
tna roflo تانوكم 3  نم  نوكم  لك  ةقدب  سیقي  جمدم  جزم  ماظن  وھ 
ةكرحلا مادختسابو  .يلاثم  لكشب  يئاھنلا  جتنملا  تانوكم  جزم  نامضل  ةفصولا 

ماظن مدختسي  مكحتلل ، عضاخ  قفدت  لدعم  عم  ةرمتسملا   roflo ركتبملا 3 
نم  tna ةیمك يف  مكحتلل  ةلماش  قفدت  ایجولونكتو  ةيدومع  ةكرحو  ةعرس 

دونو .ةددعتم  تاجتنم  نم  بسانتم  جيزم  قلخل  اھعيزوتو  ةبطرلا  / ةفاجلا تانوكملا 
ىلع لمعي  ةنورمو –  ةطاسبب  ممصملا  انب –  صاخلا  جزملا  ماظن  نأ  ىلإ  ریشن  نأ 

يأ عم  ةلوھسب  فیكتت  تادحو  میماصت  مادختساب  كلذو  يجاتنإ ، ططخم  يأ 
تابلطتم نإف  هلك ، كلذ  ىلع  ةوالع  .لقأ  ةحاسم  بلطتت  اھنأ  ىلع  ةوالع  ةفصو ،

ةكرحتملا ءازجألا  ةلق  لضفب  ةياغلل  ةضفخنم  ةقاطلا  كالھتساو  ةنایصلا  .

يف ةقدب  مكحتلا  تانوكملا –  فیلاكت  ضافخنا 
ةفلكت رثكألا  تانوكملا  ةصاخو  نوكم  لك  ةیمك 

ىلعأ ىلع  لوصحلل  ةلوھسب  تافصولا  طبض 
میمصت عم  تافصولا ، يف  عونتلا  نم  ةجرد 

يف لمعلا  ىلإ  ةفاضإ  ةیقرتلل ، لباق  تادحو 
ءاوس دح  ىلع  ةفاجلاو  ةبطرلا  تائیبلا 

همجح لضفب  يجاتنإ  ططخم  يأ  بساني 
ریغصلا

لضفب فقوتلاو  لطعتلا  تقو  نم  ىندألا  دحلا 
تابلطتم ضافخناو  فیظنتلا  تارتف  دعابت 

، لكآتلل ةضرعم  ءازجأ  دوجو  مدع  عم  ةنایصلا ،
لوطأ ةایح  ةرود  ىلع  لوصحلا  مث  نمو 

ددرتلا ىلع  لمعلاو  ةقاطلل ، ضفخنم  كالھتسا 
يعیبطلا

ةيرایعملا تازیملا 

tna roflo تانوكملا  لاخدإ  ةدحو 
(IIM  ) ةلماكتملا  
سوداقب دوزم  ةيذغت  لقان 

مكحت لقان 
نزو لقان 

مواقملا ذالوفلا  نم  ةعونصم  تالقان 
اھلسغ نكميو  أدصلل 

لیھستل كالسألا  ةزھاج  ةدحو 
بیكرتلا ةیلمع 

سوداقلا ةلاح  رشؤم  حیباصم 
ةيزكرم مكحت  ایجولونكت 

قیقدلا جلاعملاب  جمدم  مكحت  رصنع 
معدل أدصلل  مواقملا  ذالوفلا  نم  راطإ 

ةدحولا
يف جمدم  ةدترم  ةيذغت  رعشتسم 

يسیطانغمورھكلا فلملا 

تاقیبطتلا

صئاصخلا

ةيرایتخالا تازیملا 

tna تانوكملا لاخدإ  ةدحو 
(IIM  ) ةلماكتملا  roflo

سوداقب دوزم  ةيذغت  لقان 
مكحت لقان 
نزو لقان 

ذالوفلا نم  ةعونصم  تالقان 
اھلسغ نكميو  أدصلل  مواقملا 

كالسألا ةزھاج  ةدحو 
بیكرتلا ةیلمع  لیھستل 

سوداقلا ةلاح  رشؤم  حیباصم 
ةيزكرم مكحت  ایجولونكت 

جلاعملاب جمدم  مكحت  رصنع 
قیقدلا

أدصلل مواقملا  ذالوفلا  نم  راطإ 
ةدحولا معدل 

جمدم ةدترم  ةيذغت  رعشتسم 
يسیطانغمورھكلا فلملا  يف 

ةيزازتھالا ةكرحلاب  لمعي  جزم  ماظن 
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تافصاوملا

tna roflo  3

ةدحو لكل  تافصاوملاو  داعبألا  عیمج  ةیسایق ةریغص

3 مدق  ) ةيذغتلا م3 سوداق  ةعس  ) 0.3 (11) 0.2 (7)

ةصوب  ) مم ىلعألا ) يف   ) ةینیصلا ضرع  ) 580 (23) 375 (15)

ةصوب  ) مم ةینیصلا  قمع  ) 200 (8) 150 (6)

ةصوب  ) مم يلكلا  لوطلا  ) 3530 (139)

ةصوب  ) مم يلكلا  ضرعلا  ) 1375 (54) 1175 (46)

ةصوب  ) مم ةيذغتلا  سوداق  ىلإ  ضرألا  نم  يلكلا –  عافترالا  ) 2190 (86) 1800 (70)

15 ةعاس :) /3 مدق  ) ةعاس ةیجاتنإلا م3/ مجحل  يضارتفالا  ىصقألا  دحلا 

ةقیقد / مدق  49  ) ةقیقد (م/

ةالقملا 150) (2190) 62  يف  جتنملا  قمع 

ةصوب  5.9  ) مم ))

ةالقملا 100) (918) 26 يف  جتنملا  قمع 

ةصوب  3.9  ) مم ))

6 ةعاس :) /3 مدق  ) ةعاس ةیجاتنإلا م3/ مجحل  يضارتفالا  ىندألا  دحلا 

قمع  10 ( ) ةقیقد / مدق  19.6  ) ةقیقد (م/
6 (211) 1 (35)

200 ةعاس :) / لطر  ) ةعاس / مجك ةیلكلا  ةیجاتنإلل  يضارتفالا  ىصقألا  دحلا 

نولاج / لطر  0.44  ) رتل  / نولاج

 12400 (27300) ( ةالقملا يف  جتنملا  قمع 

ةصوب  5.9  ) مم  150))

5200 (11464) ( ةالقملا يف  جتنملا  قمع 

ةصوب  3.9  ) مم  100))

ةددحملا ةطقنلا  نم   ٪  ) ةقدلا ) ±1

تالخدملا دھج  تابلطتم  ةلحرملا 230 يداحأ  طلوف 

ةدحو / تاو ولیك   ) ةقاطلا تابلطتم  يلامجإ  ) 1 0.8

لطر  ) مجك ةلتك  عومجم  ) 1273 (2806) 950 (2094)
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