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٢٠٢١ ةيليغشتلا ةطخلا



The Office ةرادإلا يبرعلا ىوتحملا ءارثإ ربع تامولعملا نمأ لاجم  يف ةفاقثلا و يعولا ىوتسم عفر يجيتارتسالا فدهلا

يليغشتلا فدهلا يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ربع ةيوعوت  تاروشنم رشن

ءادألا رشؤم ذيفنتلا نمز تابلطتم لوؤسملا ءارجإلا طاشنلا

13 :كيفارجوفنإلا ددع

11:ىندأ دح

15 :ىلعأ دح

٢٠٢١ لوألا عبرلا

 ةطخلا دادعإ )جيرا( طاشنلا لوؤسم

 ةيوعوت تامولعم

فيلأتلا قيرف فرشم ىوتحملا فيلأت

قيقدتلا قيرف فرشم ىوتحملا قيقدت

 +ميمصت جمارب
ةينيزخت ةحاسم ميمصتلا قيرف فرشم ميمصتلا

ةرادإلا  رشنلاو دامتعالا

5 :تاهويديفلا ددع

4:ىندأ دح

5 :ىلعأ دح

٢٠٢١ لوألا عبرلا

)ةرينم( طاشنلا لوؤسم ةيسيئرلا رواحملاو ةركفلا ريضحت

ليجستللويدتساةيوعوت ريصق تاهويديف
جاتنوملا لمعم ميمصتلا قيرف فرشم جاتنوملاو ريوصتلا

ةرادإلا رشنلاو دامتعالا



The Office ةرادإلا يبرعلا ىوتحملا ءارثإ ربع تامولعملا نمأ لاجم  يف ةفاقثلا و يعولا ىوتسم عفر يجيتارتسالا فدهلا

يليغشتلا فدهلا يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ربع ةيوعوت تاروشنم رشن

ءادألا رشؤم ذيفنتلا نمز تابلطتم لوؤسملا ءارجإلا طاشنلا

5 :تاقلحلا ددع

4:ىندأ دح

6 :ىلعأ دح

 يناثلاو لوألا عبرلا
٢٠٢١

)مارم( طاشنلا لوؤسم
فويضلاو عوضوملا رايتخا

 عرد تساكدوب
يناثلا مسوملا

ديعاوملا ةلودج

ليجستللويدتسا
جاتنوملا لمعم

 كيرشلاو )مارم( طاشنلا لوؤسم
يمالعإلا

 ليجستلاو ذيفنتلا

جاتنوملا

ةرادإلا رشنلاو دامتعالا

15 :تاجرخملا ددع

10:ىندأ دح

27 :ىلعأ دح

٢٠٢١ يناثلا عبرلا

ةرادإلا ةركفلاو ةطخلا دادعإ

 تايلاعف
ةيناضمرلا ةيامح

يناربيسلا نمألا تاعمتجم يرشم ىوتحملا دادعا

ميمصتلا قيرف فرشم جارخالاو ميمصتلا

ةرادإلا  رشنلاو دامتعالا



The Office ةرادإلا  ىوتحملا ءارثإ ربع تامولعملا نمأ لاجم  يف ةفاقثلا و يعولا ىوتسم عفر
يبرعلا يجيتارتسالا فدهلا

يونس عبر ذيفنتلا نمز يليغشتلا فدهلا  ةيديلقتلا مالعإلا لئاسو ربع يوعوت ىوتحم رشن

ءادألا رشؤم ةفلكتلا تابلطتم لوؤسملا ءارجإلا طاشنلا

3  :لاقم

1 :ىندأ دح

6 :ىلعأ دح

تاعمتجملا يفرشم + راربا ةباتكلل ةصرفلا ةحاتا نع نالعإلا

لاقم
قيقدتلا قيرف فرشم ىوتحملا قيقدت

هرون ةديرجلل لاقملا لاسرا

يعامتجالا  لصاوتلا تاكبش لوؤسم  رشنلا

13 :كيفارجوفنإلا ددع

11:ىندأ دح

15 :ىلعأ دح

فيلأتلا قيرف فرشم ىوتحملا فيلأت

يوعوت كيفارجوفنا
قيقدتلا قيرف فرشم ىوتحملا قيقدت

+ميمصت جمارب
ةينيزخت ةحاسم ميمصتلا قيرف فرشم ميمصتلا

يعامتجالا  لصاوتلا تاكبش لوؤسم  رشنلا



The Office ةرادإلا
ىوتحملا ءارثإ ربع تامولعملا نمأ لاجم  يف ةفاقثلا و يعولا ىوتسم عفر•

يبرعلا
 مهتمهاسم ةدايزو تامولعملانمأ لاجم يف نيعوطتملا رود نيكمتو ليعفت•

يجيتارتسالا فدهلا

يونس عبر ذيفنتلا نمز ةينطولا تابسانملاو ةيملاعلا مايألا يف ةلاعفلا ةكراشملا يليغشتلا فدهلا

ءادألا رشؤم ةفلكتلا تابلطتم لوؤسملا ءارجإلا طاشنلا

7  :تابسانملا ددع

4 :ىندأ دح

5 :ىلعأ دح

ةرادالا  دادعاو ينهذلا فصعلا ةسلج
ةطخلا

 ةكراشملا ةطخ
 ةيملاعلا مايألا يف
ةينطولا تابسانملاو

ةرادالا  راودألا عيزوت

طاشنلا لوؤسم ذيفنتلا

يعامتجالا  لصاوتلا تاكبش لوؤسم  رشنلا



The Office ةرادإلا يجيتارتسالا فدهلا مهتمهاسم ةدايزو تامولعملانمأ لاجم يف نيعوطتملا رود نيكمتو ليعفت

يونس عبر ذيفنتلا نمز ةيامح يف ءالولاو ىضرلا عفر يليغشتلا فدهلا

ءادألا رشؤم ةفلكتلا تابلطتم لوؤسملا ءارجإلا طاشنلا

 :ةصنملا مادختسا ليعفت

٪١٠٠

 ٪٩٠ :ىضر ةبسن
 يناهتلا بلاوق مادختسا

وضع٢٠٠ :اهرشنو ةصاخلا

ةرادإلا

: جمانربلا دونب دادعإ
 ةصاخلا يناهتلا ميماصت ليعفت•
 ةيعوطتلا تاعاسلا قيثوت•
ىضرلا سايق نايبتسا ءاشنإ•  ءالولاو ىضرلا سايق

ذيفنتلا ةعباتمةيامح يف

ءادألا سايقو مييقتلا
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