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ﻣﺮﺣﺒًﺎ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻌﺎم  .2021ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﺈن أﺳﺎس ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻫﻮ
ﻓﻠﺴﻔﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ .وﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ
ﻧﻌﺘﻨﻲ ﺑﻤﻮاردﻧﺎ ،وأﻧﻪ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻨﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺿﻤﺎن
اﻻﺳﺘﻘﺮار ،واﻷﻣﻦ ،واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ
ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺰدﻫﺮة.
ﺳﺒُﻞ
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ )ﻛﻮﻓﻴﺪ  (19ﻓﻲ ﺗﺤﺪي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2021وﺗﺮﻛﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ُ
ﻋﻴﺶ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﻴﻤﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻳُﺴﻌﺪﻧﻲ أن أﺑﻠﻐﻜﻢ أن
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ اﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻨﻲ ﻓﺨﻮر ﺟﺪً ا ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﺎﻋﻔﺖ ﺑﻬﺎ
ﻓﺮق ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﺑُﻐﻴﺔ إﺣﺪاث ﻓﺮق ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ .وﺛﻤﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻳﻨﺒﻐﻲ ذﻛﺮﻫﺎ؛ وﻣﻊ
ذﻟﻚ ،وﻟﻠﺘﻠﺨﻴﺺ ،ﺗﻀﻤﻨﺖ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺗﻨﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻌﺎم ﻛﺘﺒﺮﻋﺎت أو ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺗﻌﺰﻳﺰا ﻟﻠﺼﺤﺔ ،واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،ورﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ،واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻨﺎ
وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ذات اﻟﻨﻄﺎق اﻷوﺳﻊ.
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،وﺿﻌﻨﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ " َأدَ اءُ ْ
م " ﺗﺤﺖ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮة أﺧﺮى .ﻟﻘﺪ دﻓﻌﺘﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ
ﻞ ُﻛ َّ
أﻓ َﻀ ُ
ﻞ ﻳَ ْﻮ ٍ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،واﻟﺘﺼﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،وﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ واﻟﺮﺣﻤﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ

ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻟﺪﻳﻨﺎ .وﻃﻮال ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻛﺜﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﺐ ،واﺻﻠﻨﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﺆال إﻟﻰ أﻧﻔﺴﻨﺎ :ﻛﻴﻒ ﺑﻤﻘﺪورﻧﺎ أن
ﻧﻜﻮن أﻓﻀﻞ؟ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ دﻋﻢ ﺑﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﻓﻀﻞ؟ ﻛﻴﻒ ﻧﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻲ ُﻗ ً
ﺪﻣﺎ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم
ﻛﺸﺮﻛﺔ أﻛﺜﺮ ذﻛﺎءً وﻣﺮوﻧﺔ ؟
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻴﺎز ﻋﺎم  2021ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻸﻷت ﻗﻴﻤﻨﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ،واﻟﺘﻌﺎون ،واﻟﻤﺮوﻧﺔ،
واﻟﺘﻔﻮق ،واﻻﺑﺘﻜﺎر ،واﻻﺣﺘﺮام ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت .ﻟﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻗﻴﻤﻨﺎ رﻛﻴﺰة ﻟﻨﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ
ﻓﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻨﺎ ،ووﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻄﻮﻳﻞ ،واﺳﺘﻤﺮارﻧﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ رؤﻳﺘﻨﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻌﺎم ﻋﺎﻟﻲ
وﻣﻐﺬ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﺎﻫﻴﺔ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ وﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ.
اﻟﺠﻮدة
ٍ
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ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺟﻮﻫﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ " َأدَ اءُ ْ
ﻞ ُ
أﻓ َ
م " ﻓﻲ ﻃﻤﻮﺣﻨﺎ اﻟﻬﺎدف إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ .وﻳﻘﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻮ
ْ
ﻳَ
ﻞ
ﻛ
ﻀ
َّ
ُ
ٍ
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻫﺬا رؤى وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺤﻤﻞ أﻧﻔﺴﻨﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ أﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎ .وﻧﺤﻦ ﻓﺨﻮرون ﺑﺈﻧﺠﺎزاﺗﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2021وﻳﺴﻠﻂ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺣﺎﺗﻨﺎ وﻓﺮﺻﻨﺎ
اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﻮاﺻﻞ ،ﺑﻤﺮوﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،اﻟﺘﻘﺪم ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ
ً
ﻫﺪﻓﺎ .وﺑﻮﺿﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ أﻧﻬﻴﻨﺎ ﻋﺎم  2021ﺑﺼﻮرة أﻗﻮى
25
ﻣﺘﺴﻠﺤﻴﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ُﺗﻌﺪ اﻟﻤﺮاﻋﻲ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ رأﺳﻴً ﺎ ﻟﻸﻟﺒﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وأﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،وﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  42ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ واﻷردن .وﺑﻔﻀﻞ ﻧﻄﺎﻗﻨﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺘﺒﻮأ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ،وﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ وﻣﺴﺎواة ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ .وﻣﻊ دﺧﻮل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ " َأدَ اءُ
ْ
م " ،اﺳﺘﻤﺮت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .وﺑﻔﻀﻞ اﺳﺘﻤﺮارﻧﺎ ﻓﻲ
ﻞ ُﻛ َّ
أﻓ َﻀ ُ
ﻞ ﻳَ ْﻮ ٍ
اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺑﻘﻮة وﻣﺮوﻧﺔ ،ﻓﻘﺪ واﺻﻠﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻼ ﻛﻠﻞ أو ﻣﻠﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟـ  ،25واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  2030وأﻫﺪاف اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ .إﻧﻨﻲ ﻓﺨﻮر ﺑﺈﻧﺠﺎزاﺗﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻨﺎﻫﺎ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2021ﺣﻴﺚ واﺻﻠﻨﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرات ﺟﺪﻳﺪة ،وﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ .
ﻧﺤﻦ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ "رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻓﺮاد" ،واﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪت ﻃﻮال اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ .ﻟﻘﺪ اﺳﺘﺠﺒﻨﺎ
ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ،وﻗﺪﻣﻨﺎ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻨﺎ وﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ .وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﺘﻄﻌﻴﻤﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺒﺪر
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ورﻋﺎﻳﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻟﲄ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺨﺪﻣﻬﺎ .وﻣﺎ ﻛﺎن
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ إﻟﻰ ﺳﺒﻴﻼ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ .ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  ،2021واﺻﻠﻨﺎ دﻋﻢ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  300ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت وﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
واﻟﺘﺒﺮع ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  500000ﻣﻨﺘﺞ .وﻧﺤﻦ ﻓﺨﻮرون ﺑﺘﺒﺮﻋﻨﺎ ﺑـ  2.7ﻣﻠﻴﻮن وﺟﺒﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻋﺎم  ،2021وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺘﺠﺎوز ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻟﻌﺎم  ،2025اﻟﺒﺎﻟﻎ  2.5ﻣﻠﻴﻮن وﺟﺒﺔ ﺻﺤﻴﺔ .
ُﺪرك ﻣﻮﻇﻔﻮﻧﺎ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺑﻴﺌﻲ ﻣﺘﻮازن .وﻧﺤﻦ
ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ،ﻳ ِ
ﻧﺒﻘﻰ ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ "ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ" ﻋﺒﺮ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻨﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  ،2021ﺗﻔﺨﺮ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺮاﻋﻲ ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴً ﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻨﺘﺎر ﻟﻸﺑﺤﺎث ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
وﻛﺎن ﻫﺬا دﻟﻴ ً
ﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد واﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ ،إذ إﻧﻬﻢ ﻳﻄﺒﻘﻮن ﻛﻔﺎءات ووﻓﻮرات وإﺟﺮاءات
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﻟﻤﻴﺎه ،واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ،واﻟﻤﺒﺮدات ،واﻟﻨﻘﻞ،
واﻟﺰراﻋﺔ .وﻳﻤﺘﺪ ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺮز اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻨﺎﻫﺎ ﻟﻠﺤﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ .
إن اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻨﺎ ﺗﺠﺎه اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑـ "ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت آﻣﻨﺔ" .وﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ أن ﻳﺤﻴﻮا ﺣﻴﺎة
ﻛﺮﻳﻤﺔ وﺻﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﻓﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺠﻮدة .ﻓﻔﻲ ﻋﺎم
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎر  ،FSSC 22000وﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎر
 ،2021ﺣﺼﻠﺖ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ
ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ ) .(GFSIوﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم ،ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻤﺮاﻋﻲ ً
أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮان ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺰارع واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ،NSF International
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن ،واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺪواﺟﻦ .وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدات أن ﺗﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ أﺣﺪث ﺿﻤﺎن ﻟﻠﻌﻤﻼء واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺑﺄن
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻤﺮاﻋﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻼﻣﺔ وﺻﺤﺔ اﻟﺤﻴﻮ ان.
إن إﻧﺠﺎزاﺗﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺘﺤﻘﻖ ﻟﻮﻻ ﺗﻔﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ .ﻟﺬا ،أود أن أﺷﻜﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﻮه
ً
ﻣﻠﻴﺌﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ،وﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ .وﺑﺪون اﻟﺪﻋﻢ
ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﺷﺎق ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻛﺎن داﺋﻤﺎ
ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ َ
"أدَ اءُ ْ
م " ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﺠﺎح .وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﻮاﺻﻞ رﺣﻠﺘﻨﺎ ﺻﻮب
ﻞ ُﻛ َّ
أﻓ َﻀ ُ
ﻞ ﻳَ ْﻮ ٍ
ُ
ﻋﺎم  2025اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﻲ أرﺣِّ ﺐ ﺑﻜﻢ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .
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إدارة اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻋﻲ

إشراك أصحاب المصلحة
ندرك ،في شركة المراعي ،أن الموازنة بين احتياجات أصحاب
المصلحة ،وتطلعاتهم تمثل ركيزة أساسية للوفاء بالتزاماتنا،
وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القيمة المشتركة.
ﻛـﻠﻤﺔ رﺋـﻴﺲ ﻣﺠـﻠﺲ اﻹدارة
من أجل ذلك ،نلتزم بالمشاركة في حوار منتظم مع جميع أصحاب المصلحة لدينا (المستهلكين والمساهمين/المستثمرين والموظفين
والهيئات التنظيمية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني) ،من خالل مختلف قنوات التواصل لضمان مراعاة احتياجاتهم وتطلعاتهم وتلبيتها
فيما يتعلق بالقضايا التي تهم جميع أصحاب
ٍل
ويوضح الجدول التالي أهم أصحاب المصلحة لشركة المراعي ،وأهمية كٍل منهم للشركة ،وأهم احتياجاتهم وتطلعاتهم ،وسبل التعاون مع ك
منهم ،وأمثلة لإلجراءات المتبعة لالستجابة لمتطلباتهم.

أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ:

اﻷﻫﻤﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن /
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون

ﻳﻘﺪم أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
وﻣﺴﺘﺜﻤﺮوﻧﺎ رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻼزم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻤﺴﺘﺪام؛ ﻟﺬا ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ
وﻧﺠﺎﺣﻬﺎ
اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻣﺤﻠﻴً ﺎ ودوﻟﻴً ﺎ .وﻧﺤﻦ ﻧﻠﺘﺰم
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮدود ﻣﺴﺘﺪام ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ
ﺧﻄﻮط اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ.

اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﺘﻄﻠﻌﺎت

ﻗﻨﻮات اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻋﻲ

اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ

اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﻨﻤﻮ

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻷرﺑﺎح

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻘﻮق أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ

ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي،
وﻣﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ
ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ،
واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
وﻋﺮوض اﻷرﺑﺎح ،وﻣﺎ
إﻟﻰ ذﻟﻚ.

اﺳﺘﺒﻴﺎن رﺿﺎ

ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك
اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻋﻲ

ﻧﻤﻮ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ

ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ

ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﺑﺸﺄن أداﺋﻨﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻷﻫﺪاف واﻟﻐﺎﻳﺎت
وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات
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ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺮﺷﻮة
واﻟﻔﺴﺎد
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إﺷﺮاك أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ:

اﻷﻫﻤﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻮن

ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ
أﻧﻪ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻨﺎﺑﺾ ﻷﻋﻤﺎﻟﻨﺎ.
ﻧﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أن
أوﻻ ﻋﻨﺪ
ﻳﻔﻜﺮوا ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻋﻲ ً
ﺷﺮاء اﻷﻃﻌﻤﺔ
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت .ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻔﻮز
ﺑﺜﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وﺿﻤﺎن أن
ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ اﻷﻓﻀﻞ داﺋﻤﺎ
ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ.

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن

ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن أﻫﻤﻴﺔ
ﻗﺼﻮى ﻟﻨﺠﺎح أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام واﻟﺘﻔﺎﻧﻲ

اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﺘﻄﻠﻌﺎت
ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﻤﻜﻮﻧﺎت وﻧﻀﺎرﺗﻬﺎ
وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ
ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ

ﻗﻨﻮات اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻋﻲ
ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ
•اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻓﻴﺴﺒﻮك وﺗﻮﻳﺘﺮ
وﻳﻮﺗﻴﻮب واﻧﺴﺘﺠﺮام
وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ.
اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت آراء
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ

ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮان

اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ ورﻗﻢ
اﻟﻮاﺗﺴﺎب ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ.

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻨﺰﻳﻪ واﻷﺧﻼﻗﻲ
اﻹﺷﺎدة وﺷﻬﺎدات اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻼزم
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر داﺧﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬ
إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ.

اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺑﺪل اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻨﻘﻞ

ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﺒﻲ/ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ

ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ

ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻫﺮﻣﻲ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

آﻟﻴﺔ ﺗﻈﻠﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت رﺿﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
)ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺨﺼﺺ(

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة
اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻫﺐ

ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ آﻣﻨﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ

آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻈﻠﻢ

دورات اﻹدارة
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
WE@Almarai

اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ

ﻧﺜﻤﻦ ﺟﻠﻴً ﺎ ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ اﻟﺮاﺳﺨﺔ
ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن إدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ

اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﻣﺪوﻧﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
واﻟﺤﻮار اﻟﻤﻔﺘﻮح

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ

أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة
وﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت آﻣﻨﺔ وﺟﻴﺪة
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ .وﻧﻠﺘﺰم
ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﺘﺎم ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.

اﻹﺷﺎدة وﺷﻬﺎدات اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻟﻜﻮﻧﻨﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ،ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄن
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ
ﻧﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺿﺮورة ﻗﺼﻮى
ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ .ﻧﻠﺘﺰم ﺑﺄﻻ
ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء
اﻟﺼﺤﻲ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة ﺗﺮﻓﺎ ،ﺑﻞ
ﺣﻘﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ.

اﻟﻤﺮاﻋﻲ® ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ  | 2021إدارة اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻋﻲ

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻣﺤﺴﻨﺔ

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﺮﻳﻖ ﺷﺆون
اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻤﻨﺨﻔﻀﻲ
اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻔﻘﺮاء

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﲕ ﻟﻠﻄﻼب

اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ

اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻸﻟﺒﺎن
واﻷﻏﺬﻳﺔ

اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ
رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮان

ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات

ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
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إدارة اﻻﺳـﺘﺪاﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻤﺮاﻋـﻲ

اﻟﻤﻮاءﻣﺔ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﻃﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ترسم رؤية المملكة العربية السعودية  ،2030وبرنامج التحول الوطني خارطة طريق واضحة لمستقبل المملكة
العربية السعودية ،لتوجيه التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية في المملكة طوال العقد القادم ،بينما توفر
أهداف التنمية المستدامة للحكومات ،والشركات إطار عمل لتحقيق التنمية المستدامة ،ألنها تمثل دعوة عالمية
للعمل من أجل القضاء على الفقر ،وحماية البيئة ،وضمان تحقيق الرخاء للجميع .في هذا التقرير ،حددنا أين تعمل
مبادراتنا نحو المساهمة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني وأهداف التنمية المستدامة .ويتم تمثيل ذلك من
خالل األيقونات المناسبة التي تسبق تلك األقسام المرتبطة في التقرير.

لمواءمة مع برنامج التحول الوطني

رعاية
الموظفين

الموضوعات الجوهرية

األهداف اإلستراتيجية ذات الصلة
الخاصة ببرنامج التحول الوطني

التغذية والرفاهية

2.1.3

الصحة والسالمة

2.3.4 | 2.1.3 | 2.1.1

كفاءة وتنوع الموظفين

4.4.3 | 4.4.2 | 4.2.2

االستثمار المجتمعي

6.2.1 | 2.1.3

االبتكار في التغليف

2.4.1

تغّير المناخ

2.4.1

إدارة المياه

5.4.2

حماية البيئة
إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

2.4.1

الزراعة المستدامة

N/A

اﻟﻤﺮاﻋﻲ® ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ  | 2021إدارة اﻻﺳـﺘﺪاﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻤﺮاﻋـﻲ | اﻟﻤﻮاءﻣﺔ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﻃﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
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اﻟﻤﻮاءﻣﺔ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﻃﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻨﺘﺠﺎت آﻣﻨﺔ

اﻟﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ

5.4.1

رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮان

5.4.1

اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻮاد

3.3.5 | 3.1.6

لمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة

رعاية
الموظفين

الموضوعات الجوهرية

األهداف اإلستراتيجية ذات الصلة
الخاصة ببرنامج التحول الوطني

التغذية والرفاهية

17.17 | 17.16 | 3.4 | 2.2

الصحة والسالمة

8.8 | 3.6 | 3.4

كفاءة وتنوع الموظفين

5.1

االستثمار المجتمعي

17.17 | 4.3 | 2.2 | 2.1 | 1.2

االبتكار في التغليف

14.1 | 12.2

تغّير المناخ

13.1 | 9.4 | 7.3 | 7.2

إدارة المياه

17.17 | 17.16| 6.6| 6.5 | 6.4 | 6.3

حماية البيئة

ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻨﺘﺠﺎت آﻣﻨﺔ

إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

12.5 | 12.4 | 12.3

الزراعة المستدامة

| 12.2 8.8 | 8.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 2.4 | 2.3 | 1.2
A | 15.B | 17.16.15 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 12.4

الجودة وسالمة األغذية

3.9

رعاية الحيوان

12 | 17.16

اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻮاد

12.4 | 12.2 | 8.8 | 8.7 | 6.6 | 6.5 |6.4 | 6.3 | 1.2
A | 15.B.15 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 12.7
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إدارة اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻋﻲ

حوكمة االستدامة
تؤمن المراعي أن نظام الحوكمة السليم ،هو أداة مهمة
للنمو طويل األجل ألعمال الشركة واستثماراتها ،وهو ما
يتوافق مع التزامنا بالجودة في جميع عملياتنا ومنتجاتنا.

وﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺣﻘﻮق أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ .اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﺗﺼﻨﻴﻔﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻛﺸﺮﻛﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ،واﺣﺘﻼﻟﻨﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
ﻳﻘﺪم ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺸﺆون اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ،
وﻛﺬﻟﻚ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻹدارة اﻟﺘﻲ ُﺗﻌﻘﺪ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺷﻬﺮﻳً ﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺆدي رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ دورً ا
ﺗﻨﺴﻴﻘﻴً ﺎ ﻟﻀﻤﺎن إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﻫﺪاﻓﻨﺎ وﻏﺎﻳﺎﺗﻨﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ .وﻳﻀﻄﻠﻊ ﻧﻮاب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻮؤﻟﻴﺔ ﻋﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف وﻏﺎﻳﺎت اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﻗﺴﺎﻣﻬﻢ.

في العام المالي  ،2020احتلت شركة المراعي المرتبة األولى في اإلصدار لدى السوق المالية السعودية ألداء الحوكمة البيئية واالجتماعية
وحوكمة الشركات.
المصدر :التزامات البيئة والمجتمع والحوكمة  ESGاستثمر في تميز االستدامة

تم تصنيف المراعي ضمن أفضل عشر شركات في مؤشر حوكمة الشركات غير المالية في المملكة المتداول في السوق السعودي.
المصدر :الهيئة العامة لالستثمار بالتعاون مع جامعة الفيصل

حصلت المراعي على جائزة "التميز في الحوكمة لعام  ،"2020والتي ُت منح ألفضل الشركات المدرجة في سوق رأس المال السعودي ،لنجاحها
في إكمال  150معياًر ا من معايير الحوكمة.
المصدر :المؤتمر العالمي الثالث ألنشطة الحوكمة مع جامعة الفيصل
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إدارة اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻋﻲ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ اﻷﻛﺜﺮ
أﻫﻤﻴﺔ وإﻋﻄﺎؤﻫﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ
نعتمد على مبدأ األهمية النسبية لتحديد أبرز القضايا
االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي من شأنها التأثير على
األنشطة وأصحاب المصلحة المرتبطين بشركة المراعي،
حيث نقوم بتحديد مخاوف أصحاب المصلحة وكذلك المخاطر والفرص أمام الشركة ،وهذا من شأنه أن يساعدنا على ترتيب األمور حسب
األولوية لتركيز جهودنا على القضايا األهم أوال ،لتحسين قيمة أصحاب المصلحة واألداء المستدام للشركة .كما يساعدنا مبدأ األهمية النسبية
على تحديد المسائل التي يجب إعالنها للجمهور.
في عام  ،2019أجرينا مراجعة داخلية لألهمية النسبية واستمررنا في مراقبة القضايا ذات األولوية مع مراعاة العوامل الداخلية والخارجية خالل
عام  .2020لقد بدأنا تقييًم ا رسمًي ا آخر لألهمية النسبية مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين في عام  ،2021وستكون النتائج متاحة في عام
.2022
وتتوافق عملية تقييم األهمية النسبية التي نقوم بها مع معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير.

تقييمنا للجوهرية النسبية لعام 2019
في عام  ،2019قمنا بمراجعة تقرير األهمية النسبية لعام  2018والذي ضم  20قضية رئيسية ،حيث تمت مقارنة نتائج التقرير بالمبادئ التوجيهية
واألطر العالمية لقطاع األغذية والمشروبات ،وكذلك بأداء الشركات العالمية الرائدة بالقطاع ،باإلضافة إلى إجراء تحليل للسوق في ضوء
القواعد التنظيمية القائمة ،وحرصنا على مشاركة أصحاب المصلحة الداخليين للتأكد من تغطية كافة جوانب تحليل السوق .وبناء على
المالحظات الداخلية واالعتبارات الخارجية ،قمنا بتقليص القضايا ذات األولوية من  20إلى  12قضية وإعادة ترتيبها على مقياس األهمية على النحو
المبين أدناه .فالحوكمة لدينا ليست مجرد مفهوم مستقل بذاته ،وإنما هي جزء ال يتجزأ من اإلطار العام لالستدامة ،ونحرص على تطبيقها في
كافة تقاريرنا السنوية وتصريحاتنا الرسمية التي يتم إعدادها وفقا لمعايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير ،وقد تم اعتماد القائمة الجديدة
بالقضايا األكثر أهمية من قبل اإلدارة التنفيذية.
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إدارة اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻋﻲ

استراتيجية االستدامة لدينا
تؤمن المراعي بأن العالم سيكون مكاًن ا أفضل إذا التزمنا
جميًع ا بتحسين أدائنا كل يوم .ومن خالل الوفاء بالتزاماتنا،
يمكننا إجراء تغييرات إيجابية من أجل بناء غٍد أفضل.
ت

جوهرًي ا ،وجميعها عناصر ضرورية لدعم مساهمتنا في بناء مستقبل أكثر استدامة.

التقدم:

تم إنجازه

على الطريق

بعض التقدم

التقدم
التغذية والرفاهية

تقدم محدود

الهدف
تطوير خطة شاملة لتعزيز التغذية والرفاهية التي نقدمها بحلول عام 2025

ت

الصحة والسالمة
وضع برنامج للصحة المهنية والرفاهية في متناول جميع الموظفين بحلول عام 2025

ضمان المساواة بين الجنسين في قوتنا العاملة ،مع التركيز على تنمية المواهب وبناء القدرات والفرص

كفاءة وتنوع الموظفين

رعاية
الموظفين

تقليل نسبة دوران الموظفين بنسبة % 12خالل فترة 2024 – 2020
يشارك % 90من المدراء سنوًي ا في  40ساعة على األقل من التطوير المهني بحلول عام 2025

تبرع بـ  2.5مليون وجبة صحية بحلول عام 2025

االستثمار المجتمعي

تعليم  250ألف شخص من خالل برنامج زيارة مصانعنا بحلول عام 2025
توظيف  1،400شخص على األقل من خالل المعهد التقني لأللبان واألغذية ( )DFPبحلول عام 2025

زيادة كفاءة المياه في أقسام التصنيع والمبيعات والتوزيع والخدمات اللوجستية لدينا بنسبة  ٪15بحلول عام 2025

إدارة المياه

(مقابل خط األساس لعام )2018

بدء ودعم الجهود التعاونية مع أصحاب المصلحة لمعالجة مخاطر المياه وتعزيز الحفاظ عليها بحلول عام 2025

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

تجنب استخدام  9000طن متري من العبوات البالستيكية من دخول تيار نفايات المستهلكين بحلول عام ( 2025مقابل

االبتكار في التغليف

خط األساس لعام )2015
دعم التحول القتصاد التعبئة والتغليف في المملكة العربية السعودية بشكل فعال بحلول عام 2025
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اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ

تغّي ر المناخ
استكشاف وتجربة مركبات بديلة للوقود ألسطول نقل المبيعات لدينا بشكل مستمر

النقل والتبريد

زيادة كفاءة الوقود في مركباتنا الخاصة بنقل المبيعات والتوزيع والخدمات اللوجستية بنسبة  %10بحلول عام 2025
(مقارنة بخط األساس لعام )2018
ستكون مخازن التبريد الخاصة بمستودعات البيع خالية تماما من ( )CFCبحلول عام 2025

تقليل استهالك الطاقة في أقسام التصنيع والمبيعات والتوزيع والخدمات اللوجستية لدينا بنسبة  ٪15من خالل
تطبيق تدابير الفعالية بحلول عام ( 2025مقارنة بخط األساس لعام )2018

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

الطاقة

زيادة استخدام الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة في أقسام اإلدارة والتصنيع والمبيعات والتوزيع والخدمات
اللوجستية لدينا إلى  ٪20بحلول عام 2025
الحصول على شهادة  ISO 50001ألقسام اإلدارة والتصنيع والمبيعات والتوزيع والخدمات اللوجستية لدينا بحلول عام
2025

إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

تقليل  %50من النفايات التي تذهب إلى مكبات النفايات في جميع أقسامنا بحلول عام ( 2025مقارنة بخط األساس
لعام )2018

الزراعة المستدامة
تعزيز الممارسات المستدامة في أراضينا الصالحة للزراعة بحلول عام 2025

جميع مصانعنا ستحصل على شهادة معتمدة من المبادرة العالمية لسالمة األغذية ( )GFSIبحلول عام 2025

الجودة وسالمة األغذية

حصول جميع موردي المواد األولية عالية المخاطر على شهادة المبادرة العالمية لسالمة األغذية ( )GFSIبحلول عام
2025

تطوير
منتجات آمنة

رعاية الحيوان

الحصول على شهادة رعاية الحيوان العالمية لمزارع األبقار والدواجن بحلول عام 2025

الممارسات األخالقية في
توريد المواد

الممارسات األخالقية في توريد المواد

حدود استراتيجية االستدامة
يغطي نطاق استراتيجية االستدامة الخاصة بشركة المراعي كافة أنشطة الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي ــ باستثناء شركتي “بيتي” و”طيبة” .ما لم ُينص على غير
ذلك ضمن الهدف/الغاية المحدد أو أدناه.

الهدف/الغاية

االستثناءات على النطاق

تقليل  %50من النفايات التي تذهب إلى مكبات النفايات في جميع أقسامنا بحلول عام 2025

هذا ال يشمل روث الحيوانات.

(مقارنة بخط األساس لعام )2018

تعزيز الممارسات المستدامة في أراضينا الصالحة للزراعة بحلول عام 2025
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