
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 

ةرادالا ةرادالا نمنم   ةدافتسالا   ةدافتسالا قرط   قرط
.ةئراطلا تالاحلا  ريغ  ىف  طقف  ةيساردلا  موسرلل  نيددسملا  ةبلطلا  ىلع  فشكلا  متي 

.موسرلا دادس  طرشل  رظنلا  نود  طقف  ئراوطلا  ةدايعب  اهعم  لماعتلا  متي  ةئراطلا  تالاحلا 
ةلاح ىف  الإ  ةقباسلا  ةرملا  نع  مايأ  نع 3 لقيال  لصافبو  مويلا  ىف  ةدحاو  ةرم  فشكلا  ةـيداعلا  تالاحلا  ىف  بلاطلل 

.ةيحصلا ةقاطبلا  ىف  ةباتك  جلاعملا  بيبطلا  ةفرعمب  ًاقبسم  دعوملا  ديدحت 
وأ اهنادقف  ةلاح  ىفو  ةموتخم  بلاطلل  ةيصخشلا  ةروصلا  اهبو  ةيحـصلا  ةقاطبلا  دوجو  ىف  الإ  ىبطلا  فشكلا  متيال 

 (. ةفلات ةقاطبلا  ربتعت  ةروصلا  عزن  ةلاح  ىف   ) تاهينج لباقم 10 دقاف  لدب  جارختسا  متي  اهفلت 
اهبحاـصو اهمدختــسم  مرحيو  رداـصت  ىلــصألا   اـهبحاص  ريغ  نـم  اهمادختــسا  ةـلاح  ىفو  ةيــصخش  ةيحــصلا  ةــقاطبلا 

.ةئراطلا تالاحلا  الإ  رهش  ةدمل  ةيبطلا  ةرادإلاب  جالعلا  نم  ىلصألا 
.ًارهظ ةدحاولا  ةعاسلا  دعب  جئاتنلا  ملستو  ًاحابص  رشع  ةيداحلا  ةعاسلا  لبق  تانيعلا  عيمجت  متي  لمعملل  ةبسنلاب 

بيبطلا صن  اذإ  الإ  ىـصقأ  دـحب  مايأ  ةـثالث  ىفكت  ةـيمكبو  جـالعلا  ةركذـتب  ةـيودأ  فانـصأ  ةـعبرأ  نم  رثكأ  فصو  متيـال 
.ةيمكلا ةدايز  ىلع  جلاعملا 

 . طقف اهعم  دقاعتملا  تاهجللو  ًالعف  كلذ  بجوتست  ىتلا  الا  تالاحلا  ليوحت  متيال 
ةرادإلا ىلإ  غالبإلا  ةيـسفنلاو , ةيبصعلا  ضارمألا  نردلا –  ركـسلا - لثم  ةـنمزم  ضارمأ  نم  وكـشي  ىذـلا  بلاطلا  ىلع 

.ىساردلا ماعلا  ةيادب  نم  ةيبطلا 
.مزاللا لمعل  مويلا  سفن  ىف  ةيبطلا  ةرادإلل  ةرشابم  هجوتلا  هيلع  بلاطلل  تاباصإ  وأ  ةيضرم  ضارعأ  ثودح  دنع 

داعيم ىف  ىف  غالبإلا  ةيلع  ةيبطلا ,  ةرادإلا  ىلإ  روضحلا  ةـئراطلا  ةـلاحلا  وأ  ةـباصإلا  ثودـح  ءانثأ  بلاطلا  ىلع  رذـعت  اذإ 
.مزاللا ذاختإل  ةباصإلا  خيرات  نم  ةعاس  هاصقأ 72 

دعب تايفشتسملا  نم  ةدمتعملا  ةيضرملا  تاداهشلا  لبقت  نلو  بلاطلا  ءافش  دعب  ىتأت  ىتلاةيـضرملا  راذعألا  لبقتال 
.ىفشتسملا لوخد  تقو  ةيبطلا  ةرادإلا  غالبإ  نود  اهنم  بلاطلا  جورخ 

هرذـع تاـبثإل  ناـحتمإلا  داـقعنإ  لـبق  هـسفنب  ةـيبطلا  ةرادـإلل  مدـقتي  نأ  هـيلع  ناـحتمإلا  نـع  راذـتعإلا  ىف  بـغري  ىذــلا 
لـالخ ىــصقأ  دــحبو  ةــيبطلا  ةرادــإلل  موـيلا  سفن  ىف  روـضحلا  هـيلع  ناــحتمإلا  ءاــنثأ  ةــئراطلا   تــالاحلا  ىفو  ىبـطلا 

.ةعاس 48
بلاطلا ةـلاح  ريرقت  نع  دـيحولا  لوئـسملا  وه  دـهعملا  وأ  ةـيلكلاب  تاـناحتمإلا  ىلع  ىبطلا  فارـشإلاب  فلكملا  بيبطلا 

.ةرادإلا متاخ  وأ  ةيثالث  ةنجلل  ةجاحلا  نود  ةنجللا  ىف  قفارمل  وأ  ةصاخ  ةنجل  ىف  ناحتمإلل  جاتحي  ىذلا 

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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