
 ةيحصلا تابكرملا جولاتك 
ةلقنتملا

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

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

 ةربخلا نيب عمجت يتلاو ,AmbulanceMed ةكرش
 تاربخلا يلع يقبتو ةيراجتلاو ةينقتلا

 نم فالآلا ليصوت تردصت ,ةيلحملاو ةيلودلا
زنآلا يتح فاعسإلا تارايس



كب الهأ
انع تامولعم

ىوتحملا
ءاسنلا ضارمأ صحف ةبرع
ةلقنتملا نانسألا ةدايع
ةلقنتملا ةدايعلا
ةلقنتملا يدثلل يعاعشلا ريوصتلا  ةبكرم
CBRN ةميخ
 ةلقنتملا سكإ ةعشأ ةبرع
ةلقنتم ةماع صحف ةبكرم
ةلقنتملا تايلمعلا ةفرغ
ةيقفنلا ةيواحلا ىفشملا
انوروك دض ىودعلا ةميخ
ةلقنتملا نانسألا بط ةدايع
ةلقنتملا ربتخملا ةبرع
ةلقنتم سكا ةعشأ ةنحاش
ةلقنتملا ةحصلا تابرع
ءاسنلا ضارمأ صحف ةبرع
ةلقنتملا تايلمعلا ةفرغ

 لضفأ ةمدخ ميدقت يف مهدعاسنو نييحصلا نيسرامملا تاحاسم ةيامحل يعسن نحن
 تابرعو فاعسإلا تارايس ةدايقل تاءافك ميدقتو ةيفاكلا ةحارلا ةئيهت وه انفده .يضرمملل

 ةلقنتملا تادايعلا تابرعو فاعسإلا تارايس عينصتب رخفن نحن .ةلقنتملا تادايعلا
 لزيدلا نم دوقولاب دوزتلا تارايخ دوجو بناجب ,ةيامحلاب قئاسلا دمت يتلا ةحيرملا

.نيزنبلاو

 فاعسإلا تارايسب تاليصوتلا تائم انيهنأ دق  – AmbulanceMed تاكرش ةعومجم – نحن
  ئراوطلا تامدخل يضرملا لقن يه ةيساسألا انتيلوؤسم .ةلقنتملا تادايعلا تابرعو

 ةيناكمإ رفاوت مدع ةلاح يف يضرملل ةلقنتملا تادايعلا تابرع ميدقتب ةمهاسملاو ذاقنإلاو
.يفشتسملل باهذلا

 لقن نمضن امك نيزجاعلا يضرملل تاكرحتلا ريفوتل ةصصخم فاعسإ تارايس انيدل
.ملاعلا ءاحنأ عيمج نم ةمالسب لافطألا يضرملا

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

.ةعانصلا قافآ عيسوت يف

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

.ةعيرسلا ةيصاصتخالا

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

 .لضفأو برقأ لبقتسملا لعجب موقيو الوأ يتأي راكتبالا نأ نيلماك ةياردو يعو يلع نحن
 يف ةدعاسملل انزاوت رثكألاو يوقألا ةديدجلا لبسلا نع ءاصقتسالاو ثحبلاب انمق دقل
 يكل لمعلا ءالمزل ةيلاع راكتبا تايوتسم ميدقت ةرورضب نمؤن نحن .دارفألا تاويح ذاقنإ

 لمعلا تارتف لعجب متهن نحنف اذهبو .ةروطتم لمعريياعمو تايوتسم قيقحت يف مهدعاسن
.مامتهالاب ةريدج ةبرجت ةباثمب انئاكرشو لمعلا ءالمز عم

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

.انيفظوم



 سكإ ةعشأ ةبرع 
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ةلقنتملا سكإ ةعشأ ةبرع
 مدختست يتلا تادعملاب ةدوزم سكإ ةعشأ ةبرع  ةلقنتملا سكإ ةعشأ ةبرع

 ةعشأ ةفرغ :يهو ةيسيئر ماسقأ عبرأ نم نوكتت ةبرعلا .ةيمقر ريظانم
.ةينفلا ةفرغلاو صحفلا لمعم ةفرغ ،سكإ ةعشأ صحف ةفرغ ،سكإ

 ةفاضإلاب .ةلومحم نيثاريلوب حاولأب ىطغُم ةلقنتملا ةعشألا ةفرغ قودنص
 هحنمت يتلاو نوكيلسلا نم تاماخب لماكلاب فلغم يجراخلا حطسلا ،كلذ ىلإ
 لامجإلاب دجوي .ةرارحلل ةمواقم ةمدختسملا تاماخلا .ةرارحلاو توصلا لزع ةيصاخ

.ناباب اهب ةبرعلاو قودنصلا يف ةيجاجز حاولأ ةثالث
سكإ ةعشأ ةفرغ

 ضيرملا نم ةذوخأملا ةروصلا ليصوتب موقي .ةفرغلا يف سكإ ةعشأ زاهج دجوي
 يف ءاوه فيكم دجوي .ةفرغلا يف سكإ ةعشأل دلوم دجوي اًضيأو .صحفلا ةفرغل

.اهئارجإ ءانثأ سكإ ةعشأ ةفرغ نم جرخي رمحأ حابصم دجوي .تايضرألاو فقسلا
 يمحي لزعلا اذه .صاصرلاب لماكلاب ةاطغم سكإ ةعشأ ةفرغل ةيجراخلا طئاوحلا
 ىلع تاعاعشإلا ةيمك .زاهجلا نم ةجراخلا تانويألا نم ةفرغلا جراخ ةحصلا فظوم

 ةفرغلا يف بابلا .ةيناثلا يف MSV 2.8 زواجتت ال بابلل ةيجراخلا ةقبطلا
 دجوي بابلا طسو .ةفرغلا طئاوحك صاصرلاب ىطغمو قلزنملا عونلا نم ممصم

.ةفرغلاب ةيماسقنا ةيصاخ هب ءاوه فيكم دجوي .تاعاعشإلل قئاع جاجز
ةينفلا ةفرغلا  ةلقنتملا سكإ ةعشأ ةبرع

 ةمدختسملاو ةفيظنلا هايملل ،رتل 100 هتعس امهنم لك ،هايملل نانازخ دجوي
 .مظنم لكشب ةبرعلا يف ةعزوم نازخلا نم ةمداقلا هايملا .لصفنم لكشب

 ةينفلا ةفرغلا يف .ةبرعلا يف نخاسلا ءاملا قفدتي ثيحب ةدوزم اهنإ اًضيأو
 جراخ هعضو نكمي ،عقاولا يف .نيلوزاجلاب Kva 10 تادلوملا نم تماص عون دجوي
 يكل مكحتلا فرغو سكإ ةعشأ ةفرغ يف ةذفان دجوي .بلطلا ىلع اًءانب ةبرعلا

 هماظنو ،ةفرغلا يف ءاوه فيكم دجوي .نيتنثالا نيتاه نيب مكحتلا نم نكمُت
.لصفنم لكشب لمعي
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صحفلا ةفرغ  ةلقنتملا سكإ ةعشأ ةبرع
 يف ةدرابو ةنخاس هايم هب ضوح ،رتويبمك زاهج ،صحفلل دعقم ،بيبطلل دعقم اهب دجوي

 ةحاسم دجوي .ةينفلا ةفرغلا يف ةمدختسملاو ةفيظنلا هايملا نيزخت متي .ةفرغلا
 ةداضم تاماخ دجوي ،تايضرألا ةيطغت يف .مهمدختسيل بيبطلل ةدضنمو نيزختلل

 نم ققحتلل ةشاشو ،رتويبمك زاهج ،سكإ ةعشأ ةعباط دجوي .زازتهالاو ايريتكبلل
.راضلا عاعشإلا نم ةيامحلل اًصيصخ ةممصم ةفرغلا هذه .سكإ ةعشأ جئاتن

 يكل ةلوهسب ضرألا ىلع عقت ةلقنتملا سكإ ةعشأ ةبرع يف ةمدختسملا تاروصقملا
 لفق عنمتل تاروصقملا ىلع لافقأ دجوي .ةبرعلا ةكرح نع ةمجانلا ءاضوضلا نم للقت
 نيزختلا أدبل ةيفاك ةحاسم دجوي .ةبرعلا كرحت ءانثأ حتفلا نم جاردألا نم تاروصقملا

 لخدم هيدل ملالسلا هذه دحأ .سكإ ةعشأ ةبرع قودنص جراخ ناملس دجوي .تاروصقملا يف
.ةبرعلا كرحت ءانثأ ةبرعلا لخاد نوقبي لخدملاو ملالسلا هذه .ةكرحتملا يساركلل

 اهب نيزختلل ةصاخ تاحاسم دجوي اًضيأو .ضارغألا نيزختل ةبرعلاب ةيفاك ةحاسم دجوي
.صحفلا ةفرغ ءاطغ ىلع ةقلزنم ةيطغأو لافقأ ،ففرأ

 .ةيواح نم وأ ةلقنتم قودنص ةنحاش نم اهعينصت نكمي ةلقنتملا سكإ ةعشأ تابرع
 مادختسا ةلاح يف نانطأ 5 نم رثكأ لمحت ةعس اهيدل يتلا تابرعلا مادختسا لضفي

 يه تانحاشلا تالاح يف قودنصلل لكيهك ةمدختسملا ةيديلقتلا عاونألا .تانحاشلا
.سديسرم وأ وكيفإ

.ةلقنتم ةيواح ةبرع وأ ةروطقم ،ةيواح ،4×4 يف اهعينصت لمتحملا نم ،عقاولا يف
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ةلقنتملا سكإ ةعشأ ةبرع يف سكإ ةعشأ ريوصت ماظن
 اًبيرقت غلبي ريوصتلا تقو .KV 100 وه اهلمع طسوتم .تاو وليك 5 اًبيرقت غلبت سكإ ةعشأ ةقاط .ماظنلا يف تاو وليك 150- 32 ةوقب لمعت سكإ ةعشأ ةدحو دجوي

 وليك 1 نيب ام حوارتت هتقاطو .Siemens Polydoros RF Series X-ray generators وه ةبرعلا يف مدختسملا سكإ ةعشأ دلوم .سكإ ةعشأ ةفرغ وه ةبرعلا يف هناكم .نيتيناث
KV. 500 – تاو

.khu – 1250 khu 200  ةوقب لمعت سكإ ةعشأ ةبوبنأ دجوي اًضيأو .سكإ ةعشأ تادحو نم ةفلتخم عاونأ عم لماكتم لكشب لمعي وهو
 .دماعتلا ةيصاخ هل مس 190 -مس 35 طئاح دجوي .نيدجاوتملا صاخشألل ةيامحو لزع ىلعأل نوكيلسلاب ةزهجم اهنأ امك .ةينفلا ةفرغلا يف ةحطسم تاددحم ةحول دجوي

.ريو تفوسلاب لمعت ةلماك داعبألا ةيثالث ةروص اهيدل .ةبرعلل سكإ ةعشأ تادحو يف مكحتت يكل شنإ 19 اهكمُس لمعت ةطحم دجوي
 يودي مكحت ةيصاخو ءاوضأب ةاكاحم زاهج دجوي .هبلط مت اذإ ةعفارب لمعي بتكم دجوي .ةيمقر ةمظنأل ةفلتخم تاهاجتا 4 ربع لمعت ةحباس تاصنم هب ضيرملا بتكم

.ةيناث 30 ةدمل (هطبض متي امدنع) همادختسا نكمي .ماظنلاب
 يف رتويبمكلا عم لمعي زاهجلا اذه .سكإ ةعشأ قاروأل مس 30×24 وأ مس 43×35 عبط ىلع ةرداق ،سكإ ةعشأ ةعباط دجوي .ةفرغلا يف ةبقارملل ةيمقر ةشاش اًضيأو

.ةينفلا ةفرغلا
سكإ ةعشأل ةيامحلا ماظن

 حباكم ماظن دجوي اًضيأو .نامألا تاطايتحال ةبوبنألا ىلع ةرارحلل تاسجم دجوي .طرفملا مادختسالا نم سكإ ةعشأ ماظن يف ةبوبنألا ةيامحل نامأ تادادعإ دجوي
.ثداوحلا تالاح يف مادطصالا نم بيبانألا يمحي نامأ ماظن دجوي .يسيطانغمورهك

.سكإ ةعشأ ةفرغ نم ةجراخلا ةطيحملا ةعشألا ةعرج ةرياعمب موقي سايق ماظن ةفرغلا يف دجوي
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.نيفظوملا لكل ةيامحلل رزآم دجوي

.يبطلا لاجملا يف يبوروألا داحتالل يعاعشإلا نامألا سيياقمل اًقفو اهعينصت مت ةلقنتملا سكإ ةعشأ ةبرع

.ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001 عم ةقفاوتم جاتنإلا تاينقتو ةبرعلا يف ةمدختسملا تاماخلا

.يعاعشإلا ثيولتلاو ةينويألا تاعاعشإلا دض ةيماح ةقبطب ةاطغم اهلمكأب سكإ ةعشأ ةفرغ طئاوح

تاماخلاب ةمئاقو يحيضوت مسر ،ةلصفم ةروص ىلع لوصحلل انعم لصاوتلاب مق كلضف نم .حيضوتلا ضرغب ةاطعُم ةيرصبلا لئاسولا
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  ةيواحلا ىفشملا   
ةيقفنلا

ةيقفنلا ةيواحلا ىفشملا
 تايواح ليوحتب ةعنصُم ةيقفنلا ةيواحلا ىفشملا

 لكشب ةيواحلا لمح نكمملا نم .ىفشم ىلإ 40 وأ 20 اهتعس
.نحشلا ةيلمع ءانثأ قلغم

:ةيسيئر ءازجأ ةثالث نم نوكتت ةيواحلا

.لابقتسالا ةفرغ

 نوكتل اهميمصت نكمي يتلاو لابقتسالاو صحفلا ةفرغ
.اًضيأ ةماقإ ةفرغ

.ةينف ةفرغ

بيحرتلا ةفرغ
 دجوي ةفرغلا هذهب .يمامألا بابلا نم ةيواحلا انلوخد دنع لوألا ءزجلا يف اهعقوم

 عافترا سايقل زاهج ،مدلا طغضل سايقم ،ضيرملا صحفل شارف ،بيبطلل دعقم
 هذه .ىرغصلا ةيومدلا ةرودلا صحفل ةعومجم و بلقلل يئابرهك طيطخت زاهج ،نزولا

.صحفلا ةفرغل هلاقتنا لبق ضيرملل يئدبم صحفب مايقلا حيتت ةفرغلا
صحفلا ةفرغ ةيقفنلا ةيواحلا ىفشملا

 نيجسكألا تازاغ .تابلطتملا ىلع اًدامتعا ةعونتم ةفرغلا يف ةدوجوملا تادعملا
 ةمدقتم تايلمعل ةلواط ةفرغلا يف دجوي .اًيلخاد عون لكب ةنزخم نيجورتينلاو

 ةجاح دجوي ال .صحفلل ةلواطب تايلمعلا ةلواط ليدبت نكمي .ةيوق ةءاضإ عم
 مغرلا ىلع .ضرألاب ةتبثم اهنأل لقنلا ةيلمع يف ىتح ةلواطلا ناكم رييغتل

 زاهج .شارفلا بناجل ةشاش كانه.بيبطلا ةطساوب اهراسم رييغت نكمي ،كلذ نم
 ةيفاضإ ةزهجأو ،ةيئابرهك ةحورم ،ةيئابرهك ةسنكم ،بلقلا تابرضل مظنم

.دوصقملا مادختسالل
 ةيضرأ ىلع ةعوضوم أدصلل ةداضم ةيندعم تاماخ نم ةعنصم تاروصقم كانه

 ةداضمو ايريتكبلل ةداضم داوم دجوي .نيزختلا ةيلمع نم نكمتل ةفرغلا فقسو
 ةداضملا يسكوبيإ تاماخ .ةلوهسب اهفيظنت نكمي هنأ امك ،زازتهالل

 ةدضنم كانه ،اًضيأو .ضرألا ةيطغتل اهمادختسا نكمي زازتهالاو ايريتكبلل
 نيزختل ةدضنملا تحت ةيودألا تافلخمل قودنص كانه .ةيودألا زيهجتل

 ىلإ اهليوحت نكمي ةفرغلا يف ةدوجوملا صحفلا ةلواط .نمآ لكشب تافلخملا
 ريدخت تادعمو ةيتوص قوف ةزهجأ ةفاضإ نكمي امك .ءاسنلا ضارمأل صحف ةلواط

.يوسنلا صحفلا لجأل
 يف نزخُت ةمدختسملا هايملا .ةنخاس– ةدراب هايم ةيصاخ هب ضوح ةفرغلاب دجوي
 هايملا ةيمك راهظإل تارشؤم كانه .ةينفلا ةفرغلا يف ةمدختسملا هايملل نزخم

نزخملا يف
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ةينفلا ةفرغلا
 هايم ماظن ،ةعفار ،دلوم دجوي ةينفلا ةفرغلا يف .ىرخألا فرغلا نع لقتسم لكشب لخادلاو جراخلا نم اهيلإ لوصولا نكمي .ةيواحلا نم ةيفلخلا ةيحانلا يف عقت

 ىلعأ يف ةيسمش حاولأ ماظن دجوي نأ نكمي امك .يكيلورديه ماظنو نيجورتينو نيجورديه ،نيجسكأ ةرادإ ماظن ،لاصتا ماظنو ءابرهك ،ءاوه فييكت ةدحو ،دراب -نخاس
.كلذ بلُط اذإ ةيواحلا

:ةماعلا صئاصخلا ةيقفنلا ةيواحلا ىفشملا
 اًبيرقت ددمتلا ىلع ةردقلا اهيدل ةيواحلا .رتم 40 ةيواحل ةلومحم راتمأ 8 نم ءزج  ،ةيواح 20 ـل ةلومحم راتمأ 4 نم ءزج :ةيواحلا ىلع هتاسايق دمتعتو لومحم ءزج دجوي
 ةيبطلا تادعملا ،ىرخألا ةيحانلا نم .اًيودي لخادلا نم ةيبطلا تادعملا جارخإ متي ةحوتفم ةيواحلا نوكت امدنع .جراخلل ىرسيلاو ىنميلا نيتيحانلا نيب رتم 1.5

 .لقنلا ةيلمع ءانثأ ررضلل ضرعتلا نم ةيواحلا يف ةزهجألا عنمل تيبثت ماظن كانه .ةقلغم ةيواحلا تناك ةلاح يف يساسألا زكرملا يف ةتبثم نوكت تاروصقملاو
 تاعفار 4 مادختساب ضرألا ىلع ةيواحلا عضو نكمي .لقنلا ةيلمع ءانثأ اًقلغم نوكي يكيلورديهلا ماظنلا .بوغرملا ناكملل تاعفارلا مادختساب ةيواحلا لقن نكمي

.تايلمعب مايقلا ءانثأ ضرألا نم مداقلا زازتهالا دض تابثلاو ةمواقملا ليلقتل ةدوزم اهنإ .ةيرايتخا ةيصاخلا هذه .اهعفر بلط مت اذإ ةيكيلورديه
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 .يتوصلاو يرارحلا لزعلا دوزي يذلا  ناثيريلوبلا عم  PVC تاماخب ىطغم ةيواحلل يلخادلا حطسلا .ةيندعم قاروأ نم عونصم ةلقنتملا تايواحلا نم يجراخلا قودنصلا
 اهنيزخت نكمي حاولألا نم ةدلوملا ةقاطلا .بلطلا ىلع اًءانب فقسلا ىلع ةيسمش حاولأ عضو نكمي .ءاسلم ةقبطب ىطغم هنأ امك .جولثلاو لويسلل مواقم فقسلا

 فييكت ةدحو دجوي ةيواحلا يف .ةريغص ةقاط بلطتت يتلا ةزهجألاو ماظنلا يف ةدوجوملا ءاوضألا ليغشت نكمي ةقاطلا هذهب .ةينفلا ةفرغلا يف اهناكم تايراطب يف
 جراخم .نيلوزاجلا وأ لزيدلاب لمعي دلوملا نع لقتسم لكشب كرحتي عفترم يرارح ماظن دجوي .ةيلامشلاو ةيئاوتسالا سوقطلا ،ءارحصلا بساني امب ةعونصم ءاوه

 اًيقن ةيواحلا ءاوه ىلع ظافحلل فيكملا لخدم يف ايريتكبلاو رابغلا نم ءاوهلا ةيقنتل ماظن دجوي .ةينفلا ةفرغلا جراخ اهناكم فييكتلا ةدحول ءاوهلا لخادمو
.يراحصلاك ةبرتملا نكامألا يف ةًصاخ ىفشملل لوخدلا نم لامرلاو ةبرتألا عنمي اًضيأو .اًشعنمو

 لكشب اًصيصخ ةلقنتملا ةحصلل لولح ميدقت نكمملا نم .اهمادختسا نم ضرغلل اًقفو اهليدبت نكمي تايواحلا يف ةمدختسملا ضيرملا دعاقمو ةيبطلا تادعملا
 ضعب حاترت ةدلاولا لعجل هب عربتلا نكمي ،شارف لابقتسالا ةفرغ يف دجوي .ةيواحلا فصتنم يف ديلوتلاب ةصاخ ةلواط عضو نكمي .ةثيدحلا تادحولا نم نوكتم

.يوسنلا بطلاب قلعتملا صحفلا وأ باجنإلا نيتلاحلا الكل ماظنلا مادختسا نكمي .بيحرتلا ةفرغ يف لافطألل ةنضاح عضو نكمي .اهلفطل اهباجنإ

 لمحلا ةيلمع لعجل يلفسلا ليصوتلا ماظن ىلع قالغإ ةيلآ كانه .موينوملألا نم عونصم ةلقنتملا ةيواحلا يف بتكملا.ةيواحلا ةروصقم ةءاضإل حيباصم دجوي
.لهسأ

 يف ةيودي تاكرحم عرذأ ةطساوب اهيف مكحتلا نكمي ةيجراخلا ةيطغألا عضاوم .لقنلا ةيلمع ءانثأ حتفُت نأ نم ةلقنتملا ةقطنملا عنمل ةيكيلورديه تادعم دجوي
.ماظنلا يف يكيلورديهلا تيزلا ةيمك يف سقن كلانه ناك ةلاح يف ةينفلا ةفرغلا

 رايتلا تاساكعنا نم ةيمحم اهلمكأب ماظنلا يف ةمدختسملا سباقملا .ةلقنتملا ىفشملا ةيواح يف ةحول قيرط نع سمللاب هيف مكحتلا متي ماظن كانه 
 يف ةيقنت ماظن دجوي .دعقملا بناجب نيجسكأ ماظن .حيباصم هبو ةقطنملا فصتنم يف دجوي تايلمعلل بتكم .ةيواحلا يف ةلوزعم ةقطنم دجوي .يبرهكلا

 ةيرصبلا لئاسولا .ةينف ةفرغ لك يف قلزنم باب دجوي .ةفرغ لك يف قيرحلا ءافطإل تابكرمو حئاورلل تاددحم دجوي .اًشعنمو اًفيظن ءاوهلا ءاقبإل ضيرملا ةروصقم
.تاماخلاب ةمئاقو يحيضوت مسر ،ةلصفم ةروص ىلع لوصحلل انعم لصاوتلاب مق كلضف نم .حيضوتلا ضرغب ةاطعُم
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 صحفلا ةرايس ميمصتب انمق ، دسنلبما انتفصب
 .ضيرملا لجس ءاشنإو ماعلا صحفلا ءارجإل ةلقنتملا

 صحف لثم تايلمع ذيفنت متي ، ةرايسلا هذه مادختساب
 يف نوشيعي نيذلا صاخشألا ليجستو ماعلا صحفلا

 ، اذه لضفبو .نيرجاهملا تاميخم وأ ةيفيرلا قطانملا
 ىضرملل ةماعلا تاصوحفلاو ةيحصلا تالجسلا ءارجإ متيس

.نيلجسملا ريغ وأ ةماعلا ةيحصلا تامدخلا نع نيديعبلا

 ، مئالم لكشب .لكيه ةبكرم ىلع ةينبم لاوجلا صحف ةادأ
 .لقنلا ةعس تاذ هيساشلا تابكرم نم نانطأ 7 لضفي

 يه اهيلع لمعن يتلا ةرايسلا نإف ، دسنلبما انتفصب
 .ةيراجتلا وكفيا ةمالع لمحت يتلا لدوم يليد تارايس

 ىلع تاسارد ءارجإ نكمي ، نيمدختسملا تابلط ىلع ءانب
 ةعسلا تاذ تارايسلا جذامنو ةيراجتلا تامالعلا عيمج

 داومب ةروطملا ةرمعملا تاجتنملا مادختسا متي .ةبسانملا
 بلط ىلع ًءانب .ةرايسلا مسج يف نيثيروي يلوبلا
 راعشلاو طيرشلاو صنلا قيبطت نكمي ، مدختسملا

ةرايسلا جراخ بولطملا

.ةلقنتملا ماعلا صحفلا زكرم يف نامسق دجوي

 ، ليجستلل نيفظوملل ةلواطو ، صاخشأ ةثالثل سولج ةقطنم دجوت :لوألا ءزجلا
 نكمي ثيح مسقو ، ليجستلا وأ صحفلل نيرظتنملا ىضرملل نييسركو
 جارخإ سباقم ةقطنملا هذه يف دجوي .ةيجراخلا تادايعلا يف ىضرملا صحف

 ةفاضإلاب .رتويبمكلا ةزهجأل تانايب ذفانمو تلوف 220 و تلوف 12 ةيئابرهك
.ديل عون نم ديل حيباصمب ةيلخادلا ةءاضإلا ريفوت متي ، كلذ ىلإ

 ، دارفألل ةصصخم ةقطنم نم نيفظوملا ديمضت ةروصقم نوكتت :يناثلا ءزجلا
 ةقطنملا هذه ةءاضإ نإ .ةيولع نئازخو لمع دعاقمو ةيرايتخا ةجالث دجوت ثيح

 220 تلوف 12 ةيئابرهك ذفانمو ديل عون نم تنسيرولفلا نم اًضيأ ةعونصم
.اًضيأ ةحاتم تلوف

 ةعونصم لقنتملا ماعلا صحفلا ةرايس لخاد فقسلا ةيطغأو ةيبناجلا ناردجلا
 وه ةيضرألا ءاطغ .ةوغرلا ةدام نم ةعونصم لمعلا دعاقمو نئازخ .ABS ةدام نم

.يسكوبيالا

 وكفيا ـل يمويلا صحفلا ةبكرم يف رهظت يتلا ميماصتلا عيمج رييغت نكمي
 ةمظنأ وأ ماسقأ لمع نكميو ، دسنلبما مساب اهعنصن يتلاو ، لدوم يليد

.مدختسملا تابلطل اًقفو ةفلتخم
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فصولا
ةلقنتملا ةدايعلا

 نوجاتحي نيذلا ىضرملا لجأل ةممصم ةلقنتملا ةدايعلا
 لوصولا مهنكمي ال نيذلا ىضرملا وأ ىفشملا جراخ ةياعرلل

 ةدايعلا .ةيورق قطانم يف شيعلا ببسب ىفشملا ىلإ
 ،سكإ ةعشأ ،ةمومألا ،ءاسنلا بط ،نانسألا لمشت نأ نكمي

 تاجاحل اًقفو نويعلا بط وأ ةلقنتملا نانسألا تابرع
.نوبزلا

 ايقيرفأل ةيجولويجلا فورظلا عم ةقفاوتم تارايسلا
 بلاس نيب ام قفاوتم ماظنلا لمع طسوتم .طسوألا قرشلاو

.لمعلل ةجرد 50 نم رثكأ و 20

 ةيلاع ةيندعم داوم نم ممصُم ةدايعلل يندعملا لكيهلا
 حطس .ةيزاغ تاماحل عم رزيل تاودأب اهعينصت مت .لمحتلا

 ددعتملا نيثرويلا ةينقتب ىطغُم يندعملا لكيهلا
 لكآتلا عنمل ةمئالملا تاطايتحالا ذاختا مت امك يسكوبيإ

 تادايعلا .ةيطغتلل داوملا ىلعأ مادختساب أدصلاو
رطلا عاونأ عيمج بسانت ةلقنتملا

ةلقنتملا ةدايعلا ةبيقح
 .ةصاخ ةبكرُم تاماخ نم اهعينصت مت .نانطأ ةينامث ىلإ لصي لقنلا ىلع ةردقلل لدعم طسوتم اهيدل

 اًيبرهك اهسنك ةيلمع ذخأ مت .ةوقلا ةعفترمو نزولا ةفيفخ ةدايعلا يف ةمدختسملا مكحتلا حاولأ
.حاولألا عينصت ءانثأ رابتعالاب

 ةيئايميك داومب ةاطغم ليصوتلا داوم لك .ةروطقملاو ةبيقحلا نم لك يف ةعطاقتم تاقحلم ديوزت متي
 نم للقي يكل ززعم موينوملأ مدختسُي ةبيقحلل ةيجراخلا ةهجلا ىلع .أدصلاو لكآتلا نم اهتيامحل

  XPS دَبَز نم ةعنصُم ةلقنتملا ةدايعلل ةيبناجلا حاولألا .ةبرعلا كرحت ءانثأ تاراطإلا نع جتانلا زازتهالا
 هايم يأ لاقتناب حمست ال ةبيقحلا .ةدايعلا يف اهل ضرعتت دق يتلا ةبوطرلا نم اهيمحي يذلاو بلص

 متي هايملا لقنب موقت نأ لمتحملا نم يتلا طاقنلا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .لخادلا ىلإ جراخلا نم
 داوملا هذه .ةفلتخم تانوكم سمخ نم لامجإلاب ةعنصُم ةبيقحلا .ةيكيتسالب تايوطم مادختساب اهميعدت
 ةيلخادلا حطسألا ىلع معدم رتسيلوب جاجز مادختسا متي امك .ةعفترم لمحت ةوقو ةدوجلا يلاع اًلزع مدقت

.حاولألل ةيجراخلاو
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ضيرملا ةروصقم ةيضرأ ءاطغ ةلقنتملا ةدايعلا
 يأ كرت نودب بلصو ٍساق لكشب اهبيكرت متي .ةيضرألا حطس ىلع مم 20 اًبيرقت اهكمُس غلبي يتلاو ةيرحبلا باشخألا نم ةعنصم ةلزاع تاماخ ةيضرألا ىلع دجوي

 لكيه يف دجوي .ايريتكبلل ةداضم اهنإ ،عقاولا يف .ةلوهس لكب اهلسغ نكميو يحص لكشب ةعنصم اهلمكأب ةيضرألا .ةلقنتملا ةدايعلا ةيضرأ يف تافاسم
.ةينفلا ةفرغلاو هايملا نازخ ،دلوملا دوقو نازخ ،دلوملا ،تانازخلا ،تافلخملا لالسك ةلوهسب ةينف تاماخ عضوب حمست يتلاو ةعوضوملا رصانعلا نم ديدعلا ةدايعلا

ةلقنتملا ةدايعلا ءازجأ
 لقنب موقي ضوحلاو ضاحرملا يف ضوح دجوي BTU.9000 عون نمو ةيماسقنا ةردق هيدل بتكملل فيكم زاهج دجوي .يمامألا ءزجلا يف مهعقوم راظتنالا ةفرغو ضاحرملا

.بيبانألا ربع ضاحرملا ىلإ ةينفلا ةفرغلا نم ةفيظنلا ريغو ةفيظنلا هايملا

.نمآ لكشب تافلخملا رمدي ثيح يئايميكلا ضاحرملا ةيصاخ هيدل ضاحرملا

 ةفرغ يبناج الك ىلع ةيفلخ ءاوضأ عم رئاتسلل ماظن دجوي .ركبم صيخشت لمعل ةيرورضلا ةينقتلاو ةيبطلا تادعملاب ةزهجم راظتنالا ةفرغ يف بتكملا دعاقم
.لاعف لكشب راهنلا ءاوضأ نم ةدافتسالل راظتنالا

صحفلا ةفرغ ةلقنتملا ةدايعلا
 صيخشتو مهصحف متي ،اًلوأ ،ةدايعلل ىضرملا لوخد تقو لولحب .ملس مادختساب ةبرعلل ةيفلخلا ةهجلا نم ةلوهسب اهل لوصولا نكمي .ةبرعلا فصتنم وه اهعقوم

 ةفرغ ةءاضإل مدختست يتلا يهو ةيليللا ةءاضإلا ةيصاخ هب و ةءاضإلل ماظن دجوي .كلذل ةجاحلا تعد اذإ صحفلا ةفرغ لوخد مهنكمي ،مث نمو .راظتنالا ةفرغ يف مهتلاح
 أدصلل ةلباق ريغ نداعم نم ةعنصملا تانازخلا نم يفكي ام دجوي  .حيرم هنأ امك ءاسنلا بط تاصوحف مئالي لكشب ممصم ةفرغلا هذه يف بيبطلا دعقم.صحفلا

.صحفلا ةفرغ يف ةيودألاو ةيبطلا ةزهجألا ،ةيبطلا تافلخملا قيدانص لجأل

.مكحتلا ةحولب اًضيأ عضوت نأ نكمي مم 2 اهكمس صاصرلاب هؤالط نكمي ةبرعلل يجراخلا لكيهلا .كلذ بلط مت ةلاح يف سكإ ةعشأ ةرجحك اهميمصت نكمي ةرجحلا هذه
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ةيوهتلا ماظن
 .رورملا نم فيكملا ءاوهلا نكمتي ثيحب ةنيعم قطانم يف اهلمع مت ماظنلل ةديرفلا ةيوقتلا .اهل اًصيصخ ةممصم ةدايعلا يف ةمدختسملا ءاوهلا فييكت تادحو

 .ةلقنتملا ةدايعلا يف عوضوم يفاضإ دلومب وأ يجراخ تلوف 220 ـب لمعت تافيكملا هذه .صحفلا قطانمو بتكملا يف BTU 9000 عون نم بتاكملل ءاوه تافيكم دجوي
.ءاوسلا دح ىلع ديربتلاو ةئفدتلا ىلع ةردقلا اهيدل تافيكملا

ةلقنتملا ةدايعلا يف تالاصتالا ماظن
:ةلقنتملا ةدايعلا يف ةيلاتلا رومألا بيكرت نكمي

.ةعبارلا ةكبشلا 4G تالاصتا ماظن
.اريماكلا ليجستو ةبقارمل يرئاد قلغم ماظن

.ةصوب 32 زافلت يتشاش
.ةقرسلاو قئارحلل راذنإ

.ةيعانصلا رامقألاب ةبرعلل بقعت ماظن
.ةبرعلا جراخ اريماك ليجست ماظن

.Wi-Fi كالسأ الب تنرتنإ ماظن
يكيلورديهلا حالصإلا ماظن

.ةتباث ةدايعلا ةدعاق لظت نأ نامضلو زازتهالا عنمل معدلاو رارقتسالا لمعل ةدمعأ ةعبرأ دجوي ،لمعلا نع ةبرعلا فقوت ةلاح يف ةبرعلا تحت يكيلورديه مظنم دجوي
دلوملا ماظن

 لمعلا نم دلوملا نكمُت ثيحب اهلمع نكمي ةصنملا .ةبرعلا نم يمامألا ءزجلا هعقومو .ةدايعلا يف نيلوزاجلا وأ لزيدلاب لمعلا هنكمي يذلاو تاو وليك 5 دلوم مدختسي
.هلمع ميظنتل هل رزاؤم مظنم دجوي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .هل ةنايص لمع لهسلا نم هنأ امك ضفخنم دلوملا توص .كلذل ةجاحلا تعد اذإ فاعسإلا ةرايس جراخ

ةدايعلا نم جورخلاو لوخدلا
 ةرخؤم اهعقوم ةيئاوه ةراتس دجوي .مس 90يبيرقتلا ردحنملا اذه عافترا غلبي  .لوخدلل ةبرعلا نم يفلخلا ءزجلا ىلع اهمادختسال مئاعد اهلو ريغص ردحنم دجوي

.ايريتكبلل ةداضمو ةيحص داوم اهلك لماكلاب ةدايعلا يف ةمدختسملا داوملا .اًرقتسم ةدايعلا ىلإ ءاوهلا لدعم يقبت يكل ةبرعلا
ةيبطلا نؤملا

 ةبقارمل ةشاشب زاهج دجوي .بابلل يرس زمرو باب ربع طقف اهلوخد نكمي ةرجحلا هذه .ةدايعلل ةينفلا ةرجحلا يف نيجورتينلاو نيجسكألل ةيلخاد بيبانأ دجوي
 لاخدإل جراخم دجوي .ضيرملا بلقل يئابرهك ططخم ىلع لوصحلا نم نكمي امم صحفلا ةفرغ يف ةشاشلا بناجب  AED عون نم ةيئابرهك تامدص زاهجو ،ضيرملا غامد ةلاح

 امك .ءاسنلا بط تاصوحفب مايقلل مئالم ضيرملا صحف دعقمو ،ةطيسب تايلمع ءارجإب حمست ةلقنتملا ةدايعلا .نميألا طئاحلا ىلع نيجورتينلاو نيجسكألا
.كلذ بلط مت اذإ ةيتوص قوف تاجوم زاهج ةفاضإ نكمي

 ةلاقن دجوي .يديهمتلا صيخشتلا ةفرغ يف نزولاو لوطلا ،مدلا طغض سايقل ةزهجأ دجوي ىرخأ ةهج نمو .صحفلا ةفرغ يف ةيساسأ ةيبط بئاقحو شاعنإ ةزهجأ دجوي
 عم اهمادختسا نكمي اًضيأو .ةلوهسب ةلقنتملا ةدايعلا ىلإ ةبرعلا ةرخؤم نم عفارلاب اهلقن متي نأ نكمي ةلاقنلا هذه ،عقاولا يف .صحفلا ةفرغ يف ضيرملا لمحل

.ةلوهسب ددمتلا دعقم
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   ربتخملا ةبرع   
ةلقنتملا

 ةلقنتملا ربتخملا ةبرع
 ةبرعلا قودنص يف ةعنصُم اهنإ  ةلقنتملا ربتخملا ةبرع

 ةعنصُم ةيجراخلاو ةيلخادلا مكحتلا تاحول .كرحتلا تاحول نم
 نولب يلطم يجراخلا حطسلا .أدصلل لباق ريغ ندعم نم

.يكيتاتسورتكلإ

 اهكمُس ةيجاجز ةجسنأب ةاطغم طئاوحلاو تايضرألا ،فقسلا
.ةرارحلاو توصلل اًلزاع دِّوزت يتلاو مم 30

 ةيجاجز داومب ىطغُم لقنتملا ربتخملا نم يلخادلا حطسلا
.مم 12 اهكمُس

.فقسلا ةيطغتل ةيرحب باشخأ داوم مدختست

.جراخلا نم حتفُت اهلمكأب باوبألا

 موقت يكل ةيجراخلا باوبألا دودح ىلع قئاوع دجوي
.مهتيامحب

 نكميو راتمأ ةثالث يبيرقتلا اهعاستا ةفيقس دجوي
 ىنميلا ةهجلا يف اهعضوم مكحت زاهج ةطساوب اهب مكحتلا

.ةبرعلل ةيفلخلا ةهجلا نم أدبتو ةبرعلل

ةرايسلل يبرهكلا ماظنلا
 ،تاعفار ،دلوم ،ةدراب -ةنخاس هايم ،يئايميك ضاحرم :دوجوب حمسي لكشب دعُم ةرايسلل يبرهكلا ماظنلا

 .ةروصقملا لخاد ءابرهكلل قودنصو ةرايسلل نيمأت قودنص ،نيجورتينلاو نيجسكألل ةئفدت ،ءاوه فيكم
.قئاسلا ءزج فلخ اهعقوم ةروصقملا كلت

.أدصلاو لكآتلل ةداضمو ةاوقم داوم نم ةعنصم تاليصوتلا 

.ةلقنتملا ربتخملا ةرايس يف نيلوزاجلا مدختسي  تاو وليك 5 دّلوم نم ةعنصُم

 دجويو .ةينفلا ةفرغلاو ربتخملا ،ليجستلاو بيحرتلا ةفرغ :يهو ةيساسأ تانوكم ثالث نم نوكتت ةبرعلا
.رخآلل يسيئر ناكم نم لاقتنالا نكامأ مامأ ةيئاوه رئاتسب باوبأ

ليجستلاو بيحرتلا ةفرغ ةلقنتملا ربتخملا ةبرع
 زاهج ىلع يوتحتو .ةرايسلا نم يفلخلا ءزجلا وه اهعقومو مهداشرإ متيو ىضرملا اهب رظتني يتلا ةفرغلا اهنإ

 اًعوضوم نوكي يذلاو مدلا ليلاحم قفدتل دعقمو ،راظتنا تاحول ،دعاقم ،ليجستلل LCD تادعمو رتويبمك
 دعقم لوح لماكلاب ةقلغم رئاتس دجوي ،اًضيأو .ليجستلاو بيحرتلا ةفرغب اًيئزج يكيتاموتوأ لكشب

 ضوح دجوي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةفرغلا نم يفلخلا ءزجلا يف هعقوم يئايميك ضاحرم دجوي امك .مدلا ليلاحم
.ضاحرملا راوجب ريهطت ةدحوو

ربتخملا ةرجح  ةلقنتملا ربتخملا ةبرع
 ربتعت يتلا تادحولاب اًضيأو ةيئاميك ةيربتخم تادعمو ةزهجأب ةدعمو ةرايسلا فصتنم يف عقت ةرجحلا

 ةقطنم يف ماسقنا ةيصاخب ءاوهلل فيكم دجوي .ةيويحلا تايمُسلاو ةيويحلا ءايميكلا لجأل ةيرورض
 ايريتكبلل ةداضم يهف كلذ ىلإ ةفاضإلابو ةلزاع داومب ةاطغُم ةفرغلا يف ةدوجوملا تانازخلا .ربتخملا

 12 و تلوف 220 ةوقب مدلا ليلحتل ةزهجأ ،رهجم ،حيشرتو لصف زاهج دجوي امك .ةلوهسب اهفيظنت نكميو
 تاكرحمب مدختسُي  يذلا ذاقنإلا مادختسا نكمي .ةفرغلا يف مهلخاد نيجسكألا عفدل زاهجو يجراخ تلوف

نوبزلا زجح ىلع اًدامتعا هرييغت نكمي امك تارايسلا يف دنارب دروف وأ سديسرملا تارايسل لزيد
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  ةحصلا تابرع   

ةلقنتملا 
ةلقنتملا ةحصلا تابرع

 اًعيمج مهئانبب ةلقنتملا ةحصلا تابرع عينصت متي
.راتمأ 8 اهلوط ةطسوتم ةلفاح وأ اًرتم 13 اهلوط ةلفاح ىلع

 عونتم يف تاجاحلل اًقفو ةممصُم ةلقنتملا ةحصلا تابرع
 صحفلا ،سكإ ةعشأ ،ءاسنلا ضارمأ ،لماعملا لثم تالاحلا
.لامعلا ةحص صحفو ،عمسلا صحف ،ناطرسلا صحف ،ماعلا

 عيمج يف ةحاتم تادعملا تاحولو ةيبرهكلا تابيكرتلا
 تاماخب ةاطغم تابرعلا تايضرأ .ةلقنتملا ةحصلا تابرع

.ةلوهسب اهفيظنت نكميو قلزنت ال ،ايريتكبلل ةداضم

 نكمي يتلاو PVC و ABS داومب ةاطغم ةلقنتملا ةحصلا تابرعل ةيلخادلا حطسألا
 ةيصاخ اهيدل ةئبعت تاماخب ىطغُم تابرعلا هذه قودنص .ةلوهسب اهفيظنت

 ةينف ةفرغ دجوي .ةرارحلاو توصلا لزعب قودنصلا دوزت يتلاو قارتحالل ةداضم
 ،هايم ،ءابرهك ،ءاوه فيكم ضيرملا ةروصقم يف دجوي .ةبرعلا نم يمامألا ءزجلا يف

 ضيرملا ءزج يف مكحتلل ميظنتلا ةفرغ يف مكحت ةحول دجوي .دلومو ،هايم نازخ
.حباكملل زاهجو تافلخملل زاهج اهب دجوي .ةفرغلا نم

 بلط ىلع اًءانب ةلقنتملا ةبرعلاب اهبيكرتو ةيبط تادعم ديوزت اننكمي
.بسانم دلوم ةفاضإ نكمي امك .ليمعلا

 ةيلخادلا ةءاضإلا .نازخ ماظنب اهديوزت نكمي ةدرابلاو ةنخاسلا هايملا تابلط
.مادختسالا نم ضرغلل اًقفو ةبسانملا حيباصملا ماظنب ةأبعم ةبرعلل

 تاودألاو ،مقعم ،بوكسوركيم ،خضلل ةادأ دجوي ةلقنتملا ةحصلا ةبرع يف
 ةلواطك هميمصت نكمي ضيرملا ةروصقم يف صحفلا بتكم .ةيساسألا ةيبطلا
 220 ءابرهكب لمعت ةبرعلا يف ةمدختسملا ةيبطلا ةزهجألا .كلذ بلط مت اذإ صحف

.تلوف 120 وأ
 ةلاعف ةءاضإ ديوزت اهنكمي ةيعضوم ءاوضأو تنسيرولف  حيباصم دجوي

 اهمادختسا بيبطلل نكمي صحفلل ءاوضأ دجوي اًضيأو .ضيرملا ةروصقمل
.ةلوهسب

 انعم لصاوتلاب مق كلضف نم .حيضوتلا ضرغب ةاطعُم ةيرصبلا لئاسولا
.تاماخلاب ةمئاقو يحيضوت مسر ،ةلصفم ةروص ىلع لوصحلل
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  تايلمعلا ةفرغ  
ةلقنتملا

ةلقنتملا تايلمعلا ةفرغ
 عاونأ لكب مايقلا فدهب ةعنصُم ةلقنتملا تايلمعلا ةفرغ

 مايقلاب حمست اهنإ .ددحم ناكم يف ةيحارجلا تايلمعلا
 يف ةيحارجلا تايلمعلا يف ةيحارجلا تايلمعلا عاونأ لكب

 تايلمعلا ةفرغب عربتلا لالخ نم دوجوملا ميلقإلا
 ةفرغ عم صئاصخلاو ماظنلا سفن نيب ام ةلقنتملا

. تايفشتسملاب ةدوجوملا تايلمعلا
 .اًرتم 13 لقألا ىلع اهلوط ةحطسم مازح ةنحاش ىلع ةعنصُم

 رصانعلا .PVC تاماخب ةاطغم اهلمكأب ةفرغلا طئاوح
 ةداضم اهعيمج ةئبعتلاو ةيطغتلا يف ةمدختسملا

.لاعتشالل
 يف ةريغص تارشؤمو قيرحلل تايافط تادعم دجوي

.موينوملألا نم تادصمب مّوقم ةنحاشلا لخاد .ةنحاشلا
 داومب ةاطغم ةلقنتملا ةفرغلا يف اهلمكأب ةفرغلا تايضرأ

.حسملا ةلهسو ايريتكبلاو ءاملل ةمواقم ةيئايميك
 ةيسيئر ءازجأ ةعبرأ نم نوكتت ةلقنتملا تايلمعلا ةبرع

 ةزكرملا ةيانعلا ةدحو ،ميقعتلا ةفرغ ،ةينفلا ةفرغلا :يهو
 ةمظنأو ةعونتم تاميمصت ليدعت نكمي .تايلمعلا ةفرغو

.ليمعلا ةبغر ىلع اًءانب
 ةمظنأ اهل باوبأب ةدوزم فرغلا نيب ةيلاقتنالا نكامألا

 امك .فرغلا نيب لاصتالل ماظن دجوي .لوخدلل ةيرس تاملك
 يف اًراهن اًليل ٍواستم لكشب لمعي ةءاضإلل ماظن دجوي

.فرغلا

 ،يبط زاغ ،مكحت حاولأو ةيبرهك حباكم ،تاو وليك 30 هتردق دلوم دجوي اًضيأو
.ةلقنتملا تايلمعلا ةبرعل ةينفلا ةفرغلا يف ةيبط زاغ بيبانأو

:ميقعتلا ةفرغ
.ةيبطلا تادعملا ميقعتل زاهجو نيفظوملل ميقعت ضوح ماظن دجوي

:تايلمعلا ةفرغ
 ةلواط ىلع درابلا ءوضلا ةيصاخ عم ةءاضإ ،تايلمعلل لماكلاب ةدعم ةلواط دجوي

.ةعونتم تايلمع تادعمو ،تايلمعلا
:ةقئافلا ةيانعلا ةدحو

 ىلع وجلل ةمقعم رئاتسو ةقئافلا ةيانعلل فئاظولا ةلماك شُرُف اهب دجوي
.ةفرغلا لخادم

 بئاقح ،أدصلل ةلباق ريغ نداعم نم تانازخ ،تنرتنإ ،يبرهك ماظن دجوي هنأ امك
.تايلمعلا ةبرع يف تلوف 220 ةيجراخ سباقم ،سفنت زاهج ،ةيبط

.اهلمكأب سباقملا يف ةددحم ةيلاحلا ةزهجألا اياقب
 .ةيفلخلا ةهجلا نم ةنحاشلا يف تاقاعإ نم نوناعي نيذلا صاخشألل ةعفار دجوي

.ةبرعلا كرحت ءانثأ بابلا بناجب لظت ةعفارلا
.ليمعلا بلط ىلع ًءانب يف اهنيعب ةيبط ةزهجأو اهنيعب تادادعإ بيكرت نكمي
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 يعاعشلا ريوصتلا  ةبكرم  

ةلقنتملا يدثلل
ةلقنتملا يدثلل يعاعشلا ريوصتلا  ةبكرم

 نم مدختست ةلقنتملا يدثلل يعاعشلا ريوصتلا ةبكرم
.يدثلا ناطرس ضرم ديدحت لجأ

.ةرايس وأ ةنحاش نم ةبكرملا تأشن

 لجأ نم ةبكرملل تازازتهالا نم ةيلاخ ةئيب ريفوت مت
 ةئيبلا دعت ، عقاولا يف .زاتمم لكشب لمعلاب اهل حامسلا

 ةعشألا زاهج مادختسا ضرغل ةيرورض زازتهالا نم ةيلاخلا
.ةءافكب ةينيسلا

 عقت ، ايكيلورديه لمعت يتلا ، ةحارجلا دعب امل تالماح 4
.ةبكرملا تالجع ىلع

 دض ةريبك ةمواقمب ةبكرملا يف ةدوجوملا ةمظنألا عتمتت
.ةيئيبلا تاريغتلاو ةرارحلا تاجرد

.عينصتلا ةيلمع ءانثأ توصلاو ةرارحلا لزع ءاشنإ متي
 يف ةعوضوم ةبكرملاب طيحت يتلا ءاوهلا فييكت ةدحو

 ددحم تاتسومرت ماظن ىلع ةبكرملا يوتحت .ةينفلا ةفرغلا
 .ةفرغلا ةرارح ةجرد سفن يف اهلخاد ءاوهلا ىلع ظافحلا ضرغل

ي متي

.ةفرغ لك يف ةدوجوملا ماسقنالا ةزيم عم مداعلا ليجست
 ةبكرملا يف اهتيبثت متي ةلقنتملا يدثلل يعاعشلا ريوصتلا  ةبكرمل ريوصتلا ةمظنأ
 قيبطت لالخ نم ةبكرملا كرحت ءانثأ جاجترالاو ئجافملا عراستلا دض ةيمحم اهنأ ثيح.ةقدب

.لفقلا ةمظنأ عم تايلآ
:ماسقأ

لوخدلاو لابقتسالا مسق <
راظتنالاو صحفلا ةقطنم <

ةينيسلا ةعشألاب يدثلا ريوصت ةقطنم <
 UPS تادحوو ، مكحتلا ةفرغو ، نيزنبلا وأ لزيدلاب لمعي دلوم :ةرايسلا يف ةعوضوملا تادعملا

ءاوهلا طغض نازخو ، ةفيظنلا هايملا تانازخو ،ةقاط تادحو ، ةيفاضإلا
 ربع متي نيتفرغلا نيب لصاوتلا .صحفلا ةفرغو لوخدلا ةفرغ نيب عضوي لفق عم باب

.ويديفلا فتاه
لابقتسالا مسق

 اهعضو متي راظتنإلل ىضرملل سولج ةعومجم ؛ ىضرملا ليجستل رتويبمك زاهجو بتكم <
.مسقلا اذه يف

صحفلا ةفرغ
.لابقتسالا مسق راوجب عقث <

 ، بيبطلل بتكمو ، مهسبالم علخ نم ىضرملا نكمتل رئاتس اهب ةقطنم ىلع يوتحت <
.رتويبمك زاهجو

ةلقنتملا ةينيسلا ةعشألاب يدثلا ريوصت ةفرغ
.صاصرلا ةدامب ةفلغم ةفرغلا ناردج <

.فقسلاو ضرألا يف عضوي نوزلحلا عون نم ءاوهلا فيكم <
 ليجست ماظنو عاعشإلا دض ةيامح زاهجو ، ةيمقرلا ةعشألاب يدثلا ريوصت ةبقارم ماظن <

.ةفرغلا يف ةدوجوملا ةيبطلا مزاوللاو داوملا نيزختل لافقأ عم نئازخو ، ةبوطرلاو ةرارحلا
 .نيديلا لسغ لجأ نم ةفرغلا يف  عضودرابلاو نخاسلا ءاملا نم ضوح<

.بيبطلا بتكم نم برقلاب ةتبثملا مكحتلا ةحول لالخ نم اهترادإ متي ةفرغلا ةءاضإو ةرارح <
يقاولا جاجزلا فلخ دوجوم حارجلا دعقم <
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 يعاعشلا ريوصتلا  ةبكرم  

ةلقنتملا يدثلل



  ةميخ  
CBRN

فصولا
 راثآلا دض ةيامحك CBRN ميمصت متي .بلطلا CBRN ةميخ

 ةيئايميكلاو ةيجولويبلا ةباصإلا نع ةجتانلا ةراضلا
 مدختسي ةناطبلل ءاوهلا لفق ماظن .ةيوونلاو ةيعاعشإلاو

 رصانعلا نم ةيلاخ ةئيب ةميخلا رفوت .CBRN ةميخل
 فظوملل حمست يتلا ، يبلسلا طغضلا ببسب ةماسلا

 يف .ةيقاو سبالم ءادترا نود ةنمآ لمع ةئيب يف لخدتلاب
 داهجإلاو بعتلا نع جتانلا ثولتلل ضرعتلا رطخ نإ ، عقاولا
 صحف ةبرعCBRN تادعم مادختساب ليغشتلا نع نيمجانلا

.يبلسلا طرفملا طغضلا تحت هعنم متيءاسنلا ضارمأ

 ةميخ يهو ةيسيئر تاعوضوم ةثالث نم ماظنلا نوكتي
.CBRN ةميخ ، ريهطت ةميخ ، خفنلل ةلباق

.فقسلاو ضرألا يف عضوي نوزلحلا عون نم ءاوهلا فيكم <

 ماظنو عاعشإلا دض ةيامح زاهجو ، ةيمقرلا ةعشألاب يدثلا ريوصت ةبقارم ماظن <
 ةيبطلا مزاوللاو داوملا نيزختل لافقأ عم نئازخو ، ةبوطرلاو ةرارحلا ليجست

.ةفرغلا يف ةدوجوملا

.نيديلا لسغ لجأ نم ةفرغلا يف  عضودرابلاو نخاسلا ءاملا نم ضوح<

 نم برقلاب ةتبثملا مكحتلا ةحول لالخ نم اهترادإ متي ةفرغلا ةءاضإو ةرارح <
.بيبطلا بتكم

.يقاولا جاجزلا فلخ دوجوم حارجلا دعقم <
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  ةميخ  
CBRN



  نانسألا بط ةدايع  
ةلقنتملا

فصولا
 نم طسوالا قرش لود نم فاعسالا تارايس ىلع بلطلا دادزي
 لح لجأ نم اهريوطت مت يتلا ةلقنتملا نانسألا ةدايع لالخ

 نانسألا بط ةدايع عم .عقوملا يف نانسألا تابارطضا
 يف جالعلاو صيخشتلا ريفوت ىلإ فدهت ، ةلقنتملا

.نانسألا ةحص لوح يعولا ىوتسم عفرو ىضرملل عقوملا

 مساب اهجتنن يتلا ةلقنتملا نانسألا بط ةدايع نوكتت
 ةقطنملا نم 1 مسقلا نوكتي .نيأزج نم فاعسا ةرايس
 ءزجلا .جالعلا تاودأو نانسألا يسرك نيزخت نكمي ثيح

.ةينيسلا ةعشألا زاهج هيف دجوي يذلا مسقلا وه يناثلا ؛ ةيلاتلا داوملا ىلع روثعلا مت ، لوألا ءزجلا وهو ، جالعلا مسق يف

 .يسايقلا نانسألا يسرك صئاصخب انه ةمدختسملا دعاقملا زيمتت :نانسألا يسرك
 ، نانسألا جالعل ةمزاللا داوملاب لمع ةلواطو ، ىضرملل ةءاضإ دجوت ، نانسألا يسرك يف

 دعقملا اذه جاتنإ نكمي .ةزهجألا ليغشتل ةمزاللا طغاوضلاو باعللا عيمجت ةيواحو
 لمعلا ةقطنم نوكتت .مدختسملا تابلطل اًقفو ةفلتخم تازيمو جذامنو ةيراجت تامالعب

 فيظنتل فالكوتوألا زاهجو ، ءاملل ةداضم ةنازخ ىلعأ ةدضنمو ، ةفلتخم نئازخو جاردأ نم
 و ، ةيئابرهك ةلسغمو ، ةيلخاد حيباصمو ، مسقم ءاوه فيكمو ، نانسألا بط ةزهجأو تاودأ

.نيفظوملل ةلواطو يسركو ، وبروت ةيوهتو ، تلوف 12 و تلوف 220
؛ ةيلاتلا داوملا ةطاسبب يه ، ةعشألا ةفرغ ، يناثلا مسقلا يف

 زاهج ىلع روص ىلع يوتحت يتلا انب ةصاخلا ةلقنتملا نانسألا ةدايع ةبرع يوتحت
 تيبثت نكمي ، ىرخأ ةرم .مدختسملا بلط ىلع ًءانب هعضو متي يماروناب سكإ ةعشأ

 مسقلا اذه .مدختسملا بلطل اًقفو تازيملاو جذامنلاو ةيراجتلا تامالعلا عيمج نم ةزهجألا
 يئابرهك ذخأمو ةيلخاد ةءاضإ اهيدل نأ امك .عاعشإلا راشتنا عنمل صاصرلاب اًضيأ ىطغم

.تلوف 220
 .نيثيروي يلوبلا ةدام نم ةعونصم انب ةصاخلا ةلقنتملا نانسالا بط ةدايع ةبرع ةلاح
 كلذ ىلإ ةفاضإلاب .نانطأ 7 نع لقت ال لمح ةردق تاذ لكيه ةبكرم يه انتبكرم ليضفت

 ةفيظنلا يحصلا فرصلا هايم تانازخل ةلاحلل يلفسلا نيزختلا ءزج مادختسا متي ،
 ةيبلتل ةيفاك ةقاطب دلوملاو ، ىضرملا جراخمو لخادمل اًلومحم اًملسو ، ضوحلا يف

 ةفلغم ةلقنتملا نانسألا بط ةدايع لخاد ةيبناجلا حاولألاو فقسلا .ءابرهكلا تابلطتم
ABS ، جاردأو نئازخ .ملم 18 يرحب يقئاقر بشخ ىلع يسكوبيإلاب ةاطغم ةيضرألاو 

 ريياعملل اًقفو ناولألاب زّمرم ماظن يه ةيئابرهكلا تابيكرتلا .ةوغرلا ةدام نم ةعونصم
.ةيبوروألا
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  نانسألا بط ةدايع  
ةلقنتملا



   نانسألا ةدايع  
ةلقنتملا

فصولا
ةلقنتملا نانسألا ةدايع

 مفلا ةمالس لجأل ةلقنتملا نانسألا ةدايع رادصإ مت
 ىلع اهلقنتب حمسي لكشب اهعينصت مت .نانسألاو
 ةئيه ىلع ةبرع وأ ةلقنتم ةنحاش ىلع بيبط ةئيه

 ،فئاظولا ددعتم نانسأ دعقم دجوي ةدايعلا لخادب .ةروطقم
 ضاحرم ماظن، دّلوم ،ةدراب -ةنخاس هايم ماظن ،بيبطلل دعقم

.ةنازخو

ةلقنتملا نانسألا ةدايع ةبقارم سلجم
 لماكتم لكشب اهعينصت مت .ةنازخلا يف ةحوللا عقتو

 .ةددحم تاماخ ىلع صنت يتلا ( 60529EN ) ريياعمل اًقفو
 .نيلوزاجلاب وأ زاغلاب امإ لمعيو  ةحوللا نم يجراخلا بناجلا

(3kva)يف يلخاد لكشب لّصوُمو ءابرهكلل ةلزاع داومب يِّلطم 
نم دلوم دجوي ةنحاشلا بناجبو .ةنحاشلا ةيضرأ

نانسألا ضيرم دعقم
 ليدعت نكمي .نانسألا ضيرمل فئاظولا ددعتمو لماكتم دعقم دجوي ةنحاشلا فصتنم يف
 رتلف ماظن دجويو .تاو 220 ىلع ةدحولا لمعت ثيح نانسألا بيبط تامادختسال اًقفو ةدحولا
 مادختسا لدعم يف مكحتلل ةيبرهك حباكم دوجول ةفاضإلاب .ةدحولل ةهجتملا هايملا لصفل
 ،يئابرهك -يكيناكيم وأ يكيلورديه مكحت ماظن ىلع نانسألا ضيرم دعقم يوتحي.هايملا

 دعقملا ليوحت نكمي امك .أدصلل داضم حطس هيدلو ،زازه وأ تماص لكشب لمعي نأ هنكمي
 .نيبناجلا الك نم دعقملا ىلع نيعارذلا ةحارإل نكامأ دجويو .يبطلا عضولا ىلإ ةلوهسب

.موينوملألا نم دعقملل يفلخ أكتم دجوي اًضيأو
ةلقنتملا نانسألا تادايع يف جالعلا ةدحو

 عقت يتلا ةقطنملل ةجرد 150 نيب ام ةيواز مدخت نأ اهنكمي .نانسألا ضيرم دعقم يف عقت
 ريغص كّرحم دجوي رخآلا بناجلا ىلعو ،هايملاو ءاوهلا تادادمإل ميطارخ دجوي بناوجلا دحأب .اهب
 مت امك رخآلا بناجلا ىلع نانسألل فيظنتو طشك زاهجو ،ءاوهلا مداوعل نيجرخم ،ءارمح ءاوضأب

.هدادعإ
 ماظن كانهو .لفسأو ىلعأ رازأ قيرط نع اًجراخ نانسألا ةدايعل مكحتلا ةدحو ةحول بحس نكمي

.امهمادختسا دعب ديدج نم ءاوهلاو هايملا ةدوع عنمي
 يف دعقملا لكيه نول عم ةمغانتم ةدحاو كيماريس ةعطق نم ممصم قصبلل ناكم اًضيأ دجوي

 لَّصّوم سكاع زاهج دجوي .قصبلا ناكم يف ةبلصلا تاجرخملل ةافصم ًاضيأ دجويو .ةدحولا
 3 هيدلو جالعلا ةحول ىلع نانسألل طشك زاهج دجوي .ةكرحم دي ةطساوب ةيساسألا ةينبل

 نحاش هعمو ءابرهكلاب لمعي ريغص كرحم اهب ةلقنتملا نانسألا ةدايع .فاوحلل حاتفمو فاوح
.نحشلا ةبسنل ةراشإلل ءاوضأ هب

.ربإلاو ءاودلا دادعإب هل حمستل بيبطلا دعقمب ةقحلم ةريغص ةدضنم دجوي
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   نانسألا ةدايع  
ةلقنتملا



  تايلمعلا ةفرغ 
ةلقنتملا

لقنتملا يناديملا ىفشتسملا ةميخ

 يناديملا ىفشتسملا ةميخ مدقت ، دسنلبما اهتفصب
 اهيف نوكي يتلا طاقنلا يف اهيمدختسمل لحك لقنتملا
 تايواح عيراشمل ةيلاملا تاقفنلاو بيكرتلا ماظن
 ةميخ تيبثت نكمي .ةيلاع لقنتملا ىفشتسملا
 ماسقألا نم ددع يأ يف لقنتملا يناديملا ىفشتسملا
 ةفرغو ، ميلستلا ةفرغ .مدختسملا تابلطل اًقفو تادحولاو
 ، كلذ ىلإ امو راظتنالا ةفرغو ، صحفلا ةفرغو ، تايلمعلا
 رفوت .مادختسالل اهضرعو تادحولا نم ديدعلا ةفاضإ متي
 ايريتكبلل ةداضم ةئيب ةلقنتملا تايفشتسملا مايخ
 .مدختسملا يبطلا PVC جيسن لضفب اهفيظنت لهسيو
 نم معدك ةلقنتملا تايفشتسملا مايخ عينصت نكمي
 بلطل اًقفو خفنلل لباق ةميخ ماظنك وأ موينمولألا
 مايخلا قطانم عينصتو ميمصت نكمي .مدختسملا
.عبرم رتم 100 ىلإ عبرم رتم 10 نم حوارتت تاحاسمب

 ثيح نم اداصتقا رثكأو ريثكب لهسأ ةلقنتملا ةيناديملا تايفشتسملا مايخ
 عضو نكمي ، ةبولطملا ةيفاضإلا تاقحلملا عيمجو مايخلا داوم .بيكرتلاو لقنلا
 نكمي يتلا ةقطنملا ىلإ ةلوهسب لوصولل تالجع تاذ ةروطقم يف ةيبطلا تادعملا
.اهيف تيبثتلا

 نيب لقنلا ءارجإ نكمي ، ةبولطم لقنتملا يناديملا ىفشتسملا مايخ تناك اذإ
 نع لزعمب ةدحو لك نيب لاصتالا ريفوت لالخ نم تادحولا عيمج نيب تادحولا
 مايخ يف ةرانإلاو ةيئابرهكلا تابيكرتلا عضو نكمي .ةيجراخلا ةئيبلا
.يبطلا زاغلا ماظن لثم تاقيبطت يف ةيبطلا ةيناديملا تايفشتسملا

 يف ةقاطلا تاجايتحا ريفوت نكمي ، مدختسملا بلط ىلع ًءانب ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 نكمي ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .تادلوملا ماظن عم ةلقنتملا ةيناديملا تايفشتسملا
.ضيحارملاو ضاوحألا لثم ةدرابلاو ةنخاسلا هايملا قفارم لثم ةمظنأ بيكرت

www.ambulancemed.com



www.ambulancemed.com

  تايلمعلا ةفرغ 
ةلقنتملا



لقنتم يناديم ىفشتسم ةنحاش

 لولح يف تايواحلا راكتباو مايخلا دعب تانحاشلا ىلع عيراشملا ذيفنت لالخ نم ةفلتخم داعبأ ىلإ لقنتملا يناديملا ىفشتسملا موهفم دسنلبما تلمح
 ةقطنملا ىلإ لوصولا رفوي نأ نكميو ةروطقملا ىلع يناديملا ىفشتسملا ماظن قيبطت متي ، ةيواحلاو ةميخلا سكع ىلع .لقنتملا يناديملا ىفشتسملا
.رارجلا عم ةبولطملا

 ةروطقملا ميمصت وأ عيسوت نكميو لقنتملا يناديملا ىفشتسملا ةنحاش ىلع ةبولطملا تادحولا تيبثت نكمي ، تايواحلاو مايخلا عيراشم يف لاحلا وه امك
 موينمولأ ءالط وأ يسكوبيإ ءالط عم يرايتخا لكشب تايضرألا ءالط متي نأ نكمي .ايريتكبلل ةداضملا ABS ءالط وه ةنحاشلا ةروطقم لخاد .يعيبطلا اهمجحب نوكتل
.ايريتكبلل داضم

 ماسقألا ليصوت نكمي ، ةلقنتملا ةيناديملا ىفشتسملا ةنحاش يف رمألا مزل اذإ ، ةلقنتملا ةيناديملا تايفشتسملا عيراشم عيمج يف لاحلا وه امك
.تادحولا نيب لقنلا ريفوت نكميو جراخلا نع لزعمب ضعبلا اهضعبب

 ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .تادلوملا ماظن عم ةلقنتملا ةيناديملا تايفشتسملا يف ةقاطلا تاجايتحا ريفوت نكمي ، مدختسملا بلط ىلع ًءانب ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب
.ضيحارملاو ضاوحألا لثم ةدرابلاو ةنخاسلا هايملا قفارم لثم ةمظنأ بيكرت نكمي

 ىفشتسملا لولح عم مادختسالا ةلهسو ةيداصتقاو ةحيرم ةمظنأ ميمصتل اهيسدنهم عيمج عم ريوطتلاو ثحبلا لاجم يف اهتاسارد لصاوت ، دسنلبما اهتفصب
.لقنتملا يناديملا
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  تايلمعلا ةفرغ 

ةلقنتملا



  سكا ةعشأ ةنحاش  
ةلقنتم

فصول
 ريفوت ىلإ ةلقنتملا سكا ةعشا ةنحاش ميمصت فدهي
 .ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا لاجم يف اهيمدختسمل لولح

 يف ةبولطم انيدل ةينيسلا ةعشألاب ةلومحملا ةنحاشلا
 قرشلا لودو طسوألا قرشلا لودو ةينيتاللا اكيرمأ لود

.ىصقألا

 نط 10 ىلإ 7 نم حوارتت لمح ةعسب تانحاش ىلع هؤانب مت
 عونصم لكيه عينصت متي .ةلقنتملا سكا ةعشا ةنحاشل

 نكمي .لكيهلا ةنحاش ىلع نيثيروي يلوبلا ةدام نم
 ةبوغرملا تازيملاب لكيهلل يلخادلا ميمصتلا عينصت

 ميمصتلا ميمصت مت .مدختسملا تابلطتمل اًقفو
 اًقفو روصلا يف ةلقنتملا سكا ةعشا ةنحاشل يلخادلا

 اذه يف ماسقأ 3 كانه .طسوألا قرشلا يمدختسم تابغرل
 ، ليجستلاو راظتنالا ةقطنم ، ةعشألا ةفرغ ؛ ميمصتلا

.نيفظوملا ةفرغ

 زاهجل يئابرهك بيكرتو سكا ةعشأ زاهج اًضيأ لخادلا يف دجوي :سكا ةعشألا ةفر
 عاعشإلا عنمل صاصرلا ءالطو ةيلخادلا ةءاضإلاو سكا ةعشألا دلومو سكا ةعشألا

.اًضيأ ثاعبنالا نم
 تلوف 220 ذخآمو ، راظتنا يساركو ، ةدحاو ةلواط دجوي :ليجستلاو راظتنالا ءزج

 طباوض ريفوت لجأ نم ةيئابرهك مكحت ةحولو ةيلخاد ةءاضإو ، ةبولطملا ةيمكلاب
.ةقطنملا هذه يف نيلجسملا ىضرملل

 ، نيفظوملا ةيقبل نيعارذب يسارك دجوت ، ةفرغلا هذه يف :نيفظوملا ةفرغ
 دجوي .ةيولع نئازخ ، (درابلاو نخاسلا ءاملا ءازجأ) ةلسغم ، خبطم ةدضنم ، ةلواط

.ةفرغلا يف ةيلخادلا ةءاضإلاو تلوف 220 ةقاطلا ذفانم نم يفكي ام اًضيأ
 قيبطت مت .ABS ب ةفلغم ةلقنتملا سكا ةعشا ةنحاش لخاد فرغلا فقسو ناردج

 ةيبلت لجأ نم .ضرألا ىلع مم 11 يرحبلا يقئاقرلا بشخلا ىلع يسكوبيإلا
 دلوملا عضوو لخادلا نم ءابرهكلا بحس باسح مت ، عاطقنا نود ةجاحلا ، ءابرهكلا

 يف لصفنم ءاوه فيكم دجوي ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةرايسلا لفسأ ةقطنملا يف
 ةعشألا ةنحاش يف .ىرخأ ةرم ةقطنملا باسح قيرط نع راظتنالا ةقطنم

 نع ةينيسلا ةعشألا دلومو يجراخلا دلوملا لصف متي ، ةلقنتملا ةينيسلا
 ريفوت متي .ةرايسلا يف ةينيسلا ةعشألا دلوم عضو متي .ضعبلا اهضعب

 لخاد يجراخ UPS نم ةلقنتملا ةينيسلا ةعشألا ةنحاشل ةمزاللا تازيزعتلا
.فاك ريغ دلوملا نم رايتلا وأ ةيجراخلا ءابرهكلا نوكت امدنع ةرايسلا

 ةيطغتلاو ةباتكلا لثم تاقيبطت ءارجإ اًضيأ متي ، فاعسا ةرايس اهتفصب
 اهميمصتب موقن ةبكرم لكل يجراخلا حطسلا ىلع طئارشلا ةعابطو ةيئرملا

.اهعينصتو
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  دض ىودعلا ةميخ      
انوروك 

فصولا
 ، انوروك لثم تاسوريفلا نم عون يأل“) انوروك دض ىودعلا ةميخ

(”خلإ … سريم ، سراس

 سراس ، انوروك سوريف لثم ةئبوألا يف ؛ انوروك دض ىودعلا ةميخ
 نكمي ، ةميخولا ةداحلا ةيسفنتلا ىودعلا تالاح يفو ، الوبيإ ،

 ىضرملا راشتنا عنمل يبلسلا طغضلا لزع مايخ مادختسا
 ءاوهلا ىودعلل يبلسلا طغضلا ةميخ لزعت .ءاوهلا يف نيلوقنملا

.يبلس طوغضم ءاوهب ةلظملا لخاد

 ماظن ماظنلا نمضتي .ءاوهلا يف ىودعلا لزعت ةيبطلا ىودعلا ةميخ
 ، ةيجسفنبلا قوف ةعشألل رتالف ، ابيه رتالف ، يبلس طغض

 ىلإ ماظنلا ليوحت نكمي .راذنإو عبتتو ةبقارم ماظن ، ةيبط تازاغ
.كلذ يف تبغر اذإ ةيباجيإ طغض ةميخ

 لزع ماظن عم ةمدقتم ةيامح يبلسلا طغضلا ةميخ عرتخم رفوي
.ادج عيرس هبيكرت .ىضرملا راشتنا عنمل يئاقو

 يداصتقاو لقنتم لحك اهمدقن يتلا يبلسلا طغضلا ةميخ عم
 نادلبلل اًيدحت ةيحصلا تالاجملا رثكأ وهو ، تاسوريفلا يشفتل

 يشفت يف ةركبملا تاطايتحالا ذاختا نم نادلبلا نّكمي هنإف ،
.تاسوريفلا

!ناوث يف كب صاخلا يحصلا رجحلا ىفشتسم تينب

 ةيداصتقاو ةعيرسو ةطيسب ريبادت ذاختاب ىودعلا ةميخ حمست
 تاسوريفو الوبيإلا سوريف لثم ةيعامجلا ةحصلا لكاشم يف

 ةمهم ةزيم يبلسلا طغضلا ةميخ رفوت .انوروك سوريفو ازنولفنإلا
 كلذو ، نيباصملا ىضرملا لزعو لهسلا لخدتلا لالخ نم لودلل

 ةيكرمجلا تاباوبلا لثم لودلا لخادم يف اهبيكرت ةلوهس لضفب
 قطانملا ىلإ لوصولا نكمي ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .تاراطملاو

 امم ، ةلوهسب اهتيبثتو سوريفلا اهيف ىرُي يتلا ةيفيرلا
.ىضرملا لزعو عقوملا يف جالعلا رفوي

:انوروكل يبلسلا طغضلا ةميخ تازيم دض ىودعلا ةميخ

 ةبسانمو ، ةنيتملا PVC ةدام نم عونصملا يبطلا ةميخلا شامق نم ةعونصم ىودعلا ةميخ
 ةناطب ةفاضإ تمت ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .جلثلاو حايرلاو رطملا لثم ةيجراخلا سقطلا فورظل
 نزولا .ءاملل ةمواقمو ةلئاس ةميخلا .ةيجسفنبلا قوف ةعشألا نم اهتيامحل ةميخلا ىلإ

 ةميخلا ةدعاق .2 م 60 اًبيرقت ةيلخادلا ةحاسملا غلبت ةيبط ةميخ .2 م / مج 250 يبيرقتلا
.ءاملل مواقملا PVC جيسن نم اًضيأ ةعونصم

انوروك سوريفلا ىودع نم كسفن يمحت فيك
 اًضيرم 12 لاخدإ نكمي ثيح بيكرتلا لهسو فيفخ يناديم ريرس ىلع ىودعلا ةميخ يوتحت
 ةءاضإو ةيبط تازاغ جراخمو ةيئابرهك ذفانم ضيرم لكل ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ىفشتسملا ىلإ

.ريرسلا بناجب
!لاعف ٪100 و ءانبلا عيرس

 مت .(طغضلل داضم زاهج) يبلسلا طغضلا زاهج عم يبلسلا طغضلا ةميخ ريفوت متي
 .يحصلا رجحلا قطانم يف همادختسال (طغضلل داضم زاهج) يبلسلا طغضلا زاهج ميمصت

 تاذ يهو .ابيه تاحشرمو نييلوأ نيحشرم نم نوكتي فرغلا يثالث حيشرت ماظن عم لمعي
.صاخلا اهحطس لضفب ةيوقو ًاليوط مودت ، فيظنتلا ةلهس اهنإ .ةلومحمو تالجع

 لخاد ءاوهلا فيظنتل ةيجسفنبلا قوف ةعشألل حشرم ماظن ريفوت متي ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 ومن عنم نكميو ميثارجلا نم ةميخلا لخاد ءاوهلا ريرحت نكمي ، ةقيرطلا هذهب .ةميخلا

.ديدجلا ميثارجلا
 ةزهجألا هذه عيمج عم لقنلا ةروطقم يف نيمدختسملل يبلسلا طغضلا ةميخ ميدقت متي

 قيرط نع زاهج وأ زاهج يأ عم ةلوهسب لمحلل ةصرفلا كل رفوت ، ةقيرطلا هذهبو .ةزيمملا
.بولطملا عقوملا يف ةرايسلا نم يفلخلا ءزجلاب لاصتالا

:ةيرايتخالا تازيمملا يبلسلا طغضلا ةميخ
 ماظن ةفاضإ نكمي ، نيمدختسملا بلط ةلاح يف ، هالعأ ةروكذملا تازيملا ىلإ ةفاضإلاب
 ةقطنمو سبالملا علخ ةقطنمو نيفظوملل سبالملا علخ لثم ةمظنأ نم ءاوهلا فييكت

.ةيفاضإ ةحاسم ةفاضإ قيرط نع مامحتسالا
!ٍناوث يف كسفنو ةئيبلا ِمحا

!سانلا ذاقنا
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  ضارمأ صحف ةبرع   
ءاسنلا

ءاسنلا ضارمأ صحف ةبرع
 وأ ةنحاش ىلع عضوُت نأ نكمي ءاسنلا ضارمأ صحف ةبرع

.ةروطقم
 لمع وأ ءاسنلا بطب ةصاخ تاصوحف لمعل ةممصم تناك
 قطانملا يف نوشيعي نيذلا ىضرملل ةيجراخ تاجالع

.تايفشتسملل باهذلل ةدودحم ةيناكمإ مهيدلو ةيورقلا
.ءازجأ ةثالث نم ةبرعلا نوكتت

 يتلاو ةبرعلل يفلخلا ءزجلا نم تالخدملل ةقطنم دجوي
 عزنب حمست يكل ةكيمس ةراتسب ةاطغم ةحاسم اهيدل

.اهئادتراو مهبايثل ىضرملا
ءاسنلا بط صحف ةدضنم

 يف .ةبرعلا فصتنم يف اهعقوم لماكلاب ةَّدعُم يه يتلاو
 ةيلوبلا كلاسملل تاصوحف لمعب ةدضنملا حمست ،عقاولا

.ةريغصلا ةيحارجلا تايلمعلا ضعبو
 كرحم ةطساوب هليدعت نكمي ةدضنملل رهظلا عافترا –

.يبرهك
 ةدضنم لجأل ضيرملا ةروصقم اهعقوم ةرطيسلل دي دجوت –

.ءاسنلا بط
.تامدصلا صاصتما ةيلآ اهيدل –
.ةيبطلا ةيعضولا ذخأ اهنكمي –

–.ةنيتم .ةصاخ داومب ةاطغم –
.ةلوهسب اهفيظنت نكمي –

.دعقملاو مدقلا ،فلخلا :ءازجأ نم نوكتت –
.تقو يأب اهكيكفت نكميو ةيجذومن تانوكملا لك –

.صحفلاب مايقلا لِّهسُت يكل عارذلاو مدقلا معدل رصانع ىلع يوتحت –
.بتكملا تحت تافلخملل ءاطغ دجوي –

.بتكملا نم رسيألا بناجلا هعقومو ينارودلا عونلا نم وهو بيبطلل دعقم –
 ريغو ايريتكبلل ةداضم داوم نم ةعونصم -ريدختلل ةدضنم كلانه نوكي ثيحب اهعضو مت
 بناجلا ىلع نيزختلل ماظن كلانه اًضيأو .ةبرعلل طسوألا ءزجلا نم ةبيرق -لكآتلل ةلباق

.ربإلاو ةيودألا نيزختل ةدضنملا نم يولعلا
.ةلوهسب اهفيظنت نكمي ةلماكتم نداعمب ةاطغُم تناك ءاسنلا بط فاعسإ ةرايس ةيضرأ

.نييعضوم نينثاو ةيلكيه حيباصم ةعبرأ ةطساوب ءاضُم حطسلا
 سباقملا هذه .تلوف 220ـب لمعت يتلا ةزهجألا لجأل ةبرعلا يف تلوف 220 ناسبقم دجوي

.لمعلا نم تاو 2000 ىلإ اهمادختسا لمجم لصي يتلا ةزهجألا نكمت
 يف ةبرعلا يف لقنتم لكشب لمعلا نم ةيتوصلا قوف ةزهجألا نكمت ثيحب ةعوضوم اهنإ

.كلذل ٍعاد دوجو ةلاح
 تلوف 220 هتعس لباك مادختساب جراخلا نم ةبرعلل ءابرهكلا ديوزت متي يكل ةمئالم اهنإ

.ةفقوتم ةبرعلا نوكت امنيب
 امك ،مداوعلا جارخإ نم ىوتسم لقأ هيدلو نيلوزاجلا نم تاو وليك 3 ةوقب لمعي تماص دلوم

.كلذ بلط مت اذإ نميألا بابلا بناجب هعضو نكمي
 ىلإ ةفاضإلاب ،ةبرعلا يف ةدالولا تايلمع ىلع ةرطيسلاو مدلا طغض سايقل ةزهجأ دجوي

.كلذ بلُط اذإ اهديوزت نكمي يتلاو مدلا رابتخا تادعم دجوي كلذ
ةلقنتملا مدلا ذخأ ةبرع
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ءاسنلا ضارمأ صحف ةبرع   

ءاسنلا ضارمأ صحف ةبرع
 وأ ةنحاش ىلع عضوُت نأ نكمي ءاسنلا ضارمأ صحف ةبرع

.ةروطقم
 لمع وأ ءاسنلا بطب ةصاخ تاصوحف لمعل ةممصم تناك
 قطانملا يف نوشيعي نيذلا ىضرملل ةيجراخ تاجالع

.تايفشتسملل باهذلل ةدودحم ةيناكمإ مهيدلو ةيورقلا
.ءازجأ ةثالث نم ةبرعلا نوكتت

 يتلاو ةبرعلل يفلخلا ءزجلا نم تالخدملل ةقطنم دجوي
 عزنب حمست يكل ةكيمس ةراتسب ةاطغم ةحاسم اهيدل

.اهئادتراو مهبايثل ىضرملا
ءاسنلا بط صحف ةدضنم

 يف .ةبرعلا فصتنم يف اهعقوم لماكلاب ةَّدعُم يه يتلاو
 ةيلوبلا كلاسملل تاصوحف لمعب ةدضنملا حمست ،عقاولا

.ةريغصلا ةيحارجلا تايلمعلا ضعبو
 كرحم ةطساوب هليدعت نكمي ةدضنملل رهظلا عافترا –

.يبرهك
 ةدضنم لجأل ضيرملا ةروصقم اهعقوم ةرطيسلل دي دجوت –

.ءاسنلا بط
.تامدصلا صاصتما ةيلآ اهيدل –
.ةيبطلا ةيعضولا ذخأ اهنكمي –

.ةصاخ داومب ةاطغم –
-.ةنيتم 

.ةلوهسب اهفيظنت نكمي –
.دعقملاو مدقلا ،فلخلا :ءازجأ نم نوكتت –

.تقو يأب اهكيكفت نكميو ةيجذومن تانوكملا لك –
 لِّهسُت يكل عارذلاو مدقلا معدل رصانع ىلع يوتحت –

.صحفلاب مايقلا

.بتكملا تحت تافلخملل ءاطغ دجوي –
.بتكملا نم رسيألا بناجلا هعقومو ينارودلا عونلا نم وهو بيبطلل دعقم –

 ةلباق ريغو ايريتكبلل ةداضم داوم نم ةعونصم -ريدختلل ةدضنم كلانه نوكي ثيحب اهعضو مت
 نم يولعلا بناجلا ىلع نيزختلل ماظن كلانه اًضيأو .ةبرعلل طسوألا ءزجلا نم ةبيرق -لكآتلل

.ربإلاو ةيودألا نيزختل ةدضنملا
.ةلوهسب اهفيظنت نكمي ةلماكتم نداعمب ةاطغُم تناك ءاسنلا بط فاعسإ ةرايس ةيضرأ 

.نييعضوم نينثاو ةيلكيه حيباصم ةعبرأ ةطساوب ءاضُم حطسلا
 نكمت سباقملا هذه .تلوف 220ـب لمعت يتلا ةزهجألا لجأل ةبرعلا يف تلوف 220 ناسبقم دجوي

.لمعلا نم تاو 2000 ىلإ اهمادختسا لمجم لصي يتلا ةزهجألا
 دوجو ةلاح يف ةبرعلا يف لقنتم لكشب لمعلا نم ةيتوصلا قوف ةزهجألا نكمت ثيحب ةعوضوم اهنإ

.كلذل ٍعاد
 امنيب تلوف 220 هتعس لباك مادختساب جراخلا نم ةبرعلل ءابرهكلا ديوزت متي يكل ةمئالم اهنإ

.ةفقوتم ةبرعلا نوكت
 نكمي امك ،مداوعلا جارخإ نم ىوتسم لقأ هيدلو نيلوزاجلا نم تاو وليك 3 ةوقب لمعي تماص دلوم

.كلذ بلط مت اذإ نميألا بابلا بناجب هعضو
 دجوي كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،ةبرعلا يف ةدالولا تايلمع ىلع ةرطيسلاو مدلا طغض سايقل ةزهجأ دجوي

.كلذ بلُط اذإ اهديوزت نكمي يتلاو مدلا رابتخا تادعم
ةلقنتملا مدلا ذخأ ةبرع

 ةثالث نم نوكتت ةبرعلاو .ةلقانلا وأ ةنحاشلا نم لك نم اهميمصت نكمي ةلقنتملا مدلا ذخأ ةبرع
 .ةيبطلا ةزهجألاو تادعملاب ةصاخلا ةرجحلا و مدلا ذخأ عاطق ،ةينفلا ةفرغلا :يهو ةيسيئر تانوكم

 رظنلا مت ةلاح يف اهتيؤر نكمي ةيبرهك تانوكمو ،ءاوهلل طغاض نازخ ،تاو وليك 3 دلوم اهب دجوي
.دراب -نخاس ءاملا ةيصاخ هب و ةبرعلا يف ضوح دجوي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .يفلخلا بابلا نم ةبرعلل
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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


