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يشــهد األمــن الغذائــي العالمــي أزمــة حقيقيــة بســبب األوضــاع االقتصاديــة والسياســية والتحديــات الحاليــة ،باإلضافــة
إلــى تبعــات تفشــي جائحــة «كوفيــد »-19والتغيــر المناخــي .ناهيكــم عــن اعتمــاد بعــض الــدول العربيــة وبشــكل كبيــر
علــى اســتيراد القمــح الروســي واألوكرانــي والبــذور الزيتيــة واألســمدة مــن تلــك الــدول.
وفــي هــذا الصــدد ،تســعى الهيئــة لمواجهــة هــذه التحديــات واالســتمرار بالعمــل وفقــاً لموجهــات الخطــة االســتراتيجية
لالســتثمارات الزراعيــة للفتــرة  ،2025 -2021والتــي تهــدف إلــى االســتثمار فــي مشــروعات جديــدة ومشــروعات قائمــة
وزيــادة رؤوس أمــوال بعــض الشــركات وبرامــج التأهيــل والتوســعة لبعــض الشــركات القائمــة ،باإلضافــة إلــى تمويــل
برامــج القــروض الــدوارة لصغــار ومتوســطي المزارعيــن فــي عــدد مــن الــدول العربيــة .وقــد درجــت الهيئــة علــى تحليــل
محفظــة اســتثماراتها بالــدول األعضــاء لالســتفادة مــن مؤشــرات أداء المحفظــة والعمــل علــى تعظيــم مــوارد الهيئــة
فــي اختيــار المشــروعات المســتقبلية التــي ســوف تســاهم فيهــا لتعزيــز األمــن الغذائــي فــي الــدول العربيــة ،كمــا تقــوم
الهيئــة بتقديــم الدعــم الفنــي والمالــي لشــركاتها القائمــة بغــرض مســاعدتها علــى تحســين األداء اإلنتاجــي والمالــي.
كمــا أن الهيئــة بصــدد طــرح مبــادرة حــول تطويــر وترقيــة أداء نشــاط االســتثمار الزراعــي للهيئــة بالــدول األعضــاء ،كمــا
نفــذت الهيئــة العربيــة عــدد مــن الزيــارات الميدانيــة لمشــروعاتها االســتثمارية بالــدول األعضــاء فــي النصــف األول مــن
عــام  ،2022حيــث شــملت هــذه الزيــارات كل مــن الســعودية ومصــر وتونــس والمغــرب وعمــان والجزائــر ،وتمــت خــال
هــذه الزيــارات مقابلــة معالــي الــوزراء وكبــار المســؤولين والمختصيــن بالــوزارات والجهــات المعنيــة ،باإلضافــة إلــى زيــارات
ميدانيــة للوقــوف علــى شــركات الهيئــة القائمــة ومشــاريعها قيــد التأســيس والتنفيــذ واالطــاع علــى عــدد مــن الفــرص
االســتثمارية فــي المجــال الزراعــي.
فــي إطــار تنفيــذ برامــج تمويــل صغــار المزارعيــن والمنتجيــن ،تــم زراعــة مســاحة  7,000فــدان فــي واليــة الجزيــرة بمشــروع
غــرب المناقــل ،ووســط الجزيــرة بمحصــول القمــح للموســم الشــتوي  ،2022 - 2021وذلــك ضمــن برنامــج القــروض
الــدوارة المنفــذة فــي جمهوريــة الســودان ،وقــد تمــت عمليــة الحصــاد فــي موعــده المحــدد بمتوســط إنتاجيــة 12
جــوال للفــدان ،واســتفاد مــن البرنامــج إجمالــي  14,664مــن المزارعيــن وأســرهم.
نسأل الله التوفيق لنا ولكم لما فيه الخير لألمة العربية.

سعادة األستاذ /محمد بن عبيد المزروعي
رئيس الهيئة  -رئيس مجلس اإلدارة
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االجتماع السادس واألربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية
لالستثمار واإلنماء الزراعي
تحــت الرعايــة الســامية لخــادم الحرميــن الشــريفين جاللــة الملــك ســلمان
بــن عبــد العزيــز آل ســعود ،حفظــه اللــه ،ملــك المملكــة العربيــة الســعودية،
انعقــدت االجتماعــات الســنوية المشــتركة للهيئــات الماليــة العربيــة التــي
تضمنــت االجتمــاع الســادس واألربعيــن لمجلــس مســاهمي الهيئــة العربيــة
لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي وذلــك يــوم  7أبريــل  2022بمدينــة جــدة -
المملكــة العربيــة الســعودية.
خــال االجتمــاع قــدم ســعادة االســتاذ  /محمــد عبيــد المزروعــي  /رئيــس
مجلــس اإلدارة  -رئيــس الهيئــة كلمتــه التــي تضمنــت فــي مســتهلها الشــكر
والتقديــر إلــى مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك /ســلمان بــن عبــد
العزيــز آل ســعود ،ملــك المملكــة العربيــة الســعودية ،حفظــه اللــه ،وإلــى
صاحــب الســمو الملكــي األميــر /محمــد بــن ســلمان  -ولــي العهــد /نائــب
رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع ،حفظــه اللــه وإلــى حكومــة وشــعب
المملكــة لالســتضافة الكريمــة لالجتماعــات الســنوية المشــتركة للهيئــات
الماليــة العربيــة .كمــا تقــدم بالتهنئــة إلــى معالــي األســتاذة /ناديــة فتــاح
العلــوي  -وزيــرة االقتصــاد والماليــة بالمملكــة المغربيــة الختيارهــا رئيســاً
للــدورة السادســة واألربعيــن لمجلــس مســاهمي الهيئــة.
فــي االجتمــاع اســتعرض ســعادة رئيــس الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء
الزراعــي عــن إنجــازات الهيئــة العربيــة لعــام  2021تضمــن مــا حققتــه الهيئــة
خــال العــام مــن صافــي أربــاح بلغــت نحــو  26.1مليــون دوالر أمريكــي وأن
حقــوق المســاهمين ارتفعــت إلــى نحــو  1.01مليــار دوالر أمريكــي ،وأبــان
ســعادته أن البرنامــج االســتثماري للهيئــة للعــام  2022تــم إعــداده علــى
ضــوء موجهــات الخطــة االســتراتيجية لالســتثمارات الزراعيــة للهيئــة للفتــرة
 2025 - 2021لالستثمار في مشروعات جديدة ومشروعات قائمة وزيادة
رؤوس أمــوال بعــض الشــركات وبرامــج التأهيــل والتوســعة لبعــض الشــركات
القائمــة ،باإلضافــة إلــى تمويــل برامــج القــروض الــدوارة لصغــار ومتوســطي
المزارعيــن فــي عــدد مــن الــدول العربيــة.
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وأضــاف ســعادته أن الهيئــة العربيــة علــى صعيــد أداء االســتثمارات الزراعيــة
خــال عــام  ،2021فقــد بلغــت قيمــة االســتثمارات فــي الشــركات القائمــة
والمشروعات قيد التأسيس والتنفيذ نحو  662مليون دوالر أمريكي تعادل
نســبة  %91مــن رأس مــال الهيئــة المدفــوع ،وتشــمل هــذه االســتثمارات
 53شــركة تختــص بإنتــاج الســلع الغذائيــة األساســية بهــدف تقليــل الفجــوة
الغذائيــة العربيــة.
موضحاً أن الهيئة في مجال البرامج اإلنمائية ونقل التقانات الزراعية الحديثة
نفــذت خــال عــام  2021نحــو  40برنامجــاً تنمويــاً وبلــغ عــدد المســتفيدين
مــن هــذه البرامــج نحــو  77,423مســتفيد ،وتحقيــق زيــادة كبيــرة فــي إنتاجيــة
المحاصيــل نتيجــة الســتخدام الحــزم الزراعيــة الحديثــة بنســبة فاقــت ،%150
كمــا ســاهمت هــذه البرامــج فــي تطــور واتســاع المســاحات المزروعــة.
كمــا أوضــح ســعادة رئيــس الهيئــة فــي كلمتــه أمــام المجلــس أن الهيئــة
نظمــت عــدداً مــن الفعاليــات فــي عــام  2021بالــدول العربيــة وورش العمــل
للترويــج للفــرص االســتثمارية الزراعيــة المتاحــة ،وشــاركت الهيئــة فــي عــدد
مــن المؤتمــرات والنــدوات والملتقيــات والمعــارض العربيــة والدوليــة والتــي
تمخــض عنهــا توقيــع عــدد مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم.
وفــي الختــام تقــدم ســعادته بوافــر الشــكر والتقديــر ألصحــاب المعالــي علــى
الدعــم والمســاندة التــي تتلقاهــا الهيئــة وأثرهــا اإليجابــي فــي تعزيــز دورهــا
فــي أداء رســالتها وتحقيــق أهدافهــا كمــا تقــدم بجزيــل الشــكر وصــادق
االمتنــان إلــى كل مــن جمهوريــة الســودان ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
الســتضافتهما للمقــر الرئيســي بالخرطــوم والمكتــب اإلقليمــي بدبــي ،وإلــى
أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى جهودهــم وإســهاماتهم القيمة ولجميع الزمالء
العامليــن فــي الهيئــة لمــا يبذلونــه مــن جهــد وعطــاء ،ولإلخوة فــي الصناديق
العربية المشــتركة ولجنة التنســيق لالجتماعات الســنوية المشــتركة واللجان
بــوزارة الماليــة.

اجتماعات مجلس إدارة الهيئة

عقــد مجلــس إدارة الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي
اجتماعيــن خــال الفتــرة مــن مــارس وحتــى يونيــو  ،2022حيــث
ناقــش خاللهــا عــدداً مــن الموضوعــات المهمــة المتعلقــة
باالســتثمارات والمشــاريع الزراعيــة والجوانــب اإلداريــة ،وأصــدر
عدداً من القرارات تتعلق أساساً بمتابعة أوضاع بعض الشركات.
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الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي توقع مذكرتي تفاهم مع
المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي والمركز الوطني للزراعة والتعليم
وقعــت الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي مذكرتــي تفاهــم مشــتركة
مــع كل مــن المنظمــة اإلســامية لألمــن الغذائــي ومــع المركــز الوطنــي للزراعــة
والتعليــم ،وذلــك يــوم  21فبرايــر  2022فــي المؤتمــر الدولــي بعنــوان «آفــاق
تنميــة األمــن الغذائــي فــي كازاخســتان ودول وســط أســيا» الــذي أقيــم فــي جنــاح
جمهوريــة كازاخســتان فــي إكســبو  2020فــي إمــارة دبــي – اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.
تهــدف مذكــرة التفاهــم مــع المنظمــة اإلســامية لألمــن الغذائــي إلــى إقامــة
تعــاون مثمــر مــع الهيئــة العربيــة والعمــل معــاً علــى تحقيــق أهــداف كل منهمــا،
والتــي تتعلــق بتنفيــذ مشــاريع األمــن الغذائــي والمائــي والزراعــة المســتدامة
والتنميــة الريفيــة والتكنولوجيــا الحيويــة واالحتياطيــات الغذائيــة وتعزيــز التمويــل
المشــترك وغيرهــا مــن األنشــطة التعاونيــة فــي المجــاالت ذات االهتمــام
المشــترك .كمــا يعتــزم الطرفــان مــن خــال هــذه المذكــرة إلــى تطويــر شــكل
مــن أشــكال التعــاون المشــترك فــي تقديــم المســاعدة الماليــة مــن أجــل تنميــة
وتحقيــق التــوازن الغذائــي ومشــاريع األعمــال التجاريــة الزراعيــة فــي البلــدان ذات
االهتمــام المشــترك ،وكذلــك فــي الحــاالت التــي تحتــاج فيهــا إلــى مســاعدة
طارئــة وإنســانية.
وفــي إطــار التعــاون مــع المركــز الوطنــي للزراعــة والتعليــم تــم توقيــع مذكــرة
تفاهــم مشــتركة تهــدف إلــى التعــاون فــي تنفيذ مشــاريع األمــن الغذائي والزراعة
والتنميــة الريفيــة لتحقيــق األهــداف المشــتركة فــي مجــال الزراعــة المســتدامة،
والتنميــة الريفيــة ،واألمــن الغذائــي والمائــي ،والتكنولوجيــا الحيويــة ،ومخــزون
األغذيــة ،والتعليــم الزراعــي ،باإلضافــة إلــى تعزيــز التعــاون المؤسســي كتوســيع
قنــوات تبــادل المعلومــات والبحــث والتحليــل واالتصــاالت.
وفــي تصريــح لســعادة رئيــس الهيئــة محمــد المزروعــي؛ «أن الهيئــة العربيــة مــن
خالل هذه المذكرات تســعى وتتطلع إلى بناء الشــراكات االســتثمارية والتنموية
الناجحــة مــع كافــة الجهــات ذات الصلــة وذلــك تعزيــزاً لألمــن الغذائــي العربــي».
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لقاء ثنائي بجناح مصر في إكسبو  2020بين معالي
وزير الزراعة واستصالح األراضي المصري وسعادة
رئيس الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي

التقــى ســعادة األســتاذ /محمــد بــن عبيــد المزروعــي  -رئيــس الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعي بمعالي  /الســيد
القصيــر  -وزيــر الزراعــة واســتصالح األراضــي بجمهوريــة مصــر العربيــة ،وذلــك يــوم  20فبرايــر  2022بجنــاح جمهوريــة مصــر
فــي معــرض إكســبو  2020دبــي – اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
حيــث بحــث الطرفــان عــدة مواضيــع تتعلــق بمشــروعات الهيئــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة والفــرص االســتثمارية فــي
المجــال الزراعــي.
كمــا شــارك ســعادة رئيــس الهيئــة بحضــور النــدوة التــي قدمهــا معالــي الوزير ،والتي تم خاللها عرض الفرص االســتثمارية
والتحديــات فــي القطــاع الزراعــي وجهــود جمهوريــة مصر العربية لتحقيق األمن الغذائي والنهضة الزراعية.
الجديــر بالذكــر أن اســتثمارات الهيئــة العربيــة فــي جمهوريــة مصــر تبلــغ نحــو  35.4مليــون دوالر أمريكــي ،وتســاهم الهيئــة
العربيــة فــي ثــاث شــركات متمثلــة فــي شــركة الفيــوم لصناعــة الســكر ،والشــركة العربيــة لحفــظ وتصنيــع الحاصــات
الزراعيــة ،وشــركة ميــدل إيســت للقاحــات البيطريــة (ميفــاك) .وتوفــر الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة العربيــة فــي
جمهوريــة مصــر نحــو  73ألــف فرصــة عمــل مباشــرة وغيــر مباشــرة ،باإلضافــة إلــى دراســة الهيئــة حاليــاً لعــدد مــن الفــرص
االســتثمارية فــي مناطــق مختلفــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة.
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وفد الهيئة العربية برئاسة المزروعي يزور مشاريع
استثمارية بمحافظة الوادي الجديد  -جمهورية مصر العربية
بدعــوة كريمــة مــن معالــي اللــواء /محمــد الزملــوط  -محافــظ محافظــة
الــوادي الجديــد بجمهوريــة مصــر العربيــة واهتمــام مــن الهيئــة العربيــة لتعزيــز
ســبل التعــاون وخلــق فــرص اســتثمارية واعــدة ،وفــي لفتــة تعكــس عمــق أواصــر
الروابــط واالهتمامــات العربيــة المشــتركة لتعزيــز االمــن الغذائــي .قــام وفــد
برئاســة ســعادة األســتاذ /محمــد بــن عبيــد المزروعــي  /رئيــس الهيئــة العربيــة
لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي بزيــارة إلــى محافظــة الــوادي الجديــد بجمهوريــة
مصــر العربيــة ،خــال الفتــرة  21 - 16ينايــر .2022
اســتقبل وفــد الهيئــة معالــي اللــواء  /محمــد الزملــوط – محافــظ محافظــة
الــوادي الجديــد بمكتبــه بالمحافظــة شــاكراً الوفــد علــى تلبيــة الدعــوة لزيــارة
المحافظــة وااللتقــاء بعــدد كبيــر مــن المســتثمرين فيهــا ،كمــا قــدم معاليــه
شــرحاً وافياً عن إمكانيات المحافظة والفرص االســتثمارية والمشــاريع التنموية
المتوفــرة فيها،خــال الزيــارة وقعــت الهيئــة العربيــة مذكــرة تفاهم مشــتركة مع
الشركة العربية ألمات الدواجن ،وذلك يوم  16يناير  2022بضيافة معالي اللواء
 /محمــد الزملــوط -محافــظ محافظــة الــوادي الجديــد بمكتبــه بالمحافظــة.
وتهــدف المذكــرة إلــى وضــع إطــار عــام للتعــاون بيــن الطرفيــن فــي المجــاالت
المرتبطــة بأنشــطتهما المشــتركة ،ويســعى الطرفــان إلــى التعــاون لتأســيس
مشــروعات اســتثمارية مشــتركة فــي مجــال إنتــاج وصناعــة الدواجــن والمجــاالت
الزراعيــة األخــرى فــي الــدول العربيــة ،وذلــك مــن خالل تمكين الهيئــة العربية من
االطــاع علــى دراســات الجــدوى للفــرص االســتثمارية الجديــدة المتاحــة لــدى
الشــركة العربيــة ألمــات الدواجــن ومنهــا علــى ســبيل المثــال مشــروع جــدود
بمصــر  -مشــروع أمــات الالحــم باإلمــارات – مشــروع أمــات الالحــم بالســعودية
 مشــروع أمــات بيــاض بالكويــت ،باإلضافــة إلــى دراســات توســعة المشــروعاتالقائمــة ،وتبــادل الخبــرات والمعلومــات فــي مجــاالت عمــل الطرفيــن إلــى جانب
التعــاون فــي مجــاالت االهتمــام المشــترك.
وقــام الوفــد بزيــارة إلــى مشــروع لمزرعــة نخيــل نموذجيــة بطريــق الداخلــة/
العوينــات تُ قــام علــى مســاحة  3000فــدان وتفقــد الوفــد مشــروع إنتــاج الزيــوت
الطبيــة والعطريــة بغــرب الموهــوب الــذي يضــم مزرعــة لزراعــة النباتــات الطبيــة
ومصنعــا الســتخالص الزيــوتُ ،مشــيدين بالتوجــه نحــو
ـتاًل،
والعطريــة ،ومشـ ً
ً
زراعــة النباتــات غيــر التقليديــة ،والتحــول لتســويق اإلنتــاج محليــاً وعالميــاً كذلــك
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تفقــد الوفــد برفقــة معالــي المحافــظ موقــع مشــروع قريــة “جنــان” التنمــوي
لدعــم الشــباب مــن خــال تمكينهــم المســكن واألرض الزراعيــة واألبقــار .والتقــى
الوفــد بمجموعــة مــن رجــال األعمــال والمســتثمرين المصرييــن والعــرب بمنطقــة
ـث أكّ ــد المحافــظ علــى مــا تتمتــع بــه المحافظــة مــن مقومــات
شــرق العوينــات ،حيـ ُ
موضحــا التســهيالت التــي
وإمكانيــات تجعــل منهــا بيئــة خصبــة جاذبــة لالســتثمار،
ً
تقدمهــا المحافظــة لدعــم بيئــة االســتثمار .فيمــا أوضــح المزروعــي أن الهيئــة تقــدم
كافــة أوجــه الدعــم الــازم لتعزيــز االســتثمار فــي الــدول العربيــة وتعظيــم الجــدوى
االقتصاديــة لمختلــف المشــروعات بمــا ُيســهم فــي تحقيــق التنميــة ،كذلــك قــام
الوفــد بجولــة تفقديــة لعــدد مــن المشــروعات االســتثمارية التابعــة للمســتثمرين
المصرييــن والعــرب بمنطقــة شــرق العوينــات حيــث شــملت الجولــة مشــروعات
االســتثمار الزراعــي لعــدد مــن الشــركات المصريــة والشــركات العربيــة التــي تســتثمر
فــي مجــال زراعــة البطاطــس والموالــح والنخيــل والقمــح.
كمــا تفقــد الوفــد معــرض الحــرف اليدويــة والمنتجــات البيئيــة ،باإلضافة إلى معرض
ً
حديثــا بهــدف تعظيــم الجــدوى االقتصاديــة.
النباتــات الطبيــة والعطريــة المنزرعــة
وتمــت زيــارة ألهــم المشــروعات االســتثمارية بالمحافظــة كمصانــع إنتــاج الســماد
العضــوي ومصانــع إنتــاج التمــور وآخــر لألعــاف باإلضافــة إلــى االطــاع علــى
مشــاريع االســتزراع الســمكي ومعامــل تربيــة دودة القــز ،كذلــك وقــف الوفــد علــى
مشــروعات حيــاة كريمــة بمركــز الفرافــرة وتفقــد مشــروع الــري المطــري.
وفي ختام الزيارة قدم ســعادة رئيس الهيئة شــكره وتقديره إلى معالي المحافظ
علــى تقديــم الدعــوة وحســن الضيافــة وحفــاوة االســتقبال ،وقــد صــرح ســعادة
رئيــس الهيئــة ان الهيئــة العربيــة مــن خــال هــذه الزيــارة تســعى وتتطلــع إلــى بنــاء
مزيــداً مــن الشــراكات االســتثمارية الناجحــة مــع كافــة الجهــات ذات الصلــة وذلــك
تعزيــزاً لألمــن الغذائــي العربــي ،مضيفــاً أن الهيئــة تســعى إلــى زيادة اســتثماراتها في
جمهوريــة مصــر العربيــة والتعــرف علــى المشــاريع االســتثمارية القائمــة والفــرص
االســتثمارية الجديــدة التــي يمكــن دراســتها واالســتثمار فيهــا.

فرص استثمارية واعدة تدرسها الهيئة العربية في
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
للتعــرف علــى الفــرص االســتثمارية فــي المجــال الزراعــي بشــقيه النباتــي والحيوانــي وللتعريــف بمشــاريع الهيئــة العربيــة
فــي الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية ،قــام ســعادة األســتاذ محمــد بــن عبيــد المزروعــي  -رئيــس الهيئــة العربيــة
لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي والوفــد المرافــق لــه بمجموعــة مــن الزيــارات واللقــاءات الرســمية مــع المســئولين فــي الحكومــة
الجزائريــة وعــدد مــن المســتثمرين ورجــال المــال واألعمــال ،حيــث تمــت اللقاءات في الفتــرة بين  -13 9مايو  ،2022وتضمنت
زيــارة كل مــن معالــي الســيد /عبــد الرحمــان راويــة /وزيــر الماليــة ممثــل الجمهوريــة الجزائريــة فــي مجلــس مســاهمي الهيئــة
العربيــة ومعالــي الســيد /محمــد عبــد الحفيــظ هنــي  /وزيــر الفالحــة والتنميــة الريفيــة ومعالــي البروفيســور  /هشــام ســفيان
صلواتشــي  /وزيــر الصيــد البحــري والمنتجــات الصيديــة /وســعادة /الدكتــور عبــد العزيــز خلــف  /مديــر ديــوان رئيــس الجمهوريــة
ومعالــي الســيد /محمــد أميــن درامشــي /والــي واليــة تيــارت.
قــدم ســعادة رئيــس الهيئــة شــكره وتقديــره لمعالــي الــوزراء إلتاحــة الفرصــة لهــذه اللقــاءات التــي تأتــي فــي إطــار بحــث الفــرص
االســتثمارية والتعريــف بالهيئــة حيــث قــدم ســعادة رئيــس الهيئــة عرضــاً تعريفيــاً عــن الهيئــة ورؤيتهــا وأهدافهــا واســتثماراتها
مســتعرضاً اســتثمارات الهيئــة ومشــاريعها فــي الــدول العربيــة عامــة وفــي الجمهوريــة الجزائريــة بصفــة خاصــة .موضحــاً
مــن خاللــه القطاعــات التــي تعمــل فيهــا الهيئــة ،واســتراتيجيتها للفتــرة  2022 - 2020وفقــاً للمنــاخ االســتثماري والفــرص
االســتثمارية الواعــدة فــي المنطقــة العربيــة،
مــن جانبهــم تقــدم معالــي الــوزراء إلــى ســعادة رئيــس الهيئــة والوفــد بالشــكر والتقديــر علــى هــذه الزيــارة ووعــدوا بالتعــاون
الكامــل وتقديــم الدعــم الــازم لتذليــل التحديــات التــي يمكــن أن تواجــه الهيئــة فــي مشــاريعها القادمــة فــي الجمهوريــة
الجزائريــة فــي مجــاالت الفالحــة والصيــد البحــري واالســتثمارات المرتبطــة بــه حيــث تشــتهر الجزائــر بوجــود أنــواع كثيــرة مــن
األســماك الصالحــة لالســتهالك البشــري وتنتــج الجزائــر ســنوياً نحــو  100ألــف طــن مــن الصيــد التقليــدي ،وتســتهدف الجزائــر
إطــاق  200مشــروع اســتثماري مخصصــة الســتزراع األســماك حتــى العــام  2024بهــدف الوصــول إلــى إنتــاج حوالــي 40
ألــف طــن.
كذلــك تمــت زيــارة مقــر الغرفــة الجزائريــة للتجــارة والصناعــة فــي الجمهوريــة الجزائريــة وتــم االتفــاق مــع مديــر عــام الغرفــة
علــى أن يتــم اإلعــداد إلــى لقــاء اســتثماري يجمــع بيــن الهيئــة والمســتثمرين الجزائرييــن لطــرح األفــكار والمشــاريع الواعــدة
فــي مجــال الزراعــة والتصنيــع الزراعــي ،كمــا تمــت زيــارة مقــر الغرفــة الوطنيــة للفالحــة فــي العاصمــة الجزائــر ولقــاء ســعادة
 /محمــد يزيــد حمبلــي  /رئيــس الغرفــة ،الــذي رحــب بالزيــارة ووعــد بــأن يتــم التعــاون مــع الهيئــة وتزويدهــا بمجموعــة مــن
األفــكار والمشــاريع الواعــدة فــي المجــال الزراعــي وبرامــج صغــار المزارعيــن والمربييــن فــي البــاد.
الجديــر بالذكــر أن الهيئــة العربيــة تــدرس فــي الجمهوريــة الجزائريــة المســاهمة فــي مشــروع زراعــي بنســبة  %40مــن رأس
المــال لشــركة الســنابل العربيــة وهــو مشــروع قيــد التأســيس والتنفيــذ يهــدف إلــى إنتــاج المحاصيــل االســتراتيجية كالحبــوب
واألعــاف والزيتــون فــي مســاحة تبلــغ نحــو  5,015هكتــار فــي واليــة تيــارت .وقــدرت التكاليــف االســتثمارية للمشــروع
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وفــق الدراســة األوليــة نحــو  3,6مليــار دينــار جزائــري ( 24,6مليــون دوالر) وخــال الزيــارة تــم االطــاع علــى تجربــة زراعــة
محصــول القمــح والشــعير وأشــجار الزيتــون التــي تغــرس ألول مــرة فــي أرض المشــروع فــي واليــة تيــارت .كمــا توجــد لــدى
الهيئــة العربيــة عــدد مــن المشــاريع والفــرص االســتثمارية تحــت الدراســة منهــا مشــروع توســعة شــركة أعــاف ومشــروع
زراعــي إلنتــاج الزيتــون واألعــاف ومشــروع انتــاج الزيتــون ومشــروع المجمــع الزراعــي المتكامــل ومشــروع إنتــاج الحبــوب
ومشــروع األســماك ومشــروع جــدات الدواجــن.
وخــال مشــاركته فــي فعاليــات ملتقــى إفريقيــا لالســتثمار والتجــارة الــذي اســتضافته العاصمــة الجزائريــة ،دعــا ســعادة
األســتاذ /محمــد بــن عبيــد المزروعــي  /رئيــس الهيئــة العربيــة ،إلــى تعزيــز بحــث فــرص االســتثمار بيــن الــدول العربيــة
واإلفريقيــة فــي كافــة المجــاالت خاصــة فــي قطاعــي الزراعــة والتجــارة لزيــادة حجــم االســتثمار .وأوضــح أن الهيئــة تعمــل
علــى زيــادة االســتثمارات الزراعيــة بمــا يمكــن مــن التوظيــف األمثــل للمــوارد الزراعيــة والماليــة والكفــاءات العلميــة
واســتغاللها بمــا يعــود بالنفــع علــى الشــعوب العربيــة واإلفريقيــة .ودعــا كافــة المســتثمرين ومؤسســات التنميــة
والتمويــل اإلفريقيــة والعربيــة والدوليــة للتباحــث حــول الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي كافــة المجــاالت التــي تخــدم
القطــاع الزراعــي وتعــزز مــن التبــادل التجــاري بيــن الــدول العربيــة واإلفريقيــة .مشــيراً إلــى أن للجزائــر دوراً أساســياً فــي
نشــاط الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي ومــا تحقــق مــن إنجــازات وذلــك مــن خــال عضويتهــا فــي مجلــس

المســاهمين وممثلهــا بمجلــس اإلدارة .وأشــاد المزروعــي باإلمكانيــات التــي
تزخــر بهــا الجزائــر باعتبارهــا أكبــر بلــد أفريقــي مــن حيــث المســاحة مــع توفــر أكبــر
مخــزون فــي العالــم مــن الميــاه الجوفيــة وموقعهــا الجغرافــي االســتراتيجي
حيــث تنــوع المنــاخ والمحاصيــل الزراعيــة باإلضافــة إلــى االهتمــام الكبيــر الــذي
توليــه الحكومــة للزراعــة باعتبــاره قطاعــاً اســتراتيجياً.
وقــد شــهد المؤتمــر مشــاركة منظمــات أربــاب عمــل جزائريــة وإفريقيــة وعربيــة
وممثليــن عــن مختلــف القطاعــات الوزاريــة وغــرف التجــارة والصناعــة الجزائريــة
واإلفريقيــة والعربيــة ومتعامليــن اقتصادييــن وخبــراء فــي مجــال االقتصــاد
والماليــة وكــذا ممثليــن عــن منظمات جهوية وبنوك ومؤسســات مالية وطنية
وإقليميــة وعــدد مــن الســفراء والبرلمانييــن.

زيارة معالي السيد  /عبد الرحمان راوية  -وزير المالية

زيارة معالي البروفيسور  /هشام سفيان صلواتشي  -وزير الصيد البحري

زيارة معالي السيد /محمد عبد الحفيظ هني  -وزير الفالحة
والتنمية الريفية وااللتقاء

زيارة معالي د .عبد العزيز خلف  -مدير ديوان رئيس الجمهورية

زيارة معالي السيد /محمد عبد الحفيظ هني  -وزير الفالحة والتنمية الريفية
وااللتقاء

زيارة نائب رئيس مجلس االدارة والمدير العام للغرفة

زيارة معالي السيد  /عبد الرحمان راوية  -وزير المالية

زيارة أرض مشروع السنابل العربية
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لقاء السيد /سعيد بومازة  -الممثل المقيم لـمؤسسة التمويل الدولية IFC

لقاء السيدة  /سعيدة نغزة  -رئيس الكونفدرالية لمؤسسات العمل الجزائرية
ونائبها رجل األعمال /محمد بالحاج وعدد من رجال األعمال

سلطنة ُعمان مناخ استثماري جاذب ومشاريع رائدة
للهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي
فــي إطــار ســعي الهيئــة العربيــة لزيــادة وتطويــر اســتثماراتها الزراعيــة فــي الوطــن العربي وللتعرف على الفرص االســتثمارية
الزراعيــة ،وللتعريــف بمشــاريع الهيئــة العربيــة ولبحــث مجــاالت التعــاون المســتقبلية فــي المشــاريع التــي تخــدم المصالــح
المشــتركة ،قــام ســعادة األســتاذ  /محمــد بــن عبيــد المزروعــي  /رئيــس الهيئــة العربيــة والوفــد المرافــق لــه بعــدد مــن
الزيــارات واللقــاءات الرســمية مــع المســئولين فــي الحكومــة والمســتثمرين وشــركات الهيئــة بســلطنة عمــان خــال الفتــرة
مــن  5إلــى  8يونيــو .2022

الجديــر بالذكــر أن الهيئــة العربيــة بســلطنة عمــان تســاهم إلــى جانــب مشــروع الشــركة الوطنيــة للقاحــات البيطريــة بعــدد
مــن الشــركات والمشــاريع القائمــة ومشــاريع قيــد التنفيــذ والتأســيس منهــا الشــركة العمانيــة األوروبيــة للصناعــات
الغذائيــة بــرأس مــال بقيمــة  2مليــون ريــال عمانــي حيــث نســبة مســاهمة الهيئة تبلغ  ،%17.19وشــركة أصول للدواجن
بــرأس مــال بقيمــة  28.86مليــون ريــال عمانــي بنســبة مســاهمة مــن الهيئــة تبلــغ  ،%20.58وشــركة البشــائر للحــوم
بــرأس مــال بقيمــة  24.5مليــون ريــال عمانــي ونســبة مســاهمة مــن الهيئــة تبلــغ  .%20باإلضافــة إلــى مشــروع شــركة
المــروج لأللبــان التــي تســاهم فيــه الهيئــة بنســبة  %20مــن رأس مــال يبلــغ  10مليــون ريــال عمانــي والــذي يهــدف إلــى
إقامــة نقــاط لجمــع حليــب األبقــار واألبــل مــن المربيــن وتصنيعهــا وتســويقها وكذلــك تصنيــع عصائــر الفواكــه ،وإقامــة
مراكــز لتبريــد الحليــب إلنتــاج الحليــب الخــام ومشــتقاته للمســاهمة فــي تلبيــة االحتياجــات المحليــة ،وبطاقــة حليــب
أبقــار  53ألــف لتر/يــوم وحليــب إبــل بطاقــة  12ألــف لتر/يــوم ،وطاقــة إنتــاج المصنــع  120ألــف لتر/يــوم ( 90ألــف لتــر
حليــب مبســتر  30 +ألــف لتــر حليــب معقــم أو عصائــر).

فــي مســتهل الزيــارة التقــى ســعادة األســتاذ /محمــد بــن عبيــد المزروعــي /رئيــس الهيئــة بمعالــي الدكتــور /ســعود بــن
حمــود الحبســي  /وزيــر الثــروة الزراعيــة والســمكية ومــوارد الميــاه ،وتــم خــال اللقــاء بحــث مجــاالت التعــاون المســتقبلية
بيــن الهيئــة العربيــة والــوزارة فــي مجــاالت الزراعــة والثــروة الســمكية ومــوارد الميــاه والمشــاريع التــي تخــدم المصالــح
المشــتركة إلقامــة المزيــد مــن المشــاريع والتوســع فــي االســتثمار الزراعــي بســلطنة عمــان بمــا يعــزز األمن الغذائــي العربي.
مــن جانبــه أشــاد ســعادة رئيــس الهيئــة العربيــة بالجهــود التــي تقــوم بهــا ســلطنة عمــان لدعــم وتطويــر القطــاع الزراعــي
والســمكي ومــا تقدمــه مــن اهتمــام بمختلــف مجــاالت االســتثمار الزراعــي ،وقــدم شــكره وتقديــره إلــى معالــي الوزيــر
إلتاحــة فرصــة اللقــاء.
كذلــك التقــى ســعادة رئيــس الهيئــة والوفــد المرافــق بمعالــي الدكتــور /ســلطان بــن ســالم الحبســي وزيــر الماليــة ،حيــث
تــم تقديــم نبــذة عــن نشــاط الهيئــة العربيــة وبرنامــج عملهــا وسياســتها االســتثمارية ،باإلضافــة إلــى المشــاريع التــي تســاهم
فيهــا الهيئــة وفــرص االســتثمار المتوفــرة لديهــا فــي الســلطنة.

زيارة سعادة األستاذ /ناصر الحارثي  -رئيس مجلس اإلدارة والمسؤولين في شركة تنمية أسماك ُعمان

كمــا التقــى وفــد الهيئــة العربيــة بــكل مــن ســعادة األســتاذ /محمــد ســهيل الشــنفري  /رئيــس مجلــس إدارة شــركة أصــول
للدواجــن ،وســعادة األســتاذ /ناصــر الحارثــي  /رئيــس مجلــس إدارة شــركة تنميــة أســماك ُعمــان ،باإلضافــة لزيــارة عــدداً مــن
شــركات الهيئــة والوقــوف ميدانيــاً علــى نشــاطات وأداء مشــاريع الشــركات فــي مختلــف محافظــات ســلطنة عمــان.
وشــارك وفــد الهيئــة العربيــة فــي حفــل مراســم توقيــع عقــد شــراكة ومذكرتــي تفاهــم بيــن شــركة الوطنيــة للقاحــات
البيطريــة ،إحــدى الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة بنســبة  % 50وبــرأس مــال يبلــغ  200ألــف ريــال عمانــي ،وشــركة
 TechInventionالهندية ،وشركة  ،Indian Immunological for Animal Vaccineوشركة Malaysian Vaccines
 ،and Pharmaceuticalsبغــرض التعــاون فــي مجالــي إنتــاج اللقاحــات البيطريــة والبيولوجيــا البيطريــة والبشــرية .وتهدف
التواقيــع إلــى المســاهمة فــي تلبيــة احتياجــات الــدول العربيــة مــن بعــض اللقاحــات الهامــة واألكثــر اســتخداماً مثــل لقاحــات
الحمــى القالعيــة فــي الماشــية وانفلونــزا الطيــور والنيوكاســل فــي الدواجــن وبعــض اللقاحــات األخــرى ،وفقــاً لمرحلتيــن،
األولــى مدتهــا خمســة أعــوام ويتــدرج فيهــا تعبئــة اللقاحــات البيطريــة إلنتــاج  114.5مليــون جرعــة مــن اللقاحــات المختلفة،
وفــي المرحلــة الثانيــة إنتــاج المــادة الفاعلــة إلنتــاج  144مليــون جرعــة بدايــة مــن الســنة الخامســة.
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لقاء معالي الدكتور /سلطان بن سالم الحبسي  -وزير المالية

لقاء معالي الدكتور /سعود بن حمود الحبسي  -وزير الثروة الزراعية
والسمكية وموارد المياه

توقيع عقد شراكة بين الشركة الوطنية للقاحات البيطرية إحدى شركات الهيئة بسلطنة ُعمان وشركة  TechInventionالهندية

توقيع مذكرتي تفاهم بين الشركة الوطنية للقاحات البيطرية إحدى شركات الهيئة بسلطنة ُعمان وشركتي Indian Immunological for Animal
 Vaccineوشركة  ،Malaysian Vaccines And Pharmaceuticalsللعمل في مجال البيولوجيا البيطرية والبشرية وإنتاج اللقاحات البيطرية

زيارة سعادة األستاذ /محمد سهيل الشنفري  -رئيس مجلس اإلدارة لشركة أصول

توقيع مذكرتي تفاهم بين الشركة الوطنية للقاحات البيطرية إحدى شركات الهيئة بسلطنة ُعمان وشركتي Indian Immunological for Animal
 Vaccineوشركة  ،Malaysian Vaccines And Pharmaceuticalsللعمل في مجال البيولوجيا البيطرية والبشرية وإنتاج اللقاحات البيطرية
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عين على شركات الهيئة ومشاريعها االستثمارية

شركة سكر كنانة

جمهورية السودان

المحدودة

جمهورية السودان

جمهورية السودان

الشركة العربية العراقية إلنتاج

شركة أصول للدواجن

شركة المرجى لتربية الماشية

سلطنة ُعمان

الجمهورية التونسية

األلبان
جمهورية العراق
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الشركة العربية السودانية للبذور

الشركة العربية لألدوية المحدودة

وتنمية الزراعة

شركة سكر كنانة

جمهورية السودان

• تأسســت الشــركة فــي عــام  1975تســاهم فيهــا الهيئــة
بنســبة  %5.59وحكومات الســودان والكويت والســعودية
بنســبة  % 10.97 ،% 30.64 ،% 35.33علــى التوالــي
باإلضافــة لمســاهمة مجموعــة بنــوك ومؤسســات ماليــة
بنســبة  % 17.47مــن رأســمال الشــركة.
• يقــع مشــروع الشــركة بالقــرب مــن مدينة ربــك على الضفة
الشــرقية مــن النيــل األبيــض ،وعلــى بعــد  250كلــم جنــوب
الخرطــوم ،ويمتلــك المشــروع مســاحة زراعيــة 168,000
فــدان تعــادل نحــو  71,000هكتــار لزراعــة قصــب الســكر.
• تهــدف الشــركة إلنتــاج وتســويق الســكر المكــرر ،وتقديــم
الخدمــات التقنيــة والهندســية ،واإلنتــاج الحيوانــي.
• يتكون مشــروع الشــركة من مزرعة القصب ،مصنع الســكر
بطاقة  400ألف طن/سنة ،مصنع إلنتاج األعالف بطاقة
 80ألــف طــن /ســنة ،مصنــع االيثانــول بطاقــة  65مليــون
لتر/ســنة ،وإنتــاج  115ميغــاواط كهربــاء /ســاعة ومشــروع
دواجــن  3ألــف طــن مــن لحــوم الدواجــن ،باإلضافــة مزرعــة
إنتاجيــة وغابــات.
• تفــوق الحصــة الســوقية للشــركة نســبة  %52مــن جملــة
اإلنتــاج المحلــى بجمهوريــة الســودان.
• فــي إطــار خطــة الشــركة للتوســع وتنويــع مصــادر الدخــل
قامــت الشــركة بتنفيــذ عــدد مــن المشــروعات الجديــدة
المصاحبــة لصناعــة الســكر بهــدف تنويــع منتجــات الشــركة
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وبغــرض التصديــر لبعــض منهــا:
 .1توســعة إنتــاج االيثانــول باســتخدام البطاطــا الحلــوة لســد
العجــز فــي منتــج المــوالص وذلــك إلنتــاج  65مليــون لتــر
إيثانــول ســنوياً .
 .2مشــروع إنتــاج الوقــود الحيــوي باســتخدام مخلفــات
االيثانــول لالســتفادة مــن الطاقــة المنتجــة والميــاه والرواســب
فــي األســمدة العضويــة والحفــاظ علــى بيئــة المشــروع.
 .3إنتــاج نحــو  200ألــف طــن مــن الســماد العضــوي ســنوياً
مــن خــال اســتخدام مخلفــات الصناعــة والزراعــة.
 .4إلــى جانــب توســعة اإلنتــاج الحيوانــي والزراعــي وتشــمل
توســعة إنتــاج الدجــاج الالحــم وبيــض المائــدة ،وتوســعة
مشــروع تســمين العجــول والتوســع فــي إنتــاج الفاكهــة.

الشركة العربية السودانية للبذور المحدودة
جمهورية السودان

• تــم تأســيس الشــركة العربيــة الســودانية للبــذور فــي
العــام  1997بــرأس مــال قــدره  12مليــون دوالر أمريكــي،
تســاهم فيــه كل مــن الهيئــة العربيــة  ،% 34.93حكومــة
جمهورية السودان  ،%51.55مؤسسات حكوميـ ــة وبنكية
.%13.52
• تمتلــك الشــركة ســت محطــات زراعيــة في مناطــق مختلفة
فــي جمهوريــة الســودان إلنتــاج تقــاوي أهــم المحاصيــل
االســتراتيجية فــي الســودان .كالــذرة الرفيعــة ،والفــول
الســوداني ،والقمــح ،وزهــرة الشــمس ،والسمســم والدخــن.
• تتبــع الشــركة أســلوب اإلنتــاج المباشــر فــي المســاحات
الخاصــة بهــا وأســلوب التعاقــدات مــع المزارعيــن الخــواص
لزراعــة التقــاوي تحــت اإلشــراف الفنــي للشــركة.
• تشــير البيانــات الماليــة إلــى أن الشــركة حافظــت علــى
تحقيقهــا أربــاح طيلــة الفتــرة مــن  2015إلــى عــام 2021
وقــد حققــت الشــركة صافــي أربــاح فــي العــام  2020بنحــو
 285مليــون جنيــه بزيــادة بنحــو  %247مــن العــام .2019
• أعــدت الشــركة خطــة اســتراتيجية تهــدف إلــى تطويــر
أدائهــا مــن خــال تأهيــل أصولهــا وإدخــال تقنيــات حديثــة
لعمليــات إنتــاج التقــاوي والتوجــه نحــو إنتــاج البــذور الهجينــة
والتوســع فــي مجــال التعاقــد مــع المزارعيــن وزيــادة الرقعــة
الجغرافيــة فــي توزيــع التقــاوي.
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الشركة العربية لألدوية المحدودة
جمهورية السودان

• تأسســت الشــركة فــي عــام  2007وبلــغ رأســمالها 51
مليون دوالر أمريكي ،تســاهم فيه كل من الشــركة العربية
للصناعــات الدوائيــة والمســتلزمات الطبي ــة (أكديمــا)
بنســبة  % 40والهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي
بنســبة  % 29.92والشــركة العربيــة للصناعــات (أيــك)
بنســبة  % 17.58ومصــرف التنميــة الصناعيــة بنســبة 7.17
 %والهيئــة العامــة لإلمــدادات البيطريــة بنســبة % 3.44
وحكومــة واليــة جنــوب دارفــور بنســبة .% 1.89
• يقــع مشــروع الشــركة فــي منطقــة ســوبا بواليــة الخرطــوم
علــى مســاحة  12,989متــر مربــع.
• تســتهدف الشــركة إنتــاج وتصنيــع وتســويق األدويــة
البشــرية والبيطريــة مــن خــال  3خطــوط إنتاجيــة:
 .1خــط قنينــة (حقــن)  900,000لتر/الســنة
 .2خــط الســائل الفمــوي  1,800,000لتر/الســنة
 .3خــط المســاحيق واألقــراص  180,000كيلوجــرام/
الســنة
• خــال عــام  2017تمــت إضافــة نشــاط تصنيــع األدويــة
البشــرية ألهــداف الشــركة.
• حصلــت الشــركة علــى موافقــة مــن وزارة التجــارة بغــرض
االســتيراد للتوســع فــي نشــاط الشــركة بإنتــاج وتوزيــع
األدويــة البشــرية والعمــل جــاري إلدخــال التجهيــزات
والمعــدات الخاصــة بتصنيــع األدويــة البشــرية بالمصنــع.
وجــاري تســجيل عــدد  7مســتحضرات لألدويــة البشــرية.
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• تعمــل الشــركة للحصــول علــى شــهادة مطابقــة مصنعهــا لمبــادئ
ممارســة التصنيــع الجيــد ،ومــن المتوقــع الحصــول علــى الشــهادة
الرســمية مــن الجهــات المختصــة فــي القريــب ،ممــا ســيدعم نشــاط
الشــركة ويمكنهــا مــن التصديــر لألســواق المجــاورة.
• بــدأت الشــركة نشــاطها التجــاري فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2019
وقــد تــم إكمــال إعــداد  % 95مــن ملفــات األدويــة المســتهدف
تصنيعهــا ،كمــا تــم عقــد اتفــاق للتصنيــع التعاقــدي بيــن الشــركة
وشــركة أكديمــا لعــدد  11منتــج وشــراء  6ملفــات فنيــة لمنتجــات
أخــرى .وقــد تمكنــت الشــركة مــن تســجيل الدفعــة األولــى مــن
أصنــاف االدويــة البيطريــة عــدد  8مســتحضرات وفــى انتظــار تســجيل
 4مســتحضرات أخــرى.

الشركة العربية العراقية إلنتاج األلبان
جمهورية العراق

• تــم تأســيس الشــركة فــي عــام  ،1986يبلــغ رأســمال
الشــركة نحــو  11.4مليــون دينــار عراقــي (يعــادل نحــو 7.7
مليــون دوالر أمريكــي) تســاهم فيــه كل مــن الهيئــة العربيــة
لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــى وحكومــة جمهوريــة العــراق
بنســبة  % 50لــكل منهــم.
• يقــع مشــروع الشــركة علــى بعــد  75كلــم جنــوب شــرق
بغــداد بمســاحة  2250هكتــار فــي منطقــة كصيبــة قضــاء
الصويــرة،
• يتمثــل نشــاط الشــركة فــي تربيــة األبقــار وإنتــاج الحليــب
وتصنيعــه وإنتــاج المحاصيــل الحقليــة االســتراتيجية،
وتهــدف الشــركة لمقابلــة الطلــب المحلــي علــى الحليــب
ومنتجاتــه والمســاهمة فــي توفيــر األمــن الغذائــي الوطنــي
والعر بــي.
• تتمثــل طاقــات الشــركة فــي تربيــة  2ألــف رأس مــن أبقــار
الفريزيــان وإنتــاج الحليــب ومشــتقاته بطاقــة  50طــن/
يــوم ،وإنتــاج المحاصيــل االســتراتيجية فــي مســاحة 2,250
هكتــار.
• تمتلــك الشــركة خبــرة طويلــة فــي مجــال تربية األبقار وإنتاج
الحليــب وتصنيعــه والســمعة الكبيــرة لمنتجــات الشــركة
وتوفــر األســواق المحليــة لمنتجــات األلبــان ،باإلضافــة إلــى
الدعــم الحكومــي للمنتجــات الزراعيــة ولجميــع مدخــات
اإلنتــاج بالعــراق.
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شركة أصول للدواجن
سلطنة ُعمان

• تأسســت الشــركة فــي العــام  2016فــي ســلطنة ُعمــان،
واليــة هيمــا منطقــة الغافيتيــن ،بــرأس مــال يبلــغ 28.86
مليــون ريــال عمانــي ،تســاهم فيــه كل مــن الهيئــة العربيــة
لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي بنســبة  % 20.58ومؤسســة
الخليــج لالســتثمار بنســبة  %26.68وشــركة الصفــا لألغذيــة
بنســبة  %23.46وشــركة النمــاء للدواجــن بنســبة %14.35
وشــركة أطيــاب لالســتثمار بنســبة  %9.93باإلضافــة إلــى
صنــدوق تقاعــد جهــاز األمــن الداخلــي بنســبة .%05.00
• تهــدف الشــركة إلــى إنتــاج  150مليــون بيضــة مخصبــة فــي
العــام ،لســد احتياجــات المســاهمين فــي المشــروع بصــورة
أساســية وتغطيــة جــزء مــن العجــز فــي الســوق الخليجــي.
• تعتبــر شــركة أصــول للدواجــن مــن المشــاريع الكبيــرة علــى
مســتوى الشــرق األوســط ،وتختــص بتربيــة أمهــات الدواجن
وإنتــاج البيــض المخصــب.
• تتكــون الشــركة مــن  12مزرعــة تربيــة تحتــوي كل مزرعــة
علــى  12حظيــرة بإجمالــي  144حظيــرة إلنتــاج  150مليــون
بيضــة مخصبــة باإلضافــة إلــى مصنــع أعــاف بطاقــة 20
طــن  /الســاعة ومجــزر آلــي صغيــر بطاقــة  180ألــف طائــر/
الشــهر ملحــق بــه وحــدة لمعالجــة المخلفــات.
• تــم وبحمــد اللــه البــدء فــي التشــغيل التجــاري لمشــروع
الشــركة فــي يوليــو  2021وتبلــغ الحصــة الســوقية
المتوقعــة للشــركة نحــو  % 8.5مــن إجمالــي الطلــب فــي
أســواق الســلطنة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي.
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شركة المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة
الجمهورية التونسية

• تأسســت الشــركة فــي العــام  1982ويبلــغ رأس المــال
المدفــوع نحــو  10.5مليــون دينــار تونســي تعــادل نحــو
( 4.33مليون دوالر) تســاهم فيه الهيئة العربية لالســتثمار
واإلنمــاء الزراعــي بنســبة  % 63.33ومجموعــة ستوســيد
بنــك بنحــو  % 30وعــدد مــن المســاهمين األخريــن بنحــو
 % 6.67وتهــدف الشــركة للمســاهمة فــي إنتــاج الحليــب
كســلعة أساســية وإنتــاج المحاصيــل العلفيــة والقمــح.
• تبلــغ الطاقــات اإلنتاجيــة للشــركة حوالــي  12مليــون لتــر
حليــب فــي العــام.
• حققــت الشــركة أربــاح خــال الفتــرة  2021-2016ووزعــت
منهــا علــى المســاهمين.
• تســتهدف الشــركة مواصلــة تأهيــل مكونــات الشــركة
بعــد أن تــم تنفيــذ المرحلــة األولــى ،وإتمــام تنفيــذ برنامــج
اســتثمار المرحلــة الثانيــة واســتكمال تحويــل األبقــار مــن
المحطــة األولــى (المرجــى )1إلــى محطــة األبقــار الثانيــة
(المرجــى .)3
• تســتهدف الشــركة أيضــاً تحســين إنتــاج الحبــوب كمــاً ونوعــاً
وذلــك بتوفيــر وســائل اإلنتــاج الزراعيــة وميكنــة حديثــة مــع
تطبيــق الحــزم الفنيــة المطلوبــة.

النشرة اإلخبارية 19

تحليل محفظة مساهمات الهيئة في رؤوس أموال الشركات وتقديم الدعم الفني
والمالي للشركات التي تساهم فيها الهيئة:

درجت إدارة الهيئة على تحليل محفظة استثماراتها بالدول األعضاء لالستفادة من مؤشرات أداء المحفظة
والعمــل علــى تعظيــم مــوارد الهيئــة فــي اختيــار المشــروعات المســتقبلية التــي ســوف تســاهم فيهــا ،وتقديــم
الدعــم الفنــي والمالــي لشــركات الهيئــة القائمــة بغــرض مســاعدتها علــى تحســين األداء اإلنتاجــي والمالــي،
وعلــى النحــو التالــي:

ثانيــاً  :تقديــم قــروض تشــغيلية لعــدد مــن الشــركات مثــل الشــركة العربيــة لمصائــد األســماك بالمملكــة العربية
الســعودية والشــركة العربيــة الســودانية للزراعــة بالنيــل األزرق – أقــدي ،الشــركة العربيــة الســودانية للزيــوت
النباتيــة ،والشــركة العربيــة الســودانية للبــذور وشــركة ضيعــة يوســف إلــى جانــب تقديــم المشــورة والدعــم
الفنــي لهــا.

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

ثالثــاً  :فــي إطــار االســتفادة مــن الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي الشــركات التــي تســاهم فيهــا الهيئــة والتــي
تتميــز بجــدوى ماليــة عاليــة ،فقــد وافــق مجلــس إدارة الهيئــة علــى اآلتــي:
 .1شــراء  %50مــن أســهم شــركة النمــاء المســاهمة فــي شــركة أصــول للدواجــن بقيمــة  2.11مليــون دوالر
ـدال عــن .%17.76
لتصبــح حصــة الهيئــة  %20.58بـ ً
 .2الموافقة على شــراء أســهم بعض المســاهمين في الشــركة العربية لحفظ وتصنيع الحاصالت الزراعية
الراغبيــن في بيع أســهمهم.

 .1الشــركة العربيــة لألدويــة المحــدودة :تــم زيــادة رأس مــال الشــركة بمبلــغ  5مليــون دوالر واكتتبــت
الهيئــة فــي الزيــادة فــي رأس المــال حســب نســبة مســاهمتها الحاليــة والبالغــة .% 29.92
 .2الشــركة العربيــة الســودانية للزيــوت النباتيــة :تــم زيــادة رأس مــال الشــركة بمبلــغ  6مليــون دوالر لتمويــل
خطــة التوســعة ،واكتتــاب الهيئــة بنســبة مســاهمتها فــي زيــادة رأس المــال بنحــو  5.3مليــون دوالر أمريكــي.
 .3الشــركة العربيــة القطريــة لإلنتــاج الزراعــي :وافــق مجلــس إدارة الهيئــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة
بمبلــغ  10مليــون ريــال قطــري واكتتــاب الهيئــة فــي مبلــغ الزيــادة بنســبة حصتهــا فــي رأس مــال الشــركة
البالغــة  %50بمبلــغ  5مليــون ريــال قطــري تعــادل نحــو  1.38مليــون دوالر أمريكــي ،وذلــك لدعــم الخطــة
الخمســية للشــركة لألعــوام  2026-2022لتطويــر وزارعــة  4هكتــار بيــوت محميــة والتــي أظهــرت مؤشــرات
ماليــة جيــدة.
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البرامج البحثية واإلنمائية
برامج تمويل صغار المزارعين والمنتجين:
فــي إطــار تنفيــذ برامــج تمويــل صغــار المزارعيــن والمنتجيــن ،تــم زراعــة مســاحة  7,000فــدان فــي واليــة الجزيــرة بمشــروع الجزيرة ،وأقســام
غــرب المناقــل ،ووســط الجزيــرة بمحصــول القمــح للموســم الشــتوي  2022 - 2021بإجمالــي مبلــغ تمويــل  910مليــار جنيــه ســوداني.
وقــد تمــت عمليــة الحصــاد فــي موعــده المحــدد بمتوســط إنتاجيــة  12جــوال للفــدان ،واســتفاد مــن البرنامــج عــدد  2,444مــزارع يمثلــون
عــدد  14,664مــن المســتفيدين .وقــد تــم تنظيــم زيــارة ميدانيــة بفريــق مشــترك مــن الهيئــة العربيــة وبنــك المــال المتحــد (المســاهم فــي
محفظــة تمويــل الموســم الزراعــي للعــام  )2022/2021إلــى منطقــة المناقــل ،وذلــك بهــدف االجتمــاع مــع رؤســاء تجمعــات المزارعيــن
بمنطقــة غــرب المناقــل للوقــوف علــى اإلنتاجيــة ومعاينــة المحصــول والمســاهمة فــي حــل العقبــات والتحديــات التــي تواجــه المزارعيــن،
والمتمثلــة فــي حفــظ المحصــول خوفــاً مــن األمطــار ،وذلــك لحيــن اســتالم البنــك الزراعــي لكامــل المحصــول .وقــد تــم االتفــاق مــع مخــازن
ود مدنــي بمنطقــة المناقــل علــى تخزيــن المحصــول وحراســته والتأميــن عليــه.
البرامج البحثية التطبيقية:
فــي مجــال البرامــج البحثيــة التطبيقيــة قامــت الهيئــة العربيــة بتنفيــذ تجربتيــن بحثيتيــن فــي محطــة أبحــاث الباقيــر لزراعــة محاصيــل الخضــر
(الطماطــم ،باذنجــان ،شــمام) فــي مســاحة  0.5فــدان ،ومحاصيــل الحقــل (الــذرة الشــامية) فــي مســاحة  0.5فــدان ،وذلــك خــال الموســم
الشــتوي  .2022-2021وقــد تمــت التجربتيــن فــي إطــار التعــاون مــع شــركة تــاال الزراعيــة بموجــب مذكــرة التفاهــم الموقعــة مــع الهيئــة،
حيــث قامــت الشــركة بتوفيــر التقــاوي المطلوبــة للمســاحات المخططــة ،باإلضافــة إلــى تقديــم الدعــم الفنــي مــن توجيــه وإرشــاد إلنجــاح
التجارب.
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الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي شريك
االستثمار الزراعي العربي في معرض الشرق
األوسط للدواجن في المملكة العربية السعودية
يعتبــر قطــاع الدواجــن مــن أهــم القطاعــات التــي تســهم فــي تعزيــز األمــن الغذائــي فــي الــدول العربيــة ،ويبلــغ إنتــاج تلــك
الــدول مــن الدواجــن حتــى عــام  2019نحــو  4.9مليــون طــن ســنوياً  ،بينمــا يبلــغ الــواردات مــن الدواجــن نحــو  2.6مليــون
طــن ســنوياً.
وللهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي بــاع كبيــر وخبــرة طويلــة وناجحــة فــي مجــال إنتــاج الدواجــن ،حيــث تســاهم فــي
عــدد مــن الشــركات والمشــاريع القائمــة وتحــت التأســيس والتنفيــذ فــي مجــال الدواجــن وبتكلفــة اســتثمارية تقــدر بنحــو
 427.5مليــون دوالر أمريكــي ،تمثــل االســتثمار فــي كل مــن شــركة أصــول للدواجــن فــي ســلطنة ُعمــان ،وشــركة اإلمــارات
الوطنيــة لألغذيــة ب ــدولة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والشــركة التعاونيــة العربيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية ،وشــركة
إنتــاج وتصنيــع الدجــاج العربــي ب ــجمهورية الســودان ،ومشــروع إنتــاج لحــوم الدواجــن فــي دولــة الكويــت ،ومشــروع الشــركة
العربيــة الموريتانيــة للدواجــن ،باإلضافــة إلــى مشــروع إنتــاج الدجــاج الالحــم ب ــمملكة البحريــن.
وألهميــة قطــاع الدواجــن شــاركت الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي فــي فعاليــة النســخة األولــى مــن معــرض
الشــرق األوســط للدواجن كشــريك االســتثمار الزراعي العربي ،خالل الفترة  16 – 14مارس  2022في الرياض – المملكة
العربيــة الســعودية وتحــت رعايــة معالــي المهنــدس  /عبــد الرحمــن الفضلــي  -وزيــر البيئــة والميــاه والزراعــة.
وقــد بــرزت مشــاركة الهيئــة فــي المعــرض مــن خــال جنــاح ضــم عدد من شــركاتها المتمثلة في شــركة إنتــاج وتصنيع الدجاج
العربــي وهــي كبــرى شــركات الهيئــة العربيــة بجمهوريــة الســودان ،والتــي تهــدف إلــى المســاهمة فــي تلبيــة االحتياجــات
المحليــة وإمكانيــة التصديــر للحــوم الدواجــن وبيــض المائــدة واألعــاف والكتاكيــت مــن عمــر يــوم .كمــا ضــم جنــاح الهيئــة
شــركة اإلمــارات الوطنيــة لألغذيــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتــي تعمــل فــي مجــال إنتــاج وتصنيــع لحــوم الدواجــن
والتــي تطبــق أعلــى معاييــر الجــودة والســامة العالميــة ،حيــث تنتــج دجــاج كامــل وطــازج ومنتجــات الدجــاج المقطعــة
ومنتجــات الدجــاج المبــردة والمجمــدة .كمــا نظمــت الهيئــة العربيــة علــى هامــش المعــرض نــدوة بعنــوان «اســتثمارات
الهيئــةالعربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي ودورهــا فــي تعزيــز األمــن الغذائــي العربــي».
وقــد تمكــن المعــرض مــن تســليط الضــوء علــى أمــن واســتدامة قطــاع الدواجــن ومناقشــة أحــدث التوجهــات العالميــة
ومــا يترتــب عليهــا مــن تحديــات تواجــه الصناعــة وطــرح الحلــول واالبتــكارات وبيــان مــا تبذلــه المملكــة مــن جهــود فــي هــذا
المجــال ،باإلضافــة إلــى إبــراز الجهــود المبذولــة مــن قبــل القطاعيــن العــام والخــاص فــي توســعة عمليــات االســتثمار لزيــادة
ـوال لالكتفــاء الذاتــي وزيــادة حجــم االقتصــاد الكلــي وجــذب
اإلنتــاج المحلــي بالربــط بيــن الشــركات المحليــة والعالميــة وصـ ً
المســتثمرين للمملكــة وخلــق فــرص وظيفيــة متنوعــة وتحقيــق التنميــة الريفيــة.
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تحتفل الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي
بموظفيها المتميزين للعام 2021
اســتمراراً لجهودهــا فــي تشــجيع العامليــن وتحفيزهــم للمنافســة علــى تطويــر األداء وللعــام الســابع علــى التوالــي،
أقامــت الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي الحفــل الســنوي للتميــز الوظيفــي لمنتســبيها لعــام  2021وذلــك
احتفــاء وتكريمــاً للمتميزيــن مــن مختلــف الفئــات الوظيفيــة بالهيئــة.
وحرصــاً علــى االلتــزام باإلجــراءات وتدابيــر الصحــة والســامة المتبعــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا ،نظمــت الهيئــة
العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي حفــل التميــز الوظيفــي الســابع لمنســبيها بالمقــر الرئيســي للهيئــة بالخرطــوم
والمكتــب اإلقليمــي بدبــي افتراضيــاً وذلــك يــوم  16فبرايــر .2022
خــال الحفــل قــدم ســعادة األســتاذ /محمــد بــن عبيــد المزروعــي  /رئيــس الهيئــة العربيــة كلمــة مرحبــاً بالحضــور مــن
الموظفيــن شــاكراً لهــم علــى تلبيــة الدعــوة ،مهنئــاً الموظفيــن الذيــن تــم تكريمهــم مــن اإلدارات والوحــدات التنظيميــة
فــي الهيئــة الهيئــة ،ومشــيداً باســتمرارية االحتفاليــة فــي عامهــا الســابع لنشــر ثقافــة اإلبــداع والتميــز وتطبيقهــا عمليــاً
لتنميــة روح التنافســية والريــادة ،ومتمنيــاً أن يأتــي العــام القــادم ليشــهد مزيــداً مــن النجاحــات والمبــادرات الخالقــة
التــي تصــب فــي صالــح االرتقــاء بالهيئــة والعامليــن بهــا ،وفــي ختــام كلمتــه هنــأ ســعادته جميــع موظفــي الهيئــة.
واســتمراراً للمبــادرة الكريمــة مــن ســعادة رئيــس الهيئــة بتكريــم أحد العلمــاء اللذين عملوا بالهيئة العربية في الســنوات
الســابقة ،تــم تكريــم البروفيســور أحمــد علــى قنيــف  /العالــم والخبيــر فــي مجــال إنتــاج المحاصيــل والــذي عــرف عنــه
مشــاركته فــي صياغــة اســتراتيجيات االســتثمار الزراعــي و تقييــم عــدد مــن دراســات الجــدوى فــي مجــال االســتثمارات
الزراعيــة ،كمــا شــارك فــي مراقبــة شــركات الهيئــة بهــدف تحســين أدائهــا ومثــل الهيئــة العربيــة في عدد مــن المؤتمرات
واالجتماعــات اإلقليميــة والدوليــة فيمــا يتعلــق باالســتثمار والتنميــة الزراعيــة ،كذلــك عمــل كعضــو اللجنــة االستشــارية
لقســم البحــوث التطبيقيــة بالهيئــة وعضــو هيئــة تحريــر مجلــة االســتثمار الزراعــي.
وقـــد نال قســم االســتثمارات المالية جائـــزة اإلدارة المتميـــزة للعـــام علـــى مســـتوى اإلدارات والوحدات بالهيئـــة وتـــم
تكريـم مديـر اإلدارة المتميـز ،وكذلـك تـم تكريـم الموظفيـن المتميزيـن على مسـتوى األجهـزة والموظـف المتميـز مـن
كل إدارة مـن إدارات الهيئـة.
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