
  



 
،مار,لا رومالا ءا%لوا  

،دع+و ة)يط ه$حت  
/0
ة$ناملألا ةغللا معد لوصف تأشNو ەدMدج JK0ناوق م$لعتلاو ه$+BCلا ەرازو تعضو ١٩>٢٠١٨ 71اردلا ماعلا 1  

 
34 د2دجلا ام

١ ؟رمالا 5   
0/ ثدحتي كلفط نا\ نإ

 متhس  . را)تخا jا هسردملا jا هلوخد ل)ق هتوعد متhس ه$ناملالا هغللا BKغ يرخا هغلa لB00ملا 1
لا را)تخاa ه$ناملالا هغللا تاردق را)تخا MIKA-D . 

 هغللا معد لصف' لخدM فوسو .لوالا فصلا jا لوخدلاa هل حامسلا متي نل :هنا v01عM اذهف را)تخالا لفطلا زاتجM مل ناو
ه$ناملالا '. 

 
؟ه%ناملالا هغللا معد لصف و: ام .٢  

Mإ لفطلا لخدj مل نيذلا ىرخالا لافطالا عم لصف Mسو ه$ناملالا هغللا را)تخا اوزاتجhهطساوب ه$ناملالا هغللا مهيسردت مت 
ةملعم وا ملعم .  

 
ـلا راIتخا و: ام .٣  MIKA-D؟ 

0/ ب��غ صخش عم لفطلا نوك$س .هق$قد ٣٠ j1اوح هتدم . ه$ناملالا هغللا ىوتسم �BتخM را)تخالا اذه
 نا بج�و هفرغ 1

قرو نم دسأ عم ثدحتي . 
0/ همل�لا لوقM نأ عيطتس� كلفط نا\ نإ د�أMُ را)تخالا

بسانملا عضوملا 1 . 
 
٤. ؟لفطلا عم كلذ دعU ثدح2 اذام   

فصلا jا دوعصلا هنكمM نا\ اذا دMدحت متي انه نمو .مرت ل\ ەدحاو ەرم لفطلا را)تخا متhس .  
 
؟ىرخا ەرم راIتخالا لفطلا زاتج2 مل نا عضولا و: ام .٥  

��ادتبالا لوالا فصلا jا لوخدلاa لفطلل حامسلا متي
JK0ماع رورم دعa وا را)تخالا زا$تجا دنع طقف 1 .  

Mا لفطلا دعصj ـلا را)تخا زا$تجا دنع ه$لاتلا هلحرملا MIKA-D. 
0/ نوكM كلذ عمو JK0نس ٩ vCح وا ٨ وا ٧ كلفط رمع نوكM نا نكمملا نم

0/ لافطا عم فصلا سفن 1
 . هسداسلا رمع 1

عــ+رأ نم ًالدa تاونس ةتس وا سمخ ه$ئادتبالا هلحرملا زا$تجإل جاتحM كلذ+و .  
 
٦. ؟ه%ناملالا هغللا لوصف داقتنا متي اذامل  

ـلا را)تخا MIKA-D ياعم نمضتي ال كلفط را)تخا ه$ف متي يذلاBK ة$ملاعلا ةدوجلا . 
/0
0/ ەودقك طقف ملعملا لفطلا ذختي 'ه$ناملالا هغللا معد لوصف' 1

ةغللا 1 . 
ىرخا لافطا عم ة¤Bكa ثدحت ول لضفأ ةغللا ملعتي لفطلا ن£ل . 

ة$م$لعتلا هتا$ح نم تقو ¥خM لفطلا . 
0/ لافطا عم نوكM نا ه$لع بجM ن£لو اًنس ��Bا نوكM لفطلاف

0/ هسداسلا رمع 1
��ادتبالا لوالا فصلا 1

 لفطلا رعش¦س .1
aا متنا نورعش¨سو . ظغضلاMاض

©
 aظغضلا . 

  



 
٧. fلاغ كلذ ثدح2 ةرم مI؟ا  

0/ ةنس لوا اوسرد نيذلا اسمنلا ىوتسم ¬ع لافطالا نم  ٪٦٨ ا)��قت اسمنلا تا$ئاصحال اًقفو
 'ه$ناملالا هغللا معد لوصف' 1

��ادتبالا لوالا فصلا jا لاقتنالا نم اوحجني مل
٢٠>٢٠١٩ 71اردلا ماعلا jا ١٩>٢٠١٨ 71اردلا ماعلا JK0ب ام اذهو 1 . 

/0
  ٪٦٩،٤ حجني مل انhيڤ 1

ه$ساردلا فوفصلا jا لاقتنالا نم لافطالا نم . 
0/ هنس نم ¤�Bا اوضقM نا ¬ع نوروبجم لافطالا نم اBKثك نا v01عM اذه

 لافطالا نم BKثكو . 'ه$ناملالا هغللا معد لوصف' 1
Mنو¥خ aام كلذ Mا لصj ت²سJK0 نسلا نمJK0 ه$ساردلا . 

 
٨. ؟ل2دIلا و: ام  
0/ اهب نوثدحتي vC1لا تاغللا فالتخاa لافطالا عيمج س́ردت متي نا\ ، 'ه$ناملالا هغللا معد لوصف' ءاشNا ل)ق  

 لزانملا 1
/0
دحاو فص 1 .  

0/ ة$ناملالا نومل¸تي ال نيذلا لافطاللو
ةدعاسملل JK0يفاضا تاسردمو JK0سردم هفاضا متي لB00ملا 1 .  

 سورد jا 'هMداعلا' هصحلا دعa بهذM اماو ،'هMداعلا' هصحلا ءانثأ لفطلا ەدعاسم متي نا اما نا\ هسردملا بسح ¬عو
ة$ناملألا ةغللا  . 

ةغللا روطتت تنا\ كلذ بناج+و ضع)لا مهضعa عم نوثدحتي نا نود��ي اونا\ لافطالا نا تنا\ ة$س¦ئرلا ةBK0ملا .  
براجتلا نم BKث£لا عمج مت دقو  

JK0صصختم ءاملع عم تلغتشا سرادملا نم BKث£لاو    
0/ ەدعاسملا اهنا¸م¼ب براجتلا ەذه

0/ لافطالا عضو مدعو اًعم اًع$مج نوسردM لافطالا لعج 1
هفلتخم تاف$²صت 1 . 

 
ه$ناملالا هغللا معد لوصف' ءاغلإ متي 1½ل ةض��علا ەذه ¬ع ءاضمإلا ءاجرلا '.  

0/و هسردملل اًعم اوبهذM نا بجM لافطالا عيمج
مهلوقعو مهرامعا بسانت لوصف 1 .  

ه$ساردلا هتاونس لفطلا ¥خM نا زوجM الو . 


