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 رطخ

 .ًةرشابم هایملا روبنص تحت هفطشت الو ،اًدبأ رخآ لئاس يأب وأ ءاملاب روتوملا ةدحو رمغت ال

  ريذحت

 لیصوت لبق يلحملا يئابرھكلا رایتلا دھج عم قفاوتي زاھجلا ىلع هیلإ راشملا دھجلا ناك اذإ امم ققحت ●
 .زاھجلا
 .رطاخم يأ يدافتل يجراخ تقؤمب زاھجلا اذھ لیصوتبً ادبأ مقت ال ●
 .ىرخألا ءازجألا نم يأ وأ سباقلا وأ يئابرھكلا رایتلا كلس فلت ةلاح يف زاھجلا مدختست ال ●
 صاخشألا وأ ةدمتعملا ةمدخلا زكارم دحأ لالخ نم هلادبتسا بجي ،يئابرھكلا رایتلا كلس فلت ةلاح يف ●

 .رطاخملا بنجتل نیلھؤملا
 وأ ةيدسجلا تاردقلا يف اًصقن نوناعي نيذلا دارفألا كلذكو لافطألا َلِبق نم زاھجلا مادختساب حمسي ال ●

 لوئسم صخش دوجو ةلاح يف وأ ،فارشإلا تحت الإ ةفرعملاو ةربخلا يف اًصقن وأ ةیلقعلا وأ ةیسحلا
 .زاھجلا مادختسا تامیلعتب مھفيرعتل
 .زاھجلاب ثبعلا بنجتل فارشإلا تحت لافطألا نوكي نأ بجي ●
 .اًدبأ فارشإ نودب لمعي زاھجلا كرتت ال ●
 مق ،زاھجلا لمع ءانثأ ةيذغتلا بوبنأ يف ماعطلا عفدل )ةقعلملا لثم( ىرخأ ةادأ يأ وأ كعباصأ مدختست ال ●

 .كلذل صصخملا سبكملا مادختساب
 نم تارفشلا ةلازإ دنع صخألاب ماعطلا رضحم تارفش وأ طالخلا ةرفش وأ صارقألا عم لماعتلا دنع رذحا ●

 .اًدج ةداح تارفشلا نأ ثیح مھفیظنت دنعو قرودلا وأ ءاعولا غيرفت دنعو ،رضحملا ءاعو وأ طالخلا قرود
 
 هیبنت

 لیغشتلا فاقيإب مق .ةراصعلا ءاعو وأ رضحملا ءاعو وأ طالخلا قرود فل قيرط نع زاھجلا فاقيإب اًدبأ مقت ال ●
 .فاقيإلا عضو ىلإ ةعرسلا يف مكحتلا حاتفم ليوحت قيرط نع

 .قحلم وأ ةعطق يأ كیكفت لبق زاھجلا فاقيإب مق  ●
 .همادختسا نم ءاھتنالا روف ءابرھكلا ردصم نع زاھجلا لصفب مق ●
 .زاھجلا لخاد )ةقعلملا لثم( ةادأ يأ وأ كدي عضت نأ لبق اًمئاد ءابرھكلا ردصم نع زاھجلا لصفب مق ●
 نع زاھجلا ءازجأ عیمج فقوتت امدنع الإ ةراصعلاو رضحملا ةیعوأ وأ طالخلا قرود نع ءاطغلا ةلازإب مقت ال ●

 .ةكرحلا
 .ةكرشلا هب يصوت ال ردصم يأ نم وأ نيرخآ نیعنصُم نم تاراوسسكإ وأ تاقحلم يأ مادختساب مقت ال ●

  .نامضلا لاطبإ ىلإ كلذ يدؤیس ،رخآ ردصم نم ةعطق مادختساب تمق اذإ
 .طالخلا قرود وأ رضحملا ءاعو يف اھب حومسملا ةعسلا زواجتت ال ●
 .ةافصملا فلت ةلاح يف ةراصعلا مدختست ال ●
 .لیغشتلا تاقوأو ةبسانملا ماعطلا تایمك ةفرعمل لیلدلا اذھ يف دوجوملا لودجلا عجار ●
 .ىلوألا ةرملل زاھجلا مادختسا لبق اًدیج ماعطلا سمالت يتلا زاھجلا عطق فیظنتب مق ●
 175 - ةيوئم ةجرد 80 وھ ةرارحلل ىصقألا دحلا( زاھجلا لخاد اھعضو لبق دربت ةنخاسلا تانوكملا كرتا ●

 )تياھنرھف ةجرد
 
 نامألا لفق
 عطقلا بیكرت دنع طقف لمعي زاھجلا نأ نمضت يتلاو نامألا لفق ةیصاخب اًقبسم دوزم ماعطلا ریضحت زاھج نإ
 ةراصعو لیصوتلا ةدحو عم رضحملا ءاعوو هب ةصاخلا ةرفشلا عم طالخلا قرود بیكرت دنع يأ ،حیحصلا لكشلاب
 توص عامسو ناكمإلا ردقب "لفقلا" زمر هاجتا يف مھكيرحت قيرط نع كلذو .روتوملا ةدحو عم تایضمحلا
 .نامألا لفق ريرحت متیس ِذئدنع .ةقطقطلا
 
 
 



 كیكفتلا/بیكرتلا
 
  

 
 

 

 تارفشلا مادختساب ةصاخ تاريذحتو حئاصن

 يف ببستي اذھف ،ةتالوكوشلاو نبجلا نم ةبلصلا عطقلا عیطقت دنع ةليوط تارتفل لمعي زاھجلا عدت ال ●
 .اھلتكتو تانوكملا هذھ نابوذ
 .تانوكملا ةفاضإ لبق ءاعولا يف ماعطلا رضحم ةرفش عضو نم اًمئاد دكأت ●
 مكركلاو بیطلا ةزوجو ةوھقلا بوبح لثم ةبلصلا تانوكملا ریضحتل ماعطلا رضحم ةرفش مدختست ال ●

 .ةداح ریغ اھلعجي دقو ةرفشلا فلت يف ببستي دق كلذ نأل جلثلا تابعكمو
 .تانوكملا ةفاضإ دنع )MAX( ىصقألا دحلا ةمالع زواجتت ال ●
 .ةیناث 60-30 يھ عیطقتلا فئاظو عیمجل ةیعیبطلا لیغشتلا ةدم ●
 .مزاللا نم رثكأ لصبلا مرف بنجتل ةیلاتتم تارم ةدع تاضبنلا رز مدختسا ،لصبلا عیطقت ةلاح يف ●
 
 :ءاعولا لخادب وأ ةرفشلاب ماعطلا قاصتلا ةلاح يف
 .زاھجلا فاقيإب مق -١
 .رضحملا ءاعو ءاطغ ةلازإب مق -٢
 .ةقعلم مادختساب ءاعولا رادج نم وأ ةرفشلا نم تانوكملا ةلازإب مق -٣
 

اذھ ىلع  ءاعولا  عض   
ةاذاحم نم  دكأتو  وحنلا   

ىلع ةدوجوملا  ةمالعلا   
ةمالعلا عم  ءاعولا   
مسجلا ىلع  ةدوجوملا   

مق زاھجلل . يسیئرلا   
هاجتا يف  ءاعولا  ةرادإب   

ىتح ةعاسلا  براقع   
ةقطقط توص  عمست  ، 
هبیكرت مت  دق  نوكي  اذھبو   

حیحصلا لكشلاب  . 

نم ءاھتنإلا  دنع   
كن كمي ،زاھجلا  مادختسا   
فل قيرط  نع  هكیكفت   

هاجتا سكع  ءاعولا   
ةعاسلا براقع  . 



 
 نیجعلا ةادأ مادختساب ةصاخ تاريذحتو حئاصن
 
 .تانوكملا ةفاضإ لبق رضحملا ءاعو يف نیجعلا ةادأ عضو نم اًمئاد دكأت ●
 .ةیناث 180-30 يھ نیجعلا فئاظو عیمجل ةیعیبطلا لیغشتلا ةدم ●

 
 
 
 
 



 صارقألا مادختساب ةصاخ تاريذحتو حئاصن
 
 .ةيذغتلا بوبنأ يف تانوكملا عفد دنع ةدشب سبكملا طغضت ال ●
 نبجلا نابوذ يف ببستي اذھف نبجلا نم ةبلصلا لتكلا عیطقت دنع ةليوط ةرتفل لمعي زاھجلا كرتت ال ●

 .هلتكتو
 .ضرغلا كلذل ماعطلا رضحم ةرفش ىوس مدختست ال .ةتالوكوشلا عیطقتل عیطقتلا صرق مدختست ال ●
 .تانوكملا ةفاضإ دنع )MAX( ىصقألا دحلا ةمالع زواجتت ال ●
 .ةيذغتلا بوبنأ يف اھلاخدإ نم نكمتت ىتح اًقبسم مجحلا ةریبك تانوكملا عیطقتب مق ●
 .جئاتنلا لضفأ ىلع لوصحلل يواستلاب ةيذغتلا بوبنأ ألما ●
 .تانوكملا سرھ بنجتل ةضفخنم ةعرس مدختسا ،اھرشب وأ ةنیللا تانوكملا عیطقت دنع ●
 ةيذغتلا بوبنأ يف يجراخلا سبكملا عض ً،اریغص اھحيرشت وأ اھعیطقت متیس يتلا تانوكملا رطق ناك اذإ ●

 .ةيذغتلا بوبنأ ربع تانوكملا عفدل يلخادلا سبكملا مدختسا مث ،هقییضتل
 ءاعولا غيرفتب مقو ةریغص تاعفد ىلإ اھمیسقتب مق ،تانوكملا نم ةریبك ةیمك عیطقت ىلإ جاتحت امدنع ●

 .تاعفُدلا نیب

 
 
 قفخلا ةادأ مادختساب ةصاخ تاريذحتو حئاصن

 
 طیلخو زینوياملاو يروفلا جنيدوبلا عنصلو ضیبلا ضایبو ضیبلاو ةميركلا ریضحتل قفخلا ةادأ مادختسا نكمي ●

 .يجنفسإلا كیكلا
 ةادأ مدختسا .نیجعلا طلخل وأ نمس وأ ةدبز ىلع يوتحي كیك طیلخ يأ ریضحتل قفخلا ةادأ مدختست ال ●

 .ضرغلا اذھل ةصصخملا نیجعلا
 .تانوكملا ةفاضإ دنع )MAX( ىصقألا دحلا ةمالع زواجتت ال ●
 ضایب نوكي نأ بجيو ،ضیبلا ضایب قفخ دنع نوھد يأ نم مھولخو قفخلا ةادأو ءاعولا فافج نم دكأت ●

 .ةفرغلا ةرارح ةجرد يف ضیبلا
 .مادختسالا دعب اًمئاد قفخلا ةادأ فیظنتب مق ●
 



 
 
 
 
 طالخلا مادختساب ةصاخ تاريذحتو حئاصن

 
 .طالخلا قرود يف اھبیكرت لبق طالخلا ةرفش ىلع برستلا عنم ةقلح بیكرتب اًمئاد مق ●
 .نیتیلاتتم نیتعفد ریضحت نم ءاھتنإلا دعب ةفرغلا ةرارح ةجرد ىلإ هترارح لصت ىتح دربي زاھجلا كرتا ●
 .تارفشلا نارود ءانثأ اًدبأ ءاطغلا حتفت ال ●
 ةدحو ىلع دوجوملا ءوتنلا نوكي ثیحب طالخلا قرود بیكرت دنع زاھجلا لیغشت طقف كنكمي :نامألا لفق ●

 .روتوملا ةدحو ىلع دوجوملا "لفقلا" زمر ةاذاحمب تارفشلا
 ةحتفلا لالخ نم طالخلا قرود يف تانوكملا بكساو سایقلا بوك عزنا ،طلخلا ءانثأ ةلئاس تانوكم ةفاضإل ●

 .ءاطغلا يف ةدوجوملا
 .طالخلا يف اھعضو لبق رغصأ عطق ىلإ ةبلصلا تانوكملا عیطقتب مق ●
 ةعفد ةریبك ةیمك نمً الدب تانوكملا نم ةریغص تاعفد ریضحتب مق ،ةریبك تایمك دادعإ يف بغرت تنك اذإ ●

 .ةدحاو
 .اًقبسم ةخوبطملا تانوكملا مدختسا ،ءاسحلا لمعل طالخلا مادختسا دنع ●
 بنجتل طالخلا يف رتل ١ نم رثكأ عضت ال ،)بیلحلا لثم( ةوغر عنصت يتلا وأ ةنخاسلا لئاوسلا ریضحت دنع ●

 .لئاسلا باكسنا
 ضعب ةلازإب مق .ةقعلم مادختساب تانوكملا بیلقتب مق مث زاھجلا فاقيإب مق ،ةجیتنلا نع ًایضار نكت مل اذإ ●

 .لئاسلا نم لیلقلا ةفاضإب مق وأ ةیمكلا لیلقتل تانوكملا
 

 :لخادلا نم طالخلا بناوجب تانوكملا قاصتلا ةلاح يف
 .ءابرھكلا ردصم نم سباقلا عزناو زاھجلا ئفطأ -١
 .بناوجلا نم تانوكملا ةلازإل ةقعلم مدختساو طالخلا ءاطغ ةلازإب مق -٢
 .مس 2 ًابيرقت - تارفشلاو ةقعلملا نیب ةنمآ ةفاسم ىلع ظفاح -٣
 
 
 ةنحطملا مادختساب ةصاخ تاريذحتو حئاصن

 
 .نبلا بوبحو تارسكملاو باشعألا نحطل ةنحطملا مدختسا
 

اذھ ىلع  ءاعولا  عض   
ةاذاحم نم  دكأتو  وحنلا   

ىلع ةدوجوملا  ةمالعلا   
ةمالعلا عم  ءاعولا   
مسجلا ىلع  ةدوجوملا   

مق زاھجلل . يسیئرلا   
هاجتا يف  ءاعولا  ةرادإب   

ىتح ةعاسلا  براقع   
ةقطقط توص  عمست  ، 
هبیكرت مت  دق  نوكي  اذھبو   

حیحصلا لكشلاب  . 

نم ءاھتنإلا  دنع   
كنكمي ،زاھجلا  مادختسا   

فل قيرط  نع  هكیكفت   
هاجتا سكع  ءاعولا   

ةعاسلا براقع  . 



 تارفشلا ةدحو .1
 لزعلا ةقلح .2
 ءاعولا .3
 شرلا ءاطغ .4
 
 نامألا تاداشرإ

 
 .اًدیج ءاعولا بیكرت نود زاھجلا ىلع تارفشلا ةدحو بیكرتبً ادبأ مقت ال ●
 .زاھجلا ىلع ةنحطملا بیكرت ءانثأ ءاعولا كفب اًدبأ مقت ال ●
 نعً ادیعب تارفشلا ةدحو ىلع ظفاحو اًدبأ ةداحلا تارفشلا سملت ال ●

 .لافطألا لوانتم
 .ةكرحلا نع اًمامت تارفشلا فقوتت ىتح ةنحطملا ةلازإبً ادبأ مقت ال ●
 
 ةماھ تامیلعت
 
 ةدمل لمعت اھكرتت ال ،ةنكمم ةرتف لوطأل ةنحطملا ىلع ظافحلا نامضل ●

 .ةیناث ٣٠ نع ديزت
 .بوغرملا ماوقلا ىلع لصحت املاح ةنحطملا فاقيإب مق ●
 .كیتسالبلا فلتت دقف ،لباوتلا نحطت ال ●
 .حیحص ریغ لكشب ةنحطملا بیكرت مت اذإ زاھجلا لمعي نل ●
 .طقف ةفاجلا تانوكملل ةنحطملا مدختسا ●
 
 ةنحطملا مادختسا

 
 .فصنلا نم رثكأ هألمت الو ءاعولا يف تانوكملا عض ●
 .تارفشلا ةدحو يف لزعلا ةقلح عض ●
 .ءاعولا لفسأ تارفشلا هجاوت ثیحب ءاعولا يف اھعضو بقع ىلع اًسأر تارفشلا ةدحو بلقا ●
 .ماكحإب ءاعولا ىلع تارفشلا ةدحو بیكرتب مق ●
 .ةدحولا يف تبثت ىتح اھفلب مقو روتوملا ةدحو ىلع ةنحطملا عض ●
 .تاضبنلا رز مدختسا وأ ىوصقلا ةعرسلا ىلع زاھجلا لیغشتب مق ●
 .ًةرشابم ماعطلا ىلع ةنوحطملا تانوكملا عضول شرلا ءاطغب تارفشلا ةدحو لادبتسا كنكمي ،نحطلا دعب ●
 .)ءاوھلا لوخد عنمي ال( قلغلا مكحم سیل شرلا ءاطغ ●
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فئاظولا عیمجل ةبسانملا ةعرسلا رایتخا

 



 ةعسلا ةعرسلا ةفیظولا لكشلا قحلملا / ةادألا
 ىوصقلا

 تقو
 لیغشتلا

 تقو
 ةحارلا

 تقو
 لیغشتلا
 غراف ءاعوب

 عیطقتلا ةرفش

 

 موحللا عیطقت

 

 تاورضخلا عیطقت

 

Min 1 - 
Max 3 

 

 ةیناث ٣٠ ةقیقد ١ ةیناث ٣٠ .مج 500

 نیجعلا قحلم

 

 نیجعلا عنص

 نجعلا

Min 1 300 مج. 
  قیقد

 ءام .لم 200

 ةیناث ٣٠ ةقیقد ٣ ةقیقد ١.٥

 عیطقتلا صارقأ
 رشبلاو

 

 

   

 

 ماعطلا رشبو عیطقتل
 ،رزجلا لثم تاورضخلاو
 .خلإ ،رایخلا ،نبجلا

 

Mid.2 – 
Max. 3 

 ةیناث ٣٠ ةقیقد ٢ ةقیقد ١ مج 500 

 طالخلا

 

 كلیملا ،ىبرملا ریضحت
 .خلإ ،ءاسحلا ،كیش

Mid. 2 
– Max. 

3 

 .مج 600
 .لم 900 رزج

 ءام

 يناوث ١٠ ةقیقد ٢ ةقیقد ١

 ةنحطملا

 

 بوبحو باشعألا نحطل
 .خلإ ،ةوھقلا

Mid. 2 
– Max. 

3 

 يناوث ١٠ ةقیقد ١ ةیناث 30 .مج 80

 قفخلا قحلم

 

 ضایبو ةميركلا قفخ
 .خلإ ضیبلا

Max. 3 ةیناث ٣٠ ةقیقد ٣ .ةقیقد 3 تاضیب ٦-٢ 

 زاھجلا فیظنت
 



 .روتوملا ةدحو فیظنت وأ تاودألا نم يأ ةلازإ لبق اًمئاد ءابرھكلا نع زاھجلا لصفا ●
 كیلع ام .تاضبنلا رز ةطساوب ةلوھسو ةعرسب طالخلا قرودو رضحملا ءاعو فیظنت كنكمي ●

 مث .ءاطغلا قلغ ماكحإو خستملا ءاعولا ىلإ فیظنتلا لئاسو ءاملا ضعب ةفاضإ ىوس
 رضحم ءاعو فیظنتب موقت امدنع .اًفیظن قرودلا وأ ءاعولا حبصي ىتح تاضبنلا رز مدختسا
  .ءاعولا يف تارفشلا بیكرت نم دكأت ،ةقيرطلا هذھب ماعطلا

 

 ةئیبلا ىلع ظافحلا

 ةیمسر عیمجت ةطقن ىلإ هّملس نكلو ،هرمع ةياھن يف ةيداعلا ةیلزنملا تايافنلا عم زاھجلا نم صلختت ال
 .ةئیبلا ىلع ظافحلا يف دعاست كنإف ،كلذب مایقلا دنع .ريودتلا ةداعإل

 

 اھلحو تالكشملا فاشتكا

 لحلا ةلكشملا

 ،ءاعولاو ،ءاعولا ءاطغ ىلع( تامالعلا عیمج ةاذاحم نم دكأت - لمعي ال زاھجلا
 )روتوملا ةدحوو ،طالخلا قرودو

 .لیغشتلا ءانثأ هناكم نم كرحت دق ءاطغلا نأ لمتحملا نم - ةأجف لمعلا نع فقوتي زاھجلا
 ىلع ىرخأ ةرم لمعلا يف زاھجلا أدبیسو ماكحإب ءاطغلا قلغأ
 .روفلا

 طبضا .زاھجلا ىلع اًدج ةلیقث ةیلاحلا ریضحتلا ةیلمع نوكت دق -
 رایتلا سباق ةلازإب مقو زاھجلا فاقيإل OFF ىلع مكحتلا حاتفم
 ىلإ لصي ىتح دربي زاھجلا كرتاو طئاحلا سبقم نم يئابرھكلا
 هلیغشتو ءابرھكلاب زاھجلا لیصوتب مق مث .ةفرغلا ةرارح ةجرد
 .تانوكملا نم رغصأ تاعفد لمعب مق .ىرخأ ةرم

 ءزجلا نكلو لمعي روتوملا
 تایضمحلا ةراصع يف يطورخملا

 رودي ال

 

 .حیحص لكشب يطورخملا ءزجلا بیكرت نم دكأت -
 ةاذاحم بجي( حیحص لكشب ةافصملا بیكرت نم دكأت -

 ضبقم ىلع دوجوملا كلذ عم ةافصملا ىلع دوجوملا رشؤملا
 )ءاعولا

 ءازجألا عیمج فیظنت نكمي لھ
 ؟نوحصلا ةلاسغ يف ةلازإلل ةلباقلا

  .تارفشلا ةدحو ةيامح ءاطغو روتوملا ةدحو ادعام ،معن -



 ىصقأب زاھجلا لیغشت متیس ،تاضبنلا رز ىلع طغضت امدنع - ؟"تاضبنلا" ينعت اذام
 ىصوي .رزلا ىلع طغضلا يف رمتسم كنأ املاط ةعرس

 ةیلمع يف مكحتلا يف بغرت تنك اذإ تاضبنلا رز مادختساب
 امدنع ،لاثملا لیبس ىلع ،لماك لكشب تانوكملا ریضحت
 .عیطقتلاب موقت

 ةنخاسلا تانوكملا عضو نكمي لھ
 قرود لخاد نایلغلا دح ىلإ
  ؟طالخلا

 ةجرد ٨٠ ىلإ لصت ىتح دربت تانوكملا وأ لئاوسلا عد ،ال -
 .تاقحلملا فالتإ بنجتل ةيوئم

 

 ءانثأ ةذافن ةحئار روتوملا ردصي اذامل
 ؟لیغشتلا

 

 وأ ةذافن ةحئار رادصإب ديدج زاھج يأ موقي نأً ادج عئاشلا نم -
 نم ىلوألا ةلیلقلا تارملا يف ناخدلا ضعب هنم ثعبني نأ
 ةدعل زاھجلا مادختسا دعب ةرھاظلا هذھ فقوتتس .مادختسالا
 ضعب هنم ثعبني وأ ةذافن ةحئارً اضيأ زاھجلا ردصي دق .تارم
 بجي ةلاحلا هذھ يف .ةليوط ةرتفل همادختسا مت اذإ ناخدلا
 .ةقیقد ٦٠ ةدمل دربي هكرتو زاھجلا فاقيإ

 ةدحو دادسنا دنع لعفأ اذام
 ؟لیغشتلا ءانثأ روتوملا وأ تارفشلا

 دست يتلا تانوكملا ةلازإل ةقعلم مدختساو زاھجلا فاقيإب مق -
 تانوكملا نم رغصأ تایمك لمعب اًضيأ يصون .تارفشلا ةدحو
 .ةدحاولا ةرملا يف

 ثدح اذإ لعفأ نأ يلع اذام
 ؟طالخلا نم بيرست

 ةدحو ةھجاو ةلازإب مق مث ،تانوكملا بكساو زاھجلا قلغأ -
 لكشلاب برستلا عنم ةقلح بیكرت نم ققحت .تارفشلا
 .تارفشلا ةدحو ىلع حیحصلا

 حاتفم طبضبً الوأ مق ،جلثلا رز مادختسا يف بغرت تنك اذإ - ؟جلثلا ةفیظو لمعت ال اذامل
 .جلثلا رز ىلع طغضا مث ON لیغشتلا عضو ىلع مكحتلا
 

 

 


