
 ةرايس ليلد 
فاعسإلا

 تارايس نأ انتربخو ركتبملا انلكيه دكؤي –
 وحن يلع لمعت ةلاقنلا ةحصلا تابرعو فاعسإلا

 ليصوتب موقن اننأ يلإ ةفاضإلاب .زاتمم
.طقف موي 30 لالخ اهعّنصن يتلا تابرعلا

 نيب عمجت يتلاو ,AmbulanceMed ةكرش
 يلع يقبتو ةيراجتلاو ةينقتلا ةربخلا

 ليصوت تردصت ,ةيلحملاو ةيلودلا تاربخلا
زنآلا يتح فاعسإلا تارايس نم فالآلا



كب الهأ
انع تامولعم

ىوتحملا
ناسين فاعسا هرايس

يس ما يج فاعسا هرايس
نجاو سكلوف فاعسإ ةرايس

ةلقانلا نجاف سكلوف فاعسإ ةرايس
سياه اتويوت فاعسإ تارايس

قودنصلا عون نم سديسرم فاعسإ تارايس 
ىضرملا لقنل سديسرم فاعسإ تارايس

سديسرم فاعسإلا ةرايس
ةحفصملا فاعسإلا تارايس

4×4 رزورك دنال فاعسإ ةرايس
ىضرملا لقنل دروف فاعسإ ةرايس

دروف فاعسإ ةرايس

.ةعانصلا قافآ عيسوت يف

 تارايس يلع دمتعي تالئاعلا نم فالآلا ةايح نأب مات يعو يلع نحن
 ةءافك نمضنف اذل ,اهجتنن يتلا ةلقنتملا تادايعلا تابرعو فاعسإلا

.ةعيرسلا ةيصاصتخالا تامدخلا دادمإ قيرط نع انتاجتنم

 تادايعلا تابرعو ةركتبملا فاعسإلا تارايس ميمصت يف نمكت انتايولوأ
.انئاكرش تاعقوت يوتسم سفن يف نوكت يتلاو ,ةلقنتملا

 لعجب موقيو الوأ يتأي راكتبالا نأ نيلماك ةياردو يعو يلع نحن
 لبسلا نع ءاصقتسالاو ثحبلاب انمق دقل .لضفأو برقأ لبقتسملا

 نمؤن نحن .دارفألا تاويح ذاقنإ يف ةدعاسملل انزاوت رثكألاو يوقألا ةديدجلا
 يف مهدعاسن يكل لمعلا ءالمزل ةيلاع راكتبا تايوتسم ميدقت ةرورضب
 تارتف لعجب متهن نحنف اذهبو .ةروطتم لمعريياعمو تايوتسم قيقحت

.مامتهالاب ةريدج ةبرجت ةباثمب انئاكرشو لمعلا ءالمز عم لمعلا

 ارصانم نوكي نأو اننايكب صالخإلاو رخفلاب نيفظوملا رعشي نأ ,انتهج نمو
 – AmbulanceMed – نحن .هل يعسن يذلا يميظنتلا ءالولا وه كاذف انتكرشل

.انيفظوم نع نيلوئسم اننوكب نونتمم

 يف مهدعاسنو نييحصلا نيسرامملا تاحاسم ةيامحل يعسن نحن
 ةيفاكلا ةحارلا ةئيهت وه انفده .يضرمملل لضفأ ةمدخ ميدقت

 تادايعلا تابرعو فاعسإلا تارايس ةدايقل تاءافك ميدقتو
 تادايعلا تابرعو فاعسإلا تارايس عينصتب رخفن نحن .ةلقنتملا

 تارايخ دوجو بناجب ,ةيامحلاب قئاسلا دمت يتلا ةحيرملا ةلقنتملا
.نيزنبلاو لزيدلا نم دوقولاب دوزتلا

 تاليصوتلا تائم انيهنأ دق  – AmbulanceMed تاكرش ةعومجم – نحن
 انتيلوؤسم .ةلقنتملا تادايعلا تابرعو فاعسإلا تارايسب

 ةمهاسملاو ذاقنإلاو  ئراوطلا تامدخل يضرملا لقن يه ةيساسألا
 رفاوت مدع ةلاح يف يضرملل ةلقنتملا تادايعلا تابرع ميدقتب

.يفشتسملل باهذلا ةيناكمإ
 يضرملل تاكرحتلا ريفوتل ةصصخم فاعسإ تارايس انيدل

 ءاحنأ عيمج نم ةمالسب لافطألا يضرملا لقن نمضن امك نيزجاعلا
.ملاعلا

 يف ةثيدح تابرعراكتباو ةديدج تاجتنم جاردإب ماع لك موقن
ةقباسلا ةريخألا ماوعألا لالخ انمهاس امك ,انتاجتنم ةلسلس



 فاعسإلا ةرايس 
سديسرم

سديسرم فاعسإلا ةرايس
 مءالتت امك .فاعسإلا تارايسل EN1789 ريياعم عم فاعسإلا تارايس قباطتت

 10G (لا ةداهش عم فاعسإلا تارايس يف ةمدختسملا ةيبطلاو ةينقتلا مزاوللا
 عم ةيبطلا تاودألاو ةلاقنلا تاصنملاو دعاقملا قفاوتت .(مداصتلا رابتخا

 ”سديسرم“ فاعسإلا ةرايس عينصت مت .فاعسإلا تارايسل EN1789 ريياعم
.ةحصلا ةرازو تافصاومل ةبسانم نوكتل

 قالغنا عنم ماظن ةيطغتب ”سديسرام“ فاعسإلا ةرايس عينصت مت
 يف مدختست      يتلا ةيئابرهكلا تابيكرتلا عيمج عينصت مت.حباكملا

  ريياعم عم ةقفاوتم نوكتل ةيبطلا ةزهجألاو فاعسإلا تارايس ميمصت
EN1789+A.

 فاعسإلا تارايس تادعمو ةءاّدعلا ”سديسرم“ فاعسإلا تارايس نم الك دعت
.لبق نم مدختست مل سديسرمف ,تاعاطقلا كلت عمو .اًجاتنإ ثدحألا

.تاقحلمو تادعم نم يوتحت ام عم مات لكشب فاعسإلا ةرايس مجسنت
 نم هيلإ لوصولا لهس فاعسإلا ةرايس يف مدختسملا ينورتكلالا ماظنلا دعي

 عيمج عمتجت . ةرايسلا لخاد قئاسلاو ضيرملل صصخملا ءزجلا لبق
 دعت ال .ةنايصلا ةلاح يف لوصولا ةلهس نوكتل مكحتلا تاحولو تاريشأتلا

 ةزهجألاو (ةرايسلا حطس يلع دوجوملا) ةرايسلا ةبملل ةيجراخلا تايواحلا
 ءاملا دض ةدماصو لب طقف أدصلل ةمواقم تالصولاو ةيبطلاو ةينورتكلالا

.اًضيأ

لا وأ ISO 1435لا ريياعم عم فاعسإلا ةرايس يف ةمدختسملا مزاوللا بسانتت
ISO 6722-1 , عنامل ةيطغتلا ةدام نأ امك .ةيملاعلا ريياعملا عم مءالتت امك 

.لاعتشالل ةداضم (Abs) قالزنالا

 ةيئابرهكلا تادعملاو ”سديسرم“ فاعسإلا ةرايسل يئابرهكلا ءانبلا نع امأ
 مهعيمجف ،( تاقحلملاو تاراوسسكالا يلإ يمتني يذلاو) electric chukkerلا زاهجو

 ينورتكلالا زاهجلا يف  chukkerلا زاهج نع فلتخم نولب نيعم بيكرت مهيدل
.فاعسإلا ةرايسل

 فاعسإ تارايسل بسنألا دعي امم ةيرارح ةنودل وذ ءاطغب ةلزعنم يهف تاودألا امأ
.ةيلاعلا ةرارحلا لمحتب زيمتت امك ، ”سديسرم“

  220vيئابرهكلا ماظنلاو سباقملاو ةيئابرهكلا تالباكلا تالصوم عينصت مت
 EN ISO عم بسانتتل فاعسإلا ةرايس لخاد مّوقملاو لّوحملا ةزهجأو يجراخلا

 اصيصخ ةعونصم اهتابيكرت نأ امك ،EN ISO 8092-4و EN ISO 8092-3 و 8092-1
.فاعسإلا ةرايسل

 وه) 220v ةقاط سبقمو ،(هدرطل درطملا رايتلا ليوحتل ةادأ) موقم ةرايسلاب دجوي
 فاعسإلا ةرايس لعجي امم ( ةبرعلا راسي يف ةقاطلاو ءاملا نم ّيمحم

 تارتف يف نوكي امدنع وأ لمعي ال امدنع ةيراطبلا نحش بلطت ”سديسرم“
ةحارلا
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”سديسرم“ فاعسإلا ةرايس يف ةيبطلاو ةينقتلا تادعملا-
 راذنإلا ةيصاخ مهيدل نإف ،كلذ يلإ ةفاضإلاب .قئاسلا ةنيباك نم تافاشكلا كلت يف مكحتلا نكمي .ةرايسلا فقس نم مامألاو فلخلا يف LED تافاشك دجوي

.ةحوتفم فاعسإلا ةباوب نأ املاط فاعسإلا ةرايسل ةيساسألا ةلاقنلا ريني نأ (فاشكلا لخاد دوجوملا ) يفلخلا راونملا عيطتسي .ّيتوصلا

 رخآلاو قلتسم يضرملا دحأ نوَك ،هتاذ تقولا يف نيضيرمل يبطلا لخدتلا ءارجإو لقنل ةيافك اًعساو هنوكب ”سديسرم“ فاعسإلا ةرايس يف ضيرملا ناكم زيمتي
.سلاج

 دعب ةيجراخلا تاسايقلا يلع تاليدعت ّيأ كانه نوكي نل .عّنصملا نم ةمدقملا ّيلصألا جولاتكلل اقبط فاعسإلا ةرايسل ةيجراخلا ماجحألاو تاسايقلا نوكتس
.اهبناوجو ةرايسلا فارطأل رييغت يأ دجوي نل .عنصملا نم اهجورخ
سديسرم فاعسإلا ةرايس ”سديسرم“ ةرايسلل ةنيباكلا ةرانإ-

.ةنيباكلا ةءاضإل ةرايسلا قئاس مهب مكحتي يذلاو ،(spot lamps) نيزّكرم نيحابصمو LED حيباصم ةعبرأ دجوي

.ةرايسلاب اهل صصخملا ناكملا يف ةدوجوملا مكحتلا ةحول قيرط نع ةنيباكلا ةءاضإب مكحتلا متي
سديسرم فاعسإلا ةرايس فاعسإلا ةرايسل ةيمقرلا ةحوللا-

 قيرط نع مكحتلل ةلباق اضيأ اهنكلو ةيمقر طقف تسيل ةحوللا هذه .رارجلا بابلا دنِع ةدوجوم ،ضيرملا ةنيباك لخاد ةحول ةطساوب عَمجأ ماظنلاب مكحتلا متي
.سمللا

فاعسإلا ةرايس ناّخس –
.ّيجراخلا طيحملا نيخستل يئام زاهجب وأ لزيد روتومب لمعي ناخس ضيرملا ةنيباك لخاد دجوي

 دجوي امك .ةرايسلا لفسأ وأ يلعأل يضرملا كيرحتل راسيلا وأ نيميلا ةهج نم هحتف متي يذلاو ”سديسرم“ فاعسإلا ةرايس نم نميألا بناجلا يف باب دجوي
.فاعسإلا ةرايس يلإ لوخدلا ليهستل رارج بابو ةيفلخلا باوبألل ةّيديدح ضباقم

 لكل ةفاضإلاب .ايريتكبلل ةمواقم اهنأ امك ،ةلوهسب ءاملاب اهلسغو ةيضرألا فيظنت نكمي .قالزنالل ةمواقم يهو ،ةدحاو ةعطق نم فاعسإلا ةرايس ةيضرأ نوكتت
.ةّيبيكرتلا ةيئايميكلا داوملاو قارتحالل ةمواقم اهنإف ،كلذ
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: فاعسإلا ةرايسل ةيجراخلا ةءاضإلا –

.فاعسإلا ةرايس جراخ نوللا ءارمحو ءاقرز ةيمامأ راونأ ةتس عم دحاو تقو يف لمعت  ةيجراخ ةءاضإ فاعسإلا ةرايسل دجوي

: ”سديسرم“ فاعسإلا ةرايسل نئازخلا ماظن-
 امك .ضيبألاوأ قرزألا ،يلاقتربلا نوللاب فاعسإلا ةرايس نئازخ ةيطغأ عينصت متي .ىوقملا يوغرلا حوللاو PVCلا كيتسالب نم نئازخلل ةيجراخلا ةقبطلا نوكتت

 ةفاثكب ىوقملا يوغرلا حوللا عينصت متي .نئازخلا ةيطغأ ةعانص يف مم 17لا وذ ىوقملا يوغرلا حوللا مدختسُي .ايريتكبلل ةمواقم ةيطغألل ةمدختسملا داوملا نأ
.لاعتشالل ةلباق ريغ اهنأ ينعي امم ،EC/95/28لا ريياعم عم ةعونصملا داوملا قفاوتت .1.1k/m3 ةوقو

 ايريتكبلل ةداضم اهنوك يلإ ةفاضإلاب ،ABSلا ماظن ةيصاخ فاعسإلا ةرايس يف ةمدختسملا ةيطغألا داوم كلتمت .ةدحاو ةعطقك  ةيطغألا داوم عينصت متي
.EN1789لا دعاوق عم قفاوتتل ةيطغألا داوم عينصت متي .ةلوهسب اهلسغ نكمي امك .لاعتشالاو

سديسرم فاعسإلا ةرايس :”سديسرم“ فاعسإلا ةرايسل ءاوهلا فييكت-
 .تامارجوليك 10 نع لقي هنزو نأ امك ،ةعاسلا يف دحاو رتل نع هل دوقولا كالهتسا لقي .ضيرملا ةنازخ ةيوهتل ءاوهلا فييكتل ةأزجم ةدحو يلع فاعسإلا ةرايس يوتحت

.ةيفارغجلا قطانملا بسح فاعسإلا ةرايسل ءاوهلا فييكت ةلومحو ةقاط فلتخت
:”سديسرم“ فاعسإلا ةرايسل ةلاّقنلا ةصنملا-

لا ةداهش يلع ةلاقّنلا تلصح .لقألا يلع اًمارجوليك 250 نزي ضيرم لمح ةلاّقنلا هذه عيطتست .ضيرملا ةنيباك لخاد أدصلل مواقملا ذالوفلا نم ةلاّقن ةصنم دجوت
10g  1789 مقر ريياعملا عم قفاوتي امم ،مداصتلا رابتخال.

:”سديسرم“ فاعسإلا ةرايسل ةيساسألا ةلاقنلا-
 .En1865و En1789 ريياعم عم فاعسإلا ةرايسل ةلاّقنلا قفاوتت .فاعسإلا ةرايس ةصنم  يلع stainless ethyl 61 (AA 6351)لا ةدام نم ةعّنصملا ةّيساسألا ةلاقنلا دجوت

.ةلوهسب يوئر يبلق شاعنإ ءارجإب ةلاقنلا حمست عبطلاب .مس 20 وأ 15رطقب جتنت يتلاو ،ةلاّقنلل تالجع عبرأ دجوي
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: ”سديسرم“ فاعسإلا ةرايسل نافجرلا ليزُم زاهج-
 250 نع لقي ال امل زاهجلا ةقاط لصتف ،كلذل ةفاضإلاب .(نيجسكألا عّبشت) SPO2و EKGلا زاهجلاب رهظي  .فاعسإلا ةرايس يف ةيساسألا ةلاقّنلا يلعأ زاهجلا عقي

.زاهجلا ةَدِصار نم ضيرملا ةلاح ةعباتم نكمي .(ةيسايق ةدحو) لوُج

: ”سديسرم“ فاعسإلا ةرايسل يعانطصالا سفنتلا زاهج –
 نوكت امدنع نيتعاسل ّيعانطصالا سفنتلا زاهج لمعي .فاعسإلا ةرايسل نيجسكألا ماظنب زاهجلا لمعي .فاعسإلا ةرايسب ةيساسألا ةلاقّنلا بناجب زاهجلا عقي

 رمُع لّدعمو ،ةجمدُم ةيراطبب زاهجلا لمعي .فاعسإلا ةرايس نم لّقنتم نيجسكأ بوبنأ مادختساب لمعلا زاهجلا عيطتسي ،كلذل ةفاضإلاب .نحشلا ةلماك ةيراطبلا
.ناماع ةيراطبلا

: ”سديسرم“ فاعسإلا ةرايس لخاد ةيبطلا مزاوللا-
. ةئراطلا تالخدتلا يف ةمهاسملل – ضيرملا ةنازخ لخاد ةدوجوملاو نآلا اهركذ متيس يتلا- مزاوللا مدختست

ةئراطلا ةدالولا ةّدِع<
ةئراطلا قورُحلا ةدِع<

ذاقنإلا ةّيردص<
فاعسإلا ةرايسل لاّقنلا ّيسركلا <

نيجسكوألا ماظن<
ةيلختلا طاّفش <

شاعنإلل سفنتلا سايكأ ةعومجم<
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: ”سديسرم“ فاعسإلا ةرايسب ضيرملا ةريجح دعاقم-
 ءارولل نيدعقملا الك ددمت نكمي .تاجرد ثالثب نامأ مازح نيدعقملا الك كلتمي .en1789 ريياعم عم ناقفاوتم نيفَّظَوُملا مِقاَطل نادعقم ضيرملا ةريجح يف دجوي

.ةجرد 160 ةيواز يتح

.فاعسإلا ةرايس كرحت تقو ةنكمملا ثداوحلا عنمي ثيحب ريدتسم ضيرملا ةريجحل ّيلخادلا حطسلا

”سديسرم“ فاعسإلا ةرايسل نيجسكوألا ماظن-
 لخاد يلإ رظنلا ةلاح يف حوضوب نارهظتو رسيألا بناجلا يف نيتبوبنألا عقت .موينمولألا نم 2x10ب امهعينصت مت نيجسكوألل ناتبوبنأ فاعسإلا ةرايسب دجوي
 EN ريياعم عم قفاوتتل نيجسكوألا بيبانأ جاتنإ متي .نيجسكوألا ماظن مادختساب حمسي يلسلست ماظنب ينورتكلإ مامص  دجوي .يفلخلا بابلا نم ةرايسلا

.نيجسكوألل ّيبطلا طفشلا ناَبَطْرَمو ،بّطرم ،ناَيرجلا سايقم نيسابقملاب دجوي .نيجسكوألا يلع لوصحلل نيجسكأ يَسابقم فاعسإلا ةرايس ةنازخب دجوي .7866
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 فاعسإلا ةرايس 
سديسرم



 هرايس
يس ما يج فاعسا

فصولا
 ةيكيرمألا فاعسإلا تارايس قبطن ، دسنلبما انتفصب

 نم ديدعلا هجاون اننإف يلاتلابو ، يس مإ يج تارايس ىلع
.ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا نم تابلطلا

 اًقفو يناثلا عونلا ىمسي يذلا ، اذه فاعسإلا جذومن يف
 ةنازخلاو ءالطلا ةمظنأ مادختسا متي ، ةيكيرمألا ريياعملل
 يج ةكرام تارايس ىلع ةيجاجزلا فايلألا ةدام نم ةعونصملا
 بالود ةمظنأ ةرايسلا نم رسيألا بناجلا ىلع دجوي .يس ما

 جاردأ اًضيأ كانه .ةيبطلا تادعملل تباث نيجسكأ ماظنو
 لصاف رادج ىلع بيبط دعقمو ةيبطلا تامزلتسملل

 دحاو دعقم عضو نكمي ، مدختسملا بلط ىلع ءانب .ةرايسلا
 نكمي ، كلذ عمو .دعقملا نم ًالدب نيميلا ىلع نيدعقم وأ

 ةقطنمك لمعلا ةدضنمل ةيلفسلا ءازجألا مادختسا اًضيأ
نيزخت

 ةيبناجلا ةيطغألاو فقسلاو سبالملا ةنازخ عينصت متي
 ةدام نم يس مإ يج فاعسإ تارايس يف ضيرملا مسقل

 يج ةرايس يف ةتبثمو بلاوق لكش ىلع ةيجاجزلا فايلألا
 يلطم يس مإ يج فاعسإ ةرايس ةيضرأ ءالط نإ .يس مإ

 .قالزنالل ةداضمو ايريتكبلل ةداضم يسكوبيإ ةدامب
 تارايسل ةيجراخلا ةءاضإلا حيباصم مادختسا اًضيأ نكمي
 فاعسإ تارايس لكش يف انب ةصاخلا يس مإ يج فاعسإلا

 نيجسكألا ماظن ذفانم ميمصت مت .يكيرمألا عونلا نم
 ةيناملأ عاونأ اهنأ ىلع يس مإ يج فاعسإ ةرايس يف

.ءالمعلا تاليضفتل اًقفو ةيسنرفو ةيناطيربو

 ما يج فاعسإلا تارايسل ةيلخادلا ةءاضإلاو ةيئابرهكلا تابيكرتلا زيهجت مت
 ةزمرملا تالباكلا مادختسا متي .عينصتلاو داوملا نم ةيلاع ريياعمب يس

 يف يليللا عضولا عم ديل تنسيرولفو ةيئابرهكلا تابيكرتلا يف ناولألاب
.ةيلخادلا ةءاضإلا

 يتلاو انب ةصاخلا فاعسإلا تارايس ميماصت يف يس مإ يج تارايس مدختسُت
 ةيراجتلا تامالعلا تاذ يس ما يج تارايس ميدقت متي .American Type II ىمست

 ةمالعلا تاذ فاعسإلا ةرايس نإف ، كلذ عمو .لزيدلاو نيزنبلا تاكرحم تارايخ عم
.لضفيو نيزنبلا كرحم عون عم بلاغلا يف لمعت يس ما يج ةيراجتلا

 لود نم ةبولطم انيدل يس ما يج نم فاعسإلا تارايس تاميمصت نوكت ام ةداع
 ةيبرعلا تارامإلا لود نم تابلطلا كلذكو ، هالعأ انركذ امك ، ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 وه يس ما يج ةكرشل ةعباتلا فاعسإلا تارايس ليضفت بابسأ مهأ دحأ .ةدحتملا
 يس ما يج تابكرمل ةلوقعملا ةنايصلا فيلاكتو رايغلا عطق ىلإ لوصولا ةيناكمإ

.ةيبرعلاو طسوألا قرشلا لثم لود يف
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 هرايس
يس ما يج فاعسا



 هرايس
ناسين فاعسا

 ةروصقم لخاد ةمدختسملا ةنازخلا داومو ةيبناجلا ةيطغألا
 داومب ةاطغم ناسين نم فاعسإلا تارايسل ىضرملا

 ةلباق ريغو لاعتشالل ةلباق ريغ ABS ةيكيتسالب
 ةنازخ دجوت ، يفلخلا بابلا نم اهيلإ رظنلا دنع .قارتحالل
 دعقم نإ .نميألا بناجلا ىلع بحاصم دعقمو ةيبط تادعم

 دقو ، ةجرد 180 ةلامإلا ىلع رداق بحاصملا فاعسإلا ةرايس
 اًقفو طيسولا يضرألا لاصتالا زاهج بيكرتو ميمصت مت

 ةلاقن كانه .EN1789 ريياعمو يج10 مداصتلا رابتخا دعاوقل
 هذه حالصإ متي .ناسين فاعسإ ةرايس يف ةيسيئر

 طاقنلا يثالث نامأ مازح اًضيأ دجوي .ضرألا ىلع ةلاقنلا
.ةلاقنلا ىلع

 نئازخ دجوت ، ناسين فاعسإ ةرايس نم نميألا بناجلا ىلع
 20 دجوي .ىضرملا مسق يف ةيبط تادعم ةنازخو نيجسكأ

 ةرايس يف نيجسكألا بيطرتو خفن ةمظنأ ، نيجسكأ ةنازخ
 عنمل فاعسإلا ةنازخ باوبأ ىلع لافقأ دجوت .فاعسإلا

 يف بيبط دعقم اًضيأ دجوي .ةرايسلا ةكرح ءانثأ حتفلا
 بيبطلا يسرك دعقم .فاعسإلا ةرايسل ةطسوتملا ةرجحلا

 ةلاقن مادختسا مدع دنع ةحاسملا رفويو يطلل لباق
.ضيرملا

فصولا
 نم ئراوطلا تالاح يف فاعسإلا ةرايس لمعت ام ةداع

 تادعم يهو لزيد كرحم ةدعاسمب نافروأ ناسين
 حيباصم 6 دجوت ، فاعسإلا ةرايس جراخ .ةيكيتاموتوأ
 كانه ، فاعسإلا ةرايس فقس مسق يف .ةيجراخ ةءاضإ

 يولع ءوضو حطسملا عونلا نم ديل ةيجراخ ةءاضإ
 فاعسإلا ةرايسل ةيجراخلا ةءاضإلا لضفي .يناوطسأ

 اًضيأ دجوي ، فاعسإلا ةرايس جراخ .رمحألا نوللاب
 ربع ةرايسلا نحش متي .تلوف 220 يجراخ لاخدإ لباك
 زاهجب اهديوزت متي ، ةرايسلا كرحت ءانثأ .لباكلا اذه

 فلخ دوجوملا ةيفنألا بويجلل لماكلا سكاعلا
 تلوف 220 ةيئابرهكلا ةدايقلا مسق يف دعقملا
 موقم زاهج دجوي .لخادلاب ةيبطلا ةزهجألل بولطملا

 اًضيأ ةرايسلا تايراطب نحش متي .سكاعلا بناجب
 تحت ةيفاضإ ةيراطب اضيأ كانه .زاهجلا اذه لالخ نم
 ال امدنع .ناسين فاعسإلا ةرايس قئاس ةروصقم

 ريفوت متي ، ةكرحلا عضو يف فاعسإلا ةرايس نوكت
 ةروصقملل 12V ءابرهكلا تابلطتمو ةمزاللا ةءاضإلا
.ةرايسلا ةيراطب مادختسا نود ةيطايتحا ةيراطبب
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 هرايس
ناسين فاعسا



 فاعسإ ةرايس 

نجاو سكلوف
فصولا

 فقسب رتفارك نجاو سكلوف نم فاعسإلا ةرايس زيمتت
 متي .يودي ةكرح لقانو لزيد كرحمو ليوط لكيهو عفترم

 نكلو ، ىنميلا ديلا كرحم مادختساب فاعسإلا ةرايس جاتنإ
 نم .كلذ يف تبغر اذإ راسي كرحمك اهجاتنإ اًضيأ نكمي

 تاناوطسأ دجوت ، فاعسإلا ضيرم ةرجح يف ، يفلخلا بابلا
 نيجسكألا خفن ةمظنأو ، نيجسكألا بيطرتو ، نيجسكألا

 يسرك ةلاقن دوجو نم مغرلا ىلع .ىنميلا ةقطنملا يف
 سكلوف ةروصقم نم رسيألا بناجلا ةقطنم يف فاعسإلا
 حاتم فاعسإلل يرقفلا دومعلا حول نأ الإ ، فاعسإلا نجاو

يسركلا ةلاقن ىلع اًضيأ
 دعقم نوكي .يرقفلا دومعلا ةحول تحت ضيرملا دعقم عقي

 ىلع اًسلاج قيفرلا دوجو عم هاجتالا سفن يف ضيرملا
 يف بيبط دعقم اضيأ كانه .ةرايسلا كرحت ءانثأ دعقملا
 نكمي ثيحب بيبطلا دعقم عضو متي .فاعسإلا ةرايس
 ةيبطلا تادعملل نئازخ كانه .ةلوهسب لخدتلا ضيرملل

 متي .فاعسإ نجاو سكلوف يف يوغرلا حوللا ىلع ةمئاقلا
 نكمملا نم .يلاقتربلا نوللاب ةنازخلا فقسو باوبأ رايتخا

 ةعبرأ مادختسا مت .ءالط داومك ىرخأ ناولأ مادختسا اًضيأ
 نجاف سكلوف فاعسإ ةرايس يف ديل تنسرولف حيباصم

 وبروت ةيوهت ةدحو كانه .ةيفاك ةءاضإ ريفوتل رتفارك
 .فاعسإلا ةرايس فقس يف ءاوهلا قفدت رفوت نأ نكمي

 متي .فاعسإلا ةرايس يف بسانم ءاوه نارود ريفوت نكمي
.ةقيقدلا يف ةرم 20   طسوتملا يف ءاوهلا نارود ذيفنت

 ىلع ABS ةدام نم ةدحاو ةعطقب ةفلغم رتفارك نجاو سكلوف فاعسإ ةرايس
 اًضيأ كانه .مم 6 يلاوح مدختسملا ABS كمس غلبي .رسيألاو نميألا نيبناجلا

 يف ةرارحلاو توصلا لزع ةداملا هذه رفوت .ABS تاءالط فلخ لزعلل ةئبعت داوم
 هذه مادختساب .ABS فلخ ةاوقم ةيندعم ةدام كانه ، كلذ عمو .فاعسإلا ةرايس

.ضيرملا ةنيباك يف ةبولطملا ةيبطلا تادعملا تيبثت متي ، ةداملا

 ئراوطلا عون يف فاعسإلا تارايسل رتفارك نجاو سكلوف تادعم ميمصت مت
 سفنتل ةيوهت زاهجو ةانق 12 نافجرلا ليزم زاهج نمضتي .فاعسإلا تارايسل

 ةرايس يف ةمدختسملا ةيبطلا ةزهجألا لمعت .غارفلل غارف طفش زاهجو ضيرملا
 متي .تلوف 220 عم قفاوتم نافجرلا ليزم زاهج ، اضيأ .12V ءابرهكلاب فاعسإلا

سكاعلا زاهج ةطساوب فاعسإلا ةرايس يف ةبولطملا تلوف 220 ءابرهكلا ريفوت
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 فاعسإ ةرايس 

نجاو سكلوف



  نجاف سكلوف فاعسإ ةرايس

ةلقانلا 

فصولا
.فقسلا يلاع لزيد كرحم عم نجاو سكلوف لقن فاعسإ ةرايسل ئراوطلا عون لمعي

 نم نميألا بناجلا ىلإ ةفاضإلاب .لزيدلا دوقو ناخسو يجراخ ءاوه فيكم اهب دجوي ، فاعسإلا ةرايس ىلإ ةفاضإلاب
 نم يجراخلا بناجلا ىلع .ةقرشم ةحاسم ريفوتل فاعسإلا ةنيباك يف جاجزلا عضو متي ، لقانلا فاعسإ ةرايس

 ةرايس نم يولعلا ءزجلا يف .رسيألا بناجلا ىلع ءاقرز ءاوضأ 3 و نميألا بناجلا ىلع ءاقرز ءاوضأ 3 دجوي ، ةرايسلا
 يتلا ةءاضإلا ةزيمب ةيجراخلا ةءاضإلا زيمتت .فلخلاو مامألا يف عقي ديل عون نم يجراخ ةءاضإ ماظن دجوي ، فاعسإلا

.مك 1 ةحاسم يف هابتنالا بذج اهنكمي
 ىلع اًرتل 20 يلامجإ ، نيجسكألا تاناوطسأ دجوت ، يفلخلا بناجلا يف ، نجاو سكلوف لقن ةبرع فاعسإ ةروصقم يف

 نيجسكألا تاناوطسأ معد متي .تاناوطسألا ىلع دئازلا طغضلا عنمل نيجسكألا مظنم اًضيأ دجوي .رسيألا بناجلا
.ةكرحلا ءانثأ نامأب ةرايسلا ريس ىلع ظافحلل نيجسكألا تيبثت زاهج ةطساوب

 فاعسإلا ةرايس يف نادعقم كانه .قالزنالل ةداضمو ايريتكبلل ةداضم ةيسكوبيإ تايضرأب ةفلغم فاعسإلا ةيضرأ
 ماني نأ نميألا بناجلا ىلع دعقملل نكمي .ةيمامألا ةقطنملا يف رخآلاو فاعسإلا ةرايسل نميألا بناجلا ىلع امهدحأ ،

 .ىضرملا نم مجك 200 ىلإ لصت ةعسب فاعسإلا ةرجح يف ةيسيئر ةلاقن دجوي .كلذ يف تبغر اذإ ةجرد 180 ىتح
 ةلاقن ك ةيسيئر ةلاقن مادختسا نكمي ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .طاقنلا يثالث نامأ مازحب ةموعدم ةيسيئرلا ةلاقن

.يفاضإ زاهج لالخ نم ةيسيئر
 هذه عقت .مهرد ةيوهت زاهجو نافجرلا ليزم زاهج كانه ، نجاو سكلوف لقن فاعسإ ةرايسل ةئراطلا تالخدتلل ةبسنلاب

 فاعسإ ةرايس يف يمقر مكحت ماظن دجوي .رسيألا فلخلا نم اهضرع دنع ضيرملل نميألا بناجلا سأر ىلع ةزهجألا
 ةءاضإلا نم ناعون كانه .ةيمقرلا ةحوللا هذه ةدعاسمب ةرايسلا يف ةمظنألا عيمج يف مكحتلا متي .نجاف سكلوف

 يتلاو ، نجاو سكلوف نم فاعسإلا ةرايس يف ضيرملا ةنيباك يف ريغص ديل ةءاضإ ماظن 4 و ديل عون نم ةليوطلا
 يف ةيمقرلا ةحوللا ةدعاسمب نجاو سكلوف لقان فاعسإ ةرايس ةءاضإ متت نأ نكمي .ةيفاك ةءاضإ رفوت نأ نكمي

.ةرايسلا
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  نجاف سكلوف فاعسإ ةرايس

ةلقانلا 



ىضرملا لقنل سديسرم فاعسإ تارايس
 ناكم نم ىضرملا لقنل مدختست ىضرملا لقنل سديسرم فاعسإ تارايس

.اهيوتحت يتلا تادعملا ثيح نم ئراوطلا فاعسإ تارايس نع ةفلتخم اهنإ .رخآل

 ىلع ىضرملا لقنل سديسرم فاعسإ تارايس مادختسا اًضيأ نكمي امك
Vw، Citeron، Ducato، GMC. :لثم ىرخأ تارايس

 يف ةيبط تادعمو لقنلل تاراطإ ،فاعسإلا تارايسل ةيسيئر تاراطإ دجوي
 ةرايس رخآ يه ىضرملا لقنل سديسرم فاعسإ تارايس .ىضرملا ةروصقم

.اهعون نم ةعنصُم
 .هئازجأ عومجم عم لماكتم لكشب لمعي ماظن ىلإ يمتنت اهلمكأب تانوكملا 
 .جيجضلل ىوتسم لقأ اهيدل .ةدحاو ةعطق نم بكرتي فاعسإلا ةرايس دسج

.اهعينصت دعب زازتهالا تالدعم ثيح نم اهرابتخا متي ،عقاولا يف

 ةرايس .مارجوليك فلأ وه ىضرملا لقنل سديسرم تارايسل لقنلل لدعم ىصقأ
 دعقمو ،لمعلا مقاط نم نانثا :مهو يلك لكشب صاخشأ ةتس لمح ىلع ةرداق فاعسإلا
.قئاسلا ةروصقم يف نيقفارملل نادعقمو ،قئاس ،ضيرملا ةروصقم يف ضيرملل

 ىلع هيدل ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةيناوطسأ ءازجأ ةعبرأ هل سديسرم فاعسإ ةرايس كرحم
 هيدل فاعسإلا ةرايس يف مدختسملا كرحملا .ةكرحلل صئاصخ 5و hp150  ةردق لقألا

 مداوع جراخم .ءاوهلا تافيكم لمع ءانثأ ةرايسلل مداوع دجوي ال .ةروطتم لزيد ايجولونكت
 يف اهتيؤر نكمي .ةرايسلل لوخدلاب زاغلل حمسي ال لكشب ةبكرم فاعسإلا تارايس
 فاعسإلا ةرايسب ةعرسلا يف مكحتلا قودنص .فلخلا نم ةرايسلا نم رسيألا بناجلا

.1+6 ةيكيتاموتوأ تاعرس وأ 1+5 ةيودي تاعرس :نيلكشب هعينصت نكمي

 يف يجراخلا كرحتلل داضمو قالزنالل داضم ،قالغنالا نم يمحي حباكملل ماظن دجوي
 كرحت ءانثأ ةلوهسب ىضرملا لمحل تالجعلا روحمل ماظن دجوي .سديسرم فاعسإ ةرايس

.يكيلورديهلا عونلا نم ةرايسلا هيجوت ةلجع .فاعسإلا ةرايس

 امنيب ةرايسلا هيجوت اهنكمي اًضيأو .ةيداعلا قرطلل ةبسانم فاعسإلا ةرايس تاراطإ 
.لماكلاب ةلمحُم يه

 هليدبت نكميو ةرايسلا لفسأ عقي لصفنم دحاو راطإ فاعسإ ةرايس لكب دجويو
 لجأ نم تامدصلل صتمم دجوي امك .ةبرعلا يف رطقلل نالبح دجوي .ةلوهس لكب دوجوملاب

 تامدصلا نم ةرايسلا ةيامحل فلخلاو مامألا نم ةرايسلا يف ،كيتسالبلا نم ،ةيامحلا
.ثداوحلاو

 راطإلا لعجل أدصلل لباقلا ريغ ديدحلا نم ةعنصُم فاعسإلا ةرايس دوعصل ةصنم دجوي
 يذلا – يفلخلا ميمصتلا بلاق .فاعسإلا ةرايسل ةيفلخلا ةهجلا نم ةلوهسب لصوُي

.يفلخلا تامدصلا صتمم ىلع عضوُيس -قالزنالا نم يمحي

   سديسرم فاعسإ تارايس    

ىضرملا لقنل
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   سديسرم فاعسإ تارايس    

ىضرملا لقنل



  سديسرم فاعسإ تارايس     

قودنصلا عون نم  

قودنصلا عون نم سديسرم فاعسإ تارايس
 ةفاضإب هعينصت متي سديسرم فاعسإ تارايسل يندعملا لكيهلا قودنصلا عون نم سديسرم فاعسإ تارايس 

.ىضرملا لقن وأ ئراوطلا تالاح نيضرغلا الكل هجاتنإ نكمي .فاعسإلا ةرايسل قودنص
 امك .مم 25 وه مدختسملا راطإلا كمُس .فاعسإلا ةرايس لكيه ىلع  -ةلقنتم حاولأ نم نوكملا – قودنصلا بيكرت متي

 يتلاو – ةلقان كانه .كلذل ةصصخم تانازخ ربع فاعسإلا ةرايس جراخ نم تالقانلا تاعومجمو نيجسكألا ليصوت نكمي
 فاعسإلا ةرايس نم تاصنملا جارخإ ىلع دعاسيل ردحنم دجوي امك .ىرسيلاو ىنميلا تاهجلا نيب ام اهكيرحت نكمي

 ةرايس عينصت متي نأ نكمملا نم .بلقلا تابرضل مظنم زاهجو ةيبرهك ةحورم دجوي فاعسإلا ةرايسب .ةلوهسب
:لثم ةفلتخم تاليدوم نم ةقلغملا فاعسإلا

.Iveco, Ducato, Citreon
 قودنصلا سديسرم فاعسإ تارايس

 هنأ امك ،ةلوهسب هحتف نكميو فاعسإلا ةرايسل تّبثُم ةدع قودنص كانه .نيثاريلوب تاماخ نم اهعينصت متي
 .ئراوطلل تادعمو نيجسكأ ةبوبنأ ،قيرحلل ةأفطم كانه .ضيرملا ةروصقم يف فاعسإلا ةرايس مادختسال بسانم

 ريغ داوم نم ةيبط تافلخم قودنص دجوي .اهنكر متي امنيب قالزنالا نم فاعسإلا ةرايس عنمي يكل دتو دجوي اًضيأو
 قودنص يف ربإلا تافلخمل قودنص دجوي اًضيأو .ضيرملا ةروصقم يف ضيرملا سأر عقوم برقب أدصلل ةلباق

.ةيبطلا تافلخملا
 عضوب اهمادختسا نكمي بئاقحلا هذه .ةيحص تاماخ نم ءاضعألا لقنل ةبيقحو ةنرم ةيودأ ىلع يوتحت ) ةقطنم دجوي
 دجوي ،اًضيأو .ضيرملا ةروصقم يف بيبطلا دعقم نم ةيفلخلا ةهجلا يف ةدوجوملا تالقانلا نيزختل (.اهيف تادربم
 ريغ داومب ةاطغُم ةلقانلا هذه .تالقانلا يف ثثجلا وأ ضيرملا لمح ليهستل مس 80و رتم 2 سايقب ضيرملل ةلقان

.فاوحلا يف ةلوهسب اهلمحل ضباقم 6 وأ 4 دجوي .لاعتشالل ةلباق
 هذه .اهلخادب حيباصم ىلع يوتحت ةليوط ءوضلل تاثعاب 6 وأ 4 دجوي .ضيرملا ةروصقم ةءاضإل نافلتخم ناماظن دجوي

 4 وأ 3 دجوي .ضيرملا ةروصقم يف مكحتلا ةحول نم ةلوهسب هب مكحتلا نكمي يذلاو يراهنو يليل ماظن اهل ةءاضإلا
.ةرانإلا نكامأ يف حئارش اهب و ءاضيب حيباصم

كلذ بلط ةلاح يف ةيعضوم تارانإ بيكرت نكمي امك .فاعسإلا ةرايس جراخ ةءاضإلل زاهجو ةعومسم راذنإ تارافص دجوي
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  سديسرم فاعسإ تارايس     

قودنصلا عون نم  



سياه اتويوت فاعسإ تارايس
 فقاوم يف لخدتلل ةبسانملا تادعملا اهيدل سياه اتويوت فاعسإ تارايس
 يف ىلعألاو راسيلا ،نيميلا ةهج نم ةيطغت دجوي .ىضرملا لقنو ئراوطلا
 اًقفو تادعمب ةرايسلا نم يلخادلا ءزجلا زيهجت مت .فاعسإلا ةرايس ةنازخ

.(1789EN) ريياعمل
 ًاضيأ لب طقف لزيدلاب ال لمعتل ةممصم سياه اتويوت فاعسإ تارايس

 يكل دراب -نخاس فييكت فاعسإلا تارايس لخادب دجويو .نيلوزاجلاب
 تارايس ةيطغت ماظن .ءاوسلا دح ىلع ةبطرلاو ةراحلا قطانملا يف مدختسُت

.ةعلضم ةدحاو ةعطق نم نوكتي سياه اتويوت فاعسإ
سياه اتويوت فاعسإ تارايسب يبرهكلا ماظنلا

 يف مدختسملا ءابرهكلا ماظنو .تاو 220 ءابرهك جتنيل ليوحت زاهج دجوي
 تارايس لخادب ةدوجوملا تادعملاو .(67221) ريياعم عم قفاوتم هلمكأب ةرايسلا

.تابرعلا عم قسانتت ةددعتم ناولأو لاكشأ اهيدل فاعسإلا
 فاعسإلا تارايس يف ةمدختسملا ءابرهكلا سباقمو كالسألا تاليصوت

.(EN ISO 8092-4 و EN ISO 8092-1، EN ISO 8092-3) عم قفاوتي لكشب ةعنصم
 ةيبطلا ةزهجألا ديوزتب موقت يتلاو ريبمأ 180 ةعسب ةليدب ةيراطب دجوي

 هعقوم ءابرهكلا ليوحتل زاهج دجوي اًضيأو .ءابرهكلاب فاعسإلا ةرايس يف
 نكمي زاهجلا اذه اًضيأو .قئاسلا ةنيباك يف دئاقلا راوجب بكارلا دعقم لفسأ

 ةيراطب معد لجأل .فاعسإلا ةرايس يف ةليدبلا ةيراطبلا ةطساوب هنحش
 نم تلوف 220 هتردق نحاشب ةرايسلا تايراطب نحش نكمي ،ةليدبلا ةرايسلا

 نم عونلا اذهو .لمعي ةرايسلا كرحم نكي مل ةلاح يف فاعسإلا ةرايس جراخ
 ىتح فاعسإلا ةرايس يف ةيبطلا ةزهجألا مادختساب حمسي مادختسالا

ةفقوتم فاعسإلا ةرايسو

سياه اتويوت فاعسإ تارايسب يبرهكلا ماظنلا ةحو
 كانهو .ضيرملا ةنيباك يف دجوي نيمأت قودنصب لصوم فاعسإلا ةرايس يف هلمكأب بيكرتلا

 ىلع ةرطيسلا اًضيأو يلاحلا لمتحملا بيرستلا دض تاطايتحالا لمعل قودنصلا اذهب ماظن
 ماظنلا قلغو حتف ىلع ةماتلا ةرطيسلا نم نِّكمي مكحت حاتفم دجوي امك .ةيئابرهكلا ةرئادلا

 دعقم نم ىرسيلا ةهجلا يف حاتفملا دجوي .نامأب فاعسإلا ةرايس يف هلمكأب يئابرهكلا
 ةرايس فقوت نم ةقيقد 30 دعب لخدتلل ةجاحلا نودب اهتاذ مكحتلا ةحول قلغتو .قئاسلا

 لماكـب مكحتلا نم نكّمي يذلاو ةحوللا يف سمللاب مكحت دجوي كلذ ىلإ ةفاضإلاب .فاعسإلا
 ديربتلل ةحورم دجوي اًضيأو ةنيباكلا يف ةأفدملا ،ءاوهلا فييكت ،ءاوضألاك يبرهكلا ماظنلا

.ةدئازلا ةرارحلا عنمت يكل يئاقلت لكشب كرحتت يتلاو
فاعسإلا ةرايس ةنازخ ماظن

 ىطغُم يجراخلا هحطسو مم 3 هكمُس يندعم دَبَز نم عَّنصُم هلمكأب فاعسإلا ةرايس ةنازخ ماظن
 يلاقتربلا نوللاب عَّنصُي نأ نكمي ضيرملا ةروصقمل  يجراخلا حطسلا .قارتحالل ةداضم داومب
 ففرأ .مم 17 اهكمُس فاعسإلا ةرايس ةنازخ ةيطغتل ةمدختسملا يندعملا دَبَزلا ةحول .ضيبألا وأ

 اهحطسأو سياه اتويوت تارايس تانازخ .مم 10 هكمُس يندعم دَبَز مادختساب ةعَّنصُم ةنيباكلا
ريياعم عم ةقفاوتمو قئارحلل ةداضم

95/28. EC
 مدختسُت ةيئابرهك ةسنكمو ةحورم ،ةيبرهك تامدص زاهجب اهديوزت مت ففرأب ةليوط ةنازخ كانه
 يبرهكلا هسبقم مهنم زاهج لكلو .ضيرملا ةروصقم نم رسيألا بناجلا يف فاعسإلا ةرايس يف

 فاعسإ تارايس.ةحورملا لجأل نيجسكألا سبقم جورخل ذفنم دجوي اًضيأو .هريغ نع لصفنملا
فاعسإلا ةرايس يف ةيمامألا ةروصقملا ماظن سياه اتويوت

 ةبيقح ،ةرايسلا يف ةمدختسملا ةيودألا ةبيقح عضو ليهستل ةنيباك ماظن دجوي
 ةلاح يف فلخلا يف هلمكأب عوضوم ماظنلا اذه .ضيرملا ةروصقم مامأ ةيودألاو ،ةيلوألا تافاعسإلا

 .ةدحاو ةعطقك ةعّنصُم تاروصقملا هذه .ضيرملل هجاوم لكشب فاعسإلا ةرايس مادختسا مت
 اهرييغت نكمي تاسايقلا هذه .مس 25 اهعاستا و ،مس 40 اهقمع ،مس 140 تاروصقملا هذه عافترا

 اهب صاخ ةعباتم ماظن اهيدل فاعسإلا ةرايس يف تاروصقملا .كلذ مدختسملا بلط ةلاح يف
.فاعسإلا ةرايس كرحتت امنيب فاعسإلا ةرايس يف نامألل لفق ماظن مدختستو

سياه اتويوت فاعسإ ةرايس جاردأ سياه اتويوت فاعسإ تارايس
 مهيدل ،عقاولا يف .ةرايسلا كرحتت امنيب مهحتف متي ال ثيح ،صاخ لفق ماظن اهيدل جاردألا
 ةيندعم تاودأ عم لمع ةدضنم دجوي .زازتهالا وأ ءاضوض لمع نم جاردألا عنمي يكل صاخ نامأ ماظن

 هذه .لاصمألاو ءاودلا ،نقحلا ـك ةلوهسب تادعملا ريضحت نم نولماعلا نكمتي يكل تانازخلا ىلع
 نكميو ايريتكبلل ةداضم ،ةدحاو ةعطق لكش ىلع ةعنصمو قلغلاو حتفلل ةلباق ةدضنملا

.ةلوهسب اهفيظنت

    فاعسإ تارايس   
سياه اتويوت 
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دروف فاعسإ تارايس 
 تالاح يف لخدتلل ةممصم ئراوطلل دروف فاعسإ تارايس  دروف فاعسإ ةرايس
 ةممصم اهلمكأب تادعملا .ABS ءاطغب ةدوزم فاعسإلا ةرايس ةروصقم .ئراوطلا
.En1789 تادادعإل اًقفو

 .ضيرملا ةروصقم يف لمحلل ةصنمو فاعسإلا ةرايسب ةيسيئر ةلقان كانه
 فيكمل ةغبصم جراخلاب دجوي .اهب ةصاخلا ءاوهلا تافيكم اهب فاعسإلا ةرايس
.لزيد ةأفدمو ءاوهلا

 تاليدومب ةنراقم عرسأ ليصوت تقو اهيدلو صخرأ هذه فاعسإلا ةرايس
.ىرخألا فاعسإلا تارايس

 ةدوزم اهنإ .نيلوزاجلا وأ لزيدلا ىلع اًدامتعا اهعينصت متي دروف فاعسإ ةرايس
 جاجزلا يف ةرارحلل مواقم كانه .قئاسلا ةروصقم يف يتوصلا لزعلا كلذب
.ءاتشلا يف قئاسلا ذفاون دمجت عنمي يكل

 ةرايس باوبأ عيمج تناك ةلاح يف جراخلا نم ةرايسلا ىلع ةرطيسلل دعب نع مكحت ماظن كانه
.ةقلغم فاعسإلا
 سفن يف نيضيرم لقن نم نّكمُي ميمصت اهيدل دروف فاعسإ ةرايس يف ضيرملا ةروصقم
 ظفاحتل ةيلخاد تاروصقم نم نوكتت ضيرملا ةروصقم .سلاج رخآلاو يقلتسم امهدحأ تقولا
 فاعسإلا ةفرغ يف ضيرملا ةروصقم .نامأب ئراوطلا تادعمو ضيرملاب ةيانعلا تادعم ىلع
 يجراخلا حطسلا .ةرايسلل توصلاو ةرارحلا برست عنمت يتلا قئارحلل ةمواقم تاماخب ةاطغم
 داوملا .مم 20 هكمُس نطبم جاجزب ىطغُم يلخادلا حطسلا .موينومولألاب ىطغُم فاعسإلا ةرايسل
En1789.         ريياعمل اًقفو ةعنصُم اهلمكأب ةيطغتلا يف ةمدختسملا
 فصتنم يف ةرئاد ةذفان كانه .ضيرملاو قئاسلا يتروصقم نيب يئزج ميسقت كانه
 ماظن كانه ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةحصلا فظومو قئاسلا نيب لصاوتلا نم نكمُتل ميسقتلا
.ضيرملاو قئاسلا يتروصقم نيب لصاوتلا نم نكمُيل يتوص
فاعسإلا ةرايس دعاقم
:ضيرملا ةروصقم يف نادعقم دجوي
.EN1789  ريياعمل اًقفو ناعنصُم –
.مداصت مارج 10 ةداهش امهيدل –
.ةبرعلا هاجتا سفن يف –
.ةيوق ةيجنفسأ تاماخ نم ناعنصم دعقملاو فلخلا نم دعقملا ءزج –
.ءازجأ ثالث نم دعقملل مازح امهل –
.درفلل لباق لكشب ممصم دعقملا ءزج –

     فاعسإ ةرايس      
دروف
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 دروف فاعسإ ةرايس 
ىضرملا لقنل

ىضرملا لقنل دروف فاعسإ ةرايس
 يف ةعوضوم  En1789 ريياعم عم قفاوتت يتلاو ةيبطلا تادعملاو ةزهجألا .ىفشملا دعب ىضرملا لقنل ةعنصُم تناك ىضرملا لقنل دروف فاعسإ ةرايس 

 نكمملا نم .فاعسإلا ةرايس ةروصقم فصتنم يف لمحلل ةصنمو ةيسيئر ةلقان دجوي .ضيرملا لمحل ةلقانو كرحتم يفاضإ دعقم دجوي .فاعسإلا ةرايس
 بابلا نم ىضرملا جارخإ نكمملا نم .ةيجراخ ةأفدمو اهب صاخلا ءاوهلا فيكم اهب فاعسإلا ةرايس .ةجرد 160 نميألا دعقملا كيرحتب يفاضإ ضيرم لقن

 ةلوهسب اهلاخدإ نكمي ةيسيئرلا ةلقانلا .قلزنم يفلخلا بابلا .قلزنم لكشب ممصم فاعسإلا ةرايسل نميألا بابلا .يفلخلا بابلاو قلزنملا نميألا
 باوبألا تناك ةلاح يف ةلوهسب اهتيؤر نكمي ةسكاع داومب ةاطغم نيبابلا الك نم ةيلخادلا تاهجلا .يفلخلا بابلا نم ردحنم لالخ نم فاعسإلا ةرايسل
 ريغ لكشب باوبألا حتف ةلاح يف قئاسلا راذنإل يئوضو يتوص ماظن دجوي .ةبرعلل رابغلا لوخد عنمي نيتم لكشب ناممصم نيبابلا الك .ةحوتفم

 ءاطغ تحت نطبملا جاجزلا نم ةماخ كانه .مم 20 هكمُس يبشخ ءاطغ دجوي ةيضرألا ءاطغ تحت .ايريتكبلل داضم ءاطغب ةاطغم فاعسإلا ةرايس ةيضرأ .دمعتم
 طئاوحلا عفر نكمملا نم .ةلماكتم تانوكم ةطساوب ممصم ىضرملا لقنل دروف فاعسإ ةرايس نم ضرألا ءاطغ.يرارحلاو يتوصلا لزعلا ديوزتل ةيضرألا

 ةيضرألا فيظنت نكمملا نم .تاقبطلا ديوزتو لزعلا لالخ نم ةموتكم ةماخلا لعجل ةيذفنماللا ديوزت متي .ضرألا ةيطغأ نم مس 10-5 يلاوح ةيبناجلا
 .ةلوهسب اهفيظنت نكميو ةحصلا رومأب رمألا قلعتي امدنع ةسلس ضيرملا ةروصقمل م ةيلخادلا بناوجلا .ةلوهسب ءاملا ىلع دمتعت رصانع ةطساوب

 ةرايس ةيطغأ .بيرست يأ ببست الو ةسلس اهلمكأب ماحتلالا ةقطنم .ءانثنا يأب موقت الو ضيبألاب ةممصم فاعسإلا ةرايس يف ةمدختسملا ةيطغألا
 ليمعلا بلط ىلع اًءانب اهرييغت نكميو ،ةيزوريفلاو ةيلاقتربلا ناولألاب ةمدقم ل ةروصقملا ناولأ .فاعسإلا ةرايسل ةدحاو ةعطقك ةعنصُم فاعسإلا

.هتاليضفتو
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 دروف فاعسإ ةرايس 
ىضرملا لقنل



4×4 رزورك دنال فاعسإ ةرايس
 لقنل ةممصم تناك رزورك دنال فاعسإ ةرايس 4×4 رزورك دنال فاعسإ ةرايس

 ةيئانلا قرطلاك ةبعص اهتالصاوم نكامأ يف نوعقي نيذلا ىضرملا
 يفظومو ىضرملا ةيامحل ةبرعلا يف ةيامحلل زجاوح دجوت .ةديعبلا تارمملاو

 لمح ىلع ةردقلا اهل هذه فاعسإلا ةرايس .ثداح عوقو ةلاح يف ةحصلا
 نكمي .مس 140 ىضرملا تاروصقم لدعم .تقولا سفنب مهتجلاعمو ىضرملا

 بناجلا يف .كلذ بلط ةلاح يف فقسلا نم صلختلاب ةروصقملا ليدعت
 صاصتمال ماظنو نيجسكأ بيبانأ دجوي ضيرملا ةروصقم نم رسيألا

 عونلا نم نيجسكألا تالباك .2*10 لدعم مدختست بيبانألا .نيجسكألا
 .ليمعلا بلط ىلع اًدامتعا يسنرفلا عونلا نم ىطعُت نأ نكميو يزيلجنإلا

 لمعتو ةبيقح اهعونو دحاو رتل اهتعس ةلومحم نيجسكأ ةبوبنأ دجوي
.فاعسإلا ةرايس ةيوهت ماظن عم لماكتلاب

 ةءاضإ ماظن دجوي .ةددعتملا ةرعولا قطانملا ىلع مادختسالا ةلوهس دوزُت هذه فاعسإلا ةرايس
 ةلجع نم رسيألا بناجلا يف مهعقومو قئاسلا ةروصقم نم مهب مكحتلا نكمي راذنإ تارافصو

.فقسلل يفلخلا بناجلا نم ةدايقلا

 اهعضو نكمي .ىضرملا لقنل وأ ئراوطلل ةدعاسمك رزورك دنال فاعسإ ةرايس عينصت نكمي
 ةعومجم دجوي اًضيأو .ةدحاو ةعطق ءاطغ لكش ىلع رسيأ -نميأ ABS ـلا ىلع فاعسإلا ةرايسب

 ةعومجم تحت نيزختلل ةحاسم دجوي امك .رسيألا بناجلا ىلع PVC نم اهميدقت نكمي سولجلل
 ةرايس ةلقان ىلعو رسيألا بناجلا ىلع فاعسإلا ةرايسل نيجسكأ ماظن دجوي .هذه سولجلا

 ىلع ءاضيب حيباصم 4 وأ 2 دجوي .فاعسإلا ةرايسل نميألا بناجلا ىلع ةيسيئرلا فاعسإلا
.ةلماك ةءاضإ ديوزتب ةيسيئرلا ةينبلا يف لوخدلاب حامسلل فقسلا

 سطغلا ماظن لضفب ءاملل ةداضم يهو .عنصملا تادادعإل اًقفو ةعنصُم رزورك دنال فاعسإ ةرايس
 ثيح ةيفيرلاو ةيلبجلا قطانملا يف ةصاخ مادختسالل ةبسانم اهنإ .فقسلل لصي يذلا

.نيلوزاج وأ لزيد نيعونب ةعنصُم رزورك دنال تارايس .ةفوصرملا قرطلاب صقن دجوي

     دنال فاعسإ ةرايس       
4×4 رزورك 
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 فاعسإلا تارايس  
ةحفصملا

ةحفصملا فاعسإلا تارايس
رآ يب ةطساوب حفصُت نأ نكمي .تاعارصلا قطانم يف ىضرملا وأ نيباصملا لقنل ةجاحلا تمت ةلاح يف مدختست يكل ةممصم ةحفصملا فاعسإلا تارايس

.6رآ يب وأ 7
 ،اًضيأو .نوحفصم فقسلاو نميألا بناجلا ،فاعسإلا تارايسل رسيألا بناجلا .2×4 وأ 4×4 نوكت نأ نكمي لقنلا يف مدختسُتس يتلا فاعسإلا تارايس

.ةيبرحلا تارجفتملاو ةيوديلا تارجفتملا نم ةيامحلل ةيضرألل ةيفاضإ ةيطغت دجوي
 ددمت زاهج دجوي .راجفنال اهضرعت دعب مك 30 ةفاسمل رارمتسالا نم اهنكمت ةلماك ةئبعت داومب ةءولمم تالجعلا .لماكلاب حفصم فاعسإلا تارايس جاجز

 ةقفارملا ةعومجم ناكم تحت .ضيرملا ةروصقم نم نميألا بناجلا هرقمو صاخشأ 3 ىلإ لصت ضيرملا عم ةقفارم ةعومجمل دعُم ناكم دجوي .ةلماك ددمت ةصنمو
 تامدصلل زاهج دجوي نميألا بناجلا ىلعو,ضيرملا ةروصقمل رسيألا بناجلا ىلع نيجسكأ ماظنو ةنازخ دجوي .تاودألا نيزختل ةبسانم ةقطنم دجوي

.ةيئابرهك ةسنكمو ةحورم ،ةيبرهكلا
 عوضوملا يفاضإلا راطإلا .لزيدلاب لمعت يتلا تاكرحملا لَّضفُت مومعلا ىلعو .لقألا ىلع ةيرتل ةعس 4000 نم ىلعأ ىلإ لصت ةحفصملا تاكرحملا ةردق

.فاعسإلا ةرايس نع لصفنم ةبرعلا لفسأ
 كانه .ةبكرم نداعم وأ ةداضم نداعم نم عنصُت نأ نكمي ةبرعلا حيفصتل ةمدختسملا داوملا .ةبكرم ةئبعت داومب ةاطغم ةحطسملا فاعسإلا ةرايس تالجع

 عرسأب فاعسإلا ةرايس ىلإ لوصولا نم باصملا صخشلا نكمتو ،تاعارصلا قطانم تالاح يف تاباصإلا عنمت يكل تايوتسم 8 وأ 6 نم نوكتت تالقان
.تقو

 نكميو ةسكاع ةدام نم ممصم فاعسإلا تارايسل يجراخلا ءاطغلا .قرزأ وأ ضيبأ تانازخلا ءاطغ ،ضيبأ ةحطسملا فاعسإلا تارايسل يلخادلا حطسلا نول
.كلذ بلط ةلاح يف عداخ يركسع لكشب اهميمصت

 دجوي .عيباسأ 6 ىلإ 4 نم حوارتي نأ نكميو اهلخادب عضوتس يتلا تادعملا ىلع دمتعي ةحفصملا رزورك دنال فاعسإ تارايس عينصتل قرغتسملا تقولا
 لباقو لومحم بوبنأ ةطساوب فاعسإلا ةرايس جراخ لمعلا نم نكُمي زاهجلا اذه .لمعلا عقوم يف اهمادختسا متي يكل فاعسإلا ةرايس نتم ىلع ةلومحم ةحورم

 .تاعاس 6 ةدمل لمعي نأ نكميف لماكلاب زاهجلا نحش مت ةلاح يفو هب ةصاخ ةشاشو ةيبرهك تامدص زاهج ةحطسملا فاعسإلا ةرايسب دجوي امك .ددمتلل
.اهل ةيرود ةنايص تايلمعب مايقلا لّعفلا نم نوكيس نكلو اهعينصت دعب ةنايص تايلمعل جاتحت ال ةحفصملا فاعسإلا ةرايس

ةحفصملا فاعسإلا ةرايس ةروصقم ماظن
 امنيب حتفُت ال يكل ةممصم تاروصقملا لافقأ .تاعاطق 4 وأ 3 اهب ةقلغم تاروصقم وه لوألا ءزجلا .ةفلتخم تانوكم ةثالث نم نوكتي ةروصقملا ماظن
 يكل قيثوتلل ماظن وأ مازح ةطساوب ةتبثم بئاقحلا هذه .ةيودألا بئاقح لجأل ممصم يناثلا ءزجلا .اهلاوجت ءانثأ تباث ريغ لكشب ةرايسلا كرحتت
 ةحول ىلإ لوصولاب حمست يكل ةروصقم دجوي كلانهو نيأزجلا فصتنم يف بيبطلل دعقم دجوي .ةبرعلا تازازتها ببسب قالزنالا نم بئاقحلا عنمت

.دعقملل ةيفلخلا ةهجلا نم ةبرعلاب مكحتلا
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Contact Us

Factory
Ankara / Turkey
Saray mah. 168. cadde no:1/A 
KAHRAMANKAZAN / ANKARA

factory@ambulancemed.com
90 312 381 23 98
+90 554 205 88 51

International Trade / Purchase
Ankara / Turkey
The Paragon Tower Cukurambar-Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Ünv. Cd No:3,
Çankaya/Ankara / Turkey
info@ambulancemed.com
90 312 381 23 98
+90 554 205 88 51


