
 
 

	

  يفاحص ربخ

 يراجلا ربمفون 17 ىتح يملاعلا يلاملا يبد زكرم يف اهومس ةياعرب ماقُي

 ةيميداكأ ةكراشمب "ةيرشبلل تاراكتبا" ضرعم حتتفت دمحم تنب ةفيطل

 ملاعلا لوح نم ةيعون

 لبقتسملا دعاوق ءانب يف يبد جهن عم قفاوتي ثدحلا" :دمحم تنب ةفيطل

 "راكتبالا عيجشتو ناضتحال رمتسملا اهيعس سكعيو

 ةيميداكألا تاءافكلاو ةيعماجلا بهاوملا ةردق يف ةدودحم ريغ انتقث" -

 "لضفأ ٍدغ عنص ىلع ةعدبملا

 دوهجلا ديحوتل تقولا ناح ةريبك تايدحت ةهجاوم يف كراشتي ملاعلا"

 "اهتهجاومل ةقالخلا راكفألا عيجشتو

 ثادحإ يف اهفيظوت لبسو ةيميداكألا تاراكتبالل ةيملاعلا تايلاعفلا ربكأ دحأ ضرعملا

 صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نواعتب عيرسو سوملم يباجيإ رييغت

 ةبلط اهممص يئيبلاو يعامتجالا رثألاب ةينعملا عيراشملا لضفأ نم 100 مضي ثدحلا

 ةلود 100 نم رثكأ يف ةعماج 450 نم مهرايتخا مت نويعماج

 ةزئاج دصحت تاكرشلا لولحو ،ةئيبلاو ،عمتجملاو ،ةحصلا تالاجم يف عيراشم ةعبرأ

 رالود فلأ 100 اهردقو "ةيرشبلل تاراكتبا"

 



 
 

	

 ةفاقثلا ةئيه ةسيئر موتكم لآ دشار نب دمحم تنب ةفيطل ةخيشلا ومس تحتتفا :2022 ربمفون 15

 ةميرك ةياعر تحت ماقُملا ،"ةيرشبلل تاراكتبا" ضرعم ،يبد سلجم وضعو )ةفاقثلل يبد( يبد يف نونفلاو

 يعماجلا بابشلا راكفأ نم ةدافتسالل يبد اهتقلطأ يتلا تاردابملا مهأ دحأ دعي يذلاو ،اهومس نم

 ،تاعمتجملا ىلع عفنلاب دوعي امب ةدقعملا ةيملاعلا تايدحتلل لولح داجيإل ةزيمتملا ةيميداكألا تاربخلاو

 تاراكتبالا نم 100 ميدقتل ملاعلا نم ةقرفتم ءاحنأ نم يبد ىلإ اومدقً ايعماج اًذاتسأوً ابلاط 160 ةكراشمب

   .ةكرتشم ةيملاع تايدحت نم ههجاوت امل يدصتلاو تاعمتجملا ةايح يف يباجيإ رييغت ثادحإ ىلع ةرداقلا

 ءانب يف يبد جهن عم قفاوتي ضرعملا نأ موتكم لآ دشار نب دمحم تنب ةفيطل ةخيشلا ومس تدكأو

 يف عادبإلا رودب يعولا زيزعتو ،راكتبالا عيجشتو ناضتحال رمتسملا اهيعس سكعيو لبقتسملا دعاوق

 راكفألا معدو ي}نبت ليبس يف دوهجلا ديحوتل ملاعلا ىلإ ةوعد ةردابملا دعت اميف ،ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت

 تاردابملا قالطنال ةيروحم ةطقنك يبد ةناكملً اخيسرت ،ةيرشبلا مدخت تازاجنإل اهليوحتو تاراكتبالاو

  .سوململا يباجيإلا دودرملا تاذ ةقالخلا راكفألاو

 ةكارشلا نأ ىلإ ًةتفال ،ةركتبملا لولحلاو راكفألا عيجشتو معد يف دوهجلا ةرفاضم ةيمهأب اهومس تهّونو

 يف ةيميداكألا طاسوألاو نيرمثتسملا عمتجمو ماعلاو صاخلا نيعاطقلا يف ةينعملا فارطألا عمجت يتلا

 راكفألاو ةيملعلا ثاحبألا ليوحتو ،راكتبالل ةمعادلا يبد ةيؤر قيقحتل راودألا لماكت سكعت ،ةردابملا هذه

 .ةيملاعلا تايدحتلل ةّيلمع لولح ىلإ اهنع ةجتانلا

 راكفألا  عيجشتو دوهجلا ديحوتل تقولا ناح ةريبك تايدحت ةهجاوم يف كراشتي ملاعلا" :اهومس تلاقو

 ةيميداكألا تاءافكلاو ةيعماجلا بهاوملا ةردق يف ةدودحم ريغ انتقثو ،اهيلع بلغتلاو اهتهجاومل ةقالخلا

 ."لضفأ ٍدغ عنص ىلع تاصصختلا عيمج يف ةعدبملا

 ىلإ لوحتيل ،"يملاعلا نيجيرخلا ضرعم" نمض هقالطنا ذنم ثدحلا ةناكم يمانت ىلإ اهومس تراشأو

 لضفأ نم 100 مامأ مويلا نحن" :تلاقو ،ملاعلا ىوتسم ىلع  راطإلا اذهب ةينعملا تاردابملا مهأ ىدحإ

 ةبسانم ةيضرأ قلخل علطتنو ،اهريغو ةيسسؤملا لولحلاو عمتجملاو ةئيبلاو ةحصلا تالاجم يف عيراشملا

  ."يبد نمً اقالطناً ايعقاو اهقيبطتو ةيلبقتسملا ةيعادبإلا تاراكتبالا هذه ينبتل



 
 

	

 يملاعلا يلاملا يبد زكرم عم ةيجيتارتسالا ةكارشلا راطإ يف "ةيرشبلل تاراكتبا" ضرعم داقعنا يتأيو

)DIFC(، ةفاقثلل يبد ةئيه نم معدبو ،ايسآ بونجو ايقيرفأو طسوألا قرشلا ةقطنم يف دئارلا يلاملا زكرملا 

   ."ةضباقلا م.ر.أ" ةعومجمو ،)ةفاقثلل يبد( نونفلاو

 فّظوُت يتلا ةيكذلا لقنلا لولح نم ديرفلا يميداكألا عمجتلا اذه لالخ نم ةمّدقُملا تاراكتبالا تعّونتو

 تاراكتبالا نم اهريغو ،بلقلا يف ينيذألا نافجرلا جالعب صاخ لومحم يبط زاهج ىلإ نوبركلا زاجتحا ةينقت

 قرطب اّهلح ةيفيكو ةيئيبلاو ةيعامتجالا تالكشملا تايعادتب ةيعوتلا ىلإ ةردابملا ىعست ثيح ةيعونلا

 .ةركتبم ةيلمع

  ميركت

 "ةيرشبلل تاراكتبا" ةزئاجب نيزئافلا ميركتب ،موتكم لآ دشار نب دمحم تنب ةفيطل ةخيشلا ومس تماقو

 ريوطتلا تالاجم يف يميداكألا زيمتلا عيجشت ىلإ فدهتو ،رالود فلأ 100 ةيلامجإلا اهتميق غلبت يتلا

 مهدوهجلً اريدقت رالود فلأ 25 اهتميقو ةيلاملا ةزئاجلا ىلع نيزئافلا نم لك لصح ثيح ،ةماهلا مادتسملا

  :نيزئافلا ةمئاق تلمشو .ةزيمتملا

 

 ةحصلا ةئف

"FormaCyte" )لوألا عونلا نم يركسلا ضرم عم لماعتلل ةيروث ةيبط ةسرغ ،)تياس امروف. 

 .غناي نشتو ،ماف يشتو ،ناشت مان راكتبا نم

  .ةروفاغنس ،ةيجولونكتلا غناينان ةعماج

 

 عمتجملا ةئف

"AkoFresh" )دعب ام رئاسخلا نم ّللقُيو ةيسمشلا ةقاطلاب لمعي درابلا نيزختلل لح ،)شيرفوكأ 

 .داصحلا

 .نيشام انيرآو ،اسوس كيفوردو ،يباي زلراشت سايتام راكتبا نم

 .اناغ ،يساموك ،ايجولونكتلاو مولعلل اموركن يماوك ةعماج

 



 
 

	

 ةئيبلا ةئف

"Aerostat" )تاباغلا قئارح نع ركبملا فشكلل ةيكذ مويليه تانولاب ،)تاتسوريا. 

 .نالاك يفريم راكتبا نم

 .ايكرت ،ةينقتلا طسوألا قرشلا ةعماج

 

 تاكرشلا لولح ةئف

 .نوبركلا زاجتحا ةّيلمع ءانثأ ةقاطلا ديلوتل لح ،نوبركلا نيزختو صاصتمال تايراطب

 .يمشاه ىبتجم ديسو رافيفغص دمحم راكتبا نم

 .ةدحتملا ةكلمملا ،جديربماك ةعماج

 عم راكفألاو ىؤرلا لدابت ىلع ثدحلا لالخ موتكم لآ دشار نب دمحم تنب ةفيطل ةخيشلا ومس تصرحو

 ةلود ريزو ،ءاملعلا ناطلس رمع يلاعم :نم لك تمض صاخلاو يموكحلا نيعاطقلا يلوؤسم نم ةعومجم

 ةداعسو  ،يملاعلا يلاملا يبد زكرم ظفاحم ،مظاك ىسيع ةداعسو ،يمقرلا داصتقالاو يعانطصالا ءاكذلل

 ةفاقثلا ةئيه ماع ريدم ،يردب ةلاه ،ةداعسو ،لبقتسملل يبد ةسسؤمل يذيفنتلا سيئرلا ،لوهلب نافلخ

 ،يبد ةيدلب ماع ريدم ،يرجاهلا دوواد ةداعسو ،يبد فرغ ماع ريدم ،هاتول دمحم ةداعسو ،يبد يف نونفلاو

 ةماعلا ةنامألا يف ةمكوحلاو ةيجيتارتسالا ةرادإلا عاطقل ماعلا نيمألا ةدعاسم ،ناريم ةشئاع ةداعسو

 ،يبد هايمو ءابرهك ةئيهل يذيفنتلا سيئر ، رياطلا دمحم ديعس ةداعسو ،"يبد ةرامإل يذيفنتلا سلجملا"ـل

 مئادلا بودنملا ،ينسوحلا لاون.دو  ،يبدب ةحصلا ةئيهل ماعلا ريدملا ،يبتكلا ريغص ضوع  ةداعسو

 ىسيع ةعومجمل يذيفنتلا سيئرلا ،قرقلا ءاجرو،“انيريآ” ةددجتملا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا ىدل تارامإلل

 مهعم اهومس تشقانو .يملاعلا يلاملا يبد زكرم ةطلسل يذيفنتلا سيئرلا ،يريمأ فراعو ،قرقلا حلاص

 ريبك رثأ نم جهنلا اذهل امو ،بهاوملا عيجشتو هيجوت لاجم يف مهل ةعباتلا تاهجلا اهانبتت يتلا تاردابملا

 زكرمك يبد ةناكملً اديكأت ،ةكرتشملا ةيملاعلا تايدحتلل ةلاعف ةديدج لولح ثادحتساو راكتبالا زيفحت يف

 قالطنال ةصنمك اهرودو ،لامعألا ةدايرل ةمعادلا ةئيبلا ةئيهت وحن رمتسملا اهيعسلً ازيزعتو ،راكتبالل يملاع

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالاجملا نم ديدعلا يف ةيقيقح ةفاضم ةميق ميدقت هنأش نم عدبم ركف لك

  .ةمهم ةيويح تاعاطق نم اهريغو ةيحصلاو



 
 

	

  ةحومط تاكارش

 تاكرشلا نم ةيدايق تايصخش )DIFC( يملاعلا يلاملا يبد زكرم فيضتسي ،ضرعملا عوبسأ لالخو

 "م.ر.أ" ةعومجم اهنمو ،ةيلودلاو ةيلحملا تاسسؤملاو نييميداكألاو نيرمثتسملاو ةماعلاو ةصاخلا

 نوعمتجيس ثيح ،راكتبالا عيراشم معدل مهرد نويلم 10 ةميقبً اقودنص اوصصخ نيذلاو ،ةضباقلا

 .لضفأ ملاع ءانب لجأ نم ةعدبملا ةيميداكألا تاردقلا قالطإ ةيفيك ةشقانمل

 

 يلاملا يبد زكرم يف نيمزتلم" :)DIFC( يملاعلا يلاملا يبد زكرم ظفاحم ،مظاك ىسيع ةداعس لاقو

 ساسألا رجح لكشي يذلاو ،مادتسم يداصتقا ومن قيقحتو لبقتسملا داصتقا هاجتاب لمعلا يف يملاعلا

 رثألا ةيمهأ ىلع ّدكؤت ةخسرتملا ةيملاعلا انتناكم نأ امك .ةيلبقتسملاو ةينآلا انططخو دمألا ةليوط انتيؤر يف

 ةديازتملا تايدحتلا قايس يفو .ةدجتسملاو ةحومطلا ططخلاو يعاسملا حاجنإ يف ةيتحتلا ةينُبلل رشابملا

 نمؤن امك .ةفداهلا تاكارشلا ةيمنتو قالطإ نم نيينعملا نيكمتلً العافً اروحم نوكن  نأ ىعسن ،انلوح نم

 ىعسنو  ،عيمجلل لضفأ لبقتسم قيقحتب ليفك ةمادتسالاو يعامتجالا راهدزالا زيزعت يف رامثتسالا نأب

  ."ملاعلا ىلإ يبد نمً اقالطنا ،ةقوبسم ريغ زاجنإ ةعرسو ةءافكب كلذ قيقحت يف يسيئر رود بعلل

 ةصاخلاو ةيميداكألا رئاودلا نيب مزاللا لاصتالا حيتُت ةيلاثم ةئيب )DIFC( يملاعلا يلاملا يبد زكرم رّفوُيو

 لبقتسملا داصتقاو راكتبالا معد ىلإ ةيمارلا دوهجلا زربأ ةيمنتو ءانبل ةحاسم زكرملا سّرك ثيح ،ةماعلاو

 تاكارشلا معدل ةيوق ةصنم ةباثمب نوكيل ،ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمكوحلاو لامعألا ةدايرو

   .ةددحمو ةحضاو فادهأ ىلع ةمئاقلا

 نم ،ربمفون 17 ىلإ 16 نم ةرتفلا يف ناجملاب روهمجلل هباوبأ حتفي "ةيرشبلل تاراكتبا" ضرعم نأ ركذُي

 ىلع عالطالا نكمُيو  .5 مقر ىنبملا ،"مويرتأ اذ" ،يملاعلا يلاملا يبد زكرم يف ،ًءاسم 9 ىلإً ارهظ 1 ةعاسلا

 :ينورتكلإلا عقوملا ربع ماعلا اذه ضرعملا يف ةكراشملا 100 ـلا عيراشملا ةمئاق
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 -ىهتنا-
 

 


