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 الخلفٌة

 اٌج١ئ١خب ٙثظّز رم١ًٍ ئٌٝ ِزضا٠ذ ثشىً ٚاٌششوبد اٌؾىِٛبد رؼطش ، ث١ئزٕب ؽّب٠خ ئٌٝ ثبٌؾبعخ اٌعبَ اٌٛعٟ رضا٠ذ ِع

 عٍٝ اٌّإعغبد ٌّغبعذح( EMS) اٌج١ئ١خٌزغ١١ش ا أٔظّخ - ISO 14001 ِع١بس رط٠ٛش رُ. اٌّغزذاِخ اٌز١ّٕخشل١خ ٚر

 .اٌج١ئخ عٍٝ رأص١ش ٌٙب اٌزٟ األٔشطخ خِٚشالجرغ١١ش ٚ رؾذ٠ذ

 ISO 14001 العالم أنحاء جمٌع فً العامة والهٌئات والمرافق الخدمٌةنظمات والم الصناعٌة الشركات تبنت

قد و 1996 عام فً ISO من قبل  نشره تم الذي المعٌاردراسة ت تم. األداء ولتحسٌن البٌئًللتسٌٌر  مفضل كنموذج

 ISO الجودةتسٌٌر  معٌار سٌما وال األخرىلتسٌٌر ا معاٌٌر معهو متماش و 2015  و  2004 تمت مراجعته سنتً

  .واسع نطاق على المستخدم 9001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ٌٍزغ١١ش اٌج١ئٟ  ٔظبَ ٚرٕف١ز ئٔشبء خطٛاد. 2

 العلٌا اإلدارة من التزام على الحصول.  

 األٌٟٚ ٌزذس٠توالقٌام با اٌزٕف١ز خطخ ٚرط٠ٛش اٌج١ئٟالتسٌٌر  ٌٕظبَ رٛع١ٙ١خ ٌغٕخ ٚئٔشبء اٌّغإ١ٌٚبد رؾذ٠ذ 

 .اٌج١ئٟ التسٌٌر ٔظبَ عٍٝ

 أ١ٌٚخ ث١ئ١خ دراسة ئعشاء. 

 وغٌرها القانونٌة والمتطلبات البٌئٌة الجوانب تحدٌد. 

 ؛ المهمة الجوانب تحدٌد 

  ؛ بٌئٌة سٌاسة صٌاغة 

 بٌئٌة وبرامج وغاٌات أهداف وضع. 

 ٚاٌع١ٍّبد اٌٛصبئك ٠ٛشرط - ٚاٌزشغ١ً اٌزٕف١ز. 

 ٚاٌزظؾ١ؼ ٚاٌم١بط اٌّشالجخ ع١ٍّبد رط٠ٛش 

 ٚلبئ١خ ئعشاءاد. 

  إٌّظّخ داخًالبٌئً التسٌٌر  نظامكوٌن حول د ٚرمذ٠ُ إعداد. 

 اٌزى٠ٛٓ ؛٠شًّ  ، اٌذاخٍٟ ٌٍزذل١ك ثشٔبِظ ٚػع 

  ٌزم١١ُ ِذٜ اؽزشاَ ِزطٍجبد أٌٟٚ داخٍٟ رذل١ك ئعشاء ISO 14001 ، اٌّطبثمخ ١ُرم١ رٌه فٟ ثّب. 

 إٌظبَ عٍٝ رؾغ١ٕبد ئدخبي ِع اٌذاخٍٟ اٌزذل١ك ِزبثعخ. 

  اٌج١ئٟالتسٌٌر  ٔظبٌَزغ١١ش  أ١ٌٚخاٌم١بَ ثذساعخ. 

  إٌبعّخ عٓ دساعخ اٌزغ١١ش اٌزؾغ١ٕبدٚػع.  

 األوليت البيئيتذراست ال. 3

  :اٌزب١ٌخ زٕبٚي إٌمبؽ٠ ِب عبدحٚاٌزٞ  اٌج١ئٟٙزُ ألٚي ِشح ثبٌزغ١١ش ر ٌّٕظّخمذَ ِضا٠ب ٠

 اٌج١ئ١خ اٌغٛأت رؾذ٠ذ. 

 إٌّظّخ ف١ٙب رشزشن اٌزٟ األخشٜ ٚاٌّزطٍجبد اٌمب١ٔٛٔخ اٌّزطٍجبد رؾذ٠ذ. 

  اثشاَ ث اٌّشرجطخ رٍه رٌه فٟ ثّب ، اٌؾب١ٌخ اٌج١ئ١خاٌزغ١١ش  ٚئعشاءاددساعخ  إٌشبؽبد  ٚع١ٍّبد اٌشلبثخ

 اٌظفمبد ٚاٌعمٛد.

 ُاٌغبثمخ ٚاٌؾٛادس اٌطٛاسب ؽبالد رم١١. 

 البيئيالتسييز  نظبم تطبيقمن  مؤسستك ستجني التي مزايب ال. 4

o ٞٛاٌّع١بس - اٌّع١١ٕٓ صمخ ٠م ISO 14001  اٌزطٛساد رٕظ١ُ عٍٝ ٠ٚؾبفع اٌّغإ١ٌٚخ ِخبؽش ٌِٓقلل 

 ِٕٗ ٚاٌؾذ ِٕٗ اٌزخٍض خالي ِٓ اٌج١ئٟ اٌعتء ٠ٚمًٍ ٚاٌزٕظ١ّ١خ اٌزشش٠ع١خ

o ب ِإعغزه عزؾمك - أوجش رٕبفغ١خ ١ِضح ًّ   طٛسح ٚرؾمكأؽغٓ  رٕظ١ّ١خ ٚفعب١ٌخ ، اٌزىٍفخ فٟأفؼً  رؾى

o وضش سٚعخأ رٕظ١ّ١خ. 

o اٌزشو١ض ٠ٚٛػؼ ، اٌفعبٌخ اإلداسح اٌج١ئ١خ اإلداسح ِع١بس ٠غًٙ - اٌط٠ًٛ اٌّذٜ عٍٝ أِبًٔب أوضش ثمبء لبث١ٍخ 

  ٠ٚمذَ اٌج١ئٟ

o ٌٍشلبثخ خبػعخ ثطش٠مخ اٌزغ١١شاد. 



 

 

 

o أرٟ ٠ٚ اٌج١ئٟ اٌزٛعٗ ٠ٚٛػؼ اٌفعبي اٌج١ئٟاٌزغ١١ش  ِع١بس ٠غًٙ - اٌط٠ًٛ اٌّذٜ عٍٝ أِبًٔب أوضش اعزذاِخ

 .ٌٍشلبثخ خبػعخ زغ١١شادث

o ٠ٛػؼ - ٚرؾف١ضُ٘ اٌّٛظف١ٓ ِشبسوخ ISO 14001 ٚاٌّٛظف١ٓ ٌٍعّالء اٌّغزمجٍٟ ٚاٌزفى١ش االثزىبس مقاربة 

 .ٚاػؾخ ِٕٙغ١بد٠ؼع ٚ اٌج١ئٟ ٌٛعٟخٍك ا٠ٚ اٌّٛظف١ٓ ٚظبئف ثٛػٛػ ٠ؾذد. اٌّؾز١ٍّٓ

 اٌزخط١ؾ. 5

 اٌج١ئ١خ اٌغٛأت

 ٠غزخذَ. اٌج١ئخ ِع ٙبث زفبعًزاٌزٟ ع ى١ف١خاٌ رؾذدع١ٍٙب أْ ٌجب  ، اٌج١ئ١خ لؼب٠ب٘برغ١١ش ِٓ  ِٕظّخ رزّىٓ أْ لجً

 :اٌع١ٍّخ ٘زٖ فٟ اٌخبطخ اٌّظطٍؾبد ثعغ اٌّع١بس

 

 سلبً بٌئً تأثٌر لها ٌكون أن أي ، البٌئة عم تتفاعل أن ٌمكن التً المؤسسة وخدمات ومنتجات ألنشطة عناصر هً البٌئٌة الجوانب
 .إٌجابً أو

 .وج١ش ث١ئٟ رأص١ش ٌٗ ٠ىْٛ أْ ٠ّىٓ اٌزٞذلك  ٘ٛ اٌُّٙ اٌج١ئٟ اٌغبٔت

ب اٌّؼٟ ٟ٘ اٌج١ئ١خ اٌغٛأت ٌزؾذ٠ذ ؽش٠مخ أفؼً ًِ  اٌؾم١م١خ اٌزأص١شاد ع١ّع اٌزمبؽ أعً ِٓ ، ِٕزظّخ ثطش٠مخ لذ

 :عبدح اٌع١ٍّخ رزؼّٓ. ٚاٌّؾزٍّخ

o األٔشطخ رشًّ. اٌّمذِخ ٚاٌخذِبد إٌّزغبد ٚع١ّع ، إٌّظّخ ثٙب رمَٛ اٌزٟ األٔشطخ ٌغ١ّع إٌّٙغٟ ذ٠ذاٌزؾ 

 .اٌّمبٌْٚٛ ٠مذِٙب اٌزٟ ٚاٌخذِبد ٚاٌظ١بٔخ اإلداسح ِضً  خاٌذاعّ ٔشطخاألٛارشح ٚاٌّز غ١ش

o اٌغٛأت رؾذ٠ذ أٞ ، خاٌج١ئ ِع ٚاٌخذِبد ٚإٌّزغبد األٔشطخ رٍه ثٙب رزفبعً أْ ٠ّىٓ اٌزٟ اٌطشق رؾذ٠ذ 

 .اٌج١ئ١خ

o اٌج١ئ١خ ثبٌغٛأت اٌّشرجطخ اٌج١ئ١خ اٌزأص١شاد رؾذ٠ذ.  

o ًٙبِغز٠ٛبر ٌزؾذ٠ذ اٌّخبؽش رؾ١ٍ. 

o ُإٌّظّخ أٚ/ٚ اٌج١ئخ عٍٝ وج١شح ِخبؽش رشىً اٌزٟ اٌج١ئ١خ ٚا٢صبس اٌغٛأت ٌزؾذ٠ذ اٌّخبؽش رم١١.  

 ٚغ١ش٘ب اٌمب١ٔٛٔخ اٌّزطٍجبد. 6

ب اٌج١ئ١خ خاٌغ١بع رزؼّٓ أْ ٠غت ًِ  .اٌّع١بس ِزطٍجبد رٍج١خ أعً ِٓ ٚغ١ش٘ب اٌمب١ٔٛٔخ ٌّزطٍجبدؽزشاَ اثب اٌزضا

 ٚاٌزشاخ١ض ٚاٌزظبس٠ؼٚاٌمٛا١ٔٓ  اٌزشش٠عفً مجال  اٌج١ئ١خ اٌمب١ٔٛٔخ اٌّزطٍجبد ِٓ ٌعذد عبدح إٌّظّبد رخؼع

 .اٌج١ئٟاٌزغ١١ش  ٔظبَ فٟإدراجها  ؽزٝ ٠غًٙ  ثذلخ ٚفّٙٙب اٌّزطٍجبد ٘زٖ رؾذ٠ذ ٠غت. ٚاٌعمٛد

 رشًّ أْ ٠ّىٓ. اٌج١ئ١خ ثبٌمؼب٠ب اٌّزعٍمخ األخشٜ اٌمب١ٔٛٔخ غ١ش اٌّزطٍجبد ِٓ اعذد عبَ ثشىً أ٠ًؼب إٌّظّبدشاعٟ ر

 ِع ٚاالرفبلبد ا١ٌّٕٙخ ا١ٌٙئبد أٚ اٌظٕبعخ ِٚزطٍجبد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌجشاِظ ٚاٌغ١بعبد اٌذاخ١ٍخ اٌغ١بعبد ٘زٖ

 اٌّزطٍجبد أ١ّ٘خ ثٕفظ االٌزضاِبد ٘زٖ رىْٛ أْ ٠ّىٓ. اٌّؾ١ٍخغّبعبد اٌ ِع ٚاالرفبلبد اٌظٕبع١خ اٌغّع١بد

  .اٌج١ئٌٟزغ١١ش ا ٔظبَ فٟ ئ١ٌٙب ٚاإلشبسح رؾذ٠ذ٘ب ٠غت ، ٌزٌه. اٌمب١ٔٛٔخ

  البيئيت السيبست. 7

وّب ٚاالغشاع  اٌج١ئٟ األ٘ذافٚدساعخ  ٌٛػع عًّ ئؽبس رٛف١ش خالي ِٓو. اٌج١ئختسٌٌر  ارغبٖ اٌج١ئ١خ اٌغ١بعخ رؾذد

 .اٌج١ئٟ ٌألداء( إٌّظّخ ٚثم١خ) اٌع١ٍب اإلداسح رٛلعبد طفتأٔٙب 

 ، اٌج١ئٟاٌزغ١١ش  فٟ رؾم١مٗ ئٌٝ إٌّظّخ رٙذف ِب ثشأْ ؽبعّخ لشاساد ارخبر اٌع١ٍب اإلداسح ِٓ اٌغ١بعخ رط٠ٛش ٠زطٍت

 فٟ ِغبّ٘زٙب مجرد تقٌٌم اٌجذا٠خ فٟ ٚأ اٌّزغذدح اٌطبلخ اعزخذاَ ص٠بدح أٚ اٌطج١ع١خ اٌّٛاسد اعزخذاَ ِٓ اٌؾذ ِضً

 .ِٚٛاسد٘ب عٙٛد٘ب رشو١ضمن أجل  إٌّظّخ رٛع١ٗ ئٌٝ اٌغ١بعخ رٙذف.  اٌؾشاسٞ االؽزجبط غبصاد أجعبس



 

 

 

 تسييز البيئيت نظبم في( PDCA ")التخطيط ـ الفعل ـ التأكذ ــ التصزف"مقبربت . 8
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 إٌظبَ ٔفظ عٍٝ ثأوٍّٙب رعًّ إٌّظّختكون  عٕذِب إٌزبئظ أفؼً رأرٟ. أوٍّٙبث ِإعغزه عٍٝ اٌّع١بس رطج١ك ٠ّىٓ

 .إٌّظّخ صمبفخ ٚفٟبل  األخشٜ اإلداسح أٔظّخ فٟاٌج١ئ١خ  رغ١١ش ٔظبَ ع١بعخ دِظ ٠ٚزُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التأكد

 التخطٌط

 التصرف التنفٌذ

 ٚاٌع١ٍّبد األ٘ذافتحدٌد – التخطيط

 ٌغ١بعخ ٚفمًب إٌزبئظ ٌزؾم١كاٌؼشٚس٠خ 

 .ٌّٕظّخذٜ اٌ اٌج١ئ١ختسٌٌر  ٔظبَ

 

 .اٌع١ٍّخ رٕف١ز - التنفيذ

 

وتقٌٌمه  األداء ِشالجخ ِٓ تأكذال

 اٌج١ئ١خرغ١١ش  ٔظبَ ٌغ١بعخ ٚفمًب

 اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌّزطٍجبد ٚأ٘ذافٗ

 ٚرمش٠ش األخشٜ ٚاٌّزطٍجبد

  .إٌزبئظ

 

 ئعشاءاد ارخز - التصزف

 رغ١١ش ٔظبَ أداء ٌزؾغ١ٓ

 .ثبعزّشاس اٌج١ئ١خ

 

 



 

 

 

 الشهادة على للحصول األساسٌة الخطوات. 9

 الطلب رمذ٠ُ( أ)

 اٌششوبد اٌّمذِخ ِٓ لجً عذد ِٓ اإلٔزشٔذ عجش األععبس عشٚع خالي ِٓ اٌشٙبدح عٍٝ ٌٍؾظٛي ثطٍت اٌزمذَ ٠ّىٕه

 صالس فزشح األععبس عشٚع رغطٟ. ثعشع ِؾذد ٌألععبس ٚرضٚدن اٌّعٍِٛبد عزذسط ع١ّع ذسح ٌٍشٙبداد ٚاٌزُّٟظ  اٌ

 (.طٍت)ٔطبق اٌ الؽز١بعبرٗ ِٕؼ اٌشٙبداد األٔغت خذِخ ع١ًّ وً ٠زٍمٝ ثؾ١ش ؽغبثٙب ٠ٚزُ اٌشٙبدح دٚسح رمبثً عٕٛاد

 ضغشادرم١١ُ اٌ. ة

ب اٌّؼٟ ٌٍششوبد ٠ّىٓ ًِ  ششوخ أٚ اعزئغبس ِغزشبس أٚ اٌذاخٍٟ فش٠مٙب ؽغت ِب ٠ٕبعجٙب ِٓ اٌغشعخ ِٓ خالي اعزخذاَ لذ

٠ىْٛ  .اٌضِٕٟ ٌغذٌٚه ٚفمًب اٌزم١١ُ ِٛاع١ذ رؾذ٠ذ ،ِع اٌشٙبدح عٍٝ اٌغب٘ض٠خ لظذ اٌؾظٛي رم١١ُ إلعشاء ِإٍ٘خ اعزشبس٠خ

  :اٌزب١ٌخ اٌّغبالد فٟ االعزشبس٠خ اٌششوخ أٚ اٌّغزشبس رم١١ُ

 ؛اعشاء رؾ١ًٍ فٟ اٌّٛلع ٌٕظبِه اٌؾبٌٟع١ٍه ث 

 ُاٌظٍخ؛ رٞ ِمبسٔخ ثبٌّع١بس إٌمطخ ٘زٖ ع١ٍه ثزم١١ 

 ُٚاٌّع١بس اٌؾبٌٟ ٔظبِه اٌفشٚق اٌّٛعٛدح ث١ٓ عٍٝ اٌؼٛء ٠غٍؾ رمش٠ش ثاعذاد ل. 

 1 اٌّشؽٍخ -اٌزم١١ُ األٌٟٚ . ط

 :رشًّ ِغبالد ِخزٍفخ غطٝ ردساعخ زم١١ُ األٌٟٚ فؾًظب ٌٛصبئمه ٠ٚزؼّٓ اٌ

o إٌطبق اٌّمزشػ ٌشٙبدره 

o َرغ١١شن ٔظبَ رٕف١ز فٟ اٌّؾشص اٌزمذ 

o اٌّزطٍجبد اٌزٕظ١ّ١خ إٌّبعجخ 

o ٚاأل٘ذافه ِٓ ؽ١ش اٌزغ١١ش ع١بعبر 

o ٌَعٍّه؟ اٌشئ١غ١خ اٌّغبالد ٠عبٌظ ً٘ إٌظب 

o اٌّغزٜٛ عب١ٌخ ١ٍخدساعخ عّ – ٔشبؽبره اٌخبطخ عٍٝ اٌّٛلع 

o  ئعشاءاد اٌشىبٜٚدساعخ اٌزذل١ك اٌذاخٍٟ ِٚضً اٌشئ١غٟ ، رغ١١شن عٕبطش 

o  ، ُاٌشٙبدحرم١١ُ اعزعذادن ٌالٔزمبي ئٌٝ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزم١١ 

 حاٌشٙبد ٚرم١١ُ األٌٟٚ اٌزم١١ُ ث١ٓ أعجًٛعب عشش اصٕٟ( 12) فزشحٛػع ث ٔٛطٟ. اٌّٛلع فٟ األٌٟٚ اٌزم١١ُ ٠زُ ِب عبدح

 .األٌٟٚ اٌزم١١ُ عٓ رٕشأٍخ ِشى أٞ ٌؾً اٌٛلذ إلربؽخ

اٌّغبالد  ٚرؾذ٠ذّٛا١ٌخ اٌ اٌّشؽٍخ ئٌٝٔزمبي ٌال اعزعذادن ٌزم١١ُخزظش ِ رمش٠ش ئطذاس ٠زُ ، األٌٟٚ اٌزم١١ُ اوزّبي ثعذ

 .2 اٌّشؽٍخ ئٌٝ االٔزمبي لجً ٙبرؾغ١ٕاٌزٟ ٠ٕجغٟ 

م١١ُ وبًِ ٌٍشٙبدح ، فأٗ ٠ظجؼ ، فٟ اٌٛالع ، رم١١ّب ٌٍضغشاد ٚ٘ٛ ِب ٠عٕٟ ئرا وشف اٌزم١١ُ األٌٟٚ أْ ِإعغزه غ١ش عب٘ضح ٌز

 أْ رم١١ّب أ١ٌٚب صب١ٍٔب ال ثذ ِٕٗ.

أما . اٌظٍخ راد ٚاٌّغزٕذاد اٌغغالد رٌه فٟ ثّبره ئداس ٔظبَ وبٍِخ ِشاععخ( 2 اٌّشؽٍخ) اٌشٙبدح رم١١ُ ٠زؼّٓ

 .ثٙب اٌزٕجإ ٠ّىٓ ٔزبئظ ٌٚٗ طؾ١ؼ ثشىً ف١ٗ اٌزؾىُ ٠زُره ئداس ٔظبَ أْ رأو١ذفهو  ِٕٗ اٌغشع

 

 

 



 

 

 

 

 2اٌّشؽٍخ  -رم١١ُ اٌشٙبدح  (د).

( ِشاععخ وبٍِخ ٌٕظبِه ٌٍزغ١١ش ،ثّب فٟ رٌه اٌٍّفبد ٚاٌّغزٕذاد راد اٌظٍخ. ٠ٚزّضً ٠2زؼّٓ رم١١ُ اٌشٙبدح )اٌّشؽٍخ 

 . بث٠ّٙىٓ اٌزٕجإ  غٗٔزبئْ ف١ٗ ثشىً طؾ١ؼ ٚأ ُى  زؾُِ ٘ذف اٌزم١١ُ فٟ اٌزأو١ذ عٍٝ أْ ٔظبِه ٌٍزغ١١ش 

 

فٟ ٔٙب٠خ رم١١ُ اٌشٙبدح، ٠ُظذس ِذلك اٌشٙبداد رمش٠ًشا ِفظالً ِظؾٛثًب ثبٌٕز١غخ )عٛاء أٚطٟ أَ ٌُ ٠ٛص ثشٙبدح(. عزؾذد 

ظٙش أصٕبء اٌزم١١ُ. ٚ ثذٚس٘ب عزؾزبط ِإعغزه ئٌٝ رمذ٠ُ خطخ عًّ رٛػؼ ثبٌزفظ١ً ر١٘ئخ ئطذاس اٌشٙبداد أٞ ِشبوً 

 .عشاؤ٘ب عٍٝ ٔظبَ اٌزغ١١ش ٌٍزخٍض أٚ اٌزم١ًٍ ِٓ ِخبؽش رىشاس ٔفظ اٌّشبوًئزٛلع اٌزغ١١شاد اٌّ

 اٌزم١١ُ ٚئعبدح اٌّشالجخ( ٘ـ)

ششوزه ٌّٕؼ اٌشٙبداد رمَٛ ِشح ٚاؽذح عٍٝ األلً فٟ اٌغٕخ ثض٠بسح لظذ اٌزأوذ ِٓ أْ ٔظبَ اٌزغ١١ش ِؾفٛظ ٚأٔٗ ٠ؾمك 

 ٓ ٔظبَ اٌزغ١١ش ثعٕب٠خ.عضء ِدساعخ إٌزبئظ اٌّزٛلعخ. ٚخالي وً ص٠بسح، رزُ 

. ٚلجً ٘زا اٌزبس٠خ ،رمَٛ اد ٔفغٙبرٕزٟٙ طالؽ١خ اٌشٙبداد وً صالس عٕٛاد ؽ١ش ٠شبس اٌٝ ربس٠خ أزٙبئٙب عٍٝ اٌشٙبد

أداء ٔظبَ اٌزغ١١ش ثأوٍّٗ ٌٍزأوذ ِٓ أْ وً عٕظش ٠عًّ دساعخ ششوزه ٌّٕؼ اٌشٙبداد ثاعبدح رم١١ُ ِفظً رزُ ِٓ خالٌٗ 

 زبئظ اٌض٠بساد اٌغبثمخ ثع١ٓ االعزجبس.ثشىً ِشػٟ. ٚرإخز ٔ

خالي فزشح ئعبدح ِٕؼ اٌشٙبداد ، رىْٛ اٌزغ١١شاد ؽز١ّخ . رعًّ ششوخ ئطذاس اٌشٙبداد ِع وً ١٘ئخ ِعزّذح ٌؼّبْ ثمبء 

ٌزٟ ٔظبَ اٌزغ١١ش ل٠ًٛب. ٚفٟ اٌعبدح ، ٠ّىٓ دساعخ اٌزغ١١شاد ٚرم١١ّٙب خالي ص٠بساد اٌّشالجخ اٌشٚر١ٕ١خ. أِب فٟ اٌؾبالد ا

  ٙب.ئؾزفع ثبٌؾك فٟ رع١ٍك اٌشٙبدح أٚ ئٌغباٌششوخ ر ٠إدٞ ف١ٙب اٌزغ١١ش ئٌٝ  ا١ٙٔبس إٌظبَ ، فاْ

 

  

HO # 24 Gbawe Bulemin Taxi Rank - غبٔب أوشا 

 

 502001979( 0) 233+ 547356549( 0) 233: +اٌّٛثب٠ً -. ٘برف

 info. @ jikconsultancygh.com: اإلٌىزشٟٚٔ اٌجش٠ذ

 www.jikconsultancygh.com: اٌّٛلع

 رٕبفغ١خ ١ِضح عٍٝ اٌؾظٛي فٟ ِغبعذره


