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 ھخ3رات ةنسلا تايصوتلا زربأ
 مقر

 رض89ا

 و جماDEلا ريدمو نام$وشلا دمحم .أ فل>ملا رامث(سالا ريدمو ةيعم/.ا راش(سم ض$وفت -

  ديعاوملا تاقاب REعسQ دامتعال مامMاب ناملس أ ةدايعلا فرشمو عGراشملا

 تاc/dل ةدايعلا ديعاوم ق$وس(ل حنملا ةميق نم  %15 زواجتي ال عوطقم غلبم دامتعا -

  ةحناملا

  ديد/.ا ةدايعلا رقم ghع ةقفاوملا -
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الوا
ً

 : oسرامملا بتاور ملس دمتعRلا نrsيRوملا قفو لما>لا ماودلا ماظنب نvw هاندا :  

 لا$ر 5500 ى{دا دح بتارب }zف ةئف •

  لا$ر 6000 ى{دا دح بتارب ي�اصخا ةئف •

  لا$ر6500 ى{دا دح بتارب لوا ي�اصخا ةئف •

  : هاندا vwوملا قفو ي�ز/.ا ماودلا ماظنب نRيrsلا نRسرامملا بتاور ملس دمتعo : ِايناث

 لا$ر 2750 ى{دا دح بتارب }zف ةئف •

  لا$ر 3000 ى{دا دح بتارب ي�اصخا ةئف •

  لا$ر 3250 ى{دا دح بتارب لوا ي�اصخا ةئف •

اثلاث
ً

 ي�ز/.ا ماودلا ماظنو لما>لا ماودلا ماظنب نRيrsلا نRسرامملل ةيساسألا تالدبلا بسحت : 

   : هاندا vwوملا بسح

  }��اسألا بتارلا نم %25 نكسلا لدب •

  }��اسألا بتارلا نم %10 تالصاوملا لدب •

اع�ار
ً

 : oسرامملا بتاور ملس دمتعRلا نrsيRةجرد رشع سمخ ن  

اسماخ
ً

 : oسرامملا بتاور ملس دمتعRلا نrsيRع نgh ةجرد ل� �� %7 ةدا$ز ساسأ  

 

 ةرادإ بتاور ملسل ةدايعلل نR$رادالا نRفظوملا بتاور ملس مامضنا ghع ةقفاوملا -

 .هدامتعا دع� رامث(سالا
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 عالطالا و ،ضا$رلا ةقطنم �� ةيrsلا نوؤشلا ةرا$زب عGراشملا و جماDEلا ريدم ض$وفت -

 ةدايعلل ةيئا¢¡لا صيخا�Eلا رادصا ليصافت ةفا� ghع
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 ةيضا�Eفالا انتايح ةدايعل }¤يظنتلا ل>يdلا دامتعا -

  ةيضا�Eفالا انتايح ةدايعل ماع ريدم مامMاب ملاس ناملس دامتعا -
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  ل/¦لا لثمم ةدايعلا ريدم دامتعاو يراجتلا �§رفلا ل/¦لا رادصا دامتعا -

 ةيموكs.ا صيخا�Eلا -

 متي نأب زاجنالا و لمعلا ةعرس

 .ةدايعلل �§رفلا يراجتلا ل/¦لا رادصا /1

 .ةيدلبلا صيخارت ghع لوصs.ا /2

 .ةدايعلل ةيئا¢¡لا ةصخرلا رادصا/3

 }zقتلا ر$وطتلاو معدلا •

 نواعتلا }±ت°ي نأ ghع يرdش ر$وطتو معد دقع�  DAS360 ةكرش عم رارمتسالا

 1/7/2022 ²�³قا دحك مdعم

 ق$وس(لا •

 ةن/cلا عامتجا �� اdضرعو ةيق$وس(لا تاc/dل ةيلاملاو ةينفلا ضورعلا ةفا� رصح •

  .بس{ألا ضرعلا دامتعاو  29/12/2021 خ$راتب دقعيس يذلا
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 �� نRيدوعسلا REغ نRيrsلا نRسرامملا بتاور ملس ghع ماع ب·بط فيظوت دامتعا -

  ماع ب·بط /لوأ ي�اصخا ةثلاثلا ةئفلا

  نRيدوعسلا نRيrsلا نRسرامملا بتاور ملس دامتعا -

  نRيدوعسلا REغ نRيrsلا نRسرامملا بتاور ملس دامتعا -

  نRيدوعسلا نR$رادإلا بتاور ملس دامتعا -

  نRيدوعسلا REغ نR$رادإلا بتاور ملس دامتعا -

  ةعارزلاو ةيذغألا مولع ةيل� عم ةيجيتا�Eسا ةكارش دقع دامتعا -

 ةلاح ةساردو ةدايعلل }zفلا ق$رفلا عم يرdش عامتجا دقع ةيمMأب ةن/cلا تصوا -
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 و قالطنالا ghع تدكا امك ،لمعلا REس �� ظوcsملا مدقتلا و هزاجنإ مت امب ةن/cلا تداشأ -

  تادايعلل ق$وس(لا �� ءدبلا

  ھضرع مت ام قفو رقملا ¾dRجتل تايمكلا لودجو ميمصتلا ةن/cلا دمتعا -

 ملس ghع ج ةئفلا نم ةع�اسلا ةجردلا قفاوي امب تادايعلا ريدم بتار ةن/cلا دمتعا -

  تادايعلل نRيدوعسلا نR$رادإلا بتاور

 رامث(سالا ةرادإل ريدم نام$وشلا دمحم أ دامتعا -
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 و ةطاحإلا و ملعلل ةرادإلا سلجم ghع ضرعQ نأ ghع ة$ريدقتلا ةنزاوملا ةن/cلا تدمتعا -

  دامتعالا

  ةدوج ghعألا و اًرعس لقألا ا¢Äأ ثيح تادايعلل ق$وس(لل TMD ةكرش ةن/cلا دامتعا -
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  ميقلا و ةلاسرلا و ة$ؤرلا ةن/cلا تدمتعا -

  باطÈ.ا �� درو ام قفو ةركفلا باÆsأل ةيبدألا قوقs.ا ةن/cلا تدمتعا -

  ةيعم/.ا ةرادإ سل/É باطÈ.ا �� ةدراولا ةيلاملا قوقs.ا تابلطتم عفرب ةن/cلا تصوا -

 ج ةئفلا نم رشع ةثلاثلا ةجردلا قفاوي امب تادايعلا ماع ريدم بتار ةن/cلا تدمتعا -

  تادايعلل نRيدوعسلا نR$رادإلا بتاور ملس ghع
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 10 2022-3-2 2022 تادايعلل ةيجيتا�Eسالا ةطراcÈل ي�ا¢¡لا فلملا تادايعلا ةن/. تدمتعا -

 نRب نم ارعس لقألا و ةءافك ËEكألا ا¢Äوك كنل دوك ةينقتلا ةكرشلا ةن/cلا تدمتعا -

 تادايعلا قيبطتل ر$وطتلا و }zقتلا ليغش(لا و معدلا لامعا Ìhوتتل ،ةح�Eقملا تاd/.ا
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 ةكرش Ìhإ انتايح تادايع ل$وحت تادايعلا ةن/. تدمتعا -

 �� يرسلا ليمعلا سسؤم عم فطاع روتكدلا لصاوت مت·سو ،يرسلا ليمعلا دامتعا -

 ةÎرجتلا لقنل رضخ دلاخ روتكدلا ةrsلا ةرازو

 ارعس لقألا و ةدوج ËEكألا ضرعلا وMو يدماغلا هللادبع ةسسؤم رعس ضرع دامتعا -

  طقف لا$ر 31.650 غلبمب
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 .يرامعلا �gع سدنdملا راش(سملا عم ةكرشلا لام سأر ديدحت ةعجارم -

 ثليÑ� )Mصلا ب$ردتلا تادايع" Ìhإ �Ñصلا فيقثتلا تادايع مسا REغQ دامتعا -

 ."�Ñص فيقثتو ب$ردت ي�اصخا" Ìhإ صتÉÈا مسا REغQو ، ”)شQوك

 ."�Ñصلا ب$ردتلا" ghع تادايعلا نRيئاصخا ب$ردت -

 ةÈ¦°لل ةيعجرمك اندامتعال ، A5 جذومن ghع لمعلاب تماق }×لا ةمظنملا عم لصاوتلا -

 .جذومنلا نم ةيÎرعلا

 .هرسا ب·بطك ة$روضs.ا ةدايعلا �� فطاع روتكدلا لمع تاءارجإ ب·ترت -

 دقاعتلا دامتعا ،ةقوسملا ةكرشلا جئاتن ،تادايعلا لامعا تادجتسم ضرع لامكتسا -

 ،ةن/cل مداقلا عامتجالا �� ةكرشلا س·سأت دقع دامتعا ،ق$وس(لا بردم عم

  .ةمداقلا ةن/cلا تاعامتجا �� Monday جمانرب ضارعتساو
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 ةكرشلل �§امتجالا لصاوتلا تاصنم ةرادإ ةروتاف ةميق فرص مدع ةن/cلا تدمتعا -

 �� ةراسÈ.ا تادايعلا تدبك ا¢Äا امك ا¢ßافد¢Þسم نم يأ ققحت مل ا¢Äا ثيح ةقوسملا

 لاملاو تقولا

- oفلا ضرعلا دمتعz{ املاوÌ� ب$ردتلا تامدخ ميدقتل تاراش(سالل ةراشإ لبق نم مدقملا 

 ةيفا�Eحا ةيق$وسQ ةطخ دادعاو تادايعلا لمع ق$رفل ةيق$وس(لا تاراش(سالاو

 يدوعس لا$ر 59،400 ةميقب رdشأ ثالث ةدمل اMذيفنت ghع فارشالاو
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 Ìhا مسقم لا$ر فلأ 100 لام سأرب ةيبطلا ةياعرلل انتايح تادايع ةكرش س·سأت دقع دامتعا

 ملاس نب ناملس دامتعاو ،يدوعس لا$ر 100 ةصح ل� ةميقو ةميقلا ة$واس(م ةصح 1000

اريدم مامMاب
ً

   ةكرشلل 

 نكمت ثيحب ةثيدح تاينقتب رقملا �� تاعامتجالا ةعاق ¾dRجت تادايعلا ةن/. تدمتعا -

 .ةلما� ةدوجب تاعامتجالا �� }�áا�Eفالا روضs.ا


