واقع القطاع الزراعي العربي
تتمتــع الــدول العربيــة بإمكانــات زراعيــة وفيــرة حيــث تقــدر المســاحة الجغرافيــة
فــي الــدول العربيــة بنحــو  1,349مليــون هكتــار ،وتقــدر المســاحة القابلــة للزراعــة
بنحــو  519.4مليــون هكتــار لعــام  ،2020يــزرع منهــا فعليــاً نحــو  72.85مليــون
هكتــار أي بنســبة  %5.4مــن إجمالــي المســاحة الجغرافيــة ،وتقــدر القــوة العاملــة
فــي الزراعــة بنحــو  135.8مليــون نســمة.

The State of the Arab Agricultural Sector
The Arab countries enjoy abundant agricultural potential with an
estimated geographical land area of 1,349 million hectares, and
arable lands estimated at 519.4 million hectares. In spite of this,
the actual cultivated lands are around 71.85 million hectares,
representing 5.4% from the geographical land. The agricultural
labor force is estimated at around 135.8 million people.

الفجوة الغذائية العربية
بلغــت قيمــة الفجــوة الغذائيــة العربيــة فــي عــام  2020نحــو  35.3مليــار دوالر وتتركــز
الفجــوة الغذائيــة فــي ســلع معينــة أهمهــا مجموعــة الحبــوب التــي تســاهم وحدهــا
بنحــو  % 48.8مــن قيمــة الفجــوة ،بينمــا تســاهم اللحــوم بنســبة  % 18واأللبــان بنحــو
 % 11.2والســكر  ،% 7.5والزيــوت النباتيــة بنســبة .% 7.5
بذلــت الــدول العربيــة جهــود مقــدرة لتطويــر قطــاع الزراعــة مــن خــال تشــجيع
االســتثمار فــي اإلنتــاج الزراعــي وذلــك بمنــح االمتيــازات واإلعفــاءات وتهيئــة منــاخ
االســتثمار ودعــم البنيــات التحتيــة فــي المناطــق الزراعيــة.

The Arab Food Gap
The Arab food gap in the year 2020 was approximately 35.3
billion USD and focused on certain goods of which the most
important are grains, which solely contributes around 48.8% of
the food gap. Meat contributes approximately 18%, milk products
11.2%, sugar 7.5%, and vegetable oils 7.5%
The Arab countries have exerted considerable efforts towards
developing the agricultural sector through encouraging
investment in agricultural production by granting benefits and
concessions, and creating an appropriate investment climate, as
well as supporting infrastructures in agricultural areas.

نبذة عن الهيئة
النشأة
الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي مؤسســة ماليــة عربيــة ذات
شــخصية قانونيــة اعتباريــة ودوليــة مســتقلة .تأسســت فــي األول مــن
نوفمبــر عــام 1976م ،وتــم إعــان نفــاذ اتفاقيــة اإلنشــاء والنظــام األساســي
فــي مــارس عــام 1977م.
المساهمين
يساهم في رأسمال الهيئة ( )21دولة عربية.
رأس المال
•يبلــغ رأس المــال المصــرح بــه نحــو  336مليــون دينــار كويتــي ( 1.1مليــار
دوالر) أمريكــي تســاهم فيــه الــدول األعضــاء بنســب متفاوتــة.
•يبلــغ رأس المــال المدفــوع حتــى  2021/12/31نحــو  221.1مليــون دينــار
كويتــي ( 731مليــون دوالر أمريكــي).
السنة المالية
تبــدأ الســنة الماليــة للهيئــة فــي اول كانــون ثانــي (ينايــر) وتنتهــي فــي نهايــة
كانــون اول (ديســمبر) مــن كل عــام.
المقر الرئيس والمكتب اإلقليمي
المقر الرئيس :الخرطوم-جمهورية السودان
المكتب اإلقليمي :دبــي – دولة اإلمارات العربية المتحدة

About AAAID
Establishment
The Arab Authority for Agricultural Investment and
Development (AAAID) is an independent multilateral
financial institution established on 1 November 1976.
AAAID’s Establishment Agreement and Articles of
Association were announced in March 1977.
Shareholders
AAAID has 21 member states contributing to its capital.
Capital
•	AAAID Authorized Capital is KD 336 Million (USD 1.1
Billion).
•	Paid up capital is KD 221.1 Million (USD 729 Million) as of
December 31st 2020.
Fiscal Financial year
AAAID’s fiscal financial year starts on 1st of January and
ends on 31st December.
5. Headquarter and Regional Office
Headquarter: Khartoum, Republic of Sudan
Regional Office: Dubai, United Arab Emirates
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أهداف الهيئة
Our Goals
تعزيز دور الهيئة في تحقيق األمن الغذائي في الوطن العربي
Enhance the role of AAAID in contributing to food security in the Arab
World.
تعظيم العائد على االستثمار الزراعي
Maximizing the return on AAAID’s agricultural
investments.
تعزيز االبتكار والحوكمة في بيئة العمل
Promoting concepts of innovation and governance in the
work environment.
استغالل الموارد الذاتية للهيئة في تنويع وزيادة اإليرادات
Leveraging AAAID’s own resources to diversify and
increase revenues.
توفير أفضل الخدمات المساندة (اإلدارية والفنية) بكفاءة وفاعلية
Provide the best supportive services (administrative and
technical).

طبيعة النشاط وأسس وأساليب عمل الهيئة
AAAID’s Nature of Activity and
Business Approach
: طبيعة النشاط
.االستثمار في كافة صور اإلنتاج الزراعي واألعمال المرتبطة به
.إعداد الدراسات وما تتطلبه من أبحاث ودراسات
.المساهمة في تمويل هذه المشروعات وتنفيذها

:أساليب عمل الهيئة
تمارس الهيئة نشاطها وفق األساليب واألسس التجارية وضمن
.مقتضيات السالمة المالية

AAAID’s Nature of Activity:
Investment in all aspects of agricultural production and its related activities.
Preparation of the required studies and researches.
Contribution in the financing of projects and their implementation.
AAAID’s Business Approach:
AAAID conducts its activities according to commercial principles and
approaches and with adherence to the requirements of financial prudence.

التوجهات االستراتيجية للهيئة
AAAID’s Strategic Guidelines
. االستفادة من قدرات الهيئة وإمكانياتها إلقامة مشروعات زراعية رائدة متكاملة.1
. تعظيم العائد من الشركات التي تساهم فيها الهيئة.2
 تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية وذلك بإقامة مشاريع في مجال النقل والخدمات.3
.اللوجستيه األخرى للسلع الزراعية والغذائية
. تطوير شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية العربية والدولية.4
. تعبئة موارد مالية إضافية واستثمارها في مشاريع ذات عائد مناسب.5
. الحصول على تصنيف ائتماني عالمي للهيئة.6
. تعزيز التعاون المعرفي والتقني مع المؤسسات والمنظمات الزراعية الدولية واإلقليمية.7
. تهيئة بيئة محفزة لالبتكار وريادة األعمال في مجال االستثمار الزراعي.8
1. Benefiting from AAAID’s capabilities to establish integrated pioneering
agricultural projects.
2. Maximizing the return from affiliated companies.
3. Strengthen trade exchange between Arab countries by establishing projects
in the field of transport and other logistical services for agricultural and food
commodities.
4. Developing strategic partnerships with the private sector and Arab and
international financial institutions.
5. Packing additional global and regional financial resources and investing them
in projects with suitable return.
6. Obtaining a global credit rating for the Authority.
7. Promote knowledge and technological cooperation with international and
regional agricultural institutions and organizations.
8. Create supportive and stimulating environment for innovation and
entrepreneurship in the field of agricultural investment.

حصر وتصنيف الفرص االستثمارية بشركات الهيئة

Classification of AAAID's Investments
قامت الهيئة في إطار التوجهات االستراتيجية التي اعتمدتها لتعزيز استثماراتها في
الشركات بحصر وتصنيف الفرص االستثمارية المتاحة في شركاتها القائمة وذلك على
:النحو التالي
.فرص تتعلق باستغالل كامل الطاقات اإلنتاجية المتاحة في الشركات بتوفير رأس المال التشغيلي
.فرص تتعلق بإضافة خطوط إنتاج جديدة لتنويع أو زيادة حجم منتجات الشركات
.فرص تتعلق بإعادة التأهيل الشامل بهدف استئناف وتطوير نشاط الشركات المتوقفة

الفرص االستثمارية المتاحة

Within the framework of its strategic guidelines designed to enhance
investment in its affiliated companies, AAAID has classified potential
investment opportunities into:
Investment opportunities related to the full utilization of available production
capacities in affiliated companies by supporting their working capital.
Investment Opportunities related to the addition of new production lines for
diversification or increasing the company’s production.
Investment opportunities related to complete rehabilitation to restart or
develop the operations of stagnant companies.

Available investment opportunities

 عام في مجال االستثمار الزراعي في معظم الدول40 •الخبرة الطويلة للهيئة ألكثر من
.العربية
•للهيئة اتفاقيات استثمار مع الدول العربية األعضاء تتمتع بموجبها بامتيازات وإعفاءات
.خاصة
•مجلس مساهمي الهيئة هم وزراء المالية والزراعة للدول األعضاء مما يساعدها في
.التواصل مع الجهات الرسمية لتذليل التحديات التي تواجه استثمارات الهيئة
.•الموقف المالي المستقر للهيئة وحرصها على تطبيق الحوكمة المؤسسية في الشركات
• Throughout its 40-year history, AAAID has acquired a unique accumulated
and diversified field experience in agricultural investment specifically in the
areas of plant & animal production, and agricultural processing.
• Invest with AAAID to benefit from the various attractive privileges,
concessions and political coverage granted to AAAID in Arab member
states as stated in its establishment agreement.
• AAAID’s Board of Shareholders are the Arab Ministers of Finance and
Agriculture, which facilitates communication with official channels to
overcome obstacles that it may face.
• AAAID’s stable financial position and its keenness to apply corporate
governance in its companies.

لماذا الدخول كشريك مع الهيئة
Why invest with AAAID?

Specific criteria have been set for the projects that the Arab Authority for Agricultural
Investment and Development will invest in the future, with the aim of selecting projects
that are commensurate with its agricultural investment strategy A list of investment
criteria has been defined, covering the strategic, operational and financial aspects,
which enables direct and rapid verification of the project›s compatibility with the
Authority›s strategy before moving on to the next stage of the investment process.
Any proposed investment opportunity must meet the following criteria
1.The project must comply with the key performance indicator (KPI) (Contribution to
achieving food security).
2.Total invested capital in any country shall not exceed 20% of AAAID’s total
agricultural investments.
3.Total invested capital in any sector shall not exceed 30% of AAAID’s total
agricultural investments.
4.AAAID’s share in the project›s equity should be in the range of 25% to 49%.
5.The project›s internal rate of return should not be less than 12.5%, considering
the level of risks and revenues in the country.
6.Equity component shall not exceed 50% of the project’s total investment cost.
7.The company in which AAAID will be a shareholder must have a dividend
distribution policy to disburse at least 20% of the net profits*.
8.Due Diligence should be carried out for the expected partners (financial, legal,
KYC).
9.Availability of feasibility study completed by a reputable consultant covering
market, technical and financial aspects of the project.
10. The project should be aligned with the AAAID’s programs and investment
initiatives.
11. AAAID shall provide its capital contribution concurrently with the rest of the
shareholders.
12. Ensure that potential partners are not exposed to political risks (PEP).
13. It is preferable that the investor has already started spending on the project.
* Exceptions are subject to the AAAID's Board of Directors.

معايير مساهمة الهيئة في المشروعات الزراعية
Investment Criteria

تــم وضــع معاييــر محــددة للمشــاريع التــي ســتقوم الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي
باالســتثمار فيهــا مســتقبال بهــدف اختيــار المشــروعات التــي تتناســب مــع اســتراتيجيتها لالســتثمار
 وقــد تــم تحديــد قائمــة لمعايير االســتثمار والتي تغطي الجوانب اإلســتراتيجية والتشــغيلية.الزراعــي
والماليــة والتــي تمكــن مــن التحقــق المباشــر والســريع لمــدى توافــق المشــروع مــع اســتراتيجية
 إن أي فرصــة اســتثمارية مقترحــة. الهيئــة قبــل االنتقــال الــى المرحلــة التاليــة مــن عمليــة االســتثمار
يجــب أن تلبــي المعاييــر التاليــة
.)أن يتوافق المشروع مع مؤشر األداء الرئيسي (المساهمة في تحقيق األمن الغذائي1.
 مــن إجمالــي االســتثمارات الزراعيــة%20 أال يتجــاوز إجمالــي اســتثمارات الهيئــة فــي أي بلــد عــن2.
.للهيئة
 مــن إجمالــي االســتثمارات%30 أال يتجــاوز إجمالــي اســتثمارات الهيئــة فــي أي قطــاع عــن3.
.الزراعيــة للهيئــة
%49  إلى%25 أن تتراوح حصة الهيئة بين4.
 مــع األخــد باالعتبــار مســتوي المخاطــر%12.5 أال يقــل معــدل العائــد الداخلــي للمشــروع عــن5.
.والعوائــد فــي الدولــة
.من إجمالي التكلفة االستثمارية للمشروع%50 أال تتجاوز حقوق الملكية نسبة6.
أن يكــون لــدى الشــركة التــي ســتتم مســاهمة الهيئــة فيهــا سياســة توزيــع أربــاح لصــرف مــاال7.
. مــن صافــي األربــاح%20 يقــل عــن
.) التعرف علي العميل، قانوني، الشركاء (مالي/ أن يتم إجراء الفحص النافي للجهالة للشريك8.
توفــر دراســة جــدوى منجــزة مــن قبــل استشــاري ذو ســمعة طيبــة يغطــي المحــاور الســوقية9.
.والفنيــة والماليــة للمشــروع
.أن يتوافق المشروع مع برامج الهيئة ومبادراتها االستثمارية10.	
.توفر الهيئة التزاماتها من رأس المال بالتزامن مع باقي المساهمين11.	
.)PEP( التأكد من أن الشركاء المحتملين غير معرضين لمخاطر سياسية12.	
.يفضل أن يكون المستثمر قد بدأ باإلنفاق الفعلي على المشروع13.	
*يرجع االستثناء فيها لمجلس إدارة الهيئة

Investment opportunities by country

الفرص االستثمارية حسب الدولة
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الشركة العربية السوادنية للبذور

الشركة العربية السودانية للزراعة
بالنيل األزرق -أقدي

الشركة العربية إلنتاج المحاصيل

شركة سكر النيل األبيض

الدول

Renewable Green Source Of Food & Energy

شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي

شركة سكر كنانة

شركة المزدانة للزراعة بدون حرث
المحدودة

شركة السرحة لإلنتاج الحيواني

الشركة المتميزة إلنتاج الخضر
والمحاصيل الزراعية

الشركة العربية لإلنتاج والتصنيع الزراعي

الشركة العربية السودانية
للزيوت النباتية المحدودة

إيالف للنشا والجلوكوز

الدول

الشركات

الشركة العربية السودانية للبذور
الطاقات التصميمية للشركة
انتاج نحو  14,500طن من البذور المحسنة وبعض البذور الهجينة.

رأس المال والمساهمون

جمهورية السودان  -تمتلك
الشركة ست محطات إنتاجية
بإجمالي مساحة  12,146فدان
في اهم الواليات االنتاجية في
السودان
هاتف
(+249) 183 787681
فاكس
(+249) 183 780439
بريد إلكتروني
asscoseed@hotmail.com

التأسيس:
تأسست الشركة في عام 1997
أهداف الشركة:
هدف إنتاج البذور المحسنة وبعض
البذور الهجينة لمجموعة من أهم
المحاصيل االستراتيجية وبعض
الخضروات.

رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل  12مليون دوالر تساهم فيه كل
من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي
حكومة جمهورية السودان
مؤسسات حكومية وبنكية

% 34.93
% 51.55
% 13.52

متوسط مبيعات الشركة
يبلغ متوسط مبيعات الشركة للثالث سنوات األخيرة نحو  163مليون جنيه سوداني.

الحصة السوقية
تبلغ الحصة السوقية لمنتجات الشركة نحو  %70-60من اجمالي انتاج البذور
المحسنة المنتجة في السودان.

منتجات الشركة
البذور المحسنة لمحاصيل الذرة البيضاء ،القمح ،زهرة الشمس ،السمسم ،الفول
السوداني ،الدخن وبعض الخضروات.

الفرص االستثمارية
•البحــث عــن مســاهمين لزيــادة رأس مــال الشــركة لتحديــث أصولهــا
ومكوناتهــا وإدخــال تقانــات حديثــة.
•الدخــول فــي شــراكة اســتراتيجية مــع شــركة بــذور عالميــة لالســتفادة مــن
خبراتهــا فــي إنتــاج التقــاوي الهجيــن ألصنــاف المحاصيــل المســتهدفة،
والتوســع فــي أنشــطتها وتصديــر منتجاتهــا إلــى أســواق الــدول المجــاورة.

الدول

الشركات

الشركة العربية إلنتاج المحاصيل
الطاقات التصميمية للشركة
• إنتاج وتصدير نحو  68ألف طن من البرسيم المجفف /سنة.
• انتاج  4.5ألف طن من القمح /سنة.
• انتاج  4ألف طن من محصول الرودس /سنة.
جمهورية السودان  -بالقرب
من مدينة عطبرة بوالية نهر
النيل ،وتبعد نحو  300كلم عن
العاصمة الخرطوم في مساحة
 10ألف فدان وتُ روى من نهر
النيل.
هاتف
(+249) 211 820521
فاكس
(+249) 211 820510
بريد إلكتروني
accp.agri@yahoo.com
ص.ب
 2102الخرطوم
التأسيس:
تأسست في عـام .2003
أهداف الشركة:
تهدف الشركة إلنتاج المحاصيل
الحقلية والعلفية ألغراض الصادر
وللمساهمة في تلبية احتياجات
السوق المحلي.

رأس المال والمساهمون

رأس المال المصرح به  30مليون دوالر أمريكي ،المدفوع منه  26.7مليون
دوالر ،تساهم فيه كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي
شركة روابــــي اإلمارات

% 52.75
% 47.25

متوسط المبيعات
تبلغ متوسط مبيعات الشركة السنوية نحو  87.3مليون جنيه سوداني

الحصة السوقية
نحو  %3من اجمالي اإلنتاج المحلي.

منتجات الشركة
القمح.

الرودس.

البرسيم.

الفرص االستثمارية
•المشــاركة أو المســاهمة لتوفيــر التمويــل الــازم (قــروض او مســاهمات)
لتنفيــذ خطــة الشــركة المســتقبلية.

الدول

الشركات

شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي
الطاقات التصميمية للشركة

جمهورية السودان – على بعد 35
كلم جنوب الخرطوم بمنطقة طيبة
الحسناب.
هاتف
(+249) 155 152023
قسم التسويق
(+249) 912 366781
فاكس
(+249) 155 151142
بريد إلكتروني
acappsudan@gmail.com
التأسيس:
تأسست الشركة وبدأت نشاطها
اإلنتاجي في عام .2004
أهداف الشركة:
تهدف الشركة للمساهمة في تلبية
االحتياجات المحلية وإمكانية التصدير
للحوم الدواجن وبيض المائدة
واالعالف والكتاكيت عمر يوم.

الحصة السوقية للشركة

•مزارع األمهات ( )12حظيرة تسع  50ألف كتكوت تنتج حوالي  4.5مليون بيضة
تفريخ سنوياً.
•مزارع البداري (الالحم) عدد  30عنبر بطاقة إنتاجية  5.6مليون كتكوت إلنتاج نحو
 5ألف طن من لحوم الدواجن سنويا.
•قسم البياض بطاقة إنتاجية تبلغ  15مليون بيضة مائدة/السنة.
•المفقس بعدد  13حاضنة و  6فقاسات ،طاقة المفقس اإلنتاجية  8.1مليون
كتكوت في العام.
•قسم المجزر ويحتوي على غرفة تجميد ومخازن مبردة للحفظ وتبلغ طاقته
اإلنتاجية  4000طائر/الساعة.
•مصنع العلف الذي تبلغ طاقته اإلنتاجية  18طن  /الساعة ،يتكون من 6
مستودعات تبلغ الطاقة التخزينية  30طن للمستودع

رأس المال والمساهمون

رأس المال المدفوع  399.8مليون جنيه سوداني يساهم فيه كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي:
				
حكومة جمهورية الســـودان:
		
حكومــة المملكة العربية السعودية:
					
حكومـــة دولة الكويـت:
				
حكومة جمهورية العراق:

% 78.8
% 7.40
% 4.60
% 4.60
% 4.60

متوسط مبيعات الشركة
يبلغ متوسط مبيعات الشركة السنوية نحو 1,035مليون جنيه سوداني.

نحو  %5من انتاج الدواجن في السودان.

منتجات الشركة
•لحوم الدواجن :تحمل المنتجات العالمة التجارية
(الدجاج العربي) :فراخ كاملة درجة أولى معبأة في
أكياس بالستيكية بأوزان تتراوح بين  1.5 – 1كيلوجرام؛
إضافة إلى منتجات مقطعة معبأة في أطباق
بمتوسط وزن كيلو لكل منتج.
•بيض المائدة :بيض عادي ،بيض مغلف
•التمور :رطب برحي ,رطب خضراوي ,رطب خنيزي(يتم
التعبئة في عبوات بوزن ( )1كيلوجرام و( )2كيلوجرام)
•األسماك :متوسط وزن  500-350جرام للقطعة
الواحدة وإمكانية اإلنتاج بأوزان أخرى حسب طلب
السوق

الفرص االستثمارية
•المشــاركة أو المســاهمة فــي توفيــر التمويــل لتوســعة نشــاط الشــركة
بهــدف رفــع الطاقــة اإلنتاجيــة للشــركة وذلــك مــن خــال تحديــث نظــام
التربيــة وإنشــاء حظائــر أمهــات والحــم وزيــادة طاقــة المفقــس والمجــزر
وتنويــع منتجــات الشــركة.
•شــراء جــزء مــن حصــة الهيئة في رأس مال الشــركة.

الدول

الشركات

شركة سكر كنانة
الطاقات التصميمية للشركة





Renewable Green Source Of Food & Energy

جمهورية السودان  -بالقرب من
مدينة ربك والية النيل األبيض ،على
بعد  250كلم جنوب الخرطوم.
هاتف

(+249) 183 22470
(+249) 183 224703

فاكس

(+249) 183 220563

صب

 ،2632الخرطوم
التأسيس:
أسست الشركة في عام 1975
وبدأت نشاطها اإلنتاجي عام 1984
أهداف الشركة:
إنتاج وتسويق السكر المكرر وتقديم
الخدمات التقنية والهندسية.

•السكر األبيض 400 :ألف طن/السنة
•موالص 130 :ألف طن/السنة
•العلف 80 :ألف طن
•اإليثانول 65 :مليون لتر/السنة
•الكهرباء 115 :ميغاواط/ساعة
•لحوم الدواجن 3 :مليون كيلوجرام/السنة
•حظائر :تسمين بطاقة استيعابية تبلغ نحو  14ألف رأس من العجول باإلضافة
إلى وحدة لأللبان

رأس المال والمساهمون
يبلغ رأس المال المدفوع نحو  561ألف جنيه سوداني ،تساهم فيه كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي% 5.59 :
% 35.33
				
حكومة جمهورية السودان:
% 30.64
			
الهيئة العامة لالستثمار الكويتية:
%10.97
		
حكومة المملكة العربية السعودية:
% 17.47
						
مساهمون آخرون:

متوسط مبيعات الشركة

بلغ متوسط مبيعات الشركة آلخر ثالث سنوات نحو  37.5مليار جنيه سوداني.

الحصة السوقية للشركة

تبلغ الحصة السوقية للشركة نحو  % 52من إجمالي اإلنتاج المحلي.

منتجات الشركة

•سكر أبيض :تحمل المنتجات العالمة التجارية (سكر كنانة) معبأة فى
جوال بأوزان  50و 10و 5كيلوجرام.
•العلف :علف كنانة الطبيعي (حلوب)  25 -كيلوجرام | علف كنانة الطبيعي
(تسمين)  25 -كيلوجرام | علف كنانة دواجن (ناهى)  25 -كيلوجرام
•اإليثانول الكهرباء لحوم الدواجن

الفرص االستثمارية
المســاهمة فــي المشــاريع الجديــدة التابعــة لشــركة ســكر كنانــة عــن طريــق االكتتاب في
رأســمالها او عــن طريــق تقديــم قــروض لتكملــة هيــكل تمويــل المشــاريع ،وفيمــا يلــي ملخص
تنفيــذي لتلك المشــاريع:
•مشــروع الصفيــه للتســمين وتصنيــع اللحوم:
 .1الموقــع :جمهوريــة الســودان  -واليــة النيــل األبيــض ،علــى بعــد  350كلــم جنــوب الخرطوم.
 .2األهــداف :يهــدف المشــروع لتســمين وتصنيــع اللحــوم عاليــة الجودة.
 .3مكونــات المشــروع :يتكــون المشــروع مــن وحــدة التهجيــن ،وحدة التســمين والمســلخ
ووحــدة تصنيــع اللحوم.
 .4الطاقــات التصميميــة للشــركة :تبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة نحــو 6.3ألــف طــن متــري مــن منتجات
اللحــم البقــري (نحــو  40ألف راس).
 .5مــدة تنفيــذ المشــروع :تبلغ  12شــهرا.
 .6التكلفــة االســتثمارية 20.9 :مليــون دوالر.
 .7هيــكل التمويــل :التمويــل  % 50مســاهمات و % 50قــروض.
 .8المؤشــرات الماليــة:
صافــي القيمــة الحاليــةIRR : %21.4 :
فترة االســترداد 3 :ســنوات
•مشروع محطة البحر األحمر للصادرات والواردات الزراعية ببورتسودان
 .1الموقع :جمهورية السودان – المنطقة الخضرا في مدينة بورتسودان والية البحر االحمر.
 .2األهداف :يهدف المشروع للتعامل مع الحجم المتزايد من الصادرات والواردات الزراعية.
 .3مكونات المشــروع :يتكون المشــروع من مخازن ســكر ،وصوامع حبوب ،وشــبكة ســيور
ناقلــه ومحمــل ســفن مختلط.
 .4الطاقــات التصميميــة للشــركة :تبلــغ الســعه التصميميــة للمحطــة نحــو  2مليــون طــن /ســنة.
 .5مــدة تنفيــذ المشــروع :تبلغ  18شــهرا.
 .6التكلفــة االســتثمارية 116.5 :مليــون دوالر.
 .7هيــكل التمويــل :التمويــل  % 50مســاهمات و % 50قــروض.
 .8المؤشــرات الماليــة:
صافــي القيمــة الحاليــةIRR : %24.2 :
فترة االســترداد 8 :ســنوات

الدول

الشركات

الشركة المتميزة إلنتاج
الخضر والمحاصيل الزراعية

الطاقات التصميمية للشركة
تقع على بعد  10كيلومتر جنوب
شرق الخرطوم – والية الخرطوم
فاكس
(+249) 183 772600
ام دوم  -جمهورية السودان
التأسيس:
تأسست الشركة في عام  2008بعد
فصلها من الشركة العربية لإلنتاج
والتصنيع الزراعي.
أهداف الشركة:
التعاقد مع المزارعين لزراعة الخضر
والفواكه وتقوم بفرزها وتدريجها
وتعبئتها وتسويقها.

• مخازن مبردة بطاقة  2,500طن
• ثالث خطوط للتدريج والتعبئة
•  7محاور ري 16 ،بيت محمى وبعض اآلليات الزراعية

رأس المال والمساهمون

رأس المال المصرح به  24.7مليون جنيه سوداني ،ويساهم فيه كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي:
						
حكومة السودان:
		
حكومة المملكة العربية السعودية:
						
حكومة الكويت:
						
حكومة العراق:

% 42.50
% 20.00
%12.50
% 12.50
% 12.50

الفرص االستثمارية
•المســاهمة فــي زيــادة راس المــال المطلوبــة إلعادة تشــغيل
وحدات الشــركة.
•الدخــول فــي شــراكة تشــغيلية لتنفيــذ خطــة إعادة التشــغيل.
•تقديــم قــروض لتنفيــذ عمليــات إعادة التشــغيل.

الدول

الشركات

الشركة العربية السودانية
للزيوت النباتية المحدودة
منتجات الشركة

الطاقات التصميمية للشركة
والية الخرطوم ،مدينة الخرطوم بحري،
المنطقة الصناعية ،مربع ( )2و( )3شرق
الصناعات جمهورية السودان
هاتف
(+249) 185 335162
(+249) 185 339422
فاكس
(+249) 185 331644
(+249) 185 330506
ص.ب
 - 64الخرطوم بحري
بريد إلكتروني
asvoc8302@hotmail.com
الموقع اإللكتروني
www.asvoc.co

التأسيس:
تأسست في عام  ،1982وبدأت نشاطها
اإلنتاجي في عام .1983
أهداف الشركة:
بهدف المساهمة في تحقيق األمن
الغذائي من الزيوت النباتية في السودان
والوطن العربي ،وتطوير وتحديث صناعة
الزيوت والصابون في السودان من خالل
استغالل إمكانيات السودان في المجال
الزراعي بصفة عامة وفي مجال إنتاج
الحبوب الزيتية بصفة خاصة ،واالستفادة
من اإلمكانيات المالية والفنية المتوفرة
لدى الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء
الزراعي إلحداث التطور واالرتقاء بإنتاج
الزيوت النباتية كماً ونوعاً باستخدام
تكنولوجيا حديثة ومتطورة.

•عصر الحبوب الزيتية 75 :ألف طن /السنة
•تكرير الزيوت 18 :ألف طن/السنة
•تعبئة الزيوت18 :ألف طن /السنة
•الصابون 15 :ألف طن/السنة

رأس المال والمساهمون

يبلغ رأس المال المصرح به والمكتتب نحو  340مليون جنيه سوداني ،تساهم
فيه كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي:
				
حكومة جمهورية السودان:

%88
%12

متوسط مبيعات الشركة
يبلغ متوسط مبيعات الشركة آلخر ثالث سنوات نحو  2.3مليار جنيه سوداني.

الحصة السوقية
تبلغ الحصة السوقية للشركة نحو  12%من اجمالي مبيعات الزيوت النباتية في
السودان.

•الزيوت النباتي
زيت زهرة شمس عالي التكرير (العالمة التجارية يارا).
زيت بذرة قطن عالي التكرير (العالمة التجارية الفهد).
زيت فول سوداني عالي التكرير (العالمة التجارية الوليمة).
زيت فول سوداني وزهرة شمس بنكهة الفول السوداني
(العالمة التجارية الدكان).
زيت األولين عالي التكرير (العالمة التجارية العائلة).
•مخلفات عصر الحبوب الزيتية (امباز فول سوداني – أمباز
زهرة شمس – أمباز بذرة قطن).
•صابون غسيل عادي (العالمة التجارية أبوقطا) ،صابون
غسيل محسن (العالمات التجارية :الغزالتين ولينو) ،صابون
تواليت (العالمة التجارية لورد) ،وجلسرين نقي.

الفرص االستثمارية
1.توفيــر رأس مــال تشــغيلي الســتغالل كامــل طاقــات العصــر المتاحــة حالياً .
2.اســتكمال حلقــات اإلنتــاج بإنشــاء مشــروع زراعــي لتوفيــر احتياجــات
المصنــع مــن الحبــوب الزيتيــة أو الدخــول فــي تعاقــدات زراعيــة.
3.شــراء جــزء مــن حصــة الهيئة في رأس مال الشــركة.

الدول

الشركات

الشركة العربية السودانية للزراعة
بالنيل األزرق  -أقدي

جمهورية السودان_ ويقع مشروعها
الزراعي بمنطقة أقدي بوالية النيل
األزرق (السودان) ،على بعد 570
كيلومتر جنوب الخرطوم،
هاتف
(+249) 155 150591
(+249) 155 150592
فاكس
(+249) 183 741002
بريد إلكتروني
asbanco@gmail.com
التأسيس:
تأسست في عام .1982
أهداف الشركة:
المساهمة في تحقيق االمن
الغذائي وسد الفجوة الغذائية من
خالل زراعة اهم المحاصيل الحقلية
الرئيسية في األراضي المطرية.
باستخدام تقانات الزراعة بدون حرث
في مساحة  219ألف فدان (92
ألف هكتار) ،وإنتاج الصمغ العربي
وتسمين األغنام.

الطاقات التصميمية للشركة

منتجات الشركة

• أراضي صالحة للزراعة بمساحة اجمالية تقدر بنحو  166ألف فدان ( 69.7ألف هكتار)
• غابات بمساحة اجمالية  30ألف فدان.
• مراعي بمساحة  10ألف فدان.

محاصيل القطن والذرة الرفيعة وزهرة الشمس والسمسم
والذرة الشامية والدخن وإنتاج الصمغ العربي وتسمين
األغنام.

رأس المال والمساهمون

يبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل  168.8مليون جنيه سوداني
وتساهم فيه كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي:
الحكومة السودانية ،وزارة المالية		:

% 85.3
% 14.7

متوسط مبيعات الشركة
يبلغ متوسط مبيعات الشركة للثالث سنوات األخيرة نحو  38.9مليون جنيه سوداني

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

الفرص االستثمارية
1.المســاهمة فــي توفيــر رأســمال تشــغيلي لالســتفادة مــن كامــل
المســاحات المتاحــة بالشــركة.
2.تنويــع نشــاط الشــركة بإدخــال انشــطة جديــدة مثــل تســمين العجــول
وصناعــة االعــاف.
3.توفيــر ضمــان مــن الحكومــة للصناديــق التمويليــة لتمويــل قنــاة الــري
ا لتكميلــي.
4.الدخــول فــي شــراكات تعاقديــة لزراعــة المحاصيل االســتراتيجية.
5.شــراء جــزء مــن حصــة الهيئة في رأس مال الشــركة.

الدول

الشركات

شركة سكر النيل األبيض
)قيد التنفيذ(

الطاقات التصميمية للشركة

جمهورية السودان  -ويقع
مشروعها على الضفة الشرقية من
النيل األبيض على بعد نحو 150
كيلومتر جنوب الخرطوم.
هاتف
(+249) 183 220650
فاكس
(+249) 183 223650
ص.ب
 - 11218الخرطوم
بريد إلكتروني
Rabee.elhaj@wnsc.sd
التأسيس:
تأسست في عام .2003
أهداف الشركة:
يهدف المشروع إلى إنشاء وتشغيل
مجمع صناعي زراعي متكامل إلنتاج
السكر األبيض وبعض المنتجات
الثانوية وتوليد الطاقة.

•السكر األبيض 450 :ألف طن/السنة
•موالص 180 :ألف طن/السنة
•الطاقة الكهربائية 104 :ميغاواط/ساعة
•اإليثانول 45 :مليون لتر/السنة
•أعالف 100 :ألف طن أعالف/سنة.
•محاصيل نقدية 40 :الف طن/السنة

رأس المال والمساهمون

يبلغ رأس المال المصرح به نحو  607مليون دوالر تساهم فيه كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي%14.38 :
%31.08
						
شركة سكر كنانة:
%09.14
				
حكومة جمهورية السودان:
%45.40
						
مؤسسات وبنوك:

متوسط مبيعات الشركة
تبلغ متوسط مبيعات الشركة السنوية نحو  428مليون جنيه سوداني.

الحصة السوقية
من المتوقع ان تبلغ الحصة السوقية للشركة نحو  % 35من
اجمالي انتاج السكر في السودان.

منتجات الشركة
•سكر أبيض :تحمل المنتجات العالمة التجارية (بلور) –
عبوات سعة  50كيلوجرام.
•العلف
•اإليثانول
•الكهرباء

الفرص االستثمارية
•تقديــم رأســمال مســاهم للمشــاركة فــي تنفيــذ خطــة إعــادة تأهيــل
الشــركة بهــدف الوصــول الــى الطاقــة اإلنتاجيــة القصــوى للشــركة.
•تقديــم قــروض قصيــرة ومتوســطة االجــل لتمويــل شــراء المعــدات
والمدخــات مــن مــواد خــام وقطــع غيــار.

الدول

الشركات

شركة المزدانة للزراعة بدون
حرث المحدودة
الطاقات التصميمية للشركة
•عدد  64تراكتور
•عدد ّ 56زراعة
•عدد  4حاصدات
•عدد ّ 24
مرشة
•عدد  12عربة
•عدد  35آليات مختلفة
الخرطوم

هاتف
(+249) 123 719057
(+249) 912 146552

التأسيس:
تأسست الشركة في عام 2010
أهداف الشركة:
تقديم كافة الخدمات المبنية على
تقنية الزراعة بدون حرث وكافة
التقنيات األخرى ذات الصلة لجميع
المزارعين أفراداً أو شركات أو لكيانات
أخرى في القطاع المطري والمروي
في السودان.

رأس المال والمساهمون

يبلغ رأس مال الشركة  10.25مليون دوالر ،ويساهم في الشركة كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي%12.46 :
% 46.13
البنك الزراعي السوداني				:
% 34.71
					
وزارة الزراعة والغابات:
% 6.70
				
الشركة التجارية الوسطى:

متوسط إيرادات الشركة
يبلغ متوسط إيرادات الشركة آلخر ثالث سنوات نحو  21.4مليون جنيه سوداني.

الحصة السوقية
تعتبر الشركة الوحيدة المتخصصة والعاملة في هذا المجال في السودان.

منتجات الشركة
تقديم كافة الخدمات الزراعية (حراثة ،زراعة ،رش ،حصاد،
تسوية).

الفرص االستثمارية
1.الدخــول فــي شــراكات اســتثمارية أو تأســيس شــراكات مــع المشــروعات
المرويــة الكبــرى ومشــروعات انتــاج الســكر لتوســعة نشــاط الشــركة.
2.تخصيــص مســاحات للشــركة بالمناطــق الزراعيــة المطريــة اآلليــة بالنيــل
األزرق لزراعــة المحاصيــل النقديــة (القطــن – زهــرة الشــمس والــذرة).
3.توفيــر متطلبــات ومدخــات تطبيــق تقانــة الزراعــة بــدون حــرث لتوســعة
نشــاط الشــركة ليشــمل االتجــار فــي االســمدة والمبيــدات.
4.إبــرام تعاقــدات طويلــة األمــد مــع مشــروع الجزيــرة لتنفيــذ عمليــات
تحضيــر األرض لزراعــة القمــح بإدخــال تقانــة الخلخــال  ،الهــرو و التســوية
بالليــزر وحصــاد القمــح.
5.الطلــب علــى خدمــات الشــركة لوجــود ســوق كبيــر مــن صغــار المزارعيــن
والــذي يمثــل انتاجــه مــا نســبته  %85مــن اجمالــي اإلنتــاج الزراعــي مــن
مســاحات أراضــي تمثــل نســبة  %75مــن اجمالــي األراضــي المزروعــة فــي
الســودان.
6.الطلــب الكبيــر والمتنامــي علــى خدمــات الشــركة فــي قطاعــي الزراعــة
(المرويــة والمطريــة).

الدول

الشركات

شركة السرحة لإلنتاج الحيواني
)قيد التنفيذ(

الطاقات التصميمية للشركة

جمهورية السودان -في منطقة
الباقير جنوب الخرطوم وجاري
التنسيق مع مصلحة األراضي
السودانية الستالم موقع المشروع
بغرب أم درمان.
هاتف
(+249) 122 988546
(+249) 187 096218
فاكس
(+249) 183 772600
بريد إلكتروني
ermsudan.16@gmail.com
التأسيس:
تأسس المشروع في عام .2015
أهداف الشركة:
تغطية الفجوة الغذائية للحوم
الحمراء في الدول العربية من
خالل إقامة مشروع متكامل إلنتاج
وتسمين وجزر وتسويق وتصدير
اللحوم الحمراء (حيوانات حية،
مقطعات لحوم مصنعات لحوم)
بنوعية وبمواصفات عالمية.

•تسمين  500ألف رأس من األغنام للهدي وللصادر الحي
•تسمين  150ألف رأس من الضأن وتجهيزها للسوق المحلي وللصادر
•تسمين  45ألف رأس من األبقار وتجهيزها للسوق المحلي وللصادر
•تخصيص  15ألف رأس من العجول لتصنيع اللحوم.

رأس المال والمساهمون

يبلغ رأس مال المشروع نحو  38.59مليون دوالر أمريكي .تساهم فيه كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي:
					
أسهم غير مكتتب بها:

% 30
% 70

متوسط المبيعات
تبلغ متوسط مبيعات الشركة السنوية نحو  30.8مليون جنيه سوداني.

منتجات الشركة
•األغنام للهدي وللصادر الحي
•الضأن واألبقار للسوق المحلي والصادر
•تصنيع لحوم العجول

الفرص االستثمارية
•المســاهمة فــي رأس مــال المشــروع لتنفيــذ جميــع حلقاته.
•تقديــم قروض للمشــروع

الدول

الشركات

الشركة العربية لإلنتاج والتصنيع الزراعي
الطاقات التصميمية للشركة

جمهورية السودان  -والية الجزيرة
هاتف
(+249) 912 665230
ص.ب
 1883الخرطوم
بريد إلكتروني
sedan@aaaid.org
info@aaaid.org
التأسيس:
تأسست الشركة في عام 1987
نتيجة لدمج شركة االلبان ووحدة
النشا والجلكوز وشركة اإلنتاج الزراعي
وشركة الدواجن .والحقاً تم فصل
وحدات الدواجن واإلنتاج الزراعي
والنشا والجلوكوز من الشركة األم
كشركات مستقلة.
أهداف الشركة:
المساهمة في تلبية االحتياجات
المحلية من االلبان المبسترة
والمعقمة والزبادي.

•أرض زراعية مساحتها  2,000فدان لزرعة األعالف الخضراء.
•وحدة لتبريد الحليب والنقل المبرد.
•مخازن لألعالف المركزة (بطاقة  900طن).
•خزانات لحفظ الموالس (بطاقة  150طن).
•مخازن لألعالف الجافة بسعة  500طن.
•مصنع األلبان :بطاقة تصميمية تبلغ  80طن/اليوم مع كافة ملحقاته.

رأس المال والمساهمون

تم دمجها والذي
ُحدد رأس مال الشركة بمجموع رؤوس أموال الشركات التي ّ
بلغ  62ألف جنية ،ويساهم في الشركة كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي% 42.5 :
% 20.0
				
حكومة جمهورية الســـودان:
%12.5
		
حكومــة المملكة العربية السعودية:
%12.5
					
حكومـــة دولة الكويـت:
% 12.5
				
حكومة جمهورية العراق:

منتجات الشركة
تحمل المنتجات العالمة التجارية (ديري الند):
 األلبان المبسترة والمعقمة -الزبادي

الفرص االستثمارية
•المشــاركة أو المســاهمة فــي توفيــر التمويــل إلعــادة تأهيــل وتحديــث
وتشــغيل مصنــع األلبــان وإدخــال أنظمــة تعبئــة وتغليــف حديثــة.

الدول

الشركات

إيالف للنشا والجلوكوز
)تحت التأسيس(

الطاقات التصميمية للشركة
جمهورية السودان  -والية الجزيرة
هاتف
(+249) 187 096100
فاكس
(+249) 183 772600
ص.ب
 – 2102الخرطوم
بريد إلكتروني
info@aaaid.org
التأسيس:
فبراير 2020
أهداف الشركة:
• انتاج النشا والجلكوز كمنتج رئيسي.
• انتاج االعالف كمنتج ثانوي
• إنتاج جلوتين.

الطحن الرطب إلنتاج النشا والجلوكوز والعلف وجنين الذرة بطاقة إنتاجية  150طن
ذرة/اليوم بنظام اإلنتاج المستمر من خالل ثالثة خطوط:
•خط إنتاج النشا بطاقة  33طن نشا تجاري/اليوم.
•خط إنتاج الجلوكوز بطاقة  66طن جلوكوز تجاري/اليوم.
•خط إنتاج علف حيواني (ألياف  +جلوتين) بطاقة  42طن/اليوم.

رأس المال والمساهمون

رأس مال الشركة  12.7مليون دوالر ،مملوك بالكامل للهيئة العربية
لالستثمار واإلنماء الزراعي.

الفرص االستثمارية
المشــاركة أو المســاهمة فــي توفيــر التمويــل إلعــادة تأهيــل وتحديــث
وتشــغيل مصنــع النشــا والجلوكــوز وإدخــال أنظمــة تعبئــة وتغليــف حديثــة.

المملكة العربية السعودية

الشركة التعاونية العربية (عسير)

الشركة العربية لمصائد األسماك

شركة الربيان العربي

الدول

الدول

الشركة التعاونية العربية

الشركات

الطاقات التصميمية للشركة
•المجزر :تبلغ الطاقة التصميمة للمجزر نحو  60ألف طن/السنة.
•المفقس :تبلغ الطاقة االستيعابية للمفقس نحو  42مليون بيضة تفريخ/سنوياً
ويشمل  18حضانة و 9فقاسات.
•وحدة معالجة المخلفات :تقوم بمعالجة مخلفات الذبيح بطاقة  45طن  /يوم.
المملكة العربية السعودية –
خميس مشيط-عسير
هاتف
(+966) 126 100031
فاكس
(+966) 126 100071
التأسيس:
تأسست في عام  2009وبدأت
اإلنتاج في عام 2013
أهداف الشركة:
إقامة المشاريع التكاملية اإلنتاجية
لقطاع الدواجن (انتاج وتصنيع
االعالف –انتاج وتصنيع لحوم
الدواجن – مزارع امات إلنتاج الفراخ
عمر يوم واحد – تجارة الجملة
والتجزئة في المستلزمات البيطرية
وانتاجها).

رأس المال والمساهمون

يبلغ رأس المال  200مليون ريال سعودي ،تساهم فيه كل من:
			
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي:
الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بمنطقة عسير:

%20.00
%80.00

متوسط مبيعات الشركة
يبلغ متوسط مبيعات الشركة السنوية نحو  543.4مليون ريال سعودي (نحو 145
مليون دوالر أمريكي).

الحصة السوقية للشركة
نحو  % 5من إنتاج الدواجن في المملكة العربية السعودية.

منتجات الشركة
لحوم الدواجن :تحمل المنتجات العالمة التجارية (أصول):
طازج ،مجمد ،مجزأ.

الفرص االستثمارية
•المشــاركة أو المســاهمة لتوفيــر التمويــل الــازم (قــروض او مســاهمات)
لتكملــة حلقــات المشــروع (تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن المفقــس لتصــل
الطاقــة التصميميــة للمفقــس نحــو  80مليــون بيضــة تفقيــس ســنويا
وتنفيــذ مــزارع االمــات إلنتــاج الكتاكيــت وانشــاء مصنــع العلــف)

الدول

الشركة العربية لمصائد األسماك

الشركات

الطاقات التصميمية للشركة

المملكة العربية السعودية  -جدة
هاتف
00-966-26081881
فاكس
00-966-26080150
ص .ب
 17604جدة – 21494
بريد إلكتروني
arabfisheries@gm.com
a.adnan@seabounties.com.sa
التأسيس:
تأسست الشركة في عام ،1979
وبدأت نشاطها اإلنتاجي في عام
 .1984وتتكون من الشركة العربية
لخيرات البحار القابضة ومشاريع أخرى
في جمهورية مصر العربية (الشركة
العربية المصرية لتسويق األسماك،
مزرعة برسيق والعباسة و مفرخ
وادي النطرون).
أهداف الشركة:
تهدف إلى استزراع وتصنيع وتجميد
وحفظ وتسويق األسماك واألحياء
البحرية األخرى في الدول العربية.

•المصنع العربي لخيرات البحار بطاقة سنوية  2236طن أسماك ونحو  420طن
روبيان
• نشاط التخزين والتبريد والتجميد للعمالء 366 :طن/سنة
•مزرعة برسيق والعباسة 15 :مليون زريعة
• مفرخ وادي النطرون 4 :مليون زريعة

رأس المال والمساهمون

يبلغ رأسمال الشركة المكتتب به نحو  65.4مليون ريال سعودي تعادل نحو
 17.44مليون دوالر وتساهم فيه كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي% 48.72 :
% 35.7
		
حكومة المملكة العربية السعودية:
% 15.58
				
حكومات دول عربية اخرى:

متوسط مبيعات الشركة ( 3سنوات)
 1.5مليون ريال سعودي.

الحصة السوقية
تحت التأهيل والتوسعة.

منتجات الشركة
أسماك مختلفة ،روبيان ،رخويات.

الفرص االستثمارية
•المشــاركة أو المســاهمة فــي النشــاط القائــم الســتغالل كامــل الطاقــة
اإلنتاجيــة بالمصنــع العربــي لخيــرات البحــار بمدينــة جــدة واالســتفادة مــن
االمتيــازات التــي تتمتــع بهــا الشــركة فــي كل الــدول العربيــة وباتفاقيــات
خاصــة باالســتثمار فــي اســتزراع وصيــد وتصنيــع وتجــارة األســماك فــي
الــدول العربيــة.
•المســاهمة فــي مشــروعات الشــركة الجديــدة المتوقعــة فــي كل مــن
اليمــن وموريتانيــا ومصــر.

الدول

شركة الربيان العربي

الشركات

الطاقات التصميمية للشركة

المملكة العربية السعودية –
على ساحل البحر األحمر وعلى بعد
 70كيلومتر شمال غرب مدينة
جازان.
هاتف
(+966) 147 83800
فاكس
(+966) 147 42813
ص.ب
 ،19580الرياض11445 ،

التأسيس:
أبريل 2005
أهداف الشركة:
إنشاء وتشغيل واستزراع وتصنيع
وتجهيز وتسويق الربيان واألسماك.

• 2900طن ربيان سنوياً في المرحلة األولى.
•أحواض التربية واإلنتاج وقنوات الري والصرف والطلمبات والمفقس وموقع المصنع
ومعسكر العاملين.
•مساحة المشروع  1500هكتار يتم تنفيذ المرحلة األولى منه على مساحة  700هكتار.

متوسط مبيعات الشركة
النشاط متوقف حاليا.

رأس المال والمساهمون

يبلغ رأس المال المدفوع  33.77مليون ريال سعودي ،تساهم فيه كل من:
				
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي:
										
شركة اكوا فارمز:
							
شركة اكواد للتجارة المحدودة:
		
شركة التوازن االقتصادي السعودي المحدودة /اوفست:

منتجات الشركة
الربيان

% 45.00
% 29.33
% 18.33
% 07.34

الفرص االستثمارية
•المســاهمة فــي إعــادة تشــغيل المرحلــة األولــى للمشــروع فــي مســاحة
 700هكتار.
•المســاهمة فــي إكمــال المراحــل التالية للمشــروع.

الدول

المملكة المغربية

شركة ضيعة يوسف

شركة أوربيس بيريز

شركة أوربيس غرين أوليف

الدول

الشركات

شركة ضيعة يوسف
)قيد التنفيذ(

الطاقات التصميمية للشركة

والية مكناس شمال المملكة
المغربية

•فرز وتدريج وتعبئة  30ألف طن في المرحلة األولى تصل الى  50ألف طن في
سنة االستقرار.
•تصنيع  7.5ألف طن من مركزات العصائر و 7.4ألف طن مربى فواكه.
•تخزين مبرد لنحو  6ألف طن من الخضر والفواكه.

رأس المال والمساهمون

يبلغ رأس المال نحو  105مليون درهم مغربي يساهم فيه كل من:
هاتف
(+212) 535 436306
فاكس
(+212) 535 436304
بريد إلكتروني
abelkora@agrojus.com

الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي:
						
مجموعة بلكورة:

% 49.00
% 51.00

الحصة السوقية
تبلغ الحصة السوقية المتوقعة نحو  0.5%من إجمالي إنتاج الخضر والفواكه بالمغرب

التأسيس:
تأسست الشركة في عام 2017
أهداف الشركة:
إنتاج وتجميع وفرز وتدريج وتصنيع
وتخزين وتسويق الفواكه والخضر
والعصائر للسوق المحلي والصادر.

منتجات الشركة

الخضر والفواكه ،العصائر المركزة ،المربى.

المؤشرات المالية
•التكلفة االستثمارية للمشروع  209مليون درهم مغربي تمول بنحو
 % 50مساهمات و % 50قروض
•معدل العائد الداخلي % 21.45
•فترة االسترداد 7:سنوات

متوسط مبيعات الشركة
من المتوقع أن تبلغ المبيعات في سنة االستقرار نحو  225مليون درهم
مغربي (تعادل نحو  22.5مليون دوالر).

الفرص االستثمارية
•المســاهمة في رأســمال المشــروع إلنشــاء جميع حلقاته.
•تقديــم قــروض لتنفيذ للمشــروع

الدول

الشركات

شركة أوربيس بيريز
)قيد التنفيذ(

المؤشرات المالية :

الرباط  -المملكة المغربية

•معدل العائد الداخلي )IRR): %27.3
•صافي القيمة الحالية )NPV): 801مليون درهم مغربي
•فترة االسترداد 8 :سنوات

الطاقات التصميمية للشركة
•زراعة  905هكتار من التوت والموالح
•إنشاء مصنع للتغليف والتعبئة بطاقة  33,500طن /السنة

هاتف
(+212) 537 655757
بريد إلكتروني
contact@orbisholding.ma
الموقع اإللكتروني
www.orbisholding.ma

رأس المال والمساهمون

يبلغ رأس المال  177.7مليون درهم مغربي تساهم فيه كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي:
			
شركة أوربيس الزراعية الصناعية:

% 49
% 51

متوسط مبيعات الشركة
من المتوقع أن تبلغ المبيعات في سنة االستقرار نحو  457مليون درهم
مغربي (تعادل نحو  45مليون دوالر).

الفرص االستثمارية
المســاهمة في رأس مال المشــروع.

التأسيس:
تأسست الشركة في العام ،2019
وتهدف إلى إنشاء مشروع متكامل
إلنتاج وتعبئة التوت بأنواعه وبعض
أنواع الموالح.
أهداف الشركة:
انشاء مشروع متكامل إلنتاج وتعبئة
التوت بأنواعه وبعض أنواع الموالح

منتجات الشركة

التوت بأنواعه والموالح.

الدول

الشركات

شركة أوربيس غرين أوليف
)تحت التنفيذ(

المؤشرات المالية :
الطاقات التصميمية للشركة
الرباط  -المملكة المغربية

هاتف
(+212) 537 655757
بريد إلكتروني
contact@orbisholding.ma
الموقع اإللكتروني
www.orbisholding.ma

التأسيس:
تأسست الشركة في العام 2019
وتهدف إلنشاء مشروع متكامل
إلنتاج الزيتون وتصنيعه بهدف إنتاج
زيت الزيتون البكر
أهداف الشركة:
انشاء مشروع متكامل إلنتاج الزيتون
وزيت الزيتون البكر

•زراعة الزيتون في مساحة  394هكتار إلنتاج نحو  10,000طن من الزيتون في
المرحلة األولى
•إنشاء وحدة العصر والتغليف إلنتاج نحو  2,000طن من زيت الزيتون

•معدل العائد الداخلي% 14 :
• فترة االسترداد 10 :سنوات

متوسط مبيعات الشركة
من المتوقع أن تبلغ المبيعات في سنة االستقرار نحو  56مليون درهم
مغربي (تعادل نحو  5.6مليون دوالر).

رأس المال والمساهمون

يبلغ رأس المال  44.5مليون درهم مغربي تساهم فيه كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي:
			
شركة أوربيس الزراعية الصناعية:

% 49
% 51

الفرص االستثمارية
•المســاهمة في رأس مال المشــروع.

منتجات الشركة

الزيتون وزيت الزيتون البكر

الدول

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

الشركة العربية للخدمات الزراعية

الشركة العربية الموريتانية للدواجن

الشركة العربية للحوم

الدول

الشركات

الشركة العربية للخدمات الزراعية

موريتانيا  /روصو ،ويقع المشروع
الزراعي في دار البركة بوالية لبراكنة
على مساحة  3200هكتار.
هاتف
(+222) 224 70000
بريد إلكتروني
khaledlachtar@yahoo.fr
Sapa.Sarl@yahoo.fr

الطاقات التصميمية للشركة

الحصة السوقية

إنجاز المشروع في المرحلة األولى في مساحة نحو  510هكتار ،بطاقة إنتاجية تبلغ
نحو  9.23ألف طن /سنة تشمل:

الخدمات الزراعية% 40 :
المنتجات الزراعية% 39 :

•زراعة األرز في مساحة  300هكتار..
•زراعـة 150هكتار من األشجار المثمرة (مانجو) ابتداء من السنة الخامسة.
•زراعة مساحة  30هكتار من البيوت المحمية.
•زراعة  20هكتار بالخضر الحقلية.
•محطة تجارب على مساحة  10هكتار إلكثار بذور البطاطا واألرز.
•وحدة فرز وتدريج وتعبئة بطاقة  10آلف طن /السنة.
•وحدة نقل مبردة  4شاحنات مبردة بطاقة  20طن /وحدة.
•الطرق والمباني  85هكتار

رأس المال والمساهمون

التأسيس:
نوفمبر 2013
أهداف الشركة:
تقديم الخدمات الزراعية المتكاملة وتشمل:
•استصالح وتأهيل األراضي.
•تأجير اآلالت الثقيلة واآلالت والمعدات
الزراعية المختلقة.
•إنتاج المحاصيل الزراعية والخضروات
المختلفة.
•تقديم خدمات الحصاد.
•توفير مدخالت اإلنتاج الزراعي (األسمدة
والمبيدات الحشرية والنباتية).

راس المال المكتتب 8.24 :مليون دوالر امريكي  ،تساهم فيه الهيئة العربية
لالستثمار واإلنماء الزراعي بنسبة 100%

متوسط مبيعات الشركة ( 3سنوات):
نحو  149مليون أوقية موريتانية جديدة

منتجات الشركة
الطماطم الكرزية ،الشمام ،الفاصوليا الخضراء ،الفواكه
(مانجو) ،إكثار بذور البطاطا واألرز

متوسط مبيعات الشركة ( 3سنوات)
نحو 18.8مليون أوقية موريتانية جديدة

الفرص االستثمارية
•المشــاركة أو المســاهمة فــي زيــادة رأســمال الشــركة لتوســعة نشــاطها
فــي مجــال الخدمــات الزراعيــة.
•المشــاركة أو المســاهمة فــي المشــروع الزراعــي للشــركة والــذي يشــمل
انتــاج مجموعــة مــن الحاصــات الزراعيــة والتــي ســيخصص جــزء كبيــر منهــا
للتصديــر.

الدول

الشركات

الشركة العربية الموريتانية للدواجن
)قيد التأسيس(

الطاقات التصميمية للشركة
•إنتاج  3.95مليون بيضة تفريخ سنوياً في مزرعة األمهات
•إنتاج نحو  3مليون طائر (نحو  3.6ألف طن من لحوم دواجن) سنوياً
•إنتاج نحو  10.6ألف طن من األعالف سنوياً تغطي حاجة المشروع
•إنتاج  3.2مليون كتكوت عمر يوم سنوياً
•إنتاج بيض مائدة يقدر بنحو  11.5مليون بيضة سنوياً
الجمهورية الموريتانية -وادي
الناقة-على بعد  56كلم من
العاصمة نواكشوط

بريد إلكتروني
info@aaaid.org

رأس المال والمساهمون

يبلغ رأس المال نحو  235.6مليون أوقية موريتانية يساهم فيه كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي:
					
مجموعة لِ مام ولد ابنو:
				
مجموعة يحفظ ولد إبراهيم:
						
شركة دلتا باش:

% 30.00
% 40.00
%15.00
%15.00

الحصة السوقية
تبلغ الحصة السوقية المتوقعة نحو  % 20من إجمالي الطلب المحلي.
التأسيس:
الشركة قيد التأسيس
أهداف الشركة:
يهدف المشروع الى تنمية قطاع
الدواجن والمساهمة في تغطية جزء
من الفجوة في الطلب على لحوم
الدواجن وبيض المائدة في موريتانيا.

منتجات الشركة

لحوم الدواجن وبيض المائدة.

المؤشرات المالية :
•معدل العائد على االستثمار% 18.7 :
•فترة االسترداد 6 :سنوات و 7أشهر

التكلفة االستثمارية للمشروع
قدر اجمالي التكاليف االستثمارية للمشروع بنحو  462مليون اوقية
موريتانية تعادل نحو 12.82مليون دوالر امريكي

الفرص االستثمارية
•المســاهمة فــي رأس مــال المشــروع إلنشــاء جميــع حلقاته.
•تقديــم قروض للمشــروع

الدول

الشركات

الشركة العربية للحوم
)قيد التنفيذ(

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
هاتف
(+222) 263 083856
بريد إلكتروني
meniht@gmail.com
التأسيس:
بداية عام 2018
تم توقيع اتفاقية المساهمين وتم
تسجيل الشركة في عام 2019
وجاري التنسيق مع وزارة البيطرة
الموريتانية لتخصيص موقع للمشروع
بالقرب من مناطق اإلنتاج في
منطقة وادي الناقة ووالية النعمة
ووالية لبرانكة
أهداف الشركة:
يهدف المشروع الى انتاج اللحوم
وفقا ألحدث الطرق التي تتفق مع
المتطلبات الصحية العالمية بغرض
التصدير الى االسواق الخارجية.

الطاقات التصميمية للشركة

التكلفة االستثمارية

 82الف راس من العجول و  156الف راس اغنام و  38الف راس من االبل /سنة.

قدرت التكلفة االستثمارية اإلجمالية للمشروع بنحو  9.3مليون دوالر
أمريكي.

رأس المال والمساهمون

المؤشرات المالية للمشروع

يبلغ رأس المال المصرح به نحو  108مليون اوقية موريتانية جديدة وتم
تسجيل الشركة برأسمال  10مليون أوقية موريتانية ويساهم فيه كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي
					
مجموعة عينينا ولد اييه
مجموعة زين العابدين ولد الشيخ أحمد
						
د .سعد الحياني

%27.27
%36.37
%27.27
%09.09

الحصة السوقية المتوقعة
نحو  % 3.5من الفجوة في األسواق الخارجية (تونس والجزائر).

•
•

معدل العائد الداخلي (%35.63 )IRR
 3.14سنوات
		
فترة االسترداد ()P.B.P

الفرص االستثمارية
•المســاهمة فــي راس مــال المشــروع إلنشــاء جميــع حلقاته.
•تقديــم قروض للمشــروع.

الدول

الجمهورية التونسية

شركة المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة

صندوق تونس لتربية االسماك

شركة أقروزيتاكس

شركة أربيسكا للغالل

شركة المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة
الدول

الشركات

الطاقات التصميمية للشركة

الجمهورية التونسية _والية
جندوبة _ منطقة بوسالم _150
كيلومتر شمال غرب العاصمة
تونس
هاتف
(+216) 797 60422
(+216) 797 63016
فاكس
(+216) 786 15444
(+216) 786 01433
بريد إلكتروني
smadea@planet.tn
ص.ب
 –117بوسالم 8170

التأسيس:
تأسست الشركة في عام ،1982
وبدأت نشاطها التجاري في عام
.1985
أهداف الشركة:
تهدف الشركة إلنتاج الحليب،
والمحاصيل العلفية والنقدية ،وتربية
األغنام ،وتصنيع األعالف.

• 12مليون لتر حليب خام  /السنة
• 4070هكتار أراضي زراعية إلنتاج القمح ومختلف المحاصيل العلفية
•عدد  3محطة أبقار إلنتاج الحليب بنحو  2600بقرة حلوب
•معمل علف
•عدد  30ألف شجرة زيتون

رأس المال والمساهمون

يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  10.46مليون دينار تونسي تساهم فيه كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي%63.33 :
%30.00
				
مجموعة سيتوسيد بنك:
%06.67
					
مساهمون آخــــــرون:

متوسط مبيعات الشركة
يبلغ متوسط مبيعات الشركة للثالث سنوات األخيرة نحو  21مليون دينار تونسي.

الحصة السوقية
تبلغ الحصة السوقية نحو  % 1من إجمالي اإلنتاج المحلي.

منتجات الشركة
حليب خام وقمح ومحاصيل علفية.

الفرص االستثمارية
•المســاهمة فــي اعــادة التأهيل.

الدول

الشركات

صندوق تونس لتربية االسماك

الجمهورية التونسية
هاتف
(+216) 711 97920
فاكس
(+216) 711 97921
بريد إلكتروني
s.bejja@essaimagesagescapital.com
التأسيس:
تأسس الصندوق في العام 2017
أهداف الشركة:
يهدف الصندوق الى االستثمار في
محفظة تشتمل على نحو  15مشروع
بمتوسط حجم استثمار  3مليون
دينار تونسي (نحو  1.5مليون دوالر)
ويستهدف تمويل (مساهمات وشبه
مساهمات) للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة العاملة في قطاع
االستزراع السمكي (انتاج اعالف
اسماك ،انتاج اليرقات ،تربية وتسويق
األسماك) بصورة رئيسية في تونس
وبصورة ثانوية في دول المغرب
العربي والشرق األوسط وشمال
افريقيا (.)MENA

رأس المال والمساهمون

يبلغ رأس المال المكتتب نحو  50مليون دينار تونسي يساهم فيه كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي:
					
الشركة التونسية للبنك:
				
صندوق الودائع واألمانات:
				
مجموعة تأمينات مغربية:
					
أسهم غير مكتتب فيها:

%15.00
%10.00
%20.00
% 05.00
%50.00

دراسة جدوى الصندوق
يبلغ اجمالي التكاليف االستثمارية للمشروعات المستثمر فيها نحو
 98.5مليون دينار تونسي ( 49.25مليون دوالر) وحجم مساهمة
الصندوق المتوقعة فيها  43.45مليون دينار تونسي ( 21.7مليون
دوالر).

المؤشرات المالية للمشروع
•معدل العائد الداخلي % 15
•دفع  % 100من راس المال ومعدل فائدة  % 9سنويا.
• % 80توزع للمساهمين من المتبقي بعد حساب الفائدة السنوية

الفرص االستثمارية
المســاهمة فــي راس مــال الصندوق

الدول

الشركات

شركة أقروزيتاكس
الطاقات التصميمية للشركة

طريق المطار المنطقة الصناعية
عقارب 3030 ،صفاقس-تونس

تتمثل الطاقات االنتاجية للشركة في:
•معالجة الفيتورة 95,000 :طن /السنة
•وحدة التكرير 20,000 :طن /السنة
•وحدة إنتاج الصابون تكرير

منتجات الشركة

رأس المال والمساهمون

هاتف
(+216) 742 71024
(+216) 746 43600
فاكس
(+216) 746 43601
بريد إلكتروني
agro@groupe-zitex.com.tn
ص.ب
3030-57

التأسيس:
تأسست في عام  ،1995وبدأت
إنتاجها التجاري في عام .1997
أهداف الشركة:
استخالص الزيت من مخلفات عصر
الزيتون (الفيتورة) وإنتاج مخلفات
االستخالص والصابون وتكرير الزيوت
النباتية.

بلغ رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل نحو  7مليون دينار تونسي،
يساهم فيه كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي:
						
شركة سيوزيتاكس:

% 25
%75

متوسط مبيعات الشركة
تبلغ متوسط مبيعات الشركة آلخر ثالث سنوات نحو  3.9مليون دينار تونسي.

الحصة السوقية
تبلغ الحصة السوقية لشركة أقروزيتاكس نسبة  %15من اإلنتاج المحلي لمادة الفيتورة
بالجمهورية التونسية.

•زيوت فيتورة ،لب فيتورة ،زين اواللين ( يباع بالجملة).
•صابون غسيل يحمل العالمة التجارية (ال لويز).
•صابون حمام يحمل العالمة التجارية ( 3نجوم).

الفرص االستثمارية
•المســاهمة فــي مشــروع اســتخالص زيــت الفيتورة وزيــادة الطاقات
اإلنتاجية بالشــركة.

الدول

الشركات

شركة ارابيسكا للغالل
)قيد التنفيذ(

شركة أربيسكا للغالل
الموقع المقترح منطقة الخليدية،
والية بن عروس -الجمهورية
التونسية
هاتف
(+216) 713 66112
(+216) 713 66812 – 127
(+216) 288 82956
(+216) 964 89627
فاكس
(+216) 713 66811
بريد الكتروني

moezbg@pepinieremabrouka.com

التأسيس:
تأسست الشركة في عام 2019
أهداف الشركة:
إنشاء مركز لجمع وفرز وتدريج وتعبئة
وتسويق الخضر والفواكه في تونس
ألغراض االستهالك المحلي والصادر
ألوروبا ودول الخليج العربي وأفريقيا،
باإلضافة إلى تنشيط صادرات الفواكه
والخضر لدول الخليج العربي وتشجيع
التجارة البينية للسلع الغذائية بين
الدول العربية واألجنبية.

الطاقات التصميمية للشركة
الطاقة اإلنتاجية المقترحة هي  15ألف طن في العام من الفواكه والخضر ألغراض
الصادر.

رأس المال والمساهمون

التكلفة االستثمارية للمشروع
قدرت التكلفة االستثمارية اإلجمالية للمرحلة األولى للمشروع بنحو
 19.78مليون دينار تونسي.

يبلغ رأس المال التأسيسي  150ألف دينار تونسي يساهم فيه:

المؤشرات المالية للمشروع

الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء والزراعي% 50 :
% 50
						
مجموعة مبروكة:

معدل العائد الداخلي لالستثمار% 25 :
فترة االسترداد 5 :سنوات

منتجات الشركة
•وحدتي التبريد والتدريج والتعبئة :خوخ ،مشمش ،برقوق ،تفاح ،موالح ،بطاطس،
وأخرى.
•وحدة التصنيع :مركزات عصائر ومربى.

مبيعات الشركة لسنة االستقرار
قدرت مبيعات الشركة لسنة االستقرار بنحو  175.8مليون دينار تونسي

التمويل المطلوب
تم اعتماد نحو  % 40من التكلفة االستثمارية كمساهمات لتمويل
المشروع ونحو  % 60قروض.

الفرص االستثمارية
•المســاهمة فــي رأســمال المشــروع إلكمــال جميــع حلقاته.
•تقديــم قــروض لتنفيذ المشــروع.

سلطنة ُعمان

العمانية األوربية للصناعات الغذائية
الشركة ُ

الشركة الوطنية للقاحات البيطرية
(تحت التنفيذ)

الدول

الدول

الشركات

الشركة العمانية األوربية للصناعات الغذائية

الطاقات التصميمية للشركة
•الحبوب بطاقة  2,750طن/السنة
•البسكويت بطاقة  2,200طن /السنة
مدينة صحار غرب مسقط  -سلطنة
عـمان
هاتف
(+968) 246 91266
(+968) 246 92388
(+968) 993 28070
فاكس
(+968) 246 04484
بريد إلكتروني
babyfood@omantel.net.om
ص.ب
 23جوهرة الشاطئ
الرمز البريدي
 ،134مسقط
التأسيس:
تأسست في عام  1997كشركة
مساهمة عامة ،وبدأ نشاطها التجاري
عام .2001
أهداف الشركة:
تصنيع وتســــويق أغذيــــة األطفال
وتعبئة منتجات للغير (خاصة لشركة
هاينز).

رأس المال والمساهمون

منتجات الشركة
•حبوب اختيار االم  -البسكويت

راس المال المكتتب  2مليون ريال عماني ،تساهم فيه كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي%17.19 :
شركة عمان واإلمارات لالستثمار القابضة% 80.84 :
% 01.97
						
مساهمون آخرون:

متوسط مبيعات الشركة
يبلغ متوسط مبيعات الشركة آلخر ثالث سنوات نحو  5.1مليون ريال عماني.

الفرص االستثمارية
•إمكانيــة تنويــع منتجــات الشــركة وعــدم االعتمــاد علــى أغذيــة االطفــال
لزيــادة تنافســيتها.
•امكانيــة اســتهداف التصنيــع للغيــر باالســتفادة مــن العالمــات التجاريــة
الخاصــة بالشــركة.
•شــراء أســهم الهيئة في الشــركة.

الدول

الشركات

الشركة الوطنية للقاحات البيطرية

)قيد التنفيذ(

المنطقة الحرة بميناء صحار-
سلطنة عمان
هاتف
(+986) 99312289
بريد إلكتروني
ali.alsahmy@nvvco.com
ص.ب
 - 61غالء  /بوشر /محافظة مسقط
الرمز البريدي
134
التأسيس:
تأسست الشركة في أواخر العام
،2019
أهداف الشركة:
المساهمة في تلبية احتياجات الدول
العربية من بعض اللقاحات الهامة
واألكثر استخداماً مثل لقاحات الحمى
القالعية في الماشية وانفلونزا الطيور
والنيوكاسل في الدواجن وبعض
اللقاحات األخرى.

الطاقات التصميمية للشركة

مبيعات الشركة لعام االستقرار

سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين:
•المرحلة األولى :مدتها خمسة أعوام يتدرج فيها اإلنتاج ليبلغ  114.5مليون جرعة
من اللقاحات المختلفة في عبوات معقمة،
•المرحلة الثانية :تبدأ في السنة الخامسة إلنتاج  144مليون جرعة من اللقاحات
المختلفة.

تقدر مبيعات الشركة في سنة االستقرار (السنة العاشرة لإلنتاج) بنحو
 52.7مليون دوالر أمريكي

رأس المال والمساهمون

يبلغ راس المال التأسيسي  200ألف ريال عماني ،يساهم فيه كل من:
			
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي
الشركة العمانية لالستثمار الغذائي القابضة		

% 50
% 50

الحصة السوقية المتوقعة
تقدر الحصة السوقية من المبيعات بنحو  %12من االحتياج المحلي .

منتجات الشركة
•لقاح الحمى القالعية (.)FMD
•لقاح النيوكاسيل ولقاح انفلوانزا الطيور وغيرها.

التكلفة االستثمارية للمشروع
قدرت التكلفة االستثمارية اإلجمالية للمشروع بنحو  55.4مليون دوالر
أمريكي ،منها نحو مبلغ  17.36مليون دوالر أمريكي لتنفيذ المرحلة
األولى ونحو مبلغ  38.04مليون دوالر لتنفيذ المرحلة الثانية ،وقدر رأس
المال العامل االبتدائي بنحو  2.55مليون دوالر أمريكي.

المؤشرات المالية للمشروع
معدل العائد الداخلي لالستثمار%19 :
فترة االسترداد 5 :سنوات و  3أشهر

التمويل المطلوب
المرحلة األولى %50 :مساهمات ونحو  %50قروض.
المرحلة الثانية :نحو  %32مساهمات و %64قروض و %4تمويل ذاتي.

الفرص االستثمارية
•المســاهمة فــي رأس المــال و/أو تقديــم قــروض لتنفيــذ المشــروع.

دولة اإلمارات العربية المتحدة

الشركة العربية لتصنيع معدات الدواجن
والماشية

شركة ترانز اجري القابضة

الدول

الدول

الشركة العربية لتصنيع
معدات الدواجن والماشية (ابسيكو)

الشركات

الفجيرة – دولة اإلمارات العربية
المتحدة
هاتف
(+971) 922 33111
فاكس
(+971) 922 31958
ص .ب
 - 1051الفجيرة
بريد إلكتروني
apceco@emirates.net.ae
eslam@apceco.ae
الموقع اإللكتروني
www.apceco.ae
التأسيس:
تأسست الشركة في عام 1992
وبدأت اإلنتاج التجاري في يونيو
.2005
أهداف الشركة:
يتركز نشاط الشركة في تصنيع
وتجميع مكونات األنظمة المختلفة
لمعدات مزارع الدواجن والماشية
الخاص بنظام التربية األرضية.

رأس المال والمساهمون

رأس المال المدفوع ( 50مليون درهم إماراتي) تساهم فيه كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي%27.44 :
% 42.22
						
حكومة الفجيرة:
% 21.11
الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية:
%05.00
					
مصرف قطر اإلسالمي:
الشركة العربية إلنتاج الدواجن في الفجيرة% 04.23 :

متوسط مبيعات الشركة
يبلغ متوسط مبيعات الشركة آلخر ثالث سنوات نحو  3مليون درهم إماراتي.

الفرص االستثمارية
المشــاركة أو المســاهمة فــي المشــروعات التاليــة:
•إعــادة تأهيــل الشــركة بعــد الحريــق الذي شــب بهــا في العام .2011
•التوســع فــي نشــاط التبريــد والتكييــف وزيــادة الحصــة فــي الســوق
المحلــي واألســواق االقليميــة.

الدول

الشركات

شركة ترانز اجري القابضة

)قيد التنفيذ(

رأس المال والمساهمون

يبلغ رأس المال التأسيسي للكيان االستثماري االبتدائي نحو  2مليون ريال
سعودي يساهم فيه كل من:
دبي  -دولة اإلمارات العربية
المتحدة
هاتف
(+971)4 4161555
(+971) 4 2566222
فاكس
(+971)4 2566656
بريد إلكتروني
aalhamdi@aaaid.ae
صب
 - 51250دبي

التأسيس:

12/03/2020

الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي:
			
شركة الراجحي الدولية لالستثمار:

% 50
% 50

أهداف الشركة
•إنشـاء كيـان اسـتثماري زراعـي بين الهيئة العربية وشركة الراجحي الدولية
لالستثمار يهـدف إلـى تطويـر أداء الشـركات الزراعيـة القائمـة وتكامـل الشـركات
ذات العالقـة لكـي تكـون نموذجـا رائـدا فـي االسـتثمار الزراعـي لتعزيز األمن
الغذائي في المنطقة العربية.
•يهدف الكيان االستثماري إلى استقطاب تمويل باالعتماد على مالءته المالية
الجيدة (األصول واالستثمارات) ،كما يهدف لتخفيف وتوزيع المخاطر من خالل
استقطاب مساهمين ومستثمرين.
•احـداث تنميـة زراعيـة مسـتدامة فـي الـدول العربيـة مـن خـالل تكامـل المشـاريع
الزراعيـة ونقـل وتوطيـن التقانـات الزراعيـة الحديثـة ونظـم الزراعـة الذكيـة
وتنميـة المجتمعـات الريفيـة ،باإلضافـة إلـى إدارة المشـاريع االسـتثمارية بطـرق
حديثـة ومبتكـرة باسـتخدام التكنولوجيـا المناسـبة لتحقيـق الكفـاءة اإلنتاجيـة
التـي تسـهم فـي تعزيـز االمـن الغذائـي العربـي.

الفرص االستثمارية
•البحث عن مســاهمين للمســاهمة في رأســمال الشــركة.

جمهورية مصر العربية

الشركة العربية لحفظ وتصنيع الحاصالت الزراعية

الدول

الدول

الشركات

الشركة العربية لحفظ
وتصنيع الحاصالت الزراعية
منتجات الشركة
الطاقات التصميمية للشركة
•مصنع تجفيف وتغليف بطاقة تصميمية  4,250طن/السنة.
جمهورية مصر العربية بمحافظة
المنيا الجديدة بجمهورية مصر
العربية
هاتف
(+202) 245 78464
فاكس
(+202) 245 78469
بريد إلكتروني
apmac@link.net

التأسيس:
تأسست الشركة في عام ، 1999
وبدأت اإلنتاج التجاري عام .2007
أهداف الشركة:
تهدف الشركة إلى تجفيف وحفظ
وتصنيع وتعبئة الحاصالت الزراعية
من خضروات ورقية ،نباتات طبية
ومكمالت غذائية ،ومحاصيل زراعية
مثل البصل والطماطم والكرات وما
يستلزم ذلك من األنشطة المساعدة
وتجهيز وتعبئة الشاي.

رأس المال والمساهمون

يبلغ رأسمال الشركة المصرح به  150مليون جنيه مصري والمدفوع 84.65
مليون جنيه مصري ،ويساهم فيه كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي:
			
د .محمد أحمد إبراهيم الرملي:
		
بنوك ومؤسسات حكومية وأفراد:

% 39.70
%44.25
%16.05

متوسط مبيعات الشركة
توقف نشاط الشركة للثالث سنوات السابقة.

•الحاصالت الزراعية المجففة :كسبرة  ،شبت ،بقدونس،
بابونج ،نعناع ،ريحان
•منتجات الشاي :شاي كريم ،شاي بالنعناع ،شاي أخضر،
شاي أخضر بالزنجبيل ،شاي أخضر بالنعناع ،شاي رجيم
•المشروبات :نعناع  -نعناع بالكاموميل – قرفة – كراوية
– كركديه  -ليمون وزنجبيل – ينسون  -بابونج  -بابونج
ونعناع
•المكمالت الغذائية بأنواعها (النكهات والملونات
الطبيعية) :هيربوكالم ،هيربوستون ،هيربوتنس ،هيربو
ميون ،هيربو لبيد ،هيربو الكس

الفرص االستثمارية
•الدخــول فــي شــراكة اســتراتيجية مــع شــركة متخصصــة الســتغالل
الطاقــات غيــر المســتغلة بالشــركة.
•اكمــال خــط االنتــاج الثانــي (خــط تجفيــف البصــل والطماطم والكرات).

دولة قطر

الشركة العربية القطرية لإلنتاج الزراعي

الدول

الدول

الشركة العربية القطرية لإلنتاج الزراعي

الشركات

الطاقات التصميمية للشركة

دولة قطر ،منطقة الشحانية ،نحو
 35كيلومتر جنوب الدوحة يمتد
على مساحة  68هكتار.
هاتف
(+974) 446 91885
(+974) 446 91896
ص.ب
9843
بريد إلكتروني

aqapco@qatar.net.qa
qtfa@qatar.net.qa
التأسيس:
تأسست الشركة في عام 1989
أهداف الشركة:
إنتاج الخضروات في البيوت
المحمية المكيفة بغرض اإلنتاج خارج
الموسم ،إنتاج نباتات الظل ،االتجار
بالمستلزمات الزراعية (أسمدة،
مبيدات ،بذور ،معدات زراعية) ،توريد
وتركيب وصيانة البيوت الزراعية،
تنسيق الحدائق والطرق.

•بيوت محمية بمساحة  27.5هكتار
•بيوت بالستيكية بمساحة  3.5هكتار
•حقول مكشوفة بمساحة  37هكتار

رأس المال والمساهمون

يبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل  47مليون ريال قطري (13
مليون دوالر) تساهم فيه كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي% 50 :
% 50
					
شركة حصاد الغذائية:

متوسط مبيعات الشركة
يبلغ متوسط مبيعات الشركة آلخر ثالث سنوات نحو  30.8مليون ريال قطري.

الحصة السوقية
تبلغ الحصة السوقية نحو  % 15من إجمالي اإلنتاج المحلي.

منتجات الشركة
•محصول الخيار ومجموعة من حاصالت الخضر.
•تقديم خدمات زراعية.

الفرص االستثمارية
•المشــاركة فــي ضــخ األمــوال الالزمــة لتنفيــذ االســتثمار المخطط للشــركة.
•توفيــر التمويــل الــازم إلعــادة تأهيــل األصــول وتحديــث أســاليب اإلنتــاج
وتوســيع وتنويــع أنشــطة الشــركة

جمهورية العراق

الشركة العربية العراقية إلنتاج األلبان

الدول

الدول

الشركات

الشركة العربية العراقية إلنتاج األلبان
الطاقات التصميمية للشركة
جمهورية العراق ،على بعد  75كلم
جنوب شرق بغداد في مزرعة تبلغ
مساحتها  2250هكتار ،في منطقة
كصيبة قضاء الصويرة.
هاتف
(+964) 153 76966
(+964) 153 75374
ص.ب
الكرادة 10073،
بريد إلكتروني

aidcomail@yahoo.com
التأسيس:
تأسست في عام 1986
أهداف الشركة:
المساهمة في تلبية االحتياجات
المحلية من الحليب الخام ومشتقاته
ومحصول القمح واللحوم الحمراء.

•إنتاج الحليب بطاقة  50طن/اليوم
•تسمين وتربية  2000رأس من العجول واألباكير والثيران المحسنة
•إنتاج  10,000طن من القمح/سنة

رأس المال والمساهمون

يبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل نحو  11.4مليون دينار عراقي
تساهم فيه كل من:
الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي% 50 :
% 50
						
الحكومة العراقية:

الحصة السوقية
تبلغ الحصة السوقية لمنتجات الشركة نحو  % 0.3من إجمالي اإلنتاج المحلي.

متوسط مبيعات الشركة
يبلغ متوسط مبيعات الشركة آلخر ثالث سنوات نحو  658.4مليون دينار عراقي.

منتجات الشركة
•محصول القمح

الفرص االستثمارية
•المشــاركة أو المســاهمة لتوفيــر التمويــل الــازم (قــروض او مســاهمات)
لتنفيــذ خطــة الشــركة المســتقبلية (إعــادة نشــاط الحليــب ومشــتقاته،
وتنفيــذ مشــروع تســمين العجــول)

Republic of Sudan

Countries - الدول

Renewable Green Source Of Food & Energy

Arab Sudanese Seeds
Company

Arab Sudanese Blue Nile
Agricultural Company (Agadi)

Arab Company for Crop
Production

Arab Poultry Production and
processing company

White Nile Sugar Company (WNSC)
(Under Implementation)





Kenana Sugar Company

Alsarha for Animal Production
(Under Implementation)

Al Mutamayiza for Vegetables
and Crop Production

Elmuzdana Zero Tillage
Agricultural Co. Ltd.

Arab Sudanese Vegetable Oil
Company (ASVOC)

Arab Company for Agricultural
Production and Processing

Elaf for Starch &
Glucose Factory
(Under Foundation)

COMPANY

Countries

Arab Sudanese Seeds Company
Designed capacities
Producing about 14,500 tons of certified seeds and some hybrid seeds.

Capital and shareholders
Republic of Sudan The
Company owns six
production plants with
a total area of 12,146
feddans in the most
important states of Sudan

Phone
(+249) 183 787681
Fax
(+249) 183 780439
Email
asscoseed@hotmail.com
Establishment:

Established in 1997.

Objectives and Production:
Certified seeds and some
hybrid seeds are provided for
a range of strategic crops and
some vegetables.

Authorized and fully paid-up capital is USD12 million;
its shareholders are:
AAAID									34.93%
Government of the Republic of Sudan 51.55%
Other Institutions and Banks			 13.52%

Average sales
The company’s average sales for the last three years are about
SDG 163 million

Market share
The market share of the company’s products is about 60-70% of the total
output of certified seeds produced in Sudan.

Company products
Certified seeds for maize, wheat, sunflower, sesame, peanut, millet and
some vegetables

Investment opportunities
•	 The search for shareholders to increase the capital of the
company to modernize components of the company and the
introduction of modern technologies.
•	 To enter into a strategic partnership with a global seed
company to benefit from its expertise in producing
hybrid seeds for the targeted crop varieties, expanding
its activities and exporting its products to the markets of
neighboring countries

COMPANY

Countries

Arab Company for Crop Production
Designed capacities

Republic of Sudan, near
Atbara town, River Nile
State, 300 KM to the North
of Khartoum city with a
total farm area of 20,000
feddans, irrigated from the
Nile.

Phone
(+249) 211 820521
Fax
(+249) 211 820510
Email
accp.agri@yahoo.com
Establishment:

Established in 2003.

Objectives:
The Company aims to
produce field crops and fodder
for export and to meet the
needs of the local market.

•	 Production and export of 68 thousand tons of dried alfalfa/year.
•	 Production of 4.5 thousand tons of wheat/year.
•	 Production of 4 thousand tons of Rhodes/year.

Capital and shareholders

Authorized capital is US$ 30 million and paid-up capital is US$ 26.7 million.
Shareholders are:

Investment opportunities

AAAID				52.75%
Rawabi Co, UAE		 47.25%

•	 Contribute in financing the project by loans or equity to
implement the company’s future plan

Average sales
87.3 million SDG

Market share
About 3%.

Company products
• Wheat.		

• Rhodes.		

• Alfalfa.

COMPANY

Countries

Arab Poultry Production and Processing
Company
Production capacity

Republic of Sudan-35 Km south
of Khartoum –Taiba Alhasanab

Phone
(+249) 155 152023
Fax
(+249) 155 151142
Marketing dept.
(+249) 912 366781
Email
acappsudan@gmail.com
Establishment:

Established and started
production in 2004

Objectives:
To contribute to meet the
local demand with potential
to export Poultry meat, table
eggs, fodder and one day
chicks

Market share

•	 12 maternal farms accommodate of 50 thousand chick to produce
about 4.5 million hatching eggs/year.
•	 Poultry farming contains 30 sheds with a production capacity of
5.6 million chicks to produce about 5 thousand tons of poultry
meat/year.
•	 The layers section contains there farms with production capacity
of 15 million table eggs / year.
•	 The hatchery with 13 incubators and 6 hatches, with capacity of
8.1 million-chicks per year
•	 Slaughterhouse contains a freezing room and refrigerated storage
store with a capacity of 4000 birds per hour.
•	 The milling factory, with production capacity of 18 tons / hour,
contains of 6 silos with a storage capacity of 30 tons per silos.

Capital and shareholders

Subscribed Capital is SDG 399.8 Million and shareholders are:
AAAID: 									
Republic of Sudan: 						
Kingdom of Saudi Arabia: 				
Government of Kuwait: 					
Republic of Iraq: 						

Average sales

78.80%
7.40%
4.60%
4.60%
4.60%

Company’s sales average about SDG 1,035 million .

About 5% of poultry production in Sudan.

Company products
•	 Poultry meat: with commercial brand of Arab
poultry (Full-grade first-class chicks packed in
plastic bags weighing between 1 - 1.5 kg. |
Portion products are packed in plates with an
average weight of one kilo for each product.)
•	 Table eggs: Plain eggs. | Packed eggs.
•	 Dates: Wet burhy | Wet khadrawe | Wet khinziry
(Packing in packages weighing 1 kg and 2 kg)
•	 Fish: Average weight 350- 500 grams per piece with
a potential to the produce other weights according
to market demand.

Investment opportunities
•	 To contribute in financing the expansion of company’s
activities to increase the production capacity through
modernization breeding system, establish maternal and
poultry farms, increase the hatchery and slaughterhouse
capacity and diversify the company’s products.
•	 To buy part of AAAID’s shares.

Countries

COMPANY

Kenana Sugar Company
Designed capacities:

Renewable Green Source Of Food & Energy





Rabak City, White Nile state,
250 km south of Khartoum Republic of the Sudan
Phone
(+249) 183 22470
(+249) 183 224703
Fax
(+249) 183 220563
P.O. Box
2632, Khartoum

Establishment:
Established in 1975 and
production started in 1984.
Objectives:
Production and marketing
of refined sugar and the
provision of technical and
engineering services.

•	 Refined sugar: 400,000 tons per year
•	 Molasses: 130,000 tons per year
•	 Fodder: 80,000 tons per year
•	 Ethanol: 65 million liters per year
•	 Electricity: 115 MW per hour
•	 Poultry meat: 3 million kg per year
•	 Fattening unit: 14,000 head of calves and a dairy unit

Capital and shareholders

The Authorized capital is SDG 561,000 and shareholders are:
AAAID									5.59%
Government of the Republic of Sudan 35.33%
Public Investment Authority of Kuwait 30.64%
Government of Saudi Arabia 			 10.97%
Others									 17.47%

Company products

•	 White sugar:
- Sold under the Kenana Sugar brand name, in 50 kg, 10 kg and 5
kg bags
1. Animal feed:
- Kenana Natural Animal Feed (Milking) - 25 kg bag
- Kenana Natural Animal Feed (Fattening) - 25 kg bag
- Kenana Natural Poultry Feed (Broiler-Finisher) - 25 kg bag
•	 Ethanol
Electricity
Poultry meat

Average sales

Average sales for the last 3 years amounted to SDG 37.5
billion.

Market share

52% of the total local production.

Investment opportunities
To participate in equity finance and/or loan finance for kenana Sugar
company new projects, the following is the executive summary of the
projects:
Alsufya for Fattening & Meat Processing Feasibility Study
1. Location: White Nile State, Republic of the Sudan.
2. Objective: Fattening and processing of high-quality meat products.
3. Project component: Includes Breeding, Fattening, Slaughter and Meat
processing units.
4. Designed capacity: 6.3 thousand metric tons of beef products (about 40
thousand heads).
5. Construction timeline: 12 months.
6. Total Investment Cost: Estimated at USD 20.9 million.
7. Capital structure: 50% equity finance and 50% loans.
8. Financial Indicators: IRR: 21.4% | Payback period: 3 years.
Red Sea Agricultural Terminal Feasibility Study
1. Location: Port Sudan state, Republic of the Sudan.
2. Objective: Handling facility for the growing exports and Imports of sugar
and grains in Sudan.
3. Project component: Includes sugar warehouse, grain silos, network of
conveyor belts and mixed ship loader.
4. Designed capacity: Combined Volumes of 2 million tons / year.
5. Construction timeline: 18 months.
6. Total Investment Cost: Estimated at USD 116.5 million.
7. Capital structure: 50% equity finance and 50% loans.
8. Financial Indicators: IRR: 24.2% | Payback period: 8 years.

COMPANY

Countries

10 km South-East of Khartoum

Fax
(+249) 183 772600

Al Mutamayiza for Vegetables and Crops
Production

Designed capacities:
•	 Refrigerated storage: 2,500 tons.
•	 Three lines of processing, grading and packaging.
•	 Seven irrigation sprinklers, 16 greenhouse fields and agricultural
machineries and equipment.

Capital and shareholders
Establishment:
Established in 2008, after its
detachment from the Arab
Company for Agricultural
Production and Processing.

Objectives:
Processing, packaging and
marketing of vegetables and
fruits collected from contract
farmers.

The Authorized capital is SDG 24.7 million and shareholders are:
AAAID 							42.50%
Government of Sudan			 20.00%
Government of Saudi Arabia
12.50%
Government of Kuwait 			 12.50%
Government of Iraq 				 12.50%

Investment opportunities
•	 To participate in the capital increase.
•	 To engage in operational partnership to implement the reoperation plan.
•	 Provision of the required loan to carry out the re-operation
plan.

COMPANY

Countries

Khartoum State, Khartoum North
(Bahri) Industrial Area, Square (2) and
(3) East Industries Republic of Sudan

Phone
(+249) 185339422
(+249) 185335162
Fax
(+249) 185331644
(+249) 185330506
P.O.Box
64, Khartoum North
Email
asvoc8302@hotmail.com
Website
www.asvoc.co
Establishment:
The company was established in 1982 and
production commenced in 1983

Objectives:
With the aim to contribute to the
achievement of food security by producing
vegetable oils in Sudan and for the local
and Arab world markets. Furthermore, it
aims to develop and modernize the oil and
soap industry in Sudan by exploiting the
country’s agricultural potential, particularly
in the field of oilseed production, and to
make use of the financial and technical
capabilities available at the Arab
Authority for Agricultural Investment and
Development to develop and improve
quantity and quality in the production of
vegetable oils using modern and advanced
technology.

Arab Sudanese Vegetable Oil Company (ASVOC)

Designed capacity
•	 Oil seeds crushing 75,000 tons/year
•	 Refinery: 18,000 tons/year
•	 Packaging: 18,000 tons/year
•	 Soap: 15,000 tons of soap/year

Capital and shareholders

Authorized and Subscribed capital is SDG 340 million. Shareholders are:
AAAID:					 88%
Government of Sudan: 12%

Company products
•	 Vegetable oils:
Highly refined Sunflower oil (Yara brand).
Highly refined cottonseed oil (Al- Fahad brand).
Highly refined peanut oil (Al- Walima brand).
Peanut and sunflower oil with peanut flavor (Al-Dukkan
brand).
Highly Refined Olein Oil (Al-Aela Brand).
•	 By products (peanut cake- Sunflower cake cottonseed cake).
•	 Plain laundry soap (Abu Qata brand), Enhanced
Perfumed laundry soap (Brands: Al-Ghazaltain &
Lino), Toilet soap (Lord brand), and pure glycerin.

Average sales

Investment opportunities

The company average sales for last three years amount to
SDG 2.3 Billion.

•	 Provide operational capital for full utilization of the project’s
capacities
•	 Achieve integration through the establishment of an
agricultural project or contract farming for the supply of
raw materials
•	 Purchase part of AAAID’s share in the company’s capital

Market share
The company market share is estimated at 12% from the total vegetable oil
sales.

COMPANY

Countries

Arab Sudanese Blue Nile Agricultural Company
(Agadi)
Designed capacities

Republic of Sudan in Agadi
area, Blue Nile State, 570 km
to the South of Khartoum
Phone
(+249) 155 150591
(+249) 155 150592
Fax
(+249) 183 741002
Email
asbanco@gmail.com
Establishment:
Established in 1982

Objectives and Production:
Contribute to food security and
fill the food gap by cultivating
the most important field crops
in rain fed lands. Using zerotillage farming techniques in
an area of 219,000 feddans
(92,000 ha), production of
Arabic gum and fattening of
sheep.

•	 Cultivable land with a total area of 166 thousand feddans (69.7
thousand hectares)
•	 Forests with a total area of 30 thousand feddans.
•	 Pasture with an area of 10 thousand feddans

Capital and shareholders

The Authorized and paid-up capital is SDG 168.8 million and the
shareholders are:
AAAID: 											 85.3%
Government of Sudan – Ministry of Finance:
14.7%

Average sales
The company’s average sales for the last three years are about SDG
38.9 million

Market share
The market share is about 5% of the total domestic production

Company products
Rain-fed cotton, sorghum, sunflower, maize millet, and Arabic gum
production and fattening of sheep.

Investment opportunities
To participate in the following:
1. Contribute to the provision of operating capital to benefit
from the full agricultural land available in the company.
2. Diversifying the company's activity by introducing new
activities such as calves fattening and fodder production.
3. Provide government guarantee for funding funds to finance
the supplementary irrigation canal.
4. Engage in contractual partnerships for strategic crop
cultivation.
5. Purchase part of AAAID’s equity share.

COMPANY

Countries

White Nile Sugar Company (WNSC)
(Under Implementation)
Designed capacity

Republic of Sudan - Eastern
Bank of the White Nile River,
150 km South of Khartoum
Phone
(+249) 183 220650
Fax
(+249) 183 223650
Email
Rabee.elhaj@wnsc.sd
P.O.Box
11218, Khartoum

Establishment:
Established in 2003.

Objectives:
Aims to establish and operate an
integrated agricultural industrial
complex for the production
of refined sugar and some by
products and generation of
electric power.

The company production capacity is:
•	 Refined Sugar : 450 thousand tons/year.
•	 Molasses
: 180 thousand tons/year.
•	 Electricity
: 104 MW/hour.
•	 Ethanol
: 45 million liters/year.
•	 Animal Feed : 100 thousand tons/year.
•	 Cash Crops
: 40 thousand tons/year.

Company products

Capital and shareholders

The total subscribed capital is USD 607 million, and shareholders are:
AAAID: 									
Kenana Sugar Company:					
Government of the Republic of the Sudan:
Other institutions and corporations:

14.38%
31.08%
09.14%
45.40%

Average Annual Sales
The company average annual sales amount to SDG 428 million.

Market share
The company market share is expected to reach 35%.

•	 White sugar: Granulated white sugar, under the
Ballour brand name, in 50 kg bags
•	 Animal feed
•	 Ethanol
•	 Electricity
•	 Cash Crops.

Investment opportunities
•	 Provision of equity finance to reach the maximum
production capacity through the implementation of the
capacity utilization plan.
•	 Provision of medium and short-term loans to finance
machinery, spare parts and raw materials.

COMPANY

Countries

Elmuzdana Zero Tillage Agricultural Co. Ltd.
Designed capacity

Khartoum

Company products

•	 64 tractors
•	 56 planters
•	 4 harvesters
•	 24 sprinklers
•	 12 vehicles
•	 35 assorted machines

Provision of all agricultural services (plowing,
planting, spraying, harvesting, land leveling)

Investment opportunities

Capital and shareholders
Phone
(+249) 123 719057
(+249) 912 146552
Email
alieldaw54@yahoo.com

Establishment:
established in 2010.

Objectives:
It aims to provide services
related to zero tillage farming
in the rain-fed and irrigated
agricultural sectors in Sudan
to all farmers, individuals,
companies or other entities.

Authorized capital of the company is USD 10.25 million and its
shareholders are:
AAAID:										
Sudanese Agricultural Bank: 				
Ministry of Agriculture and Forestry: 		
Central Trading Company (CTC): 			

12.46%
46.13%
34.71%
6.70%

Average Company Revenue
The company’s average revenue for the last 3 years is SDG 21.4 million.

Market share
It is the only specialized company working in this field in Sudan.

1. Entering into investment partnerships or establishing
partnerships with major irrigated projects and sugar
production projects to expand the company's activity.
2. Allocating spaces for the company in rain agricultural areas
in the Blue Nile for the cultivation of cash crops (cotton sunflower and corn).
3. Providing requirements and inputs for the application of notillage farming technology to expand the company's activity
to include trading in fertilizers and pesticides.
4. Concluding long-term contracts with the Gezira project to
carry out land preparation operations for wheat cultivation
by introducing the technology of anklets, trotting and laser
leveling and wheat harvesting.
5. The demand for the company's services, due to the
presence of a large market of small farmers, whose
production represents 85% of the total agricultural
production from land areas representing 75% of the total
cultivated lands in Sudan.
6. The large and growing demand for the company's services
in the agricultural sectors (irrigated and rainy).

COMPANY

Countries

Alsarha for Animal Production
(Under implementation)
Designed capacities

Republic of Sudan- El-Bagair
area South Khartoum and there
is coordination with the Sudanese
Land Authority to allocate site in
West Omdurman for the project.
Phone
(+249) 122 988546
(+249) 187 096218
Fax
(+249) 183 772600
Email
ermsudan.16@gmail.com
Establishment:
The project was established in 2015

Objectives:
The aim is to narrow gap in red meat
demand in the Arab countries through
the establishment of an integrated
project for the fattening, production,
butchery, marketing and exporting of
red meat (live animals, beef cuts and
meat products), with excellent quality
standards.

•	 Fattening 500,000 live sheep for Hadi and export.
•	 Fattening and preparation of 150,000 sheep for the local market
and export.
•	 Fattening and preparation of 45,000 calves for the local market
and export.
•	 Allocating 15,000 calves for meat processing.

Capital and shareholders

The project share capital is about USD 38.59, Million and
shareholders are:
AAAID: 					 30%
Unsubscribed shares: 70%

Average sales
30.8 million SDG

Company products
•	 Sheep for Hadi and export.
•	 Sheep and calves for the local market and export.
•	 Processing Calves meat

Investment opportunities
•	 To participate in the capital of the project to establish all its
components.
•	 Loans for the project.

COMPANY

Countries

Arab Company for Agricultural Production
and Processing
Designed capacities

Republic of Sudan- Gazira State
Phone
(+249) 912 665230
P.O.Box
1883 Khartoum Sudan
Email
sedan@aaaid.org
info@aaaid.org
Establishment:
Established in 1987 as a result
of mergers of companies
(Milk, Agricultural Production,
Poultry and Starch and
Glucose), later Poultry and
Agricultural Production and
Starch and Glucose units
separated and became
independent companies.
Objectives:
Contribute to the local needs
of pasteurized, sterilized and
yogurt

•	 Agricultural land area of 2000 feddan for the cultivation of green fodder.
•	 Cooling unit for milk and refrigerated transportation.
•	 Stores for concentrated feed (900 tons).
•	 Tanks for keeping molasses (150 tons).
•	 Dry feed stores with a capacity of 500 tons.
•	 Dairy factory: design capacity of 80 tons/day with all its accessories

Capital and shareholders

Authorized and paid-up capital is SDG 62,000 at that time and
shareholders are:
AAAID: 					
Government of Sudan:
Government of KSA:
Government of Kuwait:
Government of Iraq:		

42.5%
20%
12.5%
12.5%
12.5%

Company products
The products carry the brand name Dairy Land:
•	 Pasteurized and sterilized milk
•	 Yoghurt

Investment opportunities
•	 Participate or contribute to the provision of funding for
the rehabilitation, modernization and operation of the
dairy plant and the introduction of modern packing and
packaging systems.

COMPANY

Countries

Elaf for Starch & Glucose Factory
(Under Foundation)

Republic of Sudan - Gazira State
Phone
(+249) 187 096100
Fax
(+249) 183 772600
Email
info@aaaid.org
P.O.Box
2102 Khartoum – Sudan

Designed capacity
Wet milling technology for the production of starch, glucose, feed and
maize, with a production capacity of 150 tons/day through three lines:
•	 Starch production line of 33 tons.
•	 Glucose production line of 66 tons.
•	 Animal feed production line (fibers + gluten) of 42 tons/day.

Capital and shareholders
Establishment:
February 2020

Objectives:
•	 Produces mainly starches
and glucose derived from
maize.
•	 Feed as secondary product.
•	 Glutens.

•	 Authorized capital is 12.7 million USD, wholly owned by the Arab
Authority for Agriculture Investment and Development (AAAID)

Investment opportunities
•	 Participating or contributing to the provision of funding for
Rehabilitation, modernization and operation of the plant and
the introduction of modern packing and packaging systems.

Countries

Kingdom of Saudi Arabia

Arab Cooperative Company

Arab Fisheries Company

Arabian Shrimp Company

Company

Countries

Arabian Cooperative Company
Production capacity
•	 Slaughterhouse: 60 thousand birds / year.
•	 Hatchery: 42 million hatching eggs
•	 Waste treatment unit: 45 tons/day

kingdom of Saudi Arabiakhamis Mushait-Aseer
Phone
(+966) 126 100031
Fax
(+966) 126 100071
Establishment:

2009, production started 2013
Objectives :
The establishment of
productive integrated
projects for the poultry sector
(production and processing
of feed - production and
manufacture of poultry
meat – parents farms for the
production of chicks one day
- wholesale and retail trade
in veterinary supplies and
production).

Company products
Poultry meat: with commercial brand Osool
- fresh -frozen -portion

Capital and shareholders

Capital is SAR 200 million and shareholders are:
AAAID:													 80%
Cooperative Association of Poultry Producers – Aseer: 20%

Sales Average
Company’s sales average about SAR 543.4 million (USD 145 million)

Market share
About 5% of poultry production in KSA

Investment opportunities
•	 Contribute in financing the project by loans or equity
to Complete the project’s components (implement the
second phase of hatchery to increase the capacity to 80
million eggs per year, maternal farms to produce chicks
and establish fodder factory).

Company

Countries

Arab Fisheries Company
Production capacity

Kingdom of Saudi ArabiaJedda (One of the Arab joint
venture companies)
Phone
(+966) 260 81881
Fax
(+966) 260 20150
Email
arabfisheries@gm.com
a.adnan@seabounties.com.sa
P.O.Box
17604, Jeddah, 21494
Establishment:
In 1979, and production activity
started in 1984. It consists of
Khairat AlBihar Arab Holding
Company and other projects
in the Arab Republic of Egypt.
Objectives :
The company aims to promote,
process, freeze, preserve and
market fish, and other marine
product in Arabic countries.

•	 The annual production capacity of Khairat Albihar Factory is 2,236
tons of fish and 420 tons of shrimps.
•	 Storage, cooling and freezing activities for customers 366 tons /
year
•	 Barseeg and Abbasa farm of 15 million fry
•	 Wadi Al Natroun hatchery 4 million seeds

Capital and shareholders

Subscribed capital is Saudi Riyal 65.4 million. (about USD 17.44 million )
and shareholders are:
AAAID									48.72%
Government of KSA 					37.7%
Governments of other Arab countries 15.58 %

Average sales (3 years)
1.5 million Saudi riyals.

Market share
Under rehabilitation

Company products
Fish, shrimp, mollusks

Investment opportunities
•	 Participate in or contribute to the existing activity to
exploit the full production capacity of the Khairat ElBehar Arabian Holding Company, Jeddah and benefit
from the privileges enjoyed by the company in all the
Arab countries and agreements for investment in fish
farming, fishing and processing in the Arab countries.
•	 Contribution to the new projects expected in Yemen,
Mauritania and Egypt.

Company

Countries

Arabian Shrimp Company
Production capacity

Kingdom of Saudi Arabiathe project is located along
the Red Sea some 70 KM to
the North West of Jazan.
Phone
(+966) 147 83800
Fax
(+966) 147 42813
P.O.Box
19580, Riyadh, 11445

Establishment:
April 2005

Objectives :
Operation, processing and
marketing of shrimps and fish.

About 2.9 thousand tons of shrimp per year. The project components
include:
•	 Breeding and production aquariums, canals, pumps, hatcher,
processing plant and workers’ accommodation.
•	 Project area is 1500 hectares and currently phase 1 is being
implemented in an area of 700 hectares.

Capital and shareholders

Paid up capital is Saudi Riyal 33.77 million and shareholders are:
AAAID:						
		
Aqua Farms Corporations: 			
Aquad for Commerce ltd: 			
Saudi Offset Limited Partnership:

Sales Average
Activity is currently stopped

Company products
Shrimp

45.00%
29.33%
18.33%
07.34%

Investment opportunities
•	 Contribute to the re-operation of the first phase of the
project in an area of 700 hectares.
•	 Contribute to completing the other stages of the project.

Countries

Kingdom of Morocco

Domaine Youssef

Orbis Berries

Orbis Green Olive

company

Countries

Domaine Youssef
(Under Implementation)

Production capacity

Meknas State - Morocco

•	 30,000 tones can be sorted, classified and packed in Phase one and
increase to 50 thousand tons at production maturity.
•	 Processing of 7.5 thousands tones of juice concentrates and 7.4
thousand tons of fruit jams.
•	 Refrigerated storage: 6 thousands tones of fruit and vegetables.

Capital and shareholders
Phone
(+212) 535 436306
Fax
(+212) 535 436304
Email
abelkora@agrojus.com

Establishment:
Established in 2017

Objectives:
Fruits and vegetable processing
and manufacturing of fruits
concentrate, juices and jam for
local and export markets.

Financial indicators:
•	 The total investment cost for the project estimated to be
MAD 209 million (50% equity ,50% loan).
•	 Internal rate of return 21.45%
•	 PBP: 7 years

Capital is MAD 105 million and shareholders are:

Average sales

AAAID: 			 49%
Belcora Group: 51%

The expected sales at maturity year are about MAD 225
million (USD 22.5 million).

Market share
The estimated market share is about 0.5% of the total production of vegetables
and fruits in Morocco

Company products
•	 Fruits and vegetables.
•	 Concentrate juices.
•	 Jams.

Investment opportunities
•	 Participate in equity.
•	 Providing loans for the project

company

Countries

Orbis Berries
(under Implementation)

Rabat, Kingdom of Morocco
Phone
(+212) 537 655757
Email
contact@orbisholding.ma
Website
www.orbisholding.ma

Establishment:
Established in 2019, the
company aims to establish an
integrated project to produce
and pack berries and selected
citrus crops.

Objectives:
Establishing an integrated
project for the production and
packaging of all kinds of berries
and some types of citrus fruits

Designed capacity

Financial indicators:

•	 Plantation of 905 hectares of berries and citrus
•	 Packaging plant unit with capacity of 33,500 tons per year

•	 Internal Rate Of Return (IRR):27.3%
•	 NPV MAD 801 Million
•	 Payback period: 8 years

Capital and shareholders

Capital is MAD 177.7 million and shareholders are:
AAAID: 					
Orbis Agro Industry:

49%
51%

Company products
Berries and selected citrus crops

Average sales
The expected sales at maturity year are about MAD 457
million (USD 45 million)

Investment opportunities
•	 Participate in equity

company

Countries

Orbis Green Olive
(under Implementation)

Rabat, Kingdom of Morocco

Phone
(+212) 537 655757
Email
contact@orbisholding.ma
Website
www.orbisholding.ma

Establishment:
Established in 2019, the
company aims to establish
an integrated project for
the production of olives and
processing of virgin olive oil.
Objectives:
Establishing an integrated
project for the production of
olives and virgin olive oil.

Designed capacity

Financial indicators:

•	 Olive plantation on 394 hectares to produce 10,000 tons of olives in
phase one
•	 Development of a crushing, extraction and packaging unit to produce
about 2,000 tons of olive oil

•	 Internal rate of return (IRR): 14%
•	 Payback period: 10 years

Capital and shareholders

Average sales

Capital is MAD 44.5 million and shareholders are:
AAAID:					
Orbis Agro Industry:

49%
51%

The expected sales at maturity year are about
MAD 56 million (USD 5.6 million)

Company products

Investment opportunities

Olives and virgin olive oil

•	 Participate in equity

Countries

Islamic Republic of Mauritania

Arab Company for Agricultural
Services

Arab Mauritanian Company for Poultry

Arab Company for Meat

COMPANY

Countries

Arab Company for Agricultural Services
Production capacity

Mauritania/Rosso .
Agricultural project 3200
hectares in Dar – Albarak Lbrakenh Region.
Phone
(+222) 224 70000
Email
khaledlachtar@yahoo.fr
Sapa.Sarl@yahoo.fr

Establishment:
November 2013

Objectives:
Integrated Agricultural Services:
1.Rehabilitation of land.
2.Rental of heavy machinery and
agricultural equipment.
3.Production of various agricultural
crops and vegetables.
4.Provision of harvesting services.
5.Provision of inputs for agricultural
production (fertilizers, pesticides
and plants).

Completion of the project in the first phase on an area of about 510
hectares, with a production capacity of about 9.23 thousand tons / year
as follows:
•	 Cultivation of 300 hectares of Rice.
•	 Cultivation of 150 hectares of (mango), starting from the fifth year.
•	 Cultivation of 30 hectares of greenhouses.
•	 Cultivation of 20 hectares of field vegetables.
•	 A 10-hectare research station for the production of potato and rice
seeds.
•	 Sorting, grading and packing capacity of 10,000 tons per year.
•	 Refrigerated transport units, with 4 refrigerated trucks with a
capacity of 20 tons per unit.
•	 85 ha of roads and buildings.

Capital and shareholders
The capital is USD 8.24 million. The company is 100% owned by AAAID.

Average sales (3 years)
About 149 million new Mauritanian ouguiya

Market share
Agricultural services 40%
Agricultural products 39%

Company products
Tomatoes - The melon - Green beans - fruit
(mango)

Investment opportunities
•	 Participation in the company capital to expand its activity.
•	 Participate or contribute to the agricultural project in
Dar Albarak – Lbrakenh Region that includes a range of
agricultural crops, which wil be allocated to a large part
for export.

COMPANY

Countries

Arab Mauritanian Company for
Poultry Production (under establishment)
Production capacity

Republic of Mauritania -Wadi
Alnaka located 56km from
the Capital Nouakchott.
Email
info@aaaid.org
Establishment:
Under establishment

Objectives:
The project aims to develop
poultry sector by bridging the
demand gap in poultry meat
and table eggs production in
Mauritania.

•	 3.95 Million Hatchery eggs/ per year.
•	 3 Million birds/year (about 3.6 thousand tonnes of poultry meat/ year).
•	 Feed processing plant of 10.6 tons/hour/ year.
•	 3.2 Million day old |chicks /year.
•	 11.5 Million table eggs/year

Capital and shareholders

Capital is MRU 235.6 Million and shareholders are:
AAAID: 							 30%
Lemam Wld Ebno Group: 		 40%
Yahefdhou Ould Ibrahim Group: 15%
Delta fush: 						 15%

Market share
The estimated market share is about 20% of the total demand.

Company products
Poultry meat and table eggs

Financial Indicators:
•	 IRR: 18.7%
•	 Payback period: 6 years, 7 months

Capital expenditures:
The total investment costs of the project estimated to be at
MRU 462 million (USD 12.82 Million),

Investment opportunities
•	 Participate in equity to maintain all components.
•	 Providing loans for the project.

COMPANY

Countries

Arab Company for Meat
(under Implementation)

Production capacity
Islamic Republic of
Mauritania, Nouakchott
Phone
(+222) 263 083856
Email
meniht@gmail.com
Establishment:
2019

Objectives:
•	 The project aims at production
of healthy meat according
to the latest methods that
meet the international health
requirements to be able to
export to external markets.
•	 Production, processing and
marketing of red meat both
externally and internally.

•	 30,000 head of camels and cows / year - 60,000 head of lamb and
sheep / year.

Capital and shareholders

The authorized capital is about 108 million new Mauritanian ouguiya. The
company is registered with a capital of 10 million Mauritanian ouguiya, and
shareholders are:
AAAID:											
Aynina Ould Eyih Group:							
Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed Group:		
Dr. Saad Elhainy:								

27.27%
36.37%
27.27%
09.09%

Market share
About 3.5% of the gap in foreign markets (Tunisia and Algeria).

Investment cost
The investment cost estimated at USD 9. 3 million.

Financial indicators
•	 IRR : 35.63%
•	 Payback period : 3.14 years

Investment opportunities
•	 Participation in equity.
•	 Providing loans for the project.

Countries

Al Marga for Cattle and Agricultural
Development Company

Republic of Tunisia

Tunisia Aquaculture Fund

AGRO-ZETIX Company

Arabiska Fruits Project
(Under Establishment)

company

Countries

Al Marga for Cattle and Agricultural
Development Company
Designed capacities:

Republic of Tunisia - Jendouba
State, Busalim region, 150 km
northwest of the capital Tunis
Phone
(+216) 797 60422
(+216) 797 63016
Fax
(+216) 786 15444
(+216) 786 01433
Email
smadea@planet.tn
P.O. Box
117 - Busalim 8170
Establishment:
Established in 1982 and
production commenced in
1985.

Objectives:
The company’s primary
activity is cattle breeding, milk
and cash crops, fodder crop
production sheep breeding,
and feed processing.

•	 12 million liters of raw milk / year.
•	 4070 hectares of agricultural land for the production of wheat and
various fodder crops.
•	 There are 3 dairy cows to produce about 2600 dairy cows.
•	 Feed mill.
•	 Number of 30,000 olive trees

Capital and shareholders

The paid up capital is approximately TND 10.46 million and shareholders are:
AAAID: 			 63.33%
STUSID Bank: 30.00%
Others: 			 06.67%

Average sales
The company’s average sales for the last three years are about
TND 21 million

Market share
The market share is about %1 of the total domestic production

Company products
Raw milk, wheat, fodder crops

Investment opportunities
•	 Provision of finance required for the company
rehabilitation plan.

company

Countries

Tunisia Aquaculture Fund

Republic of Tunisia
Phone
(+216) 711 97920
Fax
(+216) 711 97921
Email
s.bejja@essaimagesagescapital.com
Establishment:
Established in 2017

Objectives:
Investing in a portfolio that
contain about 15 projects with
an average of TND 3 million
(USD 1.5 Million) by Holding
shares in small and mediumsized enterprises engaged in
aquaculture (feed production,
larva production, fish breeding
and marketing) and mainly
targeting Tunisia ,other Middle
East and North Africa (MENA)
region.

Capital and shareholders

Subscribed capital is TND 50 million and shareholders are:
AAAID: 							
STB Bank: 						
Deposit and Guarantee Fund:
Assurances Maghrebia: 		
Unsubscribed shares: 			

15.00%
10.00%
20.00%
05.00%
50.00%

The Fund Feasibility Study
The total investment cost of the projects in which the fund is
investing is about TND 98.5 million (USD 49.25 million) and its
contribution in projects is estimated to be at TND 43.45 million (USD
21.7 million).

Financial indicators
•	 IRR 15%
•	 Principal plus interest 9% per year.
•	 Distribute 80% of remaining balance after pay annual
interest.

Investment opportunities
•	 Contribute in the fund’s capital.

company

Countries

AGRO-ZITEX Company
Designed capacity

Airport Road Km 21 AGAREB
Industrial Zone, Sfax-Tunis
Phone
(+216) 742 71024
(+216) 746 43600
Fax
(+216) 746 43601
Email
agro@groupe-zitex.com.tn
P.O. Box
3030-57
Establishment:
Established in 1995, and
commercial production started
in 1997.
Objectives:
Extract oil from olive residues,
production of soap and refined
vegetables oils.

•	 Olive Residues processing of 		
•	 Refining unit 						
•	 Soap Production

95,000 tons/ year.
20,000 tones /year.

Capital and shareholders

Authorized and fully paid capital is Tunisian Dinars 7 million and
shareholders are:
AAAID: 			 25%
Sios-Zitex Co.: 75%

Average sales
The company average sales for last three years amount to
TND 3.9 million

Market share
The company market share is about 15% from local production of olive
residues in Tunisia.

Company products
•	 Extracted oil from olive residues, refined
vegetable oil, (sold in bulk).
•	 Olive Residues.
•	 Laundry soap (brand name La Louise).
•	 Toilet soap (brand name 3 Stars)

Investment opportunities
•	 Participation in olive residues extraction and expansion
of the project’s capacity

company

Countries

Arabiska Fruits Company
(Under implementation)

Designed capacity
Proposed location: Khelidia,
Ben Arous province Republic of Tunisia
Phone
(+216) 713 66112
(+216) 713 66812 – 127
(+216) 288 82956
(+216) 964 89627
Fax
(+216) 713 66811
Email
moezbg@pepinieremabrouka.
com
Establishment:
Established in 2019, aims to set
up a center in Tunisia for the
collection, sorting, packaging
and marketing of fruits and
juices to local and export
markets (Europe, GCC and
Africa). Furthermore, it aims
to promote the export of fruits
and vegetables to encourage
the intra-regional trade of food
merchandise between Arab and
foreign countries.

•	 The proposed capacity is 15,000 tons of vegetables and fruits,
sorted, classified and packed.

Capital and shareholders

Investment cost
The total investment cost of the first phase of the project
estimated at TND19.78 million.

The Initial capital is TND 150 thousands and shareholders are:

Financial indicators

AAAID: 					
Mabrouka Group: 		

•	 IRR: 25%
•	 Payback period: 5 years

50%
50%

Estimated sales
The company sales at the stability year estimated at
TND 175.8 million.

Company products
•	 The refrigeration, grading and filling units are: peach, apricot, plum,
apple, citrus, fries, and others.
•	 Processing unit: juice and jam concentrates.

Required finance
•	 Capital structure of the project is 40% equity and 60%
loan.

Investment opportunities
•	 Participation in equity to complete the project
components
•	 Provision of loan finance

Countries

Sultanate of Oman

Omani-Euro Food Industries Company

National Veterinary Vaccines
Company (under implementation)

COMPANY

Countries

Sohar City, West Muscat Sultanate of Oman
Phone
(+968) 246 91266
(+968) 246 92388
(+968) 993 28070
Fax
(+968) 246 04484
P.O.Box
23, Jawaharat Al Shatie,
Muscat, 134
Email
babyfood@omantel.net.om
Website
www.babyfoodoman.com
Establishment:
The company was established in
1997 and commercial production
commenced in 2001.
Objectives:
The company aims to produce
and market baby foods and
packaging of others’ baby food
products (especially for Heinz
Company)

Omani-Euro Food Industries
Company
Designed capacities
•	 Mother Choice Cereals: 2,750 ton/year.
•	 Mother Choice Biscuits: 2,200 ton/year.

Capital and shareholders

Subscribed capital is OMR 2 million. Shareholders are:

Investment opportunities

AAAID: 					
Oman-UAE Company:
Others:					

•	 Diversify the company’s products to reduce reliance on
baby food and increase its competitiveness
•	 Targeted manufacturing to third parties by taking
advantage of corporate brands
•	 Purchase of AAAID shares in the company’s capital

17.19%
80.84%
01.97%

Average sales
The company’s sales average for the last 3 years is approximately
OMR 1.5 million.

Company products
•	 Mother´s Choice Cereals
•	 Mother´s Choice Biscuits

COMPANY

Countries

National Veterinary Vaccines Company

(Under implementation)

Designed capacity

Free Zone Port of SoharSultanate of Oman
Phone
(+968) 99312289
P.O.Box
61
Zip code
Ghala / Bousher / Muscat
Governorate 134
Email
ali.alsahmy@nvvco.com

Establishment:
The company established in
late 2019, aiming to contribute
to meeting the demand in
Arab countries for important
widely used vaccines such as
livestock foot and mouth disease
vaccines, bird flu and Newcastle
and other vaccines.

The project will be implemented in two phases:
•	 Phase I: targeting aseptic filling and production of 114.5 million
doses from different vaccines over an expansion plan of five years
period
•	 Phase II: production of 144 million doses of different vaccines as
from year 5 and onward.

Capital and potential shareholders

The Initial capital is OMR 200 thousands, and shareholders are:
Arab Authority for Agricultural Investment and Development
Oman Food Investment Holding Company						

50%
50%

Company Sales at full production Capacity
(Stability Year):

The company’s sales at stability year (the tenth year of
production) are estimated at USD 52.7 million

Total Investment Cost
The total investment cost is estimated at USD 55.4 million,
representing investment cost of USD 17.36 million at phase I
and USD 38.04 million at phase II in addition to initial working
capital which is estimated at USD 2.55 million.

Financial indicators
•	 IRR: 19%
•	 Payback period: 5 years and 3 months

Estimated Market Share

Required Finance

The market share is estimated at 12%.

•	 Phase I: 50% Equity and 50% loans.
•	 Phase II: 32% Equity, 64% loans, and 4% internal finance.

Company products
•	 Foot Mouth Disease (FMD) vaccine.
•	 Newcastle vaccine, bird flu vaccine, and others.

Investment opportunities
•	 Participation in equity and/or provision of loans to complete
implementation of project components

Countries

United Arab Emirates

Arab Poultry & Cattle Equipment Company
(APCECO)

TRANS AGRI HOLDING LTD

Under implementation

Company

Countries

Al-Fujairah – United Arab
Emirates
Phone
(+971) 922 33111
Fax
(+971) 922 31958
Email
apceco@emirates.net.ae
eslam@apceco.ae
Website
www.apceco.ae
Establishment:
The company was established
in 1992 and its commercial

production commenced in 2005.
Objectives:
Mainly operates in the
assembling and manufacturing
of different components of
poultry and cattle equipment,
especially ground feeding
system products.

Arab Poultry & Cattle Equipment
Company (APCECO)

Capital and shareholders

Authorized and fully paid capital is UAE Dirhams 50 million. Shareholders are:
AAAID: 										
Fujairah Government: 						
Arab Co for Livestock Development: 		
Qatar Islamic Bank: 						
Arab Co for Poultry Production, Fujairah:

27.44%
42.22%
21.11%
05.00%
04.23%

Average sales
The company’s average sales for the last 3 years is approximately
AED 3 million.

Investment opportunities
•	 Rehabilitation of the company.
•	 Expand the air-conditioning equipment production and
increase APCECO’s shares in both local and regional
markets.

Company

Countries

TRANS AGRI HOLDING LTD

(Under implementation )

Capital and shareholders

The initial capital of the investment entity is SAR 2 million. Shareholders
are:

Dubai, United Arab Emirates
Phone
(+971) 4 4161555
(+971) 4 2566222
Fax
(+971) 4 2566656
(+971) 4 2566657
Email
aalhamdi@aaaid.ae
P.O. Box
51250 Dubai
Establishment:
March 2020

AAAID											50%
Al-Rajhi International For Investment			 50%

Objectives
•	 Establishing an agricultural investment entity between the Arab
Authority and Al-Rajhi International for Investment, which aims to
develop the performance of existing agricultural companies and
integrate related companies to be a pioneering model in agricultural
investment with a view to enhance food security in the Arab region.
•	 The investment entity aims to attract financing based on its good
financial solvency (assets and investments). It also aims to mitigate
and distribute risks by attracting shareholders and investors.
•	 Contributing to sustainable agricultural development in the Arab
countries through the integration of agricultural projects, the
transfer and settlement of modern agricultural technologies, smart
farming systems and the development of rural societies, in addition
to managing investment projects in modern and innovative ways by
using technological competitiveness to achieve productive efficiency
that contributes to enhancing Arab food security.

Investment opportunities
•	 Looking for investors to participate in the company

Countries

Arab Republic of Egypt

Arab Company for Production and Preservation of Crops

Company

Countries

Arab Company for Production and
Preservation of Crops
Designed capacities
Drying and packaging factory with a design capacity of 4,250 tons / year.

Republic of Egypt in Al-Minya
Aljadeeda Province
Phone
(+202) 245 78464
Fax
(+202) 245 78469
Email
apmac@link.net

Establishment:
The company was established
in 1999, and production
started in 2007.
Objectives:
The company aims to dry,
preserve, manufacture and
pack agricultural crops
ranging from leave plants
and vegetables, herbal plants
and food supplements, and
the necessary supporting
activities, and processing and
packing of tea.

Capital and shareholders

The authorized capital is 150 million Egyptian Pounds and the paid up
capital is 84.65 million Egyptian Pounds. Shareholders are:
AAAID: 												 39.70%
Dr. Mohamed Ahmed Al-Ramli: 						 44.25%
Banks, Government Institutions & Private Investors: 16.05%

Average sales
Stopped operations for the previous three years

Company products
•	 Dried agricultural crops: parsley, coriander, dill, chamomile, mint, basil.
•	 Tea products: cream tea, mint tea, green tea, green tea with ginger,
green tea with mint, diet tea.
•	 Beverages: mint, chamomile mint, cinnamon, clove, rosemary, lemon
and ginger, jasmine, chamomile, chamomile and mint.
•	 Food supplements of all types (natural flavors and colors):
Herbocomalum, Herbostone, Herbutens, Herbou Millon, Herbou Lapid,
Herboux Lax

Investment opportunities
•	 A strategic partnership with a specialized company, to
utilize the unused capacity, expand activities, and export
products to target markets
•	 Completion of the second production line (onions, tomatoes
and dill)

Countries

State of Qatar

Arab Qatari Agricultural Production Company

Company

Countries

Arab Qatari Agricultural
Production Company
Designed capacities

State of Qatar - Al-Shahaniya
area, 35 km south of Doha,
covering an area of 68 hectares
Phone
(+974) 446 91885
(+974) 446 91896
Email
aqapco@qatar.net.qa
qtfa@qatar.net.qa
P.O. Box
9843
Establishment:
The company was established in
1989

Objectives and Production: :
The objectives of the company
include the production of
vegetables in shaded houses
adapted for off-season production,
shade plants, trade in agricultural
supplies (fertilizers, pesticides,
seeds and agricultural equipment),
in addition to maintenance services
for greenhouses and landscaping of
parks and roads.

•	 27.5 hectares of greenhouses
•	 3.5 hectares of plastic houses
•	 37 hectares of open fields

Company products

Capital and shareholders

•	 Cucumbers and some vegetables
•	 Providing agricultural services

Authorized and fully paid-up capital is QAR 47 million (USD13 million)
and the shareholders are:
AAAID: 				
Hassad Food: 		

50%
50%

Average sales
The company’s average sales for the last 3 years are QAR 30.8 million.

Market share
Market share is approximately 15% of the total local production.

Investment opportunities
•	 Participating in injecting of funds required to execute
company planned investment.
•	 Providing the necessary financing to rehabilitate assets,
modernize production methods, and expand and diversify
the company's activities

Countries

Republic of Iraq

Arab Iraqi Dairy Production Company

Company

Countries

Arab Iraqi Dairy Production
Company
Designed capacities
•	 Milk production at a capacity of 50 tons/day
•	 Calf fattening at 2,000 heads
•	 Wheat production at a capacity of 10,000 tons/year

Republic of Iraq - 75 km south-east
of Baghdad in the area of Kaseeba,
Al Suwaira province, covering an
area of 2,250 hectares.
Phone
(+964) 153 76966
(+964) 153 75374
Email
aidcomail@yahoo.com
P.O. Box
10073, Karradah
Establishment:
The company was established in
1986

Objectives and Production: :
The objective of contributing to
meet the local needs of raw milk
and its derivatives, as well as wheat
and red meat.

Capital and shareholders

Authorized and paid-up capital is IQD 11.4 million and its shareholders
are:
AAAID: 					
Iraqi government: 		

50%
50%

Average sales
The company’s average sales for the last 3 years are IQD 658.4 million.

Market share
Approximately 0.3% of the total local production.

Company products
•	 Wheat crop

Investment opportunities
•	 Contribute in financing the project by loans or equity
to implement the company’s future plan (restore milk
production activity and to implement the calves brewing
project)

