
 ةيیفيیص تتاميیخم يف ددوودحملاا لخدلاا ييووذذوو مماتيیألاا نم 200 ةكرراشم للوميی HSBC كنب
يمقرلاا ملعتلل

 تايتفلاو ةيتفلا ميلعت يف ICDL ـلا ةسسؤم كراشت ةيريخ تاسسؤمو ةيميلعت قطانم
تنرتنDا ربع ةيمقرلا ةمGسلاو يعامتجDا لصاوتلا لئاسو تاراهم

 يلآلاا بساحلاا ةةددايیقل ةيیلوودلاا ةصخرلاا ةسسؤم" نم لك تتدددج -)2013 سطسغأأ 18( ةةدحتملاا ةيیبرعلاا تتااررامإلاا ٬،يبدد



 نمآلاا مماادختسالااوو تتامولعملااوو تتالاصتالاا ايیجولونكت تتاارراهھم يف ةطشانلاا ةئيیهھلاا يهھھھوو ٬،"يجيیلخلاا ننوواعتلاا سلجمل
 ٬،يجيیلخلاا ننوواعتلاا سلجم للوودد يف رتويیبمكلاا ةةددايیقل ةيیلوودلاا ةصخرلاا جمانرب ليیغشت ىلع ييرصحلاا مئاقلااوو عيیمجلل
 ىلع يناثلاا مماعلل ةيیجيیتاارتسالاا امهھتكاارش طسووألاا ققرشلاا HSBC ةيیلاملاا تتامدخلاا يف ةةدئاارلاا ةيیملاعلاا ةمظنملااوو
 نم ددوودحملاا لخدلاا ييووذذ نم ووأأ مماتيیألاا تتانبلااوو ددالووألاا نم 200 ببرراقيی امل مماعلاا ااذهھھھ ةصرفلاا ةحاتإإ للالخ نم يلااوتلاا
 يعامتجإلاا لصااوتلاا لئاسوو مماادختسال ةيیساسألاا تتاارراهھملاا بباستكال ةقرراشلااوو ةميیخلاا سسأأرروو ةةريیجفلااوو ننامجع تتااررامإإ
 .تنرتنإلاا ةكبش ربع ةيیمقرلاا ةمالسلاا للوح يعولاا زيیزعتوو

 ممدداقلاا ربمتبس/للوليیأأ 5 ىتح رمتستوو )2013 سطسغأأ/ببآآ 18 دحألاا( ممويیلاا يفيیص ميیخم لكش ىلع ةةررددابملاا تقلطنإإوو
 لصااوتلاا عقااوم مماادختساا دنع ةمالسلاا للوح ةماهھھھ تتاهھيیجوتوو ةيیلمع تتاارراهھم نيیكرراشملاا تتايیتفللوو ةيیتفلل ممدقت ثيیحب
 ةصرف مهھئاطعإإوو ةةديیدج تتاارراهھم نيیكرراشملاا ميیلعت للوح يفيیصلاا ميیخملاا رروحمتيیسوو .ةيیكذلاا ةةزهھجألااوو  يعامتجالاا
 ملعت ىلع مهھلً اعيیجشت ةفلتخم ايیاادهھھھ مهھحنم نع ًالضف ةلماكتموو ةحيیرم ةيیميیلعت ةئيیب نمض مهھناارقأأ عم لصااوتلل
.ةيیمقرلاا ففرراعملاا

 ةكرراشملل يضاملاا مماعلاا ددوودحملاا لخدلاا ييووذذ نم ةةاتفوو ىتف 72 ةكرراشم للّوم دق طسووألاا ققرشلاا HSBC كنب نناكوو
 رتويیبمكلاا مماادختساا تتاارراهھم ةيیمنت ةصرف مهھل ححاتأأوو ةميیخلاا سسأأرروو ةةريیجفلاا ةةررامإإ نم لك يف يفيیصلاا ICDL ميیخم يف
 ىىوتسم ىلع ةةزيیمم ةكاارش اهھتااذذ دح يف ةةررددابملاا لثمتوو .ةيیلوودلاا ICDL ـلاا ةةدداهھش ىلع للوصحلااوو ةيیبتكملاا هھتاقيیبطتوو
 HSBC كنبوو ICDL GCC ةسسؤموو ةيیريیخلاا تتاسسؤملااوو ةيیميیلعتلاا تتائيیهھلاا نم دددع نيیب صصاخلااوو مماعلاا نيیعاطقلاا
 يمقرلاا ملاعلاا عم ننامأأوو ةيیلووؤسمب لماعتلاا ىلع مهھتدعاسموو ببابشلاا دنع ةيیمقرلاا ةةوجفلاا دس ىلإإ ففدهھت طسووألاا ققرشلاا
.تنرتنإلاا ةكبشوو



 ةقطنموو ةيیريیخلاا ةةريیجفلاا ةيیعمج نم لك عم ننوواعتلاب عيیباسأأ ةثالثل دتميی ييذلااوو يلاحلاا يفيیصلاا ميیخملاا قيیسنت متيیوو
 نناسحإلاا ةسسؤموو ةميیخلاا سسأأرر يف رمحألاا للالهھلااوو ةيیميیلعتلاا ةميیخلاا سسأأرر ةقطنموو ةةريیجفلاا ةيیلكوو ةيیميیلعتلاا ةةريیجفلاا
 بيیرردتلاا تتامدخ ممدقتس امك .ةيیميیلعتلاا ةقرراشلاا ةقطنموو يعامتجالاا نيیكمتلل ةقرراشلاا ةسسؤموو ننامجع يف ةيیريیخلاا
.يبدد ةةررامإإ نم ينهھملاا ميیلعتلل ينططولاا دهھعملااوو ةةريیجفلاا ةيیلك نم لك للالخ نم ررابتخالااوو

 نم لمع نع نيیثحابلاا نم ةعومجم يفيیصلاا ميیخملاا نمضتيیس ٬،ةقرراشلاا يف ةيیرشبلاا ددررااوملاا ةةررااددإإ عم ننوواعتلابوو
.ICDL ـلاا جمانرب ىلع ررابتخإلااوو بيیرردتلل جمانرب يف ننوكرراشيیس نيیذلاا تتانططااوملااوو نيینططااوملاا

 تحجن يتلاا ةةديیططولااوو ةيیوقلاا ةكاارشلاا ىلع ٬،ةيیلوودلاا ةصخرلاا ةسسؤمل مماعلاا ريیدملاا ٬،ووزع ليیمج ديیسلاا ىنثأأ ٬،هھبناج نم
 ههاجت ننانتمالاب رعشن اننإإ" :ففاضأأوو .نيینسلاا رم ىلع ةيیلحملاا تتاكرشلاا عمتجم دداارفأأ عم اهھتيیوقتوو اهھئانب يف ةسسؤملاا
 بهھھھااوم ةيیمنت ةمهھم ننأب نيیقيی ىلع اًمئاادد انك دقلوو .ةليیبنلاا تتااررددابملاا ههذهھل لصااوتملاا هھمعدل طسووألاا ققرشلاا HSBC كنب
 نم ةلقتسملاا تتانايیكلاا عم ةموكحلاا اهھمساقتت ةيیلووؤسموو ككرتشم دهھج يهھھھ ةيیمقرلاا مهھتاارراهھم زيیزعتوو ةمدداقلاا للايیجألاا
 طسووألاا ققرشلاا HSBC كنب معدد نّنأب هھيیف كش ال امموو .تتاكرشلااوو ةيیحبرلاا ريیغ تتامظنملااوو ةيیميیلعتلاا تتاسسؤملاا
 ضضاارغألاا معددوو يلحملاا عمتجملاب ديیدشلاا هھططابتررااااوب هھماازتلإإ ىىدم سكعيی 2012 مماعلاا ذنم يفيیصلاا ميیخملاا ةةررددابمل
."تتاكرشلل ةيیعامتجالاا ةيیلووؤسملاا تتااررددابمل ةليیبنلاا

 ةيیمهھھھأأ ككرردن اننإإ" :HSBC كنب يف تتاكرشلاا ةماادتسال يميیلقإلاا سيیئرلاا٬،سمش ررامع ديیسلاا للاق ٬،هھتااذذ ققايیسلاا يفوو
 اننأأ امك .لبقتسملاا يف ححاجنلل يسيیئرلاا مموقملاا مهھھھ ببابشلاا ننأأً امامت يعنوو ٬،ملاعلاا نم ةعقبلاا ههذهھھھ يف ةةرمتسملاا ةيیمنتلاا
 ام يتلاا ةيیميیلعتلاا صصرفلاا ىلع للوصحلل بباشلاا ليیجلاا ممامأأ هھيیعاارصم ىلع ببابلاا حتفت يتلاا ةةررددابملاا ههذهھل انمعدب رخفن
."ةةرروطتم ممولعوو ةثيیدح ةفرعم ىلإإً ااددانتساا ةميیلس تتاارراارق ذذاختاااا نم مهھنيیكمتوو ٬،ىىرخأأ ةقيیرطب اهھيیلع ااولصحيیل ااوناك

-ىهھتناا-

 يتلااوو يلآلاا بساحلاا تتاارراهھمب فيیرعتلاب ةيینعملاا تتااررددابملاا ىىدحإإ يهھھھ يلآلاا بساحلاا ةةددايیقل ةيیلوودلاا ةصخرلاا ننإإ
 ةةزهھجأأ مماادختساا يف ةةءافكلاا ىىوتسم عفرروو اهھب مماملإلااوو تتامولعملاا ايیجولونكت تتاارراهھم ىىوتسم عفرر ةيیغب تترروطط
 ةصخرلاا ةسسؤم دعتوو ااذهھھھ .ضضررألاا هھجوو ىلع دداارفألاا لك ىىدل يلآلاا بساحلاا تتاقيیبطتوو ةيیصخشلاا يلآلاا بساحلاا
 ةيیلوودلاا ةصخرلاا جماارب ذيیفنتب ةيینعملاا ةةديیحولاا ةهھجلاا يهھھھ يجيیلخلاا ننوواعتلاا سلجمل يلآلاا بساحلاا ةةددايیقل ةيیلوودلاا
 ةيیميیلعتلاا تتاسسؤملاا ىىربك نم ٍمعدب اهھلامعأأ ةسسؤملاا ههذهھھھ ذفنتوو ٬،ققاارعلااوو يبرعلاا جيیلخلاا للوودد يف اهھھھرشنوو
 ايیجولونكتل لثمألاا مماادختسالاا زيیزعت يهھف اهھيیلإإ ةسسؤملاا ىعست يتلاا ةلاسرلاا نع امأأ .ةقطنملاب ةةدمتعملاا تتاهھجلااوو
 نم هھمدقت ام للالخ نم ههرسأب عمتجملااوو لب تتاسسؤملااوو دداارفألاا نيیكمت اهھنأش نم يتلااوو تتامولعملااوو تتالاصتالاا
.ةفاك ملاعلاا ءاجررأأ يف ةةددوجلاا تتاادداهھش ميیلستوو ريیوطتلااوو ةيیمنتلاا جماارب





:ـب للاصتالاا ىجرريُی ٬،تتاموولعملاا ننم دديیززمل


