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لصاوتلا تامولعم

 ةيلمع لوح راسفتسا يأ كيدل ناN اذإ

�لا�Yةيعمج ق�رفب لاصتالا كنكمي ،لي 

:ةماعلا تاقالعلل طسوألا قرشلا

اقحال ددحُي– ةي�*لجنإلا ةغللاب لصاوتلل

اقحال ددحُي– ةيxرعلا ةغللاب  لصاوتلل
ً



ةكراشملا ةيلمعو تاداشرإ

 ةماعلا تاقالعلل طسوألا قرشلا ةيعم'& ةي-رعلا زئاو'&ا دع!

 نEلماعلاو ،ةماعلا تاقالعلا تاراشBسا تاAرش عيم'& ةحاتم
 تالاAولاو ،تاAرشلا نمض لصاوتلا ماسقأو ،نEلقتسملا
 ،بالطلاو نEيميداAألاو ،ةيمالعإلا لئاسولا يQلامو ،ةيمقرلا

ارقم طسوألا قرشلا نم نوذختي نمم
ً

.

 نأو ؛ةي-رعلا ةغللاب تالمح نم تاAراشملا لA نوQتت نأ بجي

e دق ةلمd&ا تاجرخم نوQت
ُ

ق وأ ترش
ُ

 وأ/وةي-رعلا ةغللاب تمّد
Aكرت عم ةغللا ةيئانث تناEn عop رابتعاب ةي-رعلا ةغللاrةليسو ا 
 ةغللاب ة-وتكملا تاAراشملا لA ميدقت بجsو .ةيساسألا لصاوتلا
.ةي-رعلا

 وأ ةكرشلل vwxyئرلا رقملا وr طسوألا قرشلا نوQي نأ بجي
 كلمت نأ وأ ،ةزئا'}ل ةمدقتملا ةلاAولا وأ ةمظنملا وأ ليمعلا
.ةقطنملا �~ تايلمع ةدعاق

 ةباينتاAراشم ميدقت دارفألا وأ تاAرشلا وأ تامظنملل نكمي
 بلط ةيلوؤسم نوAراشملا لمحتsو .نsرخآ نع وأ م�سفنأ نع
 وأ ةEnمملا ةمالعلل ةsركفلا ةيكلملا مادختسا قح حنم نامضو
 تاAرش وأ قرف ءادأ مّركت �yلا تائفلل ةبس�لا-و .كراشملا ليمعلا
اضوع ،تاراشBسا

ً
 تانايبلا نوQت نأ بجي ،تالمح وأ دارفأ نع 

.كيدل ةيلام ةنس ثدحأل ةدئاع اE�rغو ةيلاملا

 ال .نEتحفص نم PDF فلم ةغيصب تاAراشملا ميدقت بجي

 �yحفص �~ ةكراشملا لامجإ بجي نكل ،ددحم تاملA ددع دجوي
A4 أتللrالأ بجي .ك��شملا ةبغر بسحب فلملا ميمصت نكمي .ل 

ةصنم opع ھليمحت بجsو تياباغيم30 نع فلملا م'� دsزي

 ماعل ةماعلا تاقالعلل طسوألا قرشلا ةيعم'& ةي-رعلا زئاو'&ا
2022https://mepra.awardsplatform.com

 / ةمل40A نم نوQم فصوو ةروص ميدقت كنم بلطُيس امك
افرح280

ً
 ³pإ كتكراشم تلصو اذإ امrرشe نكمsو ،كتكراشمل 

.ة�Eصقلا ةمئاقلا

 نEب اrزاجنإ مت �yلا لامعألا نع تاAراشملا عيمج نوQت نأ بجي

 لsربأ16( تاAراشملا ميدقتل ي¸ا·¶لا دعوملاو2021 لsربأ1
2022(.

 ،حيd¾ لQش½ كتكراشم ليصافت لA لاخدإ نم دكأتلا p¼ري
كلت مادختسا متvس ذإ ،ةلمd&او ةمظنملا مسا لمش¿ امب
 كتكراشم ت�Eتخا اذإ زئاو'&ا ميدقت لفح لالخ ليصافتلا
.ا·Á زوفت دق�yلا ةزئا'&ا شقنلو ،ةيئا·¶لا تايفصتلا ³pإ لrأتلل

 لمعلا يفي نأ طرش ،ةلمح لQل ةئف نم �Âكأب ةكراشملا كل قحي

 ةبس�بمصخ opع لصحتس .ةئف لQل ةددÄdا �Eياعملاب مدقملا
.ا�سفن ةكراشملل ةددعتملا تاميدقتلا opع 50%

 وأ كيشلا وأ نامتئالا ةقاطب �Çع ةكراشملا موسر عفد نكمي

 لامكتسا روف موسرلا كلتب ةروتاف ردصتسو .�~رصملا لsوحتلا
 ةعبس نوضغ �~ كتاAراشم موسر عفد متي مل اذإ .تاميدقتلا
 متي مل ام ،مييقتلا ةيلمع ا�لمش! نل ،لي'BÉلا قالغإ دع½ مايأ

.كلذ فالخ opع قافتالا



داوملالوح تامولعم
ةمعادلا

5 وr فلملا م'ÎxÏ &Ðقألا دd&ا .PDF وأ JPEG تافلم ليمحت

 دحك ةمعاد تادنBسم ةثالث ليمحت نكمي .فلم لQل تياباغيم
.كتكراشم عم ÎxÏقأ

 p¼رsو ،ويميف وأ بويتوي لثم عقاوم �Çع تاrويديف قافرإ
 �Çع ويديف لاسرإ نكمي ال .رمألا مزل اذإ رورم ةملA ميدقت

WeTransfer ت�ت دق طبار يأ وأÖy ھتدم.

 ةحفص طبار وأ رو�م'}ل حاتملا ةلمd&ا عقوم ³pإ طبار ميدقت

 تاملAو نEمدختسملا ءامسأ �Eفوت نم دكأتلا p¼ري .ريدصتلا
.ا�ليعفتو ةمزاللا رورملا

 ،طقف ةيساسأ تامولعم ةمعادلا تادنBسملا نمضتت نأ بجي

قsرف مّيقيس ثيح ،ةيسvئرلا ةكراشملل ةمعاد نوQت وأ
 نمنوQملا vwxyئرلا فلملا opع ًءانب ةكراشم لA ميكحتلا

 جذومنلا �~ لماA لQش½ كتكراشم حرش بجي .نEتحفص

.ةزئا'&ا ³pإ مدقتلل vwxyئرلا

 لاسرإكنم بلطُيس ،ة�Eصقلا ةمئاقلا ³pإ كتكراشم تلصو اذإ
 نمضتي ،كتكراشم نع ةدحاو ةحفص نم ي̧رم صÚ}م
 نأ opع جئاتنلاو لd&او ةم�ملا ددحت ا·¶ع ةزجوم ليصافت
!
ُ

.ةيجsورت ضارغأل مدختس

</ي امك زئاو@?ا <= تا;راشملا ميدقت ةصنم 0/ع داوملا *(فوت نكمي



رشنلاو ةيرسلاو مييقتلا

eÞ'ع مييقتلا ةيلمع �~ ةكراشملا تامظنملا عop ميدقتلا 
يأ �~ طارخنالا نع ا�عانتما طرش ،زئاو'&ا �~ ةكراشملل
 opع نEعتvس( .ا·àف ةd}صم ا·ßدل ةمظنم يأ وأ ا�لمش! ةشقانم
 دوجو دنع مييقتلا نع م�سفنأ ةيحنت  ميكحتلا قsرف ءاضعأ
)á&اصملا �~ براضت

 opعأopع ةلصاd&ا تاAراشملا نم ة�Eصق ةمئاق ديدحت متvس
 �yلا ةلمd&ا زوفتس ،تالاd&ا لA �~و .ةئف لQل تاجردلا

.تاجردلا opعأ تدصح

 ةكراشم لQل ماdQ&ا ددع opع ًءانب تاجردلا طسوتم بسBحُيس
 مييقتلا نع م�سفنأ ةيحنت ميكحتلا قsرف ءاضعأ opع نEعتvس(

 �yلا تاAراشملا لضفأ عضوتس .)á&اصملا �~ براضت دوجو دنع
 ةن'&ررقت امبسح ة�Eصقلا ةمئاقلا �~ تاجردلا opعأ تدصح

.مييقتلا

 لمعيس امك .مييقتلا ةيلمع ةعجارمل لقتسم �Eبخ نEيع! متvس
 قsرف نمضتvس .نوAراشملا اE�rثي اياضق يأ ةعجارم opع �EبÚ&ا
اجsزم ميكحتلا

ً
اعونتم 

ً
 ةيعم'&او ،تالاAولا نم نEين�ملا نم 

.نsرثؤملاو ،ةيميداAألا طاسوألاو ،مالعإلا لئاسوو ،ا�سفن

 نممو نsزئافلا نم تاAراشملا رشe قحب نومظنملا ظفتحي
 تامولعملا ضع½ دوجو لاح �~و .ة�Eصقلا ةمئاقلا م�لمش!
 "رش�لل تسvل" ةمالع عضو p¼ري ،ةيناEnملا لثم ،ةساسd&ا

.ا·àلع

كتا;راشم مالتسا لبق ةQرسلا نمضت تايقافتا ماIJ?ا عيمج عقويس



 تائفلا
مييقتلاو



•rشملا ديدحت مت لQنم حوضوب ا�حرشو تايدحتلا / ةل 

؟لصاوتلاو لامعألا روظنم
؟فادrألا تعضُو فيك•
•rل Aألا تناr؟ةيساسألا ةيضقلا / يدحتلاب ةلصتم فاد

ن لصاوت ةلمح
ُ

 ،رطق ،نانبل ،ت@وHلا ،ندرألا ،رصم ،ن@رحبلا :ةيلاتلا قاوسألا ىدحإ 01 تذف
طسوألا قرشلا 01 ةلمح لضفأو ،تارامإلا ةلود ،نامع ،ةيدوعسلا

]قوسلا[ يف ةلمح لضفأ

:</ي ام ةيس]ئرلا كتكراشم نمضتت نأ بجي

%15 مييقتلا نم ةبس1لا :فد.لاو ةل(شملا ديدحت

أ �yلا ثوحبلا �æ ام•
ُ

فادrألا /ةيجيتا��سإلا رsوطتل تsرج
•rنم تانايبلا نم ةعونتم ةعومجم ثوحبلا كلت تذخأ ل

؟رابتعالا �~ ةفلتخم رداصم

%15 :مييقتلا نم ةبس1لا :تانايبلاو ثوحبلا

•rاو ةيجيتا��سا تددُح لçd؟ة

؟ةيجيتا��سالا كلت فلخ يقطنملا ساسألا ام•
•rا سكع! ل&Ú؟ةيجيتا��سالا كلت ةيكيتكتلا ةط

%25 :مييقتلا نم ةبس1لا :طيطختلاو ةيجيتاDEسالا

؟ةيلصألا ةطÚ&اب ذيفنتلا ما�nلا ىدم ام•
•rرب لrرف وأ تنsع كتردق كقop ش½ ذيفنتلاQمدقتم ل 

؟ةجاd&ا دنع �ìادبëو
؟ةلمd&ا هذr ذيفنت Eّnم يذلا ام•

؟ةعقوتملا �Eغ تايدحتلا opع بلغتلا opع مكتردق ىدم ام•
•rا معدل ةعوفدم تانالعإ يأ تمدخُتسا ل&d؟ةلم

%25 مييقتلا نم ةبس1لا :ذيفنتلا

؟اذاملو ا·îعبتا �yلا مييقتلا ةقsرط ام•

 ةيسvئرلا ءادألا تارشؤمو جئاتنلاو تاجرÄÚا ركذ p¼ري•
)ةيعامتجالاو ةيمقرلاو ةيديلقتلا( سvياقملاو
تدجُونإ ،مييقتلا ةيلمع �~ ا·�îجاو تايدحت يأ ركذ p¼ري•

%20 مييقتلا نم ةبس1لا :مييقتلاو جئاتنلا



•rشملا ديدحت مت لQنم حوضوب ا�حرشو تايدحتلا / ةل 
؟لصاوتلاو لامعألا روظنم
؟فادrألا تعضُو فيك•
•rل Aألا تناr؟ةيساسألا ةيضقلا / يدحتلاب ةلصتم فاد

انوروك ةحئاج لالخ YZادبإ UVن لضفأ
 ةحئاج ا·îضرف �yلا دويقلا دع½ ةلمd&ا لوحتو عادبëو �Eكفت ةعرس
Aانورو

:</ي ام ةيس]ئرلا كتكراشم نمضتت نأ بجي

%15 مييقتلا نم ةبس]لا :فدYلاو ةلHشملا ديدحت

أ �yلا ثوحبلا �æ ام•
ُ

فادrألا /ةيجيتا��سإلا رsوطتل تsرج

•rنم تانايبلا نم ةعونتم ةعومجم ثوحبلا كلت تذخأ ل
؟رابتعالا �~ ةفلتخم رداصم

%15 :مييقتلا نم ةبس]لا :تانايبلاو ثوحبلا

•rاو ةيجيتا��سا تددُح لçd؟ة
؟ةيجيتا��سالا كلت فلخ يقطنملا ساسألا ام•
•rا سكع! ل&Ú؟ةيجيتا��سالا كلت ةيكيتكتلا ةط

؟ةيلصألا ةطÚ&اب ذيفنتلا ما�nلا ىدم ام•%25 :مييقتلا نم ةبس]لا :طيطختلاو ةيجيتاcdسالا

•rرب لrرف وأ تنsع كتردق كقop ش½ ذيفنتلاQمدقتم ل 
؟ةجاd&ا دنع �ìادبëو
؟ةلمd&ا هذr ذيفنت Eّnم يذلا ام•

؟ةعقوتملا �Eغ تايدحتلا opع بلغتلا opع مكتردق ىدم ام•
•rا معدل ةعوفدم تانالعإ يأ تمدخُتسا ل&d؟ةلم

%25 مييقتلا نم ةبس]لا :ذيفنتلا

؟اذاملو ا·îعبتا �yلا مييقتلا ةقsرط ام•
 ةيسvئرلا ءادألا تارشؤمو جئاتنلاو تاجرÄÚا ركذ p¼ري•

)ةيعامتجالاو ةيمقرلاو ةيديلقتلا( سvياقملاو
تدجُونإ ،مييقتلا ةيلمع �~ ا·�îجاو تايدحت يأ ركذ p¼ري•

%20 مييقتلا نم ةبس]لا :مييقتلاو جئاتنلا

 انوروك ةحئاef ةباجتسا YZامتجا رثأ ةلمح لضفأ
 تاعمت'Äا ةفرعم ىوتسم تعفر �¼راخ لصاوت ةلمح �~ Enمتلا

تايكولسلا �Eيغ! opع تدعاسو

انوروك ةحئاجل ةباجتسالا



:�oي ام ةلثمألا ضع½ لمش!

اقفوو ددÄdا تقولا �~ عورشملا ميلس!- ميلسBلا•
ً

ةيناEnملل 
ھيجوتلاو ةمظنألاو تاسايسلا- تايلمعلا•
اعم دارفألا نواع!- ةيلQي�لا•

ً
ديج لQش½ 

ماعلا قiرف ةزئاج
 �~ Enمتلاو ءادألاو تازاجنإلا مّركتو ،ما'�ألا لA نم ةيسسؤملا قرفلا مامأ ةكراشملا باب ةزئا'&ا حتفت
ةيضاملا ةنسلا رادم opع لصاوتلا لاجم

:</ي ام ةيس]ئرلا كتكراشم نمضتت نأ بجي

%25 :مييقتلا نم ةبس]لا :ءادألا
 :مييقتلا نم ةبس]لا :ةrpصملا باopأ عم ةقالعلا ةرادإ

25%

:�oي ام ةلثمألا ضع½ لمش!

 ةd}صملا باd¾أ ةداشإ ،دمألا ةلsوط تاقالعلا- اضرلا•
)نEيجراÚ&ا وأ نEيلخادلا( نEينعملا
تاقيلعتلا ،رsراقتلا ،تاءارجإلا- مظنلا•

:�oي ام ةلثمألا ضع½ لمش!
نEفظوملا لادبBسا ة�Eتو ءطب ،قsرفلا ءاضعأ اضر•
فافشلاو مظتنملاو مظنملا- مييقتلا•
داشرإلاو ،بsردتلاو ،ةيفيظولا تاراسملا حوضو– روطتلا•
 ةيسفنلا ةódلا معدو انوروA ةحئا'& ةباجتسالا تاءارجإ•

5%

%25 :مييقتلا نم ةبس]لا :ق@رفلا

:�oي ام ةلثمألا ضع½ لمش!

لQك ةسسؤملا �~ ةمrاسملا•
ةيعمت'Äا ةطشeألاو ،ةيعامتجالا ةيلوؤسملا•
Enمتلا وحن حومطلاو ،لمعلاب فغشلا•

%25 :مييقتلا نم ةبس]لا :ةلماشلا ةروصلا

قرفلاو دارفألا



:�oي ام ةلثمألا ضع½ لمش!
اقفوو ددÄdا تقولا �~ عورشملا ميلس!- ميلسBلا•

ً
ةيناEnملل 

ھيجوتلاو ةمظنألاو تاسايسلا- تايلمعلا•
اعم دارفألا نواع!- ةيلQي�لا•

ً
ديج لQش½ 

 ةدعاو تارا.م نور.ظiو مwxامظنمل ةمّيق تاما.سإ نومدقي نيذلا بابشلا نrثدحتملا ءادأو تازاجنإ ةزئاefا مّركت
لبقتسملا zZ ةداقك

اماع30 نم لقأ كرمع  نوQي نأ بجي ،ةكراشملل لrأتلل
ً

اماع29( 
ً

 متvسو .2022 لsربأ16 موي ةكراشملل ي¸ا·¶لا دعوملا لولحب )لقأ وأ 
.2022 وينوي1 ءاعöرألا موي ةيئا·¶لا تايفصتلل نEلrأتملا عم ةيضا��فا وأ ةيصõÚ تالباقم ءارجإ

:Srي ام ةيسxئرلا كتكراشم نمضتت نأ بجي

%25 :مييقتلا نم ةبس]لا :ءادألا
 :مييقتلا نم ةبس]لا :ةrpصملا باopأ عم ةقالعلا ةرادإ

25%

:�oي ام ةلثمألا ضع½ لمش!

 ةd}صملا باd¾أ ةداشإ ،دمألا ةلsوط تاقالعلا- اضرلا•
)نEيجراÚ&ا وأ نEيلخادلا( نEينعملا
تاقيلعتلا ،رsراقتلا ،تاءارجإلا- مظنلا•

:�oي ام ةلثمألا ضع½ لمش!
ءالمزلا نEب تاقالعلا•
نsرشابملا نsريدملا نم- مييقتلا•
رمتسملا ملعتلاب ما�nلالا- رsوطتلا•

%25 :مييقتلا نم ةبس]لا :ق@رفلا

:�oي ام ةلثمألا ضع½ لمش!

لQك ةسسؤملا �~ ةمrاسملا•
ةيعمت'Äا ةطشeألاو ،ةيعامتجالا ةيلوؤسملا•
Enمتلا وحن حومطلاو ،لمعلاب فغشلا•

%25 :مييقتلا نم ةبس]لا :ةلماشلا ةروصلا

زيمتملا باشلا ثدحتملا



 ،ةيموHح تائيx باسwp ةزجنم عuراشمب ءافتحالا
 وأ ةيموHح d|غ تامظنم باسwp جمارب وأ
 تائيYلا ��ع d|ثأتلا ��إ فد�~ ةصاخ تامظنم
ماعلا يأرلا وأ ةيموwpHا

يمو123ا لاصتالل ةلمح لضفأ
ةماعلا نوؤشلاو

تامدخلا

 لاصتالا مدختس� ��لا تالمwpا ةزئا�wا مّركت
 d|يغتلا ةدايق وأ ،ن|فظوملا عم لعافتلل �1خادلا
 باopأل ةفاضم ةميق ميدقت وأ ،���سؤملا
 نأ بجي .ةسسؤملا ةيحور d|يغ� وأ ،ةrpصملا
تققح فيك ليصفتلاب تا�راشملا ��وت
انسحت ةمدختسملا ةيجيتاcdسالا

ً
اd|بك 

ً
اد@زمو 

ً
 نم 

.�1خادلا ق@رفلا نمض لعافتلا

ةيلخاد لصاوت ةلمح لضفأ

 تلوانت ��لا لاصتالا تالمح زربأ ةئفلا هذx مّركت
 ��لا ةي�يبلا وأ ةيداصتقالا وأ ةيعامتجالا اياضقلا
.اYمعدتو ةسسؤملا اxرصانت

ةيعمتجم ةيعوت ةلمح لضفأ



 لماHت تنxرب ةp ان لاصتا ةلمح ةئفلا هذx مّركت
 جذومن رصانع لثم ،طط¡wا نم ةعومجم
 ةكcdشملاو ةبس¥كملاو ةعوفدملا ةيمالعإلا ةيطغتلا

.اYفادxأ قيقحتل ،ةكولمملاو

ةلما3تم ةلمح لضفأ

تاينقتلا

 01اcdحا ثدح ةفاضتسا 01 ¦|متلا ةئفلا هذx مّركت
لاعفو عدبم لHش§ روYم�wا عم لعافت

/ ةرشابم ةيلاعف / قالطإ لضفأ
ةيجKورت ةلمح

اروضح نمضتت تالمح ��ع ةئفلا هذx زكcdس
ً

 
اd|بك

ً
 وأ ذيفنتل ª1امتجالا لصاوتلا لئاسو d©ع 

لصاوت ةلمح معد

نKرثؤملل فيظوت لضفأ

 عقومل ىوتp¬ا ءاش»إ 01 ¦|متلا ةئفلا هذx مّركت
لاعفو عدبم لHش§ روYم�wا عم لعافت ي»وcdكلإ

يXوVWكلإ عقومل ىوتحم لضفأ

 ةبس¥كملا ةيمالعإلا ةيطغتلا مادختساب ءافتحالا
ةيئان®تسا جئاتن قيقحتل

 تاقالعلل مادختسا لضفأ
ةيمالعإلا

لصاوت ةلمح معدت ويديف داومل مادختسا لضفأ

ويديفلل مادختسا لضفأ

اروضح نمضتت تالمح ��ع ةئفلا هذx زكcdس
ً

 
اd|بك

ً
 وأ ذيفنتل ª1امتجالا لصاوتلا لئاسو d©ع 

لصاوت ةلمح معد

 لصاوتلا لئاسول مادختسا لضفأ
deامتجالا



ة|rمتم ةيبالط ةلمح

ايلاح ل'Éم بلاط هروط لصاوت ةلمd& ح��قم �~ Enمتلا ةئفلا هذr مّركتس
ً

 تاجايتحال ةباجتسا 
 �ìادبإلا اE�rكفت ةكراشملا نÇ�rت نأ بجي .ةماعلا تاقالعلل طسوألا قرشلا ةيعمج ھتمدق ليمع
.لصاوتلا ةن�مل يوقلا ا�م�فو اEnrمتو

•rشملا ديدحت مت لQنم حوضوب ا�حرشو تايدحتلا / ةل 
؟لصاوتلاو لامعألا روظنم
•rل Aألا تناr؟ةيساسألا ةيضقلا / يدحتلاب ةلصتم فاد
•rرفلا ددح لsأ قrافاد

ً
 çáوأو سايقلل ةلباق لصاوتلل 

؟ليمعلا تاجايتحا ةيجيتا��سالا y÷لتس فيك

:</ي ام ةيس]ئرلا كتكراشم نمضتت نأ بجي

%15 مييقتلا نم ةبس]لا :فدYلاو ةلHشملا ديدحت

opع �Eثأتلل ىؤرلاو ثاحبألا قsرفلا مدختسا فيك•

 حوضوب ماdQ}ل قsرفلا تùثأ لr ؟لصاوتلا ةيجيتا��سا
؟تارارقلا ذاختال ثاحبألا تمدخُتسا فيك
•rنم تانايبلا نم ةعونتم ةعومجم ثوحبلا كلت تذخأ ل

؟رابتعالا �~ ةفلتخم رداصم

%15 :مييقتلا نم ةبس]لا :تانايبلاو ثوحبلا

•rاو ةيجيتا��سا تددُح لçd؟ة

 ھحرش مت لrو ةيجيتا��سالا كلت فلخ يقطنملا ساسألا ام•
؟ليمعلا تاجايتحاب لصتي لrو çáاو لQش½
•rا سكع! ل&Ú؟ةيجيتا��سالا كلت ةيكيتكتلا ةط

%25 :مييقتلا نم ةبس]لا :طيطختلاو ةيجيتاcdسالا

 تاجايتحاب ةراتÄÚا تاQيتكتلاو تاونقلا ةلص ىدم ام•
؟ليمعلا
•rتاونقلا �~ ةسالس½ ثاحبألا جئاتن ةكراشملا تجمد ل 

؟تاQيتكتلاو
•rيتكتلا جمد مت لQنمض ةح��قملا تا Aقيقحتل تاونقلا ل 

؟فد·îسملا رو�م'&ا عم لعافتلا نم ردق ÎxÏقأ
.ةفلQلا لباقم ةميقلا ةعفترمو ةلاعفو ةيلمع راQفألا دع!•
؟ةلمd&ا ذيفنت ةطخ Enمي يذلا ام•

%25 مييقتلا نم ةبس]لا :طط¡wا  / تاونقلا

 ةيجيتا��سالا حاجن ساقيس فيك حوضوب كراشملا ددح•
 ركذنEكراشملا opع بجي .ھمدع نم ةح��قملا تايلاعفلاو
 ا�مييقت متيل ةح��قملا سvياقملاو جئاتنلاو تاجرÄÚا
)ةيعامتجالاو ةيمقرلاو ةيديلقتلا(

%20 مييقتلا نم ةبس]لا :مييقتلاو جئاتنلا

نويميداكألاو بالطلا



 تاجردلا �Çع ا�عبBي �yلا سúردتلا قرط Enمت ذاتسألا تùثي•

ةيجراÚ&ا تاعجارملاو نارقألا تامييقتو بالطلا تامييقتو
 opع ةردقلا ززع! �yلا ةيملعلاو ةين�ملا تايلاعفلا �~ كراش¿•

.طابضنالاو سúردتلا

.نsرخآ نsEو-رت نEين�مل دشرمك لمع¿•
ةعما'&ا وأ بالطلا ديفت ةيعمتجم تايلاعف �~ كراش¿•

û·³إ ةزئا'&ا فدp ركتsرقم ةعماج �~ كراشم ذاتسأ وأ ذاتسأ مrلع¿ نمم ،طسوألا قرشلا ا
ّ

 عيضاومب طبترمو Enمتم لQش½ بالطلا نوم

 دشرsو ؛ةديدج سúردت قرطو ميrافم قبطsو ح��قsو ؛ملعتلل م·üحو م�لوضفو بالطلا مامتrا زفحي لQشöو ةيلاd&ا لصاوتلا تاrاجتاو
.بالطلل يركفلا روطتلا

:;:ي ام ةيس6ئرلا كتكراشم نمضتت نأ بجي

)%50( بالطلا هاجت ما¦cلالا)%50( سuردتلا قرط ¦|مت

.ةيعما'&ا تايلاعفلاو بالطلا ھيجوت �~ كراش¿•

 ةطبترملاو ةين�ملا تارابتعالاب قلعتي اميف بالطلا دشري•
.ايلعلا تاساردلاب
لQك ةيساردلا ýþانملا وأ ةعما'&ا �~ ھتمrاسم•
•¿Þ'ا تايلاعفلا �~ بالطلا ةكراشم عÄ'ةيعمت

زيمتملا ذاتسألا




