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تشييييكقئالاتاعازئالزياع وئةالح ةا  وئةالسييييمك وئالمايييياىيئانايييياايييي وئإل تا ئال ذا ئة يئييئ

المرتكزئانايياايييئلمنظةموئانم ئال ذاسيئبالسييلتنوخئةم ئايإئ تاس ئعىا ئععماإئمجملهائتمثقئ

 ذائالمرتكزئيتمئياييييمئالسيييي ااييييازئالمكملوئةالمان وئبتةي رئانغذيوئم ئااي ئالسييييلتنوخئةبنا ئ

ئمنظةموئللمخزةنئاالحت اطيئاالاترات جيئلل ذا .

ةئالحاإئييئالظرةفئاالايييتثناس وئالتيئةييئظقئالتحريازئالتيئتةاجهئالاريرئم ئىةإئالاالمئكمائ 

عزمازئاقتايييياىيوئييئكايوئىةإئالاالمئةالتيئعحرنتئئ19يرضييييتهائجاسحوئي رةرئكةية ائكةي رئ

ةااييةًييادئعنرمائيؤنرئعلىئعل ئحركوئالمجتماازئةيتةقنئاال تااإئب  ئالنلرانئعةئحت ئضييم ئ

سيييييي تر ئعل ئ ذهئمثقئ ذهئالنلرئالةاحرخئةعنرسذئالئبرئعنئتتاييييييريئانةلةيازئةاإلجرا ازئلل

ل ئاتخاعئرانمراضئةالحرئم ئا تشييييييايهئحفاظادئعل ئًييييييحوئالمةاطن  ئةالما م  خئباإلضييييييايوئ

اليزموئإلىاموئةااييييتمرايئالح ا خئةتنا ئقة ئةمتا وئالاتاعازئالمنتجوئلل ذا ئبالسييييلتنوئئالتراب ر

ئ يئالضما وئانك ر ئلمةاجهوئانزمازئاالاتثناس وئالتايسو.

ال ذا ئم ئالمايييياىيئئر تا محةيئةبمةجبئ ذائالتتةيازئيإنئاييييلتنوئعمانئىعبتئعل ئتتةيرئ

ذكرخئةالتفاعقئمعئالتتةيازئالاالم وئةبمائيتةاكبئمعئالتةجهازئالمسييييييتانل وئلالرس سيييييي وئ  فوئا

كمائعىيكتئع م وئمةاكنوئالجريرئلضييمانئالتحريوئةالتتةيرئةييعئئخ2040للسييلتنوئيةيوئعمانئ

ييئةحر ئالمسييياحوخئةاال تمامئبسييييايييقئال ذا ئةتكاملهائمعئباضيييهائالنا ئلضيييمانئئاإل تاج و

الكفا  ئةالنةع وئةاالايييييترامو.ئةقرئياي ئتلىئالتةجهازئةالمناىيازئبنا ئةتحريوئقاعر ئللن ا ازئ

ةاإلحايييييا ازئلضيييييمانئالتخت إئالسيييييل مئةرعراىئاالايييييترات ج ازئالمركزيوئلاتاعيئالزياعوئ

االيتكازئعل ئمؤشرازئانىا ئلضمانئمتاباوئةتا  مئالنتاس ئالمتحااوخئكمائمخئةئ2040ةاناماكئ

(ئمسييييييايازئ4ترجمتئمخرجازئ ذهئاالاييييييترات ج ازئرل ئاتإئتنف ذيوئمتااقنوئتامقئةي ئ)

ئااتثماييوئمكملوئلناضهائالنا .

 وئلتلىئالسيييي ااييييازئةاإلجرا ازئيارئايتفعئرجماليئر تا ئال ذا ئم ئالمايييياىيئالزياعئةااييييتناىادئ

مئبنسيينوئ مةئبل تئ2019مل ةنئط ئعامئ (3.9)ئ(ئمل ةنئط ئرل 1.7ةالح ةا  وئةالسييمك وئم ئ)

كمائايتفاتئق موئخئ%(ئايإئ ذهئالفتر 130%(ئةبنسييييينوئزياى ئتاريئبنحةئ)11ييئالمتةايييييإئ)

(ئمل ةنئلايرئعما يئ717(ئمل ةنئلايرئعما يئرل ئ)328ال ذا ئم ئالمايييييياىيئ  فوئالذكرئم ئ)

%(خئةبل تئ سييينوئاالكتفا ئالذاتيئإلجماليئالسيييلعئ10.3الفتر ئمحااوئمتةايييإئ مةئةقريهئ)لنفائ



%(ئخئكمائعنئالسييلتنوئحااتئ78المنتجوئبالسييلتنوئرل ئرجماليئالسييلعئالنظ ر ئالمسييتةيى ئبنحةئ)

ةيتةقعئعنئتراقئايييلعئئ(%100)ئةييئالتمةيئ(%142)ئاكتفا ئعات ادئكل ادئييئانايييماكئياريئبنحة

لخضرةازئتل هائلحةمئالرةاج ئةب  ئالماسر ئرل ئقاسموئالعئاالكتفا ئالذاتيئالكليئايإئكقئم ئا

(ئىةلوئ113م ئب  ئ)ئعالم ادئ(ئ46المراحقئالارينوئالااىمو.ئةبمةجنهئًيييينفتئالسييييلتنوئبالمرتنوئ)

ئالخامسوئعرب اد.اضاتئللتا  مئااتناىائللمؤشرئالاالميئلألم ئال ذاسيئةجا زئبالمرتنوئ

ائلهذهئالمسيييييياعيئلضييييييمانئمسييييييتانقئغذاسيئةاعرئيارئتةجهتئالةزاي ئ حةئتكث نئةااييييييتمراي

االايييتثمايازئالزياع وئةالسيييمك وئالجرير خئيارئبلائعرىئالمشييياييعئاالايييتثماييوئالكن ر ئالجرير ئ

(ئمشييييييرةعائتتحركئ115(ئييئالاتاعئالسييييييمكيئةبإجماليئ)91)ئ(ئييئالاتاعئالزياعيئة24)

(ئمل ةنئط ئم ئ3.1المشرةعئاالاتثماييخئح وئيتةقعئعنئتةيرئ حةئ)جم اهائييئمراحقئىةي ئ

تا ئالتراكميئالمتةقعئبنحةئئال ذا ئالمنت ئمحل ادئ ااىموئل نلائرجماليئاإل  ئ(7)ايإئالسيييييينةازئال

خئمعئاالاتمرايئييئبلةي ئالفرصئاالاتثماييوئالجرير ئضم ئرطايئاايطوئااتثماييوئمل ةنئط 

س وئااييتناىائللم ز ئالنسيين وئةالتنايسيي وئعل ئمسييتةةئالسييلتنوئإلبرازئلكقئمحايظوئةلكقئاييلاوئغذا

ىةيئقتاعئر تا ئال ذا ئييئالتنةيعئاالقتااىيئةتحا  ئالتنم وئالمستراموئةتفا قئمشايكوئالاتاعئ

ئالخاصئييئالامل وئاإل تاج و.

وئايإئباالايييييتثمايازئالزياع وئةالح ةا  وئةالسيييييمك ئالسيييييلتنوكانئال تمامئةم ئ ذائالمنتل ئ

السنةازئانا ر خئةىعمئةمسا ر ئانعيعئاالاتثماييوئللاتاع  ئالزياعيئةالسمكيخئةتفا قئىةيئ

الاتاعئييئالامل وئاإل تاج وئاننرئالنالائييئتحسيييييي  ئمؤشييييييرازئانىا ئةييئتحريوئ ظمئاإل تا ئ

ازئةتحسيييي  ئاإل تاج وئةتال قئالفاقرئةييئتةي رئيرصئعمقئةييئتحسيييي  ئجةى ئةايييييموئالمنتج

ئالزياع وئةالسمك و.

بحرصئتحل قئةمراقنوئحركوئتري ئالسييييلعئال ذاس وئييئاناييييةاائةماالجوئاييييلتنوئعمانئتتابعئة

عنئهللائايييييينحا هئإمنهائبئةالخرة ئ19ئرعئبسيييييينبئتراع ازئجاسحوئكةي راالاتناقازئالتيئقرئتت

 ةتاال ئبأققئالخساسر.

المسييتانل وئلاتاعئر تا ئال ذا ئلمرحلوئتتابعئالةزاي ئبحرصئااييتارا ئةتحل قئلألةضيياعئئةعا رادئ

تراع ازئاالقتايييييياىيوئالسييييييلن وئالتيئعيرزتهائجائ ذهئانزمومائبارئ خئ19ئكةي رحوئسييئظقئال

لاتاعئغذاسيئئباإلضيايوئرل ئا خفاضئاناياايئالاالم وئللنفإخئةبمائيضيم ئاالايتمرايئةالريمةمو

ئالشركا ئبرةإئالاالمتجرىئةمسترامئةالتكامقئييئ ذائالشأنئمعئكايوئمياعقئة

ئااسل  ئالازيزئالاريرئالتةي  ئللجم عئ

 ةالسيمئعل كمئةيحموئهللائةبركاته


