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نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح
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لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةراجتلا ةرازو

ةــــيـــناـــثــلا ىداــمــج٢ يــفخّرؤـــم كرــتـشـــم يرازو رارــق
ددـــحــي،١٢٠٢ ةــنـــس يــفناــــج6١ قــــفاوـــملا٢٤٤١ ماــــع
ةعنصملا مزاوللاو ءايشألاب ةقلعتملا صئاصخلا

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا طاطملا نم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،ةيئاملا دراوملا ريزوو

،ةئيبلا ةريزوو

يف خرؤـملا361–٠2 مــقر يساـئرلا موــسرـملا ىـضـتــقـمب–
٠2٠2 ةــنـس وـيــنوـــي32 قـــفاوـملا1٤٤1 ماـــع ةدــعـــقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدــعملا ،ةـموــكحلا ءاـضـعأ نييــعـت نمضـتملاو

يف خرؤــملا93–٠9 مــقر يذـيـفـنتلا موــسرـملا ىضـتــقمبو–
قلـعتملاو٠991 ةـنـس رياـني٠3 قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر3

 ،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةبـقارــمب

يف خرؤـملا٥6–29 مــقر يذـيـفنتلا موسرملا ىضـتــقــمبو–
قلعتملاو2991 ةنس رياربف21 قفاوملا21٤1 ماع نابعش8

لدعملا ،ةدروتسملا وأ ايلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم ةبقارمب
،ممتملاو

يف خرؤملا3٥٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا32٤1 ماع لاوش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا973–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2 ةنس ربمفون12 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤــملا88–61 مــقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىضــتقمبو–
يذلا61٠2 ةنس سرام لّوأ قفاوملا73٤1 ماع ىلوألا ىدامج12
،ممتملاو لدعملا ،ةئيبلاو ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا992–61 مقر يذيفـنتلا موــسرملا ىضـتــقـمبو–
ددحي يذلا61٠2 ةنس ربمفون32 قفاوملا83٤1 ماع رفص32

ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا لامعتسا تايفيكو طورش
،مزاوـــــلـلا هذـــه فيــظنـت تارضحتسم اذـــكو ةــيـئاذــغــلا داوـملا

،هنم9 ةداملا اميس ال

يف خرؤملا821–٠2 مقر يذيـفـنـتـلا موسرـملا ىضـتــقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس وياــم12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا7٥3–٠2 مقر يذيفـنتلا موـسرملا ىضتـقــمبو–
٠2٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1
،ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خرؤملا393-٠2 مــقر يذيفـنتلا موـسرملا ىضـتــقـمبو–
٠2٠2 ةـنـس ربـمـسيد32 قــفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـــمج8
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

: يتأي ام نورّرقي

موــسرــملا نــم9 ةداــملا ماــــكــحأل اـــقــيـبـــــطــت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا83٤1 ماع رفص32 يف خرؤملا992–61 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه  فدهي ،هالعأ روكذملاو61٠2 ةنس ربمفون32
نم ةعنصملا مزاوللاو ءايشألاب ةقلعتملا صئاصخلا ديدحت

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملاو  طاطملا

: يتأي امب ،رارقلا اذه ماكحأ يف ،دصقي :٢ ةداملا

تاذ ،سكتاللا لكش ىلع ةفاجلا تاجوتنملا: تاريميلوب–
تاريميلوبلا نم ةنوكتملا ،يعانطصالا وأ يعيبطلا لصألا
.ةيوضعلا تاريميلوبوكلا وأ ةيوضعلا ةسناجتملا

،ةنرملا ةلاطتسالا نم ةيلاع ةجرد وذ ريميلوب: طاطم–
تائيزج وركام نم نوكتي ،ساكعنالل ةلباق ةلاطتساب زيمتي
يذلاو ةنكلفلا ةطساوب اًمومع هيلع لوصحلا متي ،ةينوبرك
 .هيلإ ىرخأ داوم وأ تافاضم ةفاضإ نكمي

: ىرخأ ةيئادتبا داوم وأ تاريمونوم–

لجأ نم رملبتلا ةيلمع نم عون لكل عضخت يتلا داوملا )أ
،تاريميلوبلا عنص

ةـيـعاـنــطصالا وأ ةــيــعــيــبــطــلا ةــيــئيزــج ورــكاملا داوملا )ب
،ةلدعملا تائيزج وركاملا عنص يف ةلمعتسملا

تائـيزـــجورــكاــملا لــيدــعــت لــجأ نــم ةـــلـمـعـتـسـملا داوـملا )ج
.ةيعانطصالا وأ ةيعيبطلا ةدوجوملا

،هالعأ2 ةداملا يف ةفّرعملا تاريميلوبلا ددحت:3 ةداملا
ةهجوملا ةيطاــطملا مزاوــللاو ءاــيــشألا عنص يــف ةــلــمعــتــسملا

.رارقلا اذهب ،أ لودجلا،لوألا قحلملا يف ،ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل
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ةعنصملا تاصاصملاو تاملحلا قلطت ّالأ بجي :٩ ةداملا
،قالطإلا تارابتخا ءانثأ لمعتسملا لولحملا يف طاطملا نم

،أ ءزجلا،عبارلا قحلملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا نمض
N-داومو نيمازورتين –Nاــهـنـع فــشـكـلل لــباـقــلا لـبازورتين
.ب ءزجلا،عبارلاقحلملا يف هيلع صوصنملا جهنملا قيرط نع

: ةيتآلا تايمكلا نع فشكلاب جهنملا اذه حمسي

لكل قلطت يتلا نيمازورتين-N عومجم نم غلم1٠,٠•
نم ةعنصملا تاصاصملا وأ تاملحلا نم ءازجأ( مارغوليك
،)طاطملا

لكل قلطت يتلا لبازورتين-N داوم عومجم نم غلم٠,1•
نم ةعنصملا تاصاصملا وأ تاملحلا نم ءازجأ( مارغوليك
.)طاطملا

نم ةعنصملا مزاوـللاو ءاـيشألا دــســفـت ّالأ بجي:٠١ ةداملا
ةيوضعلا ةيعونلا ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا طاطملا
ىلإ ةفاضإلابو .اهتسمالمل ةعوضوملا ةيئاذغلا داوملل ةيقوذلا
تارضحتسم مزاوللاو ءايشألا هذه لمحتت نأ بجي ،كلذ
امدنع ،لوعفملا يراسلا ميظنتلا يف اهب صخرملا فيظنتلا

.كلذ اهلامعتسا طورش يضتقت

ةــيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:١١ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

قـــفاوـملا2٤٤1 ماــع ةيناـثــلا ىداـمـج2 يف رــئازـــجلاـب رّرــح
 .12٠2 ةـنـس يـفـناــج61

لـــصألا تاذ تارــــيـمــيلوــبلا عـنـصـــت نأ بــجــــي :٤ ةداملا
ةيطاطملا مزاوللاو ءايشألا عنص يف ةلمعتسملا يعانـطصالا
تاريمونوملا نم ،طـقـف ،ةـيـئاذـغـلا داوملا ةـسـمالــمل ةـهــجوــملا

قــحـلـملا يف ةددــحملا ةـلدــعملا لـماوــعـلاو ةـيـئادــتبالا داوـملاو
.رارقلا اذهب ،ب لودجلا،لوألا

ةيجولونكتلا رملبتلا تادعاسم لكشت ال نأ بجي :٥ ةداملا
لصألا تاذ تارـــيـــمـــيــــلوــــبــــلا ىلع لوصحلا يف ةــــلــــمــــعــــتسملا
يف وأ اهتاذ دح يف ،هالعأ٤ ةداملا يف ةنيبملا ،يعانطصالا

ةيرشبلا ةحصلا ىلع ارطخ ،اهب ةصاخلا ليوحتلا تاجوتنم
ةزهاجلاو ةيئاهنلا طاطملا نم ةعنصملا مزاوللاو ءايشألا يف

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا مادختسالل

اهلالخ نم تفنص يتلا لامعتسالا تائف ددحت:6 ةداملا
ةسمالمل ةــهــجوملا طاــطملا نــم ةــعــنصملا مزاوـــلـــلاو ءاـــيشألا
يف ةــقــبــطملا ةــلاــطــعــلا ةــبرجت طورش اذـــكو ةـــيـــئاذـــغـــلا داوملا
.رارقلا اذهبيناثلا قحلملا

قحلملا يف ةجردملا تافاضملا طقف ةفاضإ نكمي:٧ ةداملا
،هالعأ2 ةداملا يف ةددحملا تاريميلوبلا ىلإ ،رارقلا اذهبثلاثلا
ةهجوملا ةيطاطملا مزاوللاو ءايشألا عنص يف ةلمعتسملا

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل

نم ةعنصملا مزاوــلـلاو ءاـيــشألا نوــكــت نأ بــجــي:٨ ةداملا
ريياـعمل ةــقــباـطـم ،ةيئاذـــغـلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا طاطملا
: هاندأ ةروكذملا ةلاطعلا

،%٥,٠≤ : ةرح ةرخبتم ةيوضع تابكرم–

 : يلك لاقتنا–

ةحاسم نم )2مد/ غلم( عبرم رتميسيد لكل مارغيلم٠1≤
وأ ،سمالملا ءيشلا وأ مزاوللا

مارـــغولــيك لــكــل ةــلـقـتـنملا تاـبـــكرملا نــم مارــــغــيلم٠6≤
: ةيتآلا تالاحلا يف ةيئاذغلا داوملا نم )غلك / غلم(

نكمي يتلا ةيعوألا وأ ةيعوألل ةهباشم ءايشأ وأ ةيعوأ )أ
،رتل٠1و رتليلم٠٠٥ نيب حوارتت ةعسب اهؤلم

ةحاسملا ريدقت نكمي ال يتلاو اهؤلم نكمي يتلا ءايشألا )ب
،ةيئاذغلا داوملل ةسمالم نوكت يتلا

.ىرخألا قلغلا ةزهجأ وأ تادادس وأ تالصو وأ تالوسبك )ج

: )SML( صاخلا لاقتنالا دودح–

ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

ةعانصلا ريزو

مهاربا يلع تيا تاحرف

ناكسلاو ةحصلا ريزو

تايفشتسملا حالصإو

ديزوب نب نامحرلا دبع

 ةحالفلا ريزو

ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينادمح ديمحلا دبع

ةيئاملا دراوملا ريزو

يقارب يقزرأ

ةئيبلا ةريزو

ثارح نب ةريصن

،غلك / غلمSML≥1: ةيوناثلاو ةيلوألا ةيرطعلا تانيمألا•

،غلك / غلمSML≥3: ديهيدلامروفلا •

ةيئاهنلا مزاوللاو ءايشألا يطعتّ الأ بجي : تاديسكوريبلا•
در،ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا مادختسالل ةزهاجلا

،تاديسكوريبلا ىلع يباجيإ لعف

• N-نيمازورتين :SML≥12مسد / غكم،

.2مسد / غكم٠1≤SML: لبازورتيـن-N داوم •
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لوألا قــــــحلمــــلا

أ لودجلا

 طاطملا نم ةعنصملا مزاوللاو ءايشألا عنص يف ةلمعتسملا تاريميلوبلا ةمئاق

اهتاراصتخاو ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا

تاريميلوبلا تايمستتاراصتخالا

BIIR

BR

CIIR

CM

CR

CSM

EPDM

EPM

EVA

FPM

IIR

IR

NBR

PVC

SBR

XNBR

XSBR

YSBR

YHSBR

YSIR

.)ليتوبوموربلا طاطم( ناربوزيإلاو ناتوبوزيإلا نم ةموربملا تاريميلوبوكلا

.)نايداتوبلا طاطم( نايداتوبلا ددعتم

.)ليتوبورولكلا طاطم( ناربوزيإلاو ناتوبوزيإلاب رولكلا ىلع يوتحت يتلا تاريميلوبوكلا

.رولكلا ىلع يوتحي يذلا ناليثيإلا ددعتم

.)ناربورولكلا طاطم( ناربورولكلا ددعتم

.ينوفلوسورولكلا ناليثيإلا ددعتم

طاطم( ةيبناجلا ةلسلسلا يف وه عبشملا ريغ ءزجلا نايدو ناليبوربلاو ناليثيإلا تاريميلوبريت
.)نايد ناليبوربلا -ناليثيإلا تاريميلوبريت

.)ناليبوربلا -ناليثيإلا تاريميلوبوك طاطم( ناليبوربلاو ناليثيإلا تاريميلوبوك

.لينيفلا تاتيسأو ناليثيإلا تاريميلوبوك

يرويلف يسكوكلأ وأ يرويلف ليكلأ وأ رويلفلا ىلع يوتحت ةيبناج تاعومجم مضي يذلا طاطملا
.)ينوبركورويلفلا طاطم(

.)ليتوبلا طاطم( ناربوزيإلاو ناتوبوزيإلا تاريميلوبوك

 )ناربوزيإلا طاطم( يعانطصالا  ناربوزيإلا ددعتم

.)ليرتينلا طاطم( كيليركألا ليرتينو نايداتوبلا تاريميلوبوك

.)لينيفلا رورولك( ددعتم

.)ناريتسلا - نايداتوبلا طاطم( ناريتسلاو نايداتوبلا تاريميلوبوك

،ليرتينلا - نايداتوبلا طاطم( كيليركألا ليرتينو نايداتوبلا نم ةيليسكوبركلا تاريميلوبوكلا
.)يكيليسكوبركلا كيليركأ ، ليرتينلا كيليركأ

نارــيــتس - ناــيداــتوــبــلا طاــطــم( نارــيــتسلاو ناــيداــتوــبــلا نــم ةــيــلــيسكوــبرــكــلا تارــيـــمـــيـــلوـــبوـــكـــلا
.)يكيليسكوبركلا

.ناريتسلاو نايداتوبلا لتك تاريميلوبوك

.جردهملا ناريتسلاو نايداتوبلا لتك تاريميلوبوك

.ناريتسلاو ناربوزيإلا نم لتك تاريميلوبوك
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ب لودجلا
 ءايشألا عنص يف ةلمعتسملا ةلدعملا لماوعلاو ةيئادتبالا داوملاو تاريمونوملا ةمئاق

ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا ةيطاطملا مزاوللاو
ةيئادتبالا داوملاو تاريمونوملا -١

ريمونوملا
ةيئادتبالاةداملاوأ

ةسناجتملا تاريميلوبلا
تاريميلوبوكلاو

مادختسالا دييقت وأ ديدحتلا

مارغيلملاب اهنع اربعم ”mQ“( ىوصقلا ةيقبتملا تايوتحملا تيبثت ىلإ ةيئادتبالا داوملا وأ تاريمونوملا هذه ضعب يدؤت
ةيئاذغلا داوملا نم مارغوليك لكل مارغيلملاب اهنع اربعم ”SML“( صاخلا لاقتنالا دودح وأ/و )مزاوللاو ءايشألا نم مارغوليك لكل
.)ةيكاحملا اهداوم نم  وأ

.مادختسالل ةزهاجلا مزاوللا وأ ءايشألا ةلحرم يف دودحلا نم نيعونلا نيذه مارتحا نم ققحتلا بجي

SML)T( =داوملاب وأ ةداملاب وأ عيمجتلاب ايلك اهنع اربعم ،ةيكاحملا اهداوم وأ ةيئاذغلا داوملا يف صاخلا لاقتنالا دح
.ةنيبملا

DL= ليلحتلا جهنم نع فشكلا دح،

DN= ليلحتلا جهنم ةطساوب فشكلل لباق ريغ. 

SML =21غلك /غلم

SML =DN)DL =1غلك /غلم٠,٠(

mQ =غلك /غلم٥

mQ =غلك /غلم٥

-

mQ =1غلك /غلم

SML =DN)DL =2غلك /غلم٠,٠
)جردملايليلحتلاحماستلا

SML )T( =٠3غلك /غلم

)كييلاملا ضمحب اهنع ربعملا(

mQ =1غلك /غلم

SML =DN)DL =2غلك /غلم٠,٠(

)جردملايليلحتلاحماستلا

mQ =1غلك /غلم

SML =DN)DL =1غلك /غلم٠,٠(

-

-

-

-

SML =DN)DL =1غلك /غلم٠,٠(

.لينيفلا  تاتيسأ

.ديماليركألا

 .كيليركألا ضمح

كيليركاثيملا ضمح

.كيراموفلا ضمح

.ليرتينوليركألا

.كييلاملا ديرديهنأ

.نايداتوبلا -3،1

.لينيفلا رورولك

ناليثيإلا

.نابوربورويلف يسادس

   .)ناتوبوزيإ =( نابورب -1 -ليثيم2

.نابوربلا

ناريتسلا

EVA

RBSX

RBNX

XNBR

XNBR

،ايلبق كباشتملا

NBR / PVC

FPM

CIIR, BIIR , IIR

EPDM, EPM

YSBR, XSBR, SBR

NBR,

NBR,

و جردهملا NBR,XNBR

-

XNBR,

SBR

SBR, BR,

.ايلبق كباشتملا NBR,

NBR,

h

EPMEPDM,CM,CSM,EVA
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ةلدعملا لماوعلا-٢

ريميلوبلل ةلدعملا لماوعلا
ةسناجتملا تاريميلوبلا

مادختسالا دييقت وأ ديدحـتتاريميـــلوبوكلاو

  تيربكلا ديسكوأ يناث

  موربلا

   رولكلا

نيجورديهلا

CSM

BIIR

CM, CSM, CIIR

-

-

-

-

-

يناثلا قــــــحلمــــلا

طاطملا نم ةعنصملا مزاوللاو ءايشألا اهلالخ نم تفنص يتلا لامعتسالا تائف

ةقبطملا ةلاطعلا ةبرجت طورشاذكو ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا

 )١( ةلاطعلا ةبرجت طورشةينعملا ءايشألا نع ةلثمألامعتسالا عاونأ

،ةــعــباــتــتملا ةــنـــخاسلا ةسمالملا

ةسمالملا لالــــخ نــــم اــــيــــلاـــــمـــــتـــــحا

.ةلوطملا

.ةلوطملا ةسمالملا

.ةدملا ةطسوتم ةسمالملا

.ةريصقلا ةسمالملا

 .)2(مفلا قيرط نع ةسمالملا

.طغضلا رجانط  تالصو

.ةمقعملا رارجلا تالصو

بلــــــعــــــلــــــل برستـــــــلا عـــــــنـــــــم تالصو

 .ةيعوألاو

يتــلا ماــمصلا رصاــنـــعو بيـــباـــنألا

.نيلامعتسالا نيب ةأبعم تيقب

مل يتلا مامصلا رصانعو بيبانألا

ةمزحألاو تازافقلاو ،ةأبعم قبت

.ةلقانلا

.تاصاصملاو تاملحلا

.ةيوئام ةجرد121 دنع ةعاس1

،ةيوئام ةجرد121 دنع ةعاس1

.ةيوئام ةجرد٠٤ دنع مايأ٠1 مث

.ةيوئام ةجرد٠٤ دنع مايأ٠1

.ةيوئام ةجرد٠٤ دنع ةعاس٤2

.ةيوئام ةجرد٠٤ دنع ةعاس2

.ةيوئام ةجرد٠٤ دنع ةعاس٤2

تائفلا

A

B

C

D

T

مزاوللاو ءايشألاب قلعتملا ميظنتلا ىلإ عوجرلا بجي ،طاطملاب ةقلعتملا ةيئايميكلا ةلاطعلا تارابتخا ذيفنت دصق)1(
.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا كيتسالبلا ةدام نم ةعنصملا

.عبارلا قحلملا رظنأ)2(
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ثلاثلا قــــــحلمــــلا
 ءايشألا عنص يف ةلمعتسملا تاريميلوبلا ىلإ اهتفاضإب صخرملا تافاضملا

ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا ةيطاطملا مزاوللاو

مادختسالا ديـيـقـت وأ دـيدـحــتداوملا ءامسأ

.لوزايثوزنبوتباكرم -2

.لوزايثوزنبوتباكرم -2 كنزلا حلم

.لوزايثوزنبوتباكرم -2 مويدوصلا حلم

.لوزايثوزنب يئانث تيربكلا يئانث

N - t-ديمانيفلوس -2 -لوزايثوزنب ليتوب.

N-ديمانيفلوس -2 - لوزايثوزنب - ليسكهولكيس.

.نيمألا ليثيإ ليسكهولكيس

N،N‘ -نيديناوج لينيف يئانث.

.نيديناوج يئانث ليلوت -٠

.مارويثلينيفلا يئانث ليثيملا يئانث تيربكلا يئانث

.مارويثلا ليزنب يعابر تيربكلا يئانث

.مارويثلا نيليثيم يسامخ يئانث تيربكلا ارتيت

.مارويثلا ليثيم يعابر تيربكلا يداحأ

.مارويثلا ليثيإ يعابر تيربكلا يئانث

.مارويثلا ليثيم يعابر تيربكلا يئانث

.ساحنلا تامابراك ويث يئانث ليثيملا يئانث

 .نيديرببلا تامابراك ويث يئانث نيليثيملا يسامخ

.كنزلا تامابراك ويث يئانث ليزنبلا يئانث

.مويدوصلا تامابراك ويث يئانث ليتوبلا يئانث

.كنزلا تامابراك ويث يئانث ليتوبلا يئانث

.كنزلا تامابراك ويث يئانث ليثيإلا يئانث

.مويدوصلا تامابراك ويث يئانث ليثملا يئانث

.كنزلا تامابراك ويث يئانث ليثملا يئانث

.كنزلا تامابراك ويث يئانث لينيفلا ليثيإ

A،B،C،D،T  تائفلا

T : xam Q =٥٠,٠ %

A،B،C،D،T تائفلا

T : xamQ =1 %

.D ةئفلا

B،C،Dتائفلا

D ةئفلا

C،D تائفلا

D ةئفلا

Dةئفلا

B،C،Dتائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

D ةئفلا

D ةئفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

D ةئفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

T : xamQ =٤.٠ %.

  تاعرسملا -١
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مادختسالا دييقت وأ ديدحـتداوملا ءامسأ

N-كنزلا تامابراك ويث يئانث نيليثملا يسامخ.

.نيلوزايث وتباكرم -2

.ايرويث لينيف يئانث

.نيمألا يعابر نيليثملا يسادس

ويث  - يئانث – ويث يعابر )ليثيإ ليثم -1( – يئانث٠،٠
ليبورب وزيإلا( – يئانث نم تيربكلا يعابر =( تامروف
.))تانيج وثنازك

.نيمألا يئانث نيليثملا يسادس تامابراك

.)نيمأ يسكيهولكيس( – يئانث – نيليثم – ’٤ ،٤ تامابراك

B،C،D تائفلا

D ةئفلا

D ةئفلا

D ةئفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

D  ةئفلا

D ةئفلا

ةنكلفلا لماوع -٢

.لييوزنبلا يئانث ديسكوريب

.ليتوبلا.t -يئانث ديسكوريب

.ليموكلا يئانث ديسكوريب

.)لييوزنبورولك -٤( -يئانث ديسكوريب

.نيزنب -)ليبورب وزيإ - ليتوب.t( يئانث –1،3 ديسكوريب

)ليتوب.t( –يئاــنـــث2،٥ -لــيــثـــيـــم يئاـــنـــث -2،٥ دـيسكورــيــب
.ناسكه

.تيربكلا

A،B،C،D،T  تائفلا

)للحتلا تاداضم( نيجسكألا تاداضم -3

.)لونيف ليتوب.t -6 ليثم -٤( يئانث – نيليثملا – ’2،2

.)لونيف ليتوب.t -6 ليثيإ -٤( يئانث – نيليثملا –’2،2

.)لونيف ليسكهولكيس -6 - ليثم -٤( يئانث – نيليثملا – ’2،2

.)لونيف لينون -6 - ليثم -٤( يئانث – نيليثملا –’2،2

ليثم -٤ – ليسكهولكيس - ليثم -6( يئانث – نيليثملا – ’2،2
.)لونيف

.)لونيف ليثم -3 – ليتوب.t -6( يئانث – ناديليتوب –’٤،٤

.)لونيف ليثم -3 – ليتوب.t -6( يئانث ويث–’٤،٤

A،B،C،D،T  تائفلا

T : xamQ =٤,٠ %.

A،B،C،D،T  تائفلا

T : xamQ٤,٠ %.

A،B،C،D تائفلا

B،C،Dتائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا
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.يليتكوألا وأ يليتوب وزيإ ليتوب لونيف

،نايداتنب ولكيس يئانثو لوسيرك. P نم لعافتلا تاجوتنم
.يليتوب

.)THB=( لونيف ليثم -٤ - ليتوب.t - يئانث –2،6

.نونيكورديهلا ليمأ.t  يئانث –٥،2

ليتوب.t-يئانث  -3،٥( يثالث -6 ،٤ ،2 – ليثم يثالث -٥ ،3 ،1
.نيزنبلا )ليزنب يسكورديه -٤

-يـــــئاـــنث -3،٥( –3[ سـيــــك ارـتـــــيــت ليــثـيرـــــث يرأ يـــساـــمــخ
t.وأ ] تاــــنوـــيبورــب )لـــيـنــيف يــســـكوردـــيـــه -٤ –لـــيــتوـــــب
–٤ – ليتوب.t-يئانث -3،٥(– نيليثم[ سيك ارتيت :)فدارملا(

.ناثيم ]تيمانيس ورديه )يسكورديه

] ليإ –2 – نيز ايرت -1،3،٥– )ويث ليتكوأ(يئانث -6،٤[ -٤
.لونيف )ليثيإ ليثيم يئانث –1،1(يئانث -6،2 – ونيمألا

n.يئانث3،٥( –3 ليسيد ينامث- t.يسكورديه–٤ – ليتوب
.تانويبورب )لينيف

.كينويبورب يد ويث ’اتيب ،اتيب ضمح نم رتسيل يرول يد

.ينيريتس تالونيف

.تيفسوف )لينيف - لينون يئانثو يداحأ( يثالث

.تيفسوف )لينيف – ليتوب.t-يئانث -٤ ،2( يثالث

.نوتيسألا / نيمأ لينيف يئانث تافثكم

.يليتكوأ نيمأ لينيف يئانث

.ينيريتس نيمأ لينيف يئانث

N- )1،3- ليـتوــب لـيـثـيم يــئاــنـث(–N ‘لــيــنــيــف – P.نــلـيـنيــف -
.نيمألا يئانث

يسكورديه -2( –1و تانيسكوس ليثيم يئانث فثكم ددعتم
.نيديربب ليثم يعابر  -6 ،6 ،2 ،2  – يسكورديه –٤ - ليثيإ

)لينيف ليثيم - ’٥ – ليتوب.t – ’3 – يسكورديه – ’2 ( –2
.لوزايثوزنب ورولك -٥

A،B،C، D تائفلا

A،B،C،D  تائفلا

xamQ =٤,1 %.

B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

xamQ =3,٠ %.

A،B،C،D،T  تائفلا

xamQ =2,٠ %.

A،B،C،D  تائفلا

xamQ =٥,٠ %.

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

xamQ =٤,٠ %.

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

.ةانثتسم ةينهدلا ةسمالملا،C،D تائفلا

xamQ =1%.

.ةانثتسم ةينهدلا ةسمالملا،C،D تائفلا

xamQ =1 %.

.ةانثتسم ةينهدلا ةسمالملا،C،D تائفلا

xamQ =1%.

D تائفلا

xamQ =٥,1 %.

A،B،C،D  تائفلا

xamQ =3,٠ %.

A،B،C،D  تائفلا

xamQ =٥,٠ %.

مادختسالا دييقت وأ ديدحـتداوملا ءامسأ
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.)1( كنزلا ديسكأ

.)1( كنزلا تانوبرك

ةعبشم ريغ وأ ةعبشم  ةينهدلا ضامحألا نم كنزلا حالمأ
.)٠2C)1- 21C   نم

.)2( مويسلاكلا ديسكأ

.)2( مويسلاكلا ديسكورديه

.)2( يزينغملا

.)2( مويزينغملا تانوبرك

نم  ةعبشملا ريغ وأ ةعبشملا  ةيجوزلا ةينهدلا ضامحألا
21C -٠2C.

.نيمألا لوناثيإ يثالث

.ليكلأ.n هتاريتسإو لوكيلج نيليثيإ ددعتم

.A،B،C،D،T  تائفلا

)1(

.غلك / غلم٠1 ةيكاحملا اهداوم وأ ةيذغألا ىلإ كنزلا لاقتنا زواجتي ّالأ بجي )أ

: ةيتآلا  صئاصخلا مارتحا بجي ،تاصاصملاو تاملحلا ةعانص لاجم يف كنزلا حالمأ وأ ديسكألا لامعتساب قلعتي اميف )ب
،%1٠٠,٠ : موينيليسلا ،%1٠٠,٠ : قبئزلا ،%1٠٠,٠ : خينرزلا،%3٠٠,٠ : مويمداكلا ،%2٠٠,٠ : صاصرلا نم : ىوصقلا تايوتحملا
.%1٠٠,٠ : مويرابلا

تائبعتلا ىلع ةقبطملا ةيندعملا رصانعلا ضعبب ةقلعتملا ةواقنلا ريياعمل ةقباطم تاطشنملا هذه نوكت نأ بجي )2(
.)هاندأ تائبعتلا -6 ةطقنلل اقبط( طاطملل ةهجوملا ةيندعملا

تالطعملا -٥

تاطشنملا -٤

.كييوزنبلا ضمح

.كيليسيلاسلا ضمح

.كيلاثف ديرديهنأ

ليثيم يثالث - ’21 ،’8 ،’٤( –2 –1 ليثيملا يعابر7،8،٥،2
.)لوريفوكوت افلأ وأ (٠-6 نامورك )ليسيد يثالث

A،B،C،D،T  تائفلا
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.هيمملا نيمولألاو نيمولألا

.مويسلاكلا تانوبرك

.)eimolod()يمولود( مويسلاكلاو مويزينغملا تانوبرك

.يليلسلا سيليسو سيليسلا

.مويدوصلا تانيمولأ - وكيليس

.مويزينغملا تاكيليس

مويسلاكلا تاكيليس

.موينمولألا تاكيليس

ةــلــباــقــلا موــيراــبـــلا حالـــمأ نـــم ةـــيـــلاخلا( موـــيراـــبـــلا تاـــفـــلوس

.)نابوذلل

.)2( )يرارحلا وأ ينرفلا( نوبركلا دوسأ

.ناتيتلا ديسكأ

.تنايمألا ءانثتساب ، ةيعانطصالاو ةيعيبطلا فايلألا

.ةيجاجزلا فايلألا

A،B،C،D،T  تائفلا

)١( تائبعتلا-6

ضمــح نــم1.٠M يف ةــباذإلا دــعــب ةددحملا ةــيــندــعملا رصاــنــعــلا ىوــتــحــم زواــجــتــي ّالأ بجــي تاــئبــعــتـــلا لـــكـــل ةـــبسنـــلاـــب )1(

،%1٠.٠ : موينيليسلا ،%1٠.٠ : مويمداكلا ،%٥٠٠.٠ : قبئزلا ، %1٠.٠ : خينرزلا ،%1٠.٠ : صاصرلا : ةيتآلا دودحلا كيرديهرولكلا

 .%1.٠ : موركلا ،%1٠.٠ : مويرابلا

ةسمالملا داوملل%٠3 ىلإ تضفخ ،ةداملا نزو نم%xamQ٠٥ ىصقألا ىوتحملا نوكي ،دوسألا نوبركلل ةبسنلاب )2(

صلختسم مدقي نأ بجي .%٥1.٠ يواسي وأ نم لقأ نيولوتلا صلختسم دوسألا نوبركلا مدقي نأ بجي .تويزلا وأ بيلحلل

)رتمونان683( ةيجسفنبلا قوف ةعشألل ءافطنا )ةفرغلا ةرارح ةجرد يف ةعاس٤2 ،دوسألا نوبركلا نم غ1 ـل للم٠٠1( ناسكه ولكيس

لامعتسالل ةزهاجلا طاطملا نم مزاوللاو ءايشألا جتنت ال نأ بجي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .مس1 ةيلخل ىصقأ دحك2٠.٠ نم

نع فشكلا دح نم ربكأ ،اهتاكاحم وأ ةيئاذغلا داوملا يف ،نيريب - )3،٤( وزنبلل اددحم الاقتنا دوسألا نوبركلاب ةلمحملاو

.)غلك / غكم٥٠.٠= DL( ةمدختسملا ةيليلحتلا ةقيرطلا
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.ةيئاذغلا ةيعونلا تاذ ةينيفاربلا ةيندعملا تويزلا

1،٤و1،3 نــم طــيــلــخو كيــبـــيدألا ضمـــح تارـــيـــتسإ ددـــعـــتـــم
نزولا( ةلتسؤم ليسكورديهلا تاعومجم نيأ لويدناتوب
.)٠٠٠1 ىلإ > طسوتملا يئيزجلا

لويدناتوب1،3 نم طيلخو كيبيدألا ضمح تاريتسإ ددعتم
.)٠٠٠1 > طسوتملا يئيزجلا نزولا( لويدناسكه1،6 و

.)ليسكه ليثيإ -2( يئانث تابيدأ

.ليتوبوزيالا يئانث تابيدأ

  .ليتوبلا يئانث تالاطف

.ليزنبلا ليتوب تالاطف

.ليسكه ولكيسلا يئانث تالاطف

.)ليسكه ليثيا -2( يئانث تالاطف

.لينونوزيالا يئانث تالاطف

.لييدوزيالا يئانث تالاطف

  .ليتوبلا يئانث تاسابيس

.)ليسكه ليثيا -2( يئانث تاسابيس

.لوكيلغلا ناليثيا يثالث تاليرباكيد

)٠2C-21C( لـــــيـــــكـــــلألا ضاــــــمــــــحأ كيــــــلوــــــنــــــيــــــفــــــلا تارــــــيــــــتسإ
.كينوفلوسلا

SML=3,غلك/غلم٠.

SML =3ةجردهملا تويزلا يف غلك/غلم.  

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =81غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =٥,1غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =3غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =6غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =6غلك/غلم

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =٥,1غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =8,1غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =3غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML )T( =٥,1غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML )T( =٥,1غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =6غلك/غلم

A،B،C،D،T  تائفلا

 تانولملاو تاغبصلا -٧
 ءايشألاب قلعتملاو هب لومعملا ميظنتلا يف اهب صخرملا تانولملاو تاغبصلا

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا كيتسالبلا نم ةعنصملا مزاوللاو

ةيكيتسالبلا تاحفصملا -٨
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 .نافولوكلا

.ةلدعملا ريغ وأ ةلدعملا نافولوكلا تاريتسإ

يزـيرـيــمــيدــلا وأ/و جردــهملا ناــفوــلوــكــلا ضاــمــحأ تارــيــتسإ
)eésirémid(.

.نابرثلا ةددعتم ،كينبرثلا تاجنتار

ديهدلامروف  - لوليزك جنتار

ديهدلامروف – نيسزوزير جنتار

ديهدلامروف – نيمالم جنتار

ةجردهملا كيتافيلأ طفن تاجنتار

A،B،C،D،T  تائفلا

       .غلك/غلم3 : ديهدلامروفلا نمSML  : ريكذت

SML =3غلك/غلم.

تاجنتارلا-٩

.يئاذغ عباط وذ يعانطصا

.ناليثيإلا ددعتم عمش

ةـيـعوـنـلا وذ نيلاـتسيرـكورــكــيملا نوــكــي نــيأ نيفارــبــلا عــمش
.ةيئاذغلا

.ابونراك عمش

.ديماكوريإ

.ديمارايتس

.ديمايلوأ

 )NIS 223(نيتيسيل

.يديسكوبيإلا اجوصلا تيز

)*( 21Cنم ربكأ ةيجوز ةينهذ ضامحأ كنزلا حالمأ

.لوكيلغلا تارايتس يداحأ

.ناتوبلا ةددعتم

.يناويح لصأ تاذ ءارغ

.ناتكلا تيز

.ةجردهملا كينيد اتنب ولكيس عون نم طفنلا تاجنتار

.ةيتابنلا تويزلا نم اهيلع لصحتم

xamQ =٠2 %

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

1- SML =3,غلك/غلم٠.  

2 - SML =3جردهملا عمشلا يف غلك/غلم.           

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

xamQ =2,٠ %

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =3غلك/غلم. 

A،B،C،D،T  تائفلا

ذيفنتلا لماوع-٠١

.تاطشنملا-٤ :ثلاثلا  قحلملا نم )1( ةطقنلل اقبط )*(
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.)كيليسكوب راكيدوزأ ضمح ديمأ يئانث  =(  ديمانوبراكيدوزأ

.)ديزارديه لينوفلوس نازنب ( يئانث يسكوأ –٤‘ ،٤

A،B،C،D،T  تائفلا

خفنلا لماوع -١١

.)1(كنزلا تارايتس

تاعومجم عم نازكوليس ةددعتم ةيوضع( نوكيليسلا تويز
.)2()لينفلا وأ/و ليثيملا

ةينهد ضامحأ مويساتوبلا وأ/و مويسلاكلا ،مويدوصلا حالمأ
٠2C– 21C ةيجوز

.لوكيلغلا ناليثيا  ددعتم

.لوكيلغلا ناليبورب ددعتم

.موينومألاو مويساتوبلاو مويدوصلا تانوفلوس)٠2C-8C( ليكلأ

.زوليليسلا ليثم

A،B،C،D،T  تائفلا

عزنلا لماوعو تاقلزملا -٢١

   .تاطشنملا-٤:GdãÉdå قحلملا نم )1( ةطقنلل اقبط )1(

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا نوكيليسلا رموتساليإب ةقلعتملا لوعفملا ةيراسلا ماكحألل ةقباطم )2(

ســكتاللةصاختاجوتنم -3١

دحأ قيرط نع اضيأو كاينومألا قيرط نع هينَج ناكم يف يمحيو تبثي نأ نكمي طاطملل يعيبط ريميلوب سكتاللا
 : ةيتآلا تاجوتنملا

،مويدوصلا وأ كنزلا تاموبراك ويث يئانث ليكلأ يئانث −

.مارويث ليثيا يثالث وأ ليثم يثالث روفلوس يئانث −

.كنزلا ديسكوأ-

تانخثملا ،يقاولا ءارغلا هابشأ )أ -3١

.موينومألاو مويساتوبلاو مويدوصلا نم هحالمأو نييزاكلا

.ةيئاذغلا نيتاليجلا

.يئاذغلا ديراكاسلا ددعتم

.مويدوصلا تانيجلأ

.كيليركألا ضمح ريميلوبلا ددعتم وموأ

كيـيلاـملا و كيـليرــكأ اــثـيـم كـيـليرــكألا ضاـمــحأ ريـمـيلوــبوــك
،تاــتاــسرــيفلا ليـنـف ،رـثـيالا لــيـنـف ليــثم ،نارـيــتـسلا عــم
موينومألاو مويـساتوـبلاو مويدوصلا نم هحالمأو نايداتوبلا
.)٠٠٠1  > طسوتملا )ج و( يئيزجلا نزولا(

A،B،C،D،T  تائفلا
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يئيزـجلا نزوــلا( كييلاملا دــيردــهنأو ناريـتسـلا ريمـيلوـب وــك
.)٠٠٠٠2 > طسوتملا )ج و(

ناليبورب ددعتم وأ/و ناليثيإلا ددعتم عطق –ريميلوب وك
.ناثيروأ ددعتم وأ /و تانيسوزيا ددعتم عم لوكيلغلا

اذكو نافولوكلا نم ةيجنتارلا ضامحألاو لوكيلغلا تاريتسإ
.ةجردهملا اهتاجوتنم

،لـيــثــيا يسكوردــيــه ،لــيــثــيا ،لــيــثــم :زوــلــيــلــيسلا تاــقــتشم
،لــيــثــيا يسكوردــيــه لــيــثــيا ،رــيــثـــيا لـــيـــثـــيا يسكوردـــيـــه
.زوليليسلا ليثيم يسكوبراك

.كيلينيفلا ددعتم لوحك

.نوديلوريب لينيف ددعتم

A،B،C،D،T  تائفلا

ضاـــمـــحألل موـــيـــنوـــمألاو موـــيساـــتوـــبــــلاو موــــيدوصلا حالــــمأ -
. )٠2C- 21C( ةيجوزلا ةينهذلا

اذــــكو( موـــــينوــمألاو موــــيــساـــتوــبــلاو موـــيدوــصـــلا تاـــــتــيـــيـــبأ -
 .)وردـيـهـيد و ردـــيه تاـــقـــتـشـــم

ضـمـحــل موــيــنوـــمألاو موـــيساـــتوـبـــــــــــــــــــــــلاو موــــيدوـصـلا حالـمأ -
.كينيسكوسوفلوس )٤C -61C( ليكلأ

.كينوفلوس )٠2C- 21C( نيكلأ ن -1 ضمح مويدوصلا حلم -

مويدوصلا حلم عم كيمروفلا ديهدلأ فيثكت تاجوتنم -
.كينوفلوسلا نيلاطفن ضمح موينومألاو

.)٠2C- 8C( تانوفلوس ناكلأ -

،تاـنوـفـلوس )نازـــنـــب ،نيلاـــطـــفـــن =( نارأ )8C -81C( لــيــكـــلأ -
.مويسلاكلا وأ مويدوصلا نم اهحالمأو تافسوفو تافلوس

.مويدوصلا تافسوف ددعتم يثالث -

،)3C -81C( لوحكلا ىلع ناليثيإلا ديسكأ فيثكت تاجوتنم -
وأ ةينوفلوسلا ةقتشملا اهحالمأو لونيف )٤C -9C( ليكلأ
.ةيتافسوفلا وأ ةيتافلوسلا

ةينهدلا تانيمألا ىلع ناليثيإلا ديسكوأ فيثكت تاجوتنم -
)21C -81C( ةيثالثلا وأ ةيوناثلا وأ ةيلوألا.

ناليبوربلا ديسكأ وأ/و ناليثيإلا ديسكأ فيثكت تاجوتنم -
81C ىلإ8C نم لوحكلا ددعتم وأ يداحأ ىلع

A،B،C،D،T  تائفلا

تاقتشملاو تابلحتسملا )ب -3١
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.موينومألا تاوزنب

.مويدوصلا تاوزنب

.مويساتوبلا تابروس

.دحاو –3 - نيلوزايث وسيزنب2،1

.مويدوصلا تانيف لينف -2

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =2,1غلك/غلم،xam Q =2٠,٠ %

A،B،C،D،T  تائفلا

xam Q =2,٠ %

A،B،C،D،T  تائفلا

ةوغرلا تاداضم )د -3١

،)*( )لينيف وأ/و( ليثم تاعومجم عم نازكوليس ددعتم يوضع
.اهب صخرملا تاجوتنملا عم هبالحتسا لمتحملا نم

.لونابورب وزيإ

ةيجوزلا ةيــنــهدــلا ضاـــمــحألا تارــيـتسإ يـــسكوــــكــلأ ددــــعـــتم
.٤2Cىلإ8C نم

.لويد -7 ،٤ – نيسيد٥ – ليثيم يثالث-7،9،٤،2

.تافسوف ليتوب يثالث

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

xam Q =1%

A،B،C،D،T  تائفلا

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل هجوملا نوكيليسلا رموتسالياب قلعتملا لوعفملا يراسلا ميظنتلل اقبط )*(

.كاينومألا

.دوصلا

.ساتوبلا

.مويدوصلا تانوبراك

.مويساتوبلا تانوبراك

.موينومألا تاتيسأ

.موينومألا رورولك

.موينومألا تارتين

.موينومألا تافلوس

.لونابورب -1 – ليثم –2 – ونيمأ ليثم يئانث –2

.لونابورب -1 – ليثم –2 – ونيمأ –2

2– )- Nلوناثيإ )ونيمأ ليثم يئانث.

A،B،C،D،T  تائفلا

 رمختلا نم ةيامحلا لماوع )ج- 3١

 ةدياحملاو دادسلا لماوع )ــه- 3١
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.)*( نازكوليس ليثم يئانث ددعتم ريثيا ددعتم

.كيتيسألا ضمح

.كيرتيسلا ضمح

.كيرتراتلا ضمح

.مويسلاكلا رورولك

.مويسلاكلا تارتين

.موينمولألا تافلوس

)xedoC  ةيعون( بشلا

.ريثيا )ليثم – لينيف( ددعتم

A،B،C،D،T  تائفلا

رثختلا لماوع )و -3١

عبارلا قــــــحلمــــلا

.لبازورتين-N  داومو  نيمازورتين-N ريرحـت ديدـحــت يف ةقبطملا  ةيساسألا  طورشلا  . أ  ءزجلا

: )باعللا يكاحم لولحم ( ريرحتلا براجت يف لمعتسملا لئاسلا .١

غ٠,lCaN(، 2( مويدوصلا رورولك نم غ٥,٠ ،)3OCHaN( مويدوصلا تانوبراكيب نم غ2,٤ باذي ،لئاسلا اذه ىلع لوصحلل

يذ ءام وأ رطقملا ءاملا نم دحاو )1( رتل يف )2ONaN( مويدوصلا تيرتين نم غلم٠3 و )3OC2K( مويساتوبلا تانوبرك نم

.9 يواسي لولحملل )HP( ينيجورديهلا سألا نوكي نأ بجي .هل ةلداعم ةيعون

: براجتلا طورش .٢

ريرحتلا براجت يف لمعتسملا لئاسلا يف تاصاصملا وأ تاملحلا نم ةبسانم ةيمك ىلع ةداملا نم ةعطتقم تانيع رمغت

.)ةيوئام ةجرد2 ±( ةيوئام ةجرد٠٤ ةرارح ةجرد يف ةعاس )٤2( نيرشعو عبرأ ةدمل

نم ةررحملا لبازورتين- N داوم و  نيمازورتين- Nىوتسم  دـيدـحـــت  جهنم  يف  ةقبطملا ريياعملا  . ب ءزجلا
.تاصاصملا وأ تاملحلا

صالــــخـتسا مـتـي .أ ءزــجـلل اًقبط هيـلـع لصحتم لوــلـحـم لـــك يـف يـماــسـقلا ءزــجلا يــف نيمازورتــين- N رــيرــحت ددــحــي .1

N-ناثيم ورولك يئانث قيرط نع نيمازورتين )MCD( يف يفارجوتاموركلا ةطساوب ددحيو رحلا نيمازورتينلا نم يلاخلا

.ةيزاغلا ةلحرملا

ليوحت متي .أ ءزجلل اقبط هيلع لصحتم لولحم لك نم ةماسقلا نم رخآلا ءزجلا يف لبازورتين-N داوم ريرحت ددحي .2

صالختسا متي ،كلذ دعب.كيرديهرولكلا ضمحب يماسقلا ءزجلا اذه ضيمحت قيرط نع نيمازورتينلا ىلإ لبازورتين-N داوم

.ةيزاغلا ةلحرملا يف يفارجوتاموركلا قيرط نع هديدحت متيوMCD قيرط نع لولحملا نم نيمازورتينلا

.ةوغرلا تاداضم : )د -31 )1( ةطقنلا / لثم )*(


