
 
 

 

1 
 

 ُٓٞو ًٌٜدجة٢ ٣ؼَٔ دجُذ٣َٖ٘ ُٝٚ ػور أٗٞثع ٜٓ٘ج

6500(D)A-5000(D)A-3800(D)A-2500(D)A-6500(D)Y-5000Y-3800Y-2500(D)Y 

 

 

 (٤ُذ٤ج)مجُو ثُؼذو / ّ / إػوثه ١ٝذجػز 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2 
 

 

 ٛيث دْالٓز ُٝضٖـ٤ِٚ ثُؾو٣و ثُُّٔٞو ٖٓ ثُ٘ضجةؼ أكَٞ ػ٠ِ صقَٚ ٢ٌُ ْٓجػوصي ٣ٌٗو ثُُّٔٞو  ٌُٖثء ٌُْ ٌٌٕث

 ىُي صؼَٔ ٤ًق ػ٠ِ ثُٔؼِٞٓجس ٣قض١ٞ ثُو٤َُ

 دؼ٘ج٣ز أهٌأ 

َّ  ثُْٔض٘و ٛيث ١ذجػز ٝهش ك٢ ٝٓضٞكٌر ٓ٘ضؾز ٓؼِٞٓجس آمٌ ػ٠ِ ْٓض٘و ثٌُٖ٘ ٛيث ك٢ ٝثُٔٞثٙلجس ثُٔؼِٞٓجس ً

َّٔ ٝدوٕٝ إٕؼجً دوٕٝ ًجٕ ٝهش أ١ ك٢ دجُضـ٤٤ٌثس ثُو٤جّ دقّن ٗقضلظ ٗقٖ   أٝ ثُؾَء ٛيث ٣ٌٖ٘ ال. إُضَثّ أ١ّ صق

 . .ٌٓضٞدز ًمٚز دوٕٝ إٗضجؽٚ ٣ؼجه

َّٜ ُِضٖـ٤َ  ثُْٔضٌٔ ُِض٤جً Dc ٗٞع َّٜ dc ثُْٔضٌٔ ٝثُض٤جً ُِٖقٖ ُِٔنٌػ ْٓضٌٔ ص٤جً dcح ٓؾ  ٌُِضج ٓؾ

 dcدجُض٤جً ُِٖقٖ ٝثُنٌٝػ  ثُضٖـ٤َ ػ٘و ثٌٌُٜدجة٤ض٤ٖ ثُقجُض٤ٖ

 د٤ؼٚ إػ٤و أٝ صْ ٓج إىث ٓؼٚ ٣ذو٠ إٔ ٣ٝؾخ ثُُّٔٞو ٖٓ هثةْ ًؾَء  ثإلػضذجً د٘ظٌ ٣ؤمي إٔ ٣ؾخ ثُو٤َُ ٛيث

ّٝهٗج. ؽوث ْٜٓ ث٥م٣ٌٖ ٝأٓجٕ أٓجٗي  - أٓجٕ ًّجةَ  ًؽجء ثُُّٔٞو ٝػ٠ِ ثُو٤َُ ٛيث ك٢ ثُٜٔٔز ثألٓجٕ ًّجةَ ٍ

 .دؼ٘ج٣ز ثٌُّجةَ ٛيٙ إهٌأ

َّ. ثألم٣ٌٖ  أٝصؤى١ صآى٣ي إٔ ٣ٌٖٔ دؤٜٗج ٓنج١ٌ ثإلٌٓج٤ٗز إ٠ُ ص٘يًى أٓجٕ ًّجةَ    هذَ ٖٓ ْٓذٞم أٓجٕ صو٤َُ ً

 :ثُّٞجةَ ٛيٙ. أٗضذٚ أٝ أفيً، أٝ ثُن٢ٌ،: ثُغالط ثٌُِٔجس ٖٓ دؤفوٟ ٣قيًى ًَٓ

 ثُضؼ٤ِٔجس ٛيث صوٌأ ُْ أٗش إىث م٤٢ٌر  إٙجدٚ أٝ  ثُٔٞس أٝ ُِوضَ  ّضضؼٌٛ أٗش - م٢ٌ

 ثُضؼ٤ِٔجس صوٌأ ُْ أٗش إىث م٤٢ٌر إٙجدز ٓٚجح أٝ ٤ٓش أٝ ٓوضٍٞ صٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ - أفّيً

 ثُضؼ٤ِٔجس   ٛيٙ ص٘لي ُْ إىث ُألىٟ صضؼٌٛ إٔ ٣ٌٖٔ -أٗضذٚ

  ثُضِق ثًٌُٞ أٝ ٓ٘غ ًّجةَ

  ثٌُِٔز ٛيٙ ٓؼ٠٘ الفظ دجٌُِٔز ْٓذٞهز ثألمٌٟ ثُٜٔٔز ثٌُّجةَ

 .ثُضؼ٤ِٔجس ٛيٙ صّ٘لي ُْ إىث صضِق إٔ دجُُٔٞو ٣ٌٖٔ صضَٚ أمٌٟ أٝٓٔضٌِجس ُّٓٞوى - الفظ

ّٕ  صق٠٤ أٝ ، صضَٚ ثُض٢ مٌٟثأل ثُٔٔضٌِجس ثُُّٔٞو،ٝػ٠ِ ٖٓ ثًٌُٞ ٓ٘غ ػ٠ِ صْجػو إٔ ٢ٛ ثٌُّجةَ ٛيٙ ؿٌٛ إ

 ٝ ثٌُٔجٕ ثُٔق٠٤ دٚ ثُُٔٞو دٌٔجٕ 
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 ثألٓجٕ. 1

ّٕ ّْٔ ثُُّٔٞوثس إ  هذَ ثُٔج٤ٌُٖ ه٤َُ ٝإكْٜ إهٌأ. ثُضؼ٤ِٔجس ١ذن إىث ٓج ٕـَ ٝثُٔٞعٞهز ث٥ٓ٘ز ثُنوٓز ُضوو٣ْ صٚ

ـ٤ِّي ُُِّٔٞو  ثُُّٔٞو، ػ٠ِ دج٢٤ٌُْر ٓؼي ٓؤُٞكز صٌٕٞ إٔ هذَ ٖٓ ثُقٞثهط ٓ٘غ ػ٠ِ صْجػو إٔ ٣ٌٔ٘ي.  صٖ

 ث٥ٓ٘ز ثُضٖـ٤َ إؽٌثءثس ٝٓالفظز

 ثُٖٔـَ ْٓؤ٤ُٝز

 .ث٢ُٞثًا فجُز ك٢ دٌْػز ثُُّٔٞو ٣ٞهق ٤ًق إػٌف

َّ إّضؼٔجٍ إكْٜ   إٔ ٣ؾخ ثُ٘جصؾز ثُض٤ٙٞالس ٝ ثُضٖـ٤َ ُقظجس ك٢. ثُُّٔٞو ك٢ ٝثُضقٌْ ث٢٤ٌُْر ً

ًّو صٌٕٞ ـَّ  ٝثفو أ١ ثٕ ٖٓ ٓضؤ ـِّٕٞ ثأل١لجٍ ٣ضٌى ٝال ثُٚق٤ـ ثألٌٓ ٣ْضِْ ثُُّٔٞو ٤ّٖ  ٣قٌٖٝ ثٝ  ثُُّٔٞو ٣ٖ

 .ثُؼَٔ ٢٘ٓوز ػٖ دؼ٤وث ٣ٝذؼوٝ ٢وزثُٔ٘ ٛيٙ ك٢ أٗلْْٜ

 ثُٞهٞه ك٤ٌْ٘خ ٣٘وِخ أٝ ٤ّٔ٣َ هو ثُُّٔٞو إٔ إىث ثُغِؼ أٝ ثٌَُٓ أ٢ّـ ٝصؾّ٘خ ه١ٞ ْٓضٟٞ ٢ّـ ػ٠ِ ثُُّٔٞو ٝغ

 ثُلضقجس ػذٌ ثُُّٔٞو ك٤ومَ  ثُ٘جػْ ثٌَُٓ أٝ ثُٔجء أٝ ثُّٞل ك٤ْومَ  ثُُّٔٞو أٗوِخ ثىث أ٣ٞج ٣٘ضؼ ٝهو

ٍّٝ ؿجٍ أم٢جً  ٌدٕٞثٌُ أ٤ًْو أ

ٍّٝ ػ٠ِ ثُؼجهّ ٣قض١ٞ ّّ ثٌٌُدٕٞ أ٤ًْو أ  ثُِٕٞ ثُؼو٣ْ ثُـجٍ ٛيث ثُض٘لِ أع٘جء دٞؽٞهٙ ثُٖؼًٞ   ٝػوّ   ثُْج

 ثُٔٞس إ٠ُ ٣ؤّه١ ٝهو ثُٞػ٢ مْجًر ٣ّْذخ إٔ ٣ٌٖٔ ٝثٌُثةقز

 صقض١ٞ إٔ ٣ٌٖٔ   ؽَة٢ دٌَٖ ُٝٞ فض٠ ُِض٘لِ ثُٔضجؿ ثُٜٞثء ه٤ِِز أٝ ٓقًٚٞر  ٢٘ٓوز ك٢ ثُُّٔٞو صو٣ٌٝ صْ إىث

ّٝه صٌجعٌٙ ٖٓ ثُؼجهّ ؿجٍ ُٔ٘غ. ثُؼجهّ ؿجٍ ٖٓ م٢ٌر ٤ًٔز  ًجك٤ز دض٣ٜٞز ٣َ

 ثٌٌُٜدجة٤ز ثُٚوٓز أم٢جً

 إّضؼٔجُٚ ّٞء صْ ٓج إىث ثأل٤ًور ثٌٌُٜدجة٤ز دجُٚوٓز ثُوضَ أٝ ثُٚوٓز ألفوثط ًجك٤ز ًٌٜدجة٤ز ١جهز ثُُّٔٞو ٣٘ضؼ

 ٓض٠ أٝ ثُذٌى أٝ ثٌُٓ ٗظجّ هٌح أٝ ثُغِؼ أٝ ث٢ٌُٔ ٓغَ ث٢ٌُٔٔر ثألؽٞثء ك٢ ثٌٌُٜدجة٤ز ثُؼّور أٝ ثُُّٔٞو إّضؼٔجٍ

 ؽجكًج ثُُّٔٞو ٣قلظ إٔ ٣ؾخ ُيث ثٌٌُٜدجة٤ز دجُٚوٓز ثُوضَ  إ٠ُ صؤّه١ إٔ ٣ٌٖٔ  ٣و٣ي صذِِّز

َّ صلق٘ ث٢ُوِ ٖٓ ٓق٢ٔ ؿ٤ٌ ٌٓجٕ ك٢ صن٣َ٘ٚ صْ ثُُّٔٞو إىث ّٞٗجس ً َّ هذَ ث٢٤ٌُْر ُٞفز ػ٠ِ ثٌٌُٜدجة٤ز ثٌُٔ ً 

ّٞٗجس ك٢ هٌٚ هثةٌر أٝ ػ٢َ ٣قوط  إٔ ٣ٌٖٔ ف٤ظ  ثُغِؼ أٝ ث١ٌُٞدز دّْذخ إّضؼٔجٍ  ٣ٌٖٔ ثُض٢ ثٌٌُٜدجة٤ز ثٌُٔ

 ثٌٌُٜدجة٤ز دجُٚوٓز ثُوضَ إ٠ُ صؤّه١ إٔ

ًّخ ٓج ُْ ثُٔذ٤٘ز ثٌٌُٜدجة٤ز ثُض٤ٙٞالس ٗظجّ  إ٠ُ ثُُٔٞو صَٞٙ ال  ثٌٌُٜدجء ك٢٘  هذَ ٖٓ  ػجٍٍ ٓلضجؿ ٣ٌ

  أٓضوثهٙ ٝ ثُق٣ٌن ثم٢جً

ٌّ  ٣ذو٠ إٔ ٣ؾخ ُيث ثُُٔٞو ٖٓ ثُو٣ٌذز ثُٔٞثه ُذؼٜ إلٕؼجٍ ُوًؽز ثٌُلج٣ز ك٤ٚ دٔج ٣ْنٖ أٝ ثُؼجهّ ٗظجّ ٣قض
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 ثُضٖـ٤َ ػ٤ِٔز أع٘جء ثألمٌٟ ٝثألؽَٜر د٘ج٣جس ػٖ دؼ٤وث( أهوثّ 3)أٝ 1 ٓضٌ ثألهَ ػ٠ِ ثُُّٔٞو 

 ص٤ًٌخ أ١ّ ك٢ ثُُّٔٞو صٌكن ال

 ثُُّٔٞو ٖٓ ُإلٕضؼجٍ ثُوجدِز ثُٔٞثه أدؼو

ٌّى  إ٣وجف دؼو ُلضٌر فجًر ٣ٝذو٠ ثُضٖـ٤َ ػ٤ِٔز أع٘جء ؽوث فجً ٤ٚذـّ ألٗٚ ثُٔنٔو ٖٓ دجُوٌح ٝ  فيًث ًٖ ثُٔق

ِّ ال ٝ ٌّى أصٌى ٝ ّجمٖ ٛٞ د٤٘ٔج ثُٔنٔو صِٔ  ثُٔنَٕ هثمَ ك٢ ثُُّٔٞو صن٣َٖ هذَ ٣ذٌه إٔ ث٠ُ ثُٔق

 أٝ ٤ٌُِ٘ثٕ صْٔـ أٝ صوّمٖ ال إٔ ٣لَٞ ٝ ثٌُٖٟٝ دؼٜ صقش ٝٓضلّؾٌ ؽوث ُإلٕضؼجٍ هجدَ(ثُذ٣َٖ٘) ثُـج٤ٍُٖٝ

ّٕ دؼو ثٌُٖثًثس ّٝه  أ ّٕ ف٤ظ أٝ  دجُٞهٞه ثُُّٔٞو صَ  ثُٞهٞه ٓنَٕ أٝ دتٌ ك٢ أٝ ثُٞهٞه  دنَثٕ ٓٞؽٞه  ؿج٤ٍُٖٝ أ

 .ثُٔقٌى دٜج ثُٔٞؽٞه دج٢ُ٘ٔوز

ٌّى دوأ إٔ دؼو صٖضؼَ ٝهو ؽوث ُإلٕضؼجٍ هجدِز ثُٞهٞه أدنٌر  هذَ ٣ْٝٔـ ٌْٓٞح ٝهٞه أ١ّ ٖٓ ثُضؤ٤ًو ٣ؾخ ُيث ثُٔق

 .ثُُّٔٞو دوأ

ّٞٗجس ثُضؼ٣ٌق. 2 ٌُِٔ 
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  ثُضقٌْ ٝ ث٢٤ٌُْر. 3

ٌّى ٓلضجؿ( 1  ثُٔق

ٌّى هًٝثٕ ٝإ٣وجف ُذوء  ثُٔق

 :ثُٔلضجؿ ٓٞثٝغ

ٌّى إل٣وجف( 1  (أ١لجء)ػ٠ِ ثُٞٝغ ٣ضْ ثُٔق

ٌّى ُضو٣ٌٝ( 2  (إ٣ٖؼجٍ)ػ٠ِ ثُٞٝغ ٣ضْ ثُٔق

ـَّ دجها هثةٌر( 3  ثُٔقٌى ُضٖـ٤َ  ثُضٖـ٤َ دوث٣ز ٝٝغ ك٢ ثُٔلضجؿ ٣ٌٕٞ ثُضٖ

 

ّٖٔ ثٌٌُٜدجة٢ ُِذوة٢  .ثُضٖـ٤َ دوث٣ز ُٔٞهغ(  ٓٞثٝغ أٝ م٤جًثس ػّور) ٣ضٞ

  ثُْقخ ِّي أٝ ثألًصوثه دجها( 2
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ٌّى هًٝثٕ  ُذوء عْ ثُضٖـ٤َ ٝٝغ ػ٠ِ ثُٔلضجؿ ٣ٞٝغ   ثُٔوجٝٓز ك٤ٚ كضظٌٜ  ه٤ِال  ثُِْي هذٞز دجها ٣ْقخ ثُٔق

 دٌْػٚ ثُْقخ ٣ضْ إٔ ػ٠ِ ٌٓجٗٚ ٤ٍَُ٘ ثُِْي ٣ضٌى عْ

 ٤ٌّٕٞ ألٗٚ ػِٔٚ ػوّ أٝ ثُٔقٌى ػَٔ ػ٘و أمٌٟ ٌٓر ثُْقخ أٝ ُإلًصلجع ُِذجه١ء دجُؼٞهر صْٔـ ال ثُٔالفظز

  ُيث ثُٔقٌى هًٝثٕ إصؾجٙ ٝو

 ثُقًٌز دجه١ء ُٚ ٣ضؼٌٛ هو ثُي١ ثُضِق أٝ ثًٌُٞ ُٔ٘غ د٢ِق  ثُٔوذٜ أًؽغ

 

 ٝهٞه ٙٔجّ( 3

َّثٕ د٤ٖ ٝثهغ ثُٞهٞه ٙٔجّ  ٖٓ دجُضوّكن ُِٞهٞه ُِْٔجؿ  ثُٞهٞه  ٙٔجّ ٓلضجؿ  كضـ ٣ضْ ُيث  ٝثٌٌُٔدٖ ثُٞهٞه م

َّثٕ  ثُٔقٌى إ٣وجف دؼو ثألٍٝ ُٞٝؼٚ ػٞهصٚ  ٖٓ ٝصضؤًو ثُضٖـ٤َ دوء ػ٘و ثٌٌُٔدٖ إ٠ُ ثُٞهٞه م

 

 

 

  ٌٌُِٔدٖ ثُنجٗن ثُيًثع( 4

ٌّى ٣ٌٕٞ ػ٘وٓج ثُٞهٞه م٠٤ِ ُض٣َٝو ٣ْضؼَٔ ٌٌُِٔدٖ ثُنجٗن ثُيًثع   دقوٝه ٣ٝـِن ٣لضـ إٔ ٣ٌٖٔ.  دجًه ثُٔق

 .٣و٣ٝج  ٣ؼَٔ ثُي١ ثإلمض٘جم ه٤ٞخ أٝ ىًثع صٖـ٤َ

ٌّى  ثُٔقٌى إ٣وجف دؼو ثألٍٝ ُٞٝغ إًؽجػٚ ٣ضْ إٔ ػ٠ِ ثُن٠٤ِ ُض٣َٝو ثُو٣ٌخ ثُٔٞهغ إ٠ُ ثُو٤ٞخ أٝ ثُيًثع ف
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 ثٌٌُٜدجة٤ز ثُوثةٌر هج١غ( 5

 ثُوثةٌر هج١غ ًجٕ  إىث   ثُُّٔٞو هوًر كٞم ٍثةو فَٔ أٝ هٌٚ هثةٌر  ٛ٘جى إىث آ٤ُج ٢٤ّلب  ثٌٌُٜدجة٤ز ثُوثةٌر هج١غ

 إٔ ٖٓ صؤًو ٝ ثُٔوّوًر ثُقَٔ هوًر ٣ضؾجٍٝ ٝال ٙق٤ـ دٌَٖ صؼَٔ ٢ٌُ ثُض٤ٙٞالس  صلق٘ آ٤ُج  ٢ٓلؤ ثٌٌُٜدجة٤ز

 . أمٌٟ ٌٓر ِٝٙز صؼ٤و أٝ عج٤ٗز ثُوثةٌر هج١غ صلضـ إٔ هذَ  ثأله٠ٚ ثُقو ٖٓ أهَ ثُُٔٞو ػ٠ِ ثُقَٔ

 . أ١لجةٜج أٝ ثُُّٔٞو هوًر ُلضـ ٣ْضؼَٔ هو ثٌٌُٜدجة٢ ثُوثةٌر هج١غ

 

 ثأل٢ًٝ ثُض٤َٙٞ ١ٌف(  6

 هٌٚ فوٝط أع٘جء ثُض٤جً ٣قَٔ  ثُي١ ثُٔؼو٤ٗز  ؿ٤ٌ ثُُّٔٞو  ُٞفز إ٠ُ صَٞٙ ُُِّٔٞو ُأل٢ًٝ ث٢ٌُك٤ز ثُض٤ِٙٞز  

َّ ثأل٤ًٝز ث٢ٌُك٤ز ُض٤ٙٞالسٝث ثُٔؼو٤ٗز  ثُُّٔٞو أؽَثء ٖٓ  ث٢ٌُك٤ز ثُِٞٙز إّضؼٔجٍ هذَ. ثُٔقٌى ك٢ ٓٞٝغ ٌُ
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 ثُض٢ ثُقَٔ أٗظٔز أٝ ٌٍُِٓٞ صل٣ٜٞ ػ٘وٛج ٤ٌّٕٞ ثُقَٔ ًٝجُز أٝ  ًٌٜدجة٢ ٓلضٔ ك٢٘  أّض٤ٌٖ ثأل٤ًٝز

 دٚ ثُض٤َٙٞ ٣ضْ ػجّ أ٢ًٝ ػ٠ِ ثُؼجٓز ثُٖذٌز أفضٞثء ثٝ ُُِّٔٞو ثُٔوٚٞه ثإلّضؼٔجٍ إ٠ُ صوّوٓجٕ

 

  ٣َُِش ثُض٘ذ٤ٚ ٗظجّ( 7

ّٕ ّْٔ ٣َُِش ثُض٘ذ٤ٚ ٗظجّ إ ٌّى ُٔ٘غ ٙ  هذَ إٔ.  ث٣َُش مَثٕ ك٢ ث٣َُش ٖٓ ًجك٤ز ؿ٤ٌ ٤ًٔز دْذخ ثُضِق ٖٓ ثُٔق

ٌّى ٤ّّْو ث٣َُش ص٘ذ٤ٚ ٗظجّ كئٕ ُيث ث٥ٖٓ ثُقّو  ٖٓ أهَ إ٠ُ   ث٣َُش مَثٕ ك٢ ث٣َُش ْٓضٟٞ ٣ٜذ٠  آ٤ُج ثُٔق

ٌّى ٓلضجؿ) ٌّى ث٣َُش ص٘ذ٤ٚ ٗظجّ ٣ّْو(. ٓٞٝؼٚ ك٢ ٤ّذو٠ ثُٔق ٌّى ثُٔق  ٣ؾخ ُيث. ثُوًٝثٕ ك٢ ٣ذوآ ُٖ ّٞف ٝثُٔق

 (17 أٗظٌٙلقز)  أٝاًل ثُٔقٌى ٣ٍش أمضذجً ٝ صلق٘ ٝ ث٣َُش ُْٔضٟٞ ثألٗضذجٙ

 ثُُّٔٞو إّضؼٔجٍ. 4

 .ثٌٌُٜدجة٤ز ُض٤ٙٞالسد٘جء ٝص٤ْٔٚ ٗظجّ ث( 1

ثٌٌُٜدجة٤ز دق٤ظ  ُِض٤ٙٞالس ثٌُٕٔٞ ثُ٘ظجّ  إ٠ُ ثُٔضُٞوٙ ٖٓ ثُُٔٞو ُِووًٙ ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ ثُض٤ٙٞالس ثٌٌُٜدجة٤ز 

 . ثٌٌُٜدجء ك٢٘ هذَ ٖٓ صِٞٙٚ  ٣ضْ

 إ٠ُ صنٞغ ثُض٤ِٙٞز إٔ ٣ٝؾخ ثُٖذٌز ثُؼجٓز  هوًر ػٖ ثُُٔٞو ٖٓ ثُ٘جصؾز ثُُّٔٞو هوًر ٣ؼٍَ إٔ ٣ؾخ ٝثُض٤َٙٞ

َّ  .ثٌٌُٜدجة٤ز ثُنجٙز دقجُز ص٤َٙٞ ُٓٞو دٖذٌز ثُض٤ٙٞالس ًٍٓٞ ٝ ثُ٘جكير ٝثُوٞثػو ثُوٞث٤ٖٗ ً

 

 ثُ٘جصؼ ثٌٌُٜدجة٢ ِض٤جًُ ٣ْٔـ إٔ ٣ٌٖٔ ٙق٤ـ ؿ٤ٌ ثٌٌُٜدجة٤ز ُِض٤ٙٞالس د٘جءٙ صْ ثُي١ ثُ٘ظجّ ًجٕ أىث -صقي٣ٌ

 .ثُؼجٓز دجٌُٔثكن ثٌُٔصذ٢ز ثُضـي٣ز ُن٢ٟٞ ثُؼ٤ٌْز ثُضـي٣ز ػذٌ ثًٌُٔٝ إ٠ُ ثُُّٔٞو ٖٓ

ّٔجٍ صٌٌٜح هو ُِض٤جً ثُؼ٤ٌْز ثُض٤ِٙٞٚ ٛيٙ ٓغَ    إٔ دؼو ثُٖذٌز ػ٠ِ دج٤ُٚجٗز ٣وٕٞٓٞ ثُي٣ٖ ثٌٌُٜدجء ًٌٕز ثُؼ

  أع٘جء ثٌٌُٜدجة٤ز دجُن٢ٟٞ صضَٚ ثُض٢ ثألمٌٟ ثُؼجٓز ثٌُٔثكن ػذٌ ثُض٤جً ًٌٓٝ أٝ ٓغاًل ػ٢َ ألٙالؿ ثُض٤جً ه٢ؼٞث

 .ثُض٤جً ٛيث ٓٚوً ػٖ ثٌٌُٜدجء ك٤٘ٞ أٝ ثُؼجٓز  ثٌُٔثكن ًٌٕز ك٤ْنذٌٕٝ ثٌٌُٜدجة٢ ثُض٤جً  إٗو٢جع

 ؿ٤ٌ   ُٔذ٠٘ ٓج دٖذٌز ثُُٔٞو ص٤َٙٞ ُـٌٛ ثٌٌُٜدجة٤ز ُِض٤ٙٞالس  ٝثُْٔٚٔ ثُٔذ٢٘ ثُ٘ظجّ ًجٕ ثىث - ص٘ذ٤ٚ

 إ٠ُ ثُؼ٤ٌْز ثُض٤ِٙٞز ٛيٙ ػذٌ  ثُؼجٓز ثُٖذٌز م٢ٟٞ ٖٓ ثٌٌُٜدجة٢ ثُض٤جً دًٌٔٝ ٣ْٔـ إٔ ٣ٌٖٔ ٙق٤قز
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 ك٤٘لّؾٌ  ال أّ ٣ؼَٔ ًجٕ ّٞثًء ثُُّٔٞو إ٠ُ ٤ٌّٔ ثُض٤جً كئٕ ثُؼجٓز ثُٖذٌز م٢ٟٞ ػذٌ   ثُووًر صؼٞه ٝػ٘وٓج .ثُُّٔٞو

  ثٌٌُٜدجة٤ز ثُض٤ٙٞالس ٗظجّ ك٢ ث٤ٌُ٘ثٕ كض٘وُغ ف٣ٌن ٣ّْذخ أٝ  دٚ ثُٔضِٚز ثُض٤ٙٞالس ٝهثةٌر ثُُٔٞو

 ثأل٢ًٝ ثُ٘ظجّ( 2

 ث٢ٌُك٤ز ثُض٤ِٙٞز د٤ٖ ٤ّٔٝي ٣ٞ١َ ِّي  ٣َٞٙ  إٔ ٣ؾخ ثُُّٔٞو ك٢ ػ٢َ ٖٓ ثُ٘جصؾز  ثٌٌُٜدجة٤ز ثُٚوٓز ُٔ٘غ

ّٞٗجس  د٘ظجّ صضَٚ ثُض٢  ُُِٔٞو ثأل٤ًٝز  ػ٠ِ دجُٔٚوً ُُِٔٞوثس  ثُٔقّوهٙ ثأل٤ًٝز دجُض٤ِٙٞز ثُُّٔٞو إ١جً ٌٓ

 ثُِْي.  ثُٖذٌز ٓٚوً ٖٓ ثُٔضٌهه ُِض٤جً ثُنٌٝػ دوثةٌر ٓٞثٝؼٜج  ك٢ ثُنجٙز ثأل٤ًٝز ُِض٤ِٙٞز ثأل٢ًٝ

ٌّح هو ثُُّٔٞو ًجٕ إىث( . ثُٔضؼجهٍ ثُِْي) ثُٔقج٣و ثُٔضٌهه ثُض٤جً ِّي إ٠ُ ٣َٞٙ ال ثٕ ٣ؾخ ُِ٘ظجّ ثأل٢ًٝ  ٖٓ ؽ

 ًٔٞٝغ  ثأل٤ًٝز ثُوثةٌر ٌٕٟٝ ٗلِ ُٚ ٣ٌٕٞ ُٖ ّٞف ثُٔضؼجهٍ ٝثُِْي. ثُض٤َٙٞ ٓٞٝغ ٝثمضذٌ كجكق٘  هذَ

 ٓق٢ِ ص٤َٙٞ

 

ّٙز ثُٔض٢ِذجس  ثُنج

 ضؼ٤ِٔجسثُ أٗظٔز أٝ ٌٍٓٞد ثُنجٙز (OSHA) ٤ًّٔز إصقجهثس ٖٓ ثُٞظ٤ل٤ز ٝثُٚقز ثُْالٓز هثًرإل ٣ٌٕٞ هو

 ٤ٌّٕٞ ثُٔق٤ِّز ثًُٞجُز أٝ ثٌٌُٜدجء ك٢٘  إّض٤ٌٖ ًؽجء ُُّٔٞوث ُضٖـ٤َ ثُٔوٚٞه ثإلّضؼٔجٍ إ٠ُ صوّوّ ثُض٢ ثُٔق٤ِّز

 .ديُي هج٤ٗٞٗز صؼ٤ِٔجس أٝ هٞجة٢  صل٣ٜٞ ػ٘وٛٔج

 ثُٔق٤ِّز ثُؼجٓز ثٌٌُٜدجء دًٌٖجس ثُضّْؾَ ٓ٘ي ٢٣ِخ ُّٓٞوثس ثُٔ٘ج١ن ألّضؼٔجٍ دؼٜ ك٢

 ٝصِضَّ دٜج صالفظٜج إٔ ٣ؾخ  إٝجك٤ز صؼ٤ِٔجس   ٛ٘جى ٣ٌٕٞ هو أٝ ٛيٙ ثُٔ٘ج١ن ثُٔٞٝغ ٛيث ك٢ إّضؼَٔ ثُُّٔٞو إىث

 ثُٔضٌهه ثُض٤جً ص٢ذ٤ن( 3

 ُٜج ثٌٌُٜدجة٤ز ثُووًر ص٤َٙٞ أٝ ثُُٔٞو ػ٠ِ ُِؼَٔ  ثُؼّور ص٤َٙٞ هذَ

ًّو  .ثٌٌُٜدجة٤ز ثُٚوٓز دئٌٓج٤ٗز ٣ضْذذج إٔ ٣ٌٖٔ ثٌٌُٜدجة٤ز ثألّالى أٝ ثُؼج١ِز ثُؼور ألٕ. ؽ٤وًث صؼَٔ دؤّٜٗج صؤ
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 كض٢٘لب كؾؤر ثُضّٞهق إ٠ُ صؤه١ أٝ إػض٤جه١ ؿ٤ٌ دٌَٖ د٤٢تز ثُووًٙ ّضٌٕٞ ثُُٔٞو ػ٠ِ ثُِٔٞٙٚ دجُؼّور ثُؼَٔ ػ٘و

 ثُقَٔ هوًر إٔ أٝ ثُِٔٞٙٚ  ثُؼّور ٢ٛ َٛ ثٌُِٖٔز ّذخ ٝفوه كًٞث ثُِٔٞٙٚ ثُؼّور أكَٚ ثُُٔٞو ٖٓ ثُووًٙ

 .ُُِٔٞو ثألػ٠ِ ٝ ث٢ُِٔٞح ثُقو صؾجٍٝس ُُِّٔٞو ثُٔوّوًر

ًّو ّٕ صؤ  ٝال  ثُُّٔٞو هوًر أدوث صضؾجٍٝ ال ثُض٤َٙٞ ػّور أٝ ثُُٔٞو ػ٠ِ ُِؼَٔ ثُْٔضؼِٔٚ  ُألهثر ثٌٌُٜدجة٢ ثُضوو٣ٌ دؤ

 إٔ ٣ٌٖٔ ثُي١ ثألػ٠ِ ٝثُقو ُِووًٙ ثُٔوّوً د٤ٖ صْض١ٞ إٔ ٣ٌٖٔ ثُض٢ ثُُّٔٞو ُووًر ثُوٟٚٞ ثُووًٙ صوو٣ٌ صضؾجٍٝ

 هه٤وز 31 ٖٓ ألًغٌ  ٣ْضؼَٔ

- ثُٔالفظز

 ُِلَٚ ثُٔقوهٙ ث٤َُ٘ٓز ثُِٜٔز ٣ضؾجٍٝ ػ٘وٓج ثٌٌُٜدجة٤ز ثُوثةٌر هج١غ ّض٢لب ثٌُذ٤ٌر ثُضق٤َٔ ٣ٍجهر

٢ّٖء دؼٜ ثُُّٔٞو صق٤َٔ ٣ٍجهر أٝ ثُوٟٚٞ ثٌٌُٜدجة٤ز ُؼ٤ِٔزث   ٣ٍجهر ٌُٖ ثٌٌُٜدجة٢ ثُوثةٌر هج١غ ٢٣لب ال هو ثُ

ٌّٚ ٛيٙ ثُضق٤َٔ  ثُُّٔٞو موٓز ٝػٌٔ ف٤جر ٖٓ ّضو

 .هه٤وز 31  صض٢ِّخ  ثُوٟٚٞ ُِووًٙ ثُؼ٢ِٔ ثُقّو

 ثُٔوّوًر ثُووًٙ صضؾجٍٝ ال ثُْٔضٌٔر ثُؼ٤ِٔز

َّ( VA)   ثُلؼجُز ؿ٤ٌ ث٢ُِٔٞدز ث٤ٌُِّز ثٌٌُٜدجة٤ز ثُووًٙ أ٣ًٞج ٝ  إٔ ٣ؾخ دجُُٔٞو صَٞٙ ثُض٢ ثُٔؼوثس أٝ ثُؼوه ً

 صوو٣ٌ دئهًػ ثٌٌُٜدجة٤ز ثُٔؼوٙ أٝ ثألهثر ٝٓٚ٘ؼ٢ ٓ٘ضؾ٢ ٣ٝوّٞ ثٌٌُٜدجة٤ز هوًصٜج ف٤ظ ٖٓ  ثإلػضذجً د٘ظٌ صؤمي

 ثُضَِْْ ًهْ أٝ ُِٚ٘ق ثُ٘ٔٞىؽ٢ ثُؼوه هٌح ػجهر هجةٔز ك٢ ثُٔؼِٞٓجس

 ثُٔضٌهه ثُض٤جً ُضلؼ٤َ( 4

ٌّى صٖـ٤َ دوأ( 1  (21 ثُٚلقز ك٢ ًٔج) ثُٔق

 ثُٔضٌهه ُِض٤جً ثٌٌُٜدجة٤ز ثُوثةٌر هج١غ لضـ٣ُ( 2

 

  ثُض٢ ثُؼوه ًد٠ ٣ضْ( 3
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 دق٤ظ ثألٍٝ ثُٔٞٝغ ك٢ ثألػ٠ِ ثُذوء ػ٘و ثُٔوّوً ثٌُٔٔ٘٘ز ثُووًٙ أًغٌ صض٢ِّخ

 ُِض٤جً ثٌٌُٜدجة٤ز ثُوثةٌر هج١غ  ٤ّؾؼَ ثَُثةو ثُقَٔ.  ُِض٤َٙٞ ٝثفو ُٔٞٝغ  ثُٔقّوه  ثُقج٢ُ ثُض٤جً فّو ٣ضؾجٍٝ ال

  ثُوج١غ ص٤َٙٞ أػو ىُي ٝدؼو ههجةن دٞؼز  ٝإٗضظٌ ثُُٔٞو هثةٌر ػ٠ِ ثٌٌُٜدجة٢ ثُقَٔ ملٜ ُيث ٢٘٣لب ثُٔضٌهه

 أمٌٟ ٌٓر ثٌٌُٜدجة٤ز ُِوثةٌر

 DC ثُْٔضٌٔ ثُض٤جً صلؼ٤َ( 5

   ثُْٔضٌٔ ُِض٤جً ث٢ٌُك٤ز ثُض٤ٙٞالس

 .كُٞش 12 ث٤ُ٥ز ثُذ٢ج٣ًجس ٗٞع  ُٖقٖ كو٠ صْضؼَٔ  ثُض٤ٙٞالس ٛيٙ

ّٕٞ ث٢ٌُك٤ز ثُِٞٙز  ( . -)ثُْجُخ ُِو٢خ ثألّٞه دجُِٕٞ ث٢ٌُك٤ز ثُِٞٙز ٝ )+( ثُٔٞؽخ ُِو٢خ ثألفٌٔ دجُِ

 دجُِٕٞ ُِذ٢ج٣ًز ثُٔٞؽخ ثُو٢خ)  ثُٚق٤قٚ دجأله٢جح ثأل١ٌثف دض٤َٙٞ  ثُُّٔٞو إ٠ُ صَٞٙ إٔ ٣ؾخ ثُذ٢ج٣ًز

 ثُِٕٞ ى١ ثُِْي ػذٌ ثُْجُخ ثُُّٔٞو ث٢ٌُف إ٠ُ  ُِذ٢ج٣ًز ثُْجُخ ثُو٢خ ٝ   ثُٔٞؽخ ثُُٔٞو ١ٌف إ٠ُ ثألفٌٔ

 (ثألّٞه

 

-  DC ثُْٔضٌٔ ثُض٤جً هثةٌر فٔج٣ز

ثُْٔضٌٔ  ثُض٤جً هثةٌر ٖٓ صٖقٖ ثُض٢ ثُذ٢ج٣ًز -( أٓذ٤ٌ A 11 دٔؼوٍ ٣ٌٕٞ ثُض٤جً)ثُْٔضٌٔ ثُض٤جً هثةٌر فٔج٣ز

 ٌِٖٓز   ٛ٘جى صٌٕٞ ػ٘وٓج آ٤ُج  ثُْٔضٌٔ ُِض٤جً ثأل١لجء ٣ضْ ثُضق٤َٔ ك٤ٜج ٣َهثه ثُْٔضٌٔ ثُض٤جً هثةٌر ٝػ٘وٓج

 ُأله٢جح دجُْ٘ذز دجُيثس ٙق٤ـ ؿ٤ٌ دض٤َٙٞ  ٝثُُّٔٞو ثُذ٢ج٣ًز د٤ٖ ًجُض٤َٙٞ ٙـ٤ٌٙ

 ك٢٘٤ل٢ء ثُْٔضٌٔ ثُض٤جً هثةٌر ُقٔج٣ز   ٤ّنٌػ ُِٞـ٠ ثُوجدَ ثُٔلضجؿ فٔج٣ز هثةٌر  هثمَ ثُْٔضٌٔ ثُض٤جً ٓؤٌٕ

 ثُوثةٌر ٖٓ ثُ٘جصؼ ثُْٔضٌٔ ثُض٤جً ٝأمضذٌ أمٌٟ ٌٓر ُِٞـ٠ ثُوجدَ ثُٔلضجؿ ٝإٝـ٠ ههجةن دٞغ إٗضظٌ. ثُٔلضجؿ

 ثُٖقٖ ألؿٌثٛ ثُذ٢ج٣ًز أّالى ص٤ٙٞالس

ًّذز  د٢ج٣ًز إ٠ُ ثٌُجدالس ػذٌ ثُٖقٖ ص٤َٙٞ هذَ - 1  .ث٤ُْجًٙ ُذ٢ج٣ًز ثأل٢ًٝ ثُِْي  كَٚ ٣ضْ ث٤ُْجًٙ ك٢ ثٌُٔ
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 ٣ؾخ ُيث  ثُْؾجةٌ ٗجً ٖٓ أٝ ًثسثثٌُٖ ُٜٔج ثُض٣َٝو ٓٚوً ٖٓ صِضو٠ هو ٓضلّؾٌر ؿجٍثس ثُذ٢ج٣ًز صؼ٢٢ -صقي٣ٌ

 ثُذ٢ج٣ًجس صْضؼَٔ أٝ صٖقٖ ػ٘وٓج ًجك٤ز ص٣ٜٞز ػ٠ِ صقجكظ إٔ

 )+(  ثُٔٞؽخ ثُذ٢ج٣ًز ١ٌف إ٠ُ ُِذ٢ج٣ًز)+(  ثُٔٞؽخ ثُو٢خ ِّي ٣َٞٙ( 2

 ثُُّٔٞو إ٠ُ ثُذ٢ج٣ًز ِّي ٖٓ)+(  ثُٔٞؽذٚ ثألمٌٟ ثُٜ٘ج٣ز ٣َٞٙ( 3

 ( -) ثُْجُخ ثُذ٢ج٣ًز ث٢ٌُف إ٠ُ ُِذ٢ج٣ًز( -) ثُْجُخ ثُو٢خ ِّي ٣َٞٙ( 4

 ثُُّٔٞو إ٠ُ ثُذ٢ج٣ًز ِّي ٖٓ( -) ثُْجُخ ُِو٢خ ثألمٌٟ ثُٜ٘ج٣ز ٣َٞٙ( 5

 ثُُٔٞو صٖـ٤َ ٣ذوأ( 6

 ألٕ ٣وًٝ ٝثُُّٔٞو  ثُِٔٞٙٚ ثٌُجدالس ػذٌ ثُُٔٞو ٖٓ صٖقٖ ثُذ٢ج٣ًز د٤٘ٔج ث٤ُْجًٙ صو٣ٌٝ ك٢ صذوأ ال- ثُٔالفظز

 ٣ضِلجٕ إٔ ٣ٌٖٔ ثُُّٔٞو أٝ ث٤ُْجًٙ

 ص٣ٍٞغ ك٢ ٌِٖٓز ٛ٘جى ًجٕ إىث أٝ ثُذ٢ج٣ًز دٞث٢ّز ثُض٤جً ّقخ إ٠ُ ٣ؤه١ ثُْٔضٌٔ ثُض٤جً ُوثةٌر ثَُثةو ثُضق٤َٔ

 ٌإٗضظ ٛيث فوط  إىث( مجًؽًج  ُِٞـ٠ ثُوجدَ ثُٔلضجؿ ك٤ْقخ)ثُْٔضٌٔ ُِض٤جً ثُقٔج٣ز هثةٌر ّضؼَٔ ػ٘وٛج  ثألّالى

 ثُٖقٖ صٞثَٙ ثُضق٤َٔ ٣ٍجهر ٖٓ ثُقٔج٣ز هثةٌر ًجٗش إىث ثُؼ٤ِٔز إلّضت٘جف ثُٞجؿ٠ ثُٔلضجؿ هكغ هذَ ه٤ِِز ههجةن

 .ثُٔؼضٔو ُِضجؽٌ ُألًؽجع هجدَ ؿ٤ٌ ٣ٝٚذـ ثُُٔٞو ك٤ْ٘لؾٌ ثُٖقٖ ٣ٞهق ُْٝ

  ثُذ٢ج٣ًز ص٤ٙٞالس كَٚ

ٌّى ٣ٞهق( 1  ثُٔق

 (  -) ثُْجُخ ثُُّٔٞو ثُض٤َٙٞ ١ٌف ٖٓ د٢ج٣ًز ِّي( -)ثُْجُخ ثُو٢خ ٣لَٚ( 2

 (  -) ثُْجُخ ثُذ٢ج٣ًز ثُض٤َٙٞ ١ٌف ٖٓ د٢ج٣ًز ِّي( -) ثُْجُخ ُِو٢خ ثألمٌٟ ثُٜ٘ج٣ز ٣لَٚ( 3

 )+(  ثُٔٞؽخ ثُُّٔٞو ثُض٤َٙٞ ١ٌف  ٖٓ د٢ج٣ًز ِّي)+(  ثُٔٞؽخ ثُو٢خ ٣لَٚ( 4

 )+(  ثُٔٞؽخ د٢ج٣ًز ٖٓ ثُض٤َٙٞ ١ٌف ِّي)+(  ثُٔٞؽخ ُِو٢خ ثألمٌٟ ثُٜ٘ج٣ز ٣لَٚ( 5

 (  -) ثُْجُخ ثُذ٢ج٣ًز ثُض٤َٙٞ ١ٌف إ٠ُ ثأل٢ًٝ إ٠ُ ث٥ُز أٝ ثُؼٌدز ِّي ٣َٞٙ( 6

 دجُذ٢ج٣ًز  ثأل٢ًٝ ث٥ُز أٝ ثُؼٌدز  ِّي ًد٠ ٣ؼ٤و( 7

 . ثألًصلجع ثُؼج٤ُز ثألٓجًٖ ك٢ ثُضٖـ٤َ( 6

 ؿ٢٘ ٤ٌّٕٞ ػج٤ُز دوًؽز ثألًْؾ٤ٖ ك٤ٚ ٣ٌٕٞ ثُي١ ُِؾٞ ثُو٤ج٢ّ ثُٔؼوٍ ى١ ثألًصلجع ك٢ ٌٌُِٔدٖ ثُٞهٞه م٠٤ِ 

 .ػج٤ُز دوًؽز

 ٣َ٤ّو ثُٞهٞه ٝإّضٜالى ٤ّوَ ثُؼج٢ُ،ثألهثء ثإلًصلجع ك٢
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ّْٖ إٔ ٣ٌٖٔ ثُؼج٢ُ ثإلًصلجع أهثء  ع٤٘ز ٝصّ٘ظْ ثٌٌُٔدٖ ك٢ ثٌُة٤ْ٤ز ثُوثةٌر ُْٔٔجً مجٗ صؼو٣َ أٝ دض٤ًٌخ ٣ُق

ـَّ إىث. ثُضؾ٣ٌذ٢ ثُذٌؿ٢ ٌّى ٕ  ثُذقٌ ْٓضٟٞ كٞم( ٓضٌ 1511) هوّ 5111 ٖٓ أػ٠ِ ثإلًصلجػجس ك٢ هثةٔج ثُٔق

 ٌٌُِٔدٖ ثُضؼو٣َ دٜيث ٣وّٞ إٔ ثُٔؼضٔو ُِذجةغ ٣ٌٖٔ

ٌّى كئٕ ثُـ٢٘ ثُٜٞثء ك٤ٚ ٣ٌٔ ثُي١ ثُٔ٘جّخ ثٌٌُٔدٖ ٓغ فض٠ %  3.5 دْ٘ذز صو٣ٌذج ّض٘و٘ دجُقٚجٕ هوًصٚ ثُٔق

َّ  إىث ٛيث ٖٓ أػظْ ٤ٌّٕٞ دجُقٚجٕ ثُُٔٞو هوًر ػ٠ِ ثإلًصلجع ٝصؤع٤ٌ ثإلًصلجع ك٢ ٣ٍجهر( ٓضٌ 311) هوّ 1111 ٌُ

 .ٌٌُِٔدٖ ٌٖٓٔ صؼو٣َ ال

ٌّى ٕـَ إىث - ٓالفظز ٍَّ ثُؾٞ صؤع٤ٌ كئٕ ثُؼج٢ُ ثألًصلجع ك٢  ثُٔق  ث١ٌ٢ُ ثُؾ١ٞ ثُٜٞثء ٝ ثُٞهٞه م٠٤ِ إ٠ُ ٤ّ٘

ٌّى ٣ٝضِق ثُالٍّ ٖٓ أًغٌ ثُقٌثًر ٣َُجهر ٣ؤه١ ٝ ثُٔقٌى أهثء ٖٓ ٤ّنّلٜ  ثُي١  .دجُضؤ٤ًو ثُٔق

 ثُضٖـ٤َ هذَ أمضذجً ٝ ٌٓثهذز( 5

ٌّى ٣ٍش( 1  ثُٔق

ٌّى ٣ٍش- ٓالفظز ٌّى أهثء ػ٠ِ ٣ؤّعٌ ًة٢ْ٤ ػجَٓ ثُٔق ٌّى ٣ٍٝش. ثُٔقٌى موٓز ٝػٌٔ ٝف٤جر ثُٔق  ثُـ٤ٌ ثُٔق

 .ثُٔقٌى إصالف ك٢ ٤ّٖضًٌجٕ ثُضجُق ٝث٣َُش ّٗظ٤ق

َّ هذَ ث٣َُش ْٓضٟٞ أمضذٌ ٝ صلق٘  ْٓض١ٞ ٢ّـ ػ٠ِ ٓٞٝٞع ثُٔقٌى ٣ٌٕٞ إٔ ػ٠ِ ُُِّٔٞو إّضؼٔجٍ ً

 

 

ٌّى ثُٔٔضجٍ ٣َُِش دجُْ٘ذز ٗظ٤ق ثُـ٤ٌ ث٣َُش ٣ٌجكب ث٣َُش ػج٢ُ ْٓضٟٞ أٝ ٌٓثس 4 ث٣َُش إّضؼٔجٍ  ٖٓ ٝ ُِٔق

 ث٤ُْجًر ٓ٘ضؾ٢ ٖٓ ث٢ُِٔٞدٚ  ثُٔٞثٙلجس فْخ ث٢ُِٔٞح ث٣َُش ك٤ٌٕٞ ثَُِٝؽز دض٤٘ٚق ٙزجثُن ثُٖٜجهثس
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 ْٗنز   SG  ثُٔوٓؼ ثُوٌٗ ُض٤٣َش ٤ُِْجًثس صْضنوّ ٓ٘ٚ ْٗنز/  SG/SF/CC/CD ثُنوٓز ُض٤٘ٚق ثأل٤ٌ٣ٌٓز

 SG/SF/CC/CD  ث٣َُٞس أٙ٘جف أٝ ٓوٓؼ هٌٗ إ٠ُ ٓ٘ٚ

 SAE 10 W-30 ك٢ٜ ثُٔن٠٢ ك٢ دٜج ث٠ُٙٞٔ ثُو٤ٔز أٓج ث٣َُش ػِذز ػ٠ِ ثُض٤٘ٚلجس ٛيٙ ٖٓجٛور ٣ٌٔ٘ي

٠ّٙ ّّ ثُقٌثًر هًؽز ػ٘و إلّضؼٔجٍ دٚ ٝٓٞ  ثٓج دجَُٝؽز ثُنجٗ ثُٔن٠٢ فْخ 25+ فض٠ 25-ٖٓ صٔضو ثُض٢ ثُؼج

 ك٢ إ٤ُٜج ثُٖٔجً ثُْٔجفجس ك٢ فٌثًر ُوًؽجس ٓض٠ّٞ ػ٘و إّضؼٔجُٜج ٖٓجٛو ٣ٌٔ٘ي َُِٝؽز ثألمٌٟ ثُٔن٢٢جس

 ث٢ُِٔٞح ثُٔوٟ ك٢ ثُٔن٠٢

 .٣ّ٘ظق ٝ ث٣َُش ٓو٤جُ ٣ْٝٔـ ث٣َُش ؿ٢جء ٣ٌكغ( 1

 ثُٔو٤جُ ك٢ ثُقِو٢ ثُؾَء صو٣ٌٝ ٓغ ثُٔو٤جُ ًهذز فض٠ ث٣َُش ٓو٤جُ دئهمجٍ ث٣َُش ْٓضٟٞ  ٣ٝنضذٌ ٣لق٘( 2

   ثألمٌ فض٠

 ثُٔو٤جُ ػ٠ِ ثُؼالٓز أػ٠ِ إ٠ُ ثُض٤ٙٞز فْخ  ث٣َُش ٣ٞجف ٓ٘نلٜ ثُْٔضٟٞ ًجٕ إىث( 3

 

 

 ثُٞهٞه ص٤ٙٞز( 2

  ثُٞهٞه ْٓضٟٞ ٓو٤جُ ٣ٝنضذٌ ٣لق٘( 1

 ثُٞهٞه ٓٚلجر أػ٠ِ كٞم ٣ِٔب ٝال  ٓ٘نلٜ ثُٞهٞه ْٓضٟٞ ًجٕ إىث ٕ ثُٞهٞهمَث ٣ِٔب( 2

- ثُضقي٣ٌ

 ثٌُٖٟٝ دؼٜ صقش ٝٓضلّؾٌ ؽوث ُإلٕضؼجٍ هجدَ ٓجهر ثُـج٤ٍُٖٝ

ّٝه ٌّى ثُض٣ٜٞز ؽ٤ور ٢٘ٓوز  ك٢ دجُٞهٞه صَ  ٓٚوً أ١ أٝ ثُ٘جً دؤٕؼجٍ صْٔـ ال ٝ  ثُضوّم٤ٖ ػٖ صّٞهق ٝ دجُٔق

ٌّى  ص٣َٝو ػ٘و ث٢ُ٘ٔوز ٛيٙ ك٢  ٌُِٖثًثس  .ثُضن٣َٖ ٌٓجٕ ك٢  ثُـج٤ٍُٖٝ مَٕ ػ٘و أٝ دجُٞهٞه   ثُٔق

َّثٕ صٔأل ال  ٖٓ صؤًو دجُٞهٞه ثُض٣َٝو دؼو( ثُنَثٕ ًهذز ك٢ ٝهٞه ٛ٘جى ٣ٌٕٞ إٔ ٣ؾخ ال)  ثٌُهذٚ فض٠ ثُٞهٞه م

 أٝ ثٌُْٔٞح ثُٞهٞه. دجُٞهٞه ثُضَٝه ػ٘و ثُٞهٞه ٣ٌْ٘خ ال دؤٕ فيًث ًٖ ٝ ٙق٤ـ دٌَٖ   دجُـ٢جء ثُنَثٕ ؿِن

 .ثُٔقٌى صٖـ٤َ دوء هذَ دضؾل٤لٚ هْ ث٢ُ٘ٔوز ٛيٙ ك٢ ٌْٓ٘خ ٝهٞه أ١ّ ٛ٘جى ًجٕ إىث. ٣ٖضؼالٕ هو ثُٞهٞه دنجً

 . ْٓضٌٔ دٌَٖ ثُذنجً صّ٘لِ أٝ دجُؾِو ثُٞهٞه إ٣ضٚجٍ صٌٌثً صؾّ٘خ

 ثأل١لجٍ ٓض٘جٍٝ ػٖ دؼ٤وث إفلظ ثُٞهٞه
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 أػ٠ِ أٝ 86 ٖٓ ثُّٔٞنز أًٝضجٕ دضوو٣ٌ ثُْٔضؼَٔ ثُـج٤ٍُٖٝ

ٌّٙجٗ ٖٓ ثُنج٢ُ دـج٤ٍُٖٝ ٢ٙٞٗ ٌّى  ألٕ ثُ  ٗظجّ ف٤جر ك٢ ٣ّٝٔوهثٕ  ٣َ٣وثٕ ٓٔج أهَ هوؿ ٣٘ضؾجٕ ٝثُٖٔؼز ثُٔق

 ثُٔقٌى

 ألٍثُز ؿ٤ٌٙ أٝ ثُٔجء ٓغ  ُِـج٤ٍُٖٝ ثُن٠ِ  صلجهٟ ٝ/ ث٣َُش أٝ ثُِٔٞط أٝ ثُلجّو ثُـج٤ٍُٖٝ صْضؼَٔ ال - أدوث

 .ثُٞهٞه مَثٕ ٖٓ ثُّٞل

 ثُضٖـ٤َ ػ٘و( ٙٞس ١ٌم  ٝٞٝجء(( )أ٣ٍَ(( ))أٝ(( ))ٌٕثًر أعٌ)) ٝٞء صْٔغ أٝ صٖجٛو  هو  ٥مٌ ف٤ٖ ٖٓ

 .ُِوِن ٣وػٞث ال ٛيٙ ثُغو٤ِز ثألفٔجٍ صقش

ٌّى عجدضز  ٌّػز  ػ٘و صقوط ٝ أ٣ٍَ ظًٜٞ أٝ ٌُٖثًر ههز ٛ٘جى إىثًجٕ  ٛيث  ثألفٔجٍ ٓضـ٤ٌٙ أٙ٘جف صقش ُِٔق

 . ثُٔؼضٔو ثُذجةغ صٌثؽغ إٔ ثألكَٞ ٖٓ ْٓضٌٔ دٌَٖ ٌُٖثًر أ٣ٍَ أٝ ههز ظٌٜ إىث أٓج ثُـج٤ٍُٖٝ ٖٓ ١ذ٤ؼ٢

 ثُٔالفظز

ٌّى صو٣ٌٝ ٌّى أٌٝثً ٣ِقوج إٔ ٣ٌٖٔ ثُوثةْ ثٌُٖثًر أ٣ٍَ أٝ ثُوهز ظٌٝف صقش ثُٔق  دجُٔق

ٌّى صو٣ٌٝ ٍّػٕٞ إّضؼٔجٍ ّٞء ثُوثةْ ثٌُٖثًر أ٣ٍَ أٝ دجُوهز ثُٔق  ثُض٢ ثألؽَثء ٣ـ٢٢ّ ال ٝٔجٕ فّوهٝ ٝثُٔٞ

ًٌّس  .ثإلّضؼٔجٍ ّٞء ٗض٤ؾز صٞ

 Oxygenated ٝهٞه
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ًّخ أٝ ثٌُقٍٞ ٓغ ٣ٔضَػ ثُـج٤ٍُٖٝ دؼٜ  دجّْ ٓوػٞ ؽٔجػ٢ دٌَٖ ثُـج٤ٍُٖٝ ٛيٙ ثألًٝضجٕ ٣َُجهر أع٤ٌ ٌٓ

oxygenated ثأل٢ٌ٣ٌٓ ثإلّضؼٔجٍ ٓ٘ج١ن دؼٜ إ٠ُ ٣ٌؽغ oxygenated ٢ٓجدوز ػ٠ِ ُِْٔجػور ٣ٌؽغ 

 ثُ٘ظ٤لز ثُؾ٣ٞز ثُٔٞثٙلجس

ًّوث ًٕٞ oxygenated ٝهٞه أّضؼِٔش ىث ً٘ش هو  أػ٠ِ أٝ 86 ح  أًٝضجٕ صوو٣ٌ ٖٓ ٓضؤ

Ethanol (َأع٢ِ٤ ًقٍٞ أٝ أع٤) 

. ثُضٖـ٤َ دوء أٝك٢ ثألهثء ك٢ ٖٓجًَ ٣ّْذخ هو دجُقؾْ ethanol%  11 ٖٓ أًغٌ ٣قض١ٞ ثُي١ ثُـج٤ٍُٖٝ

ّٞم ٝ ٛٞ ethanol ٣قض١ٞ ثُي١ ثُـج٤ٍُٖٝ  ((gasohol)) ثالّْ صقش ٣ْ

Methanol (َمٖخ ًقٍٞ أٝ ٤ٓغ٤) 

 ثُـج٤ٍُٖٝ. ثُٞهٞه ٗظجّ ُقٔج٣ز صآًَ ٝٓجٗؼٞ cosolvents ٣قض١ٞ إٔ ٣ؾخ methanol ٣قض١ٞ ثُي١ ثُـج٤ٍُٖٝ

ٌّ ٝهو أهثء ٖٓجًَ أٝ/  ثُضٖـ٤َ ُذوء ٖٓجًَ ٣ّْذخ هو دجُقؾْ methanol%  5 ٖٓ أًغٌ ٣قض١ٞ ثُي١ ٞ٣ 

 .ثُٞهٞه ٗظجّ ٖٓ ثُذالّض٤ٌ٤ز ٝثألؽَثء ثُٔؼو٢ٗ دج٢ُٔجٟ

MTBE  (٤ٓغ٤َ عجُظ butyl ٌأع٤) 

 .دجُقؾْ MTBE%  15 ػ٠ِ ٣قض١ٞ ثُـج٤ٍُٖٝ  إّضؼِٔش هو ً٘ش إىث

 ٛيٙ صض٢ِّخ( ً٘وث ك٢)  ثُٞال٣جس دؼٜ ك٢ ثُٞهٞه ٓقض٣ٞجس ُضؤ٤ًو oxygenated ثُٞهٞه  إّضؼٔجٍ ٓقجُٝز هذَ

 ُ٘ظجّ ًٌٝ  إ٠ُ صؤه١ ٌٓؿٞدٚ ؿ٤ٌ صٖـ٤َ أػٌثٛ ثُٔلضجؿ ػ٠ِ صالفظ إىث ثُّٔٞنز ػ٠ِ صٌَّ ٢ٌُ ثُٔؼِٞٓجس

ٌّٙجٗ ٖٓ مج٢ُ ؿج٤ٍُٖٝ ثُٞهٞه  ُ٘ج ٤ُْش oxygenated ثُٞهٞه إّضؼٔجٍ ٖٓ ٣٘ضؾجٕ أهثء ٖٓجًَ أٝ ثُ

 .دجُُٔٞو ثُنجٗ ثُٞٔجٕ صقش صـ٢٢ّ ُْٝ ْٓؤ٤ُٝز

- ثُٔالفظز

َّثٕ ٣ٔأل ػ٘وٓج ثُٞهٞه ٣ٌْ٘خ ال إٔ أفيً ٝثُذالّضي ث٢ُالء ٣ضِق إٔ ٣ٌٖٔ Oxygenated ٝهٞه . دجُٞهٞه ثُن

 .ُُِٔٞو ثُٞٔجٕ صقش ٣ـ٢٢ّ ُْ ثٌُْٔٞح ثُٞهٞه  دْذخ ٣قوط ثُي١ ثُضِق

ٌّى( ثُضٖـ٤َ إ٣وجف/  ثُضٖـ٤َ دوء. )6  ُِٔق

ٌّى صٖـ٤َ دوء  ثُٔق

ًّو( 1 ّٕ صؤ  ٝؽٞه دْذخ ُِضِق ٣ضؼٌٛ أٝ ٣ؼَٔ ال  هو ثُُّٔٞو إ١لجء، ثُٔٞٝغ ػ٠ِ ثُٔضٌهه ثُض٤جً هثةٌر هج١غ دؤ

 دوٕٝ ثُضٖـ٤َ أ١ ثُؼَٔ ك٢ ثُٔقٌى دوء هذَ ثألفٔجٍ َٗع ٣ؾخ أ١) ثُضٖـ٤َ هذَ ٓذجٌٕر دجُُٔٞو ٌٓصذ٠ فَٔ

 (.فَٔ

 .صٖـ٤َ ثُٔٞٝغ ػ٠ِ ثُٞهٞه ٙٔجّ ٣وًٝ( 2

 .ثُـِن أصؾجٙ ه٢ ثُيًثع ٣وًٝ أٝ ؿِن ثُٞٝغ ػ٠ِ أ٣ٝٞٝغ ثُنجٗن ىًثع ٣وًٝ( 3
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ٌّى صٖـ٤َ ك٢ ثُذوء( 4  .ثُٔق

 :ثإلًصوثه ِّي ّقخ دذجها

ٌّى ٓلضجؿ أهً  .ثُضٖـ٤َ ٓٞٝغ ػ٠ِ  ثُٔق

ّْ  ثُِْي ٖٓ ٓوجٝٓز ّضظٌٜ ثُِْي ى١ ثُذجها هذٞز إّقخ  .دٌْػز ثّقخ  ع

- ثُٔالفظز

 ًَ ػ٘و ٓؼ٤٘ٚ ٤ٍ٘ٓز كضٌر أصٌى ٓضضج٢ُ دٌَٖ ثُٔقٌى هًٝثٕ أصؾجٙ ّٝو ُإلًصلجع ُؼٞهر ثُذجها ُوذٞز صْٔـ ال

 . ثُضٖـ٤َ ذجهاد ٣ِقن هو ثُي١ ثًٌُٞ أٝ صِق ُٔ٘غ د٢ِق ثُِْي هذٞز أػو ٣ؼَٔ ُْ أّ ثُٔقٌى ػَٔ ّٞثًء ّقذٚ

 (ثُذ٢ج٣ًز ٣ْضؼَٔ ثُي١ ثُٔقٌى فجُز ك٢: ) ثٌٌُٜدجة٢ دجُذجها

ٌّى ٓلضجؿ أهً ٌّى ٣ذوأ فض٠ أٝ عٞث٢ٗ 5ُـ أهًٙ ٝ ثُضٖـ٤َ دوء ثُٔٞٝغ ػ٠ِ ثُٔق  .ثُوًٝثٕ ك٢ ثُٔق

- ثُٔالفظز

ٌّى أملو٠ إىث ثُٔقٌى ٣ضِق إٔ ٣ٌٖٔ عٞث٢ٗ 5 ُٔور ثُضٖـ٤َ دوء ك٢ ثُٔقٌى صٖـ٤َ  دجُٔلضجؿ ثُضٖـ٤َ دوء ك٢ ثُٔق

 .عج٤ٗز ٌٓر صٖـ٤َ ك٢ ثُذوء هذَ عٞث٢ٗ 11 أٗضظٌ

 ٣ؼجه إٔ ٣ؾخ ثُذ٢ج٣ًز ثٕ ػ٠ِ ه٤َُ ٛيث ٤ٍ٘ٓز كضٌر دؼو  ٛذ٢ش هو  ثُضٖـ٤َ ك٢ ثُذوء ػ٘و ثُٔقٌى ٌّػز ًجٗش إىث

 .ٕقٜ٘ج

ٌّى ٣ذوأ ػ٘وٓج ٌّى ُٔلضجؿ ٣ُْٔـ ثُٔق  .ثُضٖـ٤َ ٓٞٝغ إ٠ُ دجُؼٞهر ثُٔق

ٌّى ٣ّْنٖ فض٠ ثُٔلضٞؿ ثُٔٞٝغ إ٠ُ ثُنجٗن ه٤ٞخ ٣وكغ أٝ ثُنجٗن ىًثع ٣ُوًٝ( 5  . ثُٔق

ٌّى إ٣وجف  ثُٔق

 :١ٞثًا فجُز ك٢

ٌّى إل٣وجف ٌّى ٓلضجؿ ث٢ُٞثًا،ٝغ فجُز ك٢ ثُٔق  إ١لجء ثُٞٝغ ػ٠ِ ثُٔق

 :ثألػض٤جه١ أٝ ث٢ُذ٤ؼ٢ ثإلّضؼٔجٍ 

 .ثٌُجدالس ػذٌ ثُذ٢ج٣ًز ٕقٖ  ٣لَٚ ٝ  إ١لجء ثُٔٞٝغ  إ٠ُ ثُٔضٌهه ثُض٤جً هثةٌر هج١غ ٣ُوًٝ( 1

ٌّى ٓلضجؿ ٣ُوًٝ( 2  إ١لجء ثُٔٞٝغ إ٠ُ ثُٔق

 أ١لجء ثُٔٞٝغ  إ٠ُ ثُٞهٞه ٙٔجّ ٣ُوًٝ( 3

 ث٤ُٚجٗز. 7
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 ٝٛٞ. ثُُٔٞو ػ٠ِ ُِٔقجكظز فٌٙ ػ٤ِٔز ٢ٛٝ - صوغ هو ٌُِٖٔز ٝفَ ٝآٓ٘ز ٝإهضٚجه٣ز ٣ًٌٝٝز ثُؾ٤ور ث٤ُٚجٗز

 .أ٣ٞج ثُٜٞثء صِٞط صنل٤ٜ ػ٠ِ ٤ّْجػو

- ثُضقي٣ٌ

ٍّٝ ؿجٍ ػ٠ِ ثُؼجهّ ؿجٍ ٣قض١ٞ ّّ ثٌٌُدٕٞ أ٤ًْو أ ٌّى أٝهق ثُْج ٌّى ًجٕ إىث ٤ٙجٗز أ١ّ إهثء هذَ ثُٔق  إٔ ٣ؾخ ثُٔق

ًّو إٔ ٣ؾخ ٣وثً ٣ّٞز ىثس ث٢ُ٘ٔوز إٔ ٖٓ صضؤ  .ؽ٤وٙ صٜ

 ؽ٤ور صٖـ٤َ دقجُز ثُُّٔٞو إلدوجء ١ًٌٝٝ ثُو١ًٝ ٝثُضؼو٣َ ث٤ُٚجٗز

 صقش ث٤ُٚجٗز ؽوٍٝ ك٢ ٛٞ ٓذ٤ٖ ًٔج ثُلضٌثس ك٢ ٝثُضلض٤ٔ ثُنوٓز أّه١

 ٤ٙجٗز ؽوٍٝ(1

 

 

 

- ٓ٘ضظٔز موٓز كضٌر
َّ ك٢ أّهٟ  أٝ ٌٕٜ إ٠ُ إٔجً ً

  ّجػز ُلضٌر صٖـ٤َ
 أٝاًل

َّ ً 
 إّضؼٔجٍ

 ثٌُٖٜ ثألٍٝ
 أٝ     

 ّجػٚ 21
     (3) 

 ًَ3 ًٜٕٞ 
 أٝ     

 ّجػٚ 51
     (3) 

 ًَ6 ًٜٕٞ 
 أٝ
 ّجػٚ 111

   (3) 

 ًَ ّ٘ز
 أٝ
 ّجػٚ 311

(3) 
 ثُٔجهر

ٌّى ٣ٍش      O ثألمضذجً ْٓضٟٞ ثُٔق

  O  O  ثُضـ٤٤ٌ

     O أمضذجً ٓٚل٢ ثُٜٞثء

      ثُض٘ظ٤ق
  O (1) O   ثُض٘ظ٤ق ثٌُثّخ ًؤُ

  O    ص٘ظ٤ق -أمضذجً  ثُووؿ ٕٔؼز

  O    ص٘ظ٤ق ٌٕثًر ّٓٞهق

 O(2)     صؼو٣َ -أمضذجً  ثُٚٔجّ ص٘ظ٤ق
َّثٕ  O(2)     ص٘ظ٤ق ٝثُٔٚلجر ثُٞهٞه م

 (ٖٓ ث١ًٌُٝٞ  ثٕ صْضذوٍ) ّ٘ز  2ًَ  أمضذجً ثُٞهٞه م٠ّ

 

 .ثُٔضٌدز ثُٔ٘ج١ن ك٢  ٣ْضؼَٔ ثُُٔٞو ػ٘وٓج أًغٌ دئّضٌٔثً موٓز(1)

  ٜٝٓجًر ثُٚق٤قز ثألهٝثس ػ٘وٙ ثُٔجُي ٣ٌٖ ٓج ُْ ثُٔؼضٔو ثُُّٔٞو صجؽٌ هذَ ٖٓ صِّٚـ إٔ ٣ؾخ ثُٔٞثه ٛيٙ(2)

   .٤ٌٓج٤ٌ٤ٗج

(3 )َّ  .ههٚ دٌَ ثُٚق٤قز ث٤ُٚجٗز كضٌثس ُضو٣ٌٌ  ثُضٖـ٤ِ٤ز ثألّضؼٔجٍ ّجػجس ّؾ

 .أٓغِٚ ػ٠ِ ىُي 4ثُؾوٍٝ ثُضج٢ُ ٣ٞٝـ ٣ٌ١وز ثُقْجح ٓغ (4)
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 ث٤ُّٞ ثٌُهْ
 

 صج٣ًل
 ث٤ُّٞ

     

 ثٌُٖٜ
 

 ثُْ٘ز
 

 ػوه ّجػجس ثُضٖـ٤َ
 ثُْجػجس

 ثُٔؾٔٞع
 إ٠ُ ٖٓ

 ٤ُاًل ٜٗجًًث ٤ُاًل ٜٗجًًث
 14:15 14:15  12:31  18:15 ّ 2111 1 1 ثُؾٔؼٚ 1

 13:15 19:11 19:41   12:41 ّ 2111 1 1 ثُؾٔؼٚ 2

 17:11 13:45  15:15 11:31  ّ 2111 1 2 ثُْذش 3

 21:11 14:11 11:31  17:31  ّ 2111 1 2 ثُْذش 4

5           

6           

7           

8           

9           

11           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

21           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

 

- ثُضقي٣ٌ
 إ٠ُ صؤه١ أػ٢جٍ صّْذخ إٔ ٣ٌٖٔ  ٖٓجًَ ك٢ صْذخ ثُٚق٤قٚ ثُـ٤ٌ ث٤ُٚجٗز أٝ ك٤ٜج ثُلَٖ أٝ ثُنج١تٚ  ث٤ُٚجٗز

 .ثُٔٞس أٝ ثُن٤٢ٌر  ثإلٙجدٚ

 . ثُٔج٤ٌُٖ ه٤َُ ؽوثٍٝ ك٢ ٝثُضلض٤ٔ  ث٤ُٚجٗز ص٤ٙٞجس هثةًٔج أهٌأ

ـ٤َّ ص٣ٌو ً٘ش إىث. ثألػض٤جه٣ٚ ثُضٖـ٤َ فجُز  ث٤ُٚجٗز ؽوٍٝ ُي ٤ٜ٣ب  ثُْٔضٟٞ ٓغَ ثُقجّهر ثٌُٖٟٝ صقش ثُُّٔٞو صٖ

 ثألّضؼٔجٍ أٝ فٌثًر هًؽز  صقش ثُضٖـ٤َ - ػج٢ُ ْٓضٟٞ أٝ فَٔ - ثُذقٌ ٢ّـ ُْٔضٟٞ دجُْ٘ذٚ ثُغجدش ثُؼج٢ُ

 ثُض٢ ُِض٢ذ٤ن ثُوجدِز ُِض٤ٙٞجس ثُض٤ِٚـ مذ٤ٌ أٝ ثُذجةغ صْض٤ٌٖ  إٔ ٣لَٞ ؽوث ثُٔضٌدز أٝ ث١ٌُذز ثٌُٖٟٝ ك٢

 .ثُٖن٢ٚ ألّضؼٔجُي صقضجؽٜج
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 ثُؼّور ٙ٘وٝم( 2

 ثُؼّور ٙ٘وٝم  ٣ذو٢ ثُضج٤ُز ثُٚلقز ػ٠ِ ثُٔوًؽٚ ث٤ُٚجٗز إؽٌثءثس إلهثء ّضْجػوى دجُُّٔٞو ثُٔؾَٜر ثألهٝثس

 .ثُُّٔٞو ٓغ هثةٔج

 

ٌّىثُ ٣ٍش صـ٤٤ٌ( 3  ٔق

٣ٌّق ٌّى ٣ٌٕٞ ػ٘وٓج ث٣َُش صٚ  ٣ٌّٝغ ًجَٓ  ثُض٣ٌٚق ٣ٌٕٞ دق٤ظ ثُضٖـ٤َ ػوّ كضٌر ك٢ ثُٔق

  ثُنَثٕ ُض٘ظ٤ق ث٣َُش ٖٓ دو٤َِ ثُنَثٕ ٣ٔجُب ٝ ث٣َُش ٌٙف ٤ُضْ ث٣َُش مَثٕ أّلَ ك٢ ثُض٢ ثُْوثهر أًكغ( 1

ًّخ( 2  .ثُْوثهٙ صٌٌْ٘ ال ٢ٌُ ٝآٖٓ فيً  دٌَٖ ثُْوثهر ّٕو ٓغ. عج٤ٗز ثألّلَ ك٢ ثُض٢ ثُنَثٕ ّوثهر ُصٌ

٠ّٙ ثُؾو٣ور دج٣َُش  ٣ُؼذب( 3  .ث٣َُش ْٓضٟٞ ٣ٝنضذٌ( 21 ثُٚلقز ك٢ ًٔج) دٚ ثُٔٞ
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- ثُضقيً

ٌّى ٣ٍش ُّٞز ُِلضٌثس دجُؾِو   ٝصٌٌثًًث ٌٓثًًث أصَٚ أٝ ُِٔ إىث ثُؾِو ١ٌّجٕ ٣ّْذخ هو ثُْٔضؼَٔ ثُٔق  دجٌُؿْ ٢ٓ

 ثألّضؼٔجٍ أّجُ ػ٠ِ ثُْٔضؼَٔ ث٣َُش ٖٓ ثُضنِ٘ ًجٕ إىث إال ٣ٞ١ِٚ صـ٤٤ٌ ُلضٌثس ثُٔقضَٔ ؿ٤ٌ ٖٓ ٛيث إٔ ٖٓ

 .ثُْٔضؼَٔ ث٣َُش ٖٓ ثُضنِ٘ دؼو ٣ٌٖٔ ٓج دؤٌّع ٝثُٔجء دجُٚجدٕٞ ٤ًِّج ث٤ُو٣ٖ ؿَْ ثُْٔضقْٖ كٖٔ ث٢ٓٞ٤ُ

ٌّى ٣ٍش ٖٓ صنِّ٘ ًؽجًء  .ثُٔق٢٤ٚ دجُذ٤تز ٣ٌٞ ال ثُي١ دجألِّٞح   ثُْٔضؼَٔ ثُٔق

٣ٌٌّ ًٌَٓ أٝ ثُٔق٤ِّز ثُنوٓجس ٓق٢ز ك٢ ُٚ ثُٔنٚٚٚ ثُقج٣ٝز ك٢ صن٣َ٘ٚ ُي ٗوضٌؿ  صٌٓٚ ال. ثإلّضٚالؿ ٝ ثُضٌ

 .ثألًٛ ػ٠ِ صّٚذٚ أٝ ثُ٘لج٣جس ك٢

 .ثُٜٞثء ٓٚل٢ ص٘ظ٤ق موٓز( 4

ّْل  ٓٚل٢ إصْجك ٗض٤ؾز  ثٌٌُٔدٖ ػ٢َ  ُٔ٘غ ثٌٌُٔدٖ إ٠ُ   ثُوثمَ ثُٜٞثء   دض٘و٤ز ٣وّٞ ثُي١ ثُٜٞثء ٓٚل٢ ٣ض

 .ؽوث ثُٔضٌدز ثُٔ٘ج١ن ك٢ ثُُّٔٞو صٖـَ ٓضًٌٌ ػ٘وٓج دٌَٖ ٝ  ًغ٤ًٌث ثإلٙالؿ إ٠ُ ٢ٌّضٞ. دئٗضظجّ ثُٜٞثء

- ثُضقي٣ٌ
  ٣ّْذخ إٔ ٣ٌٖٔ ٌُٖ ؽ٤و دٌَٖ ثٌُٕٔـ ػٌ٘ٚ ص٘ظ٤ق إػ٢جء ػ٠ِ هجهً ُإلٕضؼجٍ هجدَ ٓٞثه أٝ ثُـج٤ٍُٖٝ إّضؼٔجٍ

 .ثُ٘جً أٝ ثإلٗلؾجً إّضؼٔجُٚ

 .ُإلٕضؼجٍ أٝ ٣ؼٌٝي ُِن٢ٌ  هجدَ ٣ٌٕٞ إٔ هٕٝ ٖٓ ثُض٘ظ٤ق ػ٠ِ ثُوجهً ٛٞ كو٠ ثُٚجدٕٞ ٝ ثُٔجء 

- ثُٔالفظز
ٌّى إ٠ُ ثُٜٞثء ٤ّومَ  ثُٜٞثء ٓٚل٢ دوٕٝ ثُُّٔٞو صو٣ٌ ال أدوًث  ٗظ٤لًج ٣ٌٕٞ إٔ هٕٝ ثُٔق

 
 ثٌُِذْجس ًكغ ك٢ صؤ٠ٗ ٝ ٌّػٚ ٝدوٕٝ ٝفيً دٌكن ثُٜٞثء ٓٚل٢ ؿ٢جء أًكغ دج٤ُو ثُضغذ٤ش ْٓٔجً كي دؼو( 1

 .  ثُضٚل٤ٚ أّل٘ؾز أًكغ عْ ثُذالّض٤ي ٖٓ ألٜٗج صٌٌْ٘ ال فض٠ ثُـ٢جء أػ٠ِ ك٢ ثُٞجؿ٢ز

ّْ ثُوثكب ٝثُٔجء ثُذ٤ض٢ ثُّٔ٘ظق ٓقٍِٞ ك٢ ثُضٚل٤ٚ أّل٘ؾز صـَْ( 2  هجدِٚ ؿ٤ٌ دٔجهر  ٣ـْالٕ أٝ ٤ًِّج ٢ٖ٣لجٕ ع

 .٤ًِّج ثُضؾل٤ق أٝ ُإلٕضؼجٍ
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ٌّى ٣ٍش ك٢ ثُضٚل٤ٚ أّل٘ؾز ص٘وغ( 3  ٖٓ دو٤َِ ثألّل٘ؾز صقضلظ دق٤ظ ٜٓ٘ج ثُلجةٜ ٣ْٝضنٌػ ثُ٘ظ٤ق ثُٔق

 دؼو ثُٔقٌى هّمٖ ثىث  ؽو٣و ٖٓ ص٘ظ٤لٜج ف٤ٖ إ٠ُ ثألّٝجك ٝ ثألصٌدٚ إُضوجٟ ػ٠ِ ثُووًٙ ُٜج َُٝؽضٚ ألٕ ث٣َُش

 .ثُالٍّ ٖٓ أًغٌ ثُضٚل٤ٚ أّل٘ؾز ك٢ ث٣َُش  ألٕ ٛيث- ثُضٖـ٤َ دوث٣ز أع٘جء ثُض٘ظ٤ق ػ٤ِٔز

ًّخ( 4  . ثُـ٢جء ص٤ًٌخ ك٢ ثُقيً ٓغ أمٌٟ ٌٓر ثُٜٞثء ٓٚل٢ ؿ٢جء عْ ثُضٚل٤ٚ أّل٘ؾز صٌ

 

 

 ثُٞهٞه ًثّخ ًؤُ ص٘ظ٤ق( 5

َّثٕ ك٢ ٣ٌٞٗجٕ هو ثُِيثٕ ثُٔجء أٝ ثُّٞل ثُٞهٞه ًثّخ ًؤُ ٣ٔ٘غ  ًجٕ إىث. ثٌٌُٔدٖ إ٠ُ ثُومٍٞ ٖٓ ثُٞهٞه م

ٌّى  ٣ّ٘ظق إٔ ٣ؾخ ثٌُثّخ ًؤُ كئٕ ٣ٞ١َ ُٞهش ٣وًٝ ُْ ثُٔق

 
 ثُقِو٢ ثٌُؤُ ْٓٔجً ًكغ ٣ضْ عْ إ١لجء، ٓٞٝغ إ٠ُ ثُٞهٞه ٙٔجّ ٣وًٝ( 1

 .دآٓجٕ ثُض٘ظ٤ق ٣ضْ فض٠ ُٜخ ٝؽٞه أٝ ُإلٕضؼجٍ هجدِز ؿ٤ٌ  ٢٘ٓوز ك٢ ثُوثة٣ٌز ٝثُقِوز ثٌُثّخ ًؤُ ٣ّ٘ظق( 2

ًّخ( 3  . عج٤ٗز ثُض٤ٌّخ ٌُؤُ ثُوثة٣ٌز ثُقِوٚ ٝ  ثُْٔٔجً  ٣ٌ
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ٌّدجس  ٖٓ َٛ ٣ٝنضذٌ  صٖـ٤َ ثُٞٝغ ػ٠ِ ثُٞهٞه ٙٔجّ ٣وًٝ( 4  .ُِٞهٞه صْ

 ثُووؿ ٕٔؼز موٓز( 6

٠ّٙ ثُووؿ ٕٔؼجس  .ُٜج  ٌٓجكتز أمٌٟ أٝ F 7 RTC  ثُ٘ٞع ٖٓ ٠ٛ دٜج ثُٔٞ

ٌّى ػَٔ ُٞٔجٕ  .  ث٤ُٔجالٕ ٖٓ ٝمج٤ُز ٙق٤ـ دٌَٖ صٞٝغ إٔ ٣ؾخ ثُووؿ ٕٔؼز كئٕ ثُٚق٤ـ ثُٔق

ٌّى صو٣ٌٝ صْ إىث ِّ ال إٔ فيًث ًٖ.  ّٖجم ٤ٌّٕٞ ثُٚٞس ٓنٔو كئٕ ثُٔق  ثُٚٞس ٓنٔو صِٔ

 
 .ثُووؿ ٕٔؼز ؿ٢جء أًكغ( 1

 ٌٓجٕ هثمَ ثُّٞل ٣ْو٠ ال فض٠ ثُلي دؼ٤ِٔز صوّٞ إٔ هذَ ثُووؿ ٕٔؼز هجػور فٍٞ ٖٓ ٓٞؽٞه ّٝل أ١ّ ّٗظق( 2

 .ثُٖٔؼٚ

َّٜ ثُٔلضجؿ دئّضؼٔجٍ( 3 ُٔؾ  .دٚ ثُٖٔؼٚ أًكغ ثُووؿ ٕٔؼز إلٍثُز ثُؼّور ٙ٘وٝم ك٢ ثُ

ٌّْ ؿ٤ٌ ثُؼجٍٍ ًجٕ إىث.  ثُ٘ظٌ ٣ٌ١ن ػٖ د١ٌٚ دٌَٖ ثُووؿ ٕٔؼز صلق٘( 4  ٣ٌٖٔ ًجٕ ٝ ٓو٢ٞع أٝ ٌٓ٘

 .ِّي دلٌٕجر ٗظلٜج عج٤ًٗز إّضؼٔجُٜج

 الِٓ دٔو٤جُ  ثُْوثهر كؾٞر صوجُ( 5

 
 .ثُؾجٗذ٢ ثٌٌُٜدجة٢ ثُو٢خ إٗق٘جء دؼ٘ج٣ز ٝ ثًٌُٞٝر فْخ ّٙقـ

 (أٗٔ 1.131 - 1.128) ٤ِٓٔضٌ 1.8 - 1.71 صٌٕٞ إٔ ٣ؾخ ثُلؾٞر

 ٣ضْ - ثُض٤ِٚخ ُٔ٘غ دج٤ُو ثُووؿ ٕٔؼز إهمجٍ ٣ضْ ؽ٤ور دقجُز ًجٗش ٝ ص٘ظ٤لٜج دؼو ثُووؿ ٕٔؼز أمضذجً ًجٕ إىث(6

 .ثألمٌ فض٠ ِِّ دٌَٖ ٝ دج٤ُو ًد٢ٜج
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 .صٔجُٓج ص٤ًٌذٜج ٣ضْ فض٠  ثُووؿ ُٖٔؼز ثُٔنٚ٘  دجُٔلضجؿ ُصّٖو ٌٓجٜٗج ك٢ ًٝجٗش دج٤ُو ثُووؿ ٕٔؼز ص٤ًٌخ دؼو( 7

  عج٤ٗز ًٌٓر ْٓضؼِٔٚ هوؿ ٕٔؼز ص٤ًٌخ صْ إىث.  دج٤ُو صٌد٠ إٔ دؼو  هًٝٙ 1/2 صّٖو ؽو٣ور هوؿ ٕٔؼز ص٤ًٌخ صْ إىث

 .دج٤ُو ثُووؿ ٕٔؼز صٌد٠ إٔ دؼو هًٝٙ 1/4 - 1/8 صّٖو

- ثُٔالفظز
 ؽوث ّجم٘ٚ صٚذـ إٔ ٣ٌٖٔ ٙق٤ـ ؿ٤ٌ دٌَٖ ثُّٖٔوٝهٙ ثُووؿ ٕٔؼز. آٖٓ دٌَٖ صّٖو إٔ ٣ؾخ ثُووؿ ٕٔؼز

ٌّى صضِق إٔ ٣ٌٖٝٔ  .ثُٔق

 ثٌُٔجكب ُٜج أٝ ثُووؿ ٕٔؼجس كو٠ إّضؼَٔ. ٙق٤ـ ؿ٤ٌ فٌثًر ٓوٟ ُٜج ثُض٢ ثُووؿ ٕٔؼجس صْضؼَٔ ال أدوث

٠ّٙ  .دٚ ثُٔٞ

 ثُنَٕ/  ثُ٘وَ. 8

ٌّى  ٓلضجؿ ٣وًٝ ثُُٔٞو ٗوَ ػ٘و  ُٔ٘غ ْٓضٟٞ ٌٓجٕ ػ٠ِ ثُُٔٞو ٣قلظ إ١لجء، ثُٞٝغ ػ٠ِ ثُٞهٞه ٝٙٔجّ ثُٔق

 .ف٣ٌن ٣ٖؼَ هو ثُٞهٞه أٌْٗجح أٝ ثُٞهٞه دنجً ألٕ. ثُٞهٞه إٌْٗجح

ٌّى - ثُضقي٣ٌ  ُيث.  ث٤ٌُ٘ثٕ إٕؼجٍ إ٠ُ ٣ؤه١ أٝ ثُق٣ٌن ٣ّْذخ إٔ ٣ٌٖٔ ثُ٘ظجّ دٔقض٣ٞجس أصَٚ إىث ثُْجمٖ ثُٔق

ٌّى هع   مَٗٚ أٝ ٗوِٚ هذَ  ٣ذٌه ثُٔق

 ثُُّٔٞو ػ٠ِ عو٤ِز أؽْجّ صٞغ ال ٝ. ٗوِٚ ػ٘و ثُُّٔٞو صٌٞح أٝ صْو٠ ال إٔ ٣ؾخ ثُٞهٞه ُنَثٕ دجُْ٘ذز

ًّور صٌٕٞ إٔ ٣ؾخ ٓٔضور ُلضٌر ثُُٔٞو مَٕ هذَ  ثُٔلٌٟ ٝثُـذجً ث١ٌُٞدز ٖٓ مج٤ُز صٌٕٞ إٔ ثُنَٕ ٢٘ٓوز ٖٓ ٓضؤ

 ثألّلَ ك٢ ُِؾوٍٝ ١ذوًج ثُنوٓز ٝصٌٕٞ

 

٠ّٙ ثُنوٓز إؽٌثء ثُضن٣َٖ ٝهش  دٚؼٞدٚ ثُضٖـ٤َ دوء ُٔ٘غ دٚ ثُٔٞ

 ٢٣ِّخ صق٤ٌٞ ال 1أهَ ٖٓ ٌٕٜ 

 ؿج٤ٍُٖٝ ٤ٌّٓق ٤ٞ٣ٝق ثُؾو٣و دجُـج٤ٍُٖٝ َٓء ٌٕٜ 2إ٠ُ 1ٖٓ 

 ٖٓ2 ٌٜٕ 
 ّ٘ٚ 1إ٠ُ 

 ؿج٤ٍُٖٝ ٤ٌّٓق ٤ٞ٣ٝق ثُؾو٣و دجُـج٤ٍُٖٝ َٓء
ٌّف  (32 ًٔج ك٢ ٙلقز) ثٌٌُٔدٖ  ًؤُ ٙ

ٌّف  (26  ًٔج ك٢ ٙلقز) ثُٞهٞه ًثّخ ًؤُ ٙ

  ّ٘ٚ أٝ أًغٌ 1
 ؿج٤ٍُٖٝ ٤ٌّٓق ٤ٞ٣ٝق ثُؾو٣و دجُـج٤ٍُٖٝ َٓء

ٌّف  (32 ثُٚلقز ك٢ ًٔج) ثٌٌُٔدٖ  ًؤُ ٙ
ٌّف  (26 ثُٚلقز ك٢ ًٔج) ثُٞهٞه ًثّخ ًؤُ ٙ

ٌّى ٣ٍش ٖٓ ١ؼجّ ِٓؼوز ٝغ. ثُووؿ ٕٔؼز أٍٍ  إ٠ُ ثُٔق
ٌّى أهً. ثإل٢ّٞثٗز  ث٣َُش ُض٣ٍٞغ ثُْقخ دقذَ دذ٢ب ثُٔق

ٌّى ٣ٍش ؿ٤ٌّ  (24 ثُٚلقز ك٢ ًٔج) ثُٔق
 ثُٔ٘جّخ ثٌُٔجٕ ك٢ ثُٔنَٕٝ ٝغ ثُٔلٌؽ ثُـج٤ٍُٖٝ ثُٔنَٕٝ ثُ٘وَ دؼو

 ثُضٖـ٤َ ك٢ ثُذوء هذَ ثُؾو٣و دجُـج٤ٍُٖٝ ثُنَثٕ أ٠ِٓ
 

 ٣ٞ١ِز ُلضٌر ثُضن٣َٖ أع٘جء ُِـج٤ٍُٖٝ ثُقجكظز ثُٔجهر أٝ ٤ٌّٓلجس
 . ثُضن٣َٖ ُٔور ثُـج٤ٍُٖٝ ٤ٙـز ػ٠ِ ُضقجكظ صْضؼَٔ   

 ُِـج٤ٍُٖٝ ثُقلظ دٔجهر ثُنجٙز ثُض٤ٙٞجس ػ٠ِ ٤ُوُي ثُٔؼضٔو دذجةغ إّصَٚ
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ٌّف ثُـج٤ٍُٖٝ ٖٓ  (1 ٌّف. ثُـج١ِ دٌؿ٢ دضنل٤ق ثٌٌُٔدٖ ٣ٚ  ٓ٘جّذز فج٣ٝز  إ٠ُ ثُـج٤ٍُٖٝ ٣ٝٚ

- ثُضقي٣ٌ
ّٔز ٛيٙ أّه١. ثٌُٖٟٝ دؼٜ صقش ٝٓضلّؾٌ ؽوث ُإلٕضؼجٍ هجدَ ٓجهر ثُـج٤ٍُٖٝ  صضٞهق ال  ص٣ٜٞز ى١ ٌٓجٕ ك٢ ثُٜٔ

ٌّى ثُٔق٢٤ز ث٢ُ٘ٔوز ػ٠ِ  ثإلؽٌثء ٛيث أع٘جء ث٢ُ٘ٔوز ك٢ ثٌُٖثًثس أٝ ٤ٌُِ٘ثٕ صْٔـ أٝ صوّمٖ ال.  دجُٔق

ٌّى ٣ٍش ؿ٤ٌّ( 2  .ثُٔق

ٌّى ٣ٍش ٖٓ ١ؼجّ ِٓؼوز فُٞٚ ٣ّٝٚخ. ثُووؿ ٕٔؼز أٍٍ( 3 ٌّى. ثإل٢ّٞثٗز هثمَ ثُ٘ظ٤ق ثُٔق ٌّى ف  ػّور ثُٔق

ّْ ث٣َُش ُض٣ٍٞغ َٛثس ًّخ ع  ثُووؿ ٕٔؼز عج٤ًٗز ً

 

 دٞـ٢ٚ  أػ٠ِ ث٠ُ ٣ٚؼو ثٌُٔذِ ثُ٘و٢ز، ٛيٙ ك٢.  دٔوجٝٓز صٖؼٌ فض٠ دذ٢ب ثُضٖـ٤َ دجها هذٞز أّقخ( 4

 .ٓـِوٚ صٌٕٞ ثُؼجهّ ٙٔجٓجس ٠ًِٝ

ٌّى مَٕ  .ثُوثم٢ِ ثُضآًَ ٖٓ ُقٔج٣ضٚ ٤ّْجػوى ث٣ٌ٢ُوٚ دٜيٙ  ثُٔق
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 المشاكل حّل. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌّى ػ٘وٓج  ثُضٖـ٤َ ك٢ ٣ذوأ ال  ثُٔق

 ٝهٞه ٛ٘جى َٛ

 ؟ثُنَثٕ ك٢
 ال

َّثٕ ِٓب أػو  ثُٞهٞه م

 

 ٗؼْ

 ٣ٍش ٛ٘جىَٛ 

 مَثٕ ك٢

 ث٣َُش؟

 ال
٠ّٙ ثث٣ٍش أٝق  ثُٔٞ

 دٚ

 

 ٗؼْ

 

  ٛ٘جى َٛ 

 ٖٓ ٌٕثًر

 ثُووؿ؟ ٕٔؼز

 ال ٍثٍ ٓج ثُووؿ ٕٔؼز إّضذوثٍ . ال

 ٌٕثًر

 ُِذجةغ ثُُّٔٞو مي

 .ثُٔؼضٔو

 

 ٗؼْ

 

 

ًّوًث ًٕٞ  ٤ُِ ٓضؤ

 ٌْٓٞح ٝهٞه ٛ٘جى

 ثُووؿ ٕٔؼز فٍٞ

ال  ثُٞهٞه ٌّخ

 ٖٓ ثُٔقٌى ٣ٌُٖٔ

 .ثُؼَٔ

 ثُن٢ٞثس

 :إ٠ُ ثألمضذجً

 أ١ّ ّٝٗظق ثُووؿ ٕٔؼز ؿ٢جء أَٗع ((1

 .ثُووؿ ٕٔؼز فٍٞ ٖٓ ّٝل

ًّخ ثُووؿ ٕٔؼز أَٗع ((2  ٕٔؼز ًٝ

 .ِٖٔؼُٚ ؿ٢جء ثُْوثهر ك٢ ثُووؿ

 ثُؾجٗذ٢ ثٌٌُٜدجة٢ ثُْوثهر ه٢خ ٝغ( (3

 .ثإل٢ّٞثٗز ًأُ ػ٠ِ

ٌّى (4) ٌّى ٌٕثًثس ف  صولَ إٔ ٣ؾخ ثُٔق

 ثُلؾٞر ػذٌ ثٌُٖثًٙ
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        ال      ثٌٌُٔدٖ؟ إ٠ُ ٣َٚ ثُٞهٞه َٛ
 ًثّخ ًؤُ ّٗظق

 ثُٞهٞه

 

 نعم

 

 
 ثُن٢ٞثس

 :إ٠ُ ثألمضذجً

ٌّى ٓلضجؿ أ١لؤ ((1   ٝهَِ ثُٔق

 دضؼو٣َ ثُنجٗ دٌؿ٢ ٖٓ

 ثٌٌُٔدٖ

 ػ٘وٓج ٣ومَ إٔ ٣ؾخ ثُٞهٞه((2

ٌّى ٓلضجؿ  .ٓلضٞؿ ٣ٌٕٞ  ثُٔق

ٌّى إىث  ال ٍثٍ ٓج ثُٔق

 إ٠ُ ثُُّٔٞو مي ٣ذوأ

 ثُٔؼضٔو ثُذجةغ
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 ثُٔضٌهه ثُض٤جً ٓٞثٝغ ك٢ ًٌٜدجء ال

 هثةٌر هج١غ َٛ

 ثُٔضٌهه ثُض٤جً

 ٝٝغ ػ٠ِ

 ثُضٖـ٤َ؟

 ال

 ثُض٤جً هثةٌر هج١غ أهً

 ٝٝغ ػ٠ِ ثُٔضٌهه

 ثُضٖـ٤َ

 ٗؼْ

 

 أٝ ثُؼّور  أمضذٌ

 ثٌٌُٜدجة٤ز ثألؽَٜر

 .ػ٤ٞح أ١ّ ٖٓ
 ثُذجةغ إ٠ُ ثُُّٔٞو مي ػ٤ٞح ال

 .ثُٔؼضٔو

 مي ثٌٌُٜدجة٤ز ثألؽَٜر أٝ ثُؼّور إّضذوٍ

 هًجٕ إ٠ُ ثٌٌُٜدجة٤ز ثألؽَٜر أٝ ثُؼّور

 . .ُِض٤ِٚـ ًٌٜدجة٢

 
 ثُؼ٤خ 
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 ثُٔٞثٙلجس. 11

 
 
 
 
 
 

 ثُٔقٌى               

 LC 2500- Y LC3800-Y LC 5000 -Y LC6500(D)-Y ثُٔجهر       

 MZ 175 MZ 250 MZ300 MZ360(D) ٗٞع ثُٔقٌى          

ٌّى ٠ٔٗ         ٕلٌثس 4دئ٢ّٞثٗٚ هٞر ٝثفوٙ دضذ٣ٌو دجُٜٞثء  ى١  ٓق

        357       311      251              171 إٍثفز دوٕٝ        

                9.7        7.9         6.8         4.5 (فٚجٕ/ هًٝٙ ك٢ ثُوه٤وٚ 3511)ٓؼوٍ ثُووًٙ

 T . C . I ٠ٔٗ ثألٕؼجٍ        
          25         25       25         18 فؾْ ثُٞهٞه       

        221        221      251        211     (فٚجٕ/ؽْ) ثُٞهٞه إّضٜالى           

         11         12       14        16    (ّجػٚ(ثُْٔضٌٔ ثُٞهش          
       1111     1111     1111          611 فؾْ ث٣َُش         

         73       71       66        63 (ه٤ْ٣ذَ( )أٓضجً 7 دؼ٤وث) ثُٞٞٝجء            
 

 
 
 ثُُٔٞو        

 كُٞش ص٤جً ْٓضٌٔ 12 ؽٜو ثُٖقٖ دجُلُٞش            

 Ø 1ٓؼجَٓ ثُووًٙ ؽضج                

 8.3 ص٤جً ثُٖقٖ دجألٓذ٤ٌ                 

 51/61 ٓؼوٍ ثُضٌهه دجٌُٜصَ                

 111/231/241 ٓؼوٍ ؽٜو ثُض٤جً ثُٔضٌهه                   

          5             4       2.8            2   ٓؼوٍ ثُووًٙ ثُنجًؽٚ دج٤ٌُِٞ كُٞش أٓذ٤ٌ
        5.5           4.5      3.1         2.2 أه٠ٚ هوًٙ مجًؽٚ دج٤ٌُِٞ كُٞش أٓذ٤ٌ

 
 ُٔٞثٙلجسث               ث

 ثُقجًؽ٤ٚ               

       675         675         675        581 ث٢ٍُٞ دج٤ُِٔٔضٌ                   
       541        541          541        431 ثُؼٌٛ دج٤ُِٔٔضٌ               
       535        535      535        477 ثألًصلجع دج٤ُِٔٔضٌ              

        83       78      68         45 ثٍُٕٞ ثُٚجك٢ دج٤ٌُِٞؽٌثّ                
 
 
 
 
 ثُِٔقوجس             

               ٓٚل٢ ثُٜٞثء ثُٞثّغ                
     ٓنٔو ثُٚٞس ثُٞثّغ             

     مَثٕ ثُٞهٞه ثُٞثّغ               
     ٓو٤جُ ثُٞهٞه           

     ٓو٤جُ ثُؾٜو              
     ٓ٘ظْ ثُؾٜو ث٢ُ٥                 
     ٗظجّ إٗظجً ث٣َُش                  
     دوٕٝ ٌٜٓٚ فٔج٣ز                  

  - - - فجَٓ ثُذ٢ج٣ًٚ                
 ()- ()- ()- ()- ثُؼٌدٚ ثُقَٔ ُُِٔٞو دئًدغ ػؾالس ِٓقوجس أم٤ج٣ًٚ
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 ثُٔقٌى                

 A 3800(D)-A 5000(D)-A 6500(D)-A-(D)2500 ثُٔجهر      

 LL 173F(D) 182F(D) 188F(D)-(D)168 ٗٞع ثُٔقٌى      

ٌّى ٠ٔٗ       ٕلٌثس 4دئ٢ّٞثٗٚ هٞر ٝثفوٙ دضذ٣ٌو دجُٜٞثء  ى١  ٓق

        389      337      242       196 إٍثفز دوٕٝ       

        11      9.5       6.9        5.1 (فٚجٕ/ هًٝٙ ك٢ ثُوه٤وٚ 3511)ٓؼوٍ ثُووًٙ
                                          T . C . I ٠ٔٗ ثألٕؼجٍ      
           25           25        25       18 فؾْ ثُٞهٞه       

          374         374        374       395 (فٚجٕ/ؽْ) ثُٞهٞه إّضٜالى            

           9          11        13        16 (ّجػٚ(ثُْٔضٌٔ ثُٞهش         
        1111        1111      1111          611 فؾْ ث٣َُش          

         74        72        69         65 (ه٤ْ٣ذَ( )أٓضجً 7 دؼ٤وث) ثُٞٞٝجء
 
 
 

 ثُُٔٞو             

 كُٞش ص٤جً ْٓضٌٔ 12 ؽٜو ثُٖقٖ دجُلُٞش            

 Ø 1ٓؼجَٓ ثُووًٙ ؽضج              

 8.3 ص٤جً ثُٖقٖ دجألٓذ٤ٌ            

 51/61 ٓؼوٍ ثُضٌهه دجٌُٜصَ            

 111/231/241 ٓؼوٍ ؽٜو ثُض٤جً ثُٔضٌهه               

            5         4           2.8          2 ٓؼوٍ ثُووًٙ ثُنجًؽٚ دج٤ٌُِٞ كُٞش أٓذ٤ٌ
          5.5        4.5       3.1        2.2 أه٠ٚ هوًٙ مجًؽٚ دج٤ٌُِٞ كُٞش أٓذ٤ٌ

 
 ثُٔٞثٙلجس                

 ثُقجًؽ٤ٚ                

         675       675          675               581 ث٢ٍُٞ دج٤ُِٔٔضٌ            
        541       541       541       431 ثُؼٌٛ دج٤ُِٔٔضٌ               
        535       535       535           477     ثألًصلجع دج٤ُِٔٔضٌ                 

        86        81        72        45 ثٍُٕٞ ثُٚجك٢ دج٤ٌُِٞؽٌثّ                   
 
 
 
 

 ثُِٔقوجس                 

       ٓٚل٢ ثُٜٞثء ثُٞثّغ                 
     ٓنٔو ثُٚٞس ثُٞثّغ               
     مَثٕ ثُٞهٞه ثُٞثّغ               
     ٓو٤جُ ثُٞهٞه         

     ٓو٤جُ ثُؾٜو            
     ثُؾٜو ث٢ُ٥ٓ٘ظْ                  
     ٗظجّ إٗظجً ث٣َُش                 
     دوٕٝ ٌٜٓٚ فٔج٣ز                   
  ()- ()- ()- فجَٓ ثُذ٢ج٣ًٚ              

 ()- ()- ()- ()- ثُؼٌدٚ ثُقَٔ ُُِٔٞو دئًدغ ػؾالس ِٓقوجس أم٤ج٣ًٚ

 

 صؼ٢٘ ٓضٞكٌٙ: ثُؼالٓز 

 صؼ٢٘ ؿ٤ٌ ٓضٞكٌٙ: - ثُؼالٓز

 .إٕؼجً دوٕٝ ُِضـ٤٤ٌ ػٌٝز ثُٔٞثٙلجس - ٓالفظز

 ثإلمض٤ج٣ًز ثألؽَثء. 21

 ثُذ٢ج٣ًز

 أًغٌ أٝ أٓذ٤ٌ 53ٝ  كُٞش 21 ثُؾٜو ٓؼوٍ ىثس د٢ج٣ًز إّضؼٔجٍ



 
 

 

39 
 

 

 -ثُٔالفظز

 .ذ٢ج٣ًزثُ أٝ ُُِّٔٞو  دجُؾ ًٌٝ صْذخ هو ألٜٗج  ثأله٢جح  صؼٌِال 

 ٝثفو أل١ أ٤ًوٙ ؽٌٝؿ صْذخ هو ٝ ثُٚق٤ـ ثإلؽٌثء صضذغ ال ً٘ش إىث ص٘لؾٌ إٔ ٣ٌٖٔ ثُذ٢ج٣ًز -أفيً 

َّ أفلظ .ٜٓ٘ج ه٣ٌخ ٌٓجٕ ك٢  ثُذ٢ج٣ًز ػٖ دؼ٤وث  ثُضوم٤ٖ أدو٢ ٝ ث٤ٌُ٘ثٕ صلضـ هو ثُض٢ ثٌُٖثًثس ً

ًّو صٌٕٞ ٢ٌُ  ثألٌُضُٞض٢ ثُٔقٍِٞ ْٓضٟٞ أمضذٌ  ثُْٔضٟٞ ًجٕ إىث. ثُؼ٤ِج ػ٠ِ ثُؼالٓجس أٝ د٤ٖ دئّٗٚ ٓضؤ

 إ٠ُ  ثألٌُضُٞض٢ ثُٔقٍِٞ ْٓضٟٞ ُؾِخ ثُٔو٢ٌّ ثُٔجء أٝق ٝ ثُـ٢جء أًكغ ثأل١ٝؤ، ثُؼالٓز م٢ٞر صقش

 .ّٞثء فو ػ٠ِ ًجِٓز صٌٕٞ إٔ ٣ؾخ ثُنال٣ج. ثُؼ٤ِج ثُؼالٓز

 ثُذ٢ج٣ًز ٙل٤قز ػّور

ّٚخ( 2  .ثإل١جً ػ٠ِ ثُذ٢ج٣ًز ٙل٤قٚ صٞٝغ أٝ ٣٘

 .ثَُٔث٤ُؼ ّٕٝو ثُذ٢ج٣ًز ثُنجًؽ٢ ثُؾجٗخ ػ٠ِ ثُذ٢ج٣ًز ٙل٤قٚ ٝغ

  . ثُذ٢ج٣ًٚ إ٠ُ ِٝٙٚ ثُٞهٞه مَثٕ صقش ثُقًٌز دجها ِّي ٣ّٞؽٚ(1

 

 .ثُنِل٢ ثُُّٔٞو ٤ٌَٛ إ٠ُ ثأل٢ًٝ ثُِْي ٣َٞٙ( 5

 .ثُذ٢ج٣ًز أه٢جح د٤ٖ ثُضالِٓ ٖٓ ٝأفيً ثُذ٢ج٣ًز ٙل٤قز ػ٠ِ ثُذ٢ج٣ًز ٝغ( 4
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ّْ أٝال ثُض٤َٙٞ ١ٌف)+(    ثُٔٞؽخ ثُذ٢ج٣ًز ه٢خ إ٠ُ دجها ثُقًٌز ِّي أَٝٙ   ثُْجُخ ثُو٢خ إ٠ُ ع

 .أٝال ثُض٤َٙٞ ١ٌف( -) ثُْجُخ ثُذ٢ج٣ًز ه٢خ ٣لَٚ ٣لَٚ ػ٘وٓج. ثُض٤َٙٞ ١ٌف(  -)

ًّخ( 3  .ثُنجًػ ٖٓ ثُذ٢ج٣ًز  ػ٠ِ ُِذ٢ج٣ًز ثُقج٤ٓٚ ثُٚل٤قٚ صٌ

 ثُؼؾالس ػّور ص٤ًٌخ - 4

ًّخ( 2  .ثُٔقًٞ ػٔٞه ػ٠ِ ثألًدغ ثُؼؾالس صٌ

ًّخ( 1  .ثُقًٌز ًذـ َٓالػ ٝ َٓث٤ُؼ دئًدؼز ثُُّٔٞو ٤ٌَٛ ػ٠ِ ثُٔقًٞ  ٣ٌ

 

 -ثُٔالفظز

ًّخ ٌّى ؽجٗخ ٖٓ ثألٓج٤ٓٚ ثُٞثؽٜز ك٢ ُِؼؾِز ثٌُذـ َٓالػ ىثس أٝ ثُْوثهر ى١ ثُؼٔٞه ً  .ثُٔق

 

 

 

 

 

 


