يزكز سُيزيب نزذريت ٔرأْيم انكٕادر انجشزيخ
انسبدح انًحززيٌٕ
انًٕضٕع :اَؼقبد دٔرح
يسز يزكز سُيزيب نزذريت ٔرأْيم انكٕادر انجشزيخ دػٕركى نحضٕر دٔرح رذريجيخ ٔانزي رؼقذ نًذح  5أيبؤ ،انزي رؼقذ رحذ
ػُٕاٌ:
انززجًخ انقبََٕيخ في األسٕاق انًبنيخ
نغخ انذٔرح:
انؼزثيخ ٔاإلَجهيزيخ
رٕجّ انًحبضزح إنٗ:
.1
.2
.3
.4
.5

كبفخ انًذراء انقبََٕيٍ في قطبع األسٕاق انًبنيخ.
جًيغ انؼبيهيٍ في انجٓبد انقبََٕيخ ٔاإلشزافيخ في حم انُزاػبد في ْذا انًجبل.
جًيغ يذراء انٕسبطخ انًبنيخ في األٔراق انًبنيخ.
انًحبيٌٕ انذيٍ يؼًهٌٕ في يجبل األسٕاق انًبنيخ
انًززجًٌٕ

انًحزٕيبد انزئيسيخ :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

يقذيخ ػٍ انؼًم انقبََٕي في األسٕاق انًبنيخ يٍ قٕاَيٍ ٔنٕائح ٔرُظيًبد.
إَٔاع انُصٕص انقبََٕيخ في انسٕق انًبنيخ :أَظًخ ،نٕائح ،قزاراد ،رؼهيًبد ،إػالَبد ،إشؼبراد ،رحذيزاد،
يُشٕراد.
االطالع ػهٗ انقزاراد ٔاإلجزاءاد انصبدرح ػٍ انجٓخ انًخزصخ في انزظهى ثبألٔراق انًبنيخ.
االطالع ػهٗ انذػبٖٔ انٕاقؼخ ثيٍ انًس زثًزيٍ فيًب ثيُٓى ضًٍ األحكبو انقبََٕيخ.
انزؼزف ػهٗ االنززايبد ٔانًخبنفبد في انسٕاق انًبنيخ.
أًْيخ انززجًخ ثيٍ انؼزثيخ ٔاإلَجهيزيخ نهًٕاد انقبََٕيخ في يؤسسبد ٔيُظًبد انسٕق انًبنيخ.
يحكًخ األسٕاق انًبنيخ نحم انُزاػ بد انزي رُشأ في انسٕق انًبنيخ ثيٍ األطزاف :ثُٕكٔ ،سطبءْ ،يئبد رُظيًيخ،
يسزثًزٌٔ ،يحبيٌٕ.
رطجيقبد ػًهيخ يٍ انؼزثيخ انٗ اإلَجهيزيخ:
 .aأَظًخ ٔنٕائح
 .bقزاراد حم َزاػبد األسٓى ٔاألٔراق انًبنيخ.
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 .cإػالَبد ٔرحذيزاد.
 .9رطجيقبد ػًهيخ يٍ اإلَجهيزيخ انٗ انؼزثيخ:
 .aأَظًخ ٔنٕائح
 .bقزاراد حم َزاػبد األسٓى ٔاألٔراق انًبنيخ.
 .cإػالَبد ٔرحذيزاد.
 .11انزؼزف ػهٗ أسهٕة انًذػي انؼبو في ػزض انًخبنفخ أيبو انقبضئ ،أسهٕة ػزض انًحبيي أٔ انًزٓى ٔرقذيًّ
نهذفٕع ػٍ يٕكهّ أٔ ػٍ َفسّٔ ،انطزيقخ انًُبسجخ نززجًخ َصٕص ْذِ انًذكزاد ثيٍ انؼزثيخ ٔاإلَجهيزيخ.
 .11انزؼزف ػهٗ أسهٕة انقبضي في رقذيى رأيّ انقبََٕي ٔحكًّ في انقضيخٔ ،انطزيقخ انًُبسجخ نززجًخ ْذِ انُصٕص
ثيٍ انؼزثيخ ٔاإلَجهيزيخ.
رسٕو انًشبركخ:
فؼهٗ انزاغجيٍ ثبنزسجيم االرصبل ػهٗ انؼُبٔيٍ انزبنيخ اليفبدكى ثبنجزايج انزي رزغجٌٕ ثبالَزسبة نٓب :
00962786759922
11962785335133

انجزيذ االنكززَٔي:
sanniryatqhr@tech-center.com
شبرع األطجبء -إرثذ -انًًهكخ األردَيخ انٓبشًيخ

انًذيز انؼبو
انذكزٕر ػجذ انقبدر جبثز
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