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 ًلػتدامل

اغتككــت ايسضاغــ١ اسبايٝــ١ َػــت٣ٛ ايتركــٌٝ يف ايطٜانــٝات يــس٣ طًبــ١ املطذًــ١ املتٛغــط١ ٚؾــل َؿــطٚع   

ــا٫ت        ــٝات يف املًُهــ١ ايعطبٝــ١ ايػــعٛز١ٜ ذػــب صب ــاٖخ ايطٜان ــٞ )ا٭عــساز   تطــٜٛط َٓ ــ٣ٛ ايطٜان احملت

ٚايعًُٝات عًٝٗا، اهلٓسغ١، ازبرب، ايكٝاؽ، ذبًٌٝ ايبٝاْـات ٚا٫ذتُـا٫ت( ٚاجملـا٫ت املعطؾٝـ١ )َعطؾـ١،      

، نُا اغتككت َس٣ اخـت٬ف ايتركـٌٝ بـاخت٬ف ايٓـٛع ا٫جتُـاعٞ )شنـط ٚأْثـ٢(.        تطبٝل، اغتس٫ٍ(

ركٝـل أٖـساف ايسضاغـ١، مت بٓـا٤ اختبـاض ذبكـًٝٞ       ( طايبـال ٚطايبـ١. ٚيت  1625ٚقس بًؼ عسز أؾطاز ايسضاغ١ )

ٛٻٕ َــٔ ) ( ؾكــط٠ َــٔ ْــٛع ا٫ختٝــاض َــٔ َتعــسز، ذٝــث مت ايتركــل َــٔ خكا٥كــ٘ ايػــٝهَٛرت١ٜ.      42َهــ

باملًُه١ ايعطبٝـ١ ايػـعٛز١ٜ    ٚأظٗطت ْتا٥خ ايسضاغ١ إٔ َػت٣ٛ طًب١ املطذ١ً املتٛغط١ يف َاز٠ ايطٜانٝات

ــت أ   ٝٻٓ ــس٨"، ٚب ــع صبــا٫ت      جــا٤ يف املػــت٣ٛ "املبت ــس٨ زبُٝ ــ١ جــا٤ يف املػــت٣ٛ املبت ٜهــال إٔ ذبكــٌٝ ايطًب

ٝٶــا"  احملتــ٣ٛ ايطٜانــٞ ، ٚنــإ ايتركــٌٝ يف باغــتثٓا٤ صبــاٍ اهلٓسغــ١ ايــصٟ جــا٤ يف املػــت٣ٛ "املــاٖط جع٥

ٚجـا٤   ، صبـاٍ املعطؾـ١  صباٍ ايكٝاؽ ٖٛ ا٭قٌ. نُا أظٗطت ايٓتا٥خ إٔ ذبكـٌٝ ايطًبـ١ نـإ ا٭عًـ٢ يف     

ٝٶــا" بُٝٓــا نـإ ا٭قــٌ صبــاٍ ا٫غــتس٫ٍ   يف املػـت٣ٛ "املــاٖط  ٚجـا٤ يف املػــت٣ٛ "املبتــس٨". ٚنؿــؿت  ، جع٥

 .( يف ايتركٌٝ بني ايصنٛض ٚاٱْاث ≤ 0.05أٜهٶا عٔ عسّ ٚجٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إذكا١ٝ٥ )

 

 .ايطبٝع١ٝ ٚايعًّٛ ايطٜانٝات تطٜٛط َؿطٚع ــاملتٛغط١  املطذ١ً ــايتركٌٝ  :املؿتاذ١ٝ ايهًُات

 

 املكس١َ:

غع٢ عًِ ايطٜانٝات َٓص ْؿنت٘ إىل تٓعِٝ ذٝا٠ اجملتُع َٚعا٬َت٘ ٚأَٛضٙ اشباق١، َٚـا  

ؾت٧ َٓص ْؿنت٘ إٔ ٜتطٛض ٜٚتحسز ٜٚتػع، ٫ٚ ٜػتطٝع أذس إٔ ٜٓهط زٚض ايطٜانـٝات يف خسَـ١   

                                                           
1
 غعٛز املًو جاَع١، ايرتب١ٝ ه١ًَٝؿاضى ب أغتاش 
2
 ايععٜع عبس بٔ غطاّ ا٭َري جاَع١، ايرتب١ٝ ه١ًٝب َػاعس أغتاش 
3
 ا٭ْطٚا ،ٚاٯزاب ايرتب١ٜٛ ايعًّٛ ه١ًٝب ايطٜانٝات تعًِٝٚ املٓاٖخ أغتاش 
4
 غعٛز املًو جاَع١، ايرتب١ٝ ه١ًٝب ايعًّٛ ٚتعًِٝ املٓاٖخ أغتاش 


