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 الملخص 
الركممماا وانتممممن   وهمممح تمممح  اممما الامممتاام الملمممكتامل والماككمممرو لكامممم مامممم المكمممو      مممر ال مممت     للا  مممل 

( وانتمممممن  مركممممماا المرتمممما ل المعممممما  NAتممممح ء ممممرا  العت مممممت ممممم  التكاتممممماع  تممممكاتا  الركمممماا الطا عممممم   

( والممممموا  الرامطممممل الي ومول م ر ممممل   ممممر العلممممو ل المنشممممطل ال لو ممممل    لمممم  الكمممموال   وممممم  RCAتممممتو ر   

ذلممممت   تممممح اهكممممران هممممت  المرتمممما ل الملممممكتامل   مممم  لخ ممممراس   ممممر ال  كل ممممل   ملمممماب الم ممممااا اللمممم ل ل لممممم 

RCA مممتف همممتا العممممم الاا ممم  ءلممم  تمممت همممت  ال يممموو مممم  مممم   ت  ممم ح  مممتو  ء ممما و اتمممكمتاا    RCA   مممم

ا  ممممم  ء كممممما  المرتممممما ل    ا ممممماع الانممممما  وال مممممتا والمنكيممممماع ال ا و مممممل ال ممممملال ال مممممنا  ل المكا مممممل مال ممممم 

الي ومول مر ممممل للكطا  مممماع ال  كل ممممل  كا مممم  ممممموا  الممممرم  ءممممما  مممم   ممممكم تمممم ا  م ممممر و   مامممم   ممممرن  مممم ر 

اف  ا امممم  مطاممممون  مامممم  ملمممم  (    و مممممز ل ممممم  المامممم  والرممممما  المكطمممما ر  تممممم  ء مممما ل ت و ممممل انل مممم 

ال و ذ مممممل ممممممف زا  ممكل مممممل الايمممممح لكعز مممممز اتمممممكمتاا المرتممممما ل الي ومول مر مممممل ا  شممممماا ل الم مممممنو ل مممممم  

100 ٪RCA تمممممم   كاتمممممل اللممممملوذ الم كممممما  ك  ل مممممت  المرتممممما ل الي ومول مر مممممل الم مممممواو مفل ممممماف ال ممممملب  

RCA اتمممكمتاا همممموو  مممم  مممم   امكاممماك مك مممم  ل ممموو ا  لمممااي وهمممموو الشمممت ا  شممم اه  ومعاممممم المرو ممممل  تمممح

ا  انمممما  وال مممم مل وا  اممممراف وال مممموو المكا  ممممل لو مممم    ا  ا  انمممما    مممم  الم امممممم   تممممح ت  مممم ح م ممممااا 

المكا ممممل  ممممم  ير مممممة ه ممممائ الم اوممممممل الك رماا مممممل   وامك مممممات الممممما    وا مك ا ممممم ل   وم اوممممممل الك كمممممم  

 RCAلويممممل تعكمممممت  لمممم  مامممم  كشمممم   النكمممماال الكير ا ممممل  مممم  ال ممممتكو  لمممم  ء كمممما  مرتمممما ل   ومممممول مر مم

٪ مممممم   ل ممممماف ال ممممملب   ممممم  الواهممممم       مممممرع همممممت  المرتممممما ل   ا   2٪ وتشمممممكمم  لممممم   لمممممال 100منلمممممال 

ا وم ممممااا مكا ممممل مما لممممل لمممممز ل الممممكاكح العمممما   ال ممممااح  لمممم   ا  اا مممم     لمممم  هممممتا الناممممو   ت ممممتا NAم كا  ك مممم 

ا للمرتممممما ل الك  مإ ممممما و تمممممتو ر الن ا ممممماع  ل ت مممممل الكممممم  تعمممممتهمممممت  المرتممممما ل لككمممممون ممممممت    ميمممممت  ا وملمممممكتام 

  وتم  ممممم  ا اعا ممممماع  ممممما    كلممممم ت الكرممممممون   والا ممممما   لممممم  الممممممواك  الطا ع مممممل  ون الملمممممائ ال مممممنا  ل

 مان ا  

 

 الي ومول مر   الركاا المرتا   المعا  تتو ر    انل اف ال و ذ ل   ت   ح ان ا    :كلمات البحث الرئيسية
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