


 مييقتل ةمزاللا تاوطخلا
تاكراشملا

  :ي4و12كلإلا عقوملا *(إ با$ذلا

https://mepra.awardsplatform.com

GHIةمل0و ي.و,+كلإلا كد#ربمادختساب لوخدلا لي 

 ةمل[ كلمت تنك اذإ(arabicawards2022 :ةيلاتلارورملا
 .)2,3,4 تاوطfgا ل$اجت ،لوخدلا ليcHIل كب ةصاخ رورم
 "رورملا ةمل[ فzرعG ةداعإ" *uع طغضا ،رورملا ةمل[ تpس4 اذإ

 عقومل ةيسpئرلا ةحفصلا *uع
https://mepra.awardsplatform.com

 )نميألا بناfIا *uعأ( كمسا قوف رقنا ،كلوخد ليGHI درجمب
 ةمل[ �2يغG ةحفصلا هذ$ �2ع كنكمي ."����gلا فلملا" 12خاو
"ظفح" *uع طغضا مث ،رورملا

 ةرمكلوخد ل�Iّ مث "جورfgا ليGHI" 12خاو كمسا قوف رقنا
ةنمآلاو ةديدfIا رورملا ةمل[ مادختساب ىرخأ
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0304

كميسو .ا�مييقتل كرايتخا مت ��لا تائفلا ى12س
ّ

 *uع رقنلاكن
.ةكراشملا كلت ضرع نم ةكراشملا مسا

05
 ��لا ليصافتلا عيمج ى12س ،تا[راشملا ىدحإ *uع رقنلا دنع

 §¦ دجوي .ھمدق يذلا PDF فلم لمش  امب كراشملا ا�لخدأ
100 لصأ نم ةجرد ديدحتل ةصصخم ةحاسم ةحفصلا لفسأ

.يمازلإ قيلعG ةفاضإل ةحاسمو
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 مييقتل ةمزاللا تاوطخلا
تاكراشملا

 ةمالع عض ،ب¯س يأل مييقتلا نع عانتمالا §¦ بغرت تنك اذإ
 يطخت كنكمzو نميألا بناfIا *uع *uعألا §¦ دوجوملا ع±رملا *uع
.كراشملا كلذ مييقت

 ةحاتم دعGو تاقيلعتلا ةحاسم ةzؤر زئاوfIا �³ظنمل نكمي
 ماعلا اذ$ لقألا *uع دحاو زجوم قيلعG ةفاضإ بجzو .رشµلل
.ةلو�جم قلعملا ةzو$ ىقبت نكل .تاقيلعتلا كلت كراشملا ى�2سو

 *uع طغضا ،كتاقيلعGو كتاجرد ةفاضإ نم ءا¹¸نالا درجمب
.ةيلاتلا ةكراشملا *(إ لاقتنالل "§(اتلا + ظفح"

0708
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مييقتلا

ةكراشم ل4 ما1ح ةعس- ,+إ ةتس مِّيقيس•

يGاوشع ل1شE نو1يس ميكحتلا ق<رف رايتخا•

 a`ياعم رابتعالا [\ ذخأت نأ بجي نكل ،100 نم ةجرد ديدحت كنم بلطُيس•

هاندأ ةئف ل1ل ةددbcا مييقتلا

طتنل كنأل اkضعE نع لقتسم ل1شE تا4راشملا مييقت كنم بلطُيس•
ّ

 ,nع عل

qrرألا ,nع لما1لاب ةئفلا

 .ةئفل4 نم تاجردلا ,nعأ ,nع ةلصاwcا تا4راشملا نم ةa`صق ةمئاق ددحُتس•

.تاجردلا ,nعأ ,nع تلصح |}لا ةلمwcا زوفتس ،ةلاح ل4 [\

.ةكراشملا كلت اومّيق نيذلا ماwc1ا ددع ,nع ًءانب تاجردلا طسوتم بس~حُيس•

 ,nع a`ب�wا لمعيس امك .مييقتلا ةيلمع ةعجارمل لقتسم a`بخ ن`يع- مت�س•

.ماwc1ا ا�a`ثي اياضق يأ ةعجارم

 ةصنم لوح تاظحالم
زئاوجلا

 متي مل ةكراشم ,+إ "اkمييقت بولطم" ةلاح a`ش-•

.دعE اkمييقت
ت مل ةكراشم ,+إ "مييقتلا ديق" ةلاح a`ش-•

ُ
 ل4 مّيق

.)ا��لع لمعلا أدب نكل( نآلا �}ح ا��مض a`ياعملا
 ل4 مييقت ىرج ةكراشم ,+إ "لمتكم" ةلاح a`ش-•

ازجنم مييقتلا دع� [+اتلا�و ،ا��مض a`ياعملا
ً

.



ثدحتملا ةزئاج يف تاكراشملا
2022 ماعل باشلا
 يأ فيظوت2022 ماعل باشلا ثدحتملا ةئف [\ ميكحتلا ق<رفل زوجي ال

ارkش12 ةدمل ھعم لمعلا وأ ةئفلا [\ كراشم
ً

 Eا ماتتخا دعwةي�رعلا زئاو� 

wا نود2022 ماعل ةماعلا تاقالعلل طسوألا قرشلا ةيعم�wcع لوصn, 

.ةكراشملا ةكرشلا نم ي¢اتك نذإ

حلاصملا براضت

 كراش- |}لاتائفلا وأ تا4راشملا ,nع مييقت نم يودي ل1شE كتيحنت تمت

 تائف [\ كتا4راشم ءان¤تساب تا4راشملا ل4 مييقت كنم بلطُيس نكل .ا�a£ع

 وأ،ا��ف تكراش ىرخأ ةئف يأ نم ةكراشم تيقلت اذإ .قرفلاو دارفألا

 كلت ,nع رقنلا كنم ,¦رُي ،أط�wا ق<رط نع كب ةصا�wا ةكراشملا تيقلت

 مث ايلعلا �¨ميلا ة<وازلا [\ "مييقتلا نع عانتمالا" ع¢رم رايتخاو ةكراشملا

."ظفح" ,nع طغضا

اضيأ ,¦رُي ،ةيلاتلا wrاصملا براضت تالاح نم ةلاح كتkجاو اذإ
ً

 رايتخا 

:ةكراشملا ,nع رقنلا دنع "مييقتلا نع عانتمالا" ع¢رم

)ةلئاع ةبارق /جاوز( كراشملا عم ةيص� ةقالع يأ كيدل•

 كراشملل ا<راجت ا1<رش وأ اليمع كنو4•



ةيرسلا دنب

:[nي امب دنبلا ,nع ةقفاوملاب دkعتتو .كل ةصص�bا تا4راشملا مييقت لبق ة<رسلا دنب ,nع ةقفاوملا كنم بلطُيس

امكح |}فصب
ً

:|¨نأب دkع-أ ،ةمkملا هذkل [+وبق دع¢و ،2022 ماعل ةماعلا تاقالعلل طسوألا قرشلا ةيعم�w ةي�رعلا زئاو�wا [\ 

 [\ ةكراشم يأنع ليصافت ةيأ شقانأ وأ ،ةمدقملا تا4راشملا مييقتل ةجي~ن ا��لع تعلطا |}لا ة<رسلا تامولعملا مدختسا وأ فشكأ نل1.

ط ةزئا�wا
ُ

؛رخآ فرط يأ عم اkمييقت |¨م بل

اقفو ي-اردق ل1ب |¨م ة�ولطملا ةمkملا متأس2.
ً

ا̧م·لمو ا��لع صوصنملا تاءارجإلل 
ً

 تاقالعلل طسوألا قرشلا ةيعم�w ةي�رعلا زئاو�wا حورب 

؛ةكَراشم وأ كٍراشم يأ هاجت ةقبسم ما1حأ وأ ¸`حت نود ،ةماعلا

؛اkما1ح دحأ نو4أل يرايتخا مت ةزئاج يأ [\ ةكراشم يأ نمض [+ ماkسإ يأ نع زئاو�wا مظنمل فشكأس3.

 وأ ةدام وأبوتكم راطخإ يأ فذحأ نلو ،ا�Ã ظفتحا وأ ،تنa·نإلا a£ع وأ ةرشابملا مييقتلا ةيلمع ءانثأ تا4راشملا نم داوم ةيأ ÀÁ¿أ نل4.

.ةزئا�wا [\ ةكراشم يأ نم ءزج يأ وأ دن~سم وأ مييقت ةقيثو



 ةمدقملا تابلطلا ما/.-ا مّيق)و عجاري
 ل)ربأ 25 يموي نCب تن=@نإلا =>ع

2022 ويام14و

+*وألا ةلو#"ا

 باشلا ثدحتملا ةزئاج تائف نمضتOس
اضيأ2021 ماعل

ً
 مييقت ةسلج 

2022 وينوي1 موي دعc نع/ةرشابم

ةيناثلا ةلو#"ا

 تاjراشملا ghع لمعلا لمتكي نأ بجي
يmاklلا دعوملاو2021 ل)ربأ1 موي نCب
2022 وينوي 16ةكراشملل

2022 ويام20

 تايفصتلل نCلrأتملا نع نالعإلا
ةيئاklلا

2022 ويام22

زئاوv-ا ميدقت لفح

2022 وينوي16

ةمهم خيراوت



 ةيلمعو تاداشرإ
ةكراشملا

 §¦ ةكراشملا ةماعلا تاقالعلل طسوألا قرشلا ةيعمج حيcت

 ةماعلا تاقالعلا مادختساب ن�ينعملا فارطألا ل½ل زئاوfIا
 ،ةماعلا تاقالعلا تاراشcسا تا[رشو ؛لصاوتلا ضارغأل
 ،تا[رشلا نمض لصاوتلا ماسقأو ،ن�لقتسملا ن�لماعلاو
 ن�يميدا[ألاو ،ةيمالعإلا لئاسولا ي½لامو ،ةيمقرلا تالا[ولاو
.بالطلاو

 ةغللا *uع زكرت تالمح نم تا[راشملا ل[ نو½تت نأ بجي

4 دق ةلمfÄا تاجرخم نو½ت نأو ؛ةيÃرعلا
ُ

ق وأ ترش
ُ

 ةغللاب تمّد
 ةيÃرعلا ةغللا *uع �Æكرت عم ةغللا ةيئانث تنا[ وأ/و ةيÃرعلا
ل[ ميدقت بجzو .ةيساسألا لصاوتلا ةليسو ا$رابتعاب

.ةيÃرعلا ةغللاب ةÃوتكملا تا[راشملا

 وأ ةكرشلل ��pÇئرلا رقملا و$ طسوألا قرشلا نو½ي نأ بجي

 كلمت نأ وأ ،ةزئاÈIل ةمدقتملا ةلا[ولا وأ ةمظنملا وأ ليمعلا
.ةقطنملا §¦ تايلمع ةدعاق

 ةباينتا[راشم ميدقت دارفألا وأ تا[رشلا وأ تامظنملل نكمي

 بلط ةيلوؤسم نو[راشملا لمحتzو .نzرخآ نع وأ م�سفنأ نع
 وأ ة�Æمملا ةمالعلل ةzركفلا ةيكلملا مادختسا قح حنم نامضو
 تا[رش وأ قرف ءادأ مّركت ��لا تائفلل ةبسµلاÃو .كراشملا ليمعلا

اضوع ،تاراشcسا
ً

 تانايبلا نو½ت نأ بجي ،تالمح وأ دارفأ نع 
.كيدل ةيلام ةنس ثدحأل ةدئاع ا$�2غو ةيلاملا

 ال .ن�تحفص نم PDF فلم ةغيصب تا[راشملا ميدقت بجي
 ��حفص §¦ ةكراشملا لامجإ بجي نكل ،ددحم تامل[ ددع دجوي

A4 الأ بجي .ك12شملا ةبغر بسحب فلملا ميمصت نكمي .ل$أتلل 
ةصنم *uع ھليمحت بجzو تياباغيم30 نع فلملا مÏI دzزي
:ةماعلا تاقالعلل طسوألا قرشلا ةيعمfI ةيÃرعلا زئاوfIا

https://mepra.awardsplatform.com

2021 لzربأ1 ن�ب تا[راشملا *uع لمعلا لمتكي نأ بجي

)2022 لzربأ16( ةكراشملل يÑاÐ¹لا دعوملاو

https://mepra.awardsplatform.com/


داوملالوح تامولعم
ةمعادلا

5 و$ فلملا م��Ö f×Iقألا دfÄا .PDF وأ JPEG تافلم ليمحت
 دحك ةمعاد تادن<سم ةثالث ليمحت نكمي .فلم ل½ل تياباغيم
.كتكراشم عم GHIقأ

 *Úرzو ،ويميف وأ بويتوي لثم عقاوم �2ع تا$ويديف قافرإ
 �2ع ويديف لاسرإ نكمي ال .رمألا مزل اذإ رورم ةمل[ ميدقت

WeTransferت دق طبار يأ وأµتÞ� ھتدم.

 ةحفص طبار وأ رو�مÈIل حاتملا ةلمfÄا عقوم *(إ طبار ميدقت

 تامل[و ن�مدختسملا ءامسأ �2فوت نم دكأتلا *Úري .ريدصتلا
.ا�ليعفتو ةمزاللا رورملا

 ،طقف ةيساسأ تامولعم ةمعادلا تادنcسملا نمضتت نأ بجي

قzرف مّيقيس ثيح ،ةيسpئرلا ةكراشملل ةمعاد نو½ت وأ
 نمنو½ملا ��pÇئرلا فلملا *uع ًءانب ةكراشم ل[ ميكحتلا

 جذومنلا §¦ لما[ ل½شã كتكراشم حرش بجي .ن�تحفص

.ةزئاfIا *(إ مدقتلل ��pÇئرلا

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



ةمهم طباور

 طسوألا قرشلا ةيعم�w ي¿وa·كلإلا عقوملا

 :ةماعلا تاقالعلل

www.mepra.org/arabicawards

 زئاو�wا [\ مكحك  ةكراشملاو لي�À~لل

 تاقالعلل طسوألا قرشلا ةيعم�w ةي�رعلا

 :[+اتلا عقوملا a£ع2022 ماعل ةماعلا

https://mepra.awardsplatform.com

لصاوتلا تامولعم

 ةيلمع لوح راسفتسا يأ كيدل نا4 اذإ

 ةيعمج ق<رفب لاصتالا كنكمي ،لي�À~لا

:ةماعلا تاقالعلل طسوألا قرشلا

اقحال ددحُي- ة̧ي`لجنإلا ةغللاب لصاوتلل
ً

اقحال ددحُي– ةي�رعلا ةغللاب  لصاوتلل
ً



 تائفلا
مييقتلاو



 نم حوضوب ا�حرشو تايدحتلا / ةل½شملا ديدحت مت ل$•

؟لصاوتلاو لامعألا روظنم
؟فاد$ألا تعضُو فيك•
؟ةيساسألا ةيضقلا / يدحتلاب ةلصتم فاد$ألا تنا[ ل$•

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 ةيسMئرلا كتكراشم نمضتت نأ بجي

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

أ ��لا ثوحبلا §å ام•
ُ

فاد$ألا /ةيجيتا12سإلا رzوطتل تzرج
نم تانايبلا نم ةعونتم ةعومجم ثوحبلا كلت تذخأ ل$•

؟رابتعالا §¦ ةفلتخم رداصم

%15 :مييقتلا نم ةبس1لا :تانايبلاو ثوحبلا

؟ةæÄاو ةيجيتا12سا تددُح ل$•
؟ةيجيتا12سالا كلت فلخ يقطنملا ساسألا ام•
؟ةيجيتا12سالا كلت ةيكيتكتلا ةطfgا سكعG ل$•

؟ةيلصألا ةطfgاب ذيفنتلا ما1Æلا ىدم ام•%25 :مييقتلا نم ةبس1لا :طيطختلاو ةيجيتاDEسالا

 مدقتم ل½شã ذيفنتلا *uع كتردق كقzرف وأ تن$رب ل$•
؟ةجاfÄا دنع §êادبéو
؟ةلمfÄا هذ$ ذيفنت Æّ�م يذلا ام•

؟ةعقوتملا �2غ تايدحتلا *uع بلغتلا *uع مكتردق ىدم ام•
؟ةلمfÄا معدل ةعوفدم تانالعإ يأ تمدخُتسا ل$•

%25 مييقتلا نم ةبس1لا :ذيفنتلا

؟اذاملو ا¹¸عبتا ��لا مييقتلا ةقzرط ام•

 ةيسpئرلا ءادألا تارشؤمو جئاتنلاو تاجرëgا ركذ *Úري•
)ةيعامتجالاو ةيمقرلاو ةيديلقتلا( سpياقملاو
تدجُونإ ،مييقتلا ةيلمع §¦ ا¹¸�جاو تايدحت يأ ركذ *Úري•

%20 مييقتلا نم ةبس1لا :مييقتلاو جئاتنلا



 نم حوضوب ا�حرشو تايدحتلا / ةل½شملا ديدحت مت ل$•
؟لصاوتلاو لامعألا روظنم
؟فاد$ألا تعضُو فيك•
؟ةيساسألا ةيضقلا / يدحتلاب ةلصتم فاد$ألا تنا[ ل$•

انوروك ةحئاج لالخ YZادبإ UVن لضفأ
 ةحئاج ا¹¸ضرف ��لا دويقلا دعã ةلمfÄا لوحتو عادبéو �2كفت ةعرس
انورو[

:</ي ام ةيسMئرلا كتكراشم نمضتت نأ بجي

%15 مييقتلا نم ةبس]لا :فدYلاو ةلHشملا ديدحت

أ ��لا ثوحبلا §å ام•
ُ

فاد$ألا /ةيجيتا12سإلا رzوطتل تzرج

نم تانايبلا نم ةعونتم ةعومجم ثوحبلا كلت تذخأ ل$•
؟رابتعالا §¦ ةفلتخم رداصم

%15 :مييقتلا نم ةبس]لا :تانايبلاو ثوحبلا

؟ةæÄاو ةيجيتا12سا تددُح ل$•

؟ةيجيتا12سالا كلت فلخ يقطنملا ساسألا ام•
؟ةيجيتا12سالا كلت ةيكيتكتلا ةطfgا سكعG ل$•

؟ةيلصألا ةطfgاب ذيفنتلا ما1Æلا ىدم ام•%25 :مييقتلا نم ةبس]لا :طيطختلاو ةيجيتاcdسالا
 مدقتم ل½شã ذيفنتلا *uع كتردق كقzرف وأ تن$رب ل$•

؟ةجاfÄا دنع §êادبéو
؟ةلمfÄا هذ$ ذيفنت Æّ�م يذلا ام•
؟ةعقوتملا �2غ تايدحتلا *uع بلغتلا *uع مكتردق ىدم ام•
؟ةلمfÄا معدل ةعوفدم تانالعإ يأ تمدخُتسا ل$•

%25 مييقتلا نم ةبس]لا :ذيفنتلا

؟اذاملو ا¹¸عبتا ��لا مييقتلا ةقzرط ام•
 ةيسpئرلا ءادألا تارشؤمو جئاتنلاو تاجرëgا ركذ *Úري•

)ةيعامتجالاو ةيمقرلاو ةيديلقتلا( سpياقملاو
تدجُونإ ،مييقتلا ةيلمع §¦ ا¹¸�جاو تايدحت يأ ركذ *Úري•

%20 مييقتلا نم ةبس]لا :مييقتلاو جئاتنلا

 انوروك ةحئاef ةباجتسا YZامتجا رثأ ةلمح لضفأ
 تاعمتëIا ةفرعم ىوتسم تعفر §Úراخ لصاوت ةلمح §¦ �Æمتلا

تايكولسلا �2يغu* Gع تدعاسو

انوروك ةحئاجل ةباجتسالا



Gلمش ãي ام ةلثمألا ضعu§:
اقفوو ددëÄا تقولا §¦ عورشملا ميلسG- ميلسcلا•

ً
ةينا�Æملل 

ھيجوتلاو ةمظنألاو تاسايسلا- تايلمعلا•
اعم دارفألا نواعG- ةيل½ي�لا•

ً
 ãديج ل½ش

ماعلا قiرف ةزئاج
 §¦ �Æمتلاو ءادألاو تازاجنإلا مّركتو ،ماÏIألا ل[ نم ةيسسؤملا قرفلا مامأ ةكراشملا باب ةزئاfIا حتفت
ةيضاملا ةنسلا رادم *uع لصاوتلا لاجم

:</ي ام ةيسMئرلا كتكراشم نمضتت نأ بجي

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

25%

Gلمش ãي ام ةلثمألا ضعu§:
 ةÈÄصملا باïÄأ ةداشإ ،دمألا ةلzوط تاقالعلا- اضرلا•

)ن�يجراfgا وأ ن�يلخادلا( ن�ينعملا
تاقيلعتلا ،رzراقتلا ،تاءارجإلا- مظنلا•

Gلمش ãي ام ةلثمألا ضعu§:

ن�فظوملا لادبcسا ة�2تو ءطب ،قzرفلا ءاضعأ اضر•
فافشلاو مظتنملاو مظنملا- مييقتلا•
داشرإلاو ،بzردتلاو ،ةيفيظولا تاراسملا حوضو– روطتلا•
 ةيسفنلا ةòÄلا معدو انورو[ ةحئاfI ةباجتسالا تاءارجإ•

5%

%25 :مييقتلا نم ةبس]لا :ق@رفلا

Gلمش ãي ام ةلثمألا ضعu§:
ل½ك ةسسؤملا §¦ ةم$اسملا•
ةيعمتëIا ةطش4ألاو ،ةيعامتجالا ةيلوؤسملا•
�Æمتلا وحن حومطلاو ،لمعلاب فغشلا•

%25 :مييقتلا نم ةبس]لا :ةلماشلا ةروصلا

قرفلاو دارفألا



Gلمش ãي ام ةلثمألا ضعu§:

اقفوو ددëÄا تقولا §¦ عورشملا ميلسG- ميلسcلا•
ً

ةينا�Æملل 
ھيجوتلاو ةمظنألاو تاسايسلا- تايلمعلا•
اعم دارفألا نواعG- ةيل½ي�لا•

ً
 ãديج ل½ش

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

اماع30 نم لقأ كرمع  نو½ي نأ بجي ،ةكراشملل ل$أتلل
ً

اماع29( 
ً

 متpسو .2021 ويلوي31 موي ةكراشملل يÑاÐ¹لا دعوملا لولحب )لقأ وأ 
.2021 �2مت¯س1 ءاع±رألا موي ةيئاÐ¹لا تايفصتلل ن�ل$أتملا عم ةيضا12فا وأ ةيصõg تالباقم ءارجإ

:gyي ام ةيسxئرلا كتكراشم نمضتت نأ بجي

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

25%

Gلمش ãي ام ةلثمألا ضعu§:

 ةÈÄصملا باïÄأ ةداشإ ،دمألا ةلzوط تاقالعلا- اضرلا•
)ن�يجراfgا وأ ن�يلخادلا( ن�ينعملا
تاقيلعتلا ،رzراقتلا ،تاءارجإلا- مظنلا•

Gلمش ãي ام ةلثمألا ضعu§:
ءالمزلا ن�ب تاقالعلا•
نzرشابملا نzريدملا نم- مييقتلا•
رمتسملا ملعتلاب ما1Æلالا- رzوطتلا•

%25 :مييقتلا نم ةبس]لا :ق@رفلا

Gلمش ãي ام ةلثمألا ضعu§:

ل½ك ةسسؤملا §¦ ةم$اسملا•
ةيعمتëIا ةطش4ألاو ،ةيعامتجالا ةيلوؤسملا•
�Æمتلا 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

 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

 ?<خادلا لاصتالل 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

تامدخلا



 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
ةيجLورت ةلمح

اروضح نمضتت تالمح ��ع ةئفلا هذx زكcdس
ً

 
اd|بك

ً
 وأ ذيفنتل ª1امتجالا لصاوتلا لئاسو d©ع 

لصاوت ةلمح معد

نLرثؤملل فيظوت لضفأ

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

يYوWXكلإ 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
?eامتجالا



ة|rمتم ةيبالط ةلمح

ايلاح لHIم بلاط هروط لصاوت ةلمfÄ ح12قم §¦ �Æمتلا ةئفلا هذ$ مّركتس
ً

 تاجايتحال ةباجتسا 
 §êادبإلا ا$�2كفت ةكراشملا ن$�2ت نأ بجي .ةماعلا تاقالعلل طسوألا قرشلا ةيعمج ھتمدق ليمع
.لصاوتلا ةن�مل يوقلا ا�م�فو ا$�Æمتو

 نم حوضوب ا�حرشو تايدحتلا / ةل½شملا ديدحت مت ل$•
؟لصاوتلاو لامعألا روظنم
؟ةيساسألا ةيضقلا / يدحتلاب ةلصتم فاد$ألا تنا[ ل$•
افاد$أ قzرفلا ددح ل$•

ً
 æöوأو سايقلل ةلباق لصاوتلل 

؟ليمعلا تاجايتحا ةيجيتا12سالا �÷لتس فيك

:</ي ام ةيسMئرلا كتكراشم نمضتت نأ بجي

%15 مييقتلا نم ةبس]لا :فدYلاو ةلHشملا ديدحت

*uع �2ثأتلل ىؤرلاو ثاحبألا قzرفلا مدختسا فيك•

 حوضوب ما½ÈÄل قzرفلا ت¯ثأ ل$ ؟لصاوتلا ةيجيتا12سا
؟تارارقلا ذاختال ثاحبألا تمدخُتسا فيك
نم تانايبلا نم ةعونتم ةعومجم ثوحبلا كلت تذخأ ل$•

؟رابتعالا §¦ ةفلتخم رداصم

%15 :مييقتلا نم ةبس]لا :تانايبلاو ثوحبلا

؟ةæÄاو ةيجيتا12سا تددُح ل$•

 ھحرش مت ل$و ةيجيتا12سالا كلت فلخ يقطنملا ساسألا ام•
ãاو ل½شæö ؟ليمعلا تاجايتحاب لصتي ل$و
؟ةيجيتا12سالا كلت ةيكيتكتلا ةطfgا سكعG ل$•

%25 :مييقتلا نم ةبس]لا :طيطختلاو ةيجيتاcdسالا

 تاجايتحاب ةراتëgا تا½يتكتلاو تاونقلا ةلص ىدم ام•
؟ليمعلا
 تاونقلا §¦ ةسالسã ثاحبألا جئاتن ةكراشملا تجمد ل$•

؟تا½يتكتلاو
 قيقحتل تاونقلا ل[ نمض ةح12قملا تا½يتكتلا جمد مت ل$•

؟فد¹¸سملا رو�مfIا عم لعافتلا نم ردق ��Öقأ
•Gةفل½لا لباقم ةميقلا ةعفترمو ةلاعفو ةيلمع را½فألا دع.
؟ةلمfÄا ذيفنت ةطخ �Æمي يذلا ام•

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

 ةيجيتا12سالا حاجن ساقيس فيك حوضوب كراشملا ددح•
 ركذن�كراشملا *uع بجي .ھمدع نم ةح12قملا تايلاعفلاو
 ا�مييقت متيل ةح12قملا سpياقملاو جئاتنلاو تاجرëgا
)ةيعامتجالاو ةيمقرلاو ةيديلقتلا(

%20 مييقتلا نم ةبس]لا :مييقتلاو جئاتنلا

نويميداكألاو بالطلا



 تاجردلا �2ع ا�عبcي ��لا سøردتلا قرط �Æمت ذاتسألا ت¯ثي•

ةيجراfgا تاعجارملاو نارقألا تامييقتو بالطلا تامييقتو
 *uع ةردقلا ززعG ��لا ةيملعلاو ةين�ملا تايلاعفلا §¦ كراش •

.طابضنالاو سøردتلا

.نzرخآ ن�zوÃرت ن�ين�مل دشرمك لمع •
ةعماfIا وأ بالطلا ديفت ةيعمتجم تايلاعف §¦ كراش •

ú¹ا فدfIركت *(إ ةزئاzلع  نمم ،طسوألا قرشلا ا$رقم ةعماج §¦ كراشم ذاتسأ وأ ذاتسأ م
ّ

 عيضاومب طبترمو �Æمتم ل½شã بالطلا نوم

 دشرzو ؛ةديدج سøردت قرطو مي$افم قبطzو ح12قzو ؛ملعتلل مû¹حو م�لوضفو بالطلا مامت$ا زفحي ل½ش±و ةيلاfÄا لصاوتلا تا$اجتاو
.بالطلل يركفلا روطتلا

:;:ي ام ةيس6ئرلا كتكراشم نمضتت نأ بجي

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

.ةيعماfIا تايلاعفلاو بالطلا ھيجوت §¦ كراش •

 ةطبترملاو ةين�ملا تارابتعالاب قلعتي اميف بالطلا دشري•
.ايلعلا تاساردلاب
ل½ك ةيساردلا üýانملا وأ ةعماfIا §¦ ھتم$اسم•
• �Iا تايلاعفلا §¦ بالطلا ةكراشم عëIةيعمت

زيمتملا ذاتسألا




