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 - ة:المقدم
( 7م وتتضمن المادة ) 1991تأسس االتحاد التعاوني الزراعي في أغسطس 

في نظامه الداخلي ان االتحاد يهدد  للدا المسدا مي فدي عمللدي التوملدي ورفد  

مسدتى  االتتادداد الددىموي ومسداعدة ال معلددان التعاونلددي فدي تح لدد  ا دافدده 

ومسداعدة  والتوسل  فلما بلوها من جهدي وال هدان المصتادي مدن جهدي اخد  

ال معلددددان علددددا الوهددددىت بأع ائهددددا وتوظددددلد ردددد ىنها الماللددددي وا داريددددي 

والمشددار ي فددي شددل مشددا ل ال معلددان وتددتللل الاددعىبان التددي تىاجههددا  

والعمددل علددا تطددىي  الح  ددي التعاونلددي الزراعلددي وتشدد ل  لتامددي ال معلددان 

 وتفعلل دور ا في التوملي.

ور الح  دددي التعاونلدددي وتطدددىي  وبهدددد  ت ددداوو ال  دددىد ال دددائد و تفعلدددل د

لسهاماتها في التوملدي ل ددندا وتعزيدز الشد ا ي العمللدي بدلن ا تحداد التعداوني 

الزراعددي والم تمعددان والهل ددان الحوىملددي وال هددان الخدد    ان الاددلي 

بالتوملي صدرن تىجلهان ال لادة السلاسلي وعطفاً علا خطاب موتب رئاسدي 

م بشدددأن تشدددولل ل ودددي 17/4/2021يخ وتدددار 1ح//7. 14ال مهىريدددي رتدددد 

لتسدددلل  أعمددداا االتحددداد  التعددداوني الزراعدددي  صددددر تددد ار ووارة الشددد ىن 

مددددايى 29االجتماعلددددي والعمددددل بتسددددملي أعضددددات ل وددددي التسددددلل  بتدددداريخ  

مىشددددد ال ددد ار المهدددام ال ئلسدددلي المزمددد  توفلدددت ا مدددن ت دددل الل ودددي  2021

ل ولددي المسسسددلي لدتحدداد وتىجهددان العمددل المسددت  لي وصددىالً الددي تاددحل  ا

 ومعال ي تضايا العمل التعاوني الزراعي علا مستى  الم  ز والمحافظان.
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ة من يونيو  تقرير نشاط لجنة تسيير اعمال االتحاد خالل الفير
 م2022الى مايو م 2021

االختصاصاا  تققاا   تشاييلاا تتزيعا عملت لجنه تسيير اعمال االتحاا  منا  

االتفاااال علياااه قاااج محعااار االلتماااام اقتل للجناااة المن قاااد قاااج  اااار  لماااا تااا 

م بحعزر مدعر الجم يا  تاالتحاا ا  بازيارا الشا تال االلتماعياة 2021عزنيز

المشااارع   -اال اري تالمااالج  -تال مااف قااج  رباا  مجاااال   اااااية   التن يمااج 

تنج التخطااايا تالشااا تال الفنياااة ا لتسااايير اعماااال االتحاااا  الت اااا -تالخااادما  

الزراعج  تبما عمينه من تنفي  ماامه تتحقيق  هداقه تاعادا  مقترااا  تطازعر 

آليا  ال مف الت اتنج، تذلك من خالل المتاب ة المبا ارا تالتنسايق ما  الجااا  

ذا  ال القة خاصاة  ما  تيارتاج الشا تال االلتماعياة تال ماف تالزراعاة تالاري 

ياااال التنمزعااة تعقااد اللقااا ا  تاللجنااة الزراعيااة تالسااميية ال ليااا تم اسااة بن

المبا اارا الاان لاناال ال مااف الااداتل تالمتزاصااف  الاا ي لاا  عقتصاار علاان الاادتام 

الرامج قحسل بف الحار  قاج قتارا  انت اام ال ماف علان الحعازر قاج الفتارا 

المساااةية تتنفياا  ال دعااد ماان الزعااارا  الميدانيااة لمتاب ااة القعاااعا الت اتنيااة قااج 

 ترعاة تاااتاناةية لارال خاللااا  التماعاا  ب قاد جنةالمحاق ا  ، كما قامت الل

الزقزف  مام قعاعا تمشيال  عدعدا مت لقة بزض ية ال مف الت اتنج تمتطلباا  

 تطزعره.



 

 :م كما يلي2022حتى مايو  2021التي قامت بها اللجنة خالل فترة من يونيو القضايا األنشطة و ويمكن إبراز أهم 
 التدخالت نتائج التقييم إلجراءات المنفذها األنشطة / المشاريع المحور م

 :الجانب التشريعي والقانوني 1

متابعةةةةةةة الةةةةةةدار ال ئحةةةةةةة  -  

( 39) التنفيذية للقانون رقةم

بشةةةةةةةةةةة ن م 1998 لسةةةةةةةةةةةنة

 الجمعيات واالتحادات.

مراجعةةةةةة وتحةةةةةدي  الن ةةةةةام  -

 الداخلي واللوائح ل تحاد

إعةةةةداد دراسةةةةة قانونيةةةةة لةةةةبع  مشةةةةاريع  -

 االتحاد.

مشروع لتعديل الن ام الداخلي  اعداد مقترح -

ل تحاد وال ئحة المالية واللوائح التن يمية 

النموذجيةةة للجمعيةةات و دلةةة العمةةل الماليةةة 

 واإلدارية.

عةةدم وجةةود  ةةادر مقيةةل للقيةةام ب عمةةال  -

 دائرة الشقون القانونية.

عةةةةدم وجةةةةود  رشةةةةيح لق ةةةةايا االتحةةةةاد  -

 ومشاريعه.

 ةةان عمةةل الةةدائرة موقةةح علةة  اسةةتئجار  -

ميين من خارج االتحاد لدراسة بعة  محا

 المشاريع لفترة قليرة ثم المغادرة.

تقادم اللوائح واألن مةة الماليةة واإلداريةة  -

وغياب ادلة ونمةاذج للشةروط والمرجعيةة 

لتنفيةةةةذ الموةةةةام و ةةةةذا  ةةةةعح المتابعةةةةة 

القانونيةةةةةة لمتابعةةةةةة  لةةةةةول وممتل ةةةةةات 

 االتحاد.

تةةم ت ليةةح قةةائم يااعمةةال للةةدائرة  -

 القانونية.

تةةم ت ليةةح  ريةةد إلعةةداد مقتةةرح  -

مشةةروع للن ةةام الةةداخلي ل تحةةاد 

الماليةةةةةةةة واللةةةةةةةوائح  ةوال ئحةةةةةةة

التن يميةةة النموذجيةةةة للجمعيةةةات 

و دلةةةة العمةةةل الماليةةةة واإلداريةةةة 

 والر ع به ال  الجوات المعنية.

 جمعياته و روعه  ي المحا  ات(:)الجانب التن يمي ل تحاد  2

 تقييم الو ةع الحةالي لفةروع -  

االتحةاد والجمعيةات ومعر ةة 

الجمعيةةات السةةابقة و رزيةةا 

 بحسب النشاط.

التعاقةةد مةةع الشةةر ات بن ةةام  -

 الزراعة التعاقدية.

التقيةةيم والنةةزول الميةةداني لفةةروع االتحةةاد  -

 ةةي  ةة   مةةن الحديةةدة وتعةةز واب وعمةةران 

 ولعدة.

إعةةداد قاعةةدة بيانةةات للجمعيةةات المسةةجلة  -

 ع ويتوا  ي االتحاد.

ت ووثائد الجمعيات وتحديد مراجعة بيانا -

 الو ع القانوني ل ل جمعية.

 تقييم الو ع الراين للجمعيات. -

 -  ورت النتائج ما يلي :

غياب  امةل لةدور ل تحةاد و روعةه  ةي الفتةرة  .1

 السابقة.

عدم وجود قاعةدة بيانةات ال ترونيةة للجمعيةات  .2

 االتحاد. المسجلة ع ويتوا  ي

جمعيةةه  30-20انشةةاء جمعيةةات لعةةدد  بيةةر مةةن .3

 ةةي مديريةةه واحةةده وبشةة ل عشةةوائي وم ةةرر  ةةي 

 عدة مديريات. مر د نموذج لف ة الحديده.

خطةةةةةة لتغييةةةةةر رقسةةةةةاء و ةةةةةع  -

الفةةةةروع الخةةةةاملين وتةةةةم البةةةةدء 

بتغيير رقساء  رع تعز والحديدة 

وتةةةم لةةةرح بعةةة  المسةةةتحقات 

 المالية لبع  الفروع

ت ليح  ريد بإعداد قاعدة بيانات  -

ال ترونيةةةةة للجمعيةةةةات المسةةةةجلة 

ع ةةةةويتوا  ةةةةي االتحةةةةاد بشةةةة ل 
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 إنشا  تتأايس لم يا  ت اتنية لدعدا. -

التعاقةةد بن ةةام الزراعةةة التعاقديةةة إلنتةةاج  -

وشراء منتجات محاليل البقوليةات والثةوم 

 والزبيب والتمور.

التعاقةةد بن ةةام الزراعةةة التعاقديةةة إلنتةةاج  -

جةةات محالةةيل الحبةةوب الداخلةةة وشةراء منت

 اللويا(.–الذرة الشامية ) ي االع ح 

التعاقةةد بن ةةام الزراعةةة التعاقديةةة إلنتةةاج  -

 وشراء الدجاج ال حم.

 

 

تلز  لم يا  ااتلمت مشارع  تليس لاا  ثار  .4

 علن ارض الزاق .

ق خا  انشأ  قهاداف وجود جمعيات تابعة  .5

  خصية.

 وجةةةةود ملفةةةةات لل ثيةةةةر مةةةةن الجمعيةةةةات غيةةةةر .6

 م تملة.

ال يوجةةةةةد متابعةةةةةة للجمعيةةةةةات التةةةةةي مسةةةةةجلة  .7

 ع ويتوا  ي االتحاد.

ال عزلد تقارعر إنجاي ال عزلد اساابا  ختامياة  .8

ال تزلااااد الزثاااااةق المطلاااازل تقاااادعماا للجم يااااة 

 ال مزمية.

تلز  خالقا  قيماا باين  ععاا  مجاالس إ ارا  .9

 ب ض الجم يا  ا ي الج ت ارها تتزقف انشطتاا

بالااااااادترا  تقياااااااد الجم ياااااااا عاااااااد م .10

االنتخابياااة تارتفاااام إعااادا  الجم ياااا  المت اااارا 

 تالمجمدا.

ا لم يااااااة 600  وجةةةةةةود   ثةةةةةةر مةةةةةةن .11

ا 361منعااامة ل عااازعة االتحاااا  منااااا اااازالج  

لم ية نشطة علما انه ال عزلد  كاار مان   لم ياه 

ا 100بياناتااااا ميتملاااة تقاعلاااه تكااا لك اااازالج  

 لم ية مت ارا، تما تبقن ت تبر لم يا  مجمدا.

م تمةةلو وتةةم االنتوةةاء مةةن العمةةل 

 والر ع بالتقرير.

 للدائرة التن يمية. تم تعيين  ادر -

ت ليةةةةةةح  ريةةةةةةد بفةةةةةةرز ملفةةةةةةات  -

الجمعيةةات  ةةي الةةدائرة التن يميةةة 

 )نشطةو مجمدةو متعثرة(.

البدء بإعداد خطة ميدانية لفرع  -

الحديدة لتقييم الجمعيةات القديمةة 

وتحديةةةةةةد و ةةةةةةع  ةةةةةةل جمعيةةةةةةة 

بالتنسةةةيد مةةةع اللجنةةةة الزراعيةةةة 

وم اتةةةةب الشةةةةقون االجتماعيةةةةة 

 بالمحا  ات.

  ماا كرا تفاااه    ال مااف علاان اعاادا -

ماااا  م اساااااة بنيااااااال التنمزعاااااة 

للت ااااااتال قاااااج إنشاااااا  لم ياااااا  

ت اتنيااااااة لدعاااااادا ابتاااااادا  ماااااان 

 تتحةةةةة المااااادعرعا  النمزذلياااااة.

اشةةةةةةةةةةةةةراح وزارة الشةةةةةةةةةةةةةقون 

 االجتماعية واللجنة الزراعية.

ا لم يااه مت ااد ا 25تاا  تأااايس   -

 بت اتال تلاز  م اسة بنياال

تم ان مام  ربع منوا والبقيه  ي   -

 طلب االن مام. تجويز تقديم

تةةم الةة ح و ةةع سةةبع جمعيةةات  -
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قديمةةةةه وتغييةةةةر مجةةةةال  اإلداره 

وتنشةةيط الةةويا واختيةةار مةةدراء 

 تنفيذيين للبع .

تةةةةةةةم ت سةةةةةةةي  إدارة للزراعةةةةةةةة  -

التعاقديةةة وتةةم تةةو ير التجويةةزات 

الم تبيةةةةةة ال زمةةةةةة واالسةةةةةتعانة 

 ب ادر متخلص. 

عمل خطة نزول لتويئة الجمعيات  -

 للزراعة التعاقدية.

وقيةةةع مةةةذ رة تفةةةايم بن ةةةام تةةةم ت -

الزراعة التعاقدية مع شر ة تة ل 

اليمن ل ستثمار الزراعةي إلنتةاج 

لشةةةةةةةةراء منتجةةةةةةةةات محالةةةةةةةةيل 

 البقوليات والبواراتو

تةةم توقيةةع مةةذ رة تفةةايم بن ةةام  -

الزراعةةةةة التعاقديةةةةة مةةةةع شةةةةر ة 

ا تفةةاء الخيةةر للتجةةارة والزراعةةة 

والتنميةةةةةة االسةةةةةتثمارية إلنتةةةةةاج 

الحبوب  وشراء منتجات محاليل

 الداخلة  ي االع ح

 اللويا(. –)الذرة الشامية 

تةةم توقيةةع مةةذ رة تفةةايم بن ةةام  -

الزراعة التعاقدية مع شر ة  نتج 

للتجةةةةارة واالسةةةةتثمار الزراعةةةةي 
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المحدودة إلنتةاج وشةراء الةدجاج 

ال حمو عل  ان يتم شراء المنتج 

( 10المحلةةةي بإجمةةةالي تقةةةدير  )

م 2022مليةةون طيةةر خةة ل العةةام 

( مليةةةةةار   13يقةةةةةارب )بمةةةةةا 

 يمني.

التنسةةةةةيد مةةةةةع شةةةةةر ة  نةةةةةتج  -

والنةةةةزول لشةةةةراء دواجةةةةن مةةةةن 

األسةةوال لر ةةع سةةعر المنةةتج مةةن 

(   1,500( الةةةةةةةةةةة  )1,200)

 يمني.

تم ت ليح  ريد بالحديدة وحجة  -

وريمة بالمسةح الميةداني لمنتجةي 

الدواجن من اجل إنشاء تعاونيات 

لمنتجي الدواجنو وتن ةيم عمليةة 

ن يم التسويدو والحةد الشراءو وت

من احت ار التجارو وقد تم المسح 

 وتم الر ع بالتقارير.

عمةةةةل نةةةةزول ميةةةةداني لجميةةةةع  -

المحا  ةةةةةات لتدشةةةةةين المرحلةةةةةة 

الثالثةةة مةةن الثةةورة الزراعيةةة مةةع 

 ريد من شر اء التنميه الزراعه 

وبنيةةةةةان وزارة االداره المحليةةةةةه 

 -االتي: 
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o .تقييم الجمعيات 

o  ربةةةةةةط السةةةةةةلطة المحليةةةةةةة

 معيات.بالج

o  توعيةةةةةة المجتمةةةةةع حةةةةةول

 يةةةةةداح و يميةةةةةة العمةةةةةل 

 التعاوني.

o  معر ة المشا ل التي تعاني

 منوا الجمعيات.

o  ابراز دور االتحاد التعاوني 

o  إعةةةةادة بنةةةةاء التقةةةةه بةةةةين

االتحةةةةةةةةةةاد والتعاونيةةةةةةةةةةات 

 والمجتمع

تم التنسةيد مةع مقسسةة بنيةان  -

لعمل نزوالت ميدانية  ي نواية 

األسةةبوع لتفعيةةل المجتمةةع  ةةي 

 مل التعاوني.الع

تةةةةةم شةةةةةراء بةةةةةذور  الةةةةةوليا  -

لتوزيعوا عل  التعاونيات. وتةم 

التنسةةيد مةةع مقسسةةة الحبةةوب 

 ةةةةةي توزيةةةةةع بةةةةةذور ب ةةةةةمانة 

 االتحاد

التنسيد مع بنة  الةيمن وال ويةت  -

( طاقةةةةةةةةة شمسةةةةةةةةية 30لبيةةةةةةةةع )

وتوزيعوةةةةةةا للمةةةةةةزارعين عبةةةةةةر 
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 .الجمعيات بالتقسيط قر  حسن

 الجانب المالي: 3

 

 

الماالج  تقيي  الزضا  الاراهن

تاال اري لالتحااااااا  لزضاااااا  

الم الجااااا  الطارةااااة تقااااق 

 راعة مستقبلية

االسةةتعانة بم تةةب محاسةةب قةةانوني وخبةةراء  -

واستشاريين  ي الجانةب المةالي  ةي عمليةة 

 التقييم للو ع المالي ل تحاد و روعه.

البةةدء بعمةةل جةةرد  علةةي لعةةدد مةةن مشةةاريع  -

 االتحاد.

تو يةةةح  ةةةوادر جديةةةدة مةةةن ذو  الخبةةةرة  -

 خلص  ي إدارة الحسابات.والت

إعةةةةةةةةةداد القةةةةةةةةةوائم الماليةةةةةةةةةة ل عةةةةةةةةةوام  -

 م.2019/2020

 

 - ظار  نتاةج التقيي : 

قصاازر قااج إلاارا ا  ا ارا الن ااام المحاااابج  .1

االليترتنااج تتقااا م الالةحااة الماليااة تةيااال   لااة 

ال ماااف االراةياااة تا لاااه تالمشاااترعا  تالمخاااايال 

 تةيرها من اق لة المالية

قااااج   الماليااااة لالتحااااا  إعاااادا  البياناااااضاااا ف  .2

 السنزا  السابقة

تنفي   عماال الجار  السانزي قصازل ض ف قج  .3

 تممتليا  االتحا  قج المركز تالفرتم.

 حصيف المدعزنيا  لدال الغير.ض ف قج ت .4

متاب ااااااة الفاااااارتم تالجم يااااااا  ضاااااا ف قااااااج  .5

تالمشاااارع  الت اتنياااة لرقااا  اسااااباتاا الختامياااة 

 .تالجر  السنزي لألصزل

نسبة  ع  الحركة الت اتنية من تزرعد عدم ك ا  .6

 قاةض نشاط تلك الجم يا .

اعااادا  البياناااا  تالزثااااةق المالياااة ضااا ف قاااج  .7

المرتبطة بتمزعف مشارع  االتحا  تالجم ياا  مان 

البرناااااامج االااااااتاماري للحيزماااااة عبااااار تيارا 

 .الزراعة تالري تتيارا التخطيا تتيارا المالية

الزالةةةةت لجنةةةةة التسةةةةيير توا ةةةةب وتقةةةةوم 

ذ اإلجةةةراءات التةةةي ترايةةةا مناسةةةبة باتخةةةا

لمحاولةةة ت  ةةةي والتغلةةةب علةةة  القلةةةور 

واالخةةةةةت الت ال بيةةةةةرة التةةةةةي لةةةةةاحبت 

الجانةةةةب المةةةةالي خةةةة ل الفتةةةةرة السةةةةابقة 

واآلثةةةةار المترتبةةةةة عليوةةةةا مةةةةن  ةةةةياع 

و قةةةةةدان وتعةةةةةر   لةةةةةول وممتل ةةةةةات 

االتحةةاد و روعةةه و ةةذا المشةةاريع التابعةةة 

ت لةةهو وقةةد قامةةت لجنةةة التسةةيير بالتةةدخ 

 -التالية:

تغييةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةدير إدارة الحسةةةةةةةةةابات  .1

وتلةةةةةةةةحيح االجةةةةةةةةراءات المحاسةةةةةةةةةبية 

 وت ليفوم بمراجعة الحسابات السابقة

تقلااااايف اانفاااااال تالعاااااغا علااااان  .2

المصرتقا  اقاااية إلان اادها اق نان، 

تاصاار الصاارقيا  علاان مزالاااة ب ااض 

تتنزعف رتاتل ال مف اقاااية  ااتيالا 

لل ماف  ةير المتفرةين تةير المتزالادعن

 قج االتحا .

مازار  االتحااا  ماان تنميااة  . ال ماف علاان3

 .مشارع ه المختلفة

م تلااري 2019إقفال الحسابا  لل ام .4
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- 2020ال مااف بفقفااال اسااابا  اقعاازام 

 م2021

متاب اااة ال ااااد الساااابقة التاااج بحااازيا -5

 السابقين.

 الجانب اإلدار : 4

تقياااااااي  الزضااااااا  الاااااااراهن   

اال اري لالتحااااااااا  لزضاااااااا  

الم الجااااا  الطارةااااة تقااااق 

 راعة مستقبلية

اجةةةةةةراء التولةةةةةةيح الةةةةةةو يفي وتحديةةةةةةد  .1

االحتياجات من ال وادر والموارد البشةرية و قةا 

 لمتطلبات اعمال تفعيل العمل التعاوني

 

تعيين ال وادر الفنية و قا االحتياج الدوائر  .2

المالية واإلدارية وعمةل تةدوير و يفةي لتنشةيط 

ي ت لعةةدد مةةن العمةةل و قةةا للتخللةةات والمةةق

 ال وادر

إلزام المو فين بالةدوام الرسةمي والمحةدد  .3

  ي القانون.

تةةو ير التجويةةزات الم تبيةةة والمسةةتلزمات  .4

ال زمةةة لبيئةةة العمةةل ولمةةا  يةةه تسةةويل إنجةةاز 

 االعمال.

 ت ييل ال ادر الو يفي  ي االتحاد. .5

توعية ال ادر الو يفي  ي االتحاد بالثقا ةة  .6

 القرآنية.

 

 ح و يفي ل ادر االتحاد.عدم وجود تولي -

وجةةود قلةةور  ةةي االلتةةزام الةةو يفي لةةد   -

 مو في االتحاد.

 

وجةةةود دوائةةةةر غيةةةةر مفعلةةةةة مثةةةةل دائةةةةرة  -

 الشقون القانونية والع قات والتن يمية.

نقةةةةةص  ةةةةةي ال ةةةةةوادر الفنيةةةةةة والماليةةةةةة  -

 واإلدارية المقيلة.

 

ر ةةد االتحةةاد ب ةةوادر  نيةةة وماليةةة  -

وإدارية جديدة مقيلة ومةن ذو  

 برات.الخ

تنفيةةذ عةةدد مةةن الةةدورات التدريبيةةة  -

ل وادر ومو في االتحاد  ي مجال 

 العمل اإلدار  والفني

تنفيةةذ البةةرامج الثقا يةةة اللةةباحية  -

 واالسبوعية ومتابعة انت اموا.

تفعيل ن ام البلمة ون ام المتابعة  -

وربطومةةةةا بلةةةةرح المسةةةةتحقات 

المالية للعاملين  ي االتحاد سةواء 

 مو فيناع اء اللجنة او ال

تةةةم تفعيةةةل دور المتابعةةةة والتقيةةةيم  -

اليةومي ل عمةال وتةةم تعيةين  ةةادر 

 مقيل للقيام بالمومة.

تةةو ير اجوةةزة  مبيةةوترات حديثةةة  -

وغيريا من التجويةزات الم تبيةة 

والمسةةةةةتلزمات ال زمةةةةةة لبيئةةةةةة 

 العمل
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إنشةةةاء إدارة مختلةةةة بالزراعةةةة  -

 التعاقدية.

البةةدء  ةةي ت سةةي  إدارة الوحةةدة  -

 نفيذ المشاريع.التنفيذية لت
 

6 

 

جانةةةةةةةةةةب التخطةةةةةةةةةةيط 

 واالحلاء:

تاااة تتقلايف مح ادخل المخااطرا قاج تنفيا  اقنشاطة تالمااام التنمزعاة، تالزصازلح إلان التياماف باين عملية التخطيا تادف ازار  المح راااف  الن االاتِفا ا المالان مان الما ما

ناابة االتجاها تمتطلبا  ال مف تتحدعد   . تالصحيحة تتض   تلزعخا  ال مف تترتيباا تققا  ل رتف تمقزما  ال مف الت اتنج تالخطزا  المستقبلية المح

مشااااارتم تأهياااااف  ااااابية  --1  

قاعاااادا الم لزمااااا  الت اتنيااااة 

 .تاعدا  قاعدا بيانا 

 الخطة ال امة لالتحا . -3

االسةةتعانة والتعاقةةد مةةع خبةةراء متخللةةين  -

 ي ن م وتقنيةة المعلومةات لدراسةة الشةب ة 

 ل تروني ل تحاد.والن ام اال

تحدي  البنية الشب ية واألن مة االل ترونيةة  -

 ل تحاد.

 إعداد الخطة العامة ل تحاد. -

ةياااال التخطااايا االااااتراتيجج تضااا ف قاااج  -1 •

اعاادا  الخطااا الساانزعة تالباارامج االاااتامارعة 

 الجم يا  الت اتنية.  لتطزعر

 الجدتال. رااا   ةيال اليزا ر الفنية اعدا  -2 •

مااااف  اااابية البيانااااا  تالم لزمااااا  ع تزقااااف -3 •

ربااااا الفاااارتم تالجم يااااا   الت اتنيااااة تعاااادم

الت اتنيااااة الزراعيااااة تاقااااازال تالماااازارم 

الت اتنياة تالمناقا  تالجااا  ذا  االختصااا  

بشاااابية البيانااااا  تالم لزمااااا  قااااج المركااااز 

 الرةيسج.

تشااغيف المزقاا  االيترتنااج لالتحااا  علاان تزقااف  •

النااات  خاااا اانترنااات تاااادتا انقطاااام ااابية 

 م2008نااةيا من  عام 

 

إعداد دراسة والبح  عةن ملةادر -

تمويةةةةةل مةةةةةن المن مةةةةةات الدوليةةةةةة 

لمشةةروع تحةةدي  الشةةب ة واألن مةةة 

االل ترونيةةةةةةةة ل تحةةةةةةةاد و روعةةةةةةةه 

والتعاون لدعم االتحاد لد  المجل  

األعل  للشقون اإلنسةانية للبةت  ةي 

مو ةةةةوع ت ييةةةةل الن ةةةةام علمةةةةا  ن 

 الدراسة لديوم.

لجميةةع الةةدوائر بعمةةل  تةةم التعمةةيم -

م وتةةم 2022خطةةة تنفيذيةةة لسةةنة 

موا ةةةاة دائةةةرة التخطةةةيط بةةةالخطط 

وتةةم عمةةل الخطةةة العامةةة ل تحةةاد 

وتةم إقراريةا  ةي مح ةر اجتمةاع 

 لجنة التسيير الدور .

 

 

 

 



 

                                                االتحاد التعاوني الزراعي                                                                                                     
 التسييرلجنة 

 

 

 
 م2022م إلى مارس2021تقرير اإلنجاز السنوي من يونيو  

 33من  10الصفحة 
 

 إنجازات اخر : 
 الت ريخ الجمعية مخرجات النشاط  يداح النشاط اسم النشاط 
تفعيةةةةةةةةةل المشةةةةةةةةةار ة  

بع   المجتمعية وذل  

مشةةةروع النقةةةد مقابةةةل 

العمةةةةل الممنةةةةوح مةةةةن 

من مةةةةةةة الفةةةةةةاو الةةةةةة  

مشةةةةةةةةروع مشةةةةةةةةار ه 

 مجتمعيه

المجتم يااة  المشاااركةتف يااف  •

مدعرعتج بنج مطار مشرتم قج 

الداخلية تذلاك ب ياس تالحيمة 

 المشرتم الن مشرتم مستدام

 

قيةادتي  النزول وعمةل مح ةر اتفةال مةع تم• 

 يبح ور المجتمع المستفيد  ي بنالجمعيتين 

 ي الحيمة الداخلية عبر جمعية النخبة  السياغ

 ةةي بنةةي  عزلةةة البوريةةةالتعاونيةةة الزراعيةةة و

 ل لمسةةتخدمي اسةةلمطةةر عبةةر جمعيةةة شةةواب  

 المياه

  دنة  حةد  رلةح دوالا50يةتم تةو ير  عل  ان•

جمعية النخبة التعاونية الزراعية مشروع من 

مشةروع مةن   دنةيدوالر  حد   لح 20ومبلغ 

 تبني مشةاريع مسةتدامة غر جمعية شواب ل

االتحةةةةاد التعةةةةاوني  لتةةةةدخلزم االمةةةةر وإذا لةةةة

 ةةي المشةةاريع التةةي  الزراعةةي  شةةري  مسةةايم

 ستدار عبر الجمعيتين.

تنفيذ  الجوة المشر ة عل يعتبر االتحاد يو • 

 ة المشروع المستدام. نشط

تلتةةةزم الجمعيتةةةين بتسةةةليم تقةةةارير دوريةةةة • 

 المنفذة ل تحاد. ل عمال

 15/5/1443 النخبة وشواب  سفل جمعيتي

االلتماااااام مااااا  مجلاااااس إ ارا  تماعمح ر اج 

لم ياااااااة النخباااااااة الت اتنياااااااة 

 الزراعية

يةتم تةو ير مبلةغ مةالي مةن المشةروع وذلةة   •

المنطقةة  ألبنةاءللالح إقامة مشروع مسةتدام 

  لةحعل  ان ال ي ون المبلغ يقل عن خمسةين 

دوالر قابةةةةل للزيةةةةادة مةةةةن المجتمةةةةع وت ةةةةون 

 ات مفتوحة.المسايم

ان يتم تنفيذ جميع  نشطة المشروع  ما  ي • 

 16/5/1443 جمعية النخبة بالحيمة الداخلية
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وجه وبتعاون جميع  بنةاء    ملالدراسة عل  

المنطقة طبقا للموالةفات والمعةايير وجةداول 

 ال ميات المعتمدة  ي الدراسة.

ان تتحةةول المبةةالغ التةةي سةةيتم تو يريةةا الةة  • 

 المنطقة. ألبناءمسايمات  ي المشروع 

اوني الزراعةةةةي بةةةةدعم يقةةةةوم االتحةةةةاد التعةةةة• 

الدراسةةةةةةةةات ال زمةةةةةةةةة  إلعةةةةةةةةدادالجمعيةةةةةةةةة 

  يمةةاوالموندسةةين االستشةةاريين مجانةةا وذلةة  

 يخص المشروع المستدام.

علةةة  الجمعيةةةةة اختيةةةار المسةةةةتفيدين و قةةةةا • 

 للمعايير المطلوبة.
دعةةةم مقسسةةةة  

 الحبوب

الت اااتال ماا  الم اسااة بتاازقير 

لين لغربلاااااة  محصااااازل ةرباااااا

الحباااااازل التاااااااب  للم اسااااااة 

 ف.الجز تمزارعين محاق ة

 -يلي: تم االتفال عل  ما 

سحب غربالين  بيره  من جمعيتين  انت  تم -

موقفه ومجمده ال ا ثر من ست سنوات بسبب 

مشةةةا ل بةةةين القةةةائمين علةةة  الجمعيةةةات وتةةةم 

الةةة ح و ةةةع الجمعيةةةات ولةةةيانة المعةةةدات 

مةةةةع  عبةةةةر االتحةةةةاد وتفعيلوةةةةا لخدمةةةةة المجت

 وللالح الجمعيات. 

 ـي1443/6/23 

ينةةةةا  جمعيةةةةات لةةةةديوا معةةةةدات 

ومخةةةازن تبريةةةد حلةةةلت عليوةةةا 

دعةةةم عةةةن طريةةةد الدولةةةة اوعةةةن 

طريةةةد المن مةةةات عبةةةر االتحةةةاد 

الزراعي ولم يتم تفعيلوا من يةوم 

تةةةةم اسةةةةت موا سةةةةيقوم االتحةةةةاد 

بمتابعتوةةةةةةةا وال ةةةةةةةغط عليوةةةةةةةا 

 لتفعيلوا. 
تجويةةز واعةةداد  

 ومالبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر

الخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاص 

 باالتحاد

 

ااااااتقبال الاااادترا  التدرعبيااااة 

للتأهياف التج اتقام قج االتحاا  

 الت اتنيا 

 1443ربيع اول  3 مقر االتحاد ن وتم إقامة عدد من الدورات.لم ااتجويز تم 
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تااادرعل تتزعياااة طاااالل كلياااة  دورات تدريبية 

الزراعااة لام ااة صاان ا  علاان 

ال ماااااااف الت ااااااااتنج تانشاااااااا  

ياااااااة ت تر الجم ياااااااا  الت اتن

الجم يااا  الزراعيااة قااج تنميااة 

 الجانل الزراعج.

( طالةةةةب 100تةةةةم تةةةةدريب وتوعيةةةةة حةةةةوالي )

 وطالبة من ط ب  لية الزراعة جامعة لنعاء 

 م2022مار  / /1 قاعة التدريب باالتحاد

الزراعةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 التعاقدية

. خفض قاتزرا االاتيرا  من 1

خااالل الزراعااة الت اقدعااة للااازم 

ااااتيرا  باااين  اااركة الاااتالل لال

 البزال.تلم ية 

. إقنااااااااام  ااااااااركة الااااااااتالل 2

لالااااتيرا  باااأال عيااازال االتحاااا  

ضاامينا علاان العاامانة المقدمااة 

ات  ي لم ياه  من لم ية البزال

 تأتج عبر االتحا .

. تمت الموا قة من قبةل مةدير شةر ة الةت ل 1

ل ستيراد ب ن ي ون االتحاد  مين ت  يد عل  

 ال مانة المقدمة من جمعية البون.

. ان يقةةةةدم االتحةةةةاد  ةةةةمانه ت  يديةةةةة علةةةة  2

 التاجر عل  جمعية البون.

. يقوم االتحاد بتحريةر مةذ رة  ةمانة ت  يةد 3

 عل  التاجر ال مين لجمعية البون.

. إعطةةاء االتحةةاد ال ةةوابط التةةي بةةين شةةر ة 4

 الت ل وجمعية البون.

. إعطاء االتحةاد ال ةوابط التةي بةين جمعيةة 5

 البون والمزارعين.

االتفال مع الشر ة عل  تبنةي الزراعةة  . تم6

التعاقديةةة والتنسةةيد بةةين الشةةر ة والجمعيةةات 

التةةةةةةي يقةةةةةةدموا االتحةةةةةةاد للشةةةةةةر ة والبةةةةةةدء 

 بالمحاليل اال ثر احتياجا عليوا.

مةةةةدير شةةةةةر ة الةةةةت ل السةةةةةتيراد البقوليةةةةةات 

 والبوارات.

 الوارب. علينائب مدير التسويد / 

 عياش.رئي  جمعية البون / احمد 

جل  االدارة لشر ة الت ل / ر ةوان ع و م

الفا ةةةلي. تةةةم التعاقةةةد مةةةع جمعيةةةات محا  ةةةة 

طةن 500لنعاء عل  زراعة ما يقارب حةدود 

ثةةةوم وقةةةدتم الجلةةةو  مةةةع الجمعيةةةات وخةةة ل 

االجتماع تم توزيع خطة الزراعة عل   ن يةتم 

الةةةح طةةةن بقوليةةةات منوعةةةه عبةةةر 15زراعةةةة 

شةةر ة الةةت ل ب ةةمانة االتحةةاد وسةةيتم  بةةرام 

  عقود خ ل يذا األسبوعال

 ابةةرام ب شةةراح اللجنةةه الزراعيةةه العليةةا تةةم -

 مةةع زراعةةة عقةةود جمعيةةة( 26) مةةع  عقةةود

 .االتحاد ب مانة و  الت ل شر ة

 

 ه1443ربيع االول  11
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ويو ما حتم عل    ي تعر   لول وممتل ات المشاريع للسلب والنوب ا   ان سبب األخر لمشاريع االتحاد  ي األسوال والمزارع واالستثمارات  تام لمتابعةال الغياب المشاريع واالستثمارات: 7

( مشروع والعمل عل  حف   وليات و رشفتوا ال ترونيا  والمطالبة باستعادة وسداد عوائد االتحاد من يذه 42لجنة التسيير القيام بمراجعة ودراسة لجزء من يذه المشاريع والتي بلغت عدديا )

  ةةةةةةي السةةةةةةنوات السةةةةةةابقة باالسةةةةةةتعانة مةةةةةةع الجوةةةةةةات المختلةةةةةةة و ةةةةةةذا المطالبةةةةةةة بحقةةةةةةول  ع ةةةةةةاء الجمعيةةةةةةات مةةةةةةن اإلخةةةةةةوة القةةةةةةائمين علةةةةةة  يةةةةةةذه المشةةةةةةاريع.  المشةةةةةةاريع

 . يما يلي سوح يتم استعرا   يم المشاريع الزراعية المسايم  يوا االتحاد التعاوني  ي ر   مالوا واإلجراءات المتخذة حيالوا

 

 التوصيات والمعالجات المطلوبة اإلجراءات المتخذة وضع المشروع انات المشروعبي اسم المشروع 
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السةةةةةةول التعةةةةةةاوني 

 - ومر ةةز اللةةادرات

 لعدة

 

 م2001ارعخ التأايس:ت

 لم ية ااخال -1الشركا : 

 لم ية الطلح - 2

 القماشلم ية  - 3

 لم ية صحزا - 4

مسااااااهمة اق  علاااااج ليااااااش 

 10بجاااز  مااان االرض بمبلااا  

 المليز

 لماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالج 

 36,457,500المساهمة:

نساااااااااااااااااااابة مساااااااااااااااااااااهمة 

 %60,75الشركا :

 لماااااالج مسااااااهمة االتحاااااا : 

 ا14,313,000 

نساااااااااااااااااااابة مساااااااااااااااااااااهمة 

 %39,25االتحا :

إنشاااا  لم ياااا  بالمخالفاااة لقاااانزال تااا  -

الت اتنيااا  اياا  تاا  إنشاااةاا لشخصاايا  

 .خاصة

 االرب ت  ااتغالل السزل من قبف الجم يا  -

الشاركا  ؛   المركازيلالتحاعزلد اي  تر  ال-

 ه  الم لرعن تالمستألرعن بمبال  يهيده.

ماان  عاادم تضاازب نساابة كااف مساااه  كاا لك -

 االرباب،

اسال  لا  تادق  ةيار تاق ياة  ااا ت  اضاقة -

 رباااب  ااااتالم يعااا اتتاا   إقااا ا  اااد الشااركا 

تمن  تأايسه ل  عزر   ي مبال   ماليه مقابلاا

ةض قاا ها ا  تمانمن اصة التحا  إلن عزمناا 

الحركااااة الت اتنيااااة بحساااال القااااانزال كاااا لك 

تالعزلااد الاان  اا ارااخااتالف الشااركا  علاان 

لمي   من علياا مصا لاالال اسابا  ختاميه 

 عزلااد قااارض علاان السااازل المساااهمين كماااا

عمنج اي  ت  منحا  مليزال لاير  ا53 قدره ت

ا مليااازال 10مااان هااا ا المبلااا  مبلااا  تقااادرا  

بحعاازر الساايد  تاا  االلتمااام ماا  الشااركا * 

باين مناقشة الخالف عبد البااا الاا ي تت  

الشااركا  تتاا  االتفااال علاان اال عقاازم االتحااا  

 -باآلتج: 

تيلياااف قرعاااق لمرال اااة اساااابا  السااازل  -

علاان تقرعاار  تلااج  لحصاازلاتاان  الال تتاا  ا

 لحسابا  المركز.

ارباب  تحدعدب د انتاا  قرعق المرال ة عت   -

تالحركاة تارباح الف لياة لياف مسااه  االتحا  

 الت اتنية تتزرعدها.

 تسدعد القرض.إلزام الشركا  ب -

الساازل تتحدعاد االاتيالااا  الاليمااة  تقياي  -

اعا ا تشغيله تتحدعاد قيماة االااا  الف لياة 

 ليف  رعك.

ماانح قرصااة لماان عرعااد االاااتمرار كشاارعك  -

علياه  قا  ماا علياه مان اقازل تقج السازل 

لالتحا  تما عليه من القارض ت قا  ماا علازم 

 عليه قج تشغيف السزل

تاااا  ااااااتيمال المرال ااااه ماااان قبااااف --

الفرعااق تتساالي  تقرعاار اتلااج ل رضااه 

 علن الشركا  مرقق نسخه. 

ب د ااتيمال الحسابا  تاالطالم علن 

النتااااااةج اااااايت  اتخااااااذ االااااارا ا  

 المناابة.
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كما اناه لصالح السزل تت  ااتغاللاا  خصايا

بساايا ال ماان القاارض ااازال لااز   لاا  عسااد 

 .تقرعبالاير عمنج مليزال  ا6  عتجاتي

من ارا  الخرتج من المساهمة قج السزل  -

علياه مان  عت  تحدعد قيمة اااامه تخصا  ماا

 مدعزنية تتسلي  ما تبقن لا  ب د الخص .

مرال اة التقرعار االتلاج ف االال علان عت  ال م

 لحسابا  المركز.
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ازل بألف الت ااتنج 

 الحدعدا-التسزعقج

 

 -تأايس: التارعخ 

 م15-5-2002

 بآلاااااااف  الشاااااااركا : لم ياااااااة

  لمالج المساهمة:

ا لاير عمنااااااااااج 74,000,000 

 تقرعبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 نسبة مساهمة الشركا :

اقرض التاج تاا   اراةاا بمبلاا  

 ا لاير عمنااااااااااج10,000,000 

 لماااااالج مسااااااهمة االتحاااااا : 

لاير عمنااااااااااج  ا64,000,000 

 تقرعبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 

ت  تشغيف السزل تت  عمف مخاايال 

مان قباف  غالل السزلااتتبرعد تت  

ت م اسين لم ية بالف تقد اصال

  لمركياااه اعلااان اعفاااا  الجم ياااة

تقد للسزل  طن ادعد5500اكبرها 

مساهمة االتحا  ب د ااتساال  تبلغ

نسااااابة االتحاااااا  مااااان االعفاااااا ا  

مصاااا قة  مليااازال ب اااد64الجمركياااة

اليبسااج المحاااال القااانزنج عحياان 

تاقتصاار عمااف االتحااا  بالمخاطبااة 

تب ااد قتاارا بسااا  ر،الرااامية ال ةياا

مزرعااة الاا ي  الشاايخ ماارتاالعليااه 

قااام بتزرعااد االعاارا ا   الاان اسااال 

ترثة امين الصندتل المزظف لدعه 

قج البنك علن الرة  من اناه عزلاد 

قاارض علاان الساازل ماان البنااك قااج 

مليااااازال لاير بعااااامانة  76اااااادت  

قاااام ت    تاالتحاااا   رضاااية السااازل

 .ت  االلتمام م  الشيخ مرتاال مزرعة -

علاان اال عاات  تشااييف تاا  عمااف محعاار اتل  -

المساااا تل المااااالج  مجلااااس ا اره تعياااازال

تععز مجلس اا ارا من االتحا  تمرتاال 

مزرعه ع ين رةيس مجلاس اا ارا للسازل 

 .اا اراتععز مجلس 

ت  النزتل الن الحدعادا تتا  عماف المحعار  -

د ياا متتاا  ت محعاار ثالاا تاا  عمااف الاااانج ت

من المحاقظ تعمن التزام الشيخ المحاضر 

تإعااا ا  المحاضاار لسااابقهماارتاال بتنفياا  

تحدعااد ا  عااام تخااالل عشاار الجم يااةهييلااة 

م 8/9/2021اااق كااف طاارف مساااه  تقااج 

 هـ.1/2/1443المزاقق 

تاطالم المحاقظ علج  ت  يعارا ازل بالف -

لمياا  اتلياااا  القعااية الخاصاااة بالسااازل 

 تالمحاضر السابقة التج ل  تنف .

تاا  إاالااة القعااية الاان الناةاال ال ااام تالاان  -

الايئة الزطنية ال ليا لمياقحة الفسا ، تتا  

تةةةةةةةةم مخاطبةةةةةةةةة وزارة الشةةةةةةةةقون -

االجتماعيةةةةة والعمةةةةل الةةةةذ  بةةةةدوريا 

 قامت بمخاطبة النائب العام

نتمن  مةن الجوةات المعنيةة التعةاون -

مع االتحاد لد  النائب العام للبت  ةي 

 الق ية.

ال غط عل  مروان مزريةه بالجانةب -

 االمني بتنفيذ المحا ر.



 

                                                االتحاد التعاوني الزراعي                                                                                                     
 التسييرلجنة 

 

 

 
 م2022م إلى مارس2021تقرير اإلنجاز السنوي من يونيو  

 33من  15الصفحة 
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ماارتاال بالاا هال الاان البنااك محاااتل 

يرا مقاباااااف تسااااادعد ااااااحل البصااااا

تكااانزا القاارض تاا  رقااض طلبااها  

ته  منيرعن اال لالتحا   ي  اقزل 

. 

تسااالي  ملاااف كاماااف عحتااازي علااان تثااااةق 

 السزل.

تنفياا  المحاضاار عباار تعاات  ال مااف االال علاان 

 ععا  البرلماال. تااطة لارعة من  

علاان متاب ااة تماان لاااة  خاارال عاات  ال مااف 

القعية لادال الايئاة الزطنياة ال لياا لمياقحاة 

 الفسا .
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الجمعية العامة للر  

 والمنشئات المائية

 م1999عزنيز5تارعخ لتأايس:

 الشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااركا :

االتحااااااا  الت اااااااتنج قاااااارم -1 

 صاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان ا 

لم ياااااااااااااااا  ت اتنياااااااااااااااه -2

 لم يه72عد ها

: ر س المااااااااااااااال لمااااااااااااااالج 

 لاير ا151,095,000 

 مساهمة الشركا : إلمالج

 ا لاير113,110,000 

 لماااااالج مسااااااهمة االتحاااااا : 

لاير ل اااااااااااد   ا77,985,000 

ا الاااااان عاااااااام 7343ااااااااا   

 م2019

مساااااهمة  تب ااااد ااتسااااال اقرباااااب بلغاااا

ملياازال اساال اااجال  االتحااا  64االتحااا  

مليازال تالبااقج تا   34بينما لدي الجم ياة 

 إالعجاال   إال اقااااالااتحفظ علياااا بحجااة 

عامااااة قياااااا  %. الجم يااااة 10تتجاااااتي 

مسااااهمين  القلياااف قيااااالم ياااا  خاصاااة 

لم ياااة مااان الجنااازل تاليايااار  12تمنااااا 

تعقترل عد   لم ية المستلزما منا  قج 

صرف  تت  لم ية  50 النالجم يا  قياا 

مليزال من اقربااب المعااقة الان  46مبل  

 نراس مااال االتحااا  بالتزليااه المبا اار ماا

قيا ا  االتحا  تل  عت  التزرعد الان اساال 

بلا  راس ماال  ر  ازال مبلا  ال عا كاالتحا

 ا151,095,000  2020 مالجم يااااة عااااا

الااا ي هاااز ظااااهر الااان ااااد االال، تعزلاااد 

قاااااااااارض علاااااااااان الجم يااااااااااة بمبلاااااااااا  

 محاابج من قبف االتحا  ت  تشييف قرعق -

اساااااابا  الجم ياااااة منااااا  لمرال اااااه 

 م.2019م الن 2006

 

 ااتيمال الحسابا علن تعت  ال مف االال 

تب ااد  ظااااار النتااااةج اااايت  إعاااا ا تأهياااف 

الجم ياااة تت يااااين مااادعر تنفياااا ي 

 تتغيير الايئة اا ارعة.
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ا لاير ل  عت  تسدعدا الان 356,951,278 

 االال.

 مشتل الرو  4-7

 تاااااارعخ التأاااااايس: ال عزلاااااد

 الشركا : لم ية اليمن االتحاا 

 ر س المااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال

 ا لبنااااة342ارض مسااااااتاا  

  لمااااالج مساااااهمة االتحااااا 

 ا لاير (3.318.559

 

لبناااه اااااتألرها  300مساااااة المشاااتف تبلااا  

االتحااا  ماان اقراضااج تعقااارا  الدتلااة اتاان 

تقااام بتسااليماا الاان لم يااة الاايمن 2019عااام 

مساهمة قاج انشاا  مشاتف الارتض بالشاراكة  

تاا  ت يااين  لاير ا 3,318,559الاايمن تبمبلاا   

 خف من همداال هز اسين القاضج اارااا 

ال بنج علياا ال ي قام بالتدليس علن االتحا  با

الحارا قام بتأايس مستزصف عام تاايقزم 

بت ااازعض االتحاااا  تالجم ياااة بحسااال النسااابة 

تقااام ببياا  لااز  مناااا تقاماات لم يااة الاايمن 

تاالتحاااا  برقااا  قعاااية علياااه تكااا ا  راضاااج 

تعقارا  الدتلة برق  قعية  خرال تال ي قام 

بالبسا علن اقرض تعدعج ملييتاه لااا تقاام 

ا   مزتراقباف بفبراي عقز  مختزمة من االتحا

ثماال انزا  تتا  تحزعاف القعاية الان للنياباة 

ث  المحيمة القعية من زرا امام القعا  منا  

 انزا  تل  عتخ   ي الرا  6اكار من 

 لدال المحيمة.ت  متاب ة القعية  •

للمااتا  اسااين  اتاااام تاا  ااااتخراج اياا  •

 القاضج.

ت  انزال الماندس للمشتف لمساح اقرض  •

 امج القعايةمحاتم  قرعاق مان المحيماة 

 المزس.عبدالحميد اق /

 

 -تعت  ال مف االال علن االتج: 

المتاب اااااة المساااااتمرا للتزلياااااه بتسااااازعر  •

 االرض.

 است مال ومتابعة الق ية. •

 تشغيف المشتف. •

نتمنةة  التعةةاون مةةع االتحةةاد بمخاطبةةة 

المح مة وخلولةا القا ةي سوسةن 

الحوثي مح مة األموال العامة سرعة 

 انجاز الق ية.
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 ةةةةةةز اللةةةةةةادرات مر

 الحديدة -الزراعية 

 م2001تاااااااااارعخ التأاااااااااايس:

 :تمبال  المساهمة الشركا 

ا ملياااازال 39  الح ااااا   ااااركة

تقرعبااا بالشااراكة م 1999قااج عااام تاا  انشاااةه 

تتاا  تشااغيله لساانزا  تبتمزعااف ماان االتحااا  

 21مليااازال تمسااااهمة االتحاااا   150بقااارض 

تاا  الناازتل اقتل تتاا  عمااف محعاار مرقااق  -

نسااااخة ماااا  اامااااد  اااايخ تت ميااااده ماااان 

 . الشركا
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 لاير

 تالم اسة االقتصا عة اليمنية

 ا مليزال لاير10 

اقااف ماان اثناااال لم يااة ااا زاال 

 مليزال لاير

لم ية  مر الت اتنياة اقاف مان 

 اثناال مليزال لاير

تااماااد  اااايخ عزعااااز تب ااااض 

 ن من البيعا المزاطني

 ا مليااااااااااااااااااااااااااااااااازال لاير16 

 : لمالج مساهمة االتحا 

 لاير عمنااااااااااجملياااااااااازال  ا21 

 

 مليزال 150القرض:

 

 تال تزرعااد اي  رباااب لالتحااا  ااازال  ملياازال

لدعاه  صازل قرعياة قاج  تكااال مبل  يهيد لدا

قااطرا  ما  البارا ا   تت  بي  اتالس ز عة 

التاب اااة لااااا مااان قباااف رةااايس مجلاااس اا ارا 

قام   يخا تب ض اععا المجلس اامد عزعز 

 مان القارض لصاندتل التشاجي   نسابهبتسدعد 

 تمن القاطرا  تاادا قج اعارمز  ت خارال

عناااد الح اااا تقااااطره عناااد لم ياااة اااا زاال. 

 تالااااااب ض باااااادتال  الااااااب ض ب قااااااز  اعجااااااار

تاااا  الحصااااار ماااان قبااااف  تل م  2012ن تماااا

 ال اادتاال ت صاابح عسااتخدم للتخاازعن تالتخمياار

  خااف ال اادتاالققااا تب ااد   م 2018الاان عااام 

 منطقة المزالاة.ضمن  تكانت

 ت  النزتل مره ثانية لتنفي  تتطبيق محعر -

االلتمااام السااابق اياا  تاا  تشااييف مجلااس 

إ ارا للمركااز تتاا  التزقياا  ماان قبااف لمياا  

 الشركا  علن محعر االلتمام.

تااا  مبا ااارا إلااارا   تر اااااتالم تتسااالي   -

 المركز.

 ت  لر  محتزعا  المركز المزلز ا. -

تاااا  تيليااااف محاااااال قااااانزنج لمرال ااااة  -

اسااابا  المركااز ماان بداعااة تشااغيله اتاان 

رال اااااة المالياااااة اليااااازم تتااااا  تسااااالي  الم

م مان 206/2017لحسابا  المركز ل اامج 

 قبف المحاال القانزنج.

تااا  تشاااييف لجناااة لتقياااي  المركاااز تالرقااا   -

 بالتقرعر.

 -تعت  ال مف االال علن االتج: 

مرال اااااااة اساااااااابا  المركاااااااز ل اااااااامج  •

م ماااان قبااااف مجلااااس ا ارا 2016/2017

المركاااز الساااابق تكااا لك مجلاااس اا ارا 

 الجدعد.

 زل لتشغيف المركز.عت  البح  عن مم •

 إعا ا تأهيف البنية التحتية للمركز. •

متابعة واست مال ما تةم االتفةال عليةه مةع  •

 الشر اء.
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مشةةةةةروع التسةةةةةمين 

 يلةةةو المشةةةتر   ةةةي 

(10) 

 6/2001 /15تارعخ التأاايس:

مااااااا   بالشاااااااراكةالشاااااااركا : 

 الم اسااااااااااااة االقتصااااااااااااا عة

 لماااااااااااااااالج المسااااااااااااااااهمة: 

 ا مليااااااااازال لاير70,000.000

ماليااة اضاااقه الاان  ق اات ماان ال

ا ملياااازال ماااان 20.000.000 

 2ماااان االتحااااا  اضاااااقه الاااان 

اراثااا  تمزلااد كاربااا  ت عنااه 

محلااال تخااازاال تقاااز  تاثااااا 

 تمزا  اخرال

كة ما  اشارالب 2001 - 6 -15ت  االنشا  قاج 

س ماااال تشاااغيلج    الم اساااة االقتصاااا عة بااار

المشرتم ملاك لالتحاا  تتا  كف  صزل  تبر تت

ن االتحاا  تاال ارا اانزي باي اعجاارعمف عقاد 

كزال  صزل المشارتم قاج  التنفي عة للمشرتم

 الاير1,800,000 اقرض التاب اااااة لالتحاااااا  

تقاااد تااا  اختياااار اال ارا مااان قباااف الم اساااة 

تاالتحااا  اال  صااالح محساان الجماااعج ماادعر 

 القاضااجعباادال زعز  /ال اتنفياا ي للمشاارتم ت

عاااان الم اسااااة كماااادعر قنااااج تكاااااال نشاااااط 

لحااازم للم اساااة تذلاااك المشااارتم بتااازقير ال

 بشرا  عجزل تتسمينان تباي ان تكانات قاج

بداعااة المشاارتم نشاااط كبياار لاادا اياا  بلاا  

اعرا اته مبال  كبيرا تب د تحقيق االربااب قاام 

االتحا  بمطالباة اال ارا بتزرعاد اصاة االتحاا  

ماان االرباااب تاساال اقااا ا  اال ارا التنفي عااة 

 3 ماااا ع ااااا لاال المدعزنياااة لااادي الم اساااة 

الان  2007 اف راس المال التشاغيلج مان اض

تقامااااااات اال ارا التنفي عااااااااة    2011عاااااااام 

 291رااامية  2012بااتعااار مصااا قة عااام 

ع ا ل  اضا اف راس الماال مماا  مليزال اي ما

ل ااف المشاارتم عنحاادر الاان االنايااار تالت ااار 

كاااازال الساااايزلة محجاااازيا لاااادال الم اسااااة 

االقتصاااا عة  تنتيجااااة تالعااال اال ارا تعاااادم 

 

 -ت  ال مف االال علن االتج :

البحاا  عاان تمزعااف لتركياال طاقااة  مسااية  •

 للمشرتم.

ت  إاالاة ملاف المشارتم لمحاامج قاانزنج  •

 لدرااته تالرق  با الر ي القانزنج.

ئااة عاات  الترتياال تالتنساايق االيااا ماا  الاي •

 ال امة للزكاا الاتامار المشرتم تتشغيله.
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جااار عا بزالباتاااا تكاا ا عاادم تزرعااد االقيامااا

السنزي تااتيال اال ارا بتحزعاف قاارل راتباه 

باالتحا  من مبل  االعجار تب ض المصرتقا  

االخاارال تاا  ناازتل عاادا لجاااال الاان المشاارتم 

تنفيا  مالا اا  بمرا   اتمخاطبة اال ارا عد

 2013الش تال المالية باالتحاا  تاخرهاا عاام 

ترعين نتيجااة بتساارعح الماازظفين الغياار ضاار

تزقف المشرتم تقام باالر  علان االتحاا  الان 

الحليااال تهاااج لاااب ض  انتااااجاعااااةر بقااار 

الماااازظفين تتاااا  الاااار  بتصاااافية المشاااارتم 

تمطالبة الم اسة بتزرعد المبل  الا ي عليااا 

قااام بسااحل مبلاا   2014كمدعزنيااة تقااج عااام 

التزاماااا  علااان  انااااأ امليااازال مااادعيا بااا 48

هاا ه مخالفااة المشاارتم  مرتبااا  تةيرهاااا ت

لساايمة ب ااد تزقااف المشاارتم تتاا  مطالبتااه 

بم كرا  رامية بتسرعح المزظفين ليان  تال 

الان  2015لدتال ا عت اال ارا التنفي عة من 

اال عليااااا اقااازل للمااازظفين بحسااال  2017

الطلااال مااان المااازظفين الااان ميتااال الشااا تال 

االلتماعية تال مف ققام ببي   صزل تممتليا   

ال ماااال اسااال  المشااارتم لتسااادعد مساااتحقا 

الزاق  انه ت  بي   صزل اقا ا مجلس اا ارا ت

 .مزاققة من االتحا المشرتم ب
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مشةةروع مزرعةةة 

ال ةةح  لتسةةمين 

 الحديدة -العجول 

 2001/ 15/6تارعخ التأاايس:

مناالج محماد  الشركا : الشيخ

 يتم

 

 الجم يااااااة االرض:  مساااااااهمة 

 لماااااالج مسااااااهمة االتحاااااا : 

 ا17,722,138 

 

انشااا ها بصاازرا  خصااية للشاايخ محمااد تاا  

ماااال باااراس  2003 -9 -28قاااج ناااالج يتم 

تكانااات مسااااهمة االتحاااا  لاير  35,835,137

مناااالج للشااايخ محماااد لاير ا 17,722,138 

قج الحدعدا  خصيا تقام االتحا  بقارض  يتم

تقرعباا  تقرعباا تتبقانمليازال  5قيمة المزا ج 

 المشاارتم ماا ت ااار لاير تااادا  3,138,138

ال ل  اال المزرعة اقيمت علن ثالثة م اا  ققاا 

 م اااا    42 التأاااايس مرقزعاااة باااـ دتهاااج عنااا

 

تااا  النااازتل تااللتماااام مااا  االبااان محماااد  -

 يتم.منالج 

بتشاغيف ت  عماف محعار بتفازعض االتحاا   -

 المزرعة.

من قبف تيعر الزراعاة  تد ين المزرعةت   -

 .تالري

 تأهياف المزرعااةتا  اعادا  الدراااة اعاا ا  -

 .لتربية اناا المزا ج

تا  يراعااة اقرض الخاصااة بالمزرعااة ب ااد  -

عاااان الزراعااااة ماااادا  متزقفااااةاال كاناااات 

 .طزعلة

تاالال قج طزر البح  عن تمزعف للمشرتم 

 اعا ا تشغيله.

 -عت  ال مف االال علن االتج:

البحةة  عةةن المسةةتثمرين إلعةةادة تشةةةغيل  •

 المزرعة لتربية المواشي.

تركيل طاقة  مسية تتأهيف البنية التحتية  •

 للمزرعة.

مراجعة ودراسة ملةح المشةروع بلةورة  •

نيةةةة و يفيةةةة الشةةةرا ة و ةةةذا مسةةةاحة قانو

  ر  المشروع وحل االش ال.

 

التعاون مع االتحاد  ي محاطبة بن  

التسليح ل  راج عن حساباته التي 

 لد  البن .

لةةةرح مخللةةةات االتحةةةاد الةةةذ  

لد  لندول التشجيع الزراعي من 

اجةةل تر يةةب طاقةةة شمسةةيه وإعةةادة 

 ت ييل المشروع.
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مسةةةةةةةةلخ الةةةةةةةةدواجن 

لشةةةةةةةةةةةةةةةر ة بذمار:)ا

اليمنيةةةةةةةة لمسةةةةةةةالخ 

مسلخ الدتالن ب مار: الشركة 

الااااادتالنا اليمنياااااة لمساااااالخ 

الشاااااركا : تيارا  المسااااااهمة

تارعخ التأايس : عقد التأايس اقتل قج عام 

م + عقاااد التأاااايس الجدعاااد قاااج عاااام 1999

م تب ااد الت اادعف لنساال المساااهمة قااج 2002

تا  تشاييف تتنفي ا قارار مياقحاة الفساا  ت   -

 .ن قبف الشركا مجلس ا ارا م

تكيااف  الحااانجتاا  االتفااال ماا  اال  ااامير  -
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 الزراعاااااااااااااااااااة تالاااااااااااااااااااري اجن(والد

الشاااركة ال اماااة انتااااج بااا تر 

 البطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطس

 االتحاااااا  الت ااااااتنج الزراعاااااج

 ترثااااة  امااااد عبدربااااه الياااازر

 $15000المالج راس الماال: 

 $9750مسااااااهمة الشاااااركا : 

همة الشااااااركا : نساااااابة مسااااااا

65% 

 $5250مساااااااااهمة االتحااااااااا :

 %35نساابة مساااهمة االتحااا :

 

 م 2003عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام 

 مدعرعااااة م باااار  –مزق اااااا : محاق ااااة ذمااااار 

 بداعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة النشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااط : 

يس :  ر س ماااااال ر س الماااااال عناااااد التأاااااا

الشاااركة بحسااال عقاااد التأاااايس كماااا نصااات 

ا قج ال قد الم دل بأال ر س مال 3الما ا رق   

$ا  تالر مازيم علان 15.000.000الشركة  

$ا  تالر 300 ااااا  قيماااة الساااا  الزاااااد  

  مرعياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااج 

عااااد  المساااااهمين :  االتحااااا  تلم ياتااااه + 

تيارا الزراعااااة تالااااري + الشااااركة ال امااااة 

طاطس + ترثاة  اماد عبدرباه انتاج ب تر الب

 اليااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازرا 

ااابقا  تأاايساليزر ال ي قد ت  عمف عقد     

تاالتحا  خاطل  رةااة الزيرا  ب دم امتالكاه 

لمبلاا  المساااهمة تمتزقااف عاان ال مااف  مناا  

انشااااةه بسااابل  قعاااية قساااا  من ااازرا لااادي 

 .الجااي المركزي

تيارا الزراعااااة تالااااري ترةاااايس مجلااااس 

عااااام االكاااازم ماااادعر  همااااداال /اال ارا تاال 

علاان تشااييف  سالبطاااط ااركة انتاااج باا تر 

ا لتقيااااي  المساااالخ برةااااااة   لجنااااةقرعااااق 

 .ابراهي  السنبانج /الماندس

عاات  ال مااف علاان تزقياا  ماا كرا تفاااه  بااين  -

تحا  ترةيس مجلس اا ارا امير الحنانج اال

علاااان اال عياااازال االتحااااا   اااارعك تشااااغيلج 

 للمسلخ.

 

 -عت  ال مف االال علن االتج: 

 است مال اعمال التقييم للمسلخ. •

توقيةةع مةةذ رة التفةةايم مةةع رئةةي  مجلةة   •

 إدارة المسلخ لتشغيل المسلخ.

 سول عن  م/ذمار 10-7

 م4/5/2003تاااارعخ التأاااايس:

 ياااااااة عااااااانس الشاااااااركا : لم

الت اتنيااااة الزراعيااااة مت ااااد ا 

 اقةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراض

 لماااااااااااااااالج المسااااااااااااااااهمة: 

 لاير ا180,266,828 

ـ مدعرعااة  ـ  محاق ااة ذمااارمزقاا  المشاارتم: 

 م لام ااااااااة ذمااااااااارخااااااااا الرةيسااااااااج امااااااااا

 م2003/ 5 /4  التأااااااااااااااااايس:تااااااااااااااااارعخ 

الم اسزال   : االتحا  الت ااتنج الزراعاج  + 

لم ياااة عااانس الت اتنياااة الزراعياااة مت اااد ا 

 اقةااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراض 

 -المشرتم تت  االتج: ت  يعارا 

تتااا   المحاق اااة مااا  محااااقظم تااا  االلتماااا -

 يعارا المشرتم برققة المحاقظ.

ت  اات راض الجانل التسزعقج ال ي عقازم  -

بااه االتحااا  تقيامااه بفنشااا  تتأااايس ااازل 

 .عنس الت اتنية
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 الشاااااااااااااااركا : مسااااااااااااااااهمة

 %5نسبة مسااهمة الشاركا : 

االتحااااااا   لمااااااالج مساااااااهمة 

 لاير ا171,266,828 

 %95نساابة مساااهمة االتحااا :

 م بر -المحاق ة: ذمار

تت  التأايس بين الطرقين بصفتا  الطبي ياة  

تاالعتبارعااة مشاارتم ااازل عاانس الت اااتنج  

كمشرتم ت اتنج اقتصا ي تققا  قايام قانزال 

ال ام 38التحا ا  الت اتنية رق   الجم يا  تا

م تالن ااام اقاااااج لالتحااا  الت اااتنج 1998

 الزراعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااج.

 السااااااااااااااااااااااااااااااااااازل:ميزناااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 اقرضاااااية ملاااااك االتقااااااف مااااا  السااااازر. -

 بزابااااااا  تةرقااااااة ارااااااااة تملحقاتاااااااا. -

 الساااااااااااااااااااااااااااااااااااازل.هنجاااااااااااااااااااااااااااااااااااار  -

ثاللااا  10هنجاار الااللااا  المركزعااة عااد   -

مركزعة م  ملحقاتاا من الازا التبرعاد تبرعد 

 برعساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازرا .اليم

المبنن التجاري ميزال من  تر تاااد تعاد   -

 تملحقاتاااااااا. كاااااااال 6الفتحااااااا  التجارعااااااة 

 perkingناازم 120KVAمزلاد كارباااةج  -

/England  كتبلااااااااار+ راق اااااااااة  ااااااااازكية 

 التزصيال .ميايعن + محزل كارباةج م  2+

تقد قام االتحاا   2003ت  انشا  السزل بداعة 

رعك الا ي هاز  ا سبتيليف رةيس لم ياة عان

قااج الساازل ت قاا  التياااليف االتحااا  كاملااة مااا 

ملياااازال تتاااا  تجايااااز المبناااان  176عقااااارل 

تالانجاار تالمخااايال التبرعااد قةياار قااج عااام 

تتبقاان تجايااز الانااالر الخارليااة قااام  2010

تقاادع  ماا كرا للمحاااقظ تالتااج تااان من تاا   -

 المحاقظ علن الزض  الراهن للسزل. طالم

تااا  اااااتدعا  محماااد ال ااازي الحااااج تتااا   -

قانزنيااا اتاان ااااتجال لتشااييف العااغا عليااة 

لجنة تحيي  من االتحاا  تمان عناده مان الاف 

اااف المشاايلة تعاات  تحدعااد اال كاااال لااه اقاازل 

تك  هاج تعات  عماف محعار بتشاييف مجلاس 

 .إ ارا للسزل

رةيس  اةارا المشاارع  تمحاامج  تيليفت   -

القعية لادال لجناة متاب ة قانزنج الن لانبه ل

 التحيي .

راتعااة كمساائزل  تاا  ت يااين اق / عبااد ه -

 مالج من طرف االتحا  للسزل.

 

 -عت  االال ال مف علن االتج: 

المتاب اااة المساااتمرا للقعاااية لااادال لجناااة  •

 التحيي .
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محماااد ال ااازي الحااااج تالااا ي هاااز المقااااتل 

ترةاايس الجم يااة بمطالباااة االتحااا  بغراماااا  

تبرعااد تكاااال هااز ماان عقاازم بتااألير مخااايال ال

تالانجر تالمبنان تقاام بيتاباة اقرض بااامه 

التااج هااج للساازل ماان اقتقاااف تطيلااة ااااد 

عشر تهز راقض االيمه لالتحاا  ات للجم ياة 

التاااج هاااز رةيساااااا تعقااازم بتاااألير الساااازل 

تاالتحا  عقزم بتشييف لجاال تااطة اانة تلا  

 .عت  الخرتج باي نتيجة 

11-7 
امانة  –سول سعوان

 العالمة

 -اا  المشرتم: ازل اا زاال

 صاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان ا 

  2004-7-6تاااارعخ التأااااايس:

الشااااااركا : لم يااااااة ااااااا زاال 

الت اتنيااااة الزراعيااااة مت ااااد ا 

 اقةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراض

ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالج  ل

 ا234013802المساهمة:  

 

 لمااااالج مساااااهمة الشااااركا : 

 ا90,000,000 

 %39نسبة مساهمة الشركا :

 لماااااالج مسااااااهمة االتحاااااا : 

 ا144013802 

 %61نسبة مساهمة االتحا :

االمددد   : تدددالدد ا ن للسددى  الىضدد 
السى  التي تدد اسدتلدله علا وض  

من ت ل ال معله والتي رئلسها محمد 
بشددل  وفددي نفددس الىتددس  ددى رئددلس 
االتحدداد لددد ي ددد لدتحدداد مددن عائدددان 

 السى  اي م الغ
 تضارب في الماال  --
الرت مدددا والدددس باسدددد ال معلددده --

ولددد تضددد لتوددىن مددن ضددمن أصددىا 
 المش و  

لدددد ت ددددم ال معلددده أي م لدددغ وتدددس --
 الرت التأسلس سى 

تددددد تزيلددددي ع ددددىد اي ددددار علددددا --
االتحددداد انددده مسدددتأج  الرت مدددن 

 مللىن. 90ال معله بم لغ 

االلااارا ا  التاااج تمااات مااان قباااف لجناااة 

 التسيير

تاااا  ااااااتدعا  المسااااتألر لمخااااايال --

لتاااألير التبرعاااد تاالطاااالم علااان عقاااد ا

تاتعااح اال ال قااد مزقاا  ماان قبااف امااين 

عاااام الجم ياااه تم ماااد مخااات  مااان قباااف 

رةاايس االتحااا  السااابق تلفتاارا خمااس 

اااانزا  تالمتبقاااج للمساااتألر اااانتين  

تطلاااال منااااه مغااااا را المخااااايال كاااازال 

 االعجار مجحف باالمال ال ام  

تتاادخلت تااااطه اال عرقاا  االعجااار الاان 

عشا ه ملياازال ات عتنااايل عاان ااانه ماان 

 لفتره المتبقية من ا

تت  عقد صلح تاس  الخالف باين االتحاا  --

تالجم يااااة كطاااارف اتل تالمسااااتألر ااااا د 

التعاون با ال غط عل  الجمعيةة عبةر 

الق اء اوعةن طريةد الجانةب األمنةي 

بتنفيةةةذ توجيوةةةات الجوةةةاز المر ةةةز  

 للرقابة والمحاسبة.
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تامددددس ل معلدددده باسددددتوماا ----

مللددددىن دون  90م دددداني بم لددددغ 

 ال جى  الا االتحاد.

تددددد تشددددولل ل ودددده مددددن االتحددددداد --
م لت للد ما تدمه 2017وال معلي عام 

االتحددداد ومدددا فدمتددده ال معلددده نتل دددي 
الت لددددلد م فددددد  ت  يدددد  المهودسدددددلن 

 المولفلن بالت للد.
توادددلس ال معلددده عدددن توفلدددت نتدددائ  

لت لددددلد وجلسددددس تمامددددل شتددددا تددددد ا
 توايي تلاده جديده لدتحاد.

مصداون الت  يدد تدد تاجل  دا مدن ت ددل 
( 5400000ال معلدده بم لددغ و لددد )

م  ان أجىر المصاون سدوىيا يسداوي 
 ثدثلن مللىن .

  

ال بيدي تذلك  ال عت  انااا  عقاد االعجاار قاج 

 م2023عام 

ت  التزقي  علن تقرعر الماندااين الخاا   -

بتقياااي  منشاااأ  السااازل مااان قباااف مانااادس 

االتحا  ال زاضج تتا  الجلازس ما  الجم ياه 

اندس الميلف من قبف الجم يه الاتدعا  الم

للتزقياا  علاان التقيااي  تإ خااال اقرض ضاامن 

 صزل المشرتم بس ر تارعخ عقاد التأاايس 

 تتقدر مال  ايت  اتخاذ االرا ا  الاليمة

تادخلت تااااطة تتاا  عماف محعاار التمااام  -

 -م   لم ية ا زاال تت  االتفال علن االتج: 

o  تزقي  تقرعر تقيي  منشأ  السزل من قبف

لم ياااة اااا زاال  الفقياااها تقاااج مانااادس 

االااه تلااز  مالا ااا  علاان التقرعاار عاات  

الرقاا  باااا ب ااد التزقياا  تالن اار قياااا ماان 

 قبف رةيس االتحا  ترةيس الجم ية.

o  تقااازم الجم ياااة بفاعاااار تثااااةق اقرض

تاختياااار عااادتل مااان الجم ياااة تاالتحاااا  

تعقاازم المحااامج  مقبااف اياادراا بتيلاايفا  

ااا ر  لتقيااي  قيمااة  ااقية اقرض بحساال

 الزماال تالمياال عند تزقي  عقد التأايس.

o   عاات  الرقاا  بيشااف عزضااح كااف مااا انفقتااه

الجم يااة ماان مصااارعف قااج الناازام علاان 

اقرض تكااف المصااارعف تاالعاارا ا  ماان 
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تأرعخ تشغيف السزل تك لك عت  الرق  من 

االتحا  الن المحامج  مقبف ايدراا للن ر 

قااج اليشاازقا  تالرقاا  بااالر ي تلااه اااق 

 انة بمااان عاااراه مااان اهاااف الخبااارا االاااات

 تاس  نقاط الخالف.

o  عاات  االنتقااال الاان مرالااة تشااييف مجلااس

 ا ارا لتشغيف السزل.

ا لاا  عاات  قيااه 2محعاار رقاا   تاا  عمااف   ➢

اعااازر مانااادس اااا زاال للتزقيااا  علااان 

ب لك اةلق المحعار ل تتقرعر تقيي  السز

بفاعار المانادس علن اال تلتزم الجم ية 

 رعر التقيي .تقن تالتزقي  عل

ا تتا  طارب ب اض 3ت  عمف محعر رق   ➢

المالا ااا  علاان تقرعاار التقيااي  ماان قبااف 

ماندس الجم ية تمن قباف إ ارا الجم ياة 

تتاا   تمان قباف ماناادس الجم ياة  الفقياها

تزقياااا  ماناااادس لم يااااة ااااا زاال علاااان 

 .التقرعر

دع  ر ت  ا تا  تقا4ت  عماف محعار رقا    ➢

االتحاااااااا  علااااااان مالا اااااااا  الجم ياااااااة 

تت  ااعار ب ض من تثااةق  ،دستالمان

ابقتاا من قبف لم ية ا زاال تمط اقرض

الجم يااة ب مااف  إلاازامتتاا   اقصاازل،ماا  

راالة تغطية تترتيل كف الزثاةق الخاصة 
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 اقصاافتااعااار باااقج الزثاااةق  باااقرض

 للجلسة القا مة. باقرضالخاصة 

تطبيااااق ااااااتئناف تت  ال مااااف االال علاااان عاااا

 ضر االلتمام.امح
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لم ياااااااااة يراةااااااااال 

 تاعاةر اقبقار

 1998 عدددددددام تأسسدددددددس
 وتددددددد شضددددددائ  بعشدددددد 
 مدددن أ ثددد  الدددا تىسددلعها

  2010 عام شضل ة 95
 ان يىجد فلها أ ث  من -

اربعدددددددده ألددددددددي ب دددددددد ه 
للمسددا ملن فددي ال معلدده 

 ومن غل  المسا ملن
 انددس توددت  أ ثدد  مددن --

عشدد ين الددي لتدد  يىملددا 
 لماو  اخىان ثابس

الرت تابعددددده للدولددددده -
وبعددددددد تاجل  ددددددا مددددددن 
االتحددددداد تدددددام المدددددستم  
باسدددت  ار ا مدددن موتدددب 
الراضدددي فدددي الحديدددددة 
وبتسددددددا ل مددددددن تلددددددادة 

 االتحاد  
 أ ثد  االتحداد فلها أنف  -

 الزض  الراهن للجم يه

ااايج لاادات  االاااتحزاذ علياااا ماان قبااف عاادا 

ا ااحا  المتاازقج عبااد ه الرعمااج الاا ي قااام 

باااختالس خمسااه تثالثااين ملياازال ماان  ااركة 

اخزاال ثابت علن اسال الجم ية تعباد قاارم 

تلمزا ماان الماان المساااهمين ت تال ه كااانزا عساا

مبال  بادتال ااانا  تزرعاد تكا لك رةايس قارم 

االتحااا  قااج الحدعااده تلاادنا انااه ااااتل  مبااال  

تال ي قد ظار مناا ثالثة مليزال تخمس ماةة 

  لف لاير

 ال عزلد اسال بنيج للجم يه -

 العزلد  ي بيانا  ماليه للجم ية --

-. 

 لزعارا ت  النزتل  -

تدعا  الجم يااه االااازاش تااااتالماا تاااا -

 ال مزمية للجم يه

الياياار ماانا  اااالتا  صاا به نتيجااة ضاارل  -

الطيراال للياير من ابقاره  تتقدمزا بطلال 

الن االتحا  بفعا ا تأهيف الحعاةر تتركيل 

طاقاااة  مسااايه بالتقسااايا تتااازقير انابيااال 

مزا يا  تعلن اال ارلاام المزا اج تقاق 

 اليه من االتحا 

تماعيااة تاا  التنساايق ماا  قاارم الشاا ال االل -

 تت  تشييف لجنة لتسيير  عمال الجم ية.

ت  التزقي  علن محعر ت  قيه تحدعد مااام  -

 تكلاات للجنااة، تمحاااابة الايئااة اا ارعااة 

 السابقة.

قاماات الايئااة اا ارعااة بمرال ااة اسااابا  -

بالت اتال م  االتحا  تالا ي اتعاح اال عناد 

 مليزال 31عبد ه الرعمج 

ن تكاا لك عناااد علااج عزااااف بقاا  تاماااي-

 13قااارم تالمحاااال للجم يااة امااين قاعااد 

سرررعة تربيررق طامررة شمسرري  للب ررر -

وترروفير انابيررق مررن اجررل يررتم ارجرراع 

لألحررواو وفرري اليرر   أصررحاق االبقررار

 مرتب .
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 لاير مللددددددىن 300 مددددددن
 لدددددي الم صددددىد الم لددددغ

 االتحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداد
(210,086,247 )

 أنف دىا انهد ت ىا والماللي
 التسددددددىي  مللددددددىن 400

 ومعمددددددل والت هلددددددزان
 ددددي  مددددا وموهددددا ال ددددان

اشددىاا ال معلدددي وموهدددا 
 اشددددىاا تابعدددده لدتحدددداد
 وتد تاج   ا من لل معلي

لاير  وال تىريددد يددتد ولددد
اران التدددددي مدددددن ا ي ددددد

بللدددس مدددا ي دددارب مائدددي 
مللددددىن وتلددددادة االتحدددداد 

 .متواله في متابعتها

 مليزال.

تماااااا يال التحقياااااق لااااااري قاااااج بقياااااة -

 الحسابا .

تمدعاادا  ساتلزما  لخطاازط المتا  تاازقير  -

ضاامانه ال امااة للااري تعلاان  الجم يااةماان 

 شغيف المزرعة.االتحا  تمايدا  لت

ااتيمال االارا ا  مان عت  االال ال مف علن 

إعا ا ابقار المنتجين الن الحعاةر تالمتاب ة 

 لتشغيف المشرتم.

13-7 

المزرعااة الت اتنيااة 

انتاااج  لباااال الباازال 

 عمراال -

 م11/1/1994تارعخ التأايس:

 الشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااركا :

االتحااااااا  الت اااااااتنج قاااااارم -1

 صاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان ا 

 يراعيااااةلم ياااا  ت اتنياااه -2

 12عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد ها 

 60عاااد ه  قااارا  امسااااهمة -3

 هسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه 

تمدددددس الزيدددددارة االولدددددا للمزرعدددددي 
 واالمد  الىض  ال ا ن:

ال انددددب المددددالي ال يىجددددد شسددددابان 
ختاملدده ومددىاوين م اجعدده مددن عددام 

 م والا  تا اللىم2010
لن أي م دالغ مدن لد تىو  للمسا م-2

 م الا يىموا  تا2009
لددد ت تمدد  ال معلددي العمىملددي مددن  -3

مان قياف قياا ا االتحاا  الجدعادا ت  النزتل  -

لالطاااالم علااان تضااا  مااان مااارا   كاااار

ماا  رةاايس مجلااس  المشاارتم التزاصااف

اا ارا لطلاال اااف اا اايالية المزلااز ا 

تتااااا  االلتماااااام م اااااه تمااااا  ب اااااض 

تظاار لناا المساهمين قاج مقار االتحاا  

اال لدعااااه مزاققااااه ماااان قيااااا ا االتحااااا  

يار السابقة علن بي  لز  من اقرض ة

التعةاون  لمطلوب مةن الحوةات العليةاا

مةةع االتحةةاد امنيةةا  ةةي متابعةةة  لةةول 

 المزرعه المنووبة .
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صاااااااااااااندتل التأميناااااااااااااا  -4

 االلتماااااااااااااااعج لل اااااااااااااااملين

ناااااااد  لماااااااالج المسااااااااهمة ع

 ا24,000,000التأاااااااااايس:  

ر س مالاااااااااااااااا الحااااااااااااااالج: 

 لاير ا135,000,000 

 %17نسبة مساهمة الشركا :

 لماااااالج مسااااااهمة االتحاااااا : 

 لاير ا19,923,000 

ا  تقرعبااا نساابة مساااهمة االتحاا

 التأسددلس عوددد بدددا  25%
 مدددددددن راس 45 ب طلدددددد 
 امددددددا الحلدددددىب االب دددددار
 فددي مالهددا راس ووصددل
 200 مدددددن أ ثددددد  عدددددام

 اجمدددددداليو لاير مللددددددىن
 540  الحددددددالي ال طلدددددد 

 مصتلددددددددددي مددددددددددن راس
 ا نتدددا  و دددان االعمدددار
 الحللددددددب مدددددن اللدددددىمي
 وصددل يىملددا لتدد  5000
 3000 المىاللدددددددد عددددددددد
 وا ثددددد  وع لددددده ع دددددل
 573 الددا االيدد اد وصددل

 م2019م الا عام 2009عام 
الصدددددىا المتح  دددددي سدددددلاران  -4

وش اثان وتىابعها وديانان ودبابان 
لتىويد  االنتددا  تددد بلدد  الدد ع  موهددا 
والددد ع  موهددددا م  ىندددي والدددد ع  
مف ىد ش اثي وتىابعهدا وديوده ودبداب 

ي عهدددد عزيدددز تىويددد  وصدددالىن فددد
 شاجب  تا ما تد ظه  الا االن.

تد بل  ارضدله فدي تهامدي وبددون --5
مسىغ تانىني وتلل ان  ودا  مىاف ده 

 من ت ل تلادة االتحاد الساب ي.
 50تددد بلدد  مددا ت  ددا مددن ال طلدد  -6

 ب  ه اثوات تلادة عزيز شاجب.
يدددددتد تدددددأجل  المضدددددصي التابعدددددي -7

للمزرعي واستلدا مىارد ا من ت ل 
 جب.عزيزجا

التاااج تااا  بي ااااا ااااابقا اعاااا ا تشاااغيف 

المزرعاااة تتااا  إبقاااال البيااا  اتااان تااات  

ااااات ا ا اقصااازل المنازباااة تالمباعاااة 

 تتزرعد الحسابا  التاب ة للمزرعه

تااا   تااا  التنسااايق مااا  محااااقظ محاق اااة  -

عمراال علن تشييف لجنه من المحاق اه 

تاالتحا  للنزتل الان المزرعاة لالطاالم 

م  عزعاااز علااان الزضااا  الماااالج  تالااازا

االااااااااااال تمحااااااااااااال المزرعاااااااااااة 

بااعدا اسااااباا  المزرعاااة  قاااج عااااد 

عزعااز االااال تاالعاازام السااابقة تلاا  

علتاااز المحااااال اتعزعاااز االااال  تتااا  

الرقااا  بتقرعاااار ااااازل الزضاااا  المااااالج  

 للمزرعة من قبف اللجنة مرقق نسخه

مجلاااس اا ارا  عماااف محعااارب ااادها تااا   -

ماان المحاق ااه تاالتحااا   لجنااة لتشااييف

بحصااار   ارا الحاااالج تقااازمتمجلاااس اا

تلر  لميا  اقصازل المزلاز ا تتقيي  

المزرعااااة تتقاااادع  نتاةجاااااا الاااان قااااج 

الجم ياااااة ال مزمياااااة التخااااااذ القااااارار 

 المناال 

تااا  نااازتل اللجناااة لجااار  المزرعاااة تتااا   -

لر هااا تالرقاا  باااالتقرعر عاان الزضااا  

 الراهن للمزرعة.
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 تسددددد  فدددددي لاير مللدددددىن
 الوشددام وفددائ  سددوىان

يدتد  لاير مللىن 350 الا
 ومشدت اته الحللب تسىي 
 مددن ل ثدد  ت  ي ددا ياددل
م  ز في محافظي   200

 والماني صوعات

 للمش و  التابعي الرت
 تزيدددد وغل  دددا وراعلدددي
موهدددا  ل وددده 2000 علدددا
 الحضدددددددددائ  ل وددددددددده 99

 ومدا والمصداون والمحلب
 م هددددزة أراضددددي ت  ددددا
 الحديث ال ي بىسائل

 مددا مسدداشي الددا اضددافه 
 فدددي ل وددده 3000 ي دددارب
 بمضدصان م هدزه نهامه
 وتد ال ي ور وان الملاه
 عىيضدددددهات وتدددددد بلعهدددددا
  م هزه معاد بعش ه

 المشددددددددد و  أصدددددددددىا 
 وتىابعهدددددددددا ش اثدددددددددان
   لددددد و نفدددددل ودياندددددان
 ودبابددان للتو ددل سددلاران

اتعااح انااه تاا  بياا  االبقااار المتبقيااة عااد  - -

 خمسين بقره.

 راضج تاب ه للمزرعة مبسزط علياا.  -

بياا   صاازل المزرعااة ت راضااج مبسااازط  -

 علياا تايارا  م دا   خرال.

تاااا  إطااااالم تيارا الشاااا تال االلتماعيااااة  -

تال مااااف تقيااااا ا المحاق ااااة بالزضاااا  

 الراهن للمزرعة.

تااااااا  التنسااااااايق مااااااا  تيارا الشااااااا تال  -

االلتماعية تقرم عماراال ل قاد التماام 

 الجم يااااة ال مزميااااة تتغيياااار مجلااااس

اا ارا تتااا  ت ياااين منااادتل مااان قباااف 

االتحا  قج اللجنة التحعيرعة لاللتمام 

تتاا  ت يااين ثالثااة ا ااخا  ماان االتحااا  

لتماياااف االتحاااا  قاااج التماااام الجم ياااة 

ال مزمية تل  عات  تحدعاد عازم االلتماام 

الااااان االال مااااان قباااااف قااااارم الشااااا تال 

 االلتماعية تال مف.

ت  التماام الجم ياة ال مزمياة تتا  ت ياين  -

نااااااة لمتاب ااااااة  صاااااازل تممتليااااااا  لج

المزرعااااااة تمتاب ااااااة مجلااااااس اا ارا 

 السابق لتسلي  الحسابا  الختامية.

تااا  تشاااييف لجناااة قلااارا   تر االااااتالم  -

 تالتسلي .
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ت  االلتمام  كار من مرا قج االتحا  تقج  -  الحللب لتىوي 

المزرعااة تعمااف محاضاار ت كااد تااارل 

رةيس مجلس اا ارا الساابق للمزرعاة 

عان تسالي  اق / عزعز االل الحادعقج 

  صزل تممتليا  تاسابا  المزرعة.

ت  مخاطباة محااقظ عماراال لعابا رةايس  -

مجلااس اا ارا السااابق بمزلاال ماا كرا 

اللجنااة الميلفااة ماان الجم يااة ال مزميااة 

تالمحااقظ تلاه مادعر امان عماراال تلا  

نالاااظ  ي اهتمااام ماان الجاناال اقمنااج 

رة  المتاب ة تال ي اتعح لنا اال مادعر 

طج ماااا  عزعااااز مدعرعااااة خااااارف متاااازا

 االل

ب اادها تماات مخاطبااة ماادعر اماان اقمانااه    -

تبتزصاااية مااان ميتااال تيعااار الداخلياااه 

لمااادعر امااان اقماناااة تلااا  عقااا  بااادتره 

تضبطه تقمنا بمخاطبة تيعار الشا تال 

االلتماعياااااة ليقااااازم بمخاطباااااة تيعااااار 

 الداخليه تالمتتاب ة مستمرا

 -عت  ال مف االال علن االتج: 

ا رةاااايس متاب اااة الجاااااا  اقمنيااااة لعااااب •

مجلس اا ارا السابق تتسلي  ما بحزيته 

ماان  صاازل تممتليااا  تاسااابا  خاصااة 

 بالمزرعة.
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متاب ه مجالس اا ارا المتفاتتة للمزرعاة  •

 تااتر ا  ما ت  نابة من المزرعة.

إاالااة القعااية للتحقيااق ماان قبااف محااامج  •

قاااانزنج. تالرقااا  بااااا لمبااااا  اقمااازال 

 ال امة.
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 االتحاد


