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واجــه العالــم فــي اآلونــة األخيــرة تحديــات غيــر مســبوقة جــراء أزمــة كورونــا كان لهــا آثــار ســلبية جســيمة 
إلــى تفاقــم  النواحــي الصحيــة واالقتصاديــة والماليــة واالجتماعيــة، ولقــد أدت هــذه األزمــة  علــى 
مســتويات نقــص الغــذاء فــي العديــد مــن الــدول، حيــث أشــارت تقاريــر مؤشــرات األمن الغذائــي العالمي 
إلــى ازديــاد عــدد األشــخاص المتضرريــن مــن الجــوع فــي عــام 2020 والذيــن قــدرت أعدادهــم بيــن 720 
و 811 مليــون شــخص، وذلــك علــى الرغــم مــن الجهــود التــي بذلــت للقضــاء علــى الجــوع فــي إطــار 
أهــداف األجنــدة العالميــة للتنميــة المســتدامة 2030 التــي حققــت نتائــج إيجابيــة خــال الفتــرة 2014 
- 2019 حيــث كانــت تقديراتهــا تتــراوح بيــن 70 إلــى 161 مليــون شــخص، يضــاف إلــى ذلــك التحديــات 
المرتبطــة باألنشــطة الزراعيــة واســتغال المــوارد الطبيعيــة لمقابلــة الزيــادة فــي عــدد الســكان وتأثيرهــا 
علــى اســتنفاد المــوارد الزراعيــة وفقــدان التنــوع البيولوجــي والتدهــور البيئــي كالتصحــر، الجفــاف، ونــدرة 
ــة تلقــي بظالهــا علــى  ــر المناخــي. كل هــذه المهــددات واألزمــات الطارئ ــار الضــارة للتغي ــاه، واآلث المي
ــات الازمــة مــن  مــدى التقــدم فــي تحقيــق األمــن الغذائــي بحصــول كل افــراد المجتمــع علــى الكمي

الغــذاء الصحــي والقــدرة علــى تحمــل تكاليفــه.   

إن مواجهــة تحديــات األمــن الغذائــي بالوطــن العربــي ُتَعــدُّ قضيــة محوريــة وذلــك التســاع حجــم الفجــوة 
الغذائيــة للســلع األساســية، والتــي تقــدر بأكثــر مــن 33 مليــار دوالر، وتســتحوذ مجموعــة الحبــوب علــى 
أكثــر مــن 50 % مــن قيمــة الفجــوة، تليهــا فــي األهميــة اللحــوم والزيــوت واأللبــان ومنتجاتهــا ومــن ثــم 
تأتــي باقــي الســلع الغذائيــة، وذلــك علــى الرغــم مــن توافــر المــوارد الزراعيــة الطبيعيــة التــي تتيــح للــدول 

العربيــة زيــادة اإلنتــاج وتحقيــق مســتويات أفضــل مــن األمــن الغذائــي.

ــار، أال أن المســاحات  ــة بنحــو 220 مليــون هكت ــدول العربي تقــدر مســاحة األراضــي الصالحــة للزراعــة بال
المزروعــة ال تــزال قليلــة وال تتعــدى نحــو 75 مليــون هكتــار  تمثــل 34 % مــن إجمالــي المســاحة، يضــاف 
إلــى ذلــك أن نحــو 52.5 مليــون هكتــار مــن المســاحات المزروعــة والتــي تمثــل 70 % تعتمــد على األمطار 
فــي الزراعــة، ونحــو 30 % فقــط تعتمــد علــى نظــام الــري المنتظــم بالرغــم مــن أهميتــه فــي زيــادة 
الكفايــة اإلنتاجيــة بالتحكــم فــي المتغيــرات كاألســمدة والبــذور المحســنة ومواعيــد الزراعــة، وثبــات 
إنتاجيتــه واســتقرارها، ومــن التحديــات الهامــة األخــرى فــي اإلنتــاج الزراعــي بالوطــن العربــي اســتخدام 
الطــرق التقليديــة فــي الزراعــة والســاالت المحصوليــة ضعيفــة اإلنتاجيــة واالســتخدام غيــر المرشــد 
لألســمدة والكيماويــات، ممــا يــؤدي إلــى اســتنفاد المــوارد الزراعيــة العربيــة وزيــادة كميــة الفاقــد أثنــاء 

العمليــات اإلنتاجيــة المختلفــة. 

خــال مســيرة عمــل الهيئــة العربيــة ركــزت ُجــل جهودهــا علــى االســتغال األمثــل للمــوارد واإلمكانيــات 
الزراعيــة التــي يزخــر بهــا الوطــن العربــي لتأميــن أكبــر قــدر مــن الســلع الغذائيــة األساســية للشــعوب 
العربيــة، وعملــت علــى االســتفادة المثلــى مــن تنــوع المــوارد الطبيعيــة الزراعيــة وتوزعهــا فــي الــدول 
العربيــة، كمــا ركــزت علــى خلــق توازنــات بيــن قطاعــي اإلنتــاج الزراعــي والتصنيــع الغذائــي، وبين نشــاطيها 
االســتثماري واإلنمائــي، والتوزيــع الجغرافــي لمشــاريعها الزراعيــة بالــدول األعضــاء وفقــًا للميزة النســبية 

لتوافــر المــوارد الطبيعيــة والمنــاخ االســتثماري المناســب.  

المقدمة
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وكانــت  وتكاملهــا،  واإلنمائيــة  االســتثمارية  أنشــطتها  تنــوع  فــي  العربيــة  الهيئــة  رؤيــة  ســاهمت 
محصلتهــا بنهايــة عــام 2021 المســاهمة فــي تأســيس نحــو 53 شــركة ومجموعــة كبيــرة مــن األنشــطة 
والبرامــج اإلنمائيــة، وتختــص هــذه الشــركات بإنتــاج الســلع األساســية فــي الفجــوة الغذائيــة العربيــة 
العربيــة  الهيئــة  اســتثمارات  توزعــت  حيــث  الزراعــي،  بالنشــاط  المرتبطــة  األخــرى  الخدمــات  وتقديــم 
الحيوانــــي اإلنتــاج  الزراعــي 49.70 %، وقطــاع  التصنيــع  رئيســة وهــي قطــاع  أربعــة قطاعــات   فــي 
24.53 %، وقطــاع اإلنتــاج النباتــي 22.24 %، وقطــاع الخدمــات الزراعيــة 3.53 %، ولقــد ســاهم هــذا 
ــي وتحقيــق  ــع الجغرافــي والقطاعــي ألنشــطتها فــي إحــداث تحــول فــي القطــاع الزراعــي العرب التوزي
الريــادة مــن خــال مشــروعات نموذجيــة مواكبــة للتطــور فــي القطــاع الزراعــي واستنســاخ التجــارب 

ــة.    ــدول العربي الناجحــة ونشــرها فــي باقــي ال

كمــا افــردت الهيئــة العربيــة مســاحة كبيــرة لألبحــاث الزراعيــة التطبيقيــة وتوطيــن التقانــات الحديثــة فــي 
برامــج عملهــا باعتبارهــا المدخــل الرئيســي لزيــادة اإلنتــاج واإلنتاجيــة فــي الــدول العربيــة، مســتهدفة 
فــي ذلــك إجــراء األبحــاث التجريبيــة لزراعــة محاصيــل جديــدة وإنتــاج البــذور المحســنة المائمــة للظــروف 

الطبيعيــة بالــدول العربيــة لتحســين فعاليــة القطــاع الزراعــي. 

العربــي  بالوطــن  والمنتجيــن  المزارعيــن  بقطــاع صغــار  خاصــًا  اهتمامــًا  العربيــة  الهيئــة  أولــت  كذلــك 
وذلــك لدورهــم المحــوري فــي تعزيــز األمــن الغذائــي باعتبــار أنهــم يمثلــون شــريحة كبيــرة ويســاهمون 
بنســبة تفــوق 80 % مــن الناتــج الزراعــي المحلــي، فعلــى الرغــم مــن األهميــة الكبيــرة لهــذا القطــاع 
فــي مســتقبل الغــذاء إال أن المناطــق الريفيــة تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي وســوء التغذيــة 
والزيــادة المســتمرة للهجــرة مــن األريــاف إلــى المــدن بســبب عــدم توافــر الظــروف المواتيــة لاســتقرار 
المعيشــي، لــذا ركــزت الهيئــة العربيــة جهودهــا علــى اســتحداث برامــج وآليــات لتطويــر هــذا القطــاع 
ومعالجــة التحديــات التــي تواجهــه، حيــث بــادرت باســتحداث نمــوذج التمويــل العينــي لصغــار المزارعيــن 
والمنتجيــن كبديــل للتمويــل النقــدي المباشــر، وذلــك مــن خــال توفيــر كافــة االحتياجــات للعمليــات 
اإلنتاجيــة كحزمــة متكاملــة وبإشــراف مباشــر مــن الهيئــة العربيــة، بــدءًا مــن تمويــل عمليــات تحضيــر 
األراضــي الزراعيــة وتوفيــر مدخــات اإلنتــاج حتــى مرحلــة الحصــاد وتســويق المنتــج، أضــف إلــى ذلــك 
ولقــد  الزراعيــة،  والطــرق  التقانــات  بأحــدث  للمزارعيــن  التوعــوي  واإلرشــاد  الفنــي  الدعــم  تقديــم 
فاقــت بنســب  الزراعيــة  واإلنتاجيــة  اإلنتــاج  فــي  باهــرة  نتائــج  تحقيــق  فــي  التجربــة  هــذه   ســاهمت 
150 % وزيادة المساحات المزروعة السنوية بنسبة 100 % ومضاعفة أعداد المستفيدين كل عام.  

علــى الرغــم مــن ضعــف رأس مــال الهيئــة العربيــة المدفــوع والــذي يمثــل 2.2 % مــن قيمــة الفجــوة 
الغذائيــة العربيــة التــي تقــدر بأكثــر مــن 33 مليــار دوالر ، إال انهــا اســتطاعت أن تواجــه هــذا التحــدي 
بزيــادة عــدد الشــركات الزراعيــة بالــدول العربيــة عــن طريــق الشــراكة مــع القطاعيــن العــام والخــاص 
ــة لاســتثمار فــي القطــاع  ــة إضافي ــة مــوارد مالي ــات مبتكــرة لتعبئ وبالســعي المســتمر الســتحداث آلي
الزراعــي، كمــا عملــت علــى توطيــن التقانــات الزراعيــة الحديثــة بالتعــاون المثمــر مــع المراكــز البحثيــة 
العالميــة واإلقليميــة والمحليــة، ولقــد ســاهمت هــذه الجهــود فــي تحقيــق نتائــج ملموســة وتغييــرات 
اقتصاديــة واجتماعيــة وتنمويــة كان لهــا أثــر كبيــر فــي تقليــص حجــم الفجــوة الغذائيــة فــي الســلع 
األساســية بالــدول العربيــة، وال يــزال هنالــك الكثيــر مــن الفــرص المشــجعة لتطويــر القطــاع الزراعــي 
ــز  ــر المســتغلة وتنميتهــا، وهــذا ال يتأتــى إال بتعزي ــة غي مــن خــال االســتغال األمثــل للمــوارد الطبيعي
القــدرات العربيــة مــن خــال التكامــل والتنســيق بيــن السياســات التنمويــة والزراعيــة فــي البلــدان العربيــة 
وزيــادة عاقــات التبــادل التجــاري والتعــاون بيــن مؤسســات البحــوث الزراعيــة، واألهــم مــن ذلــك تحفيــز 

القطــاع الخــاص لزيــادة االســتثمار بالقطــاع الزراعــي بتهيئــة المنــاخ االســتثماري المناســب. 
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الملخـص التنفيـذي
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ــة فــي  بلــغ أجمالــي قيمــة اســتثمارات الهيئ
شــركاتها القائمة والمشــاريع قيد التأســيس 
نحــو   2021/12/31 فــي  كمــا  والتنفيــذ 
نحــو تمثــل  أمريكــي،  دوالر  مليــون   662 
المدفــوع  الهيئــة  مــال  رأس  مــن   % 91

أمريكــي. دوالر  مليــون   731 والبالــغ 

التــي  والمشــروعات  الشــركات  عــدد  بلــغ 
تســاهم فيهــا الهيئــة 53 شــركة فــي نهايــة 
ســنة 2021، منهــا: 37 شــركة قائمــة، و 16 
وتتــوزع  والتنفيــذ.  التأســيس  قيــد  مشــروع 
األعضــاء  الــدول  فــي  الهيئــة  اســتثمارات 
الســودان جمهوريــة  التاليــة:  النســب   وفــق 
العربيــة 6.61 %،  مصــر  جمهوريــة   ،% 64.26
ســلطنة ُعمــان 5.85 %، دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة 5.37 %، جمهوريــة العــراق 4.11 %، 
المملكــة العربيــة الســعودية 3.29 %، المملكــة 
المغربيــة 2.95 %، الجمهوريــة العربيــة الســورية 
2.53 %، الجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة 
1.74 %، الجمهوريــة التونســية 1.45 %، دولــة 

قطــر 1.17 % ودولــة الكويــت 0.67 %.

زاد عــدد المســتفيدين مــن البرامــج التنمويــة 
 77,423 بلــغ   حيــث  العربيــة  الــدول  فــي 
مستفيد خال سنة 2021 مقارنة بـ 61,321 

مســتفيد لســنة 2020.

تتوّزع استثمارات الهيئة في الشركات القائمة 
والمشــاريع قيد التأســيس والتنفيذ على أربعة 
قطاعات رئيسة، وهي: قطاع التصنيع الزراعي 
بنســبة 49.70 %، وقطــاع اإلنتــاج الحيوانــــي 
بنسبة 24.53 %، وقطاع اإلنتاج النباتي بنسبة 
22.24 %، وقطــاع الخدمــات الزراعيــة بنســبة 

.% 3.53

نّفــذت الهيئــة فــي ســنة 2021 م، 40 برنامًجــا 
يــا لصغــار المزارعيــن والمنتجيــن فــي عــدد  تنموًّ
االرتقــاء  بهــدف  العربيــة، وذلــك  الــدول  مــن 

ــاج واإلنتاجيــة لصغــار المزارعيــن باإلنت

نّفــذت الهيئــة فــي ســنة 2021 م، 11 برنامــج 
بحثــي تطبيقــي فــي عــدد مــن الــدول العربيــة، 
بهدف توطين أصناف جديدة من المحاصيل 

الحقليــة وإدخــال تقانــات زراعية حديثة.
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بلــغ إجمالــي القــروض القائمــة والممنوحــة 
التنمويــة  وللبرامــج  لشــركاتها  الهيئــة  مــن 
الخاصــة بصغــار المزارعيــن والمنتجيــن نحــو 
بلــغ  كمــا  أمريكــي،  دوالر  مليــون   125.2
إجمالــي الضمانــات القائمــة التــي قدمتهــا 
23 مليــون دوالر أمريكــي. لشــركاتها نحــو 

فــي  الهيئــة  اســتثمارات  إجمالــي  بلــغ 
األســواق الماليــة اإلقليميــة والعالميــة فــي 
دوالر  مليــون   605.3 نحــو   2021/12/31
أمريكــي مقارنــًة بنحــو 502.5 مليــون دوالر 
بذلــك  محققــة   2020 عــام  فــي  أمريكــي 

.% 20 تبلــغ  زيــادة  نســبة 

أربــاح للفتــرة الماليــة  حققــت الهيئــة صافــي 
 26.1 نحــو   2021/12/31 فــي  المنتهيــة 
بنحــو  باربــاح  مقارنــًة  أمريكــي  دوالر  مليــون 
24.8 مليــون دوالر أمريكــي فــي ســنة 2020 

محققــة بذلــك نســبة زيــادة تبلــغ 5 %.

التــي  الزراعيــة  االســتثمارية  الفــرص  بلغــت 
فــي  وتقييمهــا  بدراســتها  الهيئــة  قامــت 

فرصــة.  116 2021م،  ســنة 

اســتمرت الهيئــة مــن مواصلــة العمــل مــن 
فرضتهــا  التــي  الظــروف  ظــل  فــي  بعــد 
جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيد- 19( وذلك 
بفضــل وجــود بنيــة تحتيــة قويــة لتكنولوجيــا 

المختلفــة. وتطبيقاتهــا  المعلومــات 

فــي  الهيئــة  موجــودات  إجمالــي  بلــغ 
2021/12/31 نحــو 1.4 مليــار دوالر أمريكــي.

فــي  المســاهمين  حقــوق  إجمالــي  بلــغ 
دوالر  مليــون   1,010 نحــو   2021/12/31
ــًة بنحــو 997.4 مليــون دوالر  أمريكــي مقارن

.2020 عــام  فــي  أمريكــي 

عــدًدا   2021 عــام  فــي  الهيئــة  نظمــت 
فــي  الترويجيــة  واألنشــطة  الفعاليــات  مــن 
المجــال الزراعــي، كمــا شــاركت فــي عــدد مــن 
المؤتمرات والندوات والملتقيات والمعارض 

والدوليــة. العربيــة  االفتراضيــة 
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نبذة عن الهيئة العربّية لالستثمار 
واإلنماء الّزراعّي

الّنشأة

الهيئــة العربيــة لاســتثمار واإلنمــاء الزراعــي مؤسســة ماليــة عربيــة، ذات شــخصية قانونية 

اعتباريــة ودوليــة مســتقلة، ُأسســت فــي األّول مــن تشــرين الثانــي )نوفمبــر( مــن عــام 
1976م، وتــّم إعــان إنفــاذ اتفاقيــة اإلنشــاء والنظــام األساســي فــي آذار )مــارس( مــن 

عــام 1977م.

المساهمون

يساهم في رأس مال الهيئة )21( بلًدا عربًيا.

رأس المال

• يبلغ رأس المال المصرح به 336 مليون دينار كويتي )1.1 مليار دوالر أمريكي(.
• يبلغ رأس المال المدفوع كما في 2021/12/31 نحو 221.1 مليون دينار كويتي

 )731 مليون دوالر أمريكي(. 

العام المالي

يبــدأ فــي 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 2021/12/31:

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
%0.02 

دولــة فلسـطين 

33,600

% 100
إجمالي األســـــهم
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أعضاء مجلس المساهمين

*اعضاء مجلس مساهمي الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي كما في 12/31/ 2021

وزير المالية

وزير المالية 

 وزير االقتصاد والمالية - نائب رئيس مجلس 
المساهمين للدورة رقم )45(

وزير الزراعة واستصاح األراضي

وزير المالية

وزير المالية واالقتصاد الوطني 

1. خلفًا لمعالي األستاذ خليفة مساعد حمادة 
2. خلفًا لمعالي األستاذ عبيد حميد الطاير.
3. خلفًا لمعالي األستاذة هبة أحمد علي 

4. خلفًا لمعالي األستاذ علي شريف العمادي .

وزير المالية,رئيس مجلس المساهمين للدورة 
رقم )45(

وزير المالية

وزير المالية

وزير المالية

وزير االقتصاد وترقية القطاعات اإلنتاجية  

وزير المالية والميزانية وقطاع البنوك

وزير الزراعة 

وزير االقتصاد والتخطيط

وزير المالية

وزير الزراعة والتربية الحيوانية والصيد البحري

وزير المالية

وزير المالية

معالي األستاذ /محمد بن عبدالّله الجدعان

معالي الدكتور /علي عبد األمير العاّلوي 

معالي األستاذة /نادية فتاح العلوي5 

معالي األستاذ /السيد محّمد مرزوق القصير

معالي األستاذ /علي بن أحمد الكواري4 
 

سمو الشيخ /سلمان بن خليفة آل خليفة 

معالي األستاذ /أيمن بن عبد الرحمان 

معالي األستاذ /سلطان بن سالم الحبسي

معالي الدكتور /كنان ياغي

معالي الدكتور /يوسف الخليل8

معالي األستاذ /عثمان مامادو كان

معالي األستاذ /كمال الدين صيف7

معالي األستاذ /رياض محّمد يوسف عطاري

معالي األستاذ /سمير سعيد6

معالي األستاذ /عبدالرحمن دعاله بيله

معالي األستاذ /محّمد أحمد عواليه

معالي الدكتور /محمد محمود العسعس 

معالي الدكتور /سالم صالح سالم بن بريك

وزير المالية وزير الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار

معالي األستاذ /عبدالوهاب محمد الرشيد1

وزير الدولة للشؤون المالية

معالي األستاذ /محمد بن هادي الحسيني2

وزير المالية والتخطيط االقتصادي 
معالي الدكتور / جبريل إبراهيم محمد3 

1

5

9

3

7

2

6

10

4

8

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

5. خلفًا لمعالي األستاذ محمد بنشعبون .  
6. خلفًا لمعالي األستاذة سهام البوغديري نمصية

7. خلفًا لمعالي األستاذ سيد علي سيد شيهان.
8. خلفًا لمعالي األستاذ غازي عبدالله الوزني 
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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 األستاذ
محسن صالح الباهلي

وزارة المالية

الوكيل اإلداري لوزارة الزراعة - وزارة الزراعة

مستشار معالي وزير الزراعة
 واستصاح األراضي

مدير عام الموازنة والعقودرئيس خلية معالجة االستعامات المالية
وزارة المالية

 مستشار معالي وزير المالية والتخطيط 
االقتصادي وزارة المالية والتخطيط االقتصادي

إدارة التعاون الدولي وزارة المالية

المملكة العربية السعودية

جمهورية العراق

جمهورية مصر العربية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

سلطنة ُعمانالشعبية

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: 
تعزيز دور الهيئة في تحقيق األمن 

الغذائي في الوطن العربي.
الهدف الثاني: 

تعظيم العائد على االستثمار 
الزراعي.

الهدف الثالث: 
تعزيز مفاهيم االبتكار والحوكمة 

في بيئة العمل
الهدف الرابع: 

استغال الموارد الذاتية للهيئة في 
تنويع اإليرادات وزيادتها

الهدف الخامس: 
توفير أفضل الخدمات المساندة 
)اإلدارية والفنية( بكفايٍة وفاعلية

توفير االحتياجات الغذائية 
األساسية للدول العربية 
من خال استثمار وتنمية 

مواردها الزراعية.

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 لابتكار 
وريادة األعمال في مجال 

االستثمار الزراعي.

تعظيم العائد من الشركات 
التي تساهم فيها الهيئة.

تطوير شراكات استراتيجية مع 
القطاع الخاص والمؤسسات 

المالية العربية والدولية.

3

5

7

4

6

8

12



أنشطة 
الهيئــــة
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أّواًل

ثالًثا

ثانًيا

رابًعا

خامًسا

نشــاط االستثمار 
الّزراعّي

نشاط الّتخطيط 
االستراتيجي والّتطوير 

المؤسسي

شاط البرامج اإلنمائّية 
والبحوث الّتطبيقّية 

والّدراسات

صال المؤّسسي  نشاط االتِّ
والعالقات الدولية

 الّنشـاط اإلدارّي
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أنشطة الهيئة
أّواًل: نشــاط االستثمار الّزراعّي

الزراعيــة  الشــركات  تأســيس  ويشــمل  للهيئــة،  الرئيســة  األنشــطة  مــن  الزراعــي  االســتثمار  نشــاط  ُيعــّد 
والمســاهمة فيهــا ومتابعــة أدائهــا، وتقديــم الدعــم الفنــي والمالــي واإلداري لهــا لتحقيــق أهدافهــا. وقــد 
بلــغ عــدد الشــركات والمشــروعات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة 53، فــي نهايــة ســنة 2021م، منهــا 37 شــركة 

قائمــة، و 16 مشــروع قيــد التأســيس والتنفيــذ. 

1. الّشركات اّلتي تساهم فيها الهيئة
تاريخيــا حســب ســنة  التــي تســاهم فيهــا الهيئــة مرتبــة  التاليــة الشــركات والمشــروعات  الجــداول  توضــح 

النحــو اآلتــي: التاســيس، وذلــك علــى 

المساهمون  اسم الشـركة
سنة 

الّتأسيس
نسب 

المساهمة

جدول )1( الشركات القائمة التي تساهم فيها الهيئة

ت
وي

لك
ة ا

ول
د

1974

المؤسسة العربية لضمان االستثمار 
وائتمان الصادرات

رأس المال المكتتب:
295.00 مليون دوالر أمريكي

الهيئة العربية
حكومات دول عربية 

هيئات مالية عربية

% 01.96
% 46.93
% 51.11

ة 
وري

مه
ج

ان
ود

س
ال

ة 
وري

مه
ج

ان
ود

س
ال

1975

شركة سكر كنانة

رأس المال المكتتب:
0.561 مليون جنيه سوداني

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

الهيئة العاّمة لالستثمار الكويتية
حكومة المملكة العربية السعودية

مساهمون آخرون

% 05.59
% 35.33
% 30.64
% 10.97
% 17.47

ية
عرب

 ال
كة

مل
لم

ا
ية

ود
سع

 ال

1979

الشركة العربية لمصائد األسماك

رأس المال المكتتب:
65.40 مليون ريال سعودي

الهيئة العربية
حكومة المملكة العربية السعودية

حكومات دول عربية أخرى

% 48.72
% 35.70
% 15.58

1982

الشركة العربية السودانية للزيوت النباتية

رأس المال المكتتب:
340.00 مليون جنيه سوداني

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

% 88.00
% 12.00
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المساهمون  اسم الشـركة
سنة 

الّتأسيس
نسب 

المساهمة

ة 
وري

مه
ج

ان
ود

س
ال

ة 
وري

مه
ج

ان
ود

س
ال

1982

الشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل 
األزرق/ أقدي

رأس المال المكتتب:
168.90 مليون جنيه سوداني

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

% 85.30
% 14.70

ة 
وري

مه
لج

ا
ية

س
ون

الت

1982

شركة المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة

رأس المال المكتتب:
10.46 مليون دينار تونسي

الهيئة العربية
مجموعة سيتوسيد بنك

مساهمون آخرون

% 63.33
%30.00
% 06.67

ة 
وري

مه
ج

ق
عرا

ال

1986
الشركة العربية العراقية إلنتاج األلبان

رأس المال المكتتب:
11.40 مليون دينار عراقي

الهيئة العربية
حكومة جمهورية العراق

% 50.00
% 50.00

ة 
وري

مه
لج

ا
ة 

ربي
لع

ا
ية

ور
س

ال

1986

الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات 
الزراعية

رأس المال المكتتب:
176.00 مليون ليرة سورية

الهيئة العربية
حكومة الجمهورية العربية السورية

قطاع خاص

% 05.00
% 25.00
% 70.00

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

ت 
ارا

إلم
ة ا

ول
د

دة
تح

لم
ة ا

ربي
لع

ا
ت 

ارا
إلم

ة ا
ول

د
دة

تح
لم

ة ا
ربي

لع
ا

1989

برنامج تمويل التجارة العربية

رأس المال المكتتب:
1,000.00 مليون دوالر أمريكي

الهيئة العربية
صندوق النقد العربي

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
مؤسسات مالية ومصرفية عربية ودولية

% 00.73
% 54.80
% 22.00
% 22.47

ــــر
طـ

 ق
لة

دو

1989

الشركة العربية القطرية لإلنتاج الزراعي

رأس المال المكتتب:
47.00 مليون ريال قطري

الهيئة العربية
شركة حصاد الغذائية

% 50.00
% 50.00

1992

الشركة العربية لتصنيع معدات 
الدواجن والماشية )آبسيكو(

رأس المال المكتتب:
50.00 مليون درهم إماراتي

الهيئة العربية
حكومة الفجيرة

الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية
مساهمون آخرون

% 27.44
% 42.22
% 21.11
% 09.23
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1997

الشركة العربية السودانية للبذور

رأس المال المكتتب:
12.00 مليون دوالر أمريكي

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان
مؤسسات حكومية وبنوك

% 34.93
% 51.55
% 13.52

المساهمون  اسم الشـركة
سنة 

الّتأسيس
نسب 

المساهمة

1995

شركة أقروزيتاكس

رأس المال المكتتب:
7.00 مليون دينار تونسي

الهيئة العربية
شركة سيوزيتاكس

% 25.00
% 75.00 ة 

وري
مه

لج
ا

ية
س

ون
الت

1996

الشركة األهلية للزيوت النباتية

رأس المال المكتتب:
1,500.00 مليون ليرة سورية

الهيئة العربية
قطاع خاص وحكومي

% 40.00
% 60.00

ة 
وري

مه
لج

ا
ة 

ربي
لع

ا
ية

ور
س

ال

ة 
وري

مه
لج

ا
ة 

ربي
لع

ا
ية

ور
س

ال

1996

الشركة العربية لتصنيع معدات الري 
المتطورة )ماي(

رأس المال المكتتب:
90.00 مليون ليرة سورية

الهيئة العربية
مورغن كابيتل أند إنرجي كوربوريشن

كابيتل ترست وآخرون

% 25.00
% 60.00
% 15.00

ان
ُعم

ة 
طن

سل

1996

الشركة الُعمانية األوروبية للصناعات 
الغذائية

رأس المال المكتتب:
2.00 مليون ريال ُعماني

الهيئة العربية
شركة ُعمان واإلمارات لالستثمار القابضة

مساهمون آخرون

% 17.19
% 80.84
% 01.97

صر 
 م

ية
ور

مه
ج

ية
عرب

ال
صر 

 م
ية

ور
مه

ج
ية

عرب
ال

1997

شركة الفيوم لصناعة السكر

رأس المال المكتتب:
445.11 مليون جنيه مصري

الهيئة العربية
شركة الدلتا للسكر

بنوك مصرية
قطاع خاص

% 26.93
% 26.83
% 31.72
% 14.52

ة 
وري

مه
ج

ان
ود

س
ال

1999

الشركـة العربية لحفظ وتصنيع 
الحاصالت الزراعية

رأس المال المكتتب:
150.00 مليون جنيه مصري

الهيئة العربية
د. محّمد أحمد الرملي وابنه

مؤسسات ومساهمون خواص 

% 39.70
% 44.25
% 16.05

ية
غرب

لم
ة ا

لك
مم

ال

1999

شركة منافذ الحبوب

رأس المال المكتتب:
121.00 مليون درهم مغربي

الهيئة العربية
التعاونيات الفالحية المغربية

القرض الفالحي للمغرب
مجموعة الزين كابيتال انفست 

االتحاد الوطني للتعاونيات المغربية

% 30.00
% 27.92
% 24.00
% 10.00

% 8.08



21التقرير السنوي2021

المساهمون  اسم الشـركة
سنة 

الّتأسيس
نسب 

المساهمة

ة 
وري

مه
ج

ان
ود

س
ال

ة 
وري

مه
ج

ان
ود

س
ال

ة 
وري

مه
ج

ان
ود

س
ال

ة 
وري

مه
ج

ان
ود

س
ال

ة 
وري

مه
ج

ان
ود

س
ال

2001

شركة روابي اإلمارات

رأس المال المكتتب:
217.35 مليون درهم إماراتي

الهيئة العربية
مؤسسة الخليج لالستثمار

حكومة دبي
قطاع خاص

% 27.56
% 22.54
% 14.59
% 35.31

ت 
ارا

إلم
ة ا

ول
د

دة
تح

لم
ة ا

ربي
لع

ا

الشركة العربية إلنتاج المحاصيل 2003

رأس المال المكتتب:
26.70 مليون دوالر أمريكي

الهيئة العربية
شركة روابي اإلمارات

% 52.75
% 47.25

2003

شركة سكر النيل األبيض

رأس المال المكتتب:
607.00 مليون دوالر أمريكي

الهيئة العربية
شركة سكر كنانة 

حكومة جمهورية السودان
مؤسسات وبنوك

% 14.38
% 31.08
% 09.14
% 45.40

2004

شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي

رأس المال المكتتب:
399.8 مليون جنيه سوداني

الهيئة العربية
حكومة جمهورية السودان

حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة دولة الكويت

حكومة جمهورية العراق

% 78.80
% 7.40
% 4.60
% 4.60
% 4.60

2005

شركة الروبيان العربي

رأس المال المكتتب:
33.77 مليون ريال سعودي

الهيئة العربية
Aqua Farms Corporation

Aquad  For Commerce Ltd.
Saudi Offset Ltd. Partnership

% 45.00
%29.33
%18.33
% 07.34

ية
عرب

 ال
كة

مل
لم

ا
ية

ود
سع

 ال
ية

عرب
 ال

كة
مل

لم
ا

ية
ود

سع
 ال

الشركـة العربية لألدوية المحدودة2007

رأس المال المكتتب:
51.00 مليون دوالر أمريكي

الهيئة العربية
الشركة العربية للصناعات الدوائية 

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

بنوك ومؤسسات حكومية سودانية

% 29.92
% 40.00

% 17.58
% 12.50

الشركة المتميزة إلنتاج الخضر 2008
والمحاصيل الزراعية المحدودة 

رأس المال المكتتب:
24.70 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

2009

الشركة التعاونية العربية

رأس المال المكتتب:
200.00 مليون ريال سعودي

الهيئة العربية
الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن 

بمنطقة عسير

%20.00
%80.00
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المساهمون  اسم الشـركة
سنة 

الّتأسيس
نسب 

المساهمة

2010

شركة المزدانة للزراعة بدون حرث

رأس المال المكتتب:
10.25 مليون دوالر أمريكي

الهيئة العربية
البنك الزراعي السوداني
وزارة الزراعة السودانية

الشركة التجارية الوسطى

% 12.46
% 46.13
% 34.71
% 06.70

2015

شركة السرحة لإلنتاج الحيواني

رأس المال المكتتب:
38.59 مليون دوال أمريكي

الهيئة العربية
رأس مال غير مكتتب به

% 30.00
% 70.00

ة 
وري

مه
ج

ان
ود

س
ال

ة 
وري

مه
ج

ان
ود

س
ال

ة 
مي

ال
س

اإل
ة 

وري
مه

لج
ا

ية
تان

وري
لم

ا

2013

الشركة العربية للخدمات الزراعية

رأس المال المكتتب:
285.6 مليون أوقية موريتانية

100.00 %الهيئة العربية

ان
ُعم

ة 
طن

سل
ان

ُعم
ة 

طن
سل

2016

2016

شركة أصول للدواجن

شركة البشائر للحوم 

رأس المال المكتتب:
28.86 مليون ريال ُعماني

رأس المال المكتتب:
25.00 مليون ريال ُعماني

الهيئة العربية
مؤسسة الخليج لالستثمار

شركة الصفا لألغذية
شركة النماء للدواجن

شركة أطايب لالستثمار
صندوق تقاعد جهاز األمن الداخلي

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

الشركة الوطنية الُعمانية لتنمية الثروة الحيوانية
صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

% 20.58
% 26.68
% 23.46
% 14.35
% 09.93
% 05.00

% 20.00
% 40.00
% 20.00
% 10.00
% 10.00

2017
صندوق تونس لتربية األسماك

رأس المال المكتتب:
50.00 مليون دينار تونسي

الهيئة العربية
صندوق الودائع واألمانات

الشركة التونسية للبنك
مجموعة تأمينات مغربية

أسهم غير مكتتب بها

% 15.00
% 20.00
% 10.00
% 05.00
% 50.00

ة 
وري

مه
لج

ا
ية

س
ون

الت

2017

شركة ضيعة يوسف

رأس المال المكتتب:
49.10 مليون درهم مغربي

الهيئة العربية
عائلة بلكورة

% 49.00
% 51.00 ية

غرب
لم

ة ا
لك

مم
ال
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المساهمون  اسم الشـركة
سنة 

الّتأسيس
نسب 

المساهمة

2020

شركة ترانز آقري

رأس المال المكتتب:
2 مليون ريال سعودي

الهيئة العربية
شركة الراجحي الدولية لالستثمار

% 50.00
% 50.00

2018

شركة ميدل أيست للقاحات البيطرية )ميفاك(

رأس المال المكتتب:
163 مليون جنيه مصري

الهيئة العربية
شركة كيمن اندستريز

قطاع خاص

% 05.00
% 52.18
% 42.82

صر 
 م

ية
ور

مه
ج

ية
عرب

ال
ت 

ارا
إلم

ة ا
ول

د
دة

تح
لم

ة ا
ربي

لع
ا
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جدول )2(: المشاريع قيد التأسيس و التنفيذ

سلطنة ُعمان

يهدف المشروع إلى إقامة نقاط لجمع حليب األبقار واإلبل من المربين شركة المروج لأللبان
وتصنيعها وتسويقها وكذلك تصنيع عصائر الفواكه، وإقامة مراكز لتبريد الحليب 

إلنتاج الحليب الخام ومشتقاته للمساهمة في تلبية االحتياجات المحلية. 
وبطاقة حليب أبقار 53 ألف لتر/يوم وحليب إبل بطاقة 12 ألف لتر/يوم. وطاقة 

إنتاج المصنع 120 ألف لتر/يوم )90 ألف لتر حليب مبستر + 30 ألف لتر حليب 
معقم أو عصائر(.

الهدف من المشروع اسم المشروع 

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

يهدف المشروع إلى إنتاج لحوم صحية وفق أحدث الطرق التي تتوافق الشركة العربية للحوم 
والمتطلبات الصحية العالمية للتمكن من التصدير إلى األسواق الخارجية. كما 

يهدف إلى تأسيس مجزر نموذجي للذبح بمواصفات نوعية وصحية مالئمة. 
ويهدف أيضا إلى تحديث األساليب التقليدية المتبعة في تقطيع اللحوم 

وتسويقها في موريتانيا ومعالجة النفايات. ويهدف إلى المساهمة في تغطية 
الفجوة الغذائية )لحوم حمراء( بدول المغرب العربي.

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

الشركة العربية الموريتانية لألسماك 
)سمك(

يهدف المشروع إلى تصنيع األسماك السطحية كمنتجات رئيسية باإلضافة 
إلى زيت ومسحوق السمك كمنتجات ثانوية. وذلك لسد جزء من الفجوة في 
منتجات األسماك، والمساهمة في تطوير قطاع صغار ومتوسطي الصيادين، 

وتنمية التجارة العربية البينية في مجال منتجات األسماك. وبطاقة إنتاجية 
سنوية تبلغ نحو 70 ألف طن عند سنة االستقرار.

الجزائر

يهدف المشروع إلى إنتاج الحبوب واألعالف في مساحة تبلغ نحو 7 ألف هكتار مشروع السنابل العربية
في والية تيارت بالجمهورية الجزائرية.

المغرب

المغرب

Orbis Berries

Orbis Green Olive

يهدف المشروع إلى إنشاء مشروع متكامل إلنتاج وتعبئة التوت بأنواعه وبعض 
أنواع الموالح. من خالل زراعة 900 هكتار من التوت والموالح. وإنشاء مصنع 

للتغليف والتعبئة بطاقة 33,500 طن/سنة.

يهدف المشروع إلى إنشاء مشروع متكامل إلنتاج الزيتون وتصنيعه من خالل 
زراعة الزيتون في مساحة 384 هكتار إلنتاج 10 آالف طن من الزيتون في 

المرحلة األولى. ونحو ألفي طن من زيت الزيتون.
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جدول )2(: المشاريع قيد التأسيس و التنفيذ

الهدف من المشروع اسم المشروع 

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

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

الدواجن وبيض المائدة في موريتانيا، وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو 3.6 آالف طن 
ا. ا، ونحو 11.5 مليون بيضة مائدة سنويًّ من لحوم الدواجن سنويًّ

سلطنة ُعمان

يهدف المشروع للمساهمة في تلبية احتياجات الدول العربية من بعض الشركة الوطنية للقاحات البيطرية
اللقاحات الهامة واألكثر استخداما مثل لقاحات الحمى القالعية في الماشية 

وانفلونزا الطيور والنيوكاسل في الدواجن وبعض اللقاحات األخرى. وفقا 
لمرحلتين، األولى تعبئة اللقاحات البيطرية إلنتاج 114.5 مليون جرعة من 

اللقاحات المختلفة. وفي المرحلة الثانية إنتاج المادة الفاعلة إلنتاج 144 مليون 
جرعة.

تونس

يهدف المشروع لتصدير فواكه بقيمة مضافة سواء كان من مزرعة شركة شركة أرابيسكا للغالل
مبروكة أو المزارعين الذين يتعاملون مع الشركة في شراء الشتول بهدف 

التسويق في تونس وللصادر )السوق الخليجي، اإلفريقي واألوروربي(.

الكويت

يهدف المشروع إلى إنتاج لحوم الدواجن؛ لتلبية حاجة المستهلك المحلي من مشروع إنتاج لحوم الدواجن 
ا، وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو 6.7 آالف طن  لحوم الدواجن المبّردة والمنتجة محليًّ

عند سنة االستقرار.

المملكة العربية السعودية 

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

ا من الخضر، في مساحة تبلغ  يهدف المشروع إلى إنتاج 2.5 ألف طن سنويًّ
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.

السودان

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

األعالف )منتجًا ثانويًا(.
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الهدف من المشروع اسم المشروع 

تونس

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

تقاوي البطاطس، وتصدير 7 ماليين درنة ليتّم إكثارها في بقية الدول العربية.

قطاع اإلنتاج 
الحيوانــي

قطاع اإلنتاج 
النباتي

قطاع 
الخدمات

2. الّتوزيع القطاعّي والجغرافّي لمساهمات الهيئة في الّشركات:

إجمالي قيمة مساهمات الهيئة في رؤوس أموال الّشركات:
بلــغ إجمالــي قيمــة مســاهمات الهيئــة المدفوعــة فــي رؤوس أمــوال الشــركات القائمــة والمشــاريع 

قيــد التنفيــذ، فــي 2021/12/31م، نحــو 536.5 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 واألعاف 

والخضروات 
والفواكه. 

ويشمل تقديم 
الخدمات الزراعية 

المختلفة.

مملكة البحرين

يهدف المشروع إلى إنتاج الدجاج الالحم؛ للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة مشروع إنتاج الدجاج الالحم
في لحوم الدواجن في مملكة البحرين، وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو 6.4 آالف طن 

ا. من لحوم الدواجن سنويًّ

اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

الخدمات الذكية المتكاملة

 شركة ثمار اإلمارات

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

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

و2100 طن من الفطر، في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

شكل )1(: التوزيع القطاعي لمساهمات الهيئة كما في 2021/12/31

 % 3.53

قطاع التصنيع 
الزراعي 

% 49.70 % 24.53 % 22.24
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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 رقــم )2(.

شــكل )2(: الّتوزيــع الجغرافــّي لمســاهمات الهيئــة فــي الّشــركات فــي الــّدول األعضــاء كمــا فــي 
2021/12/31م

%64.26 

%2.95

%4.11 

%1.17

%6.61 

%2.53

%3.29 

%0.67

% 5.85

%1.74

%5.37 

%1.45

إجمالي المساهمات %100
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نصيب الهيئة من األرباح الموّزعة من الّشركات في سنة 2021:

جدول )3(: يوضح نصيب الهيئة من األرباح الموّزعة من الّشركات في سنة 2021م

4. زيادة نصيب الهيئة في الّشركات:

فــي إطــار االســتفادة مــن الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة والتــي تتميــز 
بجــدوى ماليــة عاليــة، فقــد وافــق مجلــس إدارة الهيئــة فــي عــام 2021 علــى اآلتــي:

شراء 50 % من أسهم شركة النماء في شركة أصول للدواجن بقيمة 2.11 مليون دوالر • 
لتصبح حصة الهيئة 20.58 % بداًل عن 17.76 %.

اغبين في بيع أسهمهم في الشركة •  الموافقة على شراء أسهم بعض المساهمين الرَّ
العربية لحفظ وتصنيع الحاصات الزراعية.

3. مساهمة الهيئة في زيادة رؤوس أموال الّشركات:

تدعــم الهيئــة شــركاتها بالمســاهمة فــي زيــادة رؤوس أموالهــا بغــرض تنفيــذ برامــج التأهيــل والتوســعة وتنويــع 
النشــاط وتوفيــر رأس المــال التشــغيلي، بغــرض تنويــع منتجاتهــا واالســتفادة مــن كامــل الطاقــات اإلنتاجيــة 
المتاحــة فــي هــذه الشــركات. وقــد وافــق مجلــس إدارة الهيئــة فــي عــام 2021 علــى المســاهمة فــي زيــادة 

رأســمال الشــركات التاليــة:

الشركة العربية لألدوية المحدودة-جمهورية السودان  

حيث تم زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 5 مايين دوالر وأكتتبت الهيئة في الزيادة في رأس     
المال حسب نسبة مساهمتها الحالية والبالغة 29.92 %.  

الشركة العربية السودانية للزيوت النباتية-جمهورية السودان  

حيث تم زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 6 مايين دوالر لتمويل خطة التوسعة، واكتتاب الهيئة    
بنســبة مســاهمتها في زيادة رأس المال بنحو 5.3 مليون دوالر أمريكي.  

مليون دوالر أمريكي البيان

جملة صافي األرباح التي حققتها الشركات في عام 2020

نصيب الهيئة من صافي األرباح التي حققتها الشركات

جملة األرباح الموزعة من الشركات 

جملة مبلغ األرباح المستبقاة في الشركات

حصة الهيئة من توزيعات أرباح الشركات 

97.60

25.24

26.17

71.43

4.85
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5. معالجة متبّقي قروض الهيئة على بعض الّشركات:

فــي ســبيل معالجــة أوضــاع الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة، وافــق مجلــس إدارة الهيئــة علــى جدولــة 
ســداد الغــرض التشــغيلي الممنــوح لشــركة ضيعــة يوســف حتــى يوليــو 2022.

6. سياسة الّتخارج من الّشركات:

تــّم الشــروع فــي تنفيــذ سياســة التخــارج مــن الشــركات وفًقــا للتوجهــات االســتراتيجية للهيئــة، بغــرض تحســين 
العائــد مــن المحفظــة االســتثمارية، وتقليــل المخاطــر، وإعــادة تدويــر العائــد مــن بيعهــا فــي إنشــاء مشــروعات 
جديــدة، إضافــًة إلــى تعزيــز دور الهيئــة كمســتثمر محّفــز فــي إنشــاء الشــركات، 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 الجمهورية العربية الســورية. والشــركة العمانية 
األوروبيــة للصناعــات الغذائيــة فــي ســلطنة ُعمــان. والشــركة العربيــة لمصائــد األســماك فــي المملكــة العربيــة 

السعودية.

7. متابعة أداء الّشركات:

تعمــل الهيئــة علــى متابعــة وتقييــم أداء الشــركات التــي تســاهم فيهــا بصــورة مســتمرة؛ للتأّكــد مــن تحقيقهــا 
ألهدافهــا، وذلــك مــن خــال تحليــل أوضــاع الشــركات فنيــًا وماليــًا وإداريــًا وتحديــد المشــاكل والتحديــات 
والفــرص وتقديــم النصــح والمشــورة للشــركات عبــر ممثلــي الهيئــة فــي الجمعيــات العموميــة ومجالــس 
اإلدارات. ممــا يســاعد علــى تطويــر أداء الشــركات واتخــاذ القــرارات المناســبة، كمــا تعمــل 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:

ــئة بالتنســيق مــع ممثلــي الــدول فــي مجلــس إدارة الهيئــة علــى متابعــة ومعالجــة  درجــت إدارة الهـيـ
التحديــات والمشــاكل التــي تواجــه الهيئــة وشــركاتها فــي الــدول األعضــاء، وقــد تضمنــت هــذه الجهــود 
مقابلــة إإدارة الهيئــة لنفــٍر كريــٍم مــن أصحــاب المعالــي الــوزراء والمســؤولين بتلــك الــدول، ممــا أدى 
إلــى تذليــل العديــد مــن المشــكات التــي تعتــرض أداء بعــض الشــركات فــي هــذه الــدول وعلــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر إلغــاء قــرار نــزع أراضــي الشــركة العربيــة الســودانية للزراعــة فــي النيــل األزرق بجمهوريــة 

الســودان.

متابعة أداء الشركات:

علــى الرغــم مــن اســتمرار أزمــة كورونــا ومــا صاحبهــا مــن إغــاق للــدول وفــرض اشــتراطات صارمــة تحــد 
مــن الســفر، فقــد حرصــت إدارة الهـيـــئة - بالتنســيق مــع ممثلــي الــدول فــي مجلــس إدارة الهيئــة علــى 
مواصلــة جهودهــا فــي معالجــة المشــكات والعوائــق التــي واجهــت بعــض الشــركات عبــر التواصــل 
مــن ُبعــد. واســهمت فــي تنظيــم اجتماعــات مــن ُبعــد مــع ممثلــي الهيئــة فــي مجالــس إدارات بعــض 
الشــركات وإداراتهــا التنفيذيــة بمــا يســهم فــي دعــم تلــك الشــركات وتطويــر أدائهــا وتمكينهــا مــن 

تحقيــق أهدافهــا.
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8. 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 67 % 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
31 % مــن األلبــان والعصائــر، وأكثــر مــن 23 % مــن لحــوم الدواجــن الطازجــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، ونحــو 9 % مــن لحــوم الدواجــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ونحــو 7 % مــن لحــوم 
الدواجــن 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 والمنتجيــن، 
بتوفيــر مدخــات 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 80 ألــف . 1
فــدان لتزويــد الشــركة بنحــو 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
بنحــو 30 مليــون طائــر فــي العــام.

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

الدعم الفني والمالي للشركات:

تقديم قروض تشغيلية للشركات:

درجــت الهيئــة علــى تقديــم الدعــم الفنــي والمالــي لشــركاتها بغــرض مســاعدتها علــى تحســين 
األداء اإلنتاجــي والمالــي، شــملت تقديــم قــروض تشــغيلية لعــدد منهــا مثــل الشــركة العربيــة 
لمصائــد األســماك بالمملكــة العربيــة الســعودية والشــركة العربيــة الســودانية للزراعــة بالنيــل 
األزرق – أقــدي، الشــركة العربيــة الســودانية للزيــوت النباتيــة، والشــركة العربيــة الســودانية 
للبــذور، إلــى جانــب تقديــم المشــورة والدعــم الفنــي لهــا. كمــا قامــت الهيئــة بتشــكيل فــرق 
ــارة بعــض الشــركات التــي تســاهم فيهــا بغــرض تقييــم أوضاعهــا  ــة وماليــة متخصصــة لزي فني
اإلنتاجيــة والماليــة وتقديــم تقاريــر متكاملــة عــن أدائهــا الفنــي والمالــي بالتنســيق مــع اإلدارة 

التنفيذيــة ومجالــس إدارات تلــك الشــركات بغــرض معالجــة التحديــات التــي تواجههــا.

إنشاء صندوق تمويلي متوسط األجل للشركات:

تواصلــت إدارة الهيئــة مــع عــدد مــن البنــوك للحصــول علــى تمويــل متوســط األجــل وتمكنــت 
مــن إنشــاء صنــدوق اســتثماري لشــركة الســرحة لإلنتــاج الحيوانــي بنحــو مليــار جنيــه ســوداني 
لمــدة 5 ســنوات يخصــص لتمويــل نشــاط الشــركة وتســعى الهيئــة لتعميــم التجربــة علــى 

الشــركات األخــرى.
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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 اإلســامية 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 دائمــة وموســمية، وقــد بلغــت الفــرص التــي 
وّفرتهــا هــذه الشــركات مــا يزيــد علــى 116 ألــف فرصــة عمــل، منهــــا نحـــو 18 ألــــف فرصــة دائمــة فــي 

مختلـــف المجــاالت، ونحــو 98 ألــف فرصــة عمــل موســمية.

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

العربيــة األخــرى، وفيمــا يلــي أهــم هــذه الشــركات:

شــركة البشــائر للحــوم فــي ســلطنة ُعمــان والتــي ُأنشــئت بهــدف إنتــاج لحــوم بمواصفــات عاليــة . 1
للســوق العمانــي ومــن ثــم التصديــر إلــى دول الخليــج العربــي االخــرى.

ــة الســودان والتــي تهــدف إلــى إقامــة مشــروع . 2 ــاج الحيوانــي فــي جمهوري  شــركة الســرحة لإلنت
اللحــوم الحمــراء )حيوانــات حيــة،  متكامــل إلنتــاج وتســمين وجــزر وتصنيــع وتســويق وتصديــر 
مقطعــات لحــوم ومصنعــات لحــوم( بنوعيــة وبمواصفــات عالميــة وتصديرهــا إلــى الــدول العربيــة.

مشــروع اللحــوم الحمــراء فــي الجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة ويهــدف إلنتــاج اللحــوم الحمــراء . 3
وتصنيعهــا وتســويقها وتصديرهــا إلــى الــدول العربيــة و اوربــا وغــرب افريقيــا.

وتخزينهــا . 4 الســطحية  األســماك  صيــد  إلــى  تهــدف  لألســماك:  الموريتانيــة  العربيــة  الشــركة 
وتصنيعهــا كمنتجــات رئيســية وتصديرهــا إلــى الــدول العربيــة، باإلضافــة إلــى إنتــاج زيت ومســحوق 

الســمك كمنتجــات ثانويــة.
شــركة أوربيــس الزراعيــة )أوربيــس بيريــز وأوربيــس قريــن أوليــف(، وشــركة ضيعــة يوســف فــي . 5

المملكــة المغربيــة: والتــي تهــدف إلــى إنشــاء مشــروعات متكاملــة إلنتــاج الفواكــه والتــوت فضــا 
عــن إنتــاج وتصنيــع الزيتــون، بغــرض التصديــر إلــى األســواق العربيــة واألوروبيــة.

شــركة أصــول للدواجــن –ســلطنة عمــان: تهــدف الشــركة إلــى إنتــاج البيــض المخصــب لســد . 6
احتياجــات المســاهمين فــي المشــروع بصــورة أساســية وتغطيــة جــزء مــن العجــز فــي أســواق 

الخليــج.
تلبيــة احتياجــات . 7 البيطريــة )ميفــاك(: تهــدف للمســاهمة فــي  شــركة ميــدل ايســت للقاحــات 

جمهوريــة مصــر العربيــة وبعــض الــدول العربيــة مــن بعــض اللقاحــات الهامــة واألكثــر اســتخدامًا 
الدواجــن  فــي  والنيوكاســل  الطيــور  وانفلونــزا  الماشــية  فــي  القاعيــة  الحمــى  لقاحــات  مثــل 
وبعــض اللقاحــات األخــرى، وتعتبــر شـــركة ميفــاك الشـــركة الوحيــدة الناشـــطة فــي هــذه المجــال 

مــن القطــاع الخــاص فــي جمهوريــة مصــر العربيــة.
ــة . 8 ــة، الــذي يهــدف إلــى المســاهمة فــي تنمي ــل التجــارة العربي ــة فــي برنامــج تموي تســاهم الهيئ

التجــارة العربيــة البينيــة، عــن طريــق توفيــر التمويــل الــازم 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"، والتــي 
تهــدف إلــى توفيــر خدمــات الضمــان ضــد المخاطــر التجاريــة وغيــر التجاريــة لاســتثمارات العربيــة 
البينيــة فــي الــدول العربيــة، والمســاهمة فــي زيــادة الوعــي العربــي بقضايــا االســتثمار والتصديــر 
التــي  وصناعــة الضمــان مــن خــال مجموعــة مــن األنشــطة المكملــة والخدمــات المســاندة 

ــة وُمَناخهــا. ــة االســتثمارات العرّبي ــر بيئ تســاهم فــي تطوي
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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. وفيمــا 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 علــى جائــزة المســؤولية االجتماعيــة القوميــة، كمــا قامــت 
ــرع بمســاحة نصــف فــدان  ــة، بالتب ــة مصــر العربي شــركة الفيــوم لصناعــة الســكر فــي جمهوري

إلنشــاء مدرســة لخدمــة أبنــاء العامليــن والمناطــق المحيطــة بهــا.
حمــات 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 الباعــوض. 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.

قدمــت العديــد مــن الشــركات تبرعــات نقديــة وعينيــة إلــى الجهــات الحكوميــة المختصــة . 7
بجمهوريــة الســودان؛ للمســاعدة علــى تقليــل آثــار فيــروس كورونــا، مثــل: الشــركة العربيــة 
الســودانية للزيــوت، وشــركة إنتــاج وتصنيــع الدجــاج العربــي، والشــركة العربيــة الســودانية 

للزراعــة بالنيــل األزرق، والشــركة العربيــة لألدويــة، وشــركة ســكر كنانــة.
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أنشطة الهيئة
ثانيًا: نشاط البرامج اإلنمائّية والبحوث 

التطبيقّية والدراسات:
تشــمل البرامــج اإلنمائيــة أنشــطة التمويــل المباشــر وغيــر المباشــر لصغــار المزارعين والمنتجيــن، وكذلك الدعم 
غيــر المســترد مثــل دعــم الشــعب الفلســطيني باإلضافــة إلــى برنامــج حفــر اآلبــار فــي جمهوريــة الســودان 

والبرامــج البحثيــة التطبيقيــة فــي الــدول العربيــة. 

البرامج اإلنمائية لسنة 2021
بلــغ عــدد البرامــج اإلنمائيــة المنفــذة فــي الــدول العربيــة ســنة 2021 )40( برنامجــًا، مقارنــًة بـــ )22( برنامــج فــي 

ســنة 2020، وبلــغ عــدد المســتفيدين عــدد )77,423( مســتفيد، وكمــا يلــي:

جمهورية السودان:  

أهداف البرامج التنموية المنفذة:  
تحقيق أرباح لصغار المزارعين تمكن من استدامة النشاط.• 
تحسين المستوى المعيشي لصغار المزارعين والمنتجين.• 
المساهمة في تعزيز األمن الغذائي.• 

آلية تتنفيذ البرامج التنموية:
قدمــت الهيئــة حزمــة فنيــة وماليــة متكاملــة للعمّليــات الّزراعيــة كافــة ابتــداًء مــن تحضيــر األرض إلــى 

عمليــة الحصــاد باإلضافــة إلــى اإلشــراف الفنــي.

البرامج المنفذة: 
ــذرة  ــل الفــول الســوداني، القمــح وال ــذ )36( برنامــج فــي ســنة 2021 شــملت زراعــة محاصي ــم تنفي ت
الرفيعــة، زهــرة الشــمس، السمســم فــي )6( واليــات هــي: الجزيــرة وشــرق دارفــور وشــمال دارفــور 

والنيــل األزرق وشــمال كردفــان وجنــوب كردفــان.

بلــغ إجمالــي المســاحات المزروعــة الممولــة )22,035( فــدان، وبلــغ عــدد الروابــط المســتفيدة • 
عــدد )288( رابطــة، تضــم نحــو )4,638( أســرة تمثــل )27,828( مســتفيد. 

عدد المستفيدين منها 2,417 أسرة )نحو 14,502 مستفيد(.• 

الجمهورّية اإلسالمّية الموريتانّية  

لتمويــل صغــار  إلــى صناديــق االدخــار والقــرض  بمبلــغ مليونــي دوالر  ائتمــان  الهيئــة خــط  قدمــت 
المزارعيــن والمنتجيــن عــن طريــق تقديــم قــروض دوارة، لمــدة 5 ســنوات متضمنــة ســنة إعفــاء. وبلــغ 

عــدد المســتفيدين مــن البرامــج المنفــذة )5,463( مســتفيٍد.

المملكة األردنّية الهاشمّية  

قدمــت الهيئــة خــط ائتمــان لصنــدوق اإلقــراض الزراعــي بمبلغ مليوني دوالر لمدة 6 ســنوات متضمنة 
ســنة إعفاء، واســتفاد منه )1650( فردًا موزعين على 12 موقعًا بالمملكة األردنية الهاشــمية.
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برنامج تقديم الّدعم إلى الّشعب الفلسطينّي

1. تقــدم الهيئــة العربيــة بالتعــاون مــع الصناديــق العربيــة دعمــًا لتمويــل المشــاريع التنمويــة فــي القطــاع 
الزراعــي للمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وتخفيــف معانــاة الشــعب الفلســطيني، 
مــن خــال صنــدوق األقصــى الــذي يديــره البنــك اإلســامي للتنميــة بجــدة. ومــن أهــم نتائــج هــذه المشــاريع 

مــا يلــي:
) أ( تصميم وتأهيل وحفر وبناء 405 بركة ترابية وبئر وخزان مياه.

) ب( إنشاء عدد سّدين تراّبيين في محافظة الخليل بسعة 330 متر مكعب مياه.
) ج( بنــاء جــدران لحفــظ التربــة وحمايتهــا مــن االنجــراف بطــول 33.66 ألــف متــر مربــع فــي محافظــات 

الخليــل وبيــت لحــم وجنيــن.
) د( استصاح وتأهيل أكثر من 2,343 دونم من األراضي الزراعية.

) ه( زراعة 1,410 دونم بعدد 32,321 شتلة )زيتون، عنب ولوزيات( في الضفة الغربية. 
) و( تنفيــذ 11 ورشــة تدريبيــة للمزارعيــن المســتفيدين لــــــ 299 مــزارع فــي اإلدارة الزراعيــة وتقنيــات 

الحصــاد المائــي، وتنفيــذ دورة تدريبيــة لــــــ 150 مهنــدس زراعــي وإداري.
) ز( شق طرق زراعية في بيت لحم بطول 30.653 كم، وتخدم 60 ألف دونم زراعي ورعوي.

) ح( شق وتأهيل طرق زراعية في محافظة الخليل بطول 48.754 كم.
ــة  ــة مفرخــات لألســماك، وإنشــاء وحــدة أبحــاث ومركــز للتعبئ ) ط( تنفيــذ أنظمــة طاقــة شمســة ثاث
ــع محافظــات. ــة مراكــب الصيــد فــي أرب ــة األســماك وتأهيــل وصيان والتغليــف لألســماك، ووحــدات لتربي

) ي( بناء وتجهيز بنك الجينات والبيت الزجاجي )البولي كاربونيت(.

2. بلغــت  جملــة المبالــغ المخصصــة للمشــاريع المذكــورة نحــو13.85 مليــون دوالر تــم صــرف 11.74 مليــون 
دوالر حتــى ســنة 2021 بنســبة 85 % مــن مبلــغ التمويــل المعتمــد واســتفاد مــن البرنامــج ســنة 2021 نحــو 

27,980 مســتفيد بإجمالــي تراكمــي للفتــرة 2016-2021 نحــو 181,331 مســتفيد.
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البحوث التطبيقّية: 
ــة بـــ)9(  ــة ســنة 2021 )11( برنامجــًا، مقارن ــدول العربي ــة المنفــذة فــي ال ــة التطبيقي ــغ عــدد البرامــج البحثي بل

برامــج فــي ســنة 2020، كمــا يلــي:

جمهورية السودان:
نفذت الهيئة )7( تجارب بحثية تطبيقية خال سنة 2021 على النحو اآلتي:

تجربة زراعة محاصيل الخضر تحت نظام الري بالتنقيط:
ــة لزراعــة محاصيــل الطماطــم، الفلفــل الحلــو والباذنجــان فــي الموســم الشــتوي  نفــذت الهيئــة تجرب
تحــت نظــام الــري بالتنقيــط الــذي يعمــل بالطاقــة الشمســية، فــي واليــة شــمال كردفــان، وهدفــت 
ــن. وقــد  ــدة والعمــل علــى نشــرها علــى مســتوى صغــار المزارعي ــات ومحاصيــل جدي ــى إدخــال تقان إل

خلصــت التجربــة إلــى:
زراعييــن )صيفــي  زراعــة موســمين  أراضــي المشــروع مــن خــال  الكاملــة مــن  - االســتفادة 

)المطــري( فقــط. الموســم الصيفــي  الزراعــة فــي  بــداًل عــن  وشــتوي( 
- ترشــيد اســتخدام الميــاه والمســاهمة فــي اســتقرار المزارعيــن، وزيــادة إنتاجيتهــم ومداخيلهــم 

الســنوية .

تجربة زراعة المحاصيل البستانية تحت نظام الري بالتنقيط:
نفــذت الهيئــة تجربــة لزراعــة أشــجار الليمــون والجريــب فــروت والمانجــو تحــت نظــام الــري بالتنقيــط 
الــري  إلــى إدخــال تقانــة  الــذي يعمــل بالطاقــة الشمســية، فــي واليــة شــمال كردفــان. وهدفــت 
بالتنقيــط لزراعــة وإنتــاج المحاصيــل البســتانية، وقــد خلصــت التجربــة إلــى ترشــيد اســتخدام الميــاه 

إنتاجيتهــم ومداخيلهــم الســنوية. المزارعيــن، وزيــادة  والمســاهمة فــي اســتقرار 

تجربة زراعة محصول البونيكم بطريقتي البذر المباشر والتكاثر الخضري:
ــر  نفــذت الهيئــة تجربــة لزراعــة محصــول البونيكــم بالبــذر المباشــر ومقارنتــه بالزراعــة عــن طريــق التكاث
إلــى  التجربــة  بالباقيــر. وهدفــت  الزراعــي  العربيــة لإلنتــاج والتصنيــع  الشــركة  أراضــي  الخضــري فــي 
التحقــق مــن جــدوى زراعــة محصــول البونيكــم بالبــذر المباشــر ومقارنتــه بالتكاثــر الخضــري فــي األراضــي 
ذات الملوحــة العاليــة لاســتفادة مــن المحصــول كمصــدر للعلــف الحيوانــي، وقــد خلصــت التجربــة إلــى 
تفــوق الزراعــة بالبــذر المباشــر علــى الزراعــة بالتكاثــر الخضــري حيــث حقــق البــذر المباشــر إنتاجيــة 4 طــن/ 

فــدان، مقارنــة بنحــو 2.5 طــن فــدان بالتكاثــر الخضــري. 
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تجربة اختبار تأثير المحفزات العضوية على نمو وإنتاجية محصول البونيكم:
نفــذت الهيئــة تجربــة لدراســة تأثيــر المحفــز العضــوي Fertil Verde علــى نمــو وإنتاجيــة محصــول 
البونيكــم. وقــد خلصــت التجربــة إلــى وجــود زيــادة فــي إنتاجيــة النباتــات التــي تــم معاملتهــا بالمحفــز 

العضــوي إلــى نحــو 4 طــن/ فــدان مقارنــة بنحــو 3 طــن/ فــدان للنباتــات غيــر المعاملــة.

تجربة اختبار تأثير استخدام التقانة المغناطيسية على ملوحة المياه:
قامــت الهيئــة بتركيــب جهــاز يســتخدم التقانــة المغناطيســية لتقليــل نســبة ملوحــة المياه المســتخدمة 

فــي تبريــد حظائــر الدواجــن فــي شــركة الدجــاج العربــي، وجــاٍر تقييــم التجربــة.

تجربة زراعة محصول الالريدو للموسم الثاني:
نفــذت الهيئــة تجربــة الختبــار زراعــة محصــول الاريــدو فــي أراضــي الشــركة العربيــة لإلنتــاج والتصنيــع 
الزراعــي بالباقيــر ذات الملوحــة العاليــة بغــرض التأكــد مــن النتائــج المحرزة في الموســم األول، ومعرفة 
أثــر الملوحــة العاليــة بالتربــة علــى إنتاجيــة المحصــول. وقــد خلصــت التجربــة إلــى انخفــاض اإلنتاجيــة إلــى 
نحــو 3 طــن/ فــدان تحــت ظــروف األراضــي ذات الملوحــة العاليــة مقارنــة بــــنحو 5-6 طن/فــدان فــي 

ظــروف الزراعــة فــي األراضــي الخصبــة منخفضــة الملوحــة.

تجربة اختبار زراعة محصول الكينوا للموسم الثاني:
ــع  ــاج والتصني ــة لإلنت ــوا فــي أراضــي الشــركة العربي ــار زراعــة محصــول الكين ــة الختب ــة تجرب نفــذت الهيئ
الزراعــي بالباقيــر ذات الملوحــة العاليــة بغــرض التأكــد مــن النتائــج المســتحصلة فــي الموســم األول. 
وقيــاس مــدى تحمــل النبــات لتفــاوت درجــات الحــرارة والملوحــة العاليــة، وقــد خلصــت التجربــة إلــى تأثــر 

المحصــول كثيــرًا بدرجــات الحــرارة العاليــة.

 الكينوا

الالريدو

البونيكم



37التقرير السنوي2021

جمهورية الُقُمر المّتحدة:
نفذت الهيئة العربية خال سنة 2021  )4( تجارب بحثية تطبيقية، شملت اآلتي:

تجربة مقارنة إنتاجية أصناف من محصول البطاطا الحلوة – الموسم الصيفي:
زرع صنفان من البطاطا الحلوة هما مارينيون )مستورد( وفندي أمارا )محلي( وذلك 

للمقارنة بينهما في اإلنتاجية والتأقلم مع البيئة المحلية. وقد خلصت التجربة إلى أن إنتاجية 
الصنف فندي أمارا نحو 2.5 طن/ فدان وإنتاجية الصنف مارينيون نحو 3 طن/ فدان، ويتأثر 

نفان بتأخر مواعيد الحصاد. الصِّ

تجربة مقارنة إنتاجية أصناف من محصول البطاطس – الموسم الصيفي:
زرع ثاثة أصناف من البطاطس، وهي )Diamant( و )Rozana( و )Desire(، بهدف 

المقارنة بينهم في اإلنتاجية. وقد خلصت التجربة إلى تفوق الصنف Rozana على الصنفين 
 Desire اآلخرين، بإنتاجيته نحو 2.1 طن/فدان، مقارنة بنحو 1.3 و0.5 طن/ فدان للصنفين

وDiamant على التوالي. وأظهر الصنف )Desire( مقاومة جيدة لألمراض مقارنة بالصنفين 
اآلخرين.

تجربة اختبار مواعيد زراعة محصول البطاطس – الموسم الخريفي:
زرع صنف البطاطس )Desire( في الموسم الخريفي 2021 بهدف مقارنة إنتاجيته مع 

إنتاجيته في الموسم الصيفي 2021. وقد خلصت التجربة إلى تدني إنتاجيته في الموسم 
الخريفي )1.1 طن/ فدان( مقارنًة بإنتاجيته في الموسم الصيفي )1.3 طن/فدان(.

تجربة اختبار مواعيد زراعة الذرة الشامية – الموسم الشتوي:
تمت زراعة محصول الذرة الصفراء )صنف محلي( في شهر أكتوبر 2021. ألجل توفير 

محصول علفي للحيوانات والدواجن في جزر القمر، وجاٍر تقييم التجربة.
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مــن طــرف •  أو  الهيئــة  قبــل  مــن  المشــروع وتطويــره  بتكويــن فكــرة  االســتثمارية  الفــرص  بلــورة  تتــّم 
المســتثمرين، وبعــد ذلــك يتــّم إعــداد الصاحيــات 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 2021م، )52( فرصــة اســتثمارية موّزعــة علــى القطاعــات 

الرئيســة، كمــا هــو موّضــح فــي الجــدول رقــم )4(.

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 2021م، )116( مشــروع مصّنفــة علــى 

النحــو التالي:

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

بيــوت خبــرة خارجيــة للقيــام بإعــداد دراســات الجــدوى وإجــراء الفحص النافي للجهالة وتقييم الشــركات 
القائمــة بغــرض تحديــد قيمتهــا، وبلــغ عــدد المشــروعات فــي هــذه المرحلــة فــي ســنة 2021 )14( 

مشــروعًا، كمــا هــو موّضــح فــي الجــدول رقــم )5(.

مشروعات في مرحلة البلورة وإعداد الّصالحّيات المرجعّية وتقييم العروض

جدول )4(: مشروعات في مرحلة البلورة وإعداد الّصاحّيات المرجعّية وتقييم العروض

عدد المشروعات القطاع                 الّرقم 

14 التصنيع الزراعي    1
16 اإلنتاج النباتي    2
17 اإلنتاج الحيواني    3
5 الخدمات الزراعية    4

52 إجمالي عدد المشروعات  
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جدول )5(: مشروعات في مرحلة إعداد الّدراسات

المشروع           الّدولة      الهدف من المشروع      الّرقم  

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

مشروع إنتاج الدجاج الاحم – دراسة 
تقييم وفحص ناٍف للجهالة

مشروع إنتاج الخضراوات تحت نظام 
الهايدروبونك 

مشروع صندوق للقروض الدوارة 
لتمويل صغار المزارعين في الوطن 

العربي

مشروع توسعة شركة إنتاج وتصنيع 
األجبان في مصر -دراسة تقييم 

وفحص ناٍف للجهالة.

مشروع توسعة شركة ميدل ايست 
للقاحات ميفاك - دراسة تقييم 

وفحص ناٍف للجهالة

مشروع إنتاج تقاوي البطاطس وإكثار 
البطاطس

مشروع إنتاج الدجاج الاحم في 
أبوظبي

المشروع الزراعي السنابل العربية 
إلنتاج الحبوب واألعاف

مشروع منصة تخزين المواد الغذائية
 

مشروع إنتاج وتصنيع األلبان

مشروع الدجاج الاحم -دراسة تقييم 
وفحص ناٍف للجهالة

مشروع شركة الخدمات الذكية

مشروع إنتاج تقاوي البطاطس – 
دراسة تقييم وفحص ناٍف للجهالة

مشروع تنويع مصادر الدخل بالهيئة

الكويت

اإلمارات 

السودان

مصر

مصر

مصر

اإلمارات

الجزائر

اإلمارات

المغرب

البحرين

اإلمارات

تونس

اإلمارات 

إنشــاء مشــروع متكامــل إلنتــاج الدجــاج الاحــم 
بطاقــة نحــو 6.4 مليــون طائــر فــي الســنة.

إنتــاج الفطــر والخضر تحــت نظام الهايدروبونك 
بالشارقة

إنشــاء صنــدوق للقــروض الــدوارة لتمويــل صغار 
العربيــة  الــدول  فــي  المزارعيــن  ومتوســطي 
بتكلفــة اســتثمارية تتــراوح مــا بيــن 200-150 

مليــون دوالر أمريكــي

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

لشــركة  اإلنتاجيــة  الطاقــة  وزيــادة  توســعة 
ميفــاك  البيطريــة  للقاحــات  ايســت  ميــدل 

)MEVAC(

البطاطــس  تقــاوي  مــن  العليــا  الرتــب  إنتــاج 
بطاقــة إكثــار 2 مليــون درنــة فــي منطقــة شــرق 

وتوشــكا. العوينــات 

الدجــاج  وتســويق  إلنتــاج  مشــروع  إقامــة 
مركــز  مــع  بالتعــاون  أبوظبــي  بإمــارة  الاحــم 
خدمــات المزارعيــن بأبوظبــي وشــركة الروضــة.

زراعــة الحبــوب واألعــاف علــى مســاحة 5 آالف 
هكتــار فــي واليــة تيــارت

المــواد  وتســويق  لتخزيــن  مشــروع  إقامــة 
ئيــة لغذا ا

إنتاج وتصنيع األلبان بطاقة 5 آالف راس أبقار

 5.4 بطاقــة  الاحــم  للدجــاج  مــزارع  إنشــاء 
مليــون طائــر فــي الســنة إلكمــال حلقــات إنتــاج 
شــركة متخصصــة فــي تصنيــع لحــوم الدواجــن

للشــركات  الذكيــة  الحلــول  خدمــات  تقديــم 
الزراعيــة

ناشــئة  شــركة  إنتــاج  طاقــة  فــي  الترفيــع 
متخصصــة فــي إنتــاج تقــاوي البطاطــس إلــى 
10,000 طــن تقاوي/ســنة للســوق المحلــي 

للصــادر درنــة  مليــون  و7 

االســتثمار فــي مشــروعات غيــر زراعيــة بهــدف 
تنويــع وزيــادة مصــادر دخــل الهيئــة.
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مشروعات في مرحلة تقييم دراسة الجدوى:
ــة بتقييــم دراســات جــدوى المشــروعات المقدمــة مــن المروجيــن أو الشــركات القائمــة •  قامــت الهيئ

بغــرض دراســة المســاهمة فيهــا. وفــي هــذا المجــال تــم تقييــم )35( دراســًة ومشــروعًا فــي ســنة 
2021، كمــا هــو مبّيــن فــي الجــدول رقــم )6(.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

مشروع الّدجاج البّياض نظام مغلق 
)أقفاص(

مشروع دمج 4 شركات متخّصصة 
في االستزراع السمكي

مشروع مسلخ وتسمين الماشية

مشروع إنتاج بيض المائدة 
بالقصيم

مشروع الزراعة المائية والهوائية 
إلنتاج تقاوي البطاطس

مشروع استزراع األسماك بنظام 
أقفاص عائمة بجزيرة دلما

مشروع صندوق استثماري إلنتاج 
المحاصيل

مشروع محطة صادرات في 
بورتسودان

مشروع إنتاج اللحوم الحمراء

مشروع إنتاج الخضار بنظام 
الهايدروبونك

مشروع إنتاج الحليب وتصنيع 
األلبان بأربيل

مشروع إنتاج بيض المائدة 
بمحافظة دهوك 

مشروع إنتاج الخس بنظام 
الهايدروبونك

مشروع إنتاج األعاف في وادي 
النطرون

السعودية

السعودية

السعودية

السعودية

السعودية

اإلمارات  

السودان

 السودان

 السودان

اإلمارات

العراق

العراق

اإلمارات

مصر

مليــون   200 بطاقــة  المائــدة  بيــض  إنتــاج 
بيضــة فــي منطقــة حائــل بمحافظــة بقعــاء 
)جانيــن( فــي أرض مســاحتها نحــو 188 هكتار

إعــادة هيكلــة 4 شــركات اســتزراع أســماك 
ودمجهــا فــي شــركة جديــدة

تربيــة  ووحــدة  للماشــية  مســالخ  إقامــة 
الماشــية إلنتــاج اللحــوم الحمــراء بطاقــة 5.7 

طــن آالف 

مليــون   200 بطاقــة  مائــدة  بيــض  إنتــاج 
القصيــم منطقــة  فــي  ســنويًا  بيضــة 

إنتاج تقاوي البطاطس والخضار في حائل

اإلصبعيــات  إلنتــاج  متكامــل  مركــب  إنشــاء 
وتربيــة األســماك فــي أقفــاص عائمــة بطاقــة 
20 ألــف طــن وإنتــاج األعــاف 60 ألــف طــن 
األســماك  وتصديــر  لتجهيــز  مصنــع  وإنشــاء 

بطاقــة 20 ألــف طــن فــي جزيــرة دلمــا
 

االســتثمار في مســاحة 100 ألف فدان في 
شــركة أقــدي لزراعــة عدد مــن المحاصيل

وإنشــاء مينــاء بحــري فــي بورتســودان لمناولــة 
الســكر والحبــوب بطاقــة 210 ألــف طــن

إنشــاء محطة تســمين العجــول ومجــزر بطاقة 
6,700 طــن ســنويًا

إنتاج الطماطم والخضر في بيوت محمية على 
مســاحة 44 فــدان فــي اإلمــارات والســعودية 

والكويــت

إنتاج وتصنيع الحليب والعصائر بطاقة 36 ألف 
طــن فــي أربيل

إنتــاج بيــض المائــدة بطاقــة 136 مليــون بيضة 
في السنة

إنتــاج الخــس بنظــام الهايدروبونــك بطاقــة 
25 ألــف رأس/يــوم علــى مســاحة 3.3 هكتــار 

فــي ســويحان

والماهونجــي  الحجــازي  البرســيم  زراعــة 
علــى  البلطــي  أســماك  وإنتــاج  والليمــون 
النطــرون وادي  فــي  فــدان   509 مســاحة 

المشروع           الّدولة      الهدف من المشروع      الّرقم  
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مشروع اإلستزراع السمكي في 
غرب غرب المنيا

مشروع إنتاج التونة المعلبة 

مشروع العلب المعدنية وإنتاج 
الفاصوليا المعلبة

مشروع إنشاء مدرسة دولية 

مشروع تصنيع العصائر واأللبان 

مشروع الخدمات اللوجستية 
في مصر

مشروع إنتاج بيض المائدة 
باإلسماعيلية

مشروع إنتاج الجوجوبا واإلستزراع 
السمكي والزيتون

مشروع تصنيع المواد الغذائية

 مشروع إنتاج الخضر بنظام 
الهايدروبونك

مشروع إنتاج وتسويق زيت الزيتون 
بالمغرب

المشروع المتكامل إلنتاج الدجاج 
الاحم

مشروع منتجع صحي 

مشروع إنشاء مزرعة دواجن 

مشروع منّصة تسويق المنتجات 
الزراعية

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

.23

.24

.25

.26

.27

.28

.29

مصر

مصر

مصر

مصر

مصر

مصر

مصر

مصر

مصر

اإلمارات 

المغرب

سلطنة 
ُعمان

اإلمارات

األردن

تونس

ــاج نحــو 10 آالف طــن مــن األســماك و40   إنت
مليــون إصبعيــات باإلضافــة إلــى إنتــاج نحــو 11 

ألــف طــن مــن زيــت الزيتــون والفواكــه

فــي  كرتونــة  ماييــن   5 بطاقــة  التونــة  إنتــاج 
بطاقــة  والماكريــل  الســردين  وإنتــاج  الســنة 

مليون كرتونة في السنة

معجــون  وتعبئــة  المعدنيــة  العلــب  تصنيــع 
المجمــدة والخضــروات  الطماطــم 

إنشــاء مدرســة دوليــة تضــم 14 مرحلــة دراســية 
فــي العاصمــة اإلداريــة

تصنيــع  فــي  تعمــل  قائمــة  شــركة  توســعة 
منتجــات األلبــان والعصائــر مــن خــال زيادة رأس 
المــال العامــل باإلضافــة إلــى نفقــات اســتثمارية 

وتســويقية بغــرض زيــادة حصتهــا الســوقية

إنشــاء وتشــغيل 20 محطــة لوجســتية )محليــة 
كتخزيــن  زراعيــة  خدمــات  وتقديــم  ودوليــة( 

البطاطــس وثاجــات  القمــح، 

إنتــاج بيــض المائــدة بنظــام مغلــق أوتوماتيكــي  
بالكامــل بطاقــة 35 ألــف طائــر

وإســتزراع  الجوجوبــا  إلنتــاج  مزرعــة  إنشــاء 
زيتــون  أحــواض وإنتــاج  ســمكي متكامــل فــي 

مكثــف بنظــام 

إنتــاج البطاطــا نصــف المقلّيــة والخضــر والفواكــه 
المجمــدة بطاقــة 10 أطنــان فــي اليــوم

بنظــام  الخضــر  إنتــاج  مشــروع  توســعة 
والســعودية  اإلمــارات  فــي  الهايدروبونــك 

علــى  الزيتــون  زيــت  وتســويق  إنتــاج  مشــروع 
جــرادة منطقــة  فــي  هكتــار   2000 مســاحة 

ــة 60 ألــف  ــاج لحــوم الدواجــن بطاقــة إنتاجي إنت
طن/الســنة

إقامة منتجع صحي متكامل في عجمان

إنشــاء مزرعــة متكاملــة إلنتــاج الدواجــن بنظــام 
الحظائــر المغلقــة 

وتصنيــع  لتســويق  متكاملــة  منصــة  إنشــاء 
ماشــية،  وفاكهــة،  )خضــر  الزراعيــة  المنتجــات 
تصنيــع لحــوم، مركــز أبحــاث، منصــة لوجســتية(

المشروع           الّدولة      الهدف من المشروع      الّرقم  
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مشروع توسعة شركة إدارة 
صناديق استثمارية

مشروع منصة تسويق إلكترونية 

مشروع زراعي إلنتاج األعاف 
والحليب في والية الترارزة

مشروع إنتاج وتصنيع
 الحليب الطازج

مشروع تصنيع العصائر والمواد 
الغذائية في عجمان

مشروع تطوير قطاع مصائد 
األسماك في الس خوري

جدول )6(: مشروعات في مرحلة تقييم دراسة الجدوى

.30

.31

.32

.33

.34

.35

تونس

اإلمارات 

موريتانيا

لبنان

اإلمارات

الصومال

إدارة  فــي  متخصصــة  قائمــة  شــركة  توســعة 
إدارة  نشــاط  إلضافــة  االســتثمارية  الصناديــق 

المحافــظ وإدارة  االســتثمارات 

إنشــاء منصــة إلكترونيــة للطبــخ تحــت إشــراف 
طهــاة محترفيــن

 500 إنتــاج األعــاف والحليــب علــى مســاحة 
هكتــار فــي منطقــة كرمســين بواليــة التــرارزة

مزرعــة  مــن  يتكــون  متكامــل  مشــروع  إنشــاء 
الحلــوب  بقــر  راس   1500 بطاقــة 

إنتــاج عصائــر طبيعيــة وصحية ذات قيمــة وجودة 
عاليــة بطاقــة 10 آالف عبــوة فــي اليــوم

الطبيعيــة  الســمكية  المــوارد  مــن  االســتفادة 
ودعــم األمــن الغذائــي في منطقــة الس خوري.

المشروع           الّدولة      الهدف من المشروع      الّرقم  

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

فــي متابعــة تنفيــذ المشــروعات أو إعــداد أو تقييــم دراســات جــدوى أو تقييــم شــركات؛ إذ تــّم إنجــاز  
)15( استشــارة إلــى شــركات الهيئــة فــي ســنة 2021، كمــا هــو موّضــح فــي الجــدول رقــم )7(.

الّرقم   المشروع                الجهة المستفيدة        الّدولة            طبيعة الّدعم الفّنّي

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

مشروع أمهات الدواجن في 
منطقة األفاج 

مشروع تصنيع األلبان 
وتسمين العجول في العراق

 مشروع تعليب المواد 
الغذائية

مشروع الحليب المجفف

مشروع إعادة تأهيل مصنع 
النشا والجلوكوز

مشروع تسمين المواشي 
وتصدير اللحوم الحمراء 

مشروع توسعة الشركة 
المتميزة إلنتاج الخضر

والمحاصيل الزراعية 

الشركة التعاونية 
العربية - عسير

الشركة العربية العراقية 
إلنتاج األلبان

الشركة العربية العراقية 
إلنتاج األلبان

الشركة العربية العراقية 
إلنتاج األلبان

إياف للنشا والجلوكوز

شركة السرحة لإلنتاج 
الحيواني

الشركة المتميزة إلنتاج 
الخضر والمحاصيل 

الزراعية

السعودية

العراق

العراق

العراق

السودان

 السودان

 السودان

تقييم دراسة جدوى 

إعــداد دراســة جــدوى مشــروع توســعة 
نشــاط الشــركة العربيــة العراقيــة إلنتــاج 

األلبــان

تقييم دراسة جدوى 

تقييم دراسة جدوى 

النشــا  وحــدة  وتشــغيل  تأهيــل  إعــادة 
والجلوكوز التابعة للشركة العربية لإلنتاج 

الزراعــي ومــن ثــم جــذب المســتثمرين

تقييم مخطط أعمال الشركة واإلشراف 
على التنفيذ

إعــداد صاحيــات مرجعيــة إلعداد دراســة 
جدوى مشــروع التوســعة
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الّرقم   المشروع                الجهة المستفيدة        الّدولة            طبيعة الّدعم الفّنّي

.8

.9

.10

.11

.12

13

.14

.15

مشروع توسعة الشركة العربية 
السودانية للزيوت النباتية

مشروع اللحوم الحمراء في 
موريتانيا

مشروع الخطة االستراتيجية 
لتطوير نشاط الشركة

مشروع إقامة مقر الشركة 
بروصو

المشروع الزراعي للشركة العربية 
للخدمات الزراعية

مشروع زراعي إلنتاج المحاصيل
 

إعداد خطة استراتيجية لتطوير 
نشاط الشركة 

مشروع تمويل حصاد المحاصيل 

الشركة العربية السودانية 
للزيوت النباتية

الشركة العربية للحوم

شركة المزدانة للزراعة 
بدون حرث

الشركة العربية للخدمات 
الزراعية

الشركة العربية للخدمات 
الزراعية

الشركة العربية السودانية 
للزراعة بالنيل األزرق

الشركة العربية السودانية 
للبذور

الشركة العربية السودانية 
للزراعة بالنيل األزرق

السودان

موريتانيا

السودان

موريتانيا

موريتانيا

 السودان

 السودان

 السودان

تقييــم ومراجعــة مخطــط أعمال الشــركة 
لمشــروع التوسعة

تقييم مخطط أعمال تم إعداده من 
قبل الشركة

إعداد صاحيات مرجعية لخطة 
استراتيجية وخطة خمسية للشركة

تقييم خطة عمل التوسعة للحصول 
على قرض

تقييم األراضي المقترحة إلقامة 
المشروع الزراعي

تقييم خطتي عمل شراكة بالتعاون 
من مستثمرين

إعداد صاحيات مرجعية لدراسة 
جدوى وخطة خمسية للشركة

تقييم المحاصيل المزروعة 
الستخدامها ضمانًا للقرض 

المطلوب من الهيئة

جدول )7(: االستشارات والّدعم الفّنّي
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أنشطة الهيئة
ثالًثا: نشاط الّتخطيط االستراتيجّي والّتطوير 

المؤّسسّي
          نشاط الّتخطيط االستراتيجّي:

تقــوم إدارة الهيئــة بتطبيــق أحــدث نظــم اإلدارة اإلســتراتيجية مــن حيــث التطويــر المســتمر لمبــدأ ومنهجيــة 
الحوكمــة فــي التخطيــط الفعــال وقيــاس األداء، وتطويــر األدوات اإلداريــة والتقنيــة لضمــان التنفيــذ الســليم 

والمســتدام، ولتحقيــق ذلــك قامــت إدارة الهيئــة باآلتــي:

للوحــدات  التشــغيلية  والخطــط   ،2021-2025 للهيئــة  اإلســتراتيجية  الخطــة  وتحديــث  مراجعــة 
االســتراتيجية. بالخطــة  المتعلقــة  الوثائــق  تحديــث  ذلــك  فــي  بمــا  األداء  قيــاس  ومؤشــرات  التنظيميــة 
المراجعــة الدوريــة وقيــاس األداء للخطــة اإلســتراتيجية لاســتثمار الزراعــي مــع تطويــر نظــام آلــي 

لقيــاس األداء ودعــم اتخــاذ القــرار
تطويــر منهجيــة إدارة األداء المؤسســي وتقييــم األداء الوظيفــي القائــم علــى األهــداف الوظيفيــة 

ــر لوحــة لقيــاس األداء المؤسســي بشــكل تفصيلــي  الكفايــات الســلوكية، مــع تطوي
)Corporate performance measurment dashboard(

               نشاط الّتطوير المؤّسسّي: 

فــي إطــار مســاعي إدارة الهيئــة لتبنــي مبــادئ اإلدارة الحديثــة وتطبيقهــا، ومبــادئ أنظمــة إدارة الجــودة 
للوصــول إلــى التنافســية العالميــة وإدارة عملياتهــا وفــق أفضــل المعاييــر ووضــع البنيــة األساســية نحــو إدارة 
الجــودة الشــاملة، قامــت الهيئــة بتنفيــذ مشــروع لتطويــر وتحســين نظــام إدارة الجــودة الخــاص بهــا بمــا 
يتناســب مــع متطلبــات مواصفــة اآليــزو 9001 للعــام 2015 ومعاييــر منظومــة التميــز المؤسســي، وقــد تــم 

خــال المشــروع تنفيــذ مــا يلــي:

تنفيذ تحليل للفجوات وتقييم الوضع الحالي للعمليات والخدمات المرتبطة بها.. 1
تحليــل الهيــاكل الوظيفيــة المطبقــة فــي الهيئــة وتقييــم المســميات الوظيفيــة والصاحيــات . 2

والمســؤوليات المســندة إليهــا.
وتوثيــق . 3 عليهــا  والتطويــر  والتحســين  الهيئــة  فــي  والخدمــات  العمليــات  معظــم  مراجعــة 

بهــا. المتعلقــة  األداء  مؤشــرات 
تطوير وتحديث كافة السياسات الخاصة بالهيئة. 4
دراسة وتحليل الهيكل اإلداري والفني للهيئة بما يتناسب مع متطلبات نظام إدارة الجودة. 5
دراسة وتقييم آليات االستثمار الزراعي واالستثمار المالي في الهيئة. 6
توثيق معظم المخاطر المرتبطة بعمليات اإلدارات. 7



45التقرير السنوي2021

أنشطة الهيئة
رابًعا: نشاط االتصال المؤسسي والعالقات 

الدولية
تــم وضــع خطــة ســنوية لنشــاط االتصــال المؤسســي والعاقــات الدوليــة فــي الهيئــة العربيــة تهــدف إلــى 
إنجــازات فعالــة تدعــم رؤيــة الهيئــة وتتبنــى التطويــر المســتمر للمفاهيــم والتقنيــات والتطبيقــات اإللكترونيــة 
الحديثــة. وقــد عملــت إدارة الهيئــة علــى إدارة االتصــال الداخلــي والخارجــي وتنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج 

واألنشــطة كالتالــي:

 قامــت إدارة الهيئــة بتعزيــز االتصــال المؤسســي داخلهــا ولصالــح منتســبيها مــن خــال برامــج تبــادل المعرفــة 
وتوفيــر المعلومــات واألخبــار عــن أنشــطة وفعاليــات وإنجــازات الهيئــة، وتــم ذلــك عبــر األنشــطة المنفــذة 

التاليــة:

إنشاء وتفعيل بوابة المعرفة اإللكترونية التي توفر لجميع الموظفين 
خاصية اإلطاع على التالي:

إصدارات إلكترونية أسبوعية ألخبار االقتصاد الزراعي العالمي• 
إصدارات شهرية للمكتبة اإللكترونية• 
وثائق مرئية لفيديوهات محاضرات ولقاءات تبادل المعرفة• 

تنظيم ورشة عمل توعوية افتراضية بمناسبة االحتفال بيوم المرأة 
العالمي تكريما لمنتسبات الهيئة على جهودهن يوم 8 مارس 2021.

تنظيم ورشة عمل افتراضية لخبراء وموظفي الهيئة تحت عنوان: كيف 
يمكن للزراعة الذكية تعزيز األمن الغذائي يوم 3 مايو 2021.

نفذت إدارة الهيئة مجموعة من اللقاءات التدريبية والتوعوية ولقاءات 
تبادل المعرفة بين اإلدارات بالهيئة.

أ

ب

ج

د

االّتصال الّداخلّي:
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والمنظمــات  الحكوميــة  الجهــات  مــع  وتعاونهــا  عاقاتهــا  وتوســيع  بتعزيــز  الهيئــة  إدارة  قامــت 
اإلعاميــة  والمؤسســات  الخــاص  والقطــاع  والدوليــة  واإلقليميــة  العربيــة  الماليــة  والمؤسســات 

التالــي: النحــو  الهيئــة وذلــك علــى  الجهــات ذات الصلــة بمجــال عمــل  وغيرهــا مــن 

اإلعاميــة . 1 المؤسســات  مــع  التعــاون  خــال  مــن  اإلعاميــة  الهيئــة خططهــا  إدارة  نفــذت 
المرئيــة والمقــروءة والمســموعة ووكاالت األنبــاء العربيــة والعالميــة ألجــل التعريــف بالهيئــة 

وإبــراز أنشــطتها وبرامجهــا الســنوية.
قامت إدارة الهيئة بالترويج والتعريف بمشاريعها وأنشطتها السنوية من خال التالي:. 2

وســائط االتصــال الحديثــة المتمثلــة بالموقــع اإللكترونــي الرســمي للهيئــة، وبرامــج • 
التواصــل االجتماعــي، والرســائل الترويجيــة اإللكترونيــة.

التقريــر •  مــن  لــكل  واإلنجليزيــة  العربيــة  باللغتيــن  واإللكترونيــة  الورقيــة  اإلصــدارات 
الســنوي، وكتيبــات الفــرص االســتثمارية والدراســات والبرامــج اإلنمائيــة والنشــرات 

التعريفيــة. والكتيبــات  اإلخباريــة 
تــم إدراج رؤيــة الهيئــة لتعزيــز األمــن الغذائــي العربــي فــي اإلصــدار الخاص بتقريــر القمة العالمية . 3

لمجموعــة العشــرين )G20 Summit 2021(، الــذي تــم انعقــاده خــال الفتــرة 30-31 أكتوبــر 
2021 بمدينــة رومــا -إيطاليا.

نظمــت الهيئــة حفــل توقيــع مذكــرة تفاهــم مشــتركة بيــن الهيئــة العربيــة وشــركة ميــدل إيســت . 4
للقاحــات البيطريــة “ميڤــاك” يــوم 24 أكتوبــر فــي مدينــة القاهرة-جمهوريــة مصــر العربية.

شــاركت الهيئــة فــي ملتقــى االســتثمار الســنوي االفتراضــي )إفريقيــا( بتاريــخ 29 يونيــو 2021 . 5
بجنــاح علــى المنصــة الخاصــة بالملتقــى لغــرض لقــاءات المســتثمرين والتعريــف بالمشــاريع 

والبرامــج االســتثمارية.
شــاركت الهيئــة فــي منتــدى ومعــرض ســيال الشــرق األوســط 2021 بتاريــخ 7-9 ديســمبر . 6

2021 إمــارة أبوظبــي – دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة شــريكًا لاســتثمار الحصــري.
ــة منتــدى ومعــرض ســيال الشــرق . 7 ــدوري خــال فعالي ــة ال ــة لقــاء شــركات الهيئ نظمــت الهيئ

العربيــة  اإلمــارات  دولــة   – أبوظبــي  إمــارة   2021 ديســمبر   9-7 بتاريــخ   2021 األوســط 
المتحــدة بمشــاركة نخبــة مــن كبــار الشــخصيات وصانعــي القــرار ومجموعــة مــن رجــال األعمــال 

والمســتثمرين والمتخصصيــن فــي المجــال الزراعــي مــن مختلــف الــدول العربيــة.
شــاركت الهيئــة بفاعليــة فــي مجموعــة مــن المنتديــات واالجتماعــات الرســمية للمنظمــات . 8

ومؤسســات التمويــل اإلقليميــة والدوليــة وقدمــت العديــد مــن أوراق العمــل والتوصيــات 
فــي عــدد مــن الفعاليــات التــي نظمتهــا كل مــن: الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة، المنظمة 
العالميــة لألغذيــة والزراعــة )الفــاو(، اجتماعــات األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة، البنــك 
اإلســامي للتنميــة، المنظمــة اإلســامية لألمــن الغذائــي، المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة، 
األمانــة العامــة لجائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي، منظمــة االقتصــاد 
األخضــر العالميــة،  المصــرف العربــي للتنميــة االقتصاديــة فــي إفريقيــا، اتحــاد المهندســين 
الزراعييــن العــرب، المركــز العربــي لدراســات األراضــي الجافــة )أكســاد(، المركــز الدولــي للبحــوث 
الزراعيــة بالمناطــق الجافــة )إيــكاردا(، االتحــاد العربــي لألســمدة، االتحــاد العربــي للصناعــات 
الغذائيــة، المنظمــة العربيــة لاتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومات، المجلس العربي للمســؤولية 

المجتمعيــة، اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي أســيا، برنامــج الغــذاء العالمــي.
توقيــع الهيئــة لعــدد مــن مذكــرات التفاهــم للتعــاون المشــترك واّتفاقيــات ســرية المعلومــات . 9

مــع جهــات اســتثمارية وأخــرى معنيــة بالقطــاع الزراعــي.

االّتصال الخارجّي والعالقات الدولية:
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خامًسا: الّنشـاط اإلدارّي

اجتماعات المجالس واللجان:

اجتماع مجلس المساهمين للدورة الخامسة واألربعين 2021:
مراعــاة لإلجــراءات االحترازيــة بســبب جائحــة كورونــا المســتجد )Covid-19(، وأســوة بالمؤسســات 
المالية العربية األخرى، قامت الهيئة بعرض توصيات مجلس اإلدارة المتعلقة بموضوعات جدول 
أعمــال الــدورة الخامســة واألربعيــن لمجلــس المســاهمين علــى أصحــاب المعالــي ممثلــي الــدول 
األعضــاء فــي المجلــس، وتمــت الموافقــة علــى تلــك التوصيــات وإصــدار المجلــس لقرراتــه المتعلقة 
بتلــك التوصيــات، وكان مــن أهــم تلــك القــرارات القــرار القاضــي بالموافقــة علــى برنامــج العمليــات 
االســتثمارية للهيئــة لعــام 2021 لاســتثمار فــي مشــروعات جديــدة ومشــروعات قائمــة وزيــادة 
رؤوس أمــوال بعــض الشــركات أو التخــارج منهــا وفــق الخطــة االســتراتيجية لاســتثمارات الزراعيــة 
للهيئــة للفتــرة 2021-2025، كمــا وافــق المجلــس علــى التصديــق علــى الميزانيــة والحســابات 
الختاميــة واالحتياطيــات للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020/12/31، وعلــى تعييــن المدقــق 

الخارجــي لحســابات الهيئــة للعــام 2021. 

اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2021:
خال العام 2021 عقد مجلس إدارة الهيئة أربعة اجتماعات، ناقش خالها عددًا من الموضوعات 
المتعلقة باالســتثمارات والمشــروعات الزراعية والجوانب اإلدارية، وأصدر عددًا من القرارات، ومن 
أهمهــا القــرارات الخاصــة بالموافقــة علــى عــدد مــن االســتثمارات الماليــة، وعلــى زيــادة مســاهمة 
الهيئة في رأس مال شركة أصول للدواجن بسلطنة ُعمان، وعلى زيادة رأس مال كل من الشركة 

العربية لألدوية، والشــركة العربية الســودانية للزيوت النباتية وكاهما في جمهورية الســودان. 

كمــا أخــذ المجلــس علمــا بأوضــاع عــدد مــن شــركات الهيئــة الموجــودة في عــدد من الــدول العربية، 
وبمــا جــاء فــي عــرض إدارة الهيئــة حــول الهويــة المؤسســية المحدثــة للهيئــة وبوابــة المعرفــة 
االلكترونيــة، وأشــاد بجهــود إدارة الهيئــة المبذولــة فــي ســبيل التطويــر، وبجهودهــا الهادفــة إلــى 

توزيــع اســتثماراتها فــي الــدول العربيــة.

ولجنــة  التنفيذيــة  اللجنــة  توصيــات  علــى  الموافقــة  كذلــك  اإلدارة  مجلــس  قــرارات  وشــملت 
االســتثمارات الماليــة ولجنــة التدقيــق والمخاطــر، كمــا اعتمد المجلس في اجتماعــه األخير الموازنة 

اإلداريــة التقديريــة للهيئــة لعــام 2022.

اجتماعــات اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة: )اللجنة التنفيذية، لجنة االســتثمارات المالية، لجنة 
التدقيق والمخاطر( لعــام 2021:

عقــدت اللجنــة التنفيذيــة، ولجنــة االســتثمارات الماليــة، ولجنــة التدقيــق والمخاطــر عــدة اجتماعــات 
خال العام 2021، ناقشــت فيها عددًا من الموضوعات، واطلعت على عدة تقارير حول أنشــطة 

الهيئــة، ورفعــت توصياتهــا لمجلــس اإلدارة التخــاذ القرارات الازمة بشــأنها.

نشاط التدقيق الداخلي ونظام الحوكمة بالهيئة:

اتخــذت إدارة الهيئــة خطــوات حثيثــة لترســيخ مفاهيــم الحوكمــة وزيــادة فعاليتهــا. وُتعــدُّ سياســية الحوكمــة مــن 
السياســات المعمــول بهــا فــي الهيئــة. كمــا أن للجنــة للمخاطــر دورًا أساســّيًا فــي تحديــد وتقييــم المخاطــر بالهيئــة 
والتوعيــة بأهميــة معالجتهــا ووضــع اإلجــراءات الازمــة لتجنبهــا أو التقليــل مــن أثارهــا وتــم تبنــي نظــام كوســو 

COSO ERM كإطــار لهــا.

وتقــوم إدارة التدقيــق بالـــتأكد مــن فعاليــة إجــراءات الحوكمــة وتعمــل علــى تطويــر اجراءاتهــا والتحســين المســتمر 
لها.
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نشاط تقنية المعلومات:

مواصلــة لجهــود الهيئــة المســتمرة فــي أتمتــة عملياتهــا وخدماتهــا مــن خــال تبنــي تطبيقــات نظــم المعلومــات 
وتطويــر البنيــة التحتيــة التــي تســاهم فــي تطويــر األداء، تــم إنجــاز مــا يلــي:

نظام إدارة األداء المؤسسي:
تطويــر نظــام متابعــة تنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية والتطويــر المؤسســي لقيــاس األداء العــام للهيئــة 
ويشــمل النظــام الخطــط والمؤشــرات التشــغيلية مــع تقييــم شــامل لجميــع مكونــات الخطــة االســتراتيجية 

ــاإلدارات وفــرق العمــل للمشــروعات. وقيــاس األداء الخــاص ب

نظام إنماء:
 اعــداد نظــام لمتابعــة البرامــج اإلنمائيــة والبحــوث التطبيقيــة وإدارة التمويــل األصغــر إذ يمثــل النظــام 
قاعــدة بيانــات للبرامــج اإلنمائيــة والبحثيــة عمومــا ويمكــن مــن متابعــة ســير العمــل بهــا مــن خــال رصــد 
ــا إدارة التمويــل األصغــر والخــاص بصغــار  المهــام والتحديثــات التــي تتــم، أيضــًا يقــوم النظــام بتوفيــر مزاي
المزارعيــن والمنتجيــن ويوفــر النظــام متابعــة بيانــات القــرض مــن الطلــب إلــى التصديــق ويوفــر تقاريــر آنيــة 

تســاعد فــي اّتخــاذ القــرار. 

نظام إدارة العمليات: 
تطوير نظام ألتمتة ومتابعة العمليات بالهيئة وتعريف المؤشرات المرتبطة بكل عملية إذ يوفر النظام توثيق 
اإلجراءات والسياسات، حيث يقوم النظام بتوفير دليل إلكتروني موحد للهيئة يوثق جميع العمليات مما يسهل 
االطاع على خط ســير العمليات، ومراجعة العمليات ومنع التداخل بينها، ومراجعة اإلجراءات ومدى توافقها 

مع ســير العمل.

مركز البيانات االحتياطي:
تــم إنشــاء مركــز البيانــات االحتياطــي بالمكتــب اإلقليمــي بدبــي والــذي يعتبــر عامــًا مهمــًا إلدارة المخاطــر 
التقنيــة وعنصــرًا أساســّيًا لخطــة التعافــي مــن الكــوارث )Disaster Recovery Plan( ويدعــم اســتمرار 
األعمــال وتفــادي التوقــف فــي األنظمــة الحيويــة حيــث يســاهم فــي تحقيــق أعلــى معــدالت اإلتاحــة 

العليــا للخدمــات اإللكترونيــة وحفــظ البيانــات.

إضافة خصائص وخدمات لألنظمة اإللكترونية 
الماليــة  بالقوائــم  المتعلقــة   )SAP ERP( المؤسســية  المــوارد  تخطيــط  لنظــام  تقاريــر  إضافــة  تــم 
اجتماعــات  خاصيــة  وإضافــة  الهيئــة،  بهــا  تســاهم  التــي  بالشــركات  الخاصــة  اإلنتاجيــة  والطاقــات 
الجمعيــات العموميــة فــي نظــام إدارة معلومــات الشــركات، وإضافــة خدمــات لنظــام دردشــة اعمــال 

الهيئــة )CHATBOT(، وإضافــة خصائــص جديــدة علــى نظــام تراســل.

أنشطه أخرى:

تواصلــت جهــود إدارة الهيئــة لتنويــع مصــادر الدخــل وذلــك مــن خــال تنفيــذ خطــط وبرامــج الصيانــة والتحديــث 
لألصــول والمبانــي القائمــة مــع مراعــاة حمايــة البيئــة، وتطويــر مســتوي الخدمــات:

الشــروع فــي تنفيــذ أعمــال االنشــاءات الخاصــة بمشــروع مبنــي مكتــب الهيئــة اإلقليمــي بدبــي والــذي • 
يتكــون مــن طابــق ارضــي + )4( طوابــق بمســاحة قدرهــا 2200 متــر مربــع للطابــق الواحــد، ومــن المتوقــع 

اكتمــال المبنــي بنهايــة العــام 2022. 
ــي المشــاركة فــي إعــداد المخططــات •  ــة باإلضافــة ال ــم الدعــم الفنــي والهندســي لشــركات الهيئ تقدي

والرسومات واإلشراف على تنفيذ أعمال العديد من المشروعات وتقديم الخدمات المتعلقة بالصيانة 
الفنيــة ُبنــاًء علــى طلــب الشــركات التابعــة إلدارة الهيئــة.
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اللقاءات والمشاركات والفعاليات:
شــهد عــام 2021 قيــام الهيئــة بمجموعــة مــن الزيــارات واللقــاءات والفعاليــات لتعزيــز التعــاون مــع الــدول األعضــاء 
والمؤسســات الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة ذات االهتمامــات المشــتركة. ولقــد ســاهمت هــذه اللقــاءات في 
دعــم مشــاريع الهيئــة وبرامجهــا فــي الــدول العربيــة والتعريــف بالهيئــة علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي، كما 
شــاركت الهيئــة فــي عــدد مــن الفعاليــات والنــدوات االفتراضيــة، وفيمــا يلــي ملخص ألهم المشــاركات التي تمت 

خــال عــام 2021

لقــاء رئيــس الهيئــة بمعالــي د. مريــم 
الخارجيــة  وزيــرة   / المهــدي  الصــادق 
إبريــل   14 يــوم  الســودان  بجمهوريــة 
2021 دبــي / دولــة االمــارات العربيــة 

المتحــدة

الصنــدوق  الهيئــة بمســؤولي  إدارة  لقــاء 
األُمــم   التابــع  الزراعيــة  للتنميــة  الدولــي 
المتحــدة. دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة 

يــوم 22 ســبتمبر 2021

لقــاء إدارة الهيئــة مستشــاري رئيــس 
نوفمبــر   11 يــوم  الوســطى  إفريقيــا 
2021 دبــي – دولــة االمــارات العربيــة.

اللقاءات:
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الزيارات:

زيــارة وفــد الهيئــة معالــي األســتاذ / الســيد 
واســتصاح  الزراعــة  وزيــر  القصيــر  محمــد 
األراضــي بجمهوريــة مصــر العربيــة، يــوم 25 
مصــر  جمهوريــة  القاهــرة،   ،2021 أكتوبــر 

ــة العربي

زيــارة وفــد الهيئــة ســعادة اللــواء شــريف 
أحمد صالح -رئيس هيئة تنمية الصعيد 
بجمهورية مصر العربية ، يوم 27 أكتوبر 
2021 القاهرة - جمهورية مصر العربية

زيــارة وفــد الهيئــة  معالــي األســتاذة/ نيڤين 
جامــع / وزيــرة التجــارة والصناعــة بجمهوريــة 
مصــر العربيــة يــوم 27 أكتوبر 2021 القاهرة 

– جمهوريــة مصــر العربية

اللــواء/  معالــي  الهيئــة  وفــد  زيــارة 
الــوادي  محافــظ   / الزملــوط  محمــد 
الجديــد بجمهوريــة مصــر العربيــة  يــوم  
28 أكتوبــر 2021 القاهــرة - جمهوريــة 

مصــر العربيــة.
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زيــارة وفــد الهيئــة معالــي األســتاذ/ محمــد 
هــادي الحســيني / وزيــر الدولــة للشــؤون 
 – دبــي   2021 نوفمبــر   14 يــوم  الماليــة 

دولــة االمــارات العربيــة.

زيــارة وفــد الهيئــة  معالــي األســتاذ/ 
ســيدنا ولــد أحمــد َأْعلــي/ وزيــر الزراعــة 
يــوم 13 ديســمبر 2021 نواكشــوط – 

الجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة.

زيــارة وفــد الهيئــة معالــي األســتاذ/ لمرابــط 
ولــد بناهي-وزيــر التنميــة الحيوانيــة يــوم 13 
الجمهوريــة  ديســمبر 2021 نواكشــوط – 

اإلســامية الموريتنايــة

الهيئــة معالــي األســتاذ/  زيــارة وفــد 
عثمــان مامــودو كان -وزيــر الشــؤون 
القطاعــات  وترقيــة  االقتصاديــة 
 2021 ديســمبر   14 يــوم  اإلنتاجيــة 
نواكشــوط – الجمهوريــة اإلســامية 

الموريتنايــة
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زيارة وفد الهيئة الوطنية لشبكة الصناديق 
الشــعبية لادخار والقرض وااللتقاء بالمدير 
العــام الســيدة/ نبغوهــا بنــت اتاميــد يــوم 
15 ديسمبر 2021 نواكشوط – الجمهورية 

اإلسامية الموريتناية

ترقيــة  إلــى وكالــة  الهيئــة  وفــد  زيــارة 
االســتثمارات وااللتقــاء بالمديــر العــام 
الســيدة/ عيســتا الم يــوم 16 ديســمبر 
الجمهوريــة   – نواكشــوط   2021

الموريتنايــة اإلســامية 

العربيــة  للشــركة  األســاس  حجــر  وضــع 
 17 يــوم  )ســمك(  لألســماك  الموريتانيــة 
الجمهوريــة   – نواذيبــو   2021 ديســمبر 

الموريتنايــة اإلســامية 

زيــارة شــركة المرجــى لتربيــة الماشــية 
وتنميــة الزراعــة إحــدى شــركات الهيئــة 
العربيــة فــي واليــة جندوبــة منطقــة 
 2021 ديســمبر   19 يــوم  بوســالم 

التونســية الجمهوريــة 
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زيــارة معالــي األســتاذ/ ســمير ســعّيد –وزيــر 
ديســمبر   20 يــوم  والتخطيــط  االقتصــاد 

2021 تونــس – الجمهوريــة التونســية

زيــارة معالــي األســتاذ/ محمــد إليــاس 
حمــزة –وزيــر الفاحــة والمــوارد المائيــة 
والصيد البحري يوم 20 ديسمبر 2021 

تونــس – الجمهوريــة التونســية

زيــارة معالــي الســيدة/ فضيلــة الرابحــي بــن 
حمزة–وزيــرة التجــارة وتنميــة الصــادرات يــوم 
20 ديســمبر 2021 تونــس – الجمهوريــة 

التونســية

زيــارة لمشــاريع اإلنتــاج بالوســط بواليــة 
ســيدي بوزيــد يــوم 21 ديســمبر 2021 

تونــس – الجمهورية التونســية
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زيــارة مشــاريع زراعيــة بواليــة بــن عــروس يوم 
22 ديسمبر 2021 الجمهورية التونسية

زيــارة مصانع للصناعــات الغذائية بوالية 
نابــل واالجتمــاع مــع األســتاذ/ عاطــف 
الفرجاني – الرئيس المدير عام للشــركة 
 – تونــس   2021 ديســمبر   22 يــوم 

الجمهوريــة التونســية

الودائــع  إلــى صنــدوق  الهيئــة  زيــارة وفــد 
واألمانات وااللتقاء بالمدير العام السيدة/ 
 2021 ديســمبر   23 يــوم  الغربــي  ناجيــة 

تونــس – الجمهوريــة التونســية

زيــارة وفــد الهيئــة إلى الهيئة التونســية 
 2021 ديســمبر   23 يــوم  لاســتثمار 

ــة التونســية تونــس – الجمهوري



55التقرير السنوي2021

المشاركات:

للجنــة  الخمســين  االجتمــاع  فــي  المشــاركة 
التنســيق العليا للعمل العربي المشــترك 13 يناير 

2021

المشــاركة فــي مراســم توقيــع عقــد التأســيس 
 22 يــوم  العربيــة.  التعاونيــة  للشــركة  المعــدل 

الســعودية العربيــة  المملكــة   2021 مــارس 

البشــائر  شــركة  تدشــين  حفــل  فــي  المشــاركة 
قطــاع  فــي  التجاريــة  باكــورة عامتهــا  للحــوم 
اســم  تحــت  المحليــة  األســواق  فــي  التجزئــة 
"بشرى" يوم 18 يناير 2021 , مسقط - سلطنة 

ُعمــان

لملتقــى  الرقميــة  النســخة  فــي  المشــاركة 
االستثمار السنوي إفريقيا. يوم 29 يونيو 2021
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المشــاركة فــي النــدوة االفتراضيــة التــي نظمتهــا 
الزراعييــن  المهندســين  التحــاد  العامــة  األمانــة 
العــرب بعنــوان "برنامــج الدعــم الفنــي والتقنــي 
لصغــار المزارعيــن فــي الــدول   العربيــة، ودوره في 
دعــم األمــن الغذائــي العربــي والتنميــة الريفيــة 

العربيــة يــوم 28 أغســطس 2021

المشــاركة فــي أســبوع أبوظبــي للزراعــة واألمــن  
الغذائــي يــوم 23 نوفمبــر 2021 أبوظبــي – دولــة 

االمــارات العربيــة المتحــدة

المشــاركة فــي المؤتمــر العربــي الخامــس للميــاه 
يــوم 21 ســبتمبر 2021 دبــي، دولــة االمــارات 

العربيــة المتحــدة

مشــاركة الهيئــة شــريكًا االســتثمار الحصــري فــي 
معــرض ســيال الشــرق األوســط 7-9 ديســمبر 
2021 بأبوظبي-دولة اإلمارات العربية المتحدة
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اللقــاء الــّدوري لشــركات الهيئــة خــال مشــاركة 
ســيال  معــرض  فعاليــات  فــي  العربيــة  الهيئــة 
الشــرق األوســط 7-9 ديســمبر 2021 بأبوظبــي-

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

المشــاركة فــي الموتمــر االقتصــادي اإلفريقــي 
يــوم   ”2050 عــام  اإلفريقــي   " شــعار  تحــت 
الجمهوريــة  نواكشــوط،   2021 ديســمبر   16

الموريتانيــة اإلســامية 
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الفعاليات:

  تنظيم ورشة عمل توعوية افتراضية بمناسبة االحتفال 
بيوم المرأة العالمي تكريمًا لمنتسبات الهيئة لُجهودّهن 

دبي / الخرطوم يوم 8 مارس 2021.

تنظيم ورشة عمل افتراضية لخبراء وموظفي الهيئة 
تحت عنوان: كيف يمكن للزراعة الذكية تعزيز األمن 

الغذائي 6 مايو 2021
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االتفاقيات ومذكرات التفاهم:

توقيع مذكرة تفاهم إطارّية بين الهيئة العربية 
لاستثمار واإلنماء الزراعي واالتحاد العربي لألسمدة 

خال الدورة ال 27 للملتقى االقتصادي الدولي 
السنوي لاتحاد العربي لألسمدة يوم 6 أبريل 

2021 -جمهورية مصر العربية

قامــت الهيئــة العربيــة بتوقيــع عــدد مــن االتفاقيات ومذكــرات التفاهــم بينهــا وبيــن عــدد مــن المنظمــات 
الدوليــة والشــركات والمؤسسـات بهـدف التعـاون والتكامـل والتنسـيق فيمـا بينهمـا إلنشاء استثمارات والتعاون 

في مجاالت متعددة تخدم المجال الزراعي، وخال عـام 2021 تـم توقيـع المذكـرات واالتفاقيات التالية:

المشاركة في احتفالية توقيع مذكرة تفاهم 
مشتركة تمهيدًا لمساهمة الهيئة العربية لاستثمار 
واإلنماء الزراعي في شركة ميدل إيست للقاحات 
البيطرية )ميفاك(، 24 أكتوبر 2021، القاهرة – 

جمهورية مصر العربية

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الهيئة العربية 
وشركة الظاهرة الزراعية جمهورية مصر العربية خال 
معرض سيال الشرق األوسط يوم 7 ديسمبر 2021 

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الهيئة أبوظبي – دولة اإلمارات العربية المتحدة 
العربية وشركتي سي اف سي لتجارة االسمدة 

والكيماويات – االمارات العربية المتحدة وإيفرجرو 
لألسمدة المتخصصة جمهورية مصر العربية خال 

معرض سيال الشرق األوسط يوم 7 ديسمبر 2021 
أبوظبي – دولة اإلمارات العربية المتحدة 
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توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الهيئة العربية 
ووزارة التنمية الحيوانية خال زيارة سعادة األستاذ 

رئيس الهيئة إلى معالي األستاذ/ لمرابط ولد 
بناهي-وزير التنمية الحيوانية بالجمهورية اإلسامية 

الموريتانية يوم 13 ديسمبر 2021 نواكشوط – 
الجمهورية اإلسامية الموريتناية 

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الهيئة العربية 
وشركة كنانة للحلول الزراعية المتكاملة - جمهورية 
السودان خال معرض سيال الشرق األوسط يوم 
7 ديسمبر 2021 أبو ظبي – دولة اإلمارات العربية 

المتحدة 

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الهيئة العربية 
ومجموعة لمام ولد ابنو يوم 17 ديسمبر 2021 

الجمهورية اإلسامية الموريتناية

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الهيئة العربية 
وشركة تريا للنقل والخدمات جمهورية مصر العربية 
خال معرض سيال الشرق األوسط يوم 7 ديسمبر 
2021 أبوظبي – دولة اإلمارات العربية المتحدة 
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الوضع المالي للهيئة للفترة المنتهية في 
2021/12/31

إجمالي الدخل:

بلــغ اجمالــي الدخــل للفتــرة المنتهيــة فــي 2021/12/31، نحــو 23.5 مليــون دينــار كويتــي 77.7مليــون دوالر 
أمريكــي، مقارنــًة بنحــو 17.3 مليــون دينــار كويتــي )57.2 مليــون دوالر أمريكــي( للســنة الماليــة 2020. 

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

3.9
1.5

17.7

0.4

4.4

1.3

11

0.6

المحافظ االستثمارية أرباح الشركات القروض مصادر آخرى

شكل )3(: مقارنة مكّونات الدخل للفترة من 2020 – 2021 )مليون دينار كويتي(

20212020
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وفيما يلي تفاصيل مجمل الدخل:

1. الدخل من االستثمارات المالّية:
بلــغ الدخــل مــن االســتثمارات الماليــة كمــا فــي2021/12/31 ، نحــو 17.7 مليــون دينــار كويتــي 
)58.5 مليــون دوالر أمريكــي( مقارنــًة بنحــو 11 ماييــن دينــار كويتــي )36.4 مليــون دوالر 

أمريكــي( كمــا فــي 2020/12/31.

2. الدخل من توزيعات أرباح الشركات:
بلــغ الدخــل مــن توزيعــات أربــاح الشــركات، للفتــرة المنتهيــة فــي 2021/12/31، نحــو 1.5 
مليــون دينــار كويتــي )4.9 مليــون دوالر أمريكــي( مقارنــة بنحــو 1.3 مليــون دينــار كويتــي )4.3 

مليــون دوالر أمريكــي(، كمــا فــي 2020/12/31.

3. الدخل من القروض:
ــار كويتــي )1.3  ــرة المنتهيــة فــي 2021/12/31، نحــو 0.4 مليــون دين بلــغ الدخــل مــن القــروض للفت
مليــون دوالر أمريكــي( مقارنــة بنحــو 0.6 مليــون دينــار كويتــي )2 مليــون دوالر أمريكــي(، كمــا فــي 

.2020/12/31

4. الدخل من المصادر األخرى:
بلــغ الدخــل مــن المصــادر األخــرى، كمــا فــي 2021/12/31، نحــو 3.9 مليــون دينــار كويتــي 
)12.9مليــون دوالر أمريكــي( مقارنــة بنحــو 4.4 مليــون دينــار كويتــي )14.5 مليــون دوالر 

.2020/12/31 أمريكــي(، كمــا فــي 

قيمة المحفظة االستثمارّية الموّحدة وتوزيعها لعام 2021م

بلغــت قيمــة المحفظــة االســتثمارية الموحــدة للهيئــة، فــي 2021/12/31 نحــو 183.1 مليــون دينــار 
كويتــي )605.3 مليــون دوالر أمريكــي( مقارنــة بنحــو 152 مليــون دينــار كويتــي )502.5 مليــون دوالر 

أمريكــي(، فــي 2020/12/31.

األسهم العالمية

السندات العالمية

%73

%27
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وتتمثل توزيعات المحفظة الموحدة للهيئة بما يلي:

استثمارات األسهم:. 1
بلغت قيمة االستثمارات في األسهم، كما في 2021/12/31، 134.6 مليون دينار كويتي • 

)445 مليون دوالر أمريكي( تمثل 73.5 % من مجمل المحفظة االستثمارية، مقارنة بنحو 85.1 
مليون دينار كويتي )281.3 مليون دوالر أمريكي(، تمثل 56 % من مجمل المحفظة الموحدة، 

كما في نهاية عام 2020.
بلغ الدخل من االستثمارات في األسهم، كما في 2021/12/31، 18.2 مليون دينار كويتي • 

)60.2 مليون دوالر أمريكي( مقارنة بنحو 2.8 مليون دينار كويتي )9.3 مليون دوالر أمريكي(، 
نهاية عام 2020.

استثمارات السندات:. 2
بلغت قيمة االستثمارات في السندات، كما في 2021/12/31، نحو 48.5 مليون دينار كويتي • 

)160.3 مليون دوالر أمريكي( تمثل نحو 26.5 % من اجمالي المحفظة الموحدة، مقارنة 
بنحو 66.8 مليون دينار كويتي )221 مليون دوالر أمريكي(، تمثل 44 % من إجمالي المحفظة 

الموحدة، كما في نهاية عام 2020.
حققت استثمارات الهيئة في السندات، كما في 2021/12/31م، خسائر بلغت نحو 0.5 • 

مليون دينار كويتي )1.6 مليون دوالر أمريكي(، مقارنة بمبلغ 8.2 مليون دينار كويتي )27.1 
مليون دوالر أمريكي(، في نهاية عام 2020.

اجمالي اإلنفاق:
بلغ إجمالي اإلنفاق كما في 2021/12/31 نحو 15.6 مليون دينار كويتي )51.6 مليون 

دوالر أمريكي(، مقارنة بنحو 9.8 مليون دينار كويتي )32.4 مليون دوالر أمريكي(، كما في 
.2020/12/31

نتائج األداء المالي:
بلغ صافي الربح للفترة المنتهية في 2021/12/31 نحو مبلغ 7.9 مليون دينار كويتي )26.1 

مليون دوالر أمريكي( مقارنة بنحو 7.5 مليون دينار كويتي )24.8 مليون دوالر أمريكي(، كما في 
    .2020/12/31

 المركز المالي:
1. الموجودات:

بلغ صافي موجودات الهيئة كما في 2021/12/31 نحو 324.4 مليون دينار كويتي 
)1,072 مليون دوالر أمريكي( مقارنة بنحو 318.1 مليون دينار كويتي )1,052 مليون دوالر 

أمريكي( كما في 2020/12/31.
2. المطلوبات:

بلغ إجمالي قيمة المطلوبات كما في 2021/12/31  نحو 19 مليون دينار كويتي 
)62.8مليون دوالر أمريكي( مقارنة بنحو 16.5 مليون دينار كويتي )54.5 مليون دوالر 

أمريكي(، كما في 2020/12/31.
حقوق المساهمين:

بلغ إجمالي حقوق المساهمين التي تمثل رأس المال المدفوع واالحتياطات كما في 
2021/12/31 نحو 305.4مليون دينار كويتي )1,010 مليون دوالر أمريكي( مقارنة بمبلغ 

301.7مليون دينار كويتي )997 مليون دوالر أمريكي( كما في 2020/12/31.
اجمالي توزيعات األرباح على الدول األعضاء:

سددت الهيئة أرباحًا للدول األعضاء بلغ مجملها نحو 152.4 مليون دينار كويتي )503.8 
مليون دوالر أمريكي(، تمثل نحو 69 % من رأس المال المدفوع، كما في 2021/12/31.
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البيانات المالّية 
للهيئة وتقرير 

المراجع الخارجي
القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
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