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 الملخـص العربــي

 

ى هرررال لث بررر   اررر ل م لسررر  لث    سررر   أجررر 

لث تعلقرر    ث  اررمل  تلث ت عرر   رر ث صل ر لثتكررما ا  ث رر  

تر  ج ر   .  ن  بكت  لثف كتثا  لثخضر ل  تلثف لتثر 

لث علت رر   لث ولت رر   ررن خررر  لسررت   ل  لسررت ا ن ترر  

 تتصاعه  عشتلئا   ان لث كم ان فى  ب فظ   لثجارص، 

أتضررب    تلثفاررت . لث بارر ،   لثشرر ةا    لإلسرر  عالا 

لإلج  ررر   لث تبكررر  علاهررر   رررن لث كرررم ان أن  سررر  

لثلتورر   لث  فتضرر   ررن لث سررتت مان عسرر     تعلقرر  

فرررررى  %7.69ت  11.11  ت قاررررر   لث  ارررررمل      ررررر  

 .لثف كتثا  لثخض ل  تلثف لتث  على لثت تا 

أظهررر   لث علت ررر   لث تبكررر  علاهررر  أن  سررر    

    ث عررررمع  لث كررررم ان لثرررراان اسررررتخم تن لث  اررررمل

 رررن ة ررر  تصل ، لثص لعررر  لث كررر ا  أت  لث تكرررى  هررر 

 86.67ةررررررم  لارررررر   تتكررررررا   لعتبرررررر م ل ت ت ررررررى

ث ررر   رررن لثف كرررتثا  لثخضررر ل  تلثف لتثررر   %69.23ت

 على لثت تا . 

ل خرر  تكررل   سرر   ت رر ل   رر  أت    ررج علررى لث

 48.89 عل لث  امل  لث ستخم   في  فس لث تس  إثى 

ث رر   ررن لثف كررتثا  لثخضرر ل  تلثف لتثرر   % 42.31ت 

 %7.69ت  15.56أتضر  أن       راث  على لثت تا . 

 ررن عررمم لث كررم ان فرري لث ج تعرر  لث خت رر ، ات عررتن 

فتررر ، ل  ررر ن لث تكرررى  هررر  ثل  ارررمل  لث سرررتخم   فررري 

  .لثف كتثا  لثخض ل  تلثف لتث  على لثت تا 

قت ررتن  تخررصان  سرر   لث كررم ان لثرراان ع ا  لارر 

فررري  %76.92ت  40لث بكرررت  علرررى لإلورررر  إثرررى 

لثف كرررتثا  لثخضررر ل  تلثف لتثررر  علرررى لثت تاررر .  أ ررر  

ت  55.56 خكررررتو ظرررر تف لث قرررر  فقررررم تجررررم أن 

 ن  كم ي لثف كتثا  لثخض ل  تلثف لتثر   88.46%

علرررى لثت تاررر  اسرررتخم تن شررر ب      ررر م، فررري  قررر  

 لث بكت .

  

 

 


