
ءارشلا طورش 

مادختسالاو ءارشلل  ةماعلا  ماكحألاو  طورشلا 

ةمدقم . 1

مساب يلی  امیف  اھیلإ  راشملا  ھنم ( تاجتنملا  ءارشو  ( www.pullandbear.com  ) ينورتكلإلا عقوملا  اذھ  مادختسا  مكحت  يتلا  ةماعلا  ماكحألاو  طورشلا  انھ ) ةروكذملا  قئاثولا  عم   ) دنتسملا اذھ  ددحی 
"(. طورشلا "

مادختسا دنع  .ينورتكلإلا  عقوملا  اذھ  مادختسا  لبق  ةیانعب  تانایبلا )" ةیامح  تاسایس   " مساب يلی  امیف  اھیلإ  راشملا   ) انب ةصاخلا  ةیصوصخلا  ةسایسو  طابترالا  فیرعت  تافلم  ةسایسو  طورشلا  ةءارق  ىلع  كثحن 
عقوملا اذھ  /ي  مدختست الف  تانایبلا ، ةیامح  تاسایس  طورشلا و  ىلع  نی  / قفاوت تنك ال  اذإ  .انب  ةصاخلا  تانایبلا  ةیامح  تاسایسو  طورشلا  هذھب  /ة  مزلم تنأف  هربع ، ءارش  ةیلمع  ذیفنت  وأ  ينورتكلإلا  عقوملا  اذھ 

.ينورتكلإلا

(. يلی امیف  ددحم  وھ  امك   ) ةلصلا يذ  دقعلا  ماربإ  وأ  ينورتكلإلا  عقوملا  مادختسا  نیح  ةیراسلا  كلت  يھ  قبطنت  يتلا  طورشلا  نإ  ثیح  يرود ، لكشب  اھتءارق  ةیلوؤسم  كقتاع  ىلع  عقت  .طورشلا  هذھ  لیدعت  متی  دق 

.نئابزلا ةمدخ  ربع  انعم  لصاوتلا  كنكمیف  تانایبلا ، ةیامح  تاسایس  وأ  طورشلا  صوصخب  راسفتسا  يأ  كیدل  ناك  اذإ 

.ينورتكلإلا عقوملا  اذھ  ىلع  طورشلا  اھب  رفوتت  يتلا  تاغللا  نم  يأب  كرایتخا ، بسح  هاندأ ،) ددحملا  وحنلا  ىلع   ) دقعلا ذیفنت  نكمی 

انتانایب . 2

عبارلا قباطلا  ، HSBC ىنبم سماخلا ، عمجتلا  قیرط 90 . مقرلاب 67  لجسملا  ناونعلاب  .م.م.ذ  جیدزأ  ةكرش  ةطساوب   PULL&BEAR مسا تحت  ينورتكلإلا  عقوملا  اذھ  ربع  عئاضبلا  عیب  ةیلمع  متت 
يبیرضلا 291-576-257. فیرعتلا  مقرو  مقرلاب 34154 ، ةرھاقلا  تاكرش  لجس  يف  لجسملا  ، contact.eg@pullandbear.com ينورتكلإلا دیربلا  ناونعب  رصم ، ةدیدجلا ، ةرھاقلا 

ينورتكلإلا عقوملا  اذھل  كتارایزو  كتانایب  . 3

انلبق نم  تانایبلاو  تامولعملا  ةجلاعم  ىلع  نی  / قفاوت كنإف  ينورتكلإلا ، عقوملا  اذھل  كمادختسا  دنع  .تانایبلا  ةیامح  تاسایسل  اًقفو  انل  اھنیمدقت  / اھمدقت يتلا  ةیصخشلا  تانایبلا  وأ  تامولعملا  ةجلاعم  متت 
.عقاولا عم  ةقفاوتمو  ةیقیقح  ةمدقملا  تانایبلاو  تامولعملا  عیمج  نأ  نی  / حرصتو

ينورتكلإلا انعقوم  مادختسا  . 4

: ىلع نی  / قفاوت كنإف  هربع ، ءارشلا  تایلمع  ذیفنتو  ينورتكلإلا  عقوملا  اذھل  كمادختسا  دنع 

.طقف اًنوناق  ةحومسم  تایبلطو  تاراسفتسا  ءارجإل  ينورتكلإلا  عقوملا  اذھ  مادختسا  . 1

.ةصتخملا تاطلسلا  غالبإو  اھئاغلإل  نولوخم  نحنف  عونلا ، اذھ  نم  ام  ةیبلط  ءارجا  مت  ھنأ  رابتعا  لوقعملا  نم  اندجو  لاح  يف  .ةیلایتحا  وأ  ةفئاز  تایبلط  ةیأ  ءارجا  مدع  . 2

مزل اذإ  كتیبلط  قایس  يف  كعم  لصاوتلل  تامولعملا  هذھ  مدختسن  دق  اننأ  ىلع  اًضیأ  نی  / قفاوت تنأ  .ةقدبو  قدصب  ىرخألا  لصاوتلا  تانایب  وأ  يدیربلا و / كناونع  وأ  ينورتكلإلا و/ كدیرب  ناونعب  اندیوزت  . 3
(. انب ةصاخلا  ةیصوصخلا  ةسایس  ةنیاعم  ىجری   ) رمألا

.كتیبلط مامتإ  كنكمی  ال  اھجاتحن ، يتلا  تامولعملا  عیمج  انل  /ي  مدقت مل  اذإ 

.ةمزلم دوقع  ماربال  اًینوناق  /ة  لھؤم كنأو  اًماع  زواجتی 18  كرمع  نأب  نی  / رقت تنأف  ينورتكلإلا ، عقوملا  اذھ  ىلع  ام  ًةیبلط  نی  / ممتت امدنع 

ةمدخلا رفوت  . 5

.طقف رصم  يف  ينورتكلإلا  عقوملا  اذھ  ىلع  ةضورعملا  علسلا  لیصوت  ةمدخ  رفوتت 

دقعلا ىلع  يمسرلا  عباطلا  ءافضإ  . 6

كرابخإ متیس  ةیبلطلا .)" دیكأت   )" كتیبلط مالتسا  دكؤت  ينورتكلإ  دیرب  ةلاسر  نیقلتتس  / ىقلتتس كلذب ، مایقلا  دعب  عفدلا ." ضیوفت  ىلع " رقنلاو  تنرتنإلا  ربع  ءارشلا  تاءارجإ  عابتا  كیلع  بجی  ةیبلط ، ةیأ  مامتإل 
"(. ينورتكلإلا لاصیإلا   )" نحشلا دیكأتب  كتیبلط  لیصافت  ىلع  يوتحی  ينورتكلإ  لاصیإ  قافرإ  متیس  .اننیب  ةبوتكم  ةیقافتا  دقعلاو  طورشلا  هذھ  لكشت  نحشلا .)" دیكأت   )" ةیبلطلا لاسرإب  ينورتكلإلا  دیربلا  ربع 

ءاطخألا حیحصتل  ةینقتلا  لئاسولا  . 7

". يباسح  " مسق يف  اھلیدعت  كنكمی  ينورتكلإلا ، عقوملا  اذھل  /ة  مدختسمك لیجستلا  ءانثأ  ةیصخشلا  كتانایب  لاخدإ  دنع  أطخ  ثودح  فاشتكا  لاح  يف 

contact.eg@pullandbear.com ينورتكلإلا دیربلا  ناونع  ربع  ءالمعلا  ةمدخب  لاصتالا  قیرط  نع  ءارشلا  ةیلمع  ءانثأ  ةمدقملا  ةیصخشلا  تانایبلاب  ةقلعتملا  ءاطخألا  حیحصت  كنكمی  لاح ، يأب 
يف دیكأت  تاعبرم  ينورتكلإلا  عقوملا  ضرعی  . dataprotection@inditex.com ربع انتصاخ  ةیصوصخلا  ةسایس  يف  ھیلع  صوصنملا  حیحصتلا  قح  ةسرامم  كنكمی  كلذكو  ينورتكلإلا ، عقوملا  ربع  ةحاتملا  ةثداحملا  ةیصاخ  ربع  وأ 

ىلإ تفیضأ  يتلا  علسلا  لك  نع  لیصافت  ينورتكلإلا  عقوملا  مدقی  اًضیأ ، .حیحص  لكشب  ةلحرملا  كلت  يف  ةدراولا  تامولعملا  ریفوت  متی  مل  اذإ  ةیبلطلا  تاءارجإ  ةعباتمب  حمست  ءارشلا ال  ةیلمع  نم  ةفلتخم  لحارم 
.عفدلا مامتإ  لبق  كتیبلط  تانایب  لیدعت  كنكمی  ثیحب  ءارشلا ، ةیلمع  ءانثأ  كب  ةصاخلا  قوستلا  ةلس 

.أطخلا حیحصتل  هالعأ  ينورتكلإلا  دیربلا  ناونع  ربع  انیدل ، ءالمعلا  ةمدخ  عم  ةرشابم  لصاوتلا  كیلع  بجی  عفدلا ، ةیلمع  مامتإ  دعب  كتیبلط  يف  أطخ  يأ  تفشتكا  اذإ 

تاجتنملا رفاوت  . 8

نع تامولعمب  كدیوزت  يف  قحلاب  ظفتحن  نحنف  نوزخملا ، يف  ةیقبتم  علس  كانھ  دعت  مل  وأ  تاجتنملا  ریفوتب  قلعتی  امیف  تابوعص  يأ  تأرط  اذإ  راطإلا ، اذھ  يف  .تاجتنملا  رفوت  ىلع  ةقلعم  تایبلطلا  عیمج 
.ھعفد مت  دق  غلبم  يأ  دادسب  موقنسف  ةلیدبلا ، تاجتنملا  بلط  يف  نی  / بغرت تنك ال  اذإ  .اھبلط  كنكمی  ثیحب  ىلعأ ، وأ  ةمیقلاو  ةدوجلا  سفنب  ةلیدب  تاجتنم 

ةیبلطلا لوبق  ضفر  . 9

فورظ أرطت  دقف  تایبلطلا ، عیمج  لوبقل  اًمئاد  اندھج  ىراصق  لذبنس  اننأ  نم  مغرلا  ىلع  .ھنم  ىوتحم  وأ  ةدام  يأ  لیدعت  وأ  ةلازإو  تقو  يأ  يف  ينورتكلإلا  عقوملا  اذھ  نم  جتنم  يأ  ةلازإ  يف  قحلاب  ظفتحن 
.تقو يأ  يف  كلذب  مایقلا  يف  قحلاب  ظفتحن  .بلطلا  دیكأت  لاسرإ  دعب  ام  ةیبلط  لوبق  ضفر  ىلع  انربجت  ةیئانثتسا 

دیكأت لاسرإ  دعب  ام  ةیبلط  لوبق  مدع  وأ  ينورتكلإلا  عقوملا  نم  ىوتحم  وأ  ةدام  يأ  لیدعت  وأ  ةلازإ  نع  وأ  ينورتكلإلا ، عقوملا  اذھ  نم  جتنم  يأ  ةلازإ  نع  ثلاث  فرط  يأ  هاجت  وأ  كھاجت  نیلوؤسم  نوكن  نل 
.بلطلا

میلستلا . 10

يف ددحملا  خیراتلا  لبق  نحش  دیكأت  لك  يف  ةجردملا  تا ) ) جتنملا نم  ةنوكتملا  ةیبلطلا  لاسرإ  ىلإ  ىعسنس  ةیئانثتسالا ، فورظلا  ءانثتسابو  جتنملا  رفاوتب  ةقلعتملا  هالعأ  ةرقفلا 8  يف  ھیلع  صوصنم  وھ  ام  مغرب 
.ةیبلطلا دیكأت  خیرات  نم  اًموی  اھاصقأ 30  ةرتف  لالخ  لاح  يأ  ىلعو  میلستلا ، ةقیرط  رایتخا  دنع  ھیلإ  راشملا  ردقملا  ينمزلا  راطإلا  نمض  میلستلل ، ددحم  خیرات  يأ  كانھ  نكی  مل  اذإ  وأ  ينعملا ، نحشلا  دیكأت 

.میلستلا ةقطنمب  ةلص  تاذ  وأ  ةعقوتم  ریغ  فورظ  ثودح  لثم  بابسأل  ریخأت  ثدحی  دق  كلذ ، عمو 

لاح يأب  .عفد  غلبملا  لماك  دادرتسا  عم  ةیبلطلا  ءاغلإ  وأ  دیدج  میلست  خیرات  دیدحت  وأ  ءارشلا  ةعباتم  رایخ  كل  مدقنسو  فقوملا  اذھب  كملعن  فوسف  بابسألا ، نم  ببس  يأل  میلستلا  خیراتب  مازتلالا  نم  نكمتن  مل  اذإ 
.ةیمسرلا تالطعلا  وأ  عوبسألا  ةیاھن  ةلطع  مایأ  لزنملا  يف  میلستلاب  موقن  اننأ ال  كرابتعا  يف  /ي  عض

ةیبلطلا لاصیإ  ىلع  عیقوتلا  لالخ  نم  اھتابثإ  متی  فوس  يتلاو  عئاضبلل ، ةیداملا  ةزایحلا  ىلع  ثلاث  فرط  وأ  تنأ  كلوصح  درجمب  ةمّلسم "  " تحبصأ ةیبلطلا  وأ  مت  دق  میلستلا "  " نأ ربتعی  طورشلا ، هذھ  ضرغل 
.كلبق نم  ددحملا  میلستلا  ناونع  يف 

mailto:contact.eg@pullandbear.com


میلستلا ةلاحتسا  . 11

.انتاعدوتسم ىلإ  كتیبلط  عاجرإ  متیسف  نمآ ، ناكم  ىلع  روثعلا  نم  نكمتن  مل  اذإ  .اھكرتل  نمآ  ناكم  ىلع  روثعلا  لواحنسف  كتیبلط ، میلست  انیلع  لاحتسا  لاح  يف 

يف میلستلا  ةیلمع  بیترتل  انعم  لصاوتلا  كنم  وجرن  ھیلع ، قفتملا  تقولا  يف  میلستلا  ناكم  يف  كدجاوت  مدع  لاح  يف  .ىرخأ  ةرم  اھمیلست  ةداعإل  ھب  مایقلا  بجی  امو  كتیبلط  ناكم  حرشت  ةظحالم  اًضیأ  كرتنس 
.رخآ موی 

تاعوفدملا عیمج  كیلإ  دیعنس  دقعلا ، ءاھنإل  ةجیتن  .ھئاھنإ  متیسو  دقعلا  ءاغلإب  نی  / بغرت كنأ  ضرتفنسف  انیلإ ، بسنت  بابسأل ال  میلستلل  ًةحاتم  اھنوك  خیرات  نم  اًموی  دعب 15  كتیبلط  مالتسا  متی  مل  لاح  يف 
اًموی لالخ 14  لاح  يأب  رربم  ریغ  ریخأت  يأ  نود  اھمدقن ) يتلا  ةیداعلا  میلستلا  ةقیرطل  ةریاغم  میلست  ةلیسو  يأل  كرایتخا  نع  ةجتان  ةیفاضإ  موسر  يأ  ءانثتساب   ) میلستلا موسر  كلذ  يف  امب  كنم ، ةملتسملا 

.دقعلا اذھ  ءاھنإ  خیرات  نم 

.كیلإ اھلیمحت  انل  قحی  ةیفاضإ  ةفلكت  دقعلا  ءاھنإ  نع  مجانلا  لقنلا  نع  جتنت  دق  ھنأ  رابتعالا  يف  ذخألا  ىجری 

تاجتنملا رطاخم  لقن  . 12

.هالعأ ةرقفلا 10  يف  حضوم  وھ  امك  كل  اھمیلست  ةظحل  نم  ًارابتعا  كتیلوؤسم  تحت  تاجتنملا  نوكت 

.قحال تقو  يف  ثدحیس  كلذ  ناك  نإ  هالعأ ،) ةرقفلا 10  يف  ددحم  وھ  امك   ) میلستلا دنع  وأ  میلستلا ، موسر  كلذ  يف  امب  ةقحتسملا ، غلابملا  عیمجل  لماكلا  دادسلا  ىقلتن  امدنع  تاجتنملا  ةیكلم  ىلع  نی  / لصحتس

عفدلاو رعسلا  . 13

، ينورتكلإلا عقوملا  ىلع  ةضورعملا  راعسألا  ةحص  نامضل  اندھج  ىراصق  لذبن  اننأ  نم  مغرلا  ىلع  .حضاو  أطخ  دوجو  ةلاح  يف  ءانثتساب  انعقوم ، ىلع  ًامئاد  ھیلع  صوصنم  وھ  امك  تاجتنملا  رعس  نوكیس 
لصاوتلا نم  نكمتن  مل  نإ  .اھءاغلإ  وأ  حیحصلا  رعسلاب  كتیبلط  دیكأت  رایخ  كل  مدقنسو  نكمم  تقو  برقأ  يف  كملعن  فوسف  اھتبلط ، يتلا  تاجتنملا  نم  يأ  رعس  يف  أطخ  دوجو  انفشتكا  اذإ  .ام  أطخ  أرطی  دقف 

.لماكلاب كیلإ  ةعوفدملا  غلابملا  عیمج  در  متیسو  ةاغلم  ةیبلطلا  رابتعا  متیسف  كعم ،

ریغ رعس  ھنأ  ىلع  لوقعم  لكشب  ھیلع  فرعتلا  نكمملا  نم  ناكو  ھیف  سبل  الو  اًحضاو  رعسلا  يف  أطخلا  ناك  اذإ  نحشلا ) دیكأت  انلسرأ  ول  ىتح   ) حیحص ریغ  ىندأ  رعسب  جتنم  يأب  كدیوزتب  نیمزلم  انسل 
.حیحص

ةنیاعم ىجری   ) قوستلا لیلد  يف  حضوم  وھ  امك  يلامجإلا  رعسلا  ىلإ  اھتفاضإ  متت  يتلاو  لیصوتلا ، موسر  لمشت  اھنكلو ال  ةفاضملا ، ةمیقلا  ةبیرض  ينورتكلإلا  عقوملا  ىلع  ةدوجوملا  راعسألا  عیمج  لمشت 
(. میلستلا موسرب  صاخلا  مسقلا 

.ةیبلطلا دیكأت  اھل  انلسرأ  يتلا  تایبلطلا  ىلع  تارییغتلا  هذھ  رثؤت  نل  هالعأ ، ھیلع  صوصنم  وھ  ام  ءانثتساب  كلذ ، عم  .تقو  يأ  يف  راعسألا  ریغتت  دق 

میدقت عم  ءارشلا ، ةیلمع  تاوطخ  عابتا  كیلع  بجی  كلذ ، مامتإل  .عفدلا  ءارجإو  ةیبلطلا  ةجلاعم  يھ  ةیلاتلا  ةوطخلا  نوكتس  .كتلس  ىلإ  اھتفاضإ  متتس  اھئارش ، يف  نی  / بغرت يتلا  علسلا  عیمج  رایتخا  درجمب 
/ اًمدختسم تنك  اذإ  اًضیأ ، .قوستلا  لیلد  يف  ءارشلا  ةیلمعل  يلیصفت  فصو  مدقی  .عفدلا  لبقو  ءارشلا ، ةیلمع  لالخ  كتیبلط  لیصافت  لیدعت  كنكمی  كلذ ، ىلع  ةوالع  .ةوطخ  لك  يف  اھدیكأت  وأ  ةبولطملا  تامولعملا 

". يباسح  " مسق يف  اًحاتم  اھتممتأ  يتلا  تایبلطلا  عیمج  لجس  نوكیسف  ةلجسم ، / ًالجسم ةمدختسم 

.ءارش ةمیسق  ةطساوب  وأ  ةیبلطلا  میلست  دنع  نحشلا  ةكرش  يعاسل  ًادقن  كتیبلط  عفد  كنكمی  كلذ ، ىلع  ةوالع  .دراكرتسامو  ازیف  عفدلل : ةلیسوك  ةیلاتلا  تاقاطبلا  مادختسا  كنكمی 

متیس .ةلماعملا  لامكإل  ٍفاك  ٍدیصر  دوجو  نم  دكأتلل  كتقاطب  ىلع  اًقبسم  اًضیوفت  بلطن  كتیبلطل ، انمالتسا  درجمب  .كب  ةصاخلا  نامتئالا  ةقاطب  لیصافت  ریفشت  متیس  ھب ، حرصملا  ریغ  لوصولا  رطاخم  لیلقتل 
.انتاعدوتسم كتیبلط  ھیف  رداغت  يذلا  تقولا  يف  كتقاطب  نم  غلبملا  عاطتقا 

.كتقاطب يھ  نامتئالا  ةقاطب  نأ  نی  / دكؤت تنأف  عفدلا ،" ضیوفت   " ىلع نی  / رقنت امدنع 

.كعم دقع  يأ  ماربإ  نم  نكمتن  نلو  میلستلا ، يف  لشف  وأ  ریخأت  يأ  نع  نیلوؤسم  نوكن  نلف  عفدلاب ، ةسسؤملا  حمست  مل  اذإ  .ةقاطبلا  رادصإ  ةھج  لبق  نم  ضیوفتلاو  ققحتلل  نامتئالا  تاقاطب  عضخت 

/ة فیضك عئاضبلا  ءارش  . 14

ةیناكمإ كل  حاُتتس  ءارشلا ، ةیلمع  نم  ءاھتنالا  دنع  .طقف  كتیبلط  ةجلاعمل  ةیرورضلا  تانایبلا  كلت  بلط  متیس  ءارشلا ، نم  عونلا  اذھ  بجومب  .ينورتكلإلا  عقوملا  ىلع  /ة  فیضك عئاضبلا  ءارش  ةفیظو  رفوتت 
.ة / لجسم ریغ  /ة  مدختسمك ةعباتملا  وأ  /ة  مدختسمك لیجستلا 

عیرسلا عفدلا  . 15

عفدلا .ءارش  ةیلمع  لكل  عفدلاو  ةرتوفلاو  نحشلا  تامولعم  لاخدإ  كیلع  نیعتی  ثیح ال  ينورتكلإلا  عقوملا  اذھ  ىلع  ءارش  تایلمع  ءارجإ  عیرسلا )" عفدلا   " مساب يلی  امیف  اھیلإ  راشملا   ) عیرسلا عفدلا  ةزیم  لِّھست 
". قوستلا ةبیقح   " مسق يف  حاتم  عیرسلا 

ىلإ كلذ  يدؤیس  يتقاطب ." تانایب  ظفح   " رایخ ىلع  رقنلا  ربع  ينورتكلإلا  عقوملا  اذھ  يف  ةدمتعملا  تاقاطبلا  نم  يأب  عفدلا  دنع  كلذ  لعف  كنكمی  .كتقاطب  تامولعم  ظفح  كیلع  بجی  عیرسلا ، عفدلا  مادختسال 
.ةقاطبلا ةیحالص  ءاھتنا  خیراتو  ةقاطبلا  ىلع  رھظی  امك  اًمامت  ةقاطبلا  لماح  مسا  ةقاطبلا ، مقر  ةیلاتلا : ةقاطبلا  تانایب  ظفح 

.اھب لومعملا  طورشلاو  ةیصوصخلا  ةسایس  لوبق  كیلع  بجی  عیرسلا ، عفدلا  مادختساو  كتقاطب  تامولعم  ظفحل 

دقاعتملا طورشلل  تالاحلا  عیمج  يف  ةقاطبلا  مادختسا  عضخی  .ةادألاب  ةطبترملا  ةینعملا  ةقاطبلا  نم  ةادألا  هذھ  قیرط  نع  تایرتشملا  رعس  عاطتقا  ىلع  نی  / قفاوت تنأف  عیرسلا ، عفدلا  مادختسا  ىلع  كتقفاومب 
.ةقاطبلا رادصإ  ةھج  نیبو  كنیب  اھیلع 

، ةدحاو ةقاطب  نم  رثكأ  تامولعم  ظفح  يف  نی  / بغرت تنك  اذإ  .اھنم  ةدحاو  لكب  لقألا  ىلع  ةدحاو  عفد  ةیلمع  مامتإ  بجی  كلذب ، مایقللو  عیرسلا ، عفدلا  يف  ھب  نی  / دوت تاقاطبلا  نم  ددع  يأ  تامولعم  ظفح  كنكمی 
عقوملا يف  يباسح "  " مسق يف  ةلضفملا  كتقاطب  رییغت  كنكمی  كلذ ، عم  .يئاقلت  لكشب  عیرسلا  عفدلا  ربع  اھب  تایرتشملا  عفد  متیسو  ةلضفملا ،" ةقاطبلا   " يھ اھتامولعم  ظفح  مت  يتلا  ةریخألا  ةقاطبلا  رابتعا  متیسف 

.ينورتكلإلا

ریرحت نكمی  .ءارشلا ال  ةیلمعب  ةصاخلا  عفدلاو  ةرتوفلاو  نحشلا  تامولعمب  روفلا  ىلع  ةشاش  رھظتس  .قوستلا  ةبیقح  يف  رھظی  يذلا  عیرسلا " عفدلا   " رز قوف  رقنلا  طقف  كیلع  بجی  عیرسلا ، عفدلا  مادختسال 
.عیرسلا عفدلا  ةمدخ  مادختسا  مدع  ىجری  ةفلتخم ، تانایب  مادختساب  ءارش  تایلمع  ءارجإل  .ءارشلا  ةیلمع  /ي  لمكت ال  ام ، أطخ  دوجو  تظحال  اذإ  .ةشاشلا  هذھ  ىلع  ةضورعملا  تامولعملا 

.ة / فیضك عئاضبلا  ءارشب  تمق  اذإ  دنبلا  اذھ  ماكحأ  يرست  .ينورتكلإلا ال  عقوملا  اذھ  يف  يباسح "  " مسق يف  عیرسلا  عفدلاب  ةطبترملا  ةلضفملا  كتقاطب  رییغت  كنكمی 

عاجرإلا لیدبتلا / ةسایس  . 16

باحسنالا يف  ينوناقلا  قحلا   16.1

باحسنالا قح 

.رربم يأ  میدقت  نود  اًموی ، نوضغ 14  يف  دقعلا ، نم  باحسنالا  كل  قحیف  /ة ، كلھتسمك دقاعتت  تنك  اذإ 

لكشب اھمیلست  متی  ةدحاو  ةیبلط  يف  ةددعتم  علس  دوجو  ةلاح  يف  وأ  عئاضبلل  ةیداملا  ةزایحلا  ىلع  لقنلا  ةكرش  فالخب  ثلاث  فرط  يأ  وأ  تنأ  ھیف ، نی  / لصحت يذلا  مویلا  نم  اًموی  دعب 14  باحسنالا  ةرتف  يھتنت 
.ةدحاو ةیبلط  يف  ةبولطم  ةعلس  رخآل  ةیداملا  ةزایحلا  ىلع  لقنلا  ةكرش  فالخب  ثلاث  فرط  يأ  وأ  تنأ  ھیف ، نی  / لصحت يذلا  مویلا  نم  اًرابتعا  اًموی  دعب 14  لصفنم ،

عقوملا ربع  ةحاتملا  ةثداحملا  ةیصاخ  ربع  وأ  ، contact.eg@pullandbear.com ىلإ ينورتكلإ  دیرب  لاسرإ  قیرط  نع   PULL&BEAR يف انراطخإ  كنكمی  باحسنالا ، قح  ةسراممل 
ً.ایمازلإ سیل  ھنكلو  قحلملا ، يف  ددحملا  باحسنالا  جذومن  مادختسا  كنكمی  ينورتكلإلا .) دیربلا  وأ  دیربلا  ربع  ةلاسر  لاثم :  ) ھیف سبل  نایبب ال  دقعلا  اذھ  نم  باحسنالاب  كرارقب  ينورتكلإلا ،

.باحسنالا ةلھم  ءاضقنا  لبق  باحسنالا  قحل  كتسرامم  نأشب  كتلاسر  لاسرإ  يفكی  باحسنالل ، يئاھنلا  دعوملا  ءافیتسال 

باحسنالا جئاتن 

ةیداعلا میلستلا  ةقیرطل  ةریاغم  میلست  ةلیسو  يأل  كرایتخا  نع  ةجتان  ةیفاضإ  موسر  يأ  ءانثتساب   ) میلستلا موسر  كلذ  يف  امب  كنم ، ةملتسملا  تاعوفدملا  عیمج  كیلإ  دیعنس  دقعلا ، اذھ  نم  باحسنالا  تررق  اذإ 
غلابملا ةداعإ  متت  فوس  ةیدقنلا ، تاعوفدملل  .كلذ  فالخ  ىلع  قافتالا  متی  مل  ام  ةیلوألا ، ةلماعملل  اھتمدختسا  يتلا  عفدلا  ةلیسو  سفن  مادختساب  ةدرتسملا  غلابملا  هذھ  دیعنس  .رربم  ریغ  ریخأت  يأ  نود  اھمدقن ) يتلا 
ملتسن نأ  ىلإ  دادسلا  لجؤن  دقف  قبس ، امم  مغرلا  ىلع  .دادسلا  اذھل  ةجیتن  موسر  يأ  /ي  لمحتت نل  لاح ، يأ  يف  .انیلإ  عئاضبلا  تدعأ  اذإ  ءارش  ةمیسق  ربع  وأ  رصم  يف   PULL&BEAR لحم يأ  يف  ةیدقنلا 

.قبسألا ناك  امھیأ  عئاضبلا ، ةداعإ  ىلع  ًالیلد  نی  / مدقت وأ  عئاضبلا 

نم اًموی  زواجت 30  نود  لاح  يأ  ىلعو  رربم  ریغ  ریخأت  نود   PULL&BEAR عم اھیلع  قفتم  نحش  ةكرش  ربع  وأ  رصم  يف   PULL&BEAR رجاتم نم  يأ  يف  انیلإ  عئاضبلا  میلست  كیلع  بجی 



.نحشلا دیكأت  خیرات 

.عئاضبلا ةداعإل  ةرشابملا  ةفلكتلا  نی  / لمحتت فوسف  ، PULL&BEAR عم اھیلع  قفتم  نحش  ةكرش  ربع  وأ  رصم  يف   PULL&BEAR رجاتم دحأ  يف  عئاضبلا  میلستب  يموقت  / مقت مل  ام 

.عئاضبلا ءادأو  صئاصخو  ةعیبط  بسحب  ددحملا  كاذل  فلاخملا  لماعتلا  نع  جتان  عئاضبلا  ةمیقل  ضافخنا  يأ  نع  طقف  /ة  لوؤسم تنأ 

يدقاعتلا باحسنالا  قح   16.2

يتلاو هاندأ ، ةرقفلا 17,3  يف  ةروكذملا  كلت  ءانثتساب   ) تاجتنملا عاجرإل  نحشلا  دیكأت  خیرات  نم  اًموی  ةرتف 30  كحنمن  هالعأ ، ةرقفلا 17,1  يف  روكذملا  ءاغلإلا ، يف  نیكلھتسملل  ينوناقلا  قحلل  ةفاضإلاب 
(. ءاغلإلا يف  كقح  نم  ىنثتست 

يف انیلإ  عئاضبلا  میلست  لاوحألا ، عیمجب  كیلع ، بجی  باحسنالل ، ةینوناقلا  ةدملا  دعب  دقعلا  نم  باحسنالا  يف  كتین  نع  انتغلبأ  اذإ  كلذ ، عم  .هالعأ  ةرقفلل 17,1  اًقفو  باحسنالا  يف  يدقاعتلا  كقح  ةسرامم  كنكمی 
.نحشلا دیكأت  خیرات  نم  اًموی  نوضغ 30 

ىرخأ ماكحأ   16.3

: ةیلاتلا تاجتنملا  نم  يأ  میلستب  رمألا  قلعتی  امدنع  دقعلا  نم  باحسنالا  كل  قحی  ال 

كبلطل ءانب  اھیف  رییغت  وأ  لیدعت  يأ  ثادحإ  مت  وأ  كل  ًاصیصخ  اھمیمصت  مت  يتلا  علسلا  . 1

.يلصألا اھفالغ  نودب   CD/DVD ةیقیسوم صارقأ  . 2

.میلستلا دعب  ةحوتفملاو  ةفاظنلاب  قلعتت  بابسأل  عاجرإلل  ةلباق  ریغ  ةموتخملا  عئاضبلا  . 3

تناك امع  ةفلاخم  ةلاح  نوكت  يتلا  تاجتنملل  وأ  ھحتف ، دعب  جتنملا  مادختسا  مت  اذإ  غلبم  يأ  دادس  متی  نل  .اھب  اھتملتسا  يتلا  ةلاحلا  سفن  يف  اھعاجرإ  متی  يتلا  تاجتنملا  ىلع  اًیرصح  دقعلا  ءاغلإ  يف  كقح  قبطنی 
نإ تاجتنملاب  ةقفرملا  قئاثولا  نم  اھریغو  تامیلعتلا  ةنمضتم  ةیلصألا  اھتفلغأ  عیمج  يف  تاجتنملا  ةداعإ  ىجرت  .كتیكلم  تحت  /ا  هدجاوت ءانثأ  تا ) ) جتنملاب ينتعا  كلذل  اھفلت ، لاح  يف  وأ  اھمیلست  دنع  ھیلع 

.ةیبلطلا مالتسا  دنع  ءاغلإلا  اذھ  ةسرامم  نع  اًصخلم  نی  / دجتس .جتنملا  میلست  دنع  ھتیقلت  يذلا  لاصیإلا  عم  ھعاجرإ  دارملا  جتنملا  لاسرإ  كیلع  بجی  لاح ، يأب  .تدجو 

: يلاتلا وحنلا  ىلع  ةینعملا  تاجتنملا  داعت  ءاغلإلا ، دنع 

:PULL&BEAR رجاتم نم  يأ  يف  عاجرإلا  ( 1)

بجی ةلاحلا ، هذھ  يف  .ھعاجرإ  يف  نی  / بغرت يذلا  جتنملا  ھیلإ  يمتنی  يذلا  مسقلا  سفن  ىلع  يوتحی  يذلاو  جتنملا  میلست  ھیف  مت  يذلا  دلبلا  يف   PULL&BEAR رجاتم نم  رجتم  يأ  ىلإ  جتنم  يأ  ةداعإ  كنكمی 
كنكمی .لومحملا  فتاھلل   PULL&BEAR قیبطت ىلعو  ينورتكلإلا  عقوملا  ىلع  كباسح  يف  اًضیأ  حاتم  وھو  نحشلا ، دیكأت  عم  ھتیقلت  يذلا  ينورتكلإلا  لاصیإلا  عم  جتنملا  میدقتو  رجتملا  ىلإ  ھجوتلا  كیلع 

.رجتملا ىلإ  هراضحإو  ھتعابط  وأ  لومحملا ، كفتاھ  ةشاش  ىلع  ًایمقر  ينورتكلإلا  لاصیإلا  ضرع 

: نحشلا ةكرش  قیرط  نع  عاجرإلا  ( 2)

ةثداحملا ةیصاخ  ربع  وأ   contact.eg@pullandbear.com ىلإ ينورتكلإ  دیرب  لاسرإ  قیرط  نع  انعم  لصاوتلا  كیلع  بجی  اھانددح ، يتلا  نحشلا  ةكرش  قیرط  نع  تا ) ) جتنملا عاجرإ  دنع 
دق تنك  اذإ  .ينورتكلإلا  عقوملا  اذھ  يف  تاعاجرإلا " مسق " يف  ةدوجوملا  تاداشرإلا  عابتاو  ةیلصألا  اھتفلغأ  يف  جتنملا  لاسرإ  كیلع  بجی  .كلزنم  نم  جتنملا  ذخأل  بیترتلل  ينورتكلإلا  عقوملا  ربع  ةحاتملا 
عقوملا ربع  ةحاتملا  ةثداحملا  ةیصاخ  ربع  وأ   contact.eg@pullandbear.com ىلإ ينورتكلإ  دیرب  لاسرإ  قیرط  نع  نحشلا  ةكرش  قیرط  نع  عاجرإلا  بلط  كنكمیف  /ة ، فیضك علس  يأ  تیرتشا 

.ينورتكلإلا

.كیلع ةیفاضإ  ةفلكت  يأب  هالعأ  ةروكذملا  تارایخلا  نم  يأ  ببستی  نل 

عفد متیس  .ةلصلا  تاذ  عئاضبلا  عیمج  ةداعإ  دعبو  ةینوناقلا  ةرتفلا  لالخ  باحسنالا  قح  ةسرامم  دنع  لیصوتلا  موسر  دادس  متیس  .ةعوفدملا  غلابملا  دادرتسا  يف  قحلا  كیدل  ناك  اذإ  امب  كملعنس  ةعلسلا ، صحف  دعب 
.نكمی ام  عرسأب  دادرتسالا 

ةیلمع اھب  تمت  يتلا  عفدلا  ةلیسو  سفن  مادختساب  عوفدملا  غلبملا  دادرتسا  اًمئاد  متیس  .قبسألا  ناك  امھیأ  عئاضبلا ، ةداعإ  ىلع  ًالیلد  نی  / مدقت وأ  عئاضبلا  ملتسن  نأ  ىلإ  دادسلا  لجؤن  دقف  قبس ، امم  مغرلا  ىلع 
.كلذ فالخ  ىلع  قفتی  مل  ام  ءارشلا ،

.نئابزلا ةمدخ  ربع  انعم  لصاوتلا  كنكمی  ةلئسأ ، يأ  كیدل  تناك  اذإ 

ةبویعملا تاجتنملا  تاعاجرإ   16.4

ربع وأ   contact.eg@pullandbear.com ىلإ ينورتكلإ  دیرب  لاسرإ  ربع  روفلا  ىلع  انعم  لصاوتلا  كیلع  بجی  دقعلا ، يف  ھیلع  صوصنم  وھ  امك  جتنملا  نكی  مل  میلستلا  تقو  يف  ھنأ  دقتعت  تنك  اذإ 
.ھب تقحل  يتلا  رارضألاو  جتنملا  لیصافت  میدقتو  ينورتكلإلا  عقوملا  ربع  ةحاتملا  ةثداحملا  ةیصاخ 

.كلزنم ىلإ  اھلسرن  يتلا  نحشلا  ةكرشل  ھمیلست  وأ  رصم  يف   PULL&BEAR رجاتم نم  رجتم  يأ  يف  جتنملا  ةداعإ  كیلع  بجی 

بسح  ) عوفدملا غلبملا  دادرتسا  يف  قحلا  كیدل  ناك  اذإ  ام  وأ  جتنملا  لیدبت  نكمملا  نم  ناك  اذإ  ةلوقعم  ةرتف  نوضغ  يف  ينورتكلإلا  دیربلا  ربع  كرطخنسو  ةیانعب  ھعاجرإ  مت  يذلا  جتنملا  صحفب  موقنس 
.اًمدق يضمت  جتنملا  لیدبت  وأ  دادرتسالا  ةیلمع  نأ  اھلالخ  نم  دكؤن  يتلا  ينورتكلإلا  دیربلا  ةلاسرل  انلاسرإ  خیرات  دعب  نكمم  تقو  عرسأ  يف  ةعلسلا  لیدبت  وأ  دادسلا  متی  ءاضتقالا .)

ةلیسو سفن  مادختساب  عوفدملا  غلبملا  دادرتسا  اًمئاد  متیس  .عاجرإلاو  میلستلل  كلبق  نم  ةعوفدملا  موسرلا  كلذ  يف  امب  ًالماك  اًدادرتسا  كل  مدقنسف  اھعاجرإ ، مت  يتلا  تاجتنملا  يف  فلت  وأ  بیع  دوجو  دیكأت  مت  اذإ 
.ءارشلا ةیلمع  اھب  تمت  يتلا  عفدلا 

.ةیلاحلا تاعیرشتلا  يف  اھب  فرتعملا  قوقحلا  عیمج  ةیامح  بجت 

ةینوناقلا كلھتسملا  قوقحو  ةیلوؤسملا  نع  لزانتلاو  ةیلوؤسملا  . 17

.روكذملا جتنملا  ءارش  رعس  ىلع  اًیرصح  رصتقتس  ينورتكلإلا  انعقوم  قیرط  نع  ھیلع  لوصحلا  مت  جتنم  يأ  هاجت  انتیلوؤسم  نإف  طورشلا ، هذھ  يف  ًةحارص  كلذ  فالخ  ىلع  صُنی  مل  ام 

: ةیلاتلا تالاحلا  يف  اھدییقت  وأ  انتیلوؤسم  نع  لزانتلا  متی  نل  هالعأ ، ركذ  امم  مغرلا  ىلع 

؛ انلامھإ نع  مجانلا  يصخشلا  ىذألا  وأ  ةافولا  ةلاح  يف  . 1

وأ يلایتحالا ؛ عادخلا  وأ  لایتحالا  ةلاح  يف  . 2

.اھنم دحلا  وأ  اھداعبتسا  ةلواحم  وأ  انتیلوؤسم  نم  دحلا  وأ  داعبتسا  عورشملا  ریغ  وأ  ينوناقلا  ریغ  نم  اھیف  نوكی  ةلاح  يأ  يف  . 3

: اھردصم نع  رظنلا  ضغب  ةیلاتلا ، رئاسخلا  نع  ةیلوؤسم  يأ  لبقن  نلف  كلذ ، فالخل  طورشلا  هذھ  رشت  مل  امو  اًنوناق ، اھب  حومسملا  دودحلا  نمضو  هالعأ ، ةرقفلا  نم  مغرلا  ىلع 

؛ تاعیبملا وأ  لخدلا  ةراسخ  . 1

؛ ةیفیظو ةراسخ  . 2

؛ دوقعلا وأ  حابرألا  ةراسخ  . 3

؛ ةعقوتملا تارخدملا  ةراسخ  . 4

و تانایبلا ؛ ةراسخ  . 5

.ةرادإلا تقو  وأ  لمعلا  نادقف  . 6

عقوملا اذھ  قیرط  نع  اھیلع  لوصحلا  مت  يتلا  وأ  ةلسرملا  تامولعملا  نمأو  ةقد  نمضن  اننإف ال  ةیمقرلا ، تامولعملا  لقنو  نیزخت  يف  ءاطخأ  ثودح  ةیناكمإو  ينورتكلإلا  عقوملا  اذھل  ةحوتفملا  ةعیبطلل  اًرظن 
.عقوملا اذھ  ىلع  ًةحارص  كلذ  فالخ  دری  مل  ام  ينورتكلإلا ،

mailto:contact.eg@pullandbear.com
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اذھ ىلع  .اًنوناق  اھیلع  صوصنملا  كلت  ءانثتساب  كلذ ، ىلع  ةینمض  وأ  ةحیرص  تانامض  يأ  نود  يھ ،" امك   " ينورتكلإلا عقوملا  اذھ  ىلع  ةضورعملا  داوملاو  تامولعملاو  تاجتنملا  فاصوأ  عیمج  ریفوت  متی 
ربتُعت .میلستلا  تقو  ًادوجوم  نوكی  دق  ةقباطملا  يف  صقن  يأ  نع  كمامأ  نیلوؤسم  اننوكل  ةفاضإلاب  دقعلا ، عم  قفاوتت  يتلا  عئاضبلا  میلستب  نومزلم  نحنف  /ة ، مدختسم وأ  /ة  كلھتسمك نی  / دقاعتت تنك  اذإ  وحنلا ،

ةدوجلا رھظت  ( 3 ( ؛ ةھباشملا علسلا  مادختسال  ةداتعملا  ضارغألل  ةحلاص  ( 2 ( ؛ ينورتكلإلا عقوملا  اذھ  يف  اھانمدق  يتلا  تافصاوملا  كلتمتو  انلبق  نم  مدقملا  فصولل  لثتمت  ( 1 : ) تناك اذإ  دقعلل  ةقباطم  عئاضبلا 
.عورشم لكشب  اھؤانثتسا  نكمی  دق ال  يتلا  كلت  ءانثتساب  تانامضلا ، عیمج  ينثتسن  نوناقلا ، دودح  نمض  .لوقعم  لكشب  اھعقوت  نكمی  يتلاو  ةھباشملا  عئاضبلل  نییعیبطلا  ءادألاو 

ةیركفلا ةیكلملا  . 18

عیمج يف  ةدئاع  ينورتكلإلا  عقوملا  نم  ءزجك  ةمدقملا  تایوتحملا  وأ  داوملل  ىرخألا  ةیعانصلاو  ةیركفلا  ةیكلملا  قوقحو  ةلجسملا  ةیراجتلا  تامالعلاو  رشنلا  قوقح  عیمج  نأ  ىلع  نی  / قفاوتو نی  / رقت تنأ 
نم حیرص  نذإ  ىلع  تلصح  اذإ  الإ  ةروكذملا  داوملا  مادختسا  كل  زوجی  .ةروكذملا ال  داوملا  وأ  ىوتحملا  مادختساب   INDITEX GROUP نذأ ل ـ ثلاث  فرط  ىلإ  وأ   INDITEX GROUP تاقوألا ل ـ

.لصاوتلا تانایب  وأ  كتیبلط  يف  ةدراولا  تامولعملا  خسنل  مزاللا  ردقلاب  ينورتكلإلا  عقوملا  اذھ  مادختسا  نم  كعنمی  اذھ ال  . INDITEX GRUP

بیساوحلا ىلع  تامجھلا  ىلع  اھریغو  ةنصرقلاو  تاسوریفلا  .19

.عقوملاب ال اًینقت  ةراض  لئاسوو  داوم  يأ  وأ  ىرخأ  جمارب  يأ  لاخدإ  وأ  عقوملا  ىلع  يّدعتلا  لئاسو  نم  اھھباش  ام  وأ  تاسوریفلل  دمعتملا  لاخدإلا  لالخ  نم  حیحص  ریغ  لكشب  عقوملا  اذھ  مادختسا  كل  زوجی  ال 
مدعب نی  / دھعتت تنأ  .ينورتكلإلا  انعقومب  ةطبترم  تانایب  ةدعاق  وأ  رتویبمك  وأ  مداخ  يأ  وأ  ينورتكلإلا  عقوملا  فیضتسی  يذلا  مداخلا  وأ  ينورتكلإلا ، عقوملا  اذھ  ىلإ  حرصملا  ریغ  لوصولا  ةلواحم  كل  زوجی 

.عزوملا ةمدخ  ضفرب  موجھ  وأ  ةمدخلا  ضفرب  موجھ  يأ  لالخ  نم  ينورتكلإلا  عقوملا  اذھ  ةمجاھم 

، لثملابو .مجاھملا  ةیوھ  دیدحتل  اھعم  نواعتنسو  تامیظنتلا  هذھل  لاثتمالا  يف  قافخإ  يأ  نع  ةینعملا  تاطلسلا  غلبنس  .اھب  لومعملا  تامیظنتلا  بجومب  ددحم  وھ  امك  قرخ  ةباثمب  دنبلا  اذھل  لاثتمالا  مدع  ربتعی 
وأ داوم  يأ  وأ  ىرخأ  جمارب  يأ  وأ  سوریف  وأ  ةمدخلا  ضفر  موجھ  نع  ةجتان  رارضأ  وأ  ىذأ  يأ  ةیلوؤسم  لمحتن  نل  .روفلا  ىلع  عقوملا  اذھ  مادختسا  حیرصت  قیلعت  متی  دنبلا ، اذھل  لاثتمالا  مدع  ةلاح  يف 

ىوتحم لیزنت  وأ  ينورتكلإلا  عقوملا  اذھ  مادختسال  ةجیتنك  داوملا  وأ  تانایبلا  وأ  تامولعملا  ایجولونكت  تادعم  وأ  كب  صاخلا  رتویبمكلا  زاھج  ىلع  رثؤت  دق  ةیجولونكتلا  ةیحانلا  نم  ةراض  وأ  اًینقت  ةراض  لئاسو 
.ھیلإ كھیجوت  دیعی  يذلا  ىوتحملا  وأ  ھنم 

ينورتكلإلا انعقوم  نم  طباور  . 20

كلت ىوتحم  ىلع  ةرطیس  يأ  انیدل  سیلو  طقف  تامولعملا  ضرغل  وھ  ةروكذملا  طباورلا  ریفوت  نإف  ةیجراخ ، تاھجل  ةعبات  داومو  ىرخأ  ةینورتكلإ  عقاوم  ىلإ  طباور  ىلع  يوتحی  ينورتكلإلا  انعقوم  ناك  اذإ 
.اھمادختسا نع  جتان  ررض  وأ  ىذأ  يأ  نع  ةیلوؤسم  يأ  لبقن  نلف  كلذل ، اًقفو  .داوملا  وأ  ةینورتكلإلا  عقاوملا 

يباتكلا لصاوتلا  . 21

لصاوتنس ًاینورتكلإ  انعم  كلصاوت  مظعم  نوك  نأ  ىلع  نی  / قفاوت كنإف  ينورتكلإلا ، عقوملا  اذھ  مادختساب  .ةیباتك  كیلإ  اھلسرن  يتلا  تاراطخإلا  وأ  تامولعملا  ضعب  نوكت  نأ  اھب  لومعملا  تامیظنتلا  بلطتت 
ىلع نی  / قفاوتو هذھ  ةینورتكلإلا  لصاوتلا  لئاسو  مادختسا  ىلع  نی  / قفاوت تنأ  ةیدقاعت ، ضارغأل  .ينورتكلإلا  عقوملا  اذھ  ىلع  تاھیبنتلا  قیرط  نع  تامولعم  كل  مدقنس  وأ  ينورتكلإلا  دیربلا  قیرط  نع  كعم 

.ةینوناقلا كقوقح  ىلع  طرشلا  اذھ  رثؤی  نل  .اًیباتك  اھدیوزتل  ةینوناقلا  تابلطتملا  عم  ًاینورتكلإ  قفاوتت  كیلإ  اھلسرن  يتلا  تاروشنملا  نم  اھریغو  تامولعملاو  تاراعشإلاو  دوقعلا  عیمج  نأ 

تاراطخإلا . 22

ناونعلا ىلإ  وأ  ينورتكلإلا  دیربلا  قیرط  نع  امإ  تاراطخإ  كیلإ  لسرن  دق  كلذ ، فالخ  ىلع  صنی  مل  امو  هالعأ  ةرقفلا 22  يف  ةدراولا  ماكحألل  اًقفو  .انب  ةصاخلا  نئابزلا  ةمدخ  ربع  انیلإ  كتاراطخإ  لاسرإ  متی 
.ةیبلطلا مامتإ  دنع  انل  ھتمدق  يذلا  يدیربلا 

لاسرإ ىلع  لیلدك  .باطخ  يأ  ىلع  دیربلا  خیرات  نم  مایأ  ةثالث  دعب  وأ  ينورتكلإلا  دیربلاب  اھلاسرإ  نم  ةعاس  دعب 24  انعقوم ، ىلع  اھرشن  روف  اھب  فرصتلاو  تاراطخإلا  يقلت  متیس  ھنأ  موھفملا  نم 
ةلاح يف  دیربلا ؛ قودنص  ىلإ  وأ  دیربلا  بتكم  ىلإ  لوصألا  بسح  ھمیلست  مت  ھنأو  حیحصلا  دیربلا  موسر  عفد  مت  ھنأو  حیحص ، لكشب  ھعم  لماعتلا  مت  دق  ھنأ  باطخ ، دوجو  ةلاح  يف  تابثإلا ، يفكی  راطخإلا ،

.ملتسملا ةطساوب  ددحملا  ينورتكلإلا  دیربلا  ناونع  ىلإ  راعشإلا  لاسرإ  مت  ينورتكلإلا ، دیربلا 

تابجاولاو قوقحلا  لقن  . 23

.ةثرولاو مھیلإ  لوقنملا  ءافلخلل ، كلذكو  نیفرطلا ، الكل  مزلم  دقعلا 

.اًقبسم ةیباتك  ةقفاوم  ىلع  لوصحلا  نود  كلذ ، نم  ةدمتسملا  تامازتلالا  وأ  قوقحلا  نم  يأ  وأ  ىرخأ  ةقیرط  يأب  ھلقن  وأ  ھضرف  وأ  ھنع  لزانتلا  وأ  دقعلا  لقن  كل  زوجی  ال 

وأ لقنلا  تایلمع  رثؤت  ال  كش ، يأ  بنجتل  .دقعلا  نایرس  ةدم  لالخ  تقو  يأ  يف  كلذ ، نم  ةدمتسملا  تامازتلالا  وأ  قوقحلا  نم  يأ  وأ  ىرخأ  ةقیرط  يأب  ھلیوحت  وأ  ھضرف  وأ  ھنع  لزانتلا  وأ  دقعلا  لقن  اننكمی 
ةحیرصلا تانامضلا  نم  لاكشألا  نم  لكش  يأب  دحت  وأ  للقت  وأ  يغلت  اھنأ ال  امك  نوناقلا ، بجومب  /ا  ھب فرتعم  /ة  كلھتسمك كیدل  يتلا  ةقبطنملا  قوقحلا  ىلع  ةروكذملا  ىرخألا  تالیوحتلا  وأ  ضرفلا  وأ  لزانتلا 

.كل تیطعأ  نوكت  دق  يتلا  ةینمضلاو 

انترطیس نع  ةجراخ  ثادحأ  . 24

"(. ةرھاق ةوق  )" ةلوقعملا  انترطیس  نع  ةجراخ  ثادحأ  اھببس  نوكی  امدنع  دقعلا  بجومب  اھلمحتن  يتلا  تامازتلالا  نم  يأل  لاثتمالا  يف  ریخأت  وأ  لاثتما  مدع  يأ  نع  نیلوؤسم  نوكن  نل 

: يلی ام  ىرخأ ، رومأ  نیب  نم  كلذ ، يف  امب  ةلوقعملا ، انتدارإ  نع  جراخ  ثداح  وأ  لامھإ  وأ  ةسرامم  مدع  وأ  ثدح  وأ  لعف  يأ  ةرھاقلا  ةوقلا  نمضتتس 

.جاجتحالا لاكشأ  نم  هریغ  وأ  قالغإلا  وأ  بارضإلا  . 1

.اھل دادعإلا  وأ  برحلاب  دیدھتلا  وأ  مأ ال ) تناك  ةنلعم   ) برحلا يباھرإلا ، دیدھتلا  وأ  يباھرإلا  موجھلا  وزغلا ، درمتلا ، ةیندملا ، تابارطضالا  . 2

.ىرخأ ةیعیبط  ةثراك  يأ  وأ  ءابو  وأ  رایھنا  وأ  لازلز  وأ  ناضیف  وأ  ةفصاع  وأ  راجفنا  وأ  قیرح  . 3

.ةصاخلا وأ  ةماعلا  لقنلا  لئاسو  وأ  تاكرحملا  تاذ  لقنلا  لئاسو  وأ  تارئاطلا  وأ  نفسلا  وأ  تاراطقلا  مادختسا  ىلع  ةردقلا  مدع  . 4

.ةصاخلا وأ  ةماعلا  تالاصتالا  ةمظنأ  مادختسا  ىلع  ةردقلا  مدع  . 5

.ةماع ةطلس  وأ  ةموكح  يأ  دویق  وأ  حئاول  وأ  تاعیرشت  وأ  میسارم  وأ  نیناوق  . 6

.نحشلا عاونأ  نم  رخآ  عون  يأ  وأ  يدیربلا  نحشلا  وأ  يوجلا  وأ  يربلا  وأ  يرھنلا  وأ  يرحبلا  لقنلا  يف  ثداوحلا  وأ  لیطعتلا  وأ  بارضإلا  . 7

قبطنس .ةرھاقلا  ةوقلا  فقوم  رارمتسا  ةدمل  ةیواسم  ةینمز  ةرتفل  تامازتلالا  هذھب  ءافولا  ةلھمل  اًدیدمت  حنمنسو  لوعفملا  ةیراس  ةرھاقلا  ةوقلا  اھیف  لظت  يتلا  ةرتفلا  لالخ  ةقلعم  دوقعلا  نع  ةئشانلا  انتامازتلا  ربتعتس 
.ةرھاقلا ةوقلا  ةلاح  نم  مغرلا  ىلع  دقعلا  بجومب  انتامازتلاب  ءافولا  انل  حیتی  لح  داجیإل  وأ  ةرھاقلا  ةوقلا  ةلاح  ءاھنإل  ةلوقعملا  دراوملا  عیمج 

لزانتلا قوقح  . 25

بجومب انعم  قفاوتت  يتلا  تاءارجإلا  وأ  قوقحلا  نم  ءزج  ةسرامم  مدع  وأ  طورشلا  هذھ  نم  وأ  دقع  بجومب  اھب  تدھعت  يتلا  تامازتلالا  نم  يأل  كبناج  نم  مراصلا  لاثتمالل  انبناج  نم  تابلطتم  دوجو  مدع 
.ةروكذملا تامازتلالاب  ءافولا  نم  كیفعی  الو  ةروكذملا ، تاءارجإلا  وأ  قوقحلل  ًادییقت  وأ  ًالزانت  لكشی  طورشلا ال  وأ  دقعلا 

.طورشلا نع  وأ  دقعلا  نع  ةجتان  ىرخأ  تاءارجإ  وأ  قوقح  نع  لزانتلا  ينعی  نیعم ال  ءارجإ  وأ  قح  نع  انبناج  نم  لزانتلا 

ھب كراطخإو  ھیلع  يمسرلا  عباطلا  ءافضإ  متیو  قوقحلا  نع  لزانت  ھنأ  ىلع  ةحارص  صنی  مل  ام  دقعلا  نم  ةدمتسملا  تاءارجإلا  وأ  قوقحلا  نع  وأ  طورشلا  هذھ  نم  يأ  نع  انبناج  نم  لزانتلا  لوعفم  يرسی  ال 
.قباسلا تاراطخإلا  مسق  ماكحأل  اقفو 

يئزجلا ءاغلإلا  . 26

.روكذملا ءاغلإلا  نالعإب  رثأتت  نأ  نود  ةیراس  ةیقبتملا  طورشلاو  دونبلا  لظت  ةصتخملا ، ةطلسلا  نم  مزاح  رارقب  الطابو  ًایغال  دقعلا  ماكحأ  نم  مكح  يأ  وأ  طورشلا  هذھ  نم  يأ  نالعإ  ةلاح  يف 

لماكلا دقعلا  . 27

.اًیباتك وأ  ناك  اًیھفش  نیفرطلا  نیب  قباس  دعو  وأ  قافتا  وأ  قاثیم  يأ  لحم  لحتل  ھنم ، ضرغلاب  قلعتی  امیف  نیفرطلا  نیب  ًالماك  اًدقع  دقعلا  سفن  يف  اھیلإ  راشم  ةقیثو  يأو  طورشلا  هذھ  لكشت 

، روكذملا دقعلا  لبق  نافرطلا  اھمربأ  يتلا  تاضوافملا  يف  ةقیثو  وأ  نایب  يأ  نم  ھجاتنتسا  نكمی  وأ  رخآلا  فرطلا  نع  رداص  دعو  وأ  نالعإ  يأ  ىلع  دامتعالا  نود  دقعلا  ماربإ  ىلع  انقفتا  اننأب  نافرطلا  رقی 
.طورشلا هذھ  يف  ةحارص  ةروكذملا  كلت  ءانثتساب 

دیحولا ءارجإلا  نوكی  بذاك .) حیحص  ریغ  نایبب  ءالدإلا  متی  مل  ام   ) دقعلا خیرات  لبق  اًیباتك ، وأ  اًیظفل  رخآلا ، فرطلا  نع  رداص  حیحص  ریغ  نایب  يأ  صوصخب  ءارجإ  يأ  ذاختا  نیفرطلا  نم  يأل  زوجی  ال 



.طورشلا هذھ  ماكحأل  اًقفو  دقعلا  قرخ  لاح  يف  وھ  رخآلا  فرطلا  هذختی  دق  يذلا 

طورشلا هذھ  لیدعت  يف  انقح  . 28

.تقو يأ  يف  طورشلا  هذھ  لیدعتو  ةعجارم  يف  قحلا  انل 

يعجر رثأب  تارییغت  ءارجإ  ةیموكحلا  تاھجلا  رارق  وأ  نوناقلا  بجومب  انیلع  نیعتی  امدنع  الإ  ةیبلط ، يأ  نی  / ممتت وأ  عقوملا  اذھ  ھیف  نی  / مدختست يذلا  تقولا  يف  اھب  لومعملا  طورشلاو  تاسایسلاب  /ة  مزلم تنأ 
ً.اقباس ةمدقملا  تایبلطلا  ىلع  ًاضیأ  ةلمتحملا  تارییغتلا  رثؤتس  ةلاحلا ، هذھ  يف  .ةروكذملا  ةیصوصخلا  ةسایس  وأ  طورشلا  وأ  تاسایسلا  ىلع 

يئاضقلا صاصتخالاو  اھب  لومعملا  تاعیرشتلا  . 29

.رصم يف  اھب  لومعملا  نیناوقلل  ينورتكلإلا  عقوملا  اذھ  ربع  تاجتنملا  ءارش  دوقعو  ينورتكلإلا  انعقوم  مادختسا  عضخی 

.ةرھاقلا مكاحمل  ةیرصحلا  ریغ  ةیئاضقلا  ةیالولل  ةروكذملا  دوقعلا  وأ  ينورتكلإلا  عقوملا  مادختساب  طبتری  وأ  أشنی  فالخ  يأ  عضخی 

.لاجملا اذھ  يف  ھب  لومعم  عیرشت  يأ  يف  ھب  فرتعملا  بسحب  ةینوناقلا ، كقوقح  ىلع  دنبلا  اذھ  يف  ءيش  يأ  رثؤی  نلف  /ة ، كلھتسمك دقعلا  يف  نی  / لخدت تنك  اذإ 

تاحارتقاو تاظحالم  . 30

.انب ةصاخلا  نئابزلا  ةمدخ  لالخ  نم  تاحارتقاو  تاقیلعت  يأ  لاسرإ  ىجری  .امئاد  بیحرت  عضوم  يھ  كتاحارتقاو  كتاقیلعت 

قحلملا

دقعلا نم  باحسنالا  جذومن 

( دقعلا نم  باحسنالا  تدرأ  اذا  طقف  لسریو  جذومنلا  اذھ  ألمی  )

PULL&BEAR ةّیملاعلا ةّیراجتلا  ةمالعلل  ةرمثتسملا.م.م.ذ  جیدزأ  ةكرش  ىلإ :

رصم ةدیدجلا ، ةرھاقلا  عبارلا  قباطلا  ، HSBC ىنبم .سماخلا  عمجتلا  قیرط 90 .  67 ناونعلا :

: ةیلاتلا ةعاضبلل  عیبلا  دقع  يغلأ  ةقیثولا  هذھ  بجومب 

: ءارشلا ةیبلط  مقر 

 )*( خیراتب تملتسا  / خیراتب ةیبلطلا  تمت 

نوبزلا مسا 

نوبزلا ناونع 

( ةیقرولا جذامنلل  طقف   ) نوبزلا عیقوت 

خیراتلا

ءاضتقالا بسح  فذحا  )*( 


