الﻈﺎائﺒ المالﻐﺋ

الﻈﺧﺷ اﻓول لﺳام

٢٠٢١

الﺎﻈمﻐﺋ تﺗﺼﺺ ﻇمﻌ ًا ﺸﻎ ا�ﻏرادات بﻈسﺊﺋ ،٪٢٧,٦
وﺦاﺸﻎ أرباح  ٢٢,٢ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ﺠﺳﻌدي ﺸﻎ الﻈﺧﺷ
اﻓول ﻄﻆ ﺲام  ٢٠٢١بﺳﺛ اﻗﺾﺎﺎاب الﺳام اﻓولﻎ
وتﺚطط ﻗتﺚاذ خطﻌات تﻌﺠﺳﻐﺋ ﺾﺊﻐرة
• ﻏﺛﺲﻃ الﻌضع المالﻎ الﺼﻌي خطط الﺤرﺾﺋ لﻂﺎﻌﺠع ﺸﻎ ﺻطاع السﻂع اﻓﺠاﺠﻐﺋ المﺎﻈاﻄﻎ
• ﻏﺳﺿﺟ اﻇﺚفاض إجمالﻎ الربح وﻊاﻄﺢ ﺦاﺸﻎ الربح اﻗرتفاع الﺶﻐر ﻄسﺊﻌق ﺸﻎ تﺿالﻐﺷ السﻂع واﻇﺚفاض دخﻀ الﺛﺲﻃ
وزﻏادة اﻗﻇفاق المﺚﺧص لﺞﻏادة الﺼﺛرة الﺎﺤﺶﻐﻂﻐﺋ
الرﻏاض ٢٢ ،أغسطﺟ  :٢٠٢١أﺲﻂﻈﺌ الﻐﻌم ﺣرﺾﺋ الﺎﻈمﻐﺋ الﺶﺜائﻐﺋ )وﻏﺤار إلﻐﻋا "الﺎﻈمﻐﺋ" أو "الﺤرﺾﺋ"( ،الﺤرﺾﺋ الرائﺛة
ﺸﻎ ﺦﻈاﺲﺋ ﻄﻈﺎﺔات الﻂﺗﻌم والﺛواجﻆ وتﺔارة الﻂﺗﻌم الطازجﺋ والمﺊردة وﻄﻈﺎﺔات اﻓﺲﻘف والﺧﺗﺋ الﺗﻐﻌاﻇﻐﺋ والمﺛرجﺋ ﺸﻎ
السﻌق المالﻐﺋ السﺳﻌدﻏﺋ بالرﻄﺞ  ،٢٢٨١ﺲﻆ ﻇﺎائﺔﻋا لﻂﻈﺧﺷ اﻓول والربع الﺑاﻇﻎ المﻈﺎﻋﻎ بﺎارﻏﺘ  ٣٠ﻏﻌﻇﻐﻌ  ،٢٠٢١ﻄسﺔﻂﺋ
إﻏرادات وﺦﻂﺌ إلى  ٧٣٤,٩ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ﺲﻆ الﻈﺧﺷ اﻓول ،و ٣٦٦,٥ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ﺲﻆ الربع الﺑاﻇﻎ ،ﺸﻐما ارتفع ﺦاﺸﻎ أرباح
الﺤرﺾﺋ ﺸﻎ الﻈﺧﺷ اﻓول ﻄﻆ ﺲام  ٢٠٢١بﻈسﺊﺋ  ٢٠,٢بالمﺆﺋ ﺲﻂى أﺠاس ﺠﻈﻌي لﻐﺧﻀ إلى  ١٦٧,٥ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ،وﺦاﺸﻎ
الﺛخﻀ إلى  ٢٢,٢ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ،باﻇﺚفاض ﺻﺛره  ١٦,٢بالمﺆﺋ ج ّراء اﻗرتفاع الﺳالمﻎ ﺸﻎ أﺠﺳار الﺗﺊﻌب.
ﻭﻋ ّﻠﻖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺫﻭ ﺍﻟﻔﻘﺎﺭ ﺣﻤﺪﺍﻧﻲ ،ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ:
"بﺳﺛ الﻈﺔاح الﺜي ﺖﺼﺼﺎه الﺤرﺾﺋ ﻄﺂخر ًا ﺸﻎ اﻗﺾﺎﺎاب الﺳام اﻓولﻎ والﺎﺧﻌﻏﺌ الﻌاضح بمﻈح الﺑﺼﺋ لﻂﺤرﺾﺋ ﻄﻆ المسﺎﺑمرﻏﻆ،
ﻏﺚﻌلﻈا الﻈمﻌ الﺼﻌي ﺸﻎ ا�ﻏرادات لﺳام � ٢٠٢١جراء تﻌﺠع ﺬمﻌح ﺸﻎ أﺲمال الﺤرﺾﺋ ،ﺖﻐث ﺠﻐساﻊﻃ ﻇمﻌذج اﻓﺲمال
المﺎﺿاﻄﻀ والف ّﺳال الﺜي تﻈﺎﻋﺔه الﺤرﺾﺋ ،ﻄﺧﺗﻌباً بالﺞﻏادة المﺎسارﺲﺋ المﺛروﺠﺋ ﺸﻎ ا�ﻇفاق ﺲﻂى ا�ﻇﺎاج والﺎﻌزﻏع وأﺦﻌل
الﺳﻘﻄﺋ الﺎﺔارﻏﺋ ،ﺸﻎ زﻏادة ﺻﺛرتﻈا ﺲﻂى اﻗﺠﺎفادة الﺼﺧﻌى ﻄﻆ الطﻂﺈ المﺎﺞاﻏﺛ ﺲﻂى السﻂع اﻓﺠاﺠﻐﺋ .وبفﺪﻀ ا�
وﻄﻌاظﺊﺋ ا�دارة والمﻌظفﻐﻆ ﺲﻂى السﻌاء ،ﺖﺼﺼﺌ الﺤرﺾﺋ ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ الﻈﺎائﺒ الممﻐﺞة ،ﻄما ﻏﺔﺳﻀ الﺎﺞاﻄﻈا بﺎﺗﺼﻐﺺ
أﻊﺛاﺸﻈا اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ أﺻﻌى ﻄﻆ أي وﺻﺌ ﻄﺪى".
وبﺗسﺈ إﺖﺛى دراﺠات السﻌق المسﺎﺼﻂﺋ الﺗﺛﻏﺑﺋ ،زادت الﺤرﺾﺋ ﻄﻆ ﺖﺔﻃ ﺖﺧﺎﻋا السﻌﺻﻐﺋ ﺸﻎ ﺻطاع الﺎﺔﺞئﺋ ﻄﻆ ١٦,٣
بالمﺆﺋ إلى  ١٩,٦بالمﺆﺋ ﺸﻎ ﺣﻋر ﻏﻌﻇﻐﻌ  ،٢٠٢١ﻄﺼارﻇﺋ بﻈفﺟ الفﺎرة ﻄﻆ الﺳام الماضﻎ ﺸﻎ ﺸﺆﺋ الﺛجاج السﺳﻌدي الطازج،
والﺎﻎ تﺎﺪمﻆ الﺛجاج الﺿاﻄﻀ الطازج ،وﺻطع الﺛجاج الطازجﺋ ,وأﺲﺪاء الﺛجاج الطازجﺋ.

اﻗﺾﺎﺎاب الﺳام اﻓولﻎ
أُدرجﺌ ﺣرﺾﺋ الﺎﻈمﻐﺋ الﺶﺜائﻐﺋ ﺸﻎ السﻌق المالﻐﺋ السﺳﻌدﻏﺋ )تﺛاول( وبﺛأت الﺎﺛاول بالرﻄﺞ  ٢٢٨١بﺎارﻏﺘ  ٤أغسطﺟ
 ،٢٠٢١بﺳﺛ ﻇﺔاح اﻗﺾﺎﺎاب الﺳام اﻓولﻎ .وﺣﻋﺛ اﻗﺾﺎﺎاب ﺲﻂى اﻓﺠﻋﻃ إﺻﺊاﻗً واﺠﺳاً بﻈسﺊﺋ تﺶطﻐﺋ وﺦﻂﺌ إلى ٩,٥٣٤
ﺖﺛد المﺔال السﺳري
بالمﺆﺋ لﻂﺤرﺾات و ١,١٧٠بالمﺆﺋ لﻔﺸراد .وجاء ﺠﺳر السﻋﻃ ﺸﻎ اﻗﺾﺎﺎاب الﺳام  ٦٧رﻏاﻗً ،ﺸﻎ ﺖﻐﻆ ُ
لﻂسﻋﻃ بﻐﻆ  ٥٩و ٦٧رﻏال ﺸﻎ وﺻﺌ ﺠابﺺ .ووﺸﺺ ﻇﺤرة ا�ﺦﺛار الﺚاﺦﺋ باﻗﺾﺎﺎاب الﺳام اﻓولﻎ ،تﻃ تﺚﺧﻐص ٦٠٠,٠٠٠
ﺠﻋماً ﺲادﻏاً لﻂمسﺎﺑمرﻏﻆ اﻓﺸراد ،ﻄا ﻏمﺑﻀ  ١٠بالمﺆﺋ ﻄﻆ إجمالﻎ اﻓﺠﻋﻃ المطروﺖﺋ لﻘﺾﺎﺎاب الﺳام ،ﺸﻎ ﺖﻐﻆ تﻃ تﺚﺧﻐص
 ٥,٤٠٠,٠٠٠ﺠﻋماً ﺲادﻏاً لﻂمسﺎﺑمرﻏﻆ ﻄﻆ الﺤرﺾات ،ﻄا ﻏمﺑﻀ  ٩٠بالمﺆﺋ ﻄﻆ إجمالﻎ أﺠﻋﻃ الطرح ،بﻐﻈما بﻂﺶﺌ ﺻﻐمﺋ
أﺠﻋﻃ الطرح  ٤٠٢ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ﺠﺳﻌدي.
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ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻌﺴﻴﻼﻥ ،ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ:
"واﺦﻂﺌ ﺻطاﺲات أﺲمالﻈا تﺗﺼﻐﺺ ﻇمﻌ ﺾﺊﻐر ﺸﻎ ا�ﻏرادات بفﺪﻀ اﻓداء الﺼﻌي ﺸﻎ المﺞارع وﺻطاﺲات تﺧﻈﻐع اﻓغﺜﻏﺋ،
واﺠﺎمرت ﻄﺊادرات إدارة الﺎﺿالﻐﺷ الﺎﻎ أﺬﻂﺼﻈاﻊا ﺸﻎ تﺗﺼﻐﺺ الفائﺛة ،ﺖﺎى ﺸﻎ ظﻀ الﺼرار اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻎ الﺜي اتﺚﺜته
الﺤرﺾﺋ بﺞﻏادة ا�ﻇفاق ﺲﻂى الﺊﻐع والﺎﻌزﻏع ،والﻈفﺼات الﺳاﻄﺋ وا�دارﻏﺋ .وﺲﻂى الرغﻃ ﻄﻆ تأﺐر الﻋﻌاﻄﺢ ﺲﻂى المﺛى الﺼﺧﻐر
ج ّراء ارتفاع أﺠﺳار الﺗﺊﻌب ،لﺿﻈﻈا واﺐﺼﻌن ﻄﻆ ﻇمﻌذج اﻓﺲمال ﺸﻎ ﺻادم اﻓﻏام ﻄع اﺠﺎﺳﺛادﻇا لﺎﻈفﻐﺜ إﻇفاق رأﺠمالﻎ ﺾﺊﻐر.
تﺳﺞزت المﻐﺞاﻇﻐﺋ الﺳمﻌﻄﻐﺋ لﻂﺤرﺾﺋ وأﺦﺊﺗﺌ جاﻊﺞة لﺎﺛﺲﻐﻃ خطﺋ الﺎﻌﺠع الطمﻌﺖﺋ الﺎﻎ ﺖﺛدﻇاﻊا لﻂسﻈﻌات الﺼادﻄﺋ ،والﺎﻎ
ﺠﺎﺛﺲﻃ اﻓﻄﻆ الﺶﺜائﻎ واﻗﺾﺎفاء الﺜاتﻎ ﺸﻎ المﻈطﺼﺋ".

تﺗﻂﻐﻀ اﻗﻏرادات
بﻂﺶﺌ إﻏرادات الﺤرﺾﺋ  ٧٣٤,٩ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ﺸﻎ الﻈﺧﺷ اﻓول ﻄﻆ الﺳام  ،٢٠٢١ﻄﺗﺼﺼﺋ ارتفاﺲاً بﻈسﺊﺋ  ٢٧,٦بالمﺆﺋ ﺲﻂى
أﺠاس ﺠﻈﻌي ﻄﻆ  ٥٧٥,٨ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ،وتﺳﺞى ﻊﺜه الﺞﻏادة بﺧﻌرة أﺠاﺠﻐﺋ إلى اﺠﺎمرار الﻈمﻌ ﺸﻎ ﺻطاع الﺛواجﻆ الطازجﺋ
واﻓﺬﺳمﺋ المﺧﻈﺳﺋ ﺸﻎ ظﻀ اﻇﺎﺳاش ا�ﻇفاق اﻗﺠﺎﻋﻘﺾﻎ ﻄع تﺚفﻐﺷ الﺼﻐﻌد اﻗﺖﺎرازﻏﺋ لﻂسﻐطرة ﺲﻂى الﺔائﺗﺋ .زادت
ا�ﻏرادات ﺸﻎ الربع الﺑاﻇﻎ ﻄﻆ الﺳام  ٢٠٢١بﻈسﺊﺋ  ٣٠,٨بالمﺆﺋ ﺲﻂى أﺠاس ﺠﻈﻌي لﺎﺧﻀ إلى  ٣٦٦,٥ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ،وﻄﻆ
المﺎﻌﺻع أن ﻏﺛﺲﻃ اﺠﺎمرار الطﻂﺈ الﺼﻌي ﺲﻂى الﺛواجﻆ الطازجﺋ ﻄﺗﻂﻐﺋ ا�ﻇﺎاج إلى جاﻇﺈ زﻏادة الﺼﺛرة اﻗﺠﺎﻐﺳابﻐﺋ لﻂﺤرﺾﺋ
أداء ا�ﻏرادات ا�جمالﻐﺋ ﺸﻎ الﻈﺧﺷ الﺑاﻇﻎ ﻄﻆ ﺲام .٢٠٢١
ارتفﺳﺌ ﻄﺊﻐﺳات الﺛواجﻆ الطازجﺋ ،المساﻊﻃ اﻓﺾﺊر ﺸﻎ إﻏرادات الﺤرﺾﺋ ،بﻈسﺊﺋ  ٢٣بالمﺆﺋ لﺎﺧﻀ إلى  ٥١٠,٦ﻄﻂﻐﻌن رﻏال
ﺸﻎ الﻈﺧﺷ اﻓول ﻄﻆ الﺳام  ٢٠٢١ﺲﻂى أﺠاس ﺠﻈﻌي ،وذلك ﻇﺎﻐﺔﺋ لﻂﺞﻏادة المﺎﻌاﺦﻂﺋ ﺸﻎ الﺼﺛرة اﻗﺠﺎﻐﺳابﻐﺋ والﺿمﻐات
بالﺎﺞاﻄﻆ ﻄع تﻈاﻄﻎ ﺣﺳﺊﻐﺋ ﻄﻈﺎﺔات الﺤرﺾﺋ.
ارتفﺳﺌ إﻏرادات المﻈﺎﺔات المﺧﻈﺳﺋ اﻓخرى بﻈسﺊﺋ  ٩٠,٢بالمﺆﺋ لﺎﺧﻀ إلى  ١٥٢,١ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ﺸﻎ الﻈﺧﺷ اﻓول ﻄﻆ الﺳام
 ٢٠٢١ﺲﻂى أﺠاس ﺠﻈﻌي ،وﻏﺳﺞى اﻓداء ا�ﻏﺔابﻎ ﺸﻎ ﻊﺜا الﺼطاع إلى تﺚفﻐﺷ ﺻﻐﻌد اﻗغﻘق ﻗ ﺠﻐما ﺸﻎ ﺻطاع خﺛﻄات
اﻓغﺜﻏﺋ.

تﺗﻂﻐﻀ ﺻائمﺋ الﺛخﻀ
ارتفﺳﺌ تﺿﻂفﺋ المﺊﻐﺳات ﺸﻎ الﻈﺧﺷ اﻓول ﻄﻆ الﺳام  ٢٠٢١إلى  ٥٦٧,٤ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ﻄﺼارﻇﺋ بمﺊﻂﺴ  ٤٣٦,٤ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ﺸﻎ
السﻈﺋ السابﺼﺋ ،ﺸﻎ ﺖﻐﻆ اﻇﺚفﺨ إجمالﻎ الﻋاﻄﺢ إلى  ٢٢,٨بالمﺆﺋ ﻄﻆ  ٢٤,٢بالمﺆﺋ ﺸﻎ الﻈﺧﺷ اﻓول ﻄﻆ ﺲام  .٢٠٢١بﻂﺶﺌ
تﺿﻂفﺋ المﺊﻐﺳات  ٢٨٨,٣ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ﺸﻎ الربع الﺑاﻇﻎ ﻄﻆ الﺳام  ٢٠٢١ﻄﺼارﻇﺋ بمﺊﻂﺴ  ٢١٣,٨ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ﺸﻎ الربع الﺑاﻇﻎ ﻄﻆ
الﺳام  ،٢٠٢٠واﻇﺚفﺨ إجمالﻎ الﻋاﻄﺢ ﻄﻆ  ٢٣,٧بالمﺆﺋ خﻘل السﻈﺋ الماضﻐﺋ إلى  ٢١,٣بالمﺆﺋ .تﺳﺿﺟ الﺞﻏادة ﺸﻎ تﺿﻂفﺋ
جه
المﺊﻐﺳات واﻗﻇﺚفاض الﻈاتﺒ ﺸﻎ إجمالﻎ الﻋاﻄﺢ الﺎأﺐﻐر الﺪاغط ﻗرتفاع أﺠﺳار الﺗﺊﻌب ﺸﻎ اﻓﺠﻌاق الﺳالمﻐﺋ وتﻌ ّ
الﺤرﺾﺋ لﺎسرﻏع زﻏادة الطاﺻﺋ اﻗﺠﺎﻐﺳابﻐﺋ.
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بﻂﺶﺌ اﻓرباح الﺎﺤﺶﻐﻂﻐﺋ ﺻﺊﻀ المﺧروﺸات الﺊﻈﺿﻐﺋ والﺞﺾاة واﻗﺠﺎﻋﻘك وا�ﺬفاء  ٣٢ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ﺸﻎ الربع الﺑاﻇﻎ ﻄﻆ ﺲام
 ٢٠٢١و ٨٠ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ﺲﻆ الﻈﺧﺷ اﻓول ﻄﻆ الﺳام  ،٢٠٢١ﻄﺼارﻇﺋ بمﺊﻂﺴ  ٣٥,٦ﻄﻂﻐﻌن رﻏال و ٧٧,٥ﻄﻂﻐﻌن رﻏال الربع الﺑاﻇﻎ
والﻈﺧﺷ اﻓول ﻄﻆ السﻈﺋ السابﺼﺋ ﺲﻂى الﺎﻌالﻎ.
بﻂﺴ ﺦاﺸﻎ الربح  ٣,٤ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ﺸﻎ الﻈﺧﺷ الﺑاﻇﻎ ﻄﻆ السﻈﺋ المالﻐﺋ  ،٢٠٢١ﻄﺼارﻇﺋ بمﺊﻂﺴ  ١٠,٥ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ﺸﻎ الربع الﺑاﻇﻎ
ﻄﻆ ﺲام  .٢٠٢٠ﺸﻎ ﺖﻐﻆ بﻂﺴ ﺦاﺸﻎ الربح ﺸﻎ الﻈﺧﺷ اﻓول ﻄﻆ ﺲام  ٢٠٢١ﻄﺊﻂﺶاً وﺻﺛره  ٢٢,٢ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ﻄﺼارﻇﺋ بمﺊﻂﺴ
 ٢٦,٥ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ﺸﻎ الﻈﺧﺷ اﻓول ﻄﻆ السﻈﺋ السابﺼﺋ .واﻇﺚفﺨ ﻊاﻄﺢ ﺦاﺸﻎ الربح ﻄﻆ  ٤,٦بالمﺆﺋ ﺸﻎ الﻈﺧﺷ اﻓول ﻄﻆ
ﺲام  ٢٠٢٠إلى  ٣,٠بالمﺆﺋ ﺸﻎ الﻈﺧﺷ اﻓول ﻄﻆ ﻊﺜا الﺳام.

تﺗﻂﻐﻀ ﺻائمﺋ المرﺾﺞ المالﻎ
أﻇﻋﺌ الﺤرﺾﺋ الﻈﺧﺷ اﻓول ﻄﻆ  ٢٠٢١بﻈﺼﺛﻏﺋ وﻄا ﺸﻎ ﺖﺿمﻋا ﺲﻈﺛ  ٣٦٩,٩ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ،ﻄﺼارﻇﺋ بمﺊﻂﺴ  ٦٠,٥ﻄﻂﻐﻌن رﻏال
أو زﻏادة بﻈسﺊﺋ  ٥١١,٩بالمﺆﺋ ﺲﻆ ﻇﻋاﻏﺋ السﻈﺋ المالﻐﺋ  .٢٠٢٠وبﻂﺶﺌ الﺎﺛﺸﺼات الﻈﺼﺛﻏﺋ ﻄﻆ اﻓﻇﺤطﺋ الﺎﺤﺶﻐﻂﻐﺋ  ٣٨١ﻄﻂﻐﻌن
رﻏال ﺲﻆ الﻈﺧﺷ اﻓول ،ﻄﺗﺼﺼﺋ ارتفاﺲاً بﻈسﺊﺋ  ٢٠٨,٦بالمﺆﺋ بمﺊﻂﺴ  ١٢٣,٥ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ﺸﻎ الﻈﺧﺷ اﻓول  .٢٠٢٠أﺐرت
الﺎسﻌﻏﺋ خﻘل ﻊﺜه الفﺎرة بمﺊﻂﺴ  ٣١٧ﻄﻂﻐﻌن رﻏال المسﺎﺗﺼﺋ لﻂﺤرﺾﺋ ﺾﺜﻄﻃ ﻄﺛﻏﻈﺋ ﻓﺬراف ﻄﺳﻐﻈﺋ بﺤﺿﻀ إﻏﺔابﻎ ﺲﻂى
الﺼﻌائﻃ المالﻐﺋ الﺚاﺦﺋ بالﻈﺧﺷ اﻓول  .٢٠٢١وارتفﺳﺌ الﻈفﺼات الرأﺠمالﻐﺋ ﻄﻆ  ١٠,٨ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ﺸﻎ الﻈﺧﺷ اﻓول ﻄﻆ ﺲام
 ٢٠٢٠إلى  ٣٠ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ﺸﻎ الﻈﺧﺷ اﻓول ﻄﻆ ﻊﺜا ﺲام .وتﺪمﻆ ﻊﺜا ﻄﺤارﻏع الﺎسمﻐﺛ بﺔرﺲات دﺻﻐﺼﺋ والﺎﺚﺞﻏﻆ ،وتﻌﺠﻐع
المفارخ ،وزﻏادة الﺼﺛرة اﻗﺠﺎﻐﺳابﻐﺋ لﺎﺚﺞﻏﻆ المﻌاد الﺳﻂفﻐﺋ.
ارتفع اﻗﻇﺎفاع ﻄﻆ الﺼروض ﺸﻎ الﻈﺧﺷ اﻓول ﻄﻆ  ٢٠٢١ﻄﺼارﻇﺋ ﻄع الﻈﺧﺷ اﻓول ﻄﻆ  ٢٠٢٠لﺎمﻌﻏﻀ الﺎﻌﺠع ،واﺠﺎفادت
الﺤرﺾﺋ ﻄﻆ  ٥٤٤ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ﻄﻆ تسﻋﻐﻘت الﺊﻈﻌك الﺎﺔارﻏﺋ ﺾﺔﺞء ﻄﻆ الﺎسﻋﻐﻘت المﺎاﺖﺋ بمﺊﻂﺴ  ٧٥٢ﻄﻂﻐﻌن رﻏال ،وﺖاﺸﺰﺌ
الﺤرﺾﺋ ﺲﻂى ﻇسﺊﺋ ﺦاﺸﻎ الﺛﻏﻆ إلى اﻓرباح الﺎﺤﺶﻐﻂﻐﺋ ﺻﺊﻀ المﺧروﺸات الﺊﻈﺿﻐﺋ والﺞﺾاة واﻗﺠﺎﻋﻘك وا�ﺬفاء ﺾما ﺾاﻇﺌ
ﺸﻎ السﻈﺋ المالﻐﺋ  ٢٠٢٠ﺲﻈﺛ .١,٣

اﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ الﻈمﻌ
باﻗﺲﺎماد ﺲﻂى تمﻐﺞﻊا الﺎﺤﺶﻐﻂﻎ الﺑابﺌ ،وزﻏادة تفﺪﻐﻀ المسﺎﻋﻂﺿﻐﻆ لمﻈﺎﺔات الﺤرﺾﺋ ﻄﻆ الﺛواجﻆ المﺗﻂﻐﺋ والﺛﺲﻃ
الﺗﺿﻌﻄﻎ ،تﻋﺛف الﺤرﺾﺋ ﺲﻂى تﻌﺠﻐع أﺲمالﻋا ﺸﻎ الﺛواجﻆ الطازجﺋ تمﺤﻐاً ﻄع الﺚطط الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ ﺸﻎ
الممﻂﺿﺋ لﻂﻌﺦﻌل إلى  ٨٠بالمﺆﺋ ﻄﻆ اﻗﺾﺎفاء الﺜاتﻎ ﻄﻆ الﺛواجﻆ ،ﺖﻐث زادت الﺤرﺾﺋ ﻄﻆ ﻄﺊﻐﺳاتﻋا المﺗﻂﻐﺋ ﻄﻆ الﺛواجﻆ
الطازجﺋ بﻈسﺊﺋ  ٢٣بالمﺆﺋ خﻘل السﻈﻌات الﺑﻘث الماضﻐﺋ ﻄﻆ  ٦٦,٣ﻄﻂﻐﻌن دجاجﺋ ﺲام  ٢٠١٨إلى  ٨١,٥ﻄﻂﻐﻌن ﺲام ،٢٠٢٠
وﻇﺔﺗﺌ الﺤرﺾﺋ ﺖﺎى ﻏﻌﻇﻐﻌ  ٢٠٢١ﺸﻎ بﻐع  ٤٩,٢ﻄﻂﻐﻌن دجاجﺋ ﻇﺎﻐﺔ ًﺋ لﻘﺠﺎﺑمارات الﺔﺛﻏﺛة ﺸﻎ أﺦﻌلﻋا وﺲمﻂﻐاتﻋا.
تﺚطط الﺤرﺾﺋ لﺎﻌﺠﻐع ﺬاﺻﺎﻋا اﻗﺠﺎﻐﺳابﻐﺋ لﺎﻂﺊﻐﺋ الطﻂﺈ المﺎﺞاﻏﺛ ﻄﺗﻂﻐاً وإﺻﻂﻐمﻐاً ،ﺖﻐث ﻄﻆ المﺼرر تﺚﺧﻐص ا�ﻇفاق
الرأﺠمالﻎ ﺸﻎ السﻈﻌات الﺚمﺟ الﺼادﻄﺋ لﺞﻏادة خﻂط اﻓﺲﻘف وﺲمﻂﻐات الﺎﺧﻈﻐع اﻓولﻐﺋ وﺻﺛرات الﺎﺧﻈﻐع اﻓخرى بﻋﺛف
تمﺿﻐﻆ الﺤرﺾﺋ ﻄﻆ اﻗﺠﺎﺗﻌاذ ﺲﻂى ﺸرص الﻈمﻌ الﻈاﺣﺆﺋ والﺔﺛﻏﺛة.
ﻄﻆ المﺎﻌﺻع أن تﺂدي اﺠﺎﺑمارات الﺤرﺾﺋ الرأﺠمالﻐﺋ إلى تﺗﺼﻐﺺ إﻏرادات وﻊﻌاﻄﺢ أﺲﻂى ج ّراء لﻂفارق السﺳري الﺜي ﻗ
ﻏرﺸﺨ المسﺎﻋﻂﺿﻌن دﺸﺳه لﺼاء لﺗﻌم الﺛواجﻆ الطازجﺋ ﻄﺗﻂﻐﺋ ا�ﻇﺎاج.

آﺸاق الﺳمﻀ ﺸﻎ السﻌق
تﺳمﻀ الﺤرﺾﺋ ضمﻆ ﺻطاع ﻄﺎﻈاﻄﻎ لﻂسﻂع اﻓﺠاﺠﻐﺋ ﺸﻎ ظﻀ ارتفاع ﺲﺛد السﺿان وزﻏادة ا�ﻇفاق اﻗﺠﺎﻋﻘﺾﻎ ،ﺖﻐث ارتفع
ﻄﺳﺛل الﻈمﻌ السﻈﻌي ا�جمالﻎ ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ  ٢,٤بالمﺆﺋ ﻄﻈﺜ  ٢٠١٤وﻄﺳﺛل الﻈمﻌ السﻈﻌي لﻖﻇفاق اﻗﺠﺎﻋﻘﺾﻎ بﻈسﺊﺋ ١,٣
بالمﺆﺋ ﻄﻈﺜ  .٢٠١٦وتمﺑﻀ ﻊﺜه الﺞﻏادة ،جﻈﺊاً إلى جﻈﺈ ﻄع المﺊادرة الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ لﻘﺾﺎفاء الﺜاتﻎ ﻄﻆ الﺛواجﻆ ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﺸرﻏﺛة
ﻄﻆ الفرص أﻄام الﺤرﺾﺋ لﺎﺗﺼﻐﺺ الﻈمﻌ ﺸﻎ السﻈﻌات الﺼادﻄﺋ.
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وﻄﻆ المﺎﻌﺻع أن تﺂﺐر ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ المﺤارﻏع الﺎﻎ تﺛﺲمﻋا الﺗﺿﻌﻄﺋ بﺧﻌرة ﻄﺊاﺣرة أو غﻐر ﻄﺊاﺣرة ﺾﺔﺞء ﻄﻆ رؤﻏﺋ
الممﻂﺿﺋ  ٢٠٣٠إﻏﺔابﻐاً ﺲﻂى ﺖﺧﺋ الﺤرﺾﺋ السﻌﺻﻐﺋ بفﺪﻀ زﻏادة اﻗﺠﺎﺑمار ﺸﻎ الطاﺻﺋ اﻗﺠﺎﻐﺳابﻐﺋ وا�ﻇﺎاج والﺎﻌزﻏع ﺠﻌاء
ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ أو ﻄﻈطﺼﺋ الﺤرق اﻓوﺠط وﺣمال إﺸرﻏﺼﻐا .وتﺳﺎمﺛ الﺤرﺾﺋ ﺲﻂى ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻈﺎﺔاتﻋا الﻌاﺠﺳﺋ وخﺊرتﻋا
الﺳمﻐﺼﺋ ﺸﻎ ﻊﺜا الﺼطاع وﻇمﻌذج أﺲمالﻋا المﺎﺿاﻄﻀ والف ّﺳال لﻘﺠﺎفادة ﻄﻆ ﻇمﻌ السﻌق.

اﻗلﺎﺞاﻄات الﺊﻐﺆﻐﺋ واﻗجﺎماﺲﻐﺋ والﺗﻌﺾمﺋ
تﻂﺎﺞم الﺤرﺾﺋ باﻗﺠﺎﺛاﻄﺋ الﺊﻐﺆﻐﺋ والمﺔﺎمﺳﻐﺋ ،وترﺾﺞ جﻋﻌدﻊا ﺲﻂى الﺳﺛﻏﺛ ﻄﻆ المﺔاﻗت ﻄﻈﻋا إدارة الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ،
وإﺲادة تﺛوﻏر المﻐاه ،وإدارة الﻈفاﻏات ،والﺎﻎ بﺛورﻊا تﺼﻂﻀ ﻄﻆ الﺎأﺐﻐر الﺊﻐﺆﻎ وتساﻊﻃ ﺸﻎ رﺸاﻊﻐﺋ ا�ﻇسان والﺗﻐﻌان ،إلى
جاﻇﺈ الﺗفاظ ﺲﻂى الﺎربﺋ )ﻄﺊادرة "بﻐﻌ ﺣار" والﺎﻎ تساﺲﺛ ﺲﻂى تﺗﻌﻏﻀ الﺧﺗراء إلى ٍ
أراض ﺦالﺗﺋ لﻂﺞراﺲﺋ واﻇﺎاج الطاﺻﺋ ﻄﻆ
الﻈفاﻏات( ،والﺎﺤﺔﻐر )ﻄﺊادرة المﻂﻐﻌن ﺣﺔرة بﺗﻂﻌل ﺲام  .(٢٠٢٥با�ضاﺸﺋ إلى ذلك ،ﻏﺔري بﻈاء بﻐﻌت الﺛﺸﻐﺆﺋ الﺞراﺲﻐﺋ ور ّﻏﻋا
بالمﻐاه ﻄﻆ الفﺪﻘت السائﻂﺋ المﺛورة الﺼادﻄﺋ ﻄﻆ المفارخ ،ﺸﻎ ﺖﻐﻆ ﺠﺎﺊاع الﻈفاﻏات الﺧﻂﺊﺋ أو ﺠﺎُسﺎﺚﺛم ﺾأﺠمﺛة .ﺸﻎ
أبرﻏﻀ  ،٢٠٢١وﺻﺳﺌ ﻄﺛﻏﻈﺋ المﻂك ﺲﺊﺛ الﺳﺞﻏﺞ لﻂﺳﻂﻌم والﺎﺼﻈﻐﺋ وﺣرﺾﺋ الﺎﻈمﻐﺋ الﺶﺜائﻐﺋ ﻄﺜﺾرة تفاﻊﻃ لﻂﺎﺳاون ﺸﻎ ﻄﺔال
إﻇﺎاج الﺶﺜاء باﻗﺲﺎماد ﺲﻂى اﻓﺠالﻐﺈ المسﺎﺛاﻄﺋ والمﺊﺎﺿرة .تﺎﺊع الﺤرﺾﺋ ﻄﺳاﻏﻐر بﻐﺆﻐﺋ ﺦارﻄﺋ ﻏفرضﻋا الﺳمﻀ ﺸﻎ ﻊﺜا
الﺼطاع ،وتﻌاﺦﻀ الﺤرﺾﺋ ﺲمﻂﻋا لﺎﺗسﻐﻈﻋا واﻗرتﺼاء بﻋا.
تﺎﺪمﻆ أﻇﺤطﺋ الﺤرﺾﺋ ﺸﻎ ﻄﺔال المسﺂولﻐﺋ المﺔﺎمﺳﻐﺋ تﺳﻐﻐﻆ اﻓﻏﺎام وتﺛرﻏﺊﻋﻃ بﺛﺲﻃ ﻄﻆ ﻄﻈﺰمﺋ ﺾﻐان اﻓﻊﻂﻐﺋ ،ﺾما
اتفﺼﺌ الﺤرﺾﺋ ﻄع ﻄﻈﺰمﺋ "ﺠﺳﻎ" لﺎﻌظﻐﺷ وتﺛرﻏﺈ أﺦﺗاب الﻋمﻃ .با�ضاﺸﺋ إلى ذلك ،تﻌﺠﺳﺌ الﺤرﺾﺋ ﺸﻎ تﻌظﻐﺷ
الﻈساء بمسﺎﻌﻏات وأدوار وظﻐفﻐﺋ ﻄﺚﺎﻂفﺋ بما ﺸﻎ ذلك الﻌظائﺷ الﻐﺛوﻏﺋ الﺎﻎ تﺤمﻀ الﺳمﻀ ﺸﻎ المفارخ ،وأﺻسام ا�ﻇﺎاج،
والﺎﺶﻂﻐﺷ ،والمﺊﻐﺳات .وﺻﺛ ترﺾﺌ ﻄﺳﺰﻃ الﻈساء المﻌظفات براﻄﺒ الرﺲاﻏﺋ اﻗجﺎماﺲﻐﺋ والﺪمان اﻗجﺎماﺲﻎ بﺳﺛ اﻇﺪماﻄﻋﻆ
إلى الﺤرﺾﺋ .وبمﻌازاة ذلك ،ﻇسﺳى إلى تﺶطﻐﺋ ﻄﺳﺰﻃ المﻈاﺬﺺ ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ الﺳربﻐﺋ السﺳﻌدﻏﺋ بﻋﺛف دﺲﻃ براﻄﺒ
الﺎﻈمﻐﺋ ا�ﺻﻂﻐمﻐﺋ.
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ﻇﺊﺜة ﺲﻆ ﺣرﺾﺋ الﺎﻈمﻐﺋ الﺶﺜائﻐﺋ
تﺳﺎﺊر ﺣرﺾﺋ الﺎﻈمﻐﺋ الﺶﺜائﻐﺋ الﺎﻎ تأﺠسﺌ ﺸﻎ الﺳام ١٩٦٢ﻄﻆ الﺤرﺾات الرائﺛة ﺸﻎ ﺻطاع الﺛواجﻆ الطازجﺋ والمﺔمﺛة
وﻄﻈﺎﺔات الﻂﺗﻌم المﺔﻋﺞة واﻓﺲﻘف الﺗﻐﻌاﻇﻐﺋ والمﻈﺎﺔات الﺧﺗﻐﺋ والﺶﺜائﻐﺋ الﺗﻐﻌاﻇﻐﺋ ﺸﻎ ﻄﻈطﺼﺋ الﺤرق اﻓوﺠط ،وﻊﻎ
جﺞء ﻄﻆ ﻄﺔمﻌﺲﺋ الﺛباغ الﺼابﺪﺋ .وﻏﺤﺎمﻀ ﻇمﻌذج أﺲمال ﺣرﺾﺋ الﺎﻈمﻐﺋ المﺎﺿاﻄﻀ ﺲالﻎ الﺿفاءة ﺲﻂى ﺲمﻂﻐات إﻇﺎاج
وﺲمان
المﻌاد الﺶﺜائﻐﺋ وﻄﺳالﺔﺎﻋا وتﻌزﻏﺳﻋا ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ الﺳربﻐﺋ السﺳﻌدﻏﺋ وا�ﻄارات الﺳربﻐﺋ المﺎﺗﺛة والﺊﺗرﻏﻆ ولﺊﻈان ُ
واﻓردن والﺿﻌﻏﺌ .واﺲﺎﺊار ًا ﻄﻆ  ٣١دﻏسمﺊر  ،٢٠٢٠تﺛﻏر الﺤرﺾﺋ  ٨٤ﻄﺞرﺲﺋ با�ضاﺸﺋ إلى ﺠﺎﺋ ﻄفارخ وﻄﺧﻈع أﺲﻘف
وﻄسﻂﺚﻐﻆ وﺐﻘﺐﺋ ﻄﺧاﻇع لمﺳالﺔﺋ اﻓغﺜﻏﺋ و ١٣ﻄﻈﺤأة لﻂﺎﺚﺞﻏﻆ الﺔاف والﺊارد ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ الﺳربﻐﺋ السﺳﻌدﻏﺋ والﺊﺗرﻏﻆ
وا�ﻄارات الﺳربﻐﺋ المﺎﺗﺛة .ﺾما تﻌزع ﻄﻈﺎﺔاتﻋا ﻄﻆ خﻘل ﺣﺊﺿﺋ ﻄﻆ المﻌزﺲﻐﻆ وتﺔار الﺔمﻂﺋ وتﺔار الﺎﺔﺞئﺋ وتﺊﻐﺳﻋا
لﻂمسﺎﻋﻂﺿﻐﻆ ﻄﺊاﺣرة ﺲﺊر ا�ﻇﺎرﻇﺌ .وتﺳﺎﺊر اﻗﺠﺎﺛاﻄﺋ ﻄﻆ المﺊادئ اﻓﺠاﺠﻐﺋ ﺸﻎ ﺣرﺾﺋ الﺎﻈمﻐﺋ ،وتﺎﺪمﻆ ﻄﺊادرات الﺤرﺾﺋ
زراﺲﺋ اﻓﺣﺔار الﺎﻎ تُروى بمﻐاه الﺧرف الﺧﺗﻎ ﻄﻆ ﻄﻈﺤآتﻋا ،وتﺗﻌﻏﻀ الﻈفاﻏات إلى أﺠمﺛة .لمﺞﻏﺛ ﻄﻆ المﺳﻂﻌﻄات ،تفﺪﻀ
بﺞﻏارة المﻌﺻع ا�لﺿﺎروﻇﻎwww.tanmiah.com :

الﺎﻌﺻﺳات والﺊﻐاﻇات المسﺎﺼﺊﻂﻐﺋ
ﻏﺤﺎمﻀ ﻊﺜا الﺊﻐان ﺲﻂى تﻌﺻﺳات ﻄسﺎﺼﺊﻂﻐﺋ ،والﺎﻌﺻع المسﺎﺼﺊﻂﻎ ﻊﻌ أي تﻌﺻع ﻗ ﻏﺎﺧﻀ بﻌﺻائع أو أﺖﺛاث تارﻏﺚﻐﺋ ،وﻏمﺿﻆ
الﺎﺳرف ﺲﻂﻐه ﺲﻆ ﺬرﻏﺺ اﺠﺎﺚﺛام ﻄﺑﻀ الﺳﺊارات والﺿﻂمات ا�تﻐﺋ "وﺸﺼا لﻂﺎﺼﺛﻏرات"" ،تﻋﺛف"" ،ﻄرتﺼﺈ"" ،تﺼﺛر"" ،تﺗﺎمﻀ"،
"تﺳﺎﺼﺛ"" ،ﺻﺛ"" ،الﺎﺼﺛﻏرات"" ،تفﺎرض"" ،تﻌﺻﺳات"" ،تﺳﺎﺞم"" ،ترى"" ،تﺚطط"" ،ﻄمﺿﻆ"" ،ﻄﺎﻌﺻع"" ،ﻄﺤروﺲات"" ،ﻏﻈﺊﺶﻎ"،
"ﺲﻂى ﺲﻂﻃ"" ،ﺠﻌف" ،أو ﺸﻎ ﺾﻀ ﺖالﺋ ﻄا ﻏﻈفﻐﻋا ،أو تﺳﺊﻐرات أخرى ﻄماﺐﻂﺋ الﺎﻎ تﻋﺛف الى الﺎﺳرف ﺲﻂى الﺎﻌﺻع باﺲﺎﺊاره
ﻄسﺎﺼﺊﻂﻎ .ﻊﺜا ﻏﻈطﺊﺺ ،ﺲﻂى وجه الﺚﺧﻌص ،ﺲﻂى الﺎﻌﺻﺳات الﺎﻎ تﺎﺪمﻆ ﻄﺳﻂﻌﻄات ﺲﻆ الﻈﺎائﺒ المالﻐﺋ المسﺎﺼﺊﻂﻐﺋ أو الﺚطط
أو الﺎﻌﺻﺳات بﺤأن اﻓﺲمال الﺎﺔارﻏﺋ وا�دارة ،والﻈمﻌ أو الربﺗﻐﺋ والﺰروف اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ والﺎﻈﺰﻐمﻐﺋ الﺳاﻄﺋ ﺸﻎ المسﺎﺼﺊﻀ
وغﻐرﻊا ﻄﻆ المسائﻀ الﺎﻎ تﺂﺐر ﺲﻂى الﺤرﺾﺋ.
والﺎﻌﺻﺳات المسﺎﺼﺊﻂﻐﺋ تﺳﺿﺟ وجﻋات الﻈﺰر الﺗالﻐﺋ �دارة الﺤرﺾﺋ )"ا�دارة"( ﺲﻂى أﺖﺛاث ﻄسﺎﺼﺊﻂﻐﺋ ،والﺎﻎ تﺼﻌم ﺲﻂى
اﺸﺎراضات ا�دارة وتﻈطﻌي ﺲﻂى ﻄﺚاﺬر ﻄﺳروﺸﺋ وغﻐر ﻄﺳروﺸﺋ وﻄﺔﻋﻌلﺋ ،وغﻐرﻊا ﻄﻆ الﺳﻌاﻄﻀ الﺎﻎ ﺻﺛ تﺂﺐر ﺲﻂى أن تﺿﻌن
ﻇﺎائﺒ الﺤرﺾﺋ الفﺳﻂﻐﺋ أو أداءﻊا أو إﻇﺔازاتﻋا ﻄﺚﺎﻂفا اخﺎﻘﺸا جﻌﻊرﻏاً ﺲﻆ أي ﻇﺎائﺒ ﺸﻎ المسﺎﺼﺊﻀ ،أو ﺲﻆ أداء الﺤرﺾﺋ أو
إﻇﺔازاتﻋا الﻌاردة ﺸﻎ ﻊﺜه الﺎﻌﺻﺳات المسﺎﺼﺊﻂﻐﺋ ﺦراﺖﺋ أو ضمﻈا .ﺻﺛ ﻏﺎسﺊﺈ تﺗﺼﺺ أو ﺲﺛم تﺗﺼﺺ ﻊﺜا اﻗﺸﺎراض ﺸﻎ
اخﺎﻘف الﺗالﺋ المالﻐﺋ الفﺳﻂﻐﺋ لﻂﺤرﺾﺋ أو ﻇﺎائﺒ ﺲمﻂﻐاتﻋا اخﺎﻘﺸا جﻌﻊرﻏا ﺲﻆ ﻊﺜه الﺎﻌﺻﺳات المسﺎﺼﺊﻂﻐﺋ ،أو ﺲﺛم تﻌاﺸﺺ
الﺎﻌﺻﺳات ﺠﻌاء ﺾاﻇﺌ ﺦرﻏﺗﺋ أو ضمﻈﻐﺋ .تﺚﺪع أﺲمال الﺤرﺾﺋ لﺳﺛد ﻄﻆ المﺚاﺬر والﺤﺿﻌك الﺎﻎ ﺻﺛ تﺎسﺊﺈ ﺸﻎ اخﺎﻘف
الﺎﻌﺻع المسﺎﺼﺊﻂﻎ أو الﺎﺼﺛﻏر أو الﺎﻈﺊﺂ اخﺎﻘﺸا جﻌﻊرﻏاً ﺲﻆ اﻓﻄر الﻌاﺻع .وﻊﺜه المﺚاﺬر تﺎﺪمﻆ الﺎﺼﻂﺊات بأﺠﺳار الﺚاﻄات،
أو تﺿﻂفﺋ الﺳمالﺋ الﻘزﻄﺋ لمﺞاولﺋ الﻈﺤاط ،وﺻﺛرة الﺤرﺾﺋ ﺲﻂى اﺠﺎﺊﺼاء الﺳﻈاﺦر الرئﻐسﻐﺋ بفرﻏﺺ الﺳمﻀ ،والمﻈاﺸسﺋ بﻈﺔاح
وﺠط ﻄﺎﺶﻐرات اﻓوضاع السﻐاﺠﻐﺋ واﻗجﺎماﺲﻐﺋ والﺼاﻇﻌﻇﻐﺋ واﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ ،ﺠﻌاء ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ الﺳربﻐﺋ السﺳﻌدﻏﺋ أو ﺲﻂى
ﺦﺳﻐﺛ اﻗﺻﺎﺧاد الﺳالمﻎ ،وﻄسﺎﺔﺛات وتطﻌرات ﺻطاع الرﺲاﻏﺋ الﺧﺗﻐﺋ ﺲﻂى الساﺖﺋ ا�ﺻﻂﻐمﻐﺋ والﺛولﻐﺋ ،وتﺛاﺲﻐات الﺗرب
وﻄﺚاﺬر ا�رﻊاب ،وتأﺐﻐر الﺎﺪﺚﻃ ،وتﺶﻐر أﺠﺳار الفائﺛة ،وتﺼﻂﺊات أﺠﺳار ﺦرف الﺳمﻘت ،وﺻﺛرة ا�دارة ﺲﻂى الﺎﺗرك الﺛﺻﻐﺺ
والسرﻏع لﺎﺗﺛﻏﺛ المﺚاﺬر المسﺎﺼﺊﻂﻐﺋ ﻓﻇﺤطﺋ الﺤرﺾﺋ ﻄع إدارة المﺚاﺬر.
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ﺲﻘﺻات المسﺎﺑمرﻏﻆ واﻗﺠﺎفسارات
ﺖسام أﺖمﺛ الﺤرﻏﺷ
ﻄسﺂول ﺲﻘﺻات المسﺎﺑمرﻏﻆ
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