




CONTENTS 

Enlightened Words from His Majesty 01 - 02

The Chairman’s Message 03 - 04

The CEO’s Message 05

Board of Directors 06

The Company’s Vision, Mission and Objectives 07 - 08

Introduction 09 - 10

The Sultanate of Oman’s Position on the Food Security Index 11 - 12

The Company’s Most Prominent Achievements 13 - 29

The Company’s Signed Memoranda of Understanding 30

The Most Important Achievements of the Subsidiary Companies 31 - 34

The Company’s Most Prominent Activities and Meetings 35 - 36

The Company’s Personnel 37



1

Enlightened Words 
from His Majesty

“We stress the continual importance of agriculture, fisheries and 
animal husbandry. Our efforts to secure our food requirements 
cannot succeed if they are dependent on the outside world. 
The development of productive projects in this vital field and 
the encouragement of our people to utilize agricultural land 
effectively without exhausting our water resources, is the only   
answer. Carefully studied and organized agricultural work can 
increase the viability of this sector of our economy and thus 
contribute to the provision of the food we need.    

At the same time, we must stress that water is an invaluable 
national resource which must not be thoughtlessly squandered.   
Its conservation is a sacred national duty for every one of us. 
The co-operation of you all in our Government policies in this 
connection is vital.”

–  Excerpt from a speech delivered by His Majesty, 
Sultan Qaboos bin Said on the 22nd National Day
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THE CHAIRMAN’S MESSAGE
Peace be upon you, and Allah’s Blessing and Mercy,

I am pleased to present to you on behalf the Board of Directors of Oman Food Investment Holding Co. S.A.O.C. (OFIC) an overview of 
our journey so far. This overview showcases our most prominent projects and achievements during the last 5 years. OFIC, the main investor 
of food security projects in Oman, was formed in 2012. It began building its executive management team and established its strategies in 
2013. In 2014, the company started promoting a set of projects focusing on the needs of Oman. The effective execution of these strategic 
projects started in 2015.

OFIC  is striving  to establish specific projects that contribute to the substitution of  imports, achieve high levels of self-sufficiency of basic 
food products, achieve economic diversity, provide citizens with job opportunities and strengthen Oman’s food security. To achieve all that, 
OFIC, with the partnership of many other investing companies and funds that are interested in this type of strategic investments, launched 
the following projects:

• A’Namaa Poultry Co. with OMR 100 million capital investment (in Safaa region, Ibri, A’Dhahira Governorate), which will 
   contribute in providing Oman with white meat. 

• Mazoon Dairy Co. with OMR 100 million capital outlay (in Sunaynah, Al Buraimi Governorate), which will 
  contribute in providing Oman with dairy products.  

• Al Bashayer Meat Co. with OMR 37 million capital investment (in Thumrait, Dhofar Governorate), which will 
   contribute in providing Oman with red meat and livestock.

• Al-Morooj Co. with RO 16 Million capital investment pioneering experimental project of collecting and producing 
   dairy products in Dhofar Governorate.

Apart from the above projects, OFIC has adopted the concept of establishing a project specialized in parent chicken to provide Oman with 
its need of fertilized chicken eggs for A’Namaa Poultry Co. and other strategic users, in addition to providing them for small and medium 
poultry farms in the Sultanate. The latter  led to establishing Osool Poultry Co. with OMR 60 million capital investment in Al Ghaftain, 
Haima, Al Wusta Governorate.

In addition to providing food security, these companies are anticipated to provide the country with economic diversification. OFIC has also 
worked with several investors to study the potential of several important projects, such as the soya project, the animal vaccines as well 
as other projects with the support from the Ministry of Agriculture and Fisheries. Those projects include the date palm processing project 
and the agricultural marketing project. OFIC will announce a number of these projects when the required studies is completed and their 
economic feasibility is acceptable.



Dr. Rashid Salim Hamad Al Masroori

Chairman

Furthermore, four government-owned food-security 
companies were added to OFIC. These companies are: 
Oman Flour Mills Company, Oman Fisheries Company, 
Oman National Livestock Development Co. and Oman 
Food International. OFIC has recently realigned its 
strategy to provide a vision for the entire OFIC group 
including its associate and subsidiary of companies.

The Board of Directors OFIC always look optimistically 
towards the future and towards accomplishing the 
company’s mission, which will achieve the desired 
breakthrough in food security for the Sultanate. We hope 
that Allah, Glorified and Exalted is He, will guide us to 
achieve the planned goals of OFIC.

In conclusion, we hope that this report reflects  the  
main activities and achievements of the company since 
incorporation with reasonable accuracy.
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Eng. Saleh Mohammed Al Shanfari
C.E.O

THE CEO’S MESSAGE
This report reflects an overview of the main achievements and projects of  Oman 
Food Investment Holding Co. S.A.O.C.(OFIC). The Company is executing it’s 
strategy with the support from its Board of Directors. OFIC has obtained a lot of 
encouragement and support from main stakeholders Committee of Food Security, 
especially The Ministry of Finance, The Ministry of Agriculture and Fisheries and 
The Ministry of Commerce and Industry, The Ministry of Housing, The Ministry of 
Regional Municipalities and Water Resources, the National Program for Enhancing 
Economic Diversification (TANFEEDH).

The various projects launched by OFIC are supported by qualified management 
teams in all group companies. These companies established their projects in 
various governates of Oman with the support of local communities. All the projects 
are executed with approved timelines to meet the project objectives. OFIC also 
works very closely with the management of 4 companies that were transferred by 
the Government recently.

Despite the small size of the company’s personnel, the achieved accomplishments 
reflect the devotion of this team and its resolve to execute all the plans, programs 
and projects that are outlined in the strategy and according to the schedule.

We aspire to make Oman a regional food hub and an international center 
approved for storing, handling and producing different kinds of food. Our main 
objective is food security and self-sufficiency will be achieved by following efficient 
production methods and by training Omani youth to lead different management 
and production operations of all the companies and projects. International 
expertise is also attracted to work in this vibrant ecosystem.

We pray to Allah Almighty to guide us all to achieve our aspired hopes and 
ambitions, under the wise guidance of His Majesty Sultan Qaboos bin Said – May 
Allah protect Him.
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ABOUT COMPANY

Oman Food Investment Holding Co. (S.A.O.C.) (OFIC) is a 
Government company that aims to invest in the food sector, both 
inside and outside Oman, in order to attain self-sufficiency and 
food security for the Sultanate. This is achieved by directly investing 
in strategic projects of national importance or by coordinating the 
investment through its group companies. The company adopts the 
highest standards of corporate governance, efficient management 
methods better oversight of the Board of Directors and continues 
collaboration between various stakeholders.
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Vision

Mission

Objectives

To be a regional leader & a global player in the food sector in the next decade.

Promote self sufficiency and food security for the Sultanate 
of Oman by making investments across the OFIC group of 
companies in various strategic projects in the food value chain 
& related activities, both inside and outside Oman individually 
and in partnership with strategic & financial investors.

• Invest across the food value chain and in related activities and emerge as a regional leader in the food sector. 
• Target commercially viable projects in Oman and internationally that will create both strategic and financial 

value, whilest offering a clear exit strategy.
• Develop partnerships with private and public stakeholders to mobilize various resources and to attract more 

investment to the food sector.
• Promote the adoption of  responsible, efficient and sustainable practices across the food value chain.
• Target a mix of Agri food projects in urban and rural areas to create employment, economic diversification, the 

growth of small-medium-enterprises (SME) and collaboration with cooperatives.
• Improve food quality standards by adopting well established international practices.
• Leverage the competitive and comparative location of Oman to position the Sultanate as a centre of excellence 

in food production for the region and become a trusted centre of excellence for integrated agri food solutions.



Food security and food provision have become major issues for many countries, including Oman. Decision-makers worry about this issue, 
since it is vital to ensure a secure, healthy and consistent alimentation. Before the blessed renaissance of the economy, most Omanis worked 
in agriculture, some worked in fishery and only a few worked in trade. The country used to export dates, dried lemons, frankincense, fish and 
other products. These products were mainly exported to the Indian subcontinent. Some sources even claim that Omani dates reached China 
via ships and sailboats.

The Sultanate is concerned with providing proper and sufficient food for its population that is increasing. The issue of food security has 
become an important one, especially after the global food crisis in 2007 and 2008, when the price of food items dramatically increased and 
there was a shortage of all types of grains. A few grain producing countries decided to prohibit their exports in order to ensure that their own 
citizens had continuous access to them. Some countries also took positive steps towards caring for food security and even industrial countries, 
which had viewed the food sector as backwards, noticed its importance. They invested billions of dollars into the sector, and they provided a 
set of adequate incentives, subsidies, and facilities, in addition to using researches and studies to develop the field and make it viable.

INRODUCTION
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After the global food crisis in the end of the last decade, the Sultanate took several measures to develop and grow its agricultural 
sector. Two seminars regarding agricultural development were held according to a royal directive, and the seminars led to important 
recommendations and decisions.
 
A ministerial committee was created to deal with food security and to create corresponding policies. In addition, and for the first time, 
a company that is an investment branch of the government was created to deal with the sectors that provide food security. One of 
its most important priorities is to strengthen food security and to increase self-sufficiency for some agricultural and food items that are 
important for the Sultanate, such as white and red meat, eggs, milk and dairy products and industrial food products.

In order to encourage private investment in the agricultural and food sectors, it is necessary to create an attractive investment 
environment, provide proper funding and ensure the transportability of skilled employment. It is also important to create free economic 
zones that attract investors, globlized markets and active ports. Decisions should be made quickly and without bureaucracy. Needed 
approvals should be acquired as quickly as possible. There should be specialized organizations that are active and effective, to 
reduce all formalities and provide the necessary authorizations needed to establish vital projects quickly and easily. This can take 
place through what is called a “One Stop Shop”. It is also necessary to find strong and effective mechanisms that attract both 
local and foreign investment, that require the reduction of land lease rents, faster licensing for trading and further reduction in 
transportation (logistical services) costs.

Oman Food Investment Holding Co. strives to create an attractive environment for food investments in the Sultanate by encouraging 
private and regional investment funds to invest in this important sector.The Company has managed to attract a large number of 
investors, both from Oman and from other countries, to invest in strategic food projects worth OMR 250 million. Additionaly, the 
govermant’s shares have been transferred recently from a number of food companies to OFIC, which makes OFIC the umbrella 
orgnization for all food investment companies in the Sultanate.

This report showcases the Company’s most important actions and achievements since inception.



The Sultanate of Oman’s Position on the Food 
Security Index :

The Sultanate of Oman was ranked at the 
second level of the Arab and Gulf region, 
according to the Global Food Security 
Index in 2016, by the British magazine The 
Economist. The pillars of food security are 
providing food, the ability to pay for it and 
quality and safety. Those three areas are at 
the center of the Sultanate’s food security 
strategy.

According to the report, Oman is considered 
one of the countries that has food security 
in terms of its ability to obtain food, despite 
the Sultanate’s big reliance on imports and 
price fluctuations. The report also pointed 
that the Sultanate has achieved significant 
advances with its initiatives for food security 
strategy (2010-2020), especially those that 
deal with agriculture, financing the fishery 
sector and the level of local production, 
research, development and improvement of 
the importation chain. Oman currently relies 
on international markets for approximately 
60% of its food needs.

The Sultanate currently faces several 
challenges in achieving food security. 
Two of the most important challenges 
are the shortage of agricultural lands 
and the shortage of irrigation water. 
The rain level in Oman is considered 
low, as it does not exceed 80 
millimeters per year. Nearly 80% of 
the rain evaporates, and 6% goes to 
the sea and the desert; only 14% of 
rainfall reaches the soil. Only 1318 
mm³ of surface water and groundwater 
is available each year.

Another challenge is the increased 
levels of food production waste, 
which has reached 30% of the total 
food production in the Sultanate. The 
food security strategy determined 
that the level will not exceed 15% by 
2020. There is also another challenge 
concerning the increase of food-related 
illnesses, despite the great efforts of to 
limit them by the relevant governmental 
agencies.

The increase in demand for food supplies is 
expected to continue pressuring the self-
sufficiency averages, and it is expected 
that the increase in population, current 
wages and tourism will lead to a change 
in the consumption levels. The Sultanate, 
in response to the increasing demand 
and through its strategy for food security, 
encourages private investment to increase 
the available local capacity of some food 
products. It also aims to develop partnerships 
in foreign commerce and investments 
(especially in Africa and Asia).
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The Sultanate was also listed as one of the countries that had 
spent the most on agricultural research compared to the size of 
its economy. This is due to the government’s continued efforts to 
diversify into alternate sources of income, other than oil. It was also 
indicated that Oman came last among the Gulf countries in terms 
of obesity (data from 2014), 27.5% against an average of 36.7% 
between the citizens of the Gulf Cooperation Council.
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The national survey of food and alimentation in the Sultanate for the year 2004 found that 20% of women and 40% of men were 
overweight, while 19% of women and 21% of men were obese.

The spread of diabetes is also a worrisome issue in Oman. In 2014, the World Health Organization estimated that approximately 
17% of Omani adults above the age of 18 had diabetes and that evokes more consumer  awareness regarding alimentation in the 
society. Despite these challenges, and in accordance with the efforts of the relevant organizations for the increase in food security in 
Oman, a positive result was attained. According to The Economist’s 113-country Global Food Security Index in 2016, Oman attained 
73.5 points out of 100, increasing by 0.9 points from 2015. The Sultanate was the second highest Arab and Gulf country on the list, 
with the first being Qatar, which attained 77.5 points. It was also listed among the countries that have the best environmental factors 
for food security, alongside countries like Australia, New Zealand, South Korea, Norway, Switzerland and the USA.



Company’s 
Most 
prominent 
achievements

1. The Creation of a 
Complete Dairy Farm

Project Description:

Project Description:

The Project’s Developmental and Economic Aspect:

Oman Food Investment Holding 
Co. was able to accomplish several 
achievements that strengthened 
Oman’s food security by raising the 
self-sufficiency levels of main products, 
which are detailed below.

“Mazoon Dairy Co. (S.A.O.C.)” was chosen as the company’s name.
The project consists of establishing an integrated farm to raise dairy cows, starting 
with 4,000 cows. The number will grow to 25,000 cows over ten years, after the 
start of operations.
The project is located in Sunaynah, Al Buraimi Governate.
The Company signed an agreement with the Ministry of Housing that gives it the 
right to benefit from that land.

Total cost of the project
Capital 
Total loans
Contribution of Oman Food 
Investment Holding Co.

• The project relies on the best 
techniques in this sector, 
and it aims to create job 
opportunities for citizens and 
small to medium companies.

• The current self-sufficiency 
percentage is 31%. The project 
aims to achieve 125% by 
2030 and to surpass 133% 
self-sufficiency by 2040.

100 million Omani Rials
50 million Omani Rials
50 million Omani Rials
10 million Omani Rials (20%)
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Year 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Market Size 178,318 238,138 324,649 442,588 603,372 822,593

Production

Oman Food Investment Holding Projects

- Mazoon Dairy Co. 80,457 268,599 450,796 662,367 973,234

- Al Morooj Dairy Co. 16,603 25,830 27,410 30,263 33,413

Other Producers 55,863 62,602 67,175 73,400 80,600 88,604

Total 55,863 159,662 361,603 551,606 773,230 1,095,251

Importation 122,456 78,476 (36,954) (109,019) (169,858) (272,658)

Self-Sufficiency 31% 67% 111% 125% 128% 133%

Table 1: Size of the market and the production of Mazoon Dairy Co. and other producers. (Unit: One Thousand Tons)

Chart 1: Increase of self-sufficiency from 2015-2040.

The table and chart below show the increase in the self-sufficiency levels in dairy products from 2015-2040, with the start of 
production in the projects of  Oman Food Investment Holding Co. and the introduction of other producers in the long run:
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2. The White Meat Project (Poultry)

The Project’s Developmental and Economic Aspect:

• The current self-sufficiency percentage 
is 29%. The aim to achieve 87% 
in 2030 and to surpass 99% self-
sufficiency in 2040.

• The project will contribute to 
the development of the region. 

• At the final stage, the company’s 
production will be 60,000 tons, 
which is three times as much as 
that of the largest white meat 
producer in the Sultanate.

• The project is expected to 
create direct and indirect job 
opportunities for the Omani youth.

Project Description:

“A’Namaa Poultry Co. (S.A.O.C.)” was chosen as the new company’s name.
It is an integrated project that begins from hatchery until the distribution of poultry. It consists of:

Feed mill with production capacity of 50 ton/hour, raw material silos for 3 months.
An automatic abattoir with “State of the Art” technologies to guarantee high quality and 200 thousands bird/day production.
240 chicken warehouses disturbed between 24 farms where bio security standards are followed.
Incubators that can produce 70 million birds a year.
Quality control labs
Water desalination plant (4500 m³/day).
Waste treatment plant.
Management buildings and warehouses (for more than 1,000 employees) 
The project is located in Safaa region, Ibri, Al Dhahira Governate. It occupies more than 60 k.m³.
The Company signed an agreement with the Ministry of Housing that gives it the right to benefit from the land.

100 million Omani Rials
50 million Omani Rials
50 million Omani Rials
10 million Omani Rials (20%)

Cost:
Total cost of the project
Capital 
Total loans
Contribution of the Oman Food 
Investment Holding Co.
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The table and chart below show the increase in the self-sufficiency levels for white meats 
(2015-2040), with the start of production in the projects of  Oman Food Investment 
Holding Co. and the introduction of other producers in the long run.

Table 2: The size of the market and the production of A’Namaa 
Poultry Co. and other producers.

Chart 2: Increase of self-sufficiency from 2015-2040.

Year 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Market Size 129,333 166,643 196,623 231,996 273,733 322,978

Production

Oman Food Investment 
Holding Companies
A’Namaa Poultry Co. 30,000 90,000 108,715 148,950 204,074

Other Producers 37,723 46,693 78,351 92,428 109,040 115,988

Total 37,723 76,693 168,351 201,143 257,990 320,062

Importation 91,610 89,951 28,272 30,853 15,744 2,916

Self-Sufficiency 29% 46% 86% 87% 94% 99%
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3. The Red Meat Project

Project Description:

Cost:

The Project’s Developmental and Economic Aspect:

“Al Bashayer Meat Co.” was chosen as the new company’s name.
The project aims to build livestock farms (cows, goats and sheep), import livestock, 
fatten them, and keep them for a certain time to improve the quality of their meat. 
Building a “high technology” abattoir with 900 thousand goats and sheep/year 
and 180 thousand cows/year production capacity.
Establishing plant to deal with the slaughter waste.
The project is located in Thumrait, Dhofar Governorate.

• Improving food security and 
ensuring food safety of meat 
products.

• Producing high quality and healthy 
meat products for the consumer and 
exporting meats to neighboring 
markets.

• Guaranteeing a stable and reliable 
local source of red meats and 
working to stabilize the market.

• Building high-tech abattoirs.

• Providing job opportunities for citizens. 

• The current self-sufficiency percentage in 
red meat is 36%. We expect that we will 
achieve approximately 62% by 2030, and 
to reach 86% by 2040. 

Total cost of the project
Capital 
Total loans
Contribution of Oman Food 
Investment Holding Co.

37 million Omani Rials
25 million Omani Rials
12 million Omani Rials
5 million Omani Rials (20%)



20



21

Year 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Market Size 117,555 137,387 160,615 188,477 221,697 261,000

Production

Oman Food Investment 
Holding Companies
- Al Bashayer Meat Co. 12,530 36,705 59,156 95,271 153,436

Other Producers 42,905 47,371 52,301 57,745 63,755 70,400

Total 42,905 59,900 89,006 116,901 159,026 223,836

Importation 74,650 77,487 71,608 71,576 62,671 37,164

• Self-Sufficiency 36% 44% 55% 62% 72% 86%

Table 3: Size of the market, the red meat company and other producers.

Chart 3: The Increase of Self-Sufficiency from 2015-2040.

The table and chart below shows the increase in self-sufficiency levels for red meats from 2015-2040, with state of the art 
production in projects of Oman Food Investment Holding Co. and the introduction of other producers :



22

4. Collecting and Producing Dairy Products 
    in Dhofar Governate

Project Description:

Cost:

The Project’s Developmental and Economic Aspect:

“Al Morooj Dairy Co.” was chosen to be the company’s name.
It will be founded by a cooperation of Oman Food Investment Holding Co., Omani National Livestock Development Co., The 
Arab Authority for Agricultural Investment and Development and Dhofar Feed Company.
The project consists of creating locations for the collection and refrigeration of milk in places where cattle and camels herd in 
the valleys and mountains.
There will also be a refrigeration center in the city of Salalah. Production will take place in agreement with Dhofar Feed 
Company, which will purchase the raw milk from Al Morooj. The company will start a pilot project with OMR 1 million 
capital outlay.

The expected total cost of the 
project upon completion

The company’s participation 

• The project has a socio-economic 
and environmental nature. It aims 
to support the community of herders 
in the Governate and to convert 
the traditional production methods 
used currently. To business methods 
based on mechanisms that work 
best for traditional herders.

• This project is expected to 
produce approximately 25 
thousand tons of fresh milk per 
year in its final stage. In addition, 
it will support the stability of rural 
residents. It will also increase 
their income and provide them 
with job opportunities.

16 million Omani Rials

30% of the capital
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The table and chart below show the amount that is expected to be produced during the first and second year of the pilot project:

• The Company will start with a 2-3 year pilot project. The project is to be assessed during that period. If an agreement is 
reached to launch the entire project, a complete network of collecting points and factories for milk and dairy products will be 
set, along with a support farm in the Najd area.

• The contribution of this project is included in the previous table, which also includes the contribution of Mazoon Dairy Co. 
The table below shows the contribution of the collection and production project compared to the size of the market and 
compared to local production.

Table 4: Expected milk production in the first two years.

Table 5: The contribution of the collection and production of milk project in Dhofar Governorate towards the 
total yearly production of milk from 2015-2040.

Cows Camels Total

Unit: One Thousand Tons

Year One 5,760 1,728 7,488

Year Two 9,450 2,304 11,754

Year 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Self-Sufficiency Ratio

The contribution of the collection 
and production of milk project 
towards the total market size

8% 8% 7% 5% 4%

The contribution of the collection 
and production of milk project 
towards the total local production

12% 11% 8% 5% 3%

ار
بق

 ا

ار
بق

 ا

السنة األولى  السنة الثانية
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5. The Table Eggs Project
Project Description:

Cost:

The Project’s Developmental and Economic Aspect:

There is still a significant gap when it comes to table eggs: the self-sufficiency level is currently approximately 43%. As such, 
Oman Flour Mills, a subsidiary of Oman Food Investment Holding Co., promoted investing in a table egg project in Ibri. This 
project is expected to increase self-sufficiency in table eggs to approximately 103% by 2040. Gulf Japan Food Fund, IFFCO Food 
Company and the Japanese ICE company are contributing to this project.

Total cost of the project

Total loans

Capital

Percent of contribution of 
the Oman Flour Mill Co

This project will increase 
self-sufficiency in table eggs.

It will create job opportunities 
for the Omani youth.

The current self-sufficiency 
percentage is 43%. The project 
aims to achieve 103% by 2040, 
with the joining of other investors 
and the expansion of the current 
table egg companies. 

15.5 million Omani Rials

5 million Omani Rials

10 million Omani Rials

33%



Year 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Consumable Eggs 43% 39% 115% 108% 105% 103%

Table 6: Table Eggs Production and self sufficiency. (2015 - 2040) Chart 5: The increase in the self-sufficiency levels of 
consumable eggs from 2015-2040.

26



27

6. Hatching Egg Project (Osool Poultry Co.) 

Project Description:

Cost:

The Project’s Developmental and Economic Aspect:

Through the initiative of a group of Arab, Gulf and local companies, funds, authorities and organizations, A’Namaa Poultry Co. 
(one of the food security projects established by Oman Food Investment Holding Co.) contributed to establishing this important 
project, which will aid in reducing imports of hatching eggs and will create job opportunities for Omani citizens. It will also aid 
in the development of the governate in which it is located. The contributors to this project are: A’Namaa Poultry Co., the Arab 
Authority for Agricultural Investment and Development, Gulf Investment Corporation, the Oman Flour Mills Co. (Atyab IFFCO), 
Delmon Poultry Company and the Internal Security Forces Pension Fund.

Total cost of the project
Capital 
Total loans
Percent of contribution of the An 
A'Namaa Poultry Co

•  The Sultanate’s self-
sufficiency levels for 
hatched eggs will 
increase to 80% by 2030 
and to 135% by 2040.

It will create job opportunities 
for Omani youth.

The project will provide high-
tech services to the small and 
medium commercial poultry 
companies in Oman.

It will impede the spread of 
illnesses that affect poultry, 
especially the avian flu, which 
caused widespread economic 
disaster in several countries.

60 million Omani Rials
29 million Omani Rials
31 million Omani Rials
20% of the capital
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Table 7: Increase in the self-sufficiency levels of hatching eggs 
from 2015-2040.

Chart 6: Increase in self-sufficiency from 2015-2040.

Year 2015 2020 2025 2030 2035 2040

“Osool Poultry Co.” 
Hatching Eggs 30% 60% 70% 80% 90% 135%
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The following table summarizes the increase in self-sufficiency for four main food groups, after the current projects 
of Oman Food Investment Holding Co. commences production, along with the introduction of other investors:

Hatching Eggs Table Eggs White Meat Projects Dairy Products

- Osool Poultry Co. project

Self-Sufficiency after 
Executing the Project

Self-Sufficiency after 
Executing the Project

Self-Sufficiency after 
Executing the Project

Self-Sufficiency after 
Executing the Project

Self-Sufficiency after 
Executing the Project

Self-Sufficiency
in 2015

Self-Sufficiency
in 2015

Self-Sufficiency
in 2015

Self-Sufficiency
in 2015

Self-Sufficiency
in 2015

- Oman Flour Mills Co. project - Al Bashayer Meat Co.- A’Namaa Poultry Co. - Mazoon Dairy Co.
- Al Morooj Dairy Co.

Red Meat Projects
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Memoranda of Understanding
Oman Food Investment Holding Co. signed two memoranda of understandings in 2016. One was with Sultan Qaboos University – Faculty 
of Agriculture and Marine Science, the other was with the Arab Authority for Agricultural Investment and Development.

H.E. Dr. Rashid Salim Hamad Al Masroori, the Chairman, 
signed the MoU on behalf of the Company and Dr. Ali 
Al Bemani, Vice-Chancellor, signed it on behalf of the 
University. The MoU contains clauses that specify the 
cooperation of the two parties regarding training and 
providing capable personnel that the group companies 
of Oman Food Investment Holding Co. can rely on. The 
MoU also contains clauses that deal with the capacities 
that are available at the Faculty of Agriculture and Marine 
Sciences, such as laboratories and the faculty’s market 
studies.

The MoU aims to coordinate the relationship and 
partnership between Oman Food Investment Holding 
Co. and Sultan Qaboos University. It also ensures the 
availability of trained Omani personnel when required. 
Additionally, it establishes a general framework for 
cooperation and partnership when it comes to applied 
scientific research, which effectively began by studying 
the benefit from the labs and facilities available at Sultan 
Qaboos University, especially within the relevant faculties.

This MoU with the Arab Authority for Agricultural Investment and 
Development was signed in the headquarters of Oman Food Investment 
Holding Co. On behalf of the Company, it was signed by H.E. Dr. Rashid 
Salim Hamad Al Masroori, the Chairman, and on behalf of the Arab 
Authority for Agricultural Investment and Development, it was signed by its 
President, H.E. Mohammed Obaid Al Mazrooei. This MoU aims to create 
a framework for the relationship between the two organizations, which 
has existed for some time now. This relationship exists because of the 
Authority’s cooperation in several food security projects in the Sultanate, 
especially those which the Company is working on. The Arab Authority 
for Agricultural Investment and Development is considered a joint Arab 
organization that deals with investments in the agricultural and food sector 
in Arab countries, and it is currently executing several projects in those 
sectors in the Arab world.

On the other hand, the Oman Food Investment Holding Co. is the 
governmentinvestment agency in the food security sector. It established 
food product projects that aim to increase the self-sufficiency levels for 
agricultural goods and products and to increase the Sultanate’s food 
security. It also aims to place the main guidelines and framework for future 
cooperation between parties in sectors with common interests.

1. Memorandum of Understanding 
with the Sultan Qaboos University:

2. Memorandum of Understanding with the 
Arab Authority for Agricultural Investment 
and Development: 
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The Most Important Achievements 
of the Subsidiary Companies

During the second half of 2016, the government transferred its shares in food companies to OFIC.As such, we recorded the most 
prominent actions since then:

As part of supporting the government’s initiative to achieve food security and to provide fish throughout the Sultanate at all times, the company 
took several steps that effectively contributed to maintaining a steady price of fish, especially during the season of shortages and during the 
holy month of Ramadan. This was accomplished by maintaining adequate stock of fish that are sold in the local markets during those periods. 

1- Oman Fisheries Co.

Executed Projects

The Contribution of the Company to Achieving Food Security

In accordance with the execution of the strategic three-year plan, the company’s 
management strives to contribute to a safe food framework and to increase 
productivity by increasing its sales, quickly rotating its stock, reducing commercial 
debts and reducing operational costs. It also strives to increase trading in fish to 
increase its profit margin and reduce its expenses on assets, along with rotating its 
working capital. There is a continuous cooperation between the company and the 
traditional fishermen to ensure their continuity in the fishing craft and to preserve 
environmentally friendly fishing methods.

The company is also executing the second stage of the expansion of the storage of 
the Al Amin Storage and Refrigeration Co. in Barka to increase its storage capacity 
to 2800 metric tons. This stage is expected to be completed shortly, with the goal of 
finding partners for the Oman Fisheries Co. to achieve the strategic plan.
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• Sohar Flour Mills: A new set of flourmills that are being built in Sohar.
• Increasing the capacity of the animal feed mill from 1100 metric tons per day to 1500 metric tons per day.
• Increasing the productive capacity of the layer poultry farm to produce 250 million eggs per year by investing OMR 3.7 

million in egg and poultry production, new mechanisms for sorting the eggs, security measures for the chickens, energy 
generators and water wells.

• Atyab Catering Unit: A supply division is being set to start producing sandwiches automatically.
• Building an industrial bakery (Tamween) in the UAE to focus on the Emirati market and other regional markets.

• Storing 120,000 metric tons of grains for food security purposes, which includes 63,000 metric tons of wheat, along with grains 
that are used for animal feed.

• Currently obtaining the required authorizations to build grain silos for strategic wheat research in the port of Sohar and 
providing a storage capacity of 70,000 metric tons of wheat, and it is going to be leased to the government.

• Increasing the productive capacity of table eggs, and currently building a unit to produce 332 million table eggs per year. It is 
worth mentioning that 80% of the local demand for eggs is satisfied by importation, and this project is a step towards reducing 
reliance on imports.

• The industrial bakery managed to reduce imports of bread and other baked products. It provides fresh baked goods on a daily 
basis to the market.

2- Oman Flour Mills Co.

Projects to be Executed

The Contribution of the Company to Achieving Food Security
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The Oman Flour Mills Co., in cooperation with the General Authority of Bakeries and Food Reserves, the Oman Food Investment Holding 
Co., the Ministry of Health, the Ministry of Education and the Atyab Bakery are providing healthy meals to 1250 students in three primary 
education schools from February to May 2017. This pilot program aims to create a national program to provide school meals in accordance 
with Omani nutritional requirements.

The company donates flour to low-income families during the month of Ramadan in cooperation with charity organizations. The company 
donated 30,000 OR worth of wheat during the holy month of Ramadan.

The Efforts of the Company in the Sector of Social Development
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It was expected that the conversion of the rough animal feed unit to a poultry animal feed unit would take place soon. The company 
managed to take hold of an advanced portion of its promising market in the north governorates of the Sultanate during the three years 
following its founding. However, its execution was delayed till 2017.

During 2016, the company continued its main task, which is the production of animal feed. It managed to produce 85,000 tons of several 
types of feeds for ruminant animals and poultry, and this production was marketed in the local market.

The company also contributed capital towards two projects mentioned below, which led to it practically joining the national effort to 
provide food security and uniting its activities with the state’s strategy in this field. It is worth mentioning that the Oman Food Investment 
Holding Co. obtained 60% of the company’s capital.

This company cooperated with the Oman Food Investment 
Holding Co. to develop a strategic project to produce red 
meat with a total project cost of RO 37 million, as the first 
stage. 

The company contributed, as well, in promoting the 
Dairy Collecting and Producing project in the Dhofar 
Governorate.

3- Oman National Livestock Development Co.

The Contribution of the Company to Achieving Food Security

The Most Prominent Developments of the Company during 2016
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1. Visiting the Port of Chabahar in the Islamic Republic of Iran as part of an official 

delegation in the company of the Minister of Commerce and Industry and the Minister of 

Transportation and Communication in order to explore the opportunities of cooperation 

in the field of imports and exports of food products.

2. Hosting a delegation of a few Spanish companies that specialize in the fields of 

irrigation, greenhouses and organic farming that visited the Company to discuss various 

issues concerning food security.

3. Participating in the Fifth Arab Conference for Investing in Food Security, which took 

place in Fujairah, UAE, in May 2016.

4. Participating as part of the delegation of the General Reserve Fund of the State in a visit 

to Japan to learn about investment opportunities, to meet experts from major Japanese 

companies in the food sector and to learn about the newest technologies in this field.

5. Participating in the Investment Conference of the Date Palm Sector (Reality and the 

Future), which was organized by the General Directorate of the One Million Palm 

Project, which is part of the Sultan’s Diwan, in May 2016.

6. Participating as a part of a delegation of businessmen to visit Asian Food Expo in 

Thailand in May 2016.

7. Meeting the Somali Minister of Commerce and Industry to discuss the opportunities to 

benefit from Somali meat and other products.

8. Participating in meetings concerned with the Healthy School Meal.

9. Receiving business and investment delegations from Iran.

10. Participating a part of a delegation of businessmen to visit Russia and Belorussia.

The Company’s Most Prominent 
Activities and Meetings



11.   Attending special workshops in the “Tanfeeth” National Program to Promote Economic Diversification.
12.   Attending a workshop on “Skills to Deal with International Agreements - Bilateral Agreements and International Trade Agreements” 
        that was held in Cairo in October 2016.
13.   Presenting a white paper on the efforts of the Oman Food Investment Holding Co. in the field of food security, during the meetings of  
        the Omani-Brunei Joint Energy Committee, which was hosted by the Ministry of Oil and Gas in December 2016.
14.   Participating in the workshop of “The Green Economy’s Export”, which was organized by the Omani Chamber of Commerce and  
        Industry.
15.   Participating as part of an official delegation, presided over by the Minister of Commerce and Industry, in a visit to the            
        Islamic Republic of Iran.
16.   Meeting the Ambassador and the Executive Manager of the Global Alliance for Arid Lands. 
17.   Visiting the Republic of Sudan as part of a specialized team to assess the land that was granted to the Sultanate.
18.   Participating in the meetings of the Food Security Committee of the Chamber, which was presided by the Engineer Saleh Mohammad    
        Al Shanfari, the Company’s CEO.
19.   Participating in the Omani-Sudanese Investment Meeting, which was organized by the Oman Chamber of Commerce and Industry.
20.   Participating in the Fifth India Arab Partnership Conference, which aims to strengthen the flow of investments and the facilitation of  
        formalities, which was held in Muscat in December 2016.
21.   Participating as part of the Sultanate’s delegation to the Brazil Omani Committee, which was presided over by the Minister of   
        Commerce and Industry. 

36
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The Company’s Personnel

The company is led by a small team composed of 10 people, including president and CEO 
Engineer Saleh Mohammad Al Shanfari. He is assisted by:

Eng. Saleh Mohammad Al Shanfari Chief Executive Office

Ms. Suzan Muhammed Nasir Administrative Officer

Mr. Frank O ‘Regan Chief Operating Officer

Mr. Jiby Raj. G. Accountant

Mr. S. V. Uppiliappan Chief Financial Officer

Mr. Mohammed Said Al Busaidi Public Relations Officer

Eng. Salim Saif Al Abdali Manager-Business Development

Ms. Kawthar Mohammed Al Ruwedhi Receptionist

Mr. Ahmed Mohammed Al Kindi Senior Accounts Officer

Mr. Sami Salim Al Jabri  Driver



Coordination and Supervision

Eng.Salim Bin Saif Al Abdali

We invest in food security for Oman

Welcome to our website

www.omanfood.om

+968 24 210 300+968 24 210 302 +968 24 210 301



تنسيق وإشراف 

المهندس / سالم بن سيف العبدلي 
مدير تطوير االعمال

نحن نستثثمر في االمن الغذائي من أجل ُعمان

مرحبا بكم في موقعنا االلكتروني 
www.omanfood.om

+968 24 210 300+968 24 210 302 +968 24 210 301
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فريق عمل الشركة: 

المهنــدس/ صالــح بــن محمد بن عامر الشــنفري

الفاضــل / فرانــك  أوريجان

الفاضــل / أس فــي  أوبلييان

المهنــدس / ســالم بن ســيف بن ســالم العبدلي 

الفاضــل / أحمــد بــن محمد بن ســلمان الكندي 

الفاضلــة / ســوزان بنــت محمد بن توفيــق نصير 

الفاضــل / جيبــي راج جوبنثان  

الفاضــل/ محمدبــن ســعيد بن علي البوســعيدي 

الفاضلــة / كوثــر بنــت محمــد بن خميــس  الرويضي 

الفاضــل / ســامي بن ســالم بن خميــس  الجابري 

ــس التنفيذي   الرئي

الرئيــس التنفيــذي للعمليــات

المديــر المالي 

ــر  تطوير األعمال  مدي

مســؤول  إول حسابات 

إدارية  مسؤولة 

سب محا

موظــف عالقات عامة

موظفة اســتقبال

ئق سا



12- المشاركة في حضور ورشة العمل حول » مهارات التعامل مع االتفاقيات الدولية من أجل تنمية األعمال – االتفاقيات الثنائية وإتفاقية التجارة الدولية » 

والتي عقدت في القاهرة في شهرأكتوبر 2016.

13- تقديم ورقة عمل حول جهود الشركة العمانية لإلستثمار الغذائي القابضة في مجال األمن الغذائي اثناء إجتماعات اللجنة العمانية البروناوية للطاقة 

والتي استضافتها وزارة النفط والغاز في شهر ديسمبر 2016م.

14- المشاركة في ورشة العمل )صادرات اإلقتصاد األخضر( والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان .

15- المشاركة ضمن وفد رسمي برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة لزيارة جمهورية إيران األسالمية .

16- مقابلة سعادة السفير المتجول المدير التنفيذي للتحالف العالمي لألراضي الجافة.

17- زيارة جمهورية السودان ضمن فريق فني لتقييم األرض المحددة للسلطنة.

18- المشاركة في إجتماعات لجنة األمن الغذائي بالغرفة والتي يترأسها المهندس / صالح بن محمد الشنفري - الرئيس التنفيذي للشركة.

19- المشاركة في الملتقى االستثماري العماني السوداني والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان .

20- حضور مؤتمر الشراكة العربي الهندي الخامس والذي يهدف إلى تعزيز تدفق االستثمارات وتسهيل اإلجراءات والذي عقد في مسقط في ديسمبر 2016م 

21- المشاركة ضمن وفد السلطنة في اللجنة العمانية البرازيلية برئاسة معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة.

36
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ــر  ــور وزي ــي الدكت ــة معال ــمي برفق ــد رس ــن وف ــالمية ضم ــران األس ــة إي ــي جمهوري ــهبار ف ــاء ش ــارة مين 1-  زي

التجــارة والصناعــة ومعالــي وزيــر النقــل واالتصــاالت ، وذلــك  الستكشــاف فــرص التعــاون فــي مجــال إســتيراد 

وتصديــر األغذيــة.

ــة  ــة والزراعي ــوت المحمي ــري والبي ــال ال ــي مج ــة ف ــبانية المتخصص ــركات االس ــض الش ــن بع ــد م ــام وف 2- ق

ــي. ــن الغذائ ــة  باألم ــع المتخصص ــة المواضي ــركة لمناقش ــارة الش ــة  بزي العضوي

ــرة  ــارة الفجي ــد بإم ــذي عق ــي وال ــن الغذائ ــي األم ــتثمار ف ــس لإلس ــي الخام ــر العرب ــي المؤتم ــاركة ف 3- المش

ــو 2016م. ــهر ماي ــي ش ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم بدول

ــرص  ــى الف ــرف عل ــان للتع ــارة الياب ــة لزي ــام للدول ــي الع ــدوق اإلحتياط ــن الصن ــد م ــن وف ــاركة ضم 4- المش

اإلســتثمارية المناســبة وااللتقــاء بالمختصيــن مــن الشــركات اليابانيــة الكبــرى المختصــة فــي مجــال األغذيــة 

والتعــرف علــى أحــدث التقنيــات فــي هــذا المجــال.

5- المشــاركة فــي مؤتمــر اإلســتثمار فــي قطــاع النخيــل والتمــور )الواقــع واآلفــاق ( والــذي نظمتــه المديريــة 

العامــة لمشــروع المليــون نخلــة التابــع لديــوان البــالط الســلطاني فــي مايــو 2016م.

6- المشاركة ضمن وفد رجال األعمال لزيارة معرض اسيا الغذائي في تايلند خالل شهر مايو 2016م.

7- لقــاء مــع وزيــر التجــارة والصناعــة الصومالــي لمناقشــة فــرص االســتفادة مــن اللحــوم والمنتجــات االخــرى 

مــن الصومــال.

8- المشاركة في اإلجتماعات الخاصة بالوجبة الصحية المدرسية.

9- استقبال وفود تجارية وإستثمارية من إيران.

10- المشاركة ضمن وفد رجال األعمال لزيارة دولتي روسيا وبيالروسيا.

11- حضور حلقات العمل الخاصة بالبرنامج الوطني لتعزيز التنوع اإلقتصادي »تنفيذ«

أبرز الفعاليات واللقاءات التي شاركت فيها الشركة
شارك المختصين في الشركة في عدد من الفعاليات الداخلية

 والخارجية كان أبرزها:
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3- الشركة الوطنية العمانية لتنمية الثروة الحيوانية:

مساهمة الشركة في تنمية وتعزيز األمن الغذائي:

أبرز التطورات التنموية واألعمال التي قامت بها الشركة خالل عام 2016م:

كان من المأمول إنجاز تحويل وحدة األعالف الخشنة إلى خط إلنتاج أعالف الدواجن التي نجحت الشركة في اإلستحواذ على حصة جيدة من سوقها 

الواعد في محافظات شمال السلطنة خالل الثالثة سنوات الماضية ، ولقد تم تأجيل تنفيذه إلى عام 2017م.

خالل العام 2016 واصلت الشركة نشاطها الرئيسي المتمثل بإنتاج األعالف حيث بلغ مجمل اإلنتاج 85000 طن من مختلف أعالف المجترات والدواجن 

وتم تسويقها في السوق المحلية.

كما ساهمت الشركة في رأسمال المشروعين المذكورين في الفقرة التالية والتي أدت إلى إنخراطها عمليًا في منظومة المجهود الوطني لتوفير 

األمن الغذائي ودمج نشاطاتها في استراتيجية الدولة في هذا الصدد .. علمًا بأن الشركة العمانية لإلستثمار الغذائي القابضة إستحوذت على 60% من 

رأسمال الشركة. 

تعاونت الشركة مع الشركة العمانية لإلستثمار الغذائي القابضة 

للترويج لمشروع استراتيجي إلنتاج اللحوم الحمراء بتكلفة إجمالية 

قدرها 37 مليون ريال عماني كمرحلة أولى. 

كما ساهمت الشركة في الترويج لمشروع جمع وتصنيع االلبان 

بمحافظة ظفار .
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قامت شركة المطاحن العمانية وبالتعاون مع الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي والشركة العمانية لإلستثمار الغذائي القابضة ووزارة   

الصحة ووزارة التربية والتعليم ومخبز أطياب بتوفير وجبات صحية لعدد من المدارس في محافظة مسقط وسوف يتوسع البرنامج ليشمل عدد 

1250 طالب في ثالث مدارس للتعليم األساسي للفترة من فبراير إلى مايو 2017. ويهدف هذا المشروع التجريبي إلى وضع برنامج وطني لتوفير 

الوجبة المدرسية بناء على المتطلبات الغذائية العمانية. 

تقوم الشركة بالتبرع بالطحين لألسر من ذوي الدخل المحدود خالل شهر رمضان وذلك بالتعاون مع هيئات خيرية التي ال تهدف إلى الربح. وقد   

تبرعت الشركة خالل شهر رمضان الماضي بكميات من الطحين تعادل 30000 ريال عماني. 

جهود الشركة في مجال التنمية االجتماعية:
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2- شركة المطاحن العمانية : 

مشاريع قيد التنفيذ:

مساهمة الشركة في تحقيق األمن الغذائي:

مطاحن صحار  مطاحن جديدة بالكامل تحت اإلنشاء في صحار.  

زيادة الطاقة اإلنتاجية لمطحنة األعالف من 1100 طن متري يوميًا إلى 1500 طن متري يوميًا.  

زيادة الطاقة اإلنتاجية لمزرعة الدواجن البياضة إلنتاج 250 مليون بيضة سنويًا باستثمار يبلغ 3.7 مليون ريال عماني من خالل االستثمار في عنابر   

انتاج البيض وتربية الدواجن ، ونظام جديد للفرز، وإجراءات األمن الحيوي ومولدات الطاقة وآبار المياه. 

وحدة أطياب للتموين  جاري إنشاء قسم التموين وصنع السندوتشات آليا.   

إنشاء مخبز صناعي في دولة اإلمارات العربية المتحدة للتركيز على سوق اإلمارات وغيره من األسواق اإلقليمية.  

تخزين 120000 طن متري من الحبوب ألغراض األمن الغذائي الوطني يتضمن 63000 طن متري من القمح باإلضافة إلى   

الحبوب الداخلة في صناعة أعالف الحيوانات. 

جاري اإلنتهاء من الموافقات الالزمة إلنشاء صوامع لمخزون القمح اإلستراتيجي في ميناء صحار وتوفير مساحة لتخزين   

70000 طن متري من القمح تؤجر لصالح الحكومة. 

زيادة الطاقة اإلنتاجية من بيض المائدة وبصدد إنشاء وحدة إلنتاج 332 مليون بيض مائدة سنويا ، وتجدر اإلشارة إلى أنه   

يتم توفير 45% من الطلب المحلي على البيض من خالل االستيراد ، ويعد هذا المشروع خطوة نحو تقليل االعتماد على 

االستيراد. 

المخبز الصناعي الذي نجح في إحالل واردات الخبز وغيره من المخبوزات، ووفر منتجات طازجة بشكل يومي.   



31

أهم انجازات الشركات المحولة إلى 
الشركة العمانية لإلستثمار الغذائي القابضة

1- شركة األسماك العمانية:

المشاريع التي تم إنجازها:

مساهمة الشركة في تنمية وتعزيز األمن الغذائي: 

تطبيقًا لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية الموضوعة للثالث سنوات تسعى إدارة الشركة إلى المساهمة   

في منظومة االمن الغذائي وإلى تعظيم كفاءة األداء عن طريق زيادة مبيعاتها من األسماك ، و 

سرعة دوران المخزون  وتقليص الديون التجارية وتقليل مصاريف التشغيل . كما تسعى إلى زيادة 

المتاجرة في بيع األسماك لزيادة الهامش الربحي وتقليل المصروفات على األصول الثابتة وسرعة 

دوران رأس المال العامل . والتعاون مستمر بين الشركة و الصيادين التقليديين بدعمهم لضمان 

إستمرارهم في مهنة الصيد والحفاظ على طرق الصيد الصديقة للبيئة . 

تنفيذ المرحلة الثانية لتوسعة مخازن شركة األمين للمخازن والتبريد ببركاء بسعة إستيعابية تبلغ   

2800 طن متري ومن المأمل أن ينتهي العمل في يوليو 2017م  وذلك بهدف إيجاد أذرع مساندة 

لشركة األسماك العمانية في تحقيق أهداف الخطة اإلستراتيجية.  

- قامت الحكومة خالل النصف الثاني من  عام  2016م  بتحويل أسهم بعض الشركات الغذائية إلى الشركة، ومن أهم

 وأبرز األعمال التي قامت بها تلك الشركات

كجزء من دعم مبادرة الحكومة في تحقيق األمن الغذائي وتوفير األسماك في جميع أنحاء السلطنة في كل األوقات ، قامت الشركة 

بإتخاذ عدة خطوات أسهمت بفاعلية في الحفاظ على أسعار األسماك خاصة في موسم الندرة وخالل شهر رمضان المبارك ، وذلك عن 

طريق اإلحتفاظ بمخزون من األسماك يتم بيعها في السوق المحلي خالل الفترة المذكورة . 
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مذكرات التفاهم التي وقعتها الشركة 
وقعت الشركة العمانية لإلستثمار الغذائية القابضة على مذكرتي تفاهم أحدهما مع جامعة السلطان قابوس – كلية 

الزراعة و العلوم البحرية  والثانية مع الهيئة العربية لإلستثمار واإلنماء الزراعي.

وقعها من جانب الشركة سعادة الدكتور / راشد بن سالم 

المسروري – رئيس مجلس اإلدارة ، ومن جانب الجامعة رئيسها 

سعادة الدكتور / علي بن سعود البيماني ، وتضمنت المذكرة 

بعض البنود الخاصة بالتعاون بين الجانبين فيما يخص التدريب 

والتأهيل وتوفير الكوادر المؤهلة التي يمكن ان تستعين بها 

الشركات التابعة للشركة العمانية لإلستثمار الغذائية القابضة ، 

كما تتضمن المذكرة إيضًا التعاون فيما يخص اإلمكانيات المتوفرة 

في كلية الزراعة والعلوم البحرية كالمختبرات واالستفادة من 

البحوث التسويقية التي تجريها الكلية .

وتهدف المذكرة إلى توطيد العالقة والشراكة بين الشركة 

الُعمانية لإلستثمار الغذائي القابضة وجامعة السلطان قابوس 

وضمان توفير الكوادر العمانية المدربة والمؤهلة في الوقت 

المناسب ، كما تؤسس إطارًا عامًا للشراكة والتعاون في مجاالت 

البحوث التطبيقية العملية والتي بدأت فعليًا بدراسة االستفادة 

من المختبرات والمنشآت المتوفرة لدى جامعة السلطان قابوس 

وباألخص في الكليات ذات الصلة.

تم في مقر الشركة العمانية لإلستثمار الغذائي القابضة التوقيع على مذكرة 

التفاهم بين الشركة العمانية لإلستثمار الغذائي القابضة والهيئة العربية 

لإلستثمار واإلنماء الزراعي ، وقد وقعها من جانب الشركة سعادة الدكتور / 

راشد بن سالم المسروري – رئيس مجلس اإلدارة ، ومن جانب الهيئة رئيسها 

سعادة / محمد بن عبيد المزورعي . وتهدف هذه المذكرة إلى تأطير العالقة بين 

المؤسستين والتي بدأت منُذ فترة ، حيث أن هناك تعاون بين الشركة العمانية 

لإلستثمار الغذائي القابضة و الهيئة العربية لإلستثمار واإلنماء الزراعي من خالل 

مساهمة الهيئة في عدد من مشاريع األمن الغذائي بالسلطنة وباإلخص 

المشاريع التي تعمل الشركة على تنفيذها ، وتعتبر الهيئة العربية لإلستثمار 

واإلنماء الزراعي مؤسسه عربية مشتركة تعنى باإلستثمار في مجاالت الزراعة 

واألغذية في الدول العربية وتقوم حاليًا بتنفيذ عدد من المشاريع الزراعية 

والغذائية في الوطن العربي.

أما الشركة العمانية لإلستثمار الغذائي القابضة فهي ذراع إستثماري حكومي 

في مجال األمن الغذائي وتقوم بإنشاء مشاريع غذائية تهدف إلى رفع نسب 

اإلكتفاء الذاتي لبعض السلع والمنتجات الزراعية وتعزيز األمن الغذائي للسلطنة ، 

كما تهدف هذه المذكرة إلى وضع الخطوط الرئيسية واالطار العام لسبل التعاون 

المستقبلي بين الطرفين في المجاالت ذات االهتمام المشترك.

1- مذكرة التفاهم مع جامعة 
السلطان قابوس:

2- مذكرة التفاهم مع الهيئة العربية 
لإلستثمار واإلنماء الزراعي:
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الجدول أدناه يلخص تزايد نسب االكتفاء الذاتي لبعض السلع الغذائية االساسية ، وذلك بعد دخول 
مشاريع الشركة العمانية لالستثمار الغذائي القابضة حيز التنفيذ ، اضافة إلى دخول مستثمرين آخرين .
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201520202025203020352040السنة

بيض التفقيس
135%90%80%70%60%30% “أصول للدواجن”   

البعد االقتصادي والتنموي للمشروع:

تزايد نسب االكتفاء الذاتى خالل الفترة  2040-2015
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سادسًا : مشروع بيض التفقيس ''أصول للدواجن''    
وصف المشروع:

البعد االقتصادي والتنموي للمشروع:

سيمنع انتقال األمراض التي   
تصيب قطاع الدواجن و خاصة 

مرض انفلونزا الطيور و التي 
تسبب في  الكثير من الكوارث 
اإلقتصادية للدول التي أصيبت 

بهذا المرض.

المشروع يقدم خدمات التقنية   
العالية للشركات التجارية و 

الصغيرة و المتوسطة الذين 
ينتجون الدواجن بالسلطنة.

بمبادرة من مجموعة من الشركات و الصناديق والهيئات و المؤسسات العربية و الخليجية و المحلية ساهمت شركة النماء للدواجن 

و هي إحدى مبادرات األمن الغذائي التي أسستها الشركة العمانية لإلستثمار الغذائي القابضة في تأسيس هذا المشروع المهم 

الذي سيساهم في إحالل الواردات من بيض التفقيس ، و خلق فرص عمل للمواطنين و تنمية المحافظة التي يقع فيها المشروع، 

و يساهم في المشروع :النماء للدواجن ،الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي، مؤسسة الخليج لإلستثمار، المطاحن العمانية

) أطياب إفكو(،دلمون للدواجن وصناديق تقاعد حكومية.

التكلفة:

التكلفة اإلجمالية المتوقعة للمشروع                                        

رأس المال

إجمالي القروض

نسبة مساهمة شركة النماء للدواجن 

60 مليون ريال عماني.  

29 مليون ريال عماني. 

31 مليون ريال عماني.

20%  من رأس المال.

يعمل على خلق فرص عمل   
للشباب العماني 

تصل نسبة االكتفاء الذاتي من بيض   

التفقيس  حاليا حوالي 30% ومن 

المتوقع ان تصل الى حوالي 80% 

في عام 2030 لتصل إلى حوالي 

135% في عام 2040
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الجدول والرسم البياني ادناه يوضحـــــان تزايد نسب
 اإلكتفاء الذاتي من بيض المائدة خالل الفترة من عام

  2015 حتى عام 2040

تزايد نسب االكتفاء الذاتى خالل الفترة 2040-2015

201520202025203020352040السنة

103%105%108%115%39%43%بيض المائدة
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خامسًا : مشروع بيض المائدة
وصف المشروع:

البعد االقتصادي والتنموي للمشروع:

ال زالت هناك فجوة غذائية في مجال بيض المائدة حيث إن نسبة اإلكتفاء الذاتي حاليًا تصل إلى حوالي 43% ، من هنا فإن شركة المطاحن 

العمانية التابعة للشركة العمانية لإلستثمار الغذائي القابضة قامت بالترويج إلستثمار مشروع بيض المائدة بوالية عبري و الذي من المتوقع أن تزيد 

نسبة اإلكتفاء الذاتي من بيض المائدة بعد تشغيل المشروع  و التوسع في شركات  قائمة ليصل إلى حوالي 103% في عام 2040، ويساهم في 

المشروع  الصندوق الخليجي الياباني الغذائي, شركة إفكو الغذائية و شركة  ICE  من اليابان.

التكلفة:

التكلفة اإلجمالية للمشروع
رأس المال

إجمالي القروض
نسبة مساهمة شركة 

المطاحن العمانية 

 15.5 مليون ريال عماني. 
  5 مليون ريال عماني.

 10 مليون ريال عماني.
33% من رأس المال.

المشروع سوف  يرفع من نسب االكتفاء الذاتي من بيض المائدة .  

يعمل على خلق فرص عمل للشباب العماني.  

          نسبة اإلكتفاء الذاتي حاليًا يصل إلى 43% على أن تصل النسبة إلى 

103%  في عام 2040 مع دخول مستثمرين آخرين و التوسع في الشركات 

المنتجة للبيض القائمة حاليًا.
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الجدول والرسم البياني ادناه يوضحـــــان الكميات المقدر تصنيعها فــــي إطــــار المشـــروع 
التجريبي )Pilot Project( في العام األول والثاني بعد خصم 5% فاقد أثناء التصنيع:

االجمالياالبلاالبقار

الوحدة : ألف طن

5,7601,7287,488السنة األولى

9,4502,30411,754السنة الثانية

الجدول 4:  إنتاج الحليب المتوقع في السنتين األوليين.

جدول يبين حصة مشروع جمع وتصنيع االلبان بمحافظة ظفار من
 إجمالي االنتاج السنوي من االلبان خالل الفترة من 2015 - 2040

ــة خــالل تلــك الفتــرة، وفــي  الشــركة ســوف تبــدأ بمشــروع تجريبــي )Pilot Project( لمــدة مــن 2 - 3 ســنوات علــى أن يتــم تقييــم التجرب  

حالــة مــا تــم االتفــاق علــى انطــالق المشــروع فــي مرحلتــه الكاملــة فســوف يتــم إقامــة شــبكة متكاملــة مــن نقــاط التجميــع ومصنــع 

إلنتــاج االلبــان ومشــتقاته ومزرعــة مســاندة فــي منطقــة النجــد.

ــاه يبيــن  مســاهمة هــذا المشــروع مضمنــة فــي الجــدول الســابق الــذي يظهــر إيضــًا مســاهمة شــركة مــزون لأللبــان أمــا الجــدول أدن  

حصــة مشــروع جمــع وتصنيــع االلبــان مــن إجمالــي حجــم الســوق ومــن إجمالــي االنتــاج المحلــي.

201520202025203020352040نسبة االكتفاء الذاتي

حصة مشروع جمع وتصنيع 
االلبان من إجمالي حجم السوق

حصة مشروع جمع وتصنيع 
4%5%7%8%8%االلبان 

3%5%8%11%12%من إجمال االنتاج المحلي

ار
بق

 ا

ار
بق

 ا
السنة األولى  السنة الثانية
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رابعًا : مشروع تجميع وتصنيع األلبان بمحافظة ظفار.

وصف المشروع:

البعد االقتصادي والتنموي للمشروع:

المشروع عبارة عن إنشاء نقاط تجميع وتبريد الحليب في أماكن تجمع األبقار والجمال بالسهل والجبل.  

إضافــة إلــى إنشــاء مركــز تجميــع وتبريــد مركــزي فــي مدينــة صاللــة أمــا التصنيــع فســوف يتــم باالتفــاق مــع شــركة أعــالف ظفــار والتــي   
 )Pilot Project( ســوف تقــوم بشــراء الحليــب الخــام مــن شــركة المــروج فــي المرحلــة األولــى ، حيــث ان الشــركة ســتبدأ بمشــروع تجريبــي

بــرأس مــال وقــدره مليــون ريــال عمانــي.

اختيار اسم ''المروج لأللبان'' لليكون اسم الشركة الجديدة.

التكلفة:

التكلفة اإلجمالية المتوقعة   
للمشروع عند االكتمال

نسبة مساهمة الشركة  

 16 مليون ريال عماني

30% من رأس المال. 

المشروع ذو طبيعة إجتماعية، إقتصادية وبيئية ويعمل على دعم مجتمع مربي الثروة 

الحيوانية بالمحافظة وتحويل نمط االنتاج التقليدي الحالي إلى نمط تجاري إعتمادًا على 

أفضل النظم الخاصة بتجميع الحليب من المربين التقليديين.

من المتوقع ان ينتج هذا المشروع في مراحله النهائية حوالي 25 ألف طن من الحليب 

الطازج في السنة ويساهم في استقرار السكان في األرياف وتحسين دخلهم وإيجاد 

فرص عمل ألبنائهم.



21

جدول يبين حجم السوق وإنتاج شركة اللحوم الحمراء ومنتجين آخرين ) الوحدة : ألف طن (

تزايد نسب االكتفاء الذاتى خالل الفترة 2015- 2040

201520202025203020352040السنوات 

117,555137,387160,615188,477221,697261,000حجم السوق

االنتاج 

مشاريع الشركة العمانية  لإلستثمار الغذائي القابضة 

12,53036,70559,15695,271153,436- مشروع البشائر للحوم 

42,90547,37152,30157,74563,75570,400منتجين آخرين

42,90559,90089,006116,901159,026223,836االجمالي

74,65077,48771,60871,57662,67137,164الواردات

86%72%62%55%44%36%االكتفاء الذاتي
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ثالثًا : مشروع اللحوم الحمراء
وصف المشروع:

البعد االقتصادي والتنموي للمشروع:
توفيــر فرص عمــل للمواطنين  

تصــل نســبة االكتفاء الذاتي من   
اللحــوم الحمــراء حاليا حوالي %36 
ومــن المتوقــع ان تصل الى حوالي 

62 % في عــام 2030 لتصل إلى 
حوالــي 86% في عام 2040

تم إختيار أسم : ''البشائر للحوم''  ليكون أسم الشركة الجديدة.  

المشــروع يســتهدف إقامــة حظائــر إليــواء الحيوانــات الحيــة مــن األبقــار والماعــز   
لحومهــا. جــودة  تحســين  بعــد  وتهيئتهــا  وتغذيتهــا  محــددة  لفتــرة  والضــأن 

إنشــاء مســلخ ذو تقنيــة عاليــة بســعة انتاجيــة تبلــغ 900 الــف رأس مــن الماعــز والضــأن   
ــنة  ــي الس ــار ف ــن األبق ــف رأس م و180 ال

          انشاء مصنع للمنتجات الثانوية الناتجة عن ذبح الحيوانات

يقع المشروع في والية ثمريت  بمحافظة ظفار   

التكلفة:

تحسين األمن الغذائي وضمان سالمة   
األغذية في مجال اللحوم

إنتاج لحوم ذات جودة عالية وصحية في   
السوق لألفراد والمؤسسات وتصديرها 

لألسواق المجاورة

ضمان توفير مصدر ثابت و موثوق   
للحوم المسمنة محليا والعمل على 

استقرار السوق

إنشاء مسالخ ذات تقنية عالية ومتطورة  

التكلفة اإلجمالية للمشروع

رأس المال

إجمالي القروض

نسبة مساهمة الشركة العمانية

 لالستثمار الغذائي القابضة في رأس المال 

37 مليون ريال عماني.  

25 مليون ريال عماني. 

12 مليون ريال عماني.

20% أي 5 مليون ريال عماني.
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الجــدول والرســــم البيانـــــي أدنــاه يوضحــان تزايــــد نســب االكتفــــاء الذاتــي مــن اللحوم البيضــاء خــالل الفتــرة 2015 – 2040 من خالل بــدء االنتاج 

فــي مشــروع الشــركة العمانيــة لإلســتثمار الغذائــي القابضــة و دخــول منتجيــن آخريــن علــى المــدى الطويل:

جدول يبين حجم السوق وإنتاج شركة النماء للدواجن  ومنتجين آخرين ) الوحدة : ألف طن (

201520202025203020352040السنوات 

129,333166,643196,623231,996273,733322,978حجم السوق

االنتاج 

مشاريع الشركة العمانية  
لإلستثمار الغذائي القابضة 

30,00090,000108,715148,950204,074- مشروع النماء للدواجن  

37,72346,69378,35192,428109,040115,988منتجين آخرين

37,72376,693168,351201,143257,990320,062االجمالي

91,61089,95128,27230,85315,7442,916الواردات

99%94%87%86%46%29%االكتفاء الذاتي

تزايد نسب االكتفاء الذاتى خالل الفترة 2014-2015
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ثانيًا : مشروع اللحوم البيضاء )الدواجن الالحم(.
وصف المشروع:

البعد االقتصادي والتنموي للمشروع:
من المتوقع أن يخلق المشروع فرص عمل عديدة و كثيرة   

مباشرة وغير مباشرة للشباب الُعماني . 

يساهم المشروع في تنمية المحافظة التي ُيقام فيها.   

اختيار ''شركة النماء للدواجن ش.م.ع.م'' ليكون اسم الشركة الجديدة.  

يعتبر مشروعا متكامال بجميع المكونات الالزمة ابتداء من انتاج الصيصان وحتى تجهيز لحوم الدواجن وتسويقها، ويتكون من:  

مصنع أعالف بطاقة إنتاجية قدرها 50 طن/ الساعة مع صوامع تخزين المواد الخام تكفي لـ 3 أشهر.  

          مسلخ آلي بتكنولوجيا متطورة تضمن الجودة العالية وبإنتاجية تقدر بـ 200 ألف طائر/ اليوم.

          عنابر لتربية الدواجن عددها 240 عنبرا موزعة على 24 مزرعة يراعى فيها أفضل معايير األمن الحيوي.

          فقاسات بطاقة إنتاجية تزيد على 70 مليون صوص في السنة.

          مختبرات للتشخيص وضبط الجودة بمختلف األقسام البايولوجية والكيمائية.

          محطة لتحلية المياه )4500 م 3 / اليوم(.

          محطة لمعالجة المخلفات الصلبة و السائلة.

          مباني إدارية ومستودعات )تكفي ألكثر من 1000 موظف(

          يقع المشروع في منطقة الصفا – الصومحان بوالية عبري – محافظة الظاهرة على

  مساحة تزيد عن 60 كليو متر مربع.

           وقعت الشركة اتفاقية عقود االنتفاع مع وزراة اإلسكان ألراضي المشروع.

التكلفة:
التكلفة اإلجمالية للمشروع

إجمالي رأس المال

إجمالي القروض

نسبة مساهمة الشركة العمانية

 لالستثمار الغذائي القابضة في

رأس المال .

: 100 مليون ريال عماني.  

: 50 مليون ريال عماني. 

: 50 مليون ريال عماني.

: 20% أي 10 مليون ريال عماني .

سيصل إنتاج الشركة في المرحلة النهائية حوالي 60 ألف طن إي 3 أضعاف أنتاج أكبر   
مشروع للحوم البيضاء في السلطنة.

تصل نسبة االكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء حاليا حوالي 29%ومن المتوقع  

          ان تصل الى حوالي 87 %في عام 2030 لتصل إلى حوالي  99% في عام 2040
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الجدول والرســم البيانـــي أدناه يوضحان تزايــد نسب االكتفــاء الذاتي من األلبان ومشتقاتها خالل الفترة 2015 – 2040 من خالل بدء

االنتاج في مشروعي الشركة العمانية لإلستثمار الغذائي القابضة و دخول منتجين آخرين على المدى الطويل:

201520202025203020352040السنوات 

178,318238,138324,649442,588603,372822,593حجم السوق

االنتاج 

مشاريع الشركة العمانية  لإلستثمار الغذائي القابضة 

80,457268,599450,796662,367973,234- مشروع مزون لأللبان 

16,60325,83027,41030,26333,413- المروج لأللبان

55,86362,60267,17573,40080,60088,604منتجين آخرين

773,2301,095,251 55,863159,662361,603551,606االجمالي

(272,658)(169,858)(109,019)(36,954)122,45678,476الواردات

133%128%125%111%67%31%االكتفاء الذاتي

جدول يبين حجم السوق وإنتاج شركة مزون لأللبان ومنتجين آخرين  ) الوحدة : ألف طن (

تزايد نسب االكتفاء الذاتى خالل الفترة 2015- 2040
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أبرز وأهم 
اإلنجازات 

التي حققتها 
الشركة

أواًل : مشروع إنشاء مزرعة 
متكاملة لأللبان

لإلســتثمار  العمانيــة  الشــركة  إســتطاعت 

الغذائــي القابضــة أن تحقــق العديــد مــن 

اإلنجــازات فــي ســبيل تعزيــز األمــن الغذائــي 

للســلطنة مــن خــالل رفــع االكتفــاء الذاتــي 

المنتجــات االساســية وذلــك علــى  لبعــض 

النحــو التالــي:   

وصف المشروع:

اختيار ''شركة مزون لأللبان  ش.م.ع.م'' ليكون اسم الشركة الجديدة.   

المشــروع عبــارة عــن إقامــة مزرعــة متكاملــة لتربيــة االبقــار الحلــوب تبــدأ بـــ 4.000 بقــرة   
ــغيل. ــة التش ــن بداي ــنوات م ــر س ــد عش ــرة بع ــف بق ــي بـــ 25.000 أل وتنته

تم اختيار موقع المشروع في والية السنينة بمحافظة البريمي.  

وقعت الشركة اتفاقية حق االنتفاع مع وزارة االسكان.  

احتفلــت الشــركة بوضــع حجــر االســاس للمشــروع معلنــة االنطالقــة الحقيقيــة   
الفعليــة لالعمــال 

التكلفة:

التكلفة اإلجمالية للمشروع

رأس المال

إجمالي القروض

نسبة مساهمة الشركة العمانية

 لالستثمار الغذائي القابضة في

رأس المال 

 100مليون ريال عماني.  

50 مليون ريال عماني. 

50 مليون ريال عماني.

 20% أي 10 مليون ريال عماني.

وصف المشروع:

المشروع يعتمد على أفضل   

التقنيات في هذا المجال 

ويعمل على خلق فرص عمل 

للمواطنين والمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة.

تصل نسبة االكتفاء الذاتي من االلبان   

حاليا حوالي 31% ومن المتوقع

          ان تصل الى حوالي 125% في عام 2030 

لتصل إلى حوالي 133% في عام 2040
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وتوصل المسح الوطني للغذاء والتغذية في السلطنة للعام 2004م إلى أن 20% من النساء و40% من الرجال يعانون من زيادة في الوزن، فيما 
بلغ معدل انتشار السمنة 19% عند النساء و21% عند الرجال.

ويمثــل انتشــار مــرض الســكري مصــدر قلــق خاصــا فــي الســلطنة وهــو مــا أبرزتــه الجمعيــة العمانيــة لمــرض الســكري عــام 2012م عندمــا أدرجــت 
الســلطنة ضمــن الــدول األكثــر انتشــاًرا لمــرض الســكري فــي العالــم.

وقــدرت منظمــة الصحــة العالميــة نســبة انتشــار مــرض الســكري بنحــو 17% بيــن البالغيــن الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 18 عامــا فــي 2014م وهــو 
مــا يســتدعي المزيــد مــن الوعــي االســتهالكي التغــذوي لــدى المجتمــع. وبالرغــم مــن هــذه التحديــات وتماشــًيا مــع الجهــود المبذولة من قبــل الجهات 
المعنيــة فــي ســبيل االرتقــاء باألمــن الغذائــي فــي الســلطنة فقــد تــم تحقيــق نتائــج إيجابيــة مــن خــالل المؤشــر العالمــي لألمــن الغذائــي لعــام 2016م 
الــذي أصدرتــه ذات المجلــة مــن بيــن (113) دولــة شــملها التصنيــف حيــث حصلــت علــى (73.5) نقطــة مــن (100) نقطــة مرتفعــة بمعــدل (0.9) نقطــة 
عــن عــام 2015م، وجــاءت الســلطنة فــي المســتوى الثانــي عربيــا وخليجيــا بعــد دولــة قطــر التــي حصلــت علـــى (77.5) نقطــة، كمــا تــم تصنيفهــا بيــن 
الــدول ذات المقومــات البيئيــة األفضــل المواتيــة لألمــن الغذائــي إلــى جانــب دول مثــل أســتراليا ونيوزالنــدا وكوريــا الجنوبيــة والنرويــج وسويســرا والواليــات 

األميركية. المتحدة 

ومقارنة بحجم اقتصادها صنفت السلطنة من ضمن أكثر 
الدول إنفاقا على األبحاث الزراعية بين الدول متوسطة الدخل 

ويعود ذلك إلى جهود الحكومة نحو السعي إلى تنويع 
مصادر الدخل البديلة للنفط ، كما بين المؤشر أن السلطنة 

تعد األقل بين دول الخليج من حيث السمنة (بيانات 2014م)، 
حيث تبلغ 27.5% مقابل متوسط 36.7% بين عدد السكان 

لدول مجلس التعاون الخليجي .



موقع السلطنة فيما يخص مؤشر األمن الغذائي:
أحتلــت الســلطنة المركــز الثانــي علــى المســتوى 
ــر المؤشــر العالمــي  العربــي والخليجــي ضمــن تقري
لألمــن الغذائــي لعــام 2016م والــذي أعدتــه مجلــة 
الركائــز  وتتمثــل   ، البريطانيــة  ”اإليكونمســت“ 
األساســية لألمــن الغذائي في كل مــن توافر الغذاء 
والقــدرة علــى تحمل تكاليفه والجودة والســالمة إذ 
تعــد هــذه المجــاالت الثالثــة مجتمعــة محــور تركيــز 

ــي. ــن الغذائ ــلطنة لألم ــتراتيجية الس اس

ومــن المتوقــع أن يــؤدي ارتفــاع الطلــب علــى الغذاء 
إلــى اســتمرار الضغــط على معــدالت االكتفاء الذاتي 
، كمــا يتوقــع أن يــؤدي كل من ارتفاع عدد الســكان 
وزيــادة األجــور الحاليــة واألعــداد المتزايــدة مــن الــزوار 
إلــى تغييــر أنمــاط االســتهالك ، وتقــوم الســلطنة 
وضمــن  المتزايــد  للطلــب  اســتجابتها  إطــار  فــي 
ــتثمار  ــجيع االس ــي بتش ــن الغذائ ــتراتيجيتها لألم اس
الخــاص مــن أجــل تعزيــز االمكانيات المتوفــرة محلًيا 
مــن بعــض المنتجــات الغذائيــة وتســعى إلــى تطوير 
شــراكات فــــــي مـــــجاالت التجــارة واالســتثمارات 

الخارجيــة (خاصــة فــي إفريقيــا وآســيا).

ــي  ــات ف ــن التحدي ــد م ــلطنة العدي ــه الس وتواج
ســبيل تحقيــق أمنهــا الغذائــي مــن أهمهــا قلــة 
االراضــي الزراعيــة وشــح الميــاه الصالحــة للــري ، 
وتعتبــر نســبة األمطــار قليلة في الســلطنة، حيث 
ــبة  ــع نس ــام م ــي الع ــرا ف ــدى (80) مليميت ال تتع
تبخر تبلغ 80% تذهب منها 6% للبحر والصحراء 
و14% فقــط تتوغــل فــي التربة بحيث يتوفر فيما 
ــنة  ــي الس ــا ف ــرا مكعب ــه (1318) مليمت مجموع

ــطحية. ــة والس ــاه الجوفي ــكل المي ــي تش وه

نســبة  زيــادة  كذلــك  التحديــات  هــذه  ومــن 
الفاقــد مــن اإلنتــاج الغذائــي، حيــث بلغــت نســبة 
الفاقــد مــن الغــذاء بالســلطنة 30% مــن إجمالي 
اإلنتــاج الغذائــي، بينمــا حــددت اســتراتيجية األمــن 
ــاوز  ــب أال تتج ــول 2020م يج ــه بحل ــي بأن الغذائ
نســبة الفاقــد 15% كمــا يوجــد تحــٍد مــن ناحيــة 
ازديــاد األمــراض المرتبطــة بالغــذاء رغــم الجهــود 
الكبيــرة والمكثفــة المبذولــة مــن قبــل الجهــات 

ــك. ــن ذل ــد م ــة للح ــة المعني الحكومي

وبحســب التقريــر تعتبــر الســلطنة مــن الــدول اآلمنــة 
غذائًيــا مــن حيــث عنصــر القــدرة علــى الحصــول علــى 
الغــذاء بالرغــم مــن اعتمادهــا علــى االســتيراد بشــكل 
كبيــر وتقلبــات األســعار حيــث أشــار التقريــر إلــى أن 
بعــض  بشــأن  ملحوًظــا  تقدًمــا  أحــرزت  الســلطنة 
المبــادرات الــواردة فــي اســتراتيجيتها لألمــن الغذائــي 
(2010 - 2020) الســيما منهــا ذات الصلــة بالزراعــة 
وتمويــل قطــاع الثــروة الســمكية ومســتويات اإلنتــاج 
سلســلة  وتحســين  والتطويــر  والبحــث  المحلــي 
األســواق  علــى  حالًيــا  الســلطنة  وتعتمــد   ، التوريــد 
العالميــة بغيــة تأميــن نحــو 60% مــن احتياجاتهــا 

الغذائيــة.

11
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ــجيع  ــالل تش ــن خ ــلطنة م ــي الس ــي ف ــتثمار الغذائ ــتثمرين لالس ــن المس ــد م ــذب المزي ــى ج ــة ال ــي القابض ــتثمار الغذائ ــة لإلس ــركة العماني ــعى الش تس

ــام . ــاع اله ــذا القط ــي ه ــتثمار ف ــة لالس ــتثمارية المحلي ــق االس ــاص والصنادي ــاع الخ القط

وخــالل عمرهــا القصيــر اســتطاعت الشــركة ان تجــذب عــدد كبيــر مــن المســتثمرين مــن داخــل وخــارج الســلطنة لإلســتثمار فــي مشــاريع غذائيــة 

اســتراتيجية بحوالــي250 مليــون ريــال عمانــي ، كمــا أنــه تــم مؤخــرًا نقــل حصــص الحكومــة فــي عــدد مــن الشــركات الغذائيــة إلــى الشــركة وبالتالــي 

ــلطنة. ــي الس ــة ف ــتثمارية الغذائي ــركات اإلس ــة للش ــة الجامع ــة المظل ــي القابض ــتثمار الغذائ ــة لإلس ــركة العماني ــح الش تصب

يعكس هذا التقرير أبرز األعمال واإلنجازات التي قامت بها الشركة.

بعــد أزمــة الغــذاء العالميةالتــي ظهــرت فــي نهايــة العقــد الماضــي قامــت الســلطنة  باتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات فــي ســبيل نمــو وتطويــر قطــاع 

ــة الزراعيــة وذلــك  بتوجيهــات ســامية خرجــت بتوصيــات وقــرارات هامــة . الزراعــة حيــث عقــدت ندوتيــن للتنمي

 كمــا تــم انشــاء لجنــة وزاريــة تعنــى باألمــن الغذائــي و تضــع السياســات الخاصــة بموضــوع االمــن الغذائــي ، كمــا تــم  وألول مــرة إنشــاء شــركة حكوميــة 

تعنــى بمجــاالت االمــن الغذائــي وهــي ذراع اســتثماري حكومــي مــن اهــم اولياتهــا تعزيــز االمــن الغذائــي ورفــع نســب االكتفــاء الذاتــي فــي بعــض الســلع 

الزراعيــة والغذائيــة ذات الميــزة النســبية فــي الســلطنة مثــل اللحــوم البيضــاء والبيــض واللحــوم الحمــراء والحليــب ومشــتاقته والتصنيــع الغذائــي.

ــر التمويــل  ــد مــن إيجــاد منــاخ اســتثماري جــاذب وتوفي و مــن اجــل ضمــان مســاهمة القطــاع الخــاص فــي االســتثمار فــي قطاعــي الزراعــة واألغذيــة الب

المناســب و ضمــان حركــة العمالــة الماهــرة ، كمــا ينبغــي تخصيــص مناطــق حــرة جاذبــة لالســتثمار ، وأســواق مفتوحــة علــى العالــم وموانــي نشــطة.

ــد مــن  وجــود  ــد مــن الســرعة فــي اتخــاذ القــرارات واالبتعــاد عــن البيروقراطيــة والحصــول علــى الموافقــات الالزمــة بأســرع وقــت ممكــن كمــا والب والب

أجهــزة متخصصــة وفعالــة ونشــطة تقــوم بتخليــص كافــة اإلجــراءات والحصــول علــى التصاريــح الالزمــة إلقامــة المشــاريع بســرعة وســهولة ويســر مــن 

ــن  ــد م ــذب مزي ــن ج ــلطنة م ــن الس ــا يمك ــتثمار مم ــذب االس ــة لج ــة وفاعل ــات قوي ــاد آلي ــي إيج ــا ينبغ ــدة( كم ــة الواح ــمى بـ)المحط ــا تس ــاء م ــالل إنش خ

ــة المحليــة. ــة  و حشــد المــوارد المالي االســتثمارات الخارجي
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الــمــقــدمـــة
قضيــة األمــن الغذائــي وتوفيــر الغــذاء لألعــداد المتزايــدة مــن الســكان أصبحــت الشــغل الشــاغل لــدى العديــد مــن دول العالــم بمــا فيهــا الســلطنة 

وأضحــت  هــذه القضيــة حاضــرة لــدى صنــاع القــرار لمــا لهــا مــن أهميــة كبــرى فــي ضمــان وجــود غــذاء آمــن وصحــي ومســتديم .

 وتعتبــر الســلطنة مــن الــدول التــي كانــت تعتمــد علــى الزراعــة ، فقبــل النهضــة المباركــة كان اغلــب العمانييــن يشــتغلوا بالزراعــة والبعــض منهــم 

فــي صيــد األســماك والقليــل منهــم عمــل بالتجــارة وكانــت البــالد تصــدر التمــور والليمــون المجفــف واللبــان واالســماك وغيرهــا مــن المنتجــات إلــى 

الخــارج خاصــة الــى شــبه القــارة الهنديــة ، وتذكــر بعــض المصــادر ان التمــور العمانيــة وصلــت الــى الصيــن عبــر الســفن والقــوارب الشــراعية التــي كانــت 

تبحــر عبــاب البحــر شــرقا وغربــا.

تهتــم الســلطنة بتوفيــر الغــذاء المناســب والكافــي للســكان الذيــن يتزايــدون باســتمرار ، وأصبحــت قضيــة االمــن الغذائــي مــن القضايا الهامــة خاصة 

بعــد ازمــة الغــذاء العالميــة فــي عامــي 2007 - 2008 عندمــا ارتفعــت أســعار الســلع الغذائيــة  بشــكل كبيــر وحصــل شــح فــي مختلــف أنــواع الحبــوب 

وبعــض الــدول المنتجــة منعــت تصديــر منتجاتهــا مــن اجــل ضمــان توفرهــا لســكانها المحلييــن ، كمــا قامــت العديــد مــن الــدول باتخــاذ خطــوات 

إيجابيــة نحــو االهتمــام بأمنهــا الغذائــي حتــى الــدول الصناعيــة التــي كانــت تنظــر الــى هــذا القطــاع علــى انــه قطــاع متخلــف وتقليــدي ، انتبهــت أخيرا 

اليــه وعــادت الــى ضــخ مليــارات الــدوالرات مــع تقديــم حزمــة مــن الحوافــز و الدعــم والتســهيالت المناســبة وســخرت البحــوث والدراســات مــن اجــل 

تطويــره  وجعلــه قطــاع اقتصــادي. 
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الرؤية

الرسالة

األهداف

 لتكــون الرائــدة فــي مجــال االســتثمارات االســتراتيجية فــي قطــاع االغذيــة للمســاهمة فــي تعزيــز االمن 

الغذائــي لســلطنة عمان

تتمحــور حــول االســتثمار منفــردة او مــع شــركاء اســتراتيجيين فــي مختلــف 

المشــاريع الغذائيــة داخــل وخــارج الســلطنة للمســاهمة كلمــا أمكــن فــي 

تحقيــق االكتفــاء الذاتــي واالمــن الغذائــي لســلطنة عمــان. 

تهــدف الشــركة ومــن خــالل دعــم كافــة األطــراف لتعزيــز مواردهــا التــي تمكنهــا مــن أداء رســالتها وتحقيــق أهدافهــا 

الوطنيــة للمســاهمة فــي تعزيــز األمــن الغذائــي فــي الســلطنة عبــر االســتثمار فــي المــوارد الطبيعيــة المتاحــة والتــي 

تحقــق األمــن الغذائــي مــن خــالل:

إحداث قيمة إضافية واضحة في هذا المجال

التنويع االقتصادي عبر االستثمار في الميزة النسبية لمختلف مناطق السلطنة. 

تعديل الميزان التجاري واحالل الواردات الغذائية.

توفير فرص عمل للمواطنين في قطاع االغذية بشكل مباشر وغير مباشر. 

توفير منتجات غذائية بجودة عالية وبمواصفات تلبي احتياجات المستهلكين .



737

الشــركة الُعمانيــة لالســتثمار الغذائــي القابضــة )ش.م.ع.م( هــي شــركة حكوميــة 

ــاهمة  ــك للمس ــلطنة وذل ــارج الس ــل وخ ــذاء داخ ــاع الغ ــي قط ــتثمار ف ــدف لالس ته

فــي تحقيــق االكتفــاء الذاتــي واألمــن الغذائــي للســلطنة مــن خــالل االســتثمار 

ــرى ــركات األخ ــي إدارة الش ــاهمة ف ــا أو المس ــة له ــركاتها التابع ــإدارة ش ــر ب المباش

ــدد  ــات تح ــة صالحي ــة والئح ــام والحوكم ــدد المه ــام يح ــر نظ ــاص عب ذات االختص

اإلدارة  وبيــن  المختلفــة  واللجــان  االدارة  مجلــس  اعضــاء  بيــن  والعالقــات  األدوار 

التنفيذيــة لتحقيــق أقصــى درجــات الفعاليــة واإلنتاجيــة.

عن الشركة
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أعضاء مجلس اإلدارة

 الفاضل / سعيد  بن جمعة
الشيادي

 المهندس / علـي بن
عبداهلل الجابـري

عضو مجلس اإلدارة

 الفاضل / عبدالسالم بن
ناصرالخروصي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

 المهندسة / نهلة بنت
عبدالوهاب الحمدية

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور/ راشد بن سالم المسروري

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة
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المهندس / صالح بن محمد الشنفري
الرئيس التنفيذى

رســالــة
الرئيس التنفيذي

واهلل ولي التوفيق

يعكس هذا التقرير لمحة عن إنجازات وأعمال الشركة العمانية لإلستثمار الغذائي القابضة 

حيث تمكنت الشركة وبدعم من مجلس إدارتها من تنفيذ االستراتيجية المعتمدة، وتحظى 
الشركة بدعم كبير من أطراف العالقة وباألخص وزارة المالية ووزارة الزراعة والثروة السمكية 

ووزارة التجارة والصناعة وكذلك لجنة األمن الغذائي. إضافة  الى البرنامج الوطني لتعزيز التنوع 
اإلقتصادي )تنفيذ(.

تمكنت إدارة الشركة خالل المراحل الماضية من تأسيس الشركات الخاصة بالمشروعات 
المعتمدة في االستراتيجية ، حيث بدأ العمل الفعلي على األرض في مختلف محافظات 

السلطنة من خالل طرح الحزم المختلفة للمشروعات، كما بدأت الشركات في تعيين طاقمها 
اإلداري والفني حسب الجداول المعتمدة ، وتقوم الشركات التي تم إنشائها في العمل بشكل 

لصيق مع المجتمع المحلي في كل محافظة يقع فيها المشروع وتسعى الشركة إلى 
العمل مع مجالس إدارات الشركات المحولة من قبل وزارة المالية لمواءمة استراتيجيتها مع 

استراتيجية الشركة العمانية لإلستثمار الغذائي القابضة .
وبالرغم من صغرحجم فريق العمل في الشركة إال أن االنجازات التي تحققت تعكس مدى 

تفاني فريق العمل وإصراره على تنفيذ جميع الخطط والبرامج والمشاريع المعتمدة في 
االستراتيجية وفق الجداول الزمنية المحددة.

وإذ نتطلع إلى تحويل السلطنة إلى مركز عالمي لتخزين ومناولة وإنتاج وتصنيع األغذية 
المختلفة فإننا نسعى لتحقيق األمن الغذائي واإلكتفاء الذاتي من خالل اعتماد أساليب 

انتاج أكثر كفاءة وتدريب الشباب العماني لقيادة عمليات اإلدارة واالنتاج المختلفة في جميع 
الشركات والمشروعات المعتمدة في االستراتيجية .

ونبتهل إلى اهلل جلت قدرته أن يوفقنا جميعًا لتحقيق اآلمال والطموحات المستهدفة ، تحت 
ظل القيادة الرشيدة لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - 

حفظه اهلل ورعاه



الدكتور/ راشد بن سالم المسروري
رئيس مجلس اإلدارة

لالســتثمار  الُعمانيــة  الشــركة  إدارة  مجلــس  يتطلــع 

المســتقبل  إلــى  دائمــًا  .م  ش.م.ع  القابضــة  الغذائــي 

بــروح مــن التفــاؤل وأن تتمكن الشــركة مــن أداء رســالتها 

االنطالقــة  تحقــق  التــي  مشــروعاتها  مــن  واالنتهــاء 

المطلوبــة ونأمــل مــن اهلل ســبحانه وتعالــى أن يوفقنــا 

وفــي   . الشــركة  لهــذه  المحــددة  األهــداف  لتحقيــق 

الختــام ، ال يســعنا إال أن نتقــدم لكــم بجزيــل الشــكر 

االعمــال  التقريــر  هــذا  يعكــس  أن  آمليــن  والتقديــر، 

اهلل  ونســأل  الشــركة  بهــا  قامــت  التــي  واإلنجــازات 

التوفيــق للجميــع لمــا فيــه الصالــح العــام.
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رســالــة
رئيس مجلس اإلدارة

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

ــذا  ــم ه ــن يديك ــع بي ــة أن أض ــي القابض ــتثمار الغذائ ــة لإلس ــركة العماني ــس إدارة الش ــاء مجل ــي أعض ــن زمالئ ــة ع ــي ونياب ــن نفس ــة ع ــعدني باألصال ــرني ويس يس

ــي  ــتثمار الغذائ ــة لإلس ــركة العماني ــت الش ــا. تأسس ــم تنفيذه ــي ت ــاريع الت ــال والمش ــتعرض أبرزاالعم ــركة يس ــدره الش ــور تص ــر منش ــر أول تقري ــذي يعتب ــر وال التقري

القابضــة ش.م.ع.م. )الــذراع اإلســتثماري لمشــاريع األمــن الغذائــي( عــام 2012 م وكأي مؤسســة باشــرت فــورا فــي بنــاء فريقهــا التنفيــذي. فــي عــام 2013 م تــم 

اعتمــاد اســتراتيجيتها، أعقــب ذلــك فــي عــام 2014م الترويــج لمجموعــة مــن المشــاريع التخصصيــة التــي تحتاجهــا الســلطنة،  بــدأ التنفيــذ الفعلــي لمشــروعاتها 

االســتراتيجية فــي عــام  2015م. ســعت الشــركة ضمــن إســترايجيتها إلــى تأســيس مشــاريع نوعيــة تســاهم فــي إحــالل الــواردات وتحقيــق نســب عاليــة مــن االكتفــاء 

الذاتــي مــن المنتجــات الغذائيــة األساســية والتنويــع االقتصــادي وتوفيــر فــرص عمــل للمواطنيــن وتعزيــز األمــن الغذائــي للســلطنة، ولتحقيــق ذلــك أطلقــت الشــركة 

بمشــاركة العديــد مــن الشــركات االســتثمارية والصناديــق المهتمــة بهــذا النــوع مــن االســتثمارات االســتراتيجية المشــاريع التاليــة: شــركة النمــاء للدواجــن بتكلفــة 

اســتثمارية قدرهــا 100 مليــون ريــال عمانــي )فــي منطقــة الصفــا بواليــة عبــري بمحافظــة الظاهــرة( والتــي ستســهم فــي توفيــر احتياجــات الســلطنة مــن اللحــوم 

البيضــاء. شــركة مــزون لأللبــان بتكلفــة اســتثمارية قدرهــا 100 مليــون ريــال عمانــي )فــي واليــة الســنينة بمحافظــة البريمــي( والتــي ستســهم فــي توفيــر احتياجــات 

الســلطنة مــن الأللبــان.  شــركة البشــائر للحــوم الحمــراء بتكلفــة اســتثمارية قدرهــا 37 مليــون ريــال عمانــي )فــي واليــة ثمريــت بمحافظــة ظفــار( والتــي ستســهم 

فــي توفيــر احتياجــات الســلطنة مــن اللحــوم الحمــراء والمواشــي. مشــروع جمــع وتصنيــع االلبــان )شــركة المــروج(، بتكلفــة إجماليــة تقــدر 16مليــون ريــال عمانــي 

حيــث وافقــت وزارة الماليــة علــى توفيــر المخصصــات الماليــة للمشــروع الريــادي التجريبــي الخــاص بجمــع وتصنيــع األلبــان بمحافظــة ظفــار، علــى أن يتــم تقييم هذه 

المرحلــة التجريبيــة والبــدء بعدهــا بالتوســعة التدريجيــة للمشــروع .أخيــرا وليــس بآخــر لقــد تبنــت الشــركة فكــرة إقامــة مشــروع متخصــص ألمهــات الدجــاج الالحــم 

ليأمــن احتياجــات الســلطنة مــن البيــض المخصــب لشــركة النمــاء للدواجــن وشــركة الصفــاء لألغذيــة والمشــاريع التجاريــة األخــرى وكذلــك صغــار ومتوســطي مربــي 

الدواجــن بالســلطنة، وهــو مــا أنتــج تأســيس مشــروع شــركة أصــول للدواجــن بمبلــغ اســتثماري وقــدره 60 مليــون ريــال عمانــي وســيكون فــي منطقــة الغافتيــن 

بواليــة هيمــاء بمحافظــة الوســطى. ومــع أهميــة هــذه المشــاريع فــي توفيــر األمــن الغذائــي فإنهــا مــن المؤمــل أن تســهم أيضــا فــي التنــوع اإلقتصــادي الوطنــي. 

كمــا تعكــف الشــركة حاليــا بالتعــاون مــع عــدد مــن المســتثمرين لدراســة مــدى امكانيــة تأســيس العديــد مــن المشــروعات الهامــة مثــل : مشــروع الصويــا ومشــروع 

ــتعلن  ــي ، وس ــويق الزراع ــروع التس ــور ، مش ــروع التم ــل : مش ــمكية مث ــروة الس ــة والث ــع وزارة الزراع ــاون م ــاريع بالتع ــى مش ــة إل ــة باإلضاف ــة البيطري ــال واألدوي األمص

الشــركة الحقــا عــن عــدد مــن هــذه المشــاريع عنــد اكتمــال الدراســة الالزمــة وثبــوت جدواهــا اإلقتصادية.تــم إلحــاق الشــركات الحكوميــة ذات طابــع األمــن الغذائــي 

بالشــركة وهــي 4 شــركات : شــركة المطاحــن العمانيــة، شــركة األســماك العمانيــة، الشــركة الوطنيــة العمانيــة لتنميــة الثــروة الحيوانيــة، الشــركة الغذائيــة الدوليــة 

‘ ممــا تطلــب األمــر أن تقــوم الشــركة بتحديــث اســتراتيجيتها وذلــك لموائمتهــا مــع الشــركات التــي تــم تحويــل أســهم الحكومــة إليهــا.
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كلمات مضيئة
كما أننا نؤكد على اهتمامنا الدائم بالزراعة والثروة السمكية والحيوانية 

، فتحقيق األمن الغذائي للوطن ال يتأتى في واقع االمر باالعتماد على 

الخارج في تأمين االحتياجات الغذائية ، وانما بتطوير الموارد الذاتية 

وتنميتها ، واقامة المشاريع االنتاجية في هذا المجال الحيوي ، وتشجيع 

المواطنين على استغالل االرض الزراعية االستغالل األمثل المفيد دون 

إهدار للثروة المائية ، فالعمل  الزراعي المنظم والمدروس يؤد ي إلى 

توسيع طاقة االقتصاد  العماني ، ويعمل على االسهام في توفير الغذاء 

وتحسين مستوى الحياة للمواطن.

 وهنا ال بد من وقفة للتأكيد مرة أخرى على أن المياه ثروة وطنية، وأن 

المحافظة عليها واجب وطني مقدس يلتزم به كل فرد  . لذلك فان 

احترام سياسات الترشيد التي وضعتها الحكومة في هذا الشأن، وتعاون 

المواطنين مع الجهات المسؤولة في تنفيذ الخطط والبرامج الهاد فة 

الى تقليل معدالت االستهالك الحالية من المياه، أمران في غاية األهمية 

ندعو المواطنين والوافدين إلى االلتزام بهما من أجل إنجاح خطة الدولة 

في تنمية الموارد  المائية ووقف زحف الملوحة على األرض الزراعية.

من خطاب صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم

 في العيد الوطني الثاني والعشرين
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