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أيقنــت الــدول العربيــة منــذ أكثــر مــن أربعــة عقــود أن تحقيــق األمــن الغذائــي لــن يتــم إال مــن خــال االســتغالل األمثــل
لمــا هــو متوافــر مــن مــوارد اقتصاديــة وبشــرية علــى المســتوى الوطنــي والقومــي .وأن التوســع فــي االســتثمار الزراعــي
و تطــور التكنولوجيــا الزراعيــة هــي الســبيل إلــى زيــادة إنتاجيــة الزراعــة العربيــة بمــا يتماشــى والزيــادة الحاصلــة فــي
الطلــب علــى الغــذاء.
ومنــذ إنشــاء الهيئــة العربيــة وإلــى وقتنــا الحالــي فــإن الهيئــة فــي عمــل مســتمر لخلــق النمــوذج االســتثماري والتقنــي
الرائــد ونشــره فــي بلداننــا العربيــة لرفــع مســتوي اإلنتــاج الزراعــي فــي المنطقــة وتعزيــز األمــن الغذائــي ،كمــا تقــوم
الهيئة بدعم الشــركات التي تســاهم فيها من خالل المســاهمة في زيادة رؤوس أموال الشــركات لتمكينها من زيادة
طاقاتهــا اإلنتاجيــة وتنويــع أنشــطتها وتوفيــر القــروض التشــغيلية لالســتفادة مــن كامــل الطاقــات المتاحــة باإلضافــة
إلــى تمويــل صغــار المزارعيــن وربطهــم بشــركات الهيئــة لتوفيــر احتياجاتهــا مــن مدخــات االنتــاج.
لقــد أجــازت الهيئــة العربيــة خطتهــا االســتراتيجية للفتــرة  2025-2021والتــي تهــدف إلــى زيــادة اســتثماراتها فــي
مختلــف قطاعــات اإلنتــاج الزراعــي بتكلفــة اســتثمارية للمشــاريع المســتهدفة فــي الخطــة االســتراتيجية تقــدر بنحــو
 1.2مليــار دوالر ،وتتركــز فــي المســاهمة فــي تأســيس مشــاريع جديــدة باإلضافــة إلــى إعــادة الهيكلــة الفنيــة والماليــة
واإلداريــة لبعــض الشــركات القائمــة حاليــا وتوســيع وتنويــع أنشــطة البعــض االخــر .كمــا تســعى الهيئــة إلــى تنويــع
وزيــادة مصــادر دخلهــا حتــى تتمكــن مــن ضــخ المزيــد مــن االســتثمارات فــي القطــاع الزراعــي وخلــق شــراكات فاعلــة مــع
القطــاع الخــاص.
كمــا أولــت الهيئــة العربيــة اهتمامــا خاصــا لمشــاركاتها فــي المؤتمــرات والمعــارض والمنتديــات الزراعيــة والمحافــل
المرتبطــة بهــا المحليــة واإلقليميــة والعالميــة التــي نتــج عنهــا التعريــف الواســع بالهيئــة وعقــد اللقــاءات وجلســات
العمــل مــع المســتثمرين و الشــركات الزراعيــة و الجهــات المعنيــة باالســتثمار فــي مجــال عمــل الهيئــة وتوقيــع مذكــرات
تفاهــم مشــتركة ،ففــي الربــع األخيــر مــن هــذا العــام وقعــت الهيئــة عــدد ( )4مذكــرات تفاهــم مشــتركة بإجمالــي
تكلفــة اســتثمارية تبلــغ  600مليــون دوالر امريكــي مــع شــركات متخصصــة تمهيــدا إلنشــاء مشــاريع رائــدة فــي مجــاالت
عــدة كاألســمدة والخدمــات اللوجســتية والحلــول الزراعيــة الذكيــة وإنتــاج محاصيــل هامــة ذات عوائــد مرتفعــة.
وللعــام الثانــي علــى التوالــي ،تــم إدراج رؤيــة الهيئــة العربيــة فــي تقريــر مجموعــة قمــة العشــرين فــي نســخته السادســة
عشــر والتــي انعقــدت هــذا العــام فــي مدينــة رومــا  /إيطاليــا حيــث تــم عــرض رؤيــة الهيئــة العربيــة لتعزيــز األمــن الغذائــي
العربــي وأهميــة االســتثمار الزراعــي و التوجــه إلــى الحلــول الزراعيــة الذكيــة و االهتمــام بالشــراكات التعاقدية والتمويلية
لصغــار المزارعيــن والمنتجيــن .

سعادة األستاذ /محمد بن عبيد المزروعي
رئيس الهيئة  -رئيس مجلس اإلدارة
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وختامــا ندعوكــم لتصفــح اإلصــدار اإللكترونــي لنشــرتنا اإلخباريــة للنصــف الثانــي مــن العــام  ، 2021واالطــاع علــى
أنشــطتنا وبرامجنــا .ولكــم أن تحملــوا النشــرة االلكترونيــة علــى أجهزتكــم االلكترونيــة وتقــرؤوا محتوياتهــا فــي الوقــت
الــذي يناســبكم.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل ،،

اجتماعات مجلس إدارة الهيئة
عقد مجلس إدارة الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي
اجتماعين خالل الفترة يونيو وحتى ديسمبر  ،2021وقد
ترأس االجتماعات سعادة األستاذ/محمد بن عبيد المزروعي-
رئيس مجلس اإلدارة-رئيس الهيئة بحضور أعضاء المجلس
الموقرين ،وقد تمت مناقشة مجموعة من المواضيع الهامة
المتعلقة باستثمارات الهيئة ،وقد أتخذ المجلس عدداً من
القرارات تضمنت االخذ علماً بأوضاع بعض شركات الهيئة ،
كما وافق المجلس على توصيات اللجنة التنفيذية بشأن
زيادة رأسمال بعض شركات الهيئة وكذلك الشأن بالنسبة
لتوصيات لجنة االستثمارات المالية ولجنة التدقيق والمخاطر.
وأشاد بجهود إدارة الهيئة فيما قامت به من استثمارات وما
طرحته من فرص ومشاريع زراعية في الدول األعضاء مع تأكيد
المجلس على إدارة الهيئة على االستمرار في جهودها إلقامة
المشاريع واستثمارات زراعية في كل الدول األعضاء وفقاً
لمناخات االستثمار المناسبة والفرص االستثمارية المتاحة.
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إدراج رؤية الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعي في تقرير
مجموعة قمة العشرين النسخة السادسة عشرة
تحرص الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي على المشاركة
المستمرة في الفعاليات التي تدعم مسيرة األمن الغذائي
وتوطد العالقة بشركاء االستثمار والتنمية الزراعية.

وجمهوريـة العـراق بنحو  %4.28ثم المملكة العربية السعودية
بنحــو  ،%3.63أمــا بقيــة الــدول األعضاء فبلغــت نســبة
االستثمارات فيهــا نحــو .%10.66

وفي هذا اإلطار وللعام الثاني على التوالي ،شاركت الهيئة
العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي في تقرير مجموعة قمة
العشرين في نسخته السادسة عشر والتي انعقدت هذا العام
في مدينة روما  /إيطاليا الواقع بتاريخ  31 - 30أكتوبر2021،
بحضور ومشاركة رؤساء وقادة الدول األعضاء في المجموعة
ورؤساء المنظمات الدولية.

باإلضافة إلى ذلك ،ذكر التقرير أن الهيئة العربية نفذت برامج
لدعم المزارعات وصغار المزارعين والمنتجين في الدول األعضاء،
من خالل إنشاء برامج القروض الدوارة في المناطق الريفية في
كال من السودان وموريتانيا وتونس وجزر القمر ومصر وغيرها
ً
من الدول ،بهدف زراعة الذرة والسمسم والدخن والفول
السوداني وغيرها من المحاصيل الغذائية األساسية .وقد وصل
عدد المستفيدين من البرنامج إلى أكثر من  321,61مستفيد.

جاءت مشاركة الهيئة من خالل التقرير الذي تم فيه عرض رؤية
الهيئة العربية لتعزيز األمن الغذائي ضمن كتيب الدورة الحالية
لقمة مجموعة العشرين ،وقد أوضح التقرير أن الهيئة العربية
لالستثمار واإلنماء الزراعي تعمل على توفير االحتياجات الغذائية
األساسية من خالل االستثمار الزراعي في الدول العربية ،مع 21
مساهمة فيها ،ورأس مال يبلغ حوالي  729مليون
ِ
دولة عربية
دوالر أمريكي ،وتناول التقرير أن الهيئة تمتلك  53شركة تتركز
كال من قطاع التصنيع الزراعي وقطاع اإلنتاج
أنشطتها في ً
الحيواني وقطاع اإلنتاج النباتي و قطاع الخدمات الزراعية.
تتوزع استثمارات الهيئة في عدد من الدول العربية ،حيث تشمل
جمهوريــة الســودان نحــو  %64.32مــن إجمالي االستثمارات،
تليهــا جمهوريــة مصــر العربيــة بنحــو  %6.01وســلطنة عمــان
بنحــو  %5.56ودولــة اإلمارات العربيــة المتحـدة بنحـو %5.54
النشرة اإلخبارية 5

وأشار التقرير إلى أن الهيئة العربية قامت بدعم المبادرتين اللتين
تم إطالقهما من ِقبل المملكة العربية السعودية تحت شعاري
”مبادرة السعودية الخضراء“ و ”مبادرة الشرق األوسط األخضر“،
اللذان استهدفا زراعة حوالي  40مليار شجرة في دول الشرق
األوسط سعياً الستعادة مساحة تعادل  200مليون هكتار من
األراضي المتدهورة وتقليل معدالت الكربون العالمية بنسبة
.%2.5
تطلعات الهيئة
تتماشى أهداف المبادرات بشكل كامل مع
ّ
لتوسيع أراضيها الزراعية في الدول العربية من أجل توفير السلع
الغذائية األساسية وضمان األمن الغذائي في العالم العربي
كونها رائدة في تطوير استراتيجيات االبتكار الزراعي .وقد عززت
الهيئة العربية مبادرة اإلمارات العربية المتحدة لالبتكار الزراعي

العدد الثاني 2021

في المناخ ،من خالل توضيح الدراسات والبحوث والتعاون
والتنسيق مع القطاعين العام والخاص في نفس المجال من
أجل تحقيق هدف المبادرة المتمثل في التقليل من تداعيات
التغير المناخي والتكيف معه.
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عين على شركات الهيئة ومشاريعها االستثمارية
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• تأسســت الشــركة فــي العــام  2004تســاهم فيهــا الهيئــة العربيــة
بنســبة  %78.8وحكومــة جمهوريــة الســودان  %7.4وحكومــة
المملكــة العربيــة الســعودية  ،% 4.6وحكومــة دولــة الكويــت
 % 4.6وحكومــة جمهوريــة العــراق  %4.6وتهــدف الشــركة إلنتــاج
لحــوم الدواجــن وبيــض المائــدة باإلضافــة الــى التمور واالســماك.
• حققــت الشــركة فــي العــام  2020صافــي أربــاح بنحو  342.8مليون
جنيــه ســوداني كمــا حققــت صافــي ربــح حتــى النصــف األول من
العــام الحالــي  2021بنحــو  230مليــون جنيــه ســوداني.
• تمكنــت الشــركة مــن إعــادة ادخــال مــزارع االمات والتــي توقفت
عــن اإلنتــاج منــذ العــام  2017بطاقــة إنتاجيــة بلغــت نحــو  600ألــف
ام ،وتــم تركيــب حضانــة جديــده بســعة  38.4ألــف بيضــة وتركيــب
عــدد  2فقاســة جديــده بســعة  19.2ألــف بيضــة لــكل فقاســة ممــا
ادى الــى ارتفــاع طاقــة المفقــس الــى  8.1مليــون كتكــوت في
العام.
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•تــم تحديــث وتأهيــل مصنــع العلــف بتكنلوجيــا متقدمــة لرفــع
كفاءتــه التشــغيلية مــن  6طن/ســاعة الــى  18طــن /ســاعة .كمــا
تســعى الشــركة الــى تحديــث وتأهيــل قســم االحشــاء فــي المجزر
للتقليــل مــن التــداول اليدوي.
• بــدأت الشــركة فــي اجــراء تجربــة فــي التلقيــح الصناعــي والتي
اثمــرت نتائجهــا بنجــاح باهر.
• تــم عمــل توســعة لمزرعــة االســماك بإضافــة  10احواض ســعة
 400ألــف اصبعيــة ويقــدر اإلنتــاج الكلــي بنحــو 102طن/عام
والمســتهدف ان يصــل اإلنتــاج فــي العــام  2021الــى أكثــر من
 120طــن مــن ســمك البلطــي يتــم حصــاده في .2022
• تــم تســويق نحــو  8ألــف كيلــو مــن التمــر والعمــل علــى إضافة
قيمــة مضافــة لنخيــل التمــر وذلــك بتصنيــع دبــس التمــر
واالســتفادة مــن مخلفــات النخيــل األخرى.

شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي
جمهورية السودان

العدد الثاني 2021

• تأسســت الشــركة أوال باســم الباقيــر للحــوم الحمــراء فــي العــام
 2015وتــم تســجيلها كأســم عمــل مملــوك للهيئــة تنازلــت عنــه
الحقــا لشــركة الســرحة لإلنتــاج الحيوانــي وفــي العــام  2016بدأت
الهيئة بتنفيذ المرحلة األولى من المشروع بحيث يكون مملوكا
للهيئة بنسبة %99.9
• فــي العــام  2020تــم تســجيل الشــركة لــدى مســجل عام
الشــركات كشــركة بإســم الســرحة لإلنتاج الحيواني.

شركة السرحة لإلنتاج الحيواني
جمهورية السودان

• تعمــل الشــركة فــي مجــال انتــاج اللحــوم الحمــراء وتهــدف إلى
تغطيــة الفجــوة الغذائيــة للحــوم الحمــراء فــي الــدول العربيــة من
خــال إقامــة مشــروع متكامــل إلنتــاج وتســمين وجــزر وتصنيع
وتســويق وتصديــر اللحــوم الحمــراء (حيوانــات حيــة ،مقطعــات
لحــوم ومصنعــات لحــوم) بنوعيــة وبمواصفــات عالميــة بطاقــة
تصميميــة ســنوية (تســمين  500ألــف رأس مــن األغنــام للهــدي
وللصــادر الحــي ،تســمين  150ألــف مــن الضــأن وتســمين  45ألــف
رأس مــن األبقــار وتجهيزهــا للســوق المحلــي والصــادر ،وتخصيــص
 15ألــف راس مــن العجــول لتصنيــع اللحــوم)
• بلــغ رأس المــال المصــدر نحــو  38.59مليــون دوالر أمريكــي
كمــا بلــغ إجمالــي التكلفــة االســتثمارية للمشــروع نحــو 118.85
مليــون دوالر أمريكــي.
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• تم شــراء مصنع لألعالف ومولدات الكهرباء والموازين الرقمية
والســيارات الالزمــة للتشــغيل وجــاري تأهيــل وحــدة الموالص.
• تــم الحصــول علــى قطعــة أرض بمســاحة  150فــدان إلقامــة
المجــزر ،وجــاري اســتكمال إجــراءات تخصيــص  5ألــف فــدان بغرب
أم درمــان إلقامــة مشــروع األعــاف كمــا تــم توصيــل الكهرباء
لحظائــر التســمين.
• قامــت الشــركة بتوقيــع اتفاقيــة ثالثيــة االطــراف بينهــا والهيئــة
العربيــة لالســتثمار واالنمــاء الزراعــي وبنــك االســتثمار المالــي
بإنشــاء صنــدوق تمويــل اســتثماري بحوالــي (500,000,000
–  )1,000,000,000جنيه ســوداني لصالح شــركة الســرحة
لإلنتــاج الحيوانــي باســم (صنــدوق انتــاج وتســويق اللحــوم) مبنيــة
علــى دراســة الشــركة حيــث ان عمــر الصنــدوق يمتــد لمــدة 5
ســنوات بأربــاح  %25ســنوياً  ،تــوزع كل اربعــة أشــهر للمســاهمين
بالصنــدوق .بلــغ االكتتــاب للصنــدوق مبلغ ( )762,000,000جنية
ســوداني .وتم تنفيذ عمليات تمويلية بنســبة  %67.75من جملة
االكتتــاب تعــادل مبلــغ  516,282,825جنيــه ســوداني.
• تمكنــت الشــركة مــن تصديــر منتجاتهــا الــى دولة االمارات العربية
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة مصــر العربيــة.

العدد الثاني 2021

• تأسســت الشــركة فــي ينايــر  ،2008بهــدف المســاهمة فــي
تلبيــة احتياجــات الــدول العربيــة مــن بعــض اللقاحــات الهامــة
واألكثــر اســتخداماً مثــل لقاحــات الحمــى القالعيــة فــي الماشــية
وانفلونــزا الطيــور والنيوكاســل فــي الدواجــن وبعــض اللقاحــات
األخرى،
• بــدأت شـ ــركة ميفــاك فــي مشـ ــروع توسـ ــعة فــي عــام 2015
للمسـ ــاهمة فــي سـ ــد احتياجــات الس ــوق المحلــي والعربــي مــن
اللقاحــات المصـ ــنعة مــن عتــرات محليــة مطابقــة للفيروسـ ــات
المسـ ــببة لألمــراض ومنتجــة مــن البيئــة المحليــة ومتوافقــة مــع
التحــور للفيروس ــات المختلفــة وتعتبــر ش ــركة ميفــاك الش ــركة
الوحيــدة الناش ــطة فــي هــذه المجــال مــن القطــاع الخــاص في
جمهوريــة مصــر العربيــة.
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• تــم زيــادة رأســمال الشــركة علــى عــدة مراحــل كان آخرها في
أكتوبــر  2021ليبلــغ نحــو  163مليــون جنيــه مصــري ودخــول الهيئــة
العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي كمســاهم جديــد فــي رأســمال
الشــركة بنســبة  %5بجانــب كل مــن ،شــركة كيمــن اندســتريز
 ،%52.18و 13مســاهم مــن القطــاع الخــاص .%42.82

شركة ميدل ايست للقاحات
البيطرية (ميفاك)

جمهورية مصر العربية

العدد الثاني 2021

الشركة الوطنية للقاحات البيطرية
(تحت التنفيذ)
سلطنة ُعمان

• تأسســت الشــركة فــي أواخــر العــام  ،2019بهدف المســاهمة
فــي تلبيــة احتياجــات الــدول العربيــة مــن بعــض اللقاحــات الهامة
واألكثــر اســتخداماً مثــل لقاحــات الحمــى القالعيــة فــي الماشــية
وانفلونــزا الطيــور والنيوكاســل فــي الدواجــن وبعــض اللقاحــات
األخــرى ،ســيتم تنفيــذ المشــروع علــى مرحلتيــن:
•المرحلــة األولــى :مدتهــا خمســة أعــوام يتــدرج فيهــا اإلنتاج
ليبلــغ  114.5مليــون جرعــة مــن اللقاحــات المختلفــة فــي عبــوات
معقمة ،
•المرحلــة الثانيــة :تبــدأ فــي الســنة الخامســة إلنتــاج  144مليــون
جرعــة مــن اللقاحــات المختلفــة.
• قــدرت التكلفــة االســتثمارية اإلجماليــة للمشــروع بنحــو 55.4

النشرة اإلخبارية 10

مليــون دوالر أمريكــي ،منهــا نحــو مبلــغ  17.36مليــون دوالر
أمريكــي لتنفيــذ المرحلــة األولــى ونحــو مبلــغ  38.04مليــون
دوالر لتنفيــذ المرحلــة الثانيــة ،وقــدر رأس المــال العامــل
االبتدائــي بنحــو  2.55مليــون دوالر أمريكــي.
• قــدر رأســمال المشــروع بنحــو  20.91مليــون دوالر أمريكــي،
يســاهم فيــه الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي بنســبة
 ،%30الشــركة العمانيــة لالســتثمار الغذائــي القابضــة بنســبة
 ،%20وأســهم غيــر مكتتبــة %50

العدد الثاني 2021

• تأسســت الشــركة فــي العــام  ،2016بهــدف إنتــاج 150
مليــون بيضــة مخصبــة فــي العــام ،لســد احتياجــات المســاهمين
فــي المشــروع بصــورة أساســية وتغطيــة جــزء مــن العجز في
الســوق الخليجي.
• تــم زيــادة رأســمال الشــركة مــن  20.5مليــون ريــال عماني
إلــى  28.86مليــون ريــال عمانــي ،وتســاهم فيــه كل مــن الهيئــة
العربيــة بنســبة  ،%20.58مؤسســة الخليــج لالســتثمار بنســبة
 ، %26.68شــركة الصفا لألغذية بنســبة  ، %23.46شــركة
النماء للدواجن بنسبة  ، %14.35شركة أطياب لالستثمار
بنســبة  %9.93وصنــدوق تقاعــد جهــاز االمــن الداخلــي بنســبة
%05.00
• تبلــغ التكلفــة االســتثمارية للمشــروع نحــو  61.5مليــون ريــال
عمانــي (تعــادل  160مليــون دوالر أمريكــي) ،يتــم تمويلهــا
بمســاهمات بنحــو  28.86مليــون ريــال عمانــي (تعــادل 75
مليــون دوالر أمريكــي) بنســبة  ،%47وقــروض قصيــرة
ومتوســطة األجــل بنحــو  32.64مليــون ريــال عمانــي (تعادل
نحــو 85مليــون دوالر أمريكــي) بنســبة .%53

النشرة اإلخبارية 11

• يتكــون المشــروع مــن  12مزرعــة تربيــة كل مزرعــة تحتــوي علــى
 12حظيــرة بإجمالــي  144حظيــرة إلنتــاج  150مليــون بيضــة مخصبــة
باإلضافــة الــى مصنــع أعــاف بطاقــة  20طــن  /الســاعة ومجــزر ألي
صغيــر بطاقــة  180ألــف طائــر /الشــهر ملحــق بــه وحــدة لمعالجــة
المخلفــات .بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ  150مليــون بيضــة مخصبــة
• مــن المتوقــع تحقيــق مبيعــات فــي ســنة االســتقرار بنحــو 27
مليــون ريــال عمانــي (تعــادل  71.5مليــون دوالر) وتبلــغ الحصــة
الســوقية المتوقعــة نحــو  %8.5مــن إجمالــي الطلــب فــي أســواق
الســلطنة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي.
• تــم وبحمــد اللــه البــدء فــي التشــغيل التجاري لمشــروع الشــركة
فــي يوليو .2021

شركة أصول للدواجن
سلطنة ُعمان

العدد الثاني 2021

• ســاهمت الهيئــة فــي الشــركة بمبلــغ  87.17مليــون درهــم مغربــي
تمثــل نســبة  %49مــن إجمالــي المســاهمات ،ويهــدف المشــروع
الــى انشــاء مشــروع متكامــل إلنتــاج وتعبئــة التــوت بأنواعــه وبعض
أنــواع الموالح

شركة اوربس بيريز
(قيد التنفيذ)

المملكة المغربية

• يتكــون المشــروع من:
 )1مــزارع بمســاحة  905هكتــار لزراعــة التــوت والموالــح.
 )2مصنــع للتغليــف والتعبئــة بطاقــة  33,500طــن /ســنة
• تبلــغ التكلفــة االســتثمارية للمشــروع وفــق دراســة الجــدوى نحــو
 592.3مليــون درهــم مغربــي يتــم تمويلهــا بواســطة مســاهمات
وقــروض وتمويــل ذاتي ودعــم حكومي.
• يعمــل المشــروع علــى المســاهمة فــي تلبيــة االحتياجــات المحليــة
والتصديــر للخارج.
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• تمــت نظافــة الحقــل وأعمــال نقــل التربــة ومواصلــة العمــل في
التســوير وتحديــد المحاصيــل والــدورة الزراعيــة وحفــر االبــار وإقامة
البيــوت المحميــة.
• تــم الحصــول علــى الموافقــة المبدئيــة لبنــك االســتيراد والتصديــر
األفريقــي لتمويــل المشــروع ومــن المتوقــع أن يتــم توقيــع عقــد
تمويــل مــع البنــك قبــل نهايــة العــام الحالي.
• توقيــع اتفاقيــة شــراكة مــع شــريك المانــي حــول زراعة التوت
وتواصــل المباحثــات مع شــريك أســباني.
• مــن المتوقــع االنتهــاء مــن المشــروع فــي نهايــة عام .2021
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• ســاهمت الهيئــة فــي الشــركة بمبلــغ  21.9مليــون درهــم
مغربــي تعــادل نحــو  2.4مليــون دوالر امريكــي تمثــل نســبة
 % 49مــن إجمالــي رأس المــال البالــغ نحــو  44.5مليــون درهــم
مغربــي ،ويهــدف المشــروع إلنتــاج الزيتــون وزيــت الزيتــون البكر.

• تبلــغ التكلفــة االســتثمارية للمشــروع وفــق دراســة الجــدوى نحــو
 133.3مليــون درهــم مغربــي يتــم تمويلهــا بواســطة مســاهمات
وقــروض وتمويــل ذاتي ودعــم حكومي.
• مــن المتوقــع أن تبلــغ المبيعــات فــي ســنة االســتقرار بنحــو 56
مليــون درهــم مغربــي (تعــادل نحــو  5.6مليــون دوالر).

• تقــدر التكلفــة االســتثمارية للمشــروع بنحــو  111.4مليــون
درهــم مغربــي (تعــادل نحــو  11مليــون دوالر أمريكــي) يتــم
تمويلهــا بمســاهمات تبلــغ نحــو  44.55مليــون درهــم مغربــي،
ونحــو  4.46مليــون درهــم مغربــي تمويــل ذاتــي من المشــروع،
ونحــو  42.33مليــون درهــم مغربــي قــروض ونحــو  20.05مليــون
درهــم مغربــي عبــارة عن دعــم حكومي.

• تــم اكتمــال جميــع األعمــال بمزرعــة الزيتــون متضمنــة أعمــال الــري
وتكملــة أعمــال الزراعــة بمزرعــة كريفــات وشــراء االليات.

• تــم ســداد رأس المــال بالكامــل مــن قبــل المســاهمين والذي
يبلــغ  44.6مليــون درهــم مغربــي.

• مــن المتوقــع الحصــول علــى تمويــل مــن البنــوك المحليــة لتكملــة
المشروع.

• يتكــون المشــروع من:
 )1مزرعــة لزراعــة الزيتــون فــي مســاحة  394هكتــار إلنتــاج نحــو
 10,000طــن مــن الزيتون.
 )2وحــدة العصــر والتغليــف إلنتــاج نحــو  2,000طــن مــن زيــت
الزيتــون.

• مــن المتوقــع االنتهــاء مــن مشــروع وحــدة العصــر فــي نهاية عام
 2021والبــدء فــي إنتــاج الزيتــون فــي نهايــة العام .2022
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• يعمــل المشــروع علــى المســاهمة فــي تلبيــة االحتياجــات المحليــة
والتصديــر للخارج.

شركة اوربس قرين اوليف
(قيد التنفيذ)

المملكة المغربية
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أنشطة الهيئة وبرامجها البحثية خالل النصف
الثاني من العام 2021
 .1برامج تمويل صغار المزارعين والمنتجين بجمهورية السودان لعام :2021
•واصلت الهيئة العربية جهودها في دعم وتمويل صغار المزارعين والمنتجين والمرأة الريفية في جمهورية السودان،
وذلك في سبيل تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني واالستفادة القصوى من الموارد الطبيعة والبشرية
المتوفرة في المناطق المستهدفة.
•استهدف البرنامج في عام  2021تمويل صغار المزارعين والمرأة الريفية لزراعة محاصيل الفول السوداني ،القمح ،الذرة
الرفيعة ،زهرة الشمس ،السمسم في عدد ( )16منطقة موزعة على واليات (الجزيرة ،شمال وجنوب كردفان ،شمال
وشرق دارفور والنيل األزرق) ،بإجمالي مساحة تقدر بنحو  22ألف فدان.

النشرة اإلخبارية 14

 .2البرامج البحثية التطبيقية:
•تم وضع خطة بحثية طموحة لتطوير اداء البحوث التطبيقية ونقل التقانات الزراعية الحديثة في محطة ابحاث الباقير،
وتم الشروع في تنفيذها اعتباراً من الموسم الشتوي  ،2022-2021حيث تم اختيار موقع جديد لألبحاث في موقع
شركة التصنيع – وحدة األلبان (الباقير) بهدف التوسع في مساحة التجارب إلبراز النشاط بالصورة العلمية المطلوبة،
وكذلك لتالفي المشاكل والمعوقات التي تعرضت لها تجارب المواسم السابقة في الموقع القديم.
•تم تخصيص مساحة اجمالية تقدر بنحو  24فدان لتنفيذ تجارب لزراعة وتطوير محاصيل األعالف التقليدية وغير
التقليدية ،تجارب اختبار أصناف من المحاصيل البقولية ،تجارب مقارنة بين نظام الري بالهيدروفلوم والري بالتنقيط على
نمو وانتاجية محاصيل األعالف ،تجارب اختبار أصناف من محاصيل الخضر ،وتجارب اختبار تأثير المحفزات الطبيعية على
نمو وانتاجية محاصيل الخضر.
مستقبال كمحطة بحثية نموذجية لتنفيذ كافة التجارب التطبيقية وتجارب
• سيتم االستناد على المحطة الجديدة
َ
التقانات الزراعية الحديثة.

أنشطة الهيئة وبرامجها البحثية خالل النصف
الثاني من العام 2021

 .3التعاون مع شركات الهيئة لتطوير البرامج البحثية التطبيقية:
•تمــت زيــارة محطــة بحــوث ســنار التابعــة للشــركة العربيــة الســودانية للبــذور ضمــن فريــق مــن الهيئــة ،وذلــك بغــرض
الوقــوف علــى أداء ونشــاط محطــة البحــوث للموســم الزراعــي الصيفــي  2022-2021باالضافــة الــى االطــاع علــى
الموقــف الراهــن للمحاصيــل المزروعــة وأصنافهــا و اســتعدادات الشــركة للحصــاد وتســويق المنتــج بجانــب الخطــة
المســتقبلية المســتهدفة.
• وقــد تــم التفاكــر مــع مديــر عــام الشــركة حــول إمكانيــة التعــاون بيــن الشــركة والهيئــة (مــن خــال برنامــج القــروض
الــدوارة) لزراعــة وإنتــاج محصــول فــول الصويــا وأي محاصيــل أخــرى  ..باالضافــة الــى اعــادة تفعيــل التعــاون البحثــي بين
الهيئــة والشــركة ،والــذي ســبق وان تــم تنفيــذه مــن خــال برنامــج زراعــة وتطويــر محصــول فــول الصويــا فــي الســودان.
 .4الجهود المبذولة النشاء صندوق القروض الدوارة لتمويل صغار المزارعين في الدول العربية
•تــم اعــداد مســودة للصالحيــات المرجعيــة وخطابــات دعــوة لبيــوت الخبــرة العــداد دراســة جــدوي انشــاء الصنــدوق،
وتــم ارســالها العضــاء اللجنــة لمراجعتهــا والتاميــن عليهــا.
•بتاريخ  2021/6/9تم ارسال  RFPلعدد ( )31بيت خبرة إلعداد الدراسة وفق الصالحيات المرجعية.
•تم استالم وتقييم العروض الفنية والمالية الواردة للهيئة بالخصوص لعدد  7بيوت خبرة.
•تــم اختيــار عــدد  2بيــت خبــرة وتــم عقــد اجتمــاع معهــم لمناقشــة بعــض مــن المالحظــات التــي تــم تأشــيرها علــى
العــروض الــواردة منهــم ،كمــا تــم الطلــب منهــم تعديــل العــروض الفنيــة والماليــة وفقــا لهــذه المالحظــات.
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معالي وكيل وزارة الصناعة بجمهورية
السودان يشيد بإمكانيات مصنع
العربية لألدوية
قــام معالــي الدكتــور  /إســماعيل شــمس الديــن الشــافعي  /وكيــل وزارة الصناعــة بزيــارة الــى
موقــع الشــركة العربيــة لألدويــة بالمنطقــة الصناعيــة ســوبا وذلــك يــوم  19ســبتمبر 2021
بحضــور المهنــدس  /بســام القيســية  /المديــر العــام ،وعــدد مــن المســؤولين بالهيئــة تــم االطــاع
علــى مراحــل تصنيــع االدويــة واالســتماع الــى المشــكالت والعقبــات التــي تعتــرض ســير الشــركة
والتــي تتمثــل فــي تســجيل االدويــة ومشــكالت البنيــة التحتيــة للمنطقــة والضرائــب والجمــارك،
مــن جانبــه أشــاد معالــي الوكيــل بالطفــرة التــي توجــد داخــل الشــركة ووعــد بالنظــر فــي إيجــاد حــل
لــكل العقبــات التــي تواجــه الشــركة.
واوضــح الشــافعي عقــب زيارتــه الميدانيــة إن المصنــع يعتبــر ثانــي أكبــر مصنــع علــى مســتوى
الوطــن العربــي مــن حيــث اإلمكانيــات والتقنيــات التــي يعمــل بهــا ،وأضــاف أن المصنــع ينتــج
األدويــة البيطريــة حاليــاً  ،وقــد تــم إضافــة خــط إلنتــاج األدويــة البشــرية ،وهــو مجهــز بطريقــة تالئــم
المواصفــات العالميــة مــن حيــث طريقــة اإلنتــاج .GMP
وأشــار الشــافعي إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المصنع،
فيمــا يخــص البنيــة التحتيــة مــن طــرق وكهربــاء ،وكذلــك مســألة تســجيل منتجاتــه لــدى مجلــس
األدويــة والســموم ،وأوضــح أن الــوزارة تهتــم بمعالجــة مشــكالت وتحديــات قطــاع الصناعــات
الدوائيــة ضمــن اســتراتيجية الحكومــة االنتقاليــة لتوطيــن صناعــة الــدواء فــي الســودان.
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فرص استثمارية واعدة تدرسها الهيئة العربية في
جمهورية مصر العربية
للتعرف على الفرص االستثمارية في المجال الزراعي وللتعريف بمشاريع
الهيئة العربية في جمهورية مصر العربية ،قام سعادة األستاذ محمد بن عبيد
المزروعي -رئيس الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي والوفد المرافق
له بمجموعة من الزيارات واللقاءات الرسمية مع المسئولين في الحكومة
المصرية ومجموعة من كبار المستثمرين في المجال الزراعي  ،حيث تمت
اللقاءات في الفترة بين  28 - 24اكتوبر  2021وتضمنت زيارة إلى معـالي
األستاذ /السيد محمد القصير  -وزير الزراعة واستصالح األراضي ،ومعالي
السيدة  /نيفين جامع  -وزير التجارة والصناعة ،وسعادة اللواء المهندس /
شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ،وسعادة اللواء  /محمد الزملوط /
محافظ الوادى الجديد .بجمهورية مصر العربية.
قدم سعادة رئيس الهيئة شكره وتقديره لمعالي الوزراء إلتاحة الفرصة لهذه
اللقاءات والتي تأتي بغرض تعريف معاليهم بالهيئة ورؤيتها وأهدافها
واستثماراتها مستعرضا استثمارات الهيئة ومشاريعها في الدول العربية
عامة وفي جمهورية مصر بشكل خاص .موضحا القطاعات التي تعمل فيها
الهيئة ،مشيراً إلى توجه الهيئة لزيادة استثماراتها في جمهورية مصر العربية،
 ،موضحا أن الهيئة وضعت استراتيجيتها للخمس سنوات القادمة وفقاً
للمناخ االستثماري و الفرص االستثمارية الواعدة في المنطقة العربية ،
مضيفا أن الهيئة تقوم سنوياً بتنفيذ ما بين  20-15بحثا تطبيقيا في مختلف
الدول العربية.
من جانبه أكد معالي األستاذ /السيد محمد القصير اهتمامه وتقديره لما
تقوم به الهيئة ودعمه لحلحلت التحديات التي تواجه استثمارات الهيئة العربية
في جمهورية مصر العربية ،وكذلك تشجيعه زيادة تلك االستثمارات بما
يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة في مصر.
فيما أكدت معالي وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع
كل المؤسسات والكيانات االستثمارية العربية وترجمته لمشروعات إنتاجية
ملموسة تصب فى مصلحة االقتصاد المصري ،وتسهم في خلق المزيد من
فرص العمل ،وتوفير سلع ومنتجات وطنية بجودة عالية وأسعار تنافسية،
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مشيرة إلى ترحيب الحكومة بالمشروعات الجديدة في مجاالت إنتاج األجبان،
ً
وتصنيع وتعليب التونة والفاصوليا واالستزراع النباتى والسمكي ،باإلضافة إلى
إنتاج الذرة وفول الصويا وتقاوي البطاطس والمحاصيل االستراتيجية،
كما أثمر االجتماع الذي عقد بين الهيئة و سعادة اللواء المهندس
 /شريف صالح  -رئيس هيئة تنمية الصعيد باتفاق الطرفين على تنظيم
ورشات عمل بين الطرفين لتحديد ومناقشة الفرص االستثمارية والتنموية
التي يمكن للهيئة المساهمة فيها في مناطق صعيد مصر والتي ستؤدي إلى
تنمية المنطقة والحد من الهجرة وتوطين االهالي ورفع قدراتهم وكفاءاتهم
والمردود االقتصادي عليهم وعلى مناطقهم الريفية .
وأكد معالي محافظ الوادي الجديد أن اللقاء تناول عرض المقومات الطبيعية
والبيئية والمشروعات القومية والمبادرات الجاري تنفيذها وجهود الدولة في
دعم هذه المشروعات لتحقيق التنمية على أرض المحافظة ،خاصة في مجال
التنمية الزراعية والفرص االستثمارية الواعدة التي تحظى بها المحافظة ،كما تم
االتفاق على زيارة وفد من الهيئة للمحافظة لدراسة تنفيذ بعض المشروعات
التنموية في المجال الزراعي

تجمع استثماري فاعل للهيئة العربية وشركاتها وشركائها االستراتيجيين وتوقيع اتفاقيات
تعاون بقيمة  600مليون دوالر خالل فعاليات معرض سيال الشرق األوسط 2021

العدد الثاني 2021

وتعتبر الهيئة العربية معرض سيال الشرق األوسط أحد المنصات الهامة التي
تستطيع من خالله التعريف الواسع بأنشطة وبرامج ومشاريع الهيئة ،كما يعتبر
المعرض ملتقى هام يجمع الهيئة سنوياً بشركاتها وشركائها االستراتيجيين
والفاعلين في القطاع الزراعي.
من جهتهّ ،صرح سعادة األستاذ /محمد بن عبيد المزروعي  -رئيس الهيئة
العربية ”أن الهيئة العربية تتمتع بخبرة واسعة اكتسبتها خالل مسيرتها التي
امتدت ألكثر من أربعة عقود في مجال االستثمار الزراعي في أكثر من 12
دولة عربية وأنشأت خالل هذه الفترة  53شركة ومشروع إلنتاج وتصنيع السلع
الغذائية األساسية من السكر ،الزيوت ،الدواجن ،األلبان ،األسماك ،الحبوب
الزراعية والبذور المحسنة ،والفواكه والخضر .وأن مشاركة الهيئة هذا العام
في معرض سيال الشرق األوسط هي امتداداً لتواجدها السنوي في عدد من
المعارض المختصة بالمجال الزراعي ولقد تميزت المشاركة هذا العام بتوقيع
عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بإجمالي تكلفة استثمار تبلغ  600مليون
دوالر أمريكي مع شركات متخصصة تمهيداً إلنشاء مشاريع رائدة في مجاالت
عدة مثل األسمدة والخدمات اللوجستية والحلول الزراعية الذكية وإنتاج
محاصيل هامة ذات عوائد مرتفعة“.

هذا العام تأتي مشاركة الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعي للعام الخامس
على التوالي في معرض سيال الشرق االوسط  2021خالل الفترة 9 – 7
ديسمبر  2021في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض – بدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ورئيس مجلس إدارة هيئة أبو ظبي
للزراعة والسالمة الغذائية.
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وتهدف الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي إلى تعزيز التعاون والشراكة
بينها وبين الشركاء االستراتيجيين من مستثمرين وشركات زراعية وتسعى
لتبادل الخبرات والتجارب في المجال الزراعي وايجاد شراكات تكاملية لتحقيق
استراتيجية الهيئة لالستثمار خالل الخمس سنوات القادمة في مشاريع تبلغ
إجمالي تكلفتها االستثمارية بنحو مليار ومئتين مليون دوالر أمريكي.

قائال” :نشجع
وصرح معالي اللواء  /محمد الزملوط  -محافظ الوادي الجديد
ً
جميع المسثمرين اإلماراتيين والعرب لالستثمار في محافظة الوادي الجديد،
البكر التي تحتوي على مساحات كبيرة وإمكانات وتسهيالت
هذه األرض ِ
لالستثمار وتذليل الصعوبات والمعوقات لصالح المستثمر و لفائدة سكان
المنطقة و جمهورية مصر العربية والمستثمرين“.
كما أضافت السيدة  /حنان علي القاعي -مدير إدارة االتصال المؤسسي
والعالقات الدولية بالهيئة أن مشاركة الهيئة العربية في معرض سيال الشرق
األوسط لهذا العام ببرنامج فاعل و مشاركة واسعة لعدد من الشركات التي
تساهم فيها الهيئة ،فمن جمهورية السودان شاركت كل من شركة سكر كنانة
وشركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية السودانية للزيوت
النباتية والشركة المتميزة إلنتاج الخضر والمحاصيل الزراعية  ،ومن دولة
اإلمارات العربية المتحدة شركة الروابي لأللبان  ،ومن دولة قطر الشركة
العربية القطرية لإلنتاج الزراعي (قطفة) ومن الجمهورية العربية السورية

تجمع استثماري فاعل للهيئة العربية وشركاتها وشركائها االستراتيجيين وتوقيع اتفاقيات
تعاون بقيمة  600مليون دوالر خالل فعاليات معرض سيال الشرق األوسط 2021
الشركة االهلية لصناعة الزيوت النباتية .وقد حقق اللقاء الدوري لشركات الهيئة
في ثاني أيام المعرض مشاركة كبيرة بحضور ضيف الشرف من جمهورية مصر
العربية معالي اللواء  /محمد الزملوط  -محافظ الوادي الجديد ،باإلضافة إلى
الرؤساء التنفيذيين وممثلين عن أكثر من  30شركة من شركات الهيئة وعدد
مرموق من شركائها االستراتيجيين من الشركات العاملة في مجال االستثمار في
مشاريع األمن الغذائي.
وتم خالل اللقاء عرض ملخص تعريفي عن استراتيجية الهيئة لالستثمار الزراعي
للخمس سنوات القادمة والمشاريع المستهدفة في مجموعة من الدول العربية،
كما قدم معالي المحافظ محمد الزملوط الفرص االستثمارية للمشاريع من
خالل تقديم عرض تعريفي عن المشاريع الزراعية ومشاريع الطاقة المتجددة في
محافظة الوادي الجديد ،وتخلل اللقاء حوارات تضمنت مداخالت للشركات وآراء
عن سبل التعاون وتعزيز التبادل التجاري بين الشركات التي تساهم فيها الهيئة
والشركاء االستراتيجيين.
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي مؤسسة مالية عربية ،تأسست في العام
 ،1976برأسمال  729مليون دوالر أمريكي ،وتُ سهم في رأس مال  53شركة قائمة
وشركات أخرى قيد التأسيس ،وتتوزع شركاتها ومشاريعها على  12دولة عربية.
وتتمتع شركات الهيئة القائمة وتلك قيد التأسيس بالكثير من االمتيازات وذلك
بفضل اتفاقيات التأسيس الموقعة بين الهيئة والدول األعضاء البالغ عددها 21
دولة عربية.
تمتلك الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي خبرات واسعة في مجال االستثمار
والتصنيع الزراعي ،وتقوم الهيئة بتأسيس الشركات على أسس ومعايير تجارية
واستثمارية احترافية ،بهدف تحقيق الربحية العالية للمساهمين ،وتتوزع استثمارات
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي على أربع قطاعات رئيسية هي التصنيع
الزراعي واإلنتاج الحيواني واإلنتاج النباتي والخدمات الزراعية .كما تدعم الهيئة
العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي خطط التنمية الزراعية المستدامة في الدول
العربية بهدف تقليل الفجوة الغذائية العربية وتحسين حياة السكان في المجتمعات
التي تحتضن مشاريعها ،وتقوم بدعم شرائح صغار المزارعين ،ونقل التقنيات الزراعية
لهم وإتاحة برامج تمويلية والكثير من األنشطة التنموية ونشر نتائج األبحاث
العلمية لتعميم المعرفة لصالح تنمية المجتمعات العربية.
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الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي توقع مذكرة تفاهم مع
شركة ميدل إيست للقاحات البيطرية “ميڤاك“

العدد الثاني 2021

وقعت الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي مذكرة تفاهم مع شركة ميدل
إيست للقاحات البيطرية ”ميڤاك“ بشأن تعزيز التعاون واالستثمار في المنطقة
العربية يوم  24أكتوبر  , 2021القاهرة – جمهورية مصر العربية.
وتستهدف المذكرة التأسيس لباقة واسعة من االستثمارات بين الطرفين
عبر مساهمة الهيئة في مجاالت االستثمار الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية
واللقاحات البيطرية في جمهورية مصر العربية وتعزيز التجارة البينية بين الدول
العربية.
وشهد توقيع المذكرة أ د /عبد الحكيم محمود محمد رئيس الهيئة العامة
للخدمات البيطرية ،و السيد /محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية
لالستثمار واإلنماء الزراعي ،والدكتور كريستوفر نيلسون رئيس مجلس إدارة
شركة ميدل إيست للقاحات البيطرية ،ووفد من ممثلي السفارة األمريكية
بالقاهرة ،والدكتور مجدي السيد الرئيس التنفيذي لشركة ميڤاك بجمهورية
مصر العربية ،وعدد من كبار الشخصيات وصناع القرار ومجموعة من رجال
األعمال وأصحاب المشروعات وعدد من المستثمرين والهيئات والمراكز
والمؤسسات والشركات االستثمارية التي تهتم بذات الشأن.
وسيساهم التعاون بين الطرفين في زيادة رأس مال الشركة بهدف توسعة
نشاطها وتطوير مشروعات جديدة إلنتاج اللقاحات المختلفة لألمراض الحيوانية
المتوطنة في مصر والدول العربية واألفريقية.
كما سيعزز من قدرات سد الحاجة المحلية من الطلب على اللقاحات ،حيث من
المتوقع أن تبلغ حجم االستثمارات المستقبلية في مجموعة الشركات الخاصة
بإنتاج اللقاحات نحو مليار و  800مليون جنيه ،كما تساهم الهيئة العربية في
عدد كبير من الشركات العاملة في مجال اإلنتاج الحيواني في عدد من الدول
العربية ،خاصة في مجال إنتاج الدواجن والعجول وأبقار الحليب وستقوم بربط
شركة ميدل إيست مع هذه الشركات لالستفادة من منتجاتها كما يسهم
تواجد الهيئة ونشاطها الموسع في الدول العربية ليمكنها من فتح أسواق
جديدة للشركة في تلك الدول.

وقال سعادة األستاذ /محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية لالستثمار
واإلنماء الزراعي أننا عبر هذه االتفاقية نستهدف استقطاب جميع المستثمرين
من القطاع الخاص وتحفيزهم على توطين الصناعات االستراتيجية التي تساهم
في تطوير واستدامة القطاع الزراعي بصورة عامة وقطاع الثروة الحيوانية
بصورة خاصة.
وتابع ” :كما تدعو عبر المذكرة حكومات المنطقة التي تعمل بها إلى تهيئة
المناخ المناسب والمشجع من خالل استقرار االستثمار وتسهيل اإلجراءات
الحكومية المتعلقة بمنح األراضي وتوفير البنية التحتية الضرورية مثل الطرق
والكهرباء والخدمات األساسية التي تساعد قطاع االعمال من االستثمار في
القطاع الزراعي بشقيه اإلنتاج النباتي والحيواني ودعم وتعزيز الشراكات بين
القطاع الخاص والحكومي والمؤسسات البحثية“.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على أسس تجارية واستثمارية تراعي تحقيق عوائد
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جيدة لمنظومة االستثمار باعتبارها شريك ذو ثقل دولي واقليمي ولها عالقات
واتفاقيات خاصة مع الدول األعضاء تتمتع بموجبها بالعديد من االمتيازات
وصرح سعادة الدكتور مجدي السيد الرئيس التنفيذي لشركة
واالعفاءات.
ّ
ميفاك للقاحات البيطرية” :أنه بموجب مذكرة التفاهم ،سيشمل التعاون
بين الهيئة العربية وشركة ميدل إيست المساهمة المالية في توسعة نشاط
الشركة باإلضافة إلى الترويج لمنتجاتنا في باقي الدول العربية من خالل شركاء
الهيئة من الموزعين بهذه البلدان ،كما سنتمكن مع الهيئة من تحقيق اهدافنا
االستراتيجية المتمثلة في تعزيز قدرات الدول على تحقيق االمن الغذائي
فضال عن المساهمة في
العربي عبر دعم صحة واستدامة الثروة الحيوانية،
ً
تطوير عالقات استراتيجية مع القطاع الخاص“.
وأضاف” :نفخر بهذا التعاون لتصبح شركة ميدل إيست شريك استراتيجي مع
الهيئة في مجال تطوير اللقاحات البيطرية في بقية الدول العربية وتوطين هذه
التقانات الهامة في الدول العربية“.

زيارة استثمارات الهيئة في
الشمال والغرب األفريقي
مــن شــرق الــدول العربيــة إلــى غربهــا تمتــد اســتثمارات الهيئــة العربية
لالســتثمار واالنمــاء الزراعــي التــي تســاهم فيهــا فــي تعزيــز األمن
الغذائــي لهــذه الــدول و تبــادل الســلع الزراعيــة والغذائيــة بينهــا .
وللمتابعــة واالطــاع علــى ســير عمــل هــذه االســتثمارات قامــت الهيئة
بتنظيــم عــدد مــن الزيــارات واللقــاءات الميدانيــة لشــركاتها فــي الــدول
التــي تســاهم فيهــا وذلــك بهــدف الوقــوف علــى األداء االنتاجي
والمالــي والتســويقي للشــركات ومقابلــة المســئولين بالــوزارات
المختصــة للتفاكــر وبحــث الفــرص االســتثمارية الــى جانــب إيجــاد حــل
للمشــاكل والمعوقــات التــي تواجــه الشــركات ،وقــد تمــت الزيــارات بوفد
مــن مــدراء وخبــراء الهيئــة وعلــى رأســهم ســعادة األســتاذ /محمــد بن
عبيــد المزروعــي – رئيــس الهيئــة العربيــة الــذي بــدأ زيــارة بشــائر الخيــر من
الجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة والجمهوريــة التونســية وذلــك خــال
الفتــرة  22 – 13ديســمبر .2021
وخــال زيــارة موريتانيــا إلتقــى ســعادته والوفــد المرافــق لــه بمعالي
األســتاذ  /ســيدنا ولــد أحمــد اعلــي /وزيــر الزراعــة وذلك لبحث ســبل
التعــاون والتعريــف بشــركات الهيئــة ومشــاريعها المســتقبلية فــي
موريتانيــا ،والتقــى بمعالــي األســتاذ /لمرابــط ولــد بناهي-وزيــر التنميــة
الحيوانيــة بالجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة .وتــم خــال اللقــاء توقيــع
مذكــرة تفاهــم بيــن الطرفيــن تهــدف إلــى تعزيــز عالقــات التعــاون في
المجــاالت االســتثمارية والتنمويــة ذات الصلــة باألهــداف االســتراتيجية
المشــتركة والتعــاون ألجــل تنفيــذ مشــروعات اســتراتيجية رائــدة بالتعــاون
مــع القطــاع الخــاص ،كمــا قــدم ســعادة األســتاذ رئيــس الهيئة عرضا
تعريفيــا عــن الهيئــة واهدافهــا ومشــاريعها فــي الــدول االعضاء.
موضحــا أن إجمالــي التكاليــف االســتثمارية لمشــاريع الهيئــة القائمــة
وتلــك قيــد التنفيــذ والتأســيس فــي موريتانيــا تبلــغ  74.11مليــون دوالر
أمريكــي ،كمــا وفــرت هــذه المشــاريع  2.303فرصــة عمــل .مــن جانبه
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ثمــن معالــي وزيــر التنميــة الحيوانيــة الجهــد الــذي تبذلــه الهيئــة فــي إطــار التعــاون
القائــم بينهــا وقطــاع التنميــة الحيوانيــة ،مشــيرا إلــى أن القطــاع علــى اســتعداد لتذليــل
العقبــات مــن أجــل إنجــاح المشــاريع الطموحــة .وأضــاف الوزيــر أن الوزارة ســتعمل
علــى تحســين وتعزيــز عالقــات التعــاون بيــن الهيئــة ومختلــف القطاعــات الخصوصيــة،
ممــا ســيمكن مــن الرفــع مــن مســتوى المشــاريع التــي تدعــم بهــا الهيئــة جهــود البالد
التنمويــة.
وقــد حظيــت الزيــارة بالعديــد مــن اإلنجــازات منهــا المشــاركة فــي المؤتمــر االقتصادي
االفريقــي تحــت شــعار ”افريقيــا عــام  ،”2050وقــام ســعادة رئيــس الهيئــة بوضــع حجر
األســاس للشــركة العربيــة الموريتانيــة لألســماك (ســمك) التــي تســاهم فيهــا الهيئــة
العربيــة بنســبة  % 37.9ويبلــغ رأس مالهــا نحــو  385مليــون أوقيــة موريتانيــة وتهــدف
الــى تصنيــع األســماك الســطحية ســردين وســردينال كمنتجــات رئيســية باإلضافــة
الــى زيــت ومســحوق الســمك كمنتجــات ثانويــة ،وقــد تــم االحتفــال بتشــريف كل
مــن معالــي األســتاذ /الــدي ولــد الزين-وزيــر الصيــد واالقتصــاد البحــري الموريتاني
وســعادة األســتاذ /يحيــى الشــيخ محمــد فــال -والــي والية نواذيبو واألســتاذ/
مصطفــى هامبــوب – مديــر عــام الشــركة العربيــة الموريتانيــة لألســماك ،كمــا تــم
توقيــع مذكــرة تفاهــم مشــتركة بيــن الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي
ومجموعــة لمــام ولــد ابنــو إلنشــاء مشــروع إلنتــاج األلبــان بالجمهورية اإلســامية
الموريتانيــة.
وفــي الزيــارة ايضــا تمــت زيــارة الوفــد لمعالــي األســتاذ /عثمــان مامــودو كان -وزير
الشــؤون االقتصاديــة وترقيــة القطاعــات اإلنتاجيــة .والســيدة /نبغوهــا بنــت اتالميــذ
المديــرة الوطنيــة لشــبكة الصناديــق الشــعبية لالدخــار والقــرض بالجمهوريــةاإلســامية الموريتانيــة .والســيدة /عيســتا الم-المديــرة العامــة لوكالــة ترقيــة
االســتثمارات فــي موريتانيــا وتــم التباحــث حــول ســبل التعــاون فــي المجاالت
المشــتركة.
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موريتانيــا إلــى زيــارة الجمهوريــة التونســية التــي التقــى خاللهــا
ومــن
ً
ســعادة رئيــس الهيئــة والوفــد المرافــق لــه بــكل مــن معالي األســتاذ/
ـعيد –وزيــر االقتصــاد والتخطيــط بالجمهوريــة التونســية
ســمير سـ ّ
ومعالــي األســتاذ /محمــد إليــاس حمــزة –وزيــر الفالحــة والموارد
المائيــة والصيــد البحــري بالجمهوريــة التونســية .ومعالــي الســيدة/
فضيلــة الرابحــي بــن حمزة–وزيــرة التجــارة وتنميــة الصــادرات بالجمهوريــة
التونســية .وذلــك لبحــث ســبل التعــاون والتعريــف بشــركات الهيئــة
ومشــاريعها المســتقبلية فــي الجمهوريــة التونســية ،كمــا تمــت زيــارة إلــى
شــركة المرجــى لتربيــة الماشــية وتنميــة الزراعــة إحــدى شــركات الهيئة
العربيــة فــي واليــة جندوبــة منطقــة بوســالم ،وزيــارة عــدد مــن المصانع
والمشــاريع االســتثمارية فــي مدينــة ســيدي بوزيــد ،وواليــة بــن عروس،
و واليــة نابــل واالجتمــاع مــع الرؤســاء التنفيذيــن لتلــك المشــاريع لبحــث
فــرص التعــاون بيــن الهيئــة العربية والشــركة.
وفــي الختــام قــام ســعادة رئيــس الهيئــة والوفــد المرافــق بزيــارة كل من
الســيدة /ناجيــة الغربــي – المديــرة العامــة لصنــدوق الودائــع واألمانــات
بالجمهوريــة التونســية .والســيدةُ /هــدى النفــزاوي – مديــرة الهيئــة
التونســية لالســتثمار للتعريــف بمشــاريع الهيئــة الحاليــة والمســتقبلية
فــي تونــس و بحــث فــرص التعــاون بيــن الهيئــة العربيــة وتلــك الجهات
المعنيــة .
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مبادرة الهيئة لتطعيم الموظفين وأفراد
أسرهم ضد فايروس كوفيد 19 -

تماشــياً مــع التعليمــات الصــادرة مــن منظمــة الصحــة العالميــة
والجهــات الحكوميــة المختصــة للوقايــة مــن فايــروس كورونــا (كوفيــد
 ،)19والمتمثلــة فــي أهميــة وضــرورة تلقــي اللقــاح ضــد الفايــروس
للحــد مــن انتشــاره ،وحرصــاً مــن إدارة الهيئــة علــى صحة وســامة
جميــع الموظفيــن ،وســعياً منهــا فــي اســتمرارية العمــل فــي ظل
الوضــع الراهــن ،وتمهيــداً للعــودة التدريجيــة للعمــل مــن المكاتــب،
بــادرت إدارة المــوارد البشــرية بالهيئــة بالتنســيق مــع الجهــات
المختصــة بــوزارة الصحــة بجمهوريــة الســودان بتوفيــر لقــاح ضــد
فايــروس كوفيــد  19 -لمنتســبيها وأفــراد أســرهم بمبنــى الهيئــة
بالمقــر الرئيســي بالخرطــوم ،حيــث تــم توفيــر ثالثــة أنــواع مــن اللقاحات
للتطعيــم:
 /1لقاح جونســن ()The Janssen
 /2لقــاح أســترازينيكا ()AstraZeneca
 /3لقــاح ســينوفارم ()Sinopharm
تــم تنفيــذ التطعيــم علــى مرحلتيــن؛ كانــت المرحلــة األولــى بتاريــخ
 2021/09/16حيــث تــم تطعيــم نحــو  76مــن الموظفيــن
وأفــراد أســرهم ،وتــم تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن التطعيــم بتاريــخ
 2021/10/07بتطعيــم  45شــخص.
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بلــغ العــدد الكلــي للموظفيــن الذيــن تلقــوا اللقــاح بالمقــر الرئيســي
للهيئــة  165موظــف مــن إجمالــي  169موظــف بنســبة بلغــت
.%97.6
كمــا بلــغ عــدد الموظفيــن الحاصليــن علــى اللقــاح بالمكتــب
اإلقليمــي  25موظــف مــن إجمالــي  28موظــف بنســبة بلغــت
.%89
بلغــت النســبة الكليــة لجميــع موظفــي الهيئــة الذيــن تلقــوا اللقــاح
نحــو  ،%97وتســعى الهيئــة للوصــول لنســبة  %100فــي التطعيــم.

