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 امدنع ةنكمم حبصت هرهبملا تاحاجنلاو ةيئانثتسالا جئاتنلا نأب يلياولا ةسسؤم يف نمؤن
ةOيقيقح ةOيعادبإ ىؤر نمض رامثتسإلا نوكي

يفيرعتلا فلملا



يفةدئارلاةينطولاتاسسؤملاىدحإكانسفنأمدقننأاندعسيلامع7امعدوتامدخلليلياولاةسسؤمنحن

مدقتل١٢٣٦٦٥مقريراجتلالجسلابجومبـم٢٠١٨ماعيفانتسسؤمتسسأتثيح،لامع7اتامدخلاجم

كلتانرفواننأبيلياولايفنحنزيمتنو،لامع7اورامثتسالاملاعيفةزيكرلاربتعتيتلاتامدخلانمةعومجم
ليغشتيفمهدناستيتلاتامدخلاعيمجلامع7اباحصأونورمثتسملاانيدلدجيلدحاوفقستحتتامدخلا

,مهعيراشمريوطتو

ءاربخلانمةّلثاهتابنجيفمضتنأىلإاهتقالطناذنملامع7امعدوتامدخلليلياولاةسسؤمتعسو

،لامع7اولاملا،يبساحملا،يرادyا،ينوناقلالاجملاك:تالاجملانمديدعلايفصاصتخyايوذنمءاّفك7ا

لمعلاقوسدفريفماهسyاىلإةسسؤملاةيؤرقلطنمنمكلذو،ىرخأتالاجمو،يئاعدلاويقيوستلا

،ةّيداصتقالانيرحبلاةكلممةيؤرىوتسمليقتريزّيمتميفارتحاىوتسمتاذةّيسفانتتامدخبينيرحبلا

اهماجحأفالتخاىلععيراشملاحاجنyنواعتلارطأليعفتوةّيقيقحتاكارشدقعللامع7الاجرمامأبابلاةحتاف

يقيوستلاكلذكويرادyاويتسجوللامعدلالالخنمكلذو،لامع7اباحصأونيرمثتسملامامأتابقعلاليلذتو

.لامع7اولاملاملاعيفراهدزالاوحاجنللساس7ارجحلّثمتيتلاةثيثحلاتاعباتملاويئاعدلا

  ةدـــــيدج ميق

    ةديدج ةلحرم

ةدـــيدج ىؤر

 ،يــنالعyاو يئاعدــلا لــمعلا ذــيفنت ،تاراــشتسالا ميدــقت ،تاــسسؤملاو تاكرــشلا سيــسأت :يــف انتامدــخ لــثمتت و

.تالماــــــــــــــــــــــــــــــــعملا صيــــــــــــــــــــــــــــــــلخت ،ةــــــــــــــــــــــــــــــــمجرتلا ،نويدــــــــــــــــــــــــــــــــلا ليــــــــــــــــــــــــــــــــصحت

 باحـصأ نـم دـيدعلا باطقتـسا لالـخ نـم كـلذو ظوـحلم يـسايق نـمز يـف روطتلاـب ةـسسؤملا تأدب ،� دمحلاو
.انتامدخب ةناعتسالل تاكرشلاو لاوم7ا سوؤر

نحن نم



ربعنيرحبلاةكلممداصتقالةمادتسملاةيمنتلايفةمهاسملايفانتيؤرلثمتت

يرامثتسالاانبولسألالخنمةيلحملاقوسلايفةدئارتاكرشسيسأت

انئالمعلةّيعونوةيئانثتساتامدخويقيقحمازتلاميدقتيفانتيؤروزكترملا
ةقثىلعةّينبملاواهتالاجمواهعاونأفالتخاىلعلامعألاجرونيرمثتسمنم

.ةّيفارتحاوةءافكبلمعلاانيلعمتحتيتلاانئالمع

اـــنتيؤر

راكتبالالالخنمنيرحبلاةكلممداصتقاىلإةلعافلاةفاضإلا

ةئيبىلإنيرمثتسملابذجويّلحملاداصتقالازيزعتلةيكذلالولحلاو

كلذكو.سمحتميدايرلمعقيرفاهدوقيولماعتملااهروحملامعأ
نمرامثتسالاولامعألالاجميفةديدجريياعمقلخو،حاجنلاقيقحت

ةقثىلعظافحلالالخنموعادبإلاوةربخلانمةيلاعتايوتسملالخ

.اهبزتعنيتلاانئالمع

اـــنتلاسر
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ةنامألا

ءادألا

ةيفارتحالا

ليمعلا اضر
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اـنميق

ةــقدلا

ظافحلاوانططخحاجنوانتاحومطقيقحتوانتاداريإومنبًاطابتراطبتريميقلاىلعدئاعلانأبيلياولاةسسؤميفنمؤناننإ
اهنأشنمميقعيجشتبنومزتلماننإف،قلطنملااذهنمو.اهمدقنيتلاتامدخلابقلعتياميفةدوجلانمعفترمىوتسمىلع
.ديعبلاوبيرقلاىدملاىلعانلمعقيرفوانئالمعلةماهةميققلختنأوومنلاىلعرثؤتنأ

انلخادنمةعبانلاةرباثملالالخنم.انتاحومطغولبيفربكألاانمازتلالثمتي
ققحنيكليصافتلاقدأبزكرنذإ.انومنيفهيلعانزكترايذلاساسألايهف
.انمزعوانرارصإلةرشابملاةجيتنلاوهانحاجنو.ةيئانثتساجئاتن

صالخإلا

بستكنو.انلمعبناوجنمبناجلكيفحوضولاوةيفافشلاوصالخإلابنمؤن
،مّهفتبلمعلاوانلامعأبقلعتياملكبةقوثومتامولعملانميدقتلالخنمةقثلا

.فقاوملاعيمجيفلمعلاتايقالخأةاعارمو،ةنامأو،ةهازنو

ةّينهملا ةنامألا

.ةيقالخألاريياعملاىلعأبانمازتلاربعتامولعملاةيرسوةنامألاعجشن
ةنامألاىنعتثيحةينهملاوةيلاملاانرومأةفاكيفةينهملاةنامألالثمتو
مهلامعأومهتارامثتساىلعانونمأتسانيذلاتاعامجلاوأدارفألاءازإانتيلوئسمب
زئاكرنمةّيساسأةزيكروانتوقطاقنمهأدحأوساسألارجحلثمياذهو
.انتسسؤم

ةيقيقحلا ةكارشلا ءانب

ةّيميلقإلاوةيلحملاتاكرشلاعمةيوقتاكارشءانببيلياولاةسسؤميفنمؤن
نحنفانتسسؤمحاجنزئاكرنمةمهمةزيكرانئاكرشهاجتاانمازتلالكشيو.
.ةينهملاتاسرامملالضفأوةقثلاربعحاجنلااذهمعدىلعرارمتسابصرحن
ًالوصوانءاكرشىتحوانيفظومنمًاءدب،مهعملمعننملكمرتحننحنف
.هدودحنمضلمعنيذلايلحملاعمتجملل
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تاراشتساسيسأت
 تاسسؤملا و تاكرشلا سيسأت

 ةفاكب كونبلا و عناصملاو
.ةينوناقلا اهلاكشأ

تالماعم صيلخت
 تاسسؤملاو تائيهلاو تارازولا ةفاكل
 ةفاضإلاب ، كونبلاو ، ةيموكحلا تارادإلاو

تايلصنقلاو تارافسلل

ةسسؤملا تاطاشن
تامدخلانمةعومجممّدقُتاهنأيأ،يداصتقالاعاطقلاتامدخيفةصصختمةسسؤميهيلياولاةسسؤم
نيرحبلاةكلمميفةيعانصلاوةيراجتلاعيراشملاريوطتوليغشتيفمهاسُتيتلا

 و ةينوناقلا دوقعلا عيمج دادعإو ةغايص-
.)ةيونسو ةيرهش( تايقافتإلا

 ريوطت و ليغشت يف ةيرادإ تاراشتسا-
ةيراجتلا لامعألاو عيراشملا

ةيداصتقالا ىودجلا تاسارد دادعإ-

نالعإ و ةياعد
) ذيفنت ، ميمصت ، ططخ (

نويد ليصحت

ةدمتعم ةمجرت
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ةمجرتلامسق

تالماعملا صيلخت مسق

 نالعإلاو ةياعدلا مسق

تاكرشلا سيسأت مسق

نويدلاليصحتمسق

تاراشتسالا مسق

ةسسؤملا ةــيلكيه



–نماضتلاةكرش(ةينوناقلااهلاكشأةفاكبةيعانصلاوةيراجتلاتاكرشلاوتاسسؤملاعاونأةفاكسيسأتةمدخيلياولايفمدقن
تاذةكرشلا–مهسألابةيصوتلاةكرش–ةلفقملاةمهاسملاةكرش–ةمهاسملاةكرش–ةصاحملاةكرش–ةطيسبلاةيصوتلاةكرش

.ةيبنجأتاكرشلعرفأوليثمتبتاكمىلإةفاضإلاب)ةضباقلاةكرشلا–دحاولاصخشلاةكرش–ةدودحملاةيلوئسملا

سيسأتللةبولطملاقاروألالامكتسابًاءدبتاسسؤملاوتاكرشللةيسيسأتلاتاءارجإلالماكلامكتساوذيفنتىلعيلياولالمعتو
انميلستىتحءاكرشلاونيسسؤملافادهأوراكفألًاقفوةكرشلاعونللثمألارايتخالابةيموكحلاريغوةيموكحلافيراصملالقأب
يساسألاماظنللتاليدعتلاةفاكبموقنكلذكو،ةيرابتعالاةيصخشللهتكرشباستكاوىراجتلالجسلالامعألابحاصورمثتسملا

.ةكرشلارمعءانثأتاكرشلليراجتلالجسلاو

ءاكرشلافادهأوةبغرلًاقفوتاكرشلاةطشنأوعاونألضفأضرعلءاكرشلاونيسسؤملاروضحبلمعشرودقعبيلياولاموقتو
عورشملكلةيبسنلاةزيملاوةيمهألاديدحتو،نيرحبلاةكلمميفةحاتملاتاعورشملاصرفضرعشرولاهذهلالخمتيو،نيسسؤملاو
يفصتخملاقيرفلاصرحيو.رامثتساللةنمآصرفريفوتلةيريضحتلالمعلاةشرويفءاكرشلاونيسسؤملاىلعتاعورشملانم
،سيسأتلاضارغأعمبسانتييذلاةكرشللينوناقلالكشلاولضفألاصرفلاضرعىفةنامألاىلعيلياولايفتاكرشلاسيسأت
.ةلماكسيسأتلاةيلمعنمءاهتنالاىتحوسيسأتلايفءدبلاذنمةيموكحلاريغوةيموكحلاتافورصملاضرعىفةنامألاكلذكو
.تاكرشلاميسقتوتاكرشلاجامدناتايلمعءارجإو،ينوناقلالكشلارييغتوتاكرشلاليوحتةمدخكلذكيلياولامدقتو

9

 تاكرشلا سيسأت مسق

ريغوةيموكحلاتاهجلانماهريغوتاكرشلاةطشنأةلوازمجارختسالةفلتخملاصيخارتلاتاهجمامأتاكرشلاليثمتبيلياولاموقتو
ةحئالوةيرادإلاحئاوللادادعإماهمب-سيسأتلابصتخملا-يلياولالمعقيرفموقيكلذكو،تاكرشلااهعملماعتتيتلاةيموكحلا
نمضيامبوينيرحبلالمعلانوناقعمقفاوتيامبتاكرشللةيرادإلانوئشلليساسألاماظنلاةحئالوباوثلاوتاموصخلاوتاءازجلا

طاشنوتاكرشللةيميظنتلالكايهللًاقفونيلماعلللماكتملايفيظولافيصوتلادادعإوةءافكلاوةيجاتنإلاةدايزولمعلاريسنسح
.اهلتارادإلانمةرادإلكنمفدهلاوةكرشلك

ىلعةوالع.ةكرشلاونيلماعلاقوقحنمضيامبوةرداصلانيناوقلاعمبسانتيامبةيعامتجإلاتانيمأتلاماظندادعإىلإةفاضإلاب
بيردتلماظندادعإو.ةيداملاوةيفيظولاتايقرتلاباهطبرونيفظوملاءادأمييقتلةكرشلكبسانتةفلتخمتاسايسعضوودادعإ

ءالمعلاوتاكرشلانعةباينمايقلا،ًاماتخو.ةكرشلاىلععفنلابدوعيامبوةيجاتنإلاوةءافكلاعفرىلعدعاسيامبنيفظوملالقصو
نمنيبسانملانيفظوملاحيشرتو،ةبولطمةفيظولكلةمزاللاتارابتخإلاعضووتالباقملالمع،اهلةرغاشلافئاظولانعنالعإلاب
.اهلبقنمةعوضوملاطورشللاقفوةكرشلابلمعللنيمدقتملا
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يتلا تاراشتسالا نم ةلماكتم ةقابيلياولا ةسسؤم مدقت

 نودمتعُم َءاربُخ اهمدقي ،قيبطتلل ةيلباقلاو ةنورملاب مستت
ةربخ ووذ

 تاكرشلا ءادأل ًادانتسا نيسحتلا ةطخ ذيفنتو ،ةمئاقلا ةيميظنتلا لكاشملا ليلحت ىلإ يلياولا اهمدقت يتلا تاراشتسالا فدهت
 ةرادإ ماظنو ،يلاحلا عضولا مييقت ،ةءافكلا ليلحت ،ذيفنتلا ةعرس :ةيلاتلا تامدخلا يلياولا يف تاراشتسالا مسق رفويو .تاسسؤملاو

 نمضتتو .فادهألا ديدحت ةرادإو ،يجيتارتسالا طيطختلاو ،يميظنتلا ميمصتلاو ،ةدايقلاو ،يليغشتلا قوفتلاو ،ةيرشبلا دراوملا
 ريوطتو ،ايجولونكتلا ذيفنتو ،بيردتلاو تاراهملا ريوطتو ،يميظنتلا رييغتلا ةرادإ يف ةدعاسملا اضيأ يلياولا اهمدقت يتلا تاراشتسالا

 ميدقتو ةئشانلا تاكرشلا تارادإل ةيرادإلا لكايهلا ميمصت ةمدخ يلياولا رّفوت ،ًاماتخو .ةيليغشتلا تامدخلا نيسحت وأ ،ةيجيتارتسالا
،تاكرشلا كلت دراومل ةيلخادلا ةباقرلا ماكحإ ةدايزل تاكرشلل ةيلاملا مظنلا طيطخت ةداعإ كلذكو .تارادإلا كلت ةءافك عفرل تاراشتسالا

.)خلإ ،ةيلاملا جماربلا ،روجالا جمارب( تاكرشلا ةطشنا ةعباتمل ةزهاجلا جماربلا ميمصتو عضو ىلع فارشإلاو

تاراشتسالا مسق
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ةيليومتو ةيلام تاراشسا
عضولاقفوةيليومتلاوةيلاملاتاراشتسالاليمعللمدقن

اهليلحتوةيلاملامئاوقلاةعجارمبموقنو،يلاملاةكرشلا

.مئاوقلاكلتيفءاطخأيأليمعلاهجاولاحيف

ةيبساحم و ةيلام تاراشتسا

ةيلاملاانتاراشتسافدهتو.ليصفتوهقدنمةيبساحملالامعألاهبلطتتامىلعًءانبو.ةيلودلاريياعمللًاقفوةيبساحموةيلامتاراشتسايلياولايفمدقن

نموةحيحصةيملعةقيرطبةيلاملاءابعألاعيزوتلالخنمتاسسؤملاوتاكرشلليلاملارارقتسالانامضىلإرطاخملاوةيلخادلاةعجارملاةرادإرطأنمضةيبساحملاو
لمتشتو.ةيلاملامئاوقلايفةيبساحملاءاطخألاويلاملاردهلانعفشكلاولوصألامييقتةداعإوتاكالهإلاباستحاوتاباسحلاةرجشيفصيحمتلالالخ

:ةيلاتلاتامدخلانمةمزحىلعكلذكةّيبساحملاوةيلاملاانتاراشتسا

ةيلاملا تايحالصلا لودج

اهل ةعباتلا تاسايسلا ءانبو ةيلخادلا ةعجارملا تاراشتساةيبساحملا مئاوقلا ةعجارم

هجوتبسحتاكيشلاعيقوتوةيلاملاتايحالصلللودجءانببموقن

لكيهلاليلحتدعبكلذو،يرادإلاويلاملااهعضووةمظنملا

تايحالصىلعًءانبةمزاللاتايصوتلاميدقتو،ليمعلليميظنتلا
.ةيلحملاقوسلاتايرجمعمقفاوتيامبوةرادإلك

داجيإوةيبساحملاوةيلاملامئاوقللةلماكةعجارمليمعللمدقن

قيقدليلحتدعبكلذو،اهيفدقنلاتاقورفوةيبساحملاءاطخألا

،ليمعللةيبساحملاتافوشكلاوةيكنبلاتافوشكللةعجارمو
يتلاءاطخألاكلتلثمراركتمدعنمضتيتلاتايصوتلاميدقتو

.ةمظنمللتاداريإلاوتافورصملاريدقتيفاريثكببستت

ةبوتكمتاسايسوةيلخادلاةعجارملللماكماظنليمعللمدقن

ةقدلاوةيفافشلاتايوتسمىلعاةيلخادلاةعجارملاتارادإلنمضت

ةيلخادلاتاءارجإلاعيمجليلحتدعبكلذو،ةيلخادلاةمظنألاةعجارمل
تارادإلالمعلهستةعجارمطاقنلكشىلعاهفينصتوليمعلل

.قيقدتلاوةعجارملابةصتخملا

 اهب ةصاخلا تاسايسلا و تاءارجإلا ةباتك و رطاخملا ليلحت
ًاقفوكلذمتيو،اهلةيليومتلاوةيلاملارطاخملاىلاةفاضإجاتنإلاطوطخوتاجتنملالمشتو،ليمعلابةطيحملارطاخملاليلحتوةساردمتي

.رطاخمللةيناديملاتاساردلالضفأل



 قيقدتلاو تاباسحلا قيقدت
تاسسؤملاو تاكرشلل يلخادلا

 جارختـــــــسإل تاـــــــينازيم دادـــــــعإ
سأر عــــفرو ةيبيرــــضلا ةداهــــشلا

.لاملا

ةمظنأميدقتبموقنثيحفيلاكتلالقأبىودجلاتاساردلمع

اهماجحأفالتخابتاعورشمللىودجلاتاساردمظنىفةديدع

.)ًاضيأةريبكلالاومألاسوؤرتاذوةطسوتملاوةريغصلا(

دويقلانمًاءدب،ةّيبساحملاتايلمعلاىلعماتلافارشإلا

ريتاوفىلإةفاضإلاب،ةيماتخلاتاباسحلاىلإًالوصووةيمويلا

دَهُعلاولوصألاوعئاضبللتادودرملاوءارشلاوعيبلا

.نيبودنملاو

دَهُعلاو،دراولاورداصلا–نزاخملاتاكرحقيقدتو،تاكيشوأًادقنءاوسفرصلاو،ضبقلاتادنسقيقدت

.ةينايبلاتاموسرلاوةيئاصحإلاوةيلاملاريراقتلادادعإو.نيفظوملانوؤشو
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ةيقيوست تاراشتسا
 ًاضيأ ةسسؤملاموقتو ىدملا ةريصقو ةليوط ةيجيتارتسا ططخ عضوو لامعألا لاجرو تاسسؤملاو تاكرشلل ةيقيوستلا تاراشتسالا يلياولا ةسسؤم مدقت

 ،ًاماتخو .ءالمعلا تابغر عم مئالتي امب ةئبعتلاو فيلغتلاو جتنملا لكش ميمصت بناج ىلإ ةيراجتلا ةمالعلا عضوو تاجتنملا قيوستل لئاسولا لضفأ حارتقاب
 دعب ءالمعلا ةعباتموتاجتنملل ةيجيورتلاو ةيقيوستلاو ةينالعإلا ططخلا لمعو جيورتلاو نالعالاو ةياعدلاو قيوستلا لئاسو لضفأ يلياولا ةسسؤم مدختست

 نم ريثكلا يلياولا يف مدقن ثيح .ةيقيوستلا هتلمحو جتنملل مهمييقت ةفرعم و مهب مامتهالاو ةقثلا ميدقتل ناكم يأ ىف مهعم لصاوتلاب مايقلاو ءارشلا
 ىف ىرخأ تامدخ ميدقتب ًاضيأ موقنو .ةيقيوستلا لئاسولا نم ديدعلا مادختساب كلذو ،تناك ًايأ تاسسؤملاو تاكرشلا تاجتنمل جيورتلل ةيقيوستلا لولحلا

.)نف( وه قيوستلا نأب انم ًاناميإ ةعومسملا وأ ةيئرملا وأ ةئورقملا ةيئاعدلا ةينالعإلا لئاسرلل راكفألا ميدقت يهو يقيوستلا لاجملا
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ليغشت تاراشتسا
 معاطملا ريوطت و

يفنييراشتسالانمةبخنيلياولاةسسؤمىدلرفوتي
ةيلاملابناوجيفتاربخلايوذنممعاطملاةمدخ
ءادأنيسحتلجاتنإلابةقلعتملابناوجلاو،تايلمعلاو
ليغشتلةزّيمتمةيجيتارتسايلياولامّدقتو.معاطملا
وجاتنإلاىوتسمعفرىلعاهتدعاسملةديدجلامعاطملا
لمتشتو.تاقفنلاةرادإوتاعيبملاعفدوحابرألاقيقحت
:ىلعةيجيتارتسالا

.هقفارمو لماكلاب خبطملا ميمصت•
.نئابزلا ةعاق ميمصت•
.ميدقتلا تادعم رايتخا•
.معطملا ةيوه عم بسانتي امب تابورشملاو تالوكأملا ةمئاق رايتخا•
Logo , Takeaway box , Tablet mat معطملل ةلماكتم ةيراجت ةيوه ميمصت•
.فيظوتلا لبق ام يفيظولا رداكلل ةيصخش تالباقم لمع•
.لماكلاب يفيظولا رداكلا ةءافك عفرو بيردت•
.معطملا ماظنب نيفظوملا مازتلا ىدم مييقتو ةرايز•
.معطملا ةدوجو ةءافكب ريرقت ميدقت•
.اهذيفنتو ىدملا ةليوط وأ ةريصق ةيقيوست ةيجيتارتسا عضو•



15

تاراشتسا
 ريوطتو ليغشت

ليمجتلا تانولاصو زكارم

اهعوننمىلوألاوةقوبسمريغتاراشتسايلياولاةسسؤمحيتتس
ديفتسيسذإ،ليمجتلاتانولاصوزكارملاجميفنيرحبلاةكلمميف
اذهيفرامثتسالابءدبللهجوتلامهيدلنملكتاراشتسالاهذهنم
ثيح،مئاقلامهعضونيسحتوريوطتيفنوبغرينملوألاجملا

تايوتسملاىلعأىلعوةليوطلاةربخلاباحصأنمةعومجممدقيس
نم،لامجلاوةحصلاصخياملكيفتاراشتساةيلودلاوةيلحملا

ةيانعلازكارم،ةرشبلابةيانعلازكارم،ليمجتلازكارم،جاسملازكارم
تاراشتسالاهذهلمشتو.اهتالاجمفالتخاىلعتانولاصلاو،رعشلاب
:ىلع

Beauty Spa

.هقفارمولماكلابنولاصلاوأزكرملاميمصت●
.اهريفوتىلإةفاضإلاب،ةيليغشتلاتادعملاوتالآلارايتخا●
.اهريفوتىلإةفاضإلاب،ةيجالعلاوةيليمجتلاتارضحتسملارايتخا●
.نولاصلاوأزكرملاةيوهعمبسانتيامبراعسألاوتامدخلاةمئاقرايتخا●
.ةلماكتمةيراجتةيوهميمصت●
.فيظوتلالبقاميفيظولارداكللةيصخشتالباقملمع●
.لماكلابيفيظولارداكلاةءافكعفروبيردت●
.نولاصلاوأزكرملاماظنبيفيظولارداكلامازتلاىدممييقتوةرايز●
.لمعلاةدوجوةءافكبريرقتميدقت●
.اهذيفنتوىدملاةليوطوأةريصقةيقيوستةيجيتارتساعضو●
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ةـــمجرتلا مسق

ةمدخريفوتعمتالاجملانمديدعلايف)ينيص/ينابسإ/يسور/يسنرف/يبرع–يزيلكنا/يزيلكنا-يبرع(ةمجرتلاتامدخرفوتنأيلياولاةسسؤمرسي

،يميداكألالاجملالمشتيتلاوةمجرتلاتالاجمفلتخميفةعساوةربخنوكلتمييذلانيمجرتملانمةّلثبنيلثمتملاوصاصتخالايوذلبقنمةعجارملا

.خلإ...ةينورتكلإلاعقاوملاىوتحموأينقتلاىتحو،يقيوستلا،يسدنهلا،ينوناقلا،يبطلا

ةمجرتلازاتمتو.بسانملامجرتمللاهميلستمتيمثنموةمجرتلاةيلمعءدبلبقاهتمجرتدارملاةداملاةنياعمبًاءدبةديدعلحارمربعةيفرتحالاةمجرتلاةلحرممتتو

قيرفلالخنمةفرتحملاةمجرتلادعاوقربعًاضيأوةيئاجهلاةيحانلانموةيدعاوقلاةيحانلانمةقدبةمجرتملاتافلملاريرحتاهلالخنممتيثيحةيلاعلاةدوجلابانيدل

:ةيلاتلالحارملابرمتةمجرتلاةيلمعنإف،رثكأحيضوتللو.كلاهميلستلبقةدوجلا

ةءارقلا

 ،)فدهلاو ردصملا( نيصّنلا ةءارق
 ةيلومشو ةمالس ءارجإ ذيفنتو

.ىوتحملا

ىلوألا ةعجارملاةمجرتلا ذيفنت
 ىلوألا ةعجارملا ةلحرم ىلإ لاقتنالا متي ةمجرتلا نم ءاهتنالا دعب
 ةلماش ةعجارم صوصنلا ةعجارم ةمجرتلا وعجارم ىلوتي ثيح
.ةمزاللا تاليدعتلا لمعو يبرعلا صنلا عم يبنجألا صنلا ةقباطمب

ةدوجلاو قيقدتلا ةلحرم

 ةيلومشو ةمالس صحف متي ،ةّيلوألا ةعجارملا ةيلمع نم ءاهتنالا دعب
 صحفو ميقرتلا تامالعو وحنلا ةقدو ،تاحلطصملا مادختساو ،ىوتحملا
نم نيتلحرم لالخ نم ةيئالمإلا ءاطخألا نم اهّولخب قّلعتي اميف قئاثولا
 .يلياولاب صاخلا ةدوجلا ةبقارم ماظن

ةيئاهنلا ةعجارملا

 نوكيس ،تاحيقنتلا نم ديزملا ءارجإ ىلإ جاتحت ةمجرتلا تناك اذإ
 ىرخأ ةرم ةيانعب ةمجرتلا قيقدتل ٌدعتسم ريبخلا ةدوجلا قيرف
.ًايئاهن ةمجرتلا دامتعا ةلحرمل ًالوصو

 ) فدهلا ( صنلا ةباتكب ءدبلا
لاقتنالل ًاديهمت ةيلوأ ةخسنك

ةعجارملا ةلحرم ىلا
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ةيميداكألا ةمجرتلا
سمخنوكلتمينيذلانييوغللاوأةربخلايوذنييميداكألانيمجرتملالبقنمةيميداكألاةمجرتلاتامدخذيفنتمتي

مولعلالثمةيعرفلاتاصصختللًاقفوانيدلتانايبلاةدعاقيفنومجرتملافKنصُيو.ةربخلانمرثكأوأتاونس
ريرحتلاوةغايصلاةداعإوقيقدتلاًاضيأانتامدخُلمشتو.لامعألاوةرادإلاو،ةيعيبطلامولعلاو،ةسدنهلاو،ةيعامتجالا
عيراشموةّيعماجلاتاحورطألاوثاحبألاوأةيميداكألاتالجملاىلإاهميدقتبءالمعلابغرييتلاداومللقيقدلا
.جّرختلا

تامجرتلا عاونأ

ةيبطلا ةمجرتلا
يفةربخنوكلتمينيذلاوأةيّبطةداهشىلعنيلصاحلاءاربخلانيمجرتملالبقنمةيبطلاةمجرتلاعيراشمذّفنُت
اهلةليدبتارابعةفاضإبمجرتملاموقي،تاحلطصملاثيحنمزيمّتلاقيقحتلو.تاونسسمخنمرثكألةيبطلاةمجرتلا
ًاضيأانتامدخُلمشتو."مجرتملاةظحالم"ناونعتحتدنتسملاةياهنيفتاحلطصملاهذهحرشليناعملاسفن
.ةيملعلاتّالجملاىلإاهميدقتيفبغرتيتلاداومللقيقدلاريرحتلاوةغايصلاةداعإوقيقدتلا

ةينوناقلا ةمجرتلا
وأةمكحمنايبتناكءاوسةينوناقلاةقيثولايفقيقدلاىنعملالقنوةبسانملاتاملكلارايتخاةيمهأكردناننأل
لثمةينوناقلاةمجرتلاعيراشمعيمجقيقدتبةيانعلكبموقن،ليمعلاتامازتلاوقوقحلّثميدقعوأسامتلابلط

نعريبعتللةحيحصلاتاحلطصملامادختساواهنمضرغلامهفلجأنمءاربخلاريراقتوتاسايسلاوصيخارتلاودوقعلا
نمتاونسرشعنمرثكأنوكلتمينيذلانيصّصختملانمانيدلةينوناقلاةمجرتلاقيرفنّوكتيو.حيحصلاىنعملا
.نوناقلايفةيملعتاجردىلعنيزئاحلانييوغللاوةربخلا

ةّينالعإلاو ةيقيوستلا ةمجرتلا
وأنالعإلايفةلاسرلالقنمتينأنمدّكأتن،لامعألاباحصألوتاكرشللقيوستلاوةياعدلاخسنةمجرتذيفنتدنع
.يئاعدلافدهلاقيقحتلرابتعالايفةغللابناوجعيمجعضولالخنمقيقدٍلكشبويديفلاوأبيتكلاوأةتفاللا

ةربخنوكلتمينيذلاوأفدهلابةغللابنيقطانلاءاربخلانيمجرتملالبقنمعيراشملاهذهذيفنتمتي،كلذلًاقفو
.ةمجرتيفةريبك
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نم رهظت ةتفلمو ةباذج ةقيرطب تامدخلاو تاجتنملا ضرع لالخ نم قيوستلا ىلع دمتعت نالعإلاو ةياعدلا يف ةصاخ ةيجيتارتسا يلياولا جهتنتو
. نالعإلاو ةياعدلا لاجم يف ديدج وه ام لك ميدقتل بوؤدلا يلياولا يعس لالخ نم كلذو ، ليمعلل ةبسنلاب ةمدخلاو جتنملا تازيمم اهلالخ

 بولسأب عادبإلاو راكتبالا نم ديزملا انئالمعل مدقن نأ عيطتسن ... ةينف تاحول اهنأ ىلع انلامعأ عم لماعتن . لاجملا اذه يف انتاربخ يه انتادأ
.عادبإلا هناونع ًالامج لمع لكل فيضنو نالعإلا ملاع يف ديدج وه ام لك عنصن ةيقار ةينف ةمس وذ ركتبم يرصع

نالعإلا و ةياعدلا مسق

نالعإلاوةياعدلاتالمحوةينالعإلاماهملاوةيئاعدلاةطشنألاذيفنتبيلياولاةسسؤمموقت
تاكرشلانعةباينىنالعإلاطاشنلاوةيمالعإلاوةيراشتسالاتامدخلاونالعإلالاكشأعيمجو
ليمعلابلوصوللثيثحلايعسلابموقيلمعقيرفلالخنمةفلتخملاتاسسؤملاوبتاكملاو
هتروصزيزعتواهمدقيىتلاتامدخلاوليمعلابفيرعتلاىفعادبإلابكلذو،لضفألاىوتسملاىلإ

.يلياولاةسسؤمهيلإىعستىذلاىمسألافدهلاوهاذهوهتاعيبمةدايزوعمتجملاناهذأىف
وأبوتكملاوأعومسملاوأيئرملاءاوسنالعإلالاكشأعيمجذيفنتوميمصتبةسسؤملاموقتو
.)ينورتكلإنالعإ(تنرتنالاقيرطنعوأ-ةفلتخمتاعوبطم-فحصلا:عوبطملا
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ةعابطلاو ميمصتلا

قلعتياميفو.لاتجيدلاةعابطلا-تسفوألاةعابطلا-اهعاونأعيمجبتاعوبطملاميمصت-عقاوملاميمصت-تاهوجوللاوأتاراعشلاميمصت

ةركتبمراكفأقلخبكلذوةدوجلانمىوتسمىلعأىلعايادهلاوتاعوبطملالامعأذيفنتبموقنيلياولايفاننإف،ةيئاعدلاتاعوبطملاب

موقن.ةعابطلاوميمصتلاتامدخعيمجلةبسانملالولحلاداجيإىلعةيفارتحاوةءافكبلمعنو،ةعابطلاةدوجوتاميمصتلايفعادبإلاوفارتحإلاو

تاسسؤملاوتاكرشلاعمىدملاةليوطةكارشةقالعةماقإلًامئادعلطتنوةعابطلاقرطوةيعادبإلاميماصتلالالخنمةيلاعلاةدوجلاريفوتب

.اهلمعتالاجمفالتخاىلع

.ينورتكلألاقيوستلا-ايديميتلملا-ةينورتكلإلاعقاوملاةفاضتساوميمصت

بابوب-لبيتنشومرب-دناتسبابوب-دناتسبالورنم-ةفلتخمضرعتادناتس(

.تادناتسلانماهريغويندعمدناتسروشرب-رنابسكأ-رتنوك

تنرتنإلا تامدخ

ضراعملا زيهجت

قرطلا تانالعإ

صاخلانالعإلاوأةينالعإلاةلاسرلاضرعوةفلتخملاقرطلاىلعتاتفاللمع

.تاكرشلاب
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üةيعامتجالا عقاوملا قيرط نع ينورتكلإلا قيوستلا.

üتنرتنالا يلع ةيناجملا تانالعإلا عقاوم قيرط نع ينورتكلالا قيوستلا.

üةصصختملاو ةماعلا تايدتنملا قيرط نع ينورتكلالا قيوستلا.

üعقوملا تابورقو تاحفصلا قيرط نع ينورتكلالا قيوستلا .

üتاهويديفلا عقاوم قيرط نع ينورتكلالا قيوستلا.

ينورتكلالاقيوستلا

موقت،يلياولابةصاخلانالعإلاوةياعدلاةموظنمنمءزجكو

ديدعلالالخنمينورتكلإلاقيوستلاذيفنتوميمصتبةسسؤملا

تاكبشفلتخمىلعةياعدلاتالمحاهنموةيئاعدلاتاطاشنلانم
ديربلالئاسرلالخنمةياعدلاوقيوستلا،يعامتجالالصاوتلا

E-Mail(ينورتكلإلا Marketing(،تاكرحملالخنمقيوستلا

تاكرحميفينورتكلإلاكعقومةءافكعفروتنرتنإلاىلعثحبلا

،)Branding(ةيراجتلاكتمالعلقيوستلا،ثحبلا

فادهأوةطخقفواهترادإويعامتجالالصاوتلاتاونقسيسأت

فادهألاةددحموةحضاوةيقيوستةطخعضو،مظنمجهنمو

ةيجيتارتساعضو،يعامتجالالصاوتلاتاكبشىلعقيوستلل

،ةينمزةدمبةددحميعامتجالالصاوتلاتاكبشىلعةيقيوست

ىتلاةيعامتجالاةكبشلاةفرعموًاديجنيفدهتسملاءالمعلاةسارد
سايقوًاديجنيسفانملاةسارد،رمتسملكشباهبمهداجيإنكمي

.يعامتجالالصاوتلاتاكبشىلعمهتيبعشىدم

:يتآلا ينورتكلإلا قيوستلا يف انتامدخ لمشتو
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üةمدخ وأ جتنم قيوستل ةلمح.

üاهتامدخو اهتاجتنمو اهفادهأو ةسسؤملا وأ ةكرشلاب ةيفيرعت ةلمح.

üةيراجتلا اهتيوهو ةسسؤملا وأ ةكرشلل ةينهذلا ةروصلا ءانبل ةلمح.

üضرعم وأ رمتؤم لثم طاشنب فيرعتلل ةلمح.

üةيعامتجا وأ ةيحص ةيوعوت ةلمح.

ةينالعإلاوةيئاعدلاتالمحلا

ىلإلوصوللةمهمةليسوةينالعإلاتالمحلاناهيفكشالامم

،هيقلتلئاسويعارتاهنألفدهتسملاروهمجلانمةحيرشربكأ

يفمهسييذلالثمألابولسألامادختساو،هدجاوتقطانمو

.هيلعريثأتلا

ًءانبو،اهتاياغواهفادهأفالتخابعونتتوةينالعإلاتالمحلانيابتت

.اهفادهألاًعبتواًقفوةينالعإلاةلمحلادادعإمتيهيلع

يلاتلا بسح ةينالعإلا تالمحلا عاونأ ليصفت نكميو



نويدلاليصحت مسق

وأةرخأتملاوأةقحتسملاءاوسنويدلاليصحتةمدخيلياولاةسسؤمرفوت
ةءافكوةعرسباهليصحتنمضيوحنىلعو،ةينهملاريياعملاىقرأقفوةمودعملا

فيلاكتبنويدلاكلتليصحتتايلوؤسموءابعأةفاكيلياولاىلوتتو.ةيلاع
،فيلاكتلالقأوتاقوألاعرسأبهنويدليصحتبنئادلاىلععفنلابدوعتةلوقعم
دادسلةينوناقلاوةيلمعلالولحلاوةروشملاوحصنلاىقلتييذلانيدملاكلذكو
امبنويدلاليصحتتامدخنمًالماكتمًاقاطنيلياولارفوتو.تقوعرسأبهنيد
مأدارفألاءاوس(ءالمعلاتافلملانمالتساروفثيح،اهئالمعتاجايتحاوقفاوتي
لمعةطخعضوواهتساردبيلياولابصاخلاةعباتملاقيرفموقي،)تاكرشلا

ةعباتمللقيقدوعيرسينمزلودجعضووةجاحلاقفوصتخملاقيرفللاهدانسإو
،بولطملاضرغلاقيقحتلالوصووفلملامالتسابنيدملاراطخإنماًءدبذيفنتلاو
.لمعلاةءافكوةعرسنميرودلاققحتلابةدوجلاةعباتممسقموقيو



عجشتيتلاةروطتملاتاضوافملانونفوةينوناقلالئاسولانمديدعلايلياولامدختست
انرداكموقيثيح.ةيلمعلاوةلاعفلالولحلاميدقتلالخنمهتامازتلاديدستىلعنيدملا
اذهيفةيمكارتلاانتربخلالخنمونيدلابةصاخلاتادنتسملاةفاكةساردبصصختملا
انوفظومموقيةيلمعلاوةينوناقلاتايلآلابةقيمعلاانتياردو،نبرحبلاةكلمميفلاجملا
ةلاحيفو،هنيدلماكدادسنيحلاهمازتلابنيدملاعانقإوةيوستلالولحلضفأراكتباب
يتلاوانعمهنواعتمدعىلعةبترتملاةينوناقلاتاعبتلاىلإهرظنتفلمتينيدملادانع
.اهمادختسابانسرمت

ةيضوافتلاتاءارجإلانمديدعلايلياولايفليصحتلابصتخملالمعلاقيرفعبتيثيح
تاينفتثدحأمدختسيوةصصختملاانماسقأنمضةيذيفنتلاوةينوناقلاوةيناديملاو
لاسرإو،هبرشابملالاصتالاو،نيدملاناونعداجيإكةيلوألاتاءارجإلانماًءدبلاصتالا
مكاحملاربعيضاقتللًالوصووانيماحملبقنمةيناديملاتارايزلاوةينوناقلاتاراذنإلا

نودةيدوةروصبنيدلاةيوستلةنكمملادوهجلالكلذبناننأبًاملع،اهترارقذيفنتو
تاءارجإلابمايقلااننكمي،دوهجلاهذهرمثتملاذإو.ةينوناقلاتاءارجإلابعورشللرارطضالا
.نينئادلاةقفاومىلعلوصحلادعبةينوناقلا

ققحينويدلاليصحتليلياولاتامدخبةناعتسالانإ
مومهدانسإلاثملاليبسىلعاهنمايازملانمريثكلا
مدعو،انيلإمودعملاواهبكوكشملانويدلاءافيتسا
بتاورعفدبتاسسؤملاوتاكرشلاتاينازيمقاهرإ

ةرشابملاريغفيلاكتلاريفوتو،نويدللنيلصحمنيفظوم
انليكوتدنع،كلذىلعةوالعو،يدقنلاقفدتلاةدايزو
نمديزملااهيدلنوكيستاكرشلاكلتنويدليصحتب
نودوةّيحيرأباهلمعنوؤشفيرصتوةرادإلتقولا

ليصحتليلياولاتامدخبةناعتسالاحيتيامك.تاقوعم
بنجت،لكاشملاوفيلاكتلاضفخلةفاضإلابنويدلا
.قوسلايفتاسسؤملاوتاكرشلاةعمسىلعريثأتلا

تاراهملاعيمجنوكلتميانيفظومنأىلإةراشالاردجتو
انيلكومءالمععملاصتالاوضوافتلاتايلمعلةمزاللا
ةينوناقلاتاءارجإلابمهتفرعملةفاضإلابنينيدملا

لكشبليصحتلاتايلمعريسنمضتيتلاةيماظنلاو
.لاعفوعيرس



24

üلمعلا حيرصت رادصإ
üلمعلا ةصخر ديدجت
üلماعلا ةنهم رييغت
üلمعلا قوس موسر عفد
üةينوناقلا نوئشلا
üةيراجتلا تالجسلا لكاشم لح
üرخا ليفك يلا ليفك نم لماعلا ليوحت
üيراجتلا لجسلل ةلامعلا فقس عفر
üءالفكلا عم لامعلا لكاشم لح
üلامعلا بوره
üةتقؤملا لمعلا صخر رادصإ
üرخآ يلإ ليفك نم لاقتنالا ةين
üلامعلا ةماقإ ءاغلإ
üءانبألاو مألل قاحتلالا صخر
üحيرصتل نيفلاخملا نيدفاولا لكاشم لح 

نيرحبلا يف لمعلا
üنيدفاولا ةجوزل لمع حيرصت رادصإ

:ةيلاتلاةيموكحلاوةيمسرلاتالماعملاعيمجصيلختةمدخيلياولاةسسؤممّدقتتالماعملا صيلخت مسق

üوأ مداخلا وأ ةمداخلل لمع حيرصت رادصإ 
.قئاسلا
üوأمداخلا وأ ةمداخلل لمعلا حيرصت ديدجت 

.قئاسلا
üمدخلا بوره تاغالب.
üةينوناقلا نوئشلا.
üلامعلا لكاشم لح.
üلامعلاو لمعلا باحصأ نيب تاعازنلا لح.
üلمعلا صخر ةدايزل لامعألا لاجر تادهعت

üلامعلا ةماقإ ديدجت 
üنيينيرحبلا تازاوج ديدجت
üةيراجتلا ةرايزلا رادصإ
üلامعلا ةماقإ ءاغلإ 
üينيرحب ةجوز ةماقإ ديدجت 
üةنس18 قوف لامعلا دالوأ وأ مأل ةماقإ رادصإ. 
üةيلئاعلا ةرايزلا رادصإ .
üكونبلل ةرايز رادصإ
üجيلخلا نم نيدفاولل ةرايزلا ديدجت
üةينفلا قرفلا ةرايز رادصإ 
üءالفكلل تاراشتسالا ميدقت
üلامعألا لاجر ةرايز رادصإ
üبناجألا نيدفاولا ةرايز ديدجت
üةيحايسلا ةرايزلا ديدجت
üةيكيرمألاو ةيبوروألا تايسنجلل تارفسلا ةددعتم ةماقإ
üنمألا يف ةيراجتلا تالجسلل فيقوتلا لكاشم لح
üةرايزلا يف نيرخأتملا نيدفاولا لكاشم لح

üتانحاشلا قئاسل لوخدلا حيرصت رادصإ.     
ةيراجتلا
üمدخلاو لامعلل تارفسلا ددعتم
üنيرحبلا ةرايزل نيفلاخملا تاءارجإ ءاهنإ
üلمعلل بناجألل لوخدلا حيرصت رادصإ
üنيفلاخملا نيدفاولا لكاشم لح 

نيرحبلا يف لمعلا حيرصتل
üمدخلا ةماقإ ديدجت تاغالب
üبورهلا
üلمعلا نم بورهلا تاءارجإ ءاهنإ



25

üتالجسلل ةيئاهنلا ةقفاوملاو حيراصتلا رادصإ 
 ةيراجتلا
üةيراجتلا تائشنملا شيتفت ةعباتم .
üنيوانعلا رادصإ 
üةيراجتلا تانالعإلا ىلع ةقفاوملا رادصإ .
üتالحملاو تايانبلاو ققشلل ماقرألا رادصإ 

. ةيراجتلا
üعرازملا يف لمعلا حيرصت رادصإ .
üتاراشتسالا ميدقت .
üلمعلا باحصأو ةيدلبلا نيب لكاشملا لح.
üةيدلبلا موسر عفد

üمعاطملا حيراصت
üمعاطملل يحصلا حيرصتلا رادصإ 

 ةيقدنفلا ققشلاو قدانفلاو
 عيبو زباخملاو ةعيرسلا تابجولاو
.ةيذغالا
üتايفولاو ديلاوملا.
üةيئاذغلا داوملا داريتسا حيراصت.
üتاراشتسالا ميدقت.
üيبطلا صحفلا ديعاوم رادصإ 

نيدفاولل
üيحصلا شيتفتلا
üلامعلل ةيحصلا ريراقتلا ةعباتم
üلامعلل يبطلا صحفلا
üةيحصلا تاطارتشالا ريفوت

üعناصملاو تاسسؤملاو تاكرشلا سيسأت.
üتاكرشلل سيسأتلا دوقع ةغايص.
üةينمألا ةقفاوملا.
üةيراجتلا ءامسألا رايتخا.
üةيراجتلا نيوانعلا رييغتو ريفوت.
üةيراجتلا تالجسلا جارختسا.
üةيراجتلا تامالعلا ليجست.
üةيونسلا ةيلاملا ريراقتلا ريفوت.
üةيراجتلا تالجسلا ليدعتو ديدج.
üتاكرشلا سيسأت دوقع ليدعت.

üةديدجلا تارايسلا ليجست 
üتارايسلل يونسلا ديدجتلا
üجراخلا يلا تارايسلا ريدصت
üةقايسلا ناحتما ديعاوم ذخأ
üةقايسلا ةصخر رادصإ
üةقايسلا ةصخر ديدجت
üتارايسلا ةيكلم لقن
üةقايسلا ميلعتل ةصخر رادصإ
üةيسامولبدلا تارايسلا تالماعم ءاهنإ
üتارايسلا صحف
üةديدجلا تاحوللا رادصإو تافلاخملا عفد
üماقرألا ظفح 

üةيصخشلا ةقاطبلا رادصإ .
üةيصخشلا ةقاطبلل تامولعملا حيقنت .
üةيصخشلا ةقاطبلا ديدجت 

üنيرحبلا يف ةيجراخلا ةرازوب تاقيدصتلاو تالماعملا عيمج صيلخت.
üو تايلصنقو تارافسب تاقيدصتلاو تالماعملا عيمج صيلخت 

.نيرحبلا يف لودلا تايلثمم
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ماهب وبأ-٣٦٧ عمجم٦٧٠٣ قيرط١١٢ ةيانب٣ قباطلا٣٣ بتكم
نيرحبلا ةكلمم- ةمصاعلا ةظفاحم- ناملس خيشلا عراش

info@alwaiely.com

انعم لصاوت

/alwaielyBH

+٩٥٥٢٩٦١٧٩٧٣   :  فـــتاه
+٠٩٦١٤٠١٧٩٧٣   :  سكاف
+٨٩٥٥٣٩٣٩٩٧٣  : لاـــــــقن

www.alwaiely.com
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