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 ة الفصيحة المعاصرة في العربي   ةت التحفيزي  االختصارا  

 ة نموذًجا الصحافة الخليجي  

 

 علي بن حمد الفارسي د.

 قسم اللغة العربية وآدابها

 جامعة الشرقية
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 الملخص: 

هي اللغة الرسمية لمؤسسات الدولة في  تعد اللغة العربية الفصيحة المعاصرة           
تداول هذه اللغة في الوضع  وما يرتبط بها من مؤسسات وشركات؛ وفي إطار  المنطقة  
  ا ألنه  ؛؛ جديرة بالرصد والوصف والتحليلباستمرار  ؛ تطرأ تطورات جديدة فيهاالرسمي

اهرة ترصد هذه الدراسة، ظمن هنا،    ،المعاصرة  شكلت "ظاهرة" عند الجماعة اللغوية
الظاهرة  هذه  ارتبطت  المعاصرة،  العربية  اللغة  إطار  في  اللغوي  التعبير  في  جديدة 

لهيئات أو تؤسس هذه المؤسسات    إذ بظهور المؤسسات في الدولة المدنية الحديثة،  
ويحدد لهذه البرامج   .لخدمة أفراد المجتمع  ةموجه  رقمية؛تطبيقات    وأبرامج    وأأنظمة  

في اختيار    الرسمي  تكون طويلة، يصار إلى اختصار هذا االسم  -عادة  –أسماء رسمية  
، جديدة    تداولية    ا تكتسب دالالت معجمية وقيم    ؛ لذامعبرة من معجم اللغة العربية  "لفظة"

 تكون في إطار التحفيز أو الحث أو اإلنجاز أو تبادل الثقة.  

 جملة من األهداف، منها: الدراسة إلى تحقيق  هذه وتسعى

توثيق ووصف ظاهرة تعبيرّية جديدة ترتبط بالمؤسسات في الدولة المدنية الحديثة *  
 هي ظاهرة االختصارات التحفيزّية. 

 عرض نماذج من هذه الظاهرة اللغوية المعاصرة. *

لغويًّا وتداويًّاتحليل هذه االختصا  * التحفيزية  السياسية و   ،رات  معرفة تأثير األنظمة 
الحديثة في   اللغة وانعكاساتها واالجتماعية  اللغة من حيث عالقتها    ؛بنية  أي دراسة 

 (. 1) العالمبرؤية 

 

 
اللغة: "فكل لسان يقّطع الواقع كما يشاء، وينظم   طريق يقول روبير مارتان في تعليقه على نظرية سابير وورف حول رؤية العالم من - 1

عبد القادر المهيري، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات   :مدخل لفهم اللسانيات، تر ،مارتان، روبير .المعقوالت ويولد تأويال  للعالم"
 . 122ص م،2007 ،بيروت ،الوحدة العربية
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: فقد اعتمدنا المنهج الوصفي في تحقيق أهداف هذه الدراسة، مع أما منهج الدراسة
 .ي لسبر أغوار هذه الظاهرة ورصدهااالستعانة بالمنهج التحليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المفاتيح: المعاصرة،    الكلمات  العربية  التحفيزّية،  االختصارات  التحفيزّية،  األسماء 
 التطبيقات اإللكترونية، الصحافة الخليجّية، الخطاب الرسمي.
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Abstract: 

      This study monitors a new phenomenon in linguistic 
expression in the context of contemporary Arabic language, 
which has been associated with the emergence of institutions in 
the modern civil state, where these institutions are established 
for electronic bodies, systems, programs or applications. 
Intended to serve members of the community, these programs 
are defined by official names, usually long, to be abbreviated in 
the selection of the expressive "word", and thus acquire synoun 
connotations and new deliberative values, which are in the 
context of motivation, induction, achievement or exchange of 
trust  . 

     The public Authority for Investment Promotion and Export 
Development of Oman, known as "Ithraa", The Public 
Establishment for Industrial Estates of Oman, is known as 
"Madayn", The National Program for Bracing the Economic 
Diversity in Oman, known as  "TANFEEDH", the automated traffic 
control system in Saudi Arabia, known as "Saher", and the 
electronic traffic tariff system in Dubai, UAE, known as "Salik". 
And so on . 

    Hence, the study sought to achieve its objectives by 
employing the appropriate approach to monitor the linguistic 
phenomenon, through a time-specific and spatial code, which is 
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so diverse that it indicates that this linguistic behavior is not 
individual but a collective behavior that is a phenomenon worthy 
of monitoring and attention . 

Keywords: Motivational Names, Motivational Abbreviations, 
Contemporary Arabic, Electronic Applications, Gulf Journalism, 
Official Discourse. 
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 مقدمة:

)ع.ف.م(       المعاصرة  الفصيحة  العربية  اللغة  على  تطرأ  التي  التطورات  تتالحق 
وظهور  ،وذلك بحكم تقاربها مع اللغات والثقافات األخرى  (؛2) األياموتستجد مع مرور 

 تقنيات حديثة سّرعت من وتيرة هذا التطور في بنية اللغة أو في طريقة استعمالها. 

اقترنت بظهور المؤسسات الرسمية    ،بدراسة ظاهرة تعبيرية جديدة  بحثني هذه الع       
 المرتبطة بالدولة المدنية الحديثة من جانب وتطور التقنية من جانب آخر.

 

 المدونة:  

على اعتبار –وقد تم تحديد المدونة في الصحافة الخليجية الورقية منها واإللكترونية      
تحمل شعار المؤسسة الصحفية باإلضافة إلى    أن النسخة اإللكترونية نسخة رسمية 

والعودة أحيانا كذلك للحسابات اإللكترونية المرتبطة   -المعرفات المتعلقة والمرتبطة بها
التي هي محل الدراسة والفحص، أما من الناحية الزمنية فنرى أن هذه   ،بهذه المؤسسة

 .إلى الوقت الحالي م2000المدونة محددة من مطلع العام 

 جملة من األهداف، منها: الدراسة إلى تحقيق  هذه ىوتسع

توثيق ووصف ظاهرة تعبيرّية جديدة ترتبط بالمؤسسات في الدولة المدنية الحديثة *  
 هي ظاهرة االختصارات التحفيزّية. 

 *عرض نماذج من هذه الظاهرة اللغوية المعاصرة.

 
لمعاصرة،  إذ-  2 لفصيحة، و)م(  لعربية، و)ف(  الفصيحة    ،الفارسي، علي بن حمدانظر:   يرمز )ع(  العربية  التحليلية في  األساليب 

ا، ط  .3ص ،م2017، بيروت، بالتعاون مع جامعة نزوى ، منشورات الجمل1المعاصرة: الصحافة العمانية نموذج 
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لغويًّا   التحفيزية  االختصارات  هذه  و *تحليل  السياسية وتداويًّا،  األنظمة  تأثير  معرفة 
اللغة وانعكاساتها  بنية  الحديثة في  اللغة من حيث عالقتها    ؛واالجتماعية  أي دراسة 

  .برؤية العالم

تحقيق أهداف هذه الدراسة، مع االستعانة  لالمنهج الوصفي    أعتمد: فقد  أما منهج الدراسة
 . صدهاي لسبر أغوار هذه الظاهرة ور بالمنهج التحليل

ناقشت   فايد:   دراسةوقد  كامل  الموسوموفاء  بحثها  التعبيرات في  صور  "بعض   :
االصطالحية والسياقية في العربية المعاصرة، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد  

العدد  78 المعاصرة وقدمت تعريفا  م2003،  4،  التعابير االصطالحية  "، جملة من 
التعابير    ؛لها ضمن  نراها  التي  التحفيزية  االختصارات  هذه  إلى  تتطرق  لم  ولكنها 

المعاصرة االصطالحية الفصحى  العربية  كتابه:  في  السوسوة  عباس  ، كذلك وصف 
التراثية) ط:م2002وأصولها  الظواهر 1(،  من  جملة  للنشر،  غريب  دار  القاهرة:   ،

األوائلي؛ لكنه لم يتطرق إلى هذه    التركيبية واألسلوبية، والنحت االختصار، والتركيب
 الظاهرة الجديدة في العربية. 

 *       *       * 

 

على العربية    -في ظن الباحث-  ي عنى هذا البحث بدراسة ظاهرة تعبيرية حديثة       
،  م2000  أي من بعد العام   ؛الفصيحة المعاصرة، ربما ظهرت بعد مطلع األلفية الثالثة
يتم إطالق برنامج أو نظام   إذوهو سلوك لغوي اقترن في أكثره بالمؤسسات الرسمية،  

المسمى   ويكون  بالمنطقة،  الشعوب  لخدمة  موجه  جديد  إلكتروني  تطبيق  أو  إداري 
طويال    ما  -عادة–الرسمي  وعادة  وتحفيزية،  تعبيرية  قيمة  عليه  وتضفى  فيختصر  ؛ 

سماء الرسمية بصفة محايدة ال تحمل قيمة  تكون صياغة األ  إذ  كلمة واحدة،يصاغ في  
وال توحي بداللة معينة غير التنظيم الرسمي    ،إيجابية أو سلبية من الناحية التعبيرية 

 من الناحية القانونية. 
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التنويع        لتعزيز  الوطني  "للبرنامج  الرسمي  للمسمى  اختصار  "تنفيذ": هي  فكلمة 
  "تنفيذ"، سبع كلمات في كلمة واحدة هي    تم اختصار  إذاالقتصادي بسلطنة عمان"،  

والمتوسطة"،    و"ريادة" الصغيرة  المؤسسات  لتنمية  العامة  للهيئة   و"ديم" اختصارا: 
اختصار ا: "للهيئة العامة لترويج   و"إثراء"نة عمان"،  اختصار ا: "للهيئة العامة للمياه بسلط

و عمان"،  بسلطنة  الصادرات  وتنمية  العامة    "مدائن"االستثمار  للمؤسسة  اختصار ا: 
اختصار ا: للنظام اآللي للمراقبة المرورية   و"ساهر"للمناطق الصناعية بسلطنة عمان"،  

م اإللكتروني للتعرفة المرورية في اختصار ا: "للنظا  "سالك"لكة العربية السعودية"، ومبال
د"دبي باإلمارات العربية المتحدة"،   اسما لتطبيق "يوضح وضع فيروس كورونا    و"َترصُّ

بالسلطنة، اإلرشادات، التبليغ الذاتي، البيانات وغيرها من الوثائق المرتبطة بفيروس 
 (. 3) ("19كورونا )كوفيد 

 

 الطبيعي:الظاهرة اللغوية في سياقها  

فيما تقدم، إلى أمثلة من "األسماء التحفيزية"؛ وذلك بغرض إيضاح االقتصاد    إشارة      
– تلك األمثلة في سياقها الطبيعي  ل  ي عرض  أت اللغوي فيها المتعلق باالختصار، فيما ي

 : مثلما يأتي  سلوكها اللغوي، فقد وردتلح أكبر يوضتل -أي المدونة التي أخذت عنها

 

 *تنفيذ:

حيث دشنت وزارة القوى العاملة وشركة "تكاتف عمان" البرنامج الوطني للتطوير  .  "..-
القيادي من أجل تمكين اإلدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص الذي  

 
 انظر تطبيق ترصد، وزارة الصحة، سلطنة عمان. - 3
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البرنامج الوطني لتعزيز  يعد إحدى مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل في إطار  
 . (4)االقتصادي )تنفيذ(" التنويع

للبرنامج الوطني لتعزيز التنوع    فإن هذا المصطلح يرمز  "تنفيذ"؛"لمن نسي مصطلح  -
، وهدفه تسريع عجلة تنفيذ م2016الذي تبنته الحكومة في الربع الرابع من    االقتصادي

 (.5) (.."م2020-م2016الخطة الخمسية )

 

 *اعتماد: 

القوى العاملة، أمس، مجموعة  "التقى معالي الشيخ عبد هللا بن ناصر البكري وزير  -
ثلي عدد من كبرى الشركات العاملة في القطاع الخاص؛  ممن أعضاء مجالس إدارة و 

بالبرنامج الوطني للتطوير القيادي وتمكين اإلدارات العمانية الوسطى والعليا  لتعريفهم  
 (. 6) المزمع إطالقه خالل الفترة المقبلة"في القطاع الخاص )اعتماد( 

وتمكينهم في    ،% في القطاع الخاص20يهدف لرفع نسبة العمانيين إلى    "اعتماد"-
 (. 7) الوظائف الوسطى والعليا"

المدارس - في  مباشرة  الشباب  بفئة  يعنى  مستقل  كيان  لتأسيس  الحاجة  "برزت 
 (. 8) )بريق("والجامعات ليتم اليوم إطالق برنامج 

 (. 9)الكويتي تؤكد نجاح البرنامج في خفض السلوك العدواني الطالبي"  )بريق("رئيسة  -

 

 
 .م2019من مايو  26األحد  :مانجريدة ع   - 4
  .م2018من مارس  17السبت جريدة الرؤية:  "؟،ما هي أخبار برنامج "تنفيذ" الطوقي، خلفان: من مقال: - 5
 .م2019من يونيو  23)الع مانية(: األحد  جريدة الرؤية- 6
 .م2019من مايو  26جريدة ع مان: األحد  - 7
 .م2017من فبراير  22الكويت: األربعاء -مجلة سيدتي- 8
 .م2019من يوليو   23وكالة األنباء الكويتية)كونا(: الثالثاء - 9
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 *إثراء: 

 "إثراء"، اإلعالن عن وظائف في "-

الصادرات   وتنمية  االستثمار  لترويج  العامة  الهيئة  وظائف    )إثراء(أعلنت  توفر  عن 
 (. 10)شاغرة لديها"

 . (11) لمجلس الوزراء، وضم وزيرين ورئيس الغرفة لمجلس إدارتها" "إثراء""نقل تبعية -

 

 *بيئة:

رسميا في شهر "بيئة"    تأسست الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة ش.ع.م"-
( الصادر 46/2009م. ثم منحها المرسوم السلطاني السامي رقم )2007يوليو من عام  

الجهة  2009في   لتصبح  القانوني  الوضع  في  م  النفايات  قطاع  إدارة  المسؤولة عن 
 سلطنة عمان.

التي تأخذ بعين االعتبار أهمية صون جمال   "بيئة"وتسعى  - لتحقيق رؤيتها  جاهدة 
 . (12)البيئة العمانية ألجيال المستقبل"

 

 *ِدَيم:

 .( 13) "..- التاليتين: عن طرح المناقصتين  ِدَيم"تعلن -

 
 . م2018من أكتوبر  28)الع مانية(: األحد  جريدة الرؤية- 10
 .م2017من أكتوبر  1)الع مانية(: األحد  جريدة الرؤية -11
 . م2019من مايو  15األربعاء  )الع مانية(: جريدة الوطن -12

 .م2019من يوليو  14األحد  :مانجريدة ع   - 13
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بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية    "ديم"الهيئة العامة للمياه  "تواصل  -
 .(14) جهودها من أجل ضمان استمرار إمدادات المياه الصالحة للشرب"

 

 *إنجاز: 

 بوابة الخدمات البلدية والمائية )إنجاز(تحت إشراف الوزارة وذلك من خالل  ..".-

ومن   )إنجاز(وأكدت الوزارة أن تقديم هذه الخدمات عبر البوابة اإللكترونية للوزارة    ...-
خالل منافذ الخدمة المتمثلة مراكز خدمات )سند( والمكاتب االستشارية يأتي بهدف  

  .(15)تبسيط اإلجراءات وتسهيلها للمستفيدين"

 

 *مدائن: 

إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة حمد بن سعيد اليوسف رئيس مجلس  .  "..-
وسعادة حمد بن سعيد العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل والرئيس التنفيذي  

)ريادة( والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لتنمية  العامة  التنفيذي   للهيئة  والرئيس 
 .(16)للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية )مدائن("

مليار ريال عماني حققت    6.5مشروع باستثمارات تقترب من    2000تحتضن    مدائن"-
نموا متضاعفا لمؤشراتها على مختلف   المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"

 . (17) األصعدة"

 

 
 . م2019من مايو 22األربعاء مان: جريدة ع  - 14
 .م2019من مايو  21الثالثاء  )الع مانية(:جريدة الوطن - 15
 . م2019من مايو  27 اإلثنين(: مانيةالع  )جريدة الوطن - 16

 .م2019من يوليو  24األربعاء  )الع مانية(:جريدة الوطن- 17
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 *ريادة:

سعادة حمد بن سعيد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان .  "..-
العمل   لشؤون  العاملة  القوى  وزارة  وكيل  العامري  سعيد  بن  حمد  والرئيس وسعادة 

 .(18)"التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )ريادة(

ه المجمعات وكذلك التواصل من خالل التسهيل لتواجد المنتج العماني في هذ.  "..-
بين   )ريادة(المباشر  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لتنمية  العامة  وغرفة    الهيئة 

 . (19) تجارة وصناعة عمان"

 

 *صك:

ما سيؤدي   صك،"أعلنت وزارة العدل عن بدء القيام بإجراءات صيانة وتحديث لبرنامج  -
غد   يوم  مساء  وحتى  الخميس  أمس  مساء  من  اعتبارا  مؤقتا  البرنامج  توقف  إلى 

 . (20) السبت"

اإللكترونية" ضمن مجهوداتها لتطوير أنظمة    صك"أطلقت وزارة العدل مؤخرا "بوابة  -
 .(21)ق"التسجيل العقاري والتوثي

 

 *عمران: 

 . (22) "عمران"تشرف عليها الشركة العمانية للتنمية السياحية . "..-

 
 . م2019من مايو  27 اإلثنين(: مانيةالع  )جريدة الوطن - 18

 . م2019من مايو  27 اإلثنين(: مانيةالع  )جريدة الوطن - 19
 . م2019من نوفمبر  29جريدة الوطن )القطرية(: الجمعة - 20
 . م2016من مايو  8جريدة الشرق )القطرية(: األحد - 21
 . م2017من يوليو  11حساب جريدة أثير)الع مانية( اإللكترونية، الثالثاء - 22
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أنهت وزارة التراث    ..."عمران""منح" لشركة    "التراث والثقافة" تنهي تسليم حارة البالد بـ-
للشركة العمانية للتنمية السياحية  والثقافة أمس األول تسليم حارة البالد بوالية منح  

 .(23) تنفيذا التفاقية استثمار وتشغيل الحارة" "عمران"

 

 *جاهزين:

الوظيفي  - والتوجيه  للتأهيل  الوطني  البرنامج  رئيس  مبارك    عبدهللا  "جاهزين""قال 
الهاجري: إننا نطلق النسخة الثالثة من البرنامج بحلته الجديدة، علما بأنه قد تخرج من  

شابا وشابة انطلقوا غالبيتهم بسماء   350البرنامج في موسميه األول والثاني أكثر من 
   .(24) القطاع الخاص"

الموسم  للتدريب الوظيفي  "جاهزين"  الكويت بالتعاون مع برنامج    Ooredoo"اختتمت  -
بتخريج   البرنامج  القطاع    40الثالث من  التخصصات في  طالبا وطالبة في مختلف 

 .(25)الخاص"

 

 *رفد:

صندوق    5"- قرض  على  الحصول  تضمن  المشروع  رفدأشياء  نجاح  قدم    .وتدعم 
مليون ريال عماني إلى    73قرضا بمبالغ مالية فاقت    1860العماني    الرفد  صندوق 

 .(26) "م2017نهاية شهر سبتمبر للعام 

 
 . م2018من سبتمبر   7جريدة الوطن)الع مانية(: الجمعة - 23
 .م2017من مارس  27 األنباء )الكويتية(: اإلثنين ةجريد- 24
 .م2018من إبريل  4األربعاء جريدة األنباء )الكويتية(: - 25
 . م2017 من أكتوبر 28السبت  ،)الع مانية(جريدة الشبيبة- 26
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 "جاءت التوجيهات السامية لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد-
(  6/م2013وفقا للمرسوم السلطاني رقم )  الرفد  بإنشاء صندوق   -حفظه هللا ورعاه-

 . (27)وهو صندوق يقدم القروض التمويلية للباحثين عن العمل"

 

 *سند:

التابع للقوى العاملة واحدا من أكبر المشاريع الهادفة لدعم المشاريع   "سند""يعد مشروع  -
 .(28) الصغيرة، وإيجاد فرص عمل للعمانيين"

سنوات، نجح مشروع    8ألف فرصة عمل للعمانيين خالل    21يوفر  سند  "مشروع  -
ألف   21في سلطنة عمان، خالل ثماني سنوات من إنشائه، في توفير أكثر من    "سند"

 . (29)للعمانيين في أنشطة اقتصادية متنوعة"فرصة عمل 

 

 *سالك: 

 سالك: هو "نظام إلكتروني للتعرفة المرورية في دبي -

التعرفة  - لنظام  اليومي  الحد األعلى  الطرق والمواصالت في دبي نظام  ألغت هيئة 
 .(30) "درهما 24البالغ  "سالك"المرورية 

 

 

 

 
 www.alraffd.gov.om: موقع )رفد( العماني انظر- 27
 .م2017من يناير  30 اإلثنين، )الع مانية( جريدة الرؤية "،نريد متابعة أكثر"سند"  البوسعيدي، علي: من مقال:- 28
 . م2009فبراير من  21السبت، (اإلماراتية) االتحادجريدة - 29
 www.salik.gov.ae.: موقع )سالك( السعودي انظر - 30

http://www.salik.gov.ae/
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 *جدارة:

 . (31)والمتحدث: زرنا وتأكد". ال يختار األجدر.. "جدارة""للخدمة المدنية":  "مواطن لـ-

 .  (32)لم يتقدم عليها أحد" "جدارة""تعرف على وظائف مطروحة في -

 

  *ساند:

أوضحت المؤسسة  .  خيارات للمتعطلين عن العمل  3يوفر    "ساند""التأمينات": نظام  -
 يسمح  "ساند"،العامة للتأمينات االجتماعية، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل  

 .(33) .."للمتعطل عن العمل بثالثة خيارات

للخارج  "ساند"  مليون مستفيد من    1.5"التأمينات":  - المسافرين  يوما،    60واستبعاد 
المستفيدين من نظام   يون مشترك، وهو عدد مل  1.5إلى حوالي    "ساند"وصل عدد 

 . (34)المشتركين المسجلين في فرع المعاشات"

 

 :ذخر*

يسعى مشروع "ذخر" أحد المشاريع  فرد سنويا 500أسرة تعول  100""ذخر" يساعد -
 . (35)فرد في العام" 500التنموية التي أطلقتها قطر الخيرية، لمساعدة مئة أسرة تعول 

في  - الشبابية  القيادات  إلعداد  "ذخر"  مشروع  من  الثالثة  المرحلة  اليوم  "انتهت 
ثلة في مالمؤسسات والمراكز الشبابية الذي تنظمه وتراعاه وزارة الثقافة والفنون والتراث 

 
 .م2017ديسمبر من  18 اإلثنين )السعودية(:24أخبار حساب  - 31

 م. 2016مايو من  12 )السعودية(: الخميس 24أخبار حساب  - 32
 .م2019من مارس  10 (: األحدالسعودية)حساب تواصل  -33
 .م2018من نوفمبر  14 (: األربعاءالسعودية)جريدة الحياة  -34
 . م2013يونيو من   1جريدة العرب )القطرية(: السبت - 35
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إدارة األنشطة والفعاليات الشبابية بإدارة األستاذ عبدالرحمن بن محمد الهاجري مدير  
 .(36)اإلدارة"

 

 *مورد:

 ."مورد""تعريف موظفي "البيئة" في جنوب الباطنة بنظام -

تعريفي بين    أقيم في مبنى إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة جنوب الباطنة لقاء-
  )...(   من دائرة الموارد البشرية بوزارة البيئة والشؤون المناخية  موظفي اإلدارة وفريق

وما يوفره من صالحيات   "مورد"  بنظام الموارد البشريةويهدف هذا اللقاء إلى التعريف  
 . (37)تخول للموظف الدخول إليها"

 

 *هبتي:

 ."هبتي""ميثاق" يواصل إجراء السحوبات الشهرية لبرنامج التوفير -

الشهرية على  - السحوبات  تنظيم  بنك مسقط  اإلسالمية من  للصيرفة  ميثاق  يواصل 
 . (38) "..""هبتيجوائز حساب التوفير 

 

 *نجاحي: 

"وبهذه المناسبة أعرب عبدهللا بن حمود الجفيلي مدير وحدة مؤسسات البيع بالتجزئة  - 
 . (39)سعادته.. "في بنك مسقط عن  )نجاحي(

 
 .م2014من فبراير  1السبت   جريدة الشرق )القطرية(: 36
 . م2019من يوليو  14جريدة ع مان، األحد  - 37

 .م2019من مايو  23جريدة الوطن )الع مانية(، الخميس،  - 38

 .م2019من مايو  22جريدة الوطن )الع مانية(، األربعاء  - 39
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 *نزاهة: 

العام "قال  - األمين  "نزاهة"،  الفساد  لمكافحة  العامة  الهيئة  باسم  الرسمي  المتحدث 
محمد بوزبر، بأن الهيئة قد تلقت اليوم من رئيس    المساعد لكشف الفساد والتحقيق د.

مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم كتابا يطلب فيه من الهيئة  
الصحف اليومية عن أمور تتعلق بالشركة وتحمل   القيام بالتحقيق فيما نشر في إحدى

 . (40) دعاءات تسيء على حد وصف للشركة وإليه"ا

 .(41) .."رشاوي ")نزاهة( الكويتية تفتح باب االستقبال ألي معلومات حول شبهات -

 

 

 *   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . م2020من مايو   11 اإلثنينجريدة الجريدة الكويتية،  -40
 . م2020من فبراير  6األنباء الكويتية)كونا(، الخميس  وكالة  -41
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 تحليل االختصارات التحفيزية 

 *من الناحية الصرفية والتركيبية:

 

نالحظ أن الكلمات أو االختصارات الواردة في المدونة وغيرها يغلب عليه وزن       
اآل النحو  على  "مورد"،    :تيالمصدر  "إنجاز"،  "إثراء"،  "اعتماد"،  "بيئة"،  "تنفيذ"، 

نظر ا إلى أن طبيعة المصدر أقرب األوزان  "نزاهة"، "بريق"؛    ،"جدارة"، "عمران"، "ديم"
العلم االسم  طبيعة  العربية    ؛إلى  في  األسماء  أّن  بنية    -عادة  –أي  على  تكون  ما 

المصدر، وبما أن هذه االختصارات التحفيزية يراد منها أن تقوم مقام االسم العلم؛ لذلك 
"عابر"، و"سالك"، ِصيغت في صيغة المصدر، في حين نجد بعض االستثناءات مثل:  

ن االسم العلم؛ وال يعني وهي كذلك قريبة م  ،مشتقة على وزن اسم الفاعل  و"ساند"،
بل هو توّجه عام   ؛االشتقاق من المصدر أو االسم الفاعل أنه يعكس خصوصية معينة

 في إطالق األسماء يراد به االنتشار والشيوع والتداول في االستعمال.  

ويالحظ كذلك أن المؤسسة االقتصادية بالسلطنة: بنك مسقط والنافذة اإلسالمية     
ا في إطالق األسماء التحفيزية وذلك من   ؛المتفرعة عنها: ميثاق، يسلكان مسلكا موحد 

أي المضاف والمضاف إليه:   ؛نجاح+ي، هبت+يحيث: توظيف التركيب اإلضافي:  
إ النجاح والهبة  العالقة مع  الذي يكون عبر إضافة  "إقامة  المتكلم"؛ لغرض  "ياء  لى 

مشروط ا بتعامله مع هذه   ؛المستهلك، من حيث نسبة النجاح أو الهبة إليه/42القارئ" 
 ارسة التسويقية للغة.مالمؤسسة في الجانب المالي، وهو نوع من ال

ولكن األغلب استعمال   ،قد يستعمل الفعل منهما  "سند"، و"رفد"،في حين نجد أن     
الا العالمات  من  أو  السياق  من  يفهم  وكذلك  الكلمات،  لهذه  المصدرية  يزة ملطبيعة 

 
 .65ص م،2005 حيفا، يء،مكتبة كل شركائز النص،  ،معين هلون،- 42
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على أن الكلمة المتداولة على    "مشروع سند"، و"صندوق الرفد"اإلضافة:  ، مثل  لالسم
 .طبيعة االسم

 

 : )التداولية( *من ناحية الداللة واالستعمال

المعاصرة لغة متطورة وتطورها حتمي ال مراء ا ال شك فيه أن اللغة العربية  م        
"تتغير مثل األزياء"  ؛فيه فاللغات  الطبيعية األخرى،  اللغات  أي أن    ؛(43)شأنها شأن 

اللغة تشبه في تطورها "موضة األزياء"، التي تتغير باستمرار من جيل إلى آخر ومن  
ويعتمد مقدار هذا التطور على جملة من عقد إلى عقد، بل أحيان ا من سنة إلى أخرى.  

العوامل المحيطة باللغة، وهنالك وسائل عديدة تلجأ إليها اللغة لتنمية رصيدها اللغوي،  
أي إنتاج أو تكوين كلمات جديدة من جذر المادة، فمادة:   ؛االشتقاق  من هذه الوسائل:

"ش ا ع"، اشتق منها في العصر الحديث المصدر الصناعي "الشيوعية"، ومن مادة  
"ن م ر"، اشتق منها في العصر الحديث، المصدر/المصطلح المشهور "الّتَنم ر"، ومن 

األكسجين،  مثل:  لعربية دون تغيير،  هذه الوسائل كذلك الدخيل: "وهو اللفظ الذي دخل ا
ب ومنها: التعريب أو اللفظ المعرب: وهو "اللفظ األجنبي الذي غيره العر  ،(44)والتلفون"

وتوجد كلمات كثيرة معربة في اللغة العربية، من   (،45) بالنقص، أو الزيادة، أو القلب"
والمنطق،  "أسماء بعض آالت الرصد والجراحة، وبعض مصطلحات الطب، والفلسفة، 

وأدوات  المعمارية،  والمنشآت  والوظائف،  المعادن،  بعض  وأسماء  الطبيعية،  والعلوم 
واألمتعة:   والموازين،  والقسطاس،  مثل:  البناء،  والفردوس،  والقنطرة،  البطريق، 

  .(46)والسجنجل، واالسطرالب، والنقرس"

 
  .7ص م،2013الرياض:  تر: محمد مازن جالل، جامعة الملك سعود النشر العلمي والمطابع.تتغير اللغات؟  لماذا، تراسك، ر.ل -43

 .29صم، 2004 ،القاهرة ، مكتبة الشروق الدولية،4المعجم الوسيط، ط ،مجمع اللغة العربية-44
 .29السابق، ص- 45
اآلداب واللغات، العدد   جامعة الوادي، كلية ،بين المعرب والدخيل، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها، الجزائر ،عبدالواحد، محمد- 46

 .190-181 ، الصفحات:(م2013) ،الخامس 
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:  اللغوي، النحتومن الوسائل التي كثرت في العربية المعاصرة في تنمية الرصيد      
أو   الكلمتان  أكثر أو من جملة، بحيث تكون  أو  جديدة من كلمتين  "بناء كلمة  وهو 
الكلمات متباينة في المعنى والصورة، وبحيث تكون الكلمة الجديدة آخذة منها جميعا  

 . (47) المعنى" بحظ في اللفظ، دالة عليها جميعا في

 

  ؛ أي قال: بسم هللا الرحمن الرحيم، وحوقل ؛ا: "بسمل"فمن العبارات المنحوتة قديم      
أي قال: ال حول وال قوة إال باهلل، ومن العبارات الحديثة والمعاصرة في النحت، "القوات 

 أي لوح ركوب األمواج. ؛أي القوات المحمولة جوًّا، و"لوح الركمجة" ؛المجولقة"

به:       ونعني  األوائلي،  التركيب  المعاصرة،  العربية  في  النحت  أشكال  من  وكذلك 
  المركبة  NATOكلمة "تركيب لفظة معينة من أوائل حروف كلمات أخرى، مثال ذلك 

 من الحروف األولى من الكلمات:

North Atlantic Treaty Organization" (48) ، 

"جسق: جامعة السلطان   و  األنباء السعودية"،واس: وكالة  "  ومن التركيب األوائلي كذلك،
، وإن كان هذا التركيب لم يدخل اإلطار الرسمي بعد؛ ولكننا نجد له حضور ا قابوس"

 واسع ا بين الطلبة ومواقع التواصل االجتماعي. 

ونالحظ وسائل أخرى للتعبير في العربية المعاصرة، ومنها: االختصار، الذي يختلف   
إنما مجرد حروف أولى من كل كلمة، توضع    ؛يكّون كلمة جديدة  عن النحت في أنه ال

جوار بعضها، مثل: )ش ذ م م(، توضع أمام مسميات المؤسسات والشركات التجارية 
اختصار ا لعبارة: شركة ذات مسؤولية محدودة، وقد نص القانون العماني في إطالق 

 
 .67ص ،م1984 ،الرياض ،، دار العلوم للطباعة والنشر1النحت في اللغة العربية، ط ،الموسى، نهاد- 47
 . 58ص م،2002 ،القاهرة ،العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية، دار غريب ،السوسوة، عباس  - 48
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أو مصطلح )ش م ع  أسماء الشركات أن يتبع اسم الشركة "شركة مساهمة عمانية،  
 مثل:  .(49) ع( أو شركة مساهمة عمانية مقفلة"

 شركة المطاحن العمانية )ش م ع ع(. وتعني شركة مساهمة عمانية عامة. -

 ك(. وتعني شركة مساهمة كويتية.  م الشركة الكويتية األلمانية القابضة )ش-

 مساهمة بحرينية. ب(. وتعني شركة  م الشركة البحرينية للترفيه العائلي )ش-

فنجد المخطوطات العربية مليئة بالرموز،   قديم؛وهذا النوع موجود في الثقافة العربية منذ  
أي   ؛ومنها الرمزان: )ا.ه(، بمعنى انتهى في آخر الفقرة أو القول، وكذلك: ")خ.م(

وتختلف هذه الطريقة في التعبير عن التركيب   ،(50)مؤخر ومقدم و)ن.ل( نسخة بدل"
أعاله من حيث إن التركيب األوائلي يعطي كلمة جديدة لها داللة خاصة،  في لياألوائ
 إلى التأويل، وردها إلى دالالتها.   محتاجة  تظل هذه الرموز والمختصرات  فحين

دراستهام     بصدد  نحن  التي  اللغوية  الظاهرة  في  يالحظ  أو    ؛ا  األسماء  أي 
أنها   والتطبيقات،  والبرامج  المؤسسات  أطلقت على هذه  التي  التحفيزية  االختصارات 

التي    ؛ عبرليست كلمات جديدة "مولدة" العربية  اللغوية في  للتنمية  المعروفة  الطرق 
وال نظن أنها جاءت نتيجة استعماالت مشابهة في لغات أجنبية أخرى  أشرنا إليها آنفا،  

يصار إلى   إذ "،  Nicknameالسيما في توظيف "  ،يزية على سبيل المثالاإلنجلمثل  
 وضع كلمة رمزية أمام أسماء المعرفات اإللكترونية وغيرها. 

التحفيزية؛ وإنما يتم في     فإنه ال ينطبق على طبيعة األسماء  إلى ما تقدم،  ونظر ا 
تعبر عن البرنامج    ؛استدعاء كلمة تحفيزية ومعّبرة من المعجم العربيو طريقة إنشائها  

أي قيمتها   ؛التداوليوال ترتبط بالمسمى األصلي له إال في الجانب    ،أو النظام المطبق

 
 . م2019من فبراير،  17 األحد مان،جريدة ع  - 49
 .14صم، 1990 قم، ، مهر،1طمعجم الرموز والعالمات،  ،المامقاني، محمد رضا- 50
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  -كما نالحظ–ه الكلمات التحفيزية  غالب ا ما تكون هذ  إذ تظهر في االستعمال اللغوي،  
 مرتبطة برؤية المؤسسة ورسالتها، أو رؤية البرنامج أو النظام ورسالته.

التركيب     النحت وال من باب  الشكل ال من باب  فهي ليست ذات صلة بالتركيب 
النحت   تعريف  ضوء  في  اللغوي  وسلوكها  السابقة  األمثلة  نعرض  فعندما  األوائلي، 
وطبيعته عند المختصين، نجد أن التعبير الرمزي أو األسماء التحفيزية من حيث الشكل  

أي ال يتم في هذا النوع من  ؛الجانب البنيوي ال ينطبق عليه المفهوم السابق من حيث 
أو تجميع حروف بطريقة معينة   ،السلوك اللغوي بناء كلمة جديدة من كلمتين أو أكثر

لألسماء التحفيزية بالمفاهيم  عالقة شكليةإلنتاج كلمات جديدة من تركيب سابق، فال 
يرة والمتوسطة، وكذلك الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغ  فـ"ريادة":التي جردت لها،  

و  "تنفيذ": عمان،  سلطنة  في  االقتصادي  التنويع  لتعزيز  الوطني    "تعاون":البرنامج 
 الشبكة العمانية للمتطوعين...إلخ. 

العربية       العربي    ،وهي ليست كلمات جديدة على  المعجم  بل موجودة وقاّرة في 
ن وجه االختالف في هذه وهي من الكلمات المستعملة وليست من الكلمات المهملة؛ لك

ا؛   فت توظيف ا جديد  إكسابها دالالت معجمية    من ذلكاألمثلة التي بين أيدينا أنها وظِّ
وتعبيرية جديدة، دالالت تجاوزت االستعمال الداللي إلى االستعمال التداولي؛ بحيث 

األول المعنى  الكلمة عند  داللة  تقف  المقصود   ،ال  آخر هو  إلى معنى  تتجاوزه  بل 
ما يكون    -عادة–حقيقة، فنرى أن االسم الرسمي للمؤسسة أو النظام أو البرنامج  بال

من المسمى    مليعا أي الجانب الت  ؛(51) طويال  فيؤدي وظيفة التعبير عن "المضامين"
وهو الجانب الرسمي والقانوني للمؤسسة؛ أما هذه االختصارات التحفيزية فهي أقرب  

الشخصية والمواقف  االجتماعية  العالقات  عن  "التعبير  جانب  الوظيفة   ؛(52)"إلى  أي 

 
وتعليق: محمد لطفي الزليطني، ومنير التريكي، جامعة الملك سعود، النشر العلمي    جمةتحليل الخطاب، تر   ،ب، ويول، ج  براون، ج.  -51

 .1ص م،1997الرياض،  ،والمطابع

 .1ص ،سابقال -52



23 
 

هذه   طريق"التفاعلية" للمسمى واالختصارات التحفيزية، وتشجيع الناس ودعمهم من  
 البرامج. 

  ؛ فكلمة "تنفيذ" ال يقصد منها المعنى المعجمي الحرفي فحسب، بل المعنى التداولي     
، بحيث تكون في المستوى األول دالة على  "إنجاز التنويع االقتصادي بالسلطنة"أي  

اسم منتج جديد أو برنامج جديد أو تطبيق جديد، وتكون هذه البرامج مرتبطة بمؤسسات، 
يدة، ووضعية اجتماعية خاصة، وفي المستوى اآلخر توحي  اكتسبت داللة جد  من ذلكو 

أو  المستهلك  تجذب  إيجابية  طاقة  تطلق  محفزة  تعبيرية  بدالالت  للقارئ/المستهلك 
 المستهدف نحوها من الناحية االستعمال أو التداول.

باإلضافة إلى أن هذه النوعية من األسماء تتميز عن النحت واالختصار والتركيب      
أي تقوم بدور   : األوائلي في القيمة اإليجابية للفظة أو الطاقة التحفيزية المتولدة منها

تنشيط للقيم اإليجابية والمبادرة في ذهن السامع أو القارئ أو الموجه إليه هذا البرنامج، 
المعجم النحت والتركيب األوائلي تنتج عنه كلمات جديدة على  العربي، في    كما أن 

 كسبت اللغة دالالت تداولية جديدة.أسماء حين أن هذه األ

الغرض منها     النحت والتركيب األوائلي في  أنها تشترك مع    ؛ وهذه األسماء يبدو 
 . من هذا الجانب فحسب (53) أي: "تيسير التعبير باالختصار واإليجاز"

المختلفة، فنجد أن مستعمل هذه      السياقات  اللغوي في  أما من ناحية االستعمال 
ماء التحفيزية يضعها بين عالمتي تنصيص لإلشارة إلى االختصار، كما يصرح األس

العنوانين   ويتم   -عادة–في  تنصيص؛  عالمتي  بين  بوضعها  المختصرة  باألسماء 
الخبر نفسه الخبر، نحو:     ؛التفصيل في  الرسمي كامال  في متن  إيراد االسم  أي يتم 

لسيب"، هكذا ورد في العنوان، أما في  مخططا با  54تبدأ إمداد شبكات المياه في    "ديم"
مثلما  ذكر اسم المؤسسة كامال مع إيراد االختصار أو االسم التحفيزي له،  فمتن الخبر  

 
،  السنة الخامسة، العددان الثامن عشر والتاسع عشر  ، الرياض:في اللغة العربية، مجلة الدرعية  النحت  ،محمد السيد علي  ،بالسي  -53

 .448ص ،م2020
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أن الئحة تنظيم خدمة   أكدت الهيئة العامة للمياه "ديم"عهود الجيالنية:  -: "كتبتيأتي
  .(54) "...المياه الصالحة للشرب 

هذا في عنوان الخبر، وورد  "سالك".  وكذلك، "طرق دبي تلغي نظام الحد األعلى لـ   
"ألغت هيئة الطرق والمواصالت في دبي نظام الحد األعلى    :مثلما يأتيفي متن الخبر  

 .(55)"درهما  24البالغ  "سالك" لنظام التعرفة المرورية اليومي

طريق أي تفصيل االسم بعد اإلتيان به مجمال  من  ؛وقد يكون هذا السلوك اللغوي     
لدفع اللبس أو لتوضيح داللة االسم التحفيزي للقارئ غير العارف به حتى    ؛االختصار

التنصيص   اا، وكذلك تدل عالمتوبعدها يستغنى عنه تدريجيًّ   ،يستقر في أذهان الناس
 على التحفظ في إطالق االسم التحفيزي حتى يستقر.

 
 

 .م2019، من يوليو 11الخميس  ،مانجريدة ع   - 54
 . م2013من يوليو  1 اإلثنين ،" )دبي(نت سيدتي."مجلة حساب - 55
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 خاتمة: ال

فهي    زية:االختصارات التحفيسماء أو  ألنستطيع تجريد مفهوم مناسب ل  ا تقدم؛م    
ل المختصرة  التعبيرية  الرساأللفاظ  األنظمة   تطلق  الطويلة،  يةملمسميات  عن  كناية 

تقرها المؤسسات الحكومية أو التي  أو المالية  لكترونية  جتماعية أو الثقافية أو اإلاال
، لم  في االستعمال اللغوي المعاصر  حديثة في إطالق األسماءوهي طريقة  الخاصة،  

وهذا السلوك اللغوي المعاصر  ،  بية الفصحى الكالسيكية تعبيرات مشابهة لهاالعر تعهد  
الطاقات التعبيرية اإليجابية الكامنة في اللغة ألغراض من  المؤسسات  ستفادة  ا  يشير إلى

ة جديدة بحيث دالالت معجميّ   -عامة من المعجم-التحفيز والحث، وإكساب مفردات  
معين، ودالالت تداولية جديدة تصبح اسم ا علم ا لمنتج أو نظام أو تطبيق أو برنامج  

في إطار التحفيز والتشجيع في االستعمال اللغوي، تكون هذه الدالالت التداولية    تظهر
   والحث واإلنجاز ...إلخ.

القائمين   من هنا، يتوجب    المنطقة    على  اللغوي في  التخطيط  وضع معايير  على 
بأن تكون في إطارها اللغوي الحالي    ،تنظم هذه العملية في إطالق األسماء التحفيزية

 فيما يستقبل من الوقت.   ةوال تنتقل إلى وضع أسماء أجنبية تحفيزيّ   -العربية المعاصرة–
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تحليل الخطاب، ترجمة وتعليق: محمد لطفي الزليطني،    ،ب، ويول، ج  براون، ج.   -
 . 1997، الرياض، ومنير التريكي، جامعة الملك سعود، النشر العلمي والمطابع

: محمد مازن جالل، جامعة الملك سعود جمةتر   تتغير اللغات؟  لماذا  ،ر.لتراسك،    -
 .م2013 ،النشر العلمي والمطابع. الرياض

  ،القاهرة  ، العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية، دار غريب  ،السوسوة، عباس  -
 .م2002

الصحافة   ،األساليب التحليلية في العربية الفصيحة المعاصرة  ،الفارسي، علي بن حمد  -
ا، ط   .م2017، بيروتبالتعاون مع جامعة نزوى،  ، منشورات الجمل1العمانية نموذج 

  ، بين المعرب والدخيل، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها، الجزائر  ،عبدالواحد، محمد  -
 . (م2013) ،جامعة الوادي، كلية اآلداب واللغات، العدد الخامس

 
عبد القادر المهيري، المنظمة العربية   :مدخل لفهم اللسانيات، ترجمة  :مارتان، روبير  -

  .م2007 ،بيروت ،للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية

 .م1990قم،  ، مهر،1طمعجم الرموز والعالمات،   ،المامقاني، محمد رضا -
 .م2004  ،، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة4المعجم الوسيط، ط  ،مجمع اللغة العربية   -
  ، ، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض1النحت في اللغة العربية، ط  ،الموسى، نهاد  -

 .م1984

 .م2005 يء، حيفا،مكتبة كل شركائز النص،  ،معين  هلون،-
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 ملحق 
 

اسم المؤسسة أو البرنامج أو  
 التطبيق. 

 صحيفة مكان الورود/ال التحفيزي االختصار 

فيروس  وضع  "يوضح  تطبيق 
اإلرشادات،  بالسلطنة،  كورونا 
التبليغ الذاتي، البيانات وغيرها 
بفيروس  المرتبطة  الوثائق  من 

 . (19كورونا )كوفيد 

د    َترصُّ
سلطنة - الصحة،  وزارة  "ترصد"،  تطبيق 

 عمان.

om/app/tarassud/id1502105746 

لوطني لتعزيز التنويع البرنامج ا 
 . سلطنة عمان -االقتصادي

 
 

 . م2019من مايو  26األحد  :مانجريدة ع   تنفيذ 
"تنفيذ"؟، - برنامج  أخبار  هي  ما  مقال:  من 

السبت   الرؤية،  جريدة  الطوقي،   17لخلفان 
 . م2018من مارس 

 
للتطوير  الوطني  بالبرنامج 
اإلدارات  وتمكين  القيادي 

في   العمانية والعليا  الوسطى 
الخاص سلطنة   -القطاع 

 . عمان

من يونيو    23جريدة الرؤية)الع مانية(: األحد   اعتماد 
 . م2019

 . م2019من مايو  26جريدة ع مان: األحد 
 

خفض السلوك العدواني  برنامج
 . دولة الكويت -الطالبي 

 

سيدتي بريق  األربعاء    -مجلة  من   22الكويت: 
 . م2017فبراير 

من   23وكالة األنباء الكويتية)كونا(: الثالثاء  
 . م2019يوليو 

ترويج االستثمار الهيئة العامة ل
الصادرات سلطنة   -وتنمية 

 . عمان

 إثراء
 

األحد   الرؤية)الع مانية(:  من   28جريدة 
 . م2018أكتوبر 

من أكتوبر  1جريدة الرؤية)الع مانية(: األحد 
 . م2017

 
العمانية   الشركة  "تأسست 
 القابضة لخدمات البيئة ش.ع.م 

"بيئة" رسميا في شهر يوليو من  
منحها 2007عام   ثم  م. 

المرسوم السلطاني السامي رقم 
في 46/2009) الصادر   )

 بيئة 
 

الوطن من   15األربعاء    )الع مانية(:جريدة 
 . م2019مايو 

 

https://apps.apple.com/om/app/tarassud/id1502105746
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القانوني 2009 الوضع  م 
عن  المسؤولة  الجهة  لتصبح 
إدارة قطاع النفايات في سلطنة 

 عمان. 
العامة   سلطنة   -للمياهالهيئة 

 . عمان
 ِدَيم
 

 . م2019من يوليو    14األحد    :مانجريدة ع  
 . م2019من مايو  22األربعاء  مان:  جريدة ع  

 
والمائية  البلدية  الخدمات  بوابة 

 .سلطنة عمان -)إنجاز(
 إنجاز 
 

الوطن من   21الثالثاء    )الع مانية(:جريدة 
 . م2019مايو 

 
للمناطق لمؤسسة  ا العامة 

 . سلطنة عمان -الصناعية
الوطن مدائن  من   27  اإلثنين(:  مانيةالع  )جريدة 

 . م2019مايو 
 

الوطن من   24األربعاء    )الع مانية(:جريدة 
 . م2019يوليو 

 
نمية المؤسسات  لهيئة العامة لتا

والمتوسطة سلطنة   -الصغيرة 
 . عمان

 ريادة
 

الوطن من   27  اإلثنين(:  مانيةالع  )جريدة 
 . م2019مايو 

الوطن من   27  اإلثنين(:  مانيةالع  )جريدة 
 . م2019مايو 

 
مؤخرا - العدل  وزارة  "أطلقت 

"بوابة صك اإللكترونية" ضمن 
أنظمة  لتطوير  مجهوداتها 

والتوثيق"  العقاري  - التسجيل 
 . دولة قطر

 صك
 

الجمعة   )القطرية(:  الوطن  من   29جريدة 
 . م2019نوفمبر 

من مايو    8جريدة الشرق )القطرية(: األحد  
 . م2016

 

للتنمية  العمانية  الشركة 
 سلطنة عمان.  -السياحية

 عمران
 

اإللكترونية،  أثير)الع مانية(  جريدة  حساب 
 . م2017من يوليو  11الثالثاء 

الجمعة   الوطن)الع مانية(:  من    7جريدة 
 . م2018سبتمبر 

 
للتأهيل   الوطني  البرنامج 

الوظيفي سلطنة   -والتوجيه 
 . عمان

 جاهزين
 

)الكويتية(:    ةجريد من   27  اإلثنيناألنباء 
 . م2017مارس 

األربعاء   )الكويتية(:  األنباء  من   4جريدة 
 . م2018إبريل 
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السامية  التوجيهات  "جاءت 
الجاللة  حضرة صاحب  لموالنا 

سعيد بن  قابوس  -   السلطان 
هللا   بإنشاء   -ورعاهحفظه 

للمرسوم  وفقا  الرفد  صندوق 
( رقم  ( 6/ م2013السلطاني 

القروض   يقدم  صندوق  وهو 
 .التمويلية للباحثين عن العمل

 رفد
 

الشبيبة من   28السبت    ،)الع مانية(جريدة 
 . م2017أكتوبر

العماني  انظر )رفد(  : موقع 
www.alraffd.gov.om 

 

مشروع تابع للقوى العاملة واحد 
المشاريع الهادفة لدعم من أكبر  

وإيجاد  الصغيرة،  المشاريع 
سلطنة   -فرص عمل للعمانيين

 . عمان

 سند
 

علي  أكثر،  متابعة  نريد  "سند"  مقال:  من 
 اإلثنين ،  )الع مانية(البوسعيدي، جريدة الرؤية

 . م2017من يناير  30

إ للتعرفة "نظام  لكتروني 
دبي في  دولة   -المرورية 

 المتحدة. اإلمارات العربية 

 سالك
 

االتحاد من   21السبت،  (اإلماراتية)  جريدة 
 . م2009فبراير 

السعودي  انظر )سالك(  : موقع 
.www.salik.gov.ae 

لكة العربية مبرنامج التوظيف بال
 السعودية.

 جدارة
 

 18  اإلثنين  )السعودية(:24أخبار  حساب  
 . م2017ديسمبر من 

 12  )السعودية(: الخميس24أخبار  حساب  
 م 2016مايو من 

العامة   المؤسسة  أوضحت 
للتأمينات االجتماعية، أن نظام 
عن  التعطل  ضد  التأمين 

العربية مال  -العمل لكة 
 السعودية.

 ساند
 

من   10  (: األحدالسعودية)حساب تواصل  
 . م2019مارس 

من    14  (: األربعاءالسعودية)جريدة الحياة  
 . م2018نوفمبر 

 
التي أحد   التنموية  المشاريع 

أطلقتها قطر الخيرية، لمساعدة 
تعول   أسرة  في    500مئة  فرد 

 دولة قطر.  -العام

السبت   ذخر )القطرية(:  العرب  من   1جريدة 
 . م2013يونيو 

السبت   )القطرية(:  الشرق  من   1جريدة 
 .م2014فبراير 

 

البشرية الموارد  سلطنة   -نظام 
 . عمان

 مورد
 

 . م2019من يوليو    14جريدة ع مان، األحد  

http://www.salik.gov.ae/
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التوفير لبنك   حساب  التابع 
 . سلطنة عمان -ميثاق

 هبتي 
 

من   23جريدة الوطن )الع مانية(، الخميس،  
 . م2019مايو 

 
 - وحدة مؤسسات البيع بالتجزئة 

  .سلطنة عمان
 نجاحي 

 
األربعاء   )الع مانية(،  الوطن  من    22جريدة 

 . م2019مايو 
 - الهيئة العامة لمكافحة الفساد  

  .دولة الكويت
 نزاهة
 

الكويتية،   الجريدة  من   11  اإلثنين جريدة 
 . م2020مايو 

من   6وكالة األنباء الكويتية)كونا(، الخميس  
 .م2020فبراير 

 


