 .3سابقة أعىالنا مبجاه اخلدوات تتحدث عنا
سٝح قدَٓا خدَاتٓا االضتػاز ١ٜألنجس َٔ َ 123ػسٚع اقتصادٟ
يف ايكطاعات املختًف ١مبصس ٚايطعٛدٚ ١ٜايٛطٔ ايعسبٚ ٞد ٍٚأخس.٣

ٚضآُٖا َع ايكاُ٥ني عًٖ ٢ر ٙاملػسٚعات يف إصتاسٗا
ٚعٌُ قَ ١ُٝطاف ١هلا ٚتػط ٞخربتٓا اجملاالت ايتاي:١ٝ

28

َػسٚع بكطاع خدَات ايسعا ١ٜايصش.١ٝ

10

َػسٚعات بكطاع االتصاالت ْٚظِ املعًَٛات.

5

َػسٚعات بكطاع اإلْتاز اإلعالَ.ٞ

7

َػسٚعات بكطاع ايبٓٛى ٚاملؤضطات املاي.١ٝ

18

َػسٚع بكطاع ايتعً.ِٝ

30

َػسٚع بكطاع ايٓكٌ ٚايتذاز.٠

25

َػسٚع خدَات أخس( ٣اضتػازات/ضٝاس/١تدزٜب/خدَ ١بسٜد).

عىالؤنا بقطاع اخلدوات
وصر

أْٛاٍ املتشد ٠يًتذاز٠

بٓو َصس إٜسإ يًتُٓ١ٝ

َطتػف ٢ايدنتٛز
ادتٓصٚز٣

غسن ١ايٓٗاز ايتذاز١ٜ

َؤضط ١زضاي ١ارتري١ٜ

ْٛيٛد ٞإْرتْاغْٛٝاٍ

داز االضتػازات
اهلٓدض١ٝ

عُس أفٓدٟ

أيبا

ضٝهٛ

غسن ١بٛٝت َه١

فٓٝهٛزب يالضتػازات
املاي١ٝ

َعٗد ايبشٛخ املعًَٛات١ٝ

إتصاالت ايدٚيI2 ١ٝ

ايٓ ٌٝيالتصاالت

ايبٓو ايعسبٞ

ضٝيت بٓو

ايػسن ١املصس ١ٜايعسب١ٝ

َهتب عُد َصُُٕٛ

ادتالد يألثاخ

َهتب ١دسٜس

مجعَ ١ٝصس احملسٚض١
بًدٟ

يًتعُري

َسنص أ.د /امحد ضًِٝ
ايتخصص ٞيالٚزاّ

ٚاضتػازٕٜٛ

ايػسن ١ايدٚي١ٝ
يًٗٓدضٚ ١ايتذاز٠
(ْٖٛٝدا)ٟ

غٚٛف تٛزش يًطٝاس١

السعودية

شتترب أْٝظ ارتري

غسن ١ايسٜاض يًتعُري

بٓو اجملد االضتجُازٟ

َطتػف ٢دي ١ايربن١

زتُٛع ١بهس بٔ الدٕ

ستالت شٜدإ ٚايجٛب

غسف ١ايتذازٚ ٠ايصٓاع١

األبٝض

بايسٜاض

َدازع ايبطاّ األًٖ١ٝ

ايسٜاض يًتكطٝط (ذٜاب)
إضرتاتٝذٝو إٜدز

ووريتاينا

االتصاالت ايطٛداْ١ٝ
ضٛداتٌ

آبٌ فٝتٓظ

ستافظ ١عٓٝص٠

َد ١ٜٓاإلْتاز اإلعالَ ٞـ

عال اجملد يًتذاز٠

بايسٜاض

ٚايتطٜٛل

زٚاضٔ يإلْتاز

َهتب ايكاضِ

اإلعالَٞ

يالضتػازات

َؤضط ١ايعطا٤

زتُٛع ١ادتعٝجٔ
يًصٓاعٚ ١ايتذاز٠

يإلضتػازات

ايطٝازات

ايربٜد ايطسٜع

غسن ١دزٚب ايعًِ

أَٛاٍ يالضتػازات

خدَ ١املعًَٛات

املاي١ٝ

اإل٥تُاْ ١ٝبايسٜاض

غسن ١إصتاش يألدٗص٠

نً ١ٝاملعسف ١يًعًّٛ

َسنص ايسٜاض ايدٚيٞ

ايطب ١ٝاذتدٜج١

ٚايتكٓ١ٝ

يًُؤمتسات ٚاملعازض

زتُٛع ١ايطالَ١

"صشتهِ"

البحرين

قطر

الكويت

َهتب ايصاْع

قطٓٝات سال٠ٚ

ايعًٝإ ملطتًصَات

زتاز يًتطٜٛل ٚإداز٠

ايػسن ١ايدٚي١ٝ

زتُٛع ١ايتعاضد يًٓكٌ

محً ١ايفسقإ

املػسٚعات

يًٗٓدضٚ ١ايتذاز٠

ٚايتذاز٠

يًعُس٠

(ْٖٛٝدا)ٟ
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قطاع خدوات الرعاية الطبية والصحية :
وصر
دزاض ١ضٛم َٓتذات ايصٜٛت ايطبٝع ١ٝيصاحل غسنMerak ١
ايدزاض ١ايتػخٝص ١ٝيًٛضع ايتطٜٛك ٞيعٝاد ٠أ .د .أمحد ضً ِٝيعالز األٚزاّ بايطٛم املصس.ٟ
دزاض ١دد ٟٚتطٜٛكَ ( ١ٝسنص ايعالز ايطبٝع 6 ٞأنتٛبس) يصاحل َطتػف ٞفك ٘ٝباملًُه١
ايعسب ١ٝايطعٛد.١ٜ
تكسٜس ايتشً ٌٝايدميٛدسايف يًعُال ٤املستكبني ملطتػف ٢املساضِ ايدٚي ٞيًطهإ املكُٝني مبد١ٜٓ
ايكاٖس ٠ادتدٜدٚ ٠األسٝا ٤ايكسٜبٚ ١احملٝط ١بٗا يصاحل

.Almarasem International Hospital

دزاض ١ضٛم َسانص ايعالز ايطبٝع ٞيصاحل َهتب َصطف ٢غٛق.ٞ
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝيتشدٜد ٠ايك ١ُٝاإلجياز ١ٜايعادي ١يًُسنص املصس ٟيًتأٖٚ ٌٝايعالز
ايطبٝع ٞمبد 6 ١ٜٓأنتٛبس – يصاحل أسد املطتجُس.ٜٔ
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلقاََ ١طتػف ٢اضتجُازَ ١ٜتُٝص ٠باملعاد ٟيصاحل أسد املطتجُس.ٜٔ
دزاض ١تطٜٛس األداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛك ٞملطتػف ٢اذتطني ادتاَع.ٞ
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝيتٛضعات َطتػف ٢ايػسٚم باملٗٓدضني بايتعاَ ٕٚع َهتب/خايد ايػٓاّ
ٚغسنا. ٙ
دزاض ١دد ٣ٚأٚي ١ٝيتخصٝص قطع ١أزض َٔ ستافظ ١ايكاٖس ٠إلقاََ ١طتػف ٢خري ٟيألطفاٍ
مبٓطك ١ايبطاتني يصاحل مجعَ ١ٝصس احملسٚض.١
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلقاََ ١ػسٚع زتُع يًعٝادات ايطبClinics Office Building ١ٝ

مبد ١ٜٓايػٝخ شاٜد يصاحل ايػسن ١ايعسب ١ٝيًتُٓٚ ١ٝاإلضهإ.

مستشفى
احلسني
اجلامعي

دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلقاََ ١طتػف ٢ددٜد َتُٝص ع ٞايبٓفطر مبد ١ٜٓايكاٖس ٠ادتدٜد٠
يصاحل أسد املطتجُس.ٜٔ
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝملػسٚع إْػاَ ٤سنص صش ٞزٜاض ٞتسف ٞٗٝمبٓطك ١املكطِ يصاحل
األضتاذٖ /٠اي ١اذتٓا.ٟٚ
دزاض ١ادتد ٣ٚاإلقتصاد( ١ٜايتطٜٛكٚ ١ٝاملاي )١ٝملػسٚع إْػاَ ٤سنص ايٓٗاز ايطيب املتخصص يف
أَساض ايطُعٝات ٚاالتصإ ٚايتخاطب ٚاألْف ٚاألذٕ ٚاذتٓذس.٠
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلقاََ ١سنص طيب ختصص ٞيف زتاٍ األْف ٚاألذٕ ٚاذتٓذس٠
ٚايطُعٝات ٚايتخاطب يصاحل أسد املطتجُس.ٜٔ
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝملػسٚع َطتػف ٢خري ٟباملعاد ٟادتدٜد ٠يصاحل مجٝع ١زضاي ١يألعُاٍ
ارتري.١ٜ
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝيًُسنص املصس ٟيًتأٖ – E.R.A ٌٝيصاحل أسد املطتجُس.ٜٔ
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝملػسٚع َطتػف ٢ايٝامسني بػازع ادتصا٥س باملعاد ٟادتدٜد.٠
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝملٓتذع ايٛزٚد ايصش ٞمبد 6 ١ٜٓأنتٛبس يصاحل ايػسن ١املصس ١ٜايعسب١ٝ
يًتعُري.
دزاض ١ايفسص ايتطٜٛك ١ٝاملتاسٚ ١املتٛقع ١أَاّ َػسٚع َطتػف ٢ايسساب املصَع إقاَتٗا بايتذُع
ارتاَظ يصاحل أسد املطتجُس.ٜٔ
دزاض ١ايفسص ايتطٜٛك ١ٝاملتاسٚ ١املتٛقع ١أَاّ َػسٚع َطتػف ٢ددٜد ٠بايكاٖس ٠ايهرب ٣يصاحل
ايطاد ٠ايكاُ٥ني عًَ ٢طتػف ٢ايدنتٛز ادتٓصٚز.ٟ
تكسٜس ايتشً ٌٝايدميٛدسايف يًعُال ٤املستكبني ملطتػف ٢املساضِ ايدٚي ٞيًطهإ املكُٝني مبد١ٜٓ
ايكاٖس ٠ادتدٜدٚ ٠األسٝا ٤ايكسٜبٚ ١احملٝط ١بٗا يصاحل
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السعودية
دزاضــ ١ادتــد ٣ٚايتطــٜٛك ١ٝيتشٜٛــٌ زتُــع عٝــادات ايٓخبــ ١إ زتُــع َطتػــفٝات أًٖٝــَ ١تُٝــص٠
باملٓطك ١ايػسق ١ٝيصاحل أسد عُال ٤غسن ١أَٛاٍ يالضتػازات املاي١ٝ
دزاضــ ١ادتــد ٣ٚايتطــٜٛك ١ٝإلقاَــ ١ضًطــًَ ١سانــص ْطــا ١ٝ٥يًٝاقــ ١ايبدْٝــ GYM ١مبدٜٓــ ١ايسٜــاض
يصاحل .Apple Fitness

دزاض ١ضٛم َسانص ايًٝاقـ ١ايبدْٝـ )GYM( ١ايسدـاي ٞمبدٜٓـ ١ايسٜـاض ْٚصـٝب Apple Fitness

َٔ ٖرا ايطٛم.
ارتط ١ايتطٜٛك ١ٝاملكرتس ١ملخترب أْٝظ ارتري يًتشاي ٌٝايطب ١ٝباملد ١ٜٓاملٓٛز.٠
دزاض ١ضـٛم املختـربات ايطبٝـ ١باملدٜٓـ ١املٓـٛزَٛٚ ٠قـف شتتـرب أْـٝظ ارتـري يًتشايٝـٌ ايطبٝـ ١باملدٜٓـ١
املٓٛزٖ َٔ ٠را ايطٛم.
دزاض ١ايصٛز ٠ايرٖٓٚ ١ٝضًٛنٝات ايعُال ٤يف ايتعاٌَ َع املختربات ايطب ١ٝباملد ١ٜٓاملٓٛز ٠يصاحل
شتترب أْٝظ ارتري يًتشاي ٌٝايطب ١ٝباملد ١ٜٓاملٓٛز.٠
دزاضــ ١ضــٛم خــدَات ايسعاٜــ ١ايصــش ١ٝايتايٝــٚ ١تكــدٜس استٝادــات املًُهــ ١ايعسبٝــ ١ايطــعٛدَٗٓ ١ٜــا
خالٍ ارتُظ ضٓٛات ايكادَ ١يصاحل زتُٛع ١بٔ الدٕ:
ٚسدات ايسعا ١ٜايصش ١ٝايعالدٚ ١ٝايتػخٝص.١ٝ
خدَات ايتٛظٝف ٚيٛاشّ املطتػفٝات.
ايتعًٚ ِٝايتدزٜب ٚاإلضتػازات يف زتاٍ ايسعا ١ٜايصش.١ٝ
خدَات ايسعا ١ٜايصش ١ٝباملدٕ اإلقتصاد ١ٜايهرب ٣باملًُه.١

ايدزاض ١ايتطٜٛك ١ٝملػسٚع َسنص دي ١ايربن ١ايطيب بػُاٍ ايسٜاض.
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝملػسٚع إقاََ ١طتػف ٢أًٖ ١ٝخاص ١مبد ١ٜٓايسٜاض يصاحل َؤضط١
ايعطا ٤يالضتجُاز.
دزاضات قطاع ١ٝطب ١ٝيف ضٛم املطتػفٝات االًٖ ١ٝباملٓطك ١ايػسقٚ ١ٝايدَاّ ٚارترب ٚاِٖ ايفسص
االضتجُاز ١ٜب٘

 2/3قطاع خدوات االتصاالت ونظي املعمووات :
وصر
دزاضْ ١ظِ املعًَٛات ايتطٜٛك ١ٝيػسن ١ايعسب ٞيًتذازٚ ٠ايصٓاع.١
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلْػا ٤غبهْ ١ظِ َعًَٛات طب ١ٝبايطٛم املصـس ٟيصـاحل غـسنْٝ ١هطـظ
يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات.
دزاضــ ١ايصــٛز ٠ايرٖٓٝــ ١يػــسن ١االتصــاالت ايدٚيٝــ )i2( ١يــد ٣عُــال ٤أدٗــص ٠ايتًٝفْٛــات احملُٛيــ١
ظُٗٛزَ ١ٜصس ايعسب.١ٝ
دزاض ١ادتـد ٣ٚايتطـٜٛك ١ٝملػـسٚع إْتـاز نـسٚت ايهُبٝـٛتس اإليهرتْٝٚـ ١ظُٗٛزٜـَ ١صـس ايعسبٝـ١
يصاحل غسن ١داز االضتػازات اهلٓدض.١ٝ
دزاضــ ١ادتــد ٣ٚايتطــٜٛك ١ٝإلقاَــ ١ضــٛم ايهُبٝــٛتس َٚطــتًصَات٘ ٚخدَاتــ٘ مبٓطكــ ١املعــاد ٟيصــاحل
أسد املطتجُس.ٜٔ
ايدزاض ١املٝداْ ١ٝيٓظِ ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات (َعٗد ايبشٛخ املعًَٛات )١ٝبربز ايعـسب يصـاحل ايػـسن١
املصس ١ٜيدعِ ايصٓاعات.

ايدزاض ١املٝداْ ١ٝيـٓظِ ٚتهٓٛيٛدٝـا املعًَٛـات ٚاذتًـ ٍٛاملتهاًَـ ١يًـٗ٦ٝات ٚايػـسنات ايعاًَـ ١يف
زتاٍ ايبرتٚ ٍٚايػاش مبصس يصاحل ايفسع ١ْٝٛيًٗٓدضٚ ١االضتػازات.
دزاضــ ١ادتــد ٣ٚايتطــٜٛك ١ٝملػــسٚع نبــا ٔ٥تًٝفْٛــات ارتدَــ ١ايعاَــ ١مبصــس يصــاحل غــسن ١ايٓٝــٌ
يالتصاالت.
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلقاََ ١ػسٚع ضًطً ١إْرتْـ نافٝـ ١عاملٝـInternational Internet ١
 Café Chainبايطــٛم املصـس ٟيصــاحل أســد عُــالَ ٤هتـب ايصــاْع يالضتػــازات اإلدازٜــ ١بدٚيــ١
ايه. ٜٛ

ووريتانيا
دزاض ١ضٛم االتصاالت رتدَات ايتًٝف ٕٛاحملُٚ ٍٛاإلْرتْ بادتُٗٛز ١ٜاإلضالَ ١ٝاملٛزٜتاْ١ٝ
يصاحل ايػسن ١ايطٛداْ ١ٝيالتصاالت "ضٛدات."ٌٝ

 3/3قطاع اإلنتاج اإلعالوي :
وصر
دزاضـــ ١ادتـــد ٣ٚايتطـــٜٛك ١ٝملػـــسٚع إصـــداز دسٜـــدَٜٝٛ ٠ـــ ١غـــاًَ ١بايطـــٛم املصـــس ٟيصـــاحل أســـد
املطتجُس.ٜٔ
ايدزاضــ ١ايطــٛق ١ٝملػــسٚع إْػــاٚ ٤بــح قٓــا ٠فطــا ١ٝ٥عسبٝــَ ١تخصصــ ١يألطفــاٍ "قٓــا ٠عبــٛد" يصــاحل
زتُٛع ١ايطالَ.١
دزاضــ ١ايفــسص ايتطــٜٛك ١ٝاملتاســ ١أَــاّ فــ" ًِٝادتــس ..٠سهاٜــَ ١ــٔ ايػــسم" بــدٚز ايعــسض ايطــُٓٝاٞ٥
بايكاٖس ٠ايهربٚ ٣اإلضهٓدز ١ٜيصاحل غسن ١ايٓذِ يإلْتاز ايفين.

السعودية
دزاض ١تك ِٝٝاألداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛك ٞيًُؤضطٚ ١ايتعسف عً ٢ايفسص ايتطٜٛك ١ٝاملتاسٚ ١املتٛقع١
أَاَٗا باملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛدٚ ١ٜايعامل ايعسب ٞيصاحل غسن ١عال اجملد يًتذازٚ ٠ايتطٜٛل .
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝملػسٚع إْػا ٤غسن ١يتٛظٝف ايٓطا ٤ايطعٛدٜات عٔ بعد يصاحل غسن١
زٚاضٔ يإلْتاز اإلعالَ.ٞ

 4/3قطاع البنوك واملؤسسات املالية:
وصر
دزاض ١ضٛم ايتأدري ايتُ ًٜٞٛيف َصس يصاحل .MH&P-MGI
دزاض ١ضٛم ايتُ ٌٜٛايعكاز ٟيف َصس ٚادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلْػا ٤غسن ١يًتُ ٌٜٛايعكازٚ ٟفكاً
يًػسٜع ١اإلضالَ ١ٝيصاحل اسد املطتجُس.ٜٔ
ايدزاض ١املٝداْ ١ٝيطٛم ارتدَات املصسف ١ٝاملكدَ ١يألفساد ظُٗٛزَ ١ٜصس ايعسب ١ٝيصاحل ايبٓو
ايعسب.ٞ

السعودية
ايدزاض ١ايتطٜٛك ١ٝيػسن ١أَٛاٍ يالضتػازات املاي.١ٝ
دزاض ١ايصٛز ٠ايرٖٓ ١ٝيػسن ١أَٛاٍ يالضتػازات املاي ١ٝيد ٣عُالٗ٥ا.
ايدزاض ١ايتطٜٛك ١ٝيطٛم خدَات االضتجُازات املاي ١ٝمبد ١ٜٓايسٜاض يصاحل بٓو اجملد
اإلضتجُاز.ٟ

الكويت
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلقاَ ١غسن ١خدَات َاي ١ٝإضالَ" ١ٝخدَ ١ايتٛزٜل" بدٚي ١ايهٜٛ
يصاحل َهتب ايصاْع يالضتػازات اإلداز ١ٜبدٚي ١ايه. ٜٛ

 5/3قطاع التعميي:
وصر
دزاض ١ادتد ٣ٚاالقتصاد ١ٜإلقاَ ١سطاْ ١ممٝص ٠مبٓطك ١ددً ١ع ٞاملعاد ٟبايكاٖس – ٠يصاحل األضتاذ/
ستُٛد نازّ
دزاض ١ادتد ٟٚايتطٜٛك ١ٝإلقاََ ١دزضَ ١تُٝص ٠يصاحل ايكاد ٠يًخدَات ايتعً.١ُٝٝ

دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝملػسٚع إْػاَ ٤عٗد عاي ٞخاص مبد ١ٜٓايصقاشٜل يصاحل زتُٛع ١إمثاز َصس .
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝملػسٚع إْػاَ ٤عٗد أشٖس ٟيػات َتُٝص عً ٢قطع ١أزض َطاستٗا
 2ّ8925عً ٢طسٜل أب ٛمحاد مبد ١ٜٓايصقاشٜل يصاحل زتُٛع ١إمثاز َصس.
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝملػسٚع إْػا ٤داز سطاَْٚ ١دزضَ ١تُٝص ٠مبد ١ٜٓايطادع َٔ أنتٛبس
يصاحل أسد املطتجُس.ٜٔ
دزاض ١ايطٛم ملػسٚع إقاََ ١دزضَ ١تُٝص ٠يألطفاٍ باملسسً ١ايعُس َٔ ١ٜعاَني إ مخظ أعٛاّ
يصاحل األضتاذ ٠ايدنتٛزٖ /٠د ٣ايكصاش.
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝملػسٚع َدزض ١أمسظ ارتاص( ١تعً/١ُٝٝزٜاض )١ٝبايه 48 ًٛٝطسٜل
َصس إمساع ١ًٝٝايصشسا ١ٜٚيصاحل بٛٝت َه ١يًُكاٚالت.
دزاضــ ١ايفــسص ايتطــٜٛك ١ٝاملتاســٚ ١املتٛقعــ ١أَــاّ املعاٖــد ايعًٝــا ارتاصــ ١بايكــاٖس ٠ايهــرب ٣يصــاحل
َعاٖد غريات ٕٛمبصس ادتدٜد:٠
املعٗد ايعا يًتهٓٛيٛدٝا ايبصس. ١ٜ
املعٗد ايعا يًشاضبات اآلي. ١ٝ
املعٗد املصس ٣ايعا يًطٝاسٚ ١ايفٓادم .
املعٗد ايعا يًػات .

دزاض ١ضٛم املكسزات ايدزاض ١ٝيًُساسٌ ايتعً ١ُٝٝقبٌ ادتاَع ١ٝاحملًُ ١عًٚ ٢ضا٥ط ايًٝصز
 CDI/CD ROMبايطٛم املصس ٟيصاحل غسنْٛ ١يٛد ٞأْرتْاغْٛٝاٍ.

السعودية
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝملػـسٚع إقاَـ ١ثالثـ ١نًٝـات أًٖٝـَٚ ١طتػـف ٢دـاَع ٞمبٓطكـ ١ايسٜـاض ـــ
يصاحل نًٝات املعسف ١يًعًٚ ّٛايتكٓ١ٝ
دزاضــ ١ضــٛم َــدازع ايبٓــات األًٖٝــ ١باملدٜٓــ ١املٓــٛزٚ ٠إعــداد ارتطــ ١ايتطــٜٛك ١ٝــــ يصــاحل َدزضــ١
ايفسدٚع
دزاضــ ١ادتــد ٣ٚايتطــٜٛك ١ٝملػــسٚع إقاَــَ ١سنــص يًتــدزٜب اإلداز ٟبايدَاّ/دــد/٠ايسٜاض يصــاحل
غسن ١دزٚب ايعًِ يًتعًٚ ِٝايتدزٜب.
دزاض ١ضٛم املدازع األًٖ ١ٝاملتُٝص ٠مبد ١ٜٓايدَاّ يصاحل َدازع ايبطاّ األًٖ.١ٝ
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝملػسٚع إْػـا ٤نًٝـ ١أًٖٝـ ١ظـدَ ٠تخصصـ ١يف ايعًـ ّٛاإلدازٜـٚ ١اذتاضـب
اآليٚ ٞاهلٓدض ١يصاحل َهتب طازم ايتًُطاْ ٞيالضتػازات.
دزاض ١ضـٛم املسانـص املتخصصـ ١يف زتـاٍ تعًـ ِٝايًػـ ١اإلصتًٝصٜـٚ ١اذتاضـب اآليـ ٞمبدٜٓـ ١ايسٜـاض
يصاحل املسنص ايطعٛد ٟايربٜطاْ.ٞ
إعداد دي ٌٝيٓظِ ايعٌُ ٚزتُٛع ١ايًٛا٥ح يصاحل املسنص ايطعٛد ٟايربٜطاْ.ٞ
دزاضـــ ١ادتـــد ٣ٚايتطـــٜٛك ١ٝملػـــسٚع إْػـــاَ ٤دزضـــ ١أًٖٝـــَ ١تُٝـــص ٠يًبٓـــات مبدٜٓـــ ١دـــد ٠يصـــاحل
األضتاذٚ /يٝد ايدزع بايتعاَ ٕٚع َهتب ايكاضِ يالضتػازات.
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝملػـسٚع إْػـاَ ٤دزضـ ١أًٖٝـَ ١تُٝـص ٠مبدٜٓـ ١ايسٜـاض يصـاحل أسـد عُـال٤
َهتب ايكاضِ يالضتػازات.
ايدزاضــ ١ايتطــٜٛك ١ٝملػــسٚع األنادميٝــ ١ايطــعٛد ١ٜيًعًــ ّٛاملايٝــٚ ١املصــسف ١ٝيصــاحل اســد عُــال٤
َهتب ايكاضِ يالضتػازات.

 6/3النقن والتجارة:
وصر
ايدزاض ١ايتػخٝص ١ٝيًٛضع ايتطٜٛك ٞملعسض ادتالد يألثاخ ٚإعداد ارتط ١ايتطٜٛك ١ٝيصاحل َعسض
ادتالد يألثاخ

دزاض ١ايصٛز ٠ايرٖٓ ١ٝيًػسن ١ايدٚي ١ٝيًٗٓدضٚ ١ايتذازْٖٛٝ( ٠دا ٟيًُصاعد) يد ٣عُالٗ٥ا اذتايٝني.
دزاض ١ضٛم ستالت ايطًطًٚ ١تك ِٝٝاألداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛك ٞيػسن ١عُس أفٓد ٟيصاحل غسن١
أْٛاٍ املتشد ٠يًتذاز.٠
ايدزاضــ ١ايتطــٜٛك ١ٝيطــٛم املسانــص ايتذازٜــٚ ١ايرتفٝٗٝــٚ ١ايسٜاضــٚ ١ٝارتــدَات ايفٓدقٝــ ١مبدٜٓــ١
ايصقاشٜل – ستافظ ١ايػسق ١ٝيصاحل غسن ١فٓٝهٛزب يالضتػازات املاي.١ٝ
ايدزاض ١ايتطٜٛك ١ٝملػسٚع َسنص جتازٚ ٟتسفٚ ٞٗٝدسادات عًَ ٢طاس 19 ١أيـف ّ 2أضـفٌ ْـادٟ
ايصَايو بايكاٖس ٠ايهرب ٣يصاحل غسن ١زاَ ٞضٝطتِ.

السعودية
دزاض ١تك ِٝٝاألداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛكٚ ٞدزاض ١ايصٛز ٠ايرٖٓٚ ١ٝإعداد ارتط ١ايتطٜٛك ١ٝيصاحل
غسن ١إصتاش ايطب ١ٝاذتدٜج " ١صشتهِ"
دزاض ١ضٛم أدٗص ٠املختربات ٚاألعاخ ايطبٚ ١ٝايعًُ ١ٝبايطٛم ايطعٛد ٟـ يصاحل غسن١
إصتاشايطب ١ٝاذتدٜج" ١صشتهِ"
دزاض ١تك ِٝٝاألداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛكٚ ٞقٝاع ايصٛز ٠ايرٖٓ ١ٝيصاحل َسنص ايسٜاض ايدٚيٞ
يًُؤمتسات ٚاملعازض
اعداد ارتط ١ايتطٜٛك ١ٝملسنص ايسٜاض ايدٚي ٞيًُؤمتسات ٚاملسافل ٚارتدَات ارتاص ١ب٘ خالٍ
ثالخ ضٓٛات.
اعداد املًخص ايتٓفٝر ٟيًخدَات اييت مت تكٝدَٗا ملسنص ايسٜاض يًُؤمتسات.
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلقاَ ١ضًطًَ ١تادس غبابَ ١ٝتُٝص ٠مبد ١ٜٓايسٜاض يصاحل غسن ١تطٜٛس
األفهاز.

دزاض ١تك ِٝٝزداٍ ايبٝع مبٓطكَ ١ه ١املهسَ ١يصاحل غسن ١قطٓٝات سال. ٠ٚ
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝملػسع إقاَ ١غسن ١ايتطٗٝالت اإلجياب ١ٝباملًُه ١يصاحل غسن ١أَٛاٍ
يالضتػازات املاي.١ٝ
دزاض ١حتدٜد ايطعس األَجٌ ألثٛاب ايتفص ٌٝيصاحل زتُٛع ١ستالت شٜدإ ٚايجٛب األبٝض.
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلقاََ ١ػسٚع َسنص جتازَ ٟتخصص يًٛاشّ ايطٝازات ٚايسسالت
مبد ١ٜٓايسٜاض يصاحل غسن ١ضًُٝإ عبد اهلل ايعًٝإ ٚغسنا.ٙ
دزاض ١تك ِٝٝاألداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛك ٞيصاحل غسن ١ضًُٝإ عبد اهلل ايعًٝإ ٚغسنا. ٙ
دزاض ١تك ِٝٝاألداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛك ٞيًُؤضطٚ ١ايتعسف عً ٢ايفسص ايتطٜٛك ١ٝاملتاسٚ ١املتٛقع١
أَاَٗا باملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛدٚ ١ٜايعامل ايعسب ٞيصاحل غسن ١عال اجملد يًتذازٚ ٠ايتطٜٛل .
ايدزاض ١ايتطٜٛك ١ٝيتك ِٝٝاألداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛك ٞيػسنيت غباٍ احملدٚد ٚ ٠ايطفري ايٛطٓ١ٝ
يصاحل زتُٛع ١ايعذالٕ.
دزاض ١ضٛم املهتبات باملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜيصاحل َؤضط ١عبد اهلل ضعد أبَ ٛعط ٢يًتذاز٠
َٚؤضط ١ستُد ايساغد ايدٜٚؼ يًتذاز.٠
دزاضٚ ١اقع املسأ ٠ايطعٛد ١ٜايعاًَ" ١املعٛقات اييت تكابًٗا َٚكرتسات سًٗا" يصاحل غسف ١جتاز٠
ٚصٓاع ١ايسٜاض.
ايدزاض ١ايتطٜٛك ١ٝملػسٚع َصاد ايسٜاض ايدٚي ٞيًطٝازات يصاحل غسن ١ايسٜاض يًتعُري.

دزاض ١تك ِٝٝاألداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛكٚ ٞايفسص ايتطٜٛكٚ ١ٝاملتٛقع ١يصاحل غسن ١ايسٜاض يًتعُري ـ

دزاض ١ضٛم ايبٝع بايتكطٝط مبد ١ٜٓايسٜاض يصاحل غسن ١ايسٜاض يًتكطٝط (ذٜاب).
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝملػسٚع املسنص ايتذاز ٟاملصَع إقاَت٘ مبٓطك ١ايهٛزْٝؼ مشاٍ َٝدإ
ايٓٛزع ظد ٙيصاحل اسد املطتجُس.ٜٔ

دزاض ١ضٛم َسانص ٚقاعات املعازض ٚاملؤمتسات باملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛدَٛٚ ١ٜقف
َسنصايسٜاض ايدٚيٖ َٔ ٞرا ايطٛم ــ يصاحل َسنص ايسٜاض ايدٚي ٞيًُؤمتسات ٚاملعازض

قطر
دزاض ١ايصٛز ٠ايرٖٓ ٚ ١ٝتك ِٝٝاآلداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛك ٞجملُٛع ١ايتعاضد يًتذازٚ ٠املكاٚالت
"."GREE
دزاض ١ضٛم أدٗص ٠ايتهٝٝف املٓصيٚ "RAC" ٞأدٗص ٠ايتهٝٝف املسنص "CAC" ٟبايطٛم
ايكطس ٟــ يصاحل زتُٛع ١ايتعاضد يًتذازٚ ٠املكاٚالت "."GREE
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝإلقاَ ١غسنَ ١تخصص ١يف صٝاَْ ١صاعد ْٖٛٝداَٚ ٟازنات أخس٣
بايطٛم ايكطس ٟــ يصاحل ايػسن ١ايدٚي ١ٝيًٗٓدضٚ ١ايتذازْٖٛٝ( ٠دا ٟيًُصاعد).
ارتط ١ايتطٜٛك ١ٝايػسن ١ايدٚي ١ٝيًٗٓدضٚ ١ايتذازْٖٛٝ( ٠دا ٟيًُصاعد).
دزاض ١ادتد ٣ٚايتطٜٛك ١ٝاملبد ١ٝ٥ملػسٚع إْػاَ ٤ؤضط ١يًػشٔ ٚايٓكٌ ايرب ٟبدٚي ١قطس يصاحل
غسن ١زتاز يًتطٜٛل ٚإداز ٠املػسٚعات.

 7/3قطاع اخلدوات األخرى:
وصر
ضٛم َالبظ ْصف مجً ١أٚت ي ٝيصاحل غسن ١غسن ١بٝالدْٚا يًُالبظ ادتاٖص٠
اضتطالع زأ ٟعُال ٤االدٗص ٠ايهٗسبا ١ٝ٥أ  /سامت أب ٛبهس يصاحل
دزاض ١ضٛم غسنات تكد ِٜخدَات جتٗٝـص األفـساو ٚاملٓاضـبات  Event’s Plannersبفٓـادم
ارتُظ صت ّٛمبشافظ ١ايكاٖس ٠ايهرب – ٣يصاحل غسن ١ارتًٝر َصس يًفٓادم ٚايطٝاس١
دزاض ١تك ِٝٝاملٓـا االضـتجُاز ٟاذتـاي ٞمبصـس ٚايتٛقعـات املطـتكبً ١ٝيالقتصـاد املصـس ٟيف ظـٌ
ايتشدٜات اذتاي – ١ٝيصاحل َهتب ١دسٜس.
دزاض ١تك ِٝٝاملٓا االضـتجُاز ٟاذتـاي ٞبايطـٛدإ يف ظـٌ ايتشـدٜات اذتايٝـ – ١يصـاحل زتُٛعـ١
إمثاز َصس.
دزاض ١ضـٛم ارتـدَات ايطـٝاس( ١ٝايطـٝاس ١ايدٜٝٓـ ١ـــ سذـص تـرانس ايطـريإ ـــ زسـالت ضـٝاس١ٝ
داخًٚ ١ٝخازد – )١ٝيصاحل غسن ١غٚٛف تٛزش يًطٝاس١
إعدادارتط ١ايتطٜٛك ١ٝيػسن ١غٚٛف تٛزش يًطٝاس١ٝ
دزاضٚ ١حتً ٌٝأِٖ ْتا٥ر ايدزاض ١املٝداْ ١ٝيًعُال ٤املستكبني يصاحل غسن ١إجي ٞتٛزش يًطٝاس.١
دزاضٚ ١حتً ٌٝايفسص ٚايتٗدٜدات اييت تٛاد٘ ضٛم ضٝاس ١املصـسٜني ارتازدٝـٚ ١احملًٝـ ١يصـاحل
غسن ١إجي ٞتٛزش.
دزاضٚ ١حتً ٌٝاألضعاز اذتاي ١ٝيد ٣زتُٛع َٔ ١أٖـِ غـسنات ايطـٝاس ١املٓافطـ ١بايكـاٖس ٠ايهـرب٣
يصاحل غسن ١إجي ٞتٛزش.
دزاضٚ ١حتً ٌٝتك ِٝٝاملهاملات اهلاتف ١ٝملكدَ ٞارتدَات ايطٝاس ١ٝبػسن ١إجي ٞتٛزش.
دزاضٚ ١حتً ٌٝايصٛز ٠ايرٖٓ ١ٝيًػسن ١يد ٣عُالٗ٥ا اذتايٝني يصاحل غسن ١إجي ٞتٛزش.
ارتط ١ايتطٜٛك ١ٝيصاحل غسن ١إجي ٞتٛزش.
دزاض ١ضٛم ارتدَات ايطـٝاس( ١ٝايطـٝاس ١ايدٜٝٓـ – ١سذـص تـرانس ايطـريإ – زسـالت ضـٝاس١ٝ
داخًٚ ١ٝخازد )١ٝبايكاٖس ٠ايهرب ٣يصاحل غسن ١إجي ٞتٛزش.

تكسٜس تك ِٝٝاآلداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛك ٞيػسن ١إجي ٞتٛزش خالٍ ايجالخ ضٓٛات ايطابك.١
دزاض ١ضٛم خدَات االضتػازات اهلٓدض ١ٝيصاحل َهتب عُد َصُُٚ ٕٛاضتػاز.ٕٜٛ

ارتط ١ايتطٜٛك ١ٝيصاحل َهتب عُد َصُُٚ ٕٛاضتػاز.ٕٜٛ
دزاض ١ضٛم االضتػازات مبصس يصاحل غسن.Strategic Vision ١
دزاضــ ١ادتــد ٣ٚايتطــٜٛك ١ٝملػــسٚع إقاَــَ ١ػطــًَ ١تُٝــص Dry Clean ٠تعُــٌ بٓظــاّ ايفساْػــٝص
بايطٛم املصس ٟيصاحل "غسن ١ايٓط ِٝيرتنٝب غبهات االتصاٍ ".
دزاضــ ١ايفــسص ايتطــٜٛك ١ٝاملتاســٚ ١املتٛقعــ ١أَــاّ َػــسٚع َدٜٓــ ١ادتٛيــف ايدٚيٝــ ١مبدٜٓــ ١األقصــس
يصاحل ايػسن ١املصس ١ٜيًُػسٚعات ايطٝاسٚ ١ٝايرتف.١ٝٗٝ

السعودية
دزاضَٝ ١داْ ١ٝس ٍٛاآلثاز ايطًبٚ ١ٝاإلجياب ١ٝيتطبٝل ايطعٛد ٠عً ٢املػسٚعات ايٓاغ ١٦املًُٛن١
يػباب زداٍ األعُاٍ مبد ١ٜٓايسٜاض.
دزاض ١ضٛم ارتدَات ايربٜد ١ٜباملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜيصاحل ٚناييت ايربٜد ايطسٜع ٚايربٜد
ايدٚي.ٞ
دي ٌٝايفسص االضتجُاز ١ٜمبشافظ ١عٓٝص ٠بتهًٝف َٔ ستافظ عٓٝص.٠
دزاض ١ايصٛز ٠ايرٖٓ ١ٝيًػسن ١يد ٣عُالٗ٥ا – يصاحل غسن ١أَٛاٍ يألضتػازات املاي. ١ٝ
شتترب اْٝظ ارتري يًتشاي ٌٝايطب. ١ٝ
 تكسٜس زفع ايٛاقع اإلداز ٟيًعٌُ.
 تكسٜس أِٖ ْتا٥ر االضتكصا ٤يع َٔ ١ٓٝايعُال ٤س ٍٛتك ُِٗٝٝملطت ٟٛاألداٚ ٤ارتدَات املكدَ.١
 اعداد تكسٜس أِٖ ْتا٥ر اإلضتكصا ٤يًعاًَني س ٍٛاألْػط ١اإلدتُاع ١ٝاألنجس تفطٝال هلِ.

البحرين
دزاض ١ضٛم خدَات محالت ايعُس ٠يًُكُٝني مبًُه ١ايبشس ٜٔيصاحل محً ١ايفسقإ يًعُس.٠
ارتط ١ايتطٜٛك – ١ٝيصاحل محً ١ايفسقإ يًعُس.٠
تكسٜس تك ِٝٝاألداٚ ٤املصٜر ايتطٜٛك – ٞيصاحل محً ١ايفسقإ يًعُس.٠

