
نإ  roflo نم 3   tna مدختسي هعون  نم  ديرف  سطاطب  قئاقر  سایقم  زاھج 
قئاقر لزعل  اھعون  نم  ةديرف  سطاطب  قئاقر  سایق  ةالقمو  ةيزازتھالا  ةكرحلا 

ماجحأ ىلإ  ةھكافلا  قئاقر  كلذكو  ىرخألا  ةيرذجلا  تاورضخلا  قئاقرو  سطاطبلا 
نوكیس جتنملا  میشھت  نأ  ينعي  ةيزازتھالا  ةكرحلا  مادختساو  .رغصأو  ربكأ 

ةمودعم ىتح  وأ  ةدودحم  نوكتس  ةنایصلا  تابلطتمو  اًمودعم  ىتح  وأ  اًدودحم  .

يف ركتبم  لكشب  ةممصملا  ةالقملا  مضتو   roflo نم 3   tna ةعومجم
ىلع لوصحلل  عيرسلا  ريرحتلا  ةفیظوب  ةدوزم  قئاقرلا  سایق  تاكبش  نم  ةعونتم 

حمسي امم  دادسنالل ، ةلباق  ریغ  تاكبشلا  هذھ  نوكت  .لھسو  عيرس  فیظنت 
ةالقم مادختسا  نكمي  امك  .فلت  وأ  راشحنا  نود  اھلالخ  نم  رورملاب  جتنملل   roflo

نم 3   tna مجحلا بسح  قئاقرلا  لزع  ىلإ  ةجاح  كانھ  نوكت  امدنع ال 
اًصیصخ ةممصم  ةیفافتلا  ةزیم  يھو  جتنملا –  ليوحت  تاباوب  لضفب  .

نمضي  roflo نم 3   tna – نأ ةنرملا –  فیلغتلاو  ةئبعتلا  تارایخل  يلاثملا 
سطاطبلا قئاقر  بسانملا –  مجحلا  سیك  يف  يھتني  بسانملا  جتنملا  مجح 

كلذو رغصألا –  سایكألا  يف  رغصألا  سطاطبلا  قئاقرو  ربكألا ، سایكألا  يف  ربكألا 
هنكلو هعون  نم  ديرفلا  لحلا  اذھ  ميدقت  متي  .كيدل  فیلغتلاو  ةئبعتلا  ةءافك  ةدايزل 

ةكرش لبق  نم  ًايرصح  طیسب  tna.

قئاقر تارایت  ىلإ  سطاطبلا  قئاقر  ماجحأ  طبض 
میشھت نود  رارمتساب  ربكأو  رغصأ  سطاطب 

جتنملا

لوصحلا مث  نمو  لكآتلل  ةضرعم  ءازجأ  دجوت  ال 
تابلطتم يأ  دجوت  الو  لوطأ  ةایح  ةرود  ىلع 

ًابيرقت ةنایص 

طیسبلا لكیھلا  لضفب  فیظنتلا  ةلوھس  حیتي 
زیمتت يتلا  سطاطبلا  قئاقر  سایق  تاكبشل 

عيرسلا ريرحتلاب 

قئاقر سایقل  اھسفن  ةالقملا  مادختسا 
ماع لكشب  جتنملا  لقن  وأ  سطاطبلا 

ةيرایعملا تازیملا 

ةيزازتھا ةكرح  وذ  لقان 
قئاقر سایق  ةكبشب  ةممصم  ةالقم 

ليوحت تاباوب  كلذكو  سطاطبلا 
ماعلا لقنلل  جتنملا 

أدصلل مواقملا  ذالوفلا  نم  ءازجأ 
( ةدعاقلاو تاكربنزلا  ءانثتساب  )

سوداقلا ةلاح  رشؤم  حیباصم 
قیقد جلاعمب  جمدم  مكحت  رصنع 

لصاوتم لكشب  موحلم  لكیھ 
يف جمدم  ةدترم  ةيذغت  رعشتسم 

يسیطانغمورھكلا فلملا 
سبقمو سباق  ربع  لاصتالا 

تاقیبطتلا

ةفیفخلا تابجولا 

صئاصخلا

ةيرایتخالا تازیملا 

قئاقر سایق  تاكبش 
سایقلا داعبأل  سطاطبلا 

ةفلتخملا

ةيزازتھا ةكرح  وذ  سطاطبلا  قئاقر  سایقم  لقان 
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تافصاوملا

tna roflo  3

يسایق ریبك

ةالقملا ءزج  مجح 

ةصوب  ) مم ضرعلا  ) 600 (24)  750 (30)

ةصوب   ) مم قمعلا  ) 200 (8)

ةعاس / لطر  ) ةعاس / مجك ةیجاتنإلا  لدعم  يلامجإ  )

3 مدق / لطر  ) رتل / مج ةفاثكلا 55  ) 630 (1388) 790 (1741)

3 مدق / لطر  ) رتل / مج ةفاثكلا 75  ) 864 (1904) 1080 (2380)

3/م مدق  ) ةعاس ةفاثكلا م3/ ) 11.5 (6.79) 14.4 (8.48)

مدق  3.28  ) 1م ریبمأ )  ) لبیسيد ءاضوضلا  ىوتسم  ) 70

ةقیقد / مدق  ) ةقیقد لقنلل م/ ىوصقلا  ةعرسلا  ) 15 (49.2)

ناصح  ) طاوولیك ةقاطلا  كالھتسا  ) 0.25 (0.3) 0.4 (0.5)

ةعاس / لطر  ) ةعاس / مجك ةلتكلا  ) 1500 (3300) 1750 (3860)

مدق / لطر  ) /م مجك يضرألا  لیمحتلا  ) 200 (134) 350 (235)

ءارشلا بلط  ميدقت  دنع  دیكأتلا  ىجري  جتنملا ، بسح  فلتخت  نأ  نكميو  رییغتلل ، ةعضاخ  هالعأ  تافصاوملا  عیمج  .
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