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 : مــقــدمــــت

انوًانتة  فٗ اعتحٛوا   يخٛف جٕاشّ انعشكة انوًانٛة انوشبٛة انوذٚذ يٍ انحعذٚات ٔجشاشن 
ٙ  فٗ عتٕ  انوًتم ن َحٛصتة عته ٛات انوٕنًتة ٔانحتذْٕس       ٔهتذو اسعتحاشاس فتٗ هذٚتذ يتٍ       اٞيُت

فتٗ يولًٓتا ن ٔإقلتال انوذٚتذ      جٕقفٗ يا أظاؽ هًهٛة ا٠َحاز يٍ اٞقـاس انوشبٛة ن إػافة إن
انًظاَن ٔيٕاقن انوًم َٔشتاؽ انًسعغتات ٔيُٓتا انحًُٛتة انًغتحذايةن ظٛتد به تث         جٕقف يٍ

يغتتحًش ن  هاؿتتم هتتٍ انوًتتمن ْٔتتٙ فتتٗ جضاٚتتذ يهٛتتٌٕ 72ان ـانتتة فتتٗ انًُـاتتة انوشبٛتتة َعتتٕ 
ان انًحٕعتتـة ٔانوهٛتتٔيالت انوهًٛتتة خاطتتة بتتٍٛ طتتلٕع انًحوهًتتٍٛ يتتٍ انشتت ا  ظتتايهٙ انًتتس 

يتٍ ان ـانتة ٔجُشتٛؾ عتٕ  انوًتمن سبتذ فتٗ ان ذاٚتة يتٍ جتٕفٛش اٞيتٍ ٔاسعتحاشاس              ٔنكٙ ٚعذ
نٕع إاٞيتتٕال انوشبٛتتة بتتذسخ يتتٍ ػتتخٓا فتتٗ ان ُتتٕى اٞشُ ٛتتة ٔانحتتٗ جوتتذ بتت   ٔجتتٕؿٍٛ سسٔط 

وًانتة ٔعتٕ    انًهٛاسات يٍ انذٔسسات ن ٔاسهحًاد ههٗ يوهٕيتات ٔإظظتاتات دقٛاتة هتٍ ان    
اناتشاس يتٍ انحوتشع ههتٗ      ٔانًغتوٕنٍٛ هتٍ جُلٛتذ   ظتاص  خحانوًم انوشبٛةن كٙ ٚتحًكٍ رٔ اس 

انلوانة ن ٔانخـؾ ا٠ٚصابٛة نهاؼات ههتٗ ْتزِ اٜفتات     ا٠خلاقات ٔانغه ٛاتن نحعذٚذ اٞعانٛب
ٔعتته ٛاجٓان ٔيٕاشٓتتة انحعتتذٚات ٔاَوكاعتتاجٓا ههتتٗ انوًانتتة ٔعتتٕ  انوًتتم  كًتتا سبتتذ فتتٗ ْتتزا   

ن ٔجسْتم اٞٚتذ٘    ةا٠ؿاس ٔنهحعاٛق يٍ ظذة ان ـانة أٌ جإو اَٞلًة يٍ بُات يشاسٚن إَحاشٛ
ٔانلُٛتتة انشاقٛتتة ن انوايهتتة ههتتٗ كتتم انًغتتحٕٚات ٔبتتانـش  انوهًٛتتة ٔانحًُٛتتة انعذٚرتتة ٔانًُٓٛتتة  

ٔيٕاك تة انًغتتحصذات انوهًٛتتة ٔانحكُٕنٕشٛتتةن ٔرنتته سعتحخذايٓا نهٕطتتٕل إنتتٗ ظهتتٕل يُاعتت ة   
انتتٕؿٍ ٔانًتتٕاؿٍن كًتتا أَتتّ يتتٍ انؼتتشٔس٘ إقايتتة ستت كة يوهٕيتتات نغتتٕ  انوًتتم     نًظتتهعة 

ٔانوًال فٗ انٕؿٍ انوشبٙ ٔإششات إظظاتات فٗ ْزا انًعال ٔانحُغتٛق فتٗ َاتم انًوهٕيتات     
  ٔأطعا  اناشاس  ٍا٠ظظائٛٛبٍٛ 

 وضع انعمبنت فى انىاطه انعربى :

انوًتتم َحٛصتتة انلتتشٔع اٞيُٛتتة   ناتتم جتتذْٕس جشتت ٛم اٞٚتتذ٘ انوايهتتة انوشبٛتتة فتتٗ عتتٕ      
ْشة ان ـانتة  انـاسئة ٔاسجلوث بشكم ك ٛش فٗ أٔعاؽ انش ا  ٔانشابات انًسْهٍٛ ههًٛاخن ٔكا

ن بتتم ْتتٙ كتتاْشة يضيُتتة ن ٔكهًتتا اسجلوتتث َغتت حٓا ن كهًتتا أصدات      ْتتزِ نٛغتتث ظذٚرتتة انوٓتتذ  
ٗ  ٚصتب  خـٕسجٓا ههٗ أيتٍ ٔاعتحاشاس انتٕؿٍ ٔعتالية انًصحًتنن نٓتزا       جتذسط  انذٔنتة أٌ   ههت

نختاص ٔانًصحًتن   ا انُاابٛة ٔاناـتام  انُخب ٔإسشاىاٞعانٛب ٔانٕعائم نهعم يٍ خـٕسجٓان 
عتتٕ  انوًتتم ٔانعتتذ يتتٍ   نحُشتتٛؾانًتتذَٙ فتتٙ طتتُن اناتتشاس اسقحظتتادٖ ٔسعتتى عٛاعتتة انوًتتم  

ـ        انتة ٔيشجكضاجٓتان   كاْشة ان ـانةن ٔأٌ جوًتم اَٞلًتة ههتٗ جتٕفٛش إظظتاتات دقٛاتة هتٍ ان 
نهوًال ن ٔجإو بانحأْٛم انًحٕاطم نشفن يغحٕٖ انكلاتات انحٗ ٚعحاشٓا  ئقٔجسيٍ انوًم انٝ

 عٕ  انوًم 

إٌ هذو أكرتشات بوتغ اَٞلًتة نًرتم ْتزِ انًحـه تات قتم أدٖ إنتٗ خهتق ظتشاى ستو ٙن            
ٔخهتتق ٔػتتواخ اقحظتتادٚاخ طتتوبن ٔأٔشتتذ أَلًتتة شذٚتتذة يتتٍ ستتأَٓا إٌ أظغتتُث أدائٓتتا عٛاعتتٛاخ   

اقحظتتادٚة يحٕاصٚتتةن ٔإقايتتة ْٛاكتتم إَحاشٛتتة نًظتتهعة       أٌ جسعتتظ بُتتات هالقتتات   ٔاقحظتتادٚاخ
أؿشاع ا٠َحاز انرالخ ٔرنه يٍ ختالل ا٠طتالض اناتإََٙ ٔعتٍ جشتشٚوات هًانٛتة ظذٚرتة ن        
ٔإَٓات انلغاد بكم يشجكضاجّ ٔأسكانّ ن ٔٔػن ظذ نلاْشة عٛـشة سشال اٞهًال ههٗ ظٛتاة  

 هذٔنة انذٔنة اسقحظادٚة ن ٔإهادة اسهح اس نهذٔس انحًُٕ٘ ن
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اسقحظتادٚة ٔاسشحًاهٛتةن بتم    ين أٌ كاْشة انعشاى انشو ٗ نى جكٍ أع ابة فاؾ انُٕاظٙ 
ٔ    ُْاى أعت ا  عٛاعتٛة ج   كشايتة  ٔايحٓتاٌ  انعشٚتات انوايتة    ذسْت حًرتم فتٗ اٛتا  انذًٚاشاؿٛتة 

    انٓشٛىانًٕاؿٍ ٔاَحشاس انلغاد كاَحشاس انُاس فٗ 

ٚاد هذد ظضٚصٙ انصايواتن دانوشبٛة َحٛصة سصناذ جُايٗ اسجلام َغ ة ان ـانة فٗ ان هذاٌ 
ٔهتتتذو يٕاك تتتة انعكٕيتتتات ٠ٚصتتتاد يخـتتتؾ نًٕاشٓتتتة ْتتتزا انحؼتتتخى ٔجتتتٕفٛش فتتتشص انوًتتتم    

ن كًا أٌ إظصاو اناـام انخاص هٍ انحٕعن فٗ اسعحرًاس أدٖ إنٗ اسعتح ُات هتٍ   ىسعحٛوابٓ
ا٠َحاشٛتتة  عغتتاتإػتتافة إنتتٗ رنتته إٌ ظانتتة هتتذو اسعتتحاشاس ٔاٞيتتٍ نعًاٚتتة انًس       انوًانتتةن 

نالعحًشاس فٗ أهًانٓا أدٖ إنٗ اسجلام َغ ة ان ـانةن َاْٛته هتٍ هتذو قتذسة انوًتال اسَحلتاو       
 ٔاسػـشابات اٞيُٛة   فٗ هًهٓى نالْحضاصات

فٛٓتا انعتشاى انشتو ٙن ٔهتذو     نزا إٌ ظانة هذو اسعحاشاس اٞيُٙ فتٙ ان هتذاٌ انحتٗ شتشٖ     
سشائعّ قذ اَوكظ ههٗ انٕؿٍ ٔانًتٕاؿٍُٛ ن ٔههتٗ   ٔشٕد انعًاٚة اٞيُٛة نهًصحًن بًخحهف 

ظٛاة انوًال انًوٛشٛة ٔانوائهٛةن ْٔزا يتٍ ستأَّ أٌ ٚتسذش ههتٗ انٕػتن اسشحًتاهٙ ن ٔٚتسد٘        
ٔاظحٛاشات انًٕاؿٍُٛ   بم  انحغٕٚق إنٗ جذْٕس قذسة انًسعغات ا٠َحاشٛة نًٕاشٓة يحـه ات
هتتٍ انحٕعتتن فتتٗ إَحاشٓتتان   اعتتحلحث إػتتافة نتتزنه إٌ يولتتى انًسعغتتات ا٠َحاشٛتتة انك ٛتتشة قتتم 

 ٔاكحلث بًا ْٕ يٕشٕد نذٚٓا ظانٛاخ ن ٔاقم يٍ ههٗ طشع هًانٓا 

 -انحهىل انتى البد منهب نمىاجهت انتحديبث فى سىق انعمم :

سبذ يٍ ٔػن ظهٕل نًٕاشٓة ْزِ انحعذٚات فتٗ عتٕ  انوًتم ٔانوتٕدة بوتذ ْتزا انعتشاى        
وات جٕاكتب انًشظهتة انعانٛتةن إر أٌ انحشتشٚوات     ٍ قتٕاٍَٛ ٔجشتشٚ  عٔانًح ٛشات انـاسئة إنٗ 

م ٔانًصحًوتات كًتا أَتّ سبتذ يتٍ      انوًت ؿًٕظتات ٔيظتهعة    ٙن ٔس جه انح ٛشاتانغاباة يهٛوة 
جُشٛؾ شٓاص ا٠ظظات نهًوهٕيات ظٕل انوًانة ٔعٕ  انوًم ٔان ـانة فٗ كتم قـتش ٔج ادنٓتا    

يا بٍٛ يرٛالجٓا فٗ كم بهذ نًوشفة كٛلٛة إٚصاد فشص هًم نهش ا  ٔاعتحٛوابٓى نتذٖ   بانحُغٛق 
نـاقاجٓى ٔهًهتحٓىن ٔناتذ اجختزت بوتغ انتذٔل انوشبٛتة ٔيُٓتا        انذٔل انوشبٛة انحٗ ْٙ بعاشة 

بتتاٞخض انخهٛصٛتتة إشتتشاتات نحشتت ٛم انوًانتتة انٕؿُٛتتة ٔجتتٕفٛش فتتشص انوًتتم نٓتتا ٔانعتتذ يتتٍ  
اس قٕاٍَٛ نعًاٚتة يٕاؿُٛٓتا فٛتّ يُافغتة انوًانتة اٞشُ ٛتة ن ٔقظتشِ        انوًانة اٞعٕٛٚة ن ٔإطذ

 اَعظتش ٔفًا ٚحوهق بش م اٞٚذ٘ انوايهة انوشبٛة بٍٛ بهذآَا قذ  بوغ انًٍٓ ههٗ يٕاؿُٛٓان
أطعث جهه انتذٔل يُشت هة فتٗ كٛلٛتة انحٕفٛتق       ظٛدجذفآا كانًوحاد َحٛصة نٟٔػام اٞيُٛةن 

انذٔل  اظرٍٛ هٍ هًم نًٕاؿُٛٓا ْٕٔ يا ًٚرم جعذٚات نٓزِ يا بٍٛ يحـه ات عٕ  انوًم ٔان
ظتذٖ انتذٔلن   ٞين أَّ قم ؿشأ جعغٍ فٗ انلحشة اٞخٛشة ههٗ هًهٛة اعحا ال انوًانة انوشبٛتة  

أنتتف هايتتم نهوًتتم فتتٗ نٛ ٛتتا  ٔشتتذٚش بانتتزكش أٌ يولتتى  055إر ؿه تث نٛ ٛتتا يتتٍ جتتَٕظ إٚلتتاد  
ٚة نى جـ تق عٛاعتات فوانتة فًٛتا ٚختض جتٕفٛش       انذٔل انوشبٛة ههٗ اخحالع كشٔفٓا اسقحظاد

فشص انوًم نًٕاؿُٛٓان ٔٚالظق أٌ أكرش اناـاهات اعحٛواباخ نهوًانتة ْتٙ قـاهتات انضساهتة     
 ٔانشهاٚة يٍ انعكٕية ٔان ُات ٔاناـام اٛش انًُلى   ْٔزِ اناـاهات س جهاٗ انوُاٚة 

بانشتتكم انًُاعتتبن ْٔتتزا ٔإٌ يولتتى انتتذٔل انوشبٛتتة نتتى جـتتٕس َلغتتٓا ههًٛتتاخ ٔجكُٕنٕشٛتتاخ   
ٛتاخ ٔاقحظتادٚاخ اٌ ج ُتٙ قٕاهتذ ٔؿُتٙ ٚتحالتو يتن        ًانذٔنٛتة هه ٚحـهب يُٓا فٗ كتم انًح ٛتشات   

انًغحصذات انحكُٕنٕشٛة ن ٔخهق سكائض جُافغٛة ٔظًاٚتة إَحاشٓتا انتٕؿُٗ ن كًتا أَتّ ٚصتب أٌ       
جعافق ههٗ اعحذاية انًُٕ ٔإهادة ْٛكهة انُشاؽ اسقحظاد٘ن ٔبُات إَحتاز اقحظتاد٘ يحتٕاصٌن    
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انرتتشٔات ٔانًتتذاخم ٔانحوهتتٛى ٔانظتتعة ٔانحشكٛتتض ههتتٗ انحًُٛتتة انًغتتحذاية انحتتٗ جشتتًم جٕصٚتتن  
 ٔاٛشْا 

إٌ اعحاشاس انغٛاعة اسقحظادٚة ٚوحًذ ههٗ بوذ اشحًاهٙ بشكم إؿاس نٓان ْٔتذفاخ نًغتاس   
ًَٕ اقحظادٖ جُوكظ إٚصابٛاجّ اشحًاهٛتاخ ٔاقحظتادٚاخ ن ْٔتزا ٚحـهتب جٕافاتاخ اشحًاهٛتاخ نحعاٛتق        

ٔ عهى اشحًاهٙن ٔانحٕافق ْٕ هًهٛة دُٚايّٛ يغحًشة ٚا ة نحعاٛتق  نت ٕو بٓا انلشد ٔانًصحًتن ٔانذ
انحٕافق انًشحشى يٍ خالل انعٕاس نًُتن ٔقتٕم انًشتاكم ٔنحعاٛتق انًـهتب انُاابٛتة ٔانًُٓٛتة        
ٔانعٛاجٛة   إٌ ْزِ انًوـٛات نى ٚسخز بٓا يٍ ق تم انوذٚتذ يتٍ اَٞلًتة انوشبٛتةن اٞيتش انتزٖ        

انًذُٚتة فتٗ    نُاابتات ٔانًصحًوتات  أدٖ إنٗ جلصش فٗ كرٛش يٍ جهه ان هتذاٌن إٌ هتذو يشتاسكة ا   
ن ٔهذو قشاس ا٠طتالض انغٛاعتٙ ٔيتُط انًصحًوتات ظشٚاجٓتا       ٔبشايصّسعى عٛاعة اسقحظاد 

    ّ أٌ انحٕافتق اسشحًتاهٙ عتٛسد٘ إنتٗ       ٔانعلاف ههٗ كشاياجٓا ٔظإقٓتا أدٖ إنتٗ يتا أدٖ إنٛت
ُا سبذ يتٍ جوضٚتض   انح ٛش فٗ ْٛكهٛة انُشاؽ اسقحظاد٘ ٔاسشحًاهٙ ٔانغٛاعٙ ٔانُاابٙ ن ْٔ

دٔس انُاابات ٔاعحاالنٓا نحكٌٕ انؼابؾ فٗ هًهٛة انحٕاصٌ انًـهٕ ن فانُاابات نٛظ نٓا دٔس 
فتتتٗ انوًهٛتتتة ا٠َحاشٛتتتة فاتتتؾن بتتتم ْتتتٗ انًعتتتشى اسقحظتتتاد٘ن ٔانًشاقتتتب انتتتذائى نهحـتتتٕسات   

 اسقحظادٚة ٔانغٛاعٛة فٗ انًصحًن 

 انحد مه انبطبنت وتىفير فرص انعمم :

اٞيتٕال   طسسٔـانة سبذ يٍ اسهحًاد ههٗ أعتٕا  انوًتم انوشبٛتة ٔجتٕؿٍٛ     نهعذ يٍ ان 
ست كة يوهٕيتات ٔإظظتاتات     ٔإٚصادانوشبٛة ٔخهق يشاسٚن ك شٖ سعحٛوا  اٞٚذٖ انوايهةن 

ظٕل يحـه ات عٕ  انوًم فٗ كم دٔنة يٍ دٔل انًُـاة ٔج ادل ْزِ انًوهٕيتات فًٛتا بُٛٓتان    
جًث ْزِ اٞيٕس بشتكم دقٛتق ٔبشتلافٛة يحُاْٛتةن ٔكلتاتة ههٛتّن فغتٕع ذًتش فتٗ انُحتائس            فإرا

ٔجعتتتذ يتتتٍ ان ـانتتتةن ٔجتتتُوكظ إٚصابٛاجٓتتتا ههتتتٗ اقحظتتتاد انتتتذٔل انوشبٛتتتة ٔظٛتتتاة يٕاؿُٛٓتتتا      
 ٔاعحاشاسْى ٔأيُٓى 

اهحًتتذ انحوتتأٌ انوشبتتٗ نتتذهى فتتشص انوًتتم ٔانعتتذ يتتٍ ان ـانتتة عتتابااخ ههتتٗ يُتتاْس       ناتتذ
ة ستتًٕنٛة كًتتا أقتتش رنتته فتتٗ يتتسجًشات انوًتتم انوشبتتٙ َٔشتتاؽ يُلًتتة انوًتتم       سسٚتت جًرهتتهس

انوشبٛة  ٔنهعذ يٍ ان ـانة ٔجٕفٛش فشص انوًم سبذ يتٍ إشتشاتات جشتًم اناٛتاو بإظظتاتات      
دقٛاة نه ـانة ٔانوًانة ٔيحـه ات انغٕ ن ٔانحُغٛق ٔانحوأٌ يا بٍٛ انذٔل فًٛا ٚختض ست كة   

نحًُٛتة انًغتحذاية ن ٔجعغتٍٛ كتشٔع ظٛتاة ٔهًتم انوًتال ن        عٛاعتات ا انًوهٕياتن ٔاسْحًاو 
جُاتم اٞٚتذ٘   ٔجغتٓٛم  ٔانحشكٛض ههٗ انحذسٚب ٔانحأْٛم انًُٓٙ ٔفق اظحٛاشتات عتٕ  انوًتمن    

انوايهتة انوشبٛتة ٔيُعٓتا انؼتتًاَات اسشحًاهٛتة نتذٖ انتذٔل انًغتتحا هة أعتٕة بوًانٓتان ٔإقايتتة         
 أٌ انًح ٛشات اٞخٛشة فٗ هذد يٍ ان هذاٌين  ط ٛشة يذهٕية يٍ اَٞلًة انشعًٛةيشاسٚن 

فتتشص ههٛٓتا جشاشتتن اقحظتاد٘ َحٛصتتة نهلتشٔع اٞيُٛتتة     انوشبٛتة َحٛصتتة نهعتشاى انشتتو ٙن قتذ   
ٔانغٛاعٛةن اٞيش انزٖ أدٖ إنٗ جشاشن فٗ إٚصاد فشص هًم ٔجخلٛغ يٍ ان ـانة بم صادت 
َٛحٓتتا ن كًتتا أدٖ انٕػتتن اٞيُتتٙ إنتتٗ اَخلتتاع اسعتتحرًاسات فتتٗ جهتته ان هتتذاٌن ٔسكتتٕد فتتٗ      

هتٗ انوًانتة انوشبٛتةن كًتا     انغٛاظة ٔانًظاسعن ٔانوااسات ٔاسجظاست ٔاَوكتظ كتم رنته ه   
كاٌ نُحائس هذو اسعحاشاس اٞيُٙ ٔإٚصاد فشص هًم نهوًال فٗ بهذاجٓى َحٛصة نٓزِ انلشٔع 

يٍ أٔؿآَى إنٗ بهذاٌ هشبٛة ٔأشُ ٛة ؿه اخ  ٍانـاسئة أٌ صادت َغ ة ْصشة انوًال ٔانًٕاؿُٛ
 نغٛاعٛة  اٞيُٛة ٔانٟيٍ ٔاسعحاشاس ٔانوًمن إراٌ ظكٕياجٓى اَش هث بلشٔفٓا 
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انإٖ انوايهة ًٚكًُٓا إرا اعتحاشت اٞٔػتام   جًُٛة  ةأٌ انواذ انوشبٗ نهوًمن ٔإعحشاجٛصٛ
اٞيُٛة فٗ انًُـاة انوشبٛة أٌ ٚشكال خـة هًتم ٔجوتأٌ نتذهى انوًانتة ٔانعتذ يتٍ ان ـانتة ن        
كًا أٌ جلوٛم ْزِ انخـة ٚعحاز إنٗ شٓتذ طتاَوٙ اناتشاس ن ٔدٔس انعكٕيتات فتٗ انحشت ٛم ن       

جختتار إشتتشاتات هًهٛتتة ٔفوهٛتتة نهاٛتتاو بذساعتتات ٔإظظتتاتات هتتٍ عتتٕ  انوًتتم ٔانحشتت ٛم ن  ٔا
ٔجعذٚتذ اظحٛاشتتات كتتم دٔنتتة يتتٍ اٞٚتتذ٘ انوايهتتة ٔانًحـه تتات انلُٛتتة انًسْهتتةن ٔٔػتتن شٓتتاص  
يحابوتة نحُلٛتتز خـتة انوًتتم ن ٔدساعتة أٔػتتام أعتتٕا  انتذٔل انوشبٛتتة انحتٗ جتتأذشت باٞظتتذاخ      

 اٞيُٛة يٍ ق م إظظائٍٛٛ 

 التحبد اندونى ننقبببث انعمم انعرة وانعمبنت انعربيت

فتتٗ انتتٕؿٍ انوشبتتٗ إرا  بشتتكم انوًتتال انوتتش  سافوتتة َٓتتٕع اقحظتتادٖ ٔقتتٕيٙ ٔأيُتتٙ    
ٔناتذ  اناشاس جه ٛة يـان ٓى اسشحًاهٛة ٔأيُث نٓى فشص هًم ٔهًانة سئاة    طاظ ٙ أظغٍ

اسجعتاد انتذٔنٗ نُاابتات انوًتال انوتش  يتٍ ختالل يتسجًشات انوًتم انوشبتٙن ٔانهاتات يتن              ة َ
طاظ ٙ اناشاس فٗ انذٔل انوشبٛة إنٗ يواَاة انوًال ْٔؼى ظإقٓى ن ٔهتذو جُلٛتز اسجلاقٛتات    

اسشحًاهٛتة ٔانُاابٛتة انحتٗ ظاإْتا بوتشقٓى      انوشبٛة بشأَٓى ٔيعأنة جصشٚذْى يٍ انًكحغ ات 
ٔ     ٔٔدياجٓىن  ٍ هت انًـان ة اناٛاو بإظظاتات دقٛاة هٍ انإٖ انوايهتة ٔان ـانتة فتٗ كتم قـتشن 

 انعإ  ٔانعشٚات انُاابٛةن ٔنكٍ دٌٔ شذٖٔ 

إٌ اسجعاد انذٔنٙ نهوًال انوش  نى ٚأل شٓتذاخ فتٗ هًهٛتة إقايتة انٕسستات انوًانٛتة ظتٕل        
ٕ  ٔانعشٚتات انُاابٛتة   كافة انًٕاػن اسقحظادٚة ٔانُاابٛة ٔاسشحًاهٛة ٔانحشت ٛم ٔهتٍ انعات   

 ٔاعحاالنٓا 

دهتتٕة يُلًتتة انوًتتم انوشبٛتتة إنتتٗ إقايتتة ْتتزِ ٚتترًٍ أٌ اسجعتتاد انتتذٔنٙ نهوًتتال انوتتش  إر 
ٔ  انٕسسة نًا نٓا يٍ أًْٛة نٕػن ا ػتن خـتؾ يالئًتة    ٞيٕس فٗ َظابٓا انظعٛط يتٍ اشتم 

ٍ يتٍ  ٛنهاؼات ههٗ ان ـانةن ٔجُشٛؾ عٕ  انوًمن ٔدهى إٚصتاد فتشص هًتم نوشتشات انًالٚت     
انوًال انوتاؿهٍٛ هتٍ انوًتم ٔبتاٞخض انشت ا  يتٍ انصُغتٍٛ كًتا س ٚلتٕجُٙ أٌ استكش باعتى            

 سشتب اٞياَة انواية نالجعاد انذٔنٗ نُاابتات انوًتم انوتش  ٔههتٗ سأعتٓى اٞغ اٞيتٍٛ انوتاو        
يوحٕ  اٞخٕة فتٗ يُلًتة انوًتم انوشبٛتة ٔفتٗ انًاذيتة اٞغ د  أظًتذ يعًتذ ناًتاٌ نتذهٕجٓى           

 نهًشاسكة فٗ أهًال ْزِ انٕسسة انحٗ َحًُٗ نٓا انُصاض ٔانحٕفٛق فٗ أهًانٓا  ٠جعادَا 
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