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سعادة السيناتور الموقر الدكتور عبد هللا ادامو كون.
سعادة السيناتور الموقر (الدكتور) عبد هللا أدامو CON ،يحمل OND؛  HND; LLBو .BLوهو من
سكان توراكين كيفي وأول حاكم تنفيذي منتخب لوالية ناساراوا ،وهو اآلن عضو مجلس الشيوخ الموقر الذي يمثل
ناساراوا ويست ،المؤتمر الشعبي العام .وهو أيضا رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ .دعا شعبيا بناء الجسر ،ولد
في  23يوليو  1946في كيففي.
بدأ تعليمه االبتدائي في عام  1953في مدرسة عبده زنغا االبتدائية ،كيفي ،وأكمل في مدرسة المينغا
االبتدائية في ناساراوا في عام  .1959التحق بمدرسة ثانوية حكومية ،ماكوردي من  ،1962-1960كلية بوكورو
التقنية الحكومية من  ،1965-1962كادونا للفنون التطبيقية لـ  OND 1965-1968وأكمل له  HNDمن نفس
المؤسسة في عام .1971
إن حياة معاليه في العمل تشمل العديد من المنظمات ،وهي :مؤسسة الكهرباء المشرفة على الصيانة في
نيجيريا ()1970/1969؛ ومؤسسة الكهرباء في نيجيريا ()1970/1969؛ ومؤسسة الكهرباء في نيجيريا
()1970/1969؛ ومؤسسة الكهرباء في نيجيريا ()1999/1969؛ ومؤسسة الكهرباء في نيجيريا ( 1969شركة
التنمية في شمال نيجيريا كادونا1972 ،؛ مدير منطقة استشاري مع  ،AEKوهي شركة من االستشاريين في
مجموعة هنري فاجيميروكوم من الشركات في عام 1973؛ مدير مشروع لبناء فندق دوربار وساحة مورتاال
محمد .األمين التنفيذي لـ ( BEPCOشركة بينو/بالتو لإلنشاءات) في عام  1975من قبل حكومة والية بينو/بالتو.
عضو مجلس إدارة المنطقة دال في المنطقة الوطنية في عام 1976؛ رئيس مجلس إدارة شركة بينو لألسمنت،
غبوكو .1983-1980
بدأ حياته المهنية في السياسة في وقت مبكر جدا من الحياة عندما انتخب رئيسا لحكومة اتحاد طالب
كادونا للفنون التطبيقية بين عامي  1969/1968و  .1977وانتخب عضوا في الجمعية التأسيسية وعمل في هيئة
صاغت دستور عام  .1979بعد ذلك  ،وقال انه
أصبح عضوا رائدا في الحركة الوطنية لنيجيريا
 -1الحزب الوطني النيجيري الذي شغل منصب السكرتير األول للحزب في والية بالتو  1978إلى  ،1981ثم
رئيس الحزب في والية بالتو من عام  1982حتى عام  .1983كما عمل عضوا ً في اللجنة التنفيذية الوطنية واللجنة
الوطنية العاملة للحزب .وعين وزيرا للدولة في وزارة األشغال واإلسكان في جمهورية نيجيريا االتحادية إلى 17
تشرين الثاني/نوفمبر  .1997وكان منافسا ً رئيسيا ً لمنصب الحاكم في والية ناساراوا في ظل نظام األمم المتحدة
المعني بالبائد ،وأصبح عضوا ً مؤسسا ً في حزب الشعب الديمقراطي وتنافس وأصبح أول حاكم تنفيذي لوالية
ناساراوا على برنامجه
في عام .1999
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ونظرا ً لمساهمته البارزة في التعليم والسياسة والمجتمع ،فقد حصل على العديد من األلقاب واألوسمة والجوائز.
وكان ساركين ياكين كيفي في عام  ، 1980هي  Obateruمن المصدر  - Ileإيف من بين أمور أخرى كثيرة.
حصل على درجة الدكتوراه الفخرية في الهندسة من جامعة والية ريفرز للعلوم والتكنولوجيا والجامعة االتحادية
في أكوري في  2003و  2004على التوالي ،ودرجة الدكتوراه في العلوم في اإلدارة العامة من قبل الجامعة
االتحادية في بورت هاركورت 2006 ،ودرجة الدكتوراه في القانون من قبل  Nnamdi Azikiweجامعة أوكا.
وقد ُمنح وسام وسام القائد العام في عام  .2008وباإلضافة إلى هذه كان حصل على العديد من األوسمة والجوائز
األخرى.
أسس السيناتور عبد هللا أدامو ،وهو قائد صاحب رؤية ورائد ،جامعة والية ناساراوا كيفي وغيرها من
المؤسسات العليا وأسس شركة الحكم القابضة المحدودة والعديد من الشركات في مجال الزراعة والتمويل
وصناعة الضيافة التي جعلته غير متكافئ وال مثيل له.

السيناتور الدكتور عبد هللا أدادو كون.
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الشركات
بنية GANOGRAM
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كومبانيبروفيلي
تستمد شركة الحكم القابضة المحدودة اسمها من كلمة "الحكم" العربية التي تعني "الشخص الذي يحقق العدالة
دائماً ،في كل حالة ،للجميع" .وهي شركة قابضة لألسهم الخاصة واالستثمار .تحدد الشركة بشكل استباقي
فرص النمو في مختلف الصناعات ذات االهتمام .تأسست شركة الحكم القابضة في عام  ،2020وقد بنت
محفظة كبيرة من االستثمارات .ينصب تركيزنا الرئيسي على خلق وتحسين القيمة على مصلحة المساهمين من خالل
جهودنا المستمرة لبناء مجموعة طويلة األمد من الشركات المستدامة .تلتزم شركة الحكم القابضة بفلسفة الشفافية
في أخالقيات العمل ،ونزاهة األعمال ،والمساءلة في جميع معامالتنا التجارية.
ويتمثل مجال تركيزنا الرئيسي في إدراج برنامج التحول الزراعي في البلد ،وبالتالي ،أن نصبح أحد المساهمين
الرئيسيين في النمو االقتصادي المستدام من خالل استثماراتنا وخلق فرص العمل ،وال سيما في مجال الزراعة.

من نحن
"نحن شركة قابضة ذات مصلحة تجارية في قطاعات متنوعة من االقتصاد بما في
ذلك; الضيافة ،الزراعة ،التصنيع ،الخدمات المالية ،الصادرات السلعية ،تطوير
العقارات والبنية التحتية".
الرؤيه
"أن نكون قائدا واضحا في مصالحنا التجارية المختارة في نيجيريا
والسوق الدولية ".
البعثه
"تلبية وتجاوز احتياجات عمالئنا من خالل توفير منتجات وخدمات عالية
الجودة وآمنة على أساس المعايير العالمية وبطريقة أخالقية".
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تسليط الضوء االستراتيجي الرئيسي:
•

العقيدة االستثمارية" :يزدهر نهج االستثمار الذي تتبعه شركة الحكم القابضة على رأسية أفريقيا من خالل
استكشاف الفرص اإلقليمية من خالل مبادرات القطاع الخاص والتزامه بالتنمية اإلقليمية من خالل تمكين
المواهب المحلية من أجل االستثمارات المستدامة التي تخلق الرخاء االقتصادي واالجتماعي الدائم لجميع
أصحاب المصلحة وتعظيمه".

•

إن فلسفتنا االستثمارية في المستقبل الذي ت ُنشأ فيه المنطقة األفريقية الفرعية كاألسواق الناشئة ونيجيريا
باعتبارها الصين القادمة في أفريقيا.

•

نموذج المجموعة" :نحن شركة قابضة مع مصلحة األعمال في قطاعات متنوعة من االقتصاد بما في ذلك;
الزراعة ،الضيافة ،التصنيع ،الخدمات المالية ،صادرات السلع ،تطوير العقارات والبنية التحتية

أعمالنا ،والمنتجات (الخدمات) واألسواق
لدينا وحدات األعمال االستراتيجية مع العمليات األساسية في الزراعة وسلسلة القيمة  .Agricباإلضافة إلى
ذلك ،نتنافس في المجاالت غيراألغريكية التالية:

•
•
•
•

الضيافة (فندق نيو كيفى)
الخدمات المالية ()ADA MFB
تجهيز األغذية (منتجات المزرعة الطازجة)
تجهيز وإنتاج اللحوم (حالل تخفيضات هال هايل هابيتونرز المحدودة)
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استراتيجية تنافسية
هذا هو  SBUمحددة ويعتبر ثالثة متغيرات
استراتيجية التكلفة :من خالل الكفاءة التشغيلية التي تقلل من التكلفة خارج المنافسين وكذلك من خالل
•
وفورات التشغيل على نطاق واسع.
•

استراتيجية التمايز :بسبب تفرد عروض منتجاتنا بعض  ،SBUsسنستهدف نهاية الدخل المرتفع وقسط
القيمة اإلضافية المقدمة (اللحوم الحالل  ،منتجات البيت األخضر)

•

التركيز :على المستوى البدني سوف نركز على األعمال  Agricوسلسلة القيمة  Agricالتي تتقاطع مع العمليات
الميدانية ،والتجميع ،وتجهيز ،والتغليف والتسويق على حد سواء محليا ودوليا ،فضال عن AgriTech

استراتيجية التشغيل واإلعداد التنظيمي
•

نحن نسعى إلى استراتيجية التكامل الرأسي عبر جميع وحدات األعمال االستراتيجية التي تهدف إلى خلق
التآزر داخل المجموعة.

•

تركز استراتيجيتنا التشغيلية على:
على المدى القصير :هذا يستهدف الشركات القائمة والتشغيل (دان غاتا ،راهاما لمصايد األسماك،
✓
شابو المتكاملة ،فندق نيو كيفي ،فريد فودز غاري) .والهدف هو منحهم نظام حوكمة من أجل
تحسين األداء.
✓

متوسطة األجل :أهداف موجودة ولكنها غير عاملة (تخفيضات الحالل ،النادي الصحي) .والهدف
هو إعادة تنشيط األعمال التجارية وإضافة إلى تدفق اإليرادات لدينا.

✓

طويل األجل :المشاريع الجديدة والفوائد العرضية ( .)Food Hubتوسيع سلسلة القيمة.
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هيكل الشركة القابضة
تم تأسيس الشركة القابضة كشركة أم إلقامة األعمال التجارية باسمها الخاص.
وباإلضافة إلى ذلك ،من المتوقع أن الشركة القابضة لتقديم الخبرة اإلدارية والمراقبة لـ  SBUللتحول التجاري
المتعمد والتحول.
الشركة القابضة هي شركة تابعة لهيئتين أخريين ،وعلى هذا النحو ،لن تقوم بإعداد البيان المالي الموحد.
الشركة القابضة لديها فقط تأثير كبير ولكن ليس من السيطرة في  SBUsعلى أساس هيكل المساهمة.
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أهدافنا االستراتيجية
• القيام بانشطتنا التجارية على أساس معايير مقبولة وأفضل الممارسات التي تؤدي إلى الكفاءة التي تسهل
توفير التكاليف والعائد على االستثمار بنسبة  ٪10على األقل من النمو على أساس سنوي لألعمال
التجارية.
•
•
•
•

المشاركة في األنشطة المضافة القيمة التي تضمن أقصى قدر من رضا العمالء مع ضمان السيولة
والربحية اإلجمالية للشركات على المدى الطويل.
توظيف أعلى مستويات الجودة ومعايير  HSSEفي خلق قيمة والمنتجات والخدمات المتميزة لعمالئنا
الكرام.
المشاركة في المشاريع واألنشطة التي تحقق أقصى عائد ألصحاب المصلحة مع الحفاظ على بيئتنا.
إلنشاء وتلبية وتجاوز توقعات العمالء من خالل خلق تجربة فريدة ال تقبل المنافسة على المدى الطويل
تقاس من قبل مسح رضا العمالء.

العاطفه:
نسعى إلى التفوق من خالل الجودة المستدامة إلسعاد عمالئنا

التكنولوجيا واالبتكار:
ونحن نسعى إلى معالجة القضايا من خالل النظر إلى ما هو أبعد من الواضح مما يحفز اإلبداع.

العمالء تتمحور:
نحن نسعى جاهدين إلرضاء عمالئنا مع النزاهة وااللتزام الثابت للجودة من خالل االمتثال المطلق ألفضل
الممارسات المتاحة محليا ودوليا.

 - 10النزعة البيئية:
في حين أننا نهدف إلى تحقيق الجودة ورضا العمالء بشكل مستدام ،فإننا نولي اهتماما كبيرا لحماية بيئتنا
ونقل مواردنا
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شركة الحكم القابضةs '.
productofferings
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العالقة  /نموذج المكافأة
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فروعنا
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SHABUINTEGRATEDFARMSLTD R C - 1 5 8 7 3 3 1
تأسست شركة شابو للمزارع المتكاملة المحدودة ( )SIFLفي 23مارس  .2019المزرعة هي في الغالب في إنتاج
المحاصيل مثل يام ،الذرة ،الذرة ،فول الصويا ،الزنجبيل ،مع مزرعة بالنتاين والثروة الحيوانية.
تمتلك شركة شابو المحدودة للمزارع المتكاملة  3000هكتار من األراضي المخصصة إلنتاج المحاصيل
الزراعية والدرنة وزراعة الموز؛ وتشمل هذه المحاصيل الذرة والذرة وفول الصويا ،وبذور السمسم ،وإنتاج
المحاصيل الجذرية والدرنة مثل الكاسافا واليام والمراعي لرعي الحيوانات .تحتوي المزرعة على منزل أخضر
عالي التقنية لزيادة إنتاج الخضروات مثل الفلفل بيل ،الفلفل  ،Habaneroالفلفل األخضر ،الطماطم.
تضم المزرعة أكاديمية أغريبرينور وهي مركزتدريبزراعي .وقد نظم المركز
التدريبية حتى اآلن على مهارات سلسلة تقييم األرز وخدمة العمالء في إدارة السياسات.
قوة العمل في المزرعة هي 28

طنوس@ألحكأم.جم. oنز

|

مجموعتين من الدورات
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DANGATAEGGSLTD RC-1642966
 Dan Gata Egg Ltdهي مزرعة دواجن والتي لديها منتجاتها ذات نوعية جيدة من البيض وشوي للسوق.
تقع المزرعة في مرمرة في منطقة ناساراوا للحكم المحلي .تأسست الشركة في  19ديسمبر  .2019المزرعة
لديها في الوقت الحاضر ما مجموعه  21500طبقات مع خطة إلدخال ذراع مشوي من  5000الطيور .تم جلب
الطبقات في النهار القديمة -الكتاكيت ( )DOCsفي فترات مختلفة وتصنيفها إلى ثالث دفعات .تتألف الدفعة
ألف من  5000طائر وصلت في يونيو من عام  ، 2019وصلت الدفعة  Bمن  6500طائر في نوفمبر 2019
بينما وصلت الدفعة  Cمن  10000طائر في أبريل  .2020نتيجة الرتفاع معدل الوفيات من الدفعة  ،Cقامت
الشركة التي زودت الشركات المعنية بـ  DOCsبتعويض المزرعة بـ  DOCs 3000في أكتوبر  2020والتي
شكلت اآلن الدفعة .D

مطحنة أعالف الدواجن
وكجزء من خطة توسع الشركة ،تم إنشاء مصنع للتغذية في مايو  .2020وطاقة الطاحونة تنتج  1.5طن من
األعالف في الساعة .ومع ذلك ،بسبب ارتفاع تكلفة الذرة (أحد المكونات الرئيسية) ،توقف اإلنتاج ،وعادت
الشركة لشراء األعالف الجاهزة.
المزرعة لديها ما مجموعه  22موظفا.
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NEWKEFFIHOTELLTD RC-777109
فندق نيو كيفي هو أول زي ضيافة في كيفي أنشئ في عام  1950كاستراحة وحافظ على مكانته ك بفندق متميز
في بلدة كيفي الجميلة .يقع فندق  New Keffiفي موقع استراتيجي على طول طريقكيفي -اكوانجا إكسبريس مع
سهولة الوصول إلى طرق مختلفة :أبوجا ،كادونا ،جوس الخ .تم تجديد الفندق لتلبية الفندق الحديث األساسي الذي
تم إعداده من الغرف القياسية والغرف الكالسيكية والغرف الفاخرة وسوبر الفاخرة وأجنحة  V.I.Pو
 .Business Suitesتتميز كل غرفة بأنها فسيحة وتتميز بتصميم مثالي يوفر أجواء عصرية لالسترخاء أو
العمل أو الترفيه أثناء وجوده في كيفي .كبيرة مريحة سريرا كبيرة مساحات العمل الكبيرة مع االتصال باإلنترنت.
إن المساحة داخل غرفتك وحولها وهدوء البيئة الطبيعية سوف توفر شعورا ً بالهدوء عندما تكون هناك حاجة
ماسة إليها.
وهو الفندق الوحيد في كيفي الذي لديه سجل تاريخي في استضافة الراحل السير أحمدو بيلو عندما كان رئيس
وزراء المنطقة الشمالية من نيجيريا ونيجيريا بارزة أخرى.
خضع فندق  New Keffiلعملية تجديد ضخمة وأعيد افتتاحه في 15مايو  .2016يتم تشغيل فندق New Keffi
الذي تم تغيير عالمته التجارية مع مرافق وخدمات مطورة ومجددة ويديرها مجلس اإلدارة وProprietress
والمديرون المدربون مهنيا ً وموظفو الخدمة الذين يتجاوزون توقعات ضيوفنا لتوفير االرتياح األمثل للخدمة التي
نادرا ً ما يمكن العثور عليها في أماكن أخرى.
مع مرافقنا الحديثة المخلوطة مع الخدمة والثقافة ونحن نتعامل مع كل ضيف كملك وضمان ضيوفنا لديهم قيمة
ألموالهم.
غرفنا مؤثثة بذوق مع مرافق حديثة لضمان أن تشعر أنك في المنزل بعيدا عن المنزل.
لدينا  4قاعات مؤتمرات حديثة تتسع لـ  1500 ،500 ،150 ،50شخص لمجموعة متنوعة من البرامج مثل
الندوات وورش العمل والندوات وحفالت الزفاف والعشاء واجتماعات مجلس اإلدارة وغيرها.
فندق نيو كيفي مصمم دائما لتوفير أقصى درجات األمان لضيوفنا .لدينا كاميرات كاميرات مراقبة حديثة مثبتة في
مواقع استراتيجية في الفندق مع شبكة أمان قوية للغاية.
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15

فسيحة جدا
غرف

مطعم رائع
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RAHAMAFISHERIES R C - 1 6 4 3 2 8 3
المزارع السمكية الرائدة

تعتبر شركة رحمه لمصايد األسماك المحدودة واحدة من
في شمال وسط نيجيريا .تأسست على 20ديسمبر  RFL ،2019أصبح معروفا على نطاق واسع في البالد وفقا لتحليل
السوق ،ومبيعات األسماك الداخلية من  RFLفي مايدوغوري تتجاوز التوقعات ومن المتوقع أن تشهد طلبا كبيرا في
العديد من المدن مثل بورت هاركورت ،الغوس ،أبوجا وكانو على مدى السنوات المقبلة .2
تمتلك  RFLما مجموعه  30بركة قادرة على تخزين  8000إصبع واألحداث لكل بركة وتنتج أسماك بحجم المائدة على
مدار العام .وباإلضافة إلى ذلك ،تحتوي المزرعة على مفرخ واألسماك الجافة وأقسام مطحنة األعالف.
وقد أدى استخدام أحدث المعدات التكنولوجية في إنتاج األعالف السمكية إلى تحسين نوعية وكمية األسماك المنتجة في
مجال إعادة تشكيلها حديثا .حتى البرك تم بناؤها باستخدام إجراءات الهندسة المدنية المتقدمة .وتشمل بعض االبتكارات
التكنولوجية استخدام مجفف األسماك الكهربائية  /الشمسية ،وإنتاج مقذوف (األعالف العائمة) وتربية البلطي الذيل
األحمر السوبر .Y
ويعمل  46موظفا في وحدة المصايد السمكية ومن المتوقع أن يزداد العدد في السنوات القادمة .وعلى الرغم من حدوث
انخفاض طفيف في العام الماضي ،فإن عددا ً أكبر من الناس يبحثون عن فرص عمل في صناعة مصائد األسماك المعاد
تشكيلها.
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 NAGARIمزارع طازجة إنتاج LTD R C - 4 6 9 7 0 3
 Nagariالطازجة الزراعية المحدودة لديها مزرعة المحاصيل الصالحة للزراعة ،واألشجار االقتصادية ،ومزرعة
الكاسافا ومصنع معالجة غاري .تقع المزرعة في مرمرة مع فرع من المزرعة في شاماجي .وتغطي المزرعة ما يقدر بـ
 500هكتار من األراضي في مرمرة و 50هكتارا في شاماجي .تحتوي المزرعة على مزرعة برتقال ومزرعة مانجو
ومورينجا وأشجار النخيل والكثير من أعالف الماشية .كما تحتوي المزرعة على خمسة سدود رئيسية ،ثالثة في مرمرة
واثنين في شاماجي تم بناؤها في  .2006-2005هناك  70هكتارا من الذرة البيضاء ،ومزرعة الذرة البيضاء  ،مزرعة يام
 ،واإلقامة للموظفين ومستودع .تحتوي المزرعة على  3جرارات وحاصد واحد وحاصاد واحد مشترك وزارع واثنين
شاحنات هايلوكس .تضم المزرعة  18موظفًا .وناغاري الطازجة المنتجات الزراعية لديها أيضا باعتبارها واحدة من
أذرعها مصنع معالجة غاري .هناك  150الماعز.
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RC-469703

 - 10ناجارفريزفارفارفربرودسيلت ()CONT'D
فريد فودق غاري
مصنع فريد فودز غاري تنتج نوعية جيدة غاري .مع أكثر من  200هكتار من مزرعة الكاسافا  ،كونها مصدر المواد الخام
إلنتاج غاري  ،و  Nagariالطازجة المنتجات الزراعية المحدودة لديها مصنع إنتاج غاري اآللي .يحتوي المصنع على
المقالة المصنعة محليًا  ،الشماعات  ،ولديه القدرة على إنتاج  300طن من الغاري في أفضل حاالته.
المصنع لديه ما مجموعه  4موظفين
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ADAMICROFINANCEBANKLTD R C - 9 2 0 6 9 8
تأسست  ADAالتمويل األصغر بنك المحدودة في نيجيريا بموجب قانون الشركات والحلفاء باعتبارها شركة ذات
مسؤولية محدودة خاصة
المصرفية

في4

في 8نوفمبر

 2010مع  RCرقم .920698 :وقد منحت الموافقة على القيام بأعمال الوحدة

أكتوبر  2011من قبل البنك المركزي لنيجيريا بتاريخ  8سبتمبر  2011وصدر الترخيص التشغيلي

النهائي في 4نوفمبر  .2011في  2يناير  ،2018بدأ البنك عمله في فرعها الذي تم إنشاؤه حديثًا في .Garaku
رؤيتنا:
تمكين النساء والشباب والكيانات الصغرى والمتوسطة الحجم من تطوير سبل العيش المستدامة.
مهمتنا:
بنك للتمويل الصغير في شمال نيجيريا يقدم خدمات مالية بشكل فعال ومستدام للنساء والشباب والكيانات الصغرى
والمتوسطة في مجتمعنا وخارجه من خالل الموارد البشرية والمادية الالزمة التي تحفزها من أجل تحسين مستوى
معيشتهم.
قيمنا:
.i

الوفاء بوعدنا.

.ii

العدالة واإلنصاف.

.iii

الصدق والنزاهة.

.iv

الشفافيه.

النشاط الرئيسيBUSINESSOFTHEBANK
ويشارك البنك في أعمال وحدة التمويل الصغير المصرفية التي تقدم الخدمات المصرفية الريفية واالئتمانات الصغيرة،
وتحويالت األموال والتحويالت المالية ،والخدمات المصرفية المتنقلة ،والتأمين على المشاريع الصغيرة ،وتحفيز االدخار في
المناطق الريفية.
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حاللCUTS ULTRA-
حديث  ABATTOIRالمحدودة

RC-1665725

ال تزال حالل  Cuts Abattoirهي المؤسسة الموقرة ألسواق اللحوم في نيجيريا من خالل جلب تجربة جزار
وخانة مدخنة ديناميكية ومحسنة إلى الشعب .حالل  Cuts Abattoirهو منتج ومسوق لمنتجات اللحوم النيئة
عالية الصحة والمبردة والجاهزة لألكل ،وكذلك المنتجات المجمدة .يقع مسلخ اللحوم الطبيعي في كيفي بوالية
ناساراوا ،ويستعد لتقديم أفضل اللحوم المعتمدة ،مع خدمة متخصصة وشخصية.
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RC-1571186

الحلفاء الحلفاء كومودياغرو.OUTLETLTD-
تم تأسيس شركة الحلفاء للسلع الزراعية-منفذ المحدودة ( )ACAOLفي

اليومالثاني والعشرين

من مارس  .2019تأسست

الشركة بهدف تصدير المنتجات المختلفة من الشركات التابعة لنا ،والعمل كمتأخذ للسلع من المزارع األخرى.

مصدر

المنتج

مصايد الرحاما

األسماك المجففة

شابو مزارع متكاملة المحدودة

خضروات (طماطم ،فلفل)

الحالل يقطع المسلخ

لحم البقر و اللحوم

شابو مزارع متكاملة المحدودة

الزنجبيل

فريد فودز غاري

غاري

إيقاف أخذ

الفحم

مزارع ناجري الطازجة تنتج

الكاجو

شابو المتكاملة مزارع المحدودة

يام

إيقاف أخذ

المكسرات زبدة الشيا  /المكسرات األخرى

إيقاف أخذ

قصب السكر

سوق التصدير المستهدف لدينا يشمل الشرق األوسط والواليات المتحدة وأوروبا.

22

RC-1654439
RC-1655073

"تبسيد.
& اغوادا البذور المحدودة.

تم إدراج شركة تاباس للبذور المحدودة و اغوادا للبذور المحدودة في  3و

4فبراير

 2020على التوالي .وقد تم تأسيس

الشركات على مواصلة األعمال التجارية إلنتاج ومعالجة وتغليف وتسويق البذور.

ولم تبدأ الشركات بعد عملياتها بسبب العملية الجارية إلصدار الشهادات من قبل المجلس الوطني للبذر الزراعي.
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المجلس

البروفيسور أودي أوجوو ،أوفر
رئيس مجلس اإلدارة

أودي أوجووو هو أستاذ االقتصاد .حصل على درجة الشرف من الدرجة األولى في االقتصاد من أبو في عام  .1974عمل
كمساعد دراسات عليا في قسم االقتصاد في جامعة أحمدو بيلو (أبو زاريا) .بعد فوزه في جامعة نيويورك في عام ،1975
فاز بجائزة زمالة  AFGRADالتي حصل بموجبها على درجة الماجستير والدكتوراه في االقتصاد من جامعة كونيتيكت،
الواليات المتحدة األمريكية بين عامي  1975و 1980وعاد إلى أبو .تم تعيين البروفيسور أوجوو مفوضا للمالية والتخطيط
االقتصادي في والية بينو بين عامي  1984و 1985تحت قيادة العميد أتوم كبيرا .بين عامي  1989و  1991كان
البروفيسور أوجوو مستشار/منسق الخطة الرئيسية الصناعية النيجيرية التي ترعاها اليونيدو ،وفي الفترة من  1994إلى
 1999كان عضوا في اللجنة الوطنية لالستخبارات االقتصادية التي تولت مهمة اإلشراف على الميزانية الوطنية ومشاريع
صندوق التبرعات االستئماني في إطار
الجنرال ساني أباشا .وبين عامي  2004و  ،2005كان عضوا في المجلس التنفيذي االتحادي ،وتولى مسؤولية محددة
بصفته كبير المستشارين االقتصاديين للرئيس أولوسيغون أوباسانجو وكبير الموظفين التنفيذيين للجنة التخطيط الوطنية.
وعند خروجه من الحكومة في عام  ،2005عاد البروفيسور أوجوو إلى جامعة جوس حيث تقاعد في عام  2007إلى
الحياة الخاصة .ومع ذلك ،فقد واصل عمله كمستشار لمنظمات مثل إدارة التنمية الدولية ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
والبنك الدولي ،والحكومات االتحادية/حكومات الواليات .وفي عام  ،2008أنشأ مركز السياسات القطرية()CoPoCالذي
يديره اآلن .وفي تشرين الثاني/نوفمبر  ،2008عُيِّن مستشاراً رئيسا ً لمجلس والية بينو
الجامعة حتى مارس  .2016في عام  ،2011حصل البروفيسور أوجوو على شرف اتحاد البلديات .البروفيسور أوجوو
يمارس الزراعة وهو ناشط في الخدمة الوطنية والمجتمعية .وفي الوقت الراهن ،يشغل البروفيسور أوجوو رئيس مجلس
االقتصاديين في صحيفة ديلي ترست ،حيث يتم تحليل قضايا السياسات المالية والنقدية ،والتنمية االقتصادية ،والتنويع ،وقضايا
الميزانية مع نشر توصيات روتينية لعناية الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين.
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قوس .كابي إبراهيم
االعضاء
ولد كبير إبراهيم في  25نوفمبر  1959في فاسكاري والتحق بمدرسة فاسكاري االبتدائية بين عامي 1965
و ،1971ثم انتقل إلى المدرسة الثانوية الحكومية آنذاك ،كاتسينا في يناير  1972حيث حصل على  WAECفي
عام .1976
ثم حصل على شهادة  IJMBالمستوى من  KCAST Zariaفي عام  1978من حيث التحق لدراسة الهندسة
المعمارية في جامعة أحمدو بيلو المرموقة زاريا بين عامي  1978و .1983
تخرج في عام  1981مع درجة  B.Scالعمارة وحصل في وقت الحق على قبول للقيام  M.Scدرجة في
الهندسة المعمارية وبعد ذلك قام بخدمة الشباب الوطنية في والية أويري إيمو بين عامي  1983و .1984
انضم إلى كاتسينا بوليتكتك في عام  ،1984أوالً محاضر ثم نقل خدماته إلى قسم األشغال والخدمات في عام
1985
حيث ارتقى ليصبح مدير أعمال بالنيابة في عام  1989بعد أن أسس شركة  ،Kebram Associatesوهي
شركة خدمات استشارية معمارية في عام .1987
ترك الخدمة العامة في عام  1991وتنوعت في البناء والزراعة والعديد من المجاالت األخرى التي بلغت ذروتها
في تأسيس مجموعة من الشركات التي تضم ( 17سبعة عشر) شركات.
كبير إبراهيم عضو مجلس المعهد النيجيري للمهندسين المعماريين ( ، )mniaزميل المعهد النيجيري لإلدارة
( ، )FNIMبطل أفريقيا للتغيير ( )ACCوحائز على جائزة
جائزة التنمية في نيجيريا الجدارة في الهندسة المعمارية (.)DINMA
كبير إبراهيم هو الرئيس الوطني الحالي لجمعية جميع المزارعين في نيجيريا جمعيةتضم أكثر من 40مليون عضو.
وقبل ذلك كان الرئيس الوطني لجمعية الدواجن في نيجيريا.
كبير إبراهيم يسافر على نطاق واسع ،في المناطق الحضرية العالية ،وقد حضر العديد من المؤتمرات في بعض
من أرقى الجامعات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.
كبير إبراهيم متزوج بسعادة ولديه  6أطفال.
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ميسباهو بيلو
االعضاء
ماالم م .بيلو هو حاليا رئيس مجموعة ترو بالتينيوم .وهو يجلس في مجلس إدارة العديد من الشركات مثل
 WSTCللخدمات المالية المحدودة BELLS Petrochemicals Limited ، Creed Oils ،
( Limited ، BELLS Morgan Limitedالمملكة المتحدة) والعديد من الشركات األخرى.
وهو حاصل على دبلوم الدراسات العليا في اإلدارة من جامعة أبو بكر طافوا بالية ،باوتشي ،وماجستير إدارة
األعمال في التسويق من الجامعة نفسها قبل االنتقال إلى كلية لندن المرموقة لألعمال والتمويل للحصول على
ماجستير إدارة أعمال مكثفة أخرى في اإلدارة العامة .حصل على ماجستير إدارة أعمال آخر في ريادة
األعمال من معهد األفكار التحويلية والتعلم في فينيكس أريزونا ،الواليات المتحدة األمريكية ،ويتابع حاليا ً
برنامج دكتوراه في االقتصاد السياسي من جامعة  ،SMCسويسرا.
وهو خريج من الدرجة األولى في اإلدارة العامة من جامعة أحمدو بيلو زاريا.
ميسباهو بيلو هو زميل في معهد إدارة الشركات والتخطيط االستراتيجي ،معهد المديرين واإلداريين
المحترفين (الواليات المتحدة األمريكية) ،معهد إدارة تشارتر (المملكة المتحدة) .وهو مدير مشروع دولي
معتمد ،ومدير معتمد من معهد اإلدارة المعتمد ،المملكة المتحدة.
حصل على درجة الدكتوراه الشرفية كوزينا في مجال األعمال
اإلدارة والقيادة العملية من قبل جامعة الكومنولث في دومينيكا.
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الدكتور عبد الكريم كانا
االعضاء
الدكتور عبد الكريم أبو بكر كانا هو النائب العام المفوض السامي لشؤون العدالة .وهو حاصل على درجة الدكتوراه في
القانون من جامعة جوس المرموقة ،نيجيريا .وقد عين كاتب عدل من قبل رئيس القضاة في نيجيريا في عام .2012
كان الدكتور كانا عميدا ً لكلية الحقوق في جامعة والية ناساراوا ،كيفي -نيجيريا من عام  2014إلى عام .2017
سا للرابطة النيجيرية لمعلمي الحقوق ( )NALTفي عام  .2015وانتخب أيضا نائبا أول لرئيس نقابة
انتخب رئي ً
المحامين في نيجيريا ،فرع كيفي .وكان المفوض األونرابل للموارد المائية والتنمية الريفية في والية ناساراوا من
عام  2017إلى عام  . 2018ومجاالت بحثه هي القانون الجنائي ،وقانون األدلة ،والقانون الدولي ،والفقه القضائي.
أبحاثه على وجه التحديد على الفساد والجرائم المالية االقتصادية.
وهو من بين الموظفين الرواد في كلية الحقوق جامعة والية ناساراوا في عام  .2002وهو مؤلف العديد من األقران
استعراض
المنشورات والكتب.
وكان عضوا في مجلس التعليم القانوني في نيجيريا ،وكان منذ سنوات عديدة مستشارا للمجلس القضائي الوطني في
نيجيريا .وقد نشر كتابه "الفساد والتنمية والقانون في نيجيريا" في عام  .2014وفي عام  ،2003أسس كانا وشركاه،
وهي شركة محاماة لها مكاتب في كيفي وأبوجا نيجيريا ،وحوالي  15محاميا ً يعملون حاليا ً في ممارسة قانونية نشطة
تغطي جميع مجاالت القانون مع التركيز على خدمة المجتمع دون مقابل.
الدكتور كانا يعمل حاليا كعضو في والية ناساراوا التنفيذي
مجلس .وكان أيضا عضوا في المجلس الوطني للمياه في نيجيريا والمجلس الوطني للسلطة في نيجيريا .وكعميد لـ
 ،NSUKLAWكان رائدًا في برنامج الدراسات العليا في الكلية ،حيث قام بتأسيس أحد أقوى برامج الدراسات العليا
في أفريقيا.
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المهندس محمد نوريني
االعضاء
يشغل محمد نوريني أدامو حاليا ً منصب المدير التنفيذي للخدمات الهندسية والعقارية في شركة الهاكام القابضة
المحدودة .وهو أيضا الرئيس  /الرئيس التنفيذي لشركة بافو للهندسة المحدودة  ،وهو خجول الخدمات التقنية التي
تتخصص في البناء والتصنيع الصناعي  /التركيب وخدمات الصيانة على سبيل المثال ال الحصر.
وهو حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية وهندسة النظام من جامعة نيوكاسل أبون تاين من -2007
 .2008حصل على درجة البكالوريوس ( )BEngفي الهندسة الميكانيكية مع دورة ساندويتش في اإلدارة من جامعة
أبردين ،اسكتلندا من  .2004-2003التحق بكلية الملك المرموقة في الغوس في تعليمه الثانوي من  1995إلى 2001
وقام بمدرسة نيويورك في عام  2009مع لجنة االتصاالت النيجيرية ( )NCCفي فرع صندوق تقديم الخدمات العالمي
( )USPFالتابع للجنة.
وهو عضو في الجمعية النيجيرية للمهندسين ( ،)NSEوعمل مع شركة  ،Oilchem TC Ltdوهي شركة لخدمة
النفط والغاز كرئيس للعمليات في  .2012-2010وكان المدير الفني لشركة تونغي للهندسة المحدودة ،وهي شركة
صينية متعددة الجنسيات للبناء تابعة لمجموعة تونغيي في  .2016-2014عمل مع شركة  ،Oilchem TC Ltdوهي
شركة لخدمة النفط والغاز كرئيس للعمليات في  .2012-2010كما أنه شريك رئيسي في مشروع مزرعة الطاقة
الشمسية التي مساحتها  100هكتار الذي أطلقته شركة  Apled Power Ltdفي عام  2016كصلة اتصال مع
أصحاب المصلحة.
صا متعط ً
صا متعط ً
شا للعمل ويتوق إلى رؤية مجتمعه يزدهر  ،وتم عرضه على لجنة االستثمار في
شا ومخل ً
كان شخ ً
كيفي ؛ وهي لجنة أنشأها أمير كيففي الحالي ومجلسه  ،للنظر في فرص االستثمار وجذبها إلى المدينة القديمة.
وهو متزوج بسعادة ولديه أطفال.
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محمد كبير أبو بكر
االعضاء

ولد في كيفي بوالية ناساراوا في عام  ،1956ومالم محمد كبير أبو بكر مصرفي بارع وصحفي وخبير
العامة وناشط سياسي

في العالقات

وكان لديه تعليمه الرسمي في مدرسة أحمدو مايكواتو االبتدائية ()1964؛ كلية تاب التقنية ،كادونا؛ مدرسة معزو
إبراهيم الثانوية التجارية ،كونتاغورا وجامعة أحمدو بيلو المرموقة زاريا تخرجت بشهادة في العلوم السياسية في عام
.1981
لديه نسب غني جدا بسبب كفاءاته الفكرية والمهنية .وقد عمل في الوزارات التالية :صحفي  ١٩٨١و  ١٩٨٢في جريدة
 Triumphفي كانو؛ و  ١٩٨٢في جريدة "هـادف" في كانو؛ و  ١٩٨٢في جريدة "هـادفت" في "كانو"؛ و  ١٩٨٢في
جريدة "هـادفت" في كانو محرر األخبار  /منتج األخبار نيجيريا هيئة التلفزيون  )NTA( 1982 - 1989الغوس
وأبوجا محطات;  ،1989مدير العالقات العامة في بنك الشمال  ،1989إلى منصب نائب مدير العالقات العامة مع
البنك؛ المدير الرئيسي 2001- 1997؛  Nasarawaمفوض الدولة لألعمال  ، 2001في وقت الحق مفوض للشؤون
المالية حيث تم تعيينه ثالث مرات ( )3تشغيل ؛ ومفوض لشؤون األراضي والمسح وتخطيط المدن ،ثم لشؤون
اإلسكان والبيئة والتنمية الحضرية في اإلدارة الجديدة؛ المدير التنفيذي لبنك الرهن العقاري االتحادي لنيجيريا ()FMBN
.2008

وفي حياته الخدمية ،كان أيضا رئيسا لمجلس أبوجا التحاد الصحفيين في نيجيريا؛ وكان أيضا رئيسا لمجلس أبوجا
التحاد الصحفيين في نيجيريا؛ وكان رئيسا لمجلس نيجيريا الصحفيين؛ وكان رئيسا لمجلس أبوجا في نيجيريا؛ وكان
رئيسا لمجلس نيجيريا لجمهورية نيجيريا االتحادية؛ ورئيسا لمجلس نيجيريا لجمهورية نيجيريا االتحادي رئيس مجلس
إدارة شركة ناساراوا للنشر المحدودة وعضو مجلس إدارة شركة السكك الحديدية النيجيرية ويحمل اللقب التقليدي لدان
ماليكين كيفي.
مالم أبو بكر مسلم متدين ومتزوج ولديه أطفال.
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بيوس أكوبو سان
االعضاء
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السيد أدامو إبراهيم
االعضاء

ستة وثالثون عاما من الخبرة في صناعة التمويل تمتد ثالثة عصور .التاجر الصلبة ،والتمويل األصغر ،والتجارية ،والتعرض المصرفي اإلسالمي.
ناضجة ،العب فريق منظم مع مهارات تحليلية قوية وحل المشاكل ،ومهارات ممتازة في مجال االتصال والعرض .خبرة واسعة في مجاالت المحاسبة
والبنوك والشؤون المالية واألعمال التجارية واإلدارة والتنظيم واالتصاالت السلكية والالسلكية والقطاع العام والعالقات العامة وتمويل التنمية والتمويل
الزراعي .قابل للتكيف ،سريع المتعلم مع الفكر ،الخيال ،المبادرة ،واألداء المتميز في اكتساب واستخدام مجموعة واسعة من المهارات التقنية .شخصية
ممتعة ،وهللا يخشى مع ممتازة مهارات العالقة بين الشخصيات .معرفة جيدة من جميع الدول في نيجيريا.

ولد في  ..........حضر ماالم أدامو دانجوما إبراهيم :كلية فرانكفورت للمالية
&إدارة ألمانيا  ;2015معهد تشارتر للمصرفيين نيجيريا 2011؛ معهد التأمين المصرفي اإلسالمي في لندن 2009؛ جامعة أحمدو بيلو ،زاريا،
1993؛ جامعة أحمدو بيلو1993 ،؛ جامعة أحمدو بيلو1993 ،؛ جامعة أحمدو بيلو 19 ،أحمدو بيلو
-1976
جامعة ،زاريا 1981-1978؛ جامعة 1981-1998؛ جامعة 1981 -1999؛ جامعة  -1999كلية الدراسات األساسية ،أوغبوكولو
1978؛ أديوال أودوتوال
شامل عالية  Schoo1971 -1975; Ijebu-Odeإيكو مدرسة ثانوية للبنين ,الغوس  .1971-1970يمتلك المؤهالت األكاديمية والمهنية في
بكالوريوس المحاسبة ،شهادة البكالوريوس في المحاسبة والتمويل(PGDM ،المصرفية اإلسالمية) ،وشهادات في مجال التمويل الصغير.
مالم أدامو خبير في التمويل الزراعي وإدارة المخاطر ،لديه تجربة غنية جدا .وقد عمل كرئيس ،وحدة اإلرشاد الزراعي والخدمات الميدانية لألعمال
التجارية في نيجيريا بنظام تقاسم المخاطر القائم على الحوافز لإلقراض الزراعي()Nirsal؛ فريق القيادة ،حكومة توغو نظام تقاسم المخاطر القائمة
على الحوافز لإلقراض الزراعي ;)Tirsal( :خبير مالي  /رئيس فني ()Cta
 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية(اإليفاد) Fgn Rural Finace/بناء المؤسسات برنامج مايكرو; رئيس لجنة تنفيذ روفين إلعادة هيكلةوإعادة هندسة بنك الزراعة ،كادونا؛ مستشار فني لوزير الزراعة والتنمية الريفية المشرف على تنمية القطاع الخاص ودمج المزارعين في مناطق
تجهيز المحاصيل األساسية؛ العضو المنتدب بنك التمويل األصغر المتكامل ( ;)Imfbمدير عام ،المدير التنفيذي األخير لبنك الشمال المتكامل للتمويل
البالغ الصغر؛  Globacomالمحدودة :المدير العام; مبيعات الشركات Acconts /الرئيسية التجزئة /حلول األعمال .نائب رئيس البنك الخليجي
للقطاع العام ،البنك المركزي الفلسطيني؛ المدير اإلداري ،شركة أدريكي نيجيريا المحدودة؛ (رئيس المجموعة ،القطاع العام) البنك العام سوسيتيه
 ،.Nig.Ltdأبوجا؛ منطقة مانجر ،الشمال) سوسيتيه العام بنك نيغ المحدودة ،كانو؛ تم تعيينه كمدير أقدم وترقية األخير إلى مساعد مدير عام،
 .Devcom Merchant Bank Nig. Ltdنائب – مدير العمليات الشمالية) – فيرست سيتي ميرشانت بنك ليميتد ,كانو; (موظف دائم)
تشيس ميرشانت بنك نيغ .المحدودة األخيرة كونتيننتال التاجر البنك( .فرع تشيس مانهاثان ،نيويورك.
كما كان مدام أدامو إبراهيم ،باإلضافة إلى انخراطه العديد في القطاع الزراعي ،من عشاق الرياضة واإلداريين.
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فريقنا
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