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ةحصلًاديدهت،2019ماعةياهنيفةDينيصلاناهووةنيدميفرهظيذلا،)19-ديفوك(دجتسملاانوروكسوريفراشتنال$كشي
ىلعهتردقعم،ةديدشلاىودعلاةيصاخب19-ديفوكسوريفمسDتيو.مهتشيعملبسومهتايحلوملاعلاءاحنأيفدارفألا
عيمجيفةماعلاةحصلامُظنوتاموكحلاىلعًاغلابًاطغض،سوريفلاعضودقفاذل.ةDداحةيسفنتٍتافعاضميفب\بستلا
.ملاعلاءاحنأ

ذخDتتكلذءوضىلعو،يلودٍقلقلًةريثمةئراطةماعةيحصةلاحل$ثميعضولانأWHOةيملاعلاةحصلاةمظنمتنلعأدقو
هذهءاDرجًاريبكًار\ثأتنييالملاةايحترثأتدقف.سوريفلاراشتنانم$دحللةيئانثتساريبادتملاعلاءاحنأعيمجيفتاموكحلا
ً.ارمتسمًايدحتاهتهجاومةيلمعل$كشُتو،ةيملاعلاةحئاجلا

ارظن.يملاعلاداصتقالاىلعاهريثأتىدمىلعةماتلاةطاحإلللصنملنكلو،رشبلاةايحىلعةحئاجلاهذهلاريبكاريثأتاندهش
رادصإهيلعوسوريفلااذهةهجاوملتايدحتنمضهسفنلامعألاعاطقدجي،همويىلإتايدحتنمسوريفلااذههصنامل
.لامعألاةيرارمتسانامضوملقأتللرضاحلاتابلطتمونهارلاعضولاعمبسانتتةيليغشتوةيجيتارتساتارييغت

ةيهيجوتلائدابملانمفدهلا

ينطولاقودنصلاعضو،ةمزألاهذهلالخعمتجملامعدلةهDجومةDيسسؤمةباجتسازيفحتوقيسنتليعسلالظيف
FundCSRتارامالاةلوديفتاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملل UAEيهيجوتئدابمميدقتضرغببيتكلااذهDتاسسؤمللة
ديرفٍجهنحارتقاوتايوتسملاعيمجىلعةمادتسملاوةلوؤسملاتاسرامملالضفأىلعءوضلاطيلستعم،ةرتفلاهذهلالخ
.ةيئانثتسالافورظلاهذهرابتعالاباذخآتاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملاةطشنأل

 ةباجتسا زيفحتو قيسنتل هنمً ايعس"
 عمتجملا معدل ةه7جوم ة7يسسؤم

 قودنصلا عضو دقف ،ةمزألا هذه لالخ
 ةيعمتجملا ةيلوؤسملل ينطولا
CSR  تارامالا ةلود يف تاكرشلل

UAE Fundضرغب بيتكلا اذه 
 تاسسؤملل ة7يهيجوت ئدابم ميدقت
"ةرتفلا هذه لالخ
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لمعلا راطإ

ةكراشملا -
راكتبالا -
ةنأمطلاو معدلا -

لمعلا راطإ

يهةيسيئرتالاجمةثالثةاعارمىلعبيتكلااذهدنتسي
.ةحئاجلابًارBثأترثكألا

ئدابملثمتةيعرفٍتائفىلإتالاجملاهذهتمHسُق
عمتايدحتلابةئيلملاةرتفلاهذهزواجتلةحرتقمةيهيجوت
.هتاذتقولايفةحلصملاباحصأىدلةقثلاوةنورملاءانب
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رييغتلا -
نواعتلا -
ف9يكتلا -

يباجيإلاو يحصلا نيتورلا-
نالوؤسملا جاتنإلاو كالهتسالا-

يئيبلا يعولا-



ٍقرطثادحتسابجوتستٍتايدحتمامألامعألاعمتجمدجتسملاانوروكسوريافيشفتعضودقل
.اهتسالسولامعألاةيرارمتسانامضلكلذوةيملاعلاةحئاجلاهذهةهجاومضرغبةركتبمتاباجتساو

فادهألًايقيقحًارابتخاتامزألاتاقوأيفاهيدلنيلماعلاعمتاسسؤملااهبلماعتتيتلابيلاسألال[ثمتو
ببسبلمعلاىلإاهيفظوممودقرذعتنيحيفتاسسؤملاةرادإةباجتساةيفيكو،ةيراجتلااهلامعأتاياغو
ىلعقئاعلكشيدقسرادملاقالغإوأبولطملايحصلارجحلاوأبتاكملاىلعضورفملاقالغإلا
.لامعألاةيرارمتسا

ماظنعمىشامتتالدقةيلاحلااهلمعتاسايسنأبكردتتاسسؤملانمديدعلالعجيشفتلااذه
تاسسؤملاع[جشناذل.نيفظوملاىلعًابلسرثؤتدقلب،اههجاونيتلاةمزألاعمقفاوتتالونرملالمعلا
هذهصخياميفبواجتلاعم،نيفظوملانوؤشتاسايسريوطتوةعجارمىلعةيملاعلاةحئاجلاةرتفلالخ
.لامعألاملاعيفلصاحلابارطضالاىلعبلغتللةمزاللاةنورملابرومألا

نمةيلاتلاةثالثلاتايوتسملا؟ةلماعلاةوقلاىدلةيلاعلاةءافكلاوزيكرتلارارمتسانامضاننكميفيكًاذإ
امبرمتسملااهلعافتوةلماعلاةوقلاةكراشمنمضتةلماعلاةوقلابةصاخلاةيهيجوتلائدابملادونب
.حاجنبةرتفلاهذهزواجتىلعًايسفنوًايلامًةرداقاهلعجي

 ةيهيجوت ئدابم
ةلماعلاىوقلل

 ةكراشملا
 راكتبالا
ةنأمطلاو معدلا
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 نم ٍديدج ٍليجزاربإ ىلإ كلذ يدؤيسو ،ةديدجلا راكفألا نم ةعساو ٍةعومجم باطقتسايف نيفظوملا كارشإ مهاسيس
.ةيمامألا فوفصلا ىلإ ةداقلا

ةداقلا ىلع بجي ،نكلو نكمم تقو عرسأ يف ةيسيئر تارارق ذاختال ةريغص لمع قرفىلعزيكرتلا لهسألا نم نوكي دق
 مهتالخدمباطقتسا فدهب عساو ٍقاطن ىلع نيفظوملا عم ذيفنتلا ططخ ةكراشم يف ةيلبقتسملا ىؤرلاو فادهألا يوذ
.اهي$نبت ىلإً انايحأ ةسسؤملا رطضُت يتلا ةبعصلا لئادبلا لمشي امب- ةسسؤملا اههجاوت يتلا تايدحتلا يف مهكارشإو

 ،ةيليغشتلاتايلمعلا ريس حيضوتو ،اهعابتا بجاولا تاءارجإلاو ةطشنألاب مهمالعإب رارقلا عنص ةيلمع يف نيفظوملا كارشإ
.ىرخألا ةيميظنتلا لئاسملا نم كلذ ريغو ،قايسلا اذه يفتذخRتا يتلا تارارقلاو

 ال دق ةداتعملا ةيمويلا ماهملا ضعب نأ ثيح ،لامعألا زيزعتدمألا ةليوط ةديدج قرط وأ ططخ ريوطت يف نيفظوملاكارشإ
.ةيلبقتسملا ططخلا عضول َتقولا نيفظوملا ىدل ةجيتنلاب رفوتيف يلاحلا تقولا يف ةيرورض نوكت

 مهتاجايتحا يبلت ةحضاو ٍتاهيجوت ءاطعإو ،دعب نع لمعلا بولسأب طبترتو نوفظوملا اههجاوي يتلا تايدحتلا مهف
.لامعألا تابلطتم عم هتاذ تقولا يفةيشامتمو

 يف نيفظوملل ةينهملا تايلوؤسملا ةنزاومو ،مهماهم ءادأ نم اونكمتيل مهمزلي ام ريفوتو نيفظوملا ىلإ عامتسالا
.ةجرحلا ةرتفلا هذه

ةلوؤسملا تاسرامملاعمتجملاةلماعلا ةوقلاراطإلا ةمتاخلاةمدقملا

ماعٍساسحإءانبلةصرفلاةيلاحلاةمزألاتحاتأدقل
هذهلثميف،بجيو.ةسسؤملايففدهلاةدحوب
ةركتبملولحعضولًاصرفنيفظوملاحنم،ٍتاقوألا
مهتاردقريوطتعم،ةحورطملاتايدحتلاعملماعتلل
.ةيصخشلاةيدايقلا
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 ةيهيجوت ئدابم
ةلماعلا ةوقلا

 ةكراشملا
 راكتبالا
ةنأمطلاو معدلا

.2



ةلوؤسملا تاسرامملاعمتجملاةلماعلا ةوقلاراطإلا ةمتاخلاةمدقملا

 وأً ا�ينآ تامولعملا ر�فوت يتلا ةمظنألاو ةينورتكلإلا تاصنملا لثم تامزألا ةرادإب ةصاخ ٍتاينقتل يجيتارتسالا ليعفتلا
 اميف م�دقتم ٍعقوميف ءاقبلل ٍةقيرط لضفأ كلذ نوك ،ةيروف ٍتاهيبنت رادصإل يعامتجالا لصاوتلا تاونق ثيدحت ىلإ ءوجللا
.يلبقتسملا روطتلاو ةنورملا يَبناجب قلعتي

 نم ةدافتساللً ايتاوم ،مدقتم ٍعقوم يف ءاقبلل ةيجولونكتلا ةردقلا اهيدل ر�فوتت يتلا تاكرشلل ةبسنلاب ،يلاحلا تقولا Rدعي
.ةمزألا ءاهتنادعب وأ لالخ ةديدج صرف باستكاو ومنلا قيقحت فدهب ريوطتلاوثحبلا ةطشنأ

ةعيرسلا ةباجتسالل عيمجلل ةصرفلا ةحاتإل تامزألا ةرادإ ططخل قوثوملاو يروفلا لوصولا نم ةحلصملا باحصأ نيكمت
.فقوملا ىلع ةرطيسلل

،تامزألاةرتف لالخ اهقيسنتو اهمامتإو لمعلا زاجنإ تامزلتسم عيمج ىلإ لوصولا نم نيفظوملا ن�كمُت ٍةمظنأ قيبطت
،ةفلتخملا عقاوملا ربع نيفظوملا نيب لصاوتلا ةيرارمتسالو ةسسؤملايف ةيوق ٍلمع قرط وا بيلاسأ ىلع ةظفاحملل
.ةسلس لRوحتو ٍلاقتنا تايلمعقيقحتلو

 ةردق عيسوتو عيرست ىلع دعاست اهنوك تامزألا ةرادإ يف ةيمهألا ةغلاب ًةادأ حبصتل ةريبك ٍةروصب ايجولونكتلا تروطت
19-ديفوك يشفت تبثأ دقو .ةلاDعف ٍةقيرطبو بسانملا تقولا يف ةيويحلا دراوملاو ةمظنألا ىلإ لوصولا ىلع تاسسؤملا
 ةمادتسا نمضت ةقوثومو ةعيرس ٍتاDينقت ريفوت يف ةريبكلا وأةطسوتملا وأ ةريغصلا تاسسؤملا رامثتسا ةرورض ىدم
.ةلثامم ٍةمزأ يأ لالخ تايلمعلا

 ةيهيجوت ئدابم
ةلماعلا ةوقلا

 ةكراشملا
راكتبالا
ةنأمطلاو معدلا
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ةلوؤسملا تاسرامملاعمتجملاةلماعلا ةوقلاراطإلا ةمتاخلاةمدقملا

ةمزاللا ةمظنألا ديدحتو ،دُعب نع ةيفيظولا مهماهم ءادأل ةمزاللا لمعلا تاوطخ مهف ربعنيف�ظوملا عم لصاوتلا زيزعت
.حاجنب مه�ماهم زاجنإل

.نامأب لمعللنيفظوملا هجاتحي ام مييقتو ةيلاحلا ةينمألا ةيتحتلا ةينبلا ةعجارم

 ةلثمأ لكشت تادنتسملا ةكراشمو ينهملا نواعتلا جماربو تاقيبطتلاو ةينورتكلإلا لئاسرلاو ةيئرملا تاعامتجالا
..دعب نع لمعلا ر�سيت يتلا تاينقتلا نع ةليلق

 عقوملاىلع ةيتاذلا ةمدخلل ىوتحملاو تاودألا دادعإ ربع ةيمقرلا تاعيبملاو ءالمعلل ةيتاذلا ةمدخلا تايناكمإ عيسوت
 تابلطلا وأ ءالمعلاةلئسأ عم لماعتلل ةيكذلا فتاوهلا تاقيبطت وأ ةيلآلا ةشدردلا جمارب وأ ينورتكلإلا ديربلا وأينورتكلإلا
.تاءاغلإلا وأ

.يلاحلا بلطلا عم ىشامتتل تاردقلاو تاجتنملا فييكتل ةحاتملا صرفلا مانتغا

 عيمج يفتاسسؤملا ىلع ضرف يذلا رمألا ،19-ديفوك يشفت ةرتف لالخ مهلزانم نم لمعلل صاخشألا نييالم Dرُطضا
 .لامعألا ةسالسو ةيرارمتسا ىلع ظافحلا نم ةمظنألا نيكمت ضرغب ةءافكلا ةيلاعو ةعيرس ٍتاءارجإ ذاختا ملاعلا ءاحنأ
 ةيمارلا تاسرامملا لضفأ ضعب ىلع ءوضلا انطلس دقف ،ةيلاحلا ةمزألا لالخ تريثأ يتلا ةرركتملاتايدحتلا ىلإً ادانتسا
.تايدحتلا هذه ىلع بلغتلا ىلإ
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 ةيهيجوت ئدابم
ةلماعلا ةوقلا

 ةكراشملا
راكتبالا
ةنأمطلاو معدلا
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ةلوؤسملا تاسرامملاعمتجملاةلماعلا ةوقلاراطإلا ةمتاخلاةمدقملا

 نمً الدب دئاسلا لكشلا وه دعُب نع لمعلا حبصأ
 امك ،بتكملا ىلإً اDيصخش روضحلاكيديلقتلالمعلا
هذه لالخ هيلع فراعتملا ديدجلا رايعملا وهحبصأ
.ةمزألا

 هنوك نع ادع ،تاعمتجملاو نيفظوملا ةمالسو ةحصل ةيولوألا ءاطعإ فدهب اذه ليدبلا لمعلا بولسأ دمُتعا دقو
 ام ةلحرم يف ىتح ةلثامم ٍتاسايس دامتعا ىلإ يدؤي نأ نكمي امب ةيراجتلا لامعألا روظنم نم ايازم ةدعً اضيأ م$دقي
.ةحئاجلا دعب

.ةيليغشتلا فيلاكتلا ضافخنا

.ةنورم رثكأ لمع لودج

.تقولا ةرادإ تاراهم نيسحت

 حاتملا ريبكلا ددعللً ارظن يتاذلا ريوطتلا صرف ةدايز
.تنرتنإلا ربع ةيبيردتلا تارودلا نم

تاصصخمو لمعلا تالحرب قلعتي اميف ريفوتلا
.كلذ ريغو ،ةيبتكملا مزاوللاو لقنلاو تابجولا

 ةايحلا طمن نRسحتو ةايحلاو لمعلا نيب نزاوتلا ةدايز
 عم تقولا نم ديزملا ءاضقو لقأ ةدايق رطاخم(
.)ةلئاعلا

قيقحت عم نيفظوملل ةيونعملا حورلا نRسحت
.ةايحلاو لمعلا نيب نزاوتلا نم لضفأ ةجرد

.لمعلا نع بRيغتلا تالدعم ضافخنا

 لكل نوبركلا ديسكأ يناث تاثاعبنا مجح ضافخنا
.فظوم

 ىلع قافنإلا ضيفخت ةجيتن راخدإلا ةبسن ةدايز
.ىرخألا دراوملا وأ ماعلا لقنلا لئاسو وألورتبلا

 ةيهيجوت ئدابم
ةلماعلا ةوقلا

 ةكراشملا
راكتبالا
ةنأمطلاو معدلا

.2

نيفظوملاب ةصاخ عفانملامعألابةصاخ عفانم



ةلوؤسملا تاسرامملاعمتجملاةلماعلا ةوقلاراطإلا ةمتاخلاةمدقملا

يف ةيمهألا ةغلاب ًةوطخ "يعامتجالا دعابتلا" ةسرامم ّدعُت
ٍ راثآ عم قفارتت اهنأ الإ ،سوريفلا راشتنا نم دحلا يعاسم
 ،هيلع ءانبو .ضعبلل ةيفطاعلا ةلاحلا ىلع ةدوصقم ريغ ةيبلس
 ةحصلا معد ةدئارلا لامعألا تاسسؤم ىلعً امازل حبصي
 اهيفظوم عيمج نأ نامضوةلماعلا اهتوقل ةيندبلاو ةيلقعلا
ُ .ةسالسب مهتابجاو ءادأ نم مهن�كمت فورظ يف نولمعي

 ةيبرعلا تارامإلا ناكس عيمجل يسفنلا معدلل ةينطو ًةلمحNPHWةايحلا ةدوجو ةداعسلل ينطولا جمانربلا قلطأ
 ةردابملا يف كراشيو .19-ديفوكةحئاج راشتنا نع مجانلا يسفنلا رثألا ىلع بلغتلا ىلع مهتدعاسم ىلإ فدهي ةدحتملا
.ةيتايحلا تاراهملاو يعامتجالاو يسفنلا معدلاو سفنلا ملع تالاجم يفً اريبخ50 نم رثكأ

 نواعتلا ةفاقثءاسرإو ةيباحسلا ة�ينورتكلإلا تاصنملا يف رامثتسالا ربع دعب نع لمعلا جهن ىلإ سلسلا لاقتنالا نامض
.ةينآ ةروصب لمعت تاقيبطتو جمارب مادختساب

 يف لاقتنالا اذه ءانثأ يف مهتدعاسمل نيفظوملل اهلاسرإو تاسرامملا لضفأو حئاصنلاو ةعئاشلا ةلئسألا ىلع تاباجإ دادعإ
 نإ.هعقوم ديدحت لهسيةسسؤملاب صاخ يلخادينورتكلإ عقوم ىلع ةمهملا تامولعملا عيمج ريفوت عم ،لمعلا جهن
 ءاهتنا درجمباهتيرارمتساو اهتوق ديدحت يف ةيمهألا غلابً ابناج ل�كشيس ءالمعلاو نيفظوملا عمةسسؤملا لصاوت بولسأ
.يلاحلا عضولا

.ةيجاتنإلا نم ٍلاع ىوتسم رارمتسا نامض لجأ نم نيفظوملا ءادأ ةعباتم نم ةسسؤملا ةرادإ ن�كمُت تانايب ةحول دادعإ

 نم كلذو ،تامولعملا ايجولونكت نوؤش يف نيصصختملا لثم نيفظوملا تاجايتحا ةيبلتل زهاج لمع قيرف صيصخت
 قلعتت لكاشم روهظ ةلاح يف نيفظوملا ةنأمطل يبط ٍقيرف وأ ،دُعب نع لمعلا جهن ىلإ سلسلا لاقتنالا نامض لجأ
.ةحصلاب
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ةلوؤسملا تاسرامملاعمتجملاةلماعلا ةوقلاراطإلا ةمتاخلاةمدقملا

مهلمعةئيبيفمهُمعدورارقلاعنصيفنيفظوملاُكارشإ
مهتيمهأىدمنأشبمهتنأمطنودًايدجمنوكينلةديدجلا
نمًايلاحدارفألامظعميناعيو.مهلاهريدقتوةسسؤملل
هيلعو.ةيلاملاوأةيحصلاةيحانلانمءاوس،قلقلابروعشلا
زيزعتو،مهيدلهذهرتوتلاوقلقلارعاشمءاوتحامهملانمف
ةيصخشلارومألابقلعتياميفةمظتنمٍةروصبةنينأمطلا
.ةينهملاو

دارفألا وأ/و نيفظوملل يحصلا نيمأتلا ةيطغت عيسوت
نكمأ نإ

 ربع ةيبيردتلا تارودلا يف ليجستلا ىلع نيفظوملا عيجشت
..تاراهملا ززعت يتلا ةطشنألا نم اهريغو تنرتنإلا

 لمعلا فورظ لRبقت يف ةنورملا نم ربكأٍ ردق دامتعا
يأ( نكمأ ام نيفظوملل ةيرسألا تاجايتحالا/ةفلتخملا

)لمعلا تاعاس

 ىلإ لامعألل يلاملا عضولا نع ماظتناب نيفظوملا غالبإ
ً اقفوكلذو بسانملا تقولا يف تارارقلاب مهغالبإ بناج
2020 ماعل279 مقر يرازولا رارقلل

 تاوطخلاو ططخلاو تاسايسلا نع حوضوب نيفظوملا غالبإ
19-ديفوك ءابوب ةباصإلا صحف ةجيتن تءاج لاح يف ،ةيلاتلا
.ةيموكحلا تارارقلا عم اهرودب قفاوتت فيكو ،ةيباجيإ

.مهتالئاعو كيفظوم ةحص ىلع ماظتناب نانئمطالا

.لمعلا قيرف ءانب ىلإ فدهت ةركتبم ةطشنأ لاخدإ

 ريبعتلا اهربع نيفظوملل نكمي ةيضارتفا ةحاسم ءاشنإ
.يلاحلايسفنلامهعضو نع

 يشفتب قلعتملا عضولا نع ةث�دحم تامولعم ميدقت
19-ديفوك

.ماظتناب مهيلإ عامتسالاو نيفظوملا عم فطاعتلا
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ةلوؤسملا تاسرامملاعمتجملاةلماعلا ةوقلاراطإلا ةمتاخلاةمدقملا

هريثأتنأوهدMكؤملاMنكل،نآلاىتح19-ديفوكىلعةب@ترتملاراثآلابةلماشٍةمئاقدوجومدعمغر
تار@شؤملاكيرحتلةصرفتاكرشلاعاطقىدلو.ةمداقروهشلرمتسيسانتايحىلعغلابلا
ًالضف،عمتجملاحلاصيفnبصتتاردابموٍتايجيتارتساذيفنتبكلذوةمزألاهذهلالخهحلاصل
عمتجملاواهئالمعواهيفظوممعدربعكلذ،ليوطلاىدملاىلعتاسسؤملاحاجنززعتاهنوكنع
.لكك

ةبسنلابرارقلاذاختاةيلمعيفةمهملاتانوكملادحأمويلايسسؤملاُكولسلاادغدقل
يتلايهنوكتسةحئاجلاءاهتنادعبًاراهدزاق@قحتنأعقوتتيتلاتاسسؤملاو.كلهتسملل
.عقاولاضرأىلعةقيقحىلإاهتلاسرواهفادهأليوحتيفاهحاجنىلعتنهرب
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ىلعبجي،لامعألاليطعتوتامزألاتارتفلالخ
جماربليوحتىلعًايعمتجمةلوؤسملاتاسسؤملا
ططخملانمناكيتلاتاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسملا
يناديملالمعلاططخمىمسيامىلإلاقتنالاواهذيفنت
تاذريثأتتالاجم3انددحدقو.يناديملايكراشتلاكرتشملا
.ةيناسنإلاةمزألاهذهلالخةريبكٍة�يمهأ

ةقثعجارتيف19-ديفوكةمزأتببست
ةطسوتملاوةريغصلاتاكرشلا
لخدتتو.رارمتسالاىلعاهتاردقب
تاكرشلامعدلةريبكلاتاسسؤملا
هذهلالخةطسوتملاوةريغصلا
ةفلتخمٌتاسسؤمتردابثيحةرتفلا
قيدانصوةديدجعيراشمليعفتىلإ
جماربكلذكو،تاعربتلاوةثاغإلا
.تاسرامملالضفألدابتوبيردتلا

،ةيعيبطلاثراوكلاءانثألاحلاوهامكو
يفة�يمهألاةغلابةينيعلاوةيدقنلاتاعربتلا
لجأنمةيلاحلاعمتجملادراوممعد
ةباجتسالانإف،هيلعو.ةحئاجلاهذهةحفاكم
تاسسؤملاةدعاسمو،عمتجملاتاجايتحال
اهتايلمعريسىلعةظفاحملايفةيحبرلاريغ
ةيلحملاتآشنملانمةدافتسالاو،ةيرورضلا
ةيموكحلاتايولوألاىلعزيكرتلاو،ةمئاقلا
ٍتاوطخاهعيمجيهةيلحملاتاعمتجملاو
.اهذاختايغبنية�يساسأ

 معد
تاكرشلا
ةريغصلا

تاعربتلا
ةيريخلا
ةرشابملا

ماتلاقالغإلاةرتفلرركتملاديدمتلا
دارفألادراومدافنىلإًابلاغيدؤيس
ءاذغلانمدودحملالخدلايوذ
.ءاودلاو
ءاحنأعيمجيفتاسسؤمللنكميو
نعتالئاعلاهذهةدعاسمملاعلا
ينيعلاوأيلاملامعدلاميدقتقيرط
يتلاًاّيناديمةطشنلاتاسسؤملل
ةيساسألاتايرورضلاريفوتبىنعت
.تالئاعلانمديدعلل

 ةثاغإلا جمارب
 ةيئاذغلا
ةيئاودلاو
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 هيجوت كلذكو دراوملا رادهإبنجتل ةيمهألا غلابً ارمأ ةيناسنإلا تامزألا تارتف لالخ ةلماكلا ةروصلا مهفو تامولعملا لدابت \دعي
.لثمألا هاجتالا يف ةيريخلا تاعربتلاو ةينيعلاو ةيلاملا تادعاسملاو تامهاسملا

عمتجملاويحبرلاريغعاطقلاوةيموكحلاتائيهلاوتاكرشلاةلماش،صاخلاوماعلانيعاطقلانيبةكارشلاةلثمأدحأ
CSRتارامالاةلوديفتاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسمللينطولاقودنصلاةدايقبيتأي،نيديفتسمك UAE Fund،ةصنملا
تاسرامميفةلعافلاةكراشمللةصصخملاوةدحتملاةيبرعلاتارامإلايفةلماعلاةيراجتلاتاكرشلاعيمجلةيمسرلاةيداحتالا
ً.ايعمتجمةلوؤسم

ةيلوؤسمللينطولاقودنصلاوةيناسنإلالامعأللنايهنلآديازنبةفيلخةسسؤمنيبةيجيتارتساًةكارشكلذلمشي
يطغتانوروكسوريفةحفاكملتارامإلاةلوداهلذبتيتلادوهجلامعدتةينطوٍتاردابمذيفنتىلإيمرت،تاكرشللةيعمتجملا
.ميلعتلاوةحصلاوعمتجملاهافراهمهأةيسيئررواحم

ةيلوؤسمللينطولاقودنصلانواعتدقف،ةلودلااههجاوتيتلاتايدحتلابيعولاىوتسمعفروتاردابملاديدحتلهنمًايعسو
فقنل"ةردابمقالطإيفداصتقالاةرازوكلذيفامب،اهتايولوأذيفنتلةيموكحلاتاهجلانمديدعلاعمتاكرشللةيعمتجملا
يفلامعلاورسألانمفالآللةيحصلاوةيئاذغلاتامزلتسملاقيدانصعيزوتدوهجيفعمتجملاةيمنتةرازوو،"يدحتلامامأ
تايفشتسمللةيبطلاتادعملانمتابلطتملاريفوتيفعمتجملاةياقووةحصلاةرازوو،"عيمجلالجألانؤاطع"ةلمحراطإ
ةفاقثلاةرازوودعبنعملعتلاةردابممعدلةيحوللاةزهجألاولومحملابوساحلاةزهجأريفوتلميلعتلاةرازوو،ىضرملاو
ةرثأتملاةريغصلاةيعادبإلاتاسسؤملاونيلقتسملانيعدبملامعدييذلا"نيعدبملامعدلينطولاجمانربلا"ةفرعملاةينمتو
.ةحئاجلاب

عيراشملافلتخميفةمهاسملللامعألاعمتجملصرفلاريفوتتاكرشللةيعمتجملاةيلوؤسمللينطولاقودنصلاززعي
فدهبةينيعلاوأةيدقنلاتاعربتلاميدقتربعكلذو،csruae.aeةينورتكلإلاهتصنميفةجردملاوةينطولاةيولوألاتاذةينطولا
.ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاةلوديفعمتجملاحئارشفلتخممعد

ةيعمتجملاةيلوؤسملالمعقرفىلعنيعتي
ىلعءاقبلا،اهريثأتقاطنعيسوتورييغتءانثأ،تاكرشلل
تائيهلاوةيعمتجملاتامظنملاواهنارقأعملاصتا
تاردابملاوجماربلالوحتامولعملالدابتلةيموكحلا
.هثادحإمتيذلاريثأتلاةكراشمواهمعدتيتلا
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ةيعمتجملاةيلوؤسملالمعقرفمامأٌةحاتمةصرفلانإ
عضولةجرحلاةرتفلاهذهيفمهتاسسؤمهيجوتلتاكرشلل
ةدوعلادنعمهتحصومهتمالسىلعظافحللنيلماعللريبادت
ةيلاتلائدابملانإفكلذل.ةيديلقتلالمعلاةئيبىلإ

ةنمآلمعةئيبريفوتنامضىلعلمعلاتاهجدعاستس
ةيرارمتسانامضوةطشنألافانئتسادنعةمئالمةيحصو
.تايلمعلا

19-ديفوك سوريفل ضرعتلا ةبسن ليلقت

ةريغتملاعاضوألا عم فيكتلا

.كلذنكمأنإ،ةمزألاةدحضافخنإنيحىلإماهملاضعبليجأتو.يلاحلاتقولايفطقفةيساسألالامعألاذيفنت•
.ناكمإلاردقنيفظوملانيبيعامتجالادعابتلاةسرامم•
.ءالمعلاعمرشابملاكاكتحالابنجت•
.ىنبملاوأرقملاجراخمالتسالاوأميلستلاقيرطنع)contactless(سمالتالبعئاضبلاميلست•
.ةكرتشملالمعلاتاحاسملصفتنيرتمةفاسمءاقبإناكمإلابنكيملاذإةصاخ،نيفظوملانيبٍزجاحعضو•
ةمزاللاةمالسلاتادعمءادترابمازتلالاعمةقيقد15هتدمىدعتتالنأبجيف،لمعلازاجنإلرشابملالاصتالابوجولاحيف•
.اهيلإلوصولالهسينكامأيفنيديلامقعمريفوت•
.ةمزاللاةيصخشلاةياقولاتادعمعيمجريفوت•
.ضرملادنعلزنملايفءاقبلاىلعنيفظوملاعيجشت•
.لمعلارقمىلإروضحلاىلإرارطضالانمدحللدعبنعلمعلاوةنرملاتازاجإلانأشبٍتاسايسعضو•

.رطاخملا مييقت ىلع ثيدحت ءارجإ•
.لمعلا ناكم ططخم ىلع ٍتاليدعت ءارجإ•
.ةمالسلاو ةحصلا راشتسمبو ةينهملا ةحصلا تامدخ بتكمب لاصتالا•
 .رتوتلا وأ قلقلا نم نوناعي دق نيذلا نيلماعلل معدلا ميدقت ةيناكمإ يف رظنلا•
.ةذخ�تملا تاءارجإلا نع ٍتامولعم ميدقت•
 ضعببايغ عم ىتح ةيليغشتلاتادحولا لمع رمتسي ثيحب ىرخألا ماسقألا يف ةيساسألا فئاظولا ِءادأ ىلع نيلماعلا بيردت•

.نيفظوملا
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جهنعمف7يكتللملاعلاىوتسمىلعتاكرشلاىعست
مهفهعميرورضلانمحبصأيذلارمألا،"دعبنعلمعلا"
7دعيو.ماظنلااذهقيبطتعميتأتيتلاتايدحتلاوتايباجيإلا
؛يكذلالمعلاموهفملفييكتلانمٌعوندعبنعلمعلا
ةيلاحلاتاينقتلافeظويدئارٍلمعبولسأوهو
ينهملالعافتلاولصاوتلاتايلمعريسيتلةثدحتسملاو
ةمزاللاتاودألابفظوملاديوزتلو،ملاعلايفٍناكمeيأنم
ءادأع7بتتةtيناكمإعم،لمعلاناكمجراخهتفيظوءادأل
.تانايبلاةحولربعيلاملاريغويلاملاتاسسؤملا

دراومللةيداحتالاةئيهلاتردصأدقف،كلذلًةجيتنو،ةحضاولاتاسايسلاوتايجيتارتسالاقيبطتدنعًةصاخعفانمةدعدعبنعلمعلاجهننمضتي
ةيداحتالاةيموكحلاتاهجلاعيمجيفنيفظومللةيرايتخاًةادأاهرابتعاىلعدعبنعلمعلاةسايسنيمضتبًارارقًارخؤمتارامإلاةلودبةيموكحلاةيرشبلا
ONS.ةلثاممتاسايسًاضيأةصاخلاتاكرشلانمديدعلاىنبتتو.ةمزألادعبامىلإدتميامب

 دق ةد<يج ٍةروصب هذيفنت وأ دعب نع لمعلل طيطختلا مدع
 ةيناكمإنع ٌمجان كلذو ،ةيجاتنإلا يف ٌضافخنا هيلع بBترتي
.لمعلا ةدوج وأ ةBيمك يف مكحتلا ةجرد ضافخنا

 ٍةروصب تقولا ميظنت تاردقبفظوملا عتمتي مل اذإ
يفيظولا ءبعلا ةدايز ىلإ كلذ يدؤي دقف ،ةلقتسم
.ةيفاضإ ٍتاعاس لمعلاو

ىلإ لوحتت نأ نكمي ةايحلاو لمعلا نيب ةنزاوملا ةزيم
 رادُت مل اذإ عوبسألا مايأ لاوط ةعاسلا رادم ىلع لمعلا
.حيحصلا لكشلاب

ءالمزبهلاصتامدعءارجلازعنالابفظوملاروعشلامتحا
ىلإءامتنالامدعرعاشمكلذد<لوينأنكميامك.لمعلا
.ةسسؤملا

قبطني ال

قبطني ال

.فظوملا ىلع تاقفنلا يف ةلمتحم ةدايز

 ةBيلحرم ماهم ةروصب لمعلا ميظنتو ةءافكلا سايقل ٍتايلآ قيبطت
.ةحضاو فادهأو

 لمعلا ءاهتناو ءدب تاقوأل يمويلا ليجستلا ةمظنأ ي<نبت
.لمعلا تارتف ديدحت ضرغب نيفظوملل

 تالاجم حارتقاو نيفظوملل يفيظولا ءبعلا مجح نم ققحتلا
 نيب نزاوتلا مدع تالاح ثودح بنجتل ءالمزلا عم نواعتلا
.ةايحلاو لمعلا

 عم لصاوتلا زيزعت لجأ نم ةيعوبسأ ةيضارتفا ٍتاعامتجا ميظنت
 ىتحو تاسرامملا لضفأوتادجتسملا مهتكراشمو نيفظوملا
 ىدل ءامتنالابٍ روعش قلخل داليملا دايعأ وأ ةيصخشلا صصقلا
.ةسسؤملا ربع نيفظوملا عيمج

 ةينبلا داجيإ فدهب تاكرشللةيعمتجملا ةيلوؤسملا ىوتسم ةدايز
 ىلعممهلا باحصأ نم صاخشألا بعوتست يتلا ةبسانملا ةيتحتلا
.ةيفيظولا ةئيبلا يف جامدإلا ززعتو ةلماعلا ةوقلا نمض لقنتلاو ةكرحلا

 ليلقت نع ةجتانلا ةيئيبلاو ةيلاملا ايازملاب يعولا ةجرد عفر
.تالقنتلا

 ةحارلً اقفو كلذو ةيرايتخا ةادأ هرابتعا ىلع دعب نع لمعلا رايخ ريفوت
 مهديوزتو نيفظوملا تاجايتحا نم ققحتلاو .مهتارايتخاو نيفظوملا
.هجو لمكأ ىلع مهماهم ءادأل ةمزاللا ةيجولونكتلا تاودألاب

تايصوتلا

 نيفظوملا ةداعس نع ةجتانلا ةيجاتنإلا ةدايز
.مهاضرو

 نيفظوملا ةيلالقتسا ةجرد ةدايز
.مهتيرحو

.ةايحلاو لمعلا نيب نزاوتلا نيسحت

لمعلاتاهجىلإبهاوملاباطقتسا
فورظةنورمىدميفًابلاغرظنتيتلا
ةبحاصةهجلارايتخالبقلمعلاطورشو
.لمعلا

 نوبركلا ديسكأ يناث تاثاعبنا ليلقت
.لقنتلا تابلطتمو تالحرلا ىلع تاقفنلاو

.بتاكملل ليغشتلا فيلاكت ضيفخت

ممهلا باحصأ جمدل ةصرفلا ةحاتإ
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 ةيهيجوت ئدابم
عمتجملل

رييغتلا
 نواعتلا
ف9يكتلا

تايدحتلا عفانملا



ةلوؤسملا تاسرامملاعمتجملاةلماعلا ةوقلاراطإلا ةمتاخلاةمدقملا

 رييغت يعاسم عمو ،ةيلاعلا ةيجاتنإلاو ةيباجيإلاب مسMتت ةلماع ٍةMوق ءانبل هب مازتلالا بجي يذلا مهألا ُبناجلا
 تاسرامملا قيبطت ةلصاوم يف لMثمتي ،تاكرشللةيعمتجملا ةيلوؤسملاب صاخلا ةسسؤملا جهن
 جاتنإلا يف ةلوؤسم ٍجُهن دامتعا ةيمهألا يف هلداعي امك .19-ديفوك راشتنا بnنجت ىلإ ةيمارلا ةلوؤسملا
.لعفلاب رطخلل ةضMرعملاو اهيف ايحن يتلا ةئيبلا ىلع يبلسٍ ريثأت يأ ثادحإ بنجتل كالهتسالاو

 لمعلا تاهجو نيكلهتسملل تاسرامملا لضفأ نمةاقتنم ًةعومجمبيتكلا نم مسقلا اذه يف م@دقن
.نيفظوملاو
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ةلوؤسم تاسراممل

 يباجيإلاو يحصلا نيتورلا
 نالوؤسملا جاتنإلاو كالهتسالا
يئيبلا يعولا
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 ةيهيجوت ئدابم
ةلوؤسم تاسراممل

 يباجيإلاو يحصلا نيتورلا
 نالوؤسملا جاتنإلاو كالهتسالا
يئيبلا يعولا

بيلاسأةمظتنملاةيحصلاةعباتملاوتاصوحفلاربتعت
ةيامحبناجىلإ،باصملافظوملاةيامحيفةياغللةمهم
عفرىلإةسرامملاهذهدامتعايدؤيسو.نيرخآلاهئالمز
كلامعأةعمسزيزعتىلإوةكرشللكيفظومريدقتىوتسم
.ةيراجتلا

ةبعصلاتاقوألاهذهلالخنيفظوملاهافروةحصيتأت
ةBيحصلاتاداشرإلاعابتالالخنم.تايولوألاسأرىلع
لوحءالمزلاونيفظوملاهيجوتمتي،ةيلحملاوةيملاعلا
نمضييذلارمألا.سوريفلانممهسفنأةيامحةيفيك
ةسلسٍةقيرطبةBيفيظولاتايلمعلاةيرارمتساهرودب
.ةقسBتمو

كض�رعتليلقتتنرتنإلاربعقوستلاةيلمعايازمنمضجردني
.نيرخآلاعميصخشلاكلاصتاةجردليلقتةجيتنسوريفلل
قرطلاثداوحنمدحلايهةلصلاتاذىرخألاةعفنملا
.قوستللرركتملاجورخلانمليلقتلاءارجقيرطلارطاخمو

ينورتكلإلا قوستلا

سمل نودب عفدلا قرط مادختسا

ةئطاخلا تايكولسلا ىلع ءوضلا طيلست

ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تاداشرإ عابتانيفظوملل ةيحصلا ةلاحلا نم ققحتلا

كلذ نكمأ نإ لزنملا نم لمعلا

نمللقيلزنملايفكؤاقبويعامتجالادعابتلابكمازتلا
ةمالسلاوةحصلانامضىلعدعاسيوسوريفلالاقتناصرف
ةيهيجوتلائدابملادامتعانأامك.لككعمتجمللوكل
ىلعب�لغتلليساسأٌرمأةيملاعلاوةيلحملانيناوقلاو
.هراشتنانمدحلاوسوريفلاي<شفت

لثمةدععفانملاىلإنيفظوملاعمد<يجلالصاوتلايدؤيس
مهديوزتةجيتنةحلصملاباحصأىدلةقثلاىوتسمزيزعت
امك.ماظتنابةحيحصلاوةيمسرلاتاداشرإلاوتامولعملاب
يذلاوةمزألاهذهلالخةكرشلليدايقلاَرودلاكلذزربُيس
فرصتلاوةلصلاتاذقئاقحلاةهجاومىلعاهتردقيفلثمتي
.بسانملاتقولايفكلذلًاقفو

نمدحلايفةBيساسأًةوطخنيرخآلابلاصتالابنجتدعي
،كلذلًةجيتنو.تالاحلليلامجإلاددعلاوسوريفلاراشتنا
ىلعظافحلالجأنمدعبنعِلمعلارايخدامتعابىصوي
عملاصتاىلعنوفظوملانوكيثيحبلمعلاةيرارمتسا
ةمالسنمضيكلذً.اينورتكلإلمعلاقرفومهئالمز
.ةBيحصلمعةئيبخيسرتعمنيفظوملا

ةيمهألاغلابًءارجإ�دعيسملنودبعفدلابولسأدامتعا
ةلمعلابلماعتلابBنجت.لدابتملاثولتلارطخنمBدحنيك
لاقتنالةلمتحملاقرطلاىدحإاهنأل،نكمأامةيدقنلا
.سوريفلا

 ةريغتملا فورظلا عم ف�يكتلا لامعألا تاسسؤم ىلع نيعتي
ً ادج مهملا نم .ليوطلا ىدملا ىلع ةيباجيإ جئاتن قلخل
 ءوضىلع فيكتلاو يلحملا قايسلا نمض فورظلا ليلحت
 ةمئالم اهنوكب مسBتت لمع دونبو ٍططخ عضو فدهب كلذ
.ةرمثمو

ةريغتملا فورظلا عم فيكتلا

طشن ٍةايح طمن زيزعت

ةفرعملا ةدايز ىلع ةئطاخلا تايكولسلا زاربإ دعاسي
 ءابولا اذه لالخ اهبنجت بجي يتلا تاسرامملاو تاءارجإلاب
 نيفظوملا ةمالسو ةحص ةدايز ىلإ كلذ يدؤي نل .يملاعلا
لاقتنا صرف نمً اضيأ للقيس لب ،بسحف ءالمعلاو
.سوريفلا

ءاقبإىلعةظفاحملا،طشنٍةايحطمنلِجيورتلاعفانملمشت
ضعبتقلطأدقو.يوقيسفنويدسجٍعضويفكيفظوم
ىلعةظفاحملانامضفدهبةيعوبسأٍتاقباسمتاكرشلا

نيسحتعممهتكراشمنمد�كأتلاونيفظوملاةحص
.هتاذتقولايفمهتيجاتنإىوتسمومهتايونعم

رركتملاورMكبملالصاوتلا يعامتجالادعابتلا

فظوملالمعلا ةهج كلهتسملا
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 نالوؤسملا جاتنإلاو كالهتسالا
يئيبلا يعولا

اهلوصأاهمادختسايفنمكيةكرشيألًةميقرثكألاماهسإلا
دارفأللةحلملاتاجايتحالاةيبلتلةديرفلااهتاردقو
.تاعمتجملاو
ةيحبرلاريغتامظنملاوةيموكحلاتائيهلادمتعتو
عاطقللةيعينصتلاتاردقلاوةينفلاتاربخلاىلعةيلحملا
.ةجرحلاتارتفلالالختاجايتحالاةيبلتلصاخلا

 يتلا ةيهيجوتلا تاداشرإلاو تاسايسلل قيقدلا عابتالا
:ىلإ ئدابملا هذهب مازتلالا يدؤيس  .لمعلا ةهج اهتعضو
.لمعلا ريس يف ريخأت ثودح بنجت-
.تآشنملا عيمج ةمالسو نمأ ىلع ظافحلا-
 ىرخألا تالاجملا ىلع زيكرتلل ةرادإلا مامأ لاجملا ةحاتإ-
.ةحلملا ةيمهألا تاذ

 يئاذغلا نوزخملا ةوقب نيكلهتسملا تارامإلا ةموكح تنأمط
.ةلودلا يف يئاودلاو
:لوؤسم ءارشلا قيبطت نإف اذل
 ةيساسألا تاجايتحالا ىلع عيمجلا لوصح نمضي-
.عمتجملل ءامتنالابِ روعشلا نم ديزي-
.ديروتلا ةلسلس ىلع طغضلا ل<لقي-

لوؤسملا ءارشلا

مارتحاب نيفظوملا ةلماعم

تاداشرإلا عابتاةيساسألا كتكرش لوصأ نم دفتسا

يقابتسالا لمعلا

،ةكرشلامامأٍتايدحتعضيهنأولامكودبيدقيقابتساٍجهنُعابتا
.ليوطلاىدملاىلععفانمباهيلعدوعيسعقاولايفهنكل
-ديفوكةحئاجليدصتللٍلمعططخعضوبتاكرشلاىصوُتو

ريبادتلاَمهفBنإ.ةعقوتمريغةلثاممٍفورظعملماعتللوأ،19
تقولايفةحلصملاباحصأغالبإوِذاختافدهبةحيحصلا
.حجانٍلبقتسمءانبلُساسألاوهبسانملا

 ةحيرصو ةحضاو تاباجإ دجوت ال دق ،تامزألا تاقوأ يف
يف ًةريغص ودبتٌ ةركف دوقت دقو ،ةئطاخ وأ ةحيحص
 عيجشتيغبني هيلعو ً.اقحال ريثكب ربكأ ®لح ىلإ ةيادبلا
 ةكراشمو ةيقابتسا ٍةقيرطب فرصتلا ىلع نيفظوملا
 <يأيف ثدحي نأ نكمي راكتبالاف تاسرامملاو راكفألا
.تقو يأ يفو ناكم

قيبطتلةمزاللاِتاردقلاكلمتالتاعاطقلانمديدعلا
لمعلاميدقتىلإنيفظوملاءالؤهىعسيو،دعبنعلمعلا
نإف،كلذلًةجيتنو.مهقزرردصمىلعظافحلالجأنم
ةيمهألاغلابٌرمأوهمارتحاوٍةلادعبنيفظوملاَةلماعم
.ةرتفلاهذهلالخلمعلاءانثأيفةيسفنلامهتمالسنامضل

ًءاوس،اهيلعزيكرتلاوةيمهأرثكألاتامدخلاوجماربلاديدحت
.ةفلكتلاروظنموأريثأتلاِ روظنمنم

لامعألا جئاتن ليلحت

ةيفافشلا زيزعت

ةذخBتملاتاءارجإلانأشبةBيفافشلاوةحارصلادامتعايغبني
نامضلجأنمهلمعبجياملهبىذتحيٍلاثمكفرصتلاو
.مئادلااهسامحولمعلاقرفةكراشم

)لضفألا لcمأتو ...( تالامتحالا أوسأل ط̀طخ

فظوملالمعلا ةهج كلهتسملا
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كئالمز عم لعافتلا

قيرفلادارفأنيبةيضارتفالاتاعامتجالاميظنت�دعي
عملاصتاىلعءاقبللوتامولعملالدابتلةلاBعفًةقيرط
امك.ةيدسجلاوةيسفنلامهتلاحىلعفوقولاوءالمزلا
لدابتلٍةليسوةباثمبًاضيأتاعامتجالاهذهلمعت
ةحورطملاتايدحتلاىلعبلغتلاةيفيكلوحراكفألا
.حاجنب
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يفةيساسأتاودأاهعيمجةعنقألاوتازافقلاونوباصلا
راشتناعم،نآلاةصرفلاانيدلنإ.ةحئاجلاهذهةحفاكم
.ةئيبللوانللضفألاتاجتنملارايتخال،ةركتبملاراكفألا
لواحو،اهجاتحتيتلاداوملانمةمادتسملئادببلطا
تاجتنملاىلإل�وحتللقرطداجيإلزنملانملمعلاءانثأ
.اهريغنعًاليدباهدامتعاوةئيبللةقيدصلا

نمصلختلايفتايافنلاةرادإتاكرشعمنواعتلا
)تازافقلاوةعنقألالثم(ةيئاقولاوةيبطلاتادعملا
.بجيامكاهنمصلختلل

 مهرسأ كالهتسا زواجتي ام ءارش مدع نيكلهتسملا ىلع بجي
 رده تالامتحا نم ديزي رعذلا نم ٍةلاحب عوفدملا قوستلا نأل
 ًةضرع ةيئاذغلا داوملا نم ةريبك ٌتايمك حبصت ثيح ،ماعطلا
.اهمادختسا لبق فلتلل
:لوؤسملا قوستلا عفانم لمشتو
.ردهلا ليلقت-
.فيلاكتلا ضفخ-

طرفملا كالهتسالا بنجت

ةلوؤسم ٍةقيرطب لزنملا ةمزالم

تايافنلا ةرادإ تاسسؤم عم نواعتلاةئيبلل ةقيدصلا تاجتنملا بلط

19-ديفوك ةمزأ دعب امل ةيئيبلا ططخلا عضو

 اياضقلا ىلعً ايلاح �بصني انزيكرت نمً اريبكً اردق نأ مغر
 مادختسا بنجت ةيمهأ نع لفغن الأ بجي ،ةحصلاب ةقلعتملا
 يف هماهسإل ةدحاو ٍةرمل لمعتسُت يتلا ةيكيتسالبلا تاودألا
.هايملاو يضارألا ثولت ةلكشم مقافت

 يف مهاست دحاولا مادختسالل ةعونصملا تازافقلاو ةعنقألا
 هذهنم صلختلا مهملا نم .تايافنلاو ثولتلا ىوتسم ةدايز
 ثيولتلا نم ديزملا ثادحإ ب�نجتل ةحيحص ٍةقيرطب تاجتنملا
.لثمألا بولسألاب ةرطخلا داوملا ةرادإ نامضلو انتئيبل

ةيساسألاةطشنألاىلعأرطيدقيذلاعجارتللًارظن
ةدافتسالاةصرفنآلااهيدلنإف،ةيراجتلاتاسسؤملل
مادتسمٍلبقتسمءانبلططخريوطتلتقولااذهنم
ةيصوتلاويعولاىوتسمعفرلٍتاردابمقالطإواهلامعأل
.تاسرامملالضفأب

 نم ريبك ٍءزج مازتلا بجوأ يذلا19-ديفوكةحئاج ي<شفت
 تازاغلا تاثاعبنا ضافخنا ىلإ ىدأمهتويب ملاعلا ِناكس
 مهلزانم يف مهئاقب ءانثأ يف نوكلهتسملا عBجشُيو .ةئيفدلا
 يئيبلا روظنملا نم كلذو ،ءابرهكلاو هايملارده ب�نجت ىلع
 ف�رصتلا قرط ضعب نمضتتو يصخشلا ليومتلا روظنمو
:ةلوؤسملا
.نيديلا لسغ ءانثأ يف ءاملا روبنص قالغإ-

.اهلامعتسا مدع تارتف يف فرغلا راونأ ءافطإ-
 لمحلا عم الإ ةيلزنملا ةزهجألا ليغشت مدع نم دكأتلا
.لماكلا
.مامحتسالا تارتف ةلاطإ بنجت

"ةشيعمةقطنم"و"ةلزاعةقطنم"ىلإكلزنمميسقت
ىلإسوريفلالاخدإرطاخمليلقتيفدعاسينأنكمي
لخدملانيبةعقاولاكلتيهةلزاعلاةقطنملاف.كلزنم
يتلاةقطنملايهةشيعملاةقطنمو،ةشيعملاةفرغو
يأةلازإنمدكأت.كتقواهيفيضقتوماعطلااهيفلوانتت
كئاذحلثم،سوريفلاتسمالنوكتدقسبالمعطق
.ةلزاعلاةقطنملايف،ةيجراخلاكسبالمو

ٌراثآهيلعبBترتتطيسبلاقبسملاطيطختلااذهدامتعانإ
ًايروداهفيظنتمزليًةحاسملقأقطانمديدحتلثم،ةريبك

رمألا،فيظنتلاتاجتنمنملقأٍتايمككالهتساةجيتنلابو
.انتئيبىلعيبلسلاريثأتلاليلقتهرودبينعييذلا

ةشيعملا ةقطنمو ةلزاعلا ةقطنملا

 ةصصخملا نكامألا يف ةمالسلا تامزلتسم نم صلختلا
كلذل

 ةعونصملا ةيكيتسالبلا تاودألا مادختسا بنجت
دحاو ٍلامعتسال

لمعلا ةهج فظوملا /كلهتسملا

.2

 ديدهتلا نع ةلوؤسملا لمعلا تاهج لفغت الأ بجي
 لمعتو .ةيرشبلا ىلع خانملا ر�يغت هعضي يذلا ريطخلا
 رطخلل ةضرعملا قطانملا يف ةيئيبلا تائيهلا نم ديدعلا
 تار�يغتلاو19-ديفوك ةحئاج تاريثأت اهيف نوكت يتلا
 ةطشنلا ةيئيبلا تائيهلا معد نإف هيلعو .ةيوق ةBيخانملا
.جودزم يباجيإٍ ريثأتب يتأي نأ نكمي ةرثأتملا قطانملا يف

ةيئيبلا تاردابملا معد



 ىلع بلغتلا عيطتسن ً،اعم
 ءانبو يملاعلا يدحتلا اذه

.لضفأ ٍدغ

 يف فيكتلاو ةيلاعلا ةنورملا يتيحان نممهتاردق تابثإو ريياعملا عفرل دارفألاو تاكرشلل ةديرف ًةصرف19-ديفوك ةحئاج م$دقت
.ةبعصلا تاقوألا

تاسسؤماههجاوتيتلاةعئاشلاِتابوعصلا،قاطنلاةعساوقالغإلاتاءارجإنعجتانلاو،تامدخلاىلعأرطيذلاُعاطقنالازربأدقل
.تايلمعلايفليطعتلانمديزملاثودحعنمللمعلاجُُهنرييغتوفييكتبقلعتياميفلامعألا

،يراجتٍعورشم�يأيفةيساسألالوصألااهرابتعاىلعةلماعلاةوقلامعدة�يمهأىلإبيتكلااذهيفةحرتقملايهيجوتلاليلحتلاريشيو
ىلعهتاذتقولايفظافحلاعم-ةبعصلافورظلاهذهلالخفRيكتللةركتبملولحىلإلRصوتلاكلذكوٍفظوم�لكلمعدلاميدقتو
.ةيجاتنإلانملوبقمىوتسم

فدهبةيموكحلاتاسسؤملاعموىرخألاتاسسؤملانماهتاريظنعمٍتاكارشءاشنإًايعمتجمةلوؤسملاتاكرشلاىلعيغبني
معدلاميدقتعم،ةقيثولاهذهيفحرتقملا"نواعتلاولRوحتلا"ِجهنِعاب�تاو،تناكامنيأاهنمضلمعتيتلاتاعمتجملاءادنلةباجتسالا
يتلاةطسوتملاوةريغصلاتاعورشملاًاضيأهيفمعدتيذلاتقولايف،دودحملالخدلايوذدارفألاوةففعتملارسألاتاجايتحال
.ريصقلاىدملاىلعًاررضترثكألاتناك

ةيباجيإجئاتن،لاجملايفنورخآءاربخوةيملاعلاةحصلاةمظنمهتددحاملًاقفو،ةلوؤسملاتاسرامملاترهظأدقف،كلذىلإًةفاضإ
نمديدعللةبسنلابتايلمعلاليطعتنمدحلايفدعاسيامم،19-ديفوكراشتنانمليلقتلاوةئيفدلاتازاغلاتاثاعبناضافخنايف
.تاكرشلا

 يف ةحلصملا باحصأ عيمجل ةبسنلاب رارقلا عنص ةيلمع يفً ايسيئرً الماع حبصتس ةرتفلا هذه يف تاكرشلااهانبتت يتلاتاسرامملا نإ
.لضفأ ٍدغ ءانبو يملاعلا ي�دحتلا اذه ىلع بلغتلا ُعيطتسن ً،اعم .بيرقلا لبقتسملا

ةلوؤسملا تاسرامملاعمتجملاةلماعلا ةوقلاراطإلا ةمتاخلاةمدقملا .3
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