
 
 

 

 

 انملاع رييغت ىلع ةرداق ةركتبم ةركف 100 ضرعتسي يملاعلا نيجيرخلا ضرعم

 
 ةدام ليدب ؛  ءاوهلا ثولت ةلكشم لحل ضرألا تحت تبُثي ٌجتنم ؛يركسلا ةبقارمل "نذأ قلح"

 بقارت ةرشبلل ةقاصل  ؛عضرلا توم ةمزالتم نم ةياقولل زاهج ؛ةيئاذغلا تافلغملا نم موفورياتسلا
 ةيوضع داوم ىلإ كيتسالبلا لوحت ةقراخ ناديد ؛ةيذغتلا تانايب

 
 انتايح رييغت يف ةمهاسملا اهعسوبو ةلود 40 نم نوجيرخ اهمدق ةركتبم ةركف 100 نع باقنلا فشك مويلا دهشي

 
 تاهجوت 5 نع فشكي ،يعامتجالا ريثأتلل ةهجوملا نيجيرخلا راكفألً اعونت رثكألا يملاعلا عمجتلا ،يملاعلا نيجيرخلا ضرعم •

 ةلود 60 نم نيجيرخللً اقفو مويلا تايدحت زربأ لوانتت
 ةبلط 1600 نيب نم ةيعامتجالاو ةيئيبلا تايدحتللً الولح مدقي عورشم 100 ضرعتسيس طئاسولا ددعتم يلعافت ضرعم •

 يضاملا ماعلا نع %30 ةبسنب ةدايزب ،ةلود 60 يف ةعماج 270 نم ةكراشم
  ةرثؤملا تاراكتبالا روطت ةلجع عفدل لامعألا ةداير جمانرب نم ةديدجلا ةعفدلاب قاحتلالل نيراتخملا بالطلا ةوعد •
 

 ةكراشمب سداسلا هماع يف قالطنالل ،هعون نم ديحولا ،يملاعلا نيجيرخلا ضرعم دوعي :2020 ربمفون 10 ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 ضرعم نمض اهنع فشكلا متيل ،ةسدنهلاو ايجولونكتلاو مولعلاو ميمصتلا مضت تالاجم نمض نييعماج نيجيرخل عورشم 100

 ةيئيبلا فواخملا قمعأ سكعتو ،مهتذتاسأو نوجيرخلا اهارجأ ةقمعم ةيميداكأ ثوحب جاتن عيراشملا راكفأ لثمتو .ينورتكلإ يلعافت

 ةيروثلا تابراقملاو ،ةنمزم ضارمأ عم نوشيعي نيذلا صاخشألا ددعو ،ملاعلا ناكس ةخوخيش رارغ ىلع ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو

  .ئراوطلا تالاحو تامزألا مامأ ةفيعضلا تاعمتجملا ددع يمانتو تايافنلا عم لماعتلل

 

 60 يف ةعماج 270 نم ةكراشم بلط 1600 نيب نم اهرايتخا متو ةئشان ةيسيئر تاهجوت ةسمخ لوح ةراتخملا عيراشملا روحمتتو

 .ةلود

 

 بابشلا نيثحابلا عمتجم يف ديرفلا عونتلا زربي" :"يملاعلا نيجيرخلا ضرعم" ريدم يرييفاراك ينادلاب ويدات لاق ،قايسلا اذه يفو

 نومضنيو تاراق تس نم نوتأي مهنأو اميسال ،يملاعلا نيجيرخلا ضرعم يف ةكراشملل مهباطقتسا ىلع لمعن نيذلا نيبوهوملاو

 نيسرمتم نيرخآو ةقطنملا نم انئالمز ةكراشم ىلع ةوالع ،بالبللا ةطبار ةلظم تحت ةيوضنملا تاسسؤملا نم ديدعلا نم انضرعمل

 عيمج مساقتي ،تفاللا عونتلا اذه نم مغرلا ىلعو .ةيويحلا ةسدنهلا ىلإ ةيرامعملا ةسدنهلا نمً اءدب ةديدع تاصصخت نمض

 انكمت دقو .ءانثتسا نود عيمجلا ىلع رثؤت يتلا يئيبلاو يعامتجالا نييوتسملا ىلع تالكشملا دصر وهو ً،اكرتشمً افده نيكراشملا

 لوقعلا هذه تمهلأ يتلاو مويلا انملاع يفً احاحلإ رثكألا تايدحتلا ىلع فرعتنل ،ةكراشم بلط 1600 نم رثكأ يقلت عم ماعلا اذه

 فلتخم ىلع رثؤت يتلاو ملاعلا لوح ةرشتنملا تالكشملا ديدحتب كلت مهدوهج ترمثأو .اهل ةلاعف لولح نع ثحبلل ةعدبملا

 تالاجملا ،لمجملاب ةسمخ يهو ،ةيملاعلا تاهجوتلا هذه تطغ ذإ ،‘تاهجوتلا’ هيمسن ام نمض اهفينصتب انمق يتلاو ،تاعمتجملا

 ءوض يف ،يملاعلا عمتجملا لوانتم يف نوجيرخلا اهعضو لولحو لئادب اهرهوج يف ربتعت عورشم 100 مويلا مدقنو ،فواخملل ةيسيئرلا

 ."لبقتسملل دادعتسالا ةبهأ ىلع ملاعلا لعجل مهحومط

 

 



 
 

 

 

 :ةيسيئرلا تاهجوتلا ةمئاق مضتو

 .زجعلاو ضرملا عم شياعتلا •

 .دقعملا ملاعلا يف ملقأتلا •

 .رطخلل نيضرعملا ةيامحو ذاقنإ •

 .تايافنلا نم بكوكلا فيظنت •

 .ةيرضحلا ةبرجتلا ىلع ظافحلا •

 :يلي ام تاهجوتلا هذهلً الولح مدقت يتلا عيراشملا لمشتو

  .ارتلكنإ ،دليفسرده ةعماج ،ويدارلا تاجوم لالخ نم مدلا ركس سايقل يحارج ريغ "نذأ قلح" •

 .نيصلا ،غنايجيج ةعماج ،مالظلا يف نيلقنتملا لافطألا ةبقارمل  رولفلاب ةيلطم ةعمال ةعبق •

 ميمصتلل دنول ةعماج ةيلك ،ةيرضحلا قطانملا يف ةريغصلا قطانملا يعرازمل ةراضلا باشعألا ةلازإل لقتسم يلآ زاهج •

 .ديوسلا ،يعانصلا

 .ةروفاغنس ،ةينطولا ةروفاغنس ةعماج ،موفورياتسلل ليدبك نايرود ةهكاف مادختسا •

 .ايناملأ ،نيلرب يف نونفلا ةعماج ،ةرارحلا ةجرد ميظنتل ةراتس •

  .ايلارتسأ ،نروبلم يف ايجولونكتلل يكلملا دهعملا ،يئايميكلا جالعلا لالخ ناولأب تايفشتسملا تاوصأ لدبتسي زاهج •

 .ايبمولوك ،الوانوأ ةعماج ، نوبركلا ديسكوأ يناث ةلازإل ءارضخ ةيريتكب ةينقت •

 .وريب ،يترون ليد ادافيرب ةعماج ،ةوغرلا قالطإل ةيلآ عارذ عم قئارحلا ةحفاكمل ةريغص ةرئاط •

  .ادنلريإ ،كيرميل ةعماج ،طوقسلا نم نسلا رابك ةيامحل ةيئاوه ةداسو مازح •

 ،ةليوط تافاسم نيشمي يتاوللا سرادملا تابلاطل اهريودت داعملا ةيكيتسالبلا ريراوقلا نم ةعونصم ةفلكتلا ةضفخنم ةيذحأ •

 .ادنغوأ ،يريريكام ةعماج

 .تارامإلا ةلود ،راكتبالاو ميمصتلل يبد دهعم ،رمتلا روذب نم ةعونصم للحتلل ةلباق ماعط ةفلغأو تاظفاح •

 

 ةصرف مدقي يذلاو ،globalgradshow.com :ينورتكلإلا عقوملا ربع يحاتتفالا يلعافتلا يمقرلا ضرعملا لالخ عيراشملا ضرع متيسو

 يوطنت يتلا ةقالخلا مهراكفأو ،ملاعلا لوح نيلمتحملا نيرمثتسملاو ماعلا روهمجلا ىلع مهعادبإ ضرعل نيركتبملا نم لبقملا ليجلل

 ةيلوألا عيراشملا ضرعيسو ،ةركف لك اوعدبأ نيذلا نيجيرخلا نع يضارتفالا ضرعملا فشكيسو .انتايح رييغتل ةلئاه تاناكمإ ىلع

  .اهعم لعافتلل تنرتنإلا ربع راوزلل ةيلصألا ةيثحبلا داوملاو مالفألاو

 

 ةفاقثلا ةئيه ةسيئر ،موتكم لآ دشار نب دمحم تنب ةفيطل ةخيشلا ومس نم ةميرك ةياعر تحت سداسلا هماع يف نآلا ضرعملا دقعنيو

 تابلط ددع يفً اعافترا ةيلاحلا هترود هتدهش ثيح ،ةفاقثلل يبدو "ةضباقلا م.ر.إ" عم ةكارشلاب ،"يبد سلجم" وضعو ،يبد يف نونفلاو

 نم ليثمت لوأ بناج ىلإ ،درافراهو جديلوك لايريبما رارغ ىلع ةدئار تاسسؤم نم ةركتبمً اراكفأ مضت يتلاو ،%30 ةبسنب ةكراشملا

  .نامع ةنطلسو رودافلسلاو ايسينودنأ لود

 

  مهراكفأ ليوحتل نيركتبملا معديو ماعلا رادم ىلع ماقي طاشن وه يملاعلا نيجيرخلا ضرعمل لامعألا ةداير جمانرب نأ ىلإ راشي

 مهاسي ،ليومتلا صرفو ،عاطقلا ءاربخ ةبخن عم لصاوتلاو داشرإلاو بيردتلا جمارب ربعو .ملاعلا ىوتسم ىلع ةرثؤمو ةركتبم عيراشمل
 راسم ميدقتو لامعألا تاراهم لقص لوح جمانربلا زيكرت روحمتيو .عقاولا ضرأ ىلع عيراشمل نيجيرخلا راكفأ ريوطت ةيلمع عيرست يف

 لكش ىلع مهرد نييالم 10 ميدقتب يضاملا ماعلا تدهعت دق "ةضباقلا م.ر.إ" تناكو .ةكراشملل ةئشانلا عيراشملا سيسأتل مظنم

 عيراشم ىلإ مهراكفأ ليوحت ىلع يملاعلا نيجيرخلا ضرعمل لامعألا ةداير جمانرب نمض نيبوهوملا ةدعاسمل تاونس 10 ةدمل ليومت

 .عيراشم ةينامثل لعفلاب اهمعد تمدق ثيح ،قاوسألا يف ةحجان

 -ىهتنا-



 
 

 
 

 
 نيررحملل تاظحالم

 يملاعلا نيجيرخلا ضرعم نع ةذبن

 مهثاحبأ روحمتت نيذلاو ملاعلا لوح تاعماجلا نم نيجيرخللً اجمانرب لثمتو ،‘يبد ترآ" ةعومجم اهتقلطأ ةردابم وه ،يملاعلا نيجيرخلا ضرعم

 قالطإ متو .جمانربلاو ةكراشملا عيضاومو لوصولا ىوتسم ىلع ملاعلا يفً اعونت رثكألا ةردابملا ربتعتو .ةيئيبلاو ةيعامتجالا اياضقلل يدصتلا لوح

 ،عساو قاطن ىلع هتعمس خسرو ومنلا وحن هتكبش عفدب هقالطإ ذنم حجنو ،تاعماج 10 نم ةرثؤملا ميماصتللً اهجوم ناكو ،2015 ماع يف ضرعملا

 لالخ نم ،يرضحلا ميمصتلا ىلإ ةيويحلا ةيبطلا ةسدنهلا نم أدبت نيدايم يف ،ةسسؤم 300و ةلود 60 يف نييميداكأ تاسسؤم عم مويلا لعافتيو

 .ةيلعافتلا طئاسولاو تانايبلا مولع

 

 ،فراعملا لدابتو ،يملاعلا لوصولا :لمشتو ةيسيئر تازكترم ةثالث ربع ةذتاسألاو نيجيرخلا ،ماعلا رادم ىلع ماقت يتلا جمانربلا تاطاشن معدتو

 يفتحيل ،2020 ماع يف يضارتفا لكشب داقعنالل لوحتو ،2019 ماع ىتح ةيصخش تايلاعف نمض رخآلا ولتً اماع ضرعملا دقعناو .لامعألا ةدايرو

 تاعمجم جراخ نلعلل رهظت امً اردان يتلا نييميداكألا نيصصختملا لامعأ ةئيب يف طارخنالل ماعلا روهمجلل ةميق ةصرف مدقيو ةرثؤملا تاراكتبالاب

 شروو تارمتؤملا ربع تاراوحلا يرثيو ،نواعتلاو ملعتلا ةصرفً ايونس ملاعلا ءاجرأ فلتخم نم ةعماللا لوقعلا نم عمجلا اذه مدقيو .ثاحبألا

 .ةفلتخم تالاجم نمض ةديدع لود يف لامعأ ذيفنتل ةفداهلا تاردابملاو تاروشنملاو لمعلا

 

 قالطإب نيبغارلا نيكراشمللً الماكتمً اراسم يملاعلا نيجيرخلا ضرعمل لامعألا ةداير جمانرب مدقي ،ملاعلا قاطن ىلع هعمتجم ريثأت زيزعتلو

 لامعأ ريوطت ةريتو عيرست ىلع جمانربلا لمعي ،ةيمنتلا ةدنجأ ءوض يف ةينعملا فارطألا عم لصاوتلاو داشرإلاو بيردتلا ربعو .قاوسألا يف مهتاراكتبا

 تاونس 10 رادم ىلع مهرد نييالم 10 ةميقب ليومت ميدقتب "ةضباقلا م.ر.إ" تدهعت ،2019 ماع يفو .ذيفنتلا ةلحرم اهلوخد ىلع صرحيو عيراشملا

 ةطخ راطإ يف ةيسيئرلا تاردابملا دحأكً ارخؤم يملاعلا نيجيرخلا ضرعم ةيمست تمتو .مهعيراشم ريوطت يف جمانربلا يف ةكراشملا بهاوملا معدل

 قرشلا يجيرخ ضرعمً اضيأ ةديدجلا تاردابملا نمو .راكتبالاو ةفاقثلل يملاع زكرمك يبد ةناكم خيسرتب اهتيؤر قيقحتل يبد يف نونفلاو ةفاقثلا ةئيه

 راطإ يف دقعنيو ً،ايعامتجا ةرثؤم تاراكتبا قالطإ ىلع لمعت يتلا اميسال ،ةقطنملا يف ةيميداكألا بهاوملاب يفتحي يذلاو ،ايقيرفأ لامشو طسوألا

 www.globalgradshow.com :ينورتكلإلا عقوملا ةرايز ىجري تامولعملا نم ديزمللو .ميمصتلل يبد يح يف ميمصتلل يبد عوبسأ

 

 :)ةفاقثلل يبد( نونفلاو ةفاقثلل يبد ةئيه نع

 يبد يف نونفلاو ةفاقثلا ةئيه ،هللا هاعر - يبد مكاح ءارزولا سلجم سيئر ةلودلا سيئر بئان ،موتكم لآ دشار نب دمحم خيشلا ومسلا بحاص قلطأ

 ومن ةلجع عفدلو ،يبد ةرامإ يف بادآلاو ثارتلاو نونفلاو ةفاقثلا نوؤشب ةينعملا ةئيهلا نوكتل ،2008 ماعلا نم سرام نم نماثلا يف )ةفاقثلل يبد(

 .ةرامإلا يف يفاقثلاو ينفلا دهشملا

 

 دهشملاب ءاقترالا يفً ايرهوجً ارود ،يبد يف نونفلاو ةفاقثلا ةئيه ةسيئر ،موتكم لآ دشار نب دمحم تنب ةفيطل ةخيشلا ومس ةدايقب ةفاقثلل يبد بعلتو

  .عادبإلل طشن يملاع زكرمك اهروضح خسرت ةديدج قافآ ىلإ يبد يف يفاقثلا

 

 فلتخم نيب ءاّنبلا راوحلا روسج دم ىلع لمعتو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ثارت نم اًقالطنا يبد ةرامإل يفاقثلا دهشملا ءارثإب ةئيهلا مزتلت

 عيراشملا ريوطتو ،تاعاطقلا هذه نيكمتو ،بادآلاو نونفلاو ثارتلاو ةفاقثلل ةمادتسمو ةقالخ ةيملاع ةنيدمك يبد ةناكم زيزعتل ،تافاقثلاو تاراضحلا

 ً.ايملاعوً ايميلقإوً ايلحم ةركتبملاو ةيعادبإلا تاردابملاو

 

 ينغلا ةنيدملا رهوج عقاوملا هذه سكعت ثيح ،ةغدنشلا ةقطنمو ،يخيراتلا يديهفلا يح :اهزربأ نمو ،يبد ةرامإ يف ةيثارتلا عقاوملا ةئيهلا ريدت

 روه ةبتكمو ،ةيدشارلا ةبتكمو ،راوطلا ةبتكم :يهو ،تابتكم 8 مضت يتلا ةماعلا يبد تابتكم ةكبش ةرادإ ةمهم اهيلوت ىلإ ًةفاضإ ،قيرعلا اهثارتو

 .اتح ةبتكمو ،ميقس مأ ةبتكمو ،لوخنملا ةبتكمو ،داحتالا فحتم ةبتكمو ،ميمصتلاو نونفلل افصلا ةبتكمو ،زنعلا

 

 نم ةينغ تاقاب نم هقلطت ام لالخ نم اهب ءاقترالل ةلعافو ةفلتخم راودأب موقت ثيح ،بادآلاو نونفلاو ثارتلاو ةفاقثلا تاعاطق ىلع ةئيهلا زكرتو

 .ةقوبسملا ريغو ةركتبملا عيراشملاو تاردابملا

 

 



 
 

 

 

 ةضباقلا .م.ر.ا نع ةذبن

 تارامثتسالا لالخ نم صرفلاو تاكارشلل ةمعادو ةعفاد ةيداصتقا ةوق نوكتل ىعست تاصصختلا ةددعتم ةيرامثتسا ةعومجم يه ةضباقلا .م.ر.ا

 فيظوت ىلع ةعومجملا صرحت .ةعومجملا لامعأ تايجيتارتسا بلق يف ةيعمتجملا ةيلوؤسملاب ةعومجملا مازتلا يتأيو .ةيملاعلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا

 تاكرشلا عم ةعومجملا نواعتتو .لضفأ لبقتسم ءانب ىلع دعاست ةركتبم لولح ىلإ لوصولا نم نيعدبملا نيكمتو تاعمتجملا مدقت معدل اهدراوم

 يف يبد يف تاكرشلا ىربك يفً امهسأ ةعومجملا كلتمت .ةيومنتلا صرفلا ريفوتو تاقالعلا زيزعتل اهتاكارش ةرئاد عيسوت فدهب ىؤرلا اهكراشت يتلا
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