل إقامة مشــروع متكامل إلنتاج وتســمين وجزر وتصنيع 
وتســويق وتصديــر اللحــوم الحمــراء )حيوانــات حيــة، مقطعــات لحــوم 
بنوعيــة وبمواصفــات عالميــة وبطاقــة تصميميــة  لحــوم(  ومصنعــات 

ســنوية مقترحــة علــى النحــو التالــي:

500 ألف رأس من األغنام للهدى وللصادر الحي.. 1
تسمين 150 ألف رأس من الضأن وتجهيزها للسوق المحلي والصادر.. 2
تسمين 45 ألف رأس من األبقار وتجهيزها للصادر.. 3
تخصيص 15 ألف رأس من األبقار لتصنيع اللحوم.. 4

فــي العــام 2020 تــم تســجيل الشــركة لــدى مســجل عــام الشــركات 	 
الحيوانــي.  لإلنتــاج  الســرحة  باســم  كشــركة 

قامــت الشــركة بتنفيــذ )6( دورات تســمين فــي الفتــرة 2020-2017 	 
5357 رأس. بعــدد 

تــم شــراء مصنــع لألعــالف ومولــدات الكهربــاء والموازيــن الرقميــة والســيارات 	 
الالزمــة للتشــغيل وجــاري تأهيــل وحــدة المــوالس.

تــم الحصــول علــى قطعــة أرض بمســاحة 150 فــدان إلقامــة المجــزر، وجــاري 	 
اســتكمال إجــراءات تخصيــص 5 ألــف فــدان بغــرب أم درمــان إلقامــة مشــروع 

األعــالف كمــا تــم توصيــل الكهربــاء لحظائــر التســمين. 

الخــواص 	  المســتثمرين  أحــد  اتفاقيــة شــراكة تشــغيلية مــع  التوقيــع علــى  تــم 
تقــوم الهيئــة بموجبهــا بالمســاهمة ب 95% مــن رأس مــال الشــراكة ويســاهم 
المســتثمر بنســبة 5% مــن رأس المــال تبلــغ التكلفــة االســتثمارية لهــذه الشــراكة 
ــة مليــون  4 مليــون دوالر يتــم تمويلهــا بمبلــغ مليــون دوالر كمســاهمات وثالث
دوالر قروض عن طريق الصندوق االســتثماري المنشــأ لهذا الغرض كما يتوقع 
تحقيــق تدفقــات ماليــة موجبــة منــذ العــام األول بمعــدل عائــد داخلــي بنســبة 

66.7% وفتــرة اســترداد بنحــو 2.37 ســنة.

تم تأسيس صندوق استثماري مغلق برأس مال مستهدف مليار جنيه سوداني 	 
لتمويل إنتاج وتسويق اللحوم بإدارة بنك استثماري محلى متخصص. 

شركة السرحة لإلنتاج الحيواني

جمهورية السودان

https://www.aaaid.org/companies/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1%d8%ad%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d8%a9/
https://www.aaaid.org/companies/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1%d8%ad%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d8%a9/
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ــال 	  ــغ 47 مليــون ري ــرأس مــال يبل تأسســت الشــركة فــي عــام 1986 ب
قطــري )يعــادل نحــو 12.9 مليــون دوالر أمريكــي( مناصفــة بيــن الهيئــة 

وشــركة حصــاد الغذائيــة.

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج محاصيل الخضر وشتول الزينة والشتالت 	 
وتقديــم  الزجاجيــة  البيــوت  وتركيــب  الخضــرة  والدائمــة  الموســمية 
الخدمــات الزراعيــة للغيــر، وتهــدف الشــركة لمقابلــة الطلــب المحلــي 

المتنامــي علــى حاصــالت الخضــر وشــتول الزينــة بمختلــف أنواعهــا.

تتمثل طاقات الشركة في انتاج حاصالت الخضر بنحو 4 ألف طن/سنة، 	 
ــاج الشــتول الموســمية والدائمــة بنحــو 6 مليــون شــتلة. باإلضافــة  وإنت

إلمكانــات الشــركة فــي تقديــم مختلــف أنــواع الخدمــات الزراعيــة.

تطبــق الشــركة تقنيــات زراعيــة متطــورة في اإلنتــاج وتمتلك خبرة طويلة 	 
فــي المجــال الزراعــي باإلضافــة إلــى مقــدرة الشــركة علــى تنويــع اإلنتــاج 

ووجــود أســواق وطلــب علــى منتجاتهــا.

الشركة العربية القطرية لإلنتاج 
الزراعي )قطفة(

دولة قطر

https://www.aaaid.org/companies/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7/
https://www.aaaid.org/companies/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7/
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تأسســت الشــركة عــام 1996 فــي مدينــة حمــاة علــى بعــد 250 كلــم 	 
جنــوب دمشــق، وبــدأت اإلنتــاج التجــاري فــي نوفمبــر 2001.

تعتبــر الشــركة األهليــة مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال صناعــة الزيــوت 	 
النباتيــة والســمون فــي الجمهوريــة الســورية، حيــث تهــدف إلــى إنتــاج 
الســمن النباتــي والزيــوت النباتيــة بطاقــة تصميميــة 50 ألــف طــن/ الســنة.

يبلغ رأس مال الشركة نحو 1.5 مليار ليرة سورية )تعادل نحو 30 مليون 	 
دوالر أمريكــي(، تســاهم فيــه الهيئــة بنســبة 40% بجانــب مســاهمون 

خــواص بنســبة %60.

ــز منتجــات الشــركة بالجــودة والســمعة الطيبــة والطلــب العالــي 	  تتميَّ
عليها، مما مكنها من تحقيق أرباح جيدة وتوزيع أرباح على المساهمين 
وذلــك بالرغــم مــن التحديــات التــي تواجههــا نتيجــة الظــروف األمنيــة 

التــي تواجــه القطــر الســوري واآلثــار االقتصاديــة المترتبــة علــى ذلــك.

تســاهم الشــركة فــي دعــم الخدمــات المجتمعيــة بتخصيــص مبالــغ مــن 	 
صافــي األربــاح المحققــة ســنويًا يتــم صرفهــا فــي األعمــال الخدميــة 

والخيريــة فــي المنطقــة. 

يبلــغ متوســط مبيعــات الشــركة ألخــر ثــالث أعــوام نحــو 7.7 مليــار ليــرة 	 
ســورية.

الشركة األهلية للزيوت النباتية 
المساهمة المغفلة

الجمهورية العربية السورية

https://www.aaaid.org/companies/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%8a/
https://www.aaaid.org/companies/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%8a/
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شــركة الروابــي لأللبــان )احــدى شــركات روابــي اإلمــارات والتــي تســاهم 	 
الهيئــة العربيــة فــي رأســمالها بنســبة 27.56% إلــى جانــب مســتثمرين 
آخريــن( وتعــد مــن كبــرى الشــركات الرائــدة فــي مجــال األلبــان والعصائــر 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حيــث تســاهم بنحــو 33% من إنتاج 
الدولــة مــن األلبــان والعصائــر، وتقــع مزرعــة الشــركة بمنطقــة الخوانيــج 

بإمــارة دبــي.

بدأت الشــركة نشــاطها بمزرعة إلنتاج االلبان بنحو 500 بقرة مســتوردة 	 
وتضــم المزرعــة حاليــا نحــو 17 ألــف راس، الشــركة حاليــا مجهــزة بأحــدث 
اإلمكانــات والتقنيــات المتوافــق تطبيقهــا مــع المعاييــر العالميــة وقــد 
حــازت الشــركة علــى العديــد مــن الجوائــز الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة 

ولــدى الشــركة حاليــا أكثــر مــن مليــون عميــل يوميــا.

تنتــج شــركة الروابــي لأللبــان حاليــًا حوالــي 350 ألــف لتــر مــن منتجــات 	 
األلبــان و150 ألــف لتــر مــن منتجــات العصائــر يوميــًا، ولديهــا العديــد مــن 
منتجــات االلبــان ومشــتقاتها والعصائــر والمنتجــات الغذائيــة الداعمــة 
جانــب  الــى  والمعجنــات  اللحــوم،  منتجــات  لتشــمل  توســعت  وقــد 

االعــالف.

اســهاما فــي تطبيــق اســتراتيجية دولــة االمــارات للطاقــة 2050 التــي 	 
تعتبــر اول خطــة موحــدة للطاقــة تــوازن بيــن جانبي اإلنتاج واالســتهالك، 
وااللتزامــات البيئيــة العالميــة قامــت الشــركة بتنفيــذ مشــروع إلنتــاج 
ممــا  غــاز  البيــو  يعــرف مشــروع  مــا  او  االبقــار  مــن مخلفــات  الطاقــة 

شركة الروابي لأللبان

دولة اإلمارات العربية المتحدة

يخفــف بنســبة عاليــة مــن انبعاثــات روائــح المزرعــة ويســاهم فــي تخفيــض تكلفــة 
اســتهالك الطاقــة باإلضافــة الــى انتــاج األســمدة.

https://www.aaaid.org/companies/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
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تأسســت الشــركة فــي عــام 2016 بــرأس مــال مكتتــب قــدره 385 	 
مليــون اوقيــة موريتانيــة )نحــو 11 مليــون دوالر( والمشــروع حاليــا تحــت 
التنفيــذ، تســاهم فيــه كل مــن الهيئــة العربيــة بنســبة 37.9%، ومجموعة 
االمام ولد ابنو بنسبة 37.1%، والشركة الموريتانية لتسويق األسماك 
بنســبة 9%، ونســبة 8% لــكل مــن مجموعــة يحفــظ ابراهيــم ومجموعــة 
دلتــا بــاش. ويقــع مشــروعها فــي المنطقــة الحــرة فــي مدينــة أنواذيبــو 

بالجمهوريــة اإلســالمية الموريتانيــة.

تســتهدف الشــركة تصنيــع وتســويق األســماك مــن خــالل إقامــة مجمــع 	 
تقانــات متطــورة الســتغالل كميــات األســماك  صناعــي متكامــل ذو 
الســطحية التــي تزخــر بهــا الجمهوريــة االســالمية الموريتانيــة لســد جــزء 
ــر قطــاع  مــن الفجــوة فــي منتجــات األســماك، والمســاهمة فــي تطوي
صغــار ومتوســطي الصياديــن، وتنميــة التجــارة العربيــة البينيــة فــي مجــال 

منتجــات األســماك وذلــك مــن خــالل االتــي:

وحدة الستقبال األسماك بطاقة 428 طن/اليوم.. 1
وحدة لفرز وتصنيع األسماك بطاقة إنتاج 260 طن/اليوم.. 2
وحدة تجميد األسماك بطاقة 300 طن/اليوم.. 3
مخازن لألسماك المجمدة بطاقة 10 ألف طن.. 4
اســطول نقــل مبــرد يتكــون مــن 5 شــاحنات لنقــل األســماك مــن الميناء . 5

إلــى المصنع.
مصنــع إنتــاج مســحوق الســمك بطاقــة نحــو 8 ألــف طن/الســنة وانتــاج . 6

زيــت الســمك بطاقــة نحــو 2 ألــف طن/الســنة.

تمكنــت الشــركة مــن توفيــر كامــل التمويــل المطلــوب لتنفيــذ المشــروع مــن 	 
خــالل ســداد المســاهمين لكامــل مســاهماتهم فــي المشــروع بنحــو 11 مليــون 
دوالر وحصــول الشــركة علــى قــروض بنحــو 14 مليــون دوالر مــن الصنــدوق 
العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي والبنــك الشــعبي الموريتانــي، ومــن 

المتوقــع إكمــال المشــروع وبدايــة االنتــاج التجــاري فــي العــام 2022.

الشركة العربية الموريتانية 
لألسماك )سمك( 

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

https://www.aaaid.org/companies/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%83-%d8%b3/
https://www.aaaid.org/companies/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%83-%d8%b3/
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نتيجــة لألثــار  المترتبــة الزمــة فايــروس كورونــا و انعكاســاته الســلبية التــي اجتاحــت العالــم ومــا صاحبهــا مــن اغالق 
للدول وفرض اشتراطات صحية ،قامت إدارة الهـيـــئة العربية و بالتنسيق مع ممثلي الدول في مجلس ادارتها 
باتخــاذ التدابيــر و اإلجــراءات الالزمــة لمعالجــة المشــاكل والمعوقــات التــي تواجــه الهيئــة وشــركاتها فــي الــدول 
المعنيــة، كمــا قامــت ادارة الهيئــة بتنظيــم اجتماعــات عــن بعــد مــع ممثلــي الهيئــة فــي مجالــس ادارات بعــض 
الشــركات واداراتهــا التنفيذيــة، حيــث تــم اســتعراض اداء الشــركات وأهــم المشــاكل والمعوقــات التــي تواجههــا 
ــا يساعــــد علــى دعــم تلــك الشــــركات  فــي ظــل ظــروف ازمــة الفايــروس و تداعياتهــا والعمـــل علــى تذليلـــها بمـ

وتطويــر أدائهــا وانطالقهــا نحــو أهدافهــا المنشــودة.  

متابعة أداء الشركات في ظل ازمة
فايروس كورونا

 متابعة الجهات الحكومية المختصة لمعالجة
 التحديات التي تواجه بعض الشركات في

بعض الدول العربية
الــدول فــي مجلــس ادارة الهيئــة لمعالجــة المشــاكل  قامــت إدارة الهـيـــئة العربيــة وبالتنســيق مــع ممثلــي 
والمعوقــات التــي تواجــه الهيئــة وشــركاتها فــي الــدول المعنيــة وقــد تمخضــت هــذه الجهــود وعلــى ســبيل 

المثــال ال الحصــر بإلغــاء قــرار نــزع أراضــي الشــركة العربيــة الســودانية للزراعــة بالنيــل االزرق.

https://www.aaaid.org/companies/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84/
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البرامج اإلنمائية

مجهودات الهيئة في مجال تنمية المرأة الريفية موســم 2021/2020

 فــي مجــال تنميــة المــرأة الريفيــة للموســم 2020 – 2021  مولــت  الهيئــة 	 
127 مــن المزارعــات تحــت تنظيــم رائــدات اقــدى لإلنتــاج الزراعــي  عــدد 
الزراعــي  للموســم  أقــدى  منطقــة   - األزرق  النيــل  بواليــة  والحيوانــي 
2021 – 2022 وذلــك لزراعــة محصــول القطــن فــي مســاحة 900 فــدان 

ومحصــول الــذرة الرفيعــة فــي مســاحة  2600 فــدان.

 وقــد حققــت المســاحة  إنتاجيــة عاليــة بلغــت نحــو 600 طــن  مــن محصــول 
الــذرة الرفيعــة و نحــو 2774 قنطــار مــن محصــول  القطــن وكان للنجــاح 
بعــد  اقتصــادي واجتماعــي للمزارعــات  باإلضافــة الــى أنــه  تمــت عمليــة 
التســوية  المحاســبية، حيــث  اوفــى التنظيــم بالتزاماتــه تجــاه الهيئــة العربيــة 
عوائــد  حقــق  البرنامــج  بــان  علمــا  ناجحــة  تجربــة  وتعتبــر    %100 بنســبة 

للمزارعــات بعــد ايفائهــم بااللتزامــات.

حصــاد محصــول القمــح فــي المســاحات الممولــة مــن الهيئــة بواليــة 
الجزيــرة موســم 2021/2020

 نســبة للنجــاح الــذي صاحــب تجربــة الهيئــة العربيــة فــي تمويــل صغــار 	 
مســتواهم  تحســين  فــي  انعكــس  الــذي  المباشــر  وتأثيــره  المزارعيــن 
الرقعــة  فــي  زيــادة مســاهمتها  الهيئــة ضــرورة  رأت  المعيشــي، فقــد 
المحاصيــل  تلــك  زراعــة  فــي  والتوســع  الجزيــرة  بمشــروع  الزراعيــة 
والعمــل علــى تعظيــم عائــدات المنتــج الصغيــر ونســبة للفجــوة الكبيــرة 
ــر نمــط  ــزداد ســنة بعــد األخــرى نتيجــة لتغي فــي ســلعة القمــح والتــي ت
االســتهالك فــي الســودان والتحــول مــن الــذرة الــى القمــح باإلضافــة 
الــى إعــالن ســعر التركيــز مــن قبــل الدولــة ودخولهــا كمشــتري للقمــح 
بســعر مجــزي للمزارعيــن  فقــد أصبــح هنالــك طلــب كبيــر مــن المزارعيــن 
لزيــادة مســاحات محصــول القمــح، و التوجــه بكافــة إمكاناتهــم لزراعــة 
هــذا المحصــول. واســتجابة لهــذا التوجــه فقــد مولــت الهيئــة العربيــة 
عــدد  منهــا  اســتفاد  حيــث  الجزيــرة  بواليــة  فــدان   15791 مســاحة 
1747 مــزارع وحققــت المســاحة إنتاجيــة عاليــة تراوحــت بيــن 12 الــى 
إنتاجيــة وصلــت  المســاحات حققــت  بعــض  18 جوال/فــدان وهنالــك 
الــى 27 جــوال/ فــدان ويعتبــر ذلــك انجــازا كبيــرا والــذي أعتمــد علــى 
الظــروف  فــي ظــل  المناســب،  الوقــت  فــي  اإلنتــاج  توفيــر مدخــالت 
ارتفــاع  فــي  المتمثلــة  الزراعيــة  بالعمليــة  أحاطــت  التــي  مواتيــة  الغيــر 

درجــة الحــرارة والعطــش وقلــة ونــدرة الميــاه.



العدد األول 2021 20النشرة اإلخبارية

نظمــت الهيئــة العربيــة لالســتثمار واالنمــاء الزراعــي لقــاءا افتراضيــا لمنتســباتها 
بمناســبة يــوم المــرأة العالمــي بمشــاركة جميــع اإلدارات ومنتســبي الهيئــة 

وذلــك يــوم 8 مــارس 2021. 

خــالل اللقــاء قــدم ســعادة األســتاذ/محمد بــن عبيــد المزروعي-رئيــس الهيئــة 
العربيــة كلمــة أوضــح فيهــا أن العالــم يحتفــل بهذا اليــوم تعبيرا عن مدى أهمية 
المــرأة فــي المجتمــع كونهــا تمثــل نصــف المجتمــع وتقديــرا وحبــا إلنجازاتهــا 

االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية. 

الجديــر بالذكــر أن العنصــر النســائي بالهيئــة العربيــة لالســتثمار واالنمــاء الزراعــي 
يمثــل مــا نســبته 35% مــن الكــوادر الماهــرة والمتخصصــة. 

وتــم خــالل االحتفاليــة تقديــم محاضــرة توعويــة تناولــت عــدد مــن المحــاور 
المهمــة تمثلــت فــي كيفيــة إدارة الوقــت وإدارة الحيــاة ودور المــرأة فــي إدارة 
االزمــات وتــم ايضــا طــرح قصــص لنجاحــات كثيــرة كانــت المــرأة ســببا فيهــا 

ومؤثــرا فــي زيــادة كفــاءة وفاعليــة العمــل.

في يوم المرأة العالمي...الهيئة العربية تنظم لقاءا تفاعليا وتهنئ منتسباتها
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“كيف يمكن للزراعة الذكية تعزيز األمن الغذائي”
عنوان ورشة عمل افتراضية لموظفي الهيئة

نظمــت الهيئــة العربيــة لالســتثمار واالنمــاء الزراعــي ورشــة عمــل افتراضيــة لموظفيهــا وخبرائهــا الزراعييــن تحــت عنــوان: 
»كيــف يمكــن للزراعــة الذكيــة تعزيــز األمــن الغذائــي« وذلــك يــوم 6 مايــو 2021. وتــم خــالل الورشــة بيــان أهميــة 
التكنلوجيــا واألنظمــة الغذائيــة وتــم التعريــف بأحــدث اســتخدامات تكنلوجيــا الزراعــة الذكيــة وجدواهــا فــي زيــادة 
االنتاجيــة والدقــة المصاحبــة لهــذه االســتخدامات. كمــا تــم اســتعراض أبــرز علــوم التكنلوجيــا الرقميــة وتطبيقــات 
البيانــات الزراعيــة وأنظمــة الــذكاء االصطناعــي، وإنترنــت األشــياء والمجســات ألغــراض الزراعــة الدقيقــة لمعرفــة 
التغيــرات بالتربــة واســتخدام التكنلوجيــا GPS التــي غيــرت وجــه الزراعــة بالكامــل مــن خــالل تخزيــن المعلومــات المكانيــة 
وخرائــط المحاصيــل باســتخدام طائــرات التحكــم عــن بعــد )الدرونــز-Drones( واألقمــار الصناعيــة لتحليــل عناصــر التربــة 
والروبوتــات المســتخدمة فــي عمليــات الكشــف عــن األوبئــة والرقابــة علــى المحاصيــل. وكذلــك اســتخدام القيــادة 
األوتوماتيكيــة مــن خــالل الخريطــة الرقميــة الــذي يحــدد بشــكل دقيــق مســار مســتقيم ألليــات الحصــاد الثقيلــة والحــد 
مــن التداخــل ممــا ينتــج عنــه زيــادة فــي اإلنتــاج وتقليــل هــدر ســماد األرض الــذي يســببه المســار التقليــدي وينتــج عنــه 
انضغــاط التربــة. كمــا تــم النقــاش حــول التحديــات التــي تواجههــا الزراعــة الدقيقــة مثــل عــدم رغبــة المزارعيــن بالتغييــر و 
بقائهــم علــى الزراعــة التقليديــة باإلضافــة إلــى قلــة الوعــي والمهــارات للعمــل مــع أدوات ووســائل التكنلوجيــا الزراعيــة 
،باإلضافــة إلــى انعــدام معاييــر وصيغــة موحــدة لتخزيــن البيانــات لــدى جميــع شــركات تكنولوجيــا الزراعــة الدقيقــة، 
ــا الرقميــة فــي الزراعــة هــو خصوصيــة البيانــات مــن مزرعــة إلــى أخــرى  ــرز التحديــات التــي تواجههــا التكنولوجي ومــن أب
ممــا يتطلــب تخصيــص الحلــول، كمــا تواجــه التكنولوجيــا الرقميــة صعوبــة جمــع البيانــات فــي موقــع واحــد وتحليلهــا 
للتعلــم األلــي والــذكاء االصطناعــي باإلضافــة إلــى تحديــات االتصــال بســبب محدوديــة االنترنــت فــي المناطــق الزراعيــة 

والنائيــة و البعيــدة عــن المــدن .
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بناء على التوجهات االستراتيجية للهيئة العربية وجهودها الرامية لالبتكار وتوطين 
العربيــة  الهيئــة  دشــنت  الحديثــة،  االلكترونيــة  والتقنيــات  التطبيقــات  اســتخدام 
لالســتثمار واالنمــاء الزراعــي خــالل شــهر مــارس 2021 بوابــة المعرفــة االلكترونيــة 
لمنتســبيها كأحــد وســائل نقــل المعرفــة فــي الهيئــة والتــي تهــدف إلــى نقــل وتبادل 
الخبــرات والمعــارف المهنيــة المكتســبة لــدى أصحــاب الخبــرات والتجــارب المتنوعــة 
مــن داخــل الهيئــة أو مــن خارجهــا. وتشــمل البوابــة كل مــن المكتبــة اإللكترونيــة 
ونشــرات اخباريــة تفاعليــة لالقتصــاد الزراعــي، باإلضافــة إلــى عــرض التســجيالت 
الخاصــة بورشــات العمــل التــي يتــم تنظيمهــا داخليــا وروابــط الوصــول الســريع ألهــم 
المجــالت العالميــة لالطــالع علــى أحــدث المقــاالت والدراســات واهــم األبحــاث 

فــي مجــال العلــوم اإلداريــة.

إطالق الهيئة العربية بوابة المعرفة االلكترونية لمنتسبيها
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