
  Infrastructure maintenance...  ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز ٌٍق١جٔز

ٟ٘ ِٓ ، ثٌضٟ صُؤدَّٜ دؾىً ؽ١ذ ، ثٌق١جٔز ثٌّخططز أٚ ثٌٛلجة١ز 

. ٌٍٚٛفٛي إٌٝ ف١جٔز ِخططز .. سوجةض ثٌق١جٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌؾجٍِز أُ٘

ال ٔٙضُ دٙج  لذ . ٘زٖ ثٌذ١ٕز.. الدذ ِٓ صٛفش د١ٕز صقض١ز أعجع١ز، ؽ١ذر 

. .. ِّج ٠ؤدٞ إٌٝ فؾٍٕج فٟ ػ١ٍّجس ثٌق١جٔز، ٘ضّجِٕج إٚال ٔؼ١ش٘ج 

٘ضّجَ ثٌىذ١ش دؼ١ٍّز صؾخ١ـ ثألػطجي دؾىً إلث ثٌغذخ فٟ رٌه ٘ٛ

ػضمجد دؤْ ٘زٖ ٟ٘ ثٌّٙجسر ثألعجع١ز ٚثألُ٘ ٌّغتٛي إلٚث عش٠غ

ٚسفل  ،. ٘زث ٠ؤدٞ إٌٝ ثٌضغشع فٟ صؾخ١ـ ثألػطجي .. ثٌق١جٔز

 ٚوزٌه ٠ؤدٞ إٌٝ إّ٘جي ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز ٌٍق١جٔز ػٍٝ ثػضذجس أٔٙج ١ٌغش رثس أ١ّ٘ز، دسثعز ثٌّؾجوً دضؼّك 

.. . 

 

 Spare parts ... ٚالً: إدثسر لطغ ثٌغ١جسأ
management  

ًٍ ِج  ِجرث ٠قذط ثٌؾضء ثٌّٛؽٛد فٟ  ٚٔؾذ أْ، ػٕذِج ٔمَٛ دئفالؿ ػط

فٟ ثٌذقظ  ه٠ٛالً  ٔغضغشق ٚلضجً  أٚ، ثٌّخضْ ١ٌظ ٘ٛ ثٌؾضء ثٌقق١ـ 

ؽه أْ ػ١ٍّز ثٌق١جٔز  ال .. دؼذَ ٚؽٛدٖ فٟ ثٌّخضْٚ؟ ؤأٚ ٔفجؽ، ػٕٗ 

ٚسدّج ٌّذر أ٠جَ أٚ أعجد١غ فضٝ ٠ضُ ثٌققٛي ػٍٝ ثٌؾضء ،  صضؼطً وغ١شثً 

ٌطٛي ِذر  . ٚٔظشثً .. ثٌّشثد ِٓ ثٌغٛق ثٌّقٍٟ أٚ ِٓ ِٛسد أؽٕذٟ

إٌٝ صؾغ١ً ثٌّؼذر دجٌؾضء  فمذ ٔنطش، ثٌققٛي ػٍٝ ثٌؾضء ثٌّطٍٛح 

ِغ صقًّ ،  أٚ ؽضة١جً  ، أٚ ٔمَٛ دئفالؿ ثٌؾضء ثٌّؼ١خ إفالفجً ِؤلضجً  ِغ صقًّ وً ثٌؼٛثلخ ثٌغ١تز ٌزٌه، ثٌّؼ١خ 

ٚدجٌضجٌٟ ٔضقًّ ، ؽشثء أٚ صق١ٕغ ٘زث ثٌؾضء ٚصغ١١شٖ  دئ٠مجف ثٌّؼذر فضٝ ٠ضُ ، أٚ ٔضخز لشثسثً  ثٌؼٛثلخ أ٠نجً 

. ٘زٖ .. دجٌطذغ ال .. فً ٘زٖ ثٌّؾىٍز دّٙجسر ٚروجء ف١ِّٕٟ ِٕٚٙذعٟ ثٌق١جٔز؟ . ً٘ ٠ّىٓ.. خغجةش ثإلٔضجػ

 ...  ثٌّؾىٍز صٛمـ ٌٕج ِذٜ أ١ّ٘ز إدثسر لطغ ثٌغ١جس ِٓ ف١ظ ثٌضٛف١ف ٚثٌضخض٠ٓ ٚثٌؾشثء ٚثٌفقـ
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٠قضٛٞ ، وً ِؤعغز صقضفع دغؾً ٌمطغ ثٌغ١جس 

ٚوزٌه ٚفف ، ػٍٝ وٛد أٚ سلُ خجؿ ٌمطؼز ثٌغ١جس 

. ٘زث ثٌشلُ ٚ٘زث ثٌضٛف١ف ٠ضُ .. ٌٙزث ثٌؾضء

ٚإفذثس ، عضخذثِّٙج ٌضغؾ١ً ِخضْٚ لطغ ثٌغ١جس إ

أٞ أْ ، هٍذجس ؽشثء ٚفشف لطغ ثٌغ١جس ِٓ ثٌّخجصْ 

وً ثٌضؼجِالس ثٌٛسل١ز ٚثإلٌىضش١ٔٚز صؼضّذ ػٍٝ سلُ 

، ف١ف ٚصشل١ُ لطغ ثٌغ١جس ػ١ٍّز صٛ ... ثٌؾضء ٚصٛف١فٗ

صقضجػ  فئٔٙج، . ػٍٝ ثٌشغُ ِٓ أٔٙج صذذٚ ألٚي ٍٚ٘ز ػ١ٍّز عٍٙز .. ٠مَٛ دٙج ف١ٕٛ ِٚؾشفٛ ِٕٚٙذعٛ ثٌق١جٔز

ٚلذ صغضغشق دؼل ثٌٛلش ٌٍذقظ ػٓ ثٌّٛثففجس فٟ ثٌشعِٛجس ثٌٕٙذع١ز ٚوض١ذجس ثٌق١جٔز ، دلز ؽذ٠ذر 

. ِٓ .. ِٚضىشسر طج وغ١شر صؤدٞ إٌٝ ِؾجوً وذ١شر ٚوغ١شر ؽذثً ِج صٛؽذ دٙج أخ . ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز غجٌذجً .. ٚغ١ش٘ج

 : ثألخطجء ثٌؾجةؼز



صُ  لذ صؾذ دٕذثً  : Characterization of incomplete or unclear...  حىصيف غير كامم أو غير واضح -1

وضخ  ِغّجسثً  . أٚ صؾذ.. صٛف١فٗ وقّجَ ١ِجٖ ٌُٚ ٠ُىضخ لطشٖ ٚال مغطٗ ٚال ثٌّٛثففجس ثٌم١جع١ز ثٌضٟ ٠ضذؼٙج

. ٕ٘جن فجٌز أخشٜ ٠ىْٛ .. أٚ ِجعٛسر وضخ لطش٘ج ٚعّىٙج ٌُٚ ٠ىضخ خجِضٙج، لطشٖ ٌُٚ ٠ىضخ خطٛر ثٌغٓ 

أٚ ػذَ وضجدز ، خضقجسثس غ١ش ِؼشٚفز إعضخذثَ إٌٚىٕٗ ِىضٛح دؤعٍٛح غ١ش ِفَٙٛ دغذخ  ف١ٙج ثٌضٛف١ف وجِالً 

 ٚفذثس ثٌم١جط

فئٔه صؾذ ، ػٍٝ ثٌشغُ ِٓ أْ إِىج١ٔز صقق١ـ ٘ؾجء صٛف١ف ثٌذٕٛد إٌىضش١ٔٚج  : Misspelled...  أخطاء إمالئيت -2

صضغذخ فٟ فؼٛدز ثٌذقظ ػٓ دٕذ ، . ٘زٖ ثألخطجء ثإلِالة١ز .. أْ أخطجء ثٌٙؾجء ؽجةؼز فٟ وغ١ش ِٓ ثٌؾشوجس

ٌٓ ، ” رِجعٛس“ِٓ  دذالً ” ِغٛسر“ ـدٕذ صُ صٛف١فٗ د . فّغالً .. ِج ِٓ خالي ثٌقجعٛح دجعضخذثَ ٚفف ثٌذٕذ

. ثألخطجء ثإلِالة١ز صظٙش دؾىً أوذش فٟ ثٌضٛف١ف دجٌٍغز .. ”ِجعٛسر“٠ظٙش فٟ ٔضجةؼ ثٌذقظ ف١ٓ ٔذقظ ػٓ 

  ( ٚ٘ىزث ...Pneumatic( دذالً ِٓ )Penumatic( أٚ وٍّز )Valve( دذالً ِٓ )Valvوٍّز ) ِغً، ثإلٔؾ١ٍض٠ز 

. ٌٚىٓ لذ .. أٞ سلُ وٛدٞ ٚثفذ، الدذ ِٓ صغؾ١ً لطؼز ثٌغ١جس دذٕذ ٚثفذ  : Repeat items...  حكرار انبنىد -3

. ٘زث ٠ضغذخ فٟ ٚؽٛد ِخضْٚ ٌٍذٕذ صقش ثألسلجَ ثٌىٛد٠ز .. صؾذ أْ ثٌذٕذ لذ صُ صغؾ١ٍٗ ػذر ِشثس دؼذر أسلجَ

١ٍّز صىشثس . ػ.. ِّٕٙج دٕذ ِخضٍف ٚلذ ٠ضُ هٍخ ثٌذٕذ ِشص١ٓ فٟ ٔفظ ثٌٛلش ػٍٝ ثػضذجس أْ والً ، ثٌّخضٍفز 

ٔٗ ٌُ ٠ضُ أٚ٘زٖ ػالؽٙج أْ ٠ضُ ثٌضؤوذ لذً صٛف١ف ٚصشل١ُ دٕذ ؽذ٠ذ ِٓ ، ثٌذٕذ لذ صقذط ػٓ هش٠ك ثٌخطؤ 

فضٝ ٠ضّىٕٛث ِٓ ص٠جدر ، . ٚلذ ٠قذط ثٌضىشثس ػٓ هش٠ك ثٌؼّذ ِٓ ِغتٌٟٛ ثٌق١جٔز .. صٛف١فٗ ِٓ لذً

، ِٚٓ ثٌٕجف١ز ثإلدثس٠ز ، ش ٌٗ ػاللز دؤِجٔضُٙ ، ٚ٘زث أِ ِخضُٚٔٙ ِٓ دٕٛد ِج دْٚ أْ صؼٍُ إدثسر ثٌّؤعغز دزٌه

ٚدجٌضجٌٟ ، وضؾجف ٘زٖ ثألخطجء ثٌّضؼّذر إأٚ ؽٙز ِغتٌٛز ػٓ  فئْ إدثسر ثٌّؤعغز الدذ ِٓ أْ صقذد ؽخقجً 

 ٠ضُ ِقجعذز ثٌّغت١ٌٛٓ ػٕٙج

 

 Why do errors occur in the characterization and؟ ... ححذد أخطاء في انخىصيف وانخرقيم نمارا
punctuation?  

  : ِغً ٕ٘جن ػذر أعذجح

ٔٗ ػًّ إمجفٟ غ١ش ػٍُّٙ ؤٚؽؼٛسُ٘ د، لضٕجع ف١ٕٟ ِٕٚٙذعٟ ثٌق١جٔز دؤ١ّ٘ز ٘زث ثٌؼًّ إػذَ ( 1)

ِّج ٠ؾؼً ثٌٛلش ثٌّضجؿ ، . ٚوزٌه مغٛه ثإلدثسر إلٔٙجء صٛف١ف وُ وذ١ش ِٓ ثٌذٕٛد فٟ ٚلش لق١ش .. ثألعجعٟ

 ٚدجٌضجٌٟ ٠ض٠ذ ػذد ثألخطجء ٚثٌّٛثففجس غ١ش ثٌّىضٍّز، ٌٍضؤوذ ِٓ د١جٔجس ثٌذٕذ ٚثٌذقظ ػٕٙج ل١ٍٍز 

ٟٙ ِٓ ثألِٛس ، فٌقفع د١جٔجس لطغ ثٌغ١جس ِٚضجدؼز ثٌّخضْٚ  ، عضخذثَ أٔظّز ثٌّؼٍِٛجس ثإلٌىضش١ٔٚز( ػذَ إ2)

. ٌٚىٓ ِٓ ثٌُّٙ أْ َٔضفُٙ لٛثةذ ٘زٖ .. وذ١ش ِٓ ثٌذٕٛد ثٌضٟ أفذقش ؽذٗ أعجع١ز ػٕذ ثٌضؼجًِ ِغ ػذد

. أٔظّز ثٌّؼٍِٛجس .. ٔظٓ ثٔٗ دؾشثةٕج ٌٕظجَ وزث ثٌؼجٌّٟ عٛف ٔضّىٓ ِٓ صقم١ك وزث ٚوزث أف١جٔجً  .. ثألٔظّز؟

ٍقٙج ٌٚٓ فئرث وجٔش ثٌذ١جٔجس غ١ش فق١قز فٍٓ ٠ّق، ِج ٌُ َُٔغز٠ٙج دجٌذ١جٔجس ثٌقق١قز ٚثٌقذ٠غز ، ال صقمك ٌٕج ؽ١تجً 

 ٠َقٍُـ ِؼٙج أٞ ٔظجَ

، ٌضٛف١ف ثٌذٕذ  ِٓ خجٔز ٌشلُ ثٌذٕذ ٚخجٔز ٚثفذر ٠ضىْٛ ٍِف د١جٔجس لطغ ثٌغ١جس، فٟ وغ١ش ِٓ ثٌؾشوجس ( 3)

. ػالٚر ػٍٝ .. ألْ ثعُ ثٌّؼذر غ١ش ِٛمـ، ٚ٘زث ٠ضغذخ فٟ فؼٛدز ثٌذقظ ػٓ ثٌذٕذ إال دّؼشفز سلُ ثٌذٕذ 

، ِغً صمجس٠ش ثٌضىج١ٌف ثٌؾٙش٠ز ٚثٌغ٠ٕٛز ٚصمجس٠ش ثٌّخضْٚ ، إفذثس صمجس٠ش  رٌه فئْ ٘زث ثألعٍٛح ال ٠ّىٕٕج ِٓ

. ٌزٌه ٠فنً . عضٙالوٙج ٌىً ِؼذرإدّؼٕٝ أْ ٔؼشف صىٍفز لطغ ثٌغ١جس ثٌضٟ صُ .. دق١ظ صىْٛ ِقٕفز دجٌّؼذثس 

ٚثٌخجِز وّج ، ٚسلُ ثٌشعُ ، عُ ثٌّؼذر إٚ، عُ ثٌّٕطمز ثٌّٛؽٛدر دٙج ثٌّؼذر إٚؽٛد خجٔجس ِٕفقٍز صٛمـ 

ذَغو أدٔجٖ ُّ عُ ثٌّقٕغ أٚ سلُ ثٌؾضء ٌذٜ ثٌّقٕغ ٚ٘ىزث إل. دجٌطذغ ٠ّىٓ إمجفز خجٔجس .. ٘ٛ ِٛمـ دجٌّغجي ثٌ

 . ٘زث ثألعٍٛح ٠ؾؼً ػ١ٍّز ثٌذقظ ػٓ ِؼٍِٛجس ػٓ لطغ ثٌغ١جس ِٓ خالي.. فغخ ثٌقجؽز ٚهذ١ؼز ثٌؼًّ



أٔٗ ٠ّىٕٕج ِٓ ثٌققٛي ػٍٝ صمجس٠ش ِقٕفز  ٝفز إٌ، دجإلمج ٚال ٠غضٍضَ ِؼشفز سلُ ثٌذٕذ، ثٌقجعخ أِش ٠غ١ش 

 فغخ ثٌّٕطمز أٚ ثٌّجو١ٕز

 مهف حىصيف قطع انغيار

 ثعُ ثٌّؼذر صٛف١ف ثٌذٕذ ثٌخجِز سلُ ثٌشعُ
ثعُ 

ثٌّٕطمز أٚ 

 ثٌّٛلغ

 سلُ ثٌذٕذ

XXXXX XXX  30ػجِٛد لطش ُِ 
ِجو١ٕز ثٌضمط١غ 

 ثٌطٌٟٛ
 XXXXXXX ثٌضمط١غ

XXXXX XXX  ُ3غطجء سل 
صؾ١ّغ  ِجو١ٕز

 ثٌؾٍخ
 XXXXXXX ثٌضؾ١ّغ
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. .. أِش ٌٗ صؤع١ش ِذجؽش ػٍٝ أدثء أٔؾطز ثٌق١جٔز، صخض٠ٓ لطغ ثٌغ١جس 

ٚصؤوذس ػٓ هش٠ك ، ً٘ فذط أْ لَّش ٠ِٛجً دجإلػذثد إلػّجس ِؼذر ِج 

، عُ دؼذ أْ  ثٌقجعخ أٚ ثألٚسثق ِٓ ٚؽٛد لطغ ثٌغ١جس ثٌضٟ صش٠ذ٘ج

فٛؽتش دؤْ لطؼز ثٌغ١جس ثٌٛف١ذر ثٌّٛؽٛدر ، لّش دضفى١ه ثٌّؼذر 

ِٚجرث وجْ ِٛلفه ، ِجرث وجٔش ثٌٕض١ؾز  .. دجٌّخضْ لذ أفجدٙج ثٌقذأ؟

ً٘ ٠ّىٓ أْ صقً ٘زٖ ثٌّؾىٍز دذشثػضه .. صؾجٖ إدثسر ثٌّؤعغز؟ 

 .. فٟ صؾخ١ـ ثألػطجي؟

قنش لطؼز عُ صُ ، أْ صمَٛ دضفى١ه ثٌّؼذر  لذ ٠قذط وزٌه

ٌمذ صُ ٚمغ ثٌّغّٝ ثٌخطؤ  .. . و١ف؟. ١ٌغش لطؼز ثٌغ١جس ثٌّطٍٛدز دؤٔٙج ؤٚصفجؽ، ثٌغ١ٍّز ِٓ ثٌقذأ  ثٌغ١جس

 ٚصُ صغؾ١ٍٙج دٕفظ ثٌطش٠مز ػٍٝ ثألٚسثق ٚػٍٝ ثٌقجعخ، ػٍٝ لطؼز ثٌغ١جس فٟ ثٌّخجصْ 

ع١ٍّز ٚصقجفع ػٍٝ فقز  صخض٠ٓ لطغ ثٌغ١جس دطش٠مز صقجفع ػ١ٍٙج صذ١ٓ أ١ّ٘ز، ٘زٖ ثألِغٍز ثٌٛثلؼ١ز 

ِجرث ٌٛ وجْ ٕ٘جن ِخضْ  ... ثٌّؼٍِٛجس ثٌّغؾٍز ػٍٝ ثألٚسثق ٚػٍٝ ثٌقجعخ ػٓ ثٌّخضْٚ ثٌزٞ ٔقضفع دٗ

ألْ ،  ِج صقضجػ صؼجْٚ ثٌف١١ٕٓ ٚثٌّٕٙذع١ٓ إْ إدثسر ثٌّخجصْ غجٌذجً  .. وذ١ش فٟ ثٌّؤعغز ٌٚٗ إدثسر ِٕفقٍز؟

. ٘زث ثٌضؼجْٚ لذ .. ٚأعٍٛح صخض٠ٓ وً ؽضء، ٌف١ٕز ٌمطغ ثٌغ١جس ال ٠ّىٕٗ ِؼشفز ثٌضفجف١ً ث، ِغتٛي ثٌّخضْ 

لطغ ثٌغ١جس ثٌّخضٔز صضطجدك ِغ ثٌّخضْٚ ثٌّغؾً ػٍٝ ثألٚسثق ٚػٍٝ  ٌٍضؤوذ ِٓ أْ، ٔٛع ِٓ ثٌؾشد  ٠ؾًّ

. ٚال ٠خفٝ ػٍٝ ثٌمجسا أ١ّ٘ز .. عضخذثَإلغ١ش ثٌقجٌقز ٌ ِخضْٚ لطغ ثٌغ١جس ، ٚوزٌه ٌٍضخٍـ ِٓ ثٌقجعخ

٠ضُ صغؾ١ً ِىجْ صخض٠ٕٙج ػٍٝ ثألٚسثق أٚ  ٚدق١ظ، دق١ظ ٠ّىٓ ثٌٛفٛي إ١ٌٙج دغٌٙٛز ، لطغ ثٌغ١جس  صشص١خ

 ثٌقجعخ

  Used parts...  قطع انغيار انمسخعمهت -3

 

ٚصىْٛ ٕ٘جن سغذز ، عضذذثي دؼل ثألؽضثء إأف١جٔج ٠ضُ 

عضخذثِٙج إْ إلفضفجظ دذؼل ثٌمطغ ثٌمذ٠ّز إلفٟ ث

. وزٌه .. أٚ س٠غّج ٠ضُ إػجدر إفالفٙج، ظٙشس ثٌقجؽز 

لذ ٠ضٛثؽذ ِخضْٚ ٌمطغ ثٌغ١جس ثٌضٟ صثدس ػٓ فجؽز 

ؽضشس إٚدجٌضجٌٟ صشوٙج ٌٍؾشوز ثٌضٟ ، ِٛسد ثٌّجو١ٕز 

 ِج صضشثوُ ٚصغضٍٙه ف١ضثً  . ٘زٖ ثٌمطغ غجٌذجً .. ثٌّجو١ٕز

ع١ٍّز ٚال ٠ضُ صخض٠ٕٙج دطش٠مز ، ل١ّجً ِٓ ِىجْ ثٌؼًّ 

ٚدجٌضجٌٟ صفغذ ٠ٚىْٛ ِٓ ثٌقؼخ ثٌٛفٛي ، ِٕٚظّز 



فضّج١ٌز إٕ٘جن  ، لطغ لذ٠ّز لطغ ؽذ٠ذر ٚع١ٍّز : . ٘زٖ ثٌمطغ ٠ّىٓ صمغ١ّٙج إٌٝ.. إ١ٌٙج ػٕذ ثٌقجؽز إ١ٌٙج

عضغٕجء ػٓ إل. الدذ ِٓ أْ ٠ضُ ث.. ِج عضخذثِٙج ٠ِٛجً إ، لطغ لذ٠ّز ال ٠ُضٛلغ  عضخذثِٙج فٟ غشك ِجإلل٠ٛز 

٠ٚضُ صٕظ١ُ دجلٟ ثٌمطغ ٠ٚضُ إدخجي ثٌمطغ ، عضخذثِٙج ٚثٌضٟ فغذس دجٌفؼً إٌضٟ ال ٠ُضٛلغ ثٌمطغ ث

ٚال ٠ظٙش ٌٕج ػٕذ ثٌذقظ فٟ عؾالس ، وٟ ال ٠ىْٛ ٌذ٠ٕج ِخضْٚ ِٓ لطغ غ١جس ، فٟ سف١ذ ثٌّخجصْ  ثٌؾذ٠ذر

 ثٌّخجصْ

 

  Purchase of spare parts...  شراء قطع انغيار -4

أِش ، صٛف١ش لطغ ثٌغ١جس ػٕذ ثٌقجؽز إ١ٌٙج 

ٚصم١ًٍ ، ٔضظجَ ػ١ٍّجس ثٌق١جٔز إلأعجعٟ 

. فٟ ٔفظ ثٌٛلش فئْ ص٠جدر .. ٚلش ثٌضٛلفجس

صّغً خغجسر ، ٘زث ثٌّخضْٚ ػٓ ثٌقجؽز 

 ِجد٠ز ألْ ل١ّز ثٌّخضْٚ ثٌّج١ٌز صّغً ُأفٛالً 

. ٌزٌه فئٔٗ الدذ ِٓ ؽشثء ثٌمطغ .. لذ صضٍف دً ٚسدّج ٠ضٕجلـ ألْ دؼل ثٌمطغ ثٌّخضٔز، غ١ش ِغضغّش  أٚ ٔمذثً 

. ٌزٌه فئٔٗ ِٓ ثٌُّٙ ٚمغ ثألٔظّز .. ٚػذَ صىذ٠ظ ِخضْٚ وذ١ش ال فجةذر ِٓ ٚؽٛدٖ،  ثٌضٟ ٔقضجػ إ١ٌٙج فؼالً 

ٚٚمغ ثألٔظّز ثٌضٟ صؼجلذُٙ ػٕذ ، ثٌضٟ صُقفض ثٌّغت١ٌٛٓ ػٓ ثٌق١جٔز ػٍٝ صقشٞ ثٌذلز ػٕذ ؽشثء لطغ ثٌغ١جس 

ٚرٌه دّؼشفز ٘زٖ ، مغ فذٚد ١ٌّضث١ٔز لطغ ثٌغ١جس ٠ّٚىٕٙج ، . وزٌه فئْ إدثسر ثٌّؤعغز .. صىذ٠ظ ثٌّخضْٚ

عُ صذذأ ثإلدثسر فٟ فمذثْ ، أْ ٠ضىذط ثٌّخضْٚ  ٠قذط أف١جٔجً  ... ثٌم١ّز ٌؾشوجس ِغ١ٍز ٚٔغذضٙج ٌقؾُ ثإلٔضجػ

 آعجس ع١تز ؽذثً  ْٛ ٌٗٚ٘زث ٠ى، ٚال صَُقِذق هٍذجصُٙ ٌؾشثء لطغ ثٌغ١جس ، ثٌغمز فٟ ِغتٌٟٛ ثٌق١جٔز 

، ٟ٘ هٛي ِذر صٛس٠ذ لطغ ثٌغ١جس ، ِٓ ثٌّؾجوً ثٌضٟ ٔؼجٟٔ ِٕٙج فٟ وغ١ٍش ِٓ ثٌّؤعغجس فٟ ثٌؼجٌُ ثٌؼشدٟ 

. ٚلذ ٠ٕضٟٙ ثألِش .. ٌنّجْ ٚؽٛد٘ج ػٕذ فذٚط أٞ فجدط،  ِّج ٠ٕضؼ ػٕٗ ثٌقجؽز ٌضخض٠ٓ لطغ غ١جس وغ١شر ؽذثً 

. هٛي ِذر ؽشثء .. ٚ٘زث أِش غ١ش ِؼمٛي، ٔفغٗ ثٚ ٔقف ل١ّضٗ  دٛؽٛد لطغ غ١جس ِخضٔز صغجٚٞ ل١ّز ثٌّقٕغ

 :  ثٌذٕذ ٌٙج ػذر أعذجح ِٕٙج

 ثٌٛلش ثٌط٠ًٛ ثٌزٞ ٔغضٍٙىٗ دثخً ثٌّؤعغز ٌّٕجلؾز هٍذجس ثٌؾشثء 

  خض١جس ثٌّٛسد٠ٓ ثٌّق١١ٍٓإعٛء 

 ؽشثء لطغ غ١جس وغ١شر ِٓ دٚي أؽٕذ١ز دؼ١ذر 

  ثٌّشثعالس ٌضٛم١ـ ِّج ٠ُن١ُّغ ثٌٛلش ف، ػذَ ٚمٛؿ ِٛثففجس لطغ ثٌغ١جس ثٌضٟ صُشعً إٌٝ ثٌّٛسد ٟ

 ثٌّٛثففجس

  َصقجي دجٌّٛسد ٚهٍخ ػشٚكإلعضخذثَ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس فٟ ثإػذ 

دٛؽٛد أِجٔز ٚعمز ٚٔظجَ وف١ً دّقجعذز ِٓ  ٠ّىٓ صم١ٍٍٙج وغ١شثً ، ثٌفضشر ثٌالصِز ٌضم١١ُ هٍذجس ثٌؾشثء ٚإفذثس٘ج 

. ٠ّىٕٕج وزٌه أْ .. . فٟ ثٌقم١مز إٔٗ دذْٚ أِجٔز ٚعمز ال ٠ّىٓ ٔؾجؿ أٞ ػًّ.. ٠ضغذخ فٟ صىذط ثٌّخضْٚ

 ثٌضٟ ال دثػٟ ٌٙج ٚدذسثعز ػ١ٍّز ثٌضم١١ُ ٚإصثٌز ثٌخطٛثس، عضخذثَ ثٌٛعجةً ثإلٌىضش١ٔٚز ئُٔمًٍ ِٓ ٘زث ثٌٛلش د

 ػضّجدإلِّج ٠ضشصخ ػ١ٍٗ هٛي ِذر ث، الدذ ِٓ ِٛثفمز عٍغٍز ه٠ٍٛز ِٓ ثٌّذ٠ش٠ٓ ٌؾشثء أٞ دٕذ  ٠ىْٛ . أف١جٔجً ..

ػضّجدثس عجدضز إلصىْٛ عٍغٍز ث ٌٚىٓ ١ٌظ ِٓ ثٌطذ١ؼٟ أْ، ػضّجد هٍذجس ثٌؾشثء إ. إٔٗ ِٓ ثٌطذ١ؼٟ أْ ٠ضُ ..

 فٟ ثٌذٕٛد ثٌّىٍفز ٚثٌذٕٛد رثس ثٌم١ّز ثٌض١٘ذر

خض١جس ِٛسد٠ٓ ِق١١ٍٓ ػٍٝ ِغضٜٛ ؽ١ذ إ:  ف١ّىٓ صم١ٍٍٙج دؼذر ٚعجةً ِغً، ّٛسد أِج ِذر ثٌضٛس٠ذ ِٓ لذً ثٌ

عٛثء ) ، ػًّ ػمٛد ه٠ٍٛز ثألؽً ِغ ِٛسدٞ ثٌذٕٛد ثٌضٟ ٔغضخذِٙج دجعضّشثس ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌف١ٕز ٚثإلدثس٠ز

خضٕٚٔج ِٓ ثٌذٕٛد ػٍٝ ِ (إٌىضش١ٔٚجً )هالع إلدً ٠ّٚىٓ ثٌغّجؿ ٌٙؤالء ثٌّٛسد٠ٓ دج ، (أٚ أؽٕذ١١ٓ ِٛسد٠ٓ ِق١١ٍٓ



ؽشثء دؼل ثٌذٕٛد ِٓ ثٌغٛق ثٌّقٍٟ  ، فضٟ ٠مِٛٛث دضٛس٠ذ٘ج دؾىً صٍمجةٟ لذً ٔفجر ِخضٕٚٔج، ثٌضٟ ٠ٛسدٚٔٙج 

 عٛق لش٠خ أٚ

فضٝ ال صضؼطً أٔظّز ثٌق١جٔز ، أٔٗ ٠ٕذغٟ صٛف١ش لطغ ثٌغ١جس ثٌالصِز فٟ ثٌٛلش ثٌّٕجعخ ، ِٓ ثٌُّٙ أال ٕٔغٝ 

٠غضٍضِٗ صٛفش لطغ ثٌغ١جس ثٌّٕجعذز فٟ ثٌٛلش ، ٚدجٌضجٌٟ فئْ صطذ١ك ثٌق١جٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌؾجٍِز  ... ثٌٛلجة١ز

ٚثٌزٞ ٠ؤدٞ إٌٝ صؤؽ١ً أػّجي ، ػذَ صٛفش لطغ ثٌغ١جس ، ١ٙٔجس أٔظّز ثٌق١جٔز ثٌٛلجة١ز إ. ِٚٓ أعذجح .. ثٌّٕجعخ

 جٔز ثٌذٚس٠ز ثٌّخططزٚدجٌضجٌٟ إٌٝ إفغجط ثٌؼج١ٍِٓ دؼذَ ثٌؾذ٠ز فٟ صطذ١ك ثٌق١، ثٌق١جٔز 

 

 
  Maintenance information and records...  ثٌق١جٔز ِؼٍِٛجس ٚعؾالس عج١ٔج:

٠ؼضّذ ػٍٝ صٛفش ثٌّؼٍِٛجس ، فئْ ٔؾجؿ ػ١ٍّجس ثٌق١جٔز ، وّج روشٔج ِٓ لذً 

. ٌىٟ ٔغضط١غ .. ػضّجدٖ ػٍٝ ثٌّٙجسثس ثٌٕٙذع١ز أٚ ثٌف١ٕزإِٓ  ثٌقق١قز أوغش

٘زث  ، ٔقضجػ ِؼشفز فجٌز ثٌّؼذر فٟ ثٌفضشر ثألخ١شرفئٕٔج ، صؾخ١ـ ثألػطجي 

، ٠ؾذٗ صّجِجً عؤثي ثٌطذ١خ ٌٍّش٠ل ػٓ فجٌضٗ ثٌقق١ز فٟ ث٢ٚٔز ثألخ١شر 

. وزٌه فئٕٔج ٔقضجػ .. ٚسدّج صجس٠خ أعشصٗ ِغ ثٌّشك، ٚصجس٠خٗ ِغ ثألِشثك 

ٌىً عؾالس ٌٍق١جٔز ثٌٛلجة١ز ٚٔضجةؾٙج ٚأعٍٛح ثٌفه ٚثٌضشو١خ ٚثٌؼّجٌز ثٌالصِز 

ػضٕجء دضغؾ١ً ٘زٖ ثٌّؼٍِٛجس إل. ٌزٌه فئْ ث.. ػًّ ٚصىٍفز ف١جٔز ثٌّؼذثس

٠ّغالْ سو١ضر ٌٍق١جٔز ػِّٛجً ٌٍٚق١جٔز ، ٚثٌمذسر ػٍٝ صٛف١ش٘ج دذلز ٚدغشػز 

 ثإلٔضجؽ١ز ثٌؾجٍِز ػٍٝ ٚؽٗ ثٌخقٛؿ.
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 .. : و١ف وجٔش فجٌز ٘زٖ ثٌّؼذر خالي ثأل٠جَ ٚثٌؾٙٛس ثٌّجم١ز؟ فئْ أٚي ِج ٔغؤي ػٕٗ، ػٕذِج ٠قذط ػطً ِج 

َُّ ػًّ آخش ػّشر؟،  .. ً٘ صُ إؽشثء ثٌق١جٔز ثٌٛلجة١ز فٟ ِٛثػ١ذ٘ج؟،  َُّ ف١ٙج ،  .. ِضٝ ص ِضٝ وجٔش آخش ِشر ص

ً٘ فذعش ٘زٖ ثٌّؾىٍز ِٓ لذً ،  .. ثٌّؾىٍز ِٓ لذً ٚو١ف صُ فٍٙج؟ً٘ فَذعش ٘زٖ ،  .. فقـ ثٌّؼذر؟

 .. وغش ِٓ ِؼذر ِٓ ٔفظ ثٌٕٛع(؟أفٟ ثٌّؼذثس ثٌّّجعٍز )إْ وجْ ٌذ٠ٕج 

. ٘زث .. ٘ٛ أِش ٘جَ ؽذثً ، فئْ ثٌّقجفظز ػٍٝ عؾً ٠ذ١ٓ ثألفذثط ثٌضٟ ٌٙج ػاللز دىً ِؼذر ػٍٝ فذر ، ٌزٌه 

َّْٚ ف١ٗ صجس٠خ صشو١خ ث أػّجي ثٌق١جٔز ثٌّخططز  ٚصٍخ١ـ ٌىجفز، ِٚؾجوً دذث٠ز ثٌضؾغ١ً ، ٌّؼذر ثٌغؾً ٠ُذ

. ٘زث ثٌغؾً الدذ أْ ٠قضٛٞ ػٍٝ ؽ١ّغ ثألػّجي ث١ٌّىج١ٔى١ز .. ٚثٌُفؾجة١ز ثٌضٟ صضُ ػٍٝ ٘زٖ ثٌّؼذر

 صغؾ١ً عجػجس صؾغ١ً ثٌّؼذر ثٌفؼ١ٍز ٚعجػجس ثٌضؾغ١ً . وزٌه فئٔٗ ِٓ ثٌنشٚسٞ .. ٚثٌىٙشدجة١ز ٚثإلٌىضش١ٔٚز

ٚرٌه ألْ صؾخ١ـ ثألػطجي ٠ضؤعش دغجػجس ثٌضؾغ١ً ثٌفؼ١ٍز ، ثٌضٟ صّش ػٕذ٘ج أػّجي ثٌق١جٔز ثألعجع١ز 

أٚ ػٍٝ ٔظجَ  . ٘زث ثٌضغؾ١ً لذ ٠ضُ ػٍٝ ثٌقجعخ ثٌؾخقٟ.. ٚوزٌه دؼل أػّجي ثٌق١جٔز ثٌٛلجة١ز

فئٔٗ ٠ؾخ ، س فٟ أٞ ٚلش فض١جػ ٌٍشؽٛع ٌٙزٖ ثٌذ١جٔجإلٌ . ٚٔظشثً .. ٌٍّؼٍِٛجس أٚ ػٍٝ ثأللً فٟ عؾالس ٚسل١ز

 عٛثًء دجالهالع ػٍٝ ثٌغؾالس أٚ ثعضخذثَ أٔظّز ثٌّؼٍِٛجس. ، ٚؽٛد إِىج١ٔز ثٌٛفٛي إ١ٌٙج دغٌٙٛز ٚعشػز 

 

  ... ثٌؾذٚي ثٌضجٌٟ ٠ؼشك ِغجالً ِذغطجً ٌغؾً صجس٠خ ثٌّؼذر

 



 ِقطز مغو ثٌٙٛثء –وذجط ثٌٙٛثء  :اسم انُمعذة

 فقجْ 400 –/عجػز  ِىؼخِضش  4100 :: مىاصفاث انُمعذة

 وصف انحذد االسم
ساعاث 

 انخشغيم
 انخاريخ

 19570 ٌضش( ٚثٌىؾف ػٍٝ وجٚصؼ ثٌمجسٔز 30) صغ١١ش ص٠ش عجِـ
18 Aug 
2006 

 20644 ف١جٔز دٚس٠ز –ثٌٙٛثء  صغ١١ش فٍضش دخٛي  فغٓ
12 Nov 
2006 

 فغٓ
صٕظ١ف ِذشد ثٌّشفٍز ثألٌٚٝ ٔض١ؾز السصفجع دسؽز فشثسر 

 ثٌّذشدثٌخشٚػ ِٓ 
20879 

6 Dec 

2006 

ألٔٗ فٟ فجٌز ٚؽٛد د١جٔجس ، صضُ دؾىً دثةُ ٚدقٛسر دل١مز ، أْ صىْٛ ػ١ٍّجس صغؾ١ً ثٌذ١جٔجس ، ِٓ ثٌٙجَ ؽذثً 

فئْ ٘زث ثٌغؾً ٠ضقٛي إٌٝ ٚع١ٍز ٌضغ١١ش ثٌقمجةك ٚصن١ًٍ ِٓ ٠قجٚي صؾخ١ـ ، غ١ش دل١مز أٚ ِفمٛدر 

ِٓ ، ٠ٕذغٟ صٛم١ـ أ١ّ٘ز ٘زٖ ثٌذ١جٔجس ٌٍمجة١ّٓ ػٍٝ صغؾ١ٍٙج  . ٌزٌه فئٔٗ.. ثألػطجي أٚ صم١١ُ أدثء ثٌّؼذر

 ٠ٕٚذغٟ وزٌه ِضجدؼز دلز ػ١ٍّجس ثٌضغؾ١ً.، ف١١ٕٓ ِٕٚٙذع١ٓ ِٚؾشف١ٓ 

 

ِؼذر -2 ُِ  Record types of oils and fats used in each ... عؾً أٔٛثع ثٌض٠ٛس ٚثٌؾقَٛ ثٌّغضخذِز فٟ وً 
equipment  

ؼذرؤعؾً د، ِٓ ثٌغؾالس ثٌضٟ ٠فنً صٛثؽذ٘ج  ُِ . ٘زث ثٌغؾً .. ٔٛثع ثٌض٠ٛس ٚثٌؾقَٛ ثٌّغضخذِز فٟ وً 

ؼذثس ُّ . ػٕذِج ٠مَٛ ثٌّؾغً أٚ فٕٟ ثٌق١جٔز دئمجفز ص٠ش أٚ .. ٠ٛمـ ٔٛع ثٌض٠ش ٚو١ّضٗ ٚدٚسر صغ١١شٖ ٌىً ثٌ

. ٘زث ٠نّٓ ػذَ ٚمغ ٔٛع .. ٚو١ّضٌّٗؼشفز ثٌٕٛع ثٌّغضخذَ ، فئٔٗ ٠شؽغ إٌٝ ٘زث ثٌغؾً ، ؽقُ أٚ صغ١١شٖ 

. لذ صضغجءي ِج ثٌٙذف ِٓ .. ص٠ش أٚ ؽقُ غ١ش ثٌٕٛع ثٌّغضخذَ ٚ٘زث دجٌطذغ ٌٗ أ١ّ٘ز ال صخفٝ ػٍٝ ثٌمجسا

ػجدر ِج ٠ىْٛ ٔٛع ثٌض٠ش ، ٔؼُ .. هجٌّج أْ ٔٛع ثٌض٠ش ِىضٛح فٟ وض١خ ثٌضؾغ١ً أٚ ثٌق١جٔز؟ ، ٘زث ثٌغؾً 

ِٓ صى١ٍف فٕٟ  ٌٚىٓ ِٓ ثألفنً وضجدضٗ فٟ ٘زث ثٌغؾً ثٌذغ١و دذالً ،  ِٛمـ فٟ وض١خ ثٌضؾغ١ً أٚ ثٌق١جٔز

عضخذثَ ٔٛع ص٠ش غ١ش إٚسدّج صغذخ رٌه فٟ ، ثٌضؾغ١ً أٚ ثٌق١جٔز دجٌذقظ ػٕٗ فٟ وض١خ ثٌضؾغ١ً ثٌنخُ 

 ثٌؾذٚي ثٌضجٌٟ ٠ٛمـ ِغجي ٌّقض٠ٛجس ؽذٚي ثٌض٠ٛس. ، ِٕجعخ ٔض١ؾز ٌخطؤ فٟ لشثءر وض١خ ثٌضؾغ١ً أٚ ثٌق١جٔز

 

 ول انسيىث وانشحىماثجذ

دورة 
انخغيير 

 باألشهر

كميت انسيج أو 
 انشحم

نىع انسيج أو 
 انشحم

زيج / 
 شحم

 اسم انُمعذة

3 15 litre Mobil XXXX وذجط ثٌٙٛثء ص٠ش 

6 20 gm XXXXXX ُِجو١ٕز ثٌضمط١غ ؽق 

4 25 litre Shell XXXX ِشٚفز ثٌضذش٠ذ ص٠ش 
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فئٔٗ الدذ ِٓ ٚؽٛد عؾً )إٌىضشٟٚٔ ، ٚصخط١و أػّجي ثٌق١جٔز ؽٙش٠جً ٚع٠ٕٛجً ، ٌٍم١جَ دؤٔؾطز ثٌق١جٔز ثٌٛلجة١ز 

٠ضُ صخط١و ، ػٍٝ ٘زث ثٌٍّف  ٚدٕجءً  ... ٠ذ١ٓ أػّجي ثٌق١جٔز ثٌٛلجة١ز ٌؾ١ّغ ثٌّؼذثس ٚدٚسر صٕف١ز٘ج، أٚ ٚسلٟ( 

َّْٚ ف١ٗ أ٠نجً ثٌّٛثػ١ذ ثٌفؼ١ٍز ثٌضٟ صُ ف١ٙج صٕف١ز ٘زٖ .. ثٌق١جٔز ثٌٛلجة١ز ٌألؽٙش ثٌمجدِزأػّجي  . ٘زث ثٌغؾً ٠ُذ

ٌّؼشفز  ِشثؽؼز دشثِؼ ثٌق١جٔز ثٌٛلجة١ز . ٘زٖ ثٌّؼٍِٛجس صّىٕٕج ِٓ.. عضغشلٗ وً ػًّإثألػّجي ٚثٌٛلش ثٌزٞ 

صقضجػ صقذ٠ظ ِٓ آْ ٢خش ، ضشثس ثٌذٚس٠ز ألػّجي ثٌق١جٔز . ثٌف.. ٔؾجفٕج فٟ صطذ١مٙج ٚصىٍفضٙج ٚثٌؼّجٌز ثٌّطٍٛدز

. ٠ٕذغٟ ثٌقشؿ ػٍٝ أْ صىْٛ .. هذمجً ٌٕضجةؾٙج ٚدٕجًء ػٍٝ ثألػطجي ثٌّفجؽتز ثٌضٟ صظٙش، دجٌض٠جدر أٚ ثٌٕمقجْ 

 ٠ضُ دذلز. ْ ٠ىْٛ إدخجي ثٌذ١جٔجسٚأ،  صضُ فؼالً ٚدؾىً ِشك، أػّجي ثٌق١جٔز ثٌّخططز 
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فئْ ثٌق١جٔز ، ِغً فقـ ثٌّؼذر أٚ صغ١١ش أؽضثء أٚ إفالؿ ِفجؽب ، فٟ فجٌز ثٌم١جَ دؤػّجي ف١جٔز ٚلجة١ز وذ١شر 

عؾً ثٌق١جٔز  عؾً صجس٠خ ثٌّؼذر ٚػٓ ِج ٠ذْٚ ف٠ٟض٠ذ ػٓ ِج٠ذْٚ فٟ ، ف١ٗ ٔٛع ِٓ ثٌضفق١ً  صقذس صمش٠شثً 

أػّجي ثٌق١جٔز ثٌٛلجة١ز أٚ أعذجح ثٌؼطً ثٌّفجؽب ٚأعٍٛح إفالفٗ . ٘زث ثٌضمش٠ش ٠ٛمـ ٔضجةؼ .. ثٌّخططز

. الفع أْ ثٌضمش٠ش . . ثٌؾىً ثٌضجٌٟ ٠ٛمـ ِغجي ِذغو ٌضمش٠ش ػٓ أػّجي ف١جٔز.. إٌٝ أٞ صٛف١جس دجإلمجفز

 خضقجس ٚدؾىً صق١ٍٍٟ ٠ٛمـ ثٌقمجةك ٚثٌٕضجةؼ ٠ٕٚضٟٙ دضٛف١جس.ئ٠ٛمـ ثٌّٛمٛع د

 

 ِضش ِىؼخ/عجػز 120 -أ ثٌضذش٠ذ سلُِنخز ١ِجٖ اسم انُمعذة : 
 2006  عذضّذش6 :  انخاريخ

 ف١جٔز ١ِىج١ٔى١ز –فغٓ أفّذ ُمِعذ انخقرير: 

 َضع رسم حىضيحي نهُمِعذة هنا

صُ صغ١١ش وجٚصؼ لجسٔز وذجط ثٌٙٛثء  :مهخص

ِغضٜٛ   ٔض١ؾز صؾممٗ ٚثسصفجع

ٚصُ إػجدر ثٌىذجط فٟ ثٌخذِز  ثالٕ٘ضثصثس
 ثٌّغضٜٛ ثٌطذ١ؼٟٚأفذقش ثال٘ضضثصثس فٟ 

 : اننخيجت
إٌٝ ِغضٜٛ  1 ػجدس ثال٘ضضثصثس ػٍٝ ٔمطز

 وزث

 وصف انمشكهت
صالفع ثسصفجع ِغضٜٛ ثال٘ضضثصثس ِٓ وزث 

ثٌّٛمقز ػٍٝ  1إٌٝ وزث ػٕذ ثٌٕمطز سلُ 
 ثٌشعُ

 : وصف أعمال انصيانت : حىصياث

٠ضُ دسثعز صم١ًٍ ِٚٓ فقـ ثٌىجٚصؼ ِٓ 

 عٕز إٌٝ عضز أؽٙش

ثال٘ضضثصثس ٚصُ فقـ وجٚصؼ صُ دسثعز 

ثٌمجسٔز ٚثعضمجِز ثٌمجسٔز ٌٚٛفع صؾمك فٟ 
 ثٌىجٚصؼ ٚػذَ ثعضمجِز ثٌّنخز ِغ ثٌّٛصٛس

٠ضُ ثٌضجوذ ِٓ ثعضمجِز ثٌّنخز سلُ ح 
 ث١ٌَٛ ٚثٌضؤوذ ِٓ عالِز وجٚصؼ ثٌمجسٔز

ٚدجٌضجٌٟ صُ صغ١١ش ثٌىجٚصؼ ٚإػجدر ثعضمجِز 
 ثٌّنخز ِغ ثٌّٛصٛس

 
ٚٔقف دذْٚ صؤعش ثعضغشق ثٌؼًّ عجػز 

 ثٌؼ١ٍّجس ثإلٔضجؽ١ز
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maintenance manual  

 

فئٕٔج ٔقضجػ ثٌشؽٛع إٌٝ ، ػٕذ ثٌم١جَ دؼًّ ف١جٔز ِخططز أٚ ِفجؽتز 

ٚثٌخطٛثس ، ثٌشعِٛجس ثٌٕٙذع١ز ٚوض١خ ثٌضؾغ١ً ٚثٌق١جٔز 

. ٘زٖ ثٌّؼٍِٛجس الدذ ِٓ .. ثٌم١جع١ز ٌٍم١جَ دٙزث ثٌٕٛع ِٓ ثٌق١جٔز

. أف١جٔجً ٠ضُ إّ٘جي .. ٌىً ِٓ ٌٗ ػاللز دجٌّؼذثس، صٛفش٘ج دغٌٙٛز 

أف١جٔجً أخشٜ ٚ، ثٌقفجظ ٘زٖ ثٌّغضٕذثس فضٝ صخضفٟ أٚ صضٙجٌه 

٠ُطٍِغ ػ١ٍٙج ِٓ ؽجء ، صىْٛ فٟ َفَٛصر ِذ٠ش أٚ ِؾشف ثٌق١جٔز 

. ٘زث ثٌغٍٛن ٠ؾخ أْ صّٕؼٗ إدثسر ثٌّؤعغز .. ذٙج ػّٓ ؽجء٠َٚقؾُ 

 ١ٙٔجس أدثء ثٌق١جٔز صّجِجً.إألٔٗ ٠ؤدٞ إٌٝ ، 

. ِغ ثألعف ثٌذؼل ِٓ .. عضخذثِٙجإفئٔٗ الدذ ِٓ ٚؽٛد عمجفز ، ٚدجإلمجفز إٌٝ مشٚسر صٛف١ش ٘زٖ ثٌّؼٍِٛجس 

ِٓ ثٌَؼ١ْخ أْ ٠قضجػ ٌٍٕظش فٟ ثٌشعُ  ٚأٔٗ، ٠ظٓ أْ ػٍّٗ ٠ؼضّذ ػٍٝ ثٌزوجء ٚثٌضخ١ّٓ ،  ثٌّؾضغ١ٍٓ دجٌق١جٔز

. ٘زٖ ثٌّؼضمذثس ثٌخجهتز ٠ٕذغٟ إصثٌضٙج دجٌضذس٠خ .. ثٌضؾ١ّؼٟ أٚ ُوض١خ ثٌق١جٔز أٚ ِٛثففجس ثٌق١جٔز ثٌٛلجة١ز

 صٛف١ش ثٌّؼٍِٛجس ٠قذـ دال فجةذر.ٚإال فئْ ، ٚثٌضقف١ض ٚثٌّغجءٌز 



ٌٚىٓ ال صىْٛ ٕ٘جن ِؼشفز وجف١ز ، عضخذثِٙج إز فٟ صضٛثفش ثٌّؼٍِٛجس ٚصٛؽذ ثٌشغذ لذ، ٚفٟ دؼل ثألف١جْ 

. ٌزٌه فئٔٗ ِٓ .. دؤعٍٛح ثٌذقظ ف١ٙج أٚ ػذَ لذسر ثٌف١١ٕٓ ػٍٝ صفُٙ دؼل ثٌشعِٛجس ثٌٕٙذع١ز ثٌّؼمذر

ٚثْ ٠ضُ ، عضخذثَ ٘زٖ ثٌّؼٍِٛجس ِٓ ف١١ٕٓ ِٚؾشف١ٓ ِٕٚٙذع١ٓ إثٌُّٙ أْ ٔضؤوذ ِٓ لذسر ِٓ ٠قضجػ إٌٝ 

ف١ظ أْ وغ١شثً ِٓ ِؼٍِٛجس ثٌق١جٔز صىْٛ دجٌٍغز ، . ٚصَؾذس ثإلؽجسر ٕ٘ج إٌٝ ػجةك ثٌٍغز .. صذس٠ذُٙ إرث ٌضَ ثألِش

. ٌٚىٓ ثٌؾٟء ثٌؾ١ذ أْ دؼل ثٌضذس٠خ ثٌذغ١و .. ِج صىْٛ ثٌٍغز ثإلٔؾ١ٍض٠ز ٌٍف١١ٕٓ مؼ١فز ٚغجٌذجً ، ثإلٔؾ١ٍض٠ز 

أْ ثٌضذس٠خ ثٌؾ١ذ ػٍٝ ثٌٍغز . ٚأظٓ .. عضخذثَ وغ١شثً ِٓ ٘زٖ ثٌّؼٍِٛجسإلجدس٠ٓ ػٍٝ ، ٠ؾؼً ثٌف١١ٕٓ 

 عضخذثَ ثٌٍغز ثإلٔؾ١ٍض٠ز.إلهجٌّج أْ ٕ٘جن فجؽز ، ثإلٔؾ١ٍض٠ز مشٚسٞ فٟ ٘زٖ ثٌقجٌز 
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الدذ ِٓ وضجدضٙج دؾىً ، ثٌم١جع١ز ألػّجي ثٌق١جٔز  هشق ثٌق١جٔز

ْ أٚ، ٚأْ صىْٛ ُخالفز ٌخذشثس ثٌمجة١ّٓ دؤػّجي ثٌق١جٔز ، ٚثمـ 

، ٠ضُ صقذ٠غٙج وٍّج صُ ثٌضٛفً إٌٝ أعٍٛح أفنً ٌؼ١ٍّز ثٌق١جٔز 

. هشق ثٌق١جٔز ثٌم١جع١ز صؾًّ .. ِغً هش٠مز ثٌفه أٚ ثٌضشو١خ

. هشق ثٌق١جٔز ثٌم١جع١ز ٌٍفقـ .. أػّجي ثٌفقـ ٚثٌضغ١١ش ٚثإلفالؿ

و١ف١ز ثٌقىُ ػ١ٍٗ دجٌم١جط صؾضًّ ػٍٝ هشق ل١جط ثٌضآوً ٚ

. هشق ثٌق١جٔز ثٌم١جع١ز ٌؼ١ٍّجس .. ٚغ١شٖ ٚثٌّذٜ ثٌّمذٛي ٌٍضآوً

ثٌضغ١١ش ٚثٌؼّشثس صؾضًّ ػٍٝ خطٛثس ثٌفه ٚثٌضشو١خ ٚثٌّمجعجس 

 . هشق ثٌق١جٔز ثٌم١جع١ز ٌإلفالؿ صخضٍف دقغخ ٔٛػ١ز ثإلفالؿ.. ثٌضٟ ٠ؾخ ِشثػجصٙج ٚثألدٚثس ثٌضٟ صغضخذَ

 فغخ ثٌقجؽز. ثٌم١جع١ز صؾضًّ ػٍٝ سعِٛجس صٛم١ق١ز. هشق ثٌق١جٔز ..

ٚال صىْٛ ، عُ ٠ضُ ٚمؼٙج فٟ دٚث١ٌخ ، عضىّجي ِضطٍذجس ثأل٠ضٚ أٚ غ١شٖ إل٠ضُ وضجدز ٘زٖ ثٌّغضٕذثس ، أف١جٔجً 

دً الدذ ِٓ ، . ٘زث دجٌطذغ ١ٌظ ٘ٛ غج٠ز ثٌق١جٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌؾجٍِز .. ٌٙج أٞ ػاللز دّج ٠ضُ صٕف١زٖ فٟ ثٌٛثلغ

. ٠ُٕٚقـ ثْ .. عضخذثِٙج أعٕجء ثٌم١جَ دؤػّجي ثٌق١جٔزإدق١ظ ٠ضُ ، ٔغخ ِٓ ٘زٖ ثٌطشق ثٌم١جع١ز ٌٍق١جٔز  ٚؽٛد

. .. فضٝ ٠ىْٛ صذثٌٚٙج ٚصم١ٍخ ثألٚسثق أعٕجء ثٌؼًّ أِش ِّىٓ، ٠ضُ صغ١ٍف ؽ١ّغ ثألٚسثق دقٛثفع دالعض١ى١ز 

ٌٚزٌه ، ثٌىغ١ش فٟ ثٌؼجٌُ ثٌؼشدٟ  ػٕذأعٕجء ثٌؼًّ ٘ٛ ِٓ ثألؽ١جء غ١ش ثٌّؼضجدر ، عضخذثَ ثٌّٛثففجس ثٌم١جع١ز إ

فضٝ ، عضخذثَ ثٌطشق ثٌم١جع١ز إفئٔٙج صقضجػ إٌٝ ِؾٙٛد ِٓ ثٌّذ٠ش٠ٓ ٚثٌّؾشف١ٓ إللٕجع ثٌؼج١ٍِٓ دؤ١ّ٘ز 

 ٠ضُ أدثء ثٌؼًّ دجألعٍٛح ثألِغً وً ِشر ٚفضٝ ال صن١غ ثٌخذشثس.
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ثٌضٟ صّىٕٕج ِٓ ،  ٠ٛؽذ ث٢ْ وغ١ش ِٓ ثٌذشثِؼ أٚ أٔظّز ثٌّؼٍِٛجس

ٚصمجس٠ش ، صخض٠ٓ ٚصق١ًٍ ِؼٍِٛجس ثٌق١جٔز ثٌٛلجة١ز ٚثٌّفجؽتز 

، ٚثٌىغ١ش ِٓ ثٌّؼٍِٛجس ثٌضٟ صخـ ف١جٔز ثٌّؼذثس ، ثٌق١جٔز 

 Computerized Maintenance: ) ٚصؼشف ٘زٖ ثألٔظّز دـ

Management System) ( ٚأCMMS)  ... ٍٝ٘زٖ ثألٔظّز صغجػذٔج ػ

ٔظّز أ. صضٕٛع ٘زٖ ثألٔظّز ِٓ .. ثٌضخط١و ٚثٌضق١ًٍ دؾىً ؽ١ذ

. ال ؽه أْ ٘زٖ ثألٔظّز .. دغ١طز ؽذثً إٌٝ أٔظّز ِضمذِز ؽذثً 

ٔض١ؾز ألٔٙج صٛفش ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌذقظ ، ألػّجي ثٌق١جٔز  ِف١ذر ؽذثً 

دجٌؾذىز ثٌذثخ١ٍز ف١ٙج فٟ أٞ ٚلش ِٚٓ أٞ ؽٙجص ِشصذو 

. وزٌه فئْ ٘زٖ ثٌذشثِؼ صظٙش ٌٕج أػّجي ثٌق١جٔز ثٌذٚس٠ز ثٌّخططز خالي ثٌؾٙش ثٌضجٌٟ أٚ ثٌؼجَ .. ٌٍّؤعغز

 ثٌضجٌٟ.



َذفِغ ٌؾشثء ثألٔظّز ثٌّضمذِز ؽذثً ، خض١جس ثألٔظّز ثٌضٟ صٕجعذٕج إٌٚىٓ ػ١ٍٕج  ْٕ د١ّٕج ٔقٓ ٌٓ ٔغضخذَ ، فال َٔ

فئْ ٌُ ، . وزٌه فئْ ٘زٖ ثألٔظّز صضطٍخ إدخجي د١جٔجس وغ١شر ِٓ خالي ثٌقجعخ .. ثٌخذِجس ثٌضٟ صمذِٙج ٌٕج

. ٚفٟ ثألغٍخ فئٔٗ .. فئْ ٘زٖ ثألٔظّز صفؾً، ٠ىٓ ٌذ٠ٕج ثٌؼّجٌز ثٌّؤٍ٘ز ٌزٌه ٚثٌضٟ ٌذ٠ٙج ثٌٛلش ثٌىجفٟ 

أْ ٠ضُ ؽشثء ، جس . ٠قذط فٟ وغ١ش ِٓ ثٌؾشو.. فضؾٕج إلدخجي د١جٔجس أوغشإوٍّج  وٍّج صثدس ٘زٖ ثألٔظّز صمذِجً 

ٚسدّج صُ إدخجي د١جٔجس خجهتز ٌؼذَ ٚؽٛد ثٌٛلش ، أٔظّز ػظ١ّز عُ ال ٠ُغضخذَ عٜٛ ؽضء مت١ً ِٓ ٚظجةفٙج 

، صقجي دجٌؾشوجس ثٌّغضخذِز ٌٍٕظجَ ثٌزٞ ٔش٠ذ أْ ٔؾضش٠ٗ إل. ٠ُٕٚقـ دّقجٌٚز ث.. إلدخجي ثٌذ١جٔجس ثٌقق١قز

. .. ٚثٌضؼشف ػٍٝ ثٌّؾجوً ثٌضٟ صمجدٍُٙ، عضخذثَ ثٌٕظجَ إلٚسدّج ص٠جسصُٙ ٌٍضؼشف ػٍٝ ِذٜ ثٌٕؾجؿ ثٌؼٍّٟ 

. ٚخضجِجً فئْ ٘زٖ .. دؼل ثٌؾشوجس لذ صمَٛ دذٕجء ٘زٖ ثٌذشثِؼ دٛثعطز ثٌّذشِؾ١ٓ ثٌؼج١ٍِٓ دجٌؾشوز

 عضخذثَ ثألِغً.إلعضخذثِٗ ثإخض١جس ثٌٕظجَ عُ إٌٚىٓ ػ١ٍٕج فغٓ ، ِف١ذر  ثألٔظّز

 

  Maintenance tools...  : أدٚثس ثٌق١جٔز عجٌغجً 

ٟ٘ ثٌٛع١ٍز ثٌضٟ ٠غضخذِٙج فٕٟ ثٌق١جٔز ، أدٚثس ثٌق١جٔز 

ػجؽضثً ػٓ   ثألدٚثس ٠قذـ ٘زث ثٌفٕٟ ٌه. دذْٚ .. إلؽشثء أٞ أػّجي

. ٔضٕجٚي ٕ٘ج أ١ّ٘ز صٛف١ش ٘زٖ .. أدثء ثٌؼًّ دجٌؾىً ثٌغ١ٍُ

  ثألدٚثس ٚصخض٠ٕٙج دؾىً ؽ١ذ.
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ِجرث ٠قذط ف١ٓ ٠ىْٛ ٌذ٠ٕج أدثر ٚثفذر ٔقضجؽٙج فٟ أوغش  .. عضخذثَ أدٚثس ف١جٔز غ١ش ِٕجعذز؟إِجرث ٠قذط ػٕذ 

ً٘ صضٛلغ صطذ١ك  .. عضذذثٌٙج؟إٚال ٠ضُ ، ِجرث ٠ىْٛ إفغجط ثٌؼج١ٍِٓ ف١ش صضٍف أدٚثس ثٌق١جٔز  .. ِٓ ِٛلغ؟

دذْٚ ؽشثء أؽٙضر ، ً٘ ٠ّىٓ صطذ١ك ف١جٔز صٕذؤ٠ٗ  .. دذْٚ ٚؽٛد أدٚثس ل١جط دل١مز؟، دشٔجِؼ ف١جٔز ٚلجة١ز 

ً٘  .. دذْٚ صٛف١ش أدٚثس ف١جٔز ٌٍّؾغ١ٍٓ؟، ً٘ ٠ّىٓ صطذ١ك ثٌق١جٔز ثٌزثص١ز  .. ٘ضضثصثس ِٕجعذز؟إل١جط 

 .. دذْٚ صٛف١ش ثٌّؼذثس ٚثألدٚثس ثٌّٕجعذز؟، ْ ٔٙضُ دٕظجفز ثٌّؼذثس ٚصشص١خ ِٛلغ ثٌؼًّ أ٠ّىٓ 

دً ٌٕٚؾجؿ ، ٘ٛ ؽٟء ال غٕٝ ػٕٗ ٌٍم١جَ دضطذ١ك ثٌق١جٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌؾجٍِز ، فئْ صٛف١ش أدٚثس ثٌق١جٔز ، ٌزٌه 

ألٔٙج صغجُ٘ دؾىً ، ٘ضّجَ دضٛف١ش ثٌٕٛػ١جس ثٌؾ١ذر ِٓ أدٚثس ثٌق١جٔز إل. ٠ٕذغٟ وزٌه ث.. أٞ دشٔجِؼ ف١جٔز

، ٌٚىٓ ١ٌظ دجٌى١ّز ثٌّٕجعذز ، . فٟ دؼل ثألف١جْ صضٛثفش أدٚثس ف١جٔز .. ١ش ٚلش ثإلفالؿ ٚثٌق١جٔزوذ١ش فٟ صٛف

، ٚ٘زث ٠ٕذغٟ صالف١ٗ ف١ّج ػذث فٟ ِؼذثس ثٌق١جٔز ثٌّىٍفز ، ٚدجٌضجٌٟ ٠ن١غ ثٌٛلش فٟ ٔمٍٙج ِٓ ِىجْ ٢خش 

 ِغً ثٌّؼذثس ثٌضٟ صغضخذَ فٟ ٚسؽز ثٌضؾغ١ً أٚ ثألٚٔجػ أٚ ِج ؽجدٗ.

ٚوزٌه صٛف١ش  ..ث١ٌّٕٙز  ثٌغالِز ِٓ ٔجف١ز، ٠فٛصٕٟ ثٌض٠ٕٛٗ ػٍٝ أ١ّ٘ز صٛف١ش أدٚثس ثٌق١جٔز ثٌّٕجعذز ال 

ٚثٌغمجالس ٚثٌغالٌُ ، عضخذثَ ِغ ثٌغجصثس ثٌّخضٍفز إلِغً أفضِز ثألِجْ ٚثٌّفجص١ـ ثٌّٕجعذز ٌ، ٚعجةً ثألِجْ 

ٟ٘ ، دغالِز ثٌؼج١ٍِٓ  ٘ضّجَإل. ث.. ثٌٍقجَ ٚثٌمطغٌؼ١ٍّجس  ثٌغالِز ثٌقٕجػ١ز ٚثٌخٛر ثٌٛثل١ز ٚأدٚثس، ث٢ِٕز 

ٚوزث ثٌقجي ، ِغتٌْٛٛ ػٓ ف١ِّٕٟ ثٌق١جٔز  فّذ٠ش ثٌق١جٔز ِٚؾشف ثٌق١جٔز، ػ١ٍّز أخالل١ز دجٌذسؽز ثألٌٚٝ 

ٚأٚي خطٛر ٌزٌه ،  ٚأْ ٍُٔضَ ثٌؼج١ٍِٓ دٙج،  ثٌغالِز ث١ٌّٕٙز أْ ٍٔضضَ دمٛثػذ . فؼ١ٍٕج.. دجٌٕغذز ٌٍّؾغ١ٍٓ

٠شفغ ِٓ فجٌضُٙ ، ثٌغالِز ٌٍؼج١ٍِٓ  ٚعجةً فئْ صٛف١ش، ػالٚر ػٍٝ رٌه  ... ثألدٚثس ثٌّٕجعذز ٟ٘ صٛف١ش

، . ٘زث دجإلمجفز إٌٝ ِقجس٠ف صؼ٠ٛنجس ثإلفجدجس .. ألٔٙج صٙضُ دُٙ، ثٌّؼ٠ٕٛز ٠ٚؼط١ُٙ عمز فٟ إدثسر ثٌّؤعغز 

، ٚال صُخجهش دؤْ صظً هٛثي  ثألُ٘ . ٌٚىٓ فٟ ثٌقم١مز ثٌؾجٔخ ثألخاللٟ ٕ٘ج ٘ٛ.. ثٌضٟ ال ٔش٠ذ أْ ٔضىذذ٘ج



َٚفِش .. أٚ ٠ذٖ أٚ لذِٗ ثٌزٞ فمذ ػ١ٕٗ، ٌفٕٟ ثٌق١جٔز  ثٌغالِز ث١ٌّٕٙز ف١جصه صضؤٌُ ٌّغت١ٌٛضه ػٓ ػذَ صٛف١ش  .

 ثٌغالِز ث٢ْ! ٌٗ

  Storage and handling of maintenance tools...  صخض٠ٓ ٚصذثٚي أدٚثس ثٌق١جٔز -2

ٚثٌٛلش ، أدٚثس ثٌق١جٔز ٚثٌذقظ ػٕٙج ٚصٕظ١فٙج  ً٘ فىشس أْ صمجسْ د١ٓ ٚلش ثٌق١جٔز ثٌفؼٍٟ ٚٚلش ػ١ٍّجس ٔمً

فجٔج أدػٛن أْ صّنٟ ٚلضجَ ، إْ ٌُ صىٓ فؼٍش  .. ثٌنجةغ ٔض١ؾز ٌٛؽٛد أدٚثس صجٌفز أٚ أعطٛثٔجس أوغؾ١ٓ فجسغز؟

أٚ صضجدغ ػ١ٍّجس ثٌق١جٔز ثٌٛلجة١ز ِٓ ، ٔٙج٠ز ثإلفالؿ ِٓ دذث٠ز ثإلدالؽ ػٕٙج ٚفضٝ ، دؼل ػ١ٍّجس ثٌق١جٔز  صضجدغ

عُ ًّٔٙ صخض٠ٕٙج ٚصٕظ١فٙج ، ٔٛفش أدٚثس ثٌق١جٔز  إٕٔج أف١جٔجً  .. . ِجرث ٠قذط؟.. ٔضٙجةٙجإٚفضٝ ، دذث٠ز ثٌضقن١ش ٌٙج 

، جٌز ِضس٠ز ٚدؼذ رٌه لذ ٔؾذ ثألدثر ثٌّٕجعذز فٟ ف، ٔقضجػ ٌٍذقظ فٟ أوٛثَ ثٌؼذد ، ٚدجٌضجٌٟ ػٕذ ثٌقجؽز ٌٙج ، 

. إٕٔج .. فٙٛ ِؾىٍز فم١م١ز، . أِج ػٓ ٚلش ٔمً ثألدٚثس ِٓ ِىجْ صخض٠ٕٙج إٌٝ ِىجْ ثٌؼًّ .. فٕقضجػ ٌضٕظ١فٙج

ٔضظجس أعٕجء أػّجي إلٔضمجي ٚثٌقشوز ٚثإلدق١ظ ٠ضُ صم١ًٍ ٚلش ث، ِج ًّٔٙ صٕظ١ُ أِجوٓ صخض٠ٓ ثألدٚثس  وغ١شثً 

 : هش٠ك. ٠ّىٕٕج صم١ًٍ ٘زٖ ثألٚلجس ػٓ .. ثٌق١جٔز

  ٕظُ ، صخض٠ٓ ثألدٚثس ٔظ١فز ُِ . ِٓ ثٌُّٙ أْ صىْٛ . ٠ؾؼً ثٌذقظ ػٓ ثألدٚثس ػٕذ ثٌقجؽز أِش ٠غ١ش، ٚدؾىً 

 ِغً ٚمغ ثٌّفجص١ـ ػٍٝ ٌٛفز، ثألدٚثس ِشة١ز دمذس ثإلِىجْ 

 صقذ٠ذ ثألدٚثس ثٌّطٍٛدز ٌألػّجي ثٌّخضٍفز فٟ هشق ثٌق١جٔز ثٌم١جع١ز 

  وزٌه ثٌضؤوذ ِٓ ص١١ّض ثألدٚثس ثٌضٟ صقضجػ إػجدر ِأل . عضذذثٌٗإٓ ثٌضجٌف ٚٚثٌضخٍـ ِ، ِشثؽؼز أدٚثس ثٌق١جٔز .

 ثألوغؾ١ٓ ٚثألع١ض١ٍ١ٓ ِٚج ؽجدٙٗ عطٛثٔجسإِغً ، 

  ْٚدّج ، ٌضمجه ٘زٖ ثألدٚثس إٚدؾىً ٠ؾؼً ِٓ ثٌغًٙ ، ٚمغ ثألدٚثس دجٌمشح ِٓ ِىجْ ثٌؼًّ دمذس ثإلِىج

 ٠قجفع ػٍٝ عالِز ثٌؼج١ٍِٓ

  ِغً ؽٕو )فمجةخ( ثٌؼذر، ٚٚؽٛد فج٠ٚجس ٌٙزٖ ثألدٚثس ، ٚؽٛد ٚع١ٍز ٔمً ٌألدٚثس 

  ًّدؾىً ِشصخ ٚٔظ١ف ػٕذ ثٌؼًّ فٟ ِٛلغ ثٌّجو١ٕز، ٚؽٛد ٚع١ٍز ٌٛمغ ثألدٚثس دؾٛثس ِىجْ ثٌؼ 

  دق١ظ صمً ثٌضىٍفز ثٌى١ٍز ٌضٛلف ثإلٔضجػ، ِغً ثألٚٔجػ ، ثٌضٕغ١ك ثٌؾ١ذ فٟ ثعضخذثَ ِؼذثس ثٌق١جٔز 

  ِغً أْ ٠ضُ ثٌضؤوذ ِٓ ٚؽٛد ثألدٚثس ثٌّٕجعذز ألػّجي ثٌق١جٔز ثٌّخططز ، ثٌضقن١ش ثٌّذىش ألػّجي ثٌق١جٔز ،

صذجػٗ فٟ إ. ٔفظ ثألعٍٛح ٠ّىٓ . ٚخجفز ثألػّجي ثٌضٟ صقضجػ أدٚثس خجفز دجٌّؼذر، لذً صٕف١ز٘ج دؼذر أ٠جَ 

 صؾ١ٙض لطغ ثٌغ١جس

 لذ ٠طٍخ ِؾشف ثٌق١جٔز ِٓ فٕٟ ثٌق١جٔز ثٌز٘جح إٌٝ . ذثً ِؼشفز فٕٟ ثٌق١جٔز دجٌؼًّ ثٌزٞ ع١ؤد٠ٗ صقذ٠ .

ٚدجٌضجٌٟ ٠قضجػ ، دؤٔٗ ع١مَٛ دؤػّجي أخشٜ  ؤ٠فجؽ، عُ ػٕذ ر٘جدٗ إٌٝ ِٛلغ ثٌؼًّ ، ِؼذر ِج إلفالؿ ؽضء ِج 

 ألدٚثس ف١جٔز ِخضٍفز

  ً٠ٕذغٟ صؾٕخ  .. ثٌٛفٛي إ١ٌٗ صخض٠ٓ ثألدٚثس ثٌضٟ ٠غضخذِٙج ِؾّٛػز ِٓ ثألفشثد فٟ ِىجْ ٠ّىُٕٙ ؽ١ّؼج

 ثٌزٞ ٘ٛ فٟ أؽجصر أٚ فٟ ِىجْ آخش، ألْ أدثر ثٌق١جٔز ِٛؽٛدر فٟ دٚالح أفذ ثٌف١١ٕٓ ، صؼطً أػّجي ثٌق١جٔز 

أف١جٔجً ٠ضُ  ... فٟ ٚلش لق١ش ألٔٗ ال ٠ّىٓ صٛف١ش ٘زٖ ثألدٚثس، ػضٕجء دؤدٚثس ثٌق١جٔز ثٌخجفز دّؼذر ِج إل٠ٕذغٟ ث

أٚ ٔغ١جْ ِىجٔٙج  ٚ٘زث ٠ٕضؼ ػٕٗ صٍفٙج أٚ م١جػٙج، صخض٠ٓ ٘زٖ ثألدٚثس فٟ ٚسؽز ثٌؼًّ أٚ ٌذٜ أفذ ثٌف١١ٕٓ 

ِغً ِخضْ ، . ٌزٌه ٠فنً أْ صٛمغ ٘زٖ ثألدٚثس فٟ ِىجْ خجؿ .. ألٔٙج صغضخذَ وً ِذر ه٠ٍٛز، ػٕذ ثٌقجؽز 

 ثٌؼذد

ٌّؾّٛػجس ثٌق١جٔز ثإلٔضجؽ١ز ٘ٛ أفذ ثٌّؾجوً ثٌضٟ ٠ّىٓ ، ٔز ثٌٛلش ثٌنجةغ فٟ ثٌذقظ ػٓ ٚٔمً أدٚثس ثٌق١ج

٘ٛ أفذ سوجةض ثٌق١جٔز ، . ِٚٓ ؽٙز أخشٜ فئْ صشص١خ ٚصٕظ١ف ِىجْ ثٌؼًّ .. ٚصٕف١ز فٍٛي ٌٙج، ثٌؾجٍِز دسثعضٙج 

 ٚ٘ٛ دجٌطذغ ٠ؾًّ صخض٠ٓ أدٚثس ثٌق١جٔز.، ثإلٔضجؽ١ز ثٌؾجٍِز 



ٟ٘ ِٓ ثألؽ١جء ثٌضٟ صؤدٞ إٌٝ ص٠جدر وفجءر ، ٚسؽز ثٌق١جٔز خجفز فٟ ، صٕظ١ُ ٚمغ ثألدٚثس أعٕجء ثٌؼًّ 

غج١ٔز )ِالءِز ث٢ٌز . ثٌٕٙذعز ثٌقٕجػ١ز ٚثٌٕٙذعز ثإلٔ.. ٚصمًٍ ِٓ ثٌّؾٙٛد ثٌزٞ ال دثػٟ ٌٗ، ثٌؼجًِ 

. فجٌٕٙذعز ثٌقٕجػ١ز صُؼٕٝ دذسثعز .. ّ٘ج ِٓ ثٌؼٍَٛ ثٌّف١ذر فٟ ٘زث ثٌّؾجي،  Ergonomicsٌإلٔغجْ( 

ع ثٌؼًّ ثٌّش٠قز ج٠ذقظ فٟ أٚم، ٚػٍُ ِالءِز ث٢ٌز ٌإلٔغجْ ، ش ٌٍٛفٛي إٌٝ ألقٝ وفجءر ثٌقشوز ٚثٌٛل

ٚوزٌه صُمًٍ ِٓ خطش ثألِشثك ، ٚثٌضٟ صؤدٞ إٌٝ دزي ِؾٙٛد ألً ألدثء ٔفظ ثٌؼًّ ، ٌطذ١ؼز ؽغُ ثإلٔغجْ 

غ١ش ِؼشٚف دجٌمذس ثٌىجفٟ ، ػٍُ ثٌٕٙذعز ثإلٔغج١ٔز )أٚ ػٛثًِ ثإلٔغجْ أٚ ِالءِز ثٌؼًّ ٌإلٔغجْ( ...  ث١ٌّٕٙز

 فٟ ثٌؼجٌُ ثٌؼشدٟ
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٘ٛ ِٓ ثألِٛس ثٌضٟ ، ف١ٕٟ ثٌق١جٔز ػٍٝ أٔؾطز ِٚٙجسثس ثٌق١جٔز  صذس٠خ

صٙضُ  ... ٚثإلفالؿٚصم١ًٍ ٚلش ثٌق١جٔز ، صؤدٞ إٌٝ صقغ١ٓ أدثء ثٌق١جٔز 

ٌٚزٌه فئٔٙج صٙضُ ،  دشفغ وفجءر ف١ٕٟ ثٌق١جٔز، ثٌق١جٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌؾجٍِز 

ثإلِىج١ٔجس ثٌضٟ  دق١ظ ٠ىْٛ ٌذ٠ُٙ، دجٌضذس٠خ ثٌّضخقـ ٌف١ٕٟ ثٌق١جٔز 

. ثٌق١جٔز ثإلٔضجؽ١ز .. ٚصط٠ٛش ثٌّؼذثس، أعٍٛح صط٠ٛش أػّجي ثٌق١جٔز  لضشثؿإٚ، صؤٍُ٘ٙ ِٓ صؾخ١ـ ثألػطجي 

ٌزٌه فئْ ، دذٚس أوذش ِٓ ِؾشد ثٌضغٍخ ػٍٝ ثٌّؾجوً ثٌذغ١طز ، صٙذف إٌٝ ل١جَ فٕٟ ثٌق١جٔز ، جٍِز ثٌؾ

. ِٓ .. ٚصقم١ك أ٘ذثف ثٌق١جٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌؾجٍِز، ِٙجسثس ثٌق١جٔز  ٘ٛ أِش أعجعٟ ٌضط٠ٛش، ثٌضذس٠خ ثٌّضمذَ 

 : ِٛثم١غ ثٌضذس٠خ ثألعجع١ز

 ِغً سعِٛجس ،  (فغخ هذ١ؼز ثٌؼًّ)ٚأٞ سعِٛجس أخشٜ  ، ؼ١زو١ف١ز لشثءر ثٌشعِٛجس ثٌضؾ١ّؼ١ز ٚثٌضق١ٕ

 .خطٛه ثٌّٛثع١ش أٚ وجدالس ثٌىٙشدجء أٚ ثٌضقىُ أٚ ثٌذٚثةش ث١ٌٙذس١ٌٚى١ز

  ٚؽذثٚي ، ٚؽذثٚي صؾخ١ـ ثألػطجي ، ٚخجفز ؽذثٚي ثٌق١جٔز ثٌذٚس٠ز ، و١ف١ز لشثءر وض١خ ثٌضؾغ١ً ٚثٌق١جٔز

 .ٚوزٌه ؽشؿ هشق ثٌفه ٚثٌضشو١خ، ٚؽذثٚي لطغ ثٌغ١جس ، ِٛثففجس ثٌّؼذر 

 ٚ ِغً ، عضخذثِجصٙج ٚهشق ف١جٔجصٙج إثٌؾشؿ ثٌضفق١ٍٟ ٌّىٛٔجس ثٌّجو١ٕجس ثٌشة١غ١ز ٚأٔٛثػٙج ٚهش٠مز صٛف١فٙج

 .ثٌّغج١ِش ٚثٌقٛث١ًِ ٚثٌمجسٔجس ٚثٌغ١ٛس ٚثٌضشٚط ٚثٌشٌّٚجْ دٍٟ ٚ ثألٔظّز ث١ٌٙذس١ٌٚى١ز

  ِغ ثػضذجس هشق ثٌق١جٔز ، ٓ صٕظ١ف ٚفقـ ٚػّشثس ٚإفالؿ ِ، ثٌضذس٠خ ثٌؼٍّٟ ػٍٝ أػّجي ثٌق١جٔز ثٌّخضٍفز

 .ثٌم١جع١ز

 َٛثٌضذس٠خ ثٌّضمذَ فٟ ثٌضض١٠ش ٚثٌضؾق١ُ ٚأعٍٛح صخض٠ٓ ثٌض٠ٛس ٚثٌؾق. 

 ٚعجةً صؾخ١ـ ثألػطجي. 

 ًد١جٔجس ثٌّؼذثس ثٌمذسر ػٍٝ صق١ٍ. 

 أٔٛثع ع١جعجس ثٌق١جٔز ١ِّٚضثس ٚػ١ٛح وً ِٕٙج. 

 ٘ضضثصثس ٚصق١ًٍ لشثءثصٙجإلل١جط ث. 

 و١ف١ز صقذ٠ذ دشثِؼ ثٌق١جٔز ثٌٛلجة١ز. 

 و١ف١ز لشثءر ثٌؾذثٚي ثٌض١ِٕز ألػّجي ثٌق١جٔز ٚو١ف١ز إػذثد٘ج. 

 ٚوزٌه وضجدز صمجس٠ش ثٌق١جٔز. ٚهشق صغؾ١ٍٙج، صغؾ١ً د١جٔجس ثٌق١جٔز  أ١ّ٘ز .. 

 ًؾجوً ثٌّؾغً ػٍٝ صفُٙ ِ . ٘زث ثٌضذس٠خ ٠ؾؼً فٕٟ ثٌق١جٔز لجدسثً . صؾغ١ً ثٌّؼذثس ِٚضجدؼضٙج أعٕجء ثٌضؾغ١

 .ٚصؤع١ش صٛلف ثٌّؼذثس



  ًّثٌضذس٠خ  ، ثٌذٚثةش ثإلٌىضش١ٔٚز أؽٙضر ثٌضقىُ ، ِغً ثٌٍقجَ، أٞ دٚسثس ِضخققز أخشٜ فغخ هذ١ؼز ثٌؼ ،

د١جٔجس لطغ ثٌغ١جس أٚ إدخجي  عضخذثَ أٔظّز ثٌّؼٍِٛجس ٌٍذقظ ػٓإػٍٝ  ، ثٌضذس٠خ عضخذثَ ثٌقجعٛحإػٍٝ 

 .د١جٔجس ثٌق١جٔز
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ٚ٘ٛ ، صُن١ف ٔٛػجً آخش ِٓ ثٌضذس٠خ ، ثٌق١جٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌؾجٍِز 

ثٌضذس٠خ  . ٘زث.. صذس٠خ ثٌّؾغ١ٍٓ ػٍٝ ِٙجسثس ثٌق١جٔز ثألعجع١ز

 ثٌضٟ ٔجلؾٕج٘ج ِٓ لذً، ٘ٛ أفذ ِضطٍذجس صطذ١ك ثٌق١جٔز ثٌزثص١ز 

 : . ٌزٌه فئٔٗ ٠ضُ صذس٠خ ثٌّؾغ١ٍٓ ػٍٝ..

 

 ِٙجسثس سدو ثٌّغج١ِش ٚثٌقٛث١ًِ ٚػ١ٍّجس ثٌضض١٠ش ٚثٌضؾق١ُ ٚأعٍٛح ٔظجفز ثٌّؼذثس 

 ؽشؿ ثٌّىٛٔجس ثألعجع١ز ٌٍّؼذثس ِٓ لجسٔجس ٚسٌّٚجْ دٍٟ ٚع١ٛس ٚصشٚط ِٚٛثٔغ صغش٠خ ٚأٔظّز ١٘ذس١ٌٚى١ز 

  رث وجْ ٕ٘جن أِش غ١ش ٌّؼشفز ِج إ، ٔضذجٖ ٌٙج إلٚو١ف١ز فقـ ثٌّؼذر ٚثألؽ١جء ثٌضٟ ٠ؾخ ث، وضؾجف ثألػطجي إو١ف١ز

 هذ١ؼٟ فٟ ثٌّؼذر

  ٚصق١ًٍ ، ١٘ىً ثٌغّىز  : ِغً، دجعضخذثَ ٚعجةً ثٌضق١ًٍ ثٌّخضٍفز ، ثٌمذسر ػٍٝ صق١ًٍ ِؾجوً ثٌّؼذثس

 ٚصق١ًٍ د١جٔجس ثٌضؾغ١ً ٚثٌق١جٔز، ٚثألعذجح ثٌّجد٠ز ، ثٌظج٘شر 

 ًّأٞ دٚسثس ِضخققز أخشٜ فغخ هذ١ؼز ثٌؼ    
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ألْ ، أْ ٠ضُ ؽضء ِٓ ثٌضذس٠خ ػٓ هش٠ك ِٕٙذعٟ ٚف١ٕٟ ثٌؾشوز ، ِٓ ثٌّف١ذ 

، ٘زث ٠ؾؼً ثٌّذسح ٠ُضمٓ ِج ٠ُطٍخ ِٕٗ صذس٠غٗ ٠ُٚمِّٛٞ ثٌؼاللجس د١ٓ ثألفشثد 

ثٌخجسؽٟ أف١جٔجً فئْ ثٌضذس٠خ ، . دجإلمجفز ٌزٌه .. ٠ُٚؾؾغ صذجدي ثألفىجس ٚثٌضؼجْٚ

دذؼل ثٌذٚسثس ، . ٌزٌه فمذ ٠مَٛ ِٕٙذط ثٌق١جٔز .. ٠ذضؼذ ػٓ ِضطٍذجس ثٌؼًّ

ُّؾغ١ٍٓ ، ٚلذ ٠مَٛ دؼل ف١ٕٟ ثٌق١جٔز ، ثٌضذس٠ذ١ز  ٚلذ ٠مَٛ دؼل ، دضذس٠خ ثٌ

لذ ٠فؾً إرث ٌُ ٠ؤخز ، . ثٌضذس٠خ ثٌذثخٍٟ .. ثٌّؾغ١ٍٓ دضذس٠خ ف١ٕٟ ثٌق١جٔز

ٌٗ ، ثٌضذس٠خ ثٌخجسؽٟ  ػٍٝ ثٌؾجٔخ ث٢خش فئْ ... ىجفٟ٘ضّجَ ثٌىجفٟ ٚثإلػذثد ثٌإلث

، أ١ّ٘ضٗ فٟ ثٌّٛثم١غ ثٌّضخققز ٌٍٚققٛي ػٍٝ أفىجس ِٓ خجسػ ثٌّؤعغز 

 .ٚثإلهالع ػٍٝ ِج ٘ٛ ؽذ٠ذ
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ذسح ، لذ ال صؤصٟ عّجس٘ج فٟ وغ١ش ِٓ ثألف١جْ ، أْ ثٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ز ، ال ٠خفٝ ػٍٝ ثٌمجسا  ُّ ٔض١ؾز ٌنؼف ثٌ

أٚ ٔض١ؾز ألْ ثٌّجدر ثٌضذس٠ذ١ز غ١ش ِٕجعذز ، أٚ ػذَ لذسصٗ ػٍٝ ثٌؾشؿ 

أٚ ، أٚ مؼف ِغضٛث٘ج ، ٘ضّجَ ثٌّضذسح إأٚ ٔض١ؾز ٌؼذَ ، ٌٍّضذسد١ٓ 

. ٌزٌه فئٔٗ ِٓ ثٌنشٚسٞ أْ ٠ضُ ل١جط صؤع١ش .. ٔض١ؾز ؽّٛد ٔظجَ ثٌؼًّ

 ٚػٍٝ ثٌّذٜ ثٌذؼ١ذ، س٠خ دّضجدؼز أدثء ثٌّضذسد١ٓ لذً ٚدؼذ ثٌضذس٠خ ثٌضذ

عضىّجي إ. ٘زث ثٌم١جط ٠ؾخ أال ٠ىْٛ ػ١ٍّز د١شٚلشثه١ز ٌّؾشد ..

، ٚسأٞ ثٌّضذسح ، ٚإّٔج ٠ؼضّذ ػٍٝ ثٌّالفظز ثٌؾخق١ز ، ثألٚسثق 



ذسح، ٚسأٞ ثٌّؾشف ػٍٝ ثٌّضذسح  ُّ ١غ ثٌّضذسد١ٓ ػٍٝ صطذ١ك دذ ِٓ صؾؾ. ٚال.. ٚوزٌه سأٞ ثٌّضذسح ٚسأٞ ثٌ

 .َٚخٍك ؽٛ ثٌؼًّ ثٌّٕجعخ ٌزٌه، وضغذٖٛ ِٓ ِٙجسثس ِٚؼٍِٛجس ؽذ٠ذر إِج 
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، فالدذ ِٓ صذس٠ذُٙ وزٌه ، أِج دجٌٕغذز ٌّٕٙذعٟ ِٚذ٠شٞ ثٌق١جٔز ٚثٌضؾغ١ً 

ٍم١جَ دذؼل ثٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ز ٌ ٚدّج ٠ؤٍُ٘ٙ دّج ٠ضٕجعخ ِغ ِغت١ٌٛجصُٙ 

. ِٛثم١غ ثٌضذس٠خ صضمجسح ِغ ثٌّٛثم١غ ثٌغجدك روش٘ج ٚثٌّؾغ١١ٍٓ .. ٌٍف١١ٕٓ

 ٠ٚنجف إٌٝ رٌه، ٌٚىٓ ثٌّقضٜٛ ٠ىْٛ ػٍٝ ِغضٜٛ ػٍّٟ أػٍٝ ، ٌٍف١١ٕٓ 

، ش ٚصق١ًٍ ثٌؼًّ ٚأعٍٛح صط٠ٛ، ثٌضذس٠خ ػٍٝ ثٌّٙجسثس ثإلدثس٠ز ٚثإلؽشثف١ز 

 .ٚو١ف١ز صق١ُّ ثٌؼًّ ٚص٠جدر وفجءر ثٌؼج١ٍِٓ ٚصقف١ضُ٘

 

 Training on the principles of a total productive...  ثٌضذس٠خ ػٍٝ ِذجدا ثٌق١جٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌؾجٍِز -6
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فئٔٗ ٠ضُ صذس٠خ وً ثٌّضؼج١ٍِٓ ِغ ، أٔٗ لذً ثٌذذء فٟ صطذ١ك ثٌق١جٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌؾجٍِز ، سؽجء ِالفظز 

، ٚأ١ّ٘ضٙج ، ػٍٝ ِذجدا ثٌق١جٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌؾجٍِز ، ثٌّؼذثس ِٓ ف١١ٕٓ ِٚؾشف١ٓ ِٕٚٙذع١ٓ ِٚذ٠ش٠ٓ 

 .. ٘زث ثٌضذس٠خ ٠ُؼضذش ِٓ خطٛثس صطذ١ك ثٌق١جٔز ثإلٔضجؽ١ز ثٌؾجٍِز.. ٚو١ف١ز صطذ١مٙج

 

  Work Environment...  : د١تز ثٌؼًّ خجِغجً 

 

أفذ سوجةض ثٌق١جٔز  ٟ٘، ِٚىجْ ثٌؼًّ ، ػضٕجء دٕظجفز ثٌّؼذثس إلث

، ػضٕجء دضشص١خ ٚسؽز ثٌق١جٔز إلٌٚزٌه فئْ ث، ثإلٔضجؽ١ز ثٌؾجٍِز 

ٟ٘ ؽضء ِٓ أٔؾطز ثٌق١جٔز ثإلٔضجؽ١ز ، ٚأِجوٓ ثٌضخض٠ٓ ٚٔظجفضٙج 

ِج ثٌّؾىٍز فٟ أْ  .. . ٌٚىٓ ٌّجرث ٔٙضُ دٙزث ثألِش؟.. ثٌؾجٍِز

ً٘ ٟ٘ ػ١ٍّز صقغ١ٓ  .. صىْٛ ٚسؽز ثٌق١جٔز غ١ش ِشصذز؟

فئْ ، إْ ٚسؽز ثٌؼًّ ف١ّٕج ال صىْٛ ِشصذز ٚٔظ١فز ...  ٌٍّظٙش؟

فضّج١ٌز دخٛي أصشدز إ٘زث ٠ؤدٞ ٌن١جع ثٌٛلش ٌٍذقظ ػٓ ثألدٚثس ٚ

ِّج ٠ؤدٞ إٌٝ ِؾجوً فٟ ثٌّؼذثس ، ٌٍّؼذثس ثٌضٟ ٠ضُ صفى١ىٙج 

فجٌطجدغ ، ال صُؾؾغ ثٌؼج١ٍِٓ ػٍٝ إصمجْ ثٌؼًّ ٚثٌم١جَ دجٌق١جٔز دذلَّز ، ثٌفٛمٝ فٟ ِىجْ ثٌؼًّ  ... دؼذ ف١جٔضٙج

فئٔٗ ٠قؼخ صطذ١ك لٛثػذّ٘ج فٟ ِىجْ فٛمٛٞ ، . أِج ِٓ ٔجف١ز ثٌغالِز ٚثٌققز ث١ٌّٕٙز .. ثٌؼجَ ٘ٛ ثإلّ٘جي

ٙج فئٔٙج صضٙجٌه ٚال صؤدٞ ثٌؼًّ دجٌؾىً ف١ٓ ال ٠ضُ صٕظ١ف، . دجإلمجفز ٌزٌه فئْ ِؼذثس ثٌق١جٔز .. ٚغ١ش ٔظ١ف

 ثٌّطٍٛح

 

ف١ظ ٠غًٙ ثٌٛفٛي إٌٝ أدٚثس ثٌق١جٔز ٠ٚغًٙ ِؼشفز ، ثٌٛمغ ٠خضٍف فٟ أِجوٓ ثٌؼًّ ثٌّشصذز ٚثٌٕظ١فز 

ألُٔٙ ٠ٕضّْٛ إٌٝ ِىجْ ، . أمف إٌٝ رٌه ثٌضؤع١ش ثٌٕفغٟ ثإل٠ؾجدٟ ػٍٝ ثٌؼج١ٍِٓ .. ثٌّفمٛد ٚثٌضجٌف ِٕٙج

فئْ صشص١خ ٚصٕظ١ف ِىجْ ، . ِٓ ؽجٔخ آخش .. ٠ٛمـ أ٠نجً أْ إدثسر ثٌّؤعغز صٙضُ دُٙ ٚ٘ٛ ِج، ِشصخ ٚالةك 

، ٚفشؿ  ٔضالق ٔض١ؾز ٚؽٛد ص٠ٛس ػٍٝ ثألسك صمًإلف١ظ أْ فشؿ ث، ثٌؼًّ ٠غجػذ ػٍٝ صم١ًٍ ثٌقٛثدط 

ثٌؾ١ذر  . ٚوزٌه فئْ ثٌض٠ٛٙز ثٌؾ١ذر ٚثإلمجءر.. فطذثَ دّؼذثس ثٌق١جٔز أٚ ثٌّؼذثس صقش ثٌق١جٔز صنؼفإلث

٠ّىٕٕج ِٓ ، . صشص١خ ِىجْ ثٌؼًّ .. إفجدجس ثٌؼًّ ٚصمًٍ ِٓ، ٠غجػذثْ ػٍٝ ثٌّقجفظز ػٍٝ فقز ثٌؼج١ٍِٓ 

ٚصقذ٠ذ أِجوٓ ثٌؼًّ ثٌّخضٍفز دّج ٠قمك ثٌغالِز ٌٍؼج١ٍِٓ ٚثٌقشوز ، صقذ٠ذ ِغجسثس إِٓز دثخً ثٌٛسؽز 



ألْ ثٌطجدغ ، فئٔٗ ٠ّىٓ ثٌم١جَ دق١جٔز دل١مز ٚٔظ١فز ، ثٌٕظ١ف  . فٟ ٘زث ثٌؾٛ ثٌققٟ.. ثٌّش٠قز أعٕجء ثٌؼًّ

 .ثٌؼجَ ٘ٛ ثٌٕظجفز ٚثٌذلز ٚثٌضشص١خ

 

٠ؾؼٍٕج ، فئْ صٕظ١ف ٚصشص١خ ِىجْ ثٌؼًّ ،  أٞ ِؾجوً ِذىشثً  وضؾجفإ٠غجػذٔج ػٍٝ ، وّج أْ صٕظ١ف ثٌّؼذثس 

فئٔٗ ال ، ًّ غ١ش ِشصخ . أِج ف١ٓ ٠ىْٛ ِىجْ ثٌؼ.. وضؾجف ِؾجوٍٗ ٠ّٚىٕٕج ِٓ صقغ١ٕٗ ٚصط٠ٛشٖإٔضّىٓ ِٓ 

صشص١خ ٚصٕظ١ف ِىجْ  . ٌزٌه فئْ.. ٠ّىٓ دسثعز أٞ ؽٟء ألٔٗ ال ٠ٛؽذ أِجوٓ عجدضز ٌألؽ١جء ٚال ٌّىجْ ثٌؼًّ

ف١ظ ٠قذـ ِٓ ثٌّّىٓ دسثعز ِج إرث وجْ ثٌضشص١خ دٗ ِؾجوً صؼٛق ثٌقشوز أٚ  ٘ٛ دذث٠ز ٌضقغ١ٕٗ، ثٌؼًّ 

ِٚج إرث وجْ ِىجْ ثٌؼًّ ، ِٚج إرث وجٔش ثٌّّشثس إِٓز فؼالً ،  أدٚثس ثٌق١جٔز ٠غضٍٙه ٚلضجً ه٠ٛالً  صؾؼً صذثٚي

٘ٛ خطٛر أعجع١ز ٌضطذ١ك ِذجدا ثٌٕٙذعز ثإلٔغج١ٔز )أٚ ، ِىجْ ثٌؼًّ  صشص١خ ٚصٕظ١ف ٚوزٌه فئْ ... فق١جً 

ً فئْ صق١ٍ، إرث وجْ ِىجْ ثٌؼًّ فٛمٛٞ ٚغ١ش ٔظ١ف  ... ٌٍٛفٛي إٌٝ ثٌضشص١خ ثألِغً، ِالةّز ثٌؼًّ ٌإلٔغجْ( 

، عضذؼجد أٍٞ ِٕٙج إٚال ٠ّىٕٕج ، عذخ ٚعذخ ٌزٌه ألٔٗ ٠ٛؽذ أٌف ، ِؾجوً ثٌّؼذثس دؼذ ثٌق١جٔز صىْٛ فؼذز 

ٌٚىٓ  ... ثٌضؾ١ّغ ثٌخجهب أٚ، أٚ صشو١خ أؽضثء غ١ش ع١ٍّز ، فضّج١ٌز دخٛي أصشدز ِٚٛثد غش٠ذز إٌٝ ثٌّؼذر إ ِغً

ٚٔىْٛ ِضؤوذ٠ٓ ، فئٕٔج ٔىْٛ ػٍٝ عمز ِٓ ٔظجفز ثألؽضثء ٚثٌض٠ش ٚثٌؾقُ ، ِٚشصذجً  ف١ٓ ٠ىْٛ ِىجْ ثٌؼًّ ٔظ١فجً 

ِّج ٠ؾؼً صقذ٠ذ ، ل١ًٍ ِٓ ثألعذجح  فضّجالس فٟ ػذدإلث ٚدجٌضجٌٟ صٕققش، ِٓ صشو١خ ثألؽضثء ثٌقق١قز 

 .ِّىٕجً  ثٌغذخ ٚإصثٌضٗ أِشثً 

 

أْ صىْٛ د١تز ِؾؾؼز ػٍٝ ،  (وّج ٘ٛ ثٌقجي فٟ أِجوٓ ثٌؼًّ ثألخشٜ)ِٓ ثألِٛس ثٌٙجِز فٟ ٚسػ ثٌق١جٔز 

ؽضّجػجس أٚ ِٕنذر إلعذٛسر ِٚىجْ ٌ : ٘زث ٠ضقمك دٛؽٛد دؼل ثٌٛعجةً ثٌذغ١طز ِغً ... ثٌضؼٍُُّ ٚثٌذسثعز

صق٠ٛش  عضخذثَ ثٌقجعخ ٚإِىج١ٔزإؽضّجػجس ٚأدٚثس ِىضذ١ز ٚإِىج١ٔز صق٠ٛش ثٌشعِٛجس ٚثألٚسثق ٚإِىج١ٔز إلٌ

ٚرٌه ، ج إِىج١ٔز ثٌٛفٛي إٌٝ وضذ١جس ِٚغضٕذثس ثٌق١جٔز دغشػز ِٚٓ ٘زٖ ثٌٛعجةً أ٠ن ... أؽضثء ثٌّؼذثس

. ػذَ ٚؽٛد ٘زٖ ثٌٛعجةً ٠ؾؼً ػًّ أٔؾطز .. ٠غضذػٟ ٚؽٛد٘ج دؾىً ِشصخ ٚٔظ١ف دثخً ٚسؽز ثٌق١جٔز

 ػضّجد ػٍٝ ثٌٕمجػ ٚثٌّؼٍِٛجس غ١ش ِٛؽٛدرإل٠ٚؾؼً عمجفز صق١ًٍ ثٌّؾجوً دج، ثٌّؾّٛػجس ثٌقغ١شر ِغضق١الً 

ٌذسثعز  ٠قذـ ػمذ ثالؽضّجػجس،  (ِغ دؼل ثٌضؾؾ١غ ٚثٌضذس٠خ). أِج فٟ فجٌز صٛف١ش ٘زٖ ثٌٛعجةً فئٔٗ ..

ػٍٝ ثٌذسثعز ٚثٌضؼٍُُّ  ٠قذـ ٘زث ثٌّىجْ ِؾؾؼجً  ٚدجٌضجٌٟ ... ثٌّؾجوً أٚ ثٌضؾ١ٙض ٌؼًّ ِج أِشثً ِؼضجدثً 

 . زعضخذثَ وض١ذجس ثٌضؾغ١ً ٚثٌق١جٔإٚ، ػضّجد ػٍٝ ثٌشعِٛجس ثٌٕٙذع١ز إلٚث

 

 


