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INTRO
هثودح درجمب ادنك يف يدنهلا بنقلا ةراجت نينقت يف ةكراشملل ةدوجوم رمعلا ةصرف نأ دقتعن نحن
�
تاعيبملا تادئاع ىلع رثؤتس يتلا تالكشملا نم ديدعلا أ�ﻀﺎ كانه نأ دقتعنو  2018.ربوتكأ  17دعب
رفوت يتلا  cryptocurrencyنم ةمدقم عم ففخت فوس لكاشملا هذه نأو ةئزجتلاب عيبلا ذفانم يف
.هاندأ ةددحملا لكاشملل لولح
لاكشأ نم لكش وهو  Dabـل ةيماع ةملك اهنوك  420 ERRL Coin ، ERRLىمست فوس ةلمعلا نأ انررق دقل
.بنقلا يمدختسم نم ديدعلا هب عتمتي بنقلا
ةحلاص ةشيشح ةلمع يهو  ،تادوجوملا ىلع ةمئاق بنق ةيندعم ةلمع  ERRL 420ةلمع نوكت فوس
انلالهتسا عمو  ،ةيبنجألا تالمعلا قوس يف ةيلاحلا بنقلا تالمع عم ضقانتت ةيقيقح لامعتسالل
ىلإ ةفاضإلاب ىرخألا ةيدنكلا ةئزجتلاب عيبلا ذفانم يف لوبقلا عمجتس  ERRL 420 ،ةلمع مادختسال
ةعس  ERRLةلمع نوكتس  ،بتكملا اذه يف كتكراشمب  ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةئزجتلاب عيبلا ذفانم
يف ةئزجتلاب بنقلا تاجتنم عيب ذفانم يف ةمدختسمو لوصألا ىلع ةدمتعم بنق ةلمع ةلمع 420
�
.ومنلا تاناكمإ ىلع ً
ﺑﻨﺎء يوناثلا لوادتلاب نيرمثتسملا نم ي �
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ىقلتت فوسو  ،ملاعلا ءاحنأ عيمج
ﻛﺒ�ا

لكاشم
يف ةئزجتلاب بنقلا عيب ذفانم نم ةيدقنلا لاومألل يفرصملا لوبقلاو ةيوهلا ءافخإ نأب نمؤن نحن
 ERRL 420.ـلا ةلمع مادختساب اهلح متيس يتلا ةيسيئرلا تالكشملا نم نانوكيس ادنك

ةيلفغلا
ىتح  ،بنقلل مهمادختساو يمويلا لمعلا يف نيلماعلا نيينهملا نم مه بنقلا يمدختسم نم ديدعلا
ىتح وأ لمعلا بابرأ نم يبلس لعف در ىلإ يدؤي دق  ،ادنك يف ربوتكأ  17دعب نوناقلا نوكي امدنع
�
.ﻣﻌﺮوﻓﺎ ناك اذإ روهمجلا
:نونوكي ءالؤه .ةيوهلا ءافخإ دوجو عم ةلكشملا هذه نم ناتلكشم أشنت  ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
لامعأ يف نيكراشملا نيرمثتسملا نم ديدعلا رظحب لعفلاب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تماق -
 ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لوخد نم ةينوناقلا بنقلا
كرامجلا يفظومل ةحاتم ةيفرصملا تامدخلا وأ نامتئالا ةقاطب قيرط نع تايرتشملا تالجس نوكتس -
.ةدحتملا تايالولا لوخد نم درف يأ عنم كلذ دعب مهنكمي نيذلا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف
ةموكحلا ىلع بجي  ،نوناقلا بجومب هنأ يهف  ،قلقلا نم ديزملا ريثت يتلا  ،ةيناثلا ةيضقلا امأ
.اهيلع قيدصتلا نم طقف دحاو ماع دعب  2019 ،ماع فيرخ يف تاباختنا ءارجإ ىلإ وعدت نأ ةيلارديفلا
ظفتحت نأب ةديدع تابسانم يف نييضاملا نيماعلا لالخ نوناقلا نس ةيلمع لالخ ةضراعملا بزح بلاط

ّ
ةمئاقب ظافتحالاب اوبلاطو  ،يبطلا بنقلا يمدختسمو  ،اﻟﻘﻨﺐ يرمعتسم عيمجب ةمئاقب ةموكحلا
ةمصولا نم ةيامحلل هتيوه نع فشكلا مدع ةبلاطم نييدنكلا دقو اذه .هيفرتلا يمدختسم عيمجب
مت اذإ لبقتسملا يف ةينوناق تاءارجإ ذاختا وأ لبقتسملا يف فئاظولا نادقف نم وأ لبقتسملا يف
 2019.ماع فيرخ يف ةضراعملا ةموكح باختنا
متي امدنع نيلوهجم نونوكيس فيك نكلو  ،ةيوهلا ءافخإ بنقلا يمدختسم نم ديدعلا بلطيس
يف ةئزجتلاب بنقلا تاجتنم عيب ذفانم لوانتي يذلا نوناقلا يف ةمراص ةيبساحم تاءارجإ فيلكت
.لحلا يه  ERRL 420ةلمع نوكتس  ICO ،يف ةكراشملا يف مكتدعاسمب .ادنك

ةيدقنلا ةيفرصملا لوبق
وه  420 ERRL Coin ICOيف ةكراشملا لالخ نم مكتدعاسمب اهتجلاعم متتس يتلا ةيناثلا ةلكشملا
بنقلا رجاتم نم ةيدقنلا لاومألا لبقت ال دق ادنك يف ةينامتئالا تاداحتالاو كونبلا ةيبلاغ نأ ةقيقح
دوقنلا نومدختسيس ءالمعلا ةيبلاغ نإف  ،قلق ردصم هتيوه نع فشكلا مدع عم .ةئزجتلاب ةئزجتلا
.ينوناقلا شيشحلا ءارشل
ةدحتملا تايالولا كلذ يف امب ملاعلا يف نادلبلا نم ديدعلا يف اهل ةعباتلا كونبلا كلتمت
لوبق يف ةددرتم كونبلا نوكت فوس .شيشحلا مادختسا ىلع ةيعرشلا ءافضإ متي ال ثيح ةيكيرمألا
تايالولا ىلإ رفسلا رظح لكش يف تافعاضم ثدحت نأ نكمي ثيح  ،عاديإلل ةيدقنلا تاعيبملا
لامعألا ةسرامم نم كونبلا دض ةلمتحم تابوقع وأ نيفظوملاو نييذيفنتلا نم ةيكيرمألا ةدحتملا
حمست ال يتلا ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيئاضقلا تايالولا نم اهريغ وأ ةدحتملا تايالولا يف ةيراجتلا
.بنقلا نوناق

420 ERRL COIN
SOLUTION IS 420 ERRL COIN
.دقنلل يفرصملا لوبقلاو ةيوهلا ءافخإ لكاشمل لحلا ةلمع نوكت فوس 420 ERRL

ةيئانثتسالا ةيرامثتسالا صرفلاو رامثتسالا
بنقلا عيب ذفانم يف اهذيفنت ببسب ةلهذم ةبراضمو ةيرامثتسا ةصرف  ERRL Coinنوكتس 420
.لوصألا نم اهتاكلتممو ةئزجتلاب ةئزجتلا
�
ساسأ ىلع  ،ﻳﻮﻣ�ﺎ ةئزجتلاب بنقلاب ةصاخلا ةئزجتلاب عيبلا ذفانم تاعيبم تاداريإ ليوحت متيس
�
ً
.ةجردملا )تالمعلا( ةصروبلا يف إﻳﺮﻟﻨﺪ�ﺎ ر�ﺎ�  420ةميقب ضورعم رعس ىلإ  ،ةقيقدلاو ةقيقدلا
رعس نوكي نأ بجي  ،ةدحو  420اهرعس غلبي يتلا  ERRLةلمع نم فوشكملا ىلع عيبلا ةيناكمإ مدعل �
ﻧﻈﺮا
ﻧﻈﺮا �
تالمعلا( ةصروبلا يف ضرعلا نم  420 ERRLءارش يف ةيمويلا تاداريإلا فعاضتل �
ﻳﻮﻣ�ﺎ ىلعأ ضرعلا
قيرفلا ءاضعأ نيب اهلوادتو ةكرشلل ماعلا قيوستلا لاجم يف ةربخلا نم �
ﻋﺎﻣﺎ  30نم رثكأ ).ةيبنجألا
 ERRL 420.ةلمعل ةميق قلخ يف دعاسيس

)ERRL COIN (ERRL
يرجيسو  ،ةيندعم ةلمع نويليرت  1يلامجإب صيخرتلا متيس  ERRL 420 ، ERRL.ةلمع ردصن فوس
 ERC-20.عم  Ethereum blockchainةعومجم ىلع هليغشت
عيزوت
نيكراشملا ) (ERRLةيوئملا ةبسنلا
 ICOرايلم 60.0 600
لوصألل نيسسؤم رايلم 1.6 16
جمارب قيرف رايلم 0.2 2
لبقتسملا يف ليوحتلل قيرف  420 ERRLرايلم 38.2 382

ICO
 ERC-20.عم  Blocktonin Ethereumربع  ETHيف  ICOذيفنت متيس
ً
ً
أو� مدخي أو� يتأي نم ساسأ ىلع  ERRLعيب متيسو  blockhain Ethereumىلع ةدحاو ةرم  ICOأدبيس
 ERRL.رايلم  300عيب درجمب
.مايأ  5نوضغ يف وأ  ICOيف ءارشلا دنع روفلا ىلع  ERRLىلع نورمثتسملا لصحيس

ICO PHASE ICO PARTICIPANT FOUNDERS
 700،000 ERRLةدوع  0.35ETو 1 7000000 ERRL

 700،000و رمثتسملا ىلإ  0.35ETدئاز  1ETH 700،000 ERRLيرتشي  ERRL ،رايلم  600لباقم  ICOنوكيس
 ETH.نم ءزج وأ ةارتشملا  ETHلكل نيسسؤملا ىلإ بهذيس ERRL
.لبقتسملا يف ذاوحتسالل نيسسؤملا ةأفاكم

لاومألا مادختسا
 ICO٪صيصختلا دمتعت ICO
ءارشو  ،ةئزجتلاب عيبلل يراجتلا بنقلا ىلإ اهليوحتو ةيراجتلا ةئزجتلاب عيبلا ذفانم ءارش
موسرلاب حامسلاو  ،ةئزجتلاب بنقلل ةئزجتلاب عيبلا ذفانم

60
 25يموكح ردصم نم ينوناقلا شيشحلا نم يلوألا ءارشلا
 15ةيئرملا ريغ فورظلاو ئراوطلا تالاحل

 ERRLريدقت
بنقلا تاعيبم تادئاعل يمويلا ليوحتلا عم )ق( لدابتلا ةلابق  ،هاندأ جذومنلل اقفو  ERRLءارش متيس
 ERRL.ىلإ دقنلا نم ةئزجتلا
نم  ERRLةميق ريدقتل لبقتسملا يف ةاقبتسملا  ERRLو نيسسؤملا  ERRLةأفاكم مادختسا متيس
تاداريإ ليوحت عم  ،بنقلا تاجتنمو يدنهلا بنقلا عيب ذفانم ىلع رمتسملا ذاوحتسالا لالخ
لدابتلا نم  ERRLءارش ىلإ  ،ةدوجوملا تادوجوملاو ةبستكملا لوصألا كلت نم  ،ةيمويلا تاعيبملا
.ةينوناقلا ةئزجتلاب عيبلا ذفانم يف شيشحلا ىلإ ءالمعلا ليوحتل )ةيبنجألا تالمعلا(
نودعاسيس نيذلا نيرمثتسملا بذجي فوس ةيقرولا ةلمعلا يف لقأ رعسب  ERRLنم ريبكلا ددعلا نإ
ىلإ لاومألا ليوحتل ةئزجتلاب بنقلا عيب ذفانم تاليوحت عم بنج ىلإ ابنج راعسألا عافترا يف
ERRL.

ERRL ASSET BACKED
نم نيسسؤملا نم  ERRLل ةلدابتملا  ERRLلوصأ نوكتت
 420 ERRLفوس .ايلاطيإ يف ينوناقلا بنقلاو يدنهلا بنقلا ةعارزل يضارألا نم عبرم مدق نويلم - 10.7
.ايلاطيإ يف ينوناقلا بنقلاو ينوناقلا بنقلا جاتنإو ةعارزل حامسلا ىلع لوصحلل قيبطت نيوك
قبطت فوس  ERRLةلمع  420نأ  ،ةجلاعملا قفارم يف اهمادختسا متيس يتلا يضارألا اضيأ تلمشو -
.تاقفاوملا يقلتب انهر  ،بنقلاو ينوناقلا بنقلا ةعارز ةجلاعمل صيخرتلاو حامسلا ىلع
ةئزجتلا ةئزجتلا  420 ERRLىلإ ةيلحملا رورملا ةكرح عفدل  ،ادنك يف ةددحم ةنيدم يه ةددعتم تاقاطن-
 ، vancouverretailcannabis.com ، torontoretailcannabis.com ،لاثملا ليبس ىلع  ،بنقلا ذفانم
montrealretailcannabis.com.

ريدقتلا  ERRL PRICEةليصفت
مت  ،تقولا كلذ يف بنقلا تافصوتسم عيمج نم رفوكناف يف  2015ماع يف تعمج يتلا تاءاصحإلا نم
�
ً
.ﻳﻮﻣ�ﺎ شيشحلا نم رﻃ�  240عيب
�
ليمع  3600نع لقت يتلا  2015ماع تاءاصحإل وﻓﻘﺎ  ،مويلا يف دحاولا صخشلل ﻏﺮ �اﻣﺎ  27ـب نوناقلا حمسي
.مويلا يف
.ماظتناب بنقلا نومدختسي ادنك ينطاوم نم  35٪نم رثكأ نأ ىلإ ىرخأ ةسارد ريشت
يف دحاولا مارغلل يدنك تارالود  8رعس طسوتم نع  2018 ،ماع فيص نم  ،تيوليد اهترجأ ةسارد ترفسأ
�
يف ادنك يف ﻳﻮﻣ�ﺎ رئاز  3600يف ةوهقلا تازايتما ىلع لوصحلا عئاشلا نمو .ةئزجتلاب عيبلا ذفانم
.ةئزجتلاب يراجتلا بنقلا عيب ذفانمو ةوهقلا تازايتما عم تانراقم ءارجإ متو ةريبكلا ندملا
ً
ﻳﻮﻣ�ﺎ يكيرمأ رالود  = 870،000مارغ لكل تارالود  8لباقم �
�
ﻳﻮﻣ�ﺎ ﺟﺮ �اﻣﺎ  = 108،800مويلاب رﻃ� 240
�
ً
رالود  87000غلبيس  ،دحاولا مويلا يف  3600نم بﺪ� ءالمعلا نم ﺟﺪا ةضفخنم  10٪ةبسن مادختسا نإ
.ةئزجتلا تاعيبم يف مويلا يف يكيرمأ
�
ﻣبﺪﺋ�ﺎ ةيمويلا تاداريإلا تاعيبم ليوحت متيس
.ةددحملا تالكشملا لحل  ERRLىلإ ءالمعلا نم دقنلا نم
نع  ERRLىلإ مويلا يف يكيرمأ رالود  87000ةغلابلا ةيمويلا تاعيبملا ةميق نم اذه لك ليوحت متيسو
.ضرعلا رعسب ةسبتقملا )تالمعلا( لدابتلا رعس نم  ERRLءارش قيرط
فرصلا راعسأ لدابتب ةصاخلا فرصلا راعسأ راعسأ ةدايز ىلإ ةبكرملا ةيمويلا تاعيبملا يدؤتسو
�
عيب ذفنم لك يف  ERRLىلإ ﻧﻘﺪا ءالمعلا ليوحت دنع يمويلا )تالمعلا( لدابتلا رعس يف )(ERRL
.ةئزجتلاب
اهسيسأت وأ ةينوناقلا بنقلا ذفانم نم ديدعلا ىلع لوصحلا متيس  ERRLريدقت عيرستو فعاضتل
عم )ق( فرصلا ةلابق  ERRLءارش عم  ERRL.ىلإ ةعقوتملا ةيمويلا ةيدقنلا تاداريإلا تافعاضم ليوحتل
.ةيموي ةيدقن تاداريإ
�
ﻣﻄﻠ��ﺎ  ERRLمادختساب صاخلا لمعلا جذومن نوكيس
لوبق حمسيسو  ،ىرخألا ةئزجتلا بنق ذفانم لبق نم
.ينوناقلا بنقلا وجتنم اهمدختسي تاونق حتفب ينوناقلا بنقلا عمتجم يف ERRL

لمتحم ريدقت
 50ليوحت مت اذإو  ،ةئزجتلاب عيب ذفنم لكل  ERRLىلإ �
ﻳﻮﻣ�ﺎ يدقنلا ليوحتلل يكريمأ رالود 87000
�
نوضغ يف  ،يكيرمأ رالود  4،350،000ةيمويلا تاداريإلا تاليوحت يلامجإ � ،
ﻳﻮﻣ�ﺎ ةئزجتلاب عيبلل ﻣﻨﻔﺬا
عم  ERRL ،ىلإ اهليوحت مت رالود  130،500،000ىلإ ةيمويلا تاداريإلا تاعيبم يلامجإ لصيس � ،
ﻳﻮﻣﺎ 30
ﻣﺘﺠﺮا  50نم �
�
ﻳﻮﻣﺎ  30غلبت يتلا ةطقنلا هذه ) ).ءارشلا تايلمع( فرصلا نم  ERRLءارش
طقف ةئزجتلاب
يلامجإ اهيدل نوكيس  ،ىندألا تاعيبملا قاطن يف

 50نم  ERRLىلإ ةيمكارتلا تاعيبملا نم �
ﻳﻮﻣﺎ  30عيب ذفنم  50نم  ERRLىلإ ةيمويلا تاعيبملا ليوحت
�
�
ﻣﻨﻔﺬا  50نم  ERRLىلإ ةيمكارتلا تاعيبملا نم �
مت ةمكارتم �
ﻳﻮﻣﺎ  90ليوحت مت ﻣﻨﻔﺬا
ﻳﻮﻣﺎ  120تاعيبم
�
�
ﻣﻨﻔﺬا  50نم  ERRLىلإ اهليوحتو �
ﻳﻮﻣﺎ  360رادم ىلع ةمكارتم تاعيبم ﻣﻨﻔﺬا  50نم  ERRLىلإ اهليوحت
$
 STORE BUSINESSيف 4،350،000 $ 130،500،000 $ 391،500،000 $ 522،000،000 $ 1،566،000،000،000 ERRL
�
وأ ةيوهلا نع فشكلا مدع بابسأل وأ ﻧﻘﺪا نولصي ءالمعلا نأ وه  ERRLـب صاخلا لامعألا جذومن MODEL
ىلإ ةلوحملا ةيدقنلا تالماعملل رجتملا يف كشك ىلإ ليمعلا هيجوت متيو  ،مصخلا وأ نامتئالا ةقاطب
ةيدقنلا غلابملا نأ اذه لمعلا جذومن حضوي .ليمعلل بنقلا رايتخا ىلإ  ERRLليوحت متي مث ERRL ،
. ERRL A CENABIS USEABLEنومضم كونبلا لبق نم لوبقلا  ERRL ،ىلإ ليوحتلل تناك ةملتسملا
نيذلا نيرمثتسملا بذجتسو بنقلا ةلمع نوكتس ىرخألا USLABLE UNLIKE CUNABIS COINS ERRL
شيشحلا ةراجت ىلع  ERRLنميهت فوس .شيشحلا ىلع ةيعرشلا ءافضإ يف ةكراشملل نوعلطتي
يف ةراتخملا ةلمعلا  ERRLحبصتس .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةسفانملا ىلع لمعتو ادنك يف ةئزجتلاب
لاجم يف �
ﻋﺎﻣﺎ  35نع ديزت ةربخ . TEAM John Specogna ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ب  worldwideنقلا تالماعم
عبرألا تاونسلا يفو نداعملا نع بيقنتلا ىلع زكرت يتلا ةجردملا تاكرشلا  ،ةصروبلا يف قيوستلا
عقوم رشن  2016ربمفون  /يناثلا نيرشت . 14ئشانلا ينوناقلا بنقلا عاطق يف ةريخألا
ةيدنكلا ةينوناقلا تاكرشلا ديدحتب ماق ثيح  ،تنرتنإلا ىلع www.topmarijuanaindustrystocks.com
ثيح  ،تقولا كلذ يف  T-ACBو  T-WEED ،عم  ،تقولا كلذ يف اهنع ثحبلا دعب ةصروبلا يف ةجردملا
شيشحلا يرمعتسم نم نييالملا ىلإ لوصولا  -يكيرمأ رالود  19ىلإ  7 $نم ةمخض بساكم تققح
يمقرلا رصعلا رصع يف ةقرولل يقيوستلا ريبخلا كلذ لبق مهيلإ لوصولا متي مل نيذلا نيعئاجلا
نكلو نآلا اهميظنت متي يتلا مهسألا قوس تاينقت قيبطت مهنكمي نيذلا مهسألا قوس ريبخو
لماك سدكم  blockchainروطم . MAINAK BANERJEE ،يزمر قوس  /ةمظنملا ريغ ةلمعلا يف اهقيبطت نكمي
دنتست( ناكسلاو  ،عورشلا  ،ةأمكلا لثم فلتخم لمع راطإ مادختساب ةبالص يف ةيكذ براقع زمرو
اهؤاشنإ مت يتلاو  Ether20 ،نم  ERC20رايعم عم ةقفاوتملا ةزيمملا زومرلا نم ديدعلا ءاشنإ مت ).نابعثلا
�
يف ةربخ .نابعثلا مادختساب  blockchainءاشنإ يف ةربخ .يكذ دقع ىلإ اﺳتﻨﺎدا  DAAPSمادختساب
نكمي يلاتلابو  IPFSيف ةنزخم ةروص ىلإ ةراشإ نيزختب مق( روصلا طاقتلا  /ةفاضإ عم لماعتلا
 apcha blockchainجمدو عم لمعلا يف ةربخلا يوذ نم  blockchain ETH).يف ةجيتنلا كلت ةئزجت نيزخت
تاقيبطتلاو تنرتنإلا ةكبش عم  coinpayments.net ، blocktrail ، blockcypher ، blockchain.infoلثم
دوقعلا رابتخا  CSV.تافلم نم ) (Airdropزيمملا زمرلا عيزوت ةيلمع ةتمتأ ءاشنإ يف ةراهم .ةلاقنلا
نم رثكأ  ،نب يد اكول  bugfree.دقعلا ردصم زمر نامضل  ropsten testnetوأ  etherium ، testrpcيف ةيكذلا
ةكرش ةرادإ  ،ةئزجتلاب عيبلا ةرادإ  ،اينابلأ  ،نوريماكلا  ،ايلاطيإ يف ةصاخلا تاكرشلا ةرادإ �
ﻋﺎﻣﺎ 30
يف �
ﻋﺎﻣﺎ  30نم رثكأ  ،كيب نوج .اينابلأ لثمم  ،ةئيبلا ةرازو  ،ةماعلا ةسسؤملا ةرادإ  ،تاباغلاو نيدعتلا
ةراجتلا ةكرش ءالمع ناك  2012 ،ماع ذنم .تاقاطنلا ءامسأ قيوستو  ،ماع لكشب ةجردملا تاكرشلا قيوست
عيبلا ةرادإ لاجم يف ةربخلا تاونس  35+زملوه نيارب .راجتلا مجحو مخضلا قوسلا رعس بنقلا ةماعلا
لامعأ لجر  ،جنيلريتس نودروج .ةيهيفرتلا بنقلا ةيعاد  ،ةيبطلا ضارغألل بنقلا ةيعاد  ،ةئزجتلاب
تانالعإ قيوستو  ،ةيضاملا رشعلا تاونسلا ىدم ىلع  ،قيوستلاو ةئزجتلا تاعيبم يف ريبخ يدنك
ّ
اﻟﺠﻮال تاقيبطت ايجولونكت ةعانص نم ةعساو ةعومجمل تانالعإلا تاقيبطتل  IOSو Android
ريبخو ،
ونيرام .ةقطنم رفوكناف يف ةرشابملا ثادحألل ماعلا عيذملاو ثدحتملاو  ،ةيفلألا قوس فادهتسا يف
 ،تنرتنإلا ةكبش ىلع ةربخلا نم ةنس  ، 15+ةكرشلل ماعلا قيوستلا نم ةنس  30نم رثكأ  ،انجوكيبس
بزحلا حنام  ،ادنك ءارزو سيئرل حشرتلاب ودورت نيتساج لبارنوألا دهعت نأ ذنم رييرول يدان وضع
ءالمع لمع  2008 ،ماع ذنم .داليملا لبق ينطولا بزحلل ينطولا بزحلل عربتم وهو  ،يدنكلا يلاربيللا
�
ﺷﻬ��ﺎ  ،ماع لك مجحلا ثيح نم راجتلا رابك عم  ،ادنك يف ةيندعملا تافاشتكالا ربكأ يف ةماعلا ةكرشلا
،
عم  ،ةئيبلا ةيامح لاجم يف �
�
.ﻳﻮﻣ�ﺎ
ﻋﺎﻣﺎ  25ةربخ ىفطصم دمحم يمظن باهيإ يراشتسالا سلجملا
 ISOو : HACCPسيردتلاةدحتملا تايالولا  MPيف تاسارد مولبد ءايحألا ملعو ءايميك .سويرولاكب
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