
رابخألا رابخألا رخآ   رخآ

عقوملاةيسيئرلا ةعئاشلاةطيرخ  ةلئسالا  Arabic

ثحب  ... عقوملا ىف  ثحبلا 

ةينورتكلالا يعماجلاةموظنملا  ديربلل  لوخدلا 

فرصلا فرصلا دعاوق   دعاوق
بالطلا بالطلا جالع   جالع ىلع   ىلع فرصلاو   فرصلاو ليصحتلا   ليصحتلا دعاوق   دعاوق ةحئال   ةحئال

 : : قودنصلا قودنصلا دراوم   دراوم الوأ   الوأ
بالطلا ةيذغتو  جالعو  ةيضيوعتلا  ةزهجالاو  ةيودألاو  ةيبطلا  تامزلتسملا  راعسأ  يف  يداع  ريغلا  عافترالل  ارظن 

 :- يلاتلا وحنلا  ىلع  قودنصلا  دراوم  معد  يف  ةمهاسملا  متي  قودنصلا  دراوم  زجعو  تايفشتسملاب 
مدقتلاو نيدجتسملل  يبطلا  فشكلا  ةرامتسا  ىلع  ًاهينج ) نوعبرأ   ) هينج ةئف 40 ةيبط  تامدخ  عباط  قصل  متي 

ةيعماجلا ندملل 
 . ايلعلا تاساردلا  بلاطل  فعاضتو  جالعلا  ةركذت  ىلع  هينج )  نينثإ  طقف  هينج (   ةئف 2  ةيبط  ةمدخ  عباط  قصل 

ةئفو تقؤموأ ) نيتالب   ) نانسألا وشح  دنع  تاهينج )  ةسمخ  طقف  تاهينج (  ةئف 5  ةيبط  ةمدخ  عباط  قصل   
بلاطل فعاضتو  كيتسالبلاو  ضيبألا  وشحلل  هينج  10, بصعلا وشح  دنع  هينج  25, ريجلا تحكوأ  علخلا  دنع  هينج  2

(. ةدحاولا ةنسلل  كلذو  ايلعلا (  تاساردلا 
تاساردلا بلاطل  فعاضتو  ليلاحت  ءارجا  دنع  تاهينج ) ةسمخ  طقف  تاهينج (  ةئف 5  ةيبط  تامدخ  عباط  قصل 

 . ايلعلا
فعاضتو  ( دحاولا مليفلل  ) ةعشألا ءارجا  نع  تاهينج ) ةسمخ  طقف  تاهينج (  ةئف 5  ةيبط  تامدخ  عباط  قصل 

 . ايلعلا تاساردلا  بلاطل 
بلاطل فعاضتو  يرغصلا  تايلمعلا  ىلع  تاهينج ) ةسمخ  طقف  تاهينج (  ةئف 5  ةيبط  تامدخ  عباط  قصل 

ايلعلا تاساردلا 
بلاطل فعاضتو  ةطسوتملا  ايلمعلا  يلع  تاهينج ) ةرشع  طقف  تاهينج (  ةئف 10  ةيبط  تامدخ  عباط  قصل 

 . ايلعلا تاساردلا 
بلاطل فعاضتو  ىربكلا  تايلمعلا  ىلع  اهينج ) نورشع  طقف  تاهينج (  ةئف 20  ةيبط  تامدخ  عباط  قصل 

 . ايلعلا تاساردلا 
   ) ايلعلا تاساردلا  بلاطل  لوبقلا  ةرامتسا  ىلع  اهينج ) ةئام  طقف  اهينج (  ةئف 100  ةيبط  تامدخ  عباط  قصل 

.نيدفاولا ةبلطلل  لوبقلا  ةرامتسا  ىلع  فعاضتو  هاروتكد )  ريتسجام –  مولبد – 
فعاضيو ناحتمالا  نع  يبطلا  رذعلا  بلط  ىلع  اهينج ) نوسمخ  طقف  اهينج (  ةئف 50  ةيبط  تامدخ  عباط  قصل 

 . نيدفاولاو ايلعلا  تاساردلا  بلاطل 
بايغلا نع  يبطلا  رذعلا  بلط  ىلع  اهينج ) نورشعو  ةسمخ  طقف  اهينج (  ةئف 50  ةيبط  تامدخ  عباط  قصل   

 . نيدفاولاو ايلعلا  تاساردلا  بلاطل  فعاضيو 
.ايلعلا تاساردلل  فعاضتودقاف  لدب  ةيحص  ةقاطب  جارختسا  دنع  هينج  ليصحت 10  متي 
.ىبطلا نويسموقلا  ىلع  تقؤملا  فظوملا  ضرع  دنع  تاهينج   ةئف 5 عباط  قصل  متي 

.ىبطلا نويسموقلا  ىلع  تبثملا  فظوملا  ضرع  دنع  هينج  ةئف 50  عباط  قصل  متي 
 ( ةدمتعم 33ع ح تالاصيإ  بجومب  ليصحتلا  متي  عباوط  دوجو  مدع  ةلاح  ىف  ** )

 : : تاقفنلا تاقفنلا ايناث   ايناث
ةحاتملا دودحلا  ىف  لمكألا  هجولا  ىلع  ةيبطلا  ةمدخلا  نم  ديفتست  ىتلا  تائفلاو  بالطلل  ةيبطلا  ةمدخلا  يدؤت 

ةيبطلا ةمدخلا  قودنصل 
ئراوطلا تالاح  طرشلا  اذه  نم  ىنستسيو  طقف  ةيساردلا  موسرلل  نيددسملا  بالطلل  ةيبطلا  ةمدخلا  ىدؤت 

 . ثداوحلاو
امبو ال ةرادالا  نم  ليوحتب  اهجراخو  ةيبطلا  نوئشلل  ةماعلا  ةرادالا  لخاد  ةعماجلا  بالط  جالعل  ةيبطلا  ةمدخلا  يدؤت 

طقف غلبمو 12000 (  سناسيللا ،  سويرولاكبلا /  ةلحرم  بلاطل  هينج )  فلأ  نورشعو  ةعبرأ  طقف  زواجتي 24000 ( 
 . يعماجلا ماعلا  لالخ  ايلعلا  تاساردلا  بلاطل  هينج ) فلآ  رشعانثإ 

ةجردلاب ةيجالعلا  ةسسؤملا  راعسأب  اهيلع  ةبساحملا  متت  ةيبطلا  ةرادالا  نم  ليوحت  نودب  يرجت  يتلا  ةئراطلا  تالاحلا 
يفشتسملا لخاد  يئاودلا  جالعلاو  ةماقالاو  ةيلمعلا  لمشت   ( 3  ) مقر دنبلاب  ددحملا  يصقألا  دحلا  دودح  يفو  ةيناثلا 

 . قفارملا لمشت  الو 
بجي اهعم  دقاعتملا  تايفشتسملا  وأ  ةعماجلا  تايفشتسم  جراخ  ةيبطلا  ةمدخلا  يقلت  يف  بلاطلا  ةبغر  ةلاح  يف 

راعسأو ةهجلا  كلت  راعسأ  نيب  قرافلا  بلاطلا  لمحتيو  ةيبطلا  نوئشلل  ةماعلا  ةرادالا  نم  اقبسم  اهيلع  ةقفاوملا 
 ( . 4  ، 3 نيدنبلا (  يف  هركذ  قبس  ام  ةاعارم  عم  ةيجالعلا  ةسسؤملا 

 ( سناسيل سويرولاكب /  ةعماجلا (  ةبلطل  ةزهجملا  تارايسلاو  ةيضيوعتلا  ةزهجالا  ةميق  نم  قودنصلا 50 % لمحتي 
.ةيعماجلا هتسارد  ةدم  لالخ  ةدحاو  ةرمل  نوكتو  هينج )  فالآ  ةسمخ  ىصقأ 5000 (  دحبو  طقف ، 

هل ةررقملا  ةيساردلا  هتاونس  يف  ايلعلا  تاساردلاو  سناسيللا  سويرولاكبلا /  ةلحرم  بلاط  ايازملا  كلت  نم  ديفتسي 
نوكتو ايلعلا  تاساردلاو  سناسيللا  سويرولاكبلا /  ةلحرم  بلاطل  ةرم  لوأل  ةنسلا  ةداعإو  بوسرلا  ةلاح  يفو 

ةبسنب ةدافتسالا  نوكت  يناث  ماعل  بوسرلا  ةلاح  يفو  تايلمعلاو  يجالعلا  ىصقألا  دحلا  نم  ةبسنب 50 % ةدافتسالا 

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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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 

بوسرلا تاونس  بلاطلا  ذافنتسا  ةلاح  يفو  4 ؛ )   ، 3 يدنب (  يف  دراولا  تايلمعلاو  يجالعلا  فقسلا  نم  طقف  % 25
 . ةيبطلا ةرادالا  نم  جالع  فرص  وأ  ايازملا  هذه  نم  يأ  نم  ةدافتسالا  هل  قحي  الو  طقف  يبطلا  فشكلاب  عتمتي  هيلاع 

رظنلا وأ  لوبقلا  متي  الو  رثكألا  ىلع  يلاتلا  رهشلا  وأ  رهشلا  تاذ  يف  تاقحتسملاب  بلاطلا  بناج  نم  ةبلاطملا  مدقت 
ةقفاوم نود  تمت  وأ  ةقباس  تارتف  نع  وأ  دعوملا  اذه  دعب  بلاطلل  ةمدخ  يأ  نع  تاقاقحتسا  وأ  تابلاطم  يأ  يف 

 . ةيبطلا نوئشلل  ةماعلا  ةرادالا  نم  ةقبسم 
ىلع ةيبطلا  نوئشلل   ةماعلا  ةرادالا  بناج  نم  اهضرع  متي  ركذلا  ةفلاس  دعاوقلا  نع  جرخت  يتلاوأ  ةجرحلا  تالاحلا 

اهيف رظنلل  ةيبطلا  ةمدخلا  قودنص  ةرادا  سلجم  سيئرو  بالطلاو  ميلعتلا  نوئشل  ةعماجلا  سيئر  بئان  د /  ديسلا أ . 
 . ةطاحالل ةيلاتلا  ةسلجلا  يف  ةرادالا  سلجم  ىلع  ضرعتو  ، 

ةيبطلا ةيبطلا ةمدخلا   ةمدخلا قودنص   قودنص نمنم   ةاطغم   ةاطغم ريغلا   ريغلا ةيبطلا   ةيبطلا تامدخلا   تامدخلا اثلاث :  :  اثلاث
 . اهعاونأ عيمجب  تادالولا  فيلاكت 

 . ةنمسلا جالعو  ليمجتلا  تايلمع  ءارجا  فيلاكت 
.ةقصاللا تاسدعلاو  كزيللا )  رزيللاب (  رظنلا  بويع  جالع 

 . تابيكرتلاو نانسألا  مقطأو  نانسألا  ميوقتو  عيملت 
 . ركسلاو طغضلا  سايق  ةزهجأ 

 . راحتنالا ةلواحمك  هسفن  ءاذيا  بلاطلا  دمعت  نع  ةجتانلا  تاباصالا 
 . تاردخملا نامدا  جالع    

 . علصلا جالعو  ليمجتلا  تارضحتسم  عيمج 
تاهجلا لبق  نم  اهب  حرصم  ريغلا  لئاسولا  عيمجو  ليدبلا  بطلا  عاونأ  لكو  تاحصملا  وا  ةهاقنلا  رود  يف  ءافشتسالا 

 . ةلوئسملا ةيجالعلاو  ةيبطلا 
 . يعماجلا ميلعتلل  اهب  مداقلاو  بلاطلل  ةبحاصملا  تاهوشتلا  وأ  ةرقتسملا  ةيقلخلا  بويعلا 

 . ةحصلا ةرازوب  ةلجسم  ريغلا  ةيودألا 
.رخآ يجالع  ماظن  يأب  نيلومشملا  بالطلا 

 . يداليملا ماعلا  نم  سطسغأ  ةياهن  يتحو  ربمتبس  لوا  نم  أدبي  يعماجلا -:   ماعلا 
.تائفاكم وأ  روجأ  اهنم  فرصتال  عباوطلا  قيرط  نع  ةلصحملا  غلابملا  عيمج 
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