
 فيظوتلل بابشلا ةيجوت

. ةيلودلا بابشلا ءارفس ةكرش نم يبيردت يهيجوت جمانرب 



! ندرالا يف نوشيعي نيذلا بابشلا روطت صرفب نمؤن نحن 

6 بابشلل رهشأ   داشرإ جمانرب وه كفيكع كقيرط  / ةدمل ةيئزج ةرتفل ةايحلا ىلع يبيردت
ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا يف نوشيعي نيذلا . نم بابشلا نيكمتل نيندرالا لالخ نم هؤاشنإ مت

اهقيقحتو مهتايناكما نع باقنلا فشك .
راهدزالا ىلع ةردقلا هيدل صخش لك نأ وه قيمعلا انناميإ . دمتعت ةيوق تاودأ مدختسن ثيح

. قلطلا ءاوهلا يف ةرماغملاب ميلعتلاو ةايحلا ىلع بيردتلاو هيجوتلا ىلع

) يف حضوم 105 ملعت ةعاس  13 موي  – 11 رهش  – 6 رهشا  –
). لفسالا يف  2 و  1  لكشلا

. رخالا ىلع ينبم جذومن لك لك
 ةدايزو ،تاعاطقلا عيمج يف لمع ىلع نوكراشملا لصحي نأ وه فدهلاو

،فيظوتلل مهتيلباق
. هيجوتلا لالخ نم لامعألا ةدايرو ةيلاحلا ةفيظولا نم نوكراشملا نسحي نأو 

 ةيتايحو ةطيسب وا ةمعانو ليوحتلل ةلباق تاراهمب نيكراشملا جمانربلا دوزي 
. لمعلا قوس يف ةبولطم

 ىلع كرتشم لك ةكراشم ببسب روطتيو يدرط لكشب ملعتلا ىنحنم ديازتي
يعامجلا ملعتلا عجشن كلذ ىلع ةوالع . , ةدح

اهب أدبي يتلا ةعومجملا سفن عم جمانربلا يف كراشم لك عضخيس . نأف كلذبو
. ةيادبلا نم ةمعاد ةئيب ءانبل ةصرفلا مهيدل نيكراشملا



 اسمنلا يف بيردتلا مت ثيح ايملع نولهؤم جمانربلا ىلع نومئاقلا
ةيلاتلا تاراهملا ىلع : مئاقلا ميلعتلا ةايحلل داشرالاو تاراشتسا

ةرماغملا ىلع , شاقنلا ةرئاد تايرظنلا و
 يف وكروت ةعماج نم ةداهش ىلع نولصاح نوبردملا اضيا ثيحو

. ادنلنف

. ةايحلاو لمعلا قوسل ةلصلا تاذ تاراهملا مدقن نحن

. فيظوتلل كتيلباق ةدايز

 ةلباقلا تاراهملا يه صاخلا عاطقلا يف حاجنلل ةمساحلا لماوعلا دحأ
 ليوحتلا وا لقنلل - بابشلل تاراهملا هذه حيتت ثيح ةطيسبلا تاراهملا

 ةهجاومل نيزهجم نينطاومو نيفيكتمو نيقيشر نيملعتم اوحبصي نأ
. ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيميداكألاو ةيصخشلا تايدحتلا

 ، تاراهملا ريوطت ةدايز عم ندرألا يف بابشلل لمعلا صرف ديازتت
ةيفرعملا ( ةطيسبلا وا ةنيللا تاراهملاو (  ةبعصلا تاراهملا كلذ يف امب

تاراهملا " ةصاخ ، " ةيفرعملا ريغ .( ىلإ يندرألا بابشلل ةجاح كانه (
". ةيصخشلا "  تاراهملاب قلعتي اميف

" ءارغلا  ، ساسألا يه لقنلل ةلباقلا تاراهملا نأ ىلع فسينويلا دكؤت
يرحسلا " ةيمقرلا تاراهملا لثم ىرخأ تاراهم ريوطت يف يزكرملا

. ةفيظولاب ةصاخلا تاراهملاو ةيمقرلاو

) تاراهملا  ةددحم تاراهم ىلع صخشلا فيظوت ةيلباق دمتعت 
تاربخلاو ةفرعملاو ةبعصلا ( ام اًبلاغو اهمعدت ةنيللا تاراهملا نكلو

. قرافلا عنصت
 اًرمأ ةيصخشلا تاراهملا ىلإ ةجاحلا ربتعت ، مويلا لمعلا ناكم يف

. عساو قاطن ىلع ًايويح
 عم بنج ىلإ اًبنج لمعلا ءادأ يف ةطيسبلا وا ةنيللا تاراهملا مهاست
 ةبعصلا وأ ةينقتلا تاراهملا

باسحلاو ةيمألا وحمو ةغللا ( ميقلاو (  ةيساسألا تاراهملاو ةفرعملاو
. ةيصخشلا

رخآو لمع نع ثحاب نيب قراوفلا عنصت يتلا يه ةنيللا تاراهملا .
 نيحشرملل ةيصخشلا فقاوملاو تافصلا ىلع لمعلا بابرأ زكري

). ةنيللا تاراهملا (
 لجأ نم ةيصخشلا مهتاراهم ةيمنت يف رامثتسالا دارفألا ىلع بجي

فيظوتلل مهتيلباق ىوتسم نيسحت .

 ةمادتسملا ةينمتلا فادها لوح ةيعوتلا ينبن نحن
" ومنو ةديج ةفيظو  نماثلا فدهلا صاخ لكشبو

يداصتقا "

ةمادتسالا
نولهؤم انوفظوم
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Zina Commercial Center – Fifth Floor || – يراجتلا ةنيز عمجم 
44  سماخلا قباطلا

Queen Nour Street || 44 رون ةكلملا عراش
Amman, Jordan || ندرألا ،ناـــمع

انكيرش حبصتل

. ةيلام تابوعص هجاوت ةعومجم جانربلا فدهتسي ثيحو ندرالا يف نوشيعي نيذلا بابشلل جمانربلا لمع مت جمانربلا
ةدعاسم ال ادج نونتمم نحن , جمانربلاب ةصاخلا تاقفنلا لمحت يف اننودعاسي نيذلا نويندالا ةعاسم ىلع نومئاق اننا ثيح .

. يلحملا عمتجملل معدو مارتحالا ىلع ةمالع انرظن ةهجو نمو

ةيلودلا بابشلا ءارفس ةكرش ةسسؤملا مسا :
يتيوكلا يندرالا كنبلا

22467351013002-C باسحلا مقر :
JO55JKBA2240006735100013002000 يلودلا باسحلا مقر :

  Swift code: JKBAJOAM
كفيكع كقيرط جمانرب معد عربتلا ببس :

معدلاو عربتلل 
رانيد  538 6 رهشا   ةدمل جمانربلا يف كرتشملا ةفلك


