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نم ةعومجم نم ءزجك انتامدخ يتأات
.انئÓمعل اهمدقن يتلا ةلماكتملا تامدخلا
ةعونتمو ةلماكتم تامدخ ميدقتل ًاعم لمعن

.انئÓمعل ةيقيقح ةميق فيضضت

قوسسلا مهف
تارارق تاضسضسؤوملاو دارفألا نم لك هجاوي
ًامويً اديقعت دادزت ةيرامثتضساو ةيلاموةيراجت

ةيفافضشلا نيضسحت بلاطمدادزتامك ،موي دعب

 .ةيميظنتلا ةباقرلاو ةمكوحلاو

عم ةيلاملا تاقيقحتلل تيوليدقيرف لمعي
لكاضشملا مهف ىلع مهتدعاضسمل ءÓمعلا
ةربخلا ريفوتو ةدقعملا لئاضسملا حيضضوتو

.لولحلاو

ظفحو ةيامح ىلع انئÓمع عم لمعن امك
انئÓمع ضضرعت ام اذإاميقلاو لوضصألا
كلت راثآا نم دحلا لجأا نم كلذو ،رئاضسخل
ىلع ةظفاحملاولوضصألا دادرتضساو رئاضسخلا
ىلع زكرنو انلاجم يف نوضصتخم نحن .ميقلا
ةرادإا لوح انئÓمعل ةروضشملاو لولحلا ميدقت

لامعألا يف تاعازنلاوتافÓخلا عم لماعتلاو
كلذب رارمتضسلاو ةمظنألاب لاثتملا قيقحتو
.ةمكوحلا ريياعم نيضسحتبناج ىلإا

تامدخلا ىدحإا ةيلاملا تيوليد تامدخ دُعت
تامدخل تيوليد ةكرضش اهمدقت يتلا

 نم اهتوق دمتضست ةكرضش يهو ،تÓماعملا

ةنورقم ،طضسوألا قرضشلا يف تيوليد ةربخ

تاكرضشلا اهرفوت يتلا ةيملاعلا تاربخلاب
وضستامهوت ضشوت تيوليد ةعومجم يف ءاضضعألا

يه انتعومجمل ةيملاعلا ايؤورلا نإا .ملاعلا لوح
كلت ىلع ظافحلاو زيمتلل ريياعم عضضو
لماك بضصن اننإاف ،ضضرغلا اذهلو ،ريياعملا
ضصخت يتلا اياضضقلاو نوؤوضشلا ىلع انمامتها

.انئÓمع

ةسصسصختم تامدخو تاربخ

يتلا ةيلاملاتاقيقحتلل تيوليد تامدخ زكرتت
نم ةلماك ةعومجم ريفوت ىلع اهمدقن
قرضشلا ةقطنم يف انئÓمع معدل تامدخلا

.طضسوألا

ةيلاملاتاقيقحتلا
noitagitsevnI cisneroF

تاءارجإاب نوضصتخملا انوفظوم موقي
ضسÓتخإلاب ةقلعتملا ةيلاملا تاقيقحتلا
اهريغو يلاملا بعÓتلاو لايتحلاو داضسفلاو
حلاضصل عئاقولا ىلع ةمئاقلا تاقيقحتلا نم
قيرف ىدلو ،تاعاطقلا ةفاك نم ءÓمع
يف ةعضساو ةربخ ةيلاملا تاقيقحتلل تيوليد
وأا تاءاعدا يأا ىلع درلاو تاقيقحتلا ءارجإا
ةفاضضإلاب تاباضسحلا يف ةرربم ريغ تاقورف
يتلا ةمظنألا بجومب متت يتلا تاقيقحتلا ىلإا
تاضسرامم ةحفاكمل يكيرمألا نوناقلا لمضشت
.ةوضشرلل يناطيربلا نوناقلاو ةيبنجألا داضسفلا
ةدعاضسمل ةعونتم تاراهمب انوفظوم زاتمي امك
لكاضشملا وأا ثادحألا ليلحتو مهف ىلع انئÓمع
.اهجÓعل مهدادعإاو

ةيلاŸا تاقيقحتلل تيوليد تامدخ



ةدعاضسمو ةلكضشملا مهف نم نكمتن يك
:يلي امب موقن اننإاف ،ءÓمعلا

•
تايلمعلاو تÓماعملا عيمجت ةداعإا
مادختضسا قيرط نع ةيلاملا مئاوقلاو
ىلع يوتحت يتلا وأا ةلمتكملا ريغ تÓجضسلا
؛تاضضقانت

•
ةيلاملا تÓجضسلاو تÓماعملا يف قيقحتلا
؛ةلضصفملا

•
ةقلعتملا تانايبلا طيضسبتو ليلحت

ريراقت دادعإاو ةدقعملا ةيلاملا تÓماعملاب
؛اهضصوضصخب

•
ةيلخاد فارطأا عم تÓباقم ءارجإا
و ؛ةيجراخو

•
نيلوؤوضسملاو ينوناقلا راضشتضسملا عم لضصاوتلا
.نيينوناقلا

تلاح يف ءÓمعلا تامامتها بضصنت ام ًابلاغ
ةراضسخلا كلت نم فيفختلا ىلإا ةراضسخلا
لفاح لجضس انيدل نحنو .مهلوضصأا دادرتضساو
تاموكح نم) ءÓمعلا ةدعاضسم يف حاجنلاب
دادرتضساو ةقحÓم ىلع (دارفأاو تاكرضشو
عضضوب انمق امك .مهب ةضصاخلا لوضصألا

 ءÓمعلا دعاضست تايجيتارتضساو تايجهنم

.ةبعضصلا فورظلا هذه عم لماعتلا ىلع

تافÓخلاو تاعازنلا لح
snoituloseR etupsiD

ةيراجتلا تافÓخلاوتاعازنلا تلاح يف

تيوليد قيرف لمعي ،ةدقعملا ةيلاملاو

تاكرضشلاو تاضسضسؤوملا عم ةيلاملا تاقيقحتلل
ءاوضس تافÓخلاو تاعازنلا لح ىلع اهيماحمو
ةدع يفو ةليدب قرطب وأا ءاضضقلا لÓخ نم
ميدقت يف ةقيمعلا انتربخ لضضفبو .لود
ةيلاملا تÓيلحتلاو نيضصتخملا دوهضشلا تادافإا
فاضشتكا ىلع انتاردقو ررضضلا ةيمك ديدحتو
ةمزÓلا ةربخلا انئÓمعل مدقن نحنف ،ةلدألا
تاعازنلا لحارم ةفاك يف مهفقوم زيزعتل

.ةيلاملاو ةيراجتلا

ةفاك يف ةميق تاذ ةيلام ةربخ مدقن امك
تايرظن عضضو نم ءادتبا عازنلا لحارم
تادافإا ىلإا ًلوضصو ةلدألا فاضشتكاو ىوعدلا

.نيضصتخملا دوهضشلا

نم فلأاتي لماكتم دحاو قيرفك ًاعم انلمع نإا
ةبضساحملا لثم تلاجملا ةفاك يف نيضصتخم
ينعي تارامثتضسإلاو تاراقعلاو ءانبلاو ةيلاملاو
ةيراجتلا تاعازنلا عاونأاب ةيارد ىلع انقيرف نأا
طضسوألا قرضشلا ةقطنم يف ةعئاضشلا ةيلاملاو
ةينوناقلا ةئيبلاب ةقمعتم ةفرعم بناج ىلإا
يف نوميقم انؤواربخف .ةيلحملا ةيراجتلاو
ةيهفضشلا مهتاداهضشب ءلدإلاب اوماقو ةقطنملا

.لود ةدع يف مكاحملاو ناجللا مامأا

زّكرمو حضضاو مامتها عم ةقثو ةعرضسب فرضصتن
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ةيلاملا تاقيقحتلا تاينقت
noitagitsevnI cisneroF

ىلع ةيلاملا تاقيقحتلا تاينقت قيرف لمعي
تايدحتلا عم لماعتلا يف ءÓمعلا ةدعاضسم
ءاضضقلاو قيقحتلا تائيب اهنمضضتت يتلا ةينقتلا
قيبطت لÓخ نم كلذو ةدقعملا ميظنتلاو
تاءارجإاو تاينقت اهمعدت ةيلمع جهانم

.ةضصضصختم

قئاثولا رادضصإاو ةعجارمو عمج ةيلمع نإا
نم ريثكلا كلهتضست ةيقرولا وأا/و ةينورتكلإلا
ريثكلا ىلع يوطنت امك ،لاملاو تقولاو دهجلا

ةيليلحت تاردق فظون نحن .رطاخملا نم
ةدعاضسمل ةمدقتم ةينقت تاربخو ةيلاع
نم مهضضرتعي ام ةهجاوم ىلع انئÓمع
ىلإا ةفاضضإلاب ةيلعافو ةعرضسب تابوعضص
لبضس ديدحتو ثدح امل قمعأا ًاكاردإا مهباضسكإا

يف روضصقلا كلذ وأا لكاضشملا كلت راركت عنم

.لبقتضسملا

يف  ينقت ربتخم نم ًاقÓطنا انقيرف لمعي
تادعملا ثدحأا مادختضساب ضصتخم ،يبد
ةينقت لولح ميدقتل ةضصضصختملا ةينقتلا
تمُمضص ةيلاملا تاقيقحتلل ةقوثومو ةيداضصتقا

.ليمعلا تاجايتحا عم لماعتللًاضصيضصخ

لايتحلا رطاخم ةرادإا
tnemeganaM ksiR duarF

ةيلاملا تاقيقحتلل تيوليد تامدخ دعاضُست
ةيراجتلا اهتامÓع ةيامح ىلع تاكرضشلا

ميدقتب ةردابملا لÓخ نم كلذو ،اهتعمضسو
اهضضرعت  لامتحإا ىدم نع تاكرضشلل ةروضشملا
رطاخملا نم اهريغو داضسفلا وأا لايتحÓل
انتكبضش لÓخ نمو .لامعألاب ةطبترملا
تامولعملا يللحم ّمضضت يتلا ةيملاعلا
يتلا ةروطتملا ليلحتلا تاينقت ىلإا ةفاضضإلاب
انئÓمع ضضرعت رادقم مهف عيطتضسن ،اهب عتمتن
ميدقت مث نمو ةيلعافو ةعرضسب رطاخملل
عيمج يف ذيفنتلل ةلباقو ةديفم حئاضصن

.مهلامعأا

ءارجإاب انيدل رطاخملا ةرادإا ءاربخ موقي
ةفاضضإلاب داضسفلاو لايتحلا رطاخمل تامييقت
يتلا لايتحلا ةحفاكم ةطضشنأا ةنراقم ىلإا
عضضوو ةيلودلا ريياعملاب ةكرضشلا اهضسرامت
داضسفلا ةحفاكمل جمارب قيبطت ةبقارمو

.لايتحلا فضشكل تابيردتو

ةيلاملا تامدخلا  حئاولو ةمظنأا تاراسشتسسا

yrosivdA yrotalugeR secivreS laicnaniF

حئاولو ةمظنأا تاراضشتضسا قيرف مدقي
نم ةعضساو ةعومجم ةيلاملا تامدخلا
مازتلإلاب قلعتي اميف ةدعاضسملل تامدخلا

ةنهارلا ةلكضشملا نم دعبأا وه ام ىلإا رظنأا
كيدل ةرفوتملا تانايبلل ةميق ىضصقأا ققحو
زّكرملاو حضضاولا انمامتها لÓخ نم



تائيهلا نم ةرداضصلا حئاوللاو ةمظنألاب
قلعتي اميف كلذكو ،ةيفارضشإلاو ةيميظنتلا
حئاوللاو ةمظنألا تافلاخم نم ديدعلاب
رومألا نم اهريغو ةيلاملا مئارجلااياضضقو

.حئاوللاو ةمظنألاب مازتلإلاب ةقلعتملا

 ءÓمعلا عم ماظتنابو برق نع لمعن نحنو
:فدهب

تاراضشتضسا ميدقتو ةلماضش تاعجارم ذيفنت•
ةعباتمو ةمادتضسم ةيلمع لولحو ةيجيتارتضسا
ةمظنألا تابلطتمب مازتلإلا نم دكأاتلل ةمئاد
تاهجلاو تائيهلا نع ةرداضصلا حئاوللاو
؛ةيفارضشإلاو ةيباقرلاو ةيميظنتلا

•
لامعأا نيب ةنراقم تاضسارد دادعإاو ةعجارم
مازتلإلا تابلطتم نيبو ةكرضشلا تاءارجإاو
؛تاقورفلا راثآا مييقتو

•
مييقت يف ةدعاضسملل ةروضشملا ميدقت
جمارب ةيلعاف رابتخاو قيبطتو ميمضصتو
لاومألا ليضسغ ةحفاكمو مازتلإلاو ةقباطملا
تابلطتمب ةقلعتملاجماربلا نم اهريغو

.حئاوللاو ةمظنألا

يف ةدعاضسملا نيضصتخملا نم انقيرف رفوي امك

 اذإاف .ثدحت دق ةفلاخموأا للخ يأا ةجلاعم

عم لمعن ،ةفلاخم وأاللخ وأا أاطخ يأا عقو ام
للخلا كلذ ةجلاعم يف مهتدعاضسمل انئÓمع

ام يف ةروضشملا ميدقتو ىرج ام يف قيقحتلاو
نع ةرداضصلا تاءارجإلا ىلع درلاب قلعتي
عيطتضسن امك .ةيئاضضقلا وأا ةيميظنتلا تاهجلا
ةقلعتملا تاراضشتضسإلا تامدخ ميدقت
يف ةدعاضسملاو ضصيخضشتلاو تÓيلحتلاب
ةرادإا لمع رُطأا رابتخاو قيبطتو ميمضصت
ةيلاملا تاضسضسؤوملا يف ةرطاخملا

.ةيرامثتضسإلاو

ةيميظنتلا تاهجلا عم لماعتلا يف ةربخ انيدل
لÓخ نم نورداق نحنو .ةيلودلاو ةيلحملا
ىلع لمعلا ىلع تاكرضشلا نم انتكبضش
عم لماعتلاو ،يلحملاو يملاعلا نييوتضسملا
اهمدختضسي يتلا ةدقعملا ةيلودلا تاكبضشلا

.نولاتحملاو نويباهرإلاو نومرجملا

ةيثحبلالامعألا تامولعم تامدخ
ecnegilletnI ssenisuB

لامعألا تامولعم تيوليد تامدخ قيرف مدقي
تاكرضشلاو دارفألا ةيفلخ نع ريراقت  ةيثحبلا

حضضاولا انمامتها لÓخ نم كتعمضسِ محا
زّكرملاو
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قايضس يف مهتعمضسو مهتيقادضصم ىدمو
 ةلاهجلل ةيفانلا ةبجاولا ةيانعلا تاقيقحت
 لايتحاب ةقلعتملا تاقيقحتلا نم ءزجك وأا
تامولعم عمجب ليمعلا ةبغر لاح يف وأا عازن وأا

تارارق ذاختا فدهب قوضسلا نع ةنيعم

.ةيجيتارتضسا

ثاحبألا نم ةعومجم قيبطت لÓخ نم
تاقيقحتلاو ةماعلا تÓجضسلا يف ةقمعتملا
مكل مدقن ،ةيليلحتلا تاراهملاو ةيناديملا
تقولا يف ةيفاكلا ةفرعملاو تامولعملا
يتلا لودلا يف ىتح ،لعاف لكضشبو بضسانملا

.ةماعلا تÓجضسلا رداضصم اهيف بيغت

ةقوثوم جهانم ىلع ءانب انلامعأا ءارجإاب موقن
ىلع ظافحلل ةمراضص ريياعم تحت ةتبثمو
.اهيف لمعن يتلا لودلا نيناوقل ًاقفو ةيرضسلا

ةنمآلا ةيرسسلا تاغÓبلا طخ
secivreS gniwolB eltsihW

لامعألا ةئيب يف تاكرضشلا هجاوت ام ًابلاغ
ناكم ىلع ًابلضس رثؤوت يتلا لكاضشملا ضضعب مويلا
ةوضشرلاو داضسفلاو ةقرضسلاو لايتحلا لثم لمعلا
لكاضشملا ىتحو ةيقÓخأاÓلا تافرضصتلاو
تكُرت ام اذإاو .ةمÓضسلاو ةحضصلاب ةقلعتملا

اهنم يأا رثؤوت دقف ،لح نود لكاضشملا هذه
 .اهيفظوم و ةكرضشلا لامعأا ىلع يبلضس لكضشب

تيوليد ىدل ةنمآلا تاغÓبلا يقلت قيرف لمعي
قدضصلا ىلع ةينبم ةفاقث ةيمنتل ءÓمعلا عم
نم ةكرضشلا ةمكوح ليضصأاتو لاثتملاو ةهازنلاو

.تاغÓبلا يقلتل يرضسو نمآا طخ ذيفنت لÓخ
قاوضسألا يف انئÓمعل تامدخلا هذه مدقنو

.ضصاخلاو ماعلا نيعاطقلل ةيلودلاوةيلحملا

زّكرمو حضضاو مامتها لÓخ نم كفقوم مّعد
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ركاسش ديرف نب هللادبع
 يذيفنت ريدم

+726888211669 :فتاه

+335771945669 :لاوج

moc.ettioled@rekahsa

سسفيرجراه لين
يذيفنت لوؤوسسم ريدم

moc.ettioled@sevaergrahen

رسسوبتسس فلار
يذيفنت لوؤوسسم ريدم

moc.ettioled@ressawbotsr

سستنملك ديفيد
 يذيفنت ريدم

moc.ettioled@stnemelcvad

ركراب كير
 يذيفنت ريدم

moc.ettioled@rekrabir

نوعلا دي ّدمنل انه نحن

اننكمي يتلا لئاضسولا نع رثكأا مكل حرضشن يكلو ليضصفتلا نم ديزمب مكتاجايتحا ةضشقانمل مكب ءاقتللا ةضصرفب بّحرن

:اهمدقن يتلا تامدخلا طوطخ نم لك يف نيينعملا ضصاخضشألا ليضصافت يلي اميفو .مكتكرضش ةدعاضسم اهلÓخ نم



ةيدوعضسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف رامثتضسÓل ةماعلا ةئيهلا نع رداضص918940230201 مقر لمحتو .م.م.ذ تÓماعملا تامدخل تيوليد ةكرضش

يف يب لإا لإا تيوليدو يملاعلا يلاملا يبد زكرم يف دتيميل ضسنانياف تيروبروك تيوليد ةكرضشل عرف يه7037130101 مقر ةيراجت ةضصخرو

.ةدحتملا ةكلمملا

،ةدحتملا ةيبرعلا ةكلمملا ،ضضايرلا ،دهف كلملا عراضش ،21 قباطلا ،يلامضشلا جربلا ،ةينواعتلا جاربأا يف تاكرضشلاب ةمئاق ىلع عÓطلا نكمي

+669 (1)1068882 :مقر ضسكاف  +669 (1)0068882 :مقر فتاه لجضسملا اهبتكمو ةكرضشلل يضسيئرلا رقملا وهو

عتمتيو ةدودحم ةضصاخ ةيناطيرب ةكرضش يهو ،ةدودحملا وضستاموت ضشوت تيوليد ءاضضعأا نم رثكأا وأا ةدحاو ىلع ةللدللتيوليدمضسإا مَدختضُسي

تاكرضشلل ةعبات ةكرضش يه م.م.ذ تÓماعملا تامدخل تيوليد ةكرضش .اهب ةضصاخ ةلقتضسم ةينوناق ةيضصخضشب ءاضضعألا اهتاكرضش نم لك

ةكرضشل ينوناقلا لكيهلا لوح تامولعملا نم ديزملل  .طضسوألا قرضشلاو ةدحتملا ةكلمملا يف تيوليد وضستاموت ضشوت تويليد يف ءاضضعألا

tuoba/moc.ettioled.www ةكبضشلا ىلع انعقوم ىلإا عوجرلا ىجري ،اهءاضضعأاو ةدودحملا وضستاموت ضشوت تيوليد

يف ضصاخلاو ماعلا نيعاطقلا نم ءÓمع ىلإا ةيلاملا ةروضشملاو ةيرادإلا تاراضشتضسإلاو بئارضضلاو تاباضسحلا قيقدت تامدخ تيوليد مّدقت

يف تيوليد عضضت ،ةلود051 نم رثكأا يف ءاضضعألا تاكرضشلا نم ةطبارتم ةيملاع ةكبضش لضضفبو .ةيداضصتقإلا تلاجملا نم ةعضساو ةعومجم

تاضسضسؤوم مضضتو .اولمع امنيأا حاجنلا ىلع مهدعاضستل ةقيمع ةيلحم ةربخو يملاعلا ىوتضسملا تاذ تاءافك نم ةعومجم اهئÓمع ةمدخ

.زيمتلل ًاناونع اونوكي نأاب نيمزتلم ًاينهم ًافظوم فلأا002 وحن تيوليد

ىلع ةينبملا ةوقلاو مازتللاو ءÓمعلاو قوضسلل لضضفألا ةميقلا ميدقتو ةيقادضصملا ىلع عجضشت ةدحوم ةفاقث مهعمجت تيوليد ةكرضش وفظوم

زيزعتب نومزتلم تيوليد وفظوم .لمعلا ضصرف ءارثإاو تايدحتلا ةهجاومو رمتضسملا ميلعتلا ىلع ثحت ةئيب يف نولمعي مهو .تافاقثلا عونت

.هيف ءانبلا ريثأاتلاو عمتجملا ةقث ءانبو ةكرضشلا ةيلوؤوضسم

.ةظوفحم قوقحلا عيمج .تÓماعملا تامدخل تيوليد ةكرضش5102 ©




