
 المحاظرة الحاديت عشرة

  

 تكنولوجيا المنتجاث الذهنيه اللبنيت

 

 السبذ -٢

 ثبُخل اُؾشػ أٝ اُوؾذح أٝ اُِجٖ دٖٛ صج٤جبد تٌتَ ٝ ثتزٔغ ت٘تذ اُت٢ اُذ٤٘ٛخ اُِجٖ ٓ٘تزبد أصذ ٛٞ اُضثذ

 اُِزٞء ػ٘ذ اُطؼبّ ِٓش إال صبكظٚ  ٓٞاد أ١ ُٚ ٣نبف ٝال ٪ ٧٥-٨٧ ٖٓ دٛ٘ٚ ٗغجخ ٝتتشاٝس ، آ٤ُب أٝ ٣ذ٣ٝب

 . رُي إ٠ُ

 : أنواعه

 اُلِٞسا ثٞاعطخ هج٤ؼ٤ب تخٔشا أُتخٔش اُِجٖ خل ٖٓ ٣ٝ٘تذ ٪( ٨٧ ػٖ دٛ٘ٚ ٗغجخ توَ )ال كالص٠ صثذ -١

 راد اُقل٤ش ٖٓ أُق٘ؼخ أٝ اُوج٢ِ اُٞرٚ ك٢ ًٔب أُبػض رِذ ٖٓ أُق٘ؼخ) ثبُوشثخ ٣ؼشف ٓب ك٢ (اُطج٤ؼ٤خ

 ثزُي خبؿ كخبس١ إٗبء ك٢ ثب٤ُذ اُؾب٤ُٚ أٝ أُتشد هؾذح مشة ٖٓ اُجضش٣أٝ اُٞرٚ ك٢ ًٔب اإلعطٞا٠ٗ اُؾٌَ

. 

 اُـ٤ش أٝ ثبُجبدا ٝأُتخٔشح أُجغتشح اُلشاص هؾذح خل ٖٓ ٣ٝ٘تذ ٪( ٧٨ ػٖ دٛ٘ٚ ٗغجخ توَ )ال ٓبئذح صثذ -٢

 . أُغتٔش ثبُ٘ظبّ كش٣تض آُخ ك٢ أٝ اُذكؼبد ث٘ظبّ آ٢ُ أٝ ٣ذٟٝ خنبك ك٢ ٝأُجشدح ٓتخٔشح

 ٖٓ كوذ ٓب العتؼبدح خبفخ ثلشاصاد اُؾشػ كشص ثؼذ ٣ٝ٘تذ ٪( ٨٧ ػٖ دٛ٘ٚ ٗغجخ توَ )ال اُؾشػ صثذ -٣

 . ٝخنٚ اُذٖٛ ٛزا تز٤ٔغ حْ اُزجٖ ف٘بػخ أح٘بء اُؾشػ ك٢ دٖٛ

 

 ػ٠ِ تتزٔغ ٛٞائ٤ٚ( )كوبػبد سؿٞح تتُٞذ ُِوؾذح أٝ ُِجٖ اُخل خطٞح أح٘بء : السبذ صناعت في األساش

 ٓٔب اٗلزبسٛب ٓغججخ اُلوبػبد تِي أؿؾ٤خ ػ٠ِ كتنـو تذس٣ز٤ب أػذادٛب تضداد ٝاُت٢ اُذٖٛصج٤جبد  عطضٜب

 ، اُخل ٝػبء ثزذاس تقبدٜٓب إ٠ُ ثبإلمبكخ اُجؼل ثجؼنٜب اُذٖٛ صج٤جبد ٖٓ أُال٤٣ٖ تقبدّ إ٠ُ ٣ؤدٟ

 ٣تٌتَ حْ ٣ٝتزٔغ اُذٖٛ ٣ٝتضشس ٝتٜ٘بس تتؾون صت٠ تٞتًشا اُذٖٛ صج٤جبد أؿؾ٤خ تضداد اُتقبدّ ٝثبعتٔشاس

 االٗتؾبس ٝعو ًبٕ إٔ كجؼذ االٗتؾبس، ٝعو ثبٗوالة ٣غ٠ٔ ٓب ٝٛزا . اُخل ُجٖ ٣ٝ٘لقَ اُضثذ صجبد ٝتظٜش

 اُضثذ ك٢ االٗتؾبس ٝعو أفجش اُذٖٛ صج٤جبد ٢ٛ أُ٘تؾشح ٝأُبدح اُلشص ُجٖ أٝ أُقَ ٛٞ اُوؾذح أٝ اُِجٖ ك٢

 . اُخل ُجٖ ٖٓ هطشاد ث٤ٜ٘ب ك٤ٔب ٝتضقش ٓتٌتِخ اُذٖٛ صج٤جبد ٛٞ

 : السبذ صناعت طرق



 الذفعاث( )نظام األلبان معامل في المائذة زبذ صناعت -: أوال

 هبصرخ تٌٕٞ إٔ الثذ ص٤ج ٤ًٝٔب٣ٝب صغ٤ب ُِتق٤٘غ فالص٤تٜب ٖٓ ٝاُتأًذ اُوؾذح اعتالّ -١

 ٓخَ ٓ٘بعت ثو١ِٞ صٔٞمتٜب ٖٓ رضء ٣ؼبدٍ ٝإال الًت٤ي ًضٔل % ٓوذسح810- 81.3 ث٤ٖ ٓب ٝصٔٞمتٜب ‚

 أًغ٤ذ أٝ اٌُبُغ٤ّٞ ٤ٛذسًٝغ٤ذ أٝ اُقٞد٣ّٞ ث٤ٌشثٞٗبد أٝ أُبؿ٘غ٤ّٞ أٝ اٌُبُغ٤ّٞ أٝ اُقٞد٣ّٞ ًشثٞٗبد

 . أُبؿ٘غ٤ّٞ أٝ اٌُبُغ٤ّٞ

 اُ٘بتذ اُضثذ ٣ٌٝتغت اُذٖٛ ٣تقجٖ ال صت٠ ٪ ١٨ ػٖ تش٤ًضٙ ٣ض٣ذ ال ٓضٍِٞ فٞسح ك٢ اُو١ِٞ ٛزا ٣ٝنبف

 ّ° ٣٧ إ٠ُ أُخِٞه ٣ذكأ حْ ٤ًٔتٜب تٔبحَ أُبء ٖٓ ث٤ٌٔٚ ثخِطٜب اُوؾذح صٔٞمخ ٗؼبدٍ ٝهذ . اُقبث٢ٗٞ اُطؼْ

 . اُوؾذح ثـغَ ٣ؼشف ٓب ٝٛزا كشصٛب ٣ٝؼبد

 

 أٝ حب٤ٗٚ ١٥ ُٔذح-ّ° ٧٧ أٝ ده٤وٚ ٣٨ ُٔذح ّ° ٨١-٦٧ ُضشاسح اُوؾذح ثتؼشك تتْ ٝاُجغتشح : اُوؾذح ثغتشح -٢

 ٢٢-٢٨إ٠ُ تجشد أٝ تخ٤ٔشٛب ػذّ ػ٘ذ ٓجشدح ٝتضلع ّ ° 8.-4 إ٠ُ كٞسا تجشد حْ حٞا٢ٗ ١٨ ّ ُٔذح°١٦- ١١

  .تخ٤ٔشٛب هِت إرا ّ°

 هقش ثٔؼ٠٘ اُضثذ صجبد ظٜٞس ٖٓ ُإلعشاع ٝرُي تٌُ٘ٞٞچ٠ أصذٛٔب ؿشم٤ٖ ُِٝتخ٤ٔش : اُوؾذح تخ٤ٔش -٣

 اُؾض٘بد تؼبدٍ اُت٢ H + أ٣ٞٗبد ٖٓ ٣ض٣ذ ٓٔب أُطِٞة ُِٔوذاس اُوؾذح صٔٞمخ تشكغ ص٤ج اُخل ٓذح

 ًٝغش اُجؼل ثجؼنٜب ٝتقبدٜٓب اُضج٤جبد اٍ تِي تزٔغ ٖٓ ٣غَٜ ٓٔب اُذٖٛ صج٤جبد أؿؾ٤خ ألعطش اُغبُجخ

 اُ٘بتذ اُضثذ إًغبة ثٔؼ٠٘ تزبسٟ ا٥خش ٝاُـشك ، اُخل ُجٖ ك٢ اُذٖٛ ٖٓ ٣لوذ ٓب هِخ ٝثبُتب٢ُ أؿؾ٤تٜب

 . ُِٔغتِٜي ٓشؿٞثخ ٌٜٝٗخ هؼْ

 ٛزٙ ػ٠ِ ٝتضلع ّ° 00 -08 صشاستٜب ٝدسرخ ٪ ١٨ -٥ ث٘غجخ ُٜب اُضثذ ثبدا ثئمبكخ اُوؾذح ٝتخٔش -

 إ٠ُ أٝ ، ًِٓٔضب صثًذا صبٍ ف٘بػتٜب % 810 -٪ 810 إ٠ُ صٔٞمتٜب تقَ صت٠ عبػخ  1.-0. ُٔذح اُضشاسح

 ًِٓٔضب ؿ٤ش صثًذا ف٘بػتٜب ػ٘ذ 814-810

 عبػبد ٦ ُٔذح اُضشاسح ٛزٙ ػ٠ِ ٝتضلع ّ° ١٨  ٤ إ٠ُ تخٔشٛب ثؼذ ٓجبؽًشح تجشد ص٤ج : اُوؾذح تجش٣ذ -٤

 .اُذٖٛ ٤ُٝتقِت صٔٞمتٜب توذّ إل٣وبف ٝرُي األهَ ػ٠ِ

 

 ٖٓ الثذ اُخطٞح ٛزٙ ٝك٠ : اُخل ُخطٞح اُوؾذح تز٤ٜض -٥

 صبُخ اُضثذ أُِٔش  ك٢ ٪٨ 8100ػ٘ذ  اُوؾذح صٔٞمخ ٝمجو  ّ° ١٣ ػ٘ذ اُوؾذح صشاسح دسرخ مجو -

  ؿ٤ش أُِٔش اُضثذ صبُخ ك٢ % 810 – 814اٝ ٨

 % 48 - ٣٥ ػ٘ذ اُوؾذح دٖٛ ٗغجخ مجو -



 ٝٗغجخ ٝصٔٞمتٜب صشاستٜب ٝدسرخ اُوؾذح هٞاّ ُتؼذ٣َ ثبسد ٓبء أٝ ثبسد كشص ُجٖ ٖٓ ٤ًٔخ ثئمبكخ رُي ٣ٝتْ

 ػ٤ِٔخ ًلبءح هِخ إ٠ُ ٣ؤدٟ اُغبثوٚ اُخالث اُؾشٝه ٖٓ أ٣ًب ك٢ إٛٔبٍ ٝأ١ . اُخل ػ٤ِٔخ ٣٘بعت ثٔب ثٜب اُذٖٛ

 . اُوؾذح ث٘ؼبط ٣غ٠ٔ ٓب ٝٛٞ ظٜٞسٛب ػذّ أٝ اُضثذ صجبد ظٜٞس تأخش ثٔؼ٠٘ اُخل

 

 ٖٓ ٤ًٔتٜب تؾـَ ثض٤ج ا٠ُ٥ أٝ ا٤ُذ١ٝ اُخنبك ٝػبء ك٢ اُوؾذح تقل٠ : اُخنبك ك٢ اُوؾذح تقل٤خ -٦

 اُذٖٛ صج٤جبد تقبدّ كشفخ هِخ إ٠ُ ٣ؤدٟ رُي ػٖ هِتٜب أٝ ا٤ٌُٔخ كض٣بدح اُخنبك ٝػبء عؼخ سثغ إ٠ُ حِج

 ثٜب ٓب ُضزض اُخوٞة م٤ن عت٤َ اإلعتِ٘ظ ٖٓ عِي ٓقلبح أٝ اُؾبػ ٖٓ هطؼخ خالٍ ٖٓ ٝتقل٠ ، ثجؼنٜب

 ٝتوَِ اُ٘بتذ اُضثذ ثوٞاّ تنش اُت٢ اٌُبص٣ٖ تخشصاد ٖٓ ثٜب ٓب ُٝضزض اُ٘بتذ اُضثذ ٓظٜش تؼ٤ت ؽٞائت ٖٓ

 . اُضلع ػ٠ِ هذستٚ

 

 ًزْ/َٓ ١ ثٔؼذٍ اُجوش١ ُِٝوؾذح ًزْ/ٍ ّ ٢ ثٔؼذٍ اُخ٤ِو اُوؾذح إ٠ُ األٗبتٞ ٣نبف : األٗبتٞ إمبكخ -٨

 . إُِٞ ٓتزبٗظ صثذ إلٗتبد ٝرُي

 تذس٣ز٤ب عشػتٚ تضداد إٔ ػ٠ِ اُخنبك ٣ذاس حْ ؿِوٚ ٣ٝضٌْ ثـطبءٙ اُخنبك ٝػبء ٣ـط٠ : اُخل - ٧

 صبُخ ك٠ ٥خش إٓ ٖٓ اُـطبء ٣لتش إٔ ػ٠ِ اُذه٤وخ( ك٢ ُلٚ  18 -٥٨ ) ٣ذٙ ػ٠ِ أٌُتٞثخ اُغشػخ إ٠ُ ُتقَ

 ؿبصاد ٖٓ اُخنبك ثٞػبء ٓب ُتخشد ا٠ُ٥ اُخنبك صبُخ ك٢ اُت٣ٜٞخ فٔبّ ٣لتش أٝ ا٤ُذ١ٝ اُخنبك

 صبُتٜب ٖٓ اُوؾذح تتضٍٞ اُذٝسإ ثبعتٔشاس اُخل ػ٤ِٔخ ٝخالٍ . ثجؼنٜب اُذٖٛ صج٤جبد تقبدّ ٖٓ تؼ٤ن

 ك٢ عبثضخ اُضزْ فـ٤شح صثذ صجبد ٝتظٜش ت٘لزش حْ تذس٣ز٤ب تضداد ٝاُت٢ اُشؿٞح رٝ اُٜؼ اُوٞاّ إ٠ُ اُغبئِخ

 ) ثبسد ٓبء ٤ُنبف اُخنبك ٣ٞهق ػ٘ذئز اُخنبك ٝػبء ثزذاس استطبٓٚ فٞد ٣غٔغ ١ ٝاُز اُخل ُجٖ

٥ º )ّ ٚٝظٜٞسٛب ٝتٌتِٜب اُضثذ صجبد تزٔغ ػ٠ِ ٤ُغبػذ اُخنبك إداسح ٓغ اُوؾذح ٤ًٔخ ُشثغ ٓغب٣ٝخ  ٤ًٔت 

 حِج إ٠ُ صٞا٢ُ ٣قَ ص٤ج ٓتخٔشح اُـ٤ش أُجغتشح اُطبصرخ اُوؾذح خل ػ٘ذ اُخطٞح ٛزٙ صٖٓ ٣ٝطٍٞ

 خشٝرٚ كتضخ ٖٓ اُخل ُجٖ ٣قل٠ رُي ثؼذ . أُتخٔشح اُوؾذح خل ٣غتـشهٜب اُلتشح ٛزٙ ٗقق ث٤٘ٔب عبػخ

 إ٠ُ ُتؼبد فـ٤شح صثذ صجبد ٖٓ ثٚ ٓب ُضزض اُغِي أُقلبح أٝ اُؾبػ ٖٓ هطؼخ خالٍ ٖٓ اُخنبك ٖٓ

  أخش ٓشح اُخنبك ٝػبء

  

 ٝػبء  هلَ ٣ٝضٌْ اُخل ُجٖ ٤ٌُٔخ ٓغب٣ٝخ ّ( º 2 -٥ اُجبسد) أُبء ٖٓ ٤ًٔخ تنبف : اُضثذ ؿغَ -١ 

 كتضخ ٖٓ أُبء ٛزا ٣لشؽ حْ اُذٝسإ اتزبٙ ٣ؼٌظ حْ اُذٝساد ٖٓ ػذدا اُخنبك ٣ٝذاس ثـطبءٙ اُخنبك



 األًخش ػ٠ِ ٓشت٤ٖ رُي ٣ٌشس ٝهذ صثذ صجبد ٖٓ ثٚ ٓب ُضزض اُؾبػ ٖٓ هطؼخ ػ٠ِ ٓبسا اُخل ُجٖ خشٝد

 ثـشك اُضثذ ٝؿغَ.

   . صلظٜب هٞح ػ٠ِ تؤحش ثشٝت٤٘٤ٚ ٝٓٞاد اُخل ُجٖ ٖٓ ثبُضثذ ٣ؼِن ٓب إصاُخ -

   . اُوؾذح ٖٓ اُضثذ اًتغجٜب ٓشؿٞثخ ؿ٤ش سٝائش أ١ إصاُخ -

 

 ٗبػْ ِٓش ث٘خش إٓب رُي ٣ٝتْ ، صلظٚ ٓذح إهبُخ ثـشك اُضثذ ٣ِٔش ص٤ج اُطِت ػ٘ذ ٝٛزا : اُضثذ ت٤ِٔش - ١٨

 ػقشٛب ٝأح٘بء اُـغ٤َ ٓبء ٖٓ اٗتؾبُٜب ثؼذ ( %4-0 اُضثذ)ث٘غجخ ًتِخ ػ٠ِ اُزٝثبٕ عش٣غ اُزٞدح ػب٢ُ رذا

 ثؼذ اُضثذ ًتِخ إ٠ُ ٪ ١٨ ثتش٤ًض ّ(٤ºِٓض٢ ثبسد) ٓضٍِٞ ثئمبكخ تِٔش أٝ . اُخؾج٤خ اُؼقش ٓ٘نذح ػ٠ِ

 ك٢ ٓ٘وٞػب كتشح ٣تشى حْ أُِض٢ ثبُٔضٍِٞ اُضثذ ُخِو  دٝساد ثنغ اُخنبك ٣ذاس ص٤ج اُـغ٤َ ٓبء تلش٣ؾ

 أُِش ٖٓ اٌُبك٢ اُوذس اُضثذ ٣تؾشة صت٠ ده٤وٚ ػؾش٣ٖ إ٠ُ تقَ هذ ُٔذح اُخنبك ٝػبء داخَ أُضٍِٞ ٛزا

 ت٤ًٜٔذا ٝاصذح ًتِخ ك٢ ثب٤ُذ ٣ٝذٓذ ٓخوجٚ ٓـشكخ ثٞاعطخ اُضثذ ٣ٝ٘ؾَ اُخنبك ٝٓقذ ؿطبء ٣شكغ ثؼذٛب

 ٖٓ ثٚ ٓب ُضزض اُؾبػ ٖٓ هطؼخ خالٍ ٖٓ ٣ٝقل٠ اُخنبك ٝػبء ٖٓ ٣لشؽ أُِض٢ أُضٍِٞ أٓب ، ُؼقشٙ

 ٝرُي اُزبف اُت٤ِٔش ٖٓ أكنَ أُِض٢ ثبُٔضٍِٞ ٝاُت٤ِٔش ػقشٛب هجَ اُضثذ ًتِخ ك٢ تذٓذ ٝاُت٢ صثذ صجبد

 اٗتظبّ ػذّ إ٠ُ ثبإلمبكخ اُضثذ ٓبء ك٢ رٝثبٗٚ تٔبّ ُؼذّ ٗت٤زخ اُ٘بتذ ُِضثذ اُتش٤َٓ ػ٤ت ٖٓ األخ٤ش ٣غججٚ ُٔب

 . اُضثذ ًتِخ ًَ ػ٠ِ تٞصػٚ

 اُؼقش ٓ٘نذح هبدٝط ػ٤ِٜب ٣ٔشس ٝاصذح ًتِخ ك٢ ثؼنٜب ٓغ اُضثذ صجبد دٓذ ثؼذ : اُضثذ ػقش - ١١

 حْ أخشٟ ٓشح ػقشٛب ٣ٝؼبد اُطجوخ ٛزٙ تِِْٔ ، ٝاصذٙ هجوخ ك٢ ك٤لشدٛب ٝإ٣بثب رٛبثب األمالع راد اُخؾج٢

 اُؼبُن أُبء ٖٓ ٤ًٔٚ أًجش هشد ثـشك اُؼقش ٣ٝزشٟ . ح ا٤ُذ١ٝ اُتؾ٤ٌَ ٓ٘نذح ػ٠ِ ُتٞمغ ٝتشكغ تِِْٔ

 . ُِٔٞافلبد ٓطبثوب صثُذا إٗتبد ُنٔبٕ اُضثذ ثٌتِخ

 

 كٞم اُضزْ ٓتٞعطخ هطغ إ٠ُ توطغ حْ اُتقبك٢ ُتضذ٣ذ ػقشٛب ثؼذ اُضثذ ًتِخ تٞصٕ : اُضثذ تؾ٤ٌَ - ١٢

 ػ٠ِ هطغ إ٠ُ اُخؾج٤خ اٌُلٞف ثٞاعطخ ٣ذ٣ٝب اُوطغ تِي تؾٌَ حْ اُجبسد ثبُٔبء أُجِِخ اُخؾج٤خ اُتؾ٤ٌَ ٓ٘نذح

 سهبئن ٖٓ ثطجوخ ٝتـِق اُذٖٛ ٣تؾشة ال خبؿ ثٞسم ٝتِق هطؼخ ًَ تٞصٕ حْ ٓغتط٤الد ٓتٞاص١ ؽٌَ

 ٝٝصٕ اُضثذ ٝٗٞع اإلٗتبد ٝتبس٣خ أُق٘غ أعْ ثبُجبسص ػ٤ِٚ ٓضلٞس خؾج٢ ثخبتْ تختْ إٔ ثؼذ األ٤ُّ٘ٓٞٞ

 اُضثذ ثٞاعطخ س تؼـ ٓب٤ً٘خ ك٢ أُِض٢ أُضٍِٞ ٖٓ اٗتؾبُٜب ثؼذ اُضثذ ًتِخ تٞمغ إٔ ٣ٌٖٔ ًٔب. اُوطؼخ

 سثبػ٢ ٓزغْ ؽش٣و ؽٌَ ػ٠ِ ثبُٔب٤ً٘خ كتضخ ٖٓ ٤ُخشد اُضثذ ٣ٝذكؼبٕ ثؼنٜٔب ػٌظ تذٝسإ ثش٣ٔتبٕ



 هطؼب ُت٘تذ ٓتغب٣ٝخ أثؼبد ػ٠ِ أعالى راد هبهؼخ ثٞاعطخ األٝرٚ ٓغتط٤ِخ هطغ إ٠ُ ٣وطغ ه٣َٞ األمالع

 . ٝتـِق تِق حْ أُق٘غ ثخبتْ آ٤ًُب تختْ اُٞصٕ ٓتغب٣ٝخ

 

 دسرخ ؿشف ك٢ صلظٚ ٖٓ كالثذ تقذ٣شٙ أٝ ه٣ِٞخ ُٔذح اُضثذ تخض٣ٖ ػ٘ذ : اُضثذ ٝتخض٣ٖ صلع - ١٣

 ػٖ تض٣ذ ال ٓذح ك٢ اعتٜالًٜب تجش٣ذ ػ٘ذ ّ° ٥ ػ٠ِ حالربد ك٢ تضلع أٝ أُئ١ٞ اُقلش دٕٝ صشاستٜب

 . أعجٞػ٤ٖ

 

 

 

 

 

 



 المستمر( )النظام األلبان مصانع في المائذة زبذ صناعت : ثانيًا 

 : أُبئذح صثذ ٖٓ أف٘بف حالث أُقبٗغ ت٘تذ

   ٓتخٔشح ٓجغتشح هؾذح ٖٓ صثذ -

   ٓتخٔشح ؿ٤ش ٓجغتشح هؾذح ٖٓ صثذ -

 ثجٌتش٣ب ُج٤٘خ تخٔشٌٓٞٗبد ٗٞاتذ ثٔشًضاد ٣ؼشف ٓب ُٜب ٓنبف ٓتخٔشح ؿ٤ش ٓجغتشح هؾذح ٖٓ صثذ -

 ٌُِٜ٘خ أخشٟ ٝٓشًجبد اُالًت٤ي صٔل ٓغ ت٤ُٞلخ ك٢ اُضثذ ثبدا

 : الخط عمليت تعترض التي الصعوباث

 تشرغ ٝاُت٢ اُ٘بػغخ ثبُوؾذح ٟ ٣غْ ٓب ٛٞ ظٜٞسٛب ػذّ أٝ اُضثذ صجبد ظٜٞس تأخش إٕ : اُوؾذح ٗؼبط -١

 : أعجبة ُؼذح

 ٓٔب فالثتٚ أٝ اُذٖٛ ع٤ُٞخ إ٠ُ ٣ؤدٟ أُطِٞة ػٖ اٗخلبمٜب أٝ اُوؾذح صشاسح دسرخ استلبع -

 .تزٔؼٜب ٣ٝقؼت ثجؼنٜب اُذٖٛ صج٤جبد تقبدّ ٖٓ ٣قؼت

 أعطش ػ٠ِ +H ٓقٚ أُذ أ٣ٞٗبد ٖٓ ٣ض٣ذ اُخل ُ٘زبس أُطِٞة ػٖ اُوؾذح صٔٞمخ استلبع -

 . تزٔؼٜب ٣ٝقؼت اُضج٤جبد كتت٘بكش اُذٖٛ أؿؾ٤خ

 تقبدّ كشفخ هِخ إ٠ُ تؤدٟ اُخل ُ٘زبس أُطِٞة ػٖ اٗخلبمٜب أٝ اُوؾذح ك٢ اُذٖٛ ٗغجخ ص٣بدح -

 ُجٖ ك٢ اُوؾذح ٖٓ أُلوٞد ص٣بدح اُذٖٛ ػ٠ِ ػالٝح اُضثذ صجبد ظٜٞس ٣ؤخش ٓٔب ثجؼنٜب اُذٖٛ صج٤جبد

 . اُخل

 كشفخ هِخ إ٠ُ تؤدٟ صزٔٚ سثغ ػٖ اٗخلبمٜب أٝ اُخنبك ٝػبء صزْ حِج ػٖ اُوؾذح ٤ًٔخ ص٣بدح -

 . اُضثذ صجبد ظٜٞس ٣ؤخش اُخنبك ٓٔب ٝرذاس ٓقذ ٓغ تقبدٜٓب أٝ ثجؼنٜب اُذٖٛ صج٤جبد تقبدّ

 ٣ضجظ ٓب ُطشد ا٠ُ٥ ثبُخنبك اُت٣ٜٞخ فٔبّ كتش أٝ ٥خش إٓ ٖٓ اُخنبك ؿطبء سكغ ػذّ -

ب. ثجؼنٜب اُذٖٛ صج٤جبد تقبدّ كشفخ هِخ إ٠ُ تؤدٟ ؿبصاد ٖٓ ثذاخِٚ ًٓ  ُ٘ؼبط ؽ٤ًٞػب األعجبة أًخش ٝػٔٞ

 أُبء ٖٓ ه٤َِ ثئمبكخ ٣٘قش ُزُي اُق٤ق ك٢ كقَ ٝخبفخ اُضشاسح دسرخ استلبع ٛٞ اُخل أح٘بء اُوؾذح

 فٞد ٗغٔغ صت٠ اُقض٤ش االتزبٙ ك٢ حْ ٓشاد ػذح اتزبٙ ػٌغ٢ ك٢ ٣ذ٣ًٝب اُخنبك إداسح حْ ُِوؾذح أُخِذ

 .ثزذاس اُخنبك اُخل ُجٖ ّاستطب

 ك٢ اُوؾذح ٝتغ٠ٔ اُضثذ صجبد ظٜٞس تأخش ٓغ اُخل أح٘بء اُوؾذح صزْ ًخ٤ًشا ٣ضداد ص٤ج : اُوؾذح كٞسإ -٢

 : أعجبة ُؼذح تشرغ ٝاُت٢ اُلبئشح ثبُوؾذح اُضبُخ ٛزٙ

  . اُخل ُ٘زبس أُطِٞة ػٖ اُوؾذح صشاسح دسرخ استلبع -

   . اُخل ُ٘زبس أُطِٞة ػٖ اُوؾذح ك٢ اُذٖٛ ٗغجخ اٗخلبك -



 . ُٜب أُِٞحخ اُطج٤ؼ٤خ اُلِٞسا ثلؼَ تخٔشٛب أح٘بء ُِـبصاد ٓ٘تزخ ث٤ٌٔشٝثبد اُوؾذح تِٞث -

ب ًٓ  ٣زت ُزُي اُطج٤ؼ٤خ اُلِٞسا ثلؼَ هج٤ؼ٤ًب تخٔشٛب ٛٞ اُخل أح٘بء اُوؾذح ُلٞسإ ؽ٤ًٞػب األعجبة أًخش ٝػٔٞ

 ثبُجبدا ٓتخٔشح ٓجغتشح هؾذح ٖٓ أخشٟ ث٤ٌٔخ خِطٜب حْ ٝتجش٣ذٛب ثغتشتٜب حْ اُوؾذح تِي صٔٞمخ ٓؼبدُخ

 . خنٜب ٤ُؼبد

 : الجيذ السبذ صفاث

 : ٓشؿٞثخ اُـ٤ش اُطؼّٞ ٖٓ خب٤ُب د٢٘ٛ هؼْ : اُطؼْ .١

 أخز ٝػ٘ذ ّ° ٢٨صشاسح ػ٘ذ ٝاُقالثخ ا٤ُِٞٗخ ث٤ٖ ٝعو ثوٞاّ اُز٤ذ اُضثذ ٣ٝت٤ٔض : ٝاُتش٤ًت اُوٞاّ .٢

 اُضزْ ًج٤شح أُبئ٤خ ٝاُوطشاد ١٥ ث٤ٖ تتشاٝس - اُخوٞة ٖٓ خب٤ُخ ٗزذٛب ٓ٘ٚ ؽش٣ضخ

 . ٝحجبتٚ ُٞٗٚ تٞص٣غ ثبٗتظبّ اُز٤ذ اُضثذ ٣ٝت٤ٔض : إُِٞ .٣

 . رائجخ ؿ٤ش ِٓش رساد أٝ ؽٞائت أ١ ٖٓ ثخِٞٙ اُز٤ذ اُضثذ ٣ٝت٤ٔض : أُظٜش .٤

 


