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 لمعلا ةيلآ و ةسايس
 مسألا رايتخإ -

 ةيزيلجنإلا وأ ةيبرعلا ةغللاب تناك ءاوس لاجملا بسح ءامسألا نم تاحارتقإ ةدع اهل مدقن ددحم مسأ ةينعملا ههجلل دجوي ال ناك لاح يف
 ).هيلع قافتالا متي امك(

 نايبتسالا -

 ءافيتسال و ةقد لكب لمعلا نم ةينعملا ةهجلا هديرت اميف انيدل ةيؤرلا حضتتل اهيلع ةباجإلا لضفي و نايبتسا ةينعملا ةهجلل ميدقت متي
 .يغبني امك تابلطلا عيمج

 ةيوهلا -

 لكشلاب هدامتعإ متيل تاليدعت ٣ ىتح ليدعتلل عضاخ وهو اهدحا رايتخا متيل راعشلل جذامنلا نم ددحم ددع ةينعملا ههجلل مدقت متي
 ).ةيئاهنلا لمعلا ةروتاف و رعسلا ضرع يف كلذ فالخ هحيضوت متي ام بسح وأ( يئاهنلا

 تاقحلملا -

 ،ناولألا ،طوطخلا ،راعشلا تامادختسا ،ةيبتكملا تاعوبطملا ،راعشلا نم نوكتت يهو ةيوهلا تاقحلم ميمصت متي ،قافتالا لاح يف
 ).ةيئاهنلا لمعلا ةروتاف و رعسلا ضرع يف حضوم وه ام بسح( نرتابلا
 
 ميلستلا تاءارجإ
 

 ءاوس اقبسم كلذ دوجو لاح يف هيلع قفتملا بسح وا تاليدعت ٣ ىتح اهليدعت متيسو هتاظحالم ةفاك ميدقت ليمعلل قحي •
 ةيقحألا هذه يفتنت و ليمعلا لبق نم ةحشرملا ةيوهلا و راعشلل لماك لكشب يرذج رييغت بلطتت وأ هفيفط تاظحالملا تناك
 .هنم ءاهتنالا و لمعلا ميلست دعب

 
 بابسالا حيضوت و ليمعلا عم قافتالا دعب ناصقنلا و ةدايزلل ةلباق لمع موي ٢١ ىلا ١٨ نم ةيوهلا و راعشلا ميمصت بلطتي •

 بترتيسو انل اهحيضوت ءاجرلا اهركذ وأ اهيلا هيونتلا متي مل ةيفاضإ رصانع كانه ناك لاح يف و ،تدجو نا كلذب ةطبترملا
 .اقبسم اهيلع قافتالا متي مل اذا ةيفاضإ ةفلكتو ةدم كلذ ىلع

 
 .لمعلا ةبحاص ةهجلا ىدل ةزهاج نكت مل لاح يف ةيضارتفإ تامولعمب ةحوتفملا تافلملا ميلست متي •
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 ماكحألا و طورشلا
 

 داومل اهفرط نم هذفنملا عيراشملل مادختسا يأ حوضوب عنمت ميمصتلل ةيوه -لامعألا تامدخل ةيرصبلا ةيوهلا ةسسؤم •
 فنعلا ، ةساجنلا نمضتي امم ةشحافلاو ةقسافلا تايوتحملا فلتخمو ، ةيسنجلا روصلا ، ةيحابإلا لك نمضتي اذه نيغلابلا
 داومك ربتعي اميف درفنملا مكحلا نوكتس ميمصتلل ةيوه -لامعألا تامدخل ةيرصبلا ةيوهلا ةسسؤم و ةجضان تايوتحم يأو
  .ةنيعم ةلود ، نيعم سنجو ، نول ، ةديقع ، ةلالس يأل ةهوشمو ةيذؤم ربتعت يتلا تايوتحملا .نيغلاب

 
 ةيحان نم تامولعملا ةيرس ىلع ظافحلاب ةينعملا ههجلاو ميمصتلل ةيوه -لامعألا تامدخل ةيرصبلا ةيوهلا ةسسؤم مزتلت •

  .عورشملا داوم و رصانع ةفاكو عورشملا ذيفنت لحارمو عورشملا ذيفنت ةفلكتو عورشملل ةيذيفنتلا ةساردلاو عورشملا ةركف
 

 عقوملا يف حضوملا يمسرلا لصاوتلا مقر وا admin@Hawih.com ءالمعلا ةمدخ ديرب لالخ نم يمسر لكشب لماعتلا •
  .ةيمسر ربتعت نل ىرخآلا لصاوتلا لئاسو نم ةليسو يأو Hawih.com ينورتكلالا

 
 ءاشنإ متيس اهلالخ نمو لاوجلا مقر ،ينورتكلإلا ديربلا ،ةينعملا ههجلا مسأ ،مسألا نمضتت ليمعلل تامولعم ءاشنإ متيس •

 لحارم لك يف يمسر لكشب لصاوتلل ةيمسرلا ةينعملا ههجلا هنأب ةيقثوتل يمسر لكشب هعورشمب طبترم ليمعلل صاخ فلم
 تامدخلا ةروتافلا/دقعلا يف حضوم ةسسؤملا نم ةيمسر/يمسر ةروتاف/دقع يلع لوصحلا هينعم ةهج لك ىلع .عورشملا ذيفنت
 ةباثمب ميمصتلل ةيوه -لامعألا تامدخل ةيرصبلا ةيوهلا ةسسؤم نيبو ةينعملا ههجلا نيب دقاعتلا ربتعيو اهفيلاكتب هل ةمدقملا
 تامدخل ةيرصبلا ةيوهلا ةسسؤم عم دقاعتلا طورشل ةقباطم يهو ةروتافلا/دقعلا يف ةحضوملا طورشلا ةفاك ىلع ةقفاوملا
  .ميمصتلل ةيوه -لامعألا

 
 يئاهنلا ميلستلا ةلحرم دعب ٪ 50 لاو عورشملا ذيفنت ةيادب خيرات لبق ٪ 50 عفد يف لثمتتو ةتباث انعيراشم لكل تاعوفدملا •

  .يئاهنلا دقعلا و ةروتافلا يف هحيضوت متي و كلذ ريغ ىلع قافتالا لاح يف الا
 

 مدقمك ةعوفدملا ةميقلا نوكتسف )يناثلا فرطلا( ةينعملا ههجلا فرط نم فورظلا نم فرظ يأل عورشملا ذيفنت فقوت لاح يف •
 ةفاكب اهمازتلإل ميمصتلل ةيوه -لامعألا تامدخل ةيرصبلا ةيوهلا ةسسؤمل عورشم قح عورشملا ذيفنتل زاجنالا لحارم بسح و
 ةيلام غلابم يأب ةبلاطملا يف اهقح لماكب ميمصتلل ةيوه -لامعألا تامدخل ةيرصبلا ةيوهلا ةسسؤم ظفتحت و عورشملا دونب
 وأ تاظحالملا ميدقت يف رخأتلا كلذ لمشي و ،عورشم ببس نود لمعلا ءاغلا لاح يف اهعفد متي مل و اقبسم اهيلع قفتم
 .رثكأ وأً اموي ٢٠ زواجتت ةدمل ناك ببس يأل لمعلا ةعباتم وأ لصاوتلا مدع وأ تابلطلا

 
 ميمصتلل ةيوه -لامعألا تامدخل ةيرصبلا ةيوهلا ةسسؤم فرط نم فورظلا نم فرظ يأل عورشملا ذيفنت فقوت لاح يف •

 دونب ةفاكب انمازتلإ مدعل هينعملا ههجلل عورشم قح عورشملا ذيفنتل زاجنالا لحارم بسح و مدقمك ةعوفدملا ةميقلا نوكتسف
 .عورشملا

 
 يف قفتملاو اهارودأ نم ربتعت تايلوؤسم يأ ميدقت يف ترخأت لاح يف عورشملا ىلع ةيفاضإ هفلكتو ةدم ةينعملا ههجلا لمحتت •

 ةيرصبلا ةيوهلا ةسسؤم .رثكأ وأً اموي ٢٠ زواجتت ةدمل تادامتعالاو تاظحالملا ميدقتو ثلاثلا فرطلا تامدخ ريفوتك عورشملا ةيلآ
 فاقيإ يف ةيقحألا اهل امك ، ماكحألاو طورشلا هذه نم يأ ليدعتو رييغت يف ةيقحألا اهل ميمصتلل ةيوه -لامعألا تامدخل
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 .ةرفوتملا تامدخلا رييغتو
 
 دقعلا ةدم

 
 .دجو نا يئاهنلا دقعلا و ةيئاهنلا ةروتافلا و لسرملا رعسلا ضرعب كلذ حيضوت عم قافتالا دنع ةعقوتملا لمعلا ةدم حيضوت متي •
 :يلاتلا يكنبلا ةسسؤملا باسح ىلإ عفدلا متي •

 
  لامعألا تامدخل ةيرصبلا ةيوهلا ةسسؤم :باسحلا مـــــــــسا
  68203877021000 :باــسحلا مـــــــــقر
 SA2405000068203877021000 :ناــــبـيالا مــــــــــــــقر
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا - ءامنإلا فرصم :فرصملا / كـــنبلا

SWIFT CODE: INMASARI 
 

 .لمعلا ءدب و مالتسالا ديك أتل عفدلا لاصيا نم ةروصب انتلسارم ىجري *
 
 
 :لمشت ال موسرلا

  .ةماقإلا وأ رفسلا فيلاكت •
  .ةيموكحلا تاهجلا لبق نم قيبطتلل ةلباق نوكت دق يتلا ةينوناقلا تافورصملاو فيلاكتلا •
  .لمعلل ةيئاهنلا ةروتافلا يف ةحارص ركذت مل ةيفاضإ تامدخ يأ •
  .)خلا ،ةعابطلا تارابتخا ،يفارغوتوفلا ريوصت ،تايموسر ،طوطخ ،جاتنإ( ةثلاثلا فارطألا فيلاكت •
  .روصلا ءارشو ةمجرتلاو رشنلاو فيلأتلا قوقح فيلاكت •
  .لمعلا ىلع رثؤيال امب قيوستلل اهلامعأ ضرعم يف لمعلا ضرع انل قحي •
 تقوب كلذ ثودح لاح يف ليمعلا غالبا متي كلذل و ناصقنلا و ةدايزلاب لمعلا ةدم يف ايبسن رثؤت دق ةينفلا لمعلا ةعيبط •

  .يفاك
 
 ةيوه -لامعألا تامدخل ةيرصبلا ةيوهلا ةسسؤم و يناثلا فرطلا / ةينعملا ههجلا نيب ةلماكلا ةيقافتالا لثمت ةيقافتالا هذه
 ةدوجوملا ةيمسرلاو اهيلع قفتملا لصاوتلا ةقيرط ريغب ةيباتك ىرخأ ةيقافتا يأ لطبتو ةمدخلا طورش ىلإ ةفاضإلاب ميمصتلل
 .هالعأ


