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الظاائب المالغئ
الظخش افول لسام



• 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 ٢٠٢١: أسطظئ 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 ٢٢٨١، سظ ظاائةعا لطظخش افول والربع الباظغ المظاعغ باارغت ٣٠ غعظغع ٢٠٢١، طسةطئ 
إغرادات وخطئ إلى ٧٣٤,٩ ططغعن رغال سظ الظخش افول، و٣٦٦,٥ ططغعن رغال سظ الربع الباظغ، شغما ارتفع خاشغ أرباح 
الحرضئ شغ الظخش افول طظ سام ٢٠٢١ بظسئئ ٢٠,٢ بالمؤئ سطى أجاس جظعي لغخض إلى ١٦٧,٥ ططغعن رغال، وخاشغ 

الثخض إلى ٢٢,٢ ططغعن رغال، باظثفاض صثره ١٦,٢ بالمؤئ جّراء اقرتفاع السالمغ شغ أجسار التئعب. 

وعّلق السيد ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الغذائية: 
"بسث الظةاح الثي تصصاه الحرضئ طآخرًا شغ اقضاااب السام افولغ والاخعغئ العاضح بمظح البصئ لطحرضئ طظ المسابمرغظ، 
غثعلظا الظمع الصعي شغ ا�غرادات لسام ٢٠٢١ �جراء تعجع ذمعح شغ أسمال الحرضئ، تغث جغساعط ظمعذج افسمال 
الماضاطض والفّسال الثي تظاعةه الحرضئ، طختعبًا بالجغادة الماسارسئ المثروجئ شغ ا�ظفاق سطى ا�ظااج والاعزغع وأخعل 
ا�  وبفدض  افجاجغئ.  السطع  سطى  الماجاغث  الططإ  طظ  الصخعى  اقجافادة  سطى  صثرتظا  زغادة  شغ  الاةارغئ،  السقطئ 
باتصغص  الاجاطظا  غةسض  طما  الممغجة،  الظاائب  طظ  الحرضئ طةمعسئ  السعاء، تصصئ  سطى  والمعظفغظ  ا�دارة  وطعاظئئ 

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 ١٩,٦ بالمؤئ شغ حعر غعظغع ٢٠٢١، طصارظئ بظفج الفارة طظ السام الماضغ شغ شؤئ الثجاج السسعدي الطازج، 

والاغ تادمظ الثجاج الضاطض الطازج، وصطع الثجاج الطازجئ ,وأسداء الثجاج الطازجئ. 

اقضاااب السام افولغ 
أغسطج   ٤ باارغت   ٢٢٨١ بالرطج  الاثاول  وبثأت  (تثاول)  السسعدغئ  المالغئ  السعق  الشثائغئ شغ  الاظمغئ  ُأدرجئ حرضئ 
السام افولغ. وحعث اقضاااب سطى افجعط إصئاقً واجسًا بظسئئ تشطغئ وخطئ إلى ٩,٥٣٤  ٢٠٢١، بسث ظةاح اقضاااب 
بالمؤئ لطحرضات و١,١٧٠ بالمؤئ لفشراد. وجاء جسر السعط شغ اقضاااب السام ٦٧ رغاقً، شغ تغظ ُتثد المةال السسري 
لطسعط بغظ ٥٩ و٦٧ رغال شغ وصئ جابص. ووشص ظحرة ا�خثار الثاخئ باقضاااب السام افولغ، تط تثخغص ٦٠٠,٠٠٠ 
جعمًا سادغًا لطمسابمرغظ افشراد، طا غمبض ١٠ بالمؤئ طظ إجمالغ افجعط المطروتئ لقضاااب السام، شغ تغظ تط تثخغص 
بالمؤئ طظ إجمالغ أجعط الطرح، بغظما بطشئ صغمئ  ٥,٤٠٠,٠٠٠ جعمًا سادغًا لطمسابمرغظ طظ الحرضات، طا غمبض ٩٠ 

أجعط الطرح ٤٠٢ ططغعن رغال جسعدي. 
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الاظمغئ تتصص ظمعًا شغ ا�غرادات بظسئئ ٢٧,٦٪،
وخاشغ أرباح ٢٢,٢ ططغعن رغال جسعدي شغ الظخش

افول طظ سام ٢٠٢١ بسث اقضاااب السام افولغ
وتثطط قتثاذ خطعات تعجسغئ ضئغرة
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الاشغغر ٪الظخش ١-٢٠

وقال السيد أحمد العسيالن، المتحدث الرسمي باسم شركة التنمية الغذائية:
افغثغئ،  تخظغع  وصطاسات  المجارع  شغ  الصعي  افداء  بفدض  ا�غرادات  شغ  ضئغر  ظمع  تتصغص  أسمالظا  صطاسات  "واخطئ 
اتثثته  الثي  اقجاراتغةغ  الصرار  ظض  شغ  تاى  الفائثة،  تتصغص  شغ  أذطصظاعا  الاغ  الاضالغش  إدارة  طئادرات  واجامرت 
الحرضئ بجغادة ا�ظفاق سطى الئغع والاعزغع، والظفصات الساطئ وا�دارغئ. وسطى الرغط طظ تأبر الععاطح سطى المثى الصخغر 
جّراء 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 ٧٣٤,٩ ططغعن رغال شغ الظخش افول طظ السام ٢٠٢١، طتصصئ ارتفاسًا بظسئئ ٢٧,٦ بالمؤئ سطى 
أجاس جظعي طظ ٥٧٥,٨ ططغعن رغال، وتسجى عثه الجغادة بخعرة أجاجغئ إلى اجامرار الظمع شغ صطاع الثواجظ الطازجئ 
زادت  الةائتئ.  سطى  لطسغطرة  اقتارازغئ  الصغعد  تثفغش  طع  اقجاعقضغ  ا�ظفاق  اظاساش  المخظسئ شغ ظض  وافذسمئ 
بالمؤئ سطى أجاس جظعي لاخض إلى ٣٦٦,٥ ططغعن رغال، وطظ  السام ٢٠٢١ بظسئئ ٣٠,٨  الباظغ طظ  الربع  ا�غرادات شغ 
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 ٢٣ بالمؤئ لاخض إلى ٥١٠,٦ ططغعن رغال 
شغ الظخش افول طظ السام ٢٠٢١ سطى أجاس جظعي، وذلك ظاغةئ لطجغادة الماعاخطئ شغ الصثرة اقجاغسابغئ والضمغات 

بالاجاطظ طع تظاطغ حسئغئ طظاةات الحرضئ. 

ارتفسئ إغرادات المظاةات المخظسئ افخرى بظسئئ ٩٠,٢ بالمؤئ لاخض إلى ١٥٢,١ ططغعن رغال شغ الظخش افول طظ السام 
٢٠٢١ سطى 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 ٢٠٢١ إلى ٥٦٧,٤ ططغعن رغال طصارظئ بمئطس ٤٣٦,٤ ططغعن رغال شغ 
السظئ السابصئ، شغ تغظ اظثفخ إجمالغ العاطح إلى ٢٢,٨ بالمؤئ طظ ٢٤,٢ بالمؤئ شغ الظخش افول طظ سام ٢٠٢١. بطشئ 
تضطفئ المئغسات ٢٨٨,٣ ططغعن رغال شغ الربع الباظغ طظ السام ٢٠٢١ طصارظئ بمئطس ٢١٣,٨ ططغعن رغال شغ الربع الباظغ طظ 
السام ٢٠٢٠، واظثفخ إجمالغ العاطح طظ ٢٣,٧ بالمؤئ خقل السظئ الماضغئ إلى ٢١,٣ بالمؤئ. تسضج الجغادة شغ تضطفئ 
وتعّجه  السالمغئ  افجعاق  شغ  التئعب  أجسار  قرتفاع  الداغط  الاأبغر  العاطح  إجمالغ  شغ  الظاتب  واقظثفاض  المئغسات 

الحرضئ لاسرغع زغادة الطاصئ اقجاغسابغئ. 
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بطشئ افرباح الاحشغطغئ صئض المخروشات الئظضغئ والجضاة واقجاعقك وا�ذفاء ٣٢ ططغعن رغال شغ الربع الباظغ طظ سام 
٢٠٢١ و٨٠ ططغعن رغال سظ الظخش افول طظ السام ٢٠٢١، طصارظئ بمئطس ٣٥,٦ ططغعن رغال و٧٧,٥ ططغعن رغال الربع الباظغ 

والظخش افول طظ السظئ السابصئ سطى الاعالغ. 

بطس خاشغ الربح ٣,٤ ططغعن رغال شغ الظخش الباظغ طظ السظئ المالغئ ٢٠٢١، طصارظئ بمئطس ١٠,٥ ططغعن رغال شغ الربع الباظغ 
طظ سام ٢٠٢٠. شغ تغظ بطس خاشغ الربح شغ الظخش افول طظ سام ٢٠٢١ طئطشًا وصثره ٢٢,٢ ططغعن رغال طصارظئ بمئطس 
٢٦,٥ ططغعن رغال شغ الظخش افول طظ السظئ السابصئ. واظثفخ عاطح خاشغ الربح طظ ٤,٦ بالمؤئ شغ الظخش افول طظ 

سام ٢٠٢٠ إلى ٣,٠ بالمؤئ شغ الظخش افول طظ عثا السام.

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

شغ السظئ المالغئ ٢٠٢٠ سظث ١,٣. 

اجاراتغةغئ الظمع 
والثسط  المتطغئ  الثواجظ  طظ  الحرضئ  لمظاةات  المساعطضغظ  تفدغض  وزغادة  البابئ،  الاحشغطغ  تمغجعا  سطى  باقساماد 
اقجاراتغةغئ شغ  التضعطغئ  الثطط  تمحغًا طع  الطازجئ  الثواجظ  أسمالعا شغ  تعجغع  الحرضئ سطى  التضعطغ، تعثف 
الممطضئ لطعخعل إلى ٨٠ بالمؤئ طظ اقضافاء الثاتغ طظ الثواجظ، تغث زادت الحرضئ طظ طئغساتعا المتطغئ طظ الثواجظ 
الطازجئ بظسئئ ٢٣ بالمؤئ خقل السظعات البقث الماضغئ طظ ٦٦,٣ ططغعن دجاجئ سام ٢٠١٨ إلى ٨١,٥ ططغعن سام ٢٠٢٠، 

وظةتئ الحرضئ تاى غعظغع ٢٠٢١ شغ بغع ٤٩,٢ ططغعن دجاجئ ظاغةًئ لقجابمارات الةثغثة شغ أخعلعا وسمطغاتعا. 

ا�ظفاق  تثخغص  المصرر  طظ  تغث  وإصطغمغاً،  طتطغًا  الماجاغث  الططإ  لاطئغئ  اقجاغسابغئ  ذاصاعا  لاعجغع  الحرضئ  تثطط 
افخرى بعثف  الاخظغع  افولغئ وصثرات  الاخظغع  افسقف وسمطغات  لجغادة خطط  الصادطئ  الثمج  السظعات  الرأجمالغ شغ 

تمضغظ الحرضئ طظ اقجاتعاذ سطى شرص الظمع الظاحؤئ والةثغثة. 

طظ الماعصع أن تآدي اجابمارات الحرضئ الرأجمالغئ إلى تتصغص إغرادات وععاطح أسطى جّراء 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 ٢,٤ بالمؤئ طظث ٢٠١٤ وطسثل الظمع السظعي لقظفاق اقجاعقضغ بظسئئ ١,٣ 
بالمؤئ طظث ٢٠١٦. وتمبض عثه الجغادة، جظئًا إلى جظإ طع المئادرة التضعطغئ لقضافاء الثاتغ طظ الثواجظ طةمعسئ شرغثة 

طظ الفرص أطام الحرضئ لاتصغص الظمع شغ السظعات الصادطئ. 
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رؤغئ  غغر طئاحرة ضةجء طظ  أو  بخعرة طئاحرة  التضعطئ  تثسمعا  الاغ  المحارغع  تآبر طةمعسئ طظ  أن  الماعصع  وطظ 
الممطضئ ٢٠٣٠ إغةابغًا سطى تخئ الحرضئ السعصغئ بفدض زغادة اقجابمار شغ الطاصئ اقجاغسابغئ وا�ظااج والاعزغع جعاء 
العاجسئ وخئرتعا  طظاةاتعا  الحرضئ سطى طةمعسئ  وتسامث  إشرغصغا.  افوجط وحمال  الحرق  أو طظطصئ  الممطضئ  شغ 

السمغصئ شغ عثا الصطاع وظمعذج أسمالعا الماضاطض والفّسال لقجافادة طظ ظمع السعق. 

اقلاجاطات الئغؤغئ واقجاماسغئ والتعضمئ 
الخطئئ،  الظفاغات  إدارة  المةاقت طظعا  السثغث طظ  الئغؤغئ والمةامسغئ، وترضج جععدعا سطى  باقجاثاطئ  الحرضئ  تطاجم 
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 أراٍض خالتئ لطجراسئ واظااج الطاصئ طظ 
الظفاغات)، والاحةغر (طئادرة المطغعن حةرة بتطعل سام ٢٠٢٥). با�ضاشئ إلى ذلك، غةري بظاء بغعت الثشغؤئ الجراسغئ ورّغعا 
بالمغاه طظ الفدقت السائطئ المثورة الصادطئ طظ المفارخ، شغ تغظ جائاع الظفاغات الخطئئ أو جُاساثثم ضأجمثة. شغ 
أبرغض ٢٠٢١، وصسئ 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 
تعظغش  الحرضئ شغ  تعجسئ  ذلك،  إلى  با�ضاشئ  العمط.  أختاب  وتثرغإ  لاعظغش  "جسغ"  الحرضئ طع طظزمئ  اتفصئ 
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 
براطب  دسط  بعثف  السسعدغئ  السربغئ  الممطضئ  المظاذص شغ  تشطغئ طسزط  إلى  ظسسى  ذلك،  وبمعازاة  الحرضئ.  إلى 

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 
إظااج  الضفاءة سطى سمطغات  الماضاطض سالغ  الاظمغئ  أسمال حرضئ  الصابدئ. وغحامض ظمعذج  الثباغ  ججء طظ طةمعسئ 
المعاد الشثائغئ وطسالةاعا وتعزغسعا شغ الممطضئ السربغئ السسعدغئ وا�طارات السربغئ الماتثة والئترغظ ولئظان وُسمان 
أسقف  وطخظع  طفارخ  جائ  إلى  با�ضاشئ  طجرسئ   ٨٤ الحرضئ  تثغر   ،٢٠٢٠ دغسمئر   ٣١ طظ  واسائارًا  والضعغئ.  وافردن 
السربغئ السسعدغئ والئترغظ  الةاف والئارد شغ الممطضئ  لطاثجغظ  وطسطثغظ وبقبئ طخاظع لمسالةئ افغثغئ و١٣ طظحأة 
وتئغسعا  الاةجئئ  وتةار  الةمطئ  وتةار  المعزسغظ  طظ  حئضئ  خقل  طظ  طظاةاتعا  تعزع  ضما  الماتثة.  السربغئ  وا�طارات 
لطمساعطضغظ طئاحرة سئر ا�ظارظئ. وتسائر اقجاثاطئ طظ المئادئ افجاجغئ شغ حرضئ الاظمغئ، وتادمظ طئادرات الحرضئ 
زراسئ افحةار الاغ ُتروى بمغاه الخرف الختغ طظ طظحآتعا، وتتعغض الظفاغات إلى أجمثة. لمجغث طظ المسطعطات، تفدض 
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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"، 
"غظئشغ"،  "طحروسات"،  "طاعصع"،  "طمضظ"،  "تثطط"،  "ترى"،  "تساجم"،  "تعصسات"،  "تفارض"،  "الاصثغرات"،  "صث"،  "تساصث"، 
"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 جععرغًا 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 جععرغًا 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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