
 
 :ة6رحبلا ةئ2بلا ةيامحو نوص ا$فد!

 مولعلل وكانوم زكرمو يKاثلا تHGلأ FGمألا ةسسؤم عم ةكارش ةيقافتا عقوت الامأ

 تاطيSTا مولع د$عمو
 

 

 

 

 

 
 FGمأ يKاثلا تHGلأ FGمألا ةسسؤمل يذيفنتلا س2ئرلاو س2ئرلا بئان ھ6رتوف درانرب ةداعس -نFميلا YZإ راس2لا نم

 ،وكانوم FGمأ ،يKاثلا تHGلأ FGمألا ةرضح ،الامأ عورشمل يذيفنتلا س2ئرلا زلب2ن سالوكينو ديسلا ،وكانوم

 وكانوم زكرم س2ئر لابمار ك6رتاب روس2فوHGلا ،الامأ عورشم ةرادإ سلجم وضع( يريدسلا يnرت ديسلا

 ولراn تنوم uv ةيقافتالا نوعقوي تاطيSTا مولع د$عمل يذيفنتلا س2ئرلا ويناtلاn ترsور ديسلاو ،مولعلل

 

 
 

                                      

  الامأ uv ة6رحبلا ةايxTاو ةيناجرملا باعشلا جراxyا نم الامأ عورشم uv تاطيSTا مولع د$عم

 

 ةكلمملل رمحألا رحبلا لحاس ;:ع ةماخفلا ةقئاف ةيحايسلا ة/جولا ،الامأ تمربأ :2019رsوتكا 3 - وكانوم/ضا6رلا

 ةسسؤم عم ةكارش ةيقافتا ،\]متYس 27 ةعمLVا موي ،ةTMلاو ةSاقنلا ;:ع زكترملا ةايLMا جذومنو ةيدوعسلا ةيEرعلا

 .تاطيiMا مولع د/عمو مولعلل وgانوم زكرمو يeاثلا ت\]لأ \bمألا

 \bمأ ،يeاثلا ت\]لأ \bمألا هرضحو ،توخيلل وgانوم ضرعم ماتتخا ةّيشع تاطيiMا مولع د/عم mn عيقوتلا لفح ميقأ

 ،الامأ عورشمل يذيفنتلا سzئرلا زلبzن سالوxينو ،ةيدوعسلا ةيEرعلا ةكلمملل يxلملا ناويدلا نم ءاضعأو ،وgانوم

 رابكل ءاشع ةبدأم عيقوتلا لفح تبقعأو ،فويضلاو ءاgرشلا نم ةبخن ;�إ ةفاضإ ،الامأل يراش�سالا سلiVا ءاضعأو

 ."نالشzم تامجن نم تامجن ثالث" ;:ع زئاLMا و�xرجالوg وروام �nاطلا اSّدعأ تايص��لا

 فاشكتسال توخيلل وgانوم ضرعم لالخ ���املا ماعلا ا/عيقوت مت ��لا ة�راطإلا ةيقافتالا باقعأ mn عيقوتلا اذS ي�أي

اعم ءاgرشلا نواعتzسو .ك\�شملا نواعتلا لبس
ً

 mn ا نوصو ثحبلا تاردابمLMة�رحبلا ةاي mn لالخ نم ملاعلا تاطيحم 

 ة�رحبلا قطانملا ذافنإ ؛n¢ولويبلا عونتلا ةيامح ؛ةيناجرملا باعشلا ةيامح :ةك\�شملا ع راشملل ةددحم صرف ع�رأ

 .يxي�سالبلا ثولتلا ةحفاxمو ؛ةيمiMا
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 لوح n¥ولا ىوتسم عفر ;:ع يeاثلا ت\]لأ \bمألا ةسسؤم يوطنت" :الامأ عورشمل يذيفنتلا سzئرلا ،زلبzن سالوxين لاقو

ايعو \¨كألا تايكولسلاو ،ةركتبملا لولLMا �§بت ;:ع عي��Vلاو ،ةيعيبطلا ةئzبلا ;:ع ة�رشYلا ةطشeألا \bثأت
ً

 نمو ،ةئzبلاب 

Sأ نإف قلطنملا اذSامتت ةسسؤملا فادª�« ¬شxيبط لn لحارم لالخ مادتسملا ر�وطتلاب م®�لن ذإ ،الامأ تا/جوت عم 

 ،ةسسؤملا عم انتكارش¬ نوروخف نحن مث نمو ،يeوEركلا رثألا ثيح نم ةدياiMا تايلمعلاو ،ليغش�لاو ءانبلاو ميمصتلا

 ."ملاعلا mn ةلوؤسملا ةحايسلاب يقترت ة/جوو ،ةرSدزم ةيلحاس ةحاو ءانبل ;سe اميف

 ةطشeألا تYبس�" :وgانوم \bمأ يeاثلا ت\]لأ \bمألا ةسسؤمل يذيفنتلا سzئرلاو سzئرلا بئان ھ�رتوف درانرب ةداعس لاقو

ا�وس لمعلا ;�إ الامأ عم انتكارش لالخ نم علطتنو ،راحبلاو تاطيiMا ;:ع ةرمدم تا\bثأتب ة�رشYلا
ً

 n¥ولا ىوتسم ةدا�زل 

 ةل�وط ةدم ذنم ةم®�لم وgانوم .لبقتسملا بلق ;�إ دتمي اًروحم ةمادتسالاو ةئzبلا ;:ع ظافLMا لعج عم ،تا\bثأتلا هذ²³

 ;:ع ظفاحت تاوطخ ذاختاو رمحألا رحبلل يويLMا عونتلا ةيامLM الامأ عم لمعلل نوسمحتم نحنو ،ةئzبلا ;:ع ظافLMاب

 ».ةلبقملا لايجألل ھتعيبط

 اذ/ف ،الامأ عم ةكارشلا هذS ;�إ مضنن نأ اًدج اندعس¹" مولعلل وgانوم زكرم سzئر لابمار ك�رتاب روسzفو\]لا فاضأو

اقباس فشكتس¹ مل ناxم mn ةدئار ثاحبأ زاجنإ نم اننكميس
ً

 لضفأ م/ف ;�إ لوصولل نواعتلا عورشملا اذS انل حي�يس .

 صئاصخب زاتمت رمحألا رحبلا mn ةيناجرملا باعشلاف ،لضفأ ةروصب ا³½ئzب ةيامح لجأ نم ةيناجرملا باعشلا ايجولويبل

 ".نbيدوعسلا نbثحابلا عم ا/فاشكتسال نوف/لتم نحنو ،ةطغاضلا ةيÁيبلا فورظلل ا³½مواقم ا/سأر ;:ع ،ةيئان¿تسا

 ،"ةضا�رلاو ةيSافرلا" ;:ع زكتر�و "طسوألا قرشلا ا\bيف�ر" ـب فصوي يذلاو ،الامأ عورشمل ةكارش لوأ ثدLMا اذS لxش¹

 ،ةيليغش�لا تاسرامملاو توخيلاو مادتسملا ءانبلل ة/جولا سركتو ،"ةايLMا طمنو رحبلاو سمشلا"و "ةفاقثلاو نفلا"و

 توخيلا تاسرامم ر�وطت لxش و .حومطلا عورشملا حاجنل ىوصق ةيمSأ اSز�زع�و ةئzبلا ;:ع ظافLMا لxش¹ اميف

 مايأ ةتس اًيطسو لداع¹ ام يأ ،وgانوم نم طقف ليم 2005 دع¬ ;:ع عورشملا اذ/ف ،اًضيأ الامأ فادSأ دحأ ةمادتسملا

 .طسوتملا رحبلا mn توخيلا تا/جو mn عسوتلل راحبلا قاشعو ةراحبلل �nاثملا أÉVملا وSو ،راحبإلا نم

 .يراش�سالا سلجملل عامتجا لوأ الامأ تفاضتسا ثيح توخيلل وgانوم ضرعم mn ةكراشملل ةرمثك عيقوتلا اذS ي�أي

 يذلا ثدLMا وSو ،ةيملاعلا تاطيحملل ثلاثلا ولراg تنوم لفح ،الامأ فويضو الامأل يراش�سالا سلiVا رضح امك

 ةيملاعلا تاردابملا LÊاصل يرصح لفح روضLM نbيلودلا نbع\]تملا \]كأو نbنانفلا روضحب تاع\]تلا عمجب صتخي

 ھتاما/سإ نع Ënانملا \bغتلل ميدقلا براiMا دروفد�ر ترEور لفLMا mn مركو .تاطيiMا ةمادتسال ةسركملا ةسسؤملل

  .ةئzبلا ةيامح mn ةميقلا

 mn رمحألا رحبلا عورشمو موين عورشم عم تكراش ��لا ،رمحألا رحبلا ع راشم ةعومجم نم اًءزج الامأ عورشم لثم�و

 .�nاوتلا ;:ع يeاثلا ماعلل وgانوم mn توخيلا ضرعم

 ملاعلا mn ركبلا نانLVا دحأg ،ةكلمملل ي�رغلا لحاسلا mn ةدعاولا صرفلا رمحألا رحبلا ع راشم ةعومجم تر/ظأ

 اميقأ ناذللا زئاوLVا ع زوت لفحو توخيلا ةمق :امS نbيسzئر نbثدح تعرو راحبإلا قاشعو ةرخافلا توخيلا ةعانصل

mn 24 سYمت[\. 

��تنا 

 الامأ نع ةذبن
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 ثيح ،ةيدوعسلا ةيEرعلا ةكلملل رمحألا رحبلا لحاس ;:ع ةماخفلا ةقئاف ةيحايسلا ة/جولا نوxيل الامأ عورشم ممص

ارظن "طسوألا قرشلا ا\bيف�ر" ةيمس�ب مويلا فرع¹ تاب
ً

 ةفاقثلاو ةTMلاو ةSاقنلا ;:ع ةزكترم ةيئان¿تسا قفارم ه\bفوتل 

 .ةيجالعلا ةحايسلاو ةضا�رلاو نونفلاو
 

اليم 1460( ع�رم \�موليك 3800 ةحاسم الامأ عورشم يطغ و
ً

اع�رم 
ً

 800و ةيقدنف ةفرغ 2500 نع د�زي ام ّمضي ذإ ،)

 .ف\�لاو Õnرلاب ®bمتت ة�راجت ةسسؤمو معطمو لحم 200 ;�إ ةفاضإ ،ل®Ôمو ةقشو ةينكس اليف
 

 مسوم ديدمت ن�رئازلا ةعاطتساب نوxيس ،يملاعلا ىوتسملا تاذ توخيلا قفارمو ركبلا n¢ولوxيإلا ھماظن لضفEو

ارظنو .هدع¬ امو \]متYس ر/ش »�ح طسوتملا ضيبألا رحبلا mn راحبإلاو صوغلا
ً

 امب ،ةقطنملا mn ةسzئر تا/جو نم ھEرقل 

mn رجت ف�رع� الامأ عورشم ديع¹ ،لوبنطس×و ي�دو ضا�رلا ندم كلذEم تالحر ھميدقت لالخ نم ةحايسلا ةØمل ةقّس 

 .ليثم ا/ل قبس¹

 

 نإدكنيلو WelcomeToAmaala@ \��وت ;:ع الامأ ةع¬اتم وأ www.amaala.com عقوملا ةرا�ز ;¢ري ،تامولعملا نم د�زمل

LinkedIn 

 

 ةماعلا تارامث�سالا قودنص نع ةذبن

ادحاو حبصي نأل ةماعلا تارامث�سالا قودنص ;س¹
ً

اذوفن اS\¨كأو ةيدايسلا تاو\¨لا قيدانص \]كأ نم 
ً

 mn ثيحب ،ملاعلا 

 ھسفن تقولا mn دوقي امنzب ،n:بقتسملا ملاعلا داصتقا ليكش� ديع� نأ اê³أش نم ةديدج صرفو تاعاطق ءوشe حي�ي

 .ةيدوعسلا ةيEرعلا ةكلمملا mn يداصتقالا لوحتلا

 ةبذاج صرف mn رامث�سالا لالخ نم ةعونتم ةيملاع ةظفحم ءانYب ةماعلا تارامث�سالا قودنص موقي ،كلذ قيقحتل

ابنج لمعلاEو .�nودلاو iM:nا نيديعصلا ;:ع لوصألاو تاعاطقلا ةفاg \]ع لجألا ةل�وطو
ً

 ءاgرش عم بنج ;�إ 

 مّدقيل ةكلمملا mn سzئرلا رامث�سالا عارذ قودنصلا لثمي ،نbفورعم ة�رامث�سا قيدانص يريدمو نbيملاع نbيجيتا\�سا

كرت ةيجيتا\�سا
ّ

ايشامت كلذو ،ةيدوعسلا ةيEرعلا ةكلمملا داصتقال لجألا ةل�وط ةميقو ة�زجم ةيلام دئاوع قيقحت ;:ع ز
ً

 

 .2030 ة�ؤر عم

-2018( ةماعلا تارامث�سالا قودنص جمانرب قالطإ مت ،2017 رEوتكأ mn تميقأ ��لا رامث�سالا لبقتسم ةردابم لالخ

2020( gو .2030 ة�ؤر قيقحت جمارب دحأEةماعلا تارامث�سالا قودنص جمانر Sاجمانرب 12 دحأ و
ً

 ق�رط ةط�رخ لثم�و 

 هرودو ةيدوعسلا ةيEرعلا ةكلمملا mn يداصتقالا ع ونتلل كّرحمك قودنصلا ةناxم ز�زع� ثيح نم ةمداقلا ةثالثلا ماوعألل

mn لا قودنصلا لوصأ عافترا جمان\]لا د/ش¹ فوسو .ةيملاع ة�رامث�سا ةوق ;�إ ةكلمملا ل�وحت�� �n نم \¨كأ ;�إ ةرادإلا ديق 

 نم ةكلمملا mn صا�Lا عاطقلا ةيمنت لامكتسال قودنصلا ھّجوت ةيفيك دّدح�و ،2020 ماعلا لولحب رالود رايلم 400

 ،"ةيدوعسلا تاعاطقلا ةيمنتو ر�وطت" ،"ةضباقلا ةيدوعسلا" ظفاحم نbب ةعزوملاو ،ةديدLVا ةيلiMا ھتارامث�سا لالخ

 ."ى\]كلا ع راشملا"و ،"ةيتحتلا ةيØبلا ر�وطتو ة�راقعلا ع راشملا"

 


