
 ٍضايا ذشتيح اىثػ ٍغ األعَاك
ىخشبيت اىبظ ٍغ األسَاك ٍَيضاث ػذيذة؛ إر يخغزٙ اىسَل ػيٚ ٍخيفاث اىبظ، ٗيَْ٘ األخيش بص٘سة أفضو ػِ حشبيخٔ  -

 فٚ أح٘اض سَنيت

يفضو اسخخذاً اىبظ اىَسن٘فٚ فٚ ٕزٓ اىَشاسيغ؛ حيث يخَيض بسشػت اىَْ٘، ٗيخغزٙ ػيٚ مو األشياء اىَ٘ج٘دة  -

 باألح٘اض

يشبٚ اىبظ حشبيت ٍشخشمت ٍغ األسَاك؛ حيث ينُ٘ ْٕاك ٍسامِ ىيَبيج ٍيحقت باىبشك اىخٚ يشبٚ بٖا اىسَل، ٗحْجح ٕزٓ 

اىطشيقت فٚ حشبيت اىبظ ٗخاصت فٚ اىَْاطق اىحاسة، ٗحنُ٘ ٍؼيشت اىبظ ٗاىسَل فٚ ٕزا اىْ٘ع ٍِ اىَسامِ ٍؼيشت 

 حنافييت.

ىحص٘ه ػيٚ األسَاك ٍِ ٍصادسٕا اىطبيؼيت؛ حٌ اىيج٘ء إىٚ أساىيب جذيذة ٍِ إَٖٔا إقاٍت اىَضاسع ّٗظًشا ىيْقص اىحاد فٚ إٍناّيت ا

 اىسَنيت. ٗىذفغ ػَييت اإلّخاج ٗصيادة اىشبح حٌ ػَو دٍج بيِ االسخضساع اىسَنٚ ٗاىحي٘اّٚ؛ حيث حٌ حشبيت اىبظ ٗاألسَاك ٍؼًا.

 ذصَيٌ اىَضسػح:

ض اىغَنيح أٗ ػيٚ أزذ خ٘اّثٖا؛ زيث يغرخذً اىثػ ٕزٓ اىسظائش ىيسَايح ٗاى٘قايح ٍِ دسخح يرٌ ػَو زظائش ىيثػ ػْذ سؤٗط األز٘ا

ا يرٌ فيٖا ٗظغ اىثيط، ٗيقً٘ اىثػ ترشك ٕزٓ اىسظائش ٗاىْضٗه ئىٚ ٍيآ  ًً اىسشاسج اىؼاىيح فٚ اىصيف ٍِٗ تشٗدج اىطقظ فٚ اىشراء ٗأيًط

 األز٘اض ٗقد اىيضًٗ.

 ك:ٍَيضاخ اعرضساع اىثػ ٍغ األعَا

 < اىَخيفاخ اىْاذدح ٍِ اىثػ )صسق اىثػ( ذؼرثش عَادًا ػع٘ىًا يغرخذً فٚ ذغَيذ قاع اىس٘ض اىغَنٚ، ٕٗزا اىغَاد يإدٙ ئىٚ َّ٘ اىنائْاخ

اشش ديذاُ... ئىخ( ٗاىرٚ ذرغزٙ ػييٖا األعَاك. ىزىل ّدذ أُ ٍخيفاخ اىثػ ذؼرثش غزاء غيش ٍث -يشقاخ  -اىْثاذيح ٗاىسي٘اّاخ اىذقيقح )غساىة 

 ىألعَاك، ٗقذ ذغرخذً مغزاء ٍثاشش أيًعا زيث ذقً٘ األعَاك تاترالػٖا ٍثاششج.

ا فٚ اىؼْاصش اىغزائيح. ًً  < اىَخيفاخ اىْاذدح ٍِ اىثػ ذؼرثش راخ قيَح غزائيح غْيح خذً

 < َّ٘ اىثػ تص٘سج أفعو ٗتَؼذه ػاه ػْذ اىرشتيح فٚ األز٘اض اىغَنيح.

 نيح، ٗتاىراىٚ يؼَو ػيٚ صيادج ذٖ٘يرٖا ٗأيًعا اىقعاء ػيٚ اىسشائش اىَائيح اىَْرششج فٚ ٍيآ اىس٘ض.< يقً٘ اىثػ تسفش قاع األز٘اض اىغَ

ىٚ صيادج < أثْاء زفش اىثػ ىيقاع يؼَو ػيٚ ذسييو اىرشتح ٗرٗتاُ اىؼْاصش اىَؼذّيح اىَ٘خ٘دج فيٖا؛ فيإدٙ رىل ئىٚ صيادج اىخص٘تح ىيَيآ ٗتاىرا

 اإلّراج اىغَنٚ.

ثػ م٘عييح ىيرسنٌ فٚ األػذاد اىٖائيح ٍِ صسيؼح اىثيطٚ؛ ٗرىل يرير اى٘ص٘ه تاألعَاك ئىٚ األزداً اىرغ٘يقيح زيث يقً٘ اىثػ < يغرخذً اى

 تاىرٖاً األعَاك اىضائذج.

 < يغرخذً اىثػ م٘عييح ىَنافسح اىثيٖاسعيا؛ زيث يقً٘ تاىرغزيح ػيٚ اىق٘اقغ اىَ٘خ٘دج فٚ قاع األز٘اض.

 اىثػ ٗغيش اىَأم٘ه ذأمئ األعَاك ٗأزياًّا يؼَو مغَاد ىألز٘اض اىغَنيح.< اىغزاء اىَرثقٚ ٍِ 

 < ٗعييح ىرقييو ذناىيف اإلّراج؛ زيث ال ذسراج ئىٚ ٗعائو ٍ٘اصالخ ىْقو األعَذج ٍِ اىَصاّغ ئىٚ اىَضاسع اىغَنيح.

ٚ ّاذح ػِ ٗخ٘د مَياخ مثيشج ٍِ ىسً٘ ٗتيط < تاإلظافح ئىٚ مو اىََيضاخ اىغاتقح فاُ ذشتيح اىثػ ٍغ األعَاك ذإدٙ ئىٚ ئّراج ئظاف

 األعَاك.

 اىؼذد األٍثو ىيثػ اىَغرضسع ٍغ األعَاك ٗاإلّراج اىَر٘قغ: 

تطح/ٕنراس، ٗقذ أثثد اىؼذيذ ٍِ اىرداسب أُ ذشتيح اىثػ تنثافاخ  000:000اىؼذد األٍثو ىيثػ اىَغرضسع ٍغ األعَاك يرشاٗذ ٍِ 

مدٌ فٚ اىَر٘عػ، ٗاإلّراج اىَر٘قغ اىسص٘ه ػيئ ٍِ ذشتيح األعَاك ٍغ اىثػ ٕ٘  50اىغَنٚ تَؼذه  تطح/ٕنراس أدٙ ئىٚ صيادج اإلّراج150

 غِ عَل/ٕنراس/عْح. 0ز٘اىٚ 

 إٌٔ أّ٘اع اىثػ اىَغرخذٍح ٍغ األعَاك:

ه ذس٘يو ػاه ىيغزاء، يفعو اعرخذاً اىثػ اىَغن٘فٚ،  ٗرىل أثْاء ذشتيح اىثػ ٍغ األعَاك؛ زيث يرَيض ٕزا اىْ٘ع تغشػح اىَْ٘ ٗراخ ٍؼذ

تاإلظافح ئىٚ أّٔ يرغزٙ ػيٚ مو األشياء اىَ٘خ٘دج تاألز٘اض اىغَنيح، ٕٗزا يؼطٚ فشصح ىيثػ ىي٘ص٘ه ئىٚ أزداً ذغ٘يقيح خاله فرشج 

 ٗخيضج، ٗيَنِ أيًعا اعرخذاً اىثػ اىثيذٙ ٗىنِ اىَغن٘فٚ أفعو ٍْٔ.

 


