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اريدقت 2021 طسوألا قرشلا ":9" ةمق لالخ م1ركتلاب ىظحت "س&فورب"
ً

 HIJدوMا 

N: قرلا لوحتلاOP ءالمعلا ةمدخو  

 

 
 ىوتـــــــــــــسم GHع تاراـقعلا ةرادإ لاـجم ?< ةـلماـ:تملاو ةدـئارلا تـا4رـــــــــــــشلا ىدـحإ ،"س,فورب" تدــــــــــــــصح – 2021 وياـم 31 ،&%ظوبأ

 يذلا 2021 طــــسوألا قرــــشلا "?f" ةمق زئاوج عcزوت لفح لالخ )CX Creator( ءالمعلا براجتل را:تبا لــــضفأ ةزئاج ،ةقطنملا

ارخؤم يrد ?< ميقأ
ً

اــم|ركت ةزئاــyzا يxأــتو .
ً

 براــجت راــ:تباو ،ءالمعلل ةــيلاــمجإلا ةــ�رجتلاــب ءاــقترالل ةــكرـــــــــــــشلا اــ~لذــبت ��لا دو~z{ل 

 .ايجولونكتلا GHع ةمئاقلا لاصتالا تاونق ةفا4 ��ع ءالمعلا ةلحر تاطحم فلتخم ?< ةلما:تمو ةقسانتم

 

 ةبــــــــس�لاب ةيــــــــساــــــــسأ ة��كر ��قرلا لوحتلا دــــــــسجي" :"س,فورب" ةكرــــــــشل يذيفنتلا س,ئرلا ،راجنإ يr شxإ لاق ،ةبــــــــسانملا هذ��و

امئاد انـــصرح دقو .انتايلمع قالطإ ذنم ءالمعلل ةد|رف براجت ميدقت GHع انتردق ز|زعx ?< يروحم رودب م�اـــس املاطلو انتكرـــشل
ً

 

ايعـــس تاراقعلا لاجم ?< تارا:تبالاو تاينقتلا ثدحأ ���ـــ�GH xع
ً

 ?< حوـــضوب م�اـــس يذلا رمألا ،انلامعأ ةءافكو ةنورم ز|زعتل 

 ."ةكرشلا ا~ضوخت ��لا ةلصاوتملا حاجنلاو ومنلا ة��سم

 

 ��قرلا لوحتلل ةركتبملا انتطخ تم�اــس" :"س,فورب" ?< ءالمعلا ة�رجتو ةنمقرلل يذيفنتلا ريدملا ،ميكح لا�¡ تلاق ،ا��~ج نم

 م�¥اـجاـيتحا ةـيبلت اـنل حي£يل ،ءالمعلا عم لــــــــــــــصاوتلا زكرم اـ�رفوي ��لا ةـ�رجتلاـب ءاـقترالل ةـثيدـح ةــــــــــــــصنم ر|وطت نم اـن�يكمت ?<

اداـن£ـــــــــــــسا ةـعونتملا
ً

 اـ�§ف اـمب ،لاـــــــــــــصتالا تاونق ةـفـا4 ��ع ةـلماـ:تمو ةـقـــــــــــــساـنتم ةـ�رجت ميدـقت H¦إ ةـفاـــــــــــــضإ ،م�¥اـبلطتمو م��راـجتل 

 ."‘باسxاو قيبطتو ي¬و�»كلإلا دي��لاو تن�»نإلا ��ع ةثدا©¨او ةيتوصلا

 

اـــضيأ ةـــصنملا تم�اـــس" :ميكح تفاـــضأو
ً

 ن�ب ةلما:ملا ��ع ن�فظوملل ةي°تكملا ة�رجتلا ن�ـــسحتو ةيجاتنإلا ز|زعx نم ان�يكمت ?< 

 ."ةيساسألا انتمظنأ

 

 لوـــــــصو لي~ـــــــسx ��ع تابلطلا ةyzاعمل رـــــــصقأ ةدم لالخ ةـــــــسلـــــــس براجتب "س,فورب" ءالمع يظح ،ةمدقتملا ةـــــــصنملا لـــــــضف�و

 عيــــــــــضاوم فلتخم سايقو ر|راقتلا دادعإ تايلمع زاجنإل ةطيــــــــــس´ ةيلآ ةــــــــــصنملا ترفو امك ،تالzــــــــــ�لاو تامولعملا H¦إ ءالكولا

الومش �·كأ ة|ؤر "س,فورب" ةكرشل حي£تل ةدحاو ةرقنب مييقتلا
ً

 .ةيلامجإلا ءالمعلا ة�رجتب ءاقترالا ?¦اتلا�و ،

 



 
 

 
 فد�� را:تبالاو ايجولونكتلا تاردق ���ــــ�x ?< تعرــــشو ��قرلا لوحتلا ةلحر "س,فورب" تل��ــــسا ،ن�ماع لبق ا~ــــس,ــــسأت ذنمو

 .يراقعلا عاطقلا ىوتسم GHع يrاجيإ رثأ ثادح«و ةميقلا نم د|زملا ةفاض«و ءالمعلا ةمدخ نم ةيئانºتسا تا|وتسم ��فوت

 -67تنا-

 

 "س-فورب" نع ةذبن

 ةمدQRا ميدقتب مLMلتو ،قوسلا HI ةقيمع ةينف ةBCخو ةعساو ةفرعمب ،تاراقعلل رادلا نم ةكولمملا ةلما9تملا ة7راقعلا ةكرشلا ،"س+فورب" عتمتت

 ة7راجتلاو ةينكسلا تاراقعلا تاعاطق HI اdرسأب ةقطنملاو تارامإلا ةلود HI ةلما9تم لولح ميدقت [\ع لمعZ صصختم ق7رف BCع ةيئانTتسالا

الملا داحتاب ةصاQRا ةرادإلاو تاراشjسالا تامدخو ،ة7راقعلا تاراشjسالاو ةرادإلا نoب لولQnا هذd عونjتو .ةئزجتلاو
ّ

 ،ةئزجتلا تاراقع ةرادvو ،ك

 تاراشjسالاو مييقتلا تامدخو ،ءانبلا تاراشjساو ،ة7راجتلاو ةينكسلا تاراقعلل oCجأتلاو عيبلا تامدخو ،ةيyzفLCلا قفارملاو يداونلا ةرادإ تامدخو

الولح "س+فورب" دمتع�و  .ة7راجتلا تازايتمالا حنمو
ً

 ةدحاو ل� HI اdريدت ��لا تاراقعلا [�إ ةقيقح ةميق ةفاضإل تاينقتلا ثدحأ مدختس�و ةركتبم 

 .راقعلا رمع لحارم نم

 

ايلاح "س+فورب" ريدتو
ً

الملا داحتا ةرادإل ةع�ات ةدحو 28,000 نم �Cكأو ،تاراقعلا ةرادإ اdالوتت ةدحو 25,000 نم �Cكأ 
ّ

 ةقطنملاو تارامإلا ةلود HI ك

امومع
ً

اراقع 23 نمض ع�رم LCم فلأ 650 نع ا�zحاسم د7زت ة7راجت تاراقعو ،
ً

اقومرم 
ً

 تاراقع ةظفحم ةرادإ مويلا ةكرشلا [�وتت ،كلذ [\ع ةوالعو .

 .ة7راجت ةمالع 1400 نم �Cكأ مضت ةئزجتلا تاعمجم نم ة�جو 26و قّوس� زكارم BC 4ع ع�رم LCم فلأ 600 نع د7زت ةيلامجإ oCجأت ةحاسمب ةئزجت

 

 :ةيلاتلا ة��Qاب لاصتالا [�ري ،راسفتسالل

 كا7رملا ديلو ديسلا

 : o.elmeriague@provis.aeي وLCكلإلا ديBCلا

 9436 600 55 971+  :فتا�لا

  

 

 


