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 زــالموجـ

 

أجرررهذا رررحثاثلدرررر االئهثاررردا  ررر   اثلجررر ئ ا

ندر ي اثلطديعيدا،اثلكيمي  يداا ثلرايدال لط تااثلكير ااثل

 ثلمجهز ااد اي ئثمالدناربا

ثلعزيرررزا جيرررياثتلجينررر تا ثلليايارررينادرررئي اللررردنا

ألج م ارر ا ثلدرريكاثلك مررياتلرر اثليرر ثل ا،ادمارري ي تاا

اا%ا50،اد إلضررر إدا لررر ااا%ا100 اا%ا50ثاررريدئثيا

جيررررياااا%ا50لرررردنارررررباثلعزيررررزا اا%ا50 لرررريطا 

لدنااا%ا100 ليطا ا%ا100ثتلجين تا ثللياياين(ا 

(.اثللياياررينجيررياثتلجينرر تا ا%ا100زيررزا رررباثلع

أظهرررهتاثلنيررر  حاأنامريرررر ذاثللررردنااألج م اررر امررررنا

،اإرر ارررينااي لرر الرردنارررباا%ا5.56ي ررياازثل كيرر 

ثلعزيزامنه.اكمر اأ ضررتاثلنير  حاأنالردناررباثلعزيرزا

يعيدهام ئهاجيئاللعئيئامرناثلعن  رهاثله مردامتريايلر ا

ي ما،اثلم جررر ئ اإررر اثللررردناألج م اررر ا  ررر ااثلد ي اررر

ثلف اررررف ها،اثلك لارررري ما،اثل رررر ئي ماا ثلم  نارررري ما.ا

 يضمنتاثلئهثادايقئيهارجما تدر تااثله ر  الكريامرنا

ثلديكاثلك ميا جيياثتلجين تا ثلليايايناري اثظهرها

ثلدرررريكاثلك مرررريارجررررماه رررر  ااثتلرررر امق هنرررردادجيرررريا

ثتلجينرررر تا ثللياياررررينا،اتلرررر اثلعكرررر اثظهررررهاجيرررريا

   ات ل اري انه يدامرئ اثتلجين تا ثلليايايناتد تاه

ثال يد هاد لمق هندادر لديكااثلك مرياثلير اثن فضرتادعرئا

ئقيقدامرناثال يدر ها.ااكمر ايرمايقيريماكريامرنامع مرياا20

ثلنشرر طااأالاررير د ا تدرر تااثلمارريرلبالررنف اثلعينرر تا

ريررر الررر رظاأنامع مررريااثلنشررر طاأالارررير د الجيررريا

م تلردا،اثتلجين تا ثللياياينا ثلديكاثلك مياح اقريمامي

 ثناجيررياثتلجينرر تاا ثللياياررينايميررزادمع مررياتدرر تا

ئقيقرردا  رر اا60ثاررير د اترر ل ا ت دررتاا حلرر ا رر يا

ا40مئ اثال يد هامق هندااد لديكاثلك مياثلي اتدتاري ا

ئقيقدا.ا تنئااثإلر ياثلجز  ا ثلكل ادلدنارباثلعزيزا

 جيرريااثتلجينرر تا ثللياياررينامرررياثللرردناألج م ارر ا

ك مررياتلرر اثليرر ثل ا،اد إلضرر إدا لرر ا لرريطا ثلدرريكاثل

لرر ازيرر ئ ا منهمرر اإرر اا ررن تداثلكيرر اثلندرر ي اأئذاحلرر ا

درررر ثزا(اا44.54ا-21.71ملر ظرررردااإرررر ااثللز جرررردا ا

جررما اا1.047ا–ا0.992 كررحل اإرر ااثلكت إررداثلن تيرردا 

درررررر ثزا،اا19.45مق هنرررررردادعينررررررداثلمق هنرررررردا (ا3اررررررما

ثاي ئثمالدناتل اثليهييب(ا.ا تنئم ايماا3ام جم0.892

رررباثلعزيررزا جيررياثتلجينرر تا ثلليايارريناليررريامررريا

ثللرررردنااألج م ارررر ا ثلدرررريكاثلك مررررياتلرررر اثليرررر ثل ا،ا

د إلضرر إداا لرر ا لرريطامنهمرر اإرر ا ررن تداثلكيرر اثلندرر ي ا

أئذاحلررر اا لررر ا نيررر  اكيررر ااح امريررر ذامهيفررر امرررنا

ثلكهد  يئهثتاا من فكاإ امري ىاثلده يينا ثلئ نا

نرد.اكمر اأظهرهتاثلعينر تاثلمجهرز امق هندادكي ااثلمق ه

جيررياثتلجينرر تا ثلليايارريناا%ا100ثل لرريطا ا100%

ا%336.59 اا%ا334.08يراررررناإرررر اثلديرررر تا لرررر ا

ا3.15 جررماا ا3اررما3.08 كررحل ااإرر اثلرجررماثلنرر ت ا

ا2.86 اا%ا299.19 اجررماتلرر اثليرر ثل امق هنرردااا3اررم

 اجمااللعيندااثلمق هند.اكم ال رظا نا رح اثلعينر تااا3ام

ا12.41 اا%ا10.29هتاثقرريايررئ  هاإرر اثلديرر تاأظهرر

مق هنرررررداا%ا8.83 اا%ا7.88 ثلرجرررررماثلنررررر ت اا%

اا%ا15.98دعينرردااثلمق هنررداثليرر ااررجلتاثتلرر ايررئ  ها

أتن ءاثلي زيناتل ائهجرداررهثه ااثلفهإرداا%ا25.99 

ي ما.ا د لنادداليأتيهاثلي رزيناتلر اثل ر دداا21 لمئ ا

ثلمجهررز اا ثلمريرر ذاثلهطرر د اأظهررهتاتينرر تاثلكيرر ا

فاإر ا د ل ليطا جيياثتلجين تا ثلليايايناثقريااثن ف ضر 
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ثلمريررر ذاثلهطررر د ا ثقررريازيررر ئ اإررر اثل ررر ددا.اكمررر ا

اررجلتانيرر  حاثليقيرريماثلرارر اأناثلكيرر اثلم ررن ادهررح ا

ثالاررررررررريدئثالتاثظهرررررررررهايرارررررررررنامعنررررررررر ذااإررررررررر 

ثل  ررر   اثلراررريدا كررررحل اثقررريايررررئ  هاإررر اايلرررر اا

هجرداررهثه ااير مامرناثلي رزيناتلر ائا21ثل ف تادعئا

اثلفهإدا.ا

اتلر امر ايقرئماإ نرهايمكرنااي رني اكير اندر ي اإ دنر ءف

مرررنالررردناررررباثلعزيرررزا جيرررياثتلجينررر تا ثللياياررريناا

كدررئث ياند ييررداللرردناألج م ارر ا ثلدرريكاثلك مررياتلرر ا

 لرريطامررنهمادم ث ررف تاجيررئ اااثليرر ثل ا،اد إلضرر إدا لرر 

إرر اثلطزثجرردا ثلرجررماثلنرر ت اميم تلرردامرر اتينررداكيرر اا

هنرردامرر اي ررزيناثلكيرر اثلنرر يحاتلرر ائهجرردارررهثه ااثلمق 

 ي ماا.ااااااا21ثلفهإدالمئ 

ا

ا

 


