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ةــــطشنألاو جــــماربلا
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>>ةاـــفولا دعبو ةاــيحلا ءانثأ<< ءاــضعألاب عربتـــلا ةـفاقث رشنل جمانرب
 مادـــــــختساب ،ةــفرعم مدـــع وأ ضومــغ نــم اــهبوشي ام لـــك ةلازإو
 يوـضعلا روـــصقلا ضارــــمأب عمتجملا فيرعتو ،ةركتبملا بيلاسألا
 .يحص عمتجمل لوصولل ةـــيحصلا ةايحلا قرطب هفيقثتو ،اهتاببسمو

:اــهنـم ةدــــع تارداـــبم جــــمانربـللو
 .نيتنس لك يف ءاضعألا ةعارز رمتؤم-
.اهييحن انولخ تالمح-
 .راثيإ ءارفس ةردابم-
.ةنسحلا ةعافشلا ةنجل-
.ةيملاعلا ةيحصلا مايألا ليعفت-

4 ءاـــــــضعألاب عرــــبتلا جـــمانرب



 نـــــــــــــكر59
يفــــــــــــيرعت
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 يــف جـــمانربلا
ناــــــكرألا:ماـــقرأ

عقاوــــــملا

نــــيديفتسملا
110431 لاير  ةفلكتب

ةـــيلاملا ةفـــلكتلا

ءاـــــــضعألاب عرــــبتلا جـــمانرب

عــــــــقوم59

دـــيفتسم13912



 ةـيقرشلا ةـقطنملا يف مدلا نوزخم عفر يف جمانربلا اذه مهاسي
 دـحلا مـعد– ةرمعلاو جحلا مساوم<< ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو
 اـمو ةـيجراخلاو ةيلخادلا مدلاب عربتلا تالمح لالخ نم >>يبونجلا
.ةيعوت جمارب نم اهبحاصي

:جـــــمانربلا اذـــه تالــــمح مــــهأ نــمو
.ةقدص يمد-
.نمحرلا فويضل يمد-
.كمد ماد-
.ينطول يمد-

6 مدــــــلاب عرــــبتلا جـــمانرب



ةلـــــمح200
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 يــف جـــمانربلا
:ماـــقرأ

دــــيفتسم22924

تالــــــمحلا

عقاوــــــملا

12775 لايرنــــيديفتسملا  ةفلكتب

ةـــيلاملا ةفـــلكتلا

مدــــــلاب عرــــبتلا جـــمانرب

عــــــــقوم143

تاـــيفشتسملا

ىـــفشتسم19



 روــــــصقلا ىضرم معدل يـعمتجملا فتاكتلا زــيزعت ىلإ فدهي جمانرب
 ءاضعألاب عربتلا وأ ةينيعلا تاعربتلا لالخ نم نيرداقلا ريغ يوضعلا
 نـــــــع ةاناعملا عفرـــل ةيجالعلا تالخدتلاو ىلكلا ليسغو ءايحألا نم
 .مهيوذو ىضرملا لهاوك

:اــهنـم ةدــــع تارداـــبم جــــمانربـللو
.تامعن ةردابم-
.يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ربع ةيعوتلا رشن-

8 ةاــــــــــيحلاب مــــــهلمأ جـــمانرب



 ةسلج4395
ىلك ليسغ
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 يــف جـــمانربلا
:ماـــقرأ

 دــــيفتسم162

تاسلجلا ددع

ةيحارجلا تالخدتلا

675285 لايرنــــيديفتسملا  ةفلكتب

ةـــيلاملا ةفـــلكتلا 3

ةزـــــــهجألا

ةاــــــــــيحلاب مــــــهلمأ جـــمانرب
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عوــــــــــطـــتلا ةدــــــــحو
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عوـــــطتلا ةدــــحو تازاــــــجنإ

 .لوألاىوتسملا )ةمادإ( عوطتلل يدوعسلا ينطولا رايعملا قيقحت-
 ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو نم ةيعمجلا ميركت-

 .عوطتلل ينطولا رايعملا قفو عوطتلا ةدحو سيسأتل
 .يحصلا عوطتلل ةحصلا ةرازو ةزئاج يف ةكراشملا-
  .نيعوطتملا ميركت لفح يف عوطتلل راثيإ ءارفس جمانرب نيشدت-
.م2023رياني5 يف نيعوطتملا ميركت لفح ةماقإ-

11



03

ةــــــــيرادإلا نوؤــــشلا
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ةيعمجلاحئاولوتاسايسىلعريرمتلابعالطارضحم-
.م2022سرام13خيراتب

.م2022سرام29خيراتبيناثلاةرادإلاسلجمعامتجا-
.م2022ربمتبس19خيراتبثلاثلاةرادإلاسلجمعامتجا-
.م2022ربوتكأ17خيراتبعبارلاةرادإلاسلجمعامتجا-

 .م2022 رياني12 خيراتب لوألا ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا-
 .م2022 ويلوي31 خيراتب يناثلا ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا-
.م2022 ربوتكأ27 خيراتب ثلاثلا ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا-
.م2022 سرام9 خيراتب مدلاب عربتلل راثيإ ةنجلل لوألا عامتجالا-
 ريوطتلاو طيطختلاو ةعجارملاو قيقدتلا ةنجل سيئر عم عامتجا-

 .م2022 وينوي5 خيراتب ةدوجلاو

ةــــــيعمجلا ناـــــجل تاـعاــمتجاةرادإلا ســلجم تاـعاــمتجا
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ةمظنأوحئاولوتاسايسنمةرازولاتابلطتمىلعلمعلامت-
سلجمءاضعأنماهدامتعامتدقو)ةحئالوةسايس41(
.م2022سرام13يفريرمتلابعالطارضحمبةرادإلا

 .م2022 ويام31 يف ةيعمجلا لامعأ ريس ىلع ةيفارشإ ةرايز-
 ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو عرفل ةعجارملا ةنجل ةرايز-

.م2022 ويلوي28يف ةيعامتجالا

ةــــــيرازولا تاراـــــيزلاةـــــــــمكوحلا
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 م2022 رياني15 خيراتب ةيعذجلا ايالخلا ةيقافتا-
 هللا دبعكلملا زكرم ةيعذجلا ايالخلاب نيعربتملل يدوعسلا لجسلا(
  .)-كراميك- ةيبطلا ثاحبألل يملاعلا

م2022 ليربأ24 خيراتب عربت ةيقافتا-
 .)ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو(

تاـــــيقاـــفتالا

م2022 وينوي6 خيراتب نواعتو ةكارش ةركذم-
 ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو عرفب ةيعامتجالا ةيلوؤسملا ةرادإ(
.)ةيعامتجالا

 يعامتجالا رامثتسالا جمانرب نمض ةينطو رداوك فيظوت ةيقافتا-
م2022 سطسغأ24
.)ةدودحملا ءاشنإلاو ريمعتلا ةكرش(

م2022ربوتك أ18ىلكلا ليسغ ىضرم معد ةركذم-
.)اضر يلع نب هللا دبع نب دهف(
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 ومسلا بحاص فيرشتو ةياعرب لوألا يونسلا اهلفح ةيعمجلا تماقا
 ،ةيقرشلا ةقطنملا ريمأ– زيزعلادبع نب فيان نب دوعس ريمألا يكلملا
 .م2022 ربمسيد21 خيراتب-ةيعمجلل يرخفلا سيئرلا
 ،ةـــــيقرشلا ةقطنملا يف ةــماهلا تاـــيصخشلا نم ددع روضحب كلذو
 ىلإةـفاضإ ةيعمجلا ةرادإ سلجم ءاضعأو ،حاجنلا ءاكرشو نيمعادلاو
.ةيعمجلل نيبستنملا ءاضعألا

لوألا يوـــنسلا لــــفحلا

 ةفاضإلاب ،ةديدج تاكارش ءانبو ،ةمئاقلا ةيعمجلا تاقالع ديطوت فدهب
 دراوملا ةيمنتو اهتطشنأ معدو اهتلاسر رشنو ةيعمجلاب عمتجملا فيرعتل
.ةيلاملا
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حاجنلا ءاكرش

نيمعادلا

لامعألا لاجر

ةيحصلا تاهجلا

 يف نيرثؤملا
ةيقرشلا ةقطنملا

 ةحــــيرشلا
ةـــــفدهتسملا

فادـــــهأ
يوــــنسلا لفـــحلا

010203
لوصولاراشتنالادراوملا ةيمنت

 ةيعمجلل ةيلاملا دراوملا زيزعت
 اهجمارب ةيرارمتساو معدل
.ةعونتملا

 ةيقرشلا ةقطنملا يف عسوتلا
.ةديدج تاكارش ءانبو

 نيديفتسملل لوصولا
.ربكأ لكشب نيعربتملاو
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تازاجنإ ضرع
ةيعمجلا

 ةيوهلا نيشدت
 ءافو ىركذةيرصبلا

 ذاتسألا روفغملل
 زيزعلادبع
يراصنألا

 ءاضعأ ميركت
قباسلا سلجملا

نيمعادلا ميركت

لـــــفحلا رواـــــحم

لــــــفحلا تافدـهتسم
1503070

ةحنام ةهجلامعأ لجر

ةيمالعإ ةهج
15250

ةكرش

كراشم
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يــــــميظنتلا لــــكيهلا
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MilkDesign لبق نم ديدجلا ةيعمجلا ةيوه ىلع لمعلا مت-
.م2022 رياربف يف اهميلستو

 نب دوعس ريمألا يكلملا ومسلا بحاص نم ةديدجلا ةيوهلا تنُشد-
 لــــــفحلا لالخ نم ،يرخفلا انسيئر-ةيقرشلا ةقطنملا ريمأ فــيان
.لوألا يونسلا

ةــــــيرصبلا ةـــــيوهلا



 ءزج لك زمري ذإ ،ةقانأ لكب ةسمخلا ةيعمجلا لمع تاقاطن ،ةغللا يئانث راعشلا اذه رصتخي
:ةددحم ةفيظو ىلإ راعشلا نم
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 يح ربخلا يف عقاولا سكنوا جرب ىلإ يلاحلا رقملا رييغت متيس-
 .يكرت ريمألا قيرط ،شينروكلا

.سداسلا رودلا ،م245 ةحاسمب-

دــــــيدجلا رـــــقملا



04

 لــصاوــــتلا عقاوـــــم
يــــــعاـــــمتجالا



لهج وب هللا دبع نم تايئاصحإلا راظتنا يف
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