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 "زOKتراب دنآ JKسوف" نم يوارEFلا بارسلا نم ABوتسملا ديد;:ا 89ودلا ا3راطم ميمصت نع فشكت "الامأ"

 نويلم راطملا لبقتسI نأ عقوت8و ،ةرحاسلا ة8وارABلا ةئ?بلا نم =>وتسم د8رف ميمصت عم ةماخفلا نم ةديدج قافآ

ا8ونس رئاز
ً

 ھلامتكا دنع 

 

   
 -,ودلا الامأ راطم                    ةرداغملا تاباوب          -,ودلا الامأ راطم 

 

 يcرغلا a`امشلا لحاسلا لوط =[ع ةدتمملا ةماخفلا ةقئافلا ةيحايسلا ة\جولا ،الامأ تفشك - 2020وينوي  24-ضاQرلا

 يوارABلا بارسلا opثأت نم ھميمصت a>وتسا يذلا ،a`ودلا اjراطم ميمصت نع باقنلا ،ةيدوعسلا ةيgرعلا ةكلمملل

 .رحاسلا

 

كحتلا جرب ،ةدحتملا ةكلمملا اjرقمو ة8رامعملا ةسدن\لاو ميمصتلل "ypتراب دنآ vpسوف" ةكرش تمّمصو  
ّ

~رلا {|بمو م
ّ

 ،با

 قبطي يذلا �oمتملا بولسألا ةدمتعم ،ةيملاع ةيسدنjو ة8راش�سا ةعومجم �aو ،"س?جيإ" ةكرش راطملا تمّمص اميف

 ذيفنت لامكتسا ررقملا نمو .ةبال��ا ة8وارABلا ھتعيبطو ھعقوم نم تيحوتسا ميمصتلا �a ةد8رف تاسرامم ةعومجم

قوتملا نم ثيح ،2023 ماع �a راطملا
ّ

ايمسر ھحاتتفا دنع رئاز نويلملا a`اوح لبقتسI نا ع
ً

. 

 

 الامأ ملاع =`إ لوخدلا ةباوب راطملا ل�شI" :الامأ ةكرشل يذيفنتلا سZئرلا ،زلبZن سالوكين لاق ،ةبسانملا هذ�a jو

اءدب ة�oمتم ةيص�� براجتب راوزلا لابقتسا مت?س ثيح
ً

 راطملا نأب لوقلا نكم8و .ةرئاطلل م��رداغم ةظ�B نم 

اءدب س?ياقملا ل�ب ي�ان�تسا
ً

الوصو ميمصتلا نم 
ً

 ةئ?ب راطملا رفويسو .رئاز ل~ تاعلطت ةيبلتل براجتلا صيصخت =`إ 

 تا8وتسم =�رأو ةماخفلا بولسأ سكع� ةع�ار ةحاسم ل�ش?س ثيح ،ةصا��ا الامأ ةفسلف نم ةاحوتسم ةد8رف

 p¥كألا ن8رفاسملا ةركاذ �a رفحُتس ¢¡لا ةع�ارلا براجتلا نم ا\ل opظن ال ةلحرل ةيلاثملا قالطنالا ةطقن لثمتو ةيjافرلا

ا�oمت
ً

اثحب ملاعلا ءاحنأ ل~ نم نoمداقلاو 
ً

 زypتراب دنآ vpسوف عم نواعتن نأ اندعس¦و .رركتت ال ةيئان�تسا براجت نع 

�oمملا عورشملا اذj =[ع س?جي§و." 
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 {|بملا ميمصت راوزلا رسأيس ،راطملا نم باvpقالا دنعو .ةرحاس ةينف ةعطق =[عألا نم راوزلا دjاش?س طوب\لا دنعو

 ةحاس عم ع�ارلا د\شملا لمتكيسو .رحاسلا يوارABلا بارسلا opثأت حنمت ¢¡لا ةسكاعلا ةيسدن\لا ھطوطخب بي\ملا

ارB¬ اjد8زت ¢¡لاو ةرصاعملا ةيلخادلا ا��اميمصتب �oمتت ¢¡لا {|بملا
ً

اقلأو 
ً

 .ةد8رفلا براجتلاو ةينفلا لامعألا نم ةعومجم 

 ةصا��ا يداونلا ىوتسمب ةgرجت رفويس ثيح ،الامأ اjرفوتس ¢¡لا ةرخافلا ةفايضلا حور كلذك راطملا سكعيسو

امامت دسجت ¢¡لا ةيئان�تسالا
ً

 مامجتسالا ةعتمو ةفاقثلاو نونفلا لمش�و الامأ ةفسلف ا�²لع موقت ¢¡لا ةيس?ئرلا رواB±ا 

 .ةماخفلاو ةيjافرلا ةايح بولسأو ةبال��ا ةعيبطلاو ةضا8رلاو ةjاقنلاو ةABلاو

 

 ةرشابم اopjفوت متي ¢¡لا يp´لا لقنلا ةمدخ عم ةصا��ا تارئاطلل لما�لاب ةفيكم رئاظح راطملا اjرفوي ¢¡لا قفارملا نمو

�a ظحopلوصولا ة. 

 

 عم د8رفلا راطملا ميمصت م·¶µي" :"زOKتراب دنآ JKسوف" ةكرش n9 لوألا يذيفنتلا كQرشلا ،ندنيفيإ دراhKج لاق ،هرودب

 ةفا~ p´ع با~رلا ةgرجت نو�تسو .الامأ ة\جو =`إ ديحولا لخدملا {|بملا ل�ش?س ثيح ھلوح رحاسلا a¸يبطلا د\شملا

 ةماخفلاو ةيjافرلا نم =�اضت ال تا8وتسم نم ھب عتمتت امل ةصا��ا يداونلا براجت نم ةاحوتسم {|بملا ماسقأ

اجذومن سرك8و ،ةضا8رلاو مامجتسالاو ةيjافرلاو نونفلا رواحم =[ع ميمصتلا زكتر8و .ءاخvpسالاو
ً

اديدج 
ً

 يºابمل 

  ".ةرئاطلا =`إ عجتنملا نم ةلما�تمو ةيلاثم ةgرجت رفوت ¢¡لا ةصا��ا تاراطملا

 

 ة\جو ةفسلف ديسجت =`إ ةفاضإلاب" :"ايسآ بونجو طسوألا قرشلا سZجيإ" n9 ناhKطلا ريدم ،يطاQرخ كاج لاقو

 ةددعتم ةأشµم وjو ،ةمادتسالا تاسراممو ¢¼يبلا ميمصتلا opياعم لضفأ =`إ الامأ راطم يقتري ،ةرخافلا ةيjافرلل الامأ

 ديدحت =[ع الامأ ق8رف عم نواعتلاب تفرش� دقو .ليغش�لا opياعم =�رأو تاراطملا تاينقت ثدحأ نمضت8و تامادختسالا

 ".2023 ماع �a راطملا حاتتفا {¡ح عورشملل انمعد ةلصاوم =`إ علطتن نحنو ي�ان�تسالا لمعلا اذj تابلطتم

 

 .طبارلا ةرا8ز =¿ري ،ديد·�ا a`ودلا راطملاب صا��ا ويديفلا ةدjاشمل

 

 xyتنا

 

 الامأ نع ةذبن

 ،ةيjافرلاو �aرلا تا8وتسم =[عأ =`إ ةيحايسلا ةgرجتلاب ءاقترالا =`إ يمرت ةركتبمو ةحومط ة8ؤر نم رونلا الامأ ترصبأ 

ة\جو حبصتس ثيح
ً

ةيئان�تسا 
ً

 ةيدوعسلا ةيgرعلا ةكلمملا برغ a`امش رمحألا رحبلا لحاس =[ع دتمت ةماخفلا ةقئاف 

ةاحوتسم ن8رفاسملا ةبخنل ةد8رف ةيص�� براجت ممصتل
ً

 ةعتمو ةيjافرلاو ةABلاو ةفاقثلاو نونفلا ملاع نم 

 �a ةنونكم ةؤلؤل~ قلأتت ثيح ةيعيبطلا ناملس نب دمحم opمألا ةيمحم �a الامأ عقتو .رمحألا رحبلا ءاقنو مامجتسالا
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 عcرم vpموليك 3,800 ةحاسم =[ع دتمت ةد8رفو ةبالخ تا\جو ثالث مّدقتو ةرحاسلا رظانملا طسوو ةبال��ا ةعيبطلا بلق

 2,500 نع د8زي ام الامأ نضتحتو .ماعلا رادم =[ع دتمت ةد8رف ةيحايس ةgرجت رفوتو )عcرم ليم 1,460 لداعI ام يأ(

 مامجتسالل زكرمو يرصع معطمو رجتم 200 =`إ ةفاضإلاب ل�yمو ةقشو ةينكس اليف 800 نم p¥كأو ةيقدنف ةفرغ

 .ةيjافرلاو فvpلا تا8وتسم =�رأب ا\عيمج مس�ي ،ھيفvpلاو ةjاقنلاو

 

 ،راوزلل ةد8رفو ةفلتخم براجت "ةر8ز·�ا"و "روطملا لحاسلا"و "ةثالثلا نا·��Îا" الامأل ةثالثلا تا\جولا نم ل~ رفوتسو

 ةرخاف رفس براجت ميمصتب فوغشلاو ي�ان�تسالا عمت·±ا تاحومطو تاعلطت ققحتو ةلي�±ا م\لتو تاعقوتلا ىطختت

 .رركتت ال ةد8رف تاظ�B ءاضقل ة�oمتمو

 

 ةيبطلا قفارملا =�رأ =[ع يوتحتسو ،مامجتسالاو ةjاقنلاو ةABلل ةلما�تم ة\جو ةثالثلا نا;|}:ا ودغتس •

 امك .ةيلB±ا ةئ?بلا تاجايتحا عم بسان�تل ناقت§و ةيانعÑ تممُص ¢¡لا ةليصألا تاجالعلاو ةثيد�Bا ةيصي��Ðلاو

ة\جو ةثالثلا نا·��Îا نو�تس
ً

 .ةيضا8رلا ةطشºألاو ھيفvpلل ةلما�تم 

ازكرم روطملا لحاسلا ة�جو حبصتس •
ً

ا8روحم 
ً

 ثيح ،طسوألا قرشلا ىوتسم =[ع ةرصاعملا نونفلاو ةفاقثلل 

 .ةيملاعلا ةينفلاو ةيفاقثلا تايلاعفلاو ةطشºألا نم ا\ل opظن ال ةعومجمو ةلفاح جمارب فيضتس�س

 ا�²ف {|غت�سو ي�ان�تسالا نونفلا عمت·± م\لملاو ئدا\لا ذالملا ودغتس ثيح د8رفلا ا\عقومب ةرQز;:ا ة\جو �oمتت •

 .ةع�ارلا تاتوحنملاو ةينفلا لامعألا ا�Õ طيحت ¢¡لا ءارض��ا ةيgرعلا ةيتابنلا قئاد�Bا لمجأ

 

 نم ملاع �a سامغºالل ن8رفاسملل ا�Õاوبأ الامأ حتفتس ،ةيقنلا ةيعيبطلا رظانملاو ةد8رفلا ا�×فسلفو ا�Öرإ لالخ نمو

 =[ع ع�ارلا ا\عقوم لضفgو .ةرخافلا ةاي�Bا بولسأو �aّرلا ءاوجأ هرمغ� نونفلاو ةفاقثلاو ةABلاو مامجتسالاو ةيjافرلا

  .طسوألا قرشلا اopيف8ر الامأ ودغتس ،لوبنطس§و يcدو ضا8رلا~ ةقطنملا �a ةس?ئرلا تا\جولا زربأ نم ةgرقم

 

 =[ع الامأ ةعÑاتم وأ www.amaala.com عقوملا ةرا8ز =¿ري ،تامولعملا نم د8زمل

  LinkedIn نإدكنيلو @8vp WelcomeToAmaalaوت

 

 

 "زOKتراب دنآ JKسوف" نع ةذبن

 روحم =[ع ھلمع �a زكري ميمصتلاو يºارمعلا ر8وطتلاو ة8رامعملا ةسدن\لل دئار يملاع ويدوتسا وj "زypتراب دنآ vpسوف"

اماع نoسمخ نم p¥كأ لبق سسأت .ةمادتسالا
ً

 �a 1967 سوف نامرون دي =[عvp ن يذلاìí ھق8رف عم �a ةيملاع ةكرش ءانب 
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ملا ميمصتلا لاجم �a ة�oمتمو ةقومرم ةعمس تاذ ةدئار
ُ

 جمد8و .�aاقثلاو ¢|ثإلا ھعون�ب �oمت دحاو ويدوتسا p´ع عدبملاو نقت

 ةعانصو ،ïaانصلاو a[خادلا ميمصتلاو يºارمعلا ر8وطتلاو ،ةيîيبلاو ةيل�ي\لا ةسدن\لاو ةرامعلا تارا\م نoب ويدوتسالا

 .ةلما�تم ةopغص ةعماج ي~احت ويدوتسالا لخاد ةيعام·�ا لمعلا ةئ?ب نإف كلذل ،اopjغو ة8و·�ا ةحالملاو مالفألاو جذامنلا

 .ةم�ñلاو ةدقعملا ع¦راشملا اميس الو ،ع¦راشملا نم ةعساو ةعومجم انزجنأ ،ةعونتملا تارا\ملاو تاp´��ا هذj =`إ دان�سالاgو

 .ركتòن مث للحنف انئالمعل عمتسºو ندملاو تاحاسملاو يºابملا ممصنف انلمع بلص �a ميمصتلا عضن نحن

 

 "�hجيإ" نع ةذبن

 

�oجيإ"" �a ةصتخم ةزراب ةيلود ةعومجم �a تاعاطق jمتم ةعومجم مدقت لقنلا تامدخو ءانبلا ةسدنo� تامد��ا نم ة

 تابلطتم ل~ ¢óلن ،را�تبالا لاجم �a انتاردق لالخ نمو .ليغش�لاو ةسدن\لاو ةيتحتلا ةيµبلا تاراش�سا~ ةد8رفلا ةيملاعلا

 �a فراعملاو ةعجانلا لول�Bا ميدقت لالخ نم ةنjارلا تايدحتلا زربأ عم لماعتلاو ةيخانملا ئراوطلا تالاح عم فيكتلا

 .ةقاطلاو ةئ?بلاو هايملاو يºابملاو ةمادتسملا ندملا ءانgو لقنلا تالاجم

 

 ةصحب ءا~رشلا نوفظوملاو نويذيفنتلا نوريدملا ظفتحي امن?ب ةكرشلا نم %75 ةصح "وبيد يد سا~" ةكرش كلتمت

اروصت ةكرشلا تعضو دقو ،ةيقبتملا %25ـلا
ً

ادئار 
ً

 عفدو نا�سلا ةÎBصم قيقحتل اjدو\ج فثكتو مادتسملا لبقتسملل 

 .وروي رايلم 1.13 ةميقب ةرادم تاداريإ تققح ،2018 ماع �aو فظوم فلأ 15 ةكرشلا ىدل لمعïa. Iامتجالا مدقتلا

 

 

 


