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 اخلالصة

في ظليالاظتنيٌف املظاف لييوظرد يلابيظار علىليوظب يرظ لريي ظتباظةيإلىظالعدييوظن يرظارىاتيياظيي ظارٌ  ليدىظار يي ظ

يييلايظرلييإلظةييدلعوظظانييٌ ااهظهييملوظافييلابيظا ظسىييديظانييٌ ااي دظا ظنبييديىظيييا  إهدظن ييرت دييالاظانظييي ظلهر ييدظايييدظ

فيي ظهيملاظارعتي ظييخظانيٌ ااهظي داييدىظظرهنيٌ ااهظنيلافظفي ظ ايجظافايديظارييملمظاليملىظي يجظا ظفي ظيايديظاليإ 

ظرغييييإاظا ٌييييد ظلإنييييد وظلالاييييوظارييييللن رعيييياتالاظر يييي ظ يلريييياظبيييي ظارإ ييييدهظال  يييي ظظار ييييدةللظاار ييييدةللظاف  ييييإ 

ايييييييديمظي ييييييي دوظرغيييييييإاظيفايييييييلاىظار يييييييدةللظ ييييييي ظفظايتديييييييليظةلرلال يييييييليظار تيييييييلي ظ اهظيتديييييييليظارعيييييييلرل إ انيييييييٌ

ييييخظظ دظب ييياظبييياهظيىدل ٌيييج قدةدليييوظً يييغلدظليييالاي داريييملمظتيييىيمظا يييرظظال إنيييد لوظايٌصيييدلظار يييدةللظفيييدفظال د يييو

فيهييدظانيييٍعاايظار ييدةللظاف  يييإظييي ظارإ يييدهظظيييخظولد ييدىظلإنيييد لنيييد لوظيإيىلييوظ ريييملر ظلإ لد ييدىظظيتضيي   

ظ%ظفيييييي ظرييييييهظالعييييييدرٌ ن 055%ظ ظ05 غ يييييي ظافىييييييدل ظةييييييدرعلرل إظبظاليييييي ظ د ييييييَظ  يييييي ظتنييييييٍعاايظظافىييييييدل ظال  يييييي 

اراتلةيييدىظار يييي ظايإ ييييَظب ييييرظال د يييدىظال إنييييد لوظالايييي ظفتييييةظار  يييليبظي د يييييوظت ضييييغد بظي د يييييوظ يييياظ

 ت   دببظار ثدفوظ ظرملر ظفتةظتيٌصدل 

إىظار ٌييد بظةييدنظال د ييدىظال إنييد لوظالعد  ييوظب ييرظب ييدهظار ييدةللظاف  ييإظظيتٌييد ظا ييرظر لييوظاضييدفلوظييي ظاضيي ظ

ر ييدظرييلانظةيييدنظي د يييوظت ضيييغد ظظيييدفظال دييوظردلةيييليظا ييرظقييلخظه يييليظي دبلييوظا يييرظقييلخظال د ييوظافإيىليييو 

ليوظرخ د يدىظالعد  يوظ%ظاب يرظارٌيلا   ظبي ظاف د ييوظافإيى05%ظ ظ02 35 ي د يوظار اظقاظا  اضيَظةس يعوظ

ظ45 29%ظي يالاظاف د ييوظةس يعوظ055%ظي ظارإ دهظال الوظارللن ظر  ظب يايدظي يلنظ  يعوظتنيٍعاايظ05ب رظ

رييلانظانظظة تدييليظارعييلرل إظاف  ييإ %ظاب ييرظارٌييلا   ظبيي ظاف د يييوظافإيىلييو ظب يياظيىدل ييوظارإ ييدهظ09 34%ظ ظ

ار  ييييد  ظسيييي دَظظييييي ظي ييييوظالييييإل % ظ05ظه ييييدسظيت يييي ظقالييييوظرد  د يييييوظ لصلةييييدظب يييياظ  ييييعوظتنييييٍعااي

%ظ05بظ%ظ5نيييييٍعاايظةدرس يييييعوظرس ييييي ظت ظ04 9 ظظ5. 3ظبظ2. 0  يييييعدظيلل يييييوظرهيٌصيييييدلظي ييييياابهدظظافاتلةيييييو

نيٍعاايظب اظاظار  د  ظيٌصدلف اظرلانظا  اداظب لوظف ظ   ظاظي ظي وظالإل ظ ب رظارٌلا  ظ055% 

 د َظقلخظار ثدفوظرد  د  ظال إند لوظاضدفوظا رظ ر ظف اظارعلرل إ ظ تدليظ%ظي ظارإ دهظب اظافىدل وظة05

ٌييييلا   ظاليييي ظ ييييدنظه ييييدسظب ييييرظارظ2رغييييخ ظهظ0405 ظ3015بظظ3990الايييي ظظ%055%ظ 05بظ%ظ5نييييٍعاايظرس يييي ظت 

انيٍعاايظارإ يدهظال  ي ظةدرإ يدهظال اليوظاريللنظاب يدهظار يدةللظاف  يإ ظر يالاظظدظفي ظقل  يدظب يا  صد دظيخعللي

  ظظ ظافىدل وظةدرعلرل إي ظال د دىظافىدل وظ غ 


