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 أولاً: في مجال النظافة والتجميل:

رفع درجات  ستاااااعمالسد نظاتة سالحاتفا  إسااالسلأ إزاتاتا سمااجات س  إستاااااعظ سر   •

دإرات  اوميًت تاااوسا نتال اااا  امظتة ساويع  أإ نظتة  3سامظل أاتم ساميل نلى  

 ساشركت  سامتمل  نتاتته ة.

م سجم  نحتف  تاتات  سالاة ة إاوة ساظ اتجل نعظيع أايتا ساتته ة إساظاتإر   •

ساميل إنمل سالاة ة الحتف  كل سا اتات  ساظصلالا  ساظؤدا  زايوت قال صاة ة 

( تااااتا  صااااة ة نقايتا ساتته ةج إساظ ااااتجل ساظلعشاااارة  350اللااااة ة إنلده   

اي( نتاعل اااايأ مع ملا ا  سماإقتا إم سجم  نحتف    38نتاتته ة نكل أايتلوت  

جظيع ساظااتإر سا لي ااااايا  إساظوسقة ساماتما  اةااروني  إساطااااارفي  إ  و   

سماااي ااا  إساع كيى نلى نحااتفاا  كورنيو سالياال إستاااااعماالسد  ساظع إ إساظلاات أ  

ساا جوم   إساك سساااااو ساظو ساكو ساظلعشااااارة نلى  وة ساكورنيو م تاااااعتاتة  

 ساىسل ان.

م سجم  سالحتف  اوة ساالسلأ سامتم  إساظعظيىة إساظعصلااااالااااا  إستاااااعملسد   •

أاة كي  قظتم  نلى رإسد ساالسلأ   50ساالسلأ م تاااااعتاتة  إسر ساميل إرو اع  

 عظع ساتظتم  نوت  ة ة أاتم ساميل سمارنم .ا

م سجما  ااتاا  سالحاتفا  دس ال ساظتاتن  ناتاتاته ة إسا    ساظؤداا  زايوات اع اااااويال   •

إصاااوة سماهتاي الظتتن   ة ة أاتم ساميل إرفع أر ر سكظت  رمو  ا ك  سا اااي   

 أيلتا  اترة ساظتتن .

 تا  من ف    وسرئ اكال مل  4رصلااااايم أ ت  من سماانتاتز ساظ كىر قوسموات   •

تيترة صغي ة    2اورر قة ب ج    2ساظلت أ سمارنم  رشظل  اودر ج تيترة اوسدث ج  

ن نا  اورر ماظلا    2فل ات  مياتب ناتاظ و س  ج    2اكال مل تا ( إرعويى نالد  

ناتا ماتة نكال مل تا  اعلحية ساالماتا ساظ ااااااتاا  من سااطناتل  إ  ااااايال إر وي   

ساميال مع ساع كيى نلى    ساشاااااوسرم إساظياتدان ساعي قال اع  سااطن  نوات  ةا ة أااتم

مل تا  ساظالسنب ناي م ااااار ساتالاظا  إتاااااور مع ط ساميوا إساظل تا  نعوسر  

 ساظعىر سمآاي نتاا ترين.

ساعل ااااايأ مع ملا ا  أمن ساتته ة إأق اااااتم ساشااااار   ساعي رتع نوت ساالسلأ  •

أاااتم سامياال اعكاية ساعوسجاال سماااملي  ساكاي ة ساظشاااااوورة نكا ة  سل اواات  ةاا ة 

 اعة في أر أنظتة نل ع . إساشر   ساطرا 

ساعل اااايأ مع زتاااامتا ساتته ة اعوسجل تاااايترس  زتاااامتا ق اا  من ساالسلأ  •

ساكاي ة اطاااارن  زتاااامتا أر ملااااتب إنة جا إنتلا نلل سااتج  إرعويى  تق   

أف سد نكال االاتا  مالرنين نلى أنظاتة سمااتاااااماتفات  سمااإايا  إر وي  ساع إ   

 ساا ي  .

  

 ثانيًا: في مجال الإنارة:



ما  زناترة ساظلات أ ساظاي ا  ناتاظ ااااااتجال إزناترة ماازا ساعوسمع إ اتصاااااا   م سج •

 نتاظلت أ سماي ا  إسالالي .

 

م سجما  جظيع ساوما نات  إساعاقكال من أنوات مغلتا  إماكظا  إكاطس م سجما  جظيع  •

كاتنةا   أنظالة سمااناترة إساع كيى نلى ساظلات أ ساظاي ا  نععظمات  ساظوس لين  

  إساعااتراصياا  إساااالسلأ إساظعلىهاات  في ملاات أ ساىاااترس  إساظلاات أ سماااي ااا 

 إكورنيو ساليل.

 

صاااايتن  جظيع ساظاتإر سا لي ااااي  إساظيتدان سامتم  إ  اااايل ساكشااااتفت  اوة   •

ساظ تجل إساظاتإر سا لي ي  إم سجم  سمانترة دس ل ساالسلأ سامتم  إ ترجوت مع 

تاتن    24 ااااااا صايتن  مىإدة نتمان س  إركوا جتهىة  وسة سا  تق   2رشاكيل نلد  

 تنو  أر أن تة  وسة أاتم ساميل.اظع

 

 

 


