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 ضعبـب هـضعب ملاعلا طبر لئاسو نم تنرتنإلا ملاع ربتعي
 درـفلل ةدعاـسملاو ةءاـنبلا راـكفألا اـهلالخ نم أشنت يتلاو
 نــم عيطتــسي ةــمظنم ةاــيح اــيحي نأ ىــلع عــمتجملاو
.يقرلا وحن امدق يضملا اهلالخ
 دعاـسي اـم دـجون نأ انعطتـسا تاـيطعملا هذهل ادانتساو
 نود ةرــيثك دــئاوفب ) فــصاقملل ( ةــيميلعتلا ةــئيبلا دــيفيو
. ةقشم وأ ءانع

 همــسا نــم اــطبترم ) يفــصقم ( قــيبطت عورــشم ناــكف
 ةــيلمع لهــسي ثــيح,فــصاقملا ةــمدخب ارــشابم اــطابترا
 ةـينورتكلإلا ظفاحم لالخ نم فصقملا نم ءارشلاو عيبلا
 تاــيلمعب رــشابم لكــشب ةــطبترم روــمألا ءاــيلوأ و ةــبلطلل
عورـشملا نوكيـس ثـيح, فـصقملا نـم ةرشابملا ءارشلا
ىـلع ةرطيـسلاو عايـضلاو لاـملا ردـه ىـلع ظافحلا ةباثمب
 مهرسأو ةبلطلا ىدل يلاملا يعولا ةيمنتو لاملا تاكرحت
 ظفاـــحملا لبقتـــسم عـــم بـــسانتي اـــمب رـــشابم لكـــشب
   .2030 ةكلمملا ةيؤر عم قفاوتت يتلاو ةينورتكلإلا

ةمدقم



 ةيدوعــس ةكرــش )ةــلفقم ةمهاــسم( ةــيراجتلا ةيوــستلا ةكرــش

 لالـخ نـم كـلذو ينورتكلإلا عفدلا ةمظنأ ريوطت لاجم يف لمعت

 تــنبت ثــيح ،ةيدوعــسلا جراــخو لــخاد اهئاكرــش و اــهلمع قــيرف

 رجاــتملا لالــخ نــم )يفــصقم( قــيبطت عورــشم ذــيفنت ةكرــشلا

 يــف تامدــخلا روــحمتتو, )روتــس لــجوجو روتــس لــبآ( ةــينورتكلالا

.ةيسيئر رصانع ةسمخ

نحن نم
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 نيـكمت لالـخ نـم كـلذو ،لـماك يـنورتكلا لكـشب فـصاقملا يـف عـيبلا ةـيلمع ميظنت

.ةبلطلل ينورتكلالا ظفاحملا ربع غلابملا مالتسا نم فصاقملا

 مـهل ةـيلاملا غلابملا ديدحتو ةءانبا ةفاضاو قيبطتلا ليمحت بلاطلا رمأ يلول حيتت يهف

 اـمك ،فورـصمك يموـي لكـشب هميسقت مث نمو يلام غلبم عاديإ ماظنلا هل حيتي ثيح

.يموي لكشب هتايرتشم عيمج ةعباتم رمالا يلو عيطتسي

ةركفلا
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, ريبك يرادإو يلام رده دوجو نيبت ةيسردملا فصاقملا عاضوأ ةعباتمو ءاصقتسا دعب

.بالطلا انئانبأ ةحص باسح ىلع لوبقم ريغ لالغتساو

 نـم ءارـشلا رـيغ ىرـخأ روـمأ يـف اهلالغتـساو ةيلام غلابم عايض يف يلاملا ردهلا لثمتيو

فـصاقملا ةـيلمع ةرادإ يف لكاشملا زربأ دحأ ربتعيف يرادإلا ردهلا ثيح نمو, فصقملا

يـسيئرلا فدـهلا ناكف,صاخ لكشب سرادملا نمو ماع لكشب ميلعتلا ةرادإ لالخ نم

 عـمقـفاوتي لـماك يـنورتكلإ لكـشب فـصاقملا يـف عـيبلا ةـيلمع ميظنت وه عورشملل

نـم فـصاقملا نيـكمت لالخ نم كلذو,ماعلا لاملا ىلع ةظفاحملا يف ةلودلا ةسايس

.ةبلطلل ةينورتكلإلا ظفاحملا ربع غلابملا مالتسا

 يسيئرلا فدهلا



نـم ًايحـصو ًاـيلام ةيـسردملا ةـيذغتلا ةرادإ نـم يـسردملا عـمتجملا نيكمت

.ةلماش ةينورتكلإ ةموظنم لالخ

انتلاسر

 لالـخ نـم كلذو ،لماك ينورتكلا لكشب فصاقملا يف عيبلا ةيلمع ميظنت

.ةبلطلل ةينورتكلالا ظفاحملا ربع غلابملا مالتسا نم فصاقملا نيكمت

انفده

.يسردملا عمتجملا نم اًءدب ًايحصو ًايلام يعاو ليج ءانب

انتيؤر

MAQSAFY.COM 8



MAQSAFY.COM 9

نمألاو يداصتقالا بناجلا نم
 تاهجلا ةدناسمو ينطولا
ةلودلا يف ةيباقرلا تائيهلاو

 ةرازو و ةسردملا بناج نم
 ميلعتلا

 رمأ يلو بناج نم
بلاطلا

قيبطتلا ةركف تازيمم

ةفلتخم بناوج نم ةددعتم تازيمب قيبطتلا زيمتي
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1
 ةيدقنلا ةلمعلا ىلع ظفاحي
فلتلا نم ةليلقلا ةئفلا تاذ
ةسسؤم رطضي امم ،عايضلاو

ليدبلا داجيإ ىلع دقنلا

2
 انلافطأ ةحص ىلع ةظفاحملا

ةمالسلا ىلع هرثأب دوعي امم
 ضارمألا نم ةيعمتجملا
اهجالع فيلاكتو ةنمزملا

3
 نم لاومألا ىلع ةظفاحملا
 ةلامعلا لبق نم اهب بعالتلا

 ةيسردملا فصاقملا يف
 امم ،نيعفتنملا نم مهريغو

 ةينازيملا ىلع هرثأب دوعي
ةسردملاب ةصاخلا

4
 ظوفحم نوكي لاومألا لوادت

 نم اهيلع لفطتلا نم
ةلوهس عم ةصاخ ،نييزاهتنالا
 امإ بابشلاو لافطألاب ريرغتلا
 وأ ةهوبشم تاهجل عربتلاب

هريغ

ةلودلا يف ةيباقرلا تائيهلاو تاهجلا ةدناسمو ينطولا نمألاو يداصتقالا بناجلا نم
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1
 ةعرسو عيبلا ةيلمع ةلوهس

اهزاجنإ
 نم عيبلا تايلمع ةعباتم
 رسيب ةيبساحملا ةيحانلا

ةلوهسو

3
 ةعاضبلا ىلع فرعتلا
حوضوو ةقدب ةضورعملا

4
 ةلامع لالغتسا نم صلختلا
 يسردملا فصقملل فصاقملا

تاجتنملا ضعبل جيورتلا يف
 ام عيب وأ ،اهعيب صخرم ريغلا

صاخلا مهباسحل نوكي

ميلعتلا ةرازوو ةسردملا بناج نم

5
 ةيكولس لكاشم نم صلختلا

 وأ رمنتلا تايلمع ليبق نم
 نيب ةلصاحلا لاومألا تاقرس

 ةسردملا نم بورهلاو ،بالطلا
 امم سرادملا جراخ عضبتلل
 ةينازيملا ىلع هرثأب دوعي

ةسردملاب ةصاخلا

2
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1
.قيبطتلا عم لماعتلا ةلوهس

2
 نع ثحبلا ءانع نم صلختلا

.فرص

3
نايسن ةيناكمإ ةلكشمل لح
.نبالل يمويلا فورصملا ءاطعإ

4
نبألا نادقف ءانع نم صلختلا

 يف يمويلا هفورصمل
.هفلت وأ ةسردملا

بلاطلا رمأ يلو بناج نم

5
 ،نبألا هارتشا ام ىلع فرعتلا

 ةيلمع هيلع لهسي امم
 هنبا ةحصل ةعباتملاو هيجوتلا

.هتمالسو

6
 نم يقبتملا ىلع ةظفاحملا
 هنبا ةظفحم يف فورصملا

 ةدافتسالا نم هنكمي امم
.لبقتسملا يف اهنم

7
 ىلع بلاطلا رمأ يلو ةدعاسم
 نع جتانلا ردهلا نم ريثك ريفوت
فورصمل عايضلاو لالغتسالا

.هنبا

8
 هنبا ةمالس ىلع ةظفاحملا
 كلذ طابترال ةيلقعلاو ةيندبلا

 مهأ يف هئاذغ ةمالسب
.هنبال ةيمويلا تابجولا



يفصقم قيبطت تاباسح
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ديصرةفاضإنمرمألايلونّكمُي
هءانباةفاضإوهتظفحميف
يمويدحوفورصمصيصختو
تاجتنمىلععالطالاونبالكل
عنموءارشلاتايلمعوفصقملا
امك،اهببوغرمريغلاتاجتنملا
ءارشبلاطلارمأيلوعيطتسي
نعكلذولزنملانمهنباةبجو
.قبسملابلطلاهيصاخقيرط

رمالا يلو باسح

13

ىلععالطالانمبلاطلانّكمي
نمصصخملاغلبملاوهباسح
ىلععالطالاهلحيتيوهرمايلو
متيثيح،فصقملاتاجتنم
لالخنمبلاطلاباسحءاشنا
باسحنموأيتاذلاليجستلا
بلاطلاعيطتسيامك،هرمأيلو
نعكلذولزنملانمهتبجوءارش
.قبسملابلطلاهيصاخقيرط

بلاطلا باسح
ةفاضإنمةسردملاةرادإنّكمُي
تاباسحءاشنإوفصاقملا
ةبلطلاةدهاشمو،نيعئابلل
نيذلاةبلطلاةفاضإونيلجسملا
ليجستلانماونكمتيمل
ليوحتيفمهتدعاسمو
نحشدعبيمويلافورصملا
.ةظفحملا

ةسردملا باسح
نمفصقملابحاصنّكمُي
مالتساواهعيبوهتاجتنمةفاضإ
متيثيحةقبسملاتابلطلا
نمةيلاملاغلابملامالتسا
ًاينورتكلإلكشبةبلطلاظفاحم
باسحءاشنإمتيثيح،لماك
باسحلبقنمفصقملا
هنيكمتىلإةفاضإلاب،ةسردملا
ديروتلنيدروملانمبلطلانم
.يمويلكشبهفصقم

فصقملا باسح
ضرعنمنيدروملانّكمُي
تابلطلالابقتساومهتاجتنم
معاطملا/فصاقملانم
مالتساواهعيبوةيسردملا
نمًاينورتكلاةيلاملاغلابملا
متيثيح،فصاقملاظفاحم
تاجتنمياودروملاباسحءاشنإ
قيبطتةرادإلبقنمىرخا
.يفصقم

نيدروملا باسح



A B O U T  M A Q S A F Y  2 0 2 0

قيبطتلا لوح
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فصقملا باسحبلاطلا باسحرمالا يلو باسحةسردملا باسح

ديصرةفاضإنمرمألايلونّكمُي
هءانباةفاضإوهتظفحميف
يمويدحوفورصمصيصختو
تاجتنمىلععالطالاونبالكل
عنموءارشلاتايلمعوفصقملا
امك،اهببوغرمريغلاتاجتنملا
ءارشبلاطلارمأيلوعيطتسي
نعكلذولزنملانمهنباةبجو
.قبسملابلطلاهيصاخقيرط

 ىلع عالطالا نم بلاطلا نّكمي
يلو نم صصخملا غلبملاو هباسح
تاجتنم ىلع عالطالا هل حيتيو هرما
 باسح ءاشنا متي ثيح ،فصقملا

 لالخ نم بلاطلا
يلو باسح نم وأيتاذلاليجستلا
 ءارش بلاطلا عيطتسي امك،هرمأ
 قيرط نع كلذو لزنملا نم هتبجو

.قبسملا بلطلا هيصاخ

ةفاضإنمةسردملاةرادإنّكمُي
،نيعئابللتاباسحءاشنإوفصاقملا
ةفاضإونيلجسملاةبلطلاةدهاشمو
نماونكمتيملنيذلاةبلطلا
ليوحتيفمهتدعاسموليجستلا
نحشدعبيمويلافورصملا
.ةظفحملا

 مت ثيح ةقبسملا تابلطلا مالتساو اهعيبو هتاجتنم ةفاضإ نم فصقملا بحاص نّكمُي
 ءاشنإ متي ثيح ،لماك ًاينورتكلإ لكشب ةبلطلا ظفاحم نم ةيلاملا غلابملا مالتسا

 نم بلطلانم هنيكمت ىلإ ةفاضإلاب ،ةسردملا باسح لبق نم فصقملا باسح
.يموي لكشب هفصقم ديروتل نيدروملا

ةيسيئرلا يفصقم تاباسح

15
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هـ /نبإلا تانايب لخدا
 ،نبالا تانايب ةئبعت
نبالل باسح ءاشناو

نبالا ةحفص
 فصقم ىلع عالطالا
ديصر ةفاضاو  ةسردملا
 و يمويلا دحلا ليدعتو

جتنم يأ بجح

ديصرلا نحش
 لالخ نم ديصر ةفاضإ

 وأ ازيف وا ىدم
دراكرتسام

ديصرلا بحس
 ديصرلا بحس جذومن

ةسيئرلا ةهجاولا
 ثيح رمالا يلو باسحل
 تايلمعلاو ءانبألا ضرعت

ةيلاملا

12345

رمالا يلو باسح
ديصرةفاضإنمرمألايلونّكمُي
هءانباةفاضإوهتظفحميف
يمويدحوفورصمصيصختو
تاجتنمىلععالطالاونبالكل
عنموءارشلاتايلمعوفصقملا
امك،اهببوغرمريغلاتاجتنملا
ءارشبلاطلارمأيلوعيطتسي
نعكلذولزنملانمهنباةبجو
.قبسملابلطلاهيصاخقيرط

16
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ةسردملا فصقم
 عم تاجتنملا ضرعي
قبسملا بلطلا ةيناكمإ

تايرتشملا
 نم تايرتشملا ضرع
يسردملا فصقملا

ءارشلا ةروتاف
 ةروتافلا ليصافت ضرع

تاجتنملاو

ديصرلا نحش
 ازيف وا ىدم لالخ نم

دراكرتسام وأ

ةسيئرلا ةهجاولا
 ثيح بلاطلا باسحل

 تايرتشملا ضرعت
تايلمعلاو

12345

بلاطلا باسح
ىلععالطالانمبلاطلانّكمي
يلونمصصخملاغلبملاوهباسح
تاجتنمىلععالطالاهلحيتيوهرما
باسحءاشنامتيثيح،فصقملا
لالخنمبلاطلا
يلوباسحنموأيتاذلاليجستلا
ءارشبلاطلاعيطتسيامك،هرمأ
قيرطنعكلذولزنملانمهتبجو
.قبسملابلطلاهيصاخ

17
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ةبلط ةفاضإ
 نم ةسردملا نكمي
ةفاضاو ةبلطلا ةفاضإ

ديصر

تايرتشملا
 تايرتشملا ضرع
 فصقملاب ةصاخلا

يسردملا

تايرتشملا ةمئاق
 مئاوق ضرع

 ليصافت و تايرتشملا
تاجتنملاو ريتاوفلا

ديصرلا نحش
 ازيف وا ىدم لالخ نم

دراكرتسام وأ

ةسيئرلا ةهجاولا
 ثيح ةسردملا باسحل

 مكحت ةحول لثمت
فصاقملاو ةبلطلل

12345

ةسردملا باسح
ةفاضإنمةسردملاةرادإنّكمُي
تاباسحءاشنإوفصاقملا
ةبلطلاةدهاشمو،نيعئابلل
نيذلاةبلطلاةفاضإونيلجسملا
ليجستلانماونكمتيمل
ليوحتيفمهتدعاسمو
نحشدعبيمويلافورصملا
.ةظفحملا

18
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12

فصقملا باسح
ةفاضإنمفصقملابحاصنّكمُي
تابلطلامالتساواهعيبوهتاجتنم
غلابملامالتسامتيثيحةقبسملا
لكشبةبلطلاظفاحمنمةيلاملا
ءاشنإمتيثيح،لماكًاينورتكلإ
باسحلبقنمفصقملاباسح
هنيكمتىلإةفاضإلاب،ةسردملا
ديروتلنيدروملانمبلطلانم
.يمويلكشبهفصقم

19

3

ةسيئرلا ةهجاولا
 تارعسلاو اهراعسأو تاجتنملا ضرع متي ثيح
ةناخ ىلإ ةفاضإلاب ،جتنم لكب ةصاخلا ةيرارحلا
بلاطلاب صاخلا يفصقملا مقرلا نع ثحبلا

نيدروملا نم تابلطلا
 اهبلط مت يتلا تابلطلا عيمج ضرع متي ثيح

 اهراعسأ ىلإ ةفاضإلاب  ديروتلا تاهج نم

بلطلا ليصافت
ثيح ،بلاطلل اهعيب مت يتلا تاجتنملا ضرعل
ةفاضإلاب ،ةيلمعلا غلبمو بلاطلا مسا رهظي
 عيبلا ةيلمع هيف تمت يذلا خيراتلاو تقولا ىلإ
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ةسردملا فصقم
 عم تاجتنملا ضرعي
قبسملا بلطلا ةيناكمإ

تايرتشملا
 نم تايرتشملا ضرع
يسردملا فصقملا

ءارشلا ةروتاف
 ةروتافلا ليصافت ضرع

تاجتنملاو

ديصرلا نحش
لالخ نم ديصر ةفاضإ

 وأ ازيف وا ىدم
دراكرتسام

ةسيئرلا ةهجاولا
 ثيح بلاطلا باسحل

 تايرتشملا ضرعت
تايلمعلاو

12345

نيدروملا باسح
ضرعنمنيدروملانّكمُي
نمتابلطلالابقتساومهتاجتنم
ةيسردملامعاطملا/فصاقملا
ةيلاملاغلابملامالتساواهعيبو
،فصاقملاظفاحمنمًاينورتكلا

ياودروملاباسحءاشنإمتيثيح
قيبطتةرادإلبقنمىرخاتاجتنم
.يفصقم
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A B O U T  M A Q S A F Y  2 0 2 0

مادختسالا ةلدا

مادختسالا ةلدا

رمالا يلو ليلدةسردملا ليلدبلاطلا ليلد

23

يفصقم قيبطت مادختسا ةلدأ

ةسردملا دئاق ليلد

فصقملا ليلد

رمالا يلو ليلد

بلاطلا ليلد



 مادختساو ليجستلا هيلا

ةسردملا دئاق باسح



ةسردم دئاق باسح ءاشنإ ةيفيك

ةسردملاباسح>كارتشإلاةيلا>ينورتكلالاعقوملاىلالوخدلاةسردمدئاقككبصاخباسحءاشنإل 1

كارتشالجذومنةئبعتبمق2

لجسملاينورتكلالاديربلاىلعباسحلاتامولعمكلصتفوسو،باسحلاءاشنإمتيس3

MAQSAFY.COM23

دوكلا حسم ناكمإب
جذومنلا ةئبعت ةحفصل باهذلل

https://www.maqsafy.com/principal-account


بلاطلا ةحفص
:كنكمي فوس بلاط ىلع طغضلا دعب
 بلاطلا تانايب ليدعت      .1

بلاطلا ةظفحم يف ديصر ةفاضإ     .2
فورصملا نم يمويلا دحلا ليدعت     .3
فصقملا تاجتنم ةدهاشم     .4
جتنم عنم     .5
 بلاطلا تايرتشم ةدهاشم     .6

بلاطلاةفاضإ
ةفاضإ ةسردملا دئاقل نكمي

 يفصقم يف بالطلا

)ةيسيئرلا( ةسردملا دئاق باسح حرش

1

23

46

5

MAQSAFY.COM

ةيسيئرلا ةحفصلا
 ةفرعم كنكمي ةيسيئرلا ةحفصلا يف

 مقرلا ( ـك بالطلا تامولعم عيمج

يمويلا دحلا, بلاطلا ديصر, يفصقملا

) بلاطلل
24



ديصرلا نحش
لهس لكشب ديصر ةفاضإ كنكمي

 وأ ازيف وأ ىدم  لالخ نم

.دراكرتسام

ديصرلا بحس
 يفكتظفحم نم ديصر بحس كنكمي

لالخ نم كب صاخلا كنبلا ىلا يفصقم

 فوسو ،يكنبلا كباسح تامولعم ةئبعت

.مايا لالخ غلبملا ليوحت متي

)ةظفحملا( ةسردملا باسح حرش
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)تاعيبملا( ةسردملا دئاق باسح حرش

تاعيبملا

:اهليصافتو  ةسردملا فصاقم تاعيبم لك ةدهاشم كنكمي

فصقملا مسا•

عئابلا مسا•

ءارشلا خيرات•

غلبملا•

تاجتنملا•

ةيرارحلا تارعسلا•
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 عئابو فصقم باسح ءاشنا ةيفيك

123

45

فصقم ءاشنإ

ةعابلاو  رجاتملا ةاردإ•
 باسح ( ديدج رجتم ءاشنإ•

)فصقملا
فصقملا مسا لخدأ•

عئاب باسح ءاشنإ

 ىلع طغضلاو رجتملا راتخإب مق•
ضرع

ديدج عئاب ةفاضإ•
عئابلا تانايب ةئبعتب مق•
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 مادختساو ليجستلا هيلا

) عئابلا ( فصقملا باسح



) ةيسيئرلا ةهجاولا ( فصقملا باسح حرش

ءارشلا ةيلمع ديكات
 ءارش ةيلمع ديكأتب فصقملا موقي

ءارش ىلع طغضلاب بلاطلا

فصقملا تاجتنم
نم اهتفاضإ مت  تاجتنملا عيمج راهظا

فصقملا بحاص لبق

بلاطلا نع ثحبلا
 ىدحإب بلاطلا نع ثحبلا كنكمي
:نيتقيرطلا
يفصقملا مقرلا•
بلاطلا مسإ•
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) ةظفحملا ( فصقملا باسح حرش

ةظفحملا

تايلمعلا عميجو كديصر ةفرعم كنكمي
:ـب تمت يتلا ةيلاملا

ةيلمعلا عون•
ةيلمعلا مقر•
ةيلمعلا ةميق•
ةيلمعلا تقوو خيرات•

ديصرلا بحس
 يفكتظفحم نم ديصر بحس كنكمي

لالخ نم كب صاخلا كنبلا ىلا يفصقم

 فوسو ،يكنبلا كباسح تامولعم ةئبعت

.مايا لالخ غلبملا ليوحت متي
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) تاعيبملا ( فصقملا باسح حرش

تاعيبملا
 عيمج ضرع تاعيبملا ةناخ يف متي
رقنلا دنعو فصقملا ىدل عيبلا تايلمع

ضرع متيتابلطلا دحا ىلع
بلطلاليصافت عيمج
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) ديدج جتنم ةفاضا ( فصقملا باسح حرش

 هنوقيأ ىلع طغضلاب مق
تاجتنملا

ديدج جتنم ةفاضإ مث

لاخدإب مق
 حسم / دوكرابلا مقر

اريماكلا قيرط نعدوكرابلا
ةفاضإ ىلع رقنا مث

 تامولعم هئبعتب مق
 ىلع طغضإ مث جتنملا

ةفاضإ
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)قبسملا بلطلا ( فصقملا باسح حرش

ةقبسملا تابلطلا
 ةقبسملا تابلطلا ةمئاق يف رهظي
 بلطلا ةميق عم تابلطلاب صخلم

.اهخيراتو

تابلطلا صخلم
 ضرعب فصقملا بحاص نكمي
ةقبسملا تابلطلا عيمجب صخلم
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)قبسملا بلطلا ( فصقملا باسح حرش

MAQSAFY.COM34

ةقبسملا تابلطلا
 وا بلطلا ديكأت نم فصقملا نكمي

.بلطلا ءاغلا



 مادختساو ليجستلا هيلا

رمالا يلو باسح



 زمر لخدإب مق
لسرملا ليعفتلا

رما يلو باسح ءاشنإ ةيفيك

 صاخ باسح ءاشنإل
 رما يلوك كب

ءاشنإ  ىلع طغضلاب
ديدج باسح

 يلو فينصت رايتخاب مق

 مقر لخدأ مث ، رمألا

 كب صاخلا لاوجلا

 ةلاسر ىقلتت فوسو

. ليعفتلا زمرب ةيصن

1

4

23

:ةيصخشلا تانايبلا لامكأب مق

 .لماك مسالا•

.سنجلا•

.ةماقإلا مقر وأ ةيوهلا مقر•

.رورملا ةملك•
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ديدج نبا ةفاضإ
 صاخلا ةماقإلا / ةيوهلا مقر لاخدإب مق

 نبالاب

نبالا ةحفص
:يفصقم لالخ نم كنكمي
نبالا تانايب ليدعت•
نبالا ةظفحم يف ديصر ةفاضإ•
فورصملا نم يمويلا دحلا ليدعت•
جتنم عنم فصقملا تاجتنم ةدهاشم•
 نبالا تايرتشم ةدهاشم•

)ةيسيئرلا( رمألا يلو باسح حرش

 يفصقمب لجسم نبالا ناك هلاح يف
 طغضلا دنع ،ديكأت ةلاسر ضرع متيس

.اًيئاقلت ةتفاضإ متيس ةفاضإ ىلع

هـ /نبإلا تانايب لخدا
ةفاضإ ىلع طغضا مث ،نبالا تانايبلا ةئبعتب مق
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ديصرلا نحش
لهس لكشب ديصر ةفاضإ كنكمي

.دراكرتسام وأ ازيف وا ىدم لالخ نم

ديصرلا بحس
 يفكتظفحم نم ديصر بحس كنكمي

 ةئبعت لالخ. كب صاخلا كنبلا ىلا يفصقم

 متي فوسو ،يكنبلا كباسح تامولعم

.مايا لالخ غلبملا ليوحت

)ةظفحملا( رمألا يلو باسح حرش

MAQSAFY.COM38



)قبسملا بلطلا( رمألا يلو باسح حرش
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 بلطلا ءاشنا

 قبسم بلط ءاشنا نم  بلاطلا رما يلو نكمتي بلطلا ءاشنا ةناخ لالخ نم
.هنبإل



 مادختساو ليجستلا هيلا

بلاطلا باسح



 زمر لخدإب مق
لسرملا ليعفتلا

بلاط باسح ءاشنإ ةيفيك

 صاخ باسح ءاشنإل
مقبلاطـك كب
ءاشنإ  ىلع طغضلاب

ديدج باسح

 فينصت رايتخاب مق

 مقر لخدأ مث ،بلاط

 كب صاخلا لاوجلا

 ةلاسر ىقلتت فوسو

. ليعفتلا زمرب ةيصن

1

4

23

:ةيصخشلا تانايبلا لامكأب مق

ةيصخشلا ةروصلا•

 .يثالثلا مسالا•

.سنجلا•

ةسردملا تامولعم•

.ةماقإلا مقر وأ ةيوهلا مقر•

.رورملا ةملك•
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تايرتشملا رخا
 تايرتشملا تايلمع رخا كل ضرعي

ضرع متي طغضلا دنع ،كب ةصاخلا

بلطلاليصافت

: ةفرعم كنكمي انه نم

 يلاحلا كديصر•
يفصقملا كمقر•

)ةيسيئرلا( بلاطلا باسح حرش

MAQSAFY.COM

.ةيلاملا كتايلمع رخا كل ضرعي
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ديصرلا نحش
لهس لكشب ديصر ةفاضإ كنكمي

.دراكرتسام وأ ازيف وا ىدم لالخ نم

ديصرلا بحس
 يفكتظفحم نم ديصر بحس كنكمي

 لالخ نم كب صاخلا كنبلا ىلا يفصقم

فوسو ،يكنبلا كباسح تامولعم ةئبعت

.مايا لالخ غلبملا ليوحت متي

)ةظفحملا( بلاطلا باسح حرش
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)تايرتشملا( بلاطلا باسح حرش

MAQSAFY.COM

ةصاخلا تايرتشملاعيمج كل ضرعي

ليصافت ضرع متي طغضلا دنع ،كب

بلطلا
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)قبسملا بلطلا( بلاطلا باسح حرش
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 بلطلا ءاشنا

.قبسم بلط ءاشنا نم بلاطلا نكمتي بلطلا ءاشنا ةناخ لالخ نم



تاجتنملا
 فصقم تاجتنم عيمج كل ضرعي

 تارعسلا ددعو اهراعسأو ةسردملا

ةيرارحلا

)تاجتنملا( بلاطلا باسح حرش
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ةمعطألا تافينصت
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قيبطتلا ليمحتل
انه حسما

ةسردملا جذومن ةئبعتل
انه حسما

رمالا يلو باسح ةرايز
انه حسما

بلاطلا باسح ةرايز
انه حسما

يفصقم عقوم ةرايز
انه حسما

 عالطالا و ةدعاسملل ةمهم طباور



00966556044457

info@maqsafy.com

www.maqsafy.com


