
رابخألا رابخألا رخآ   رخآ

عقوملاةيسيئرلا ةعئاشلاةطيرخ  ةلئسالا  Arabic

ثحب  ... عقوملا ىف  ثحبلا 

ةينورتكلالا يعماجلاةموظنملا  ديربلل  لوخدلا 

ةعماجلا ةعماجلانع  نع 

ةلاسرلا ةيؤرلا و 

ةعماجلا فادهأ 

ىميظنتلا لكيهلا 

ةعماجلا تانوفيلت  ليلد 

ةعماجلاب نيلماعلا  ةباقن 

سيردتلا ةئيه  ءاضعأ  ىدان 

ةعماجلا ةعماجلاتارادإ  تارادإ 

ةعماجلا سيئر 

بالطلاو ميلعتلا  نوئش  عاطق 

ثوحبلاو ايلعلا  تاسدردلا  نوئش  عاطق 

ةئيبلا ةيمنتو  عمتجملا  ةمدخ  عاطق 

ةعماجلا ماع  نيمأ  عاطق 

تامولعملا ايجولونكتو  مظن  تامولعملاتاعورشم  ايجولونكتو  مظن  تاعورشم 

ةينورتكلالا ةباوبلا 

ةيرادإلا تامولعملا  مظن  ريوطت 

ةيمقرلا تابتكملا 

ينورتكلإلا ملعتلا 

تامولعملا ةكبشل  ةيساسألا  ةينبلا 

تامولعملا ايجولونكت  ىلع  بيردتلا 

قيوستلا

عقوملا عقوملاتايئاصحإ  تايئاصحإ 

730730 سيردتلا :  ةئيه  ءاضعأ  سيردتلا : ددع  ةئيه  ءاضعأ  ددع 

2794227942 ةيعماجلا : ةلحرملا  بالط  ةيعماجلا :ددع  ةلحرملا  بالط  ددع 

76377637 ايلعلا :  تاساردلا  بالط  ايلعلا : ددع  تاساردلا  بالط  ددع 

ىعامتجالا لصاوتلا  عقاوم  ىلع  ىعامتجالاانوعبات  لصاوتلا  عقاوم  ىلع  انوعبات 

ةيصوصخلاةيسيئرلا انعمةسايس  لصاوت 
تاداسلا 2014 ةنيدم  ةعماجل  ةظوفحم  قوقحلا  عيمج 

ةيملعلا ةيملعلا ةجردلاو   ةجردلاو تاناحتمالا   تاناحتمالا ماظن   ماظن

تاناحتمالا تاناحتمالا ماظن   ماظن
سلجم سلجم اهحرتقي   اهحرتقي ىتلا   ىتلا ديعاوملل   ديعاوملل اقفو   اقفو داوملا   داوملا عيمج   عيمج ىفىف   ايريرحت   ايريرحت ىسارد   ىسارد لصف   لصف لكلك   ىفىف   ناحتمالا   ناحتمالا نوكي   نوكي

ىزكرملا ىزكرملا ةرادالا   ةرادالا سلجم   سلجم هيلع   هيلع قفاويو   قفاويو ةيلكلاب   ةيلكلاب حوتفملا   حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا
وينوي وينوي رهش   رهش ىفىف   ىناثلا   ىناثلا ىساردلا   ىساردلا لصفلا   لصفلا ناحتما   ناحتما متيو   متيو رياني   رياني رهش   رهش ىفىف   لوالا   لوالا ةساردلا   ةساردلا لصفلا   لصفلا ناحتما   ناحتما متي   متي

ةيلكلاب ةيلكلاب حوتفملا   حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا ةرادا   ةرادا سلجم   سلجم هررقي   هررقي امام   بسح   بسح واوا  
%%2525 اهنم   اهنم صصخي   صصخي تاجرد   تاجرد   1010 ىرغصلا   ىرغصلا ةياهنلاو   ةياهنلاو ةجرد   ةجرد   2020 ررقملا   ررقملا ناحتما   ناحتما ةجردل   ةجردل ىمظعلا   ىمظعلا ةياهنلا   ةياهنلا

ثوحبلل ثوحبلل
ةساردلا ةساردلا تايوتسم   تايوتسم لالخ   لالخ تاررقملل   تاررقملل ىمكارتلا   ىمكارتلا عومجملا   عومجملا ماظنل   ماظنل اقفو   اقفو بلاطلل   بلاطلل ماعلا   ماعلا ريدقتلا   ريدقتلا ددحتي   ددحتي

 . . ةفلتخملا ةفلتخملا

ةيملعلا ةيملعلا ةجردلا   ةجردلا
ةيلاملا ةيلاملا ةبساحملا   ةبساحملا ىفىف   ةراجتلا   ةراجتلا سويرولاكب   سويرولاكب ةجرد   ةجرد ةيلكلا   ةيلكلا حنمت   حنمت

ةنيدم ةنيدم ةعماجب   ةعماجب حوتفملا   حوتفملا ىنوناقلا   ىنوناقلا ميلعتلا   ميلعتلا جمانرب   جمانرب ىفىف   قوقحلا   قوقحلا ىفىف   سناسيللا   سناسيللا ةجرد   ةجرد قوقحلا   قوقحلا ةيلك   ةيلك حنمت   حنمت
تاداسلا تاداسلا

ميلعتلا ميلعتلا نوئش   نوئش عاطق   عاطق
بالطلاو بالطلاو

بالطلاو بالطلاو ميلعتلا   ميلعتلا نوئش   نوئش عاطق   عاطق

عاطقلا عاطقلا ةيسيئر   ةيسيئر

عاطقلا عاطقلا رابخأ   رابخأ

ميلعتلا ميلعتلا نوئشل   نوئشل ةعماجلا   ةعماجلا سيئر   سيئر بئان   بئان
بالطلاو بالطلاو

يميظنتلا يميظنتلا لكيهلا   لكيهلا

يعماجلا يعماجلا ميوقتلا   ميوقتلا

ميلعتلا ميلعتلا نوئشل   نوئشل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

حوتفملا حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا

بالطلا بالطلا ةياعرل   ةياعرل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

ةيعماجلا ةيعماجلا ندملل   ندملل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

ةيبطلا ةيبطلا ةرادالا   ةرادالا

ةيضايرلا ةيبرتلا  ةيلكل  ةيلخادلا  ةحئاللا  عورشم  ىلع  ةقفاوملا 

ةعماجلاةيسيئرلا ةعماجلانع  سيردتلابالطلاتارادإ  ةئيه  ىملعلاءاضعأ  تادحووثحبلا  طئاسولازكارم  زكرم 
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