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عز︊ي منسوب أراسكو

 وأنت تتصّفح نيب ِطيات هذه اجمللة ستختلط املشاعر لديك، ستحضك تارة وسيعود بك

 احلنني إىل املايض امجليل تارًة أرخى، ذكريات اطلفولة ، مغامرات الشباب وغريها

 من مرا احلياة واألهم من ذلك أنك  ستتّخسف ىلع أراسكو كيف اكنت يف كل

 من تلك املرا ، وإىل هؤالء الذوئ هشدوا  كل املرا أو بعضها ل

٣٥ عاما املاضية وهم من ڇلوا يف أراسكو أو ال زالوا نقول هلم أنمت من صنع أراسكو

إدارة االصتال املؤس



أعـــــــــــ
نــــــــ

ـــــــــرف

ــــــــــونيــعرفـــــ

ـــــمــــهطعـــــــــ

 ــــــــاس

 اركلژ خيّلي الشخس أنعم وإر خيّلي ازلرع أفضل



أغراض أميميت

أغراض الب القدمية

أغراض أميميت

أغراض الب القدمية
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 و��س ٥٠ كيلو من وايف وحده اكيف
اكنـت خـالـيت  اخلمســني ماتــفوتــهـا 



 اكنت عرص��نا ماحتىل إال بها�لعبة  
طاق طاق طاقية ... رن رن يا جرس 
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حبوايل

 دبأت اخلدمات اللوجستية
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 احلقائق تتجىل بقيادة
TOYOTAتــو�ــوتـــا



دخرت / دكتور

مصنديقة/ الشخص الذي ال فادئة منه

مكعبات/ أعالف اكملة

داعوس / الرطيق اضليق



 لعبة ا�كريم / اكنت خاليت قماشة اخلمسني ماتفوتها 

ك ختمت النشيد الوطين طبن ططن ؟ 

 من زمان وحنا نقدم ألبنائنا الغذاء اآلمن
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صغار وحنن  باألمن  يشخسوننا   اكنوا 

كبار وحنن  باألمن  يشخسنا  وأراسكو 



مسلسل رقية وسبيكة 

وش أ دجاج؟
طبعًا دجاج إنتاج

By



   السالح الفّتاك لألهمات   السالح الفّتاك لألهمات

نؤّمن لك السالح محلاية حمصولك من اآلفات ااتفلكة



بعد العرص يوم امجلعة
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ذاك الوقت أبونا ياخذنا نعّلف 



ماجد اهللا

 صاحل النعيمة 
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إدياك ساهر األغذية

مايف ساهر

 هم دورهم سالمة الرطقات وحنا دورنا نتحقق من سالمة املنتجات

  مرور اياض يف المثنينات 



جيل الربوستد

جيل تشكني ناجت

جيل الشاورما

جيل تشكني ناجت



تحس︊ أل األعالف

 دبأت  ١٩٨٣
خدمات  برشكة 

 زراعية  

ازلراعية  املدت  قطاع  للتنوع يف 

االستحواذ ىلع رشكة اإلر ١٩٩٥١٩٩٧

 اكن الرتكزي األويل بالاكمل ىلع توفري

والنقل احلبوب  ختزوئ  خدمات 

إنشاء أول صمنع ألراسكو يف احسج

األعالف  ١٩٨٧ صناعة  دخول 

زيادة سعة إنتاج صمنع
احسج إىل 

١٩٩٨
٩٠!"#

١٩٩٤

٥٤#"!٣٠!"# إىل

     إرتفاع سعة التخزوئ من

أراسكو قصة 



أراسكو

٢٠١٩

يف اەئسع جنح    رسعة 

متعددة جماالت   يف  مشاريع  تنفيذ 
١٩٩٩ إىل ٢٠٠٤

مت االنتقال إىل امل اجلدید  ٢٠١٥

 توسعة األعالف

 ميناء الدمام

صمنع أراسكو للذرةإنشاء إنتاج

 إعادة اكووئ اخلدمات اللوجستية كرشكة مستقلة

 واكووئ  رشاكة مع ڃي واكرجيل ومرييو

٢٠١٢٢٠١٤ إىل ٢٠١٤
  متتلك آراسكو أول سفينة بالرشاكة

 مع ڃي ، ڄ متلك مخس سفن

والتزال رشكة أراسكو مسمترة يف ا﮻ل ىلع حتقيق األمن الغذايئ يف اٻ وإصيال الغذاء ىلع كل مادئة
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االسئلة
أفقيا

عموديا:

١-ممثلة عربية اسمها االصلي

فاطمة الزهراءحسني أحمد

٢- عرق في العنق- من االطعمة

الغنية بالبروتينات

٣-هز وحرك  - يروتا مبعثرة

الغنية بالبروتينات

٤-من الفواكة  - أبيض- مطر

شديد

٥-أفعال  - في البديع : تشابة

الكلمتني في اللفظ

٦-أخطأ وأخفق  -اسأل (م): ثلثا

سوف

٧-يقمن مبعثرة - سباحة احلرب

٨-متشابهان- جتدها في مللوم

٩-لقب مطرب جزائري

١- اسم علم مذكر

٢- حرف - عودة وإياب

الغنية بالبروتينات

٣-بئر مباركة في مكة

٤-نضج الثمر

٥-مدينة فرنسية -متشابهان

٦-جيش عظيم-جيش كثير

مجتمع

٧-جتدها فيما حتتاج- عظيم وضخم

٨-اسم يطلق على القسم اجلنوبي من

جبال لبنان الشرقية-جبل الشيخ

٩-انت باإلجنليزي- مدينة أملانية مبقاطعة

بلقاريا على نهر الدانوب 

١٠-عائلة رئيس افريقي جنوبي سابق تولى

الرئاسة ١٩٩٤ و١٩٩٩

حاصل على جائزة نوبل للسالم عام ١٩٩٣

١٠-أنزل الستار - طائر صغير

 حسن الصوت 
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بلد عربي ذكر في القرآن  وينسبالتعريف :

الى مصرامي  احـد ابـناء نـوح عليـه السـالم

ومصدر اسمه باألجنبية األقباط

 كلما إزدادت ثقافة املرء ازداد بؤسه

 سأل املمكن املستحيل : أين تقيم في أحالم

 العاجز- إن بيـتا يـخلو من كتـاب هو بـيت

بال روح

هل تعلم أن شهر أغسطس تكون فيه أعلى  نسبة مواليد

هل تعلم أن الطعام إذا لم يختلط باللعاب ال ميكنك تذوقه

هل تعلم أن عدد اسنان الدب هو ٤٢ سن حادة وقاطعة

هل تعلم أن عني طائر النعام أكبر من مخه

هل تعلم أن الليمون يحتوي على نسبة سكر أكثر من الفراولة

هل تعلم أن ٨٪ من البشر لديهم ضلع إضافي

أن ٨٥٪ من احلياة النباتية موجودة في احمليطات
إسم رالف لورين احلقيقي هو رالف ليفشيتز. وهي ماركة شهيرة

الكلمات :

مصر

عندما توقف إبحار العّبارات بني جزر اسكوتلندا اضطر التالميذ

للذهاب إلى مدارسهم بالطائرة  في رحلة تستغرق  ٩٦ ثانية فقط

سجلت أطول فترة طيران لدجاجة ١٣ ثانية

 مالحظة : شطب الكلمات في كل االجتاهات  وأبدأ

 بالكلمات  األطوال ثم األقصر
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حتى القرن التاسع ظل الشاي يستعمل كعملة نقدية في سيبيريا
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