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"  تطوٌر أعمال المرأة فً الدول العربٌة"افتتاح منتدى 
الستثمار إمكاناتها : القصار

  مسيرتها دونها عقبات: الحسن

، منتدى OECDافتتح اتحاد المصارف العربٌة باالشتراك مع منظمة التعاون والتنمٌة االقتصادٌة 
الذي عقد فً مقر االتحاد العام للغرف " تطوٌر مناخ اعمال المرأة فً الدول العربٌة"سٌدات األعمال 
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العربٌة، فً حضور وزٌر الدولة رئٌس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربٌة 
عدنان القصار، ووزٌرة المال رٌا الحسن، ووزٌر العدل فً السلطة الفلسطٌنٌة علً خشان، وعضو 

مجلس إدارة اتحاد المصارف العربٌة الهادي شاٌب عٌنو ممثالً رئٌس االتحاد عدنان ٌوسف، 
والوزٌر المنتدب لدى الوزٌر األول المكلف بالشؤون االقتصادٌة والعامة فً المغرب نزار بركة، 
ورئٌسة مجلس سٌدات االعمال العرب الشٌخة حصة سعد الصباح، وممثلة الوالٌات المتحدة لدى 

. منظمة التعاون والتنمٌة االقتصادٌة السفٌرة كارٌن كورنبلوه وفاعلٌات
ٌتابع الدور المتنامً للمرأة فً الحٌاة العامة وعلى الصعد السٌاسٌة " بدءاً، اشار القصار الى انه 

من "، معتبراً انها تمكنت "واالقتصادٌة واالجتماعٌة، سواء فً لبنان أو فً الدول العربٌة واألجنبٌة
وفً هذا الجانب تحدٌدا، أرى ضرورة . تطوٌر المؤسسات التً تشارك فً ملكٌتها أو إدارتها

لتحسٌن بٌئة األعمال للمرأة، على مستوى السٌاسات العامة تكمن فً إزالة العراقٌل القانونٌة التً 
فعلى سبٌل المثال، ٌحق للمرأة اإلٌداع فً المصارف . تحد من توجه المرأة نحو مجتمع األعمال

وفً بعض الحاالت ال ٌحق لها بناء مشروع استثماري أو تأسٌس . والتجارة بالعمالت واألسهم
أي أن االستثمار فً الرٌع، الذي ٌحتاج إلى مستوى عال من العلم والخبرة . شركة من دون وصاٌة

أما استثمارها فً االقتصاد الحقٌقً ذي . والتحلٌل ومحفوف بالمخاطر، متاح أمام المرأة بال قٌود
وعلى مستوى المصارف والمؤسسات . الطابع اإلنمائً المدّر قٌمة مضافة وفرص عمل دونه قٌود

المالٌة، بما ٌتٌح نفاذ المرأة وسٌدات األعمال إلى سوق المال والقروض والتسهٌالت المصرفٌة، متى 
إذ أن التردد فً هذا المجال أو التحفظ لٌسا مسوغٌن . كان ذلك وفقا لألصول والقواعد المعمول بها
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انمصبس ٔانذسٍ يزٕسطٍٛ انًزذذثٍٛ 
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 اقحصاأل
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  :«جطىَر أعمام اهمرأة فٍ اهدوم اهعربُة»منحدي 

  جتحنـث هلنهـا جتبـً ااألدـً عاهمُـاًا  مشاركحهـا

انزجبسح ٔانصُبػخ ٔانضساػخ نهجالد  اشبس ٔصٚش انذٔنخ ٔسئٛس االرذبد انؼبو نغشف
رأخز دٔسْب أكثش فأكثش فٙ  انؼشثٛخ ػذَبٌ انمصبس انٗ أٌ انًشأح انؼشثٛخ ثبرذ
يشبسكخ انًشأح فٙ  أٌ َسجخ»صُبػخ انمشاساد، ٔأكذد ٔصٚشح انًبل سٚب انذسٍ 

انسُٕاد  انُشبط االلزصبد٘ فٙ انًُطمخ انؼشثٛخ رذسُذ فٙ شكم كجٛش فٙ
  .«األخٛشح، نكُٓب رجمٗ األدَٗ

رطٕٚش يُبر »يُزذٖ سٛذاد األػًبل  كالو انمصبس ٔانذسٍ جبء خالل افززبح
انًصبسف انؼشثٛخ ثبالشزشان  انز٘ ٚؼمذِ ارذبد« اػًبل انًشأح فٙ انذٔل انؼشثٛخ

االرذبد انؼبو نهغشف  ، فٙ يمشOECD يغ يُظًخ انزؼبٌٔ ٔانزًُٛخ االلزصبدٚخ
ػهٙ  انؼشثٛخ، ثذضٕس انمصبسٔانذسٍ، ٔصٚش انؼذل فٙ انسهطخ انفهسطُٛٛخ



 

 

 

خشبٌ، ػضٕ يجهس إداسح ارذبد انًصبسف انؼشثٛخ انذكزٕس انٓبد٘ شبٚت ػُٕٛ 
سئٛس االرذبد ػذَبٌ ٕٚسف، انٕصٚش انًُزذة نذٖ انٕصٚش األٔل انًكهف  يًثال

االلزصبدٚخ ٔانؼبيخ فٙ انًغشة َضاس ثشكخ، سئٛسخ يجهس سٛذاد  ثبنشؤٌٔ
دصخ سؼذ انصجبح، يًثهخ انٕالٚبد انًزذذح االيٛشكٛخ  االػًبل انؼشة انشٛخخ

  .االلزصبدٚخ انسفٛشح كبسٍٚ كٕسَجهِٕ ٔفبػهٛبد نذٖ يُظًخ انزؼبٌٔ ٔانزًُٛخ

ٚزبثغ انذٔس »فٛٓب انٗ اَّ  ثذءاً، انمٗ انمصبس كهًخ أشبس
 انًزُبيٙ نهًشأح فٙ انذٛبح انؼبيخ ٔػهٗ انصؼذ انسٛبسٛخ

ٔال ٚجٕص االَزمبص يٍ : ٔلبل. ٔااللزصبدٚخ ٔاالجزًبػٛخ كبفخ
ْذسا يجبَٛب نهمًٛخ انًضبفخ فٙ  دٔس انًشأح ألَّ سٛكٌٕ

 نسذ يٍ: ٔربثغ. انًجزًغ ػًٕيبً ٔفٙ االلزصبد خصٕصبً 

انذاػٍٛ إنٗ انًمٕنخ انزمهٛذٚخ ثزًكٍٛ انًشأح، ػهٗ يب ْٕ 
ٔأسٖ . انزًكٍٛ ٚكٌٕ ثبنؼهى ٔانًؼشفخ .سائج فٙ ْزِ انذمجخ

ػهٗ  األٔنٗ،: ضشٔسرٍٛ نزذسٍٛ ثٛئخ األػًبل نهًشأح
يسزٕٖ انسٛبسبد انؼبيخ، ثئصانخ انؼشالٛم انمبََٕٛخ انزٙ 

ػهٗ سجٛم . يجزًغ األػًبل رذذ يٍ رٕجّ انًشأح َذٕ
 انًثبل، ٚذك نهًشأح اإلٚذاع فٙ انًصبسف ٔانزجبسح ثبنؼًالد

كًب َشبْذ انًشأح ركزسخ يجبل انؼًم انًصشفٙ . ٔاألسٓى
  .فٙ ثهذاَُب
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إننا فخورون بما أنجزته المرأة العربية وبالجهود التي تبذلها "بداية قال القصار 

إلزالة المعوقات التي تعترض سبيمها، وقد تمكنت المرأة من تطوير المؤسسات 
إلى تحسين بيئة األعمال لممرأة عمى مستوى "، ودعا "التي تديرها او تممكها

السياسات العامة من خالل إزالة العراقيل القانونية التي تحد من توجه المرأة 
نحو مجتمع األعمال وعمى مستوى المصارف والمؤسسات المالية بما يتيح نفاذ 

".سيدات األعمال إلى سوق المال والقروض والتسهيالت المصرفية  

Back to Top 
 

  
  

 

 

 



 

 

 

Error

 

 
 

  ْـ 1431 رٔ انذجخ 18 انًٕافك 2010 25رششٍٚ انثبَٙ , انخًٛس
 

 

:  <تطوير أعمبل المرأة في الدول العربية>إفتتح منتدى 

  لتحسين بيئة األعمبل علي مستوى السيبسبت العبمة: القصبر

انز٘ ٚؼمذِ < رطٕٚش يُبر اػًبل انًشأح فٙ انذٔل انؼشثٛخ>افززخ يُزذٖ سٛذاد األػًبل 

، فٙ يمش OECDارذبد انًصبسف انؼشثٛخ ثبالشزشان يغ يُظًخ انزؼبٌٔ ٔانزًُٛخ االلزصبدٚخ 

االرذبد انؼبو نهغشف انؼشثٛخ، فٙ دضٕس ٔصٚش انذٔنخ سئٛس االرذبد انؼبو نغشف انزجبسح 

ٔانصُبػخ ٔانضساػخ نهجالد انؼشثٛخ ػذَبٌ انمصبس، ٔصٚشح انًبل سٚب انذسٍ، ٔصٚش انؼذل فٙ 

انسهطخ انفهسطُٛٛخ ػهٙ خشبٌ، ػضٕ يجهس إداسح ارذبد انًصبسف انؼشثٛخ انذكزٕس 
انٓبد٘ شبٚت ػُٕٛ يًثال سئٛس االرذبد ػذَبٌ ٕٚسف، انٕصٚش انًُزذة نذٖ انٕصٚش األٔل 

انًكهف ثبنشؤٌٔ االلزصبدٚخ ٔانؼبيخ فٙ انًغشة َضاس ثشكخ، سئٛسخ يجهس سٛذاد االػًبل 
انؼشة انشٛخخ دصخ سؼذ انصجبح، يًثهخ انٕالٚبد انًزذذح االيٛشكٛخ نذٖ يُظًخ انزؼبٌٔ 

·  ٔانزًُٛخ االلزصبدٚخ انسفٛشح كبسٍٚ كٕسَجهِٕ ٔفبػهٛبد

إَُب فخٕسٌٔ ثًب أَجضرّ انًشأح انؼشثٛخ ٔثبنجٕٓد <:انمصبس ثذاٚخ لبل انمصبس
انزٙ رجزنٓب إلصانخ انًؼٕلبد انزٙ رؼزشض سجٛهٓب، ٔلذ رًكُذ انًشأح يٍ 

 < ·رطٕٚش انًؤسسبد انزٙ رذٚشْب أ رًهكٓب

إنٗ رذسٍٛ ثٛئخ األػًبل نهًشأح ػهٗ يسزٕٖ انسٛبسبد انؼبيخ، >ٔدػب 
يٍ خالل إصانخ انؼشالٛم انمبََٕٛخ انزٙ رذذ يٍ رٕجّ انًشأح َذٕ يجزًغ 

األػًبل ٔػهٗ يسزٕٖ انًصبسف ٔانًؤسسبد انًبنٛخ ثًب ٚزٛخ َفبر سٛذاد 
·  <األػًبل إنٗ سٕق انًبل ٔانمشٔض ٔانزسٓٛالد انًصشفٛخ
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 جتبُبات
 

 

اٌ جهد حلىمٍ ال َتبق دحُجة اذا هم جبابوه رغتة دحائُة باهعمن  : اهتحن
 منحدي سُدات االعمام َفححح مؤجمر جطىَر مناخ اعمام اهمرأة فٍ اهدوم اهعربُة 

 
 

افززخ يُزذٖ سٛذاد األػًبل دٕل رطٕٚش يُبر اػًبل انًشأح فٙ انذٔل انؼشثٛخ انز٘ ٚؼمذِ ارذبد انًصبسف 
انؼشثٛخ ثبالشزشان يغ يُظًخ انزؼبٌٔ ٔانزًُٛخ االلزصبدٚخ، فٙ يمش االرذبد انؼبو نهغشف انؼشثٛخ، فٙ دضٕس ٔصٚش 
انذٔنخ سئٛس االرذبد انؼبو نغشف انزجبسح ٔانصُبػخ ٔانضساػخ نهجالد انؼشثٛخ ػذَبٌ انمصبس، ٔصٚشح انًبل سٚب انذسٍ، 

ٔصٚش انؼذل فٙ انسهطخ انفهسطُٛٛخ ػهٙ خشبٌ، ػضٕ يجهس إداسح ارذبد انًصبسف انؼشثٛخ انذكزٕس انٓبد٘ 
شبٚت ػُٕٛ يًثال سئٛس االرذبد ػذَبٌ ٕٚسف، انٕصٚش انًُزذة نذٖ انٕصٚش األٔل انًكهف ثبنشؤٌٔ االلزصبدٚخ 

ٔانؼبيخ فٙ انًغشة َضاس ثشكخ، سئٛسخ يجهس سٛذاد االػًبل انؼشة انشٛخخ دصخ سؼذ انصجبح، يًثهخ 
.  انٕالٚبد انًزذذح االيٛشكٛخ نذٖ يُظًخ انزؼبٌٔ ٔانزًُٛخ االلزصبدٚخ انسفٛشح كبسٍٚ كٕسَجهِٕ ٔفبػهٛبد

 
 
 

إَُب فخٕسٌٔ ثًب أَجضرّ انًشأح انؼشثٛخ ٔثبنجٕٓد انزٙ : ثذاٚخ لبل انمصبس



 

 

رجزنٓب إلصانخ انًؼٕلبد انزٙ رؼزشض سجٛهٓب، ٔلذ رًكُذ انًشأح يٍ 
.  رطٕٚش انًؤسسبد انزٙ رذٚشْب أ رًهكٓب

ٔدػب إنٗ رذسٍٛ ثٛئخ األػًبل نهًشأح ػهٗ يسزٕٖ انسٛبسبد 
انؼبيخ، يٍ خالل إصانخ انؼشالٛم انمبََٕٛخ انزٙ رذذ يٍ رٕجّ انًشأح َذٕ 
يجزًغ األػًبل ٔػهٗ يسزٕٖ انًصبسف ٔانًؤسسبد انًبنٛخ ثًب ٚزٛخ 
.  َفبر سٛذاد األػًبل إنٗ سٕق انًبل ٔانمشٔض ٔانزسٓٛالد انًصشفٛخ

انذسٍ  
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  «منتدى سيدات االعمال»القصار افتتح 

 االقتصادي تحّسنت مشاركتهّن في النشاط: الحسن 

 
 

 
ٔانضساػخ نهجالد انؼشثٛخ ػذَبٌ انمصبس اٌ  سأٖ ٔصٚش انذٔنخ ٔسئىس االرذبد انؼبو نغشف انزجبسح ٔانصُبػخ

فأكثش فٙ صُبػخ انمشاساد سٕاء فٙ انذكٕيبد أ يجهس  انًشأح انؼشثٛخ ثبرذ رأخز دٔسْب اكثش
  .انؼهٛب فٙ انذٔل انؼشثٙ انُٕاة أ انمضبء ٔانًُبصت

انز٘ ػمذ  OECD ٔانزًُٛخ االلزصبدٚخ نًُظًخ انزؼبٌٔ« يُزذٖ سٛذاد االػًبل»ٔلبل فٙ افززبح 
 يشزشن يٍ ارذبد انًصبسف انؼشثٛخ ٔيُظًخ فٙ يمش االرذبد انؼبو نهغشف انؼشثٛخ ايس ثزُظٛى

OECD: انؼشثٛخ ٔثبنجٕٓد انزٙ رجزنٓب إلصانخ انًؼٕلبد انزٙ رؼزشض  اَُب فخٕسٌٔ ثًب اَجضرّ انًشأح

ٔدػب انٗ رذسٍٛ ثٛئخ . يٍ رطٕٚش انًؤسسبد انزٙ رذٚشْب أ رًهكٓب سجٛهٓب ٔلذ رًكُذ انًشأح
يسزٕٖ انسٛبسبد انؼبيخ يٍ خالل إصانخ انؼشالٛم انمبََٕٛخ انزٙ رذذ يٍ  االػًبل نهًشأح ػهٗ

َذٕ يجزًغ االػًبل ٔػهٗ يسزٕٖ انًصبسف ٔانًؤسسبد انًبنٛخ ثًب ٚزٛخ َفبر  رٕجّ انًشأح
  .االػًبل انٗ سٕق انًبل ٔانمشٔض ٔانزسٓٛالد انًصشفٛخ سٛذاد
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تحدثا في افتتاح منتدى سيداث األعمال في بيروث القصار يرى دوراً متنامياً للمرأة 

العربيت في صناعت القراراث والحسن ترصد تحسناً في نسبت مشاركتها في النشاط 
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اؾٍٓ ٚص٠ش اٌذٌٚخ ٚسئ١س االرذبد اٌؿبَ ٌغشف اٌزجبسح ٚاٌصٕبؾخ 

ٚاٌضساؾخ ٌٍجالد اٌؿشث١خ ؾذٔبْ اٌمصبس أْ اٌّشأح اٌؿشث١خ ثبرذ 

رأخز دٚس٘ب أوثش فأوثش فٟ صٕبؾخ اٌمشاساد سٛاء فٟ اٌذىِٛبد أٚ 

ِجٍس إٌٛاة أٚ اٌمعبء، ٚإٌّبصت اٌؿ١ٍب فٟ اٌذٚي اٌؿشث١خ، ف١ّب 

أْ ٔسجخ ِشبسوخ اٌّشأح فٟ إٌشبغ "أوذد ٚص٠شح اٌّبي س٠ب اٌذسٓ 

االلزصبدٞ فٟ إٌّطمخ اٌؿشث١خ رذسٕذ فٟ شىً وج١ش فٟ اٌسٕٛاد 

  ".األخ١شح، ٌٚىٕٙب رجمٝ األدٔٝ
 

رط٠ٛش " والَ اٌمصبس ٚاٌذسٓ جبء خالي افززبح ِٕزذٜ س١ذاد األؾّبي 

اٌزٞ ٠ؿمذٖ ارذبد اٌّصبسف " ِٕبر اؾّبي اٌّشأح فٟ اٌذٚي اٌؿشث١خ

، فٟ OECDاٌؿشث١خ ثبالشزشان ِؽ ِٕػّخ اٌزؿبْٚ ٚاٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ 
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ِمش االرذبد اٌؿبَ ٌٍغشف اٌؿشث١خ، فٟ دعٛس ٚص٠ش اٌؿذي فٟ اٌسٍطخ 

اٌفٍسط١ٕ١خ ؾٍٟ خشبْ، ؾعٛ ِجٍس إداسح ارذبد اٌّصبسف اٌؿشث١خ 

اٌٙبدٞ شب٠ت ؾ١ٕٛ ِّثال سئ١س االرذبد ؾذٔبْ ٠ٛسف، اٌٛص٠ش إٌّزذة 

ٌذٜ اٌٛص٠ش األٚي اٌّىٍف ثبٌشؤْٚ االلزصبد٠خ ٚاٌؿبِخ فٟ اٌّغشة 

ٔضاس ثشوخ، سئ١سخ ِجٍس س١ذاد االؾّبي اٌؿشة اٌش١خخ دصخ سؿذ 

اٌصجبح، ِّثٍخ اٌٛال٠بد اٌّزذذح اال١ِشو١خ ٌذٜ ِٕػّخ اٌزؿبْٚ 

 . ٚاٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ اٌسف١شح وبس٠ٓ وٛسٔجٍٖٛ ٚفبؾ١ٍبد
 

ال ٠جٛص االٔزمبص ِٓ "اٌمٝ اٌمصبس وٍّخ أشبس ف١ٙب اٌٝ أٗ 

دٚس اٌّشأح ألٔٗ س١ىْٛ ٘ذس ِجبٟٔ ٌٍم١ّخ اٌّعبفخ فٟ 

ٚٔذٓ فخٛسْٚ ثأْ ٔشب٘ذ . اٌّجزّؽ ؾِّٛبًا ٚفٟ االلزصبد خصٛصبًا 

اٌزمذَ اٌٍّذٛظ فٟ اٌؿمذ٠ٓ األخ١ش٠ٓ ؾٍٝ ِسزٜٛ اٌزذبق 

اٌّشأح اٌؿشث١خ ثبٌزؿ١ٍُ فٟ ِخزٍف اٌّشادً، ٚ٘زا ثال شه 

٠فسخ فٟ اٌّجبي أِبَ دصخ أوجش ٌٍّشأح ٚاٌخش٠جبد ِٓ أسٛاق 

اٌؿًّ اٌؿشث١خ ٌإلفبدح ِٓ خجشارٙٓ ٚرأ١ٍ٘ٙٓ اٌؿٍّٟ 

ٚإسٙبِٙٓ ثشىً أفعً فٟ اٌذ١بح االلزصبد٠خ، ٚفٟ اٌّششٚؾبد 

 ". االسزثّبس٠خ ٌزذم١ك االصد٘بس ٌشؿٛثٕب ٚدٌٕٚب
 

ٌذ٠ٕب فٟ اٌذٚي اٌؿشث١خ ّٔبرج ٔبجذخ فٟ األؾّبي :"ٚربثؽ

١ٌٚس ثبٌعشٚسح . ٚااللزصبد ٚإداسح اٌّؤسسبد ثم١بدح اٌّشأح

أْ رٍه إٌّبرج رؿزّذ دِٚب ؾٍٝ اسرجبغ اٌّشأح ثبألسشح 

ٚد١ث ٚجذد دبالد ِّبثٍخ، فمذ . ا١ٌّسٛسح ٌزذم١ك إٌجبح

رّىٕذ اٌّشأح ِٓ رط٠ٛش اٌّؤسسبد اٌزٟ رشبسن فٟ ٍِى١زٙب 

ٚفٟ ٘زا اٌجبٔت رذذ٠ذا، أسٜ ظشٚسر١ٓ ٌزذس١ٓ . أٚ إداسرٙب

األٌٚٝ، ؾٍٝ ِسزٜٛ اٌس١بسبد اٌؿبِخ، : ث١ئخ األؾّبي ٌٍّشأح

ثئصاٌخ اٌؿشال١ً اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ رذذ ِٓ رٛجٗ اٌّشأح ٔذٛ 

ؾٍٝ سج١ً اٌّثبي، ٠ذك ٌٍّشأح اإل٠ذاؼ فٟ . ِجزّؽ األؾّبي

ٚفٟ ثؿط اٌذبالد ال ٠ذك . اٌّصبسف ٚاٌزجبسح ثبٌؿّالد ٚاألسُٙ

أٞ . ٌٙب ثٕبء ِششٚؼ اسزثّبسٞ أٚ رأس١س ششوخ ِٓ دْٚ ٚصب٠خ

أْ االسزثّبس فٟ اٌش٠ؽ، اٌزٞ ٠ذزبج إٌٝ ِسزٜٛ ؾبي ِٓ 

اٌؿٍُ ٚاٌخجشح ٚاٌزذ١ًٍ، ِٚذفٛف ثبٌّخبطش ِزبح أِبَ 

أِب اسزثّبس٘ب فٟ االلزصبد اٌذم١مٟ رٞ . اٌّشأح ثال ل١ٛد

. اٌطبثؽ اإلّٔبئٟ اٌّذّس ل١ّخ ِعبفخ ٚفشص ؾًّ دٚٔٗ ل١ٛد

اٌثب١ٔخ، ؾٍٝ ِسزٜٛ اٌّصبسف ٚاٌّؤسسبد اٌّب١ٌخ، ثّب ٠ز١خ 

ٔفبر اٌّشأح ٚس١ذاد األؾّبي إٌٝ سٛق اٌّبي ٚاٌمشٚض 

ٚاٌزس١ٙالد اٌّصشف١خ، ِزٝ وبْ رٌه ٚفمب ٌألصٛي ٚاٌمٛاؾذ 

إر أْ اٌزشدد فٟ ٘زا اٌّجبي أٚ اٌزذفع ١ٌسب . اٌّؿّٛي ثٙب

ٔشؿش ثبالسر١بح، أْ اٌّشأح : "ٚلبي." ِسٛغ١ٓ ٚال سٕذ ٌّٙب

اٌؿشث١خ ثبرذ أوثش فأوثش رأخز دٚس٘ب فٟ صٕبؾخ اٌمشاساد 

سٛاء فٟ اٌذىِٛبد أٚ فٟ ِجبٌس إٌٛاة، أٚ فٟ ِجبالد 

اٌمعبء ٚإٌّبصت اٌؿ١ٍب فٟ اٌششوبد ٚاٌّؤسسبد فٟ 

وّب . اٌمطبؾبد ٚاٌّجبالد وبفخ فٟ أوثش ِٓ دٌٚخ ؾشث١خ

ٔشب٘ذ اٌّشأح رىزسخ ِجبي اٌؿًّ اٌّصشفٟ فٟ ثٍذإٔب، 

ٚأش١ش ٕ٘ب إٌٝ ٘زٖ اٌزجشثخ فٟ ِجّٛؾزٕب اٌّصشف١خ 

فشٔسجٕه، د١ث لجً ؾشش٠ٓ سٕخ وبٔذ دصخ اٌّشأح فٟ ِخزٍف 

ٚا١ٌَٛ، فئْ دصخ . ٌٍشجً% 75ِمبثً % 25اٌٛغبئف ال رزجبٚص 

ٌٍشجً، ٚدصخ %  45ِمبثً % 55اٌّشأح رصبؾذد إٌٝ ٔذٛ 

اٌّشأح ثبرذ رسزذٛر "وّب اشبس إٌٝ أْ ". اٌّشأح فٟ اصد٠بد

ؾٍٝ ِٕبصت إداس٠خ ؾب١ٌخ ٟٚ٘ فٟ لٍت ؾ١ٍّخ صٕؽ اٌمشاساد 

ٚثبٌزبٌٟ، فئٕٟٔ . اإلسزشار١ج١خ فٟ ِجّٛؾزٕب اٌّصشف١خ

ِزفبئً ثأْ اٌّشأح سزذصً ؾٍٝ دمٙب وبِالًا فٟ اٌم١بَ 

ثٕشبطبد ٚأؾّبي أسبس١خ ؾٍٝ اٌصؿذ اٌس١بس١خ ٚااللزصبد٠خ 

 ". ٚاٌّصشف١خ
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