


ٌّٞسز هٓ ؿخ ثألسٕجْ ثٌضدذد

ثٌخال٠ج ثٌدزه١ز

ٌّٕٛهٛثًِ ث

ثٌمٛثٌخ

ثإلخشثءثس ثٌسش٠ش٠ز

دسثسز ٔس١د١ز



  إْ ثٌٙذف ِٓ ؿخ ثألسٕجْ ثٌضدذدٞ ٘ٛ إخشثء
ه١ٍّجس ثسضذذثي د١ٌٛٛخٟ ٚك١فٟ ٌألٔسدز 

.ثٌس١ٕز ٚ ٌٍٕسح ثٌذثهّز ٌٙج



 ٟ٘ ثأل٘ذثف ِٓ ثٌّوجٌدجس ثٌٍذ١ز ثٌضدذد٠ز
:ثٌسظٛي هٍٝ

 إهجدر ص١ٌٛذ أٚ صدذ٠ذ ٔسح ٌذ١ز ثٚ ٔسح شذ١ٙز
دٙج

إهجدر ص١ٌٛذ ثٌوجج ٚ ث١ٌّٕجء

  إهجدر ص١ٌٛذ أٚ ثسضىّجي ّٔٛ خزٚس ثألسٕجْ ثٌفض١ز
رثس ثٌزسٜ ثٌّفضٛزز



 إْ ثألسٕجْ فٟ ؿٛس دضٚغٙج ٚ ثوضّجي ّٔٛ٘ج
صضوشع ٌخـش ثٌضّٛس ثٌٍذٟ ٔض١دز ثٌىث١ش ِٓ 

....ثٌوٛثًِ وجٌشػٛع ٚ ثٌٕخٛس

 ٞ٘زٖ ثألسٕجْ ثٌفض١ز ثٌّضّٛصز صوجٌح دشىً صم١ٍذ
دئخشثءثس ثٌضظ١ٕن ثٌزسٚٞ دجسضخذثَ ِجءثس 
MTAثٌىجٌس١َٛ ثٚ ثٌسذثدس ثٌزس٠ٚز ِٓ ِجدر ثي

  ٌٚىٓ ِثً ٘زٖ ثإلخشثءثس صضشن خذسثْ ثٌدزس سل١مز
ػو١فز ٚ ٌٓ صسجهذ فٟ وسخ أ٠ز ؿٛي إػجفٟ 

.ٌٍدزس



 ٔض١دز ٌضٍه ثٌس١تجس كٙشس ٌذ٠ٕج إخشثءثس ٚ
"إهجدر صش٠ٚز"ثٌّذثٚثر ثٌٍذ١ز ثٌضدذد٠ز 

 ٚ"وذذ٠ً  " إهجدر ثٌس٠ٛ١ز ٌألسٕجْ ثٌّضّٛصز
ٌإلخشثءثس ثٌضم١ٍذ٠ز فذجإلػجفز ٌٕدجذ ٘زٖ 

ثٌّوجٌدجس ثٌدذ٠ذر دشفجء ثٌضٙجح ثٌٕسح زٛي  
:ثٌزس٠ٚز فٟٙ صٙذف إٌٝ 

 ٟإهجدر ص١ٌٛذ ٔس١ح ٌذٟ ؿذ١وٟ ف١ض٠ٌٛٛخ

ثسضّشثس ّٔٛ ٚ صـٛس ثٌدزٚس



 إْ ثٌٙذف ثٌشة١سٟ ٌٍّوجٌدجس ثٌٍذ١ز ثٌضدذد٠ز
 -ٟ٘ إهجدر ص١ٌٛذ ِىٛٔجس ٚ ٚكجةف ثٌّشوخ ثٌٍذٟ

ثٌوجخٟ



 أصش ثٌّوجٌدجس ثٌٍذ١ز ثٌضدذد٠ز دفىشر أْ خثشر
د٠ِٛز ِّىٓ أْ صىْٛ ثٌخـٛر ثألٌٚٝ فٟ شفجء 
ثٌٍخ ثٌّضؼشس هٍٝ ٔفس ثٌّذذأ ثٌزٞ صىْٛ ف١ٗ 

ثٌخثشر ثٌذ٠ِٛز دذث٠ز ه١ٍّز ثٌشفجء فٟ ثٌّٕجؿك 
ثألخشٜ ِٓ ثٌدسُ وجٌولُ ثٌسٕخٟ ثٌضجٌٟ 

.....ٌٍمٍن



 ْهٍٝ ثٌضـٛس   صوضّذثٌّذثٚثر ثٌٍذ١ز ثٌضدذد٠ز إ
ثٌسجطً فٟ ثٌٕٙذسز ثٌٕس١د١ز ٚ ثٌضٟ ِٓ 
ثٌّّىٓ صوش٠فٙج دأٔٙج ثٌّدجي ثٌّضخظض فٟ 

س١ز ٚ ثٌّذجدا ثٌس٠ٛ١ز ذصـذ١ك ثٌّذجدا ثٌٕٙ
ثٌو١ٍّز ٌالسضوجدر ٚ ثٌسفجف أٚ زضٝ ثسضذذثي 

.ثٌٛكجةف ثٌذ١ٌٛٛخ١ز ٌٍٕسح



٠وضّذ ؿخ ثألسٕجْ ثٌضدذدٞ هٍٝ

ثٌخال٠ج ثٌدزه١ز‹

هٛثًِ ثٌّٕٛ‹

ثٌمٛثٌخ‹



 َخال٠ج غ١ش ِضّج٠ضر ٌٙج لذسر هٍٝ ثالٔمسج ٟ٘
ثٌّسضّش ٚ ثٌضّج٠ض إٌٝ ثٌوذ٠ذ ِٓ ثألٔٛثم ثألخشٜ  

.ثٌّضخظظز ِٓ ثٌخال٠ج

ٌٛسوز ثٌّضوذدر  ثثٌخال٠ج ثٌدزه١ز رثس ثإلِىج١ٔجس ث
صٛخذ فمؾ فٟ ثألخٕز ٚ ثسضخذثَ ٘زٖ ثٌخال٠ج 

.٠خؼن ٌٍوذ٠ذ ِٓ ثالهضذجسثس ثألخالل١ز ٚ ثٌمج١ٔٛٔز



 َثٌذجزثْٛ ٚخٛد خال٠ج خزه١ز  أوذ 2006فٟ هج
ٚ٘زٖ ثٌخال٠ج  SCAPز ثٌس١ٕز ثٌزس٠ٚز ١ّفٟ ثٌسٍ

ثٌدزه١ز ٟ٘ خال٠ج خزه١ز ١ِضثٔش١ّ١ز دجٌغز ثٞ 
أْ لذسصٙج هٍٝ ثٌضّج٠ض ِسذٚدر ٌٍخال٠ج 

ث١ٌّضثٔش١ّ١ز فمؾ هٍٝ هىس ثٌخال٠ج رثس  
.ثإلِىجٔجس ثٌٛثسوز





 ٟفجٌخال٠ج ثٌدزه١ز ثٌضٟ ِٓ ثٌّشخر ِشجسوضٙج ف
ثٌّوجٌدجس ثٌٍذ١ز ثٌضدذد٠ز ِضّٛػوز فٟ ثٌّٕـمز 

:زٛي ثٌزس٠ٚز

SCAP ثٌخال٠ج ثٌدزه١ز ٌٍس١ٍّز ثٌس١ٕز

PDLSCs ٟٕثٌخال٠ج ثٌدزه١ز فٟ ثٌشدجؽ ثٌس

BMSCs خال٠ج ٔمٟ ثٌولُ ثٌدزه١ز

IPAPCs  ثٌخال٠ج ثٌدزه١ز ثٌسٍف ٌٍّٕـمز زٛي
ثٌزس٠ٚز ثٌٍّضٙذز

DPSCs ٟفٟ زجي وجْ )ثٌخال٠ج ثٌدزه١ز ٌٍٕس١ح ثٌٍذ
(ثٌٍخ ثٌسٕٟ ز١ج ٚ ِٛخٛدث ثٚ دمج٠جٖ





 وذ١شر;ٚ صلٙش ٘زٖ ثٌخال٠ج ثٌدزه١ز ثٌذجٌغز لذسر 
ٌضٙجح ثٌٕسح زٛي ثٌس١ٕز ثٚ ثهٍٝ ثٌٕدجر سغُ 

زضٝ ثٌخشثخجس ٚ ثٌٛطٛي ثٌٝ ثٌمٕجر دضشثو١ض ِّٙز 
.ٌٍو١ٍّجس ثٌضدذد٠ز

 ٟ٘ خال٠ج ثٌٚ إْ ثٌضفس١ش ثٌذ١ٌٛٛخٟ ٌٙزٖ ثٌمذسر
ث١ٌٍف١ز ز١ث أْ ثٌخال٠ج ثٌدزه١ز ثٌذجٌغز ٚ ثألٚه١ز 

ثٌذ٠ِٛز ٚ ثٌٍّفج٠ٚجس ٚ ثٌخال٠ج ثٌوظذ١ز صشىً وضٍز 
صغٛص فٟ شذىز خجسج خ٠ٍٛز ِٓ ثٌىٛالخ١ٓ ٚ  

.ثأل١ٌجف ثألخشٜ



  ٚخذ ثٌذجزثْٛ ِؤخشث أْ ثٌوجج ٠شىً ِسضٛدهج
ٌوٛثًِ ثٌّٕٛ ٚ ثٌس١ضٛو١ٕجس ثٌضٟ صفشص٘ج ثٌخال٠ج 
ثٌّشىٍز ٌٍوجج أثٕجء صظ١ٕن ثٌوجج ثألٌٟٚ ٚ ثٌضٟ 
صٕسظش ٚ صخضْ فٟ ثٌوجج أثٕجء ه١ٍّجس ثٌضّوذْ  

.ثٌف١ض٠ٌٛٛخ١ز



 إْ هٛثًِ ثٌّٕٛ ٚ ثٌس١ضٛو١ٕجس ٘زٖ صضسشس ٚ صظذر
ِٕسٍز هٓ ؿش٠ك إصثٌز صّوذْ ثٌوجج دجٌسّٛع  

ثٚ  EDTAثٌضٟ صفشص٘ج ثٌدشثث١ُ ثٚ ثإلسٚثء دسجةً 
.هٓ ؿش٠ك ِجءثس ثٌىجٌس١َٛ

  ٠وضمذ ثٌذجزثْٛ أْ هٛثًِ ثٌّٕٛ ثٌّشضمز ِٓ ثٌوجج
فٟ صٕل١ُ ثٌخال٠ج ثٌسٍف  أِسٛس٠ ٚسأصٍوخ د

ٚ صىجثش٘ج ٚ ( ثٌخال٠ج ثٌدزه١ز ث١ٌّضثٔش١ّ١ز ثٌذجٌغز)
.صّج٠ض٘ج ٌخال٠ج ِفشصر ٌٍوجج



 صشىً ثٌّٛسف١ٕجس دسخز ثج١ٔز ِٓ ثٌضٕل١ُ ٌو١ٍّز
.ثٌضـٛس ثٌسٕٟ ٚ إهجدر ص١ٌٛذ ثٌٕس١ح ثٌٍذٟ



 ٍٝإرث هٛثًِ ثٌّٕٛ ٚ ثٌّٛسف١ٕجس ٌٙج دٚس ِشوضٞ ه
ثٌّسضٜٛ ثٌدض٠تٟ ٚ ثٌخٍٛٞ أثٕجء ثسضّشثس ثٌضـٛس  

ثٌسٕٟ ٚ ٟ٘ ِسؤٌٚز هٓ ثٌوذ٠ذ ِٓ ثٌضغ١شثس 
ثٌّىج١ٔز ٚ ثٌٛك١ف١ز ثٌّالزلز فٟ ثٌدشثح ثٌسٕٟ 

ٌزٌه ِٓ ثٌّشخر أْ ٠ىْٛ ٌٙج دٚس فٟ ه١ٍّز 
.ثٌٍذ١ز ثٌٕسح إهجدر ص١ٌٛذ



 ثٌّىٛٔجس ثٌٙجِز فٟ ثٌٕٙذسز ثٌٕس١د١ز لجٌخ ِٓ
ف١ض٠جةٟ ٠دّن ٠ِٚٛٓ شذىز ٌٍخال٠ج ٚ هٛثًِ  

.ثٌّٕٛ

 ٚ٠ّىٓ أْ صظٕف ثٌمٛثٌخ إٌٝ لٛثٌخ ؿذ١و١ز أ
طٕجه١ز ٚ ِٓ ثٌمٛثٌخ ثٌـذ١و١ز ثٌىٛالخ١ٓ ٚ 

ثٌغ١ٍىٛصث١ِٕٛغ١ٍىجْ ٚ زّغ ث١ٌٙجٌٛس١ٔٚه ٚ ثٌوجج  
ثٌّخسٛف ثألِالذ ثٚ ثٌشذىز ثألط١ٍز ٌٍوجج



 أِثٍز هٓ ثٌمٛثٌخ ثٌظٕو١زpoly-L-lactic acid 
(PLLA), polyglycolic acid (PGA), 

polylactic-coglycolic acid (PLGA), 

hydroxyapatite/ tricalcium phosphate, 

bioceramics, and hydrogels such as self-

assembly peptide hydrogels.



 أِثٍز هٓ ثٌمٛثٌخ ثٌظٕو١زpoly-L-lactic acid 
(PLLA), polyglycolic acid (PGA), 

polylactic-coglycolic acid (PLGA), 

hydroxyapatite/ tricalcium phosphate, 

bioceramics, and hydrogels such as self-

assembly peptide hydrogels.



 ثٌـشق ثألخشٜ ٌظٕن ثٌمٛثٌخ ثٌـذ١و١ز ِٓ ٚ
ثٌذالصِج ثٌغ١ٕز دجٌظف١سجس ٚ ِٓ  PRPثسضخذثَ ثي

١ِضثصٙج ثٌضشو١ض ثٌّشصفن ٌوٛثًِ ثٌّٕٛ ف١ٙج ٚ صسٍٍٙج 
.ٕٟ ثالثٟ ثألدوجد٠ش١ذِن ثٌٛلش ٚصشى١ٍٙج لجٌخ ف

صُ ثسضذثَ ثيPRF وذذ٠ً هٓ ثيPRP  ٖث٠ؼج إْ ٘ز
ثٌمٛثٌخ ثٌـذ١و١ز ثٌزثص١ز ثسضخذِش دٕدجذ فٟ 

.ثٌوذ٠ذ ِٓ زجالس ثٌّذثٚثر ثٌٍذ١ز ثٌضدذد٠ز



  ٓسضخذثَ ٘زٖ الخٛثٔخ س١تز ٠ٛخذ ٚ ٌى
:ثٌمٛثٌخ

  ٞصضـٍخ سسخ دَ ٚس٠ذٞ ٚ ثٌزٞ لذ ٠شىً صسذ
هٕذ ثألؿفجي

 صشثو١ض ٚ ثخضالف هٛثًِ ثٌّٕٛ أثٕجء صسؼ١شPRP or 
PRF

ال ٠ّىٓ ثٌضسىُ دضسٍٍٙج ِن ثٌٛلش

 ٟلٛثِٙج ثٌزٞ ال ٠سجهذ هٍٝ ٚػن خضُ صجخ
فٛلٙج



  ٚ ٌّٕٛدوذ ثخض١جس ِظذس ثٌخال٠ج ثٌّٕجسخ ٚ هٛثًِ ث
ثٌمجٌخ ثٌّٕجسخ ٠ضذمٝ ٌذ٠ٕج إ٠دجد ؿش٠مز ِٕجسذز 

٠ظجي ٘زٖ ثٌّىٛٔجس ٌّىجٔٙج دثخً ثٌمٕجر دـش٠مز ال
ِٕجسذز ٌٚٙزث ثٌغشع صسضخذَ ثٌٕٙذسز 

ثٌٕس١د١ز ؿش٠مض١ٓ ال٠ظجي ثٌخال٠ج ثٌدزه١ز ٌٍمٕجر 
:

زًّ ثٌخال٠ج ٌذثخً ثٌمٕجر

ثسضذسثج ثٌخال٠ج



 فٟ ؿش٠مز زًّ ثٌخال٠ج ٠ضُ زمٓ ثٌخال٠ج ثٌدزه١ز
هٍٝ وجًِ ؿٛي ثٌمٕجر ٚ ٌىٓ ٚ ٌخظٛط١ز 
ثٌّٕلِٛز ثٌس١ٕز ثٌم٠ٕٛز ٚ ٔمض ثٌضش٠ٚز ٚ 

ثألوسدز سٛف صضوشع ِولُ ٘زٖ ثٌخال٠ج ٌٍضّٛس 
ز١ث أْ خ١ّن خال٠ج ثٌدسُ صسضجج ٌضىْٛ هٍٝ 

ُِ ِٓ ثألٚه١ز ثٌذ٠ِٛز ٌضسجفق هٍٝ  1-0.1دوذ 
أوسدز ٚ صٛه١ز ِٕجسذض١ٓ ٚ ٘زث ِج ال ٠ضسمك 

.دثخً ثٌّٕلِٛز ثٌم٠ٕٛز



  د١ّٕج دـش٠مز إهجدر ثٌضش٠ٚز سٛف ٠ضُ زمٓ لٛثٌخ
ِن ثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز دثخً ثٌمٕجر ثٌٍذ١ز ٚ ٟ٘ 

دذٚس٘ج صمَٛ دجسضذسثج ثٌخال٠ج ثٌدزه١ز ثٌذجٌغز إٌٝ 
دثخً ثٌمٕجر ِظـسذز ِوٙج شو١شثس د٠ِٛز ِغز٠ز 

.ٌٙج



 ٌّٕٛإْ ثٌّوجٌدز ثٌضم١ٍذ٠ز ٌألسٕجْ غ١ش ِىضٍّز ث
رثس ثٌزسٜ ثٌّفضٛزز صوجٌح دـش٠مز ثٌضظ١ٕن ثٌزسٚٞ  

ٚ ثٌضٟ صؼّٓ ِوجٌدز ٌذ١ز ؿ٠ٍٛز ثألِذ دّجءثس 
ثٌىجٌس١َٛ ٚ ٠ٕضح ف١ٙج صشىً زجخض ِٓ ٔسح 

.طٍذز ِغٍمج ثٌزسٚر

 ٟ٘ وخ١جس أخش فٟ ثٌّوجٌدجس ثٌضم١ٍذ٠ز ٚ
ثٌسذثدثس ثٌزس٠ٚز ثٌضٟ صمَٛ هٍٝ طٕن زجخض  

.هٕذ ثٌزسٚر إلغاللٙج MTAطٕجهٟ ِٓ ِجدر ثي



  دوغ ِسجٚا ثٌضظ١ٕن ثٌزسٚٞ ثٚ ثٌسذثدثس ِٓ
ثٌزس٠ٚز ٟ٘ ثالهضّجد هٍٝ صـذ١ك ِجءثس 

ثٌىجٌس١َٛ وؼّجد دثخً ثٌمٕجر ٚثٌزٞ ٠مَٛ 
دئػوجف ثٌدزس وّج أٔٙج ال صف١ذ فٟ وسخ ؿٛي ثٚ  

.سّجوز صثةذر ٌٍدزس ثٌفضٟ



إْ إهجدر ثٌضش٠ٚز صوضّذ هٍٝ خـٛثس هًّ ِخضٍفز 
:٠ّىٓ صظ١ٕفٙج زسخ ؿش٠مز صوم١ُ ثٌمٕجر

صوم١ُ ثٌمٕجر دجسضخذثَ ِودْٛ ثٌظجدثس ثٌثالثٟ ‹
(سذشٚفٍٛوسجس١ٓ ٚ ث١ٌّضش١ٔٚذثصٚي ٚ ث١ٌّٕٛس١ى١ٍٓ)

ثسضخذثَ ِجءثس ثٌىجٌس١َٛ‹

ثسضخذثَ ثٌفٛسِٛوش٠ضٚي‹



 ٠ضُ ثسضخذثَ ثٌضٕل١ف ث١ٌّىج١ٔىٟ ٌٍّٕلِٛز
ثٌم٠ٕٛز دألً ِج ٠ّىٓ ز١ث أْ صـ١ٙش ثٌمٕجر ٠وضّذ 
دشىً سة١سٟ هٍٝ ثٌضٕل١ف ثٌى١ّ١جةٟ دسٛثةً  

.ثإلسٚثء



 ٚخذس ثٌذسثسجس أْ ١٘ذٛوٍٛس٠ذ ثٌظٛد٠َٛ لجصً ٌٍخال٠ج
ِٕٗ ثٌزٞ % 1.5ثٌدزه١ز ٚ أٚطش دجسضخذثَ صشو١ض 

 ٠EDTAشىً ألً خـش هٍٝ ثٌخال٠ج ِضذٛهج دسجةً 
17%

 ٌٗ ٓأثذضش أ٠ؼج ثٌذسثسجس أْ سجةً وٍٛس ث١ٌٙىس١ذ٠ ٚ
خٛثص س١ّز ٌٍخال٠ج ثٌدزه١ز ٌزٌه أٚطش دوذَ 
ثسضخذثِٗ فٟ زجالس إهجدر ثٌضش٠ٚز أٚ ثٌّوجٌدجس 

.ثٌٍذ١ز ثٌضدذد٠ز دشىً هجَ

 دوذ ثالٔضٙجء ِٓ غسً ثٌمٕجر ٠ضُ صدف١فٙج دألّجم ٚ
ٚسل١ز ِومّز ٠ٚضُ صـذ١ك ػّجد ثٌظجدثس ثٌثالثٟ 

.ًِ/ى1دثخً ثٌمٕجر ٚ ٠فؼً أْ ٠ىْٛ دضشو١ض





 فٟ ثٌّٛهذ ثٌضجٌٟ ٠ضُ فسض ثٌّش٠غ ٚ ثٌضأوذ ٚ
ِٓ ثخضفجء هالِجس ٚ أهشثع ثالٌضٙجح ثٌسجد أٚ  

.ثٌّضِٓ ثٌضٟ وجٔش ِٛخٛدر فٟ ثٌدٍسز ثألٌٚٝ

 ٠دخ دجٌدٍسز ثٌثج١ٔز ثسضخذثَ ِخذس ِٛػوٟ ال ٚ
.٠سضٛٞ هٍٝ ِمذغ ٚهجةٟ

 دوذ ثٌوضي ٠سخ إسٚثء ثٌمٕجر دشىً خ١ذ ٚ دـ١ب ٚ
.ِٕوج الٔذفجم ثٌسٛثةً خجسج ثٌزسٚر



  أثذضش ثٌذسثسجس أْ ثسضخذثَ سجةً ١٘ذٛوٍٛس٠ذ
ثٌظٛد٠َٛ فٟ ثإلسٚثء ٠ؤدٞ ٌؼوف ثسصذجؽ ثٌخال٠ج 

 ,TGFدجٌوجج ٚ ٔمض صسشس هٛثًِ ّٔٛ ِٓ ثٌوجج وـ 
β1.

  ٌزٌه ِٓ ثٌسىّز صدٕخ ثسضخذثَ ١٘ذٛوٍٛس٠ذ
ثٌظٛد٠َٛ فٟ ثٌدٍسز ثٌثج١ٔز ِٓ ثٌّوجٌدز ٚ دذال 

ٌّج ٌٗ ِٓ  EDTA 17%هٕٙج ٠ٕظر دجإلسٚثء دسجةً 
خٛثص خ١ذر ٌٍو١ٍّز ثٌضدذد٠ز ز١ث أٔٗ ٠سجُ٘ 
فٟ صسش٠ش هٛثًِ ثٌّٕٛ ثٌّخضٔز فٟ ثٌوجج ٚ ٠سفض 

.ثٌخال٠ج ثٌدزه١ز هٍٝ ثٌٕدجر ٚ ثٌضّج٠ض



 ِٓ دوذ صدف١ف ثٌمٕجر ٠ضُ ثدخجي ِذشد ٚ ٠سشع ٚ
خالٌٗ ثٌٕضف خجسج ثٌزسٚر هٓ ؿش٠ك ثخشثخٗ ِٕٙج 

.ٌذؼوز ١ٍ١ِّضشثس

ٝ3دوذ صسش٠غ ثٌٕضف ٠دخ أْ صّضأل ثٌمٕجر زض  ُِ
لذً ثٌٍّضمٟ ث١ٌّٕجةٟ ثٌّالؿٟ ثُ ٠ٛػن زجخض  

ُِ ِذهِٛج دمـوز  3سّجوضٗ  MTAِٓ ِجدر ثي
.طغ١شر ِٓ ثٌىٛالخ١ٓ



السضخذثَ ثيMTA  خٛثص خ١ذر ٚ أخشٜ س١تز ,
ز١ث أٔٗ ٠خضُ صجخ١ز دشىً خ١ذ ٚ ِؼجد ٌٍدشثث١ُ 

ٚ ٘ٛ ِضمذً ز٠ٛ١ج ٚ ٌىٕٗ ٠وشع ثٌسٓ ثٌّوجٌح 
.ٌٍضٍْٛ







 إْ أ٘ذثف ثٌّوجٌدز ثٌٍذ١ز ثٌضدذد٠ز صضوذٜ أ٘ذثف
ثٌّوجٌدجس ثٌضم١ٍذ٠ز ألٔٙج صسجفق هٍٝ شفجء 

ثٌٕسح زٛي ثٌزس٠ٚز دجإلػجفز الوضّجي ّٔٛ ثٌدزس ٚ  
إهجدر ٔس١ح ٌذٟ ف١ض٠ٌٛٛخٟ زٟ ٌٍّٕلِٛز 

.ثٌخ٠ٍٛز



 إْ ٔسذز ٔدجذ ثٌّوجٌدجس ثٌٍذ١ز دجسضخذثَ ثٌـش٠ك
ثٌضم١ٍذ٠ز دجٌضظ١ٕن ثٌزسٚٞ أٚ ثٌضدذد٠ز صسمك ٔسخ 

.ٚفمج ألخش ثٌذسثسجس 90%هج١ٌز ِٓ ثٌٕدجذ 

 ٟأثذضش دسثسز أْ ثٌّوجٌدز ثٌٍذ١ز ثٌضدذد٠ز ٔدسش ف
فٟ % 11.3فٟ سّجوز خذسثْ ثٌدزٚس ٚ % 25وسخ 

.ؿٛي ثٌمٕجر د١ّٕج ٌُ ٠ىٓ ٌٍضظ١ٕن ثٌزسٚٞ ثٞ أثش دزٌه

 ٌٟىٓ ٠دخ ثٌضٕذٗ ألِش ٘جَ أْ ثٌىسخ ثٌلج٘ش ف ٚ
ثٌظٛس ثٌشوجه١ز ال ٠وٕٟ دجٌؼشٚسر صشىً ثٌوجج ز١ث 

أٔٗ ٚفك دسثسز ٔس١د١ز ِٓ ثٌّّىٓ أْ ثٌىسخ 
ثٌسجطً ٘ٛ هذجسر هٓ صشىً ٌٍّالؽ ثٚ ثٌولُ أٚ ٔسح 

.شذ١ٙز دجٌوجج ٚ ١ٌس هجج زم١مٟ


