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 الخاتمــة 
 تمهيـــد :
ترتببع ي ببو ت نظبب  لرببفي مصببرن رببو ضىببر ضبب  رن  نقبب   صببو رن  م ببي ر بب   

مصكثظببر ضبب  مصضظببفف نمرتاببف  ضلفاببظع مصضظببفف م رقببظ  نتظببف   ض ن بب  مصتر بب    نيبب ي كافظبب  
ظب    رفت تبا مص نصب   صبو مامتضبفي  ضتبرنيفا لرفي مصىرف مصط ظعبو صلربفي مصبرن مص  

مصىبببببرف مصترميبببببو  صبببببو ضتبببببرنيفا مصبببببرن   ر ببببب  ا ربببببو تلاظببببب  مصضىبببببفرف مصعضنضظببببب  
. نصت  ظببببط اطببببط مصتلضظبببب  مااتىببببف ظ  مصترميظبببب  رببببو مصاببببلنما 8391مصضكتببببنر  يببببفي 

م اظببر  . كقبببرنر   تضظببب  صضنم تببب  مصط بببع مصضتتمظبب  ي بببو مصةببب م  ص تظبببف   مصابببرظع  ربببو 
ف    ابببررا مص كنضببب  ررببب  مصكابببف   متلتف ظبب  نمااتىبببف ظ  ص راعببب  مصترميظببب    ضببب  مصاببك

 اال  ضتفرظ  مصتنا  مصترميو مصر او. 
نظع  ضترن  مصىرف مصترميو مصضةطو ض   مي مصضترنيفا مصت   ب   تلاظب مف  
  لررًم صتع   ضتمظبفف ربو اابس ضابتنم مصضظبفف م رقبظ    نت  ظب  لاب    8391ضل  يفي 

 ن   نمصض فرر  ي و اىن   مصتر  . مصض 
مابببتت را مص رماببب  مصتعبببرس صضتبببك   مصىبببرف مصترميبببو ربببو  رمقببب  ض فررببب   

مص  ظن ظبب  نمصتعببرف ي ببو ض بب  ما ضتببرن  مصىببرف مصضةطببو نلرضببف نضاببت تضفا مصتلاظبب  
مصضات ابب  نضببف ظىببف  ف ضبب  يض ظببفا ىببظفل  نمل ببال  نت  ظبب  صتبب كفتف ناظفابب  ماببتا مي 

 رمض ببف   كضببف تتبب ف مص رمابب   ظقببف  صببو  ظببف  تطببنر متلتف ظبب   ضظببفف مصىببرف نتطببنظر
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مصا ملظ  صض فىظ  مص    مصر ظاظ  ضنق  مص رما  نمثر مصىرف ي بو متلتف ظب  مصا ملظب  
صتبببف ضببب  ض فىبببظ  مصببب ر  مصتبببفضظ  نمص ضبببل نم رت نمص رابببظي مصضابببت ظي ربببو  رمقببب  يظلببب  

ضةطبببو  ضلط ببب  مص  ببب  ضنقببب  مص رماببب  ن رماببب  مصكابببف   مااتىبببف ظ  صبببلري مصىبببرف مص
مص رماببب  ابببنم  ربببو ن بببن   ن يببب ي ن بببن  مصىبببرف مصضةطبببو ن ظقبببف  رماببب  مصض تبببرما 

 مصضات ا  ص عنم   مااتىف ظ  صضترن  مصىرف  ضلط   مص رما  . 
نميتضبب ا مص رمابب  صت  ظببط  مبب مرتف ي ببو م ابب نع مصنىبباو نمصت  ظ ببو مصض ببفر  

ظببب  ن رماببب   ماا متلتبببفي نمصتكبببفصظف  ماببب  ربببو  رماببب  تطبببنر متلتف ظببب  مصا ملظببب  مصا مل
ناببفري  ظببت تلاظبب  لرببفي مصىببرف مصضةطببو  ضلط بب  مص رمابب  ص ظببف  مثببر تط ظببط مصضتببرن  
ي ببو متلتف ظبب  مصا ملظبب  ص ض فىببظ  ضنقبب  مص رمابب    مبب م ضبب  ماببتا مي  عببس  اببفصظع 

م صتب ف مصت  ظ  مااتىبف م ضب  ض تبرما مصكابف   مااتىبف ظ  ن ابفصظع مصت ظبظي مااتىبف 
 مصضترنيفا ن  نممف نمصعنم   مااتىف ظ  صتف . 

نميتضبب ا مص رمابب  ي ببو مص ظفلببفا مصضظ ملظبب  مصتبب  تببي  ضعتببف  فاببتا مي ماببتضفر  
ماابببت ظف  نمصتببب  تبببي  ضببب   ظفلفتتبببف ضببب  ضلط ببب  مص رماببب  نمصضلط ببب  مصض فرلببب    ناببب  تبببي 

نمص ظفلفا مصضلتبنر  نيظبر مااتعفل    عس مص رمافا مصاف    نمصضرم   نمصلترما مصع ضظ  
مصضلتببنر   ما مصىبب   مصنثظ بب   ضنقببن  مص رمابب    كضببف تببي مااببتعفل   فص ظفلببفا مصضتببنرر  
يبببب   لتف ظبببب  مصض فىببببظ  مصر ظاببببظ  ض بببب  مص رمابببب   ببببفت مرما مصاريظبببب   ببببنتمر  مصترميظبببب  
  ض فرربببب  مص  ظن ظبببب    نمت مر  مصضركتظبببب  صالاتىببببف  مصترميببببو   نلتببببرما مصببببرن نمصضببببنمر 
مصضف ظ    ن ظفلفا تكفصظف ضات تضفا تلاظ  مصىرف مصضةطو نمصت  تي  ضعتف ضب  مصتظ ب  

 مصضىرظ  مصعفض  صضترنيفا مصىرف نمل مرتتف مصضات ا  . 
 أوال : الملخص :

متببببتض ا مص رمابببب  ي ببببو  ر عبببب    ببببنمع ر ظاببببظ    تلببببفن  مص ببببفع م ن  متطببببفر 
  رىبب ظ  ر ظاببظظ    ماببت  مصلرببرن صببلري مصببرن نمصىببرف مصترميببو   ن صبب  ضبب  اببال

مصاىببب  م ن    رماببب  مصضبببنمر  مصضف ظببب  نلربببي مصبببرن   ضببب  ابببال  ثبببال  ض ف ببب   تلبببفن  
مصض  بب  م ن  مصضببنمر  مصضف ظبب  مص فصظبب  نمصضاببت   ظ  رببو  ضتنرظبب  ضىببر مصعر ظبب     ظلضببف 
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تعببرس مصض  ببب  مصثبببفلو صال تظف بببفا مصضف ظببب  مص فصظبب  نمصضابببت   ظ  ربببو  ضتنرظببب  ضىبببر 
   ظلضبببف مابببت  مصض  ببب  مصثفصببب    رماببب  مصبببلري م افابببظ  ص بببرن ربببو  ضتنرظببب   مصعر ظببب 

 ضىر مصعر ظ  . 
نتلببفن  مصاىبب  مصثببفلو ااببترمتظ ظفا لرببي مصىببرف مصترميببو مصضةطببو   ن صبب  
رو ثالث  ض ف   ر ظاظ    ظتلفن  مصض    م ن  لربي مصىبرف مصترميبو مصضةطبو ي بو 

مصثببفلو لربي مصىبرف مصترميببو مصضةطبو ي ببو ضابتنم مص ضتنرظب     ظلضببف تلبفن  مصض  ب  
ضاببببتنم ض فرربببب  مص  ظن ظبببب    نتلببببفن  مصض  بببب  مصثفصبببب  مص نملببببع مصالظبببب  صببببلري مصىببببرف 

 مصترميو مصضةطو . 
نظتلببفن  مص ببفع مصثببفلو مااببتعرمس مصضر عببو  مببي مص رماببفا نمص  ببن  مصاببف    

نمص  ببن  مصضرت طبب   ضنقببن  مصىببرف مصترميببو رببو ضىببر    ظبب  تببي ت اببظي مص رماببفا 
مصاف     صو ثال    تم    مات  مص ت  م ن   فص رمافا مصضتع     فاتىبف ظفا مصضبنمر  
يببف    مصضف ظبب    نتلببفن  مص ببت  مصثببفلو مص رماببفا نمص  ببن  مصضرت طبب   فصىببرف مصترميببو نمل
ماببتا مضف رببو مصببرن   نماببت  مص ببت  مصثفصبب   فص رماببفا نمص  ببن  مصضرت طبب   فص نملببع 

 يفا مصىرف مصترميو مصضةطو . مااتىف ظ  صضترن 
نظتلببفن  مص بببفع مصثفصببب  ضبب  مص رماببب    مصكابببف   مااتىببف ظ  صبببلري مصىبببرف ربببو 
ض فرربب  مص  ظن ظبب  ن صبب  ضبب  اببال  رىبب ظ  ر ظاببظظ     نصتضببف  رمابب  مصبب ماا متلتف ظبب  
مصا ملظ  ص ض فىظ  مصترميظ   عظل  مص رماب    ر فصلاب   صض ىبن  مصب ر  مصتبفضظ    متقبل 

يالا  ضن     بظ  كب  ضب  يلىبر كضظب  مصت بفنن نمصعضفصب  مص تبرظ  نكضظب  مصابضف   ن ن 
% ظبببب  م صتظببببف   متلتببببفي  ل ببببن 8مصانابببافت  ن ببببظ  متلتببببفي   رتظببببف   كبببب  ضبببلتي  ل ببببن 

 13998%  ظلضبببف   ةبببا مصضرنلببب  مت ضفصظببب  ل بببن  %13290    %139.8    13890
ف ج مصت  ظبب  مت ىببف    صبببو ن صبب   مابب  ضلط بب  مصىببرف مصضةطببو    ظلضبببف متببفرا لتبب

ن ن  يالا  ضن     ظ  ك  ض  يلىبر كضظب  مصت بفنن نمصعضفصب  مص تبرظ  نمصعضفصب  م صظب  
% ظ  م  صب   صبو 8نكضظ  م اض   م تنتظ  نمتلتفي    ظ   لف  تظف   ك  ضلتف  ل ن 

% ي بببو مصترتظبببع   0..13%  13183%   13239%   13833تظبببف   متلتبببفي  ل بببن 
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ضضببف ظعلبب     ضلت بب  مبب ف مصعظلبب   83893ا ضرنلبب  متلتببفي مت ضفصظبب  ل ببن  ظلضببف   ةبب
ظعض ببببن  ربببب  مصضر  بببب  يظببببر مااتىببببف ظ  ضبببب  ضرم بببب  متلتببببفي ن صبببب  اببببفري مصىببببرف 
مصضةطو. ي و ضاتنن   ضفصو يظلب  مص رماب  .  ظلضبف  تبفرا لتبف ج مصت  ظب  مت ىبف   

ن ببن  يالابب  ضن  بب   ببظ   ص  مصبب  متلتف ظبب  صض ىببن  مص ضببل  مابب  ضلط بب  مصىببرف  صببو
كبببب  ضبببب  كضظبببب  مصت ببببفنن نكضظبببب  م اببببض   م تنتظبببب  نكضظبببب  م اببببض   مصاناببببافتظ  ناظضبببب  

% ظب  م  صبو مصتظبف   8مصض ظ ما ض  كضظ  متلتفي  ظ     تظف   ك  ضلتضبف       ل بن 
% ي ببو مصترتظببع   131893%   13882%   13221%   13210رببو متلتببفي  ل ببن 

% ي ببو ضاببتنن   ضفصظبب  يظلبب  مص رمابب  13929مت ضفصظبب  ل ببن  ن  ةببا ضرنلبب  متلتببفي
ضضف ظعل     ضلت   م ف مصعظل  ظعض بن  رب  مصضر  ب  مااتىبف ظ  ضب  ضرم ب  متلتبفي   
ن تببفرا لتببف ج مص مصبب  متلتف ظبب  صض ىببن  مص ضببل اببفري ضلط بب  مصىببرف ي ببو ضاببتنم 

  مص تببرظ  نكضظبب    ضببفصو مصعظلبب   صببو ن ببن  يالابب  طر ظبب   ببظ  كبب  ضبب  يلىببر مصعضفصبب
% ظب  م  صبو 8م اض   م تنتظ  نمصاناافتظ  ض  متلتفي  ن  لف  تظف   ك  ضلتضف  ل ن 

% ن  ةبببببا ضرنلببببب  متلتبببببفي 132.2%   1301%   1309مصتظبببببف   ربببببو متلتبببببفي  ل بببببن 
نمتببفرا لتببف ج مصت  ظبب  مت ىببف   ص  مصبب  متلتف ظبب  صض ىببن  83281مت ضفصظبب   ل ببن 

فصو يظلبب  مص رمابب   مابب  ضلط بب  مصىببرف مصضةطببو  صببو ن ببن  مص ضببل ي ببو ضاببتنم   ضبب
يالا  ضن     ظ  كضظ  مصعضفصظ  مص ترظ  نكضظ  مصعضفصظ  م صظب  نكضظب  ماابض   نمتلتبفي 

%   13903% ظببببب  م صتظبببببف   متلتبببببفي  ل بببببن 8   ن  لبببببف  تظبببببف   كببببب  ضلتضبببببف  ل بببببن 
  ن فصلاببببب    13.9%   ن  ةبببببا ضرنلببببب  متلتبببببفي مت ضفصظببببب  ل بببببن .%1388   13930

ص  مص  متلتف ظ  صض ىن  مارت افري ضلط   مصىرف مصضةطو  نقب ا مصلتبف ج ن بن  
يالا  طر ظ   ظ  ك  ض  يلىر مصت فنن نمصعضفص  مص ترظ  نكضظ  م اض   م تنتظ  ضب  

%  13013% ظبب  م  صببو مصتظببف   رببو متلتببفي  ل ببن 8متلتببفي رتظببف    ن ضلتضببف  ل ببن 
 83110مصترتظببع   ن  ةببا ضرنلبب  متلتببفي مت ضفصظبب  ل ببن % ي ببو %13812   13989

ضضف ظعل     ضلت   م رت افري مصىرف  ض فرر  مص  ظن ظ  ظلت ن  رب  مصضر  ب  يظبر 
 مااتىف ظ  ض  ضرم   متلتفي. 
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نرظضببببف ظتع ببببط  فص مصبببب  متلتف ظبببب  صض ىببببن  مص راببببظي مصضاببببت ظي ي ببببو ضاببببتنم 
مصضةطبو  تبفرا مصلتبف ج  صبو ن بن  يالاب    ضفصو يظل  مص رماب   ماب  ضلط ب  مصىبرف 

ضن     ظ  ك  ض  يلىر مصعضفص  مص ترظ  نم صظب  نم ابض   م تنتظب  نمتلتبفي   رتظبف   
% 13901%   13208%   13912% ظببب  م صتظبببف   متلتبببفي  ل بببن 8كببب  ضلتبببف  ل بببن 

ضضببف ظتببظر  صبب     ضلت بب  مبب ف مصعظلبب   13119ن  ةببا ضرنلبب  متلتببفي مت ضفصظبب  ل ببن 
ظلت ن  ر  مصضر    مااتىف ظ    ن فصلا   ص  مص  متلتف ظب  صض ىبن  مص رابظي مصضابت ظي 
ابببفري ضلط ببب  مصىبببرف  نقببب ا مصلتبببف ج ن بببن  يالاببب  ضن  ببب   بببظ  كببب  ضببب  يلىبببر 

% ظب  م  صبو 8مصعضفص  م صظ  نكضظ  م اض   م تنتظ  نمتلتفي   رتظف   ك  ضلتبف  ل بن 
% ن  ةببببا ضرنلبببب  متلتببببفي مت ضفصظبببب  ل ببببن 13992%   13389تظببببف   متلتببببفي  ل ببببن 

ضضف ظتظر  ص     ضلت   م ف مصعظل  ظلت ن  ر  مصضر    يظبر مااتىبف ظ  ضب   83209
 ضرم   متلتفي.

ن  رمابب   ببب من  مصكاببف   متلتف ظببب  نمااتىبببف ظ  صضبب االا ض فىبببظ  مص رماببب  
ابببي مصترميببب  ت ضبببفص  مصعظلببب   ماببب  نابببفري مصىبببرف مصضةطببب   ض فررببب  مص  ظن ظببب  ص ضن 

متقببببل مرتاببببف  مصكاببببف   مااتىببببف ظ  صضعرببببي مصعلفىببببر  مابببب  مصىببببرف  2110/2110
 مصضةط  ي  ضثظ تتف افري مصىرف.

ن  رمابب   بب من   ثببر مصضتةظببر مصىببنرن نمصبب ن ظعكببا  ثببر مصضتةظببر مصتكلنصببن   
متقبببل    ص ىبببرف مصضةطببب  تبببيثظرًم  ظ ف ظبببًف ي ببب   لتبببفي ض فىبببظ  مص رماببب  ن  ن  صببب  

 ا متلتفي ص ضظ  مصض فىظ  ض   مص رما .ملت ف   ما
نتلبببفن  مصاىببب  مصثبببفلو  رماببب   ماا مصتكبببفصظف ص ض فىبببظ  مصر ظابببظ  ضنقببب  
مص رماببب     ظببب   تبببفرا لتبببف ج  مصببب  مصتكبببفصظف صض ىبببن  مصببب ر  مصتبببفضظ   ماببب  ضلط ببب  
مصىبرف ي ببو ضاببتنم   ضببفصو يظلبب  مص رماب     مص  ببي متلتببف و مصضبب لو ص تكببفصظف   بب  

 ر  ببببًف    .903 ر  ببببًف    ظلضببببف   بببب  مص  ببببي متلتببببف و مصضعرببببي ص ببببر ل ل ببببن  22.0ل ببببن 
 ر  بببًف   ن  ببب   28ن فصلاببب   صابببفري ضلط ببب  مصىبببرف   ببب  مص  بببي متلتبببف و م ضثببب  ل بببن 

 ر  بببًف. كضبببف  تبببفرا لتبببف ج  مصببب  مصتكبببفصظف  .913مص  بببي متلتبببف و مصضعربببي ص بببر ل ل بببن 
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ابب   مابب  ضلط بب  مصىببرف مصضةطببو صض ىببن  مص ضببل ي ببو ضاببتنن   ضببفصو يظلبب  مص رم
 8038  0838ناببفري ضلط بب  مصىببرف مصضةطببو      مص  ببي متلتببف و م ضثبب    بب  ل ببن 

 ر  ببًف ي ببو  2138   9830 ر  ببًف ي ببو مصترتظببع    ظلضببف   بب  مص  ببي مصضعرببي ص ببر ل ل ببن 
مصترتظبببع. نمتبببفرا لتبببف ج  مصببب  مصتكبببفصظف صض ىبببن  مارت ي بببو ضابببتنن   ضبببفصو يظلببب  

ابب  ضلط بب  مصىبرف ناببفري ضلط بب  مصىببرف    مص  بي مصضبب لو ص تكببفصظف   بب  مص رماب   م
طلبببًف ي بببو مصترتظبببع  ن  ببب  مص  بببي مصضعربببي ص ر بببف   ماببب  ضلط ببب   0383   0393ل بببن 

 طلًف .  9380طلًف   ن    افري ضلط   مصىرف ل ن  130مصىرف مصضةطو ل ن 
ي ببو ضاببتنم  ظلضببف  تببفرا لتببف ج  مصبب  مصتكببفصظف صض ىببن  مص راببظي مصضاببت ظي 

  ضببفصو يظلبب  مص رمابب     مص  ببي متلتببف و م ضثبب   مابب  ناببفري ضلط بب  مصىببرف   بب  
طلًف ي بو مصترتظبع    ظلضبف   ب  مص  بي مصضعربي ص بر ل  ماب   20392طلًف    20390ل ن 

 طلًف ي و مصترتظع.  9139   0833نافري ضلط   مصىرف ل ن 
في مصىبببرف مصضةطبببو  ض فررببب  ن اظبببرًم تلبببفن  مص بببفع مصرم ببب  مصت ظبببظي مصضبببفصو صلرببب

مص  ظن ظببب    نربببو مببب م متطبببفر ظتبببض  مببب م مص بببفع رىببب ظ  ر ظابببظظ  م ن  ضلتضبببف ظتلبببفن  
مصتكفصظف متلتف ظ  نمصتتةظ ظ  نض ترما مصكاف   مااتىف ظ  صلرفي نضتبرنيفا مصىبرف 
مصضةطبببو    ظببب    ببب  ضتنابببط  لبببن  مصتكبببفصظف مصاع ظببب  ص اببب م  ىبببرف ضةطبببو نمل بببال  

 لظتببببف  8101   8183(  ببببنمصو 2111 – 8332كفا صضتناببببط مصاتببببر   نت  ظبببب  مصتبببب 
 صك  ض  تكفصظف مصىرف مصضةطو نت  ظ  مصت كفا ي و مصترتظع . 

ن نقبب ا مص رمابب   مببي ض تببرما مصكاببف   مااتىببف ظ  صلرببفي مصىببرف مصضةطببو 
ضثبب  مص ظضبب  مصضقببفر  نمصتبب    ةببا رببو كبب  ضبب  ضلط بب  مص رمابب  نمصضلط بب  مصض فرلبب  ل ببن 

 لظتببببببف  9131   0020 لظتببببببف ص بببببب ر  مصتببببببفضظ  مصىببببببظاظ     نل ببببببن  2111   2090
صض ىبببببن  مص رابببببظي مصضابببببت ظي. ن  ةبببببا لاببببب   ىبببببفرو مصعف ببببب   صبببببو مصتكبببببفصظف مصضتةظبببببر  

   .83 م ر  ظبب ( رببو كببب  ضبب  ضلط بب  مص رماببب  نمصضلط بب  مصض فرلبب  ي بببو مصترتظببع ل بببن 
 830  831ضببببل نل ببببن صض ىببببن  مص  830   833صض ىببببن  مصبببب ر  مصتببببفضظ  نل ببببن  832

صض ىببن  مص راببظي مصضاببت ظي . ن  ةببا لابب   ىببفرو  32.   .13صض ىبن  م رت نل ببن 
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مصعف    صو مص لظف مصضاتثضر رو ك  ض  ضلط   مص رماب  نمصضلط ب  مصض فرلب  ي بو مصترتظبع 
صض ىبببن  مص ضبببل  2319   2398صض ىبببن  مصببب ر  مصتبببفضظ  نل بببن  2310   .230ل بببن 
صض ىببببببن  مص راببببببظي  0398   0399  م رت   نل ببببببن صض ىببببببن  .231   23.1نل ببببببن 

مصضاببت ظي. ن  ةببا تك ابب  مصن بب   مصضلت بب  رببو كبب  ضبب  ضلط بب  مص رمابب  نمصضلط بب  مصض فرلبب  
 لظتبببف صببب ر ع صض ىبببن  مصببب ر  مصتبببفضظ    نل بببن  1939   90322ي بببو مصترتظبببع ل بببن 

ف  لظتببببب 8139.   00831 لظتببببف ص ر  بببببًف صض ىبببببن  مص ضببببل   نل بببببن  88239   3339
 لظتببببف ص  تبببب  صض ىببببن  مص راببببظي  013.0   .9030ص طبببب  صض ىببببن  م رت   نل ببببن 

 مصضات ظي. 
نظتلبببببفن  مصاىببببب  مصثبببببفلو  رماببببب  مص ببببب نم مااتىبببببف ظ  صضتبببببرنيفا مصىبببببرف 
مصضةطبو ن اببفع مصض بفظظا مااتىببف ظ  مصضاىبنض  صضتببرن  مصىبرف مصضةطببو  ضلط بب  

يلب  ابعرن اىبي 8328   8391مص رما  .  ظ    ةا لا   مصعف ب   صبو مصتكبفصظف ل بن 
يلبببب  اببببعرن  3.238   883031%   ن  ببب  ىببببفرو مص ظضبببب  مص فصظبببب  ل ببببن %80   82

% ني ظببف 20% ي ببو مصترتظببع  ن  بب  ضعبب   مصعف بب  مصبب ما و ل ببن  80%   82اىببي 
ظتقل     ضظ  ض فظظا مصت ظظي مصاف    مصافى   ضترن  مصىرف مصضةطبو  ما  ب نم 

م ما  صببو مصتكببفصظف  ك ببر ضبب  مصنم بب  مصىبب ظل  يلبب  ماتىببف ظ     ظبب     لابب   متظببر 
%(   نىبببببفرو مص ضظببببب  مص فصظببببب  ضن  ببببب    نضعببببب   مصعف ببببب  80%   82ابببببعرن اىبببببي 

مصب ما و  ك بر ضب  تك ابب  مصارىب  مص  صظب  مصاببف    ربو مصض تضب  يلبب    برم  مص رماب  نمببو 
 %.82اعر مصاف    مص لكظ  

ن  مصىبببرف مصضةطبببو نيلببب    بببرم  مات بببفر  افابببظ  مصضتبببرن  متقبببل    ضتبببر 
اببببنم  ي ببببو ضاببببتنم مصضببببتمر   ن مصضاببببتنن مص ببببنضو  ن  بببب نم ماتىببببف ظ  يفصظبببب  ت ببببا 

%  ن اابببس 81مصربببرنف مارترمقبببظ  ضببب  تظبببف   مصتكبببفصظف مصضتةظبببر  ص ضتبببرن   لاببب   
 النما.  0%  ن ااس مصعضر مارترمق   ض  مر 81متظرم ما  لا   

تببب كفا مصىبببرف مصضةطبببو ناببب   نىبببا مص رماببب   قبببرنر  مالتتبببف  ضببب  تلاظببب  
  فا   رمق  ض فرر  مص  ظن ظب  مصتب   تبف ضتبفك  ىبرف نتب منر ص رمقب  مصترميظب    
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نقبرنر  ماصتبتمي  ضنميظب  مصىبظفل  مص نرظبب  ص تب كفا ابنم  مصضىبفرف مصر ظابظ  مصضةطببف  
نمصضكتبببنر  .  نىبببا مص رماببب   ظقبببف ي بببو قبببرنر  مصعضببب  ي بببو لتبببر نتط ظبببط لربببفي 

مصضعبب   ضبب  قببرنر  مصتعببفن   ببظ  نتمر  مصترميبب  نمصض فررببفا تبب كفا مصىببرف مصضةطببو 
صنق  لرفي ضلفاع ص ت ضظ  مصض ىنصو رو  فص  تلاظب  لربفي تب كفا مصىبرف مصضعب   

  . 
 


