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 بالحوض المتوسطي تدبير الطلب المائي
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   خالصة

 

 منطقة يسود فيها القطاع الفالحي

 ABHSM المصدر :

المززوار   نتتميززح ضززوس مززو  تنمززا فتعززو  السززنامي    امززت داتي

المحزز ا اامنمززط لمامززئ المززنئط فم مززو   المنئيززاو   كلززلف الس ضززا

 اتخصص تظزف كالمعنطق التنفعا لوكنلا الحوس المنئط لسو  تنماو   

، تواكبزا الح وام  ف يس وس" " س هل والبواكر في  "سهل "ماسة

القازززن   إخضزززن مزززوات التصزززدي ،   زززعوفا ا الظززز  ل ال يزززد  عتززز

 الميززن  لضزز  غيزز  المعضززب تاززور الازز   االس ضززط لمم اةبززا، تسزز  ل

المسنضنت المسقيا رغم أزتزنت المزوار  المنئيزا  تكحايد  فذلكو ال وفيا

  ي كسع الامئ اإلجمنلط امى المزن  فمعزنطق  التط أث ت ممسن فط ال هاو

 991، ³تميززوم   4701نسززوو  كنلززا الحززوس المززنئط لسززو  تنمززا إلززى 

 مقان  الس ضطولتعهن  ³تميوم  

ت  وا ب ب  ي  ال ف  يه اخ  تال  ن  ع ين  ت ا م  .. م..

و االستغال  المف ر  لم وا د المي ا   العرض والطلب المائي

 الجوفية

ممزوار  المنئيزا السزاحيا تهمزا لامى ال غم تز  مينمزا كعب زا 

( ³تميوم   461    345)متا مد   كب ى كت ا ح ةدركهن االمتيعنفيا في 

)كحميا تيزن  البحز ، إازن   امزتعمنم الميزن   غي  التقميديا  راما الموار   

ال يت زن ز تعزدم  تزن  كززوف      .العن تزا(، يبقزى العز س المزنئط تحزد  ا

 امززىالس شززنت البنطعيززا فززط كززف تزز  مززو    تنمززا ل مززتعمنم المسززتدا  

فط السزعاو تمزن يز  ل إلزى اخزت م العز س  ³تميوم   14   443 التوالط

 وتقل ي امزتال م تسز ط لمميزن  ال وفيزا  اعز  يعزت     الامئ امى المزن 

/السنة ³م م 051و  011بي  يقد لفرشات البا نية ا مخزوب في سنوي

 /السنة بشتوكة.³م م01بسوس، و 

كتسززبئ هززذ  الو ززعيا فززط ان سززنس تسززتوينت الميززن  ال وفيززا 

فعد  أتتنر،   اركسن  ت نط  كس ب المين  المنلحا فط المعنطق السنضميا، 

 التهديدات التط يتع س لهن ت نم االهتمن  البي زط   كدهور جو   المين ، 

ان سززنس تسززتوى الس شززنت  كززيثي   يظززف   كحززوم مززموكنت المسززتعممي و

 ا ززف فززط الو ززعيا الحنليززا فسززبئ غيزز  الس ضززط ى الامززئ امزز البنطعيززا

 االمززتال لينت أ  وات  القيمززا المضززنفا   ك حيززا االمززتال لينت اللبزز ى 

ى امززى ضسززنب اا لززفززط  تلثيزز الالتومززع أ  ، ضيززي يمززنر  الصززال ى

 و  الثننيا

 ضرو ة تجديد اإل ا  المفاهيمي للتنمية 

تق وم عل    إس تراتيجيةر ا امى هذ  الصعوفنت،   عت السمانت 

تزدفي  الامزئ فزط فزط ضزي  ضصز ال ننئ المتعمزق ف تعبئة موا د إضافية،

  وفنلتعقي  كعميم السقط

يسضززف السززيعنريو المعتمززد فززط ت ازز  التعميززا   اإلاززدا  المعززدت  

ال جززو   مو ززو  تزز  طزز ل  كنلززا الحززوس المززنئطلممززوار  المنئيززا ال

 مزوا  لمميزن ، فناتمن  ال فزع تز  العز س لموازنا الع س   االضتينجنت

 ضتى الموار  غي  التقميدياو أَ ، االساحي أَ ، اال وفي

كعلزززذ هزززذ  االمزززت اكي يا تززز  جهزززا، الحسزززن  امزززى اإلطزززنر 

) المسززنهيمط، امززى الزز غم تزز  الملززنكف  فلززف االمززت اكي ينت السززنفقا 

( PDAIRE)التصزززميم  المزززدي ل لمتهي زززا المعدت زززا لممزززوار  المنئيزززا ( 
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كززدفي   الت كيحامززى مينمززا الهن فززا لتحقيززق الموازنززاو   تزز  جهززا أخزز ى

  ب  ضقيقط لمامئو الع س   م

عل    الطل   ب  خلالت  د  افع  اتفه  ا ال  ديناميات لتحدي  د 

 المائي

التط و   ظه  التحميف التنري ط لمقان  الس ضط فط مو  تنماي

فعزن ا  4917ت  معا  افتدائن السريع للز اعة المسقية في شكل " فرة"

امى تعاق العمو االةتصن ل الذل يب ر  ع  كعظيم امت دا  المين و هذا 

 التاور الملث  لمسقط أ ى لظهور ااا اس اا لى ل متال م المس طو

 كبز ر االمزتال مالمعتظز   يا ةتصزن اآلثنراالفط الواةع، كننت 

الم اضف اا لزى     فط هدا التب ي  تل و  يبقى الملث  لمس شا البنطعيا

فط الم اضف اا لى لتاوي  الحرااا المسقيا ا  ط يق الضز و فزط هزذ  

الم ضمززا، تصززدر القمززق ال ئيسززط هززو كعحيززح االمززت دا  السعززنم لممززوار  

، ال  ا  منط   النم و االصتص ادي ل مق الث     الحد ت  السق و  تزع ولزك

نزت  از     و مستحسنا حت  بعد ظهو  األعراض م  االستغال  المف ر 

هذا المعاق، كز   امزى اازتزنت، كعب زا تزوار  جديزد  إلنقزنو المحن زيف 

 الحراايا أين كننت كمستهنو 

 رافعاتالأنواع الز اعات، اإلستراتيجية و

مززهوم  فززط كززف تزز  م  ا يخ    الفالح  ي تن  وع كبي  ر فييوجززد 

مو    تنماو   ال كسمف المعنيي  المحد   لمعانةنت الم تمسا )التقميديزا، 

 الواةع المحمطو فنم كعلذ   العص يا،   المعد كيهيمهنوووإل (

 

 نوع االستغالليات
 في نسببالتقديرات 

 سوس ماسة

 ٪ 4و13 كقميديا: امتال لينت 4العو  

 ٪ 3و43 تتعواا انئمياامتال لينت : 1العو  

 ٪ 7و49 : امتال لينت تل    كب ى4العو  

 ٪ 1و1 : الدفي نت1العو  

 ٪ 3و5 فقمينت الملنر  اللنتما   فلف الملنر : 5 العو 

 ٪ 3و47 : كبنر ت فط المنشيا6العو  

 ٪ 4و44 : امتال لينت تل    رأممنليا0العو  

 Agroconcept / BRLI: المصد 

  

ضسززئ مززت اكي ينت الاختمسززت االمززوار  المنئيززا  لعززدر نظزز ا 

الت مزط العهزنئط   نلعلنط الس ضط )زراانت ت نا، سك االركبنط فف السنامي و

)كقمزي  المسزنضنت المسزقيا   كالييز  أنظمزا  حراازنتالعلنط( أ  كاليي  ال

  البحي ا  توار  تنئيا فديما ت  في  المظنه  الموجو  ،  كذا اإلنتنج( 

كالييزز  الميززن  أ  لضزز   اجززف السززبق ات   زز ما تزز امززتثمنركتامززئ التززط 

 العقنرو 

امززتعمنم  مززنئف تحززد   جززئ االمززتال لينت،   كعززو   نتي ززا 

 وفعنلا لمتحلم فط الامئ آلينتةن ر  امى كوفي  

تتمي   ز السياس   ة المائي   ة ف   ي المغ   رب بتقاب   ل الفالح   ة و 

 ة األشغا  العمومي

فززي    ززنيا ااشزززالنم  4944كززيرجف ةاززن  المززن  تعززذ مززعا 

ا از  البي زا(، المسز  لالمن      المعن م  العموتيا )ضنلين  زار  الانةا 

يسسز   والم نم المنئط العموتط،   السينما السقويا المس  لا ا  الس ضا

ف  شزك تزع  زعوفا كعسزيق العمزف فزط ةازن   التوك  في  هنكي  اإل اركي 

،   خمززق الم عززا 4995لززم يلزز  كنفيززن ااتمززن  ةززننوم المززن  لسززعا المززن و   

المنئيززا فززي  الززوزارات ف ئنمززا الززوزي  اا م، لو ززع مينمززا تتمنمززلا 

 فيعهمنو

لزم ي تمزع الم مزذ ااامزى  الهنتزا   امى ال غم ت  ال هنننت

   تعحزت لز  الصز ضيا 4934،   الزذل أنلزا مزعا 1774لممين  تعذ ان  

 او ، النلالنل  فنلمصن ةا امى المعاينت االمت اكي ي4995ا معا قننونيال

أم اإلطززنر ميززف السينمززنت المنئيززا الوطعيززا   ال هويززا كحيبززي  

، امزى الز غم الضز  المزنئط تسمسزف  يزتوةلم يسزمف ف ط الحنلطنكالم مس

،   الذل ي   تمثمط الد لاالس ض   ن  اكسنت جهول في  المعت بي ت  ااتم

 او كوازم امتال م الموار  المنئيا فط ال ه هدل إلمتعن  

 إجراء اصتصادي لتدبير الطلب لكل مسبقةشرو  

أتززززن  هززززذا الو ززززع الميمززززن ل، يعتبزززز  امززززت دا  اا  ات    

االةتصن يا لتدفي  الامئ امى المين  ت  اآللينت التط يمل  أم كسزنهم فزط 

فلزلف ضتمزط ،   التزط كعزت  ل هزولك عئ اازتا االةتصزن يا فزط فعزدهن ا

غي  أم هعنا ضنجزا لعزد  تز   ا  امتم ار االمتال م الالي  المتحلم في و

  .اإلجزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ا ات اإلمززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززتبنةيا

فزززط الواةزززع، يعتبززز   زززب  الضززز ائئ   م التعززز ل امزززى  افعزززط       

للزز  ط كتمثززف ا الضزز ائئ  ةيززن  الواززن  الضزز يبط امزز  غيزز  ت ززدلو

ةتصن يا لتدفي  الامزئ فيمزن الث ثا اامنميا لتعسيذ الميلعحتنت اال المسبقا

  يمط:

كحديد نقز  ثننين:   ,إيقنل الض  المتسنر  لممين  ال وفيا  :أ ال

ةيززن  ض ززم الميززن    ثنلثززن:أخززذ الميززن   كززذا الملزز في  امززى كززدفي هن،  

 الميخو   ت  كف نقااو

هعزنا كسمسزف ه تزط  الس شزنتامزى   ت  تعظور الحسن       

يعتب  ة  كومع المسنضنت المسزقيا أهمهن) الزذل  .في  هذ  العقنط الث ث

فقد وهبن أفعد   1  4 الل طي (  أتن 4رةم الل ط المسبقيدخف فط نانت 

تزز  ولززك، ضيززي يا ضززنم أمززذ كززدفي  الامززئ  التززط كهززدل، فززط المززدى 

 البعيد، إلى التقمي  ت  ض م المين  الميخو  و 

  ة  مبنت    المين  يععط  ة  ثقئ   أفنر جديد 
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 Agroconcept / BRL المصدر:

 

كعد هد  الم ضما    ريا, انهن كوجد فط  مئ  يعنتيا السبق لض  

التقمي  ت  اد  نقنط جمئ المين    ب  كاور  المين و  يستحس 

المسنضنت المسقيا تسيلا وات جد ى،  كللف الل  ط الض  ريا 

 لمحديي ا  ت ضما كحديد اللمينت الم موفا ت  المين و

 فتدافي  يمل  كم يصهن فيمنيمط:  اك ن  ت مواا ت لقد كم 

 ف  ب  اد  ااثقنب، تث تدابير مباشرة

لمم اةبا ت  را فتحديد تعنطق لمحمنيا أ   ولك اب    ع 

المه ور   التط ك ضع  لممعع  كذا ك ديد اآلفنر  ااثقنب

لل  ط ) هو إج ا  ي ئ أم يمل  ت  ك عئ المعنت ت 

العقنريا الم افقا لامئ كعميق الحس (   ب  ك ا  

اارا ط  خن ا أرا ط ال مو  أ  ف س الت خي  

 المسبق لال   الحواتضو

 كم اةبا الل كنت  مباشرة غير  تدابير

 خي  تث ( التط كتولى تهما القين  فحس  ااثقنب )اب  الت

 ت اةبا اإليصنالت فنلله فن  أ  ضتى إان   كيميذ مينما 

 لدام الس ضطوا

 توظيف معطيات األصما  اإلصطناعية 

ت  أجف كحديد  كتبع المسنضنت المسقيا  كقويا ش طا 

المنئيا امى المسوى المين   خمق تقنطعنت لتدفي  الموار  

 اةيف أتن  كسمف فإزالا العالمحمط،  هط كمهن  منئف كسمف 

  ب  المسنضنت و

فهدل كيتي  إضت ا  هذ  اإلج ا ات يتعي    ع نظن  زج ل شسنل     

 تبعط امى إغ ت نق  المن  أ  إةت   المحر انت غي  الم خ  لهنو 

 خصنئصهن  امتعمنلهن  الثننط فط كحديد نق  المن  الل ط المسبقيتمثف 

 تدف  هن  كذا تنللوهنو يقت م هذا التحديد فتعظيم   عيا تستعممط 

الس شا اتنئياو ميصبف جميع تستعممط الس شا المنئيا اب  هذا اإلج ا  

 ت خ  لهم  يلتالموم فط إطنر ةننونطو

إج ا ات التعظيم الس  ل )الحص ،  فتسعيف الل طيسمف هذا 

ال مو ووو( ، كمن يسمف أيضن فتيتي  ضقوت المستالمي   فتلليف جبها 

تلت كا في  ه ال  المستالمي   ت تم  المصنلف لتابيق القننوم  د 

اإلمتال م العلوائط  الالي  المل    لمموار  المنئياو فط  ف هذ  

ويا القصوى فط كدخ ت الظ  ل يعبالط أم يحضى تسمسف التقعي  فنا ل

 كنلا الحوس المنئط، كمن يعبالط أم يلوم هذا المسمسف وا تصداةيا 

 ي ئ أم ال كتوالى تواايد الحم ت المتعمقا فنلتقعي  ام ولك ال يسناد 

امى ضلد همم المستالمي ، ضيي متصبف هذ  الست ات في  هذ  الحم ت 

كستسيذ ت  هذ  الحم ت  ف  ا لتحايد اد  اآلفنر الالي  القننونيا،  التط

 لتصبف تقععاو

يصاد  كسعيف هذا العو  ت  التدخف فط الوةت الحن   فعواي  ت      

الع اةيف: ف   المسنط  اإل اريا لمتعظيم، ت  جها،  اد  اهتمن  

 فعن ا امى ولك، يعبالط كبسي  المسنط   وفعمميا التعظيمالصالنرالمستالمي  

 ك صي  تعنتما كسضيميا لممستالمي  الصالنر فنإلمتعنو امى المقنطعنت 

 المحميا فط كدفي  الموار و

الثنلي،  ااخي ، فو ع العدا ات امى أنظما الض   الل طيتعمق 

آليا جمع  نل  المعموتا الصحيحاو   المستعمما فط جمئ المين   كذا كسعيف

 ت  خ م   ع انضما القين  فق  يتم االنتقنم ت  كدفي  نق  المن  الى 

 كدفي  أض ن  المين  الميخوو و 

 يلتسط امف  كنلا الحوس المنئط ت  خ م اقد  الس شا, ش ايا 

في   ةننونيا ت  أجف إ خنم الينت اةتصن يا  أكث  ت   الك ال مع

فط البحي ا  امتال م تستدا  لمموار    اإلنصنللع ناا تتامبنت ا

 و المنئيا ال وفيا

وات طنفع أفقط  كهم جميع اإلمتال لينت  ايضن ش  ط تسبقاهعنا   

الس ضيا  كذا جميع الحوس الهدر غ افط لسو  تنما، كمن أم هعنا 

تعيعاو لهن  قإج ا ات خن ا فينوا  تعيعا ت  اإلمتال لينت أ  تعنط

لسبئ يعبالط كحديد تن يمل  أم نسمي  فوضدات كدفي  تبعيا امى تعنيي  

 .الموار   الحلنتا
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 آليات اصتصادية م  أجل مراصبة أفضل للطلب عل  الماء

 يمل  التمييح في  ث ث ت موانت ت  اآللينت      

 اآلليات "غير التبادلية"/ 1

يت سد ولك امى ال صوص فط   ع رمو  لممستعمف كقن  فنلدرهم 

لممت  الملعئ،  كحد  ت  ط ل  كنلا الحوس المنئط  السماا الحلوتيا 

الملمسا فقان  المن  أ  ل عا كدفي  العقد  ال ن ا فنلس شا المنئياو ت  

زا يا كدفي  الس شا ميتسبئ ف س هذ  ال مو  فط رفع ثم  المت  

 كعضنل هذ  ال مو  إلى ثم  الض و   لمس ضا، ضيي الملعئ الم ص

اارفنح  انعدا  يعت  ا  إركسن  ثم  المن  فنلعسبا لمس ضا التقمي  أ 

يدفع ولك الس ضوم إلى الت مط اعهنو  المعت نت تمنالمقت نا فبعض 

 يععلذ هذا الت مط أ  ت    الت سيض ت  ض م المين  المستعمما، فسعف 

 وللف إي نفط امى الس شاف، التلمسااركسن  

أهم  د ال مو  كي ا  لتدفي الس شا المنئيايحدفط كيعتب  اد  الدةا 

، فم  الصعئ فموغ هدل التقمي  ت  اللمينت المستهملا ت  العواة 

خ م   ع هذ  ال مو ، فف يمل  أم يقع الذ ولك إوا كنم إركسن  القيم 

توى ااثمنم الحديا، الحديا فسعف إركسن  ااثمنم يمل  أم يت ن ز تس

 م و ولك فسبئ ف س ال مو و ليصبف الس ضوم فط ضنالت تعيعا تدا

 و لض  كمينت إ نفيا ت  المين  ت  أجف إنتنج أكث   ف  

لقد  فعت هذ  المحد  يا التط كابع تعه يا ال مو  فنإلةتصن يي  إلى 

 فديما ت  أجف كدفي  الس ش المنئياو  الم و  إلى الحص  كي ا  إةتصن يا

فط كحديد اللميا القصوى التط ال يمل   نظام التدبير بالحص يت سد 

ك ن زهن فننسبا للف نقاا تن ، ضيي كف ف ح يو   ضصت  فا يقت و 

فنلحص  ي ث  فللف تبنش  امى الس شا المنئياو يمل   فعظن  التدي 

كحديد الحص  امى رأ  اد  تعي  ت  السعوات أ  فنإلمتعن  إلى 

  عيا الس شا المنئيا، كمن يمل  ت اجعتهن فوثي   أم   تثف ت    اضد  

كف خمذ معواتو كتيمذ إتلننيا كابيق هذا المقت ح ت  العنضيا القننونيا 

تال م الممك العموتط المنئطو لقد   ع كع ي  ت  خ م ك اخي  إم

ةننونط لمحص  ال ن ا فعقاا تعيعا ل مئ المين ، غي  أم هذ  

الحص  ليست فنلللف  الذل يمل  ت  ك سيض ض م المين  الميخو   ت  

المس شا المنئيا البنطعيا للونهن تقنرنا فذلك، يبد  أن  ت  الم دل القين  

هو تن يس س فنلض  ر  إا م الس شا فت سيض اللمينت الم موفا،  

 المنئيا للتوكا   مو  ت نال تحمين أ  تمعوانو  

فب  ل أمموب ال مو  يبد  خينر الحص  أكث  مهولا ل عف الس ضي  

يقبموم ف ، ولك أن  ال يس س أ ا ات  فنلتنلط ال ي  ل فللف تبنش  إلى 

تسيلا  ك سيض هنتش ال فف ال ن و غي  أم   ع نظن  الحص  يا ح

 كحديد ضص  االنا ت  كذا  ثي   كاور هذ  الحص و  

إوا كننت تحد  يا اانظما المبعيا امى كابيق ال مو  كت سد فط اد      

 منم ثيثي   امى الس شا، فإم اانظما المبعيا امى الحص  كتمثف فط 

فقدام السعنليا االةتصن يا ، ضيي أم كحديد الحص  ال يتيف أل إتلننيا 

اإلمتعمنم السعنم لممين و   فعبنر  أخ ى فعظن  الحص ، فنلعسبا  لضمنم

لو عيا كتسم المعنفسا،  يحد ت  الولوج إلى المن  فنلعسبا لمس ضي  

القن ري  امى كثميع  ت  العنضيا اإلةتصن يا،  ولك لسنئد  الس ضي  "ااةف 

تعه يا  ن ناا"  هو تن ي  ل فنلتنلط إلى ك سيض اإلنتنج اإلجمنلطو فيعمن

ال مو  كدام، نظ ين، اإلمتعمنم ااكث  ن ناا، للونهن ال كضع أيا 

ا اةيف أتن  الس ضي ، ضيي  فإتلننهن ال فع ت  إنتنجهن تع أ ا هن هذ  

ال مو و  يتم كعويض هذ  ال سنر  االةتصن يا فنافضميا التط كابع نظن  

 ر هذا الحص  فيمن ي   ت اةبا اللمينت الم موفا ت  الس شاو يب

فلوم نظن  التدفي  فنلحص  يعتمط إلى آلينت كبن ليا كمل ، فط نسذ 

الوةت، ت  ك سض اللمينت المستهملا ت  تين  الس شا المنئيا   ت  الحد 

 ت  ال سنرات وات الانفع اإلةتصن لو 
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 يمل  ت  ضف تللما ال سنئ  بتباد  الحص إم السمنح       

االةتصن يا )امى إاتبنر أم كلمسا الصسقا ال كت ن ز الملنمئ 

االةتصن يا(،  ولك  امى العحو التنلط: يمل  لممستعممي  ااكث  ن ناا  

أم يحصموا امى كمينت إ نفيا،  ولك ا  ط يق ش ا  ضص  

كباا ف سض المستعممي  ااةف ن نااو  فنلتمط فنل سنئ  االةتصن يا الم 

إنتنج المستعممي  العنجعي  ي تسط فإ خنم أمموب كدا م الحص  في  

 .المستعممي 

  فنلتنلط، فإم ال مع في  نظن  التدفي  فنلحص    خمق  موت لتدا م هذ 

الحص  يمسف فضمنم ك سيض الضال  امى الس شا المنئيا،  ولك اب  

ث  ن ناا، تمن إاان  ف  ا اإلمتسن   ت  ضص  المن  لممستعممي  ااك

يسنهم فط إنعنش اإلةتصن  ال هول )امى إاتبنر أم إمتال م ضص  

المن  ت  ةبف المستعمف اافضف كعمط اإلةتصن  ال هول اب  ال فع ت  

  الدخف الذل يتيح  المت  الملعئ الواضد ت  المن (و

يتم ااخد فث ث ت موانت ت  اا  ات، يتعمق اات  فذلك الذل يحي 

اط اامهف لمس ضي ،  فنلتنلط الحصوم امى أفضف جد ى امى اإلن  

غي  أم، ال يعبالط التقميف ت  أهميا تسيلا المقن تا التط يمل    مينمياو

ولك  أم يواجههن كعسيذ هذ  الملعحتنتو فنإل  ح ل  يتحقق   م جهدو

أن ، فط مينت يتميح فنلضال  اللديد امى الموار ، فهذ  الملعحتنت كمل   

 .ئما التدري يا اب  التعويض ت  و   الحقوتت  الم 
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 يتعمق اات  فإ خنم آليا فديما لمقتضينت كصميم التهي ا كدت  الموار    

المنئيا اب  كحسيح التعنت ت التاوايا في  الس ضا  اانلاا غي  

تث ( امى تستوى اللمينت اإلجمنليا المسموح  الس ضيا )المن  الل  ب

 ف مبهنو  
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كتقنطع ااشالنم الت  يبيا  العظ يا اإلةتصن يا لت كد امى أهميا    

الحص  التبن ليا كآليا ت  آلينت التدفي  اإلةتصن ل لمامئو الي ئ أم 

كلوم ضص  اإلنا ت ت حسا، ضيي يتعي  أم يلوم كابيق هذ  

 لس  ا لمس ضي  لمتلي  تعهنوالحص  كدري ن إلكنضا ا

 كيسمن كننت اا ا  المستعمما، اليمل  الل    فط كابيق أل تل         

إ  ضط   م ان  اط الهي نت ال هويا  التط كتولى اإلش ال امى إن نز 

 كوةيع "العقد  ال ن ا فنلس شا المنئيا"و يعاى أمموب التلن ر 

الق ار)اب  تمثميهم( تل  ايا   الملنركا السعميا لممستعممي   فط اك نو

 لعمف اإل ارات امى تستوى الميدامو 

يمل  لمم اجعا المستقبميا لمعقد  ال ن ا فنلس شا أم كتيف ت ه ت كمل  

 إاان   فعا جديد  لمسمسف التدفي  السعمط لمامئ امى المن و     

 


