دراسة في تعض أهم ججارب العالم في الحضخم
مقذمــة :
ٌمد شٙد اٌفىرس اقلصاري  ٞلرفي ةصرسح اٌنرسل ٓ١اٌتريٌّ١ص١ًٕ ٓ١ريزاً ٔتس٠ري ً ًٚنٍ١ٍ١ري ً أارز للرىً لريزش مٍر ٝنري٘سح ِصِٕر ِرٓ
نررٛا٘س اٌسمظررّيٌ ١اق ٘ٚرر ٟنرري٘سح اقزًفرري اٌّصصا٠ررد ةرر ٟاقظررتيز ِميزٔ ر لصن رر ُ١اٌّع رص٠ٛيت اٌّسًفت ر ٌٍاليٌ ر ال ةيقزًفرري
اٌصاحف ة ٟاقظتيز ة ٟممرِ ٛيلترد اٌنرسل اٌتيٌّ١ر اٌةئ١ر ال ًٚترد اشرىيٌٗ ِٚاري زح لرد ادريةخ التري اً لل١رسح ةرِ ٟتي ٌر
ِتمرردح فسةٙرري اقٚي ٘رر ٛاقظررصمساز ةرر ٟاقظررتيز ٚاٌةررئ٘ ٟرر ٛاق٘رردال اقلصارري ٌ ٠رررٌه إٌترريَ ال ةٕٙررين ِ ّٛم ر ِررٓ اقزا
 ٚاٌّتيٌ يت ًٕاز ةًٕ ٟت ُ١اٌصٛاشْ ا ٚاٌاسا ل ٓ١افسال ًٍه اٌّتي ٌ ال ٚاشا ذٌه ويْ قلد ِرٓ ِصيلتر اقزا ٚاٌّردازض
اٌّخصٍف اٌص ً ٟعد اٌصسالط ة ٟاٌتٕيصس اٌدالٍ ةً ٟنٍ ً١اٌصضخُ .
اْ اظرصمساز اقظررتيز ٠تصارس ةرر ٟحرد ذاًررٗ ٘رردةي ً الصاري ٠ي ً ًعررت ٝاٌ١ر تّ١ر اقٔتّر اقلصاري  ٠ال ٚاْ لنةٕرري ٘ررا ٕ٠اررز مٍررٝ
ِٛد ٛاٌصضخُ ِٓ لفي زاظ لتض ً يزل ٚي اٌتيٌُ ة٘ ٟرا اٌّ ريي ٌّتسةر ِعراايًٗ ٚإٌصريلت اٌصرًٛ ٟصرٍخ اٌٙ١ري ًٍره
اٌاٍداْ مٕد ًلا١مٙي اظريٌ١ز اٌّتيٌ ر ال ِر مرسر ةىرسٌ ٞراتض اقزا ٚاقةىريز اٌسل١عر ١اٌصر ٟتري لٙري لترض اقلصاري ٓ١٠
اٌىايز ويفيز ٔتس.ٞ
هذف الذراسة ِ :ني ٌٚزاظ اٌص ريزل اٌصضرخّ ١ةر ٟلترض لٍرداْ اٌتريٌُ اٌصر ٟمئرخ للرىً ٍِفرخ ٌٍٕترس ِرٓ ٘ررٖ اٌتري٘سح
لٙدل اقظصفي ح ِٕٙي .
فزضية الذراسة  :اْ حىِٛيت اٌاٍداْ اٌص ٟمئخ ِٓ ِتدقت غ١س فا١ت ِٓ ١اٌصضخُ ال مّدت اٌر ٝاٌصردلً ِرٓ لرفي ٚدر
ظ١يظيت ِئٌٚ ١مدٌ ٠نً ٘رٖ اٌّلىٍ ال زغُ اْ اغٍز ًٍه اٌدٚي ًلاك ٔتيَ حس ٠اٌعٛق .
مىهجية الذراسة  :اظصخدِخ اٌايحة اظٍٛل اٌصنٍ ً١اٌٛصف ٟة٘ ٟرٖ اٌدزاظ .
أ .ججزتة الثزاسيل :
عاوث الثزاسيل مه معذالت عالية مه الحضخم مىذ جزاكم اسمة المذيىوية في السثعيىات مه القزن الماضي ،
ولذلك اعلىث الحكىمة الثزاسيلية فيي كياوىن االوم ميه عيا  3991عيه طةية تسيحقزار ااحهيادها جضيمىث
الخةة ثالثة مزاحل وكاالجي-:
المزحلة االولى  :اتسا ًغ١١سات ة ٟلئ ْٛاٌصٛتٙيت اٌخيصر لصخا١اريت اٌّ١صأ١ر ٚةرسر ش٠ري ح لٍغرخ
 %5مٍ ٝاٌضسالز اٌف١دزاٌ ١ال ًٚمٍ١ص اٌصن٠ٛفت اقلص١يز ِٓ ٠اقِٛاي اٌ ٝحىِٛيت اٌٛق٠يت ٚاٌّدْ .
ًٚضّٕخ ٘ررٖ اٌّسحٍر ألري صرٕدٚق اتصّريمٌٍ ٟلرٛاز ٞمرٓ فس٠رك ح رص ِ %55رٓ تاي٠ر اٌضرسالز
ٚاٌّعرريّ٘يت اٌف١دزاٌ ١ر ال ٚورررٌه ةمررد ًضررّٕخ اٌخل ر ةرر٘ ٟرررٖ اٌّسحٍ ر ًغ١١ررس اقٔتّ ر اٌصميمد ٠ر ٚأتّ ر
اٌضّيْ اقتصّيمٔٚ ٟتيَ اقظصمساز اٌٛن١فٌّٛ ٟنف ٟاٌد. ٌٚ
المزحلة الثاوية  ًُ :ة٘ ٟرٖ اٌّسحٍ لٍك ِؤشس ِستتً ًُ ِٟٛ٠ ٟعّ١صٗ ( اٌٛحدح اٌنم١م١ر ٌٍمّ١ر URV
) ِسًاط لعتس اٌردٚقز اٌسظرّ ٟال لن١رج  ٠رز اْ ٠مر١ط اٌصضرخُ اٌرسا٘ٓ ٌٚر١ط اٌصضرخُ اٌّيدرٌ ٟىر٠ ٟرصُ
اظصتّيي ٘را اٌّؤشس ةً ٟان١ح ال١يَ اٌضسالز اٌنى١ِٛر ٚاٌصتس٠فريت اٌنى١ِٛر ( م ٞاظرتيز اٌىٙسل ر ي ال
اٌّرري ال اٌٛلرر ٛال اٌّىيٌّرريت اٌٙيًف ١ر ) ال ًٚضررّٕخ ٘رررٖ اٌّسحٍ ر ِررٓ اٌخل ر ورررٌه اصررداز ظررٕدات ليٌٛحرردح
اٌ د٠دح ٌىً ٟنً ًدز١ ٠ي ً مٍ ٝاٌعٕدات اٌّصدا ٌٚةر ٟاٌعرٛق ال ةىئرخ ٘ررٖ اٌّسحٍر ًرصٍخص ةر ٟلٍرك مٍّر
أصميٌٚ ١ظ١ل ل ٓ١اٌتٍّ اٌّصداٚ ٌٚاٌتٍّ اٌ د٠دح اٌّصِ ًلا١مٙي قحمي ً ًّ١ٙداً ٌٍمضي مًٍ ٝضخُ اٌتٍّ .
اٌّسحٍ اٌةيٌة ٔ :اخ ٘رٖ اٌّسحٍرٗ مٍرً ٝن٠ٛرً ٚحردح (  ) URVاٌر ٝمٍّر ٚفٕ١ر تد٠ردٖ ( اٌس٠ريي )
ٚاٌر ٞلدم اٌتًّ لٙي زظّ١يً امصايزاً ِٓ اقٚي ِٓ ًّٛش  5991ال لتد اْ شٙدت اٌتٍّ اٌمد ( ّ٠اٌىسٚش٠س) ٚ
٘اٛفي ً حي اً ة ٟظتس٘ي ِميلً اٌدٚقز اقِ١سوِٚ ٟميلً اٌتٍّ اٌ د٠دح (. ) URV
ً
ٌٚغسر اِصايص اٌتٍّ اٌمدِ ّ٠رٓ اٌعرٛق ةمرد اٌغ١رخ ِرٓ اٌصردٚاي ليٌصريز٠و اٌّرروٛز ؤفري ال ًٚنٍٙ٠ٛري ةرٟ
اٌإٛن اٌسظّٚ ١اقٍ٘ ١وية لعتس ( 0552وسٚش٠رسٌٍ ٚس٠ريي اٌ د٠رد اٌٛاحرد) ٌّردح حرد ت اٌرٙٔ ٝي٠ر ًّرٛش
 5991ال ٚةتفً ٔ نخ ٘رٖ اٌخل اذ الرت ل ّ١اٌس٠يي ًسًف ليٌٕعا اٌ ٝاٌدٚقز لتد ةصسح شٙس ٓ٠ا ٚثفثر
ال ٚاظصمس ظتس اٌدٚقز ظٛا ة ٟاٌعٛق اٌسظّ ٟا ٚاٌعٛق اٌع ٛا لند ِٓ )%85 %83( ٚاٌس٠يي .
ب.ججزتة كىتا في معالجة الحضخم :
جثىث كىتا سحزاجيجية عمل لمىاجهة ظزوف الحهار  ،جقى على جاوثيه :
الجاوة االوم  :الٍٚ ٟظّ ( ٟليٌّسحٍ اٌخيص ) ًٚسوص مٍ ٝاقظصتدا ٌّٛات ٙتٍّ صتٛليت ة ٟشِٓ
اٌعٍُ ٚاقظصمساز ٌٍدلٛي ةِ ٟسحٍ ليص لصِٓ اٌنسل ة ٟحيٌ اشصدا ٘رٖ اٌاتٛليت ال اذ ًفصرسر وٛلري
ٚت ٛحايز شريًِ مٍٙ١ري ِرٓ لارً اٌٛق٠ريت اٌّصنردح اقِ١سو١ر ال لاٛصري ً لترد ًخٍر ٟاقًنري اٌعرٛة١ص( ٟ
اٌعيلك ) مٓ اٌصصاِيًٗ ً يٖ وٛلي .

الجاوة الثاوي ًّ :ةً لأمي ح لٕي شاى اٌتفليت اقلصاي  ٠ليٌىيًِ ألفلي ً ِٓ ِادم اٌنفين مٍِ ٝيويْ ليلّيً
ال ٚاليِ شاى تد٠ردح ٌصعر٠ٛك ِٕص يًٙري ًٚرأِ ٓ١اٌتٍّر اٌارتا لارٛزح ظرس٠ت مارس لليمريت ِخصٍفر مٍرٝ
زمظٙي اٌع١يح ًٕٚل١ط اقظصةّيزات اٌخيزت ١الً اظٛالٙي .
ٚلد اًخرت وٛلي اٌتد٠د ِٓ اقتسا ات ٌّتيٌ اٌصضرخُ ٔٚمرص اٌتٍّر اٌارتا ٌردٙ٠ي ٚش٠ري ح ِٛاز ٘ري ِٚرٓ
اُ٘ ٘رٖ اقتسا ات اٌصيٌ-: ٟ
اٚقً.أِ ٓ١احص١يتيًٙي إٌفل ِٓ ١لفي صفميت اٌّمي٠ض ٚاٌصمٍ ِٓ ً١اقمصّي مٍ ٝإٌفط مٓ فس٠ك اٌانرج
مٓ لدالً وأظصغفي اٌغيش ٚاٌليل اٌىٙسليلٚ ١اٌليل اٌلّعٚ ١فيل اٌس٠يح ١ِٚيٖ اٌانس ال ٚاًخيذ اترسا ات
ٌصمٕ ٓ١اظصٙفن اٌليل ة ٟاٌإيميت اٌّخصٍف ٌصخف١ض ًىيٌ١ف اقٔصيج .
ثئ١ي.اقٔفصيح مٍ ٝاٌخيزج ٌٍناٛي مٍ ٝاٌّعيمدات ٚاقظصةّيزات اقتٕا. ١
ثيٌةي.اٌعررّيح ٌٍّررٛافٓ اٌىررٛل ٟلن١رريشح اٌتٍّ ر اٌاررتا ٌصل ر  ١اٌّررٛافٕ ٓ١اٌّمّ١رر ٓ١ليٌخرريزج ٌٕمررً اٌتّررفت
اٌاتا اٌ ٝالً وٛلي .
زالتيً.خف١ض اقظص١سا ات ٌّخصٍف اٌّٛا ٌصٛة١س اٌتٍّ اٌاتا .
ليِعي.زة اظتيز اٌٛلٚ ٛاٌخدِيت اٌٙيًفٚ ١اٌّي ٚاٌىٙسلي .
ظي ظي.ةسر زظ َٛمٍ ٝاٌخدِيت اقلسٚ ٜاٌّتيِفت اٌسظّ. ١
ظرريلتي.ةسر زظررِ َٛضرريمف مٍرر ٝاٌعرر١يزات ٚاظررصتّيي اٌلررسق اٌخيزت ١ر ال ٚاظررصخداَ فس٠مرر دررسالز
اٌّليزات .
ثيِٕي.ا٠ميل ا ٠ش٠ي ح ة ٟاٌسٚاًز .
ًيظتيً.مٍ١ص اقٔفيق اٌنى ِٟٛة ٟوية اٌمليميت .
ميشساً.مٍ١ص ِٛنف ٟاٌد ٌٚلٕعا (. ) %02 %52
احد ملس.زة اظتيز اٌعىيلس ٚاٌّلسٚليت اٌىن. ١ٌٛ
اثٕ ٝملس.اٌعّيح ٌٍفرفح ليٌنارٛي مٍرٔ ٝعرا ِرٓ أصيترٗ ٚل١تر ةر ٟاٌملري اٌخريص ٌصلر ١تٗ مٍر ٝش٠ري ح
اقٔصيج .
ثفثرر ملسِ.ضرريمف اظررتيز اٌعررٍ ٚاٌخرردِيت ليٌتٍّرر اٌاررتا مٍرر ٝاقتئررز ويٌٙرريًف ٚاٌتررفج ٚاٌّرري
ٚاٌىٙسلي .
ازلت ملس.لتد اْ ًص ّ ٌد ٜاٌد ٌٚوّ١يت وا١سح ِٓ اٌدٚقزات ًتٌ ٛا١تٙي ةر ٟاٌعرٛق ٌٍصرأث١س مٍر ٝظرتس
صسل اٌدٚقز ة ٟاٌدالً .
جـ .ججزتة مهز في معالجة الحضخم :
ا  ٜازًفررري ٔعرررا اٌصضرررخُ ةرررِ ٟارررس اٌررر %82 ٝةررر ٟلدا٠ررر اٌصعرررتٕ١يت اٌرررً ٝفررريلُ اٌّلررريوً اقلصاررري ٠
ٚاقتصّيم ١ال ِّي ة اٌنى ِٛاٌّاس ٠اًٌ ٝإ ٟلسٔيِت اصفح الصاي ٚ ٞاظصٙدال ًخفر١ض اٌت رص ةرٟ
اٌّ١صأ ١اٌنىًٚ ١ِٛخف١ض ِتدقت اٌصضخُ ٚاظصمساز اظتيز اٌاسل ًٚنم١ك اٌصّٕ ١اقلصاي  ٠ال لتد اْ
لٍغخ ٔعا اٌت ص ة ٟاٌّ١صأ ِٓ %01 ١إٌيًت اٌم ِٟٛال ةضفً مٓ اٌد ْٛ٠اٌص ٟلٍغخ ( ١ٍِ ) 15يز ٚقز ال
ٌرٌه ٌ أت اٌنى ِٛاٌّاس ٠اٌّٛ ِ ٝمٗ ِٓ اقظيٌ١ز ٌّتيٌ ِلىٍ اٌصضخُ ِٓ اّ٘ٙي اقً: ٟ
اٚق.اٌصنسن ٔن ٛاٌدٚي اٌغسل ١قٌغري لترض ٙٔٛ٠ري ال اذ اظرص يلخ اٌٛق٠ريت اٌّصنردح ليٌغري ( 5ز١ٍِ ) 5ريز
ٚقز ال ٚلتض اٌدٚي اٌتسل ١اٌغخ (0ز١ٍِ ) 0يز ٚقز ال ٚلتض اٌدٚي اٌغسلٚ ١اٌ١يليْ اٌغخ ( ١ٍِ ) 0ريز
ٚقز .
ثئ١ريً .اٌصٛظر ةررٔ ٟترريَ اٌاررفميت اٌّصىيةتر ةرر ٟاٌص رريزح اٌخيزت١ر ٌصٍا١ر احص١يتيًٙرري ِررٓ اٌّررٛا اق١ٌٚر ِةررً
اٌعّٕخ ٚاقظّدح ٚاٌنيتيت اٌضسٚز ٠اقلس. ٜ
ثيٌةرريً .ممررد اقًفيل١رريت ِرر لتررض اٌرردٚي ٚاٌّؤظعرريت اٌصتٍ١ّ١رر ٚاقلٍ١ّ١رر ٌٍناررٛي مٍرر ٝلررسٚر ِٚررٕح
ِٚعيمدات ِيٌ. ١
زالترريً .اًارري ظ١يظرر اٌخاخارر ٚاملرري ٚز ِٙررُ ٌٍملرري اٌخرريص ةرر ٟلسٔرريِت اقصررفح اقلصارري ٞ
ٚاقظصةّيز .
ليِعيًً .ل  ١اقظصةّيزات اقتٕا ١الً ِاس .
ظي ظيً .اٌتًّ مًٍ ٝنم١ك اٌصٛاشْ اٌعىئٚ ٟاٌصٛاشْ ة ٟاٌصّٕ. ١
ظيلتيًِ .نيً ٌٚنع ٓ١اٌّفح اٌانس ِٓ ٠لفي شك لٕيح السِٛ ٜاشٌ ٠مٕيح اٌع٠ٛط ٌص٠ري ح اٌتٛالرد اٌّيٌ١ر
.

ثيِٕيً .لفض اٌدمُ اٌنىٌٍ ِٟٛعٍ ٚاٌّؤظعيت اٌتيِ ٌص٠ي ح ِٛاز اٌّ١صأ. ١
ًيظتيًً .لا١ك ٔتيَ ٌٍنٛاةص اٌتيٍِ ٓ١ة ٟاٌملي اٌخيص ٚاٌملي اٌتيَ .
ميشساً .اق٘صّيَ لملي اٌع١يح امفِ١ي ٚإِ١ي ٌص٠ي ح اق٠سا ات ِٓ ٘را اٌملي .
احد ملسً .نيٚي ِاس اٌٛصٛي اٌ ٝظتس صسل ِصايٌ ٓ٠تٍّصٙي لّي ٠ص٠د ِٓ اٌمٛح اٌصٕيةعٌ ١اي زاًٙي .
د.ججزتة المكسيك في معالجة الحضخم .
ةٙٔ ٟي ٠ظٕ  5991مئ ٝاقلصاي اٌّىع١ى ِٓ ٟاشِ ٔمد ٠حي ح ح١ج ًد٘ٛزت اٌتٍّ اٌٛفٕ ( ١اٌا١ع) ٛ
اشا لّ١ر اٌردٚقز ٚلررد م رصت اٌنىِٛر اٌّىعرر١ى ١مرٓ حّي٠ر مٍّصٙرري اٌٛفٕ١ر ٚظرط اشِر ظ١يظر ١لعرراز
ًد٘ٛز اٌٛد اقِٕ ٟة ٟتٕٛل اٌاف ٚلرد اقشرصايويت لر ٓ١اٌ ر١ل ٚاٌّصّرس  ٓ٠اٌر ٝتئرز ًٙس٠رز اٌتٍّر
اٌاتا اٌ ٝاٌخيزج ًٛٚلف اقظصةّيزات اقتٕا ١ة ٟاٌّىع١ه زغُ وٙٔٛي اٌلس٠ه اٌّايشس ٌٍٛق٠يت اٌّصندح
اقِس٠ىٚ ١وٕدا ة ٟاًفيلٌ ١ص يزح اٌنسح ٌدٚي اِس٠ىي اٌلّيٌ ( ١إٌيةصي ) .
ٌمد ة ٘را اٌصد٘ٛز ٚش٠س اٌخصأ ٚاقلصّريْ اٌّىعر١ىٌ ٟفمرفْ مرٓ اظرصّساز اٌّىعر١ه ةر ٟاٌتّرً لع١يظر
( اٌا١عٚ ) ٛمدَ ًت ُ٠ٛاٌتٍّ اٌٛفٕ ١ال ٚحّي٠ر اقظرصةّيز اقتٕارِٛٚ ٟاصرٍ لاخار للريمٟ
حّي٠
اٌّٛأئ ٚاٌلسق ًٚل  ١اقظصةّيز ٌصّ ً٠ٛاٌت ص ة ٟاٌنعيل اٌ يز ٞلسة ظتس اٌفيلدح .
ٚةرر ٟوررئ ْٛاقٚي  5991لرريَ اٌإرره اٌّىعرر١ى ٟلٕرري ً مٍررًٛ ٝصررِ ٗ١ررٓ ِؤظع ر اٌصنرريٌف ِررٓ اتررً اٌسةي٘ ١ر
ٚاقظصمساز اقلصاي  ٞلص٠ي ح ل ّ١اٌدٚقز ل  53ظٕصي ١ِٛ٠ي ال ٚاممز ذٌره اًخريذ ٚش٠رس اٌخصأر اٌّىعر١ىٟ
لسازا ليتسا اٌصت ُ٠ٛاٌّفيتئ ٌٍتٍّ اٌٛفٕ١ر للرىً ظرسٔ ٠ترسا ٌعرىٛت اٌنىِٛر ٚمردَ ًمردّٙ٠ي ًفعر١سات
ٚادن ٌفشِر اٌّيٌ١ر اٌصرًٛ ٟاتٙٙري اٌراف ال مٍر ٝاثرس ذٌره ًّرخ اليٌر ٚش٠رس اٌّيٌ١ر ٚلرد امٍٕرخ اٌنىِٛر
ش٠ي ً ِٓ ٓ١اقظتيز احدا٘ي ة ٟوئ ْٛاقٚي ٚ 5995اٌةئ١ر ةر ٟوذاز ً 5995ساٚحرخ لر%35 - %02( ٓ١
) ٚشٍّخ وف ِٓ اٌليل اٌىٙسليلٚ ١اٌغيش ٚاقًايقت اٌٙيًفٚ ١اٌىيشٚ ٓ١ٌٚاٌرد٠صي ال وّري امٍٕرخ مرٓ زةر
ل ّ١اٌضس٠ا ١اٌصً ٟصناٍٙي اٌنى )%52( ِٓ ِٛاٌٚ ) %55( ٝزة اقتٛز لٕعرا (ِ )%52ر اقمرفْ
مٓ اقظصّساز لع١يظ ًت ُ٠ٛاٌتٍّ اٌٛفٕ ( ١اٌا١ع. ) ٛ
االسحىحاجات :
م .اْ اغٍررز ِلرريوً اٌصضررخُ حرردح حرردثخ ةرر ٟالصارري ات اقٔتّر اٌساظررّيٌٚ ١اٌصررً ٟصّ١ررص وّرري ٘ررِ ٛتررسٚل
لمررئ ْٛحس ٠ر اٌص رريزح ال ٌٚىررٓ ِ ر ًتررينُ ِترردقت اٌصضررخُ ةمررد ادررلست اٌنىِٛرريت اٌرر ٝاٌصرردلً ٌٛد ر
ظ١يظيت ِئٌٚ ١مد ِٓ ٠شئٙي اٌند ِٓ ٘رٖ اٌتي٘سح اٌخلسٖ .
ل .مّدت اغٍز ٘رٖ اٌدٚي اٌ ٝزة ل ّ١اٌضسالز زغُ ٌّي ٌٙرٖ اٌتي٘سح ِٓ اثس مٍّٔ ٝر ٛاقلصاري ال ِرٓ
اتً اِصايص اواس لدز ِّىٓ ِٓ اٌع ٌٛ١ال ادية اٌ ٝفسح اقظٚ ُٙاٌعٕدات ٌٕفط اٌغسر .
ت  .ليِخ ًٍه اٌدٚي لٛد لٛأ ٓ١اظصةّيز ٠تد٠دح ِٓ شئٙي تررل اقظرصةّيزات اقتٕا١ر ِرٓ اٌخريزج اٌرٝ
الررً اٌرراف ِررٓ اتررً ش٠رري ح اٌّتررسٚر ِررٓ اٌتٍّ ر اٌاررتا ال ٚلررد ًررصآِ ٘رررا اقتررسا ِ ر ًلا١ررك لررئْٛ
اٌخاخا .
 .اًخرررت ٘رررٖ اٌرردٚي ِ ّٛمر ِررٓ اقتررسا ات اٌصرر ٟورريْ ِررٓ شررئٙي لفررض ِترردقت اٌصضررخُ مٍرر ٝاٌّرردٜ
اٌّصٛظط ال ٘ ِٓٚرٖ اقتسا ات اقً: ٟ
اٚقًِ :ني ٌٚر اٌصمٍ١ررً ِررٓ اقظررص١سا ات لرردز اقِىرريْ ٚٚد ر اٌم١رر ٛمٍرر ٝاٌّعررصٛز  ٌّٕ ٓ٠ر ًعررسل اٌتٍّ ر
اٌاتا .
ثئ١يً :لفض اقٔفيق اٌنىٌٍ ِٟٛن ْٚ ٌٍٛ١ش٠ي ح اٌّتسٚر إٌمد. ٞ
ثيٌةيًِ :ني ٌٚا ٠ي ظصساًِ ١ ١نٌٍ ١صخف١ض اٌد ْٛ٠ال ٚاٌصنسن اٌخيزتٌّ ٟني ٌٚاٌغي ٚتد ٌٚاٌد. ْٛ٠

