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 الخالصة 

 

َٕع يٍ ْزٌٍ انُٕعٍٍ نّ انخبهٍظ بشكم عبو انى حبهٍظ يشٌ ٔحبهٍظ صبعئ)خشعبًَ(. كم ٌصُف 

خصبئص ٔ نّ بُفظ انٕلج عهبٍبث يعٍُّ . فبنخبهٍظ انًشٌ ٌخصف بغشع االَضبص ٔعشعت فخظ 

انطشٌك نالعخخذاو ٔ انكهفت االلم يمبسَت ببنخبهٍظ انخشعبًَ ٔ نكُّ فً َفظ انٕلج ٌعبًَ يٍ يشبكم 

ٌغخبس  ايب انخبهٍظ انضبعئ فٕٓانعبنٍت.  آًْب انخخذد َخٍضت االعًبل انًشٔسٌت ٔ دسصبث انغشاسة

اَشبئٍب انى ٔصٕد انًفبصم ٔ انخً بذٔسْب حكٌٕ يصذس انًشبكم انًغخًشة  فً ْزا انُٕع عُذ عذو 

حُفٍزْب بذلت عبنٍت اضبفت انى كهفت االَشبء انعبنٍت. ٌخضًٍ انبغذ انغبنً دساعت َٕع يٍ إَاع انخبهٍظ 

 52 – 52اعفهخٍّ راث فضٕاث عبنٍت حخشأط بٍٍ  ٌغًى انخبهٍظ شبّ انًشٌ ْٕٔ عببسة عٍ خشعبَّ

% ٔكزنك 09% ٌخى انغصٕل عهٍّ ببعخخذاو سكبو رٔ يمبط ٔاعذ بُغبّ كبٍشِ حصم انى اكزش يٍ 

% ٔيبدة سابطّ لٍشٌّ راث اخخشاق عبنً َغبٍبً. حًهئ 5-1َغبت يٍ االنٍبف انغهٕنٕصٌت بغذٔد 

ك ًٌخهك انًُٕرس خصبئص بٍٍُّ بٍٍ انُٕعٍٍ انفشاغبث عبدة بًبدة يبنئّ كًَٕت االعًُج ٔبزن

انشئٍغٍٍٍ نهخبهٍظ. فً انبغذ انغبنً حى حصًٍى خهطت اعفهخٍّ عغب طشٌمت يبسشبل ببخخٍبس َغب 

% ٔعغب يب أصج بّ دساعبث عببمت ببٌ ْزا انُٕع يٍ انخبهٍظ ٌكٌٕ  2.2-5اعفهج حشأعج بٍٍ 

ضًٍ انًُٕرس ْٔزا انُمصبٌ عبدة ال ٌؤرش عهى  يغخْٕب االعفهخً الم يٍ انًعخبد نضٌبدة انفشاغبث

حغطٍت عبٍببث انشكبو كٌٕ انًغبعت انغطغٍت نهشكبو انًغخخذو حكٌٕ عبدة الم كَّٕ سكبو خشٍ 

%. اظٓشث َخبئش انبغذ حغغٍ 5.2بًمبعبث يخمبسبّ فً انًعظى. كبَج َغبت االعفهج انًزهى عٕانً 

كهٍٕ ٍَٕحٍ كزنك حغغُج يمبٔيت انًُٕرس  55غذٔد كبٍش فً لٕة رببث يبسشبل نهًُٕرس عٍذ بهغج ب

% ًْٔ  02نهضشس َخٍضت انشطٕبت بشكم كبٍش عٍذ اعطج َخبئش َغبت لٕة يبسشبل انًخبمٍت عٕانً 

َغبت عبنٍت صذا يمبسَت بُخبئش انخهطبث االعفهخٍت االعخٍبدٌت انخً حى اَضبصْب يٍ لبم دساعبث فً 

ش انًببشش اظٓشث َخبئش انذساعت انغبنٍت حطٕسا كبٍشا فً ْزا عُٕاث عببمت. ببنُغبت نمٕة انشذ انغٍ

% بُخبئش 09كٍهٕا ببعكبل ٔبضٌبدة يمذاسْب عٕانً  1255انًضبل عٍذ بهغج لٕة انشذ غٍش انًببشش 

 انخهطبث االعفهخٍت االعخٍبدٌت انخً حى اَضبصْب يٍ لبم دساعبث فً عُٕاث عببمت.

د عهى ْزا انُٕع يٍ انخبهٍظ نهخمهٍم يٍ انًشبكم انُبصًت انذساعت حٕصً بإصشاء انًضٌذ يٍ االبغب

 عٍ اعخخذاو االَٕاع انخمهٍذٌت يٍ انخبهٍظ. 



 


