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 )ةJوي]Zا لوصألاو( ةيعارزلا تاWلتمملا مييقت تاداشرإ :لوألا عوضوملا

 Rennganis Kartomo & Alexander Aronsohn - نوسcورأ ردناسكلأو وموتر̀ا س_ناجنJر :ملقب

 ةيلودلا مييقتلا 12ياعم سل{| عzاتلا ةسوململا لوصألا 12ياعم سلجم ءاضعأ

 

 ;:ياعم 56 ة$وي34او ةيعارزلا لوصألا ف$رع!

  ةيBسا4@ا ;:ياعملاو مييقتلا

~
ُ

 ليصا]|ا عرازم لمش~ ��لاو ،ةيعارزلا تاWلتمملا دع

 ،ةيئاملا ةعارزلاو تاباغلاو نابلألا جاتنإ عرازمو را{�ألاو

 ومنلا �� س_ئر لWشz م�اس~ ��لا تاWلتمملا نم

 رفوتت ثيح ،ةيمانلا تاداصتقالل اميس ال ،يداصتقالا

 نأ نكمُي دراوملا هذ� تعمتجا اذإف .ةلماعلا ىوقلاو ���ارألا

 ةو¡قلاو ليخنلا تJز لثم ،ةميق تاذ ةيعيبط اًعلس جتBت

 .بيل]Zاو ةيشاملاو باشخألاو

 لثم ،ةيديلقت 12غ اًعلس اًضيأ "ةJوي]Zا لوصألا" لمش~و

 يدا̈زلا( نابلألا تاجتنم جاتنإ �� ةمدختسملا اي12تكبلا

 ةعانصو تاحاقللا جاتنإل تاسو12فلا ةعارز وأ )ن©{Zاو

 ا°¯أ ®ع ثيد]Zا رصعلا �� اًعيمج فنصت ��لاو ،ةJودألا

 .ةيعارز تاWلتمم

 )ةيعيبطلاو ةيندعملا( علسلا ةيلودلا مييقتلا 12ياعم 2©تع~و

 م¡سألاو دقنلا بناج ®³إ ،ةيساسألا لوصألا تائف ىدحإ

 نم ا�12غو ةنيمثلا نداعملاو تاراقعلاو تادنسلاو

 رطاخمو صئاصخ ا°µم ةئف لWل نكلو .ةليدبلا تارامث´سالا

 .ةفلتخم

 لوصألا سلجم روظنم نم ةيعارزلا ةيكلملا فJرع~ نكمJو

 قايس ��و ةيلودلا مييقتلا 12ياعم سل{| عzاتلا ةسوململا

 :�³اتلا وحنلا ®ع ةلاقملا هذ�

 

"~
ُ

 عيمج ا°¯أب ةيعارزلا تاWلتمملا فرع

 لوصألاب ةطبترملا ايازملاو دئاوفلاو قوق]Zا

 ".�¼ارزلا طاشBلاو ةيعارزلا

 

 

 :�ي ام ةيعارزلا تاWلتمملا لمش~و

 .���ارألا .1

 عقوملا تان_سحتو يcابملا يأ -تان_سحتلا .2

 .)ةمئادلا ھبش وأ ةمئادلا(

 عcاصم لثم ،ضرألا ®ع ةتÁثملا تالآلاو تآشBملا .3

 .ة{Zاعملا

 لثم ،ضرألا ®ع ةتÁثملا 12غ تادعملاو تالآلا .4

 .ةليقثلا تادعملاو تابكرملا

 لثم ،ضرألاب ةطبترملا ةJوي]Zا لوصألا .5

 .تاعورزملا

 لثم ،ضرألاب ةطبترملا 12غ ةJوي]Zا لوصألا .6

 .تاناوي]Zا

 .ةيعارزلا تاجتنملا .7

 .ةئشانلا اياضقلاو مييقتلاب ةلصلا ةقيثو عيضاوملا ®ع زكرت �Éو ،ىرخأل ةÈ2ف نم لمعلا قاروأ ةيلودلا مييقتلا 12ياعم سلجم ردصُي

 12فوتو ،ةيلودلا مييقتلا 12ياعمب ا°Îلص ثيح نم مييقتلا تاعوضوم لوح شاقنلا 1Ìفحت :ا°µم ضارغألا نم اًددع لمعلا قاروأ مدختو

 لالخ نم ةيلودلا مييقتلا 12ياعم قيبطت �� مييقتلا عمتجم معد ا12ًخأو ،12ياعملا �Ïضاو روظنم نم عوضوملا قايس �� تامولعم

 .ةلا]Zا تاساردو تاداشرإلا

 .تامييقتلا ءارجإ دنع ا¡عابتاو 12ياعملا ةءارق �� ميقملا ®ع ةيلوؤسملا عقتو .ا¡لحم لحت وأ ا¡لدبت الو 12ياعملل ةلمكم لمعلا قاروأ 2©تع~
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 ةيÁسا]|ا 12ياعملا )41( �³ودلا ةبسا]|ا رايعم ددحُي

 لوصألا سايق )41( رايعملا طÈ2شÒو .�¼ارزلا طاشBلل

 ةردقملا عيبلا فيلاWت اًصقان ةلداعلا ةميقلاب ةJوي]Zا

 :ةيلاتلا تافJرعتلا رايعملا نمضتJو ،داص]Ôل

 ا°Õنجو ةJوي]Zا لوصألا لJوحت ةرادإ و� �¼ارزلا طاشBلا"

 لصأ يأ ®³إ وأ �¼ارز جتنم ®³إ ا¡لJوحت وأ ا¡عيب لجأ نم

 ".رخآ �Öولويب

 لوصألا نم ھينج مت يذلا جتنملا و� �¼ارزلا جتنملا"

 ."ةJوي]Zا

 ."ةي]Zا تاتابنلاو تاناوي]Zا �É ةJوي]Zا لوصألا"

"Øوحتلا لمشJا لZ[جاتنإلاو راثكإلاو ةيمنتلا تايلمع يوي 

 ةيعونلاو ةيمكلا ةعيبطلا �� تا12غ~ ®³إ يدؤت ��لا رو�دتلاو

 ."يوي]Zا لصألل

 قبطني )41( �³ودلا ةبسا]|ا رايعم نأ ®³إ ةراشإلا ردجتو

 :ي~آلا نم ل` ®ع

 .ةرمثملا تاتابنلا ءانÚتساب ةJوي]Zا لوصألا .أ

 .داص]Zا تقو �� ةيعارزلا تاجتنملا .ب

 .ةJوي]Zا لوصألا هذ°Ü ةقلعتملا ةيموZ[Wا حنملا .ج

 �¼ارزلا طاشBلاب ةقلعتملا ���ارألا ®ع قبطني ال ھنكلو

 تاWلتمملا :)16( �³ودلا ةبسا]|ا رايعم ا°ÕطغØ ��لاو(

 ةقلعتملا ةسوململا 12غ لوصألاو ،)تادعملاو عcاصملاو

 :)38( �³ودلا ةبسا]|ا رايعم ا°ÕطغØ ��لاو( �¼ارزلا طاشBلاب

 تاتابنلاب ةقلعتملا ةيموZ[Wا حنملاو ؛)ةسوململا 12غ لوصألا

 عcاصملاو تاWلتمملا :)16( �³ودلا ةبسا]|ا رايعم( ةرمثملا

 ®ع )41( �³ودلا ةبسا]|ا رايعم قبطني ال امك .)تادعملاو

 رايعم ا°ÕطغØ ��لاو( ا�داصح مت ��لا ةيعارزلا تاجتنملا

 مييقتلا 12ياعم قاطن 2©تعÒو .)نوزß|ا :)2( �³ودلا ةبسا]|ا

 اميف )41( �³ودلا ةبسا]|ا رايعم قاطن نم عسوأ ةيلودلا

 .ةJوي]Zا لوصألاو ةيعارزلا تاWلتمملا مييقتب قلعتي

 OPإ ةجا34ا ىدمو تامييقتلا قاس!ا مدع يدحت

 ةديدج ;:ياعم

 12ياعم سلجمو ةسوململا لوصألا 12ياعم سلجم ضرعتسا

 سل{| ن1عzاتلا )ةيداصتقإلا تآشBملا( لامعألا مييقت

 مييقتب ةقلعتملا لئاسملا )"سل{|ا"( ةيلودلا مييقتلا 12ياعم

 تالاح دوجو ظحولو ةJوي]Zا لوصألاو ةيعارزلا تاWلتمملا

 قاوسألا عيمج �� لوصألا هذ¡ل ةزجنملا تامييقتلا �� براضت

 ام اًبلاغو ،ةياغلل بعص تامييقتلا هذ� ةعجارم لعجي امم

 ةJوي]Zا لوصألا مييقت ةداعإ ®³إ ةجا]Zا ®³إ كلذ يدؤي

 .ةيلخادلا ةعجارملا ةيلمع نم ءزجك

 ةيعارزلا تاWلتمملل ةقس´ملاو ةقوثوملا تامييقتلا 2©تع~

|ا تامييقتلاف .ةJرورض
ُ

 رامث´سالل نانعلا قلطت ةمك]

 مادختسالا عي{â~و مادتسملا داصتقالا معدل بولطملا

 مادتسملا يداصتقالا ومنلا �� ةيعارزلا تاWلتمملل جتنملا

 تابلطتم ةيبلتو لاملا سأر قاوسأ ةقث ®ع ظاف]Zاو

 .)41( �³ودلا ةبسا]|ا رايعم بجومب ةيلاملا رJراقتلا

 ام ديدحتل ةيعارزلا تاWلتمملا مييقت عوضوم سل{|ا لوانت

 مييقتلا 12ياعم �� لصفنم مسق ®³إ ةجاح كان� تن̀ا اذإ

 نأب سل{|ا ظحالو .عوضوملا هذ� ضرعتسØ ةيلودلا

 ةيعارزلا تاWلتمملل ةيداصتقالاو ةيداملا صئاصZßا

 تاراقعلا( ةكÈ2شملا ةJراقعلا صئاصZßا نع فلتخت

 بابسألل ،ةJرض]Zا قطانملا �� )ةJراجتلا وأ ةينكسلا

 :ةيلاتلا

 åæس~ ةيلمعل ةيعارزلا تاWلتمملا عضخت •

 لصألا "ةيمنت" متت ثيح "يوي]Zا لوحتلا"

 رايعم( ةيلاتلا ضارغألا نم يأل يوي]Zا

 :)41.5 �³ودلا ةبسا]|ا

 .عيبلا -

 .�¼ارزلا جاتنإلا -

 .ةيفاضإلا ةJوي]Zا لوصألا جاتنإ -

 ةJرض]Zا تائ_بلا �� ضرألا نوWت نأ بجي •

 ةبÈ2لا 2©تع~و ،ا°Õلع تان_سحتلا ءارجإل ةبسانم
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 ،ةيعارزلا تاWلتمملل جاتنإلا �� س_ئرلا لماعلا

 ةنيعم ةئف وأ ةيمك جاتنإ ®ع ا°çردق �� عون´تو

 .علسلا نم

 �� راقعلل يداصتقالا مادختسالا رمتسØ دق •

 تاونس ىدم ®ع 12يغ~ نود ةJرض]Zا تائ_بلا

 دتمي دق نكلو .ةيدقاع~ تاب_تÈ2ب ھنامض نكمJو

 تاWلتمملا لاح �� ةلJوط ةÈ2فل مادختسالا سفن

 20 دعz دصحت ��لا ليخنلا تJز عرازم( ةيعارزلا

 ،)اًماع 15 نم è2كأ دعz تاباغلاو ،è2كأ وأ اًماع

 ®³إ ةنس نم يداصتقالا مادختسالا فلتخي امك

 ®ع اًدامتعاو ،ةيعارزلا ةرودلا بسح وأ ىرخأ

 .ا¡جاتنإ ضرألل نكمي ��لا علسلا لضفأو ®عأ

 ا¡مادختسا نوWي دق ،ىرخأ ةيحان نمو

 è2كأ ىرخأ تامادختسال سفانم يداصتقالا

ايلام ةيح̈ر
ً

 ةيعانصلا تامادختسالا لثم 

  .ةينكسلاو

 ةيعارزلا ةيكلملاب طبترملا لخدلا قفدت فلتخي •

 ةعيبطلاو ةجتنملا علسلاو ،ةعارزلا عونل اًقفو

 .ةيساسألا علسلا قاوسأل ةJرودلا

 بناو{Ôل نوWت ،ةيعارزلا تاWلتمملا مييقت دنع •

 �Éو ،ةصاخ ةيم�أ تاWلتمملل ةيêيبلاو ةيداملا

 ا°çردقو( ةبÈ2لا عونو خانملا لثم رومأ لمش~

 ةيباعي´سالا ةردقلاو يرلا هايم رفوتو ،)ةيجاتنإلا

 ��لا ةيجراZßا لماوعلا لمش~و .ةيناوي]Zا ةوè2لل

 معدلا قفارم ةيافكو رفوت ىدم ا°çاعارم بجي

 .لقنلاو ة{Zاعملاو نJزختلل ةمزاللا

 مييقت ضارغأ اًضيأ سل{|ا ضرعتساو

 تامييقت نأ ظحالو ةيعارزلا تاWلتمملا

 ضارغألا نم ددعل ة̈ولطم ةيعارزلا تاWلتمملا

 :�ي ام ةلماش

 .ھيلع ذاوحتسالا وأ لصألا �� فرصتلا .1

 .لامعألا ذاوحتساو جامدنا .2

 .نومضملا ضارقإلا .3

 .بئارضلا .4

 .ةيلاملا رJراقتلا .5

 

  مامألل ةوطخ

 ةقلعتملا اياضقلا ةيبلاغ نأب شاقنلا دعz سل{|ا ىأر

 ةبسا]|ا رايعم قيبطت لوح رودت ةJوي]Zا لوصألا مييقتب

 جاتنإلا سايق لاجم �� ةصاخو ،"ةعارزلا" )41( �³ودلا

 مييقت ®³إ رظنلا �ìبBي نكلو .ةميقلا صيصختو �¼ارزلا

 �� ةم¡م لوصأ �íف ،عسوأ روظنمب ةيعارزلا تاWلتمملا

 لاملا سأر رامث´ساو ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا

 نم ةئفلا هذ� م¡ف بجي اذل ،داصتقالل ةماعلا �îاونلاو

 .ةقس´مو ةفافشو ةميكح تامييقتلا نوWت يWل لوصألا

فالتخا فلتخت ةيعارزلا تاWلتمملا نأ سل{|ا ظحالو
ً

 ا

 :ا°µم ،بابسأ ةدعل ىرخألا ةJراقعلا تامييقتلا نع اً]ïاو

 .)ومن( يويح لوحتب ةيعارزلا ةيكلملا رمت •

 يداصتقالا مادختسالا فلتخي نأ نكمي •

 بسح رخآل تقو نم ةيعارزلا تاWلتمملل

 .ةيعارزلا تاجتنملا وأ علسلا عون فالتخا

 ةيعارزلا لوصألا مييقتب ةقلعتملا اياضقلا ضارعتسا دنع

 لامعألا مييقت سلجم ددح ،)ةJوي]Zا لوصألا كلذ �� امب(

 :ةيلاتلا ةيس_ئرلا اياضقلا ةسوململا لوصألاو

 

 ةميقو ،تان_سحتلاو ،ضرألا :ةميقلا صيصخت •

 تاجتنملاو ،ةرمثملا تاتابنلاو ،ةJراجتلا لامعألا

 .ةسوململا 12غ لوصألاو

 بلط دوجو دنع :مادختسا لضفأو ®عأ ديدحت •

 سكعني فيكو ضرألل فثكم مادختسا ®ع
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 صيصختلاو ةأشBملا ةميق �³امجإ �� كلذ

 .ھب طبترملا

 تقو لبق يأ جاتنإلا ءانثأ ةميقلا عÒزوت •

 .ا�داصح

 ،ةيفاضإ تاداشرإ ®³إ ةجاح دجوت ال ھنأ سل{|ا ىأر

 ،ةيلودلا مييقتلا 12ياعم �� ھيلع صوصنم و� ام فالخب

 سل{|ا ددحو .ةJوي]Zا لوصألاو ةيعارزلا تاWلتمملا مييقتل

 ةمزاللا تامولعملا عيمج لمش~ ةيلودلا مييقتلا 12ياعم نأ

 .لوصألا هذ¡ل ةقوثوم تامييقت ءارجإل

تو
ُ

 ،ن1س_ئر ن1مسق ®³إ 2017 ةيلودلا مييقتلا 12ياعم مسق

 ®ع ةماعلا 12ياعملا قبطنتو .لوصألا 12ياعمو ةماعلا 12ياعملا

 ةيعارزلا تاWلتمملا كلذ �� امب ،لوصألا تائف عيمج مييقت

 .ةJوي]Zا لوصألاو

 :ةيلاتلا 12ياعملا ةماعلا 12ياعملا لمش~و

 لمعلا قاطن 101 رايعملا

 .ءاصقتسالاو ثحبلا لامعأو 12ياعملل لاثتمالا 102 رايعملا

 رJراقتلا دادعإ 103 رايعملا

 ةميقلا سسأ 104 رايعملا

 مييقتلا قرطو بيلاسأ 105 رايعملا

 

 ا¡جاتحي ��لا ةمزاللا تامولعملا عيمج ةماعلا 12ياعملا مدقت

 كان�و .رJراقتلا دادعإ ®³إ فيلWتلا مالتسا نم ،ميقملا

 ةميقلا ام� ةيعارزلا تاراقعلا ةميقل نايس_ئر ناساسأ

 ®ع مدختسملا ساسألا دمتعÒو .ةلداعلا ةميقلاو ةيقوسلا

 وأ ا°çزايح وأ لوصألاب فرصتلل ن̀ا اذإ امو مييقتلا ضرغ

 �É ةيقوسلا ةميقلا نوWت ثيح ،ا°Ü نومضملا ضارقإلا

 ةيلاملا رJراقتلا دادعإل ضرغلا نا̀ اذإ امأ ،حي]ñلا ساسألا

 رJراقتلل �³ودلا رايعملا ا�ددح امك( ةلداعلا ةميقلا نوWتف

 .ةميقلل حي]ñلا ساسألا �É ))13( ةيلاملا

ملا قتاع ®ع عقي ،ةميقلا سسأ 104 رايعملا بجوم̈و
ُ

 مِّيق

 ةميقلل ةبسانملا )سسألا وأ( ساسألا رايتخا" ةيلوؤسم

 ن1مضت مت ءاوس ،ساسألا اذ°Ü ةطبترملا تابلطتملا عابتاو

 مييقتلا 12ياعم سسأل( رايعملا اذ� نم ءزجك تابلطتملا كلت

 �ي اميفو ".)ىرخألا ةميقلا سسأل( ال وأ )ةميقلل ةيلودلا

 �� ةرو`ذم �É امك ةلداعلا ةميقلاو ةيقوسلا ةميقلا فJرع~

 :104 رايعملا

 ھساسأ ®ع �ìبBي يذلا ردقملا غلبملا �É ةيقوسلا ةميقلا"

 È2شم ن1ب مييقتلا خJرات �� تاماÈÌلالا وأ لوصألا ةلدابم

 دعz دياحم ساسأ ®ع ةلماعم راطإ �� بغار عõا̈و بغار

 فارطألا نم فرط ُّل` فرصتي ثيح بسانم قJوس~

 ".رابجإ وأ رسق نود ةمكحو ةفرعمب

"Øا°¯أ ®ع ةلداعلا ةميقلا )13( �³ودلا ةبسا]|ا رايعم فرع 

 مت_س ىذلا وا لصا عيبل ھيلع لوص]Zا مت_س ىذلا رعسلا

 قوسلا �� ن1كراشملا ن1ب ةمظنم ةلماعم �� ماÈÌلا لقنل ھعفد

 ".سايقلا خJرات ��

 لضفأو ®عأ" ةيضرفل اًقفو ةيقوسلا ةميقلا لمع~و

 رايعملا نم 140 ةرقفلا �� ا¡فJرع~ مت يذلاو ،"مادختسا

 :�³اتلا وحنلا ®ع 104

 ققحي يذلا مادختسالا و� لضفألاو ®عألا مادختسالا"

ةميق ®عأ
ً

 نم مغرلا ®عو .كراشملا رظن ة¡جو نم لصألل 

 ديدعلا ّنأل ؛ةيلاملا 12غ لوصألا ®ع ًةداع قبطُي مو¡فملا ّنأ

ةليدب ٌتامادختسا ا¡ل س_ل ةيلاملا لوصألا نم
ٌ

 نكمي نكلو ،

فورظ كان� نوWت نأ
ٌ

 لضفأو ®عأ �� رظنلا ا°Õف مزلي 

 ".ةيلاملا لوصألل مادختسا

 ®³إ ميقملا جاتحي ،مادختسا لضفأو ®عأ ليلحت دنعف

 :رJرقتلا �� ھنع حاصفإلاو �ي ام ليلحت

 لضفأ سكعØ �³ا]Zا مادختسالا ن̀ا اذإ ام .أ

 مادختسا ®³إ ه12يغ~ بجي وأ مادختسا ®عأو

 .�úكسلا وأ �¼انصلا مادختسالا لثم رخأ

 �¼ارزلا مادختسالا رارمتسا نكمي ن̀ا اذإ ام .ب

 è2كأ رخآ �¼ارز عون ®³إ ھلJوحت بجي وأ �³ا]Zا

 .ةيح̈ر

 

 ثيحب عوضوملا اذ� 2017 ةيلودلا مييقتلا 12ياعم تلوانتو

 مادختسا لضفأو ®عأ ديدحت نمضتي" نأ ®ع صنت

 :�ي ام رابتعالا �� ذخألا لصألل
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 عم ،مادختسالا اذ¡ل ةيداملا ةيناWمإلا نم دكأتلا )أ

 قوسلا �� نو̀راشملا ه2©تعØ ام ®³إ رظنلا ةرورض

نأ
ّ

 .لوقعملا راطإلا �� ھ

 نوWي ̀ي ا�ؤافي´سا �ìبBي ��لا تابلطتملا را¡ظإ )ب

 ،ةينوناقلا ةيحانلا نم اًزئاج لصألا مادختسا

 ةينوناق دويق ّيأ �� رابتعالا ن1عz رظنلا ةرورضو

 قطانملا ميسقت :لثم ،لصألا مادختسا ®ع

 .)���ارألا تامادختسا(

 ىود{Zا قيقحتل مزاللا طرشلا ءافي´سا )ج

 �� ذخأن نأ بلطتي اذ�و ،ةيلاملاو ةيداصتقالا

 نكمملا ليدبلا مادختسالا نا̀ اذإ اميف نابس]Zا

ايدام
ً

اينوناق زئا{Zاو 
ً

ادئاع ققحيس 
ً

 اًيف̀ا 

 مادختسالا دئاع زواجتي قوسلا �� ّيداع كراشمل

 نم لوحتلا فيلاWت رابتعالا �� ذخألا دعz �³ا]Zا

 ".مادختسالا كلذ ®³إ �³ا]Zا مادختسالا

 

 

الثم
ً

 ضارغأل زرك ناتسÁل ةيقوسلا ةميقلا مييقت دنع 

ملا ®ع بجي ،نومضملا ضارقإلا
ُ

 مادختسا ®عأ ةاعارم مِّيق

 ضارغأل ھمادختسا نكمي زركلا ناتسz ن̀ا اذإ امو لضفأو

 ®ع بجي ،رارقلا ذاختا دنعو .�úكسلا رJوطتلا لثم ،ىرخأ

ملا
ُ

 ھب حومسمو ،اًيدام نكمم رJوطتلا اذ� نأ نم دكأتلا مِّيق

 .اًيلام يدجُمو اًينوناق

 ®³إ ميقملا جاتحيس ،ةميقلل حي]ñلا ساسألا رايتخا درجمب

 :�Éو ،مييقتلا قرطو بيلاسأ 105 رايعم ®³إ عوجرلا

 قوسلا بولسأ )أ

 لخدلا بولسأ )ب

  ةفلWتلا بولسأ )ج

 

 رايعملا صني حي]ü لWشz مييقتلا ةقJرط ديدحت لجأ نمو

 داجيإ ®³إ فد°ý مييقتلا ةقJرطو بولسأ رايتخا" نأب 105

 دجوت الف ،ةنيعم فورظ لظ �� لصألل بسcألا ةقJرطلا

ةقJرط
ٌ

ةبسانم ٌةدحاو 
ٌ

 �ìبJBو .ةنكمملا مييقتلا تالاح ةفاWل 

 :لقالا ®ع �ي اميف رايتخالا ةيلمع رظنت نأ

 ا�ددحت ��لا ةبسانملا ةميقلا ةيضرفو ساسأ )أ

 .مييقتلا ةم¡م ضرغو طورش

 مييقتلا ةقJرطو بولسأل فعضلاو ةوقلا طاقن )ب

 .ةلمت]|ا

 لصألا ةعيبط ®³إ رظنلاب ةقJرط ّل` ةمءالم ىدم )ج

 �� نو̀راشملا ا¡مدختسØ ��لا قرطلاو بيلاسألاو

 .ةينعملا قوسلا

 قيبطتل ةمزاللا ةقوثوملا تامولعملا رفاوت )د

 ".ةقJرطلا

 

�� zا ضعZ[كأ مادختسا نكمي ،تالاè2 رط نمJةدحاو ةق 

 ةموصß|ا ةيدقنلا تاقفدتلا لثم ةقJرط بلطتت نأ لثم

)"DCF"( تلا ي#ولسأ نم رصانع مدختس~ تالخدمWةفل 

 وأ راجيإلا فيلاWت لثم �åكلا ريدقتلا ضارغأل قوسلاو

 مادختسا ميقملا ®ع 105 رايعملا ضرفي ال نكلو .ديدجتلا

 :ةقJرط نم è2كأ

ی ال " ملا نم بلطُ
ُ

 مييقتل ةق'رط نم è2کأ مادختسا مّیق

ةصاخ ،لصألا
ً

ملا نوWي امدنع 
ُ

 ةيقادصمو ةقد �� اًقثاو مّيق

 .مييقتلا ةم¡م فورظو قئاقح رابتعا دنع ةدحاو ةقJرط

ملا رظني نأ �ìبBي كلذ عمو
ُ

 ةقJرط وأ بولسأ نم è2كأ �� مّيق

 اميس ال ،ةميقلل رشؤم ®³إ لصوتلل ا¡مادختساو مييقت

 ةقJرطل ةيف̀ا 12غ تالخدملا وأ تامولعملا نوWت امدنع

 مادختسا متي امدنعو .ةقوثوم ةجي´ن ®³إ لصت نأ ةدحاو

 ،دحاو بولسأ نمض ةددعتم قرط �æح وأ بولسأ نم è2كأ

 قرطلا وأ بيلاسألا كلت نم ةميقلا جاتBتسا نوWي نأ �ìبBي

الوقعم ةددعتملا
ً

ملا )ïوي نأ بجJو ،
ُ

 ةيلمع رJرقتلا �� مّيق

 نود ةدحاو ةميق ®³إ ةفلتß|ا ةميقلا تارشؤم ةJوس~

 ".ا¡طسوتم باسح
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�� zا ضعZ[مادختسا نكمُي تالا c)* سفن نم ةددعتم 

 جذامن ةدع مادختساب ليخن ةعرزم مييقت لثم ،ةقJرطلا

 :�ي امك ةموصß|ا ةيدقنلا تاقفدتلا ةقJرط نم ةفلتخم

 حمسØ يذلا يدقنلا قفدتلا ®³إ دن´سØ جذومن .1

 نأ ليخنلا دئاعل حامسلاو ليخنلا ةعارز ةداعإب

 ةيدقنلا تاقفدتلا �� حي]ü لWشz سكعني

 .ةيئا°µلا ةميقلا ®³إ ةفاضإ ةيلبقتسملا

 ةيلا]Zا ةعارزلا ®ع طقف دمتعØ جذومن .2

 .ةيئا°¯ ةميقك "ضرألا ةميق دادÈ2سا"و

Øي� دمتعWلصألا وأ ةيعارزلا ةيكلملا ®ع جذومنلا ل 

 ®³إ ةفاضإ .ميقملل �+ملا مك]Zاو مييقتلا لحم يوي]Zا

ملا ®ع بجي ،ةماعلا 12ياعملل لاثتمالا
ُ

 12ياعم عابتا مِّيق

 .ةيلودلا مييقتلا 12ياعم عم اًقفاوتم نوWي �æح لوصألا

 ا¡فرع~ ��لاو ،12ياعملا نع جورZßا تالاح كلذ نم úæث´سÒو

 نع جورZßا" �³اتلا وحنلا ®ع ةيلودلا مييقتلا 12ياعم

 وأ ّيcوناق بلطتمل لاثتمالا ا°Õف بجي ��لا ةلا]Zا �É 12ياعملا

 �� ةرو`ذملا تابلطتملا ضعz نع فلتخي å�ّيظنت وأ ÒÏ�ّرش~

 ®ع بجي ثيح اًمزلُم 12ياعملا نع جورZßا نوJWو .12ياعملا

ملا
ُ

 ةيميظنتلاو ةيعÒرش´لاو ةينوناقلا تابلطتملا عابتا مّيق

 نوWي يWل يõاضقلا ھصاصتخاو مييقتلا ضرغ بسانت ��لا

الثتمم
ً

 ّنأ ركذي نأ ةلا]Zا هذ� �� مّيقُملل نكمJو .12ياعملل 

 ".ةّيلوّدلا مييقتلا 12ياعمل لثتمي مييقتلا

 نم ةنيعم ةئفب ةصاخ هاندأ ة]ïوملا لوصألا 12ياعم

 نكمي يذلاو ،اًيعارز اًراقع ميقي م�دحأ ن̀ا اذإف ،لوصألا

 ةجاح كان¡ف ،تادعمو تالالآو ةJراقع ة]Ôصم لمشØ نأ

ةفاضإ ،105 ®³إ 101 نم ةماعلا 12ياعملا ةفاWل لاثتمالا ®³إ
ً

 

 تادعملاو تالآلا 300 رايعم يأ( ةلصلا تاذ لوصألا 12ياعمل

ق اذإ ،كلذ ®ع ةوالعو .)ةJراقعلا )Zاصملا 400 رايعمو
ُ

 تمي

 لوصألا ضعz تنمضتو يراجت لمعك ةيعارزلا تاWلتمملا

 ،ةJركفلا ةيكلملا وأ ةJراجتلا ةمالعلا لثم ةسوململا 12غ

ملا جاتحيف
ُ

 لامعألا تآشBمل 200 رايعملا ®³إ لاثتمالا ®³إ مّيق

 .ةسوململا 12غ لوصألل 210 رايعملاو ا°Õف صص]Zاو

 

 

 لوصألا 12ياعم

 ا°Õف صص]Zاو لامعألا تآشBم 200 رايعملا

 ةسوململا 12غ لوصألا 210 رايعملا

 تادعملاو تالآلا 300 رايعملا

 ةJراقعلا )Zاصملاو قوق]Zا 400 رايعملا

 ةJرJوطتلا تاراقعلا 410 رايعملا

 ةيلاملا تاودألا 500 رايعملا

 

 

 

 ةمتا3Uا

 عيمج 2017 ةيلودلا مييقتلا 12ياعم لمش~ ،ماتZßا ��

 لوصألاو ةيعارزلا تاWلتمملا مييقتل ة̈ولطملا رصانعلا

 ةف̀ا رابتعا نامضل رذ]Zا �,وت بجي نكلو .ةJوي]Zا

 ®ع كلذ دمتعÒو ،12ياعملا �� لوصألاب ةقلعتملا ءازجألا

 .دمتعملا ةميقلا ساسأ ®عو لوصألا ةعيبط

 ةيلودلا مييقتلا 12ياعم صوصخب ةلئسأ يأ كيدل تن̀ا اذإ

 لاصتالا ®12Öف ،ةJوي]Zا وأ ةيعارزلا لوصألا مييقتو

 ،لصاوتلا جذومن لالخ نم ةيلودلا مييقتلا 12ياعم سلجمب

 .بJولا ®ع سل{|ا عقوم ®ع ھيلع روثعلا نكمي يذلاو

 يcوÈ2كلالا دي2©لا لالخ نم ن1فلؤملا عم لصاوتلا كنكمي امك

 IVSC: contact@ivsc.org :�³اتلا

 


