
 
 
 

اريدقت
ً

  ةمادتسالا ز@زعتل تاينقتلا ثدحأ 12345 0/ع ا,صر*( 

 

 زئاوج" نمض "ةDراقعلا ايجولونكتلا ةئف نع ةمادتسالا" ةزئاجب زوفت "س&فورب"

 "2021 ةيكذلا ةيLبملا تاءاضفلا

 
 ةئف نع ةمادتسالا ةزئاج ،تاراقعلا ةرادإ لاجم TU ةدئارلا تاQرشلا ىدحإ ،"سKفورب" تدصح :2021 0/مت,س 12 ،&%ظوبأ

ارخؤم يoد ةرامإ ھتفاضتسا يذلا "2021 ةديشملا ةيكذلا ةئKبلا زئاوج" عcزوت لفح لالخ ة@راقعلا تاينقتلا
ً

اريدقت كلذو ،
ً

 

)t,دوuتسالا اvةيئان TU 12345 سوملم ضافخنا قيقحتل تاينقتلا ثدحأ TU بتو ةقاطلا كال��سا�� تاسرامملا نم ةلسلس 

 ةيام*( ةلاعفلا ةمادتسالا تايجيتا�5سا قيبطتو ،اuريدت ��لا تاعّم�tاو ا,لامعأ ةمادتسا ز@زعتل ةئKبلل ةقيدصلا ةيملاعلا

  .ةئKبلا

 

 زئاوج’ نم ةقومرملا ةزئاt(ا هذ�� انزوفب رخفن"  :"س@فورب" ةكرشل يذيفنتلا س@ئرلا ،راجنإ .ي6 .ش3إ لاق ،قايسلا اذTU uو

اريدقت ي1أت ��لاو ‘ةديشملا ةيكذلا ةئKبلا
ً

 ا��اعارمو انتاعّمجمو انلامعأ ةمادتسا ز@زعتل تاينقتلا ثدحأ ��بت 0/ع انصر*( 

 ةمادتسالاب ةقلعتملا ان�يجيتا�5سا ميمصت 0/ع انصرح دقف .اندوعوب ءافولا انل تحاتأ ��لا ةلصاوتملا اندو,t( ةرمثكو ،ةئKبلل

 ةينقت تارا�تبا ةدع حرطب انمق امك ،انلمع ماسقأ عيمج TU ا,ليعفتو ةدحتملا ممألل ةمادتسملا ةيمنتلا فادuأ عم م�2tي امب

اباجيإ 45ثأتلاو ةينو ركلا انتمصب صيلقتل ةمادتسمو
ً

امومع عمت�tاو انلمع قرفو انتاعّمجمو ةئKبلا 0/ع 
ً

". 

 

 ،ةماعلا قفارملا تامدخو ةقاطلا كال��سا TU ةظو*¥م تاروفو "سKفورب" تققح ،2021 ماعلا نم 0¤وألا ةتسلا ر,شألا لالخو

اعمجم TU 12 مuرد ن4يالم 3,4 ا��ميق تغلب
ً

اينكس 
ً

 غلابلاو ة�5فلا كلتل فد��سملا تاروفولا مt¬ كلذب ةزواجتم ،ا��رادإ تحت 

 نويلم 17 نم µ5كأ 0/ع ظاف*(او نط فالآ 7 نع د@زي امب ةينو ركلا تاثاعبنالا صيلقت TU ةكرشلا ت*°نو .مuرد نويلم 1,85

 ة�5فلاب ةنراقم %14 ا��بس¹ ةدا@زب ،ةقاطلاو ةد5¸ملا هايملا كال��سا ةءافك ن4سحت تاردابم نم معدب ةقاطلا نم U·اس طاووليك

اضيأ ةكرشلا فد��و .�¼«املا ماعلا نم ا,سفن
ً

 ماع ةيا�½ لولحب %3و 2 ن4ب حوا�5ت ةبس�ب ة@ونسلا ةقاطلا تاروفو ةدا@ز 0¤إ 

2022. 

 

اضيأ "سKفورب" تناQو
ً

 :ÁUو "2021 ةيكذلا ةي�بملا تاءاضفلا زئاوج" TU ىرخأ تائف ثالث نمض زوفلل ن4يئا�¿لا ن4*¾رملا نم 

 ."تاراقعلا عاطق TU ماعلا ةيص3¾"و ،"ءالمعلا داعسإ ةزئاج"و ،"ماعلل تاراقعلا ةرادإل ةكرش لضفأ"

 

 ثدحأ رفوتو تاراقعلا ةرادإ لاجم TU ةدئار ةكرش حبصتل 2019 ماع TU "سKفورب" ةكرش تقلطأ دق "ة@راقعلا رادلا" تناQو

 ةئزجتلا تايلمع ةرادإ ةيلوؤسم "سKفورب" تلوت ،يراt(ا ماعلا نم رياني ر,ش TUو .ةركتبملا ءالمعلا براجتو تاينقتلاو لول*(ا



 
 
 

ارخؤم ا�Éلع ذاوحتسالا مت ��لا "تاراقعلا ةرادإل و�ي�سأ" ةكرش تايلمع بناج 0¤إ "ة@راقعلا رادلا" ةكرشل ةعÇاتلا
ً

 ،اذ��و .

 دّوزم 5¸كأ كلذب حبصتل ،ة@راجتلا تازايتمالاو مييقتلاو تاراش�سالاو ةئزجتلا تايلمع لمشKل ا��امدخ قاطن ةكرشلا تعسو

 .طسوألا قرشلا ىوتسم 0/ع تاراقعلا ةرادإ TU ةلما�تملا تامد3¥ل

 

ايلاح "سKفورب" ريدتو
ً

الملا داحتا ةرادإل ةعÇات ةدحو 28,000 نم µ5كأو ،تاراقعلا ةرادإ اuالوتت ةدحو 25،000 نم µ5كأ 
ّ

 TU ك

امومع ةقطنملاو تارامإلا ةلود
ً

اراقع 23 نمض عoرم �5م نويلم نع ا��حاسم د@زت ة@راجت تاراقعو ،
ً

اقومرم 
ً

 ،كلذ 0/ع ةوالعو .

 26و قّوس1 زكارم 4 5¸ع عoرم �5م فلأ 600 نع د@زت ةيلامجإ 45جأت ةحاسمب ةئزجت تاراقع ةظفحم ةرادإ مويلا ةكرشلا 0¤وتت

 .ة@راجت ةمالع 1400 نم µ5كأ مضت ةئزجتلا تاعمجم نم ة,جو

 -OPتنا-

 

 

 "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 نويلم 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 ةAB@اب لاصتالا :9ري ،راسفتسالل

 كا7رملا ديلو ديسلا

 : o.elmeriague@provis.aeي�وLCكلإلا ديBCلا

 9436 600 55 971+  :فتا�لا


