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216..................................................................................تالخدملاةدحولT1جردلابةصاخلاطئاسولاوقرولا

216......................................................................................تالخدملاةدحولT1جردللموعدملاقرولا
216.....................................................................................تالخدملاةدحولT1جردلايفقرولاليمحت
217.......................................................................................................ةصاخطئاسوىلعةعابطلا

T1......................................................................................................219جردلابةصاخلاةلازإلاةفيظو
T1...............................................................................................219جردللةلازإلاةفيظوتادادعإ
T1............................................................................................219جردلابةلازإلاةفيظودادعإرييغت

221............................................................................................اهحالصإوتالخدملاةدحوءاطخأفاشكتسا
221.........................................................................................لاخدإلازاهجيفقرولاراشحناتالاح
225..........................................................................................تالخدملاةدحوبةصاخلاأطخلالئاسر

227............................................................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحو

228....................................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوىلعةماعةرظن
229............................................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوتانوكم
230..............................................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوةنايص

تايوتحملالودج
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230........................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوتافلخمةيواحغارفإ
233.......................................................................اهحالصإونيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوءاطخأفاشكتسا

233...................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحويفقرولاراشحناتالاح
248......................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوبةصاخلاأطخلالئاسر

250.........................................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوتافصاوم

C/Z....................................................................................................................251لكشىلعيطلاةدحو

Cلكشىلعيطلاىلعةماعةرظن / Z................................................................................................252
C..........................................................................................253لكشىلعيطلا/Zلكشىلعيطلاعاونأ
C/Z....................................................................................................254لكشىلعيطلاةدحوتانوكم

Z..................................................................................254لكشىلعيطةدحو/Cلكشىلعيطةدحو
256.....................................................................................اهحالصإوC/Zىلعيطلاةدحوءاطخأفاشكتسا

C/Z............................................................................256لكشىلعيطلاةدحويفقرولاراشحناتالاح
C/Z...............................................................................260لكشىلعيطلاةدحوبةصاخلاأطخلالئاسر

C/Z..................................................................................................261لكشىلعيطلاةدحوتافصاوم

263..........................................................................................................ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو

264.................................................................................ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحوىلعةماعةرظن
264...............................................................................................ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو
265......................................................................ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحو
265.....................................................................................ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو

267............................................................................................ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوتانوكم
267......................ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحووريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحولتانوكم
272...........................................................................ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوتانوكم

273..............................................................................................ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوةنايص
273......................................................................................ءاهنإلاةدحوبكالهتساللةلباقلاتامزلتسملا
273........................................................................ءاهنإلاةدحولكالهتساللةلباقلارصانعلاةلاحنمققحتلا
273..............................................................................يبناجلاديلجتللةيساسألاسيبابدلاةشوطرخلادبتسا
275................................................................................ينثملاديلجتللتابيتكلاسيبابدةشوطرخلادبتسا
277....................................................................................ءاهنإلاةدحولسيبابدلاتافلخمةيواحلادبتسا
279........................................................................................................بقثلاتافلخمةيواحغارفإ

281........................................................................اهحالصإوريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوءاطخأفاشكتسا
جاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحووريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحويفقرولاراشحناتالاح

281...............................................................................................................ريفولا
281..........................................................ريفولاجاتنإللةزهاجلاةيفاضإلاءاهنإلاةدحويفقرولاراشحناتالاح
283............................................................ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحويفقرولاراشحناتالاحةلازإ
293...........................................................ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحويفقرولاراشحناةلازإ
298...................................................................................................ءاهنإلاةدحوسيبابديفءاطخأ
304............ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحووريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوىلعأطخلالئاسر
304............................................................ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوبةصاخلاأطخلالئاسر

305..........................................................................................ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوتافصاوم
308..............................................................................................................سيبابدلاجارخإةعس

311...................................................................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحو

312...........................................................................................يطلاةعبرم®عاطتقالاةدحوىلعةماعةرظن
313...................................................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوتانوكم

314.........................................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوةرئادعطاق
314....................................................................................................................جارخإلاجاردأ
315.......................................................................................................................مكحتلاةحول
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315....................................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحويفقرولاراسم
317.........................................................................................................عاطتقالاو®عبرملايطلاتازيم

317...............................................................................................................®عبرملايطلاةزيم
318.....................................................................................................................عاطتقالاةزيم

321.....................................................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوةنايص
321...............................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوتافلخمةيواحغارفإ

323...............................................................................اهحالصإويطلاةعبرم®عاطتقالاةدحوءاطخأفاشكتسا
323.................................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحويفقرولاراشحنا
326.............................................................................يطلاةعبرم®عاطتقالاةدحوبةصاخلاأطخلالئاسر
326...................................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحومادختساتاداشرإ

328.................................................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوتافصاوم
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.اهتافيرعتوجتنملازومرىلعلوصحللةيلاتلاتامولعملاىلإعجرا

فصولازمرلا

:ريذحت

.هبنجتمدعلاحيفةافولاوأةريطخةباصإيفببستينأنكميرطخىلإريشي

:ةنوخسلانمريذحت

.ةيصخشلاةباصإلابنجتلرذحلاخوت.اهلخادبوأةعباطلاىلعنخاسحطس

:طغضتحتعوقولارطخ

.ةيصخشةباصإثودحاهيفلمتحملانميتلاقطانملاىلإنيمدختسملااذهريذحتلازمرهبني

:هيبنت

.تاكلتمملافلتبنجتلتاءارجإلادحأذيفنتةرورضىلإزمرلااذهريشي

.ةعباطلابةصاخلاةقطنملاوأةحاسملاسملتال

.ةعباطلابةصاخلاةقطنملاوأةحاسملاسملتال

.ةرشابملاسمشلاةعشألةناوطسألاشيطارخضرعتال

.رصنعلاقرحتال

.ربحلاقوحسمشيطارخقرحتال

.ةناوطسألاشيطارخقرحتال

.تافلخملاةشوطرخقرحتال
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فصولازمرلا

.ةناوطسألاةشوطرخحطسسملتال

.ىصقأدحبةجرد40نمضرعأةيوازبتادنتسملاةيذغتةدحوحتفتال،ةعباطلافلتبنجتل

.لماعتلالبقهيلإراشملاتقولارميىتحرظتنا.نخاسحطس

ليغشت

فاقيإ

دادعتسا

.ديلجتلاكباشمنملكشيأوأسيبابدهبقفرملاقرولامدختستال

.دعجملاوأجومتملاوأينثملاوأيوطملاقرولامدختستال

.ربحلاثفنبصاخلاقرولامدختستوألّمحتال

.اًقباسمدختسملاوأعوبطملاقرولاليمحتدعتال

.ةيديربتاقاطبمدختستال

.فرظأمدختستال

.يدضنلاضرعلازاهجقرووأفافشلاقرولامدختستال
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فصولازمرلا

.لاومألاخسنتال

.طئاسووأقروفضأ

قرولاراشحنا

نيمأت

نيمأتلاءاغلإ

يقروكبشم

ديربت

يضقنملاتقولا

قرولابدادمإلا

لفسألهجووقرولادادمإ

دحاوهجووذيلصأدنتسم

بوقثملاقرولا

.قرولاةيذغتهاجتاىلإريشي
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فصولازمرلا

.ةفلغمولفسألاهناسلوىلعألاههجووفرظألاةعابط

.رثكأوأ2م/مج117مجحلاليقثقرولايواسي

ربحلاقوحسمتافلخمةيواح

USB

يملاعلايلسلستلالقانلا

LAN

ةيلحملاةقطنملاةكبش

سكافلا

.ددحملاءزجلاوأةقطنملافظن

نزولا

ءدبلارز

فاقيإرز

ةعابطللتقؤملافاقيإلارز

جورخلا/لوخدلاليجسترز

تاميلعتلارز

تامدخللةيسيئرلاةحفصلارز

تامدخلارز
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فصولازمرلا

ةمهملاةلاحرز

ةعباطلاةلاحرز

ةغللارز

ةقاطلارفومرز

نوكسلاعضو

لكلاحسمرز

بلطلاءانثأتقؤملافقوتلارز

.رصنعلااذهريودتةداعإنكمي
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ةمالسلا
:ىلعلصفلااذهيوتحي

18.............................................................................................................................ةمالسلاوتاراعشإلا

19.................................................................................................................................ةيبرهكلاةمالسلا

21...................................................................................................................................ليغشتلاةمالس

23...................................................................................................................................ةنايصلاةمالس

24.......................................................................................ةمالسلاوةحصلاوةئيبلابةصاخلالاصتالاةهجتامولعم

نمآلاليغشتلاةيلاتلاتامولعملاىلإهابتنالانمضي.ةمراصلاةمالسلاتابلطتمبءافوللاهرابتخاواهبىصوملاتامزلتسملاوةعباطلاميمصتمت
.كبةصاخلاXerox®ةعباطللصاوتملا
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ةمالسلاوتاراعشإلا
.ةعباطلللصاوتملانمآلاليغشتلانامضلتاداشرإلاهذهىلإعجرا.ةعباطلاليغشتلبقةيانعبةيلاتلاتاداشرإلاأرقا

ةئيهمييقتةمالسلاتابلطتمنمضتت.ةمراصلاةمالسلاتابلطتمءافيتسالتربُتخاو®Xeroxنمكبةصاخلاتامزلتسملاوةعباطلاتممُص
.اهبلومعملاةيئيبلاريياعملاوةيسيطانغمورهكلاحئاوللاعمقفاوتلاىلإةفاضإلاباهدامتعاوةمالسلا

.طقف®Xeroxداوممادختسابجتنملااذهلءادألاوةئيبلاةمالسلابةصاخلاتارابتخالانمققحتلامت

ةداهشىلع،ةيجراخةزهجأليصوتوأةديدجفئاظوةفاضإنمضتتنأنكمييتلا،اهبحرصملاريغتارييغتلارثؤتدق:ريذحت
.كيدل®Xeroxلثممبلصتا،ليصافتلاةفرعمل.جتنملا

®Xeroxةعباط PrimeLink™ C9065/C907018مدختسملاليلد
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ةيبرهكلاةمالسلا
.ةعباطلللصاوتملانمآلاليغشتلانامضلتاداشرإلاهذهىلإعجرا.ةعباطلاليغشتلبقةيانعبةيلاتلاتاداشرإلاأرقا

ةمالسلاةئيهمييقتتابلطتملاهذهنمضتت.ةمراصلاةمالسلاتابلطتمءافيتسالتربُتخاو®Xeroxنمكبةصاخلاتامزلتسملاوةعباطلاتممُص
.اهبلومعملاةيئيبلاريياعملاوةيسيطانغمورهكلاحئاوللاعمقفاوتلاىلإةفاضإلاباهدامتعاو

.طقف®Xeroxداوممادختسابجتنملااذهلءادألاوةئيبلاةمالسلابةصاخلاتارابتخالانمققحتلامت

ةداهشىلع،ةيجراخةزهجأليصوتوأةديدجفئاظوةفاضإنمضتتنأنكمييتلا،اهبحرصملاريغتارييغتلارثؤتدق:ريذحت
.كيدل®Xeroxلثممبلصتا،ليصافتلاةفرعمل.جتنملا

ةماعتاداشرإ

:ريذحت

يفرصقةرئادثودحوأيبرهكلادهجلاةطقنسمليدؤيدقثيح.ةعباطلاىلعةدوجوملاتاحتفلاوأبوقثلايفءايشألامحقتال•
.ةيبرهكةمدصلضرعتلاوأقيرحبوشنىلإءازجألادحأ

فقوأ.كلذبمايقلابهيجوتلادعبةيرايتخالاتادعملابيكرتبموقتتنكاذإالإيغاربلابةتبثملاتايقاولاوأةيطغألاةلازإبمقتال•
.ةيرايتخالاتادعملابيكرتلتايقاولاوةيطغألاةلازإدنعةقاطلاكلسلصفا.هذهبيكرتلاتايلمعذيفنتدنعةعباطلاليغشت
.ةيطغألاهذهفلخاهتمدخوأاهتنايصكنكميءازجأكانهدجوتال،مدختسملالبِقنمتيبثتللةلباقلاتارايخلاءانثتساب

:ةمالسلاىلعرطاخمةيلاتلاتالاحلالكشت

.هؤارتهاوأةقاطلاكلسفلت•

.ةعباطلاىلعلئاسباكسنا•

.ءامللةعباطلاضرعت•

.داتعمريغلكشبحطسلاةرارحةجردعافتراوأةعباطلانمناخدثاعبنا•

.ةعباطلانمةداتعمريغحئاوروأءاضوضرودص•

.رخآةمالسزاهجوأرهصملاوأةرئادلاعطاقطيشنتيفةعباطلاببست•

:يليامبمقف،تالاحلاهذهنميأتثدحاذإ

.روفلاىلعةعباطلاليغشتفقوأ.1

.يبرهكلاذخأملانمةقاطلاكلسلصفا.2

.دمتعملاةنايصلالثممبلصتا.3

ةقاطلاكلس

.ةعباطلابقفرملاةقاطلاكلسمدختسا

ناكاذإامملعتالتنكاذإ.ماكحإبكلسلانمفرطلكليصوتنمدكأت.ميلسلكشبضرؤميبرهكذخأميفًةرشابمةقاطلاكلسليصوتبمق•
.ذخأملاصحفءابرهكلاينفنمبلطاف،اًضرؤمذخأملا
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ةيبرهكسباوقوأتاكرتشموأليصوتكالسأمدختستال،ةيبرهكةمدصلضرعتلاوأقيرحعالدناةروطخبنجتل:ريذحت
عنصملايفهعيمجمتيذلايفاضإلاكلسلاىوسمدختستال،مئادلارايتلاذخأملسبقمتيبثترذعتدنع.اًموي90نمرثكأل
نمةمالسلانيناوقوةينطولاوةيلحملاءانبلانيناوقباًمئادمزتلا.فئاظولاةددعتمةعباطلكلوأةعباطلكلمئالملاسايقملاب
.ةيامحلاوضيرأتلاولصوملامجحوكلسلالوطبقلعتياميفةيبرهكلانيناوقلاوقئارحلا

.يضرأليصوتفرطىلعلمتشياليبرهكذخأمبةعباطلاليصوتلاًيضرأئياهمسباقمدختستال•

دنعءابرهكينفعمةعباطللةيبرهكلاتافصاوملاضرعتسا.نيبسانملاةقاطلاويبرهكلادهجلارفويذخأمبةعباطلاليصوتنمققحت•
.ةرورضلا

.مهمادقأبةقاطلاكلسهيفصاخشألاأطينأنكميناكميفةعباطلاعضتال•

.ةقاطلاكلسىلعءايشأعضتال•

.)ليغشتلا(Onعضويفةقاطلاحاتفمنوكيامدنعهلصفوأةقاطلاكلسليصوتبمقتال•

.هلدبتساف،ًالكآتموأًائرتهمةقاطلاكلسحبصأاذإ•

.ةقاطلاكلسلصفدنعسباقلابكسمأ،كلسلافلتوةيبرهكةمدصلضرعتلابنجتل•

،ةعباطلانعلماكلابةيبرهكلاةقاطلالصفيرورضلانمناكاذإ.ةعباطلانميفلخلابناجلاىلعيفاضإزاهجكةعباطلابةقاطلاكلسنيمضتمتي
.يبرهكلاذخأملانمةقاطلاكلسلصفاف

ئراطلاليغشتلافاقيإ

دمتعملاXeroxةنايصلثممبلصتا.يبرهكلاذخأملانمةقاطلاكلسلصفاوروفلاىلعةعباطلاليغشتفقوأف،ةيلاتلاتالاحلانميأتثدحاذإ
:ةلاحيفةلكشملاحيحصتل

.زاهجلانمةداتعمريغءاضوضرودصوأحئاورثاعبنا•

.هئارتهاوأةقاطلالباكفلت•

.رخآةمالسزاهجوأرهصملاوأطئاحلاةحولةرئادعطاقلطعت•

.ةعباطلاىلعلئاسباكسنا•

.ءامللةعباطلاضرعت•

.ةعباطلانمءزجيأفلت•

ةيبرهكلاةقاطلابدادمإلا

دادمإلاءافونماًدكأتمنكتملاذإ.زاهجلليفلخلابناجلابتانايبلاةحولىلعةحضوملاتابلطتملابةيبرهكلاةقاطلابزاهجلادادمإيفينأبجي
.كيدلاًدمتعمءابرهكينفوأيلحملاةيبرهكلاةقاطلارفومرشتساف،تابلطتملاهذهبةيبرهكلاةقاطلاب

ال.ضرؤميبرهكذخأميفهبيكرتمتيضرؤميبرهكسباقبزاهجلاريفوتمتي.ةضرؤمةيبرهكةرئادبزاهجلاليصوتبجي:ريذحت
لاخدإكيلعرّذعتاذإ.ةمالسلاتازيمىدحإةقاطلاكلسميمصتدُعي.ضرؤميبرهكذخأميفالإةقاطلاكلسسباقبيكرتمءالتي
اًمئادزاهجلاليصوتبمق.كيدلاًدمتعمءابرهكينفوأيلحملاةيبرهكلاةقاطلارفومرشتساف،يبرهكلاذخأملايفةقاطلاكلسسباق
.اًديجضرؤميبرهكذخأمب
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ليغشتلاةمالس
عمقفاوتلاواهتقفاوموةمالسلاةئيهصحفتابلطتملاهذهنمضتت.ةمراصلاةمالسلاتابلطتمبءافوللاهرابتخاوتامزلتسملاوةعباطلاميمصتمت
.اهبلومعملاةيئيبلاريياعملا

.ةعباطلللصاوتملانمآلاليغشتلانامضيفةيلاتلاةمالسلاتاداشرإىلإكهابتنادعاسي

ليغشتلاتاداشرإ

.ةعابطلاةيلمعلةعباطلاءارجإءانثأمكحتلاةحولوأةعابطلاليغشتجمانربمادختسابءاوسهتددحيذلاقرولاردصمجردجارخإبمقتال•

.ةعابطلابةعباطلامايقءانثأباوبألاحتفتال•

.ةعابطلاباهمايقءانثأةعباطلاكّرحتال•

.ةيذغتلاوجارخإلاتاركبنع،كلذىلإامو،قنعلاةطبرورعشلاونيديلاداعبإىلعظفاح•

.ةيقاولاةيطغألاةلازإبمقتال.ةعباطلالخادةرطخلاقطانملا،اهتلازإلتاودأبلطتتيتلا،ةيطغألايمحت•

.هعبتتيذلايلحملاXeroxلثممبلصتامث،روفلاىلعجتنملاليغشتفقوأ.ةعباطلالخادروشحملاقرولاةلازإلواحتال•

نوزوألازاغريرحت

هجاتنإمتيالوءاوهلانملقثأنوزوألا.خسنلامجحىلعةجتانلانوزوألازاغةيمكدمتعت.يداعلاليغشتلاءانثأنوزوألازاغةعباطلاهذهردصُت
.ةيوهتلاةديجةفرغيفةعباطلابيكرتبمق.صخشيأبررضلاقاحلإليفكتةريبكتايمكب

ىجرُي،ىرخألاقاوسألايف.www.xerox.com/environmentىلإلقتنا،ادنكوةدحتملاتايالولايفتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
.www.xerox.com/environment_europeىلإلاقتنالاوأكيدليلحملاXeroxلثممبلاصتالا

ةعباطلاعقوم

بولطملاوحنلاىلعنزولانعثحبلل.ةعباطلانزولمحتلةيفاكلاةوقلابمستيزازتهالللباقريغوتباثوٍوتسمحطسىلعةعباطلاعض•
.ةيداملاتافصاوملاىلإعجرا،كتعباطةئيهتل

.ةعباطللةدئازلاةنوخسلاعنموةيوهتللتاحتفلاهذهريفوتمتدقف.اهتيطغتوأةعباطلاىلعةدوجوملاتاحتفلاوأبوقثلادسبمقتال•

.ةنايصلاوليغشتللةيفاكةحاسماهبرفوتتةقطنميفةعباطلاعض•

.ةبرتألانمةيلاخةقطنميفةعباطلاعض•

زختال•
.ةبوطرلاوأةدوربلاوأةنوخسلاةديدشةئيبيفاهليغشتبمقتوأةعباطلانِّ

.ةرارحردصمنمبرقلابةعباطلاعضتال•

.رشابملاسمشلاةعشألءوضللةساسحلاتانوكملاضرعتبنجتلةرشابملاسمشلاةعشأيفةعباطلاعضتال•

.ءاوهلافييكتماظننعرداصلادرابلاءاوهلارايتلرشابملكشبهيفضرعتتناكميفةعباطلاعضتال•

.تازازتهاللةضرعمنكامأيفةعباطلاعضتال•

ةعباطلاتامزلتسم

.ةيواحلاوأةبلعلاىلعةحضوملاتاداشرإللاًقفوتامزلتسملاعيمجنيزختبمق•

.لافطألالوانتمنعاًديعبتامزلتسملاعيمجدوجوىلعظفاح•
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.بهللاةنسلأيفربحلاتايواحوأةعابطلا/تاناوطسألاشيطارخوأربحلاءاقلإرذحا•

.اهباهتلاونيعلاجيهتيفنيعللاهتسمالمببستتدقثيح.نيعلاودلجللاهتسمالمبنجت،تامزلتسملاعملماعتلادنع•

.نيعلاوأدلجللاهتسمالمرطاخمنمديزيدقيذلارمألا،تامزلتسملاكيكفتلواحتال•

اضرلانامضوةمدخلاةيقافتاوXeroxنامضيطغيال.Xeroxجاتنإنمتسيليتلاتامزلتسملامادختسامدعبىصوي:رذحلا
تامزلتسممادختساوأXeroxجاتنإنمتسيلتامزلتسممادختسانعجتانلاءادألاىوتسمضافخناوألطعتلاوأفلتلا،ماتلا

Xeroxىجرُي.قطانملاهذهجراخةيطغتلافلتختدق.ادنكوةدحتملاتايالولايفماتلااضرلانامضرفوتُي.ةعباطلاهذهلةددحملاريغ
.ليصافتلاىلعلوصحلليلحملاXeroxلثممبلاصتالا

بوكسملاربحلافيظنتلةيبرهكلاةسنكملامادختسا

ةسنكممادختساّبنجت.ءطببحسملاوأفيظنتلابمق،رابغلاتائيزجنّوكتنمدحلل.بكسنملاربحلاحسملةبطرشامقةعطقوأةاشرفمدختسا
ةسنكملانأنمدكأت.قارتحالللباقلارابغلاءاوتحالةممصمةدحولانأنمدكأتف،ةيئابرهكةسنكممادختسايرورضلانمناكاذإ.ةيئابرهك
.ءابرهكلللصومريغموطرخوراجفنالابسحفنصمكّرحماهبةيئابرهكلا

®Xeroxةعباط PrimeLink™ C9065/C907022مدختسملاليلد

ةمالسلا



ةنايصلاةمالس
ةئيهمييقتةمالسلاتابلطتمنمضتت.ةمراصلاةمالسلاتابلطتمءافيتسالتربُتخاو®Xeroxنمكبةصاخلاتامزلتسملاوةعباطلاتممُص
ليغشتلانامضلتاداشرإلاهذهىلإعجرا.اهبلومعملاةيئيبلاريياعملاوةيسيطانغمورهكلاحئاوللاعمقفاوتلاىلإةفاضإلاباهدامتعاوةمالسلا
.كيدل®Xeroxلثممبلصتا،ليصافتلاةفرعمل.ةعباطلللصاوتملانمآلا

.تامزلتسملاوتارايخلاوجتنملاوةعباطلابةقفرملاوأ،تامالعبةددحملاتاداشرإلاوتاريذحتلاعيمجعبتا•

.ةعباطلاعمةقفرملاقئاثولايفصاخلكشبحضومريغةنايصءارجإيأذيفنتلواحتال•

.كتعباطعقومرييغتلبيترتلل®Xeroxلثممبلصتا.اهعقومرييغتوأةعباطلالقندنعاًمئادصرحلاخوت•

.بهللاةنسلأيفربحلاتايواحوأةعابطلا/تاناوطسألاشيطارخوأربحلاءاقلإرذحا•

:اهللثتماوةيلاتلاتاريذحتلاأرقا:ريذحت

.يبرهكلاذخأملانماهلصفبمق،ةعباطلافيظنتلبق•

ةزهجألايفاهمادختسادنعقئارحعالدناوأتاراجفناثودحىلإلوسوريألاتافظنميدؤتدق.لوسوريألاتافظنممدختستال•
.ةيكيناكيمورتكلإلا

.صرحلاخوت،ةيصخشلاةباصإلابنجتل،ةنخاسرهصملاةقطنميفةدوجوملاةيندعملاحطسألا•

.كيدليلحملا®Xeroxةكرشلثممبلصتاوروفلاىلعجتنملاليغشتفاقيإبمق.جتنملالخادروشحملاقرولاةلازإلواحتال•

.تادنتسملاجاجزعملماعتلادنعةطرفمةوقمدختستال•

.ةيكيناكيموأةيبرهكيلخادلفقةزهجأةيألاطبإبمقتال•
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ةمالسلاوةحصلاوةئيبلابةصاخلالاصتالاةهجتامولعم
:عملصاوت،Xeroxنمتامزلتسملاوجتنملااذهبقلعتياميفةمالسلاوةحصلاوةئيبلالوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل

ASK-XEROX-800-1ادنكوةدحتملاتايالولا• (1-800-275-9376)

EHS-Europe@xerox.com:ابوروأ•

.www.xerox.com/environmentىلإلقتنا،ادنكوةدحتملاتايالولايفجتنملاةمالستامولعمىلعلوصحلل

.www.xerox.com/environment_europeىلإلقتنا،ابوروأيفجتنملاةمالستامولعمىلعلوصحلل
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ةعباطلاءازجأ

يمامأرظنم

مكحتلاةحول.1

USBذفنم.2

ملقلا.3

)يبناجلا(5جردلا.4

4ىلإ1قرولاجاردأ.5

ةجودزملاةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحو.6

ليغشتلافاقيإ/ليغشتلارز.7

يمامألافالغلا.8

يمامألاءاطغلافلخيسيئرلاةقاطلاحاتفمدجوي.9
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تادنتسملاةيذغتةدحو

تادنتسملاةيذغتةدحوجرد.1

تادنتسملاتاهِّجوم.2

ديكأتلارشؤم.3

يولعلاءاطغلا.4

.خسنلاءارجإوسكافلاربعلاسرإلاويئوضلاحسمللمدختُسيوةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحولفسأتادنتسملاجاجزعقي:ةظحالم
.ةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحومادختسابهتيذغتنكمياليذلاقرولاوأةيدرفلاتاحفصلاةيذغتلتادنتسملاجاجزمدختسا

قرولاجاردأ

.تاراوسسكإلاةيذغتىلإعجرا،ةيذغتلاتارايخنمديزمل

2و1قرولااجرد
قرو(²م/مج300ىلإ64نمقرولانازوأجاردألابعوتست.²م/مج75نزوبةقرو520رادقمبةعسجردلكل.ناقباطتم2و1ناجردلا
7.2(مم140×182نمقاطنلايفنوزخملاماجحأعيمجللماكلابليدعتللةلباقيهو)ًالطر80نزوبفالغىلإًالطر18نزوبىوقم
اًقبسمقسنملاقرولاكلذيفامب،نوزخملانمعاونألاعيمجمادختسانكمي.)ةصوب19.2×13(مم488×330ىلإ)تاصوب5.5×
.يقفأوأيدومعهاجتايف،ةريصقلاوأةليوطلاةفاحلانمةيذغتلابامإنوزخملاليمحتنكمي.فرظألاءانثتساب،ةيسأرلاوذقرولاو

4و3قاروألااجرد
/A4مجحبةقرو870ىلإلصيامىلع3جردلايوتحينأنكمي Letter.
/A4مجحبةقرو1140ىلإلصيامىلع4جردلايوتحينأنكمي Letter.

)5جردلا(يبناجلاريرمتلاجرد
ريرمتلاجردبعوتسي.مادختسالاديقنوكيالامدنعاًديعبجردلايطنكمي.كزاهجلرسيألابناجلاىلعقاروأجردوهيبناجلاريرمتلاجرد
غلبت.)ةصوب19.2×13(مم488×330ىلإ)ةصوب5.5×7.2(مم140ىلإ182نمقاطنلايفنوزخملاعاونأعيمجيبناجلا
.²م/مج90نزوبىوقملاقرولانمةقرو250يلاوحجردلاةعس

تسفوألالابقتساجرد

لصفلانيكمتلةقباسلانعةمزروأةعومجملكةحازإبحمسيوةقرو500ىلإلصيامباعيتساهنكميجارخإجردوهتسفوألالابقتساجرد
.لهسلا
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ةيلخادلاتانوكملا

ربحلاقوحسمشيطارخ.1

ةناوطسألاشيطارخ.2

يسيئرلاةقاطلاحاتفم.3

ناخسلا.4

ءاطغلافلخعقت،دقافلاربحقوحسمةيواح.5

،حيحصلكشبةعباطلاليغشتءدبلوحتامولعمىلعلوصحلل.زاهجلاىلعةثالثلاليغشتلارارزأوأةقاطلاحيتافمدحأوهيسيئرلاةقاطلاحاتفم
.ةعباطلاليغشتعجار

نميألابناجلاضرع

جارخإلاجرد.1

ةقاطلاكلس.2

ضيرأتلالاطعأثودحدنععطقلاحاتفم.3
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مكحتلاةحول

فصولامسالارصنعلا

تاءارجإةشاشلاضرعت.ةحاتملاةجمربلاتازيمعيمجديدحتسمللاةشاشكلحيتتسمللاةشاش1
.ةماعلازاهجلاتامولعمولاطعألاحالصإ

ةتبثملاتازيملاعيمجضرعنكميثيح"تامدخلالك"ةشاشىلإلوصولابحامسلاتامدخللةيسيئرلاةحفصلا2
.اهتجمربو

.اهيلإلوصولامتةمدخةشاشرخآىلإتامدخلارزكلقنيتامدخلا3

.سمللاةشاشىلعماهملامدقتتامولعمضرعةمهملاةلاح4

.سمللاةشاشىلعزاهجلاةلاحضرعزاهجلاةلاح5

طبضلةمدختسملاماظنلاةرادإةمئاقىلإرورملاةملكبيمحملالوصولاريفوتجورخلا/لوخدلاليجست6
.زاهجللةيضارتفالاتادادعإلا

.ةقاطلاريفوتعضويفروفلاىلعلخديزاهجلانإف،ةقاطلاريفوترايخديدحتمتاذإةقاطلارفومرز7
.ىرخأةشاشرهظتف،راظتنالاةمئاقيفماهميأكانهتناكاذإ

ةشاشلاضرعوةيضارتفالاتادادعإلاطبضةداعإمتت،ةدحاوةرمطغضلاةلاحيفلكلاحسم8
ىلعتازيملاعيمجطبضةداعإمتت،نيترمطغضلاةلاحيف.يلاحلاراسمللىلوألا
.زاهجللةيضارتفالاتادادعإلا

يتلاتاداشرإلاعبتا،اهفانئتساوأةمهملاءاغلإل.تقؤملكشبةيلاحلاةمهملافاقيإفقوتلا9
.ةشاشلاىلعرهظت

.ةمهملاءدبأدبا10

.ةيولوأتاذةمهمليغشتبحامسللاًتقؤمةيلاحلاةمهملافاقيإةعطاقملا11

.رورملاةملكوأميقلالاخدإدنعماقرألاوفورحلاةباتكحيتافملاةحولرارزأ12

.حيتافملاةحولتادادعإطبضوسمللاةشاشةغلرييغتلطغضلاةغللا13

.تنرتنإلاربعتاميلعتلاماظنىلإلوصولاتاميلعت14
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سكافلاوفتاهلاربعليصوتلاتارايخ

DFE(يمقرلاةيمامألاةهجاولابويديفلاديدحتليدبتةرئاد.1
VSEL(

Ethernetلاصتا.2

DىلإAنمتاليصوتلا.3

رايخءارشمتيملامذفنملاةيطغتمتي؛سكافلاتاليصوت.4
سكاف

مكحتلاةحولتاليصوت.5

ةجودزملاةعابطللةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحوتاليصوت.6

ةيجراخلازاهجلاةهجاوتاليصوت.7
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تاقحلملا

تاراوسسكإلاةيذغت

.كتعباطعمةقفاوتمةيلاتلاةيرايتخالاةيذغتلاتاقحلمنوكت

)6جردلا(جردلاةيداحأةعسلاةريبكةيذغتةدحو

.)6جردلا(LetterوأA4مجحبوأةقرو2000ةعستالخدملةيذغتردصمجردلاةيداحأ)HCF(ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحورفوت

ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحو

ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوموقت.ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحولًاليدبنيجردوأدحاوجردبةدوزملاةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحونوكت
نزولايذقرولانمةقرو2000جردلكبعوتسي.)ةصوب19×13(488×330مجحبقروىلإلصيامبةربكملاطئاسولاةيذغتب
.نيجردوأدحاوجردبةدوزمةيذغتةدحوةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحونوكتنأنكمي.يسايقلا

ءاهنإلاتاقحلم

.كتعباطعمةقفاوتمةيلاتلاةيرايتخالاءاهنإلاتاقحلم

®Xeroxةعباط31 PrimeLink™ C9065/C9070مدختسملاليلد

أدبا



لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحو

.سيبدتلاوبقثلايتزيملامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحومعدت

متيذلاوأحازملاجارخإللعيمجتلاجردمدختُسي.ةقرو500ىلإلصياملبقتسينأنكميو،سدكملاجارخإلليولعلانميألاجردلامدختُسي
.ةقرو3000ىلإلصيامبعوتسينأنكميو،هسيبدت

تابيتكةعانصةدحوعملامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحو

.تابيتكلاةعانصوسيبدتلاوبقثلاتازيمتابيتكلاةعانصةدحوعملامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحومعُدت

يذلاوأحازملاجارخإللطسوألانميألاجردلامدختُسي.ةقرو500ىلإلصياملبقتسينأنكميو،سدكملاجارخإلليولعلانميألاجردلامدختُسي
ءاهنإلاةدحوجردمدختُسي.)يرايتخا(بوقثملاجارخإللنيجردلاالكمادختسانكمي.ةقرو1500ىلإلصيامبعوتسينأنكميو،هسيبدتمت
.ينثملاديلجتلاةقيرطبةسبّدملاوةدلجملاتابيتكلالابقتسالةيلفسلا

تالخدملاةدحو

.اهؤاهنإمتيتلاتاجرخملايفهلاخدإمتييذلاصاخلاوأاًقبسمعوبطملاوأغرافلانوزخملالثم،طئاسولاليمحتلتالخدملاةدحوزاهجمدختسا
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GBC® AdvancedPunch™ Pro

®GBCزاهجءاهنإةدحورفوت AdvancedPunch™ Proمجحبتادنتسميفبوقثبقثكنكمي.كتاجرخملءاهنإلانمرخآىوتسمA4وأ
.ةفلتخمديلجتطامنأمعدلةصوب11×8.5

.اًبقث47ىصقأدحباًبقث21نمبوقثلامعدت،A4طئاسوللةبسنلاب•

.اًبقث32ىصقأدحباًبقث19نمبوقثلامعدت،ةصوب8.5x11مجحبطئاسوللةبسنلاب•

.اهبمكحتلاةدحووةعابطلاكرحمللصوةحولرفوتوقرولاديعاجتةلازإبةهجاولاةدحوموقت.ةعباتمءاهنإةدحووةهجاوةدحوزاهجلابلطتي
.ةبوقثملاتاجرخملاعمجلاًيرورض،ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحولثم،ةعباتمءاهنإةدحودوجودعي

®GBCـبةصاخلامدختسملاةقيثوددحمث،www.xerox.com/supportينورتكلإلاعقوملاىلإلقتنا،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل

AdvancedPunch® Pro.

نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحو

.جارخإلايهجوىلععاطتقالاوينثلاتايناكمإنيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحورفوت
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C/Zلكشىلعيطلاةدحو

طئاسولاوLetterوأA4مجحبتاجرخمللZلكشىلعوCلكشىلعيطلابجارخإرفوييرايتخاءاهنإزاهجوهC/Zلكشىلعيطلاةدحو
.ةصوب17×11وأA3مجحب

.ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحووريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوعمالإC/Zلكشىلعيطلاةدحورفوتتال

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو

:كتعباطعمريفولاجاتنإللةزهاجءاهنإتادحوثالثرفوتت

.ةيرايتخاةيساسأبقثةدحووسيبدتةدحووجارخإيجردنمريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحونوكتت•

نكمي.ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحواهرفوتيتلااهتاذتازيملاعيمجريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحورفوت•
ءارجإو،ةقرو25ىلإلصيامب،يئاقلتلكشبينثمديلجتتاذتابيتكءاشنإريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحول
.يدرفلايطلااًضيأهيلعقلُطييذلا،يئانثلايطلا
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لمعت،كلذىلعةوالعو.ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوفئاظووتازيمسفنىلعةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحولمتشت•
.ةعباطلابقحلمةيجراخةهجلعباتءاهنإزاهجيأوةعباطلانيبقرولالقنلةهجاوكةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو

يطلاةعبرم®عاطتقالاةدحو

.بيتكلاةهجاوعاطتقاوبيتكلارهظةيوستبيطلاةعبرم®عاطتقاةدحوموقت

.طقفريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحوعم®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحورفوتت

Plockmaticتابيتكلاةعانصةدحو Pro50/35

.جارخإلاجردبسيدكتلاوتاعومجملليطلاوسيبدتلاوعيمجتلاتازيمريفوتلجارخإلاجردوتابيتكلاةعانصةدحوةيسايقلاةئيهتلانمضتت
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Plockmaticتابيتكلاةعانصةدحولةيلاتلاتارايخلارفوتت Pro50/35:

ىلعلوصحللاهشماوهلةوزاجتملاءازجألاعاطتقاواهينثوتابيتكلاريودتبموقت:شماوهللةزواجتملاءازجألاعاطتقاوينثلاوريودتلاةدحو•
.يفارتحارهظم

.ةئيهتيأىلإاًقبسمةعوبطمةفلغأةفاضإلمدختُست:ةفلغألاةيذغتةدحو•

.يوطملادنتسملاهجوىلعداعبألاريغتريثأتليزتوتادنتسمللةبذشمةفاحرفوت:هجوألاعاطتقاةدحو•

.ةعابطلللباقرهظعميلاثملكشبدلجملاباتكلارهظميطعت:عبرملايطلاةدحو•

مجحبةيعابرةحفص1000ىلإلصتتابيتكسدكتوةبقارمنودبةليوطليغشتتايلمعبحمست:ريسبةدوزملاةعسلاةريبكسيدكتلاةدحو•
A4وأletter.

ءازجألاعاطتقاوينثلاوريودتلاةدحومادختساءانثأةبقارمنودبةليوطلاليغشتلاتايلمعحيتي:عاطتقالاةدحوتافلخمللقانلاريسلا•
.تافلخملاةلازإللغشملالخدتىلإةجاحلاللقيامم،شماوهللةوزاجتملا

Plockmaticتابيتكلاةعانصةدحولصتت Pro50/35ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوب.

ةبولطملاءاهنإلاتاقحلم

.ةيلاتلاتاقحلملادحأرفوتاًضيأمزلي،همدختستيذلاءاهنإلاقحلمعونىلإاًدانتسا

ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحو

.ةعرسلاوةيقوثومللةحطسمقاروألانوكتنأنمضتو،ةنمضمقروديربتةدحوةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحورفوت

لابقتساجردعمةدحولادوجوبلطتُيال.ةعباطلاعمةبكرملاةنمضملاءاهنإلاتاقحلممظعمعمةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحودوجوبلطتي
.تسفوألا
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:ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحودوجوةيلاتلاءاهنإلاتاقحلمبلطتت

تالخدملاةدحو•

•GBC® AdvancedPunch® Pro

ةعسلاةريبكسيدكتلاةدحو•

نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحو•

C/Zلكشىلعيطلاةدحو•

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو•

تابيتكلاةعانصةدحوبريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو•

ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو•

®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحو•

يدومعلالقنلاةدحو

.ءاهنإلازاهجىلإتالخدملاوةعباطلاجارخإعقومنيبيدومعلقنراسمرفوتولاصتازاهجكيدومعلالقنلاةدحولمعت

.يدومعلالقنلاةدحوتابيتكةعانصةدحوبةدوزملالامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوولامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوبلطتت
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ةعباطلاتامولعم
ةشاشنمةرتوفلاومادختسالاتامولعمرفوتت.ةعوبطملاريراقتلايفومكحتلاةحولىلعةدوجوملاسمللاةشاشنمةلاحلاتامولعمةعباطلارفوت
.مادختسالاوةرتوفلاتامولعمىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.سمللا
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دادعإلاوبيكرتلا

ةعباطلامادختسالبق

®Xeroxبيحرتزكرم

.www:معدلاولولحلاىلعلوصحللبيولاىلعXeroxعقومةرايزىجرُي،كلذدعبوأةعباطلابيكرتءانثأةدعاسملاىلإةجاحبتنكاذإ
xerox.com/office/worldcontacts.

:Xeroxبيحرتزكرميفانئاربخبلصتاف،ةدعاسملانمديزمىلإةجاحبتنكاذإ

2797-821-800-1:ةدحتملاتايالولايفXeroxبيحرتزكرم•

XEROX-93-800-1:ادنكيفXeroxبيحرتزكرم• (1-800-939-3769(

.لبقتسملايفهيلإعوجرلاوريسيتللفتاهلامقرلجس.جتنملابيكرتدنعيلحملثممفتاهمقرريفوتمتامبر:ةظحالم

:كتدعاسمنمنكمتيىتحةيلاتلاتامولعملاىلإبيحرتلازكرمجاتحي،Xeroxعملصاوتلادنع

.ةلكشملاةعيبط•

ةعباطلليلسلستلامقرلا•

دجونإ،أطخلازمر•

اهعقوموكتكرشمسا•

:كبةصاخلاةعباطلامادختسابقلعتياميفةيفاضإةدعاسميأىلإةجاحبتنكةلاحيف

.اذهمدختسملاليلدىلإعجرا•

.يساسألالغشملابلصتا•

Xeroxةعباطلخدأثحبلقحيف.www.xerox.com/office/PLC9065_PLC9070docsىلعانئالمععقومةرايزبمق•
PrimeLink C9065/C9070،بيحرتزكرمبلصتا،ةيفاضإةدعاسمىلعلوصحلل.ةبولطملاقئاثولاددحمثXerox.

.يلسلستلامقرلاعقومديدحتىلإعجرا،ةعباطلليلسلستلامقرلاةفرعمل

دادعإلاوتيبثتلاىلعةماعةرظن

Systemيفةكبشلادادعإوةدعاسملاتاودألاوةعابطلاليغشتجماربتيبثتبةصاختاميلعتريفوتمتي:ةظحالم Administrator
Guide)ناكمددح.)ماظنلالوؤسمليلدSystem Administrator Guide)طبارلاىلع)ماظنلالوؤسمليلدwww.xerox.

com/support.ةعباطلخدأثحبلقحيفXerox PrimeLink C9065/C9070،ةبولطملاقئاثولاددحمث.

:ةعابطللمادختسانمكنكمتلبق

.ليغشتلاديقوحيحصلكشبةلصومةعباطلانأنمدكأت.1

.ةدعاسملاتاودألاوةعابطلاليغشتجماربتبث.2

.جردلاةئيهتبمق.3
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يلعفلالاصتالا

عمةنمضمتالاصتالاتالباكنوكتال.يرايتخاسكافلالجأنمصصخموٍراسسكافطخبلاصتالا.ةكبشربعةعباطلابلاصتالاكنكمي
.لصفنملكشباهؤارشبجيوةعباطلا

:ةعباطلليلعفلاليصوتلل

.يئابرهكجرخميفهلخدأوةعباطلابةقاطلالباكلص.1

ةطقنبلباكللرخآلافرطلالص.ةعباطلانمىرسيلاةهجلابEthernetذفنمب)لضفأوأ(5ةئفلانمEthernetلباكيفرطدحألص.2
.ةكبشلاعمكلاصتا

.ةتبثمسكافلاتارايختناكاذإيسايقRJ11لباكمادختسابٍراسفتاهطخلصو.3

ةقاطلاتارايخ

ةعباطلاليغشت

:ةقاطحيتافمةثالثىلعةعباطلالمتشت

نماهدادعإوةعباطلابيكرتدنعدكأت.ةقاطلاكلسنمبرقلاب،ةعباطلانمنميألابناجلايفضيرأتلالاطعأثودحدنععطقلاحاتفمعقي•
.ليغشتلاعضويفحاتفملادوجو

مدختستال،ماعلامادختسالل.ليغشتلاعضويفيسيئرلاةقاطلاحاتفمنوكنمققحت.يمامألاءاطغلابابفلخيسيئرلاةقاطلاحاتفمعقي•
.اهليغشتفاقيإوةعباطلاليغشتليسيئرلاةقاطلاحاتفم
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طغضا،لمعلاريسهبلطتياملاًقفو،اهفاقيإوأةعباطلاليغشتل.ةيولعلاةيمامألاةحوللانمنميألابناجلاىلعليغشتلافاقيإوليغشتلارزدجوي•
.ليغشتلافاقيإ/ليغشتلارزىلع

ليغشتلليسيئرلاةقاطلاحاتفمىلعطغضلا

حاتفمعض.ليغشتلاعضويفيسيئرلاةقاطلاحاتفمكرتا،ةعباطلليجذومنلاليغشتلل.ةعباطللةيسيئرلاةقاطلايفيسيئرلاةقاطلاحاتفممكحتي
ةعباطلاليغشتفاقيإوأةعباطلاليغشتةداعإوأةعباطلافيظنتبموقتوأتالباكلادحأليصوتبموقتامدنعليغشتلافاقيإعضويفيسيئرلاةقاطلا
.اًمامت

:ةعباطلايفللخثودحعنملوةعباطللتباثلاصرقلاكرحمفلتبنجتلةيلاتلاتاميلعتلاعبتا:رذحلا

.ةعباطلاليغشتلبقيسيئرلاةقاطلاحاتفمىلعطغضا•

لبقيناوثةدعلرظتنا.روفلاىلعةعباطلليسيئرلاةقاطلاردصمليغشتفاقيإبمقتمثةعباطلليسيئرلاةقاطلاردصملغُشتال•
.ةعباطلاليغشتفاقيإليسيئرلاةقاطلاحاتفمىلعطغضلا

:ةعباطلليسيئرلاةقاطلاردصمليغشتل

.يمامألاءاطغلاحتفا.1
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.ليغشتلاعضويفيسيئرلاةقاطلاحاتفمىلعطغضا.2

.يمامألاءاطغلاقلغأ.3

ماعلاليغشتلا

:ةعباطلاليغشتل

.ليغشتلاعضوىلعةعباطلليمامألاءاطغلالخاديسيئرلاةقاطلاحاتفمنأنمدكأت.1

.ليغشتلافاقيإ/ليغشتلارزطغضا.2

فئاظوضعبرفوتت.قئاقد3يلاوح،لمتكملايتاذلارابتخالاىلإليغشتلانماًءدب،اهلمكأبليغشتلاةيلمعقرغتست:ةظحالم
.ةعابطلالثم،ىرخأفئاظولبق،خسنلالثم،زاهجلا
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ةعباطلاليغشتفاقيإ

ليغشتلافاقيإليسيئرلاةقاطلاحاتفمىلعطغضلا

حاتفمىلعطغضا.ليغشتلاديقيسيئرلاةقاطلاحاتفمكرتا،ةعباطلليداعلاليغشتلل.ةعباطللةيسيئرلاةقاطلايفيسيئرلاةقاطلاحاتفممكحتي
.ليغشتلاةداعإىلإةجاحلادنعوأةعباطلافيظنتوأتالباكلادحأليصوتلبقليغشتلافاقيإعضويفحبصيليسيئرلاةقاطلا

:رذحلا

كلذبمايقلامدعيدؤينأنكميثيح.ليغشتلافاقيإعضويفحبصيليسيئرلاةقاطلاحاتفمىلعطغضا،ةقاطلاكلسلصفلبق•
.ةعباطلالطعتيفببستلاوأةعباطلافالتإىلإ

فالتإىلإكلذبمايقلامدعيدؤينأنكميثيح.يسيئرلاةقاطلاردصمليغشتفاقيإلبقٍناوثعضبرظتنا،ةعباطلاليغشتدعب•
.ةعباطلالطعتيفببستلاوأةعباطللتباثلاصرقلاكرحم

عضويفحبصيليسيئرلاةقاطلاحاتفمىلعطغضلالبقٍناوثعضبرظتنا،ةعباطلاليغشتفاقيإ/ليغشترزىلعطغضلادعب•
دعب.ةعباطلالطعتيفببستلاوأةعباطللتباثلاصرقلاكرحمفالتإىلإكلذبمايقلامدعيدؤينأنكميثيح.ليغشتلافاقيإ
ةقاطلاحاتفمىلعطغضامث،ٍناوث10ةدملرظتنا.ةمتعممكحتلاةحولسملةشاشحبصتىتحرظتنا،ةعباطلاليغشتفاقيإ
.ليغشتلافاقيإعضويفحبصيليسيئرلا

ىلإكلذبمايقلايدؤينأنكميثيح.ةقاطلارفومرزضيموءانثأوأةجلاعملاديقةمهملاويسيئرلاةقاطلاحاتفمىلعطغضتال•
.ةعباطلالطعتيفببستلاوأةعباطللتباثلاصرقلاكرحمفالتإ

:يسيئرلاةقاطلاحاتفمليغشتفاقيإل

.ليغشتلافاقيإعضوميفحبصيليسيئرلاةقاطلاحاتفمىلعطغضامثيمامألابابلاحتفا.1

.يمامألاءاطغلاقلغأ.2

ماعلاليغشتلافاقيإ

.ليغشتلاديقةفيظويأءاهتنادعبناوث5رظتنا،ةعباطلاليغشتفاقيإلبق:ةظحالم

.اهليغشتفاقيإوأاهليغشتلةعباطلاليغشتفاقيإ/ليغشترزىلعطغضا،ماعلامادختسالل.فاقيإلا/ليغشتلارزىلعطغضا،زاهجلاليغشتفاقيإل
.كلذرمألابلطتلاحالإةعباطلاليغشتفاقيإوليغشتليسيئرلاةقاطلاحاتفممدختستال
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رهظتسف،ةعباطلابراظتنالاةمئاقيفماهمكانهتناكاذإ.روفلاىلعةقاطلاريفوتعضولخدتةعباطلانإف،ةقاطلاريفوترايخديدحتبتمقاذإ
.ةمهملاةلاحةلاسر

Energyرزىلعطغضا،ةقاطلارفومعضويفنوكتامدنعةعباطلاطيشنتةداعإل:ةظحالم Saver)ةقاطلارفوم(.

ةقاطلارفوم

.اًقبسمةددحمةينمزةرتفلةطشنريغةعباطلانوكتامدنعةقاطلاكالهتسانمةقاطلاريفوتعضوللقي

لخدت،اًقبسمةددحمةيفاضإةينمزةرتفلةعباطلاىلإماهميألسرُتملاذإ.اًقبسمةددحمةينمزةرتفءاضقنادعبةقاطلاريفوتعضوةعباطلالخدت
.نيعضولاالكيفًءاضمةقاطلاريفوترزوةمتعمسمللاةشاشنوكت.نوكسلاعضوةعباطلا

Embeddedمادختسابةعباطلاىلإلوصولاوأةمهممالتسايغُلي.ةقاطلارفومرزىلعطغضا،يداعلاليغشتلاعضوىلإةعباطلاةداعإل
Web Server)ةقاطلاريفوتعضو)جمدملابيولامقلم.

ةكبشناونعصيصخت

ةئيهتوأDNSمقلمتادادعإةئيهتوأIPناونعصيصختل.ةكبشناونعىلعاًيئاقلتلصحتةعباطلانإف،DHCPمقلممدختستةكبشلاتناكاذإ
Systemىلإعجرا.ىرخأTCP/IPتادادعإ Administrator Guide)عقومىلع)ماظنلالوؤسمليلدwww.xerox.com/support.
Xeroxةعباطلخدأثحبلقحيف PrimeLink C9065/C9070،ةبولطملاقئاثولاددحمث.

EMBEDDEDمادختسا WEB SERVER)جمدملابيولامقلم(

Embeddedكنّكمي Web Server)رتويبمكزاهجىلعبيوضرعتسممادختساباهتبقارمواهتئيهتوةعباطلاةرادإنم)جمدملابيولامقلم
.ةكبشبلصتم

.اهبةصاخلانامألاتادادعإوةئيهتلاوةعباطلاةلاحىلإلوصولا•

.كبصاخلارتويبمكلازاهجنمتامزلتسملاةلاحنمققحتلا•

.تامزلتسملاءارشتايلمعلطيطختلاوةعابطلافيلاكتصيصختلماهملاتاباسحتالجسىلإلوصولا•

.ةعباطلايفةنزخملااًيئوضةحوسمملاتادنتسملاتافلمدادرتسا•

Embeddedمادختسابةعباطلاتاناكمإضعبنيكمتيغبني:ةظحالم Web Server)ماظنلالوؤسميغليملام.)جمدملابيولامقلم
.لوؤسمكلوخدلاليجستبمقف،تادادعإلاىلإلوصولل،ةعباطلانيمأت

Embeddedبلطتي Web Serverيليام:
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.UNIXوأMacintosorوأWindowsليغشتلاةمظنأتائيبيفةكبشلاوةعباطلانيبTCP/IPلاصتاوبيوضرعتسم•

•JavaScriptتناكاذإ:بيولاضرعتسميفةنّكممJavaScriptلمعيالدقوةيريذحتةلاسررهظتسف،ةنّكممريغEmbedded
Web Server)حيحصلكشب)جمدملابيولامقلم.

.ةعباطلاىلعTTPوTCP/IPنيكمتمت•

Systemىلإعجرا،ليصافتلاىلعلوصحلل Administrator Guide)طبارلاىلع)ماظنلالوؤسمليلدwww.xerox.com/support.
Xeroxةعباطلخدأثحبلقحيف PrimeLink C9065/C9070،ةبولطملاقئاثولاددحمث.

ةعباطلابصاخلاIPناونعنعثحبلا

EmbeddedمادختسالاًبولطمةعباطلابصاخلاIPناونعنوكي Web Server)ناونعفرعتالتنكاذإ.)جمدملابيولامقلمIPصاخلا
."لاصتالاتادادعإ"مسقيفةعباطلابصاخلاIPناونعرهظي.ةئيهتلاريرقتعبطاف،كتعباطب

:ةئيهتلاريرقتةعابطل

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.1

.ةعابطلاريرقتسملامث،زاهجلاتامولعمبيوبتلاةمالعسملا.2

.رضخألاءدبلارزىلعطغضامثةئيهتلاريرقتسملا،ةعباطلاريراقتسملا.3

.قالغإسملا،ريرقتلاةعابطدعب.4

Embeddedىلإلوصولا Web Server

.ليغشتلاديقوحيحصلكشبةلصومةعباطلانأنمدكأت.1

.بيوضرعتسمحتفا،رتويبمكلازاهجب.2

.بيولاضرعتسمناونعلقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعبتكا.3

Embeddedبيحرتةحفصرهظت Web Server)جمدملابيولامقلم(.
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ةيفاضإتامولعمىلعلوصحلا
:بيولادراومىلإعوجرلاىجري،كبةصاخلاةعباطلانأشبتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
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ةعابطلا
:ىلعلصفلااذهيوتحي

48.........................................................................................................................ةعابطلاىلعةماعةرظن

Windows.............................................................49ليغشتلاماظنيفمادختسالاةعئاشةعابطلاتارايخنمةعومجمظفح

Macintosh...........................................................50ليغشتلاماظنيفمادختسالاةعئاشةعابطلاتارايخنمةعومجمظفح

51...................................................................................................................................ةعابطلاتازيم

.ةعباطلااهمعدتيتلاةيسيئرلاةعابطلاتازيمنمديدعللاًزجوماًفصووةفلتخمليغشتةمظنأنمةعابطلاىلعةماعةرظنلصفلااذهنمضتي

ةعابطلاليغشتجمانربتاميلعتىلإلوصولابمق،ةعابطلاليغشتجماربمادختساةيفيكلوحتاميلعتوتازيمللةيليصفتفاصوأىلعلوصحلل
.ةعابطلاليغشتجمانربراوحعبرمنميلفسلارسيألابناجلايف)؟(تاميلعترزقوفرقنلاب
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ةعابطلاىلعةماعةرظن
.جردلايفاهمادختساديرتيتلاطئاسولاليمحتنمدكأت.ةمئالملاطئاسولاددح.1

:مكحتلاةحولسملةشاشىلعاًرايخددحمث،جردلايفاهليمحتبمقف،طئاسولاليمحتمتيملاذإ

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا.2

.قرولاجردتامس>دادعإلا>ةعومجملا>تاودألاسملا،ةيلاحلاقرولاتادادعإضرعل.3

a.كلذرفوتنإقرولاجولاتكسملاوأ،ةمئاقلانمقرولاجردسملاقرولاتامسديدحتل.

b.هنولوهمجحوقرولاعونلكبةصاخلاتادادعإلاددحمثتادادعإلارييغتسملا.

c.ظفحسملا.

.ةعابطقوفرقنامثفلمقوفرقنا،كبصاخلايجمربلاقيبطتلايف.4

.ةمئاقلانمةعباطلاددح.5

اًقفورزلامسافلتخي.)Macintosh(Xeroxتازيموأ)Windows(صئاصخلارتخا،ةعابطلاليغشتجمانربتادادعإىلإلوصولل.6
.قيبطتلل

.قفاومقوفرقنامث،ةرورضلابسحةعابطلاليغشتجمانربتادادعإليدعتبمق.7

.ةعابطقوفرقنا،ةعباطلاىلإةمهملالاسرإل.8
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Windowsليغشتلاماظنيفمادختسالاةعئاشةعابطلاتارايخنمةعومجمظفح
.ةعرسبةيلبقتسملاةعابطلاماهمىلعاهقيبطتكنكميىتح،اهظفحوةعابطلاتارايخنمةعومجمديدحتكنكمي

:ةعابطلاتارايخنمةعومجمظفحل

.كبصاخلاقيبطتلايفاًحوتفمدنتسملانوكءانثأةعابطقوفرقنامث،فلمقوفرقنا.1

.صئاصخلاقوفرقنامث،ةعباطلاددح.2

.ةبولطملاتادادعإلارقنامث،بيوبتلاتامالعقوفرقنا،صئاصخلاةذفانيف.3

.مسابظفحرقنامث،ةظوفحملاتادادعإلاقوفرقنا،صئاصخلاةذفانلفسأ.4

.قفاومقوفرقنامث،اهرايتخاكنكمييتلاةعابطلاتارايخةعومجملاًمسابتكا.5

.ةمئاقلايفهتددحيذلامسالارهظيوتارايخلاةعومجمظفحمتي

.ةمئاقلانممسالاددح،تارايخلاهذهمادختسابةعابطلل.6

®Xeroxةعباط49 PrimeLink™ C9065/C9070مدختسملاليلد

ةعابطلا



Macintoshليغشتلاماظنيفمادختسالاةعئاشةعابطلاتارايخنمةعومجمظفح
.ةعرسبةيلبقتسملاةعابطلاماهمىلعاهقيبطتكنكميىتح،اهظفحوتارايخلانمةعومجمديدحتكنكمي

:ةعابطلاتارايخنمةعومجمظفحل

.كبصاخلاقيبطتلايفاًحوتفمدنتسملانوكءانثأةعابطقوفرقنامث،فلمقوفرقنا.1

.ةعباطلاةمئاقنمةعباطلاددح.2

.ةبولطملاةعابطلاتارايخددح،ةعابطلاةمئاقنم.3

.مسابظفحرقنامث،ةقبسملاتادادعإلاةمئاقرقنا.4

.قفاومقوفرقنامث،ةعابطلاتارايخلاًمسابتكا.5

.ةقبسملاتادادعإلاةمئاقيفرهظتوتارايخلاةعومجمظفحُت

.ةمئاقلانممسالاددح،تارايخلاهذهمادختسابةعابطلل.6
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ةعابطلاتازيم

نيهجولاىلعةيئاقلتلاةعابطلابصاخلاطئاسولاعاونأ

نكمي.هنزووقرولاعونمعدنمققحت،نيهجولاىلعدنتسمةعابطلبق.موعدملاقرولاىلعاًيئاقلتنيهجولاىلعدنتسمةعابطةعباطللنكمي
.نيهجولاىلعةيئاقلتلاةعابطلل²م/مج256ىتح²م/مج60نمقاطنلايفقرولانازوأمادختسا

:نيهجولاىلعةيئاقلتلاةعابطللةيلاتلاقرولاعاونأمادختسانكمي

يداعقرو•

ةيسأرلاوذقرولا•

نزولاليقث•

ريودتلاداعم•

تادنسلاقرو•

اًقبسمعوبطملا•

عمال•

بوقثم•

:نيهجولاىلعةعابطللةيلاتلاطئاسولاوقرولامادختسانكميال

)هخسنوأرزيللابهتعابطقبسقرو(ليمحتلاةداعإ•

فرظألا•

تاقصلملا•

لمعلاتاقاطبلثم،ةعوطقمةصاخةقرويأ•

نيهجولاىلعدنتسمةعابط

.يقفأوأيدومعهيجوتلقيبطتلاتادادعإمادختسامتي.ةعابطلاليغشتجمانربيفنيهجولاىلعةيئاقلتلاةعابطلاتارايخديدحتمتي

هاجتاتادادعإتادادعإلاهذهزواجتت.ةعوبطملاتاحفصلاةرادإةيفيكددحييذلارمألا،نيهجولاىلعةعابطللةحفصلاطيطختديدحتكنكمي
.قيبطتلاةحفص

:ةيدومعلاروصلل

نيهجولاىلعةريصقلاةفاحلانمبلقلاوأ،نيهجولاىلعةعابطلا

:ةيقفألاروصلل

نيهجولاىلعةعابطللةريصقلاةفاحلانمبلقلاوأ،نيهجولاىلعةعابطلا
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مدختُسيسيذلاقرولاديدحت

:قرولاديدحتلةيلاتلاتارايخلانيبنمرايتخالاكنكمي،ةعباطلاىلإكتصاخةعابطلاةمهملسرتامدنع

.هددحتيذلاقرولانولوقرولاعونودنتسملامجحلاًقفويئاقلتلكشبمدختُسيسيذلاقرولاددحتةعباطلالعجا•

.بولطملاقرولابًالمحماًنيعماًجردددح•

.كلذرفوتنإقرولاجولاتكنمنيعمقرونوزخمددح•

)N-UP(ةدحاوةقروىلعتاحفصةدعةعابط

وأتاحفصةعستوأةتسوأةعبرأوأنيتحفصوأةحفصعبطا.ةدحاوةقروىلعةحفصنمرثكأةعابطكنكمي،تاحفصلاددعتمدنتسمةعابطدنع
.هجولكىلعةحفص16

ناولألاحيحصت

معدمتي.ماعلكشبروصلاةجلاعملهبىصوملاحيحصتلاوهيئاقلت.ةفلتخملاةنولملاةزهجأللةاكاحمتايلمعناولألاحيحصتتارايخرفوت
.كبصاخلاةعابطلاليغشتجمانربعونوليغشتلاماظنبسحفلتختنأنكميوةفلتخملاناولأللةيعجرملاجذامنلا

تابيتكلا

.نيهجولاىلعةعابطللموعدمقرولانممجحيألتابيتكلاءاشنإبمق.ريغصبيتكلكشيفدنتسمةعابطكنكمي،نيهجولاىلعةعابطلامادختساب
تاحفصلاةعابطمتت.هجولكىلعنينثاعقاوب،اًيئاقلتةقرولكلةحفصللروصةعبرأةعابطوةحفصلابةروصلكريغصتبليغشتلاجمانربموقي
.بيتكلاءاشنإلاهسيبدتوتاحفصلايطكنكميثيحبحيحصلابيترتلاب

.TabloidوأA3وأLetterوأA4مجحبقرومادختساببيتكءاشنإكنكمي:ةظحالم

.داعبألاريغتوقيثوتلاشماهديدحتةعابطلاليغشتجماربضعبكلحيتت

.)ةصوب1/72(مم0.35ةطقنلاغلبت.ةحفصلاروصنيبطاقنلابةيقفألاةفاسملاديدحتل:قيثوتلاشماه•

يدؤيدقيذلارمألا،ةيوطملاةقرولاكمُسنعةزيملاهذهضوعت.ةطقنلاراشعأب،جراخللةحفصلاروصةحازإرادقمديدحتل:داعبألاريغت•
.ةدحاوةطقنىلإرفصلانمةميقديدحتكنكمي.اهيطدنعجراخللفيفطلكشبةحفصلاروصةحازإىلإ
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ةعانصلىوقأتاناكمإىلعلوصحللزاهجلااذهتازيممادختساكنكمي،تابيتكلاةعانصلةدحوعمءاهنإةدحوىلعيوتحتةعباطلاتناكاذإ
.تابيتكلا

فالغلاتاحفص

،لاثملاليبسىلع.دنتسملاصننعفالغلاةحفصلفلتخمقروردصمرايتخاكنكمي.دنتسملانمةريخألاوأىلوألاةحفصلايهفالغلاةحفص
.ريرقتلانمةريخألاوىلوألاتاحفصللًاليقثاًقرومدختساوأ،دنتسملانمىلوألاةحفصللكتكرشلةيسأرلااذقرولامدختسا

.ةفلغألاتاحفصةعابطلردصمكبسانمقروجرديأمدختسا•

ليغشتجمانربيففلتخممجحديدحتبتمقاذإ.كبصاخلادنتسملاةيقبيفمدختسملاقرولامجحسفنبيهفالغلاةحفصنأنمدكأت•
.دنتسملايقابلثمةقرولاسفنىلععبطُيكفالغنإف،فالغلاةحفصلردصمكهددحتيذلاجردلانعةعباطلا

:فالغلاتاحفصلةيلاتلاتارايخلاكيدل

.دنتسملاةيقبلثمجردلاسفننمكدنتسمنمةريخألاوىلوألاتاحفصلاعبطي:ةفلغأنودب•

.ددحملاجردلانمقرولاىلعىلوألاةحفصلاعبطي:طقفيمامألا•

.ددحملاجردلانمقرولاىلعةيفلخلاةحفصلاعبطي:طقفيفلخلا•

.اًقبسمعوبطموأغرافقرومادختسابجردلاسفننمةيفلخلاوةيمامألافالغلاتاحفصةعابطمتت:لثامت:يفلخلاويمامألا•

،اًقبسماًعوبطميمامألافالغلانوكينأنكمي.ةفلتخمجاردأنمةيفلخلاوةيمامألافالغلاتاحفصةعابطمتت:نافلتخم:يفلخلاويمامألا•
.ءانثتساةحفصمدختساف،ةيفلخلاةحفصلاىلعةعابطلاتبلطاذإ.اًقبسماًعوبطموأاًغرافاًقرويفلخلاءاطغلامدختسينأبجينكل

جاردإلاتاحفص

جردلاددح.ةعابطةمهملةيدرفتاحفصنيبوأةعابطةمهملخسننيبوأةعابطةمهمدعباهجاردإنكميةلزاعةقرووألصافنعةرابعجاردإلا
.بولطملاجاردإلاقروىلعيوتحييذلا

:تارايخلادحأددح

ةحفصلاددح،ةمهملالبقةلصافةقروجاردإل.ةيلاتلا)تاحفصلا(ةحفصلاددح،ةمهملادعبةلصافةقروجاردإل:جاردإلاتارايخ•
.ةقباسلا)تاحفصلا(

.عضوملكيفاهجاردإدارملاتاحفصلاددعرايخلااذهددحي:جاردإلاةيمك•

وأةيدرفلاتاحفصلالصفبجي.تاجاردإلاعضول،تاحفصلانمةعومجموأةحفصامإ،عقوملارايخلااذهددحي:)تاحفص(ةحفص•
،1بتكا،11و10و9و6و1تاحفصلادعبتالخدمةفاضإل،لاثملاليبسىلع.ةطرشبةحفصلاتاقاطنديدحت.لصاوفبةحفصلاتاقاطن
6،9–11.

.جاردإلاتاحفصيفامهمادختسالقرولاعونونوللاوةمهملاتادادعإمادختساليضارتفالامجحلارايخلااذهضرعي:قرولا•
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.دنتسملاةيبلاغلقرولاتامسرايخلااذهضرعي:ةمهملاتادادعإ•

تاءانثتسالاتاحفص

.ةعابطلاماهممظعملةمدختسملاتادادعإلانعفلتختيتلاةعابطلاةمهميفتاحفصلاصئاصخديدحتكنكمي

قروىلعامهتعابطبجينيتحفصو،يسايقمجحبقروىلعاهتعابطمتيةحفص30ىلعكبةصاخلاةعابطلاةمهميوتحت،لاثملاليبسىلع
.همادختسادارملاليدبلاقرولامجحددحمث،ءانثتسالايتحفصصئاصخنيع،تاءانثتساةفاضإةذفانيف.فلتخممجحب

ةيدرفلاتاحفصلالصفا.تاحفصلانمةعومجموأةحفصلاخدإكنكمي،عقومللةبسنلاب.تالخدملاعضولعقوملاديدحت:)تاحفص(ةحفص•
10و9و6و1تاحفصلادعبتالخدمةفاضإل،لاثملاليبسىلع.ةطرشلازمربتاقاطنلاديدحت.ةلصافلازومربتاحفصلاتاقاطنوأ
.11–1،6،9:بتكا،11و

مادختسارايخبصاخلاهعونوهنولوءانثتسالاتاحفصلجأنمهمادختسامتيسيذلاقرولليضارتفالامجحلاقرولالقحضرعي:قرولا•
.ةمهملاتادادعإ

.بولطملانيهجولاىلعةعابطلارايخرتخا:نيهجولاىلعةعابطلا•

.ةيلصألاتادنتسملامظعمبصاخلاقرولاصئاصخضرعت:ةمهملاتادادعإ•

ميجحتلا

يف100يهةيضارتفالاةميقلانوكتو.ةئملايف999و1نيبامحوارتتميجحتةميقددح،اهريبكتوأكتصاخةعوبطملاةحفصلاروصليلقتل
.ةئملا

ةيئاملاتامالعلا

،يرسوةدوسملالثمتاحلطصمجاردإنكمي،لاثملاليبسىلع.رثكأوأةدحاوةحفصىلعهتعابطكنكمييفاضإصنيهةيئاملاةمالعلا
.ةيئامةمالعك،عيزوتلالبقةحفصىلعاهمتخكنكمييتلاو

:كنكمي

ةيئامةمالعءاشنإبجي•

.اهتيوازواهعقومواهتفاثكواهنولوةدوجومةيئامةمالعصنررح•

.دنتسملابةحفصلكىلعوأىلوألاةحفصلاىلعامإةيئامةمالععض•

.ةعابطلاةمهمعماهجمدأوأةيفلخلاوأةمدقملاىلعةيئامةمالععبطا•

.ةيئاملاةمالعللةروصمدختسا•

.ةيئاملاةمالعللينمزعباطمدختسا•

.ةيئاملاةمالعلاةعابطتاقيبطتلالكمعدتال:ةظحالم
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اهظفحوةصصخملاماجحألاءاشنإ

يفصصخملامجحلابقرولاتادادعإظفحمتي.)يبناجلاريرمتلاجرد(5و4و3و2و1جاردألانمةصصخمماجحأيذقروةعابطكنكمي
.تاقيبطتلالكيفهديدحتلكلرفوتيوةعابطلاليغشتجمانرب

ةمهملالامكإراعشإ

ةمهملامسابكتصاخرتويبمكلازاهجةشاشىلعىنميلاةيلفسلاةيوازلاىلعةلاسررهظت.كتصاخةعابطلاةمهمءاهتنادنعكراعشإرايتخاكنكمي
.ةمهملااهنمتعبُطيتلاةعباطلامساو

عيمجيفةموعدمنوكتالثيح.ةكبشربعكبصاخلارتويبمكلازاهجبةلصتمةعباطلانوكتامدنعطقفةزيملاهذهرفوتت:ةظحالم
.ليغشتلاةمظنأ

ةنمآلاةعابطلاماهم

.ةعباطلامكحتةحوليفكتصاخرورملازمرلاخدإوكبةصاخلامدختسملاةيوهديدحتدعبةمهمةعابطةنمآلاةعابطلاةمهمعونكلحيتي

ةيجذومنلاتاعومجملا

يفةمهملانمةيقبتملاخسنلابظافتحالاوةمهملانمةيجذومنةخسنةعابطوخسنلاةددعتمةمهملاسرإةيجذومنلاةعومجملاةمهمعونكلحيتي
.اهفذحوأةيقبتملاخسنلاريرحتكنكمي،ةيجذومنلاةخسنلاةعجارمدعب.ةعباطلا

ةلجؤملاةعابطلا

قيسنتمدختسا.هيفةمهملاةعابطيفبغرتيذلاتقولالخدأ.ةيلصألاةمهملالاسرإتقونمةعاس24ىلإلصتةدملةعابطةمهمليجأتنكمي
.ةعاس24وأةعاس12

.ةعباطلايفةعابطماهمظفح

ةمهملافذحمتيال.ةعباطلامكحتةحولنمةمهملاةعابطكنكمي.ةعباطلايفدلجميفةعابطةمهم"دلجميففلملانيزخت"ةمهمعوننزخي
.ةعباطلامكحتةحولنماًيوديفلملافذحكنكمي.ةعابطلادعباًيئاقلت

يطلا

ةيئانثوأيدرف(ةيفصنةروصبكتاعوبطميطبرايخلاموقي.يطلارايخمادختسابتاعوبطملمعكنكمي،ءاهنإةدحوبةزهجمةعباطلاتناكاذإ
.ةعابطلاليغشتجمانربنميطلارايخديدحتمتي.)ZوأCلكشىلعيطلايعون(ةيثالثةروصبوأ)يطلا

:ةرفوتمهذهيطلاعاونأنوكت

يئانثلايطلا/يدرفلايطلا•

Cلكشىلعيطلا•

Zلكشىلعيطلا•

"Zلكشىلعةقرولافصنيط"رايخ•

طقفZلكشىلعيطلاوCلكشىلعيطلاتارايخرفوتت.تابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإةدحوعمطقف)يئانثلايطلا(يدرفلايطلارايخرفوتي
.C/Zلكشىلعيطلاةدحوعم
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ىلعيوتحييذلاقرولاجردددح.يطلارايخمادختسال)SEF(ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلادنعدنتسملاهاجتانوكينأمزلي:ةظحالم
.ةريصقلاةفاحلانمةيذغتنوزخم

لومحمUSBصارقأكرحمنمةعابطلا

-طئاسولاةعابطةزيممادختسابلومحمUSBصارقأكرحمنمرشابملكشبXPSوTIFFوJPGوPDFقيسنتبتافلملاةعابطنكمي
.صوصنلا

.ماظنلالوؤسمةطساوبUSBنمةعابطلارايخنيكمتبجي:ةظحالم

ئراقلباكةلازإبمق.تقولاسفنيفيرايتخالاطئاسولاتاقاطبئراقولومحملاUSBصارقأكرحمذفنممادختسانكميال:ةظحالم
.ةعباطلامكحتةحولىلعUSBذفنممادختسالبقاًدوجومناكنإطئاسولاتاقاطب

طئاسولاتاقاطبئراقنمةعابطلا

DCFوTIFFوJPEGتافلمةعابطنكمي 1.0 JPEGوTIFFطئاسولاتاقاطبئراقيفةجردمةجمدمشالفةقاطبنمًةرشابم
.يرايتخالا

.ةيولعلاةيمامألاةحوللانمرسيألابناجلاىلعUSBذفنميفلومحملاUSBصارقأكرحمدوجومدعنمدكأت:ةظحالم
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خسنلا
:ىلعلصفلااذهيوتحي

58...................................................................................................................................يساسألاخسنلا

77.....................................................................................................................................مدقتملاخسنلا
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يساسألاخسنلا
:خسُنءاشنإل

.مكحتلاةحوليفرفصألالكلاحسمرزىلعطغضا،ةقباسلاخسنلاتادادعإةلازإل.1

.ةيلصألاتادنتسملاليمحت.2

.تادنتسملاةيذغتةدحومادختسابهتيذغتنكمياليذلاقرولاوأةيدرفلاخسنلاةيذغتلتادنتسملاجاجزمدختسا•

.ةيدرفلاوأةددعتملاتاحفصلاةيذغتلتادنتسملاةيذغتةدحومدختسا•

.خسنسملا.3

.خسنلاددعلاخدإلةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمدختسا.4
.سمللاةشاشىلعخسنلاددعرهظي

.مقرلالاخدإدعأمثةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولىلعCرزلاىلعطغضا،هلاخدإمتيذلاخُسنلاددعحيحصتل•

.قالغإسملا،ةمهملاءاغلإل.فانئتساسملا،ةمهملاةعباتمل.رمحألافاقيإرزلاىلعطغضا،خسنةمهمفاقيإل•

.رمألامزلاذإقرولاتادادعإرييغتبمق.5
.ةيساسألاتادادعإلاىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل

.رضخألاءدبلارزىلعطغضا،كبةصاخلاخسنلاةمهمءدبل.6

تادنتسملاجاجز

.لفسألههجونوكيثيحبتادنتسملاجاجزبىرسيلاةيوازلايفيلصألادنتسملاعضمث،تادنتسملاةيذغتةدحوءاطغعفرا.1

.جاجزلاةفاحىلععوبطملابسانملاقرولامجحىلعةيلصألاتادنتسملاةاذاحمبمق.2

:ةظحالم

A3/297ىلإ)ةصوب0.59×0.59(مم15×15نمقروماجحأتادنتسملاجاجزلبقي• × .)ةصوب17×11.6(مم432

.اًيئاقلتةيسايقلاقرولاماجحأتادنتسملاجاجزفشتكي•

ىلإكلذيدؤينأنكميثيح.ةوقلابتادنتسملاةيذغتةدحوءاطغقالغإلواحتال،دلجُمدنتسمليئوضلاحسملاءارجإدنع:رذحلا
.تادنتسملاةيذغتةدحوءاطغفالتإ
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ةجودزملاةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحو

ةعابطللتادنتسملابةيئاقلتلاةيذغتلاةدحوموقت.ىلعألايفىلوألاةحفصلادوجوعم،ىلعألاههجووثيحبةيلصألاتادنتسملالخدأ.1
.تقولاسفنيفنيهجولاتاذتادنتسملايهجوالكليئوضلاحسملابةجودزملا

.حيحصٍلكشبةيلصألاتادنتسملاليمحتدنعديكأتلارشؤمءيضي

.ةيلصألاتادنتسملاةهجاوميفرقتستىتحقرولاتاهجومطبضا.2

:ةظحالم

.اًيئاقلتةيسايقلاقرولاماجحأتادنتسملاةيذغتةدحوفشتكت•

.128g/m2–38:يلصألاقروللةيلاتلانازوألاتادنتسمللةيئاقلتلاةيذغتلاةدحوبعوتست•

432×297ىلإ)ةصوب4.9×3.3(مم125×85:ةيلاتلاةيلصألاتادنتسملاباعيتسابتادنتسملابةيئاقلتلاةيذغتلاةدحوموقت•
.)ةصوب17×11.7(مم

.2م/مج80نزوبةقرو130:نزولابسحاًبيرقتقرولانمةيلاتلاةيمكلاتادنتسمللةيئاقلتلاةيذغتلاةدحوبعوتست•

ةيساسألاتادادعإلا

:ةيلاتلاةيساسألاتادادعإلارييغتلخسنبيوبتلاةمالعمدختسا.سمللاةشاشىلعخسنرزسملدنعخسنبيوبتلاةمالعرهظت

دوسألاوضيبألابوأناولألابخُسنلاديدحت•

اهريبكتوأةروصلاريغصت•

خُسنلالجأنممدختُسيسيذلاجردلاديدحت•

نيهجوتاذةيلصأتادنتسموأخُسنديدحت•

ةبترملاخُسنلا•

ةبترملاريغخسنلا•

خُسنلاسيبدت•

خُسنلابقث•
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دوسألاوضيبألابوأناولألابخسُنلاديدحت

.دوسألاوضيبألابوأجودزمنولبوأ)يداحأنول(دحاونولوأةلماكناولأبخُسنلاءاشنإكنكميف،ناولأىلعيوتحييلصألادنتسملاناكاذإ

:جارخإلانولديدحتل

.مكحتلاةحوليفخسنسملا.1

:بولطملاجارخإلانولسملا.2

نوكيسف،اًنولميلصألادنتسملاناكاذإ.يلصألادنتسملايفنوللاىوتحمفاشتكاىلإرايخلااذهرايتخايدؤي:يئاقلتلافاشتكالا•
.طقفدوسألانوللابجتانلانوكيسف،دوسألاوضيبألاباًدنتسميلصألادنتسملاناكاذإامأ.لماكلاباًنولمجتانلا

.ةلماكناولأبخسنجاتنإلدوسأورفصأويناوجرأويوامس:ةعبرألاةعابطلاناولأرايخلااذهمدختسي:نوللا•

.يدامرلانوللالالظىلإيلصألادنتسملابناولألاليوحتمتي.طقفدوسألاوضيبألابخسنلابرايخلااذهموقي:دوسألاوضيبألا•

دنتسملانمردصملانولجارختسامتي.خسنللناولألانمنيتعومجمىلإيلصألادنتسملاناولألصفرايخلااذهكلحيتي:جودزملانوللا•
.هددحتيذلاةفدهتسملاريغةقطنملانولبناولألاةيقبرايخلااذهلدبتسي.ةفدهتسملاةقطنملانولبهلادبتسامتيمث،يلصألا

.ةصصخموأاًقبسمةدعمناولأةتسنمةدحاويفخسنلارايخلااذهكلحيتي:دحاونول•

.ةصصخموأاًقبسمةدعمناولأرييغترايخلااذهكلحيتي:رثكأ•

اهريبكتوأةروصلاريغصت

:اهريبكتوأةروصلاريغصتل

.مكحتلاةحوليفخسنسملا.1

:ةيلاتلاتاءارجإلادحأذفن،بسانتملكشباهريبكتوأةروصلاريغصتل.2

.)-(صقانو)+(دئازنيزمرلاسملا•

.)-(صقانو)+(دئازنيزمرلاسملامث،ديزملاسملا•

:نيعمقرومجحبسانتللثم،اًقبسمددحمرادقمببسانتملكشباهريبكتوأةروصلاريغصتل.3

:ديزملاسملا•

.%قبسملادادعإلارارزأدحأسملامث,%يبسنسملا•

.ظفحسملايئاقلتطيسوتسملا،ةحفصلايفةروصلاطيسوتل•

.طيسبريغصتبنسحأةمءالمددح،طيسبليدعتءارجإل•

:ةفلتخمةيوئمبسنبامهريبكتوأاهلوطوةروصلاضرعريغصتل.4

.ةلقتسم%X-Yسملامث،ديزملاسملا•

.)-(صقانو)+(دئازنيزمرلاسملاضرعللةيوئملاةبسنلاىلإةبسنلاب،ةروصللXروحملاوأضرعلامجحديدحتل•

.)-(صقانو)+(دئازنيزمرلاسملالوطللةيوئملاةبسنلاىلإةبسنلاب،ةروصللYروحملاوألوطلامجحديدحتل•

يئاقلتطيسوتسملا،ةحفصلايفةروصلاطيسوتل•

.ظفحسملا.5
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خسُنلالجأنممدختسُيسيذلاجردلاديدحت

ىلعخسنللفلتخمقروعونمادختسال.ماظنلالوؤسمتادادعإىلإاًدانتساخسنلاةيلمعيفمدختُسيسيذلاقرولاجردديدحتباًيئاقلتةعباطلاموقت
.بولطملاقرولابلمحملاقرولاجردددح،ةفلتخمماجحأيذقرووأنولمقرووأةيسأريذقرو

:مدختُسيسيذلاجردلاديدحتل

.مكحتلاةحوليفخسنسملا.1

.بولطملاجردلاسملا،قرولاديوزتلجأنم.2

:رخآجردمادختسال.3

:ديزملاسملا•

.ةمئاقلايفبولطملاجردلاسملا•

.ظفحسملا•

نيهجوتاذةيلصأتادنتسموأخسُنديدحت

.نيهجولايذيلصألادنتسملايهجوالكوأدحاوهجوخسنلتادنتسملاجاجزوأتادنتسملاةيذغتةدحومدختسا

:نيهجولاىلعخسنلايفىرخأتارايخرفوتت

.دحاوهجوتاذخُسنجاتنإوةيلصألاتادنتسملانمطقفدحاوهجوليئوضلاحسملابكلذموقي:1→1•

.نيهجوتاذخُسنجاتنإوةيلصألاتادنتسملانمطقفدحاوهجوليئوضلاحسملابكلذموقي:2→1•

.دحاوهجوتاذخسُنجاتنإوةيلصألاتادنتسملانمنيهجولاالكليئوضلاحسملابكلذموقي:1→2•

.ةجرد180رادقمبنيهجوتاذةخسننميناثلاهجولاىلعةروصلاريودت:2هجولاريودت•

:نيهجويذيلصأدنتسميهجوالكخسنل

.مكحتلاةحوليفخسنسملا.1

.نيهجولاىلعخسنلاسملا.2

.نيهجولاىلعسملا،نيهجولاىلعخسنلالجأنم.3

.رضخألاءدبلارزىلعطغضا.4

.نيهجولاىلعخسنللتادنتسملاجاجزمادختسادنعجاجزلاىلعيلاتلادنتسملاعضولتقولانيحيامدنعةلاسررهظت:ةظحالم

.اًيئاقلتنيهجولايذيلصألادنتسملايهجوالكخسنبتادنتسملاةيذغتةدحوموقت

ةبترملاخسُنلا

ةعابطمتتس،تاحفصتسنمدنتسملدحاوهجوىلعخُسنثالثءاشنإدنع،لاثملاليبسىلع.اًيئاقلتتاحفصلاةددعتمخسنلاماهمبيترتكنكمي
:بيترتلااذهبخُسنلا

.1،2،3،4،5،6؛1،2،3،4،5،6؛1،2،3،4،5،6

:ةبترملاخسُنلارايتخال

.مكحتلاةحوليفخسنسملا.1

.خسنلاتاجرخمسملا.2
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.ةبترُمسملا.3

.ظفحسملا.4

ةبترملاريغخسنلا

:بيترتلااذهبةبترملاريغخسنلاةعابطتمت

1،1،1،2،2،2،3،3،3،4،4،4،5،5،5،6،6،6

:ةبترمريغخُسنرايتخال.1

a.مكحتلاةحوليفخسنسملا.

b.خسنلاتاجرخمسملا.

c.بترمريغسملا.

d.ظفحسملا.

:لصاوفعمةبترمريغخسنرايتخال.2

a.لصاوفعمبترمريغسملا،خسنلاتاجرخمةشاشىلع.

b.ظفحسملامثجردددحو،لصاوفلاجردسملا،لصاوفلاقاروأبلمحملاجردلارايتخال.

ةحازإلاعمسيدكتلا

:ةحازإلاعمسيدكتلارايتخال

.خسنسملا،سمللاةشاشىلع.1

.خسنلاتاجرخمسملا.2

.همادختساديرتيذلاةحازإلاعونددحمث،ةحازإلاعمسيدكتلاسملا.3

.ةبولطملاقرولاتامزلتسمجردددحف،قرولاتامزلتسمترهظاذإ.4

.خسنبيوبتلاةمالعىلإعجرتىتحظفحسملا.5

خسُنلاسيبدت

.اًيئاقلتخسنلاسيبدتنكمي،ءاهنإةدحوبةدوزمةعباطلاتناكاذإ

:سيبدتلاديدحتل

.مكحتلاةحوليفخسنسملا.1

.خسنلاتاجرخمسملا.2

.اهتددحيتلاةحفصلاهاجتالسيبابد4وأناسوبدوأدحاوسوبدسملا،سيبدتلاةشاشىلع.3
.ةحفصلاىلعهيفسيبابدلاعضومتييذلاعقوملاةشاشلاضرعت،هاجتالكل

بولطملاسيبدتلارايخناكاذإ.ةليوطلاةفاحلاوأةريصقلاةفاحلاوأقرولاةيذغتهاجتابسحسيبدتلاتارايخفلتخت:ةظحالم
.بسانملاجردلارتخامثقرولاديوزتسملاف،حاتمريغ
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خسُنلابقث

.اًيئاقلتخُسنلابقثنكميف،ةعباطلايفةبسانمءاهنإةدحوبيكرتمتدقناكاذإ

ةفاحلانمةيذغتللقرولاليمحتعمجاردألادحأنمقرولاةيذغتنكمي.ةيذغتلاهاجتاوقرولامجحىلعبقثلاتارايخدمتعت:ةظحالم
ىلعيوتحييذلاجردلارتخامث،قرولاديوزتسملاف،حاتمريغبولطملابقثلارايخناكاذإ.ةليوطلاةفاحلانمةيذغتللوأةريصقلا
.حيحصلاهاجتالابقرولا

.مكحتلاةحولىلعخسنسملا.1

.خسنلاتاجرخمسملا.2

.ةمئاقلانمهعقوموبولطملابقثلاعونددح،بقثلالجأنم.3

.ةعباطلاةئيهتلاًقفوبقثملاتادادعإفلتخت:ةظحالم

.ظفحسملا.4

ةروصلاةدوجطبضتايلمع

:ةيلاتلاةروصلاةدوجتادادعإرييغتلةروصلاةدوجبيوبتلاةمالعمدختسا

يلصألادنتسملاعونديدحت•

عبشتلاوةدحلاوميتعتلاطبض•

اًيئاقلتةيفلخلاناولأتانيابتعنم•

نيابتلاطبض•

ناولألاريثأتديدحت•

ناولألانزاوتطبض•

ناولألارييغتطبض•

ناعمللاىوتسمطبض•

يلصألادنتسملاعونديدحت

.يلصألادنتسملاءاشنإةيفيكويلصألادنتسملايفةدوجوملاروصلاعونىلإاًدانتساخسُنلاةروصةدوجةعباطلانسُحت

:يلصألادنتسملاعونديدحتل

.ةروصلاةدوجبيوبتلاةمالعسملامث،سمللاةشاشىلعخسنسملا.1

.يلصألادنتسملاعونسملا.2

:يلصألادنتسملاعونةذفانيف.3

a.يلصألادنتسملاىوتحمعونددح،لوألادومعلانم.

b.يلصألادنتسملاجاتنإةيفيكددحف،اًفورعمىوتحملاعونناكاذإ.

c.ظفحسملا.
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عبشتلاوةدحلاوميتعتلاطبض

.عبشتلاوةدحلاطبضواهقيمغتوأخُسنلاحيتفتكنكمي

:هذهةروصلاتارايخطبضل

.ةروصلاةدوجبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،مكحتلاةحولىلع.1

.ةروصلاتارايخسملا.2

:"ةروصلاتارايخ"ةذفانيف.3

.ميتعتوأحيتفتهاجتهكرحمث،ميتعت/حيتفترشؤمسملا،ةروصلاميتعتوأحيتفتل•

.ةدحليلقتوأةدحةدايزهاجتهكرحمث،ةدحلارشؤمسملا،ةروصلاةدحليلقتوأةدايزل•

.تهابوأقرشمهاجتهكرحمث،عبشتلارشؤمسملا،اًقارشإلقأوأرثكأةروصلالعجل•

.ظفحسملا.4

اًيئاقلتةيفلخلاناولأتانيابتعنم

هجولاىلعاًنايحأهتيؤرنكميةقرولايهجودحأىلعةعوبطملاةروصلاوأصنلانإف،قيقرقروىلعةعوبطملاةيلصألاتادنتسملامادختسادنع
.كخسنيفةيفلخلاناولأحوضوليلقتليئاقلتلاعنملامدختسا.اهنمرخآلا

هذهيفلضفأجارخإقيقحتليئاقلتلاعنملاليغشتفاقيإبمق.يئاقلتلاعنملاديدحتدنعةضفخنمتافاثكجاتنإةعباطلاديُعتالدق:ةظحالم
.تالاحلا

:دادعإلااذهرييغتل

.ةروصلاةدوجبيوبتلاةمالعسملامث،سمللاةشاشىلعخسنسملا.1

.ةروصلانيسحتسملا.2

.يئاقلتعنمسملا،ةيفلخلاناولأعنمتحت.3

.ظفحسملا.4

نيابتلاطبض

:خسنلانيابتةدايزوأليلقتل.ةروصلابةنكادلاوةعطاسلاقطانملانيبفالتخالاوهنيابتلا

.ةروصلاةدوجبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،مكحتلاةحولىلع.1

.ةروصلانيسحتسملا.2

:ةيلاتلاتاءارجإلادحأبمق.3

.يئاقلتلانيابتلاسملا،اًيئاقلتنيابتلاطبضل•

.لقأوأرثكأهاجتهكرحمث،نيابتلارشؤمسملا،يوديلانيابتلاسملا•

.ظفحسملا.4
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ناولألاتاريثأتديدحت

نوكتلةخسنلاناولأطبضكنكمي،لاثملاليبسىلع.نوللاتاريثأتلةقبسملاتادادعإلامدختسا،ناولألابةيلصألاتادنتسمللناولألاجئاتنطبضل
.ةدوربرثكأوأًائفدرثكأ

:نوللقبسُمدادعإديدحتل

.ةروصلاةدوجبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،مكحتلاةحولىلع.1

.نوللاتاريثأترزسملا.2

.ناولألاطبضةيفيكجذومنلاروصرهُظت.بولطملانوللقبسملادادعإلاسملا.3

.ظفحسملا.4

ناولألانزاوتطبض

.دنتسملاةعابطلبقدوسألاورفصألاويناوجرألاويوامسلانوللانيبنمةعابطلاناولأنزاوتطبضكنكميف،ناولألابيلصأدنتسمكيدلناكاذإ

:ناولألانزاوتطبضل

.ةروصلاةدوجبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،مكحتلاةحولىلع.1

.ناولألانزاوتسملا.2

:اًعيمجةعبرألاناولأللةفاثكلاتايوتسمطبضل.3

a.يساسألانوللاسملا،ناولألانزاوتةشاشىلع.

b.(صقانوأ)+(دئازنيزمرلاهاجتاهكرحمث،رشؤملاسملا،نوللكىوتسمطبضل-(.

:نوللابسحلظلاةفاثكتايوتسموةطسوتملانوللاةجردو،تازييمتلاطبضل.4

a.مدقتملانوللاسملا.

b.بولطملانوللاسملا.

c.وأ+نيزمرلاهاجتايفهكرحمث،رشؤملاسملا،لظلاوةطسوتملانوللاةجردوتازييمتلاتايوتسمطبضل-.

.ظفحسملا.5

ناولألارييغتطبض

.ةخسنلاناولأجردتطبضكنكمي،ناولألابيلصأدنتسمكيدلناكاذإ

.نوللاوأيئاقلتلافاشتكالاىلعتاجرخملانولطبضدنعطقفةزيملاهذهرفوتت:ةظحالم

.ةروصلاةدوجبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،مكحتلاةحولىلع.1

.نوللارييغتسملا.2
.يلصألادنتسملاناولأيلصألانوللاطيرشلثمي

.ةخسنلاناولأةخسنلانولطيرشلثمي

.)-(صقانو)+(دئازةنوقيأسملا،ةبولطملاجردتلاىلعلوصحلل،ةبوغرملانوللاةحازإديدحتل.3

.ظفحسملا.4
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ناعمللاىوتسمطبض

.نسحموأيداعكقرولاناعملىوتسمديدحتنمناعمللاىوتسمكنّكمي

.قرولاعاونأعيمجىلعةزيملاهذهقبطنتال:ةظحالم

:ناعمللاىوتسمطبضل

.خسنسملا.1

.ةروصلاةدوجسملا.2

.ناعمللاىوتسمسملا.3

.ظفحسملامث،نَّسحموأيداعسملا.4

طيطختلاطبضتايلمع

:ةيلاتلاتادادعإلارييغتل"طيطختلاطبض"بيوبتلاةمالعمدختسا

باتكلاخسن•

نيهجولاىلعبتكلاخسن•

يلصألادنتسملامجحديدحت•

ةخسُنفاوححسم•

ةروصلاةحازإ•

ةروصلاريودت•

ةروصلاسكع•

يلصألادنتسملاهاجتاديدحت•

باتكلاخسن

.ةدحاوةقروىلعدلجمدنتسملنيتحفصلاالكوأىرسيلاوأىنميلاةحفصلاخسنكنكمي

ةيذغتةدحويفةدلجملاةيلصألاتادنتسملاعضتال.ةدلجملاتادنتسملانماهريغوأتالجملاوبتكلانمخُسنءاشنإلتادنتسملاجاجزمدختسا
.تادنتسملا

:ةظحالم

.دحاوتقويفنيهجولاىلعباتكلاخسنوةزيملاهذهطيشنتنكميال•

.ةقدبنيتحفصىلإيسايقلاريغمجحلاتاذتادنتسملالصفمتيال•

:ةدلجُمىرخأتادنتسموأباتكنمتاحفصخسنل

.سمللاةشاشىلعحضوموهامك،يقفأهاجتايفتادنتسملاجاجزىلعدلجمدنتسملةهجاوتملاتاحفصلاعض:ةظحالم

.طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،مكحتلاةحولىلع.1

.ليغشتسملامث،باتكلاخسنسملا.2
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نيتحفصلااتلكسملا،تاحفصلابيترتبحوتفمباتكنمنيتحفصخسنل.3
.)-(صقانو)+(دئازنيزمرلاسملا،ديلجتلاوةروصلاةقطنمنيبةفاسملاو،ديلجتلاةفاححسمرادقمديدحتل

.طقفىرسيلاةحفصلاسملا،حوتفمباتكنمطقفىرسيلاةحفصلاخسنل.4
.)-(صقانو)+(دئازنيزمرلاسملا،ديلجتلاوةروصلاةقطنمنيبةفاسملاو،ديلجتلاةفاححسمرادقمديدحتل

.طقفىنميلاةحفصلاسملا،حوتفمباتكنمطقفىنميلاةحفصلاخسنل.5
.)-(صقانو)+(دئازنيزمرلاسملا،ديلجتلاوةروصلاةقطنمنيبةفاسملاو،ديلجتلاةفاححسمرادقمديدحتل

.ظفحسملا.6

نيهجولاىلعبتكلاخسن

.دلجُملايلصألادنتسمللةهجاوتملاتاحفصللنيهجولاىلعخسنجاتنإةزيملاهذهكلحيتت

:ةظحالم

.دحاوتقويفباتكلاخسنوةزيملاهذهطيشنتنكميال•

ةيذغتةدحويفةدلجملاةيلصألاتادنتسملاعضتال.تاروشنملاوأتالجملاوأبتكلانمخُسنلمعلتادنتسملاجاجزمادختسا•
.تادنتسملا

.ةقدبنيتحفصىلإيسايقلاريغمجحلاتاذتادنتسملالصفمتيال•

:ةدلجُمىرخأتادنتسموأباتكنمتاحفصخسنل

.طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،مكحتلاةحولىلع.1

.ليغشتسملا،ةيلاتلاةشاشلاىلع.نيهجولاىلعبتكلاخسنسملا.2

.ةياهنلاوةيادبلاةحفصسملا،خسنلاةياهنةحفصوخسنلاةيادبةحفصديدحتل.3

.ىنميلاةحفصلاوأىرسيلاةحفصلاسملا:ةيادبلاةحفصل•

.ىنميلاةحفصلاوأىرسيلاةحفصلاسملا:ةياهنلاةحفصل•

.)-(صقانوأ)+(دئازيزمرسملا،ديلجتلاوةروصلاةقطنمنيبةفاسملاوهو،ديلجتلاةفاححسمرادقمديدحتل.4

.ظفحسملا.5

يلصألادنتسملامجحديدحت

:ةحيحصلاةقطنملاخسنليلصألامجحلاديدحتل

.طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،سمللاةشاشىلع.1

.يلصألادنتسملامجحسملا.2

.يئاقلتلافاشتكالاسملا،اهخسندارملاةحاسملاديدحتلةيلصألاخسنلانمىلوألاةحفصللقبسملاحسملل.3

.بولطملاقرولامجحسملامثمجحلليوديلالاخدإلاسملا،نيعمقرومجحعمقباطتتاهخسندارملاةحاسملاتناكاذإ•

.ريرمتلامهسأسملا،لماكلابةمئاقلاضرعل•

.ةطلتخملاماجحألاتاذةيلصألاتادنتسملاسملاف،ةفلتخمماجحأبتاحفصىلعيوتحتةيلصألاةخسنلاتناكاذإ.4

.ظفحسملا.5
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ةخسنفاوححسم

.ةيلفسلاوةيولعلاوىرسيلاوىنميلافاوحلانمهحسمدارملارادقملاديدحتلالخنمخُسنلافاوحنمىوتحملاحسمكنكمي

:خسنلابةدوجوملافاوحلاحسمل

.طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملامث،سمللاةشاشىلعخسنسملا.1

.ةفاحلاحسمسملا.2

.صقانوأدئازةمالعيرزسملاو،فاوحلاعيمجسملا،رادقملاسفنبفاوحلاعيمجحسمل.3

.ةلقتسمفاوحسملا،فاوحللةفلتخمريداقمديدحتل.4
.صقانوأدئازةمالعيرزسملا،ةفاحلكل

وأ،صقانوأدئازةمالعيرزسملا،2هجولاىلعةفاحلكنمهوحميفبغرتيذلارادقملاديدحتل:نيهجوتاذخسنديدحتبتمقاذإ.5
.1هجولاسكعسملا

.ةفاحلاىلإةعابطلاسملا،ةفاحلاوحمءاغلإل.6

:تادنتسملاجاجزىلعوأتادنتسملاةيذغتةدحويفهلكعضوءانثأيلصألادنتسملاهاجتاديدحتل.7

a.يلصألادنتسملاهاجتاسملا.

b.راسيلاىلإىلعألانم(ةيبناجلاروصلاوأةيدومعلاروصلاامإسملا(.

c.ظفحسملا.

.ظفحسملا.8

ىرسيلاةيوازلايفقبسملادادعإلاسملكنكمي،ةحفصلالييذت/سأرحسموأبقثملاحسملثماًقبسمةدعمميقظفحمتاذإ:ةظحالم
.ةذفانلانمةيلفسلا

ةروصلاةحازإ

.ةحفصلامجحنمرغصأةروصلامجحناكاذإاًديفمءارجإلااذهنوكيو.خسنلاةحفصىلعةروصعضومرييغتكنكمي

.يساسألاخسنلاىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل:حيحصلالكشلابةروصلاةحازإةزيملمعتىتححيحصلكشبةيلصألاتادنتسملاعضوبجي

.ًالوأةيذغتلاةدحويف)ةليوطلا(ىرسيلاةفاحلالاخدإعم،ىلعألاههجونوكيثيحبةيلصألاتادنتسملاعض:تادنتسملاةيذغتةدحو•

.راسيلاىلعةليوطلاةفاحلاولفسألاههجووتادنتسملاجاجزنمةيفلخلاىرسيلاةيوازلايفةيلصألاتادنتسملاعض:تادنتسملاجاجز•

:ةروصلاعضومرييغتل

.طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملامث،سمللاةشاشىلعخسنسملا.1

.ةروصلالقنسملا.2

يئاقلتطيسوتسملا،ةحفصلايفةروصلاطيسوتل.3

.اياوزلالقنسملا،قرولااياوزوأفاوحىدحإىلإةروصلالقنل.4

.شماوهلالقنسملا،ةروصلاعضومديدحتل.5

.صقانوأدئازةمالعيرزسملا،1هجوللةبسنلابنيميلل/راسيللولفسأل/ىلعأللقنلارادقمديدحتل.6

وأ،صقانوأدئازةمالعيرزسملا،2هجولاىلعةفاحلكنمهوحميفبغرتيذلارادقملاديدحتل:نيهجوتاذخسنديدحتبتمقاذإ.7
.1هجولاسكعسملا

:تادنتسملاجاجزىلعوأتادنتسملاةيذغتةدحويفهلكعضوءانثأيلصألادنتسملاهاجتاديدحتل.8
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a.يلصألادنتسملاهاجتاسملا.

b.راسيلاىلإىلعألانم(ةيبناجلاروصلاوأةيدومعلاروصلاامإسملا(.

c.ظفحسملا.

.ظفحسملا.9

.ةذفانلانمةيلفسلاىرسيلاةيوازلايفقبسملادادعإلاددحف،اًقبسمةدعمميقظفحمتاذإ:ةظحالم

ةروصلاريودت

.قرولامئالتلةروصلاريودتباًيئاقلتةعباطلاموقت،يلصألادنتسملاهاجتانعفلتخيددحملاجردلايفهليمحتمتيذلاقرولاهاجتاناكاذإ

.طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملامث،سمللاةشاشىلعخسنسملا.1

:يلاتلانمددحمث،ةروصلاةرادإسملا.2

.مئادليغشتسملا،جردلايفقرولاهاجتاعمىشامتتلةيلصأةروصريودتباًيئاقلتموقتةعباطلالعجل•

سملا،جردلايفقرولاهاجتاعمةاذاحمللاًيئاقلتةيلصأةروصريدتةعباطلالعجل،ةيئاقلتلاةبسنلاوأيئاقلتلاقرولاديدحتديدحتمتاذإ•
.يئاقلتلاعضولالالخليغشتلا

.ليغشتلافاقيإسملا،ريودتلاءاغلإل•

.ظفحسملا.3

ةروصلاسكع

ةيلصألاتادنتسملاةعابطنكمي.ةحفصلاىلعنيميلاىلإراسيلانمةروصلكسكعياذه؛ةسوكعمروصكةيلصألاتادنتسملاةعابطنكمي
.ةبلاساهرابتعابةبجوملاةروصلاةعابطمتت؛ةبلاسروصك

:روصلاسكعل

.طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملامث،سمللاةشاشىلعخسنسملا.1

.ةسوكعملاةروصلاسملامث,ةروصلاسكعسملا،ةسوكعملاروصللةبسنلاب.2
.روصلاسكعياليذلاو،ةيداعةروصوهيضارتفالاعضولا

.ةبلاسلاروصلاسملا،ةبلاسلاروصلاءاشنإل.3
.ةبلاسةخسنكةروصلاعبطياليذلاو،ةبجوملاةروصلاوهيضارتفالاعضولا

.ظفحسملا.4

جارخإلاقيسنتطبضتايلمع

:ةيلاتلاتارييغتلاءارجإل"جارخإلاقيسنت"بيوبتلاةمالعمدختسا

تابيتكلاءاشنإ•

ةفلغألانيمضت•

ةحفصلاطيطخت•

تاقصلملاءاشنإ•

يطلا•
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ةيحيضوتلاتاقيلعتلاةفاضإ•

ةيئاملاتامالعلاةفاضإ•

ةيوهلاةقاطبخسن•

ةيقرولاةنسلألاشماهلقن•

تابيتكلاءاشنإ

تاحفصلايطنكميكلذدعب.ةعوبطمةحفصلكلهجولكىلعنيتروصةعابطلةحفصلاروصريغصتمتي.بيتكلكشيفخُسنلاةعابطنكمي
.اًيئاقلتاهسيبدتوتاحفصلاينثنكميو،ةبسانملاءاهنإلاةدحومادختسابوأ،اًيودياهسيبدتو

.اًيئوضةيلصألاخسنلاعيمجحسممتيىتحخسنلاةعابطبةعباطلامقتال،عضولااذهيف:ةظحالم

:بيتكءاشنإل

.جارخإلاقيسنتبيوبتلاةمالعسملامث،سمللاةشاشىلعخسنسملا.1

.ليغشتسملا،تابيتكلاتارايخلفسأمث،تابيتكلاءاشنإسملا.2

ةيلصألاتادنتسملاوأ،نيهجولاتاذةيلصألاتادنتسملاوأ،دحاولاهجولاتاذةيلصألاتادنتسملاسملامث،يلصألادنتسملالاخدإسملا.3
.2هجولاريودتعمنيهجولاتاذ

.سيبدتلاويطلاوأ،طقفيطلاوأ،ليغشتلافاقيإسملاف،تابيتكلاةعانصتايناكمإعمءاهنإلاةدحوتيبثتمتاذإ:يطلا.4

:بيتكلاكمُسضيوعتلةيزكرملاديلجتلاةقطنميفشماوهةفاضإكنكمي.5

a.لقنلانييعتل)-/+(صقانوأدئازةمالعيرزسملامث،ديلجتلالقنسملا.

b.ظفحسملا.

.دحاوهجوىلعةفلغأللةيجراخةعابطوأنيهجولاىلعةعابطوأ،غراففالغسملامث،ةفلغأسملا،ةفلغأةفاضإل.6

a.يسيئرلانتملاقروبلمحملاجردلاوةفلغألاقروبلمحملاجردلاسملا.

b.ظفحسملا.

c.ةحفصلاسملا،نيهجولاىلعةعابطلاويفلخلافالغلالجأنميفلخلافالغلاىلعةريخألايلصألادنتسملاةحفصةخسنةعابطل
.ظفحسملامث،يفلخلافالغلاىلعةريخألا

.ليغشتسملامث،جارخإلاميسقتسملا،ةيعرفتاعومجمىلإريبكبيتكميسقتل.7

.ظفحسملامث،)-/+(صقانوأدئازةمالعيرزسملا،ةيعرفةعومجملكلقاروألاددعلاخدإل.8

:ةحازإلاعمسيدكتلانيكمتل.9

ليهستلًاليلقةقباسلاةمزرلانيميوأراسيىلعةعوبطملاتاحفصلانمةمزرلك"ةحازإلاعمسيدكتلا"رايخعضي:ةظحالم
.لصفلا

a.ةحازإلا/جارخإلاسملا.

b.نميألاطسوألاجردلاسملا،يئاقلتلايطلل.طسوألايلفسلاجردلاوأطسوألايولعلاجردلاسملا.

.ةتبثملاءاهنإلاةدحوىلإاًدانتساةصاخلاديدحتلاتايلمعفلتختدق:ةظحالم

c.سملامث،ةمهملكلةحازإلاوأةعومجملكلةحازإلاوأةحازإنودوأماظنلليضارتفالادادعإلاسملامث،ةحازإلاعمسيدكتلاسملا
.ظفح

.كلذيفةبغركيدلتناكاذإ،ليغشتوأليغشتلافاقيإرتخاواًيئاقلتةروصلاعضومديدحترتخا.10
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.ظفحسملا.11

ةفلغألانيمضت

عوبطمقرووأةنولموأةليقثقاروأبنيجردلانيذهليمحتنكمي.ةريخألاوىلوألاةحفصللنيفلتخمنيجردددح،خسنلاةمهمىلإةفلغأةفاضإل
.ةعوبطموأةغرافةفلغألانوكتنأنكمي.اًقبسم

.دنتسملاةيقبلمدختسملاقرولامجحلًالثاممةفلغأللمدختسملاقرولامجحنوكينأبجي:ةظحالم

:ةفلغألاقروليمحتلهمادختسادارملاجردلاوةفلغألاعونديدحتل

.جارخإلاقيسنتبيوبتلاةمالعسملامث،سمللاةشاشىلعخسنسملا.1

.ةفلغأسملا.2

.يفلخلاويمامألافالغللمئالملارايخلاسملا.3

:ةعابطلاتارايخوجردلاسفننامدختسييفلخويمامأفالغنيمضتل.4

a.نيهجولاىلعةعابطلاوأ2هجولاىلعةعابطلاوأ1هجولاىلعةعابطلاوأغراففالغ:فالغلكلةعابطرايخسملا.

b.يسيئرلانتمللهمادختسادارملاجردلاسملامث،نيفالغللهمادختسادارملاجردلاسملا.

:طقفيفلخلاءاطغلاوأطقفيمامألافالغلانيمضتل.5

a.نيهجولاىلعةعابطلاوأ2هجولاىلعةعابطلاوأ1هجولاىلعةعابطلاوأغراففالغ:فالغلكلةعابطرايخسملا.

b.دنتسملليسيئرلانتمللهمادختسادارملاجردلاسملامث،نيفالغللهمادختسادارملاجردلاسملا.

.ظفحسملا.6

ةحفصلاطيطخت

.ددحملاقرولابسانتلبسانتلابةحفصلاروصمجحليلقتمتي.ةقرولانمدحاوهجوىلعيلصألادنتسملانمتاحفصةدعخسنكنكمي

:ةقروىلعةددعتمتاحفصخسنل

.جارخإلاقيسنتبيوبتلاةمالعسملامث،سمللاةشاشىلعخسنسملا.1

.ةحفصلاطيطختسملا.2

.هجولكلتاحفصلاسملا.3

.تاحفص8وأ،تاحفص4،ناتحفصسملا،ةقرولكليلصألادنتسملاتاحفصددعديدحتل.4
.بوغرملاةءارقلابيترتسملا،ىلعألتاحفص8وأىلعألتاحفص4ىلإةبسنلاب

:خُسنلاهاجتارييغتل.5

a.يلصألادنتسملاهاجتاسملا.

b.ةيبناجلاروصلاوأ،ةيدومعلاروصلاسملا:

c.ظفحسملا.

.ةروصلاراركتسملا،ةحفصلاىلعةروصلاسفنراركتل.6

.تارم8وأ،تارم4وأ،ناترمسملا.7

.يئاقلتراركتسملا،يئاقلتلكشباًيقفأوأاًيدومعراركتلاتارمددعباسحل.8
.ريغصتلا/ريبكتلاةبسنوقرولامجحودنتسملامجحىلعاًيقفأوأاًيدومعةروصلاراركتتارمددعليئاقلتلاباسحلادمتعي
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.صقانوأدئازةمالعيرزسملامث،ريغتملاراركتلاسملا،اًيقفأوأاًيدومعةروصلاراركتتارمددعديدحتل.9
.)فوفص(اًيقفأةرم33ىلإ1نمو،)ةدمعأ(اًيسأرةرم23ىلإ1نمةروصراركتكنكمي

.يواستلابةدعابتمسملا،ةحفصلاىلعيواستلابروصلابيترتل•

.بنجىلإاًبنجسملا،اهنيبغارفنودروصلابيترتل•

.ظفحسملامث،ةيبناجروصوأةيدومعروصسملامث،يلصألادنتسملاهاجتاسملا،صنلاهاجتارييغتل.10

تاقصلملاءاشنإ

.اًعماهقصلتوقصلميفتاحفصلاعيمجتةداعإبموقتمث.ةدحاوةقرونمرثكأىلعاهبيكرتعم،ةيلصأةخسننممجحلاةريبكةخسنءاشنإكنكمي

:قصلمءاشنإل

.سمللاةشاشىلعبترمريغ>خسنلاتاجرخم>خسنسملا.1

.قصلملاسملا.2

.قصلمللبوغرملامجحلاسملامث،تاجرخملامجحسملا.3

لوطلاوضرعلاطبضل.صقانوأدئازرارزأسملامث،عيسوتلاةبسنسملا،لقتسملكشبلوطلاوضرعلاعيسوتلةيوئملابسنلاديدحتل.4
.%X-Yلفقلاسملا،بسانتملكشب

.ظفحسملامث،بولطملاجردلاسملاو،قرولاديوزتسملا،قرولاجردديدحتل.5

يطلا

خُسنلمعكنكمي،يرايتخالاC/Zلكشىلعيطلاةدحووأريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإةدحوباًزهجمكزاهجناكاذإ
ىلعيطلاوأCلكشىلعيطلاعاونأ(ثلثلايفوأ)يطلاةيئانثوأةدرفم(فصنلاىلإكتاعوبطميطبرايخلااذهموقي.يطلارايخمادختساب
.تاجرخملاقيسنتبيوبتلاةمالعيفيطلاتارايخديدحتكنكمي)Zلكش

يوتحيقروجردديدحتنمدكأت.يطلارايخمادختسال)SEF(ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلادنعتادنتسملاهاجتانأنمدكأت:ةظحالم
.ةريصقةفاحلانمةيذغتنوزخمىلع

يطلاعاونأ

:ةرفوتمهذهيطلاعاونأنوكت

يئانثلايطلا/يدرفلايطلا•

Cلكشىلعيطلا•

Zلكشىلعيطلا•

"Zلكشىلعةقرولافصنيط"رايخ•

يطلاوCلكشىلعيطلاتارايخرفوتت.تابيتكعنصةدحوبءاهنإةدحوعمطقف)يئانثلايطلا(يدرفلايطلارايخرفوتي:ةظحالم
.C/ZلكشىلعيطلاةدحوعمطقفZلكشىلع

.يطلاةحفصىلعبيترتلاوةفلغألاوسيبدتلاتارايخديدحتكنكمي،كبةصاخلاةعباطللةماعلاةئيهتلاىلعًءانب

.ةحفصلاىلعصئاصخلاسفنيطلاقبطيال.تابيتكلاءاشنإةزيممدختسا،تابيتكلاقيسنتبتابيتكءاشنإل:ةظحالم
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ةيحيضوتلاتاقيلعتلاةفاضإ

.يئاقلتلكشبخسنلاىلإ،خيراتلاوتاحفصلاماقرألثم،ةيحيضوتلاتاقيلعتلاةفاضإنكمي

:ةيحيضوتلاتاقيلعتلاةفاضإل

.جارخإلاقيسنتبيوبتلاةمالعسملامث،سمللاةشاشىلعخسنسملا.1

.ةيحيضوتلاتاقيلعتلاسملا.2

قيلعتجاردإ

:قيلعتجاردإل

.ليغشتسملامث،قيلعتسملا.1

.ةنزخملاتاقيلعتلاةمئاقيفبوغرملاقيلعتلاسملا،ةيلاتلاةذفانلايف.2

.ريرحتسملامث،رفوتمقيلعتسملا،قيلعتءاشنإل.3

.ظفحسملامث،ديدجلاقيلعتلاجردأ،سمللاةشاشحيتافمةحولمادختساب.4

.ىلعقيبطتلاسملا.5

a.ىلوألاةحفصلاءانثتسابتاحفصلاعيمجوأ،تاحفصلاعيمجوأ،طقفىلوألاةحفصلاسملا.

b.ظفحسملا.

.بوغرملاناكملاسملامث،عضوملاسملا،ةحفصلاىلعقيلعتلاناكمديدحتل.6

.نيترمظفحسملا.7

يلاحلاخيراتلالاخدإ

:يلاحلاخيراتلالاخدإل

.ليغشتسملامث،خيراتلاسملا.1

.خيراتللهمادختسادارملاقيسنتلاسملا.2

:خيراتلااهيلعرهظيسيتلاتاحفصلاديدحتل.3

a.ىلعقيبطتلاسملا.

b.ىلوألاةحفصلاءانثتسابتاحفصلاعيمجوأ،تاحفصلاعيمجوأ،طقفىلوألاةحفصلاسملا.

c.ظفحسملا.

.بوغرملاعضوملاسملامث،عضوملاسملا،ةحفصلاىلعخيراتلاعباطعضومديدحتل.4

.نيترمظفحسملا.5

تاحفصلاماقرألاخدإ

:تاحفصلاماقرألاخدإل

.ليغشتسملامث،تاحفصلاماقرأسملا.1

.)-/+(صقانوأدئازنيتمالعلايرزسملا،ءدبلاةحفصمقرلاخدإل.2

:ةحفصلامقراهيلعرهظيسيتلاتاحفصلاديدحتل.3
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a.ىلعقيبطتلاسملا.

b.ىلوألاةحفصلاءانثتسابتاحفصلاعيمجوأتاحفصلاعيمجسملا.

c.ظفحسملا.

.بوغرملاعضوملاسملامث،عضوملاسملا،ةحفصلاىلعخيراتلاعباطعضومديدحتل.4

.نيترمظفحسملا.5

ماتخأعباطلاخدإ

:ماتخأعباطلاخدإل

.ليغشتسملامث،ماتخألاعباطسملا.1

.ماتخألاعباطلجأنماهمادختسالةدوجومةنزخمةئدابسملا.2

a.ريرحتسملامث،ةرفوتمةئدابسملا،ةئدابريرحتل.

b.ظفحسملامث،ةديدجلاةئدابلاجردأ،سمللاةشاشحيتافمةحولمادختساب.

.)-/+(صقانوأدئازنيتمالعلايرزسملا،ءدبلاةحفصمقرلاخدإل.3

:ماتخألاعباطاهيلعرهظيسيتلاتاحفصلاديدحتل.4

a.ىلعقيبطتلاسملا.

b.ظفحسملامث،ىلوألاةحفصلاءانثتسابتاحفصلاعيمجوأتاحفصلاعيمجسملا.

c.

.ظفحسملامث،بوغرملاعضوملاسملامث،عضوملاسملا،ةحفصلاىلعماتخألاعباطعضومديدحتل.5

.ماقرألاددعسملا،ماقرألاددعديدحتل.6

a.ظفحسملامث،يئاقلتصيصختسملا،مزاللاماقرألاددعنمىندألادحلاديدحتل.

b.سملا.ةئدابرافصأ9ىلإلصياملاخدإل)-/+(صقانوأدئازنيتمالعلايرزسملامث،يوديصيصختسملا،ددحمماقرأددعديدحتل
.ظفح

.ظفحسملا.7

يلصألادنتسملاهاجتاديدحت

:تادنتسملاجاجزىلعوأتادنتسملاةيذغتةدحويفهلكعضوءانثأيلصألادنتسملاهاجتاددح

.ةيبناجلاروصلاوأةيدومعلاروصلاامإسملا،يلصألادنتسملاهاجتالفسأ

ةيحيضوتلاتاقيلعتلاقيسنترييغت

:ةيحيضوتلاتاقيلعتللمدختسملاقيسنتلارييغتل

.طمنلاوقيسنتلاسملا.1

.)-/+(صقانوأدئازنيتمالعلايرزسملا،طخلاطقنمجحديدحتل.2

.بوغرملاطخلانولسملا.3
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.1هجولاسكعوأ1هجولللثاممرايخلاسملا،نيهجولاىلعخسنةعابطدنعيناثلاهجولاىلعةيحيضوتلاتاقيلعتلاعضومديدحتل.4

.ظفحسملا.5

ةيئاملاتامالعلاةفاضإ

مقرلاوتقولاوخيراتلاواًقبسمددحملاصنلالثمتامولعمةفاضإنكمي.كبةصاخلاخُسنلاىلعةيلصألاةروصلالفسأةيئامةمالعةفاضإكنكمي
.ةعباطلليلسلستلا

.جارخإلاقيسنتبيوبتلاةمالعسملامث،سمللاةشاشىلعخسنسملا.1

.ةيئاملاةمالعلاسملا.2

.ةفاضإسملا،مكحتلامقرسملا،مكحتمقرةفاضإل.3
.صقانوأدئازةمالعيرزسملا،ءدبلامقرديدحتل

.ظفحسملا.4

.ليغشتسملامث،ةنزخملاةيئاملاتامالعلاسملا،ةنزخمةيئامةمالعةفاضإل.5
.ظفحسملامث،ةمئاقلايفةنزخمةيئامةمالعسملا

.ظفحسملامث،ةفاضإسملاو،تقولاوخيراتلاسملا،خُسنلاىلعنييلاحلاتقولاوخيراتلاةعابطل.6

.ظفحسملامث،ةفاضإسملاو،يلسلستلامقرلاسملا،خُسنلاىلعةعباطلليلسلستلامقرلاةعابطل.7

.ظفحسملامث،ططخموأفرخزمسملامث،ةيئاملاةمالعلاريثأتسملا،ةيلصأتادنتسمكةمدختسملاخسُنلاىلعةيئرمةيئاملاةمالعلالعجل.8

.ظفحسملا.9

ةيوهلاةقاطبخسن

.ةحفصلانمبناجلاسفنىلع،ةيوهلاةقاطبلثم،ةريغصةيلصأةخسنيبناجخسنةزيملاهذهكلحيتت

.تادنتسملاجاجزبىرسيلاةيولعلاةيوازلايفةقاطبلاعضمثتادنتسملاةيذغتةدحوحتفا.1

.تاجرخملاقيسنتبيوبتلاةمالعسملامث،سمللاةشاشىلعخسنسملا،تادنتسملاةيذغتةدحوقلغأ.2

.ةقاطبللةلماكلاةروصلاطاقتلالتادنتسملاجاجزنمىرسيلاةيولعلاةيوازلانعءيشلاضعباًديعبةقاطبلاعض:ةظحالم

.ظفحسملامث،ليغشتسملا،ةيوهلافيرعتةقاطبةخسنسملا.3

.رضخألاءدبلارزىلعطغضا،لوألابناجلليئوضلاحسملل.4

.سمللاةشاشىلعءدبلاسملامث،تادنتسملاجاجزىلعاهعقومرييغتنودةقاطبلابلقا،يناثلابناجلليئوضلاحسملل.5

.ةقرولانمبناجلاسفنىلعةقاطبلايهجوالكعبطيمث

ةيقرولاةنسلألاشماهلقن

نوكيثيحب5جردلايفقرولالّمح.طقف)يبناجلاريرمتلاجرد(5جردلاعمةيقرولاةنسلألاشماهلقنرايخمادختساكنكمي:ةظحالم
.ةقحالةبوبملاةفاحلاوىلعألةخسنلاهجو

.جارخإلاقيسنتبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،مكحتلاةحولىلع.1

.ةيقرولاةنسلألاشماهلقنسملا.2

:ةيلاتلاتارايخلانيبنمرتخا.3
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a.سمللاةشاشىلعلقنلاةميقمهسأرارزأىلعطغضا،بولطملالقنلارادقمرييغتل.
.ةيقرولاةنسلألاتاذطئاسوللةيقرولاةنسلألاىلعيلصألادنتسملاةروصةفاحةعابطةيقرولاةنسلألاىلإلقنلارايخحيتي

b.سمللاةشاشىلعلقنلاةميقمهسأرارزأىلعطغضا،بولطملالقنلارادقمرييغتل.
.ةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولاىلعاهلمكأبيلصألادنتسملاةروصةعابطلكلالقنرايخحيتي

c.ةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولارزلاىلعرقنا،لقنلايرايخالكلتارايخديدحتل.

d.قرولاجردو،ةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولاعونو،ةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولامجحو،ةيقرولاةنسلألاةيمكددح،ةمئاقلانم
.ةيمقرلاةنسلألاتاذطئاسولل

.ظفحسملا.4
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مدقتملاخسنلا
:ةيلاتلاتادادعإلارييغتل"ماهملاةعومجم"بيوبتلاةمالعمدختسا

ةمهمءاشنإ•

ةنيعلاةخسنلاةعابط•

ةيلصألاتادنتسملاتاعومجمجمد•

يلخادفذح/يجراخفذح•

جمانربنيزخت•

ةمهمءاشنإ

تادادعإءزجلكلنوكينأنكمي.ةفلتخمخسنتادادعإبلطتتةفلتخمةيلصأتادنتسمنمضتتيتلاةدقعملاخسنلاماهمجاتنإلةزيملاهذهمدختسا
.ةلماكلاخسنلاةمهمتاعبط.اًتقؤمةعباطلايفتاحفصلاروصنزُخت،اًيئوضاهحسموءازجألاعيمجةجمربدعب.ةفلتخمخسن

:ءازجألاةددعتمخسنةمهمءاشنإل

.مكحتلاةحوليفخسنسملا.1

:اًيئوضهحسمولوألاءزجلاةجمرب.2

a.تادنتسملاجاجزىلعوأتادنتسملاةيذغتةدحويفةيلصألاتادنتسملاعض،لوألاءزجللةبسنلاب.

b.لوألاءزجللةبولطملاخسنلاتادادعإسملا.

c.ماهملاةعومجمبيوبتلاةمالعسملا.

d.ظفحسملامث،ليغشتسملا،ةمهمءاشنإرزسملا.

e.ءدبلارزىلعطغضا،اًيئوضةيلصألاتادنتسملانمىلوألاةعومجملاحسمل.

.سمللاةشاشىلعخسنلاةشاشرهظت

:اًيئوضاهحسموءازجألانمديزملاةجمرب.3

a.يلاتلايلصألادنتسملاسملامث،تادنتسملاجاجزىلعوأتادنتسملاةيذغتةدحويفةيلصألاتادنتسملاعض،يلاتلاءزجللةبسنلاب.

b.يلياممرتخامث،لصفلاةيادبسملا،نيهجولايذيلاتلاءزجللىلوألاةحفصلاطبضل،نيهجوتاذتامهمةعابطدنع:

.حاتملايلاتلاهجولاىلعيلاتلاءزجلانمىلوألاةحفصلاعبُطت:ليغشتلافاقيإ•

.ةديدجةقرونم1هجولاىلعيلاتلاءزجلانمىلوألاةحفصلاعبطُت:ليغشت•

يناثلاءزجلاأدبيس.تاحفصلانميدرفددعلوألاءزجللناكاذإ1هجولاىلعيناثلاءزجلاأدبيس:ديدجةحفصهجولكلتاحفص•
.تاحفصلانميجوزددعلوألاءزجللناكاذإ2هجولاىلع

c.ظفحسملا.

d.تادادعإلارييغتسملا.

e.ظفحسملامث،ةبولطملاءزجلاتادادعإددح.

f.رضخألاءدبلارزىلعطغضا،اًيئوضةيلصألاتادنتسملانمةيلاتلاةعومجملاحسمل.
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.هخسنيفبغرتءزجلكل3ةوطخلاررك.4

.خسنلاةشاشىلعريخألايلصألادنتسملاسملا،اًيئوضءازجألاعيمجحسممتيامدنع.5

.ةلماكلاخسنلاةمهمتاعبط

ةمهملاىلعقبطنتتابيتكلاءاشنإوأةفلغألالثمتارايخلانإف،ةدحاوةمهمكءازجألالكةعابطمتيهنألاًرظن:ةظحالم
.اهلمكأب

ةمهمءاشنإتارايخ

:ةمهمءاشنإتارايخديدحتل

.ماهملاةعومجمبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،مكحتلاةحولىلع.1

.ليغشتسملامث،ةمهمءاشنإسملا.2

:نمرتخا

.ظفحسملامث،ةحازإلاعمسيدكتلاوبيترتلاوسيبدتلاوقرولاديوزتتارايخددح:خسنلاتاجرخم•

.تابيتكلاءاشنإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ظفحسملامث،ةبولطملاتادادعإلاددح:تابيتُكلاءاشنإ•

.ةفلغألانيمضتىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ظفحسملامث،ةبولطملاتادادعإلاددح:ةفلغألا•

.ةيحيضوتلاتاقيلعتلاةفاضإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ظفحسملامث،ةبولطملاتادادعإلاددح:ةيحيضوتلاتاقيلعتلا•

.3ةوطخلاىلإعجرا:ءازجألالصاوف•

.ةيئاملاتامالعلاةفاضإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ظفحسملامث،تادادعإلاددح:ةيئاملاتامالعلا•

.ظفحسملامثبولطملاهاجتالاددحوجارخإلاقيسنتبيوبتلاةمالعسملا:لفسأل/ىلعألتاجرخملاهيجوت•

:يلياممرتخامث،ءازجألالصاوفسملا،ءازجألانيبةلصافتاحفصجاردإل.3

.ظفحسملا.لصاوفجاردإمتيال:لصاوفنود•

.ظفحسملامث)-(صقانو)+(دئازنيزمرلاسملا،لصاوفلاةيمكديدحتل.ةغرافلصاوفجاردإمتي:ةغرافلصاوف•

.ظفحسملا.لصافلانميمامألاهجولاىلعةلمحملاتادنتسملانمىلوألاةحفصلاخسنمتي:طقف1هجولا-دحاوهجوىلعلصاوف•

.ظفحسملا.لصافلانميفلخلاهجولاىلعةلمحملاتادنتسملانمىلوألاةحفصلاخسنمتي:طقف2هجولا-دحاوهجوىلعلصاوف•

.ظفحسملا.لصافلانمهجولكىلعةلمحملاتادنتسملانمنيتحفصلوأخسنمتي:نيهجوتاذلصاوف•

.ظفحسملا.4

ةنيعلاةخسنلاةعابط

.ةيقبتملاخُسنلاقيلعتوةدحاوةخسنةعابطب"ةنيعلاةخسنلا"ةزيمموقت.ةيبيرجتةخسنةعابطكنكمي،ةددعتمخسنةعابطلبق،ةدقعملاخسنلاماهمل
.ةيقبتملاخسنلاءاغلإكنكميوأ،ةيقبتملاخسنلاةعابطلتادادعإلاسفنمادختساكنكمي،ةنيعلاصحفدعب

لوأنإف،خسن3لاخدإبتمقاذإ،باتكخسندنع،لاثملاليبسىلع.ةددحملاةيمكلانمءزجكةيجذومنلاةخسنلاباستحامتي:ةظحالم
.ةعابطللامهريرحتوأامهفذحبموقتىتحنيتيقبتملانيتخسنلابظافتحالامتي.ةيجذومنلاةخسنلايهباتكلانمةعوبطمةخسن

:ةنيعلاةخسنةعابطل

.ةبولطملاخسنلاتادادعإسملامث،خسنسملا،مكحتلاةحولىلع.1

.ماهملاةعومجمبيوبتلاةمالعسملا.2
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.ليغشتسملامث،ةمهملاجذومنسملا.3

.ظفحسملا.4

.رضخألاءدبلارزىلعطغضا.5

.ةنيعلاةعومجمةعابطمتت

ةمهملافذحوأةيقبتملاخسنلاةعابط

:ةمهملافذحوأةيقبتملاخسنلاةعابطل

.رضخألاءدبلارزسملاوأ،ءدبلاسملا،ةمهمللةيقبتملاخسنلاةعابطل.1

.فذحسملاف،ةيضرُمريغةنيعلاةخسنلاتناكاذإ.2

ةيلصألاتادنتسملاتاعومجمجمد

.ةدحاوةمهميفتاعومجملاجمدكنكمي،تادنتسملاةيذغتةدحوةعسةيلصألاتادنتسملاددعزواجتاذإ

:ةيلصألاتادنتسملاتاعومجمجمدل

.مكحتلاةحوليفخسنسملا.1

.مكحتلاةحوليفةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمادختسابخسُنلاددعلخدأمث،ةبولطملاخسنلاتادادعإسملا.2

.ةيلصألاتادنتسملاتاعومجمجمدسملامث،ماهملاةعومجمبيوبتلاةمالعسملا.3

.ظفحسملامث،ليغشتسملا.4

.تادنتسملاةيذغتةدحويفةيلصألاتادنتسملانمىلوألاةعومجملاعض.5

.مكحتلاةحولىلعرضخألاءدبلارزىلعطغضا.6

.خسنلاةشاشرهظتوخسنلاأدبي

:ةيفاضإتاعومجمليئوضلاحسملا.7

.تادنتسملاةيذغتةدحويفةيلاتلاةعومجمللةيلصألاتادنتسملاعض•

.يلاتلايلصألادنتسملاسملا،خسنلاةشاشىلع•

.رضخألاءدبلارزىلعطغضاوأ،سمللاةشاشىلعءدبلاسملا•

.خسنلارمتسي

.6ةوطخلاررك،ةيفاضإةعومجملكل.8

.ريخألايلصألادنتسملاسملا،ةيلصألاتادنتسملاتاعومجمجمدةشاشىلع،ةريخألاةعومجملاءاهتنادعب.9

.ةريخألاخُسنلاةعابط

.فذحسملا،ةمهملاءاغلإل.10

يلخادفذح/يجراخفذح

.فذحللقطانمثالثىلإلصيامديدحتنكمي.ةددحمةليطتسمةقطنمجراخوألخادءيشلكفذحةزيملاهذهكلحيتت

:اهفذحدارملاقطانملاديدحتل
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.ماهملاةعومجمبيوبتلاةمالعسملامث،خسنسملا،مكحتلاةحولىلع.1

.يلخادفذح/يجراخفذحسملا.2

:خسنلادنعةددحملاةقطنملاجراخءيشلكفذحل.3

a.يجراخفذحسملا.

b.ةشاشىلعيثادحإلكسملامث،1ةقطنملاسملا.سمللاةشاشىلعحضوموهامكطاقنلانيبنوكملاليطتسملاةطساوبةقطنملاديدحتمتي
عيمجلاخدإدنع.Y2وY1وX2وX1نملكلتايثادحإلاميقلاخدإلمكحتلاةحوليفةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمدختسا.سمللا
.ظفحسملا،ميقلا

c.طقف2هجولاوأطقف1هجولاوأنيهجولاالكسملا،ةيلصألاتادنتسملاىلإةبسنلاب،نيهجولاىلعخسنلاىلعةفوذحملاةحاسملاقيبطتل.

d.ظفحسملا.

e.3ةقطنملاوأ2ةقطنملاددح،قطانملانمديزملاديدحتل.

:خسنلاءارجإدنعةددحملاةقطنملالخادءيشلكفذحل.4

a.يلخادفذحسملا.

b.ةشاشىلعيثادحإلكسملامث،1ةقطنملاسملا.سمللاةشاشىلعحضوموهامكطاقنلانيبنوكملاليطتسملاةطساوبةقطنملاديدحتمتي
عيمجلاخدإدنع.Y2وY1وX2وX1نملكلتايثادحإلاميقلاخدإلمكحتلاةحوليفةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمدختسا.سمللا
.ظفحسملا،ميقلا

c.طقف2هجولاوأطقف1هجولاوأنيهجولاالكسملا،ةيلصألاتادنتسملاىلإةبسنلاب،نيهجولاىلعخسنلاىلعةفوذحملاةحاسملاقيبطتل.

d.ظفحسملا.

e.3ةقطنملاوأ2ةقطنملاددح،قطانملانمديزملاديدحتل.

ةنزخملاةجمربلا

.راصتخارزمادختسابتادادعإلاىلإلوصولاو،ةنزخمةجمربةروصيفماهملاتادادعإورركتملكشبةمدختسملاتازيملاظفحكنكمي

تاشاشلليمرهلالسلستلاليجستةزيملاهذهكلحيتت.تايلمعلانمةلسلسليجستاًضيأاهنكميلب،طقفتازيملاتادادعإةنزخملاةجمربلاركذتتال
ضرعو،"زاهجلاةلاح"رزىلعطغضلا:ةيلاتلاتاءارجإلاليجستلةنزخملاةجمربلامادختساكنكمي،لاثملاليبسىلع.ةوطخلكلةضورعملا
.ريراقتلاةعابطل"ريراقتلاةعابط"ةشاش

.نزخمجمانربلكيفةيلاتتمةيلمع100ىلإلصيامليجستكنكمي•

.اًجمانرب40ىلإلصيامنيزخت•

.ةنزخملاةجمربلاعم"ةمهمءاشنإ"مادختسانكميال•

:حلاصريغنزخملاجمانربلااهيفحبصيتالاحكانه•

.ماظنلاتادادعإيفقرولاجردتادادعإوأةيضارتفالاميقلارييغتدنع–

ليبسىلع.رزلامساسيلو،طقفةشاشلاىلعرزلاعقومركذتتةنزخملاةجمربلانأل،سمللاةشاشلانماهتلازإوأرارزأةفاضإدنع–
.ةمهمبلاقوأةمهمقفدتفذحوأةفاضإدنعرارزألاعضاومريغتتنأنكمي،لاثملا

.نزخمجمانربيفاهمادختسادنعةيئاملاةمالعلاةزيمميقرييغت–

.جمانربلانيزختدعبنزخملاجمانربلايفمدختسملادلجملارورمةملكرييغت–

يئوضلاحسملارايخلضارعتساةزيمو،نيوانعلارتفدو،ةكبشلاربعيئوضلاحسملاو،ماهملاقفدتقاروأو،ماظنلاتادادعإمادختسانكميال•
.ةنزخملاةجمربلاةزيمعمرتويبمكزاهجىلإ
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جمانربنيزخت

:ةظحالم

:نيزختلاةيلمعةيلاتلاتاءارجإلايهنت•

.مكحتلاةحولىلعةعطاقمرزلاىلعطغضلا–

.ةلهملاءاهتنايفيئاقلتلانييعتلاةداعإةزيمببستت–

.قرولاراشحنالثمأطخةلاسررهظت–

:جماربلادحأنيزختءانثأةيلاتلاتاءارجإلاذفنتال،حيحصوحنىلعلمعتةعباطلانأنمدكأتلل•

.قاروأجردجاردإوأةلازإ–

)يبناجلاريرمتلا(5جردلايفقاروأليمحتةداعإوأليمحت–

.ديدجنزخمجمانربءاشنإبمق،ةفلتخمتادادعإظفحل.نزخمجمانربريرحتكنكميال•

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا.1

.نزخملاجمانربلاسملامث،تاودألابيوبتلاةمالعسملا.2

.نيزختسملا.3

.اًحاتماًيمقراًرزددح،ةمقرملاةمئاقلانم.4

:ةظحالم

.لفسألوىلعألمهسألاسملا،ةيلاتلاةشاشلاىلإلاقتنالاوأةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل•

ليجستلتوصلاتامغنطبضىلإعجرا،ةمغنلاتوصىوتسمرييغتل.ةمهملاةركاذيفجمانربلاليجستءانثأةمغنردصت•
Systemيفةنزخملاةجمربلا Administrator Guide)ماظنلالوؤسمليلد(.

.قرولاعونوقرولامجحنملكنيزختبمق،5جردللجمانربنيزختدنع،حاجنبجمانربلاءاعدتسامتينأنامضل•

،لاثملاليبسىلع.يدامرلانوللابةنزخملاةجمربلاعممادختساللةرفوتملاريغتازيملارهظت.هنيزختمتيسيذلاجمانربللةزيملاعونددح.5
.ماهملاقفدتقاروأوةكبشلاربعيئوضلاحسملا

.ظفحسملا،بيوبتةمالعلكيفتادادعإلارييغتدعب.تازيملاتارايخطبض.6

.لكلاحسمرزوأءدبلارزىلعرقنا،جمانربلانيزختوليجستلاءاهنإل.7

.ةعطاقمرزلاىلعطغضا،ليجستلاءاغلإل:ةظحالم
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يئوضلاحسملا
:ىلعلصفلااذهيوتحي

84..................................................................................................................يئوضلاحسملاىلعةماعةرظن

85........................................................................................................................ةيلصألاتادنتسملاليمحت

86............................................................................................................دلجمىلإاًيئوضحوسممفلمنيزخت

92.......................................................................................................ةكبشلاتافلمعدوتسمىلإيئوضلاحسملا

93...................................................................................................ينورتكلإلاديربلانيوانعدحأليئوضلاحسملا

95......................................................................................................................رتويبمكىلإيئوضلاحسملا

96...............................................................................................................يسيئرلاليلدلاىلإيئوضلاحسملا

97......................................................................................................لومحمUSBصارقأكرحمىلإنيزختلا

98....................................................................................................................يئوضلاحسملاتارايخدادعإ
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يئوضلاحسملاىلعةماعةرظن
Systemىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.مادختسالالبقيئوضلاحسملانيكمتبجي:ةظحالم Administrator Guide)لوؤسمليلد
.)ماظنلا

عممدختسملايئوضلاحسملاءارجإفلتخي.هنيزختواًيئوضيلصألادنتسملاحسملقرطةدعرفوتةيرايتخاةعباطةزيميئوضلاحسملادُعي
زاهجبرشابملكشبلاصتالانمًالدبةكبشبًةداعةلصتمنوكتةعباطلانألاًرظن.بتكملاحطسلةيئوضلاتاحساملابصاخلاكلذنعةعباطلا
.ةعباطلاىلعاًيئوضةحوسمملاةروصللةهجوددحتكنإف،دحاورتويبمك

:ةيلاتلاتاهجولانميأيفةروصلانيزختواًيئوضدنتسمحسميئوضلاحسملاةزيمكلحيتت

ةعباطللتباثلاصرقلاكرحمىلعدلجم•

ةكبشمقلمىلعتادنتسمعدوتسم•

ينورتكلإديربناونع•

Windowsليغشتلاماظنبلمعييذلارتويبمكزاهج•

يسيئرلاليلدلا•

لومحمUSBصارقأكرحم•

ةكبشلاربعيئوضحسمةادأمدختسيرتويبمكلازاهج•

WIAوأTWAINمادختسابقيبطتلا•

.ةعباطللتباثلاصرقلانمتافلملاليزنتوأاًيئوضةيلصألاتادنتسملاحسمءانثأسكافلاوخسنلاوةعابطلاماهمةعابطنكمي:ةظحالم

.ةمهملكلةعبط5000ىلإلصيامليئوضحسمءارجإنيمدختسملاناكمإب:ةظحالم

.يئوضلاحسملاتافلمدحأدادرتسالةكبشبةعباطلاليصوتبجي:ةظحالم
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ةيلصألاتادنتسملاليمحت
ةيلصألاتادنتسملاوأةيدرفلاتاحفصلاتاذماهمللتادنتسملاجاجزمدختسا.ةعباطلايفيلصألادنتسملاليمحتبيئوضلاحسملاماهمعيمجأدبت
.ةيدرفلاوأةددعتملاتاحفصلاتاذماهملاةيذغتلتادنتسملاةيذغتةدحومدختسا.تادنتسملاةيذغتةدحوربعاهتيذغتنكمياليتلا

.ةمهملكلةعبط5000ىلإلصيامليئوضحسمءارجإنيمدختسملاناكمإب:ةظحالم

تادنتسملاجاجز

.لفسألههجووتادنتسملاجاجزنمةيفلخلاىرسيلاةيوازلاىلعيلصألادنتسملاعضمث،تادنتسملاةيذغتةدحوءاطغعفرا

ءاطغفالتإىلإكلذيدؤيدقف.ةوقلابتادنتسملاةيذغتةدحوءاطغقالغإلواحتال،دلجُمدنتسمليئوضلاحسملاءارجإدنع:رذحلا
.تادنتسملاةيذغتةدحو

ةجودزملاةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحو

.ىلعألايفىلوألاةحفصلادوجوعم،ىلعألاههجووةيلصألاتادنتسملالخدأ.1

.حيحصٍلكشبةيلصألاتادنتسملاليمحتدنعديكأتلارشؤمءيضي.2

.ةيلصألاتادنتسملاةهجاوميفرقتستىتحقرولاتاهجومطبضا.3
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دلجمىلإاًيئوضحوسممفلمنيزخت
صرقلاكرحمىلعدلجميفاًيئوضاًفلمحسما،ةزيملاهذهمادختسال.يئوضلاحسملاقرططسبأدلجمىلإاًيئوضحوسمملافلملانيزختدُعي
Embeddedوبيوضرعتسممادختسابكبصاخلارتويبمكلازاهجىلإهخسنوأهتعابطكنكمي،فلملانيزختدنع.ةعباطللتباثلا Web

Server)جمدملابيولامداخ(.

.دلجمءاشنإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.رورمةملكباهتيامحةلاحيفادع،ةعباطلاتادلجمىلإنيمدختسملاعيمجلوصونكمي

.كيدلماظنلالوؤسمبلصتا،ةزيملاهذهنيكمتل:ةظحالم

دلجمىلإيئوضلاحسملا

:دلجميفاًيئوضحوسممفلمنيزختل

.تادنتسملاةيذغتةدحويفوأتادنتسملاجاجزىلعةيلصألاتادنتسملالِّمح.1

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا.2

.دلجمىلإنيزختلا،سملا،مكحتلاةحولبةصاخلاسمللاةشاشىلع.3

.ديكأتسملامث،ةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمادختسابرورملاةملكلخدأف،ةبولطمرورملاةملكتناكاذإ.بولطملادلجملاسملا.4

وأناولألابيئوضلاحسملا.سمللاةشاشنميلفسلاءزجلايفةدوجوملاةعبرألامئاوقلامدختسا،يئوضلاحسملاتادادعإنميأرييغتل.5
تارايخدادعإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ةقبسملايئوضلاحسملاتادادعإوأيلصألادنتسملاعونوأنيهجولاىلعيئوضلاحسملا
.يئوضلاحسملا

.سمللاةشاشىلعدلجميفنيزختلامدقتلاةشاشرهظت.رضخألاءدبلارزىلعطغضا.6

تباثلاصرقلاكرحمىلعدلجملايففلملانيزختمتي.دلجميفنيزختلابيوبتلاةمالعضرعسمللاةشاشديعت،يئوضلاحسملالامتكادنع
.جمدملابيولامقلممادختسابكبصاخلارتويبمكلازاهجىلإهتداعتساوأفلملاةعابطكنكمي.ةعباطلاب

ةعباطلايفةنزخملاتافلملاةعابط

:ةعباطلاىلعدلجميفنّزخمفلمةعابطل

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا.1

.دلجملانملاسرإسملا،سمللاةشاشىلع.2

.ديكأتسملامث،ةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمادختسابرورملاةملكلخدأف،ةبولطمرورملاةملكتناكاذإ.بولطملادلجملاسملا.3

.عباتتلابتافلملاسملا،ةددعتمتافلمةعابطل.بولطملافلملاسملا،تافلملاةمئاقيف.4

.ةعابطسملا.5

.جارخإلاوأنيهجولاىلعةعابطلاوأقرولاديوزت:ةجاحلابسحةيلاتلاتارايخلانمددح.6

.ةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمادختسابةبولطملاةيمكلالخدأمث،تاعوبطملاةيمكسملا،خُسنلاددعنييعتل.7

Embeddedمدختسا،نزخملافلملاظفحل.ةعباطللتباثلاصرقلاكرحمنماًيئاقلتهفذحمتي،نزخمفلمةعابطدنع:ةظحالم
Web Server)كبصاخلارتويبمكلازاهجىلعهظفحوفلملادادرتسال)جمدملابيولامقلم.

:ةعوبطملاتافلملاظفحلجأنمةيضارتفالاتادادعإلارييغتل.8

a.دلجمءاشنإ.

b.دلجمءاشنإعجار،ليصافتلاىلعلوصحلل.الددح،اهدادرتسادعبتافلملافذحىلإةبسنلاب.
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.ةعابطسملا.9

.ةرغصمةروصددح،ةمئاقلامسقنم،فلملانمةرغصمةروصلةنياعمضرعل:ةظحالم

ةيفاضإ"دلجملانملاسرإ"تارايخ

:ةربكمفلمللةنياعمضرعل

.بولطملافلملاسملا،تافلملاةمئاقيفدلجملانملاسرإضرعيف.1

.ريرمتلارارزأسملا،اهريبكتمتيتلاةنياعملاصحفل.ةحفصلاىلعأيفةدوجوملازومرلامدختسا،ضرعلاريبكتل.فلملاليصافتسملا.2

.بولطملاهاجتالاىلإلصتىتحضرعلاريودترزلاسملا،ةنياعملاريودتل.3

.ةعوبطملاتاجرخملاريودتىلإةنياعملاريودتيدؤيال:ةظحالم

.قالغإسملا،ءاهتنالادنع.4

:فلمتامولعملصخلمضرعل

.بولطملافلملاسملا،تافلملاةمئاقيفدلجملانملاسرإضرعيف.1

ضارعتساسملا.2

.قالغإسملا،ءاهتنالادنع.3

:فلمفذحل

.هفذحديرتيذلافلملاسملا،دلجملانملاسرإضرعيف.1

.نيترمفذحسملا.2

:فلممسارييغتل

.بولطملافلملاسملا،تافلملاةمئاقيفدلجملانملاسرإضرعيف.1

.فلملاليصافتسملا.2

.فلملامسارييغتسملا.3

.سمللاةشاشحيتافمةحولمادختسابديدجلافلملامسالخدأ.4

.قالغإسملامث،ظفحسملا.5

.ماهملاقفدتتادادعإىلإلوصولل

.دلجملاباًيلاحةطبترملاماهملاقفدتةقروضرعمتي.ماهملاقفدتتادادعإسملاف،ماهملاقفدتقاروأءاشنإمتاذإ.1

.ماهملاقفدتةقروديدحتوأطباررييغت/ءاشنإسملا،ماهملاقفدتتادادعإرييغتل.2

Systemىلإعجرا،ليصافتلاىلعلوصحلل.ةنّكممريغدلجملانملاسرإلاةزيمتناكاذإماظنلالوؤسمبلصتا:ةظحالم
Administrator Guide)طبارلاىلع)ماظنلالوؤسمليلدwww.xerox.com/support.ةعباطلخدأثحبلقحيف

Xerox PrimeLink C9065/C9070،ةبولطملاقئاثولاددحمث.
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ماهملاقفدتقاروأمادختسا

قاروأءاشنإمتي.دلجميفنّزخمفلمل،"ةعابطلا"وأ"سكافكلاسرإلا"لثم،ةلجسملاتاءارجإلانمةلسلسذيفنتبماهملاقفدتقاروأكلحمست
Systemىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.نزخمفلمباهطبرمدختسمللنكميثيحةعباطلايفنزُختوماظنلالوؤسمةطساوبماهملاقفدت

Administrator Guide)ماظنلالوؤسمليلد(.

EMBEDDEDمادختسابةنزخملاتافلملاةعابطةداعإ WEB SERVER

.كتصاخرتويبمكلازاهجنمبيوضرعتسمحتفا.1

Embeddedحتفل.ةعباطلابصاخلاIPناونعبتكا،بيولاضرعتسمناونعلقحيف.2 Web Server)ةعباطلل)جمدملابيولامقلم
.لاخدإىلعطغضا،كبةصاخلا

.ةعباطلابصاخلاIPناونعنعثحبلاىلإعجرا،ةعباطلابصاخلاIPناونعبكتفرعممدعلاحيف:ةظحالم

.يئوضلاحسملابيوبتةمالعقوفرقنا.3

.دلجمقوفرقنا،ةحفصلاراسيىلعيئوضلاحسملالقنتلاءزجيف.4

ةمئاقةحفصرهظت:دلجملا.قيبطتقوفرقنامث،دلجملارورمةملكلخدأف،رمألامزلاذإ.بولطملادلجملاقوفرقنا،تادلجملاةمئاقيف.5
.تافلملا

.بولطملافلملاددح.6

.ةعابطلافلممسقىلإريرمتلابمق.7

سيبدتلاوأنيهجولاىلعةعابطلاوأةيمكلاوأجارخإلاةهجووأقرولاديوزت:ةجاحلابسحةيلاتلاةعباطلاتارايخنمتارايخلادحأددح.8
.تاعفدلاعبطوأبقثلاوأ

.ةعابطلافلمقوفرقنا.9

EMBEDDEDمادختسابكبصاخلارتويبمكلازاهجىلإًايئوضةحوسمملاتافلملادادرتسا WEB SERVER)مقلم

)جمدملابيولا

.كبصاخلارتويبمكلازاهجبتباثلاصرقلاكرحمىلإةعباطلادلجمنمتافلملاخسنقيرطنعةنزخملاتافلملادادرتسامتي

.كتصاخرتويبمكلازاهجنمبيوضرعتسمحتفا.1

Embeddedةحفصحتفل.ةعباطلابصاخلاIPناونعبتكا،بيولاضرعتسمناونعلقحيف.2 Web Server)جمدملابيولامقلم(
.لاخدإىلعطغضا،كبةصاخلاةعباطلل

.ةعباطلابصاخلاIPناونعنعثحبلاىلإعجرا،ةعباطلابصاخلاIPناونعبكتفرعممدعلاحيف:ةظحالم

.يئوضلاحسملابيوبتةمالعقوفرقنا.3

.دلجمقوفرقنا،ةحفصلاراسيىلعيئوضلاحسملالقنتلاءزجيف.4

ةمئاقةحفصرهظت:دلجملا.قيبطتقوفرقنامث،دلجملارورمةملكلخدأف،رمألامزلاذإ.بولطملادلجملاقوفرقنا،تادلجملاةمئاقيف.5
.تافلملا

.رمألامزلاذإتافلملاعيمجةيؤرللفسألريرمتلابمق:ةظحالم

.بولطملافلملاددح.6

تارايخددح،ةجاحلابسح.بولطملافلملاقيسنتقوفرقنا،قيسنتلادادرتساةمئاقنم.قيسنتلادادرتساىلإلصتنأىلإلفسألررم.7
.تافلملاقيسنتبسحتارايخلافلتخت.رايتخالامئاوقوتاناخمادختسابفلملاقيسنت
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.دادرتساقوفرقنا.8

.ددحملافلملاطبارقوفرقنا،دلجملانمتافلملادادرتساةحفصنم.9

.ظفحقوفرقنامث،بولطملانيزختلاعقومددحو،ظفحقوفرقنا.10

دنعقفاومقوفرقنا.فذحقوفرقنا،ةحفصلانمةيولعلاىنميلاةيوازلايفو.فلملاددحف،ةنزخملاتافلملادحأىلإةجاحكانهدعتملاذإ.11
.كلذبةبلاطملا

ةيفاضإلاتافلملادادرتساتارايخ

Embeddedمادختسادنعةيلاتلاتارايخلارفوتت Web Server)ةنزخملاتافلملادحأدادرتسال)جمدملابيولامقلم:

مقرلقحيفةحفصلامقربتكا.نّكمُمرايتخالاةناخددح،ةحفصلادادرتسالجأنمو،تاحفصلاددعتمدنتسمنمةدحاوةحفصدادرتسال.1
.ةحفصلا

.نّكمُمرايتخالاةناخددح،ةرغصمةروصةفاضإلجأنمو،XPSقيسنتمادختسادنعةرغصمروصضرعةفاضإل.2

يطخلاىوتحملليلاعلاطغضلاقيبطتلجأنمو،XPSوPDFقيسنتبتافلملاىلعطلتخملايطخلاىوتحملليلاعلاطغضلاقيبطتل.3
.بولطملاةدوجلادادعإددح،ةدوجلاةمئاقنم.نّكممرايتخالاةناخددح،طلتخملا

:هيفثحبلللباقXPSوأPDFقيسنتبفلمءاشنإل.4

a.نّكممرايتخالاةناخددح،ثحبلللباقصنءاشنإل.

b.ةغللاددح،يلصألادنتسملاةغلةمئاقنم.

c.نّكممددح،صنلاطغضةمئاقنم،صنلاطغضقيبطتل.

.ماظنلالوؤسمبلصتا،ةدعاسملابلطل.تافلملادادرتساتادادعإعيمجنيكمتنكميال:ةظحالم

دلجمءاشنإ

:ةعباطلابةصاخلاسمللاةشاشمادختسابدلجمءاشنإل

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.1

.دلجمءاشنإ>دادعإلا>ةرياعملاودادعإلاسملا.تاودألابيوبتلاةمالعسملا.2

.رفوتمدلجمسملا.3

:دلجمللرورمةملكنييعتل.4

a.ليغشتسملا،دلجملارورمزمرنمققحتلالجأنم.

b.ةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمادختسابرورملاةملكلخدأ.

c.ظفحسملا.

.تادلجمللرورمزومرنييعتلرايخلانيكمتطقفماظنلالوؤسملنكمي:ةظحالم

:دلجملاتامسنييعتل.5

a.دلجملامساسملا.

b.ظفحسملامث،سمللاةشاشحيتافمةحولمادختسابمسالالخدأ.

c.ظفحسملامث،الوأمعنسملا.اهدادرتسادعبتافلملافذحسملا.

d.ظفحسملامث،الوأمعنسملا.ةيحالصلاةيهتنمتافلملافذحسملا.
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e.رييغتطبارءاشنإوأطبارلاعطقسملامث،دلجملابماهملاقفدتقاروأطبرسملا.

f.ظفحسملامث،ةيحاتفملاةملكلاوأمسالامادختسابثحبسملا،ةيلاحلاماهملاقفدتقاروأطبرل.

g.يئاقلتلاءدبلاددحف،يئاقلتلكشبةمهملاأدبتنأديرتتنكاذإ.

.تارمثالثقالغإسملا،تاودألابيوبتلاةمالعىلإةدوعلل.6

Embeddedمادختسابدلجمءاشنإل Web Server)جمدملابيولامقلم(:

.كتصاخرتويبمكلازاهجنمبيوضرعتسمحتفا.1

Embeddedحتفل.ةعباطلابصاخلاIPناونعبتكا،بيولاضرعتسمناونعلقحيف.2 Web Server)ةعباطلل)جمدملابيولامقلم
.لاخدإىلعطغضا،كبةصاخلا

.ةعباطلابصاخلاIPناونعنعثحبلاىلإعجرا،ةعباطلابصاخلاIPناونعبكتفرعممدعلاحيف:ةظحالم

.يئوضلاحسملابيوبتةمالعقوفرقنا.3

.دلجمقوفرقنا،ةحفصلاراسيىلعيئوضلاحسملالقنتلاءزجيف.4

.ءاشنإقوفرقنارفوتمدلجمءاشنإلتادلجملاةمئاقيف.5

.ةرفوتملاتادلجملاةيؤرلةحفصلاريرمتبمق،ةرورضلادنع:ةظحالم

:دلجملاتامسنييعت.6

.مسالابتكا:دلجملامسا•

.حسموأديدحت:دادرتسالاوأةعابطلادعبتافلملافذح•

.حسموأديدحت.ةيحالصلاةيهتنمتافلملافذح•

:دلجمللرورمةملكنييعتل.7

.رورملاةملكبتكا،دلجملارورمزمرلقحيف•

.رورملاةملكةباتكدعأ،رورملازمرةباتكةداعإلقحيف•

.فذح/ةعابطوأظفحوأاًمئادددح،دلجملارورمزمرنمققحتلاةمئاقيف•

يفو،ةعباطلابسمللاةشاشىلعدلجملارهظي.ةعباطللتباثلاصرقلاىلعدلجملاتايوتحمنيزختمتيس.نآلامادختساللحاتمكبصاخلادلجملا
Embeddedيفتادلجملاةمئاق Web Server)جمدملابيولامقلم(.

دلجمفذح

.دلجملايفةدوجوملاتافلملافذُحتس:رذحلا

:ةعباطلابةصاخلاسمللاةشاشمادختسابدلجمفذحل

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا،مكحتلاةحوليف.1

.دلجمءاشنإ>تازيملا>دادعإلاددح،ةرياعملاودادعإلالجأنم.تاودألابيوبتلاةمالعسملا.2

.ديكأتسملامث،ةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمادختسابرورملاةملكلخدأف،ةبولطمرورملاةملكتناكاذإ.بولطملادلجملاسملا.3

.فذحسملامث،دلجملافذحسملا.4

Embeddedمادختسابدلجمفذحل Web Server)جمدملابيولامقلم(:
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.كتصاخرتويبمكلازاهجنمبيوضرعتسمحتفا.1

Embeddedةحفصحتفل.ةعباطلابصاخلاIPناونعبتكا،بيولاضرعتسمناونعلقحيف.2 Web Server)جمدملابيولامقلم(
.لاخدإىلعطغضا،كبةصاخلاةعباطلل

.ةعباطلابصاخلاIPناونعنعثحبلاىلإعجرا،ةعباطلابصاخلاIPناونعبكتفرعممدعلاحيف:ةظحالم

.يئوضلاحسملابيوبتةمالعقوفرقنا.3

.ةرفوتملاتادلجملاةيؤرلةحفصلاريرمتبمق،ةرورضلادنع.دلجمقوفرقنا،ةحفصلاراسيىلعيئوضلاحسملالقنتلاءزجيف.4

.دلجملافذحلبقدلجملايفتافلملاعيمجفذحا:ةظحالم

.فذحقوفرقنامث،دلجملاددح،دلجملاةمئاقيف.5

.قيبطتقوفرقنامث،دلجملارورمةملكلخدأف،رمألامزلاذإ.قفاومقوفرقنا،ددحملادلجملافذحديرتكنأديكأتل.6
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ةكبشلاتافلمعدوتسمىلإيئوضلاحسملا
ىلإاًيئوضاهحسمبموقتيتلاتادنتسملالاسرإمتي."ةكبشلاربعيئوضلاحسملا"تازيمنموهةكبشلاتافلمعدوتسمىلإيئوضلاحسملانإ
حسملاتادادعإ،ماظنلالوؤسملبِقنماًضيأهؤاشنإمتيذلا،بلاقلاددحي.كيدلماظنلالوؤسمةطساوبهتئيهتمتةكبشمقلمىلعتادنتسمعدوتسم
.اًيئوضةحوسمملاةروصلاةهجوويئوضلا

.كيدلماظنلالوئسمبلصتا.ةئيهتلاءارجإمزلي،ةكبشلاتافلمعدوتسمليئوضحسمءارجإل:ةظحالم

Embeddedمادختساببلاوقءاشنإ:ةظحالم Web Server)ىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.)جمدملابيولامقلمSystem
Administrator Guide)ماظنلالوؤسمليلد(.

:ةكبشلاتافلمعدوتسمىلإيئوضلاحسملاةزيممادختسال

.تادنتسملاةيذغتةدحويفوأتادنتسملاجاجزىلعةيلصألاتادنتسملالِّمح.1

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.2

.ةكبشلاربعيئوضلاحسملاسملا.3

.بولطملابلاقلاسملا.4

:بلاقلليئوضلاحسملاتادادعإزواجتل.5

ناولألابيئوضلاحسملا:سمللاةشاشنميلفسلاءزجلايفةدوجوملاةعبرألامئاوقلامدختسا،يئوضلاحسملاتارايخىلعلوصحلل•
تارايخدادعإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ةقبسملايئوضلاحسملاتادادعإويلصألادنتسملاعونونيهجولاىلعيئوضلاحسملاو
.يئوضلاحسملا

ىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.سمللاةشاشنميولعلاءزجلايفثالثلابيوبتلاتامالعمدختسا،ةيفاضإحسمتارايخىلعلوصحلل•
.ةيفاضإلايئوضلاحسملاتارايخ

.رضخألاءدبلارزىلعطغضا.6
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ينورتكلإلاديربلانيوانعدحأليئوضلاحسملا
.ينورتكلإلاديربلاىلإتاقفرمكاًيئوضةحوسمملاتادنتسملالاسرإىلإينورتكلإلاديربلانيوانعدحأليئوضلاحسملايدؤي

.كيدلماظنلالوؤسمةطساوبةزيملاهذهنيكمتبجي:ةظحالم

:ينورتكلإلاديربلانيوانعدحأىلإاًيئوضةحوسممةروصلاسرإل

.تادنتسملاةيذغتةدحويفوأتادنتسملاجاجزىلعيلصألادنتسملالِّمح.1

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.2

.ينورتكلإلاديربلاسملا.3

:قرطلاهذهنمةدحاومادختسابملتسملاددح.4

.قالغإسملامث،ةفاضإسملاو،لماكلاينورتكلإلاديربلاناونعلخدأ،سمللاةشاشحيتافمةحولمادختساب:ديدجملتسمسملا•

.ىلإسملامث،بولطملاملتسملاسملا:نيوانعلارتفدسملا•

.قالغإسملا،ةمئاقلاىلإنيملتسملاعيمجةفاضإدنع.ةمئاقلاىلإنييفاضإنيملتسمةفاضإل4ةوطخلاررك.5

،سمللاةشاشحيتافمةحولمادختسابديدجلاعوضوملالخدأ.عوضومسملا،عوضوملارييغتل.ينورتكلإلاديربلليضارتفاعوضومريفوتمتي.6
.ظفحسملامث

حسملاوناولألابيئوضلاحسملا.مكحتلاةحولنميلفسلاءزجلايفةدوجوملاةعبرألامئاوقلاسملا،يئوضلاحسملاتادادعإنميأرييغتل.7
حسملاتارايخدادعإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ةقبسملايئوضلاحسملاتادادعإويلصألادنتسملاعونونيهجولاىلعيئوضلا
.يئوضلا

.رضخألاءدبلارزىلعطغضا.8

ينورتكلإلاديربلاتارايخدادعإ

:ةيلاتلاينورتكلإلاديربلاتادادعإرييغتوكبصاخلاماظنلالوؤسماهأشنأيتلابلاوقلاتادادعإزواجتكنكمي

فلملامسا•

فلملاقيسنت•

ىلعدر•

ةءارقلاتالاصيإ•

:"ينورتكلإلاديربلاىلعدرلا"وأ"فلملامسا"يرايخرييغتل

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.ينورتكلإلاديربلاتارايخبيوبتلاةمالعسملامث،ينورتكلإلاديربلاسملا.2

.سمللاةشاشحيتافمةحولمادختسابهليدعتوأصنلافذحبمق.ىلعدرلاوأفلملامساسملا.3

.ظفحسملا.4

:فلملاقيسنترييغتل

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.ينورتكلإلاديربلاتارايخبيوبتلاةمالعسملامث،ينورتكلإلاديربلاسملا.2
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.هديدحتدنعفلملكقيسنتفصوُي.بولطملافلملاعونددحمث،فلملاقيسنتسملا.3

.ظفحسملا،فلملاقيسنتلوبقل.4

:ةءارقلاصيإبلطل

.كيدلماظنلالوؤسمةطساوبةزيملاهذهنيكمتبجي:ةظحالم

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.ينورتكلإلاديربلاتارايخبيوبتلاةمالعسملامث،ينورتكلإلاديربلاسملا.2

.ليغشتسملامث،ةءارقلاتالاصيإسملا.3

.ظفحسملا.4
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رتويبمكىلإيئوضلاحسملا
.كبصاخلارتويبمكلازاهجىلإاًيئوضدنتسمحسمرتويبمكلاىلإيئوضلاحسملاةزيمكلحيتت

.كيدلماظنلالوؤسمبلصتا،ةزيملاهذهنيكمتل:ةظحالم

:رتويبمكلاىلإيئوضلاحسملاةزيممادختسال

.تادنتسملاةيذغتةدحويفوأتادنتسملاجاجزىلعيلصألادنتسملالِّمح.1

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.رتويبمكلاىلإيئوضلاحسملاسملا.3

.ظفحسملامث،)UNCقيسنت(SMBوأSMBوأFTPسملا.لقنلالوكوتوربسملا.4

.ظفحسملا،ءاهتنالادنع.تانايبلالاخدإلسمللاةشاشحيتافمةحولمدختسامث،دادعإلاسملا،ةضورعملاتادادعإلانملكلةبسنلاب.5

.قالغإسملامثةفاضإسملا،بولطملاملقملاسملا؛نيوانعلارتفدسملاف،اًقبسممقلملامسانيزختمتاذإ:ةظحالم

مقلملا•

كرتشملامسالا•

يفظفح•

مدختسملامسا•

رورملاةملك•

حسملاوناولألابيئوضلاحسملا.سمللاةشاشنميلفسلاءزجلايفةدوجوملاةعبرألامئاوقلاسملا،يئوضلاحسملاتادادعإنميأرييغتل.6
حسملاتارايخدادعإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ةقبسملايئوضلاحسملاتادادعإويلصألادنتسملاعونونيهجولاىلعيئوضلا
.يئوضلا

.رضخألاءدبلارزىلعطغضا.7

.اًيئوضةحوسمملاةروصلاىلإلوصولابمق،كبصاخلارتويبمكلازاهجىلع.8
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يسيئرلاليلدلاىلإيئوضلاحسملا
كبصاخلايسيئرلاليلدلاةكبشعقومديدحتمتي.يسيئرلاليلدلاىلإاًيئوضتادنتسمحسم"يلصألاعقوملاىلإيئوضلاحسملا"ةزيمكلحيتت
.ماظنلالوؤسمةطساوب

.ماظنلالوؤسمةطساوبةزيملاهذهةئيهتبجي:ةظحالم

:يلصألاعقوملاىلإيئوضلاحسملاةزيممادختسال

.تادنتسملاةيذغتةدحويفوأتادنتسملاجاجزىلعيلصألادنتسملالِّمح.1

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.2

.ةكبشلاربعيئوضلاحسملاسملا.3

.كيدلماظنلالوؤسمةطساوبهؤاشنإمتيذلابلاقلاسملا.4

ءزجلايفةدوجوملاةعبرألامئاوقلاسملا،يئوضلاحسملاتادادعإنميأرييغتل.ةروصلاةهجوويئوضلاحسملاتادادعإبلاقلاددحي.5
.ةقبسملايئوضلاحسملاتادادعإويلصألادنتسملاعونونيهجولاىلعيئوضلاحسملاوناولألابيئوضلاحسملا.سمللاةشاشنميلفسلا
.يئوضلاحسملاتارايخدادعإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل

.رضخألاءدبلارزىلعطغضا.6

Systemىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل Administrator Guide)ماظنلالوؤسمليلد(.
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لومحمUSBصارقأكرحمىلإنيزختلا
USBذفنممادختسابلومحملاUSBصارقألاكرحمىلإاًيئوضدنتسمحسمبلومحملاUSBصارقأكرحميفنيزختلاةزيمكلحمست
.ةيمامألاةعباطلاةحولنمرسيألابناجلايفدوجوملا

.كيدلماظنلالوؤسمبلصتا،ةزيملاهذهنيكمتل:ةظحالم

.طئاسولاتاقاطبئراقرايخليصوتدنعةزيملاهذهمادختسانكميال:ةظحالم

:لومحملاUSBصارقأكرحميفنيزختلاةزيممادختسال

.تادنتسملاةيذغتةدحويفوأتادنتسملاجاجزىلعيلصألادنتسملالِّمح.1

زاهجفاشتكاةذفانرهظت.ةيمامألاةعباطلاةحولنمرسيألابناجلايفدوجوملاUSBذفنميفلومحملاUSBصارقأكرحملخدأ.2
USB.

.ديكأتسملا.3

.يفظفحسملا.4

.قباسلاسملا،دحاوليلدىوتسمرادقمبىلعأللاقتنالل.يلاتلاسملا،دحاوليلدىوتسمرادقمبلفسأللاقتنالل.بولطملادلجملاسملا.5

.ظفحسملا،نيزختلاعقومديدحتل.6

حسملاو،ناولألابيئوضلاحسملا.سمللاةشاشنميلفسلاءزجلايفةدوجوملاةعبرألامئاوقلاسملا،يئوضلاحسملاتادادعإنميأرييغتل.7
حسملاتارايخدادعإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ةقبسملايئوضلاحسملاتادادعإو،يلصألادنتسملاعونو،نيهجولاىلعيئوضلا
.يئوضلا

ىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.سمللاةشاشىلعأةدوجوملاثالثلابيوبتلاتامالعمدختسا،ةيفاضإلايئوضلاحسملاتارايخنمٍّيأرييغتل.8
.ةيفاضإلايئوضلاحسملاتارايخ

.رضخألاءدبلارزىلعطغضا،فلملانيزختواًيئوضةيلصألاتادنتسملاحسمل.9

.لومحملاUSBصارقأكرحمجرخأمث،ةيسيئرلاتامدخلاةحفصرزسملا.10

.لومحمUSBصارقأكرحمنمةعابطلاىلإعجرا،لومحملاUSBصارقأكرحمىلعةنزخملاتافلملاةعابطل.11

صارقأكرحمجرخأ.ةنزخملاتافلملافلتتنأنكمي.تافلملادحأنيزختءانثألومحملاUSBصارقأكرحمةلازإبمقتال:رذحلا
USBةعباطلاليغشتفاقيإلبقلومحملا.
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يئوضلاحسملاتارايخدادعإ

يئوضلاحسملاتادادعإ

ةحولسملةشاشلفسأةعبرألامئاوقلامدختسا،ةبولطملاحسملاةقيرطديدحتدعب.ةيرايتخالاتادادعإلامادختسابيئوضلاحسملاطبضنكمي
:ةيلاتلايئوضلاحسملاتارايخرييغتلمكحتلا

يدامرلانوللاجردتوأضيبألاودوسألاوأنوللاوأيئاقلتلافشكلانمرتخا.يئاقلتلافاشتكالازواجت:ناولألابيئوضلاحسملا•

2هجولاريودتعمنيهجولاىلعوأنيهجولاىلعوأدحاوهجوىلعنمرتخا:نيهجولاىلعيئوضلاحسملا•

ةروصوأصنوأصنوةروصنمرتخا:يلصألادنتسملاعون•

ةدوجبةعابطلاوأفورحلاىلعيرصبلافرعتلاوأةفشرألالجسوأةعابطلاوةكراشملانمرتخا:يئوضلاحسمللةقبسملاتادادعإلا•
طيسبلايئوضلاحسملاوأةيلاع

:يئوضلاحسملاتادادعإرييغتل

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.ةبولطملايئوضلاحسملاةقيرطسملا.2

.سمللاةشاشلفسأةدوجوملاةعبرألامئاوقلايفةبولطملاتادادعإلاسملا.3

ةيفاضإلايئوضلاحسملاتارايخ

.ةيئاقلتلاتادادعإلازواجتيةيرايتخالاتادادعإلاهذهنمديدعلانإ.يئوضلاحسملاةيلمعيفقيقدلامكحتلاةيفاضإلايئوضلاحسملاتارايخحيتت
.تارايخلاهذهمادختساسمللاةشاشىلعةرهاظلاتاداشرإلاحضوت

:ةيلاتلايئوضلاحسملاتارايخرييغتلسمللاةشاشنميولعلاءزجلايفبيوبتلاتامالعمدختسا،ةبولطملايئوضلاحسملاةقيرطديدحتدعب

ةمدقتمتادادعإ•

طيطختلاطبض•

تافلملاظفحتارايخ•

ةمدقتمتادادعإ

عنمو،ةيفارغوتوفلاروصلاو،فلملامجحو،يئوضلاحسملاةقدو،روصلاتانيسحتو،روصلاتارايخيفمكحتلاةمدقتملاتادادعإلاكلحيتت
.لالظلا

:ةمدقتملاتادادعإلامادختسال

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزلاىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.ةبولطملايئوضلاحسملاةقيرطسملا.2

.ةمدقتمتادادعإبيوبتلاةمالعسملا.3

.بولطملادادعإلاسملا.4
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مادختسادادعإلا

.ةدحلاليلقت/ةدحلاةدايزوأميتعت/حيتفترتخاةروصلاتارايخ

.ةيفلخلانيابتونولءافخإليئاقلتلاعنملارتخاةروصلانيسحت

.ةصوبلكلةطقن600-200ددحةقدلا

فلممجحعمىلعألاةروصلاةدوجىلإ،ريغصفلممجحعمةديجلاةروصلاةدوجنمرتخافلملامجح/ةدوجلا
.فلمللمجحربكأعمةروصللةدوجىلعأىلإ،ربكأ

.ناولألابيئوضلاحسملاءارجإدنعطقفحاتمدادعإلااذه:ةظحالم

نمدكأت،ةزيملاهذهمادختسال.ةيفارغوتوفلاةيلصألاتادنتسملليئوضلاحسملارهظمزيزعتةيفارغوتوفروص
.ناولألاىلعناولألابيئوضلاحسملانييعت

.يئاقلتعنمرتخا،ناولألابيئوضلاحسمللروصلازواجتوةيفلخلانولءافخإللالظلاعنم

طيطختلاطبض

.ريبكتلا/ريغصتلاوبتكلليئوضلاحسملاوةفاحلاوحمويلصألادنتسملامجحويلصألادنتسملاهاجتالةيفاضإتادادعإطيطختلاطبضرفوي

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزلاىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.ةبولطملايئوضلاحسملاةقيرطسملا.2

.طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملا.3

.بولطملادادعإلاسملا.4

مادختسادادعإلا

ةيبناجلاروصلاوأ،ةيدومعلاروصلانمرتخايلصألادنتسملاهاجتا

ماجحألاتاذةيلصألاتادنتسملاوأاًيوديمجحلالاخدإوأيئاقلتلافاشتكالانمرتخايلصألادنتسملامجح
ةطلتخملا

متقبسمدادعإنموأةيدرفلافاوحلاوأةفاحلاىلإةعابطلاوأفاوحلاعيمجنمرتخاةفاحلاحسم
.)-(صقانو)+(دئازنيزمرلاسملا،ةميقلالاخدإل.اًقباسهؤاشنإ

مثةيولعلاةحفصلاوأىرسيلامثىنميلاةحفصلاوأىنميلامثىرسيلاةحفصلانمرتخابتكلليئوضلاحسملا
.)-(صقانو)+(دئازنيزمرلاسملا،ديلجتلاةفاححسمةميقلاخدإل.ةيلفسلا

سملا،ةميقلالاخدإل.تاجرخملامجحلاخدإوأ%قبسمدادعإوأ%يبسننمرتخاريبكتلا/ريغصتلا
.)-(صقانو)+(دئازنيزمرلا

ينورتكلإلاديربلاتارايخ

نوكت،لعفلابفلممسادوجوةلاحيف.تافلملاطغضوروصلاتاقيسنترايتخاوروصلاةيمستلةيفاضإتادادعإينورتكلإلاديربلاتارايخرفوت
.ةرفوتمكولسلاتادادعإ

:ينورتكلإلاديربلاتارايخمادختسال
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.تامدخللةيسيئرلاةحفصلارزلاىلعطغضا،ةعباطلامكحتةحولىلع.1

.ةبولطملايئوضلاحسملاةقيرطسملا.2

.ينورتكلإلاديربلاتارايخبيوبتلاةمالعسملا.3

.بولطملادادعإلاسملا.4

مادختسادادعإلا

.فلملامساةئدابلخدأفلملامسا

.تاقيسنتلادحأددحمث،فلملاقيسنتسملافلملاقيسنت
ليغشتلافاقيإ/ليغشتلا-TIFF/JPEGقيسنتليئاقلتلاديدحتلا•
•PDF)ثحبلللباقفلموأطقفةروص(
•PDF/A)ثحبلللباقفلموأطقفةروص(
•TIFF،ةحفصلكلدحاوفلموأ،تاحفصلاددعتمفلموأ
•JPEG)ةحفصلكلدحاوفلم(
•XPS)ثحبلللباقفلموأطقفةروص(

.فلملاطغضبولسأددحمث،طغضلابولسأفلملاقيسنتسملاطغضلابولسأ

ديدحتلاوأيئاقلتلاطغضلاسملا،دوسألاوضيبألاباًيئوضةحوسمملاتادنتسمللةبسنلاب
:تارايخلادحأرتخا،يوديلاديدحتلاىلإةبسنلاب.يوديلا

•MH
•MMR
•JBIG2)يباسحلازيمرتلا(
•JBIG2)نامفوهزيمرت(

MHوأMMRسملا،روصللةبسنلاب

JPEGوأJPEGسملا،يدامرلانوللاجردتبةصاخلاوأةنولملاتادنتسمللةبسنلاب
فاقيإ/ليغشتلا–طلتخملايطخلاىوتحملليلاعلاطغضلاوأ،حطسملاطغضلاعم
.ليغشتلا

حسمءارجإلةحاتم.اًيئوضةحوسممةروصبطبترتيتلاةيفصولاتامولعملانييعتبمقةيفصولاتانايبلا
.ةكبشلاربعيئوض

وأ،دوجوملافلملالادبتساوأ،ديدجلافلملاةيمستةداعإوأ،ظفحلامدع:نمرتخافلملامساضراعت
حسمءارجإلةحاتم.فلملامساىلإخيراتلاعباطةفاضإوأ،دوجوملادلجملاىلإةفاضإ

.ةكبشلاربعيئوض

.ةكبشلاربعيئوضحسمءارجإلةحاتم.ءاضتقالابسح،لوخدليجستمسالخدألوخدلاليجستمسا

.ةكبشلاربعيئوضحسمءارجإلةحاتمءاضتقالابسح،رورمةملكلخدأرورملاةملك
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سكافلاربعلاسرإلا
:ىلعلصفلااذهيوتحي

102........................................................................................................................سكافلاىلعةماعةرظن

103......................................................................................................................ةيلصألاتادنتسملاليمحت

104...................................................................................................................................سكافلاسرإ

105...............................................................................................................................مداخلاربعسكاف

106....................................................................................................................تنرتنإلاربعسكافلاسرإ

107..........................................................................................كبصاخلارتويبمكلازاهجنمسكافلالئاسرلاسرإ

108................................................................................................................................تاسكافلامالتسا

109.........................................................................................................................سكافلاتادادعإديدحت

113..................................................................................................................نيوانعلارتفدتالاخدإةفاضإ

115...........................................................................................................................سكافلاتاقيلعتءاشنإ
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سكافلاىلعةماعةرظن
دنتسملاسرإلةمءالمرثكألاةقيرطلاكلرفويلةفلتخمقرطةدعبهتئيهتنكمي.فئاظولاةددعتمكتعباطلةيرايتخاةزيمىهسكافلاربعلاسرإلا
.سكافلاربعيلصأ

.سكافزاهجىلإًةرشابمهلاسرإوفئاظولاةددعتمةعباطلايفاًيئوضدنتسمحسممتي:جمدملاسكافلا•

سكافلامقلملسري.سكافمقلمىلإEthernetةكبشربعهلاسرإوفئاظولاةددعتمةعباطلايفاًيئوضدنتسمحسممتي:مقلملاربعسكافلا•
.سكافزاهجىلإسكافلاذئدعب

.ملتسمىلإينورتكلإلاديربلابهلاسرإوفئاظولاةددعتمةعباطلايفاًيئوضدنتسمحسممتي:تنرتنإلاربعسكافلا•

ةيلاحلاةعابطلاةمهملاسرإمتي،ةعابطلاليغشتجمانربيفةدوجوملاتادادعإلامادختساب:كبصاخلارتويبمكلازاهجنمسكافلالاسرإ•
.سكافةلاسرك

Systemىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.مادختسالالبقماظنلالوؤسملبِقنمسكافلاةيناكمإنيكمتبجي:ةظحالم Administrator
Guide)ماظنلالوؤسمليلد(.
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ةيلصألاتادنتسملاليمحت
.فئاظولاةددعتمةعباطلاىلعيلصألادنتسملاليمحتبسكافلالاسرإتايلمععيمجأدبت،كبصاخلارتويبمكلازاهجنمتاسكافلالاسرإءانثتساب

.تادنتسملاةيذغتةدحولالخنماهتيذغتنكمياليتلاةيلصألاتادنتسمللوأةيدرفلاتاحفصلاتاذماهمللتادنتسملاجاجزمدختسا•

.ةيدرفلاوأةددعتملاتاحفصلاتاذماهملاةيذغتلتادنتسملاةيذغتةدحومدختسا•

تادنتسملاجاجز

.لفسألههجووتادنتسملاجاجزنمةيفلخلاىرسيلاةيوازلاىلعيلصألادنتسملاعضمث،تادنتسملاةيذغتةدحوءاطغعفرا

ءاطغفالتإىلإكلذيدؤيدقف.ةوقلابتادنتسملاةيذغتةدحوءاطغقالغإلواحتال،دلجُمدنتسمليئوضلاحسملاءارجإدنع:رذحلا
.تادنتسملاةيذغتةدحو

ةجودزملاةيئاقلتلاتادنتسملاةيذغتةدحو

.ىلعألايفىلوألاةحفصلادوجوعم،ىلعألاههجووةيلصألاتادنتسملالخدأ.1

.حيحصٍلكشبةيلصألاتادنتسملاليمحتدنعديكأتلارشؤمءيضي.2

.ةيلصألاتادنتسملاةهجاوميفرقتستىتحقرولاتاهجومطبضا.3
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سكافلاسرإ
:فئاظولاةددعتمةعباطلابجمدملاسكافلاةزيممادختسابسكافلاسرإل

.تادنتسملاةيذغتةدحويفوأتادنتسملاجاجزىلعيلصألادنتسملالِّمح.1

.تامدخللةيسيئرلاةحفصلاىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.2

.سكافسملا.3

:ةيلاتلاتاءارجإلادحأذفن،اًيوديملتسملاسكافمقرلاخدإل.4

.ةفاضإسملامث،ةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمادختسابسكافلامقرلخدأ•

.سكافلاماقرأيفتقؤمفقوتتارتفلاخدإعجار،سكافلامقريفةتقؤمفقوتتارتفلاخدإل

.قالغإسملامث،ةفاضإسملا،سمللاةشاشحيتافمةحولمادختسابمقرلالخدأ،ددجنوملتسمسملا•

:نيوانعلارتفديفاًقبسمهنيزختمتمقرمادختسال.5

a.نيوانعلارتفدسملا.

b.ةمئاقلانماًرايخددح.

c.ةمئاقلاربعريرمتللمهسألاسملا.

d.بولطملاناونعلاسملا.

e.قالغإسملامث،ةفاضإسملا.

رتفدتالاخدإةفاضإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.نيوانعلارتفديفنيوانعدوجومزلي،نيوانعلارتفدمادختسال:ةظحالم
..نيوانعلا

ىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.نيوانعلارتفديفةيدرفلانيوانعلاةمئاقضرعدنعلسلسملابلطلاءارجإنكمي:ةظحالم
.لسلسملابلطلامادختسا

:فالغةحفصنيمضتل.6

a.فالغلاةحفصةعابطسملامث،فالغلاةحفصسملا.

b.اًقيلعتسملا.لسرملاقيلعتوأملتسملاقيلعتلجأنماًقبسمهؤاشنإمتقيلعتةفاضإكنكمي.تاقيلعتلاسملا،اًقبسمهؤاشنإمتقيلعتةفاضإل
.سكافلاتاقيلعتءاشنإىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.ظفحسملامث،اًحاتم

c.ظفحسملا.

.سكافلاتادادعإديدحتىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.رمألامزلاذإسكافلاتارايخطبضا.7

.اًيئوضتاحفصلاعيمجحسمدنعدنتسملالاسرإواًيئوضتاحفصلاحسمبةعباطلاموقت.رضخألاءدبلارزىلعطغضا.8

سكافلاماقرأيفتقؤمفقوتتارتفلاخدإ

:سكافلامقريفتقؤمفقوتجاردإل.بلطلالسلستءانثأرثكأوأاًدحاواًتقؤماًفقوتسكافلاماقرأضعببلطتت

.سكافلامقرلاخدإيفأدبا،ةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمادختساب.1

.بلطلاءانثأتقؤمفقوترزىلعطغضا،ددحملاعقوملايف،ةلصاومادختسابلثمم،تقؤمفقوتجاردإل.2

.سكافلامقرلاخدإيفرمتسا.3
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مداخلاربعسكاف
فتاهلاطخربعسكافلاذئدعبسكافلامقلملسري.ةكبشلاىلعسكافمقلمىلإاهلاسرإواًيئوضدنتسملاحسممتي،مقلملاربعسكافلامادختسادنع
.سكافزاهجىلإ

.سكافللمقلمةئيهتومادختسالالبقمقلملاربعسكافلالاسرإةمدخنيكمتبجي:ةظحالم

رزلّعفي،مادختسالاديقمقلملاربعسكافلاةزيمنوكتامدنع.جمدملاسكافلاةزيمعممقلملاربعسكافلاةزيممادختسانكميال:ةظحالم
.مقلملاربعسكافلاةزيمسمللاةشاشىلعسكافلا

ال،مادختسالاديقمقلملاربعسكافلاةزيمنوكتامدنع.تنرتنإلاربعسكافلاةزيمعممقلملاربعسكافلاةزيممادختسانكميال:ةظحالم
.سمللاةشاشىلعتنرتنإلاربعسكافلارزرهظي

مقلملاربعسكافلالاسرإ

.تادنتسملاةيذغتةدحويفوأتادنتسملاجاجزىلعيلصألادنتسملالِّمح.1

.ةيسيئرلاتامدخلاةحفصسملا،مكحتلاةحولىلع.2

.سكافسملا.3

.ةفاضإسملامث،ةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمادختسابمقرلالخدأ.4

.قالغإسملامث،ةفاضإسملا،سمللاةشاشحيتافمةحولمادختسابمقرلالخدأ،ددجنوملتسمسملا.5

:نيوانعلارتفديفاًقبسمهنيزختمتمقرمادختسال.6

a.نيوانعلارتفدسملا.

b.ةمئاقلاربعريرمتللمهسألاسملا.

c.بولطملاناونعلاسملا.

d.قالغإسملامث،ةفاضإسملا.

.سكافلاتادادعإديدحتىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.رمألامزلاذإسكافلاتارايخطبضا.7

.اًيئوضتاحفصلاعيمجحسمدنعسكافلادنتسملاسرإواًيئوضتاحفصلاحسمبةعباطلاموقت.رضخألاءدبلارزىلعطغضا.8
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تنرتنإلاربعسكافلاسرإ
ةيصاخلاهذهيغلت.ينورتكلإلاديربلانيوانعدحأىلإتادنتسملادحألاسرإنكمي،ةكبشلابSMTPينورتكلإلاديربلامداخلاصتاةلاحيف
.ينورتكلإلاديربلاناونعىلإهلاسرإواًيئوضدنتسملاحسممتي،تنرتنإلاربعسكافلاسرإدنع.صصخميفتاهطخىلإةجاحلا

ىلإعجرا،ليصافتلاىلعلوصحلل.SMTPمقلمةئيهتمزليو،مادختسالالبقتنرتنإلاربعسكافلاةمدخنيكمتبجي:ةظحالم
System Administrator Guide)طبارلاىلع)ماظنلالوؤسمليلدwww.xerox.com/support.لخدأثحبلقحيف

Xeroxةعباط PrimeLink C9065/C9070،ةبولطملاقئاثولاددحمث.

:تنرتنإلاربعسكافلاسرإل

.تادنتسملاةيذغتةدحويفوأتادنتسملاجاجزىلعةيلصألاتادنتسملاعض.1

.تنرتنإلابسكافلاسملامث،تامدخللةيسيئرلاةحفصلاسملا،ةعباطلابسمللاةشاشىلع.2

.ديدجملتسمسملا.3

:ةيلاتلاتاءارجإلادحأبمق،ملتسمللينورتكلإلاديربلاناونعلاخدإل.4

.قالغإسملامث،لبقتسملكلةوطخلاررك.ةفاضإسملامث،سمللاةشاشحيتافمةحولمادختسابناونعلالخدأ•

.قالغإسملا،نيملتسملاعيمجةفاضإدنع.ةفاضإسملامث،ريرمتلاةمئاقيفبولطملاناونعلاسملاو،نيوانعلارتفدسملا•

.سكافلاتادادعإديدحتىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.رمألامزلاذإسكافلاتارايخطبضا.5

تاحفصلاعيمجحسمدنعينورتكلإديربقفرمكدنتسملالاسرإبموقتمثاًيئوضتاحفصلاةعباطلاحسمت.رضخألاءدبلارزىلعطغضا.6
.اًيئوض
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كبصاخلارتويبمكلازاهجنمسكافلالئاسرلاسرإ
.ةعابطلاليغشتجمانربمادختسابسكافةلاسرككبصاخلارتويبمكلاىلعنزخملادنتسملالاسرإنكمي

ةطساوبهنيكمتوفئاظولاةددعتمةعباطلايفسكافلاتيبثتبجي،كبصاخلارتويبمكلازاهجنمسكافلالئاسرلاسرإل:ةظحالم
.ماظنلالوؤسم

.ةعابطمثفلمقوفرقنا،كبصاخلايجمربلاقيبطتلايف.1

.ةمئاقلانمةعباطلاددح.2

تازيموأ)Windowsليغشتلاماظنيف(تاليضفتلاوأصئاصخلاديدحتلالخنمةعابطلاليغشتجمانربتادادعإىلإلوصولابمق.3
XeroxليغشتلاماظنلMacintosh.قيبطتلابسحرزلامسافلتخيدق.

.ةعباطلاتازيمددح.4

•Windows:جارخإلا/قرولابيوبتلاةمالعقوفرقنا.

•Macintosh:تازيمقوفرقنامث،تاحفصلاوخسُنلاقوفرقناXerox.

.سكافقوفرقنامثةمهملاعونةمئاققوفرقنا.5

.نيملتسمةفاضإقوفرقنا.6

.كلذيفتبغراذإةيفاضإلاتامولعملالمكأ.سكافلامقروملتسملامسالخدأ.7

.كلذيفتبغراذإقفاومقوفرقنامث،تارايخلادحأرتخا،فالغلاةحفصبيوبتلاةمالعقوفرقنا.8

.كلذيفتبغراذإقفاومقوفرقنامث،كبةصاخلاتارايخلارتخا،تارايخبيوبتلاةمالعقوفرقنا.9

.قفاومقوفرقنا.10

:سكافلالاسرإ.11

•Windows:قفاومقوفرقنا.

•Macintosh:ةعابطقوفرقنا.

.سكافلاةذفانيفتاميلعترزلاقوفرقنا،ليصافتلانمديزمل
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تاسكافلامالتسا
.تنرتنإلاربعسكافلاومقلملاربعسكافلاوجمدملاسكافلاةزيممادختسابسكافةلاسرةعابطومالتسانمنكمتتنألبقةعباطلاةئيهتمزلي
Systemىلإعجرا،تامولعملانمديزمل.كيدلماظنلالوؤسمبلصتا،ماظنلاةئيهتلوحتامولعمىلعلوصحلل Administrator Guide
Xeroxةعباطلخدأثحبلقحيف.www.xerox.com/supportطبارلاىلع)ماظنلالوؤسمليلد( PrimeLink C9065/

C9070،ةبولطملاقئاثولاددحمث.
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سكافلاتادادعإديدحت

نيهجولاىلعسكافلاربعلاسرإلادادعإ

.سكافسملا،سمللاةشاشىلع.1

.2هجولاريودتعمنيهجولاىلعوأنيهجولاىلع:بولطملارايخلاسملامث،نيهجولاىلعيئوضلاحسملاسملا.2

يلصألادنتسملاعونديدحت

.سمللاةشاشىلعسكافسملا.1

.)ةروص،صنوةروص،صن(بولطملارايتخالاسملامث،يلصألادنتسملاعونسملا.2

سكافلاةقدطبض

.سمللاةشاشىلعسكافسملا.1

.بولطملارايخلاسملامث،ةقدلاسملا.2

ةصوبلكلةطقن100×200يسايق•

ةصوبلكلةطقن200قيقد•

ةصوبلكلةطقن400ةقدلاقئاف•

ةصوبلكلةطقن600ةقدلاقئاف•

.قيقدوأيسايقسملا،مقلملاربعسكافلاسرإل:ةظحالم

طيطختلاطبض

وأسكافلاةروصريغصتوسكافلاربعبتكلالاسرإلتاحفصلليئوضلاحسملانييعتويلصألادنتسملامجحطبضطيطختلاتادادعإكلحيتت
.اهريبكت

يلصألادنتسملامجحطبض

.سمللاةشاشىلعسكافسملا.1

.يلصألادنتسملامجحسملامث،طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملا.2

:يليامميأسملا.3

.اًيئاقلتةيسايقلامجحلاتاذةيلصألاتادنتسملاديدحتليئاقلتلافاشتكالا•

.ةيسايقلاقرولاداعبأمادختساباًيودييئوضلاحسملاةقطنمديدحتلاًيوديمجحلالاخدإ•

.اًيئوضةفلتخمةيسايقماجحأتاذةيلصألاتادنتسملاحسملةطلتخملاماجحألاتاذةيلصألاتادنتسملا•

.ظفحسملا.4
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سكافلاربعباتكلاسرإ

.سمللاةشاشىلعسكافسملا.1

.سكافلاربعبتكلالاسرإسملامث،طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملا.2

:ةيلاتلاتارايخلانماًدحاوسملا.3

)يضارتفالادادعإلا(فاقيإ•

.طقفىنميلاةحفصلاوأطقفىرسيلاةحفصلاوأنيتحفصلااتلكسملامث،ىنميلامثىرسيلاةحفصلا•

.طقفىنميلاةحفصلاوأطقفىرسيلاةحفصلاوأنيتحفصلااتلكسملامث،ىرسيلامثىنميلاةحفصلا•

.طقفةيلفسلاةحفصلاوأطقفةيولعلاةحفصلاوأنيتحفصلااتلكسملامث،ةيلفسلامثةيولعلاةحفصلا•

.ظفحسملا.4

ريبكتلا/ريغصتلا

.سمللاةشاشىلعسكافسملا.1

.ريبكتلا/ريغصتلاسملامث،طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملا.2

.ةريغتمةيوئمةبسنديدحتلصقانوأدئازرارزأسملاوأ،قبسمدادعإةبسنسملا.3

.ظفحسملا.4

ميتعتلا/حيتفتلا

.سمللاةشاشىلعسكافسملا.1

.ميتعتلا/حيتفتلاسملامث،طيطختلاطبضبيوبتلاةمالعسملا.2

.اهميتعتوأسكافلاةلاسرحيتفتلتادادعإلاطبضا.3

.ظفحسملا.4

سكافلاتارايخ

.سكافلالاسرإةيفيكديدحتكلحيتتتارايخىلع"سكافلاتارايخ"بيوبتلاةمالعيوتحت

.لجؤملاءدبلا/لاسرإلاةيولوأءانثتسابمقلملاربعسكافلالاسرإلتادادعإلاهذهرفوتتال:ةظحالم

:تادادعإلاهذهطبضل

.سكافلاتارايخبيوبتلاةمالعسملامث،سكافسملا،سمللاةشاشىلع.1

.ظفحسملامث،ةبولطملاتادادعإلاسملاو،بولطملارايخلاسملا.2

ميقلارايخلا

.سكافلاسرإةيلمعلكدعبريرقتةعابط؛ليغشتفاقيإ/ليغشتديكأتلاتارايخ

ضورفمةيناثلايفتب4800،يئاقلتG3ءدبلاةعرس

سملا(ددحمتقو،ليغشتلافاقيإ:لجؤملاءدبلا؛ليغشتلافاقيإ/ليغشتلا:لاسرإلاةيولوألجؤملاءدبلا/لاسرإلاةيولوأ
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ميقلارايخلا

)ةبولطملاتادادعإلاسملامثددحمتقو

ةحفصلاسأرضرع،ليغشتلافاقيإلاسرإلاسأرصن

دئازةمالعيرزسملامث،ةددعتمتاعومجمسملا(ةددعتمتاعومجم،ةدحاوةعومجمملتسملاةعابطتاعومجم
)ةيمكلانييعتلصقانوأ

)ةيمكلانييعتلصقانوأدئازةمالعيرزسملا(ليغشتلا/ليغشتلافاقيإهجولكلتاحفصلاددع

لاسرإحيتي(دلجملارورمزمرودلجملامقروليغشتلا/ليغشتلافاقيإ:دلجمىلإلاسرإديعبلادلجملا
زمرودلجملازمرنييعتلالخنمديعبسكافزاهجىلعدلجمىلإرشابملكشبفلم
)ةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمادختسابدلجملارورم

FزمرنييعتقيرطنعةنّكممتافلملالقنلةليسووهFزمر(ليغشتلا/ليغشتلافاقيإFزمر
لمعتيتلاحيتافملاةحولوأةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمادختسابدلجملارورمةملكو
)سمللاب

سكافلاتارايخنمديزملا

:تادادعإلاهذهطبضل.ةيرايتخالاسكافلاتادادعإنمديزمريفوتمتي

.سكافلاتارايخنمديزملابيوبتلاةمالعسملامث،سكافسملا،سمللاةشاشىلع.1

.ظفحسملامث،ةبولطملاتادادعإلاسملاو،بولطملارايخلاسملا.2

.مقلملاربعسكافلاةزيملةرفوتمريغتادادعإلاهذه:ةظحالم

ميقلارايخلا

ةنزخملاتافلملادادرتسا(ديعبزاهجلءاصقتساءارجإكنكمي،ليغشتلافاقيإعضويفدعبنعدنتسملادادرتسا
)"ديعبلادلجملا"ةزيممادختسابديعبسكافزاهجىلع

نيزختلاوةيناجملاتاءاصقتساللنيزختلاكنكمي،ليغشتلافاقيإعضويفءاصقتساللظفح
نعءاصقتساللةعباطلايفةنزخملاسكافلاتادنتسمريفوتمتي(ةنمآلاتاءاصقتسالل
دلجملاسملمث،نمآلايلحملاءاصقتسالاوأيناجملاءاصقتسالانيكمتقيرطنعدُعب
)فلملاو

مدختسامث،"يوديلاسرإ"سملاو،"ةعامسلاعفرعضو"سملا:يوديلالاسرإلا)يوديلابقتسا/لاسرإ(ةعامسلاعفرعضو
لابقتسالا.رورملازمروةهجولالاخدإلسمللابلمعتيتلاةشاشلاحيتافمةحول
رزىلعطغضامث،"يوديلابقتسا"سملاو،"ةعامسلاعفرعضو"سملا:يوديلا
رضخألاءدبلا

تنرتنإلاسكافتارايخ

:تادادعإلاهذهطبضل.تنرتنإلاربعسكافللةيفاضإتارايخريفوتمتي

.تنرتنإلاربعسكافلاتارايخبيوبتلاةمالعسملامث،تنرتنإلاربعسكافلاسملا،سمللاةشاشىلع.1

.ظفحسملامث،ةبولطملاتادادعإلاسملاو،بولطملارايخلاسملا.2
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Systemىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل:ةظحالم Administrator Guide)ماظنلالوؤسمليلد(.

ميقلارايخلا

:سكافلاسرإلكةءارقتالاصيإلاسرإدعبريرقتلاةعابط،ليغشتلافاقيإ:ديكأتلاتارايخمالتسالاريرقت
ىلإةراشإلاعملسرملاىلإهلاسرإمتيلملتسملابصاخلاسكافلامقلمنمةءارقلالاصيإبلطا
.MDNرايعمملتسملامقلممعدينأبجي؛لاسرإلاةجيتن

11×8.5(ممA4،210×297مجحبةيلصألاتادنتسملالجأنممادختسالا:TIFF-Sتنرتنإلاربعسكافلاصئاصخ
تادنتسملالجأنممادختسالا:TIFF-JوأTIFF-Fةقيقدلاوأةيسايقلاةقدلاب)ةصوب
ةقدلاةقئاف)ةصوب17×11(ممA3،297×420مجحبةيلصألا

)ةيمكلانييعتلصقانوأدئازةمالعيرزسملا(ليغشتلاو،ليغشتلافاقيإهجولكلتاحفصلاددع

يئاقلتG4،ضورفمةيناثلايفتب4800،يئاقلتG3ءدبلاةعرس

ةحفصلاسأرضرع،ليغشتلافاقيإلاسرإلاسأرصن
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.نيوانعلارتفدتالاخدإةفاضإ
يتلاتاعومجملاوأدارفأللنيوانعلانيزختنكمي.تنرتنإلاربعسكافلاوسكافلاومقلملاوينورتكلإلاديربلانيوانعنيوانعلارتفدنزخينأنكمي
.دارفأةدعىلعيوتحت

Systemىلإعجرا،ليصافتلاىلعلوصحلل.جمدملابيولامداخيفنيوانعلارتفدتالاخدإةرادإنكمي:ةظحالم Administrator
Guide)طبارلاىلع)ماظنلالوؤسمليلدwww.xerox.com/support.ةعباطلخدأثحبلقحيفXerox

PrimeLink C9065/C9070،ةبولطملاقئاثولاددحمث.

يدرفناونعةفاضإ

.ةعباطلامكحتةحولىلعزاهجلاةلاحرزىلعطغضا.1

.سمللاةشاشىلعتاودأبيوبتلاةمالعسملا.2

.نيوانعرتفدلاخدإةفاضإسملامث،دادعإلاسملا،ةرياعملاودادعإلاسملا.3

.ريرمتلاةمئاقيفاًحاتماًناونعسملا،ةيلاتلاةشاشلايف.4

.ةفلتخمتادادعإنيوانعرتفدعونلكبلطتي.ظفحسملامث،بولطملاناونعلاعونسملا،ناونعلاعونسملا.5

مث،سمللابلمعتيتلاةشاشلاحيتافمةحولوأةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمادختسابتامولعملالخدأو،ةمئاقلايفبولطمرصنعلكسملا.6
.ظفحسملا

.نيوانعلارتفدلخدملامكإلظفحسملا،ةبولطملاتادادعإلاعيمجةئيهتدنع.7

يدرفناونعفذح

.ةعباطلامكحتةحولىلعزاهجلاةلاحرزىلعطغضا.1

.سمللاةشاشىلعتاودأبيوبتلاةمالعسملا.2

.نيوانعرتفدلاخدإةفاضإسملامث،دادعإلاسملا،ةرياعملاودادعإلاسملا.3

.ريرمتلاةمئاقيفبولطملاناونعلاسملا،ةيلاتلاةشاشلايف.4

.ديكأتللفذحسملامث،لاخدإلافذحسملا.5

ةعومجمةفاضإ

.ةعومجملاتالاخدإواًقبسمنيدوجوملادارفألانمًالكتاعومجملانمضتتنأنكمي.دارفأةدعىلإسكافلاسرإلةعومجمءاشنإبمق

.تاعومجملاديدحتلبقةيدرفلاتالاخدإلاةئيهتبجي:ةظحالم

.ةعباطلامكحتةحولىلعزاهجلاةلاحرزىلعطغضا.1

.سمللاةشاشىلعتاودأبيوبتلاةمالعسملا.2

.سكافلايملتسمةعومجمءاشنإسملامث،دادعإلاسملا،ةرياعملاودادعإلاسملا.3

.ريرمتلاةمئاقيف)ةحاتم(ةعومجمسملا،ةيلاتلاةشاشلايف.4

.ظفحسملامث،سمللاةشاشحيتافمةحولمادختسابةعومجمللاًمسالخدأ،ةعومجملامسالقحسملا،ةيلاتلاةشاشلاىلع.5

.ةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمادختساببوغرملاصخشللعيرسلالاصتالامقرلخدأمث،عيرسلالاصتالالقحسملا.6
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.ةعومجملاهذهىلإةفاضإسملا.7

.ةعومجملاىلإدارفألاعيمجةفاضإمتتىتح7و6نيتوطخلاررك.8

.قالغإسملامث،ظفحسملا،تالاخدإلاعيمجةفاضإدنع.9

ةعومجمفذح

.ةعباطلامكحتةحولىلعزاهجلاةلاحرزىلعطغضا.1

.سمللاةشاشىلعتاودأبيوبتلاةمالعسملا.2

.سكافلايملتسمةعومجمءاشنإسملامث،دادعإلاسملا،ةرياعملاودادعإلاسملا.3

.ريرمتلاةمئاقيفةبولطملاةعومجملاسملا،ةيلاتلاةشاشلايف.4

.ديكأتللفذحسملامث،فذحسملا.5

لسلسملابلطلامادختسا

نكمي،لاثملاليبسىلع.دحاومقريفاًعمسكافلاماقرأنمرثكأوأنيمقرةفاضإقيرطنعدحاوسكافملتسمفتاهمقرلسلسملابلطلائشني
نيوانعلارتفدنملسلسملابلطلللوصولا.فتاهلامقرةيقبنعلصفنملكشبدادتمالامقروأةقطنملازمرنيزخت

.سكافسملا،سمللاةشاشىلع.1

.نيوانعلارتفدسملا.2

.ةلدسنملاةمئاقلانمةماعلاتالاخدإلاعيمججاردإسملا.3

.لسلسملابلطلاسملا.4

:ةيلاتلاتاءارجإلانمدحاوبمق،ماقرأةفاضإل.5

.رمألامزلاذإريرمتلامهسأسملا.ريرمتلاةمئاقنمبولطملاعيرسلابلطلالاخدإسملا•

.ةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولمادختساباًمقرلخدأ•

.ظفحسملامث،سمللاةشاشحيتافمةحولمادختساباًمقرلخدأو،حيتافملاةحولرزسملا•

.نيملتسملاةمئاقيفاًعمماقرألافاضت.ةفاضإسملا.6

.نيملتسملاةمئاقيفدحاوملتسمكعمجملامقرلارهظي.ظفحسملا.7

.نآلاسكافلالاسرإنكمي.قالغإسملا.8
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سكافلاتاقيلعتءاشنإ
.ةعباطلامكحتةحولىلعزاهجلاةلاحرزىلعطغضا.1

.سمللاةشاشىلعتاودأبيوبتلاةمالعسملا.2

.سكافلاقيلعتةفاضإسملامث،دادعإسملا.3

.ريرمتلاةمئاقيفاًحاتماًقيلعتسملا،ةيلاتلاةشاشلايف.4

.ظفحسملامث،اًفرح18نمنوكتياًقيلعتلخدأ،سمللاةشاشحيتافمةحولىلع.5

.مادختساللزهاجقيلعتلا.قالغإسملا.6
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طئاسولاوقرولا
:ىلعلصفلااذهيوتحي

118..............................................................................................................................ةموعدملاطئاسولا

123.................................................................................................................................طئاسولاليمحت

بنجتوةعابطةدوجلضفأىلعلوصحلانامضلمسقلااذهيفةدراولاتاداشرإلاعبتا.طئاسولانمةفلتخمعاونأعممادختساللةعباطلاتممُص
.كبةصاخلاةعباطللةددحملاXeroxنمةعابطلاطئاسومدختسا،جئاتنلالضفأىلعلوصحلل.راشحنالاتالكشم
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ةموعدملاطئاسولا

اهبىصوملاطئاسولا

:ىلعاهبىصوملاطئاسولاعاونأبةلماكةمئاقرفوتت

•www.xerox.com/rmlna.بسانملازاهجلاددحمث،ةيمقرلاناولألاسباكمددح.

•www.xerox.com/rmleu.بسانملازاهجلاددحمث،ناولألاسباكمددح.

ةماعلاطئاسولاليمحتتاداشرإ

:ةبسانملاجاردألايفطئاسولاوقرولاليمحتدنعتاداشرإلاهذهعبتا

.قرولاجرديفهليمحتلبققرولاةيوهتبمق•

.ءلملاطخلىصقألادحلاقوفقرولاليمحتبمقتال.قرولاجاردأءلميفطرفتال•

.قرولامجحمئالتلقاروألاتاهجومطبضا•

ليقثلانزولاىلعطئاسولاعونطبضا.فرظألاةعابطل5جردلامدختسا.طقفدحاوهجوىلعفرظألاعبطا.طقفةيقرولافرظألامدختسا•
2.

.ةعباطلابسمللاةشاشىلعحيحصلاقرولاعونديدحتنمدكأت،جردلايفقرولاليمحتدعب•

تاقصلملاىلعخسنلا/ةعابطلا

.)ريرمتلاجرد(5و4و3و2و1جاردألانمتاقصلملاةعابطكنكمي

:ةيلاتلاتاداشرإلابمزتلا،تاقصلملاىلعةعابطلادنع

.ةعباطلايفاهراشحناوتاقصلملادعجتىلإةيساقلافورظلايفةليوطلانيزختلاتارتفببستتدق.رركتملكشبنوزخملاريودتبمق•

.رزيللابةعابطللةممصملاتاقصلملامدختسا•

.لينيفلاتاقصلممدختستال•

.فاجلاغمصلاتاقصلممدختستال•

.تاقصلملاةقرونمطقفدحاوهجوىلععبطا•

.ةعباطلافالتإةدوقفملاتاقصلملاتاذقاروأللنكمي.ةدوقفمتاقصلملانوكتثيحةقرويأمدختستال•

اًدعتسمحبصتىتحةيلصألااهتوبعلخادتاقصلملاقاروأكرتا.ةيلصألاةوبعلايفٍوتسملكشبةمدختسملاريغتاقصلملانيزختبمق•
.اهقلغماكحإدعأوةيلصألااهتوبعىلإةمدختسمريغتاقصلمقاروأةيأدعأ.قاروألامادختسال

فورظلايفتاقصلملانيزختيدؤيدقثيح.ةدوربلاوأةنوخسلاةديدشوأةبوطرلاوأفافجلاةديدشفورظيفتاقصلملانيزختبمقتال•
.ةعباطلايفتاقصلملاراشحناىلإوأةعابطلاةدوجيفتالكشمثودحىلإةيساقلا

عمالقروىلعخسنلا/ةعابطلا

.)ريرمتلاجرد(5و4و3و2و1جاردألانمعماللاقرولاةعابطكنكمي

:ةيلاتلاتاداشرإلابمزتلا،عمالقروىلعةعابطلادنع
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.ةعباطلايفقرولاليمحتلاًدعتسمنوكتىتحقلغلاةمكحمعماللاقرولاةفلغأحتفتال•

.ةيلصألاهتوبعيفٍوتسملكشبعماللاقرولانيزختبمق•

.عماللاقرولاليمحتلبقجردلانمرخآلاقرولاعيمججرخأ•

قرولالدبتسا.جردلانممدختسملاريغقرولالزأ،ةعابطلانمءاهتنالادنع.همادختسالططختيذلاعماللاقرولارادقمالإليمحتبمقتال•
.اًقحالهمادختسالماكحإبهقلغأوةيلصألاةوبعلايفمدختسملاريغ

.ةعباطلايفهراشحناوعماللاقرولادعجتىلإةيساقلافورظلايفةليوطلانيزختلاتارتفببستتدق.رركتملكشبقرولاردأ•

كتعباطفلتيفببستتدقيتلاطئاسولا

تاجرخملاةدوجضافخنايفطئاسولاضعبببستتدق،كلذعمو.ةعابطلاماهملطئاسولاوقرولانمةفلتخمعاونأمادختسالةعباطلاتممُص
.كتعباطفلتيفببستتوأقرولاراشحناتالاحةدايزو

:يلياممدختستال

ةيماسملاوأةنشخلاطئاسولا•

ربحلاثفنبصاخلاقرولا•

اًيعابطهخسنمتيذلاقرولا•

دعجملاوأيوطملاقرولا•

بوقثوةعوطقمءازجأىلعيوتحييذلاقرولا•

سَّبدملاقرولا•

ريرحتةطرشأاهبةقصالداوموأةيبناجفاوحوأةيندعمكباشموأتاحتفىلعيوتحتيتلافرظألا•

ةنَّطبملافرظألا•

ةيكيتسالبلاطئاسولا•

قرولانيزختتاداشرإ

.ةعابطلاةدوجنيسحتيفىرخألاطئاسولاوقروللةديجنيزختفورظريفوتمهاسي

ببست.يئرملاءوضلاوةيجسفنبلاقوفةعشألاببسبفلتللقرولامظعمضرعتي.اًيبسنةفاجوةدرابوةملظمنكامأيفقرولانيزختبمق•
.قرولافلت،تنسرولفلاةءاضإحيباصموسمشلانمةثعبنملاةيجسفنبلاقوفةعشألا

.ةليوطةينمزتارتفليئرملاءوضللوأةيوقلاةعشأللقرولاضرعتللق•

.ةيبسنلاةبوطرلاوةرارحلاتاجردتابثىلعظفاح•

.ربكألكشبةبوطرللنكامألاهذهعيمجتحجريثيح.ءابقألاوأبئارملاوأخباطملاوأتايلُعلايفقرولانيزختبنجت•

.نئازخيفوأففرأوأىوقمقرووأحاولأىلعامإٍوتسمعضويفقرولانيزختبمق•

.هعملماعتلاوأقرولانيزختةقطنميفتابورشملاوأماعطلادوجوبَّنجت•

.يلصألافالغلايفنزخملاقرولاكرتا.ةعباطلايفهليمحتلاًدعتسمحبصتىتحقلغلاةمكحمقرولاةفلغأحتفتال•

مادختسالاًدعتسمنوكتىتحةبيقحلالخادطئاسولانيزختبمق.قلغلاماكحإةداعإلةلباقةيكيتسالببئاقحلخادصاخلاقرولاضعبةئبعتمتي•
.اهتيامحلاهقلغماكحإدعأمث،ةبيقحلايفةمدختسملاريغطئاسولاقبأ.طئاسولا
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جاردألايفةلوبقملاقاروألانازوأوعاونأ

.ةحاتملاقرولاةيذغتجاردأنمجردلكيفةلوبقملاقاروألانازوأوعاونأليلاتلاططخملاىلإعجرا،قرولاجاردأدحأيفطئاسوليمحتدنع
.اهمادختساديرتيتلاطئاسولاىلإاًدانتسا،بسانملاجردلاددح

.ةيلطملاطئاسوللةصاخ،ةيذغتللءادألضفأ)OHCF(ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحورفوت:ةظحالم

:نينثانمةقيرطبقرولاعاونأنزوقاطنديدحتنكمي

.مكحتلاةحولةشاشىلعةحاتملاتارايخلامادختساببسانملانزولاقاطنقيبطتبمقمث،يلاتلالودجلانمقرولاعونددح•

ةعابطلثم،تازيملاضعبرفوت.مكحتلاةحولةشاشىلعةحاتملاةمئاقلانمددحملاقرولانزوقاطنرتخامث،ىرخألاطئاسولاديدحترتخا•
.قاروألاعاونأبةدودحمةمئاقجاردألليئاقلتلاليدبتلاوأريراقتلا

Systemىلإعجرا،ةروصلاةدوجنيسحتلفلتخمقاروأنزوقاطنبةروصلاةدوجدادعإديدحتل:ةظحالم Administrator
Guide)قرولاجردتادادعإمسقلايف،)ماظنلالوؤسمليلد.

ةلوبقملانازوألاوعاونألاقرولاجاردأ

ىرخألاطئاسولاديدحتجاردألاعيمج

*)²م/مج79–64(يداعلاقرولا

*)²م/مج79–64(ليمحتلاداعميداعلاقرولا

*)²م/مج79–64(ريودتلاداعمقرولا

*)²م/مج79–64(بوقثملاقرولا

اًقبسمعوبطملا

ةيسأرلاوذقرولا

رخآعون

*)²م/مج128–106(1نزولاليقث

*)²م/مج128–106(1نزولاليقثليمحتلاداعمقرولا

)²م/مج220–177(2نزولاليقث

)²م/مج220–177(2نزولاليقثليمحتلاداعمقرولا

)²م/مج256–221(3نزولاليقث

)²م/مج256–221(3نزولاليقثليمحتلاداعمقرولا

*)²م/مج128–106(1نزولاليقثبوقثملاقرولا

)²م/مج220–177(2نزولاليقثبوقثمقرولا

)²م/مج256–221(3نزولاليقثبوقثمقرولا

*)²م/مج128–106(1يلطملا

*)²م/مج128–106(1يلطملاليمحتلاداعمقرولا

*)²م/مج176–151(2يلطملا
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ةلوبقملانازوألاوعاونألاقرولاجاردأ

*)²م/مج176–151(2يلطملاليمحتلاداعمقرولا

*)²م/مج128–106(تاقصلملا

)²م/مج220–177(نزولاةليقثتاقصلملا

*)²م/مج128–106(ةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولا

)²م/مج220–177(نزولاةليقثةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولا

)²م/مج256–221(ةياغللنزولاةليقثةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولا

)²م/مج79–64(1صصخملاعونلا

)²م/مج79–64(2صصخملاعونلا

)²م/مج79–64(3صصخملاعونلا

)²م/مج79–64(4صصخملاعونلا

)²م/مج79–64(5صصخملاعونلا

ةريبكةيذغتلاةدحو،5،6،7جاردألا
ةربكملاةعسلا

)²م/مج300–257(4نزولاليقث

)²م/مج300–257(4نزولاليقثليمحتلاداعمقرولا

)²م/مج300–257(4نزولاليقثبوقثملاقرولا

*)²م/مج256–221(3يلطملا

*)²م/مج256–221(3يلطملاليمحتلاداعمقرولا

*)²م/مج256-221(ةياغللنزولاةليقثتاقصلملا

فافشقرو5جردلا

*)²م/مج150–129(لقنلاقرو

)²م/مج300–257(ةياغللنزولاةليقثةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولا

ةدوجنيسحتلنزولاقاطنرييغتبمق.اًدودحممدختسملاةهجاوىلعضورعملاقرولاعونلجأنمطئاسولانزونوكي*:ةظحالم
Systemىلإعجرا.ةروصلا Administrator Guide)قرولاجردتادادعإمسقيف،)ماظنلالوؤسمليلد.

جاردألاتاناكمإ

.²م/مج90نزوبقرولانمةقرو500ىلع2و1جاردألانملكيوتحينأنكمي•

.²م/مج220ىلإ60نمنزوبقاروألاعيمجلوبق4و3و2و1جاردأللنكمي•

SRA3ىلإ،)ةصوب8.5×5.5(نايبوأمم215.9×139.7نمقروماجحأ1جردلابعوتسي• (320 × 18×12وأ)مم450
.ةصوب

A3ىلإ،)ةصوب8.5×5.5(نايبوأملم215.9×139.7نمقروماجحأ2جردلابعوتسي• (297 × Tabloidوأ)مم420 (11×
)ةصوب17

.²م/مج90نزوبةقرو870ىلإلصيامىلع3جردلايوتحينأنكمي•
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A4كلذيفامبقرولاماجحأ3جردلابعوتسينأنكمي• (210 × Letterو،)مم176×250(B5و،)مم297 (8.5 × ،)ةصوب11
Executiveو (7.25 × )ةصوب10.5

.²م/مج90نزوبةقرو1140ىلإلصيامىلع4جردلايوتحينأنكمي•

A4كلذيفامبقرولاماجحأ4جردلابعوتسينأنكمي• (210 × Letterو،)مم176×250(B5و،)مم297 (8.5 × ،)ةصوب11
Executiveو (7.25 × )ةصوب10.5
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طئاسولاليمحت

4ىلإ1نمجاردألايفقرولاليمحت

:قرولاليمحتل

.ةباصإثودحيفببستيدقامممامأللةعباطلاطقستنأنكمي.ةدحاوةرمجاردألالكحتفتال:ةظحالم

.قرولاراشحناىلإكلذيدؤينأنكميثيح.ءلملاطخلىصقألادحلاقوفقرولاليمحتبمقتال:ةظحالم

.فقوتيىتحجراخللقرولاجردبحسا.1

راشحناةيلامتحانمءارجإلااذهللقي.ضعبلااهضعببةقصتلمقاروأةيألصفلفاوحلاةيوهتبمق،قرولاجاردأيفقرولاليمحتلبق.2
.قرولا

دوجوملاهجوملاعارذىلعطغضا،ةيمامألاوةيبناجلاتاهجوملاطبضل.رمألامزلاذإقرولاليمحتلجراخلاىلإقرولاجردتاهجومكرح.3
.عرذألاررح،اهعضوميفتاهجوملاتيبثتماكحإل.ديدجلاعضوملاىلإتاهجوملاكرحو،هجوملكىلع

.جردللرسيألابناجلاهاجتابقرولاليمحتبمق.4
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.ةمزرلافاوحسملتىتحتاهجوملاطبضا.5

.لماكلكشبةعباطلالخادجردلاعفدا.6

:مكحتلاةحولسملةشاشىلعةدوجوملاتارايخلادحأددحف،قرولاعونرييغتبتمقاذإ.7

.قرولاديوزتسملا،هنولوأهعونوأقرولامجحرايتخال•

.قرولاددحمث،قرولاجولاتكسملا،نيعمقروعونرايتخال•

.ديكأتسملامث،ظفحسملا.8

.ءاغلإسملاف،ةقباسلاتادادعإلابظافتحاللو،قرولاعونرييغتبمقتملاذإ.9

)يبناجلاجردلا(5جردلايفقرولاليمحت

ماهمليساسألكشباًصصخميبناجلاريرمتلاجردنوكيو.ةصصخملاماجحألاوطئاسولاعاونأنمةعونتمةعومجمليبناجلاريرمتلاجردمدختسا
قرولاباعيتسالجردللديدمتريفوتمتي.ةعباطللرسيألابناجلاىلعيبناجلاريرمتلاجرددجوي.ةصاخطئاسومادختسابةريغصتايمكبةعابطلا
متيذلاقرولاعونومجحعمقفاوتتسمللاةشاشىلعةدوجوملاجردلاتادادعإنأنمدكأت،يبناجلاجردلايفقرولاليمحتدعب.اًمجحربكألا
.هليمحت

جاردألاتاناكمإ

.²م/مج90مجحبةقرو250ىلإلصيامىلع5جردلايوتحينأنكمي•

.²م/مج300–64مجحبقرولالوبق5جردللنكمي•

SRA3ىلإ)ةصوب6×4(ةيديربلاتاقاطبلانمقروماجحأ5جردلابعوتسي• (320 × ةصوب19.2×13.2وأ،)مم450

:)يبناجلاريرمتلاجرد(5جردلايفقرولاليمحتل

.ءلملاطخلىصقألادحلاقوفقرولاليمحتبمقتال:ةظحالم

وأهمجحفلتخيقرويأجارخإبمق،لعفلابقرولابجردلاليمحتدنع.ةريبكلاماجحألاليمحتلجراخللديدمتلاجردبحساو5جردلاحتفا.1
.هعون

.جردلافاوحىلإضرعلاتاهجومكِّرح.2
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ةريصقلاةفاحلانمالإاًمجحربكألاقرولاماجحأةيذغتنكميال.ىلعألههجوو،ًالوأةريصقلاةفاحلاوأةليوطلاةفاحلانمامإقرولالخدأ.3
ةيولعلاةفاحلانوكتوىلعألاههجونوكيثيحبفافشلاقرولاوتاقصلملالِّمح.نيميلاوحنبوقثلانوكتثيحببوقثملاقرولالِّمح.ًالوأ
.جردلاةمدقموحن

.ةمزرلافاوحسملتىتحضرعلاتاهجومطبضا.4

:مكحتلاةحولسملةشاشىلعةدوجوملاتارايخلادحأددح،ةرورضلادنع.5

.قرولاديوزتسملا،هنولوأهعونوأقرولامجحرايتخال•

.قرولاددحمث،قرولاجولاتكسملا،ةنيعمةمزررايتخال•

.ديكأتسملامث،ظفحسملا.6

.ةقباسلاتادادعإلابظافتحاللءاغلإسملاف،قرولاعونرييغتبمقتملاذإ.7

)يبناجلاريرمتلاجرد(5جردلايففرظألاليمحت

.²م/مج90ىلإ²م/مج75نمحوارتتقروللنازوأب10مقرلاتاذةيراجتلافرظألاوMonarchفرظأ5جردلالبقي

:)يبناجلاريرمتلاجرد(5جردلايففرظألاليمحتل

.ةقحاللاةفاحلادنعوةحوتفمةنسلألاو،)يبناجلاريرمتلاجرد(5جردلابةليوطلاةفاحلانمةيذغتلاهاجتايففرظألالخدأ.1

.ةمزرلافاوحسملتىتحتاهجوملاطبضا.2

.ديكأتسملامث،فرظألامجحرتخا،ةعباطلامكحتةحولىلع.3

.صصخملامجحلاو2نزولاةليقثددح،طئاسولاعونىلإةبسنلاب.تادادعإلارييغتسملاف،فرظألامجحرايخرهظيملاذإ

.ظفحسملا.)-(صقانو)+(دئازنيزمرلاسملا،فرظألامجحلاخدإل

®Xeroxةعباط125 PrimeLink™ C9065/C9070مدختسملاليلد

طئاسولاوقرولا



.قرولاراشحنابنجتليبناجلاريرمتلاجرديفاًفرظ50ىلإ30نمرثكأليمحتبمقتال:ةظحالم

Xeroxنامضيطغيال.ةعباطلافلتليدؤتنأنكميثيح؛ةيندعمكباشموأتاحتفىلعيوتحتيتلافرظألااًدبأمدختستال:ةظحالم
تايالولايفماتلااضرلانامضرفوتُي.ةموعدملاريغفرظألامادختسانعةمجانلارارضألاماتلااضرلانامضوأةمدخلاةيقافتاوأ
.ليصافتلاىلعلوصحللهعبتتيذلايلحملالثمملابلاصتالاىجري؛قطانملاهذهجراخةيطغتلافلتختدق.ادنكوةدحتملا

.فرظألانمرخآاًعونبرجف،ةبولطملاجئاتنلاققحتتملاذإ.اهتينبوفرظألاةدوجىلعفرظأللةحجانلاةعابطلادمتعت•

.ةيبسنلاةبوطرلاوةرارحلاتاجردتابثىلعظفاح•

ببسيوةعابطلاةدوجىلعرثؤيدقامم،نيدئازلافافجلاوةبوطرللاهضرعتبنجتلةيلصألااهتوبعيفةمدختسملاريغفرظألانزخ•
.اهءانثأوأةعابطلالبقفرظألاقالغإيفةدئازلاةبوطرلاببستتدق.دعجتلا

.ةنَّطبملافرظألامدختستال•

.اهيلعةعابطلادنعفرظألاىلعةزرابلالاكشألاوأديعاجتلاضعبرهظتنأنكمي•

ةريبكلاةعسلاتاذةيذغتلاةدحويفقرولاليمحت

بعوتستثيح.ةريبكةيمكعستةيذغتةدحوكمادختسالليساسألكشبةصصخم)HCF(ةيرايتخالاةريبكلاةعسلاتاذةيذغتلاةدحونوكت
قرولانمقاروأنازوأةريبكلاةعسلاتاذةيذغتلاةدحوبعوتستنأنكمي.ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلاوأLetterمجحبوأA4مجحبنوزخملا
.²م/مج75نزوبىصقأدحبةقرو2000بعوتستنأنكميو،²م/مج220نزوبةفلغألاىلإ²م/مج64نزوبىوقملا

.طقفةليوطلاةفاحلاةيذغتلالخنمطئاسولاليمحتنكمي:ةظحالم

.ءلملاطخلىصقألادحلاقوفقرولاليمحتبمقتال:ةظحالم

.فقوتيىتحءطببجراخللجردلابحسا.1

.جردلايفهليمحتلبققرولاةيوهتبمق.2

.جردللنميألابناجلاعماهتاذاحموطئاسولاوأقرولاةمزرليمحتبمق.3

.قرولافاوحسمليىتحقرولاهجومكرح.4

وأرييغتبمق،جردلانيكمتل.همجحوقرولاعونديكأتوأرييغتبكبلاطتةلاسررهظت،ةريبكلاةعسلاتاذةيذغتلاةدحويفقرولاليمحتدعب.5
.هعونوقرولامجحديكأت

:مكحتلاةحولسملةشاشىلعةدوجوملاتارايخلادحأددحف،قرولاعونرييغتبتمقاذإ.6

.قرولاديوزتسملا،هنولوأهعونوأقرولامجحرايتخال•

.قرولاددحمث،قرولاجولاتكسملا،ةنيعمةقرورايتخال•

.ديكأتسملامث،ظفحسملا.7

.ديكأتسملا،قرولاعونرييغتبمقتملاذإ.8
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ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحويفقرولاليمحت

قرولاةيذغتبةيرايتخالاةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحوموقت.ةعسلاةريبكةيذغتلاةدحولًاليدبةيرايتخالاةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحونوكت
300مجحبةفلغألانوزخمىلإ،²م/مج64مجحبىوقملاقرولاىلإ،)ةصوب19×13(مم488×330مجحبقرولاىتحةياغللمجحلاريبك
جردبةدوزمةيذغتةدحوةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحونوكتنأنكمي.يسايقلانزولايذقرولانمةقرو2000جردلكبعوتسي.²م/مج
.نيجردوأدحاو

.ءلملاطخلىصقألادحلاقوفقرولاليمحتبمقتال:ةظحالم

جاردأيفةيئيبلافورظلايفمكحتلايفتاخفانلادعاست.جاردألايفةدوجوملاتاخفانلاعمنمازتلابقرولانزوحيتافملمعت:ةظحالم
.ةيلاثملاةيذغتلاةيناكمإنمضتوقرولا

.فقوتيىتحءطببجراخللجردلابحسا.1

عضاوملاىلإقرولانزوحيتافملقنا.قرولاجردنمنميألايمامألابناجلاهاجتطئاسولاوأقرولاةمزرةاذاحمبمق،جردلاحتفدعب.2
.ةبسانملا

ناكاذإ.جردلانميمامألاءزجلاهاجتايفءاوهلاطبض)حيتافم(عرذأعضف،²م/مج256و²م/مج60نيبامحوارتيقرولانزوناكاذإ.3
.جردلانميفلخلاءزجلاهاجتايفءاوهلاطبض)حيتافم(عرذأعضف،²م/مج300و²م/مج257نيبامحوارتيقرولانزو

.²م/مج300–257لقثألانزولاعضومىلإقرولانزويحاتفمقلزأ،²م/مج256نعهنزوديزييذلاقروللةبسنلاب:ةظحالم
.قرولاراشحناىلإكلذبمايقلامدعيدؤينأنكمي

مجحىلإاًدانتسا،يفلخلاوأيمامألاهاجتالايفاًيئاقلتجردلاعضومطبضمتي،لمحملاجردلاقالغإدنع.لماكلابوقفربلخادللجردلاعفدا.4
.طئاسولامجحوعونديكأتكنمبلطتمكحتلاةحولىلعةلاسررهظتس.قرولا

:مكحتلاةحولسملةشاشىلعةدوجوملاتارايخلادحأددحف،قرولاعونرييغتبتمقاذإ.5

.قرولاديوزتسملا،هنولوأهعونوأقرولامجحرايتخال•

.قرولاددحمث،قرولاجولاتكسملا،نيعمقروعونرايتخال•

.ديكأتسملامث،ظفحسملا.6

.ةقباسلاتادادعإلابظافتحاللءاغلإسملاف،قرولاعونرييغتبمقتملاذإ.7

ةجلاعملادعبامتالخدملاةدحويفقرولاليمحت

ةدحومادختسامتي.تابيتكلاةعانصةدحوعمةيسايقلاءاهنإلاةدحووةيسايقلاءاهنإلاةدحويفاًيسايقاًنوكمةجلاعملادعبامتالخدملاةدحودُعت
دحكةقرو200تالخدملاةدحوعست.ةفلغألاولصاوفللهمادختسامتييذلاواًقبسمعوبطملاوأغرافلاقرولاليمحتلةجلاعملادعبامتالخدملا
.ىصقأ
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.تالخدملاةدحويفًالمحملظيقرويأةلازإبمق.1

.بولطملاقرولامجحىلإاهقلزأوقرولاتاهجومفصتنمكسمأ.2

.جردلاةمدقمعمهتاذاحموقرولاليمحتبمق.3

ةعباطلالخديلناسللابناجعضومطبضعم،ىلعألاًهجتمعوبطملاهجولانوكيثيحبقرولاليمحتبمقف،اًقبسماًعوبطمقرولاناكاذإ.4
.ًالوأ

نمدكأت،ةعباتملل.طئاسولامجحوعونديكأتوأرييغتبكبلاطتةشاشرهظتنأنكمي،ةجلاعملادعبامتالخدملاةدحويفطئاسولاليمحتدعب.5
.ضورعملاقرولامجحوطئاسولاةحص

:مكحتلاةحولسملةشاشىلعةدوجوملاتارايخلادحأددحف،قرولاعونرييغتبتمقاذإ.6

.قرولاديوزتسملا،هنولوأهعونوأقرولامجحرايتخال•

.قرولاددحمث،قرولاجولاتكسملا،نيعمقروعونرايتخال•

.ديكأتسملامث،ظفحسملا.7

.ةقباسلاتادادعإلابظافتحاللءاغلإسملاف،قرولاعونرييغتبمقتملاذإ.8
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ةنايصلا
:ىلعلصفلااذهيوتحي

130................................................................................................................................ةماعتاطايتحا

131...................................................................................................................مادختسالاوةرتوفلاتامولعم

132.................................................................................................................................ةعباطلافيظنت

133...................................................................................................................اهلادبتساوتامزلتسملابلط

136.......................................................................................................................ةيرودلاةنايصلارصانع

145........................................................................................................................تامزلتسملاريودتةداعإ
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ةماعتاطايتحا

يأىلعلئاوسلابكستال.لوسوريألاتافظنموأةيوقلاوأةيوضعلاةيئايميكلاتابيذملامدختستال،ةعباطلافيظنتدنع:ريذحت
اًديعبفيظنتلاداومعيمجبظفتحا.طقفقئاثولاهذهيفةدراولاتاهيجوتللاًقفوفيظنتلاداوموتامزلتسملامدختسا.رشابملكشبةقطنم
.لافطألالوانتمنع

.ةحوتفمةيطغألاوباوبألانوكتامدنعرذحلاخوت.ةنخاسةيلخادلاةعباطلاءازجأنوكتنأنكمي:ريذحت

تايواحضعبيوتحتثيح.اهلخادبوأةعباطلاىلعءاوسءاوهلاةطوغضمشرلابفيظنتلاىلعةدعاسملالئاسولامدختستال:ريذحت
تافظنملاهذهمادختسايدؤينأنكمي.ةيئابرهكلاةزهجألايفمادختساللةبسانمريغيهوةرجفتمطيلاخمىلعءاوهلاطوغضمشرلا
.قيرحوراجفناثودحرطخىلإ

ال.تايقاولاوةيطغألاهذهفلخعقتءازجأةيأةمدخوأةنايصكنكميالثيح.يغاربلابةتبثملاتايقاولاوأةيطغألالزتال:ريذحت
.كبةصاخلاةعباطلاعمةقفرملاقئاثولايفصاخلكشبحضومريغةنايصءارجإيأذيفنتلواحت

:رابتعالايفةيلاتلاتاداشرإلاعض،ةعباطلافالتإبنجتل

.ةعباطلاقوفءيشيأعضتال•

ةشوطرخفلتىلإءوضللضرعتلايدؤيدقثيح.ةءاضإلاةديجنكامألايفةصاخ،ةينمزةدميألةحوتفمباوبألاوةيطغألاكرتتال•
.ةناوطسألا

.ةعابطلاءانثأباوبألاوةيطغألاحتفتال•

.اهمادختساءانثأةعباطلاةلامإبمقتال•

.ةعابطلاةدوجروهدتيفببستيوةعباطلافلتىلإكلذيدؤيدقثيح.ةيئابرهكلارزيللاةزهجأوأسورتلاوألاصتالاتاهجسملتال•

.ةعباطلاليصوتلبقفيظنتلاءانثأاهتلازإتمتءازجأيأعضوةداعإنمدكأت•
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مادختسالاوةرتوفلاتامولعم
.ةعباطلامادختساوةرتوفلاتامولعمريتاوفلاتامولعمةشاشضرعت

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا.1

.ةرتوفلاتامولعمبيوبتلاةمالعسملا.2

.ةشاشلاراسيىلعةيلامجإلاتاعوبطملاتادادعرهظت

.ريرمتلامهسأسملا،لماكلابةمئاقلاضرعل.دادعلارايتخاللفسألمهسلاسملامث،مادختسالاتادادعسملا،ليصافتلانمديزمل.3

.قالغإسملا.4
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ةعباطلافيظنت

تادنتسملاءاطغوتادنتسملاجاجزفيظنت

رطسألاىلعلمتشتيتلاتاعوبطملابنجتىلعفيظنتلادعاسيثيح،ماظتنابةعباطلابةيجاجزلاقطانملافظن،ىلثملاةعابطلاةدوجنامضل
.اًيئوضتادنتسملاحسمءانثأةيجاجزلاةقطنملانملقتنتيتلاتامالعلانماهريغوعقبلاو

فيظنتلمئالمطشاكريغرخآجاجزفظنموأXeroxنمةيكيتاتسإلاءابرهكللداضملافظنملابًاليلقةللبمربولانمةيلاخشامقةعطقمدختسا
.CVTجاجزوتادنتسملاجاجز

تادنتسملاءاطغنميلفسلاءزجلافيظنتلXeroxنمةيشغألاليزموأXeroxنمفيظنتلالئاسوأربولانمةيلاخشامقةعطقمدختسا
.تادنتسملاةيذغتةدحوو

يجراخلاءزجلافيظنت

سمللاةشاشفيظنتبمق؛تاخطللاوعباصألاتامصبةلازإل.خاسوألاوةبرتألانممكحتلاةحولوسمللاةشاشولخىلعمظتنملافيظنتلاظفاحي
.ربولانمةيلاخوةمعانشامقةعطقبمكحتلاةحولو

.ةعباطللةيجراخلاءازجألاوقاروألاجاردأوجارخإلاجاردأوتادنتسملاةيذغتةدحوفيظنتلشامقةعطقمدختسا
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اهلادبتساوتامزلتسملابلط
:ىلعمسقلااذهيوتحي

تامزلتسملا•

تامزلتسملابلطدعوم•

ربحلاقوحسمشيطارخلادبتسا•

.بيكرتلاتاداشرإىلعتامزلتسملارصانعنمرصنعلكلمتشي.رخآلنيحنمةيرودلاةنايصلارصانعوتامزلتسملاضعببلطبجي

تامزلتسملا

.اهتيبثتبموقتىتموةديدجةدحوبلطتىتمةعباطلامكحتةحوللئاسركملُعت.تامزلتسملانمديدعلاكبةصاخلاةعباطلانمضتت

ربحلاقوحسمشيطارخ

.ربحقوحسمةشوطرخبةدوزمربحلاقوحسمتافلخمةيواحنوكت.ليغشتلاديقةعباطلاواهلادبتساوربحلاقوحسمشيطارخبيكرتكنكمي

.دوسألاورفصألاويناوجرألاويوامسلانوللاب®Xeroxنمةيلصألاربحلاقوحسمشيطارخمدختسا

.بيكرتلاتاداشرإىلعربحقوحسمةشوطرخلكلمتشت:ةظحالم

ثيح.ةعباطلاةيقوثوموةعابطلاةدوجىلعيلصألا®Xeroxربحقوحسمفالخبرخآربحقوحسممادختسارثؤينأنكمي:رذحلا
هجوىلعةعباطلاهذهعممادختساللXeroxاهتعضوةمراصةدوجريياعملاًقفوهعينصتوهميمصتمتيذلاديحولاربحلاقوحسمهنإ
.ديدحتلا

تامزلتسملابلطدعوم

تامزلتسملابلطمهملانم.ديلالوانتميفلئادبلارفوتنمققحت.تامزلتسملادحألادبتساتقوبرتقيامدنعاًريذحتةعباطلامكحتةحولضرعت
.مزلتسملالادبتسابجيامدنعأطخةلاسرسمللاةشاشضرعت.ةعابطلاءانثأتاعطاقمثودحبنجتلةرملوأللئاسرلاروهظدنع

Xeroxبيولاعقومنموأكيدليلحملاعزوملانمتامزلتسملابلطكنكمي Suppliesطبارلاىلع:www.xerox.com/office/
PLC9065_PLC9070supplies.

اضرلانامضوةمدخلاتايقافتاوXeroxنامضيطغيال.Xeroxجاتنإنمتسيليتلاتامزلتسملامادختسامدعبىصوي:رذحلا
ريغتامزلتسملامادختساوأXeroxجاتنإنمتسيلتامزلتسممادختسانعجتانلاءادألاىوتسمضافخناوألطعتلاوأفلتلا،ماتلا
لاصتالاىجري؛قطانملاهذهجراخةيطغتلافلتختدق.ادنكوةدحتملاتايالولايفماتلااضرلانامضرفوتُي.ةعباطلاهذهلةددحملا
.ليصافتلاىلعلوصحللهعبتتيذلايلحملالثمملاب
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ربحلاقوحسمشيطارخلادبتسا

،ربحلاقوحسمةشوطرخلادبتساتقونيحيامدنع.ةديدجةدحاوباهلادبتساوةمدختسمربحقوحسمةشوطرخةلازإةيفيكءارجإلااذهكلحضوي
1800ورفصألاويناوجرألاويوامسلانوللاتاذشيطارخلامادختساباًبيرقتةحفص1200ةعابطكنكمي.مكحتلاةحولىلعةلاسررهظت

وأخسنلاةيلمعتلصاوكنكل،ربحلاقوحسملادبتسانأشبمكحتلاةحولىلعةلاسرترهظاذإ.دوسألانوللاتاذةشوطرخلامادختسابةحفص
.ةعباطلافقوتتسف،ةعابطلا

.ةمدختسملاةشوطرخلانمصلختلاتاميلعتعبتا،ةديدجلاةشوطرخلاملتستامدنع

ةنيعمءازجأسمللاحيفقورحثودحىلإيدؤينأنكميكلذبمايقلامدعف.ةدرابةعباطلانأنمدكأت،ءارجإلااذهأدبلبق:ريذحت
.ةعباطلانم

.ًةرشابميمامألاءاطغلاقوفةعقاولا،ربحلاقوحسمةيواحءاطغحتفا.ربحلاقوحسمةشوطرخلدبتسا،ليغشتلاديقةعباطلاو.1

ضبقمكسما،مكحتلاةحوليفحضوملانولملاربحلاقوحسملةبسنلاب.ةيضرألاىلعاًقروعض،ةشوطرخلاةلازإلبقلمعلاةحاسمةيامحل.2
يفدوجوملاضبقملاةيؤرنمنكمتتىتحيئزجلكشبةعباطلانمةشوطرخلابحسا.ةشوطرخلافرطىلعربحلاقوحسمةشوطرخ
.جراخلاوحنقفربةشوطرخلاكيرحتعمةيولعلاويمامألانيضبقملانماهكسمأ،لماكلكشبربحلاقوحسمةشوطرخةلازإل.ىلعألا
.ةعباطلاجراخاهقالزإءانثأةيوتسمةشوطرخلاءاقبإىلعصرحا

.ةشوطرخلاريودتةداعإبمقوأ،ةيداعةيبتكمتافلخماهرابتعابربحلاقوحسمةشوطرخنمصلخت.3

.سبالملاىلعربحلاقوحسمباكسنامدعىلعصرحا:ةظحالم

.ةوبعلانمةديدجلاربحلاقوحسمةشوطرخجرخأ.4

.نيميلاوراسيلاىلإمث،لفسألوىلعألقفربةديدجلاةشوطرخلاجربمق،ربحلاقوحسمعيزوتةداعإل.5
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يفاهرارقتساتوصعمستىتحةشوطرخلاعفدا.ةعباطلاعمةشوطرخلاىلعةدوجوملامهسألاةاذاحمبمق،ةديدجلاربحلاةشوطرختيبثتل.6
.اهناكم

ربحلاقوحسمةشوطرخنأو،نيمأتلاعضويفةشوطرخلانأنمدكأتف،لماكلكشببابلاقلُغيملاذإ.ربحلاقوحسمةيواحءاطغقلغأ.7
.مئالملاربحلاقوحسمعقوميفةتبثم

ربحلاقوحسمألميامدنعراجفناثدحينأنكمي.بوكسملاربحلاقوحسملكفيظنتدنعةيئابرهكةسنكماًدبأمدختستال:ريذحت
.لداعتمفظنمبةللبمشامقةعطقوأةاشرفمدختسا،بكسنملاربحلاقوحسمةلازإل.ررشسماليوةيئابرهكةسنكم
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ةيرودلاةنايصلارصانع
وأًءازجأةلدبتسملارصانعلانوكت.اًيرودًالادبتسابلطتتودودحميضارتفارمعاهليتلاةعباطلاءازجأنعةرابعةيرودلاةنايصلارصانع
.ةيرودلاةنايصلارصانعلادبتسابليمعلاموقيةداع.تاعومجم

:ةينيتورلاةنايصلارصانعيهةيلاتلارصانعلا

ةناوطسألاةشوطرخ•

ربحلاقوحسمدقافةيواح•

ربحلاناخسةعومجم•

نحشلاتانورتوروك•

ةناوطسألاشيطارخ

.ةديدجلاةناوطسألاةشوطرخعمةنوحشملاوأ،مدختسملاليلديف،مكحتلاةحولىلعةدوجوملاتاداشرإلاعبتا،ةديدجةناوطسأةشوطرختيبثتل

ةناوطسألاشيطارخلادبتسا

رهظت،ةناوطسألاةشوطرخلادبتساتقونيحيامدنع.ةديدجةدحاوباهلادبتساوةمدختسملاةناوطسألاةشوطرخةلازإةيفيكءارجإلااذهكلحضوي
.ةديدجلاةناوطسألاةشوطرخعمةقفرملاتاداشرإلاعبتا،ريودتلاةداعإولادبتسالاتامولعمىلعلوصحلل.مكحتلاةحولىلعةلاسر

نكمي.نيتقيقدنمرثكألقلغمناكميفةيوقلاتنسرولفلاةءاضإوأةرشابملاسمشلاةعشألةناوطسألاشيطارخضيرعتبنجت:ةظحالم
.ءوضللةناوطسألاشيطارخضرعتتامدنعروصلاةدوجروهدتتنأ

.ةيلاتلاةوطخلاىلإعباتمث،ليغشتلاعضويفزاهجلاكرتا.1

.يمامألابابلاحتفامث،لمعلانعزاهجلافقوتنمدكأت.2
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.لفسألR1-R4ضبقملابحسا.3

.ريرحتلاضبقمعفرا.4

.زاهجلانمبرقلابةديدجلاةناوطسألاةشوطرخعض.ةديدجلاةناوطسألاةشوطرخىلعةدوجوملاةمزحلاحتفا.5

.ةناوطسألاةشوطرخفلتعنملةوبعلانمةشوطرخلاةلازإدنعريوصتلاةناوطسأحطسشدختوأسملتال:رذحلا

.نيتقيقدنمرثكألقلغمناكميفةيوقلاتنسرولفلاةءاضإوأةرشابملاسمشلاةعشألةناوطسألاشيطارخضيرعتبنجت:ةظحالم
.ءوضللةناوطسألاشيطارخضرعتتامدنعروصلاةدوجروهدتتنأنكمي
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نمهتلازإبمق،يئاقوءاشغدوجوةلاحيف.ةشوطرخلالفسأةقرولاعضمث،ةديدجلاةناوطسألاةشوطرخيطغتيتلاةقرولاحتفبمق.6
.ةناوطسألاةشوطرخ

.ةناوطسألاجردبحسا.7

.قفرباهعفرامث،ةشوطرخلايفرطالكيفةدوجوملاعباصألاتاقلحكاسمإقيرطنع،ةمدختسملاةناوطسألاةشوطرخةلازإبمق.8
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.زاهجلايفةديدجلاةناوطسألاةشوطرخلخدأمث،زاهجلاةمدقمهجاوتةيمامأةمالعاهيلععوضوملاةقطنملانأنمدكأت.9

.يقفألكشبنيفرطلاالكةاذاحممتي،لماكلابةشوطرخلارارقتسادنع.فقوتتىتحةناوطسألاةشوطرخيفرطىلعلفسألطغضا.10

.ءوضلانمىرخألاةناوطسألاشيطارخةيامحلاًروفةناوطسألاجردقلغأ.11

.يلصألاهعضومىلإريرحتلاضبقمدعأ.12

.يمامألابابلاقلغأمث،يلصألاهعضومىلإR1-R4ضبقملادعأ.13

.ريودتلاةداعإلةغرافةيواحيفةمدختسملاةناوطسألاةشوطرخلخدأ.14

ربحلاقوحسمدقافةيواح

.%6غلبتقطانمللةيطغتبةبسنبةخسنوأةعوبطم30000يلاوحدعبربحلاقوحسمتافلخمةيواحلادبتسانيعتي

دقافلاربحلاقوحسمةيواحلادبتسا

وأبلطتقونيحيامدنع.ةديدجدقافربحقوحسمةدحوباهلادبتساوةلمعتسملادقافلاربحلاقوحسمةيواحةلازإةيفيكءارجإلااذهكلحضوي
.مكحتلاةحولىلعةلاسررهظت،ةديدجةيواحبيكرت

.يمامألابابلاحتفامث،لمعلانعةعباطلافقوتنمدكأت.1
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.1جردلانيميىلعدوجوملا،دقافلاربحلاقوحسمةيواحءاطغحتفا.2

.ةعباطلاجراخىلإةفاسملافصتنميفهبحسامث،ةيواحلاىلعأطسوألامسقلاكسمأ.3

ربحلاقوحسمألميامدنعراجفناثدحينأنكمي.بوكسملاربحلاقوحسملكفيظنتدنعةيئابرهكةسنكماًدبأمدختستال:ريذحت
.لداعتمفظنمبةللبمشامقةعطقوأةاشرفمدختسا،بكسنملاربحلاقوحسمةلازإل.ررشسماليوةيئابرهكةسنكم

.مدقملايكيتسالبلاسيكلايفةيواحلاعض.ةعباطلانماهجارخإلماكحإبكيدياتلكبةلمعتسملادقافلاربحلاقوحسمةيواحكسمأ.4

.فقوتينأىلإلخادللهعفدامث،ةديدجلاةيواحلاىلعأيفطسوألاءزجلاكسمأ.5

.دقافلاربحلاقوحسمةيواحءاطغقلغأ.6

.ةعباطلليمامألابابلاقلغأ.7
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ناخسلا

.ةخسنوأةعوبطم200000يلاوحرهصملارفوي

رهصملالادبتسا

.مكحتلاةحولىلعةلاسررهظت،رهصملالادبتساتقونيحيامدنع.ديدجرهصمبهلادبتساومدختسملارهصملاةلازإةيفيكءارجإلااذهكلحضوي
.ديدجلارهصملاعمةقفرملاتاداشرإلاعبتا،ريودتلاةداعإولادبتسالابةصاخلاتامولعملاىلعلوصحلل

.يمامألابابلاحتفامث،لمعلانعةعباطلافقوتنمدكأت.1

.نيمأتلاءاغلإعضوىلإهردأمث،2ضبقملاكسمأ.2

ظحال.قورحثودحبنجتلرهصملادربيىتحقئاقد10ىلإ5نعلقيالامرظتنامث،ةعباطلاليغشتفاقيإبمق:ةظحالم
.ةعباطلالخادريذحتلاتاقصلم
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.ةيانعبلقنلاةدحوبحسا.3

لقنلاةدحوجراخوىلعألرهصملابحسامث،طقفينامرهكلايبهذلانوللابضبقملاعفراوكسمأ.4

.رهصملاريودتةداعإبمقوأ،ةيداعةيبتكمتايافنهرابتعابرهصملانمصلخت.5

.ةوبعلانمديدجلارهصملاجرخأ.6

لقنلاةدحويفرهصملالخدأمث،ةديدجلارهصملاىلعينامرهكلايبهذلانوللابضبقملاكسمأ.7

.لقنلاةدحوقلغأ.8

.نيمأتلاعضوىلإ2ضبقملاردأ.9

.ةعباطلليمامألابابلاقلغأ.10
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نحشنورتوروك

.مدختسملاليلديفوأمكحتلاةحولىلعةدوجوملاتاداشرإلاعبتا،ديدجنحشنورتوروكتيبثتل

نحشلانوتوروكلادبتسا

.يمامألاءاطغلاحتفامث،ةعابطلانعةعباطلافقوتنمدكأت.1

.لفسألR1-R4ضبقملابحسا.2

.ريرحتلاضبقمعفرا.3

.ةعباطلانمبرقلابٍوتسمحطسىلعقفربديدجلانحشلانوتوروكعضمث،ديدجلانحشلانورتوروكةوبعحتفا.4

.نيتقيقدنمرثكألقلغمناكميفةيوقلاتنسرولفلاةءاضإوأةرشابملاسمشلاةعشألةناوطسألاشيطارخضيرعتبنجت:ةظحالم
.ءوضللةناوطسألاشيطارخضرعتتامدنعروصلاةدوجروهدتتنأنكمي

.هحتفلةناوطسألاجردقلزأ.5

.R1ةناوطسألاةشوطرخىلعأىلإرظنا،نحشلانورتوروكعقومديدحتل.6

نميفلخلاءزجلاهاجتايفنورتوروكلاعفدامث،مدختسملانحشلانورتوروكىلعينامرهكلايبهذلانوللايذنيءاطغلانمًالككسمأ.7
.نحشلانورتوروكريرحتمتهنأىلإةقطقطلاتوصريشي.ةقطقطتوصعمستىتحةعباطلا

.ةعباطلاجراخمدختسملانحشلانورتوروكعفرا.8
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.لئاملكشبهعضتال،نحشلانورتوروكءاوتساىلعظفاح.ةعباطلالخادقفربديدجلانحشلانورتوروكضفخاو.9

ىتحةعباطلانميمامألاءزجلاهاجتايفنورتوروكلابحسامث،ديدجلانحشلانورتوروكىلعينامرهكلايبهذلانوللابنيءاطغلاكسمأ.10
.هناكميف.نحشلانورتوروكنأىلإةقطقطلاتوصريشي.ةقطقطتوصعمست

.يلصألاهعضومىلإريرحتلاضبقمدعأ.لماكلابلخادللةناوطسألاجردعفدا.11

.يمامألابابلاقلغأمث،يلصألاهعضومىلإR1-R4ضبقملادعأ.12

.ريودتلاةداعإلةغرافةيواحيفمدختسملانحشلانورتوروكلخدأ.13
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تامزلتسملاريودتةداعإ
ةنايصلارصانعضعبنحُشت.www.xerox.com/gwaىلإلقتنا،Xeroxنمتامزلتسملاريودتةداعإجماربلوحتامولعمىلعلوصحلل
نمةيلصألااهقيدانصيفةمدختسملاتانوكملاعاجرإلاًقبسمةميقلاعوفدمعاجرإلاقصلممدختُسي.اًقبسمةميقلاعوفدمعاجرإقصلمعمةيرودلا
.اهريودتةداعإلجأ
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اهحالصإوةماعلاءاطخألافاشكتسا
.ةعباطلاليغشتةداعإدرجمبتالكشملاضعبلحنكمي.اهلحوتالكشملاعقومديدحتىلعكدعاستيتلاتاءارجإلاىلعمسقلااذهيوتحي

.وحنلضفأىلعةلكشملافصييذلالصفلااذهبدراولالودجلاىلإعجراف؛ةعباطلاليغشتةداعإبةلكشملالحمتيملاذإ

ةعباطلاليغشترذعتي

لولحلاةلمتحملابابسألا

رظتنا.مكحتلاةحولىلعيئرملاةقاطلاحاتفممادختسابةعباطلاليغشتفاقيإبمق.ةحيحصةقيرطبةقاطلاحاتفمليغشتمتيمل
فلخدوجوملايسيئرلاةقاطلاحاتفمنوكنمدكأت.ةعباطلالغشمثنيتقيقد
.ليغشتلاعضويفةعباطلليمامألاءاطغلا

.ماكحإبذخأملايفةقاطلاكلسليصوتبمقمث،ةعباطلاليغشتفقوأ.اًحيحصًاليصوتذخأملابةقاطلاكلسليصوتمتيمل

لكشبلمعيزاهجلاناكاذإامددحمث،ذخأملابرخآيئابرهكزاهجليصوتبمق.ةعباطلابلصتملاذخأملابأطخدجوي
.رخآاًذخأمبِّرج.حيحص

قباطمريغددرتوأيبرهكدهجيذذخأمبةلصتمةعباطلا
.ةعباطلاتافصاومل

.ةيبرهكلاتافصاوملايفةجردملاتافصاوملابعتمتيةقاطردصممدختسا

اًكرتشممدختستال.طقفًةرشابمضَّرؤملاددرتملارايتلاذخأميفيضرألابطقلابفارطألايثالثةقاطلاكلسليصوتبمق:رذحلا
.ميلسلكشبضرؤمذخأمبيكرتلدمتعمءابرهكينفبلصتا،رمألامزلاذإ.اًيبرهك

ًادجًاليوطًاتقوةعابطلاقرغتست

لولحلاةلمتحملابابسألا

،لاثملاليبسىلع،أطبأعضوىلعةعباطلانييعت
.مجحلاليقثنوزخملا

لكشبطئاسولاعونطبضنمدكأت.لوطأاًتقوةصاخلاطئاسولاةعابطقرغتست
.ةعباطلامكحتةحولوةعابطلاليغشتجمانربيفحيحص

.ةقاطلاريفوتعضويفءدبللتقولاضعبةعابطلاقرغتست."ةقاطلاريفوت"عضويفةعباطلا

.ءارجإيأذاختامزليال.رظتنا.ةدقعمةمهملا

رركتملكشبليغشتلافاقيإوأةعباطلاطبضةداعإتايلمع

لولحلاةلمتحملابابسألا

مث،ذخأملاوةعباطلايفحيحصلكشبةقاطلاكلسليصوتنمدكأتو،ةعباطلاليغشتبمق.حيحصلكشذخأملابةقاطلاكلسليصوتمتيمل
.ةعباطلاليغشتبمق

.لاطعألاتامولعمىلعلوصحللكبصاخلايلحملاXeroxةمدخلثممبلصتا.ماظنلايفأطخثدح
.ةدعاسمىلعلوصحلاعجار،ليصافتلاةفرعمل.لطعلاخيراتنمققحت
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نيهجولاىلعةعابطلاتالكشم

لولحلاةلمتحملابابسألا

طئاسولاعجار،ليصافتلاىلعفرعتلل.ةحيحصلاطئاسوللكمادختسانمدكأت.ةحيحصريغتادادعإلاوأطئاسولا
بناجلاةيداحأةفلغملاقاروألاوتاقصلملاوفرظألامادختسانكميال.ةموعدملا
.نيهجولاىلعةعابطلارتخا،ةعابطلاليغشتجمانربيف.نيهجولاىلعةعابطلل

.ةيئوضلاةحساملايفأطخ

لولحلاةلمتحملابابسألا

ةحوللانمنميألابناجلاىلعيئرملاةقاطلارزمادختسابةعباطلاليغشتفاقيإبمق.ةلصتمريغةيئوضلاةحساملا
يسيئرلاةقاطلاحاتفمنوكنمدكأت.ةعباطلالغشمثنيتقيقدرظتنا.ةعباطللةيولعلا
.ليغشتلاعضويفةعباطلليمامألاءاطغلافلخدوجوملا
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قرولاراشحناتالكشم
ىرخألاطئاسولاعاونأببستتدق.طقفXeroxنمةلوبقملاطئاسولاعاونأمادختسابقرولاراشحناتالاحنمدحىندأبلمعللةعباطلاميمصتمت
ىلإةقطنملاكلتجاتحتدقف،ةدحاوةقطنميفرركتملكشبةلوبقملاطئاسولاراشحناةلاحيف.ةرركتملاقرولاراشحناتالاحنمديزملايف
.حالصإلاوأفيظنتلا

قرولاراشحناتالكشمليلقت

ثودحىرخألاقرولاعاونأببستنأنكمي.موعدملاXeroxقرومادختسابقرولاراشحناتالاحنمدحىندأبلمعللةعباطلاميمصتمت
.راشحنالا

:يليامبمزتلا

.قرولاراسمنمةقطنملاهذهفيظنتبمق،ةدحاوةقطنميفموعدملاقرولاراشحناراركتةلاحيف•

.ةعباطلاربعداتعملايفهيفكرحتييذلاهاجتالاسفنيفقرولاةلازإلواح.هقيزمتنودةيانعبروشحملاقرولاةلازإباًمودمق،فلتلابنجتل•
.راشحناثودحيفةعباطلابقرولانمريغصةعطقىتحكرتببستيدق

.كلذلبقرشحنايذلاقرولاليمحتةداعإبمقتال•

:قرولاراشحناتالكشميليامببسينأنكمي

.ةعابطلاليغشتجمانربيفبسانملاريغقرولاعونديدحت•

.فلاتلاقرولامادختسا•

.موعدملاريغقرولامادختسا•

.حيحصريغلكشبقرولاليمحت•

.جردلاءلميفطارفإلا•

.ميلسريغلكشبقرولاتاهجومطبض•

:دعاوقلانمةطيسبةعومجمعابتابراشحنالاتالاحمظعمعنمنكمي

:ىلعاهبىصوملاطئاسولاةمئاقىلإعجرا،ةيلامشلااكيرمأوةدحتملاتايالوللةبسنلاب،ليصافتلانمديزمل.طقفموعدملاقرولامدختسا•
www.xerox.com/rmlnaابوروألةبسنلابوأ،www.xerox.com/rmleu.

.هليمحتوقرولاةجلاعملةبسانملابيلاسألاعبتا•

.اًمئادفلاتلاريغ،فيظنلاقرولامدختسا•

ًاعمةددعتمقاروأةعباطلابحست

لولحلالمتحملاببسلا

.ءلملاطخلىصقألادحلاقوفقرولاليمحتبمقتال.قرولاضعبجرخأ.اًدجئلتممقرولاجرد

.طئاسولاليمحتدعأمث،ةيمامألافاوحلاةاذاحموطئاسولاةلازإبمق.ةيوتسمريغةقروللةيمامألافاوحلا

.ةفاجةديدجطئاسوباهلدبتساوجردلانمطئاسولاجرخأ.ةبوطرلالعفبةبطرطئاسولا

.ةديدجقروةمزربِّرج.ةيكيتاتسإلاءابرهكلانماًدجريثكلادجوي
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لولحلالمتحملاببسلا

.ةموعدملاطئاسولاىلإعجرا.طقفXeroxنمةدمتعملاطئاسولامدختسا.ةموعدمريغطئاسو

.ةرملايفةدحاوةقروةيذغتبمق.يلطملاقروللةبسنلاباًدجةيلاعةبوطرلا

قرولاراشحنالئاسرروهظرارمتسا

لولحلاةلمتحملابابسألا

.روشحملاقرولاعيمجةلازإنمدكأتوطئاسولاراسمنمققحتلادعأ.ةعباطلايفاًروشحمقرولاضعبلازيال

طئاسولاةيذغتءوستالاح

.قرولاجاردأوتادنتسملاةيذغتةدحووةجودزملاةعابطلاةدحويفقرولاراشحناتالاحلولحلودجلااذهضرعي

لولحلاةلمتحملابابسألا

عونلاوأةكامسلاوأمجحلاتاذةلوبقملاريغطئاسولانوكت
.مادختسالاديقأطخلا

Xeroxنمةدمتعملاطئاسولامدختسا.ةلوبقملاريغطئاسولامدختستال
راسمنمققحتلادعأ.ةلوبقملاطئاسولاىلإعجرا،ليصافتلانمديزمل.طقف
عاونأدوجومدعنمدكأت.روشحملاقرولالكلزأمث،ةدحولالخادقرولا
قرووأتاقصلملاوأفرظألاةعابطبمقتال.جردلايفةطلتخمطئاسو
.نيهجولاىلععماللاقرولاوأةياغللنزولاليقث

ةبطرطئاسولا.جردلايفةدعجموأةيوتلمطئاسوليمحتمتي
.ةبوطرلالعفب

ةيذغتءوستالاحترمتسااذإ.اهليمحتدعأمث،اهتيوستبمقوطئاسولاجرخأ
طئاسوباهلدبتساوةبطرلاطئاسولاجرخأ.طئاسولاهذهمدختستالف،طئاسولا
.ةفاجةديدج

دحلاتادنتسملاةيذغتةدحويفةلمحملاتادنتسملازواجتت
.اهبحومسملاةعسللىصقألا

.تادنتسملاةيذغتةدحويفتادنتسملانمليلقلاعض

ةيذغتةدحويفةلمحملاطئاسولاعمماكحإبمءالتتطئاسولاتاهجومنأدكأت.حيحصريغلكشبةطوبضمتادنتسملاةيذغتةدحوتاهجوم
.تادنتسملا

جردلايفاهعضودعأوئطاخلكشباهتيذغتتمتيذلاطئاسولاجرخأ.جردلايفحيحصلكشبةعوضومريغطئاسولا
لكشبجردلايفةعوضومطئاسولاتاهجومنأنمدكأت.حيحصلكشب

.حيحص

.ءلملاطخلىصقألادحلاقوفقرولاليمحتبمقتال.قرولاضعبجرخأ.اهبحومسملاىوصقلاةعسلاجردلايفقاروألاددعزواجتي

مجحلاًقفوحيحصلكشبةطوبضمريغطئاسولاتاهجوم
.طئاسولا

.طئاسولامجحقباطتلجردلابطئاسولاتاهجومطبضا

.ةعنصملاةكرشلاتاميلعتلاًقفوتاقصلملاقروليمحتبمق.ةحيحصريغةقيرطبجردلايفتاقصلملاقروهيجوتمت

ريرمتلاجرد(أطخلاهاجتالاوحن5جردلايففرظألاهيجوتمت
.)يبناجلا

عم،)يبناجلاريرمتلاجرد(5جردلايفلفسألاههجووفرظألاليمحتبمق
.ةفاحلاةمدقميف،ةنسلألاقالغإ
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قرولاراشحناةلازإ

.قرولاراشحناعقومحضوياًكرحتماًمسرمكحتلاةحولسملةشاشضرعت،راشحناةلاحثودحدنع

قرولاةيذغتهيفمتييذلاهاجتالايفقرولاةلازإلواح.اهقيزمتنود،اًمئادقفربئطاخلكشباهتيذغتتمتيتلاطئاسولالزأ،فلتثودحبنجتل
نمديزميفببستلاوطئاسولاراسمةقاعإىلإ،اًريغصوأاًريبكناكءاوس،ةعباطلايفطئاسولانمٍقبتمءزجيأيدؤينأنكمي.داتعملايف
.ئطاخلكشباهتيذغتتمتيتلاطئاسولاليمحتةداعإبمقتال.ئطاخلكشبةيذغتلاتالاح

دنعطئاسوللعوبطملابناجلاسملتال.كيديبربحلاقوحسمقصتليدقو،تاخطلروشحملاقرولانمعوبطملاءزجلاببسيدق:ةظحالم
.ةعباطلالخادربحقوحسميأباكسنامدعنمدكأت.اهتلازإ

ىلعربحلاقوحسمنمضعبلظاذإو.ةنكممةقيرطلضفأبقفربهتلازإبمق،دصقريغنعكسبالمىلعربحبكسنااذإ:ريذحت
اذإو.ففخملانوباصلاودرابلاءاملابهلسغبمقف،كدلجىلعربحلاعقواذإو.هتلازإل،نخاسلاسيلو،درابلاءاملامدختساف،كسبالم
.اًبيبطرشتساودرابلاءاملابروفلاىلعامهلسغاف،كينيعباصأ

4جردلاوأ3جردلاوأ2جردلاوأ1جردلانمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.فقوتيىتحجراخللجردلابحسا.1

.جردلانمقرولاجرخأ.2

.قزمملاقرولاتاصاصقنمةعباطلالخادققحتواًيلكجردلاجرخأ،قرولاقزمتاذإ.3

.فقوتيىتحلخادلاىلإجردلاعفدامث،فلاتلاريغقرولابجردلاليمحتدعأ.4

.ديكأتسملا،ةعباطلابةصاخلاسمللاةشاشىلع.5

)يبناجلاريرمتلاجرد(5جردلانمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ةعباطلابجردلالصتيثيحقرولاةيذغتلوخدةقطنميفقاروأدوجومدعنمدكأت.جردلانمروشحملاقرولاجرخأ.1

.قزمملاقرولاتاصاصقنمةعباطلالخادققحت،قرولاقزمتاذإ.2

.ًاليلققرولاةيذغتلخدمقرولاةفاحسملتنأبجي.فلاتريغقروبجردلاليمحتدعأ.3

.ديكأتسملا،ةعباطلابةصاخلاسمللاةشاشىلع.4
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تادنتسملاةيذغتةدحويفقرولاراشحناةلازإ

.فقوتيىتحتادنتسملاةيذغتةدحوليولعلاءاطغلاحتفا.1

.فقوتيىتحرسيألاءاطغلاحتفا.2

.جراخلاىلإدنتسملابحسا،تادنتسملاةيذغتةدحويفدنتسملاقلعيملاذإ.3

.هناكميفهرارقتساتوصعمستىتحيولعلاءاطغلاقلغا.4

.هناكميفهرارقتساتوصعمستىتحرسيألاءاطغلاقلغا.5

.ءطببتادنتسملاةيذغتةدحوعفربمقف،دنتسملاىلعروثعلانمنكمتتملاذإ.6

.قفربيلصألاهعضومىلإتادنتسملاةيذغتةدحوجردءاطغدعأ.7

ةريبكلاةعسلاتاذةيذغتلاةدحونمقرولاراشحناةلازإ

.روشحمقرويأجرخأمث6جردلاحتفا.1

.زاهجلالخادةقزممقاروأعطقيأدوجونمققحت،قرولاقزمتلاحيف.2

.فطلب6جردلاقلغأ.3

.فقوتيىتحراسيللةيذغتلاةدحونمقفرب6جردلاكرح.4

.روشحمقرويأجرخأمث6جردلليولعلاءاطغلاحتفا.5

.يلصألاهعضومىلإقفرب6جردلاكرحمث،6جردلليولعلاءاطغلاقلغأ.6

ةربكملاةعسلاةريبكةيذغتلاةدحونمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.قرولارشحناثيحجردلاحتفا.1

.رهاظلاروشحملاقرولالزأ.2

.زاهجلالخادةقزممقاروأعطقيأدوجومدعنمققحت،قرولاقزمتلاحيف.3

.قفربجردلاقلغأ.4

.ربحلارهصةدحويفقرولاراشحناتالاحةلازإ

.)5جردلا(ريرمتلاةيذغتةدحونمةروشحمقاروأيألزأ.ةروشحمةقرويأنمةيمامألاةفاحلاقيزمتبمقمث،يلفسلانميألاءاطغلاحتفا.1
.يمامألاءاطغلاحتفا

.لقنلاةدحوبحسامث،يقفألاعضولايفنوكيىتحنيميلاىلإ2ضبقملاردأ.2

ثيح.ريذحتلاوةرارحلاةجردعافتراىلإريشتةمالعلمحت،بيرقناكميفوأرهصملاىلع،ةقطنميأسملبنجت:ةظحالم
.قورحبباصتنأنكمي

.رهاظلاروشحملاقرولالزأ.3

.زاهجلالخادةقزممقاروأعطقيأدوجونمققحت،قرولاقزمتلاحيف.4

.روشحمقرويألزأمث،نيميلاىلإ2aضبقملاكرح.5

.روشحملاقرولاةلازإبمقمث،لفسأل2bضبقملابحسا.6

.يلصألاامهعضومىلإ2bو2aنيضبقملادعأ.7
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.راسيلاىلإ2ضبقملاردأمث،اًمامتلقنلاةدحوعفدا.8

.يمامألاءاطغلاقلغأ.9
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ةعابطلاةدوجلكاشم

ريغقرولاوأةصاخلاطئاسولامادختسانعجتانلافلتلا،ماتلااضرلانامضوأةمدخلاةيقافتاوأXeroxنامضيطغيال:رذحلا
يلحملالثمملابلاصتالاىجري؛قطانملاهذهجراخةيطغتلافلتختدق.ادنكوةدحتملاتايالولايفماتلااضرلانامضرفوُتي.موعدملا
.ليصافتلاىلعلوصحللهعبتتيذلا

ةددحمةطقندنعلمعلانعفقوتللةزهجألازرُطنمديدعللةعابطلاوربحلاقوحسمشيطارختممُص،ةعابطلاةدوجنامضل:ةظحالم
.اًقبسم

كالهتساللةلباقلاداوملامادختسامتيهنأل،ةنولمتاحفصةباثمببكرملادوسألانوللادادعإتاذيدامرلانوللاجردتروصدعت:ةظحالم
.تاعباطلامظعمىلعيضارتفالادادعإلاوهاذهو.ةنولملا
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يئوضلاحسملاوخسنلاتالكشم
.يلاتلالودجلانمضرَعبرقأددح،ةلكشملاحيحصتل،ةفيعضيئوضلاحسملاوأخسنلاةدوجنوكتامدنع

.هعبتتيذلاعزوملاوأXeroxءالمعمعدلثممبلصتاف،بسانملاءارجإلاذيفنتدعبخسنلاةدوجنسحتتملاذإ

لحلاضارعألا

ةدحونماهؤاشنإمتيتلاخسنلايفرطسأوطوطخدجوت
.طقفتادنتسملاةيذغت

قرولارمي،يئوضلاحسملاءارجإدنع.تادنتسملاجاجزىلعتافلخمدجوت
مق.رطسأوأاًطوطخجتنياممتافلخملاىلعتادنتسملاةيذغتةدحونمدراولا
.ربولانمةيلاخشامقةعطقمادختسابجاجزلاحطسأعيمجفيظنتب

تافلخملائشنتيئوضلاحسملاءارجإدنع.تادنتسملاجاجزىلعتافلخمدجوت.تادنتسملاجاجزنماهؤاشنإمتيتلاخسنلايفطاقندجوت
ةيلاخشامقةعطقمادختسابجاجزلاحطسأعيمجفيظنتبمق.ةروصلاىلعةطقن
.ربولانم

وأخسنلادنعيلصألادنتسملانميسكعلاهجولارهظي
.يئوضلاحسملا

نيكمتنمدكأت:يئوضلاحسملا."ةيفلخلاناولأعنم"دادعإنيكمتنمدكأت:خسنلا
."ةيفلخلاناولأعنم"دادعإ

.نيابتلاطبضوأقيمغتلاوأحيتفتلل"ةروصلاةدوج"تادادعإمدختسا:خسنلا.اًدجةقماغوأاًدجةحتافةروصلا
قيمغتلاوأحيتفتلل"ةمدقتملاتادادعإلا"بيوبتلاةمالعمدختسا:يئوضلاحسملا
.نيابتلاطبضوأ

:يئوضلاحسملا.ناولألانزاوتطبضل"ةروصلاةدوج"تادادعإمدختسا:خسنلا.ةحيحصريغناولألا
.حيحصلا"يلصألادنتسملاعون"طبضنمدكأت
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سكافلاتالكشم
وأسكافلاسرإرذعتيلازيالناكاذإ.اهيلإراشملاةيلمعلارجأمث،يلاتلالودجلاىلإعجراف،حيحصلكشبهمالتساوأسكافلاسرإرذعتاذإ
.هعبتتيذلاةنايصلالثممبلصتاف،ةحضوملاتايلمعلاءارجإدعبىتح،حيحصلكشبهمالتسا

تاسكافلالاسرإتالكشم

لحلاببسلاضارعألا

لالخنماًيئوضدنتسملاحسممتيال
.تادنتسملاةيذغتةدحو

ريغصوأاًدجعيفروأاًدجكيمسدنتسملا
.اًدج

.سكافلالاسرإلتادنتسملاجاجزمدختسا

تادنتسملاةيذغتةدحوتاهجومطبضرذعتي.ةيوازباًيئوضدنتسملاحسممتي
.دنتسملاضرعمئالتل

مئالتلتادنتسملاةيذغتةدحوتاهجومطبضا
.دنتسملاضرع

.حيحصلالكشلابدنتسملاعض.حيحصريغلكشبدنتسملاعضومت.يبابضملتسملاهملتسايذلاسكافلا

ظن.خستمتادنتسملاجاجز
.تادنتسملاجاجزفِّ

.نيابتلاطبضا.ةقدلاطبضا.ةياغللتهابدنتسملابدوجوملاصنلا

.ىرخأةرمسكافلالسرأمث،فتاهلاطخصحفا.فتاهلالاصتايفةلكشمدجوتدق

ءاشنإبمق،حيحصلكشبلمعتكتعباطنأنمدكأتلل.سكافلالاسرإزاهجيفةلكشمدجوتدق
،حيحصلكشبةخسنلاةعابطتمتاذإ.ةخسن
سكافلازاهجةلاحنمققحتلاملتسملانمبلطاف
.ملتسملا

هلاسرإدارملادنتسملاعض:تادنتسملاةيذغتةدحو.حيحصريغلكشبدنتسملاليمحتمت.غرافملتسملاهملتسايذلاسكافلا
عض:تادنتسملاجاجز.ىلعألهجووسكافلاب
.لفسألهجووسكافلابهلاسرإدارملادنتسملا

.سكافلامقرنمققحت.حيحصريغسكافلامقرنوكيدق.سكافلالاسرإمتيمل

ريغلكشبًالصتمفتاهلاطخنوكيدق
.حيحص

طخلصفةلاحيف.فتاهلاطخلاصتانمققحت
.هليصوتبمق؛فتاهلا

.سكافلاملتسمبلصتا.سكافلامالتسازاهجيفةلكشمدجوتدق

تاسكافلامالتساتالكشم

لحلاببسلاضارعألا

زاهجبوأفتاهلالاصتابةلكشمدجوتدق.غرافهمالتسامتيذلاسكافلا
.سكافلالاسرإ

تناكاذإ.خُسنءاشنإاهنكميةعباطلانأنمققحت
لسرملانمبلطاف،خسُنءاشنإىلعةرداقةعباطلا
.ىرخأةرمسكافلالاسرإ

لكشبتاحفصلاليمحتبلسرملاماقامبر
.حيحصريغ

.لسرملابلصتا

الدقف،تاموسرلانمديدعلاىلعةمهملاتوتحااذإ.ةيفاكةركاذدجوتالالاهنكلولاصتالاىلعةعباطلابيجت
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لحلاببسلاضارعألا

ةعباطلابيجتال.ةيفاكةركاذةعباطلايفرفوتي.ةدراولاتانايبلالبقت
.ةضفخنمةركاذلانوكتامدنعتالاصتالاىلع
ىتحرظتنامث،ةنزخملاماهملاوتادنتسملافذحا
ةدايزىلعكلذلمعي.ةدوجوملاةمهملالمتكت
.ةحاتملاةركاذلا

عمةعباطلابقرولاتامزلتسمقباطتيالدق.ملتسملاسكافلامجحريغصتمت
.لَسرملادنتسملامجح

مجحلقيدق.تادنتسملليلصألامجحلانمدكأت
ةعباطلايفدوزملاقرولاىلإاًدانتساتادنتسملا
.رفوتملا

.يئاقلتلامالتسالاىلعةعباطلاطبضا.اًيوديتاسكافلامالتساىلعةعباطلاطبضمت.اًيئاقلتتاسكافلامالتسامتيال

مثقرولاليمحتبمقف،اًغرافقرولاجردناكاذإ.ةئلتممةركاذلا
.ةركاذلايفةنزخملاتاسكافلاعبطا

فتاهلاطخناكاذإ.فتاهلاطخلاصتانمققحت.حيحصريغلكشبلصتمفتاهلاطخ
.هليصوتبمقف،ًالوصفم

ءاشنإبمق،حيحصلكشبلمعتكتعباطنأنمدكأتلل.سكافلالاسرإزاهجيفةلكشمدجوتدق
،حيحصلكشبةخسنلاةعابطتمتاذإ.ةخسن
سكافلازاهجةلاحنمققحتلاملتسملانمبلطاف
.ملتسملا
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تاميلعتلاىلعلوصحلا
دق.ةلاسرسمللاةشاشضرعت،ريذحتةلاحوأأطخثودحدنع.اهحالصإوءاطخألافاشكتساتاميلعتوتامولعممكحتلاةحولسملةشاشرفوت
.قرولاراشحناعقوملثم؛ةلكشملاعقومحضوياًكرحتماًمسرسمللاةشاشلاضرعت

.ةلكشمللددحملايعرفلاماظنلاديدحتيفءاطخألازومردعاست.ةنرتقمءاطخأزومرىلعةعباطلللماكلاليغشتلاعنمتيتلاتالكشملالمتشت
.تقويأيفأطخلاخيراتوةيلاحلاءاطخألاةداعتسانكمي

:ةعباطلاىلعاهضرعمتيتلاأطخلالئاسرةمئاقىلععالطالل

.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا.1

.ءاطخأبيوبتلاةمالعسملا،سمللاةشاشلاىلع.2

.ءاطخألاتاظوفحموأةيلاحلالئاسرلاوأةيلاحلاءاطخألاسملا.3

.قالغإسملا.4

يلسلستلامقرلاعقومديدحت

.ةدعاسملاىلعلوصحللXeroxةكرشبلاصتالاوأتامزلتسملابلطدنعيلسلستمقرميدقتكنمبلُطي

:سمللاةشاشنمةعباطلليلسلستلامقرلاضرعل

.زاهجلاتامولعمبيوبتلاةمالعرهظت.زاهجلاةلاحرزىلعطغضا.1

.زاهجلاتامولعمةشاشنمرسيألاءزجلابيلسلستلامقرلاظحال.2

.يمامألابابلالخادوأةعباطلليلفسلارسيألاءاطغلالخادراطإلاىلعاًضيأيلسلستلامقرلادجوي

مكحتلاةحوللئاسر

مكحتلاةحولكلرفوت.ةعابطلاةدوجىلعظافحلاوةيلاعةدوجبتاعوبطمجاتنإيفكتدعاسملةيئاقلتلاصيخشتلاتاودأنمديدعلاXeroxرفوت
يف.ةلكشملابكملعتةلاسرمكحتلاةحولسملةشاشضرعت،ريذحتوأأطخةلاحثودحدنع.اهحالصإوءاطخألافاشكتسالتاميلعتوتامولعم
.قروراشحناعقوملثم؛ةلكشملاعقومحضوياًكرحتماًمسراًضيأسمللاةشاشضرعت،تالاحلانمديدعلا

تاهيبنتلا

:ىلعتاهيبنتلاضرعنكمي.تالكشملالحيفةدعاسمللتاداشرإولئاسرتاهيبنتلارفوت

Embeddedيفةلاحلاةحفص• Web Server)جمدملابيولامقلم(.

.ةلاحلانعديزملاقوفرقنا،ةلاحلانعةلصفمتامولعمىلعلوصحلل.ةعابطلاليغشتجمانرببصئاصخلاةذفانيفبيوبتلاتامالععيمج•

تنرتنإلاربعمعدلادعاسم

روثعلاكنكمي.كيدلةعباطلاتالكشملحلاهحالصإوءاطخألافاشكتساتاميلعتوتاداشرإلامدقتفراعمةدعاقوهتنرتنإلاربعمعدلادعاسم
،تنرتنإلاربعمعدلادعاسمىلإلوصولل.ديزملاوجماربلاتيبثتوطئاسولاراشحناتالاحوخسنلاةدوجوةعابطلاةدوجتالكشمللولحىلع
.www.xerox.com/office/PLC9065_PLC9070supportىلإلقتنا

بيولادراوم

.ةيفاضإتاميلعتمدقتيتلاعقاوملانمديدعلاXeroxرفوت
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طبارلادروملا

ينفلامعدلاةعباطللينفلامعدلاتامولعمنمضتت
دعاسمواهبىصوملاطئاسولاةمئاقوتنرتنإلاربع
ليغشتلاجمانربتاليزنتوتنرتنإلاربعمعدلا
.ديزملاوتادنتسملاو

/www.xerox.com/officeىلإلقتنا،تنرتنإلاربعمعدلادعاسمىلإلوصولل
PLC9065_PLC9070support.لخدأ،ثحبلقحلايفXerox

PrimeLink C9065/C9070 Printer.

www.xerox.com/office/PLC9065_PLC9070suppliesةعباطلاتامزلتسم

ةعابطلابلاوقلثم،تامولعملاوتاودأللدروم
ةيبلتلةصصخملاايازملاوةديفملاتاحيملتلاو
.ةيدرفلاكتاجايتحا

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

www.xerox.com/office/worldcontactsيلحملامعدلاوتاعيبملازكرم

www.xerox.com/office/registerةعباطلاليجست

رفوتوداوملاددحتداوملاةمالستانايبقاروأنإ
اهنيزختوةرطخلاداوملاعملماعتلالوحتامولعم
.نامأب

www.xerox.com/msds)ادنكوةدحتملاتايالولا(www.xerox.com/
environment_europe)يبروألاداحتالا(

/www.xerox.com)ادنكوةدحتملاتايالولا(ww.xerox.com/gwaريودتلاةداعإتامزلتسملوحتامولعم
environment_europe)يبروألاداحتالا(

/www.xerox.com)ادنكوةدحتملاتايالولا(ww.xerox.com/gwaةعباطلاريودتةداعإلوحتامولعم
environment_europe)يبروألاداحتالا(
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ةعباطلاتائيهت

فصولاةعباطلازارط

Xerox® PrimeLink™ C9065ناولألانملكلةقيقدلايفةحفص65ىلإلصتتاعرسباذهةعباطلازارطعبطي
.ضيبألاودوسأللو

Xerox® PrimeLink™ C907075ىتحوناولأللةقيقدلايفةحفص70ىلإلصتتاعرسباذهةعباطلازارطعبطي
.ضيبألاودوسأللةقيقدلايفةحفص

ةيسايقلاتازيملا

لومحمزاهجنمةعابطلا،ةعابطلا،خسنلا•

تنرتنإلاربعسكافلا،يسايقلاسكافلا•

ينورتكلإلاديربلاوأUSBزاهجوأيصخشلارتويبمكلاىلإيئوضلاحسملا•

ةكبشلاربعةبساحملا•

رورملاةيداحأةجودزملاةعابطللتادنتسمللةيئاقلتةيذغتةدحو•

ةصوبلكلةطقن2400×2400ةقد•

نيهجولاىلعةيئاقلتلاةعابطلا•

ةجمدملاةيئوضلاةحساملا•

ةقرو3260:)يبناجلاريرمتلاجردوجاردأ4(ةيسايقلاقرولاةعس•

ةجمدملامكحتلاةحولىلعةنولملاسمللاةشاش•

Extensibleةعسوتللةلباقلاةهجاولليساسألاماظنلا• Interface PlatformنمXerox®ةشاشنمةيجراخةهجلعباتجمانرببلاصتالل
.سمللا

ةيجراخلازاهجلاةهجاو•

PCLلجأنمPDLةغلمعد• PCLو5 6

Ethernetلاصتامعد• 10/100BaseTX

)لاطرأ110مجحبفالغ(²م/مج300ىلإلصيامب،يلطملاريغويلطملانوزخملامعد•

نوزخملاعونديدحتل،كلذرفوتنإ،قرولاجولاتك•

®Xeroxةعباط PrimeLink™ C9065/C9070162مدختسملاليلد
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ةيداملاتافصاوملا
.ءاهنإلاتادحووةعباطللةرفوتمةيليثمتجارخإولاخدإتائيهتنمةيجذومنتافصاومىلعمسقلااذهيوتحي،ةددحمةئيهتلكةيطغتنمًالدب

ةيساسألاةدحولا

ةدحوةدحوفصولا/سايقلا

مم620تاصوب24.41جاردأيأبيكرتنود،ضرعلا

مم1574تاصوب61.96تسفوألاطاقتلاجردو5جردلاعم،ضرعلا

مم807تاصوب32قمعلا

مم1153.9تاصوب45.43تادنتسملاةيذغتةدحوةمقىلإعافترالا

مم1390تاصوب54.72مكحتلاةحولةمقىلإعافترالا

مجك247لطر544نزولا

ةيسايقلاءاهنإلاةدحو،ةهجاولاةدحو،ةعسلاةيلاعةيذغتلاةدحو،ةيساسألاةدحولا

ةدحوةدحوفصولا/سايقلا

مم2481تاصوب97.7ضرعلا

مم807تاصوب32قمعلا

مجك440.6نط969.3نزولا

ةريبكةعستاذمجحلاةريبكةيذغتةدحوعمتابيتكلاءاشنإةدحو/لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحووةيساسأةدحو

نيجردب

ةدحوةدحوفصولا/سايقلا

مم2567تاصوب105تانوكملاعيمجضرع

مم807تاصوب32قمعلا

مجك515.1اًنط1133نزولا
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ةيئيبلاتافصاوملا

ةيبسنلاةبوطرلاوةرارحلاةجرد

)تياهنرهفةجرد83-50(ةيوئمةجرد28ىلإةيوئمتاجرد10نم:ليغشتلاةرارحةجرد•

لقأوأ)تياهنرهفةجرد83(ةيوئمةجرد28ةرارحلاةجردنوكتنأبجي،%85ةبوطرلانوكتامدنع•

%85–%15:ليغشتللةيبسنلاةبوطرلا•

.لقأوأ%62.5دنعةبوطرلاةبسننوكتنأبجي،)تياهنرهفةجرد90(ةيوئمةجرد32ةرارحلاةجردغلبتامدنع•

®Xeroxةعباط PrimeLink™ C9065/C9070164مدختسملاليلد
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ةيبرهكلاتافصاوملا
:ةيلامشلااكيرمألةبسنلاب

%6-/10+ددرتملارايتلانمتلوف127–110•

لقأوأريبمأتلوفوليك1.936ةقاطلاكالهتسا•

%3-/+)زتره(50/60ددرتلا•

20R-5مقرةيئابرهكلاةزهجألايعنصملةينطولاةطبارلافينصتلاًقفوسبقملا•

زتره60تارودلا•

:ابوروألةبسنلاب

%10-/+ددرتملارايتلانمتلوف240–220•

لقأوأريبمأتلوفوليك2.2ةقاطلاكالهتسا•

%3-/+)زتره(50/60ددرتلا•

زتره50تارودلا•
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ءادألاتافصاوم

ةعابطلاةقد

ةصوبلايفةطقن600×600:ةعابطلاةقدلىصقألادحلا

ةعابطلاةعرس

.دوسألاوضيبألابتاحفصوأةنولمتاحفصعبطتتنكاذإاموةعباطلازارطبسحةعابطلاةعرسلىصقألادحلافلتخي

Xeroxةعباط PrimeLink C9065:

ةقيقدلايفةحفص65:نوللا•

ةقيقدلايفةحفص65:دوسألاوضيبألا•

Xeroxةعباط PrimeLink C9070:

ةقيقدلايفةحفص70:نوللا•

ةقيقدلايفةحفص75:دوسألاوضيبألا•

®Xeroxةعباط PrimeLink™ C9065/C9070166مدختسملاليلد
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ةيميظنتلاتامولعملا
:ىلعقحلملااذهيوتحي
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ةيساسألاحئاوللا
هببستيذلالخادتلانمدحللريياعملاهذهميمصتمتدقو.ةيسيطانغمورهكلاثاعبنالاونامألاريياعملاًقفوةعباطلاهذهXeroxةكرشتربتخادقل
.ةيجذومنةيبتكمةئيبيفهاقلتتوأةعباطلاهذه

ةدحتملاتايالولابةيلارديفلاتالاصتالاةنجلحئاول

هذه.ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلدعاوقنم15ةرقفلابجومب،)أ(ةئفلانمةيمقرلاةزهجألادودحعمقفاوتمهنأتبثوزاهجلااذهرابتخامتدقل
ويدارلاتاجومتاددرتنمةقاطزاهجلااذهّدلويو.ةيراجتةئيبيفزاهجلاليغشتدنعراضلالخادتلانمةلوقعملاةيامحلاريفوتلةممصمتادييقتلا
يفراضلخادتثودحيفببستيدقف،تاداشرإلاهذهلاًقفوهمادختساوزاهجلابيكرتمتيملاذإو.كلذكاهردصينأنكمملانمو،اهمدختسيو
نيمدختسملانمبلُطيس.راضلخادتيفةينكسةقطنمبزاهجلااذهليغشتببستينألمتحملانم.ويدارلاتاجومىلعةدمتعملاتالاصتالا
.ةصاخلامهتقفنىلعلخادتلاحيحصت

فاقيإقيرطنعكلذديدحتنكمملانمناكو،نويزفلتلاتاجوموأويدارلاتاجوملابقتساعمراضلخادتيأثودحيفزاهجلااذهببستاذإ
:ةيلاتلاتاءارجإلانمرثكأوأءارجإذيفنتبلخادتلاحيحصتةلواحممدختسملاىلعيغبنيهنإف،هليغشتةداعإمثزاهجلاليغشت

.لابقتسالايئاوهعقومرييغتوأهيجوتةداعإ•

.لابقتسالازاهجوزاهجلانيبةلصافلاةحاسملاةدايز•

.لابقتسالازاهجاهبلصتييتلاةرئادلانعةفلتخمةيبرهكةرئادىلعيبرهكلارايتللذخأمبزاهجلاليصوت•

.ةدعاسمللصصختمويدار/نويزفلتينفوأليكولاةراشتسا

اذهليغشتبمدختسمللحونمملاليوختلالاطبإىلإزاهجلااذهىلعاهلاخدإمتييتلاXeroxنمةدمتعملاريغتاليدعتلاوأتارييغتلايدؤتدق
.زاهجلا

.ةلوزعملاةهجاولاتالباكمدختسا،ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلدعاوقنم15مقرةرقفلاعمقفاوتلانامضل:ريذحت

Xerox® PrimeLink® C9065وPrimeLink® C9070

:نييلاتلانيطرشللليغشتلاةيلمععضخت.ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلدعاوقنم15ةرقفلاعمزاهجلااذهقفاوتي

،راضلخادتثودحيفزاهجلااذهببستيالدق.1

.هيفبوغرملاريغليغشتلايفببستيدقيذلالخادتلاكلذيفامبلبقتسملخادتيأزاهجلااذهلبقينأبجيو.2

Xeroxةكرش:لوؤسملافرطلا

800Phillips:ناونعلا Road, Webster, NY 14580

www.xerox.com:تنرتنإلاربعلاصتالاتامولعم

ادنك

.ةيدنكلاICES-001وICES-003لخادتللةببسملاةزهجألاريياعمعمأةئفلانميمقرلازاهجلااذهقفاوتي

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 et NMB-001 du Canada.

:نييلاتلانيطرشللليغشتلاةيلمععضخت.يعانصلايدنكلاهيجوتللصيخرتلانمةافعملاويدارلاريياعمتافصاوملزاهجلااذهلثتمي

،لخادتثودحيفزاهجلااذهببستيالدق.1

.زاهجللهيفبوغرملاريغليغشتلايفببستيدقيذلالخادتلاكلذيفامب،لخادتيأزاهجلااذهلبقينأبجيو.2

®Xeroxةعباط PrimeLink™ C9065/C9070168مدختسملاليلد

ةيميظنتلاتامولعملا

http://www.xerox.com


Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1.l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et

2.l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

ابوروأيفتاداهشلا

اهبلومعملاةيلاتلايبوروألاداحتالاتاهيجوتلXeroxةقباطمنالعإىلإجتنملااذهىلعةلمعتسملاCEةمالعزمرت
:هيلإراشملاخيراتلانماًرابتعا
EU/2014/53ةيكلساللاةزهجألاهيجوت:2014ليربأ16•

Xerox®PrimeLinkزارطيكلساللازاهجلانأXeroxةكرشنلعت،اذهبجومب ™C9065/C90702014/53هيجوتلاعمقفاوتي/EU.
/www.xerox.com:يلاتلاتنرتنإلاناونعىلعيبوروألاداحتالابصاخلاةقباطملانالعإللماكلاصنلاىلعروثعلانكمي

environment_europe.

.تاداشرإللاًقفوميلسلكشباهمادختسامتاماذإةئيبلاىلعالوكلهتسملاىلعةريطخةعباطلاهذهدعُتال

:ريذحت

ليوختلالاطبإىلإزاهجلااذهىلعاهلاخدإمتييتلاXeroxةكرشنمصاخلكشبةدمتعملاريغتاليدعتلاوتارييغتلايدؤتدق•
.زاهجلااذهليغشتبمدختسمللحونمملا

عاعشإلخادتاذإ.اذهXeroxزاهجليغشتعم)ISM(ةيبطلاوةيملعلاوةيعانصلاةزهجألانميجراخلاعاعشإلالخادتيدق•
.ةدعاسمىلعلوصحللكيدلXeroxةكرشلثممبلصتاف،زاهجلااذهعمةيبطلاوةيملعلاوةيعانصلاةزهجألادحأنميجراخ

مدختسملاةبلاطماهيفمتتدقيتلاةلاحلا،ةيلخادلاةئيبلايفويدارلاتاجوملًالخادتجتنملااذهببسيدق.أةئفلانماًجتنماذهدُعي•
.ةبسانملاريبادتلاذاختاب

يبوروألاداحتالل4طوللابةصاخلاريوصتلاةزهجأةيقافتالةيئيبلاتامولعملا

ةفلكتلايفًاليلقتوةيئيبًالولحرفوتيتلاةيئيبلاتامولعملا

ةلصلاتاذتاجتنملابصاخلا)EU(يبوروألاداحتالاهيجوتبقلعتياميفاهرادصإمتامكنيمدختسملاةدعاسملةيلاتلاتامولعملاريوطتمتدقل
زيكرتلالحمتاجتنملليئيبلاءادألانيسحتةعنصملاتاهجلانمبلطتييذلارمألا.ريوصتلاةزهجأبصاخلا4طوللاةساردةصاخ،ةقاطلاب
.ةقاطلاكالهتساةءافكنأشبيبوروألاداحتالالمعةطخمعدو

:ةيلاتلاريياعملايبلتيتلاةيبتكملاوةيلزنملاةزهجألايهزيكرتلالحمتاجتنملاو

.ةقيقدلايفA4مجحبةروص66نملقأاهتعرسلىصقألادحلاغلبييتلاةيسايقلانوللايداحأقيسنتلاتاجتنم•

.ةقيقدلايفA4مجحبةروص51نملقأاهتعرسلىصقألادحلاغلبييتلايسايقلاناولألاقيسنتلاتاجتنم•

يبوروألاداحتالل19طوللابصاخلايئيبلاميمصتلاهيجوت

روصلاطاقتلالمادختساللصصخمهتانوكموأجتنملااذهلخاددراولاةءاضإلاردصم،ةيبوروألاةيضوفملابصاخلايئيبلاميمصتلاهيجوتلاًقفو
.ىرخألاتاقيبطتلايفمادختساللصصخمريغوطقفروصلاضرعوأ
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EPEAT

عنصملاتادادعإيفهطبضمتييذلانوكسلاعضونيكمتنيمضتمتي.ةيئيبلاةمالعلاصئاصخةيبلتلEPEATهيجوتيفزاهجلااذهليجستمتي
.ةقاطلانمطاو1نملقأةعباطلامدختستنوكسلاعضويف.ةيضارتفالا

www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.htmlىلإلقتنا،ةمادتسالاتاردابميفXeroxةكراشملوحديزملاةفرعمل
.www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.htmlوأ

ةجودزملاةعابطللةيئيبلادئاوفلا

يبناجالكىلعةعابطلانمكنكُمييذلارمألا.نيهجولاىلعةعابطلاةيناكمإباًضيأةفورعملا،ةجودزملاةعابطلاب®Xeroxتاجتنممظعمزيمتت
4طوللريوصتلاةزهجأةيقافتابلطتت.قروللكالهتساليلقتلالخنمةنيمثلادراوملامادختسانمدحلاىلعدعاستيهفمثنمو،اًيئاقلتةقرولا
ةحفص45لداعيامجرختيتلاوأةقيقدلايفرثكأوأةنولمةحفص40لداعيامجرختيتلازرطلابةجودزملاةعابطلاةفيظوليئاقلتلانيكمتلا
نملقأةعرستاقاطنبعتمتتيتلا®Xeroxزرطضعبنيكمتنكميكلذك.ليغشتلاجمانربتيبثتودادعإلاءانثأ،ةقيقدلايفرثكأوأنوللاةيداحأ
ىلعكلمعريثأتنمللقيفوسةجودزملاةعابطلاةفيظومادختساةلصاومنإ.تيبثتلادنعيضارتفادادعإكنيهجولاىلعةعابطلاتادادعإبهذه
.ةعابطلاليغشتجمانربيفةعابطلاتادادعإرييغتكنكميف،دحاوهجوىلع/ةيداحألاةعابطلاىلإجاتحتتنكاذإ،كلذنممغرلاىلع.ةئيبلا

قرولاعاونأ

رايعملاعمقفاوتييذلا،يئيبلافارشإلاططخملاًقفودمتعملا،ماخلاوهريودتداعُملاقرولانمٍلكىلعةعابطللجتنملااذهمادختسانكمي
EN12281ظافحلايفدعاسييلاتلابولقأماخةدامىلعيوتحييذلا،)²م/مج60(اًنزوفخألاقرولامادختسانكمي.لثاممةدوجرايعموأ

.ةعابطلانمكتاجايتحالاًبسانمكلذناكاذإاممققحتللكعجشننحن.ةنيعمتاقيبطتيف،ةعبطلكبدراوملاىلع

ENERGY STAR

ENERGYجمانرب STARدعاستيتلا،ةقاطللةرفوملازرُطلاءارشوريوطتلجيورتلليعوطتططخموه
-ENجمانربلوحليصافتلاىلعروثعلانكمي.يئيبلاريثأتلاليلقتىلع ERGY STARةلهؤملازرُطلاو
ENERGYجمانربل STARيلاتلاينورتكلإلاعقوملايف:www.energystar.gov.

ENERGY STARةمالعوENERGY STARةدحتملاتايالولايفناتلجسمناتيراجتناتمالع.

ENERGYريوصتلاتادعمجمانرب STARداحتالاوةدحتملاتايالولاتاموكحنيبقيرفدهجوه
ةددعتمتاعباطلاوسكافلاوتاعباطلاوتاخسانللجيورتللةيبتكملاتادعملاةعانصونابايلاويبوروألا
بابضلاةحفاكمىلعةقاطللجتنملاكالهتساضفخدعاسي.تاشاشلاوةيصخشلارتويبمكلاةزهجأوفئاظولا
ديلوتنمجتنتيتلاتاثاعبنالاليلقتبخانملاىلعليوطلاىدملاىلعتارييغتلاويضمحلارطملاويناخدلا
.ءابرهكلا

/www.xerox.com/about-xeroxىلإلقتنا،ىرخألاةقلعتملاتاعوضوملاوأةقاطلالوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
environment/enus.htmlوأwww.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html.

ةقاطلارفومطيشنتتقووةقاطلاكالهتسا

فيلاكتليلقتنمكنكميثيحبهنيوكتوجتنملااذهميمصتمتدقف.زاهجلااهبمدختسييتلاةقيرطلاىلعجتنملااهكلهتسييتلاءابرهكلاةيمكدمتعت
.ءابرهكلا

مدختسيملاذإ.روفلاىلعىرخأةرمةعابطلازاهجلاعيطتسي،عضولااذهيفو.ةريخألاةعبطلادعبدادعتسالاعضوىلإزاهجلالوحتيهنإفكلذل
اموهو،ةطشنلظتيتلايهةيساسألافئاظولاطقف،"ةقاطلارفوم"عضويف."ةقاطلارفوم"عضوىلإزاهجلالوحتي،تقولانمةرتفلزاهجلا
.ةقاطللجتنملاكالهتساليلقتبحمسي
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.ةرملوألةعابطلادنعدادعتسالاعضوءاهنإدعبةقرغتسملاةرتفلانمًاليلقلوطأةينمزةرتفجتنملااذهقرغتسي،ةقاطلارفومعضوءاهنإدعب
.قاوسألابةرفوتملاريوصتلاتاجتنممظعميفلاحلاوهوةقاطلارفومعضونمهيبنتلاماظنلةجيتنريخأتلااذهنوكيو

ENERGYجمانربللهؤمزاهجلااذه STAR®جمانربتابلطتمنمضENERGY STARعضوتقونيوكتنكمي.ريوصتلاتادعمل
.ةقيقد60ىلإلصياملنوكسلاعضوتقونيوكتنكمي.ةدحاوةقيقديهةيضارتفالاةميقلانوكتو.ةقيقد60ىلإلصياملةضفخنملاةقاطلا
.ةضفخنملاةقاطلاعضودعبتقولانمًالدبطاشنلامدعلهنيوكتمتيذلاهتقودعبنوكسلاعضوأدبي.ةدحاوةقيقديهةيضارتفالاةميقلانوكتو

®Xeroxماظنلوؤسمليلدىلإعجراوأ،كيدلماظنلالوؤسمبلصتاف،يئاقلتلادادعتسالاةيناكمإنيكمتوأ،ةقاطلارفومتادادعإرييغتل
PrimeLink® C9065/C9070ىلعwww.xerox.com/office/PLC9065_PLC9070docs.

.ةقاطللجتنملاكالهتساةدايزكرابتعابعض،ليوططيشنتتقونييعتوأ"ةقاطلارفوم"عضوقالغإلبق

.www.xerox.com/environment:ىلإلقتنا،ةمادتسالاتاردابميفXeroxةكراشملوحديزملاةفرعمل

ايناملأ

Blue-ايناملأ Angel

Blueةيئيبلاةمالعلاةداهشىلعلصاحزاهجلااذه Angelتامالعلافينصتبينعملايناملألادهعملانم
ةبولطملاةيئيبلاريياعملاةقباطمثيحنمزاهجلااذهزيميقصلملااذهنأركذلابريدجلا.ةدوجلانامضو
Blueةداهشىلعلوصحلل Angelنمديزمىلعلوصحلل.ليغشتلاوعينصتلاةهجوزاهجلاميمصتبةقلعتملاو
.www.blauer-engel.de:ىلإلقتنا،تامولعملا

ةيبرهكلاتافصاوملا

ددرتملارايتلانمتلوف240–220ردقملادهجلا•

ريبمأ10-رايتلا•

زتره50/60ددرتلا•

Blendschutz

Das Gerنt ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz
vorgesehen. Um strende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt

nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der hchste Schalldruckpegel betrنgt 70 dB(A)
oder weniger gemكنEN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH

Hellersbergstraße 2-4

41460Neuss
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Deutschland

ةيكرتلا)ROHS(ةرطخلاداوملامادختسادييقتةحئال

.")EEE(ةينورتكلإلاوةيئابرهكلاةزهجألاحئاولعمزاهجلاقفاوت"دنتسملااذهبجومبدمتعن،)د(7ةرقفلاعمقفاوتيامب

“EEE yönetmeliðine uygundur.”

ةيويسآلاةيبوروألاةيداصتقالاةعومجملاةداهش

ةيبوروألاةيداصتقالاةعومجملامسابفرعيكرتشميكرمجداحتاءاشنإىلعناتسخازاكوايسوراليبوايسورلمعت
ةكرتشمةيميظنتةطخةكراشمةيويسآلاةيبوروألاةيداصتقالاةعومجملاءاضعأعقوتي.EurAsECوأةيويسآلا
.EACةمالع،ةكرتشمEurAsECةداهشةمالعو

.زاهجلانميفلخلاءزجلاىلع)قصلملاميسوت(ةيئابرهكلاتانايبلاةحولىلععنصلاخيراتىلعروثعلامت

EU/2014/53ةيكلساللاةزهجألانأشبيبوروألاداحتالاهيجوت

مدختسملاتانايب

داحتالابصاخلاةقباطملانالعإللماكلاصنلا.EU/2014/53هيجوتلاعمقفاوتييكلساللازاهجلانأةقيثولاهذهبجومبXeroxةكرشنلعت
www.xerox.com/environment_europe:يلاتلاتنرتنإلاناونعىلعحاتميبوروألا

زترهاجيم13.56ددرتبRFIDيكلساللاددرتلاديدحتزاهجلةيميظنتلاتامولعملا

نم15ةرقفلايفةددحملاتابلطتملاعمقفاوتييذلا)RFID(زترهاجيم13.56ددرتبيكلساللاددرتلاديدحتزاهجىلعجتنملااذهيوتحي
.EU/2014/53يبوروألاسلجملاهيجوتوRSS-210يدنكلاةعانصلاهيجوتوةيلارديفلاتالاصتالاةنجلدعاوق
.طاويليملبيسيد13.5زاهجلااذهليكلساللاددرتلاجرخةقاطزواجتتنل

EHS-Europe@xerox.com:ةلئسألا

ةيمستلاتابلطتم

ةدحتملاتايالولا

.RFIDزاهجىلعزارطلامساو)RFID(يكلساللاددرتلاديدحتزاهجلةعنصملاةكرشلامساجاردإبجي

يبوروألاداحتالا

ةيلمعيفةرطخمةئيهاهيفتكراشيتلاتالاحلايفCEةمالعراوجبةرطخمةئيهمقردوجومزلي.فيضملاجتنملاىلعCEةمالعدوجومزلي
.ةيمازلإةرطخملاةئيهلاةكراشمنوكتال.RFIDىلعةقفاوملا

ليزاربلا

.زاهجلاىلع)RFID(يكلساللاددرتلاديدحتزاهجزارطمساجاردإبجي
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خسنلاحئاول

ةدحتملاتايالولا

نيعلاضلانيبنذملاىلعنجسلاوأةمارغلابتابوقعضرفزوجي.ةنيعمفورظلظيفةيلاتلاداوملاخسن،نوناقلابجومب،سرجنوكلارظحي
.ليبقلااذهنمخسنتايلمعءارجإب

:لثم،ةدحتملاتايالولاةموكحبةصاخلاةيلاملاقاروألاوأتادنسلا.1

.ةينويدملاتاداهش•

.ينطولاكنبلاةلمع•

.تادنسلانممئاسقلا•

.يلارديفلايطايتحالانمةيدقنلاقاروألا•

.ةضفلاديصرتاداهش•

.بهذلاةيكلمتاداهش•

.ةدحتملاتايالولاتادنس•

.ةنازخلاتادنس•

.يلارديفلايطايتحالاتادنس•

.ةيئزجلاتادنسلا•

.عاديإلاتاداهش•

.ةيقرولاتالمعلا•

.كلذىلإامو،)FHA(ةيلارديفلاناكسإلاةرادإلثم،ةيموكحلاتالاكولاضعببةصاخلاتامازتلالاوتادنسلا•

.تادنسلاهذهعيببةصاخلاتالمحلابقلعتياميفةياعدلاضارغألةيكيرمألاريفوتلاتادنسريوصتطقفزوجي.تادنسلا•

ضارغألدنتسملاخسنءارجإةطيرشكلذبمايقلازوجي،ىغلمةغمدعباطهيلعدجويينوناقدنتسمخسنةرورضةلاحيف.ةغمدلاعباوط•
.ةينوناق

ضيبألانينوللابخسنلاةطيرش،ديربلاعباوطريوصتزوجي،عباوطلاعمجةاوهضارغألةبسنلاب.ةيراسلاوأةاغلملا،ديربلاعباوط•
.لصأللةيطخلاداعبألانم%150نمرثكأوأ%75نملقأةبسنبدوسألاو

.ةيديربلاتالاوحلا•

.مهبلطىلعءانبوأةدحتملاتايالولابنيدمتعمنيلوؤسملبِقنماهبحسمتييتلاةيلاملاتالاوحلاوأتاكيشلاوأريتاوفلا•

.سرجنوكلانعرداصنوناقيأبجومباهرادصإمتيدقوأمتيتلاو،ةئفةيأنم،ةميقلاتالثممنماهريغوعباوطلا•

.ةيملاعلابورحلايفنيبراحملاىمادقلةلدعملاتاضيوعتلاةداهش•

.ةكرشوأكنبوأةيبنجأةموكحيأبةصاخلاةيلاملاقاروألاوأتادنسلا.2

ماكحأوأ"لداعلامادختسالا"نمضخسنلاجاردإمتوأرشنلاقوقحكلامنمنذإىلعلوصحلامتيملام،رشنلاقوقحبجومبةيمحملاداوملا.3
ةبتكم،رشنلاقوقحبتكمنمماكحألاهذهلوحتامولعملانمديزملاىلعلوصحلانكمي.رشنلاقوقحنوناقنمتابتكملابخسنلاقوقح
.R21ميمعتلابلط.20559ةمصاعلانطنشاو،سرغنوكلا

.ةيبنجألاةيسنجلاىلعلوصحلاتاداهشريوصتزوجي.ةيسنجلاىلعلوصحلاوأةنطاوملاةداهش.4

.ةيبنجألارفسلاتازاوجريوصتزوجي.رفسلاتازاوج.5
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.ةرجهلاتادنتسم.6

.تالاوحلاليجستتاقاطب.7

:ةيلاتلالجسملاتامولعمنماًيألمحتيتلايمازلإلادينجتلاءاعدتساقاروأ.8

.لخدلاوأتادئاعلا•

.ةسلجلاطبضرضحم•

.ةيلقعلاوأةيندبلاةلاحلا•

.ةلاعإلالدبةلاح•

.ةقباسلاةيركسعلاةمدخلا•

.ةدحتملاتايالولابةيركسعلاةمدخلاءادأتاداهشريوصتزوجي:ءانثتسالا•

بتكملثمةفلتخملاةيلارديفلاتارادإلاءاضعأوأشيجلادارفأاهلمحييتلاتاراشلاوأرورملاتازاوجوأةيوهلاتاقاطبوأتاراشلا.9
.)بتكملاوأمسقلااذهسيئرلبقنمةروصبلطمتيملام(كلذىلإاموةنازخلاو)FBI(يلارديفلاتاقيقحتلا

:ةنيعمتالاحيفاًضيأيليامخسنرظحي

.تارايسلاصيخارت•

.ةدايقلاصيخارت•

.تارايسلاةيكلمتادنس•

.كيماحمرشتسا،كوكشلاكترواسمةلاحيف.اهتقدوأاهلامتكانعةيلوؤسملللمحتيأكانهسيلو،ةلماشتسيلةقباسلاةمئاقلا

ميمعتلابلط.20559ةمصاعلانطنشاوسرغنوكلاةبتكم،رشنلاقوقحبتكمبلصتا،ماكحألاهذهلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
R21.

ادنك

ءارجإبنيعلاضلانيبنذملاىلعنجسلاوأةمارغلابتابوقعضرفزوجي.ةنيعمفورظلظيفةيلاتلاداوملاخسن،نوناقلابجومب،ناملربلارظح
.ليبقلااذهنمخسنتايلمع

ةلوادتملاةيقرولاتالمعلاوأةلوادتملاةيدقنلاقاروألا•

كنبوأةموكحبةصاخلاةيلاملاقاروألاوأتادنسلا•

تاداريإلاقرووأةنازخلاتانوذأ•

ةينوناقةمكحملوأ،ادنكيفةطلسلاوأةماعلاةئيهلامتخوأ،ةعطاقملوأادنكلماعلامتخلا•

ةطساوبهتعابطتمتهنأكواًروزمودبيقبساملعجدصقب(اهبةصاخلاتاراعشإلاوأتانييعتلاوأحئاوللاوأرماوألاوأتاروشنملا•
Queens Printer for Canada،تاعطاقملاىدحإيفاهلةئفاكملاةعباطلاوأ(

ةلودةموكحوأ،ةعطاقملاوأادنكةموكحنعةباينلابوألبِقنمةمدختسملاتاميمصتلاوأةفلغألاوأماتخألاوأةيراجتلاتامالعلاوأتامالعلا•
ادنكفالخبىرخأةلودةموكحوأميلقإلاوأادنكةموكحاهتأشنأةلاكووأةنجلوأسلجموأةرادإوأادنكفالخب

ادنكفالخبةلودةموكحلبقنموأميلقإلاوأادنكةموكحلبقنمدئاعراردإضرغبةمدختسملاةغومدملاوأةقصاللاعباوطلا•

نأاًبذكىعدييتلاو،اهنمةدمتعمحسنرادصإوألمعبنوفلكملانويمومعلانوفظوملااهبظفتحييتلاتالجسلاوأنيواودلاوأتادنتسملا•
اهنمةدمتعمةخسنةخسنلا

ةيراجتلاتامالعلاوأرشنلاقوقحبحاصةقفاومنودعونوأةقيرطيأبرشنلاقوقحبجومبةيمحملاداوملاوأةيراجتلاتامالعلا•
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كترواسمةلاحيف.اهتقدوأاهلامتكانعةيلوؤسملللمحتيأكانهسيلو،ةلماشتسيلاهنكلو،ةدعاسملاوةحارلاكلرفوتلةمئاقلاهذهميدقتمتدقل
.كيماحمرشتسا،كوكشلا

ىرخألالودلا

نمخسنتايلمعءارجإبمهتنادإتبثتنمىلعنجسلاوأةمارغلابتابوقعضرفزوجيو.كتلوديفينوناقريغاًرمأتادنتسملاضعبخسندُعيدق
.ليبقلااذه

ةيدقنلاقاروألا•

ةيفرصملاتاكيشلاوةيدقنلاقاروألا•

ةيموكحلاوةيكنبلاةيلاملاقاروألاوتادنسلا•

ةيوهلاتاقاطبورفسلاتازاوج•

كلاملاةقفاومنودبةيراجتلاتامالعلاوأرشنلاقوقحداوم•

لوادتللةلباقلاقاروألاوديربلاعباوط•

.ينوناقلاكراشتسمبلصتا،كوكشلاكترواسمةلاحيف.اهتقدوأاهلامتكانعةيلوؤسمةيأكانهتسيلوةلماشريغةمئاقلاهذه
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سكافلاحئاول

ةدحتملاتايالولا

سكافلالاسرإناونعتابلطتم

،سكافلازاهجكلذيفامب،رخآينورتكلإزاهجوأرتويبمكزاهجمادختساصخشيأىلع1991ماعلفتاوهلايمدختسمةيامحنوناقرظحي
نعًالضفلاسرإلانمىلوألاةحفصلايفوأةلسرُمةحفصلكلفسأوأىلعأشماهىلعحضاولكشبةلاسرلاهذهوتحتملاملئاسرةيألاسرإل
وأةكرشلاهذهوألاسرإلازاهجبصاخلافتاهلامقروةلاسرلللسرملارخآلاصخشلاوأ،رخآلانايكلاوأةكرشلافيرعتواهلاسرإتقووخيرات
.ىدملاديعبلاسرإلافيلاكتوأةيلحملاةفلكتلاهتفلكتزواجتترخآاًمقروأ900مقرلارفوتملافتاهلامقرلثميالدق.رخآلاصخشلاوأنايكلا

Systemمسقىلإعجرا،سكافلالاسرإناونعتامولعمةجمربلوحتاداشرإىلعلوصحلل Administrator Guide)لوؤسمليلد
."لاسرإللةيضارتفالاتادادعإلاطبض"لوح)ماظنلا

تانايبلاطبرتامولعم

-(ةيفرطلاتاقحلملليرادإلاسلجملااهرقأيتلاتابلطتملاو)FCC(ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلدعاوقنم68ةرقفلاعمزاهجلااذهقفاوتي
ACTA(.قيسنتلابجتنملافّرعمىلع،ىرخألاتامولعملانيبنم،يوتحيجتنملااذهءاطغىلعقصلمدجويUS:AAAEQ##TXXXX.

.كلذتبلطاذإفتاهلاةكرشلمقرلااذهميدقتبجي

ةيلارديفلاتالاصتالاةنجلدعاوقنم68ةرقفلاعمىنبملابفتاهلاةكبشوكالسأبزاهجلااذهليصوتلنامدختسملاسبقملاوسباقلاقفاوتينأبجي
)FCC(هليصوتمتيامك.جتنملااذهعميرايعمسباقوقفاوتمفتاهكلسريفوتمتي.ةيفرطلاتاقحلملليرادإلاسلجملااهرقأيتلاتابلطتملاو
.ليصافتلاىلعفرعتللبيكرتلاتاداشرإعجار.اًضيأقفاوتميرايعمسبقمب

USOC:يلاتلايسايقلايرايعملاسبقملابنامأبةعباطلاليصوتكنكمي RJ-11Cةيرايعملاسباوقلاعم(قفاوتملافتاهلاطخكلسمادختساب(
.ليصافتلاىلعفرعتللبيكرتلاتاداشرإعجار.بيكرتلاةعومجمعمرفوتملا

دحأىلعسرجللةئفاكملاماقرألاةدايزيدؤتدق.فتاهطخباهليصوتنكمييتلاةزهجألاددعديدحتل)REN(سرجللئفاكملامقرلامدختُسي
ةئفاكملاماقرألاعومجمزواجتيالأبجي،اهعيمجسيلوقطانملامظعميفو.ةدراولاةملاكمللةباجتساكةزهجألانينرمدعىلإفتاوهلاطوطخ
فتاهلاةكرشبلصتا،سرجللةئفاكملاماقرألاةطساوبددحملاوحنىلع،طخلاباهليصوتنكمييتلاةزهجألاددعنمدكأتلل.)5.0(ةسمخسرجلل
:USهقيسنتنوكييذلاجتنملافرعمنماًءزجسرجللئفاكملامقرلادُعي،2001ويلوي23دعبةدمتعملاتاجتنمللةبسنلاب.ةيلحملا

AAAEQ##TXXXX.ئفاكملامقرلاوه03لاثملاليبسىلع(ةيرشعةلصافنودبسرجلائفاكممقر##ةمالعلابةلثمملادادعألالثمتثيح
.قصلملاىلعلصفنملكشبسرجللئفاكملامقرلاراهظإمتي،ةقباسلاتاجتنمللةبسنلاب.)0.3ددعللسرجلل

:ةيلاتلاةمئاقلابزومرلاركذاًضيأكيعبجي،ةيلحملافتاهلاةكرشنمةبسانملاةمدخلابلطل

(FIC(ةأشنملاةهجاوزمر• = 02LS2

(SOC(ةمدخلابلطزمر• = 9.0Y

حرصمريغسبقمبزاهجلااذهليصوتيدؤيدق.كطخببكرملايرايعملاسبقملاعوننعكيدلةيلحملافتاهلاةكرشلأسا:رذحلا
ليصوتنعمجنيفلتيأنعةلماكلاةيلوؤسملاوأ/وةيلوؤسملاXeroxةكرشسيلوتنألمحتت.فتاهلاةكرشةزهجأفلتىلإهب
.هبحرصمريغسبقمبزاهجلااذه

.زاهجلاهبلصتييذلافتاهلاطخنعتقؤملكشبةمدخلافتاهلاةكرشعطقتدقف،فتاهلاةكبشبررضقاحلإيفاذه®Xeroxزاهجببستاذإ
نأنكمياهنإف،كنعةمدخلافتاهلاةكرشتعطقاذإ.نكممتقوعرسأيفةمدخلاعطقبفتاهلاةكرشكملعتسف،اًيدجمقبسملاراعشإلانكيملاذإ
.كلذةرورضبدقتعتتنكاذإةيلارديفلاتالاصتالاةنجلىلإىوكشعفريفكقحبكحصنت

رثؤيءيشرييغتبفتاهلاةكرشتماقاذإ.زاهجلاليغشتىلعرثؤيدقرمألا،اهتاءارجإوأاهتايلمعوأاهتزهجأوأاهتآشنمفتاهلاةكرشريغتدق
.ةمدخلاعاطقنامدعىلعظافحللةيرورضلاتاليدعتلاءارجإلكمالعإاهيلعبحيف،زاهجلاليغشتىلع
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وأنامضلالوحتامولعمىلعلوصحلجأنممئالملاةمدخلازكرمبلاصتالاىجرُي،اذه®Xeroxزاهجبقلعتياميفتالكشمتهجاواذإ
ليلديف"اهحالصإوءاطخألافاشكتسا"مسقنميفلخلاءزجلاىلعوةعباطلاب"زاهجلاةلاح"ةمئاقيفلاصتالاتامولعمدجوت.حالصإلا
.ةلكشملالحمتيىتحزاهجلالصفبكتبلاطمفتاهلاةكرشلزوجيف،فتاهلاةكبشلاًررضببسيزاهجلاناكاذإ.مدختسملا

تقويأىلعاذهقبطني.ةعباطلايفتاحالصإلاءارجإبطقفمهلحرصملانيصخشلادمتعملاXeroxةمدخرفوموأXeroxةمدخلثممدُعي
.ةلطابوةاغلمنامضلانمةيقبتملاةرتفلاحبصتسف،ةدمتعمريغحالصإةيلمعذيفنتمتاذإ.اهدعبوأةمدخلانامضةرتفءانثأ

ةماعلاقفارملاةنجلبلصتا.ةلودلااهددحتيتلاتافيرعتللكرتشمطخبليصوتلاعضخي.ةكرتشملاطوطخلاىلعزاهجلااذهمدختسيالأبجي
.تامولعملاىلعلوصحللتاكرشلاةنجلوأةماعلاتامدخلاةنجلوأةلودللةعباتلا

راذنإلازاهجلاذه®Xeroxزاهجبيكرتةيلمعليطعتمدعنمدكأت.فتاهلاطخبطخلكشباًيكلسلصتمراذنإزاهجكبصاخلابتكمللنوكيدق
.كتصاخ

.ًالهؤمبيكرتينفوأفتاهلاةكرشرشتساف،راذنإلازاهجلطعينأنكمياملوحتاراسفتساكيدلتناكاذإ

ادنك

.ادنكيفاهبلومعملاةيعانصلاةينفلاتافصاوملابجتنملااذهيفي

ىلعمدختسملااهيرجييتلاتارييغتلاوأتاحالصإلاعفدتدق.ةدمتعملاةزهجألاحالصإتايلمعقيسنتدروملالبقنمصصخملالثمملاىلعبجي
.زاهجلالصفبكتبلاطمىلإتالاصتالاةكرش،زاهجلالاطعأوأ،زاهجلااذه

ةمظنأوفتاهلاطوطخوءابرهكلاقفرملةيبرهكلاةيضرألاتالصولانوكتنأبجي.حيحصلكشبةعباطلاضيرأتنمدكأت،مدختسملاةيامحل
.ةيفيرلاقطانملايفاًيويحهيبنتلااذهنوكيدق.تدجونإ،ضعبلااهضعببةلصتمةيلخادلاةيندعملاهايملابيبانأ

.يضرألاةلصوءاشنإليئابرهكلابوأةبسانملايبرهكلاشيتفتلاةئيهبلصتا.كسفنبتاليصوتلاهذهءاشنإلواحتال:ريذحت

ةعومجملانوكتتدق.فتاهةهجاوباهليصوتبحومسملافارطألاددعلىصقألادحلابةراشإيفرطزاهجلكلنيعملاسرجللئفاكملامقرلارفوي
ماقرألاعومجمزواجتمدعبمزلتيتلاتابلطتملايفةزهجألاددعلديحولادييقتلالثمتي.ةزهجألانمةعومجميأنمةهجاولاىلعةدوجوملاةيفرطلا
.زاهجلاىلعدوجوملاقصلملاىلإعوجرلاىجُري،ادنكيفسرجللئفاكملامقرلاةميقبقلعتياميف.5نعسرجللةئفاكملا

9رادصإلاCS-03ادنك

.9رادصإلاCS–03عمقفاوتموجتنملااذهرابتخامت

يبوروألاداحتالا

تالاصتاللةيفرطلاةزهجألاوةيكلساللاةزهجألاهيجوت

ةماعلاتالاصتالاتاكرشبابوروأءاحنأعيمجيففرطلايداحألاصتالاصوصخب®Xeroxلبِقنماًيتاذاذه®Xeroxزاهجدامتعامت
.EC/1999/5هيجوتلاًقفو)PSTN(ةيرظانتلا

:ةيلاتلالودللPBXةمظنأعمةقفاوتملاةزهجألاوةيموقلاةيرظانتلاةماعلالاصتالاتاكرشعملمعيلزاهجلااذهميمصتمت

ةقفاوتملاPBXتاداهشوابوروأءاحنأعيمجيفةيرظانتلا)PSTN(ةماعلاتالاصتالاةكبش

ادنلوهنانويلااسمنلا

جيورنلارجملااكيجلب

ادنلوبةدنلسيآايراغلب
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ةقفاوتملاPBXتاداهشوابوروأءاحنأعيمجيفةيرظانتلا)PSTN(ةماعلاتالاصتالاةكبش

لاغتربلاادنلريأصربق

اينامورايلاطيإكيشتلاةيروهمج

ايكافولسايفتالكرامندلا

اينيفولسنياتشنتخيلاينوتسأ

اينابسأايناوتيلادنلنف

ديوسلاجروبمسكولاسنرف

ةدحتملاةكلمملااطلامايناملأ

ESوأTBR21ةينفلاتافصاوملاعمقفاوتمهنأتبثوزاهجلااذهرابتخامت 103 ESوأ021-1/2/3 203 ةيفرطلاةزهجألل021-1/2/3
.يبوروألاداحتالابةيداصتقالاةقطنملايفاًيرظانتةلوحملافتاهلاتاكبشىلعمادختسالابةصاخلا

ةداعإلبق.ىرخألودتاكبشعمقفاوتيلزاهجلااذهنوكينأنكمي.كيدليلحملاXeroxبودنمبلصتاف،كزاهجعمتالكشمهجاوتتنكاذإ
.ةدعاسمللكبصاخلاXeroxبودنمبلصتا،ىرخأةلودةكبشبزاهجلاليصوت

ةمغنلا(DTMFةمغنوأ)ضبنلا(يقلحلالصفلاقيرطنعةراشإلالاسرإلامإجتنملااذهمادختساةيناكمإنممغرلاىلع:ةظحالم
قيرطنعةراشإلالاسرإرفويDTMFقيرطنعةراشإلالاسرإمادختسابXeroxكيصوت،)نينطلا()تاددرتلاةددعتمةجودزملا

DTMFةعرسوةيقوثومرثكأتاملاكمدادعإىلعلوصحلانامض.

لبِقنمهبحرصمريغمكحتزاهجبلاصتالاوأةيجراخمكحتجمارببلاصتالاوأجتنملااذهىلعتاليدعتلاخدإيدؤيس:ةظحالم
Xeroxهتداهشلاطبإىلإ.

ةدنليزوين

لاصتالاطورشلىندألادحلاعمرصنعلاقفاوتبTelecomةكرشلوبقىلإطقفريشيةيفرطلاةزهجألابرصنعيأللاصتاحيرصتحنمنإ.1
ىلعلصاحزاهجيأقفاوتنمضتيالهنأامكنامضلانمعونيأرفويالو،جتنمللTelecomةكرشةقداصمىلإريشيالو.اهتكبشب
بناوجلاعيمجنمحيحصلكشبرصنعيألمعبنامضلارفويالهنأوه،هلكاذهنممهألاو.Telecomةكبشتامدخعملاصتالاحيرصت
.ةفلتخملاةعانصلاوأزارطلاتاذلاصتالاحيرصتىلعةلصاحلاةزهجألانمرخآرصنععم

33.6نيتعرسلابتالاصتالادييقتمتينأحجرملانم.ةصصخملاةيلاعلاتانايبلاتاعرسىلعحيحصلكشبلمعلانمزاهجلانكمتيالدق
.)PSTN(ةماعلاتالاصتالاتاكرشيفذيفنتلاتايلمعضعببلاصتالادنعلقأتبتالدعمىلإةيناثلايفتبوليك56وةيناثلايفتبوليك
.فورظلاهذهلظيفأشنتيتلاتابقعلانعةيلوؤسمةيأTelecomةكرشلمحتتنل

.هحالصإوأهنمصلختللبيترتلابمقمث،يداملافلتللضرعتاذإاًروفزاهجلالصفا.2

.نيرخآلاTelecomءالمعلجاعزإردصملكشتدقةقيرطيأبمدوملااذهمادختسامدعبجي.3

كانهسيل.)DTMF(تاددرتلاةددعتمةجودزملاةمغنلاببلطلايفTelecomرايعملثمتيامنيب،يضبنلابلطلابزاهجلااذهديوزتمت.4
.اًمئاديضبنلابلطللTelecomطوطخمعدرارمتسابنامض

اممءاضوضرودصوأ"سرجلانينر"يفتوصعفر،رخآزاهجكطخلاسفنبزاهجلااذهلاصتادنع،يضبنلابلطلامادختساببستيدق.5
.Telecomةكرشللاطعألاةمدخبلصتتالف،تالكشملاهذهتهجاواذإ.ةفئازدرةلاحىلإيدؤي
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رفوتيهنأامك)يرشعلا(يضبنلابلطلانمعرسأهنأللضفملابولسألا)DTMF(تاددرتلاةددعتمةجودزملاتامغنلاببلطلابولسأدُعي.6
.اًبيرقتادنليزوينيفةيفتاهلاتالارتنسلاعيمجيفةلوهسب

يئابرهكلارايتلاعاطقناءانثأزاهجلااذهنمىرخألاتالاصتالاوأ"111"مقرلاىلعتالاصتالاءارجإنكميال:ريذحت
.يسيئرلا

.طخلاسفنبلصتمرخآزاهجىلإةملاكملاليوحتلةلاعفةيناكمإزاهجلااذهرفويالدق.7

طبضبجي.زاهجلااذهبنرتقملا)رتويبمكلا(زاهجلاىلعTelecomلاصتاحيرصتتابلطتمعمقفاوتللةبولطملاتاملعملاضعبدمتعت.8
:Telecomتافصاومعمقفاوتللةيلاتلادودحلانمضليغشتلاىلعنرتقملازاهجلا

:مقرلاسفنىلعتاملاكملاراركتلةبسنلاب

و،يدرفيوديلاصتايأءدبلةبسنلابةقيقد30اهردقةدميأنوضغيفمقرلاسفنبلاصتاللتالواحم10نمرثكأحاتُتنل•

.ةيلاتلاةلواحملاةيادبوةلواحمةياهننيبةيناث30نعلقتالةدملةعامسلاعفرعضويفزاهجلالخديس•

:ةفلتخمماقرأبةيئاقلتلاتالاصتاللةبسنلاب

لاصتالاةلواحمةياهننيبٍناوثسمخنعلقتالةدمرفوتتىتحةفلتخمماقرأبةيئاقلتلاتالاصتالانيبةدعابملانامضلزاهجلاطبضبجي
.ىرخألاةيادبو

.ماقرأةسمختقويأيفيدرفطخبةلصتملاةزهجألاعيمجبةصاخلاسرجلاماقرأيلامجإزواجتيالأبجي،حيحصلاليغشتلل.9

ايقيرفإبونج

.يئابرهكلارايتلاقفدتةدايزنمةيامحللدمتعمزاهجبناجىلإمدوملااذهمادختسابجي
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ةمالسلاتانايبقاروأ
:ىلإلقتنا،ةعباطلابقلعتتيتلاداوملاةمالستانايبلوحتامولعمىلعلوصحلل

/https://safetysheets.business.xerox.com/en-us:بيولاناونع•

ASK-XEROX-800-1:ادنكوةدحتملاتايالولا• (1-800-275-9376)

EHS-Europe@xerox.comىلإينورتكلإلاديربلاربعاًبلطلسرأ،ىرخألاقاوسألا•
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هنمصلختلاوجتنملاريودتةداعإ
:ىلعقحلملااذهيوتحي

182....................................................................................................................................لودلاعيمج

183.................................................................................................................................ةيلامشلااكيرمأ
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186..................................................................................................................................ىرخألالودلا
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لودلاعيمج
تارولكريبلاوقبئزلاوصاصرلاىلعيوتحتدقةعباطلانأىلإهابتنالاىجرُي،كتصاخXeroxجتنمنمصلختلاةيلمعءارجإىلوتتتنكاذإ
تقويفاهبلومعملاةيملاعلاحئاوللاعماًمامتداوملاهذهدوجوقفاوتي.ةيئيبلاتارابتعالاببسباهنمصلختلاميظنتمتيدقيتلاداوملانماهريغو
اذهيوتحيدق:تارولكريبلاةدام.ةيلحملاتاطلسلابلصتا،هنمصلختلاوجتنملاريودتةداعإلوحتامولعمىلعلوصحلل.قاوسألابجتنملاحرط
ىجرُي،ةصاخةلماعمةزهجألاهذهبلطتتدق.تايراطبلالثم،تارولكريبلاةدامىلعيوتحتيتلاةزهجألانمرثكأوأدحاوزاهجىلعجتنملا
.www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorateىلإعوجرلا
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ةيلامشلااكيرمأ
)ASK-XEROX-800-1(هعبتتيذلايلحملاXeroxلثممبلصتا.اهريودت/اهمادختساةداعإوةزهجألاعاجرتسالاًجمانربXeroxريدت
ةرايزبلضفت،ةيئيبلاXeroxجماربلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل.المأجمانربلانماًءزجاذهXeroxجتنمناكاذإامديدحتل

www.xerox.com/gwa،كيدلةيلحملاتاطلسلابلصتا،اهنمصلختلاوتاجتنملاريودتةداعإلوحتامولعمىلعلوصحللوأ.
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يبوروألاداحتالا
.ةيفارتحا/لامعأتاقيبطتوةيلزنم/ةيلحمتاقيبطتيفةزهجألاضعبمدختُستدق

ةيلزنملاوةيلحملاةئيبلا

.ةيداعلاةيلزنملاتايافنلاىرجميفزاهجلانمصلختلامدعةرورضىلعاًديكأتزاهجلاىلعزمرلااذهمادختسادعُي

ةعضاخلاةيضارتفالااهرامعأتهتنايتلاةينورتكلإلاوةيبرهكلاةزهجألالصفبجي،ةيبوروألاتاعيرشتللاًقفو
.ةيلزنملاتايافنلانعصلختلل

ةينورتكلإلاوةيئابرهكلاةزهجألاعاجرإيبوروألاداحتالايفءاضعألالودلالخادةدوجوملاةصاخلارسأللنكمي
ةفرعملةزهجألانمصلختللةيلحملاةطلسلابلاصتالاىجرُي.اًناجمةصصخملاعيمجتلاتآشنمىلإةمدختسملا
.تامولعملا

.اًناجمميدقلاكزاهجةداعتسابيلحملاةئزجتلارجاتةبلاطممتتدق،ديدجزاهجءارشدنع،ءاضعألالودلاضعبيف
.تامولعملانمديزملاةفرعملةئزجتلاعئابنمراسفتسالاىجرُي

ريفولاجاتنإللةزهاجلاولامعألاةئيب

.اهيلعقفتملاةينطولاتاءارجإللاًقفوزاهجلااذهنمصلختلاةرورضىلعاًديكأتزاهجلاىلعزمرلااذهمادختسادُعي

تاءارجإلاراطإيفصلختلاةيلمعلعضختيتلاةينورتكلإلاوةيبرهكلاتادعملاةرادإبجت،ةيبوروألاتاعيرشتللاًقفو
.يضارتفالااهرمعةياهنيفاهيلعقفتملا

عاجرتساتامولعمىلعفرعتللXeroxلثمموأيلحملاةئزجتلارجاتبلاصتالاىجرُي،ةزهجألانمصلختلالبق
.ةيضارتفالااهرامعأءاهتنادعبةزهجألا

اهنمصلختلاوتايراطبلاوةزهجألاعيمجت

ةيبرهكلاتاجتنملاطلخمدعبجيهنأاهلةبحاصملاتادنتسملاوأ/وتاجتنملاىلعةدوجوملازومرلاهذهينعت
.ةماعلاةيلزنملاتايافنلاعمةمدختسملاتايراطبلاوةينورتكلإلاو

عيمجتلاطاقنىلإاهلقنىجري،اهريودتةداعإوةلمعتسملاتايراطبلاوةميدقلاتاجتنملاةداعتساوةميلسلاةجلاعملاريفوتل
.EC/2006/66وEC/2002/96ةينطولاتاهيجوتلاوتاعيرشتللاًقفو،ةمئالملا

نودلوحتسامكةنيمثلادراوملاىلعظافحلايفدعاستس،حيحصلكشبتايراطبلاوتاجتنملاهذهنمصلختلالالخنم
.تايافنلاعمبسانملاريغلماعتلانعمجنتدقيتلاوةئيبلاوناسنإلاةحصىلعةلمتحمةيبلسراثآهيأثودح

ةيدلبلابلاصتالاىجري،اهريودتةداعإوةميدقلاتايراطبلاوتاجتنملاعيمجتلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
.ةزهجألاهنمتيرتشايذلاعيبلازكرموأتايافنلانمصلختلاةمدخوأةيلحملا

.ةينطولاتاعيرشتللاًقفو،تايافنلاهذهنمحيحصلاريغصلختلاىلعتابوقعضرفمتيدق
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يبوروألاداحتالايفنييراجتلانيمدختسمللةبسنلاب

.تامولعملانمديزمىلعلوصحللدروملاوأليكولابلاصتالاىجريف،ةينورتكلإلاوةيبرهكلاةزهجألانمصلختلايفبغرتتنكاذإ

يبوروألاداحتالاجراختاجتنملانمصلختلا

راسفتسالاوليكولاوأةيلحملاتاطلسلابلاصتالاىجريف،داوملاهذهنمصلختلايفبغرتتنكاذإ.طقفيبوروألاداحتالايفزومرلاهذهيرست
.اهنمصلختللةحيحصلاةقيرطلانع

ةيراطبلازمر

تابلطتملاعمقفاوتلاىلإريشيةمالعلاهذهمادختسا.ةيئايميكلازومرلادحأعماذهتالجعبقودنصلازمرمدختسيدق
.هيجوتلايفاهيلعصوصنملا

ةيراطبلاجارخإ

.ةعنصملاةكرشلانمدمتعمةنايصزكرمةطساوبالإتايراطبلالادبتسامتيالأبجي
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ىرخألالودلا
.تاجتنملانمصلختلاتاداشرإبلطلتافلخملاةرادإلةيلحملاةطلسلابلاصتالاىجرُي
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تابيتكلاةعانصةدحوولامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحو
:ىلعقحلملااذهيوتحي

188............................................................................تابيتكةعانصةدحوولامعأللةزهاجءاهنإةدحوىلعةماعةرظن

189................................................................................................................................تانوكملاديدحت

190........................................................................................................................................ةنايصلا

194..................................................................................................................اهحالصإوءاطخألافاشكتسا
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تابيتكةعانصةدحوولامعأللةزهاجءاهنإةدحوىلعةماعةرظن
ةحاتمءاهنإلاةدحونوكت.ةيفاضإةحاسمىندأبلطتتوكبةصاخلاةعباطللةددعتمةيفارتحاءاهنإتايوتسملامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوفيضُت
ىلعأعقت،ةيفلخلاوةيمامألاتالجعلللافقأىلعتابيتكلاةعانصتادحووءاهنإلاتادحويوتحت.اهنودبوأةيرايتخاتابيتكةعانصةدحوعم
.تانوكملاديدحتىلإعجرا.تالجعلا

لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحو

تابيتكةعانصةدحوعملامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحو
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تانوكملاديدحت

ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلا.1

نميألايولعلاجردلا.2

نميألاطسوألاجردلا.3

سيبابدةشوطرخ.4

تابيتكلاءاشنإجرد.5

تالجعلالافقأ.6

تابيتكلاسيبدتةدحو.7

تابيتكلاءاشنإةدحو.8
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ةنايصلا

ةيسيئرلاسيبدتلاةدحويفسيبابدلالادبتسا

:ةيسيئرلاسيبدتلاةدحويفسيبابدلالادبتسال

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.نيميلاوحنهعفداوR1يلاقتربلاعارذلاكرح،سيبدتلاةعومجميف.2

.كهاجتايفاهبحسامث،ةشوطرخلاىلعيلاقتربلاضبقملاكسمأ،سيبابدلاةشوطرخةلازإل.3

.ةشوطرخلانمسيبابدلاءلمةداعإةيواحجرخأوسيبابدلاءلمةداعإةيواحيبناجالكىلعطغضا.4
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لخادىلإءلمةداعإةيواحنميفلخلابناجلاعفدامث،سيبابدلاةشوطرخيفةديدجلاسيبابدلاءلمةداعإةيواحنميمامألابناجلالخدأ.5
.ةشوطرخلا

تابيتكلاةعانصةدحونوكميفسيبابدلالادبتسا

:تابيتكلاةعانصةدحونوكميفسيبابدلالادبتسال

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.ةدحوللةيولعلاةفاحلايفسيبابدلاشيطارخرهظتىتحكهاجتتابيتكلاةعانصةدحوبذجاوتابيتكلاةعانصةدحوضبقمبكسمأ.2

ةشوطرخلابحسا.حضوموهامك،لفسألسيبابدلاةشوطرخضبقمىلعطغضا،تابيتكلاةعانصةدحونمسيبابدلاةشوطرخجارخإل.3
.ىلعأللوجراخللةيساسألا

.سيبابدلاةشوطرخبلقا.4
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بحسامث،لخادللءارضخلاةنسلألاىلعطغضا،سيبابدلاءلمةداعإةيواحنعاًديعبوجراخللسيبابدلاةشوطرخضبقمحتفبحامسلل.5
.فلخللضبقملا

.حضوموهامكءلملاةداعإةيواحليفلخلابناجلاىلعطغضا،سيبابدلاءلمةداعإةيواحجارخإل.6

.تابيتكلاةعانصةدحوىلإسيبابدلاةشوطرخدعأمث،سيبابدلاءلمةداعإةيواحلدبتسا.7

بقثلاتافلخمةيواحغارفإ

.مكحتلاةحوليفةلاسررهظت،ةئلتممبقثلاتافلخمةيواحنوكتامدنع

.ةعابطلاوأخسنلابةعباطلامايقءانثأءارجإلااذهذفنتال:ةظحالم

:بقثلاتافلخمةيواحغارفإل

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.R4بقثلاتافلخمةيواحةلازإبمق،ءاهنإلاةدحولرسيألايولعلاءزجلانمةبيرقلاةحتفلانم.2
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.R4بقثلاتافلخمةيواحغرفأ.3

.ةعباطلايفبقثلاتافلخمةيواحلاخدإةداعإلبقٍناوث10رظتنا.4
.هنييعتةداعإلٍناوث10ىلإبقثلادادعجاتحي

ءاهنإلاةدحويفتافلخملاةيواحلاخدإةداعإبمقتالف،كلذبةدحولامكحتلاةحولةراشإلبقتافلخملاةيواحةلازإبتمقاذإ:ةظحالم
.بقثلاتافلخمغارفإنود

.ةيواحلافقوتتىتحءاهنإلاةدحويفR4ةيواحلالخدأ.5

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.6
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اهحالصإوءاطخألافاشكتسا

3Aعضوملايفءاهنإلاةدحويفراشحنالاتالاحةلازإ

:يليامبمق،3aعضوملايفقرولاراشحناتالاحةلازإل

.حضوملاهاجتالايفقفربةقرولابحساف،جارخإلاجردجرخمدنعقرولاةيؤرنمتنكمتاذإ.1

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.2

.3aرضخألاضبقملاعفرا.3

.صرحبروشحملاقرولاجرخأ.4

.ءاهنإلاةدحونمةقزمملاقرولاءازجأعيمجةلازإبمق،قرولاقزمتةلاحيف•

.حضوملاهاجتالايف3bرضخألاضبقملاردأف،قرولاريرحتىلإمكحتلاةحولتراشأاذإوأ،قرولاىلإلوصولانمتنكمتاذإ•
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.يعيبطلاهعضوىلإ3aرضخألاضبقملادِعأ.5

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.6

3Cعضوملايفءاهنإلاةدحويفراشحنالاتالاحةلازإ

:3cعضوملايفقرولاراشحناةلازإل

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.راسيلاىلإ3cرضخألاعارذلاكّرح.2
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.صرحبروشحملاقرولاجرخأ.3

.ءاهنإلاةدحونمةقزمملاةريغصلاقرولاءازجأعيمجةلازإبمق،قرولاقزمتةلاحيف•

.حضوملاهاجتالايف3bرضخألاضبقملاردأف،قرولاريرحتىلإمكحتلاةحولتراشأاذإوأ،قرولاىلإلوصولانمتنكمتاذإ•

.يعيبطلاهعضوىلإ3cرضخألاعارذلادِعأ.4

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.5

3Dعضوملايفءاهنإلاةدحويفراشحنالاتالاحةلازإ

:3dعضوملايفقرولاراشحناتالاحةلازإل
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.3dرضخألاعارذلاعقومددحمث،ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.نيميلاىلإ3dرضخألاعارذلاكّرح.2

®Xeroxةعباط197 PrimeLink™ C9065/C9070مدختسملاليلد

تابيتكلاةعانصةدحوولامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحو



.صرحبروشحملاقرولاجرخأ.3

.ءاهنإلاةدحونمةقزمملاةريغصلاقرولاءازجأعيمجةلازإبمق،قرولاقزمتةلاحيف:ةظحالم

.يعيبطلاهعضوىلإ3dرضخألاعارذلادِعأ.4

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.5

4عضوملايفءاهنإلاةدحويفراشحنالاتالاحةلازإ

:يليامبمق،4عضوملايفقرولاراشحناتالاحةلازإل

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

®Xeroxةعباط PrimeLink™ C9065/C9070198مدختسملاليلد

تابيتكلاةعانصةدحوولامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحو



.فقوتتىتحجراخلل4aةدحولابحسامث،رضخألاضبقملاكسمأ.2

.حضوموهامكنيهاجتالانميأيف4رضخألاضبقملاردأ،روشحملاقرولاجارخإل.3

.ءاهنإلاةدحونمةقزمملاءازجألاعيمجةلازإبمق،قرولاقزمتةلاحيف.4

.يلصألااهعضومىلإ4ةدحولادعأ.5

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.6

®Xeroxةعباط199 PrimeLink™ C9065/C9070مدختسملاليلد

تابيتكلاةعانصةدحوولامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحو



تابيتكلاجردنمراشحنالاةلازإ

:تابيتكلاجردنمراشحنالاتالاحةلازإل

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

ةعاسلابراقعهاجتايف4aرضخألاضبقملاردأ،روشحملاقرولاريرحتل.2

.حضوملاهاجتالايفهبحسا،قرولاةلازإل.3

.ءاهنإلاةدحونمةقزمملاقرولاءازجأعيمجةلازإبمق،قرولاقزمتةلاحيف:ةظحالم

.لامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.4

®Xeroxةعباط PrimeLink™ C9065/C9070200مدختسملاليلد

تابيتكلاةعانصةدحوولامعأللةزهاجلاءاهنإلاةدحو



ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحو
:ىلعقحلملااذهيوتحي

202................................................................................................ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوىلعةماعةرظن

203.......................................................................................ةهجاولابديعاجتةلازإدوجوبلطتتيتلاءاهنإلاتادحو

204..........................................................................................................ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوتانوكم

205...........................................................................................ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوىلعديعاجتلاحيحصت

209.....................................................................................اهحالصإوةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوءاطخأفاشكتسا

®Xeroxةعباط201 PrimeLink™ C9065/C9070مدختسملاليلد

ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحو



ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوىلعةماعةرظن
عمةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحودوجوبلطُتيال.ةعباطلاعمةتبثملاةنمضملاءاهنإلاتادحومظعمعمةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحودوجوبلطتي
.تسفوألالابقتساجرد

:ةيلاتلافئاظولاةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحومدُقت

ةقحلملاءاهنإلاةدحووةعباطلانيبلصاوتلا•

ةقفرملاءاهنإلاةدحووةعباطلانيبمءاومقروراسم•

ةعباطلانمقرولاجورخدنعهبديعاجتلاةلازإوقرولاديربت•

®Xeroxةعباط PrimeLink™ C9065/C9070202مدختسملاليلد

ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحو



ةهجاولابديعاجتةلازإدوجوبلطتتيتلاءاهنإلاتادحو
:ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحومادختساةيلاتلاءاهنإلاتاقحلمبلطتت

تالخدملاةدحو•

نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحو•

C/Zلكشىلعيطلاةدحو•

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو•

ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحو•

جاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحودوجويطلاةعبرمعاطتقالاةدحوبلطتت:®Xeroxنم®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحو•
ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحووريفولا

®Xeroxةعباط203 PrimeLink™ C9065/C9070مدختسملاليلد

ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحو



ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوتانوكم

قرولاراشحناوأطخلاتارشؤمةحول.1

ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوليمامألاءاطغلا.2

ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوبمكحتلاةحول

ىلعألديعجتلارز.1

لفسألديعجتلارز.2

يئاقلتلارزلاورشؤملا.3

®Xeroxةعباط PrimeLink™ C9065/C9070204مدختسملاليلد

ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحو



ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوىلعديعاجتلاحيحصت
ءاهنإلاةدحوىلإقرولالصينألبقو،ةعباطلانمقرولاجورخءانثأقرولادعجتحالصإوهديعاجتلاحيحصتنمضرغلا:ةظحالم
.ةعابطلاتايلمعلةعباطلاءارجإءانثأةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوبديعاجتلاحيحصتةزيممدختسا.ةنمضملاةيلاتلا

ةعباطلانمقرولاةعابط.1

ديعاجتلاةلازإةدحويفىلعألةدعجملاقاروألاراسم.2
ةهجاولاب

ديعاجتلاةلازإةدحويفلفسألةدعجملاقاروألاراسم.3
ةهجاولاب

ةدحوىلإةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحونمعوبطمقرو.4
ةنمضملاءاهنإلا

ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحويوتحت.قرولاديعجتحيحصتلةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوربعلقتنيمث،ةنمضملاءاهنإلاةدحويفقرولالخدي
:ةيلاتلاريياعملاىلعًءانب،قرولاىلعطغضتيتلاةيلفسلاوةيولعلاديعاجتلاةلازإةدحوتاركبىلع

يئاقلتليغشتىلعيضارتفالاماظنلاطبض•

ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحومكحتةحولنمةعونصملاةيوديلاتاديدحتلا•

:ةيلاتلاقرولاتاراسمدحأىلإقرولاهيجوتبديعاجتلاليزمةباوبموقت،ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوبقرولاديعجتحيحصتتادادعإىلإاًدانتسا

رعقملاقرولاوأيولعلاديعجتلاوذقرولاراسم•

لصوملاقرولاوأيلفسلاديعجتلاوذقرولاراسم•

.لفسأوىلعألديعاجتلاةلازإتاودأيعارذنعةلقتسمقرولاىلعةقبطملاطغضلاةجرد

ديعاجتلاوأىلعألديعاجتلاتانوقيأسملا،ديعاجتلاةلازإةدحويف،ةعوبطملاتاجرخملاىلعةعرسبقرولاديعاجتطبضيفبغرتتنكاذإ
.لفسأل

ةنمضملاةيرايتخالاءاهنإلاةدحوىلإةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحونمةعابطلاهيجوتبموقيمث،ةعابطلاديربتبةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوموقت
.ةيلاتلا

ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوبديعاجتلاحيحصتفئاظووعاضوأ

قرولانمةيلاتلاةحفصلاىلعديدجلاعضولاةعباطلاقبطت،ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوبديعاجتلاحيحصتعضوديدحتدنع:ةظحالم
.ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوىلإاهميلستمتييتلا

®Xeroxةعباط205 PrimeLink™ C9065/C9070مدختسملاليلد

ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحو



ةفيظولاةعباطلاليغشتجمانربعاضوأرشؤملا

.يضارتفالاعضولاوهيئاقلتيئاقلت
هاجتاديدحتقيرطنعاًيئاقلتقرولادعجتحيحصت•

قرولامجحىلإتاديدحتلادنتست.هرادقموديعجتلا
.تاجرخملالبقتستيتلاءاهنإلاةدحوو،ههاجتاو

نيميىلعرشؤملاءيضي،يئاقلتعضولاديدحتدنع•
.زمرلا

مكحتللةيئاقلتتادادعإةعبسىلعيئاقلتعضولايوتحي•
ةثالثوىلعألديعجتللتادادعإةثالث:قرولادعجتيف
.ليغشتلافاقيإلدادعإولفسألديعجتللتادادعإ

ةحولىلعرشؤمضموييئاقلتعضولاديدحتدنع•
ديعجتلاهاجتاىلإتاضمولاريشت.تاظحللمكحتلا
.قرولاىلعةقبطملاديعاجتلارادقمواًقبسمددحملا

نيعضولايفءاوس)ليغشتلافاقيإ(Offرشؤمةءاضإدنعفاقيإ
ىلعديعاجتلاحيحصتقيبطتمتيال،يوديلاوأيئاقلتلا
.ةعوبطملاتاجرخملا

®Xeroxةعباط PrimeLink™ C9065/C9070206مدختسملاليلد

ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحو



ةفيظولاةعباطلاليغشتجمانربعاضوأرشؤملا

زمرسملا،ىلعألةعوبطملاتاجرخملادعجتدنع•يوديلاىلعألديعجتلا
ىلعألديعجتلا

.ىلعألديعاجتلاحيحصتلميقثالثكانه•
حيحصتىوتسمةيولعلاةثالثلاتارشؤملاضرعت•

.ددحملاىلعألديعاجتلا
ديعاجتلاحيحصتنمرادقمربكأوهيولعلارشؤملا•

.ةعوبطملاتاجرخملاىلعهقيبطتنكميىلعأل

®Xeroxةعباط207 PrimeLink™ C9065/C9070مدختسملاليلد

ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحو



ةفيظولاةعباطلاليغشتجمانربعاضوأرشؤملا

زمرسملا،لفسألةعوبطملاتاجرخملادعجتدنع•يوديلالفسألديعجتلا
.لفسألديعجتلا

.لفسألديعاجتلاحيحصتلميقثالثكانه•
حيحصتىوتسمةيولعلاةثالثلاتارشؤملاضرعت•

.ددحملالفسألديعاجتلا
ديعاجتلاحيحصتنمرادقملقأيلفسلارشؤملارفوي•

.تاعوبطملاىدحإىلعهقيبطتنكميلفسأل

:ةئيضملاتارشؤملاروطتنمحضتيامكريغتتديعاجتلاحيحصتتايوتسمنإف،ىلعألديعجتلازمرسملتامدنع

:ةئيضملاتارشؤملاروطتنمحضتيامكريغتيديعاجتلاحيحصتىوتسمنإف،لفسألديعجتلازمرسملتامدنع
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ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحو



اهحالصإوةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوءاطخأفاشكتسا

.ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحويفقرولاراشحناتالاح

:ةيلاتلاثادحألاعقت،ةعباطلايفلطعثودحوأحوتفمءاطغوأبابدوجووأقرولاراشحنالثمأطخثودحدنع

.مكحتلاةحولىلعأطخةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت•

.أطخلاحالصإلةيحيحصتتاءارجإمدقيوأطخلاعقومرهظياًحيضوتاًمسرةلاسرلانمضتت•

مسرلاريغتي،ةددعتمراشحناتالاحثودحدنع.ةعباطلابةلصتمةيرايتخاتادحويأوةعباطلانمةددعتمقطانميفقرولاراشحناثدحي•
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاراهظإليحيضوتلا

اهيفثدحيتلاةدحولايفةدوجوملاةحاسملارشؤملاحضوي.ةدحولامكحتةحولىلعرشؤمءيضي،ةيرايتخاةدحويفأطخثودحةلاحيف•
.لطعلا

:ةيلاتلاتامولعملاىلإاًمئادعجرا،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع

ةركاذىلعةنزخملاتامولعملاعيمجحسممتي،ةعباطلاليغشتفاقيإبموقتامدنع.ليغشتلاديقةعباطلاقبأ،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع•
.ماظنلا

.ةعباطلالخادتانوكملاسملتال،ةعابطلابويعليلقتل•

.قرولاراشحناتالاحعيمجةنايصنمدكأت،ةعابطلاماهمفنأتستنألبق•

.ةقزمملاةريغصلاقرولاعطقعيمجةلازإنمدكأت.قفربقزمملاقرولالزأ•

ةيطغألاوأباوبألانوكةلاحيفةعابطلافانئتساةعباطللنكميال.ةيطغألاوباوبألاعيمجقلغأ،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإدعب•
.ةحوتفم

.قرولاراشحناثودحلةقباسلاةلاحلانماًيئاقلتةعابطلافنأتُست،قرولاراشحناتالاحةلازإدعب•

عبتا،يقبتملاقروللراشحنايأةلازإل.مكحتلاةحولىلعروهظلايفأطخلاةلاسررمتستسف،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإبمقتملاذإ•
.مكحتلاةحولىلعتاداشرإلا
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ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحو



ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوبقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

:روشحملاقرولاجارخإل.2

a.1عارذلاعفداaلفسأل.

b.1ضبقملاردأbةعاسلابراقعهاجتاسكع.

.لقألاىلعتارم10ضبقملاردأ،ةقطنملانمروشحملاقرولاجورخنمدكأتلل:ةظحالم

c.روشحملاقرولالزأ.

.يلصألاهعضومىلإ1aعارذلادعأ.3

®Xeroxةعباط PrimeLink™ C9065/C9070210مدختسملاليلد

ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحو



.ةيانعبروشحملاقرولاجرخأمث،ىلعأل1cعارذلاعفداف،روشحملاقرولاةلازإدنعةبوعصتهجاواذإ.4

.يلصألاهعضومىلإ1cعارذلادعأ.5

.ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.6

.رمألامزلاذإ،ةعباطلامكحتةحولىلعةدوجوملاتاداشرإلاعبتا،ماظنلانمىرخأقطانمحسمل.7

ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوبةصاخلاأطخلالئاسر

تاداشرإلاعبتا،أطخلاحيحصتل.ةعابطلانعةعباطلافقوتت،لطعثودحوأحوتفمءاطغوأبابدوجووأقرولاراشحنالثمأطخثودحدنع
.ةيحيحصتلاتاءارجإلاونكامألاةعباطلامكحتةحولضرعت،ةددعتمنكامأيفءاطخأثودحةلاحيف.ةعباطلامكحتةحولىلعةدوجوملا

.ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوبةصاخلامكحتلاةحولىلعءاضملاأطخلارشؤمأطخلاةلاسريفرهظييذلاEزمرضرعَي

ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحولوحأطخلازمرتامولعم

.ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحو048ةثالثلاماقرألابأدبتيتلاءاطخألازومرددحت
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ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحو
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ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحو



تالخدملاةدحو
:ىلعقحلملااذهيوتحي

214...............................................................................................................تالخدملاةدحوىلعةماعةرظن

215.......................................................................................................................تالخدملاةدحوتانوكم

216.........................................................................................تالخدملاةدحولT1جردلابةصاخلاطئاسولاوقرولا

T1.............................................................................................................219جردلابةصاخلاةلازإلاةفيظو

221...................................................................................................اهحالصإوتالخدملاةدحوءاطخأفاشكتسا
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تالخدملاةدحو



تالخدملاةدحوىلعةماعةرظن
.)IDM(ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحواذهيرايتخالاءاهنإلاقحلمبلطتي:ةظحالم

متيتلاتاجرخملاىلإاهتلخدأيتلاصاخلامجحلاتاذوأاًقبسمةعوبطملاوأةغرافلاطئاسولالثم،طئاسولاليمحتلتالخدملاةدحومدختسا
نمًالدبو.تالخدملاةدحونمىذُغتيتلاطئاسولاةعابطبةعباطلاموقتال.اهؤاهنإمتيتلاتاجرخمللةفلغأولصاوفةباثمبطئاسولالمعت.اهؤاهنإ
.ةددحمنكامأيفةعوبطملاتاجرخملايفطئاسولاةعباطلاعضت،كلذ

.كرحتملاطيسولاوأةجلاعملادعبامتالخدملاةدحوتالخدملاةدحولىرخألاءامسألانمضتت:ةظحالم
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تالخدملاةدحوتانوكم

تالخدملاةدحوجردوأT1جردلا.1

تالخدملاةدحومكحتةحول.2

تالخدملاةدحوليمامألاءاطغلا.3

تالخدملاةدحومكحتةحول

فصولانوكملامقر

.تالخدملاةدحويفقرولاراشحنادنع،رشؤملااذهءيضيقرولاراشحناأطخرشؤم1

هاجتانيرشؤملانيذهرهظُي،)IDM(ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحورارغىلعلفسألوىلعألديعجتلاارشؤم2
ةدحوبديعاجتحيحصتلتارايخةثالثىوسدجويال،كلذعمو.ديعاجتلاحيحصت
:تالخدملا
.يولعلارشؤملاوهىلعألديعاجتلاحيحصت•
.يلفسلارشؤملاوهلفسألديعاجتلاحيحصت•
.طسوألارشؤملاوهديعاجتلاحيحصتمدعوأفاقيإ•

دحأمدختساف،ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوبدادعإىندأوأىلعأىلعدعجتلاحيحصتىوتسمطبضدعبقرولادعجترمتسااذإ:مهم
.ةيلاتلاتارايتخالا

.ىلعألديعجتلارايخسملا،ىلعألةجرخملاتاعوبطملاديعجتدنعاًيوديىلعألديعجتلا3

.لفسألديعجتلارايخسملا،لفسألةجرخملاتاعوبطملاديعجتدنعاًيوديلفسأللديعجتلا4

.هرادقموديعجتلاهاجتاديدحتقيرطنعاًيئاقلتقرولادعجتحيحصتيئاقلتلاديعجتلا5
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تالخدملاةدحولT1جردلابةصاخلاطئاسولاوقرولا
.ةددحمنكامأيفةعوبطملاتاجرخملايفقرولاةعباطلاعضت،كلذعمو.تالخدملاةدحونمىذُغتيتلاقاروألاةعابطبةعباطلاموقتال:فرط

تالخدملاةدحولT1جردللموعدملاقرولا

جردلاةعسقرولانزوقرولامجح

ملم488×330––مم148×182
19.2×313––ةصوب5.8×7.2(
)ةصوب

––72وأيلطملاريغ2م/مج350––52
*يلطملا2م/مج350

ةقرو250

Colotech+90قروىلإاًدانتسا

:يئانثلايطلاوأينثملاديلجتلايتزيمعمةيلاتلاقرولاعاونأجمددنع5جردلامدختسا:ةظحالم

لقأوأ2م/مج127نزوبيلطملاقرولا•
.لقأوأ2م/مج80نزوبعوبطمريغقرولاوأةغرافلاقاروألا•

.دعجتلاويطلاعضاومةمءاوملالتخاىلإعمجلاةيلمعيدؤتدقف،5جردلافالخباًجردمدختستتنكاذإ

تالخدملاةدحولT1جردلايفقرولاليمحت

:ةيلاتلاتاداشرإلاىلإعجرا،T1جردلامادختسالبق

.جردلانميقبتمقرويأجرخأ•

.جردلايفةمهمللبولطملاقرولاليمحتبمق•

دوجوملاقرولامجحسفنبوهيسيئرلاةيذغتلاجرديفهليمحتمتيذلاقرولانأنمدكأت،يئانثلايطلاوأينثملاديلجتلاتارايخمادختسال•
.T1جردلايف

.تالخدملاةدحولT1جردللموعدملاقرولاىلإعجرا،موعدملاقرولالوحتامولعمىلعلوصحلل•

قرولالاخدإبةعباطلاموقت.اًقبسمةعوبطملاوأةغرافلاقاروألالثم،فالغقاروأوأةلصافقاروألاخدإلتالخدملاةدحولT1جردمدختسا
.Colotech+90قروىلإاًدانتساىصقأدحكةقروT1250جردلاةعسغلبت.ةيئاهنلاةعوبطملاتاجرخملايفT1جردلايفهليمحتمتيذلا

يفةعوبطملاتاجرخملايفقرولاةعباطلاعضت،كلذعمو.تالخدملاةدحونمىذغملاقرولاىلعةعابطلاءارجإةعباطللنكميال:فرط
.ةددحمنكامأ
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.فاوحلاعيمجةاذاحمبمقمث،قرولاليمحتبمق.1

.ىلعألاًهجومعوبطملاهجولانوكيثيحبقرولاليمحتبمقف،اًقبسمةعوبطمةقرولاتناكاذإ

.ةعباطلالطعتوقرولاراشحناعنملءلملاطخلىصقألادحلاقوفقرولاليمحتبمقتال:ةظحالم

.قرولافاوحسملتتاهجوملانأنمدكأت.مئالملاقرولامجحىلإقفربتاهجوملاقلزأ.قرولاتاهجومفصتنمكسما.2

.قروللرشحنيدقف،قروللةبسنلابةريصقوأاًدجةليوطتاهجوملانيبةفاسملاتناكاذإ

.ةعباطلامكحتةحولىلع1جردلاةذفانرهظتسف،ماظنلالوؤسملبِقنماهنييعتمتاذإ

.ةحيحصقرولاتامولعمنأنمققحتوألخدأ،1جردلاةذفاننم.3

.قفاومددح،1جردلاةذفانقالغإوتامولعملاظفحل.4

ةصاخطئاسوىلعةعابطلا

بوقثملاقرولا

ةدحوةمدقملاًهجاومنوكتامدنعنميألابناجلاىلعبوقثلادوجونمدكأت.ةليوطلاةفاحلانمةيذغتللT1جرديفبوقثملاقرولالمح
.تالخدملا
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ةيقروةنسلأتاذطئاسو

اًهجاومنوكتامدنعنميألابناجلاىلعةيقرولاةنسلألادوجونمدكأت.ةليوطلاةفاحلانمةيذغتللT1جرديفةيقرولاةنسلألاتاذطئاسولالمح
.تالخدملاةدحوةمدقمل
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T1جردلابةصاخلاةلازإلاةفيظو
يتلاةجرخملاتاعوبطملالقنُت،ةعابطلاءارجإنعةعباطلافقوتتامدنع.ةعابطلاءارجإنعةعباطلافقوتت،T1جردلانمقرولادافنلاحيف
.ةنمضملاءاهنإلاةدحوجارخإجردىلإةعباطلانمجرخت

.قرولاراشحنابنجتلةلازإلاةفيظوةطساوباهجارخإمتيتلاتاجرخملامادختساةداعإبمقتال:فرط

.مكحتلاةحولنمتاودأددح،T1جردلانمقرولادافندنعةلازإلاةفيظوعنمل

.T1جردللةلازإلاةفيظودادعإرييغتطقفماظنلالوؤسملنكمي:مهم

T1جردللةلازإلاةفيظوتادادعإ

:نادادعإاهبةلازإلاةفيظو.T1جردلامادختسادنعةعباطلافرصتةيفيكديدحتةلازإلاةفيظوكلحيتت

يسايق
.ةيئاهنلاةعومجملايفقرولالاخدإبلطتتةعوبطمةعومجملكلT1جردلايفقرولاليمحتنمةعباطلاققحتت،ةعابطلاءدبلبق
دافنةلاحيفىتحقرولاةلازإثدحيال،كلذعمو.ةيجاتنإلاضافخناىلإيدؤيامم،تاعومجملانيبراظتنالاتقونمدادعإلااذهديزي
.T1جردلانمقرولا

ىلوألاةعرسلا
.T1جردلايفقرولاةلاحنعرظنلاضغبةعابطلايفةعباطلاأدبت
ةعباطلاموقتو،ةعابطلانعةعباطلافقوتت،T1جردلادافندنع.ةعباطلاةيجاتنإدادعإىلإاًدانتساةيجاتنإلاىوتسمىلعرايخلااذهظفاحي
.قرولاةلازإب

.T1جردلابةلازإلاةفيظوليضارتفالادادعإلايهًالوأةعرسلا:ةظحالم

T1جردلابةلازإلاةفيظودادعإرييغت

.لوخدلاليجستلةبولطمماظنلالوؤسملوصوتازايتما:ةظحالم

.لوؤسمكلوخدلالّجس،مكحتلاةحوليف.1

.تاودألابيوبتلاةمالعسملا.2

.تاودألازمرسملا.3

.ةماعلاتامدخلاتادادعإ>ماظنلاتادادعإددح.4

.ةنايصلاسملا.5

.ةنايصلاةشاشرهظت

ةدحو(T1جردلامادختسادنعةعباطلاءارجإىرتىتحةنايصلاتاشاشىلعريرمتلللفسألهجتملامهسلاوىلعألهجتملامهسلامدختسا.6
.)تالخدملا

.)تالخدملاةدحو(T1جردلامادختسادنعةعباطلاءارجإسملا.7

T1جردلابةصاخلاةلازإلاةفيظوةشاشرهظت
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:ةلازإلاةفيظوليطعتلرايخلااذهددح.8

يفدوجوملاقرولادافندنعىتحلمعلايفةعباطلارمتست.ةيجاتنإلايسايقرايخلاللقي.ةلازإلاةفيظوليطعتلرايخلااذهددح:يسايق•
.ددحملاءاهنإلاةدحوجردىلإ،تالخدمنودةعوبطملاتاجرخملاتاعومجملاصيإةعباطللنكمياذل،T1جردلا

دافندنعقرولاةلازإلو،ةعابطلاءارجإنعةعباطلافاقيإلًالوأةعرسلارايخددح.ةيجاتنإلاىلعرايخلااذهظفاحي:ًالوأةعرسلا•
.T1جردلايفدوجوملاقرولا

.يضارتفالادادعإلايهًالوأةعرسلا:ةظحالم

.قفاوموأظفحسملا.9

.ةنايصلاةشاشرهظت

.قالغإسملا.10

.ةيسيئرلاتاودألابيوبتلاةمالعةشاشرهظت

.لوؤسملاعضونمجورخلا.11
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اهحالصإوتالخدملاةدحوءاطخأفاشكتسا

لاخدإلازاهجيفقرولاراشحناتالاح

:ةيلاتلاثادحألاعقت،ةعباطلايفلطعثودحوأحوتفمءاطغوأبابدوجووأقرولاراشحنالثمأطخثودحدنع

.مكحتلاةحولىلعأطخةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت•

.أطخلاحالصإلةيحيحصتتاءارجإمدقيوأطخلاعقومرهظياًحيضوتاًمسرةلاسرلانمضتت•

مسرلاريغتي،ةددعتمراشحناتالاحثودحدنع.ةعباطلابةلصتمةيرايتخاتادحويأوةعباطلانمةددعتمقطانميفقرولاراشحناثدحي•
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاراهظإليحيضوتلا

.تادحولايفأطخلااهيفثدحيتلاةقطنملارشؤملاحضوي.ةدحولامكحتةحولىلعرشؤمءيضي،ةيرايتخاةدحويفأطخثودحةلاحيف•

:ةيلاتلاتامولعملاىلإاًمئادعجرا،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع

ةركاذىلعةنزخملاتامولعملاعيمجحسممتي،ةعباطلاليغشتفاقيإبموقتامدنع.ليغشتلاديقةعباطلاقبأ،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع•
.ماظنلا

.قرولاراشحناتالاحعيمجةنايصبمق،ةعابطلاماهمفنأتستنألبق•

.ةعباطلالخادتانوكملاسملتال،ةعابطلابويعليلقتل•

.قرولانمةقزممةريغصءازجأيأكلذيفامب،روشحملاقرولاعيمجةلازإنمدكأت،ةعابطلاماهمفانئتسالبق•

.ةقزمملاعطقلاعيمجةلازإنمدكأت.قفربقزمملاقرولالزأ•

ةيطغألاوأباوبألانوكةلاحيفةعابطلافانئتساةعباطللنكميال.ةيطغألاوباوبألاعيمجقلغأ،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإدعب•
.ةحوتفم

.قرولاراشحناثودحلةقباسلاةلاحلانماًيئاقلتةعابطلافنأتُست،قرولاراشحناتالاحةلازإدعب•

عجرا،ةيقبتمقروراشحناةلاحيأةلازإل.مكحتلاةحولىلعروهظلايفأطخلاةلاسررمتستسف،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإبمقتملاذإ•
.تامولعملاوتاداشرإلاىلعلوصحللمكحتلاةحولةلاسرىلإ
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E1تالخدملاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.جردلايفهليمحتمتيذلاقرولاوروشحملاقرولاةلازإبمق.T1ءاطغلاحتفا.1

.جردلايفرثكأوأنيتقروليمحتمتيامدنعقاروألاعيمجةلازإبمق:ةظحالم

.حيحصلكشبعبرألااياوزلاعيمجةاذاحمنمدكأت.هجارخإبتمقيذلاقرولاةيوهتبمق

.جردلايفقرولاليمحتدعأ.2

.T1ءاطغلاقلغأ.3

E2تالخدملاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

تالخدملاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1
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.روشحمقرويألزأ.ةعاسلابراقعهاجتاسكع1bضبقملاكرحمث،1aعارذلاعفرا.2

.يلصألاهعضومىلإ1aعارذلاضفخا.3

قرويألزأ.ةعاسلابراقعهاجتاسكع1bضبقملاردأمث،نيميلاىلإ1cعارذلابحساف،روشحملاقرولاةلازإيفةبوعصتهجاواذإ.4
.روشحم
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.ىرخأةرميلصألاهعضومىلإ1cعارذلاعفدا.5

.تالخدملاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.6

E3تالخدملاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

تالخدملاةدحوليمامألاءاطغلاحتفا.1

.روشحملاقرولالزأ.ةعاسلابراقعهاجتاسكع1eضبقملاردأ.لفسألاوحن1dعارذلاعفدا.2

.ءاطغلاةقطنمفلخيفتخمروشحمقرودوجونكمي:ةظحالم

®Xeroxةعباط PrimeLink™ C9065/C9070224مدختسملاليلد

تالخدملاةدحو



.يلصألاهعضومىلإ1dعارذلادعأ.3

.روشحمقرويألزأ.ةعاسلابراقعهاجتاسكع1eضبقملاردأمث،1aعارذلابحساف،روشحملاقرولاةلازإيفةبوعصتهجاواذإ.4

.يلصألاهعضومىلإ1aعارذلادعأ.5

.تالخدملاةدحوليمامألاءاطغلاقلغأ.6

تالخدملاةدحوبةصاخلاأطخلالئاسر

يتلاتاداشرإلاعبتا،أطخلاحيحصتل.ةعابطلانعةعباطلافقوتت،لطعوأحوتفمءاطغوأبابدوجووأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
.ةيحيحصتلاتاءارجإلاونكامألامكحتلاةحولضرعت،ةددعتمنكامأيفءاطخأثودحةلاحيف.ةشاشلاىلعرهظت
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.تالخدملاةدحومكحتةحولىلعءاضملاأطخلارشؤمأطخلاةلاسريفرهظييذلاEزمرضرعي

تالخدملاةدحولأطخلازمرتامولعم

.تالخدملاةدحويفءاطخألا024وأ013وأ012ماقرأةثالثلانمةنوكملادادعألابأدبتيتلاأطخلازومرددحت
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نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحو
:ىلعقحلملااذهيوتحي

228..........................................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوىلعةماعةرظن

229...................................................................................................نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوتانوكم
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نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوىلعةماعةرظن
.)IDM(ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوهذهةيرايتخالاءاهنإلاةدحوبلطتت:ةظحالم

.جارخإلايبناجىلععاطتقالاوينثلاتايناكمإةيرايتخالانيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحورفوت

جاتنإلتابيتكلاوأتاعوبطملالفسأوىلعأنم)ةصوب0.99ىلإ0.24نم(مم25ىلإ6عطتقتنيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحونإ•
.ةيواستمةفاح

ىلعلوصحلل.شماوهلاةلماكتابيتكحيتييذلا،ديلجتلاءانثتسابتابيتكلابناوجعيمجعطقمتي،يطلاةعبرم®عاطتقاةدحوعمنارتقالادنع•
.®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحومادختساتاداشرإىلإعوجرلاىجري،تامولعملا

.)ةصوب19.2×13(مم488×330ىلإ)ةصوب10.1×7.2(مم257×182نيبامماجحأبقروعطقبعاطتقالاةدحوموقت•

.2م/مج350–106ةفلغملاقاروألاوأ2م/مج350–52ةفلغملاريغقاروألاعاطتقالاةدحوجلاعت•
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نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوتانوكم

فصولانوكملامقر

.ةلاحلارشؤمءيضي،قرولاراشحنادنعأطخلارشؤموقرولاراشحنا1

.قرولاراشحناةلازإبمقف،ضمويرشؤملاناكاذإ

ةدحوتافلخمةيواحءالتمارشؤم2
عاطتقالا

ءيضي،عاطتقالاةدحوتافلخمةيواحغارفإتقونيحيامدنع
ضموي،ةئلتممتافلخملاةيواحنوكتامدنع.ةلاحلارشؤم
.رشؤملا

.ءاطغلاحتفا،قرولاراشحناةلازإليولعلاءاطغلا3

.ءاطغلاحتفا،عاطتقالاةدحوتافلخمةيواحغارفإليلفسلاءاطغلا4
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نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوةنايص

نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوتافلخمةيواحغارفإ

ىلععاطتقالاوينثلاةدحونميولعلاءزجلاىلعدوجوملاةلاحلارشؤمءيضي،ءالتمالاةلاحنمعاطتقالاةدحوتافلخمةيواحبرتقتامدنع
.نيهجولا

.ةعابطلاتايلمعلةعباطلاءارجإءانثأو،ءالتمالاةلاحىلإاهلوصولبقتافلخملاةيواحغارفإكنكمي:ةظحالم

:ةيلاتلاتارييغتلاثدحت،ءالتمالاةلاحىلإتافلخملاةيواحلصتامدنع

.ضماولاءوضلاىلإتباثلاءوضلانمرشؤملاريغتي•

.تايافنلاةيواحءالتماىلإريشتةعباطلامكحتةحولىلعةلاسررهظت•

.ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمق،عاطتقالاةدحوتافلخمةيواحغارفإل

.نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوليلفسلابابلاحتفا.1
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.اهتلازإوتافلخملاةيواحبحسبمق.2

.تافلخملاعيمجنمصلخت.3

.ةيواحلايفتافلخملاوأتايافنلاتيقباذإعاطتقالاةدحويفلطعثدحيدق.ةغرافتافلخملاةيواحنأنمدكأت:ةظحالم

.عاطتقالاةدحولخادنمتافلخملافيظنتلفيظنتلابيضقمدختسا،راطإلالفسأةدوجوملاتافلخملاوتايافنلاعيمجةلازإل.4

.يلفسلابابلالخاديلصألاعضوملاىلإفيظنتلابيضقدعأ.5
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.فقوتتىتحلخادللاهعفداوتافلخملاةيواحلاخدإدعأ.6

.يلفسلابابلاقلغأ.7
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اهحالصإونيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوءاطخأفاشكتسا

نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحويفقرولاراشحناتالاح

:ةيلاتلاثادحألاعقت،ةعباطلايفلطعوأءاطغلاوأبابلاحتفوأقرولاراشحنالثمءاطخألاثودحدنع

.مكحتلاةحولىلعأطخةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت•

.أطخلاحالصإلةيحيحصتتاءارجإمدقيوأطخلاعقومرهظياًحيضوتاًمسرةلاسرلانمضتت•

،ةددعتمراشحناتالاحثودحدنع.ةعباطلابةلصتمةيرايتخاتادحويأيفوةعباطلانمةددعتمقطانميفقرولاراشحناثدحينأنكمي•
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاراهظإليحيضوتلامسرلاريغتي

.تادحولايفأطخلااهيفثدحيتلاةقطنملارشؤملاحضوي.ةدحولامكحتةحولىلعرشؤمءيضي،ةيرايتخاةدحويفأطخثودحةلاحيف•

:ةيلاتلاتامولعملاىلإاًمئادعجرا،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع

ةركاذىلعةنزخملاتامولعملاعيمجحسممتي،ةعباطلاليغشتفاقيإبموقتامدنع.ليغشتلاديقةعباطلاقبأ،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع•
.ماظنلا

.قرولاراشحناتالاحعيمجةنايصبمق،ةعابطلاماهمفنأتستنألبق•

.ةعباطلالخادتانوكملاسملتال،ةعابطلابويعليلقتل•

.قرولانمةقزممةريغصءازجأيأكلذيفامب،روشحملاقرولاعيمجةلازإنمدكأت،ةعابطلاماهمفانئتسالبق•

.ةقزمملاقرولاعطقعيمجةلازإنمدكأت.قفربقزمملاقرولالزأ•

ةيطغألاوأباوبألانوكةلاحيفةعابطلافانئتساةعباطللنكميال.ةيطغألاوباوبألاعيمجقلغأ،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإدعب•
.ةحوتفم

.قرولاراشحناثودحلةقباسلاةلاحلانماًيئاقلتةعابطلافنأتُست،قرولاراشحناتالاحةلازإدعب•

عجرا،ةيقبتمقروراشحناةلاحيأةلازإل.مكحتلاةحولىلعروهظلايفأطخلاةلاسررمتستسف،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإبمقتملاذإ•
.تامولعملاوتاداشرإلاىلعلوصحللمكحتلاةحولةلاسرىلإ
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E1عاطتقالاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناةلازإ

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاحتفا.1

.روشحملاقرولالزأ.ىلعأل1dعارذلابحسا.لفسأل1bعارذلاعفدا.لفسأل1aعارذلاعفدا.2

.يولعلاءاطغلافلخيفخمروشحمقرويأدوجومدعنمققحت:ةظحالم

.روشحملاقرولالزأمث،ةعاسلابراقعهاجتايف1cضبقملاريودتبمقف،قروللراشحنايأةلازإيفةبوعصتهجاواذإ.3
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.ةيلصألااهعضاومىلإ1dو1bو1aعرذألادعأ.4

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.5

.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتاف،روشحملاقرولاةلازإلو،ةعباطلامكحتةحولىلعقرولاراشحنابىرخأةلاسرترهظاذإ.6

E2عاطتقالاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاحتفا.1

.نيمأتلاءاغلإعضومعمضبقملاىلعةمالعلاةاذاحمبمقوةعاسلابراقعهاجتاسكع2ضبقملاردأ.2
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.لفسأل1bعارذلاعفدا.لفسأل1aعارذلاعفدا.3

.روشحملاقرولاةلازإبمقمث،ةعاسلابراقعهاجتايف1cضبقملاردأ.4

.نييلصألاامهيعضومىلإ1bو1aنيعارذلادعأ.5
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.راسيلاىلإ2aعارذلاكرحمث،1dعارذلاعفرا،روشحمقرويأةلازإيفةبوعصتهجاواذإ.6

.روشحملاقرولاةلازإبمقمث،ةعاسلابراقعهاجتاسكع2bضبقملاردأ.7

.نييلصألاامهيعضومىلإ2aو1dنيعارذلادعأ.8

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.9

.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتاف،روشحملاقرولاةلازإلو،ةعباطلامكحتةحولىلعقرولاراشحنابىرخأةلاسرترهظاذإ.10
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E3عاطتقالاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناةلازإ

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاحتفا.1

.نيمأتلاءاغلإعضومعمضبقملاىلعةمالعلاةاذاحمبمقوةعاسلابراقعهاجتاسكع2ضبقملاردأ.2

.روشحملاقرولالزأمث،لفسأل2cعارذطغضا.3

.يولعلاءاطغلافلخيفخمروشحمقرويأدوجومدعنمققحت:ةظحالم
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.يلصألاهعضومىلإ2cعارذلادعأ.4

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.5

.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتاف،روشحملاقرولاةلازإلو،ةعباطلامكحتةحولىلعقرولاراشحنابىرخأةلاسرترهظاذإ.6

E4عاطتقالاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاحتفا.1

.نيميلاىلإ2eعارذلاكرح.ىلعأل2dعارذلابحسا.لفسأل2cعارذلاعفدا.2
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.روشحملاقرولاةلازإبمقمث،ةعاسلابراقعهاجتايف2fضبقملاردأ.3

.قرولاراشحناةلازإلقفرباهبحسامث،ةقرولاةياهنكسما:ةظحالم

.قفربةقرولابحسامث،ةقروللةيبناجلاةفاحلاكسمأف،ةلوهسبروشحملاقرولاةلازإنمنكمتتملاذإ.4
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.ةيلصألااهعضاومىلإ2cو2dو2eعرذألادعأ.5

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.6

.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتاف،روشحملاقرولاةلازإلو،ةعباطلامكحتةحولىلعقرولاراشحنابىرخأةلاسرترهظاذإ.7

E5عاطتقالاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاحتفا.1

.راسيلاىلإ3bعارذلاعفدا.نيميلاىلإوىلعأل3aعارذلاعفرا.2
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.روشحملاقرولاةلازإبمقمث،ةعاسلابراقعهاجتايف3cضبقملاردأ.3

.روشحملاقرولاةلازإبمقمث،ةعاسلابراقعهاجتاسكع2fضبقملاردأ.4

.نييلصألاامهيعضومىلإ3bو3aنيعارذلادعأ.5

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.6

.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتاف،روشحملاقرولاةلازإلو،ةعباطلامكحتةحولىلعقرولاراشحنابىرخأةلاسرترهظاذإ.7
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E6عاطتقالاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاحتفا.1

.روشحملاقرولالزأ.نيميلاىلإهكرحو4cعارذلاعفرا.لفسأل4bعارذىلعطغضا.نيميلاىلإوىلعأل3aعارذلاعفرا.2
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.روشحملاقرولاةلازإبمقمث،ةعاسلابراقعهاجتاسكع4dضبقملاردأ.3

لزأ.ةعاسلابراقعهاجتاسكع2fضبقملاريودتبمق،عفترملاعضوملايف4aىلعطغضلاءانثأو،نيميلاىلإهكرحو4aعارذلاعفرا.4
.روشحملاقرولا

.روشحملاقرولاةلازإبمقمث،ةعاسلابراقعهاجتايف3cضبقملاردأ.5
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.ةيلصألااهعضاومىلإ4cو4bو3aعرذألادعأ.6

.عاطتقالاةدحوليولعلاءاطغلاقلغأ.7

.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتاف،روشحملاقرولاةلازإلو،ةعباطلامكحتةحولىلعقرولاراشحنابىرخأةلاسرترهظاذإ.8

E7عاطتقالاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.عاطتقالاةدحوليولعلابابلاحتفا.1
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.ةعاسلابراقعهاجتاسكع2fضبقملاكرح.نيميلاىلإ3aعارذلاعفدا.2

.ةعاسلابراقعهاجتاسكعبرثكأوأتارمسمخ2fضبقملاريودتبمق،قرولاراسمنمقرولالقننامضل:ةظحالم

.رثكأوأتارمثالثاهعفداوعاطتقالاةدحوتايافنةيواحبحسا،تافلخملاوأتايافنلاةلازإل.3

.يلصألاهعضومىلإ3aعارذلادعأ.4

:ةيلاتلاتاوطخلاعبتاف،ًءاضمE7رشؤملالظاذإ.5
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a.يلفسلابابلاحتفا.

b.قفرملافيظنتلابيضقلزأ،يلفسلابابلالخادنم.

c.3عارذلاعفداa3عارذلاعفدا.نيميلاىلإdنيميلاىلإ.
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d.عاطتقالاةدحوتافلخمةيواحوحنعاطتقالاةدحولخادنمتافلخموأتايافنيأسنكلفيظنتلابيضقمدختسا.

e.ةلازإبمقمث،تافلخملاعيمجتلفيظنتلابيضقمدختساف،عاطتقالاةدحوتافلخمةيواحىلإتافلخملاسنكيفةبوعصتهجاواذإ
.كيديبتافلخملا

f.3نيعارذلادعأa3وdنييلصألاامهيعضومىلإ.

ةدحولخادنمةيقبتملاتافلخملاةلازإلفيظنتلابيضقمدختسا،راطإلالفسأةدوجوملاًةصاخ،تافلخملاوتايافنلاعيمجةلازإنامضل.6
.عاطتقالا

.نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوتافلخمةيواحغارفإىلإعوجرلاىجري،تامولعملاىلعلوصحلل:ةظحالم

.عاطتقالاةدحوليلفسلاويولعلانيبابلاقلغأ.7

.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتاف،روشحملاقرولاةلازإلو،ةعباطلامكحتةحولىلعقرولاراشحنابىرخأةلاسرترهظاذإ.8

نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوبةصاخلاأطخلالئاسر

تاداشرإلاعبتا،أطخلاحيحصتل.ةعابطلانعةعباطلافقوتت،لطعثودحوأحوتفمءاطغوأبابدوجووأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
.ةيحيحصتلاتاءارجإلاونكامألامكحتلاةحولضرعت،ةددعتمنكامأيفءاطخأثودحةلاحيف.ةشاشلاىلعرهظتيتلا

.نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوبةصاخلامكحتلاةحولىلعءاضملاأطخلارشؤمأطخلاةلاسريفرهظييذلاEزمرضرعَي
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نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوبةصاخلاأطخلازمرتامولعم

.نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحويفءاطخألا028وأ024وأ014وأ013وأ012ةثالثلاماقرألابأدبتيتلاأطخلازومرددحت
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نيهجولاىلععاطتقالاوينثلاةدحوتافصاوم

تافصاوملارصنعلا

ىلععاطتقالا
نيهجولا

:A4ىندألادحلايسايقلامجحلاقرولامجح 210 × :Letterوأمم297 8.5 × 11
ةصوب

:A3ىصقألادحلا 297 × )ةصوب19×13(مم420

مم330.2–194.0عافترالاصصخملامجحلا

)ةصوب13–7.7(

مم488.0–10.0ضرعلا

)ةصوب8.26-19.2(

2م/مج350–52يلطمريغقرولانزو

2رتم/مج350–106يلطم

مم25–6عاطتقالامجح

)ةصوب0.24-0.99(

وأ)ةصوب0.275(مم7غلبتلاهلمكأبعاطتقالاةقطنممجحدادعإيدؤينأنكمي:ةظحالم
.ةعطتقملافاوحلافلتىلإلقأ
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C/Zلكشىلعيطلاةدحو
:ىلعقحلملااذهيوتحي

Cلكشىلعيطلاىلعةماعةرظن / Z......................................................................................................252

C.................................................................................................253لكشىلعيطلا/Zلكشىلعيطلاعاونأ

C/Z...........................................................................................................254لكشىلعيطلاةدحوتانوكم

256............................................................................................اهحالصإوC/Zىلعيطلاةدحوءاطخأفاشكتسا

C/Z.........................................................................................................261لكشىلعيطلاةدحوتافصاوم
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Cلكشىلعيطلاىلعةماعةرظن / Z
ىلعلوصحلل.ريفولاجاتنإللةزهاجلاةيرايتخالاءاهنإلاتادحونمطقفةدحاوعمC/Zلكشىلعيطلاةدحورفوتت:ةظحالم
.ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحوىلعةماعةرظنىلإعوجرلاىجري،تامولعملا

11×8.5(مم297×210مجحبطئاسولZلكشىلعوCلكشىلعيطلاجارخإرفوتةيرايتخاءاهنإةدحويهC/Zلكشىلعيطلاةدحو
.)ةصوب17×11(مم432×297و)ةصوب

.ةيوطمتاجرخميطلاةيصاخجتنت

.يطلاةيصاخددح،ةعابطلاليغشتجمانربنم،ةكبشلاىلعةعابطلاماهمل•

.يطلاةيصاخددح،يئوضلاحساملانم،يئوضلاحسملاوخسنلاماهمل•

.ةيئوضةحسامىلعةعباطلاءاوتحالاحيفطقفيئوضلاحسملاوخسنلاماهمقبطنت:ةظحالم

.يطلاةيصاخمادختسال)SEF(ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلادنعتادنتسملاهاجتانأنمدكأت•

.ةريصقلاةفاحلانمةيذغتلاطئاسوىلعيوتحيجردددح•

.ZلكشىلعفصتنملانميطلاوZلكشىلعيطلاوCلكشىلعيطلا:يهويطلاصاوخنمعاونأةثالثكانه•
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Cلكشىلعيطلا/Zلكشىلعيطلاعاونأ

Cلكشىلعيطلا
.نيتحولنمجرخمنائشنينيتيطىلعCلكشىلعيطلالمتشي

Zلكشىلعيطلا
.ةحورملاتايطنمعونهنعجتنيامم،نيسكاعتمنيهاجتايفنيتيوطمنيتّيطىلعZلكشىلعيطلايوتحي

سيبابدثالثببقثلاعمZلكشىلعفصتنملانميطلا
قرفلا.نيسكاعتمنيهاجتايفنيتيوطمنيّتيطىلعيوتحيZلكشىلعفصتنملانميطلانإف،يداعلاZلكشىلعيطلاعملاحلاوهامك
نيتيطيفةيوطمريغZلكشىلعفصتنملانميطلاةقرونأوهZلكشىلعفصتنملانميطلاوZلكشىلعيداعلايطلانيب
لوطألاةفاحلاهذهحيتت.لوطأةفاحاهلنوكينأZلكشىلعفصتنملانميطلاةقروةفاحلحمسيامم،نيتيواستمريغناتيطلا.نييواستم
.بقثلاوأسيبدتلا
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C/Zلكشىلعيطلاةدحوتانوكم
ةعباطبصاخلاماظنلالوؤسمليلديفيطلاعضومطبضىلإعجرا،يطلاةزيملوحةلصفمتامولعمىلعلوصحلل:ةظحالم

Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070.

فصولانوكملامقر

جارخإلاقاروأىلعيوتحيC/Zلكشىلعيطلاةدحوجارخإجرد1

.رزلااذهىلعطغضا،جارخإلاجردحتفلC/Zلكشىلعيطلاةدحوجارخإجردرز2

Zلكشىلعيطةدحو/Cلكشىلعيطةدحو
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فصولانوكملامقر

نإف،C/ZلكشىلعيطلاجارخإجردرزىلعطغضتامدنعC/Zلكشىلعيطلاةدحوجارخإجردرز1
رهظيو،اًحوتفمجارخإلاجردنوكيامدنع.ضمويرشؤملا
.جارخإلاجردبحسا،ضماوريغوأاًتباثاًءوضرشؤملا

يطلاجارخإجردىلإZوأCلكشىلعيطلاماهمليصوتمتيC/Zلكشىلعيطلاةدحوجارخإجرد2
.طقفC/Zلكشىلع

يأىلإC/Zىلعيطلاماهمميلستنكميال:ةظحالم
.رخآجرد
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اهحالصإوC/Zىلعيطلاةدحوءاطخأفاشكتسا

C/Zلكشىلعيطلاةدحويفقرولاراشحناتالاح

:ةيلاتلاتامولعملاىلإعجرا،ةعابطلاءارجإنعةعباطلافقوتتامدنع

.ةعباطلامكحتةحولىلعأطخةلاسررهظتوةعابطلاءارجإنعةعباطلافقوتت•

.أطخلاحالصإلةيحيحصتتاءارجإمدقيوأطخلاعقومحضوياًحيضوتأطخلاةلاسرنمضتت•

يفراشحناتالاحثودحدنع.ةعباطلابةلصتمةيرايتخاتادحويأيفوةعباطلانمةددعتمقطانميفقرولاراشحناتالاحثدحتنأنكمي•
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملارهُظيليحيضوتلامسرلاريغتي،ةددعتمقطانم

رشؤملاحضوي.ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحومكحتةحولىلعاًرشؤمءيضي،C/Zلكشىلعيطلاةدحويفأطخثودحةلاحيف•
.C/Zلكشىلعيطلاةدحويفأطخلااهيفثدحيتلاةقطنملا

:قرولاراشحناتالاحةلازإدنعةيلاتلاتامولعملاىلإاًمئادعجرا

موقتامدنع.ليغشتلاديقلازتالةعباطلاوقرولاراشحناتالاحةلازإكنكمي.ةعباطلاليغشتفاقيإبمقتال،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع•
.ماظنلاةركاذىلعةنزخملاتامولعملاعيمجحسممتي،ةعباطلاليغشتفاقيإب

.قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإمق،ةعابطلاماهمفنأتستنألبق•

.ةعباطلالخادتانوكملاسملتال،ةعابطلابويعبنجتل•

.قرولانمةقزممةريغصءازجأيأكلذيفامب،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإنمدكأت،ةعابطلاماهمفانئتسالبق•

.ةقزمملاقرولاعطقعيمجةلازإنمدكأت،قرولاقزمتاذإ.هقيزمتمدعىلعصرحاوقفربقرولاةلازإبمق•

.ةحوتفمةيطغألاوأباوبألانوكةلاحيفةعابطلافانئتساةعباطللنكميال.ةيطغألاوباوبألاعيمجقلغأ،قرولاراشحناتالاحةلازإدعب•

.قرولاراشحناثودحلةقباسلاةلاحلانماًيئاقلتةعابطلافنأتسُت،قرولاراشحناةلازإدعب•

،ةيقبتمقروراشحناةلاحيأةلازإل.ةعباطلامكحتةحولىلعروهظلايفأطخلاةلاسررمتستسف،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإبمقتملاذإ•
.تامولعملاوتاداشرإلاىلعلوصحللةعباطلامكحتةحولىلإعجرا
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E10يطلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.يطلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.روشحملاقرولالزأ.راسيلاىلإ2bعارذلاعفدا.ىلعأل2aعارذلابحسا.2

.لفسأل2aعارذلاعفدا.نيميلاىلإ2bعارذلاعفدا.3

.يطلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.4

رهظتيتلاتاداشرإلاعبتاف،قرولاراشحناتالاحةلازإلو،مكحتلاةحوليفقرولاراشحناتالاحنمديزملوحأطخةلاسرترهظاذإ.5
.ةشاشلاىلع
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E11يطلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.يطلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.روشحملاقرولالزأ.ةعاسلابراقعهاجتاسكع2cضبقملاردأمث،نيميلاىلإ2gعارذلاكرح.2

.يلصألاهعضومىلإ2gعارذلاكرح.3

.يطلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.4

.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتاف،قرولاراشحناةلازإلو،قرولاراشحناتالاحنمديزملوحمكحتلاةحولىلعةلاسرترهظاذإ.5
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E12يطلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.C/Zلكشىلعيطلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.C/Zلكشىلعيطةدحول2dجارخإلاجردبحسا.2

هاجتاسكع2cضبقملاردأ،ةجاحلادنع.روشحملاقرولالزأمث،نيميلاىلإ2eعارذلاكرح،ةيولعلاةقطنملانمروشحملاقرولاةلازإل.3
.يلصألاهعضومىلإ2eعارذلادعأ.روشحملاقرولاةلازإبمقمث،ةعاسلابراقع
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براقعهاجتاسكع2cضبقملاردأ،ةجاحلادنع.روشحملاقرولالزأمث،2fعارذلاكرح،ةيلفسلاةقطنملانمروشحملاقرولاةلازإل.4
.يلصألاهعضومىلإ2fعارذلادعأ.روشحملاقرولاةلازإبمقمث،ةعاسلا

.لماكلابلخادللC/Zلكشىلعيطةدحول2dجارخإلاجردعفدا.5

C/Zلكشىلعيطلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.6

.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتاف،قرولاراشحناةلازإلو،قرولاراشحناتالاحنمديزملوحمكحتلاةحولىلعةلاسرترهظاذإ.7

C/Zلكشىلعيطلاةدحوبةصاخلاأطخلالئاسر

عبتا،أطخلاحيحصتل.ةعابطلانعةعباطلافقوتت،ةعباطلالطعتوأحوتفمءاطغوأبابدوجووأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
.ةيحيحصتلاتاءارجإلاونكامألامكحتلاةحولضرعت،ةددعتمنكامأيفءاطخأثودحةلاحيف.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلا

.C/ZلكشىلعيطلاةدحوبةصاخلامكحتلاةحولىلعءاضملاأطخلارشؤمأطخلاةلاسريفرهظييذلاEزمرضرعَي

C/Zلكشىلعيطلاةدحولأطخلازمرتامولعم

.C/Zلكشىلعيطلاةدحويفةدوجوملاءاطخألا013وأ012ماقرأةثالثنمنينوكملانيددعلابأدبتيتلاءاطخألازومرددحت
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C/Zلكشىلعيطلاةدحوتافصاوم

تافصاوملارصنعلا

ةقرولافصنيط"رايخ
"Zلكشىلع

ةصوبTabloid،11×17•قرولامجح
•A3،297×420مم
•JIS B4،257×364مم

يلطمريغ،2م/مج90–60قرولانزو

ىلعتايطلليثالثلايطلا
ZوأCلكش

ةصوبLetter،8.5×11•قرولامجح
•A4،210×297مم

يلطمريغ،2م/مج90–60قرولانزو

ةقرو30جردلاةعس

.Colotech+90قروىلإميقلادنتست:ةظحالم
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ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو
:ىلعقحلملااذهيوتحي

264........................................................................................ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحوىلعةماعةرظن

267...................................................................................................ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوتانوكم

273.....................................................................................................ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوةنايص

281..............................................................................اهحالصإوريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوءاطخأفاشكتسا

305.................................................................................................ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوتافصاوم
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ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحوىلعةماعةرظن
:كتعباطعمةيفارتحاءاهنإتادحوثالثرفوتت

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو•

ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحو•

ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو•

.ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحودوجوةيرايتخالاءاهنإلاتادحوبلطتت:ةظحالم

ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحووريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوىلإراُشي،لصفلااذهلالخ:ةظحالم
ةثالثلاءاهنإلاتادحونيبتافالتخايأزييمتمتي.ءاهنإلاةدحوةروصيفةطاسبلكبةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوو
.ددحملاءاهنإلاةدحومسامادختساب

:ةيلاتلاتاردقلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحورفوت

)ةصوب8.3×5.8(مم210×148وأA5نمرغصأطئاسوةجلاعم•

فلغملاقرولانمىصقأدحكةقرو35سيبدت•

)ةصوب19.2×13(مم488×330.2ىصقأدحبمجحلاريبكقروةجلاعم•

ءاهنإةينبةدحوىلإةنمضملاءاهنإلاتاقحلموةعباطلانمجارخإلاطئاسوةيذغتىلعريفولاجاتنإللةزهاجلاةيفاضإلاءاهنإلاتادحوزاهجلمعي
.ةيجراخةهجلةعباتلا)DFA(دنتسملا

ةعانصةدحوبءاهنإلاةدحووريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوعمالإةيرايتخالاC/Zلكشىلعيطلاةدحورفوتتال:ةظحالم
.ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلا

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو

:ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو

عيمجتلاجردويولعلاجردلا:جارخإاجرد•

سيبدتلاةدحو•
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يرايتخالايساسألابقثلارايخ•

ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحو

يوتحت.ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحواهرفوتيتلااهتاذتازيملاعيمجريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحورفوت
.ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحونعاهزيمتيتلاةيفاضإلاتازيملانمنينثاىلعريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحو
يطلااًضيأىمستيتلا،يئانثلايطلاةزيمويئاقلتلكشبةقرو25ىلإلصياملينثمديلجتتاذتابيتكءاشنإىلعةردقلايفتازيملالثمتت
.يدرفلا

:ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو

تابيتكلاجارخإجرد،عيمجتلاجرد،يولعلاجردلا:جارخإجاردأةثالث•

تابيتكلاءاشنإةدحو•

سيبدتلاةدحو•

يرايتخالايساسألابقثلارايخ•

ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو

ةزهاجلاءاهنإلاةدحولمعت.ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوفئاظووتازيمسفنىلعةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحولمتشت
.ةعباطلابةقحلمةيجراخةهجلةعباتءاهنإةدحويأوةعباطلانيبقرولالقنلةهجاوكةيفاضإلاريفولاجاتنإلل
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ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوتانوكم

.ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحووريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحولتانوكم

قرولاراشحناأطخرشؤم.1

يولعلاجردلا.2

عيمجتلاجرد.3

*تابيتكلاجرد.4

*تابيتكلاجارخإرز.5

يمامألافالغلا.6

سيبابدلاتافلخمةيواح.7

يبناجلاسيبدتللةيساسألاسيبابدلاةشوطرخ.8

*تابيتكلاينثملاديلجتللتابيتكلاسيبابداتشوطرخ.9

بقثلاتافلخمةيواح.10

.ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحوعمطقفرفوتم*:ةظحالم
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ءاهنإلاةدحوجارخإجاردأ

يولعلاجردلا.1

عيمجتلاجرد.2

ةعانصةدحوبءاهنإلاةدحوعمطقفرفوتم:تابيتكلاجرد.3
ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلا
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يولعلاجردلا

رييغتبمقف،رركتملكشبةلاحلاهذهتثدحاذإ.قرولابءالتمالاةلاحةعباطلافشتكت،ةعباطلانملماكلابتاعوبطملاجارخإمدعةلاحيف
.يولعلاجردلاةيواز

:ةيلاتلاتاداشرإلاىلإعجرا،يولعلاجردلاةيوازرييغتل

.يلفسلايضارتفالاعضولايفجردلاقبأ،يداعلامادختسالل•

:ةيلاتلاءاطخألاثودحيفيولعلاعضوملابجردللرمتسملامادختسالاببستينأنكمي:ةظحالم

قرولاراشحناتالكشم•

.اهلوصودنعجردلانمتاعوبطملاطقستنأنكمي•

ءالتماتالاحببستنأنكميقرولانمعاونألاهذه.يولعلاعضوملاىلإجردلاةيوازرييغتبمق،ةيلاتلاقرولاعاونأمادختسادنع•
:ةيلاتلاةرركتملاقرولا

.فخأوأ2م/مج106نزييذلانزولافيفخيلطملاقرولا–

لوطأوأ)ةصوب14.3(مم364كمسبفاوحبدوزملايلطملاقرولا–

ليوطلاقرولا–

.ريثأتيأجردلاةيوازرييغتلنوكينلف،ةدعجمقاروألاتناكاذإ:ةظحالم

بأ

ةعوفرمةيولعةيوازةيضارتفاةيلفسةيواز

:جردلاةيوازرييغتل
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.نيميلاوحنأيلفسلاعضوملانميولعلاجردلابحسا.1

بيولعلاعضوملايفجردللةيمامألاةفاحلادنعضباوقلالخدأ.2

عيمجتلاجرد

.طقفعيمجتلاجرديفيبناجلاديلجتلاماهمةعباطلارفوت

ببستينأنكمي.طرفملكشبلفسألاوحنقرولادعجتيفعيمجتلاجردىلإرثكأوأةقرو2000لاصيإببستينأنكمي:ةظحالم
:ةمزرلاطوقسلاحيف.عيمجتلاجردنمتاجرخملاةمزرطوقسىلإعيمجتلاجرديفدئازلاليمحتلا

.ىوتسمىندأىلعديعاجتلاحيحصتىوتسمنييعتبمق،ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحويف•

.تالخدملاةدحوىلعلفسألاوحنديعاجتلاحيحصتدادعإبمقو•

.ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحومادختسابقرولاديعاجتحيحصتىلإعوجرلاىجري،تامولعملاىلعلوصحلل

تابيتكلاجرد

جردقاحلإمتي،يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوتيبثتمتيامدنع.تابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحوـبتابيتكلاجردقحلُي:ةظحالم
.يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوبتابيتكلا

.طقفتابيتكلاجرديفينثملاديلجتلاعميئانثلايطلاويئانثلايطلاماهمةعباطلارفوت

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحومادختسابقرولاديعاجتحيحصت

.ةيلاتلاتامولعملاعجارف،ةدعجمقاروأجرختءاهنإلاةدحوجاردأنميأتناكاذإ

ديعاجتلاتاذ)LEF(ةليوطلاةفاحلانمةيذغتلاةقروببستتنأنكمي،)ةصوب8.3×5.8(ممA5،148×210قروىلعةعابطلا•
:يليامبمق،راشحناثودحةلاحيف.قرولاراشحنايفةيولعلا

.ديعاجتلاحيحصتىوتسملدادعإىلعألثمييذلارشؤملاسملا،ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحويف–

.ىلعأللديعاجتلاحيحصتلثمتيتلاةنوقيألاسملا،ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحويف–

:ةيلاتلاتاوطخلابمق،راشحناثودحةلاحيف.قرولاراشحنايفلفسأللدعجتهبنزولاليقثقروىلعةعابطلاببستنأنكمي•

.ديعاجتلاحيحصتىوتسملدادعإىندألثمييذلارشؤملاسملا،ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحويف–

.لفسأللديعاجتلاحيحصتلثمتيتلاةنوقيألاسملا،ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحويف–

تاوطخلابمق،راشحناثودحةلاحيف.قرولاراشحنايف،ىلعألديعجتهب،لقثأوأ2م/مج157هنزوقروىلعةعابطلاببستتنأنكمي•
:ةيلاتلا
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.ديعاجتلاحيحصتىوتسملدادعإىلعألثمييذلارشؤملاسملا،ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحويف–

.ىلعأللديعاجتلاحيحصتلثمتيتلاةنوقيألاسملا،ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحويف–

ةدحومكحتةحولوةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوىلعديعاجتلاحيحصتعجار،قرولاديعاجتحيحصتنأشبتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
.تالخدملا

ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحوليئانثلايطلاةيصاخ

.يئانثلايطلاةزيمطقفريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحورفوت:ةظحالم

ةفاحلانمةيذغتلانوزخمىلعيوتحيجردددح.)SEF(ةريصقلاةفاحلانمةيذغتللتادنتسملاهيجوتبمق،يئانثلايطلاةيصاخمادختسال.1
.ةريصقلا

:بسانملاةعابطلاليغشتجمانربنميئانثلايطلاةيصاخددح.2

.يئانثلايطلارايخددحمث،بسانملاةعباطلاليغشتجمانربددح،ةكبشلاىلعةعابطلاماهمل•

.ةقبطملايئانثلايطلاتادادعإددحمث،ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحويفمكحتلاةحولمدختسا،خسنلاماهمل•

ةدحاوةيطىلعيدرفلايطلاوأيئانثلايطلايوتحي.نييلدابتنيحلطصميئانثلايطلاويدرفلايطلاربتعي:ةظحالم
.تاجرخملاىلعنيحولعنصت

.ZلكشىلعيطلاوCلكشىلعيطلاتارايخمدقتيتلاطقفيهC/Zلكشىلعيطلاةدحو:ةظحالم

:يئانثلايطلانمةحاتمتارايخةثالثدجوت

يطلاةيئانثةيدرفلاقاروألا•

ةددعتمقاروأليئانثيط•

ةسبدمةددعتمقاروأليئانثيط•

Systemىلإعجرا،يطلاعاونألوحةلصفمتامولعمىلعلوصحلل:ةظحالم Administrator Guide)ماظنلالوؤسمليلد(
Xeroxةعباطل PrimeLink C9065/C9070،يطلاعضومطبضعوضومو.

تابيتكلاجارخإرز

.ءاهنإلاةدحومكحتةحولىلعدوجوملارزلاىلعطغضا،اهؤاهنإمتيتلاتابيتكلاةلازإل

®Xeroxةعباط271 PrimeLink™ C9065/C9070مدختسملاليلد

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوتانوكم

ءاهنإلاةدحو.1

ءاهنإلاةدحويفقرولاراشحناوأطخلاتارشؤم.2

ءاهنإلاةدحوليولعلاجردلا.3

ءاهنإلاةدحوبعيمجتلاجرد.4

ءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحو.5

ءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحويفقرولاراشحناوأطخلاتارشؤم.6

ءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحوليمامألاءاطغلا.7

ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلا.8

ءاهنإلاةدحولسيبابدلاتافلخمةيواح.9

ينثملاديلجتلاءارجإلمدختسُت،ءاهنإلاةدحوبةصاخلاةيساسألاسيبدتلاةدحو.10

ءاهنإلاةدحوبةصاخلابقثلاتافلخمةيواح.11

.ءاهنإلاةدحوفئاظولوحليصافتىلعلوصحللةدحولاعمقفرملاليلدلاىلإعجرا:ةظحالم
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ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوةنايص

ءاهنإلاةدحوبكالهتساللةلباقلاتامزلتسملا

/www.xerox.com:عقوملاةرايزىجرُي،سيبابدلاتافلخمتايواحوسيبابدلاشيطارخوسيبابدلاكلذيفامب،Xeroxتامزلتسمبلطل
office/supplies.رقنا،تنرتنإلاربعتامزلتسمبلطل.انعملصاوتىلعرقنلاىجرُي،ةددحمفتاوهماقرأوألاصتاتانايبىلعلوصحلل

.ةبولطملارصانعلابلطلتابلاطملاعبتامث،تامزلتسمقوف

نكمييتلاتادحوللءازجألاماقرأثدحأىلععالطاللwww.xerox.com/office/suppliesطبارلاىلإاًمئادعجرا:ةظحالم
.اهلادبتساليمعلل

ءاهنإلاةدحولكالهتساللةلباقلارصانعلاةلاحنمققحتلا

لباقديدجرصنعتيبثتوأبلطلناحدقتقولانأىلإةلاسرلاريشت.مكحتلاةحوليفةلاسررهظت،تانوكملادحألادبتساتقوبرتقيامدنع
ىلعرصنعلالادبتسانودةعابطلاماهمةعباطلالصاوتنأنكميهنأىلإةلاسرلاريشت،اهلادبتساليمعللنكمييتلاتادحولاضعبعم.كالهتسالل
.ةعابطلانعةعباطلافقوتتوةلاسررهظت،لادبتسالاتقونيحيامدنعو.روفلا

:ةيلاتلاتاوطخلارجأ،كبةصاخلاكالهتساللةلباقلارصانعلاةلاحنمققحتلل

.ةيسيئرلاةشاشلارزىلعطغضا،مكحتلاةحولىلع.1

.تامولعملارزسملا،اهتلاحوتامزلتسملالوحتامولعملانمديزملاضرعل.2

.تامزلتسملاةشاشرهظت

.ىرخألاكالهتساللةلباقلاداوملاةلاحةفرعملىرخألاكالهتساللةلباقلارصانعلارتخأ،ةمئاقلانم.3

.كالهتسالللباقرصنعلكليقبتملارمعللةيوئملاةبسنلالوحتامولعمةذفانلاهذهرفوت.ىرخألاكالهتساللةلباقلارصانعلاةذفانرهظت

رصانعلاوسيبابدلاتافلخمةيواحوءاهنإلاةدحوسيبابدلثم،كالهتساللةلباقلارصانعلانعديزملاةفرعمللفسألوىلعألنيمهسلامدختسا.4
.ةبكرملاةيرايتخالاتادحوللكالهتساللةلباقلا

يبناجلاديلجتللةيساسألاسيبابدلاةشوطرخلادبتسا

.ةعابطتايلمعيرجتالةعباطلانأنمدكأت،ءارجإلااذهذيفنتلبق:ةظحالم

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1
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.R1سيبابدلاةشوطرخةدحوبحسا.2

.ةدحولانمةشوطرخلاجرخأمث،مهسلاهيلإريشييذلاعضوملايفسيبابدلاةشوطرخعض.3

.ةدحولايفةديدجلاسيبابدلاةشوطرخلخدأ.4
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.لخادللR1سيبابدلاةشوطرخةدحوعفدا،يلصألاعضوملايفةدحولالاخدإل.5

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.6

ينثملاديلجتللتابيتكلاسيبابدةشوطرخلادبتسا

.ةعابطتايلمعيرجتالةعباطلانأنمدكأت،ءارجإلااذهذيفنتلبق:ةظحالم

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.فقوتتىتحكهاجت3ينثملاديلجتةدحوبحسا.2
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.اهجارخإلةشوطرخلابحساوةشوطرخلاىلعةدوجوملاةنسلألاكسمأ،سيبابدلاةشوطرخةلازإل.3

.مكحتلاةحوليفةشوطرخلالادبتسابةقلعتملاةلاسرلاأرقا.تابيتكلاسيبابدشيطارخنمناعونمدُقي:ةظحالم

.فقوتتىتحلخادللةشوطرخلاعفداو،ةديدجلاسيبابدلاةشوطرخىلعةدوجوملاةنسلألاكسمأ.4

.تامالعلاةاذاحمنمدكأت:ةظحالم

.ةدحولافقوتتىتحءاهنإلاةدحولخادقفرب3ينثملاديلجتةدحوعفدا.5

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.6
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.ءاهنإلاةدحولسيبابدلاتافلخمةيواحلادبتسا

.سيبابدلاتافلخمةيواحةلازإدنعرذحلاخوت،ةيصخشةباصإثودحبنجتل:رذحلا

تافلخمةيواحبةمدختسملاتافلخملاةيواحلدبتسا،ةلاسرلارهظتامدنع.ةلاسرةعباطلامكحتةحولضرعت،سيبابدلاتافلخمةيواحءالتمادنع
.ةديدج

:ةظحالم

.عبطةيلمعيرجتالةعباطلانأنمدكأت،ءارجإلااذهذيفنتلبق•

كلادبتساةعباطلافشتكتنلف،ةعباطلاليغشتفاقيإبتمقاذإ.سيبابدلاتافلخمةيواحلكلادبتسادنعليغشتلاعضويفةعابطلالعجأ•
.ةعباطلامكحتةحولىلعةلماكةلاسرلالظتسو،تافلخملاةيواحل

.عبطلاتايلمعلةعباطلاءارجإرارمتسانامضل؛ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ،تافلخملاةيواحلادبتسادعب•

.ةيساسألاسيبابدلاةشوطرخعمسيبابدلاتافلخمةيواحنحشُت:ةظحالم

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.حوتفملالفقلازمروحنراسيلاىلإنيمأتلاعارذكرح،R5سيبابدلاتافلخمةيواحلادبتسال.2
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ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحو



.R5جراخللسيبابدلاتافلخمةيواحبحسا.3

.دوزملايكيتسالبلاسيكلايفةمدختسملاسيبابدلاتافلخمةيواحعض.4

.Xeroxيفءالمعللينفلامعدلاىلإةمدختسملاسيبابدلاتافلخمتايواحدعأ.ةمدختسملاتايافنلاتايواحكيكفتبمقتال:ةظحالم

.اهناكمىلإقفرباهعفدامث،اهعضومىلإةيواحلاضفخا،ةديدجلاسيبابدلاتافلخمةيواحلاخدإل.5

.ةيواحلاىلعأكعباصأعضتال،تاباصإثودحلاًعنم:رذحلا
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.قلغملالفقلازمروحننيميلاىلإنيمأتلاعارذكرح،R5سيبابدلاتافلخمةيواحلادبتسال.6

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.7

بقثلاتافلخمةيواحغارفإ

تاصاصقةفاكنمتافلخملاةيواحغرفأ،ةلاسرلارهظتامدنع.ةعباطلابمكحتلاةحوليفةلاسررهظت،ةئلتممبقثلاتافلخمةيواحنوكتامدنع
.قرولا

:ةظحالم

.ةعابطتايلمعيرجتالةعباطلانأنمدكأت،ءارجإلااذهذيفنتلبق•

لظتسو،ةيواحللكغارفإفشتكتنلف،ةعباطلاليغشتفاقيإبتمقاذإ.ليغشتلاديقةعباطلاقبأ،تافلخملاةيواحلكغارفإدنع•
.ةعباطلامكحتةحولىلعةرهاظةئلتممةلاسرلا

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ،تافلخملاةيواحغارفإدعبةعباطلاليغشترارمتسانامضل•

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1
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.جراخللR4تافلخملاةيواحبحسا.2

.ةيواحلايفةدوجوملاتافلخملاعيمجنمصلخت.3

:ةظحالم

.ةعابطتايلمعيرجتالةعباطلانأنمدكأت،ءارجإلااذهذيفنتلبق•

ةلاسرلالظتسو،ةيواحللكغارفإفشتكتنلف،ةعباطلاليغشتفاقيإبتمقاذإ.ليغشتلاديقةعباطلاقبأ،ةيواحللكغارفإدنع•
.ةعباطلامكحتةحولىلعةرهاظةئلتمم

.ةعابطلاتايلمعلةعباطلاءارجإرارمتسانامضل؛ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ،تافلخملاةيواحغارفإدعب•

.يعيبطلااهعضوىلإR4تافلخملاةيواحدِعأ.4

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.5
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اهحالصإوريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوءاطخأفاشكتسا

جاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحووريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحويفقرولاراشحناتالاح

ريفولا

:ةيلاتلاثادحألاعقت،ةعباطلايفلطعثودحوأحوتفمءاطغوأبابدوجووأقرولاراشحنالثمأطخثودحدنع

.مكحتلاةحولىلعأطخةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت•

.أطخلاحالصإلةيحيحصتتاءارجإمدقيوأطخلاعقومرهظياًحيضوتاًمسرةلاسرلانمضتت•

مسرلاريغتي،ةددعتمراشحناتالاحثودحدنع.ةعباطلابةلصتمةيرايتخاتادحويأوةعباطلانمةددعتمقطانميفقرولاراشحناثدحي•
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاراهظإليحيضوتلا

.تادحولايفأطخلااهيفثدحيتلاةقطنملارشؤملاحضوي.ةدحولامكحتةحولىلعرشؤمءيضي،ةيرايتخاةدحويفأطخثودحةلاحيف•

:ةيلاتلاتامولعملاىلإاًمئادعجرا،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع

ةركاذىلعةنزخملاتامولعملاعيمجحسممتي،ةعباطلاليغشتفاقيإبموقتامدنع.ليغشتلاديقةعباطلاقبأ،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع•
.ماظنلا

.قرولاراشحناتالاحعيمجةنايصبمق،ةعابطلاماهمفنأتستنألبق•

.ةعباطلالخادتانوكملاسملتال،ةعابطلابويعليلقتل•

.قرولانمةقزممةريغصءازجأيأكلذيفامب،روشحملاقرولاعيمجةلازإنمدكأت،ةعابطلاماهمفانئتسالبق•

.ةقزمملاعطقلاعيمجةلازإنمدكأت.قفربقزمملاقرولالزأ•

ةيطغألاوأباوبألانوكةلاحيفةعابطلافانئتساةعباطللنكميال.ةيطغألاوباوبألاعيمجقلغأ،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإدعب•
.ةحوتفم

.قرولاراشحناثودحلةقباسلاةلاحلانماًيئاقلتةعابطلافنأتُست،قرولاراشحناتالاحةلازإدعب•

عجرا،ةيقبتمقروراشحناةلاحيأةلازإل.مكحتلاةحولىلعروهظلايفأطخلاةلاسررمتستسف،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإبمقتملاذإ•
.تامولعملاوتاداشرإلاىلعلوصحللمكحتلاةحولةلاسرىلإ

ريفولاجاتنإللةزهاجلاةيفاضإلاءاهنإلاةدحويفقرولاراشحناتالاح

.ءاهنإلاةدحوبلقنلاةدحووأءاهنإلاةدحويفرشؤملاءيضي،ريفولاجاتنإللةزهاجلاةيفاضإلاءاهنإلاةدحويفقروللراشحناثدحيامدنع
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:ةيلاتلاثادحألاعقت،ةعباطلايفلطعثودحوأحوتفمءاطغوأبابدوجووأقرولاراشحنالثمأطخثودحدنع

.مكحتلاةحولىلعأطخةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت•

.أطخلاحالصإلةيحيحصتتاءارجإمدقيوأطخلاعقومرهظياًحيضوتاًمسرةلاسرلانمضتت•

مسرلاريغتي،ةددعتمراشحناتالاحثودحدنع.ةعباطلابةلصتمةيرايتخاتادحويأوةعباطلانمةددعتمقطانميفقرولاراشحناثدحي•
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاراهظإليحيضوتلا

.تادحولايفأطخلااهيفثدحيتلاةقطنملارشؤملاحضوي.ةدحولامكحتةحولىلعرشؤمءيضي،ةيرايتخاةدحويفأطخثودحةلاحيف•

:ةيلاتلاتامولعملاىلإاًمئادعجرا،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع

ةركاذىلعةنزخملاتامولعملاعيمجحسممتي،ةعباطلاليغشتفاقيإبموقتامدنع.ليغشتلاديقةعباطلاقبأ،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع•
.ماظنلا

.ةعباطلالخادتانوكملاسملتال،ةعابطلابويعليلقتل•

.قرولاراشحناتالاحعيمجةنايصبمايقلانمدكأت،ةعابطلاماهمفنأتستنألبق•

.ةقزمملاةريغصلاقرولاعطقعيمجةلازإنمدكأت.قفربقزمملاقرولالزأ•

ةيطغألاوأباوبألانوكةلاحيفةعابطلافانئتساةعباطللنكميال.ةيطغألاوباوبألاعيمجقلغأ،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإدعب•
.ةحوتفم

.قرولاراشحناثودحلةقباسلاةلاحلانماًيئاقلتةعابطلافنأتُست،قرولاراشحناتالاحةلازإدعب•

عجرا،ةيقبتمقروراشحناةلاحيأةلازإل.مكحتلاةحولىلعروهظلايفأطخلاةلاسررمتستسف،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإبمقتملاذإ•
.تامولعملاوتاداشرإلاىلعلوصحللمكحتلاةحولةلاسرىلإ
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ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاتادحويفقرولاراشحناتالاحةلازإ

E1ءاهنإلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.روشحملاقرولاةلازإبمقمث،راسيلاىلإ1aعارذلاعفدا.2

.جراخللةقرولابحسامث،ةروشحملاةقروللةيمامألاةفاحلاكسمأ:ةظحالم

.روشحملاقرولالزأمث،ةعاسلابراقعهاجتايف1bضبقملاريودتبمقف،روشحمقرويأةلازإيفةبوعصتهجاواذإ.3
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.يلصألاهعضومىلإ1aعارذلادعأ.4

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.5

E2ءاهنإلاةدحوةقطنمنمقرولاناقتحاةلازإ

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.روشحملاقرولالزأ.ةعاسلابراقعهاجتايف1eضبقملاردأمث،نيميلاىلإ1cعارذلاكرح.2

.يولعلاءاطغلافلخروشحمقرودوجومدعنمدكأت:ةظحالم
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.يلصألاهعضومىلإ1cعارذلادعأ.3

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.4

E3ءاهنإلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ءاهنإلاةدحوبيولعلاجردلانمروشحملاقرولابحسا.1
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.هقلغأمثءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.2

E4ءاهنإلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.روشحملاقرولالزأ.ةعاسلابراقعهاجتايف1eضبقملاردأمث،نيميلاىلإ1dعارذلاعفدا.2
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.يلصألاهعضومىلإ1dعارذلادعأ.3

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.4

E5ءاهنإلاةدحوةقطنمنمقرولاناقتحاةلازإ

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.روشحملاقرولالزأ.ةعاسلابراقعهاجتاسكع1fضبقملاردأمث،نيميلاىلإ1dعارذلاكرح.2
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.يلصألاهعضومىلإ1dعارذلادعأ.3

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.4

E6ءاهنإلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ءاهنإلاةدحوبعيمجتلاجردنمروشحملاقرولابحسا.1
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.هقلغأمثءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.2

E7ءاهنإلاةدحوبتابيتكلاةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.روشحملاقرولاةلازإبمقمث،راسيلاىلإ3aعارذلاعفدا.2
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.روشحملاقرولاةلازإبمقمث،3ينثملاديلجتلاةدحوبحساف،قرولاراشحناةلازإيفةبوعصتهجاواذإ.3

.يلصألاهعضومىلإ3aعارذلادعأ.4

.فقوتتىتحقفرب3ينثملاديلجتلاةدحوبحسا.5

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.6
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E8ءاهنإلاةدحولتابيتكلاءاشنإةقطنمنمقرولاناقتحاةلازإ

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.فقوتتىتحجراخلل3ينثملاديلجتلاةدحوبحسا.قصلملالفسأعطقلاةحاسميفكديعض.3قصلملاعقومددح.2

.روشحملاقرولاةلازإبمقمث،ةعاسلابراقعهاجتاسكع3bضبقملاردأ.3
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.فقوتتىتحقفرب3ينثملاديلجتلاةدحوعفدا.4

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.5

E9ءاهنإلاةدحولتابيتكلاءاشنإةقطنمنمقرولاناقتحاةلازإ

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.بيتكلاجردةقطنمنمروشحملاقرولاجرخأمث،ةعاسلابراقعهاجتايف3bضبقملاردأ.2

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.3
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ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحويفقرولاراشحناةلازإ

E7ءاهنإلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.روشحمقرويألزأ.2

:ةيلاتلاتاوطخلاعبتا،E7ةقطنملانمقرولاراشحناتالاحةلازإل.3

a.3عارذلاكرحa3عارذلاكرح.راسيلاىلإb3ةدحولابحسا.نيميلاىلإ.

b.1ضبقملاردأbروشحملاقرولالزأمث،ةعاسلابراقعهاجتايف.
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c.3نيعارذلادعأa3وbيلصألاامهعضومىلإ.

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.4

ءاهنإلللقنلاةدحويفقرولاراشحناةلازإ

1ءاهنإلاةدحوبلقنلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.روشحملاقرولالزأمث،لفسأل1عارذلاطرح.2
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.يلصألاهعضومىلإ1عارذلادعأ.3

.ءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.4

2ءاهنإلاةدحوبلقنلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.روشحملاقرولالزأ.ةعاسلابراقعهاجتاسكعضبقملاردأمث،نيميلاىلإ2عارذلاكرح.2
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.يلصألاهعضومىلإ2عارذلادعأ.3

.ءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.4

3ءاهنإلاةدحوبلقنلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.روشحملاقرولالزأ.ةعاسلابراقعهاجتايفضبقملاردأمث،راسيلاىلإ3عارذلاكرح.2
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.يلصألاهعضومىلإ3عارذلادعأ.3

.ءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.4

4ءاهنإلاةدحوبلقنلاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناتالاحةلازإ

.ءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.روشحملاقرولالزأ.ةعاسلابراقعهاجتايفضبقملاردأمث،لفسأل4عارذلاكرح.2
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.يلصألاهعضومىلإ4عارذلادعأ.3

.ءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.4

ءاهنإلاةدحوسيبابديفءاطخأ

:ةيلاتلاتاءارجإلامدختسا،انهةجردملاةيساسألاتالكشملانميأثودحدنع

قاروألاسيبدتمدع•

سيبابدلاءانثنا•

.كبصاخلاةنايصلالثممبلصتاف،ةيلاتلالولحلاةبرجتدعبتالكشملاترمتسااذإ

ةينثمسيبابدةسبدمريغ

.ةنايصلالثممبلصتاف،ةيلاتلالاكشألايفحضوموهامكةسبدمةعوبطملاقاروألاتناكاذإ

ةحطسمسيبابدسكاعملاهاجتالايفسيبابدلاءانثناسيبابدلانمدحاوبناجعافترا
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لخادللاهطسوأطاغضناعمسيبابدلاعافترالماكلابسيبابدلاعافترا

نكمي،ءاهنإلاةدحولخادسيبابدلاريماسمتقلعاذإ.ةينثمسيبابدلاريماسمحبصتنأنكمي،هسيبدتمتيذلاقرولاعونىلإاًدانتسا:مهم
.قرولاراشحناكلذيدؤينأ

ةلازإلسيبابدلاةشوطرخءاطغمدختسا.سيبابدلاراشحناليلقتلسيبابدلاةشوطرخءاطغحتفدنعةينثنمسيبابديأةلازإبمق:رذحلا
.ةباصإلكرفاظأوكعباصأضرعتعنملةروشحملاسيبابدلا

ةيساسألاسيبدتلاةدحويفسيبابدلاراشحناتالاحةلازإ

ةشوطرخلاخدإةداعإةيساسألاسيبابدلاةشوطرخلاخدإةداعإىلإعجرا،لماحلانعسيبابدلاةشوطرخلاصفنالاحيف:ةظحالم
.ةيساسألاسيبابدلا

.ةعابطتايلمعيرجتالةعباطلانأنمدكأت،ءارجإلااذهذيفنتلبق:ةظحالم

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1
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.R1سيبابدلاةشوطرخةدحوبحسا.2

.ةيقبتمسيبابديأنعاًثحبسيبابدلاةشوطرخةلازإدعبءاهنإلاةدحوليلخادلاءزجلاصحفا:ةظحالم

.ةروشحملاسيبابدلالزأمث،سيبابدلاةشوطرخةدحوءاطغحتفا.3

.ةيصخشةباصإثودحبنجتلةروشحملاسيبابدلاةلازإدنعرذحلاخوت:رذحلا

.يلصألااهعضومىلإR1سيبابدلاةشوطرخةدحودعأ.4

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.5
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ةيساسألاسيبابدلاةشوطرخلاخدإةداعإ

.ةشوطرخلاةدحويفحيحصلكشبسيبابدلاةشوطرخلاخدإدعأف،أطخلاقيرطنعاهتلازإوأحيحصريغلكشبسيبابدلاةشوطرخلاخدإمتاذإ

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.R1سيبابدلاةشوطرخةدحوبحسا.2

.ةروشحملاسيبابدلالزأمث،سيبابدلاةشوطرخةدحوءاطغحتفا.3

.ةيصخشةباصإثودحبنجتلةروشحملاسيبابدلاةلازإدنعرذحلاخوت:رذحلا
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.سيبابدلاةدحوءاطغقلغأ.4

.R1سيبابدلاةشوطرخةدحوعفدا.5

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.6

تابيتكلاسيبدتةدحويفسيبابدلاراشحناتالاحةلازإ

.ةعابطتايلمعيرجتالةعباطلانأنمدكأت،ءارجإلاذيفنتلبق:ةظحالم

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاحتفا.1

.فقوتتىتحجراخلل3ينثملاديلجتلاةدحوبحسا.2
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.ةوبعلاجراخىلإاهبحساوسيبابدلاةشوطرخىلعةدوجوملاةنسلألاكسما.3

.ةروشحمسيبابديألزأ.4

.ةيصخشةباصإثودحبنجتلةروشحملاسيبابدلاةلازإدنعرذحلاخوت:رذحلا

.فقوتتىتحلخادللةوبعلاعفداوسيبابدلاةشوطرخىلعةدوجوملاةنسلألاكسمأ.5

.سيبابدلاةشوطرخىلعةدوجوملاتامالعلاةاذاحمنمدكأت:ةظحالم
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.ةدحولافقوتتىتحءاهنإلاةدحولخادقفرب3ينثملاديلجتلاةدحوعفدا.6

.ءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.7

ريفولاجاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحووريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوىلعأطخلالئاسر

عبتا،أطخلاحيحصتل.ةعابطلانعةعباطلافقوتت،ةعباطلالطعتوأةحوتفمةيطغأوأباوبأدوجووأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
مكحتةحولىلعًءاضمنوكيأطخرشؤميأمكحتلاةحولضرعت،ةددعتمنكامأيفءاطخأثودحلاحيف.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلا
.تالخدملاةدحو

.ءاهنإلاةدحومكحتةحولىلعءاضملاأطخلارشؤمأطخلاةلاسريفرهظييذلاEزمرضرعي

ءاهنإلاةدحوبةصاخلاأطخلازمرتامولعم

،ةعابطلاةيلمعفقوتدنع.ةعابطلانعةعباطلافقوتت،ةعباطلالطعتوأةحوتفملاةيطغألاوأباوبألاوأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
.مكحتلاةحولىلعةلاسررهظت

.ءاطخألاسملا،أطخلاحيحصتتاميلعتوأطخلالوحتامولعمىلعلوصحلل.ءاطخألارزمكحتلاةحولضرعت

وأ112وأ041وأ024وأ013وأ012:ماقرأةثالثنمةنوكملادادعألابأدبتيتلازومرلاقيرطنعءاهنإلاءاطخأديدحتكنكمي:فرط
124

ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوبةصاخلاأطخلالئاسر

تاداشرإلاعبتا،أطخلاحيحصتل.ةعابطلانعةعباطلافقوتت،لطعثودحوأحوتفمءاطغوأبابدوجووأقرولاراشحنالثمأطخثودحدنع
.ةيحيحصتلاتاءارجإلاونكامألامكحتلاةحولضرعت،ةددعتمنكامأيفءاطخأثودحةلاحيف.ةشاشلاىلعرهظتيتلا

ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوبةصاخلامكحتلاةحولىلعًءاضمناكيذلاأطخلارشؤمأطخلاةلاسرىلعضورعملاEزمررهُظي
.ءاهنإلاةدحوبةصاخلالقنلاةدحوقطانموأءاهنإلاةدحو:ةيفاضإلا

ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوبةصاخلاأطخلازمرتامولعم

.ةيفاضإلاريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوءاطخأ051و013ماقرأةثالثنمنينوكملانيددعلابأدبتيتلاءاطخألازومرددحت
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ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحوتافصاوم

تافصاوملافصولارصنعلا

سيدكتلاوبيترتلايولعلاجردلاجردلا

ةحازإلانوكت:بيترتلاعيمجتلاجرد
نوكت:سيدكتلا.ةموعدم
.ةموعدمةحازإلا

سيدكتلاوبيترتلاتابيتكلاجرد

100:ةيديربلاتاقاطبلاىندألادحلايسايقلامجحلايولعلاجردلاقرولامجح
6×4(مم148×
)ةصوب

:A3ىصقألادحلا 330.2 × 482.6
)ةصوب19×13(مم

3.9(مم330.2–98.0عافترالاصصخملامجحلا
)ةصوب13.0×

:A5ضرعلا 148.0–660.4
26.0×5.8(مم
)ةصوب

:A5ىندألادحلايسايقلامجحلاعيمجتلاجرد 148 × مم210.0
)ةصوب8.27×5.83(

:A3ىصقألادحلا 330.2 × 482.6
)ةصوب19×13(مم

مم330.2–148.0عافترالاصصخملامجحلا
)ةصوب13×5.8(

مم488.0–148.0ضرعلا
ةصوب19.2×5.8(

JISىندألادحلايسايقلامجحلاتابيتكلاجرد B5

:A3ىصقألادحلا 330.2 × 482.6
)ةصوب19×13(مم

مم330.2–182.0عافترالاصصخملامجحلا
)ةصوب13–7.2(

مم488.0–257.0ضرعلا
)ةصوب19.2–10.1(

2م/مج350–52يولعلاجردلاقرولانزو

2م/مج350–52عيمجتلاجرد
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تافصاوملافصولارصنعلا

2م/مج350–60تابيتكلاجرد

ةقرو500يولعلاجردلاجردلاةعس

نودبعيمجتلاجرد
سيبابد

A4: 210 × مم297
)ةصوب11.7×8.3(

ةقرو3000:ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو

جاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحو
ةقرو2000:ريفولا

JIS B41500ةقرو

ةقرو350ةطلتخملامزرلا

:A4سيبابدلاعمعيمجتلاجرد 210 × مم297
)ةصوب11×8.5(

وأةعومجم200:ريفولاجاتنإللةزهاجلاءاهنإلاةدحو
ةقرو3000

جاتنإللةزهاجلاتابيتكلاةعانصةدحوبءاهنإلاةدحو
ةقرو2000:ريفولا

JIS B4100ةقرو1500وأةعومجم

ةعومجم20تابيتكلاجرد

:ةظحالم

.Colotech+90قروىلإميقلادنتست•
متي،لاثملاليبسىلع.رغصألاقاروألاىلعربكألاقاروألاعضومتيثيحقاروألانمةعومجموهسدكملاقرولاجيزم•

JISمجحبقرولاىلعA4مجحبقرولاعضو B5،مجحبقرولاعضومتيوأJIS B4مجحبقرولاىلعA4.
.رثكأوأةقرو17نمنوكتتةدحاولاةعومجملاتناكاذإةعومجم16تابيتكلاجردةعسغلبت•

ةقرو100ةعسلاسوبدلا

:ةظحالم

.Colotech+90قروىلإميقلادنتست•
LetterوأA4نعاهمجحديزييتلاقاروأللةبسنلاب• (8.5 × .ةسمخاهتعسغلبت،)ةصوب11

:A5ىندألادحلايسايقلامجحلاقرولامجح 148.08×
×5.83(مم210.05
)ةصوب8.27

:Tabloidىصقألادحلا 11 × 17
:A3ةصوب 279.4×

مم431.8

مم297.0–182.0عافترالاصصخملامجحلا
)ةصوب11.69–71.6(

مم432.0–148.0ضرعلا
)ةصوب17.00–5.82(
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تافصاوملافصولارصنعلا

2م/مج350–52يلطمريغقرولانزو

2م/مج350–72يلطم

نكامأةثالثوأناناكموأدحاوناكمسيبدتلاعضوم

تافصاوملارصنعلا

بقث

بقثلاةدحوب

:A3ىصقألادحلايسايقلامجحلاقرولامجح 279.4 × :Tabloid.مم431.8
11 × ةصوب17

3وأنابقثىندألادحلا
بوقث

JIS B5

:A4مجحبقرولابوقث4 210×
11×8.5مم297

ىلإلصيام،)ةصوب
ةقرو16000

11.69–7.99(مم297.0–203.0عافترالاصصخملامجحلا
)ةصوب

)ةصوب17.0–7.16(مم431.8–182.0ضرعلا

2م/مج220–52يلطمريغقرولانزو

2م/مج200–72يلطم

بوقث4وأ2:ةيرتملاقرولاماجحأبوقثلاددع

3وأنابقث:ةدحتملاتايالولايفقرولاماجحأ
بوقث

.قرولامجحىلعاهرايتخاكنكمييتلابوقثلاددعدمتعي:ةظحالم

يطلا/ينثملاديلجتلا
يئانثلا

ةقرو30ينثملاديلجتلاةعسلا

ةدحوبءاهنإلاةدحو
تابيتكلاةعانص
جاتنإللةزهاجلا
ريفولا

تاقرو5يئانثيط

.Colortech+90قروىلإميقلادنتست:ةظحالم

:A3ىصقألادحلايسايقلامجحلاقرولامجح 330.2 × 482.6
)ةصوب19×13(.مم

JISىندألادحلا B5

مم330.2–182.0عافترالاصصخملامجحلا
)ةصوب13–7.16(
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تافصاوملارصنعلا

مم488.0–257.0ضرعلايلطمريغ
)ةصوب19.21–10.11(

2م/مج350–60قرولانزو

2رتم/مج350–2يلطم

سيبابدلاجارخإةعس

2م/مج،قرولانزو

ينثملاديلجتلايبناجلاديلجتلا

A4نمربكأرغصأوأA4

سيبابدلاةعس
ريغتاحفصلا
ةيلطملا

سيبابدلاةعس
تاحفصلا
ةيلطملا

ةعس
سيبابدلا
تاحفصلا
ةيلطملاريغ

سيبابدلاةعس
تاحفصلا
ةيلطملا

سيبابدلاةعس
ريغتاحفصلا
ةيلطملا

سيبابدلاةعس
تاحفصلا
ةيلطملا

52–5910035*6535*30*25*

60–7130

72–80353525

81–90

91–1055030503020

106–1284515

129–1502020202010

151–176

177–2205

221–2564

257–300101010103

301–350

.نومضمريغقاروألاةيذغتءادأوأديلجتلاةقدنإف،كلذعمو؛اهسيبدتنكمي*

/مج82:ةيلاتلاقرولاعاونأمادختسابتامييقتلاءارجإمت.اهسيبدتنكمييتلاقاروألاددعلىصقألادحلاىلإلودجلايفةدوجوملاميقلاريشت
:+Colotech،2م .2م/مج350و،2م/مج250و،2م/مج200
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:ةظحالم

لعفلابهليمحتمتيذلاقرولاىلإاًدانتساسيلو،ةمهمللةددحملاقرولاتامولعمىلإاًدانتساقرولانزووقرولاعونةعباطلاددحت•
.جردلايف

ناكاذإىتحسيبدتلاثدحي،ةددعتمةيذغتتايلمعثودحدنع.ةمهملاتامولعمىلإاًدانتساةمهملكلقاروألاددعةعباطلاددحت•
.سيبدتلايفلاطعأببستنأنكمي،دحلانمرثكأقاروأةيذغتبتمقاذإ.دحلازواجتياهتيذغتمتيتلاقاروألاددع
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®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحو
:ىلعقحلملااذهيوتحي

312.................................................................................................يطلاةعبرم®عاطتقالاةدحوىلعةماعةرظن

313..........................................................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوتانوكم

317...............................................................................................................عاطتقالاو®عبرملايطلاتازيم

321...........................................................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوةنايص

323.....................................................................................اهحالصإويطلاةعبرم®عاطتقالاةدحوءاطخأفاشكتسا

328........................................................................................................®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوتافصاوم
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يطلاةعبرم®عاطتقالاةدحوىلعةماعةرظن
.ةهجاولابديعاجتلاةلازإةدحوهذهةيرايتخالاءاهنإلاةدحوبلطتت:ةظحالم

.طقفتابيتكةعانصةدحوبءاهنإةدحوعم®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحورفوتت:فرط

.بيتكلاةهجاوعاطتقاوبيتكلارهظةيوستبموقتةيرايتخاءاهنإةدحويطلاةعبرم®عاطتقالاةدحودعت

:يطلاةعبرم®عاطتقاةدحو

ءاهنإلاةدحوبةصاخلاتابيتكلاةعانصةدحوةقطنمنمبيتكلالبقتسي•

ديلجتلايلاثمباتكرهظمبيتكلايطعيوبيتكلاكمسنمللقيامم،بيتكلارهظةيوستبموقي•

ةقينأةيهتنمةفاحهنعجتنيامم،بيتكلاةهجاوةفاحعطقيوعطتقي•

ةروصطبضل.لعفلاباهعيمجتمتيتلا®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوبيتكلالخدي.هسبدتوبيتكلاءاهنإلاةدحوبةصاخلابيتكلاةقطنمعمجت
.ةعابطلامداخىلعتاليدعتلاءارجإبمق،بيتكلاةحفصىلعةروصلاعضومويلصألادنتسملا
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®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوتانوكم

فصولانوكملامقر

.رسيألاءاطغلاحتفا،قرولاراشحناتالاحةلازإل*رسيألاءاطغلا1

.نميألاءاطغلاحتفا،قرولاراشحناتالاحةلازإل*نميألاءاطغلا2

لطعثودحةلاحيفاًيئاقلتةعباطلاليغشتفاقيإمتي.ةدحولليفلخلاءزجلابةرئادلاعطاقحاتفمليغشت3
.ةرئادلايفرصقوأيئابرهك

نميطلاةعبرمتابيتكلاجارخإتابيتكلاجردلبقتسي:تابيتكلاجرد4
.ءاهنإلاةدحو

كمسطبضلعبرملايطلاطبضرزىلعطغضاعبرملايطلاطبضرز5
.ةعوبطملاتابيتكلا

قرولاراشحناأطخرشؤمءيضي،قرولاراشحنادنع3ةيمكلا:قرولاراشحناتالاحأطختارشؤم6
حسموروشحملاقرولاةلازإبموقتىتحًءاضملظيو
.أطخلا

ةقطنمنمتافلخملاعيمجتبتافلخملاةيواحموقتعاطتقالاةدحوتافلخمةيواح7
.ةدحولايفعاطتقالا

ًءاضمرشؤملانوكيامدنعطقفةيطغألاحتفكنكمي.لومخلاعضويفةعباطلانوكتامدنعوأيداعلاليغشتلاءانثأةيطغألاحتفكنكميال*
.®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحولخادأطخوأراشحناثدحيو
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®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوةرئادعطاق

.ليغشتلاعضويفةرئادلاعطاقنوكيامةداعو.ةدحولليفلخلاءزجلايفةرئادلاعطاقعقي

ىلعلوصحلل.ةدحولاىلإيئابرهكلاقفدتلافقويواًيئاقلتةرئادلاعطاقليغشتفاقيإمتي،يئابرهكعاطقناثودحفاشتكادنع:ةظحالم
®Xeroxةعباطةمالسليلدىلإعجرا،ةيئابرهكلاتامولعملا PrimeLink™ C9065/C9070 Printer Safety Guide.

.ةدحولاليغشتفاقيإلةرئادلاعطاقكرحف،ةعباطلاناكمرييغتمتاذإ.ةيداعلاليغشتلافورظلظيفةقاطلاحاتفمسملتال

جارخإلاجاردأ

.ءاهنإلاةدحوجارخإجردىلإةلازملاوةمدختسملاريغقاروألاجارخإبةعباطلاموقت:ءاهنإلاةدحوجارخإجرد.1

.طقفتابيتكلاجرديفعبرملايطلاوأعاطتقالاويئانثلايطلاماهمةعباطلارفوت:تابيتكلاجرد.2
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مكحتلاةحول

فصولامقر

.®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحونمةنيعمةقطنميفراشحناوأأطخثودحدنعأطخلاتارشؤمءيضت:أطخلاتارشؤم1
.لفقلازمروذيلفسلارشؤملاءيضي،ةئلتممةيواحلانوكتامدنعوأ،عطقلاةادأتافلخمةيواحبحسمتيامدنع

.راشحنالاوأأطخلاحيحصتمث،نميألاورسيألاءاطغلاحتفكنكمي،E3وأE2وأE1ةءاضإةلاحيف:ةظحالم
.لومخلاعضويفةعباطلانوكتامدنعوأيداعلاليغشتلاءانثأنيءاطغلاحتفكنكميال،كلذفالخبو

.لودجلااذهيف3رصنعلاعجار،تامولعملانمديزمل.بسانملاعبرملايطلادادعإددح2

.رهظلالكشطبضرزطغضا،يطلاّعبرملاباتكلارهظدادعإلكشطبضل3

®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحويفقرولاراسم

فصولامقر

تابيتكلاجورخرعشتسمفشكتسي.®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحولخديمث،ءاهنإلاةدحوبتابيتكلاةقطنمنمبيتكلاجرخي1
.عبرملايطلاةقطنمىلإبيتكلالقنيمث،ةيمامألاةفاحلانمبيتكلارهظ®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحولخاد

.عبرملايطلاةيلمعأدبتمث،بيتكلاتيبثتمتي،عبرملايطلاةقطنمىلإبيتكلارهظلصيامدنع2
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فصولامقر

يفحضوملاعبرملايطلادادعإلاًقفواًعبرمبيتكلارهظنوكي،بيتكلاةيوستب®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوموقتنأدعب3
.مكحتلاةحول

.عاطتقالاةقطنمىلإباتكلالقنُي،اًعبرمهرهظلعجوبيتكلاةيوستب®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوموقتنأدعب4
.عاطتقالاةدحوعطاقىلإةقحاللاةفاحلالصتىتحبيتكلالقتني،يئاهنلابيتكلامجحىلإاًدانتسا•
.ةقحاللاةفاحلازاهجلاعطتقي،عاطتقالاةدحوعضودادعإلهتلخدأيذلايئاهنلابيتكلامجحىلإاًدانتسا•

.تابيتكلاجردىلإلقنُيمث،جورخلاةقطنمىلإبيتكلالقتُي5

وأعاطتقالاةيلمعنماياقبىلع®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحونمةجراخلاتابيتكلايوتحتنأنكمي،ةنكاسلاءابرهكلاببسب:ةظحالم
.يعيبطرمأوهقرولاتاصاصقمكارتف.قباسلاعطتقملابيتكلانمقروتاصاصق

.قروتاصاصقدوجومدعنمققحتللهلمكأببيتكلاصحفا•

.اهنمصلختوقرولاتاصاصقوعاطتقالاةيلمعاياقبةلازإبمق•
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عاطتقالاو®عبرملايطلاتازيم

®عبرملايطلاةزيم

.®يطلاةعبرمعاطتقاةدحووتابيتكءاشنإةدحوعمءاهنإةدحوبةلصتمةعباطلانوكتامدنعطقفعبرملايطلاةزيمرفوتت

.ةعابطلامداخوأةعباطلامكحتةحولوأةعابطلاليغشتجمانربلالخنماهيلإلوصولاوعبرملايطلاةزيمديدحتكنكمي

.عبرملايطلاحلطصمعمفدارتملكشببتكلاةعابطحلطصممادختسامتي،اذهمدختسملاليلدنمض:ةظحالم

®عبرملايطلاتادادعإطبض

كتابلطتمبسحاهنيبنمرايتخالاكنكمي،تارايخةسمخكيدلنوكي،ةزيملاهذهنيكمتعم.عبرملايطلاةزيمليطعتوأنيكمتبمق،كتاليضفتلاًقفو
.اهؤاهنإمتيتلاتابيتكلاةمهمل

.رثكأوأةدحاوةيرابتخاةعوبطمعبطا،ةريبكماهمةعابطلبق:ةظحالم

فصولامقر

رتخا،2م/مج100غلبينزولافيفخقروبنوكيو،لقأوأتاحفصسمخنمهؤاهنإمتيذلابيتكلانوكتيامدنع1
.2-وهبيتكلاىلعهقيبطتنكمييذلاطغضلانمردقلقأ.2ضفخنم/اًضافخنالقأ/2ةزيملا

.1ضفخنم/ضفخنم/1دادعإددح،بيتكلارهظىلعلقأطغضقيبطتديرتامدنع2

.يضارتفالادادعإلاوهيداع/يئاقلت.يداع/يئاقلتدادعإلاددح،ماهملامظعملةبسنلاب3

/1+دادعإلاددح،2+دادعإلالثماًريثكسيلنكلو،بيتكلارهظىلعطغضلانمربكأرادقمقيبطتديرتامدنع4
.1عفترم/عفترم

دازاملك.2عفترم/اًعافترارثكأ/2+دادعإلاددح،بيتكلارهظىلعطغضلانمردقربكأقيبطتديرتامدنع5
.رثكأاًعبرمبيتكلارهظحبصأ،هقيبطتمتييذلاطغضلا

تابيتكلاىلعلاثم

:تابيتكلانمنيفلتخمنيعونيلاتلايحيضوتلامسرلاحضوي
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.اًكمُسرثكأوريدتسمرهظمببيتكلارهظعتمتيو.يطلاعبرمريغ1بيتكلا.1

.باتكللاًيلاثماًرهظميطعيامم،اًعبرمواًحطسمبيتكلارهظنوكي.يطلاعبرم2بيتكلا.2

عاطتقالاةزيم

.ةعابطلامقلمنموأةعباطلامكحتةحولوأكبصاخلارتويبمكلازاهجبةعابطلاليغشتجمانربنمعاطتقالاةزيمىلإلوصولابمق

عاطتقالاتارايخ

:يليامةاعارماًمئادكيلع،عاطتقالاتارايخمادختسادنع

عطتقملابيتكلانمقروتاصاصقوأعاطتقااياقبىلعتابيتكلايوتحتنأنكمي،®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحونمتابيتكلاجرختامدنع•
صلختواياقبلاةلازإبمقف،عاطتقالاةيلمعنماياقبىلعيوتحتتابيتكلاتناكاذإ.يعيبطرمأوهومكارتلااذهةنكاسلاءابرهكلاببست.اًقبسم
.اهنم

تابلطتملاىلعةدايزلاتادادعإدمتعت.)ةصوب0.0039(مم0.1اهردقةدايزبعاطتقالادادعإطبضكنكمي،عاطتقالاةزيمديدحتدنع•
.هؤاهنإمتيذلابيتكلاةمهملكبةصاخلا

:يليامعاطتقالاتارايخنمضتت

.ليغشتلافاقيإوهيضارتفالادادعإلا.ليغشتلافاقيإوليغشت:نيعضومعاطتقالاةزيمىدل:عاطتقالاليغشتفاقيإ/ليغشت•

اهردقتادايزبطبضلاتايلمعءارجإمت.رسيألا/نميألامهسلايرزمدختسا،عاطتقالاةدحوتادادعإةدايزوأليلقتل:مجحلاطبضلصقلا•
.)ةصوب0.0039(مم0.1

:نيلماعىلععاطتقالارادقمدمتعي،عاطتقالادادعإديدحتدنع

هؤاهنإمتيذلابيتكلايفقاروألاددع•

هؤاهنإمتيذلابيتكلاضرعساقم•

ربكأماهمةعابطلبقرثكأوأةدحاورابتخاةحفصعبطا.كتمهملتارايتخالالضفأديدحتلةفلتخملاتادادعإلاةبرجتبمق:ةظحالم
.بيتكللجارخإلضفأىلعلوصحلل

داوملانم)ةصوب0.787(مم20نمرثكأوأ)ةصوب0.078(مم2نملقأةيمكةلازإلعاطتقالاتادادعإطبضكنكميال:ةظحالم
طبضيدؤينأنكمي.ةئيدرعاطتقاةدوجىلعلوصحلاىلإمم2نملقأبعاطتقالاتادادعإطبضنعجتنينأنكمي.بيتكلاةفاحنم
.بيتكلافاوحعاطتقامدعىلإمم20نمرثكأبعاطتقالاتادادعإ
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عاطتقالاتاداشرإ

دنعليلدكلودجلامدختسا.عاطتقالاطبضوطئاسولاعاونأوقرولانازوألةفلتخمتاديدحتمدختستةفلتخمتاهويرانيسيلاتلالودجلاضرعي
.كتمهملعاطتقالاطبضديدحت

.ةمهملللمتحمويرانيسلكلثمتالوةلثمأةباثمبيهلودجلايفةحضوملاتادادعإلانإ:ةظحالم

ددع
تاهويرانيسلا

ةزهاجلاتابيتكلامجحقرولامجح
عاطتقالاطبض)2م/مج(قرولانزوءاهنإلاةدحونم

يبيرقتلا

تاحفصلاددع
بيتكلايف
نمزهاجلا
ءاهنإلاةدحو

1
A4: 210 × مم298

\)ةصوب11×8.5(
5.5(مم210×149
5.11(مم2130م/مج75)تاصوب8.5×

20)تاصوب

2
A4: 210 × مم298

)ةصوب11×8.5(
5.5(مم210×149
4.92(مم2125م/مج90)تاصوب8.5×

14)تاصوب

3
A4: 210 × مم298

)ةصوب11×8.5(
5.5(مم210×149
5.31(مم2135م/مج120)تاصوب8.5×

10)تاصوب

4
A4: 210 × مم298

)ةصوب11×8.5(
5.5(مم210×149
4.92(مم2125م/مج75)تاصوب8.5×

10)تاصوب

5
A4: 210 × مم298

)ةصوب11×8.5(
5.5(مم210×149
5.31(مم2135م/مج120)تاصوب8.5×

12)تاصوب

6
B4: 250 × مم353

)ةصوب14×8.5(
مم176.5×250

6.77(مم2172م/مج75)تاصوب7×8.5(
6)تاصوب

7
B4: 250 × مم353

)ةصوب14×8.5(
مم176.5×250

6.69(مم2170م/مج90)تاصوب7×8.5(
6)ةصوب

8
A3: 297 × 11(مم420

)ةصوب17×
A4: 210 × مم297

7.87(مم2200م/مج90)ةصوب11×8.5(
14)ةصوب

9
A3: 297 × 11(مم420

)ةصوب17×
A4: 210 × مم297

8.07(مم2205م/مج216)ةصوب11×8.5(
5)ةصوب

10
A3: 297 × 11(مم420

)ةصوب17×
A4: 210 × مم297

8.26(مم2210م/مج80)ةصوب11×8.5(
22)ةصوب

11
A3: 297 × 11(مم420

)ةصوب17×
A4: 210 × مم297

8.26(مم2210م/مج90)ةصوب11×8.5(
8)ةصوب

12
A3: 297 × 11(مم420

)ةصوب17×
A4: 210 × مم297

8.07(مم2205م/مج120)ةصوب11×8.5(
10)ةصوب

13
×12(مم458×305
)ةصوب18

×6(مم229×152
8.66(مم2220م/مج120)ةصوب9

6)ةصوب

14
×12(مم458×305
)ةصوب18

×6(مم229×152
8.46(مم2215م/مج120)ةصوب9

5)ةصوب
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ددع
تاهويرانيسلا

ةزهاجلاتابيتكلامجحقرولامجح
عاطتقالاطبض)2م/مج(قرولانزوءاهنإلاةدحونم

يبيرقتلا

تاحفصلاددع
بيتكلايف
نمزهاجلا
ءاهنإلاةدحو

15
×12(مم458×305
)ةصوب18

×6(مم229×152
8.26(مم2210م/مج120)ةصوب9

4)ةصوب

16
×12(مم458×305
)ةصوب18

×6(مم229×152
8.66(مم2220م/مج105)ةصوب9

16)ةصوب

17
×12(مم458×305
)ةصوب18

×6(مم229×152
8.26(مم2210م/مج120)ةصوب9

14)ةصوب
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®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوةنايص

®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوتافلخمةيواحغارفإ

،ةلاسرلارهظتامدنع.ةعباطلامكحتةحولىلعةلاسررهظتو،®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوىلعاًرشؤمءيضي،تافلخملاةيواحءالتماامدنع
.قرولاتاصاصقنمصلخت

.تافلخملاةيواحلكغارفإفشتكتنلف،ليغشتلافاقيإديقةعباطلاتناكاذإ.تافلخملانمصلختلادنعليغشتلاديقةعابطلاقبأ:ةظحالم

.ةيلاتلاتاوطخلاذفن،عاطتقالاةدحوتافلخمةيواحغارفإل

.اهتلازإبمقتالنكلوءطببعاطتقالاةدحوتافلخمةيواحبحسا.ماهملاىدحإةعابطبمقتالاهنكلو،ليغشتلاديقةعباطلانأنمدكأت.1
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.عاطتقالاةدحونمتافلخملاةيواحجرخأ.ةيواحلافرطوريسلاكسما،تافلخملاةيواحيف.2

.قرولاتاصاصقوتافلخملاعيمجنمصلخت.3

حبصتسف،ةيواحلايفقروتاصاصقوأتافلخمتكرتاذإ.ةغرافتافلخملاةيواحنأنمدكأت،ةعباطلالطعتبنجتل:ةظحالم
.ةعباطلالطعتتسف،ةلاسرلاروهظلبقةئلتممةيواحلاتحبصأاذإ.مكحتلاةحولىلعةلاسرروهظلبقةئلتممةيواحلا

.فقوتتىتحءطببلخادللةيواحلاعفدامث،عاطتقالاةدحويفةغرافلاتافلخملاةيواحلاخدإدعأ.4
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اهحالصإويطلاةعبرم®عاطتقالاةدحوءاطخأفاشكتسا

®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحويفقرولاراشحنا

:ةيلاتلاثادحألاعقت،ةعباطلايفلطعثودحوأةحوتفملاةيطغألاوأباوبألاوأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع

.مكحتلاةحولىلعأطخةلاسررهظتوةعابطلانعةعباطلافقوتت•

.أطخلاحالصإلةيحيحصتتاءارجإمدقيوأطخلاعقومرهظياًحيضوتاًمسرةلاسرلانمضتت•

،ةددعتمراشحناتالاحثودحدنع.ةعباطلابةلصتمةيرايتخاتادحويأيفوةعباطلانمةددعتمقطانميفقروراشحناتالاحثودح•
.ةبولطملاةيحيحصتلاتاءارجإلاوةددعتملاعقاوملاراهظإليحيضوتلامسرلاريغتي

.أطخلاعقومحضوياًرشؤمةدحولامكحتةحولضرعت،ةيرايتخاةدحويفأطخثودحةلاحيف•

:ةيلاتلاتامولعملاىلإاًمئادعجرا،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع

ةركاذىلعةنزخملاتامولعملاعيمجحسممتي،ةعباطلاليغشتفاقيإبموقتامدنع.ليغشتلاديقةعباطلاقبأ،قرولاراشحناتالاحةلازإدنع•
.ماظنلا

.قرولاراشحناتالاحعيمجةنايصبمق،ةعابطلاماهمفنأتستنألبق•

.ةعباطلالخادتانوكملاسملتال،ةعابطلابويعليلقتل•

.قرولانمةقزممةريغصءازجأيأكلذيفامب،روشحملاقرولاعيمجةلازإنمدكأت،ةعابطلاماهمفانئتسالبق•

.ةقزمملاقرولاعطقعيمجةلازإنمدكأت.قفربقزمملاقرولالزأ•

ةيطغألاوأباوبألانوكةلاحيفةعابطلافانئتساةعباطللنكميال.ةيطغألاوباوبألاعيمجقلغأ،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإدعب•
.ةحوتفم

.قرولاراشحناثودحلةقباسلاةلاحلانماًيئاقلتةعابطلافنأتسُت،قرولاراشحناةلازإدعب•

عجرا،ةيقبتمقروراشحناةلاحيأةلازإل.مكحتلاةحولىلعروهظلايفأطخلاةلاسررمتستسف،قرولاراشحناتالاحعيمجةلازإبمقتملاذإ•
.تامولعملاوتاداشرإلاىلعلوصحللمكحتلاةحولةلاسرىلإ

E2وE1يطلاةعبرم®عاطتقالاةدحويتقطنمنمروشحملاقرولاةلازإ

.ةعابطتايلمعيرجتالةعباطلانأنمدكأت،ءارجإلاذيفنتلبق:ةظحالم
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.ءاطغلاىلعدوجوملارزلاىلعطغضا،عاطتقالاةدحولرسيألاءاطغلاحتفل.1

.روشحملاقرولالزأ.2

.ءاهنإلاةدحوليمامألاءاطغلاحتفاف،روشحملاقرولاةلازإيفةبوعصتهجاواذإ.3
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.روشحملاقرولاةلازإبمقمث،نيميلاىلإ3bضبقملاردأ.4

.رمألامزلاذإءاهنإلاةدحوليمامألابابلاقلغأ.5

.عاطتقالاةدحولرسيألاءاطغلاقلغأ.6

.قرولاراشحناةلازإلةشاشلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتاف،مكحتلاةحولىلعقرولاراشحنابأطخةلاسرترهظاذإ.7

E3يطلاةعبرم®عاطتقالاةدحوةقطنمنمقرولاراشحناةلازإ

.ةطشنةمهملةعابطةيلمعيرجتالولومخةلاحيفةعباطلانأنمدكأت،ءارجإلااذهذيفنتلبق:ةظحالم

.ءاطغلاىلعدوجوملارزلاىلعطغضا،عاطتقالاةدحولنميألاءاطغلاحتفل.1
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.روشحملاقرولالزأ.2

.عاطتقالاةدحولنميألاءاطغلاقلغأ.3

رهظتيتلاتاداشرإلاعبتا،قرولاراشحناةلازإل،قرولاراشحناتالاحنمديزمدوجوىلإةعباطلايفمكحتلاةحولىلعةلاسرتراشأاذإ.4
.ةشاشلاىلع

يطلاةعبرم®عاطتقالاةدحوبةصاخلاأطخلالئاسر

تاداشرإلاعبتا،أطخلاحيحصتل.ةعابطلانعةعباطلافقوتت،لطعثودحوأحوتفمءاطغوأبابدوجووأقرولاراشحنالثمأطخثودحدنع
.ةيحيحصتلاتاءارجإلاونكامألامكحتلاةحولضرعت،ةددعتمنكامأيفءاطخأثودحةلاحيف.ةشاشلاىلعرهظتيتلا

.يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوبةصاخلا®مكحتلاةحولىلعرهظيذلاأطخلارشؤمأطخلاةلاسريفEزمرضرعَي

®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحولأطخلازمرتامولعم

يتلاتاداشرإلاعبتا،أطخلاحيحصتل.ةعابطلانعةعباطلافقوتت،لطعوأحوتفمءاطغوأبابدوجووأقرولاراشحنالثمءاطخأثودحدنع
.ةيحيحصتلاتاءارجإلاونكامألامكحتلاةحولضرعت،ةددعتمنكامأيفءاطخأثودحةلاحيف.ةشاشلاىلعرهظت

يطلاةعبرمعاطتقاةدحوبةصاخلا®مكحتلاةحولىلعرهظييذلاأطخلارشؤمأطخلاةلاسريفEزمرضرعَي

®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحومادختساتاداشرإ

تابيتكلاىلعةحفصلالماكبروصلا

.بيتكلاعاطتقادنعروصلاعاطتقامتيالىتحةحفصلالماكبروصيأبعوتسييئاهنلابيتكلامجحنأنمدكأت

:ةفلتخمقروماجحأىلعةعوبطم،ةحفصلالماكبةروصباًقبسمةعوبطمةيفلخوةيمامأةفلغأتاذتابيتكىلعةلثمأيلياميف
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ةحفصلالماكبةروصلاعطتقملايمامألافالغلابعوتسي:)ةصوب14×8.5(مم353×250ساقمB4قروىلععوبطم1بيتكلا.1
.اهلك

.ةحفصلالماكبةروصلاعطتُقت،يمامألافالغلاعاطتقادعب:)ةصوب11×8.5(مم297×210ساقمA4قروىلععوبطم2بيتكلا.2

تابيتكلابةصاخلاتارابتعالا

:بيتكيألكتعابطلبقيتآلاةاعارمىجري

؟يئاهنلابيتكللاهتمءالمنامضلروصلالقنكيلعيغبنيلهف،روصلاطيسوتمتيملاذإ.يلصألادنتسملاىلعروصلاعضوناكم•

؟يئاهنلابيتكللبسانملامجحلاام•

؟ةلماكةحفصمجحبروصىلعبيتكلايوتحيله•

؟ةلماكةحفصمجحبروصباًقبسمةعوبطمةفلغأمدختستله•

؟بيتكلاعاطتقابموقتله•

مئالملابيتكلاجارخإىلعلوصحللتارابتعا

:مئالملاجارخإلاىلعكلوصحنامضلحئاصنلاهذهعبتا

.كتمهمنمرثكأوأةيرابتخاةحفصاًمئادعبطا،تاجرخملانمربكأةيمكةعابطلبق•

.ةعطتقمروصدوجومدعنمققحتلللوصحللكتصاخةيرابتخالاتاحفصلاىلإعجرا•

ليغشتجمانربتاميلعتىلإعجرا،تامولعملانمديزمل.رمألامزلاذإ،ةعابطلاليغشتجمانربيفتادادعإلامدختسا،صنلاوأروصلالقنل•
.كيدلةعابطلا

.ةبولطملاتاجرخملاىلعلوصحلالبقرثكأوأةدحاوةيرابتخاةعوبطمرمألاقرغتسيدق:ةظحالم
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®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحوتافصاوم

تافصاوملارصنعلا

)ةصوب18×13(مم457×330:ىصقألادحلاقرولامجح

)ةصوب11×8.5(مم270×216:ةريصقلاةفاحلانمةيذغتللىندألادحلا

اًروصماًهجو80ىلإلصياموأةقرو20ىلإتاقرو5نمىلعبيتكلايوتحي•عاطتقالاةعس
)ًالطر24(2م/مج90نزوبقرونم

روصمهجو100ىلإلصياموأةقرو25ىلإتاقرو5نمىلعبيتكلايوتحي•
)لطر200(2م/مج80نزوبقرونم

0.003(مم0.1اهردقةدايزبطبضلللباق،)ةصوب0.78–0.078(مم20–2عاطتقالامجح
)ةصوب

وأ؛2م/مج300–106نزوبفلغمقرووأ2م/مج300–64نزوبيلطمريغقروقرولانازوأ
ًالطر90نزوبفالغقرووأًالطر16نزوبىوقمقرو

®Xeroxةعباط PrimeLink™ C9065/C9070328مدختسملاليلد

®يطلاةعبرمعاطتقالاةدحو






	ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ 
	ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻄﺎﺑﻌﺔ Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 
	ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ 
	ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ 
	ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ 
	ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ 
	ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ 
	ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ 
	ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ 

	ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 
	ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 
	ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻏﺎﺯ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ 
	ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﻜﻮﺏ 


	ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ 

	ﺍﺑﺪﺃ 
	ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﻣﻨﻈﺮ ﺃﻣﺎﻣﻲ 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ 
	ﺃﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺩﺭﺝ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻷﻭﻓﺴﺖ 
	ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ 
	ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻳﻤﻦ 
	ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ 
	ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 

	ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ 
	ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻹﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺝ )ﺍﻟﺪﺭﺝ 6) 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮﺓ 

	ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻛﺘﻴﺒﺎﺕ 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ 
	GBC® AdvancedPunch™ Pro 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ C/Z 
	ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ®ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ Plockmatic Pro50/35 

	ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ 


	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩ 
	ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﺣﻴﺐ Xerox® 

	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩ 
	ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ 
	ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ 
	ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ 
	ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ 

	ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 
	ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ 

	ﻣﻮﻓﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ 

	ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺒﻜﺔ 
	ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ Embedded Web Server (ﻣﻠﻘﻢ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺪﻣﺞ) 
	ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ IP ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ Embedded Web Server 


	ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ 

	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﺣﻔﻆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Windows 
	ﺣﻔﻆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ Macintosh 
	ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻡ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻋﺪﺓ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ (N-Up) 
	ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ 
	ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 
	ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻐﻼﻑ 
	ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ 
	ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ 
	ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﻢ 
	ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ 
	ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ 
	ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻵﻣﻨﺔ 
	ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ 
	ﺣﻔﻆ ﻣﻬﺎﻡ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ. 
	ﺍﻟﻄﻲ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺮﻙ ﺃﻗﺮﺍﺹ USB ﻣﺤﻤﻮﻝ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺭﺉ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ 


	ﺍﻟﻨﺴﺦ 
	ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ 
	ﺯﺟﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ 
	ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺑﺎﻷﻟﻮﺍﻥ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺑﻴﺾ ﻭﺍﻷﺳﻮﺩ 
	ﺗﺼﻐﻴﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﻜﺒﻴﺮﻫﺎ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﺭﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﺴﺦ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺦ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﺟﻬﻴﻦ 
	ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 
	ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 
	ﺍﻟﺘﻜﺪﻳﺲ ﻣﻊ ﺍﻹﺯﺍﺣﺔ 
	ﺗﺪﺑﻴﺲ ﺍﻟﻨﺴﺦ 
	ﺛﻘﺐ ﺍﻟﻨﺴﺦ 

	ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺿﺒﻂ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺻﻠﻲ 
	ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺘﻌﺘﻴﻢ ﻭﺍﻟﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻊ 
	ﻣﻨﻊ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ 
	ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ 
	ﺿﺒﻂ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ 
	ﺿﺒﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ 
	ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﻥ 

	ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
	ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
	ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺻﻠﻲ 
	ﻣﺴﺢ ﺣﻮﺍﻑ ﻧﺴﺨﺔ 
	ﺇﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ 
	ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ 
	ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ 

	ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺿﺒﻂ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 
	ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻷﻏﻠﻔﺔ 
	ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ 
	ﺍﻟﻄﻲ 
	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ 
	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ 
	ﻧﺴﺦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ 
	ﻧﻘﻞ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ 


	ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻬﻤﺔ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
	ﺩﻣﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ 
	ﺣﺬﻑ ﺧﺎﺭﺟﻲ/ﺣﺬﻑ ﺩﺍﺧﻠﻲ 
	ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ 
	ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 



	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ 
	ﺯﺟﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ 

	ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻣﻠﻒ ﻣﻤﺴﻮﺡ ﺿﻮﺋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺪ 
	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺪ 
	ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ "ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ" ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ 
	ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ 
	ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ Embedded Web Server 
	ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺴﻮﺣﺔ ﺿﻮﺋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ Embedded Web Server (ﻣﻠﻘﻢ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺪﻣﺞ) 
	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻠﺪ 
	ﺣﺬﻑ ﻣﺠﻠﺪ 

	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ 
	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﻷﺣﺪ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ 
	ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ 

	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ 
	ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ 
	ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺮﻙ ﺃﻗﺮﺍﺹ USB ﻣﺤﻤﻮﻝ 
	ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ 
	ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ 
	ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ 
	ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ 
	ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
	ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ 


	ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ 
	ﺯﺟﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ 

	ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻓﺎﻛﺲ 
	ﻓﺎﻛﺲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ 
	ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻠﻘﻢ 

	ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻓﺎﻛﺲ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ 
	ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ 
	ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻔﺎﻛﺴﺎﺕ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺻﻠﻲ 
	ﺿﺒﻂ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
	ﺿﺒﻂ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺻﻠﻲ 
	ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﺍﻟﺘﺼﻐﻴﺮ/ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ 
	ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺢ/ﺍﻟﺘﻌﺘﻴﻢ 

	ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﺎﻛﺲ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ 

	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﺩﺧﺎﻻﺕ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ. 
	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺩﻱ 
	ﺣﺬﻑ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺩﻱ 
	ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
	ﺣﺬﻑ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
	ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ 

	ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 

	ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ 
	ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ 
	ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ 
	ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ/ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ/ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﻻﻣﻊ 
	ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻒ ﻃﺎﺑﻌﺘﻚ 
	ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻭﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ 
	ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ 

	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ ﻣﻦ 1 ﺇﻟﻰ 4 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺝ 5 )ﺍﻟﺪﺭﺝ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻲ) 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻷﻇﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺝ 5 )ﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻲ) 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮﺓ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 


	ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ 
	ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﺗﺮﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
	ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺯﺟﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﻏﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ 
	ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ 

	ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ 
	ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ 
	ﺧﺮﺍﻃﻴﺶ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﺤﺒﺮ 

	ﻣﻮﻋﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺧﺮﺍﻃﻴﺶ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﺤﺒﺮ 

	ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ 
	ﺧﺮﺍﻃﻴﺶ ﺍﻷﺳﻄﻮﺍﻧﺔ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺧﺮﺍﻃﻴﺶ ﺍﻷﺳﻄﻮﺍﻧﺔ 

	ﺣﺎﻭﻳﺔ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﺤﺒﺮ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ 

	ﺍﻟﺴﺨﺎﻥ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼﻬﺮ 

	ﻛﻮﺭﻭﺗﺮﻭﻥ ﺷﺤﻦ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻛﻮﺭﻭﺗﻮﻥ ﺍﻟﺸﺤﻦ 


	ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ 

	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﺟﺪﺍ 
	ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺳﺤﺔ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ. 

	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺗﺴﺤﺐ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻌﺎ 
	ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻇﻬﻮﺭ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺣﺎﻻﺕ ﺳﻮﺀ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺝ 1 ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺭﺝ 2 ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺭﺝ 3 ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺭﺝ 4 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺝ 5 )ﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻲ) 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮﺓ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺻﻬﺮ ﺍﻟﺤﺒﺮ. 


	ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﻛﺴﺎﺕ 
	ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻔﺎﻛﺴﺎﺕ 

	ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ 
	ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ 
	ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺕ 
	ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻮﻳﺐ 


	A ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ 
	ﺗﻬﻴﯫﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻌﺔ 
	ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ 

	ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ 
	ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
	ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺔ، ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ، ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ/ﻭﺣﺪﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺫﺍﺕ ﺳﻌﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺪﺭﺟﻴﻦ 

	ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
	ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ 

	ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ 
	ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
	ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 
	ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ 


	B ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
	ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
	ﻟﻮﺍﺋﺢ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ 
	Xerox® PrimeLink® C9065 ﻭPrimeLink® C9070 

	ﻛﻨﺪﺍ 
	ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ 
	ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻁ 4 ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ 
	ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻠﻮﻻ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
	ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻠﻮﻁ 19 ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ 
	EPEAT 
	ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ 
	ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﺭﻕ 
	ENERGY STAR 
	ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻭﻗﺖ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﻮﻓﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ 

	ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ 
	ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ - Blue Angel 
	ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ 

	Blendschutz 
	Lärmemission 
	Importeur 

	ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ (RoHS) ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ 
	ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ 
	ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ 2014/53/EU 
	ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ 
	ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ 
	ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ 
	ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ 


	ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻨﺴﺦ 
	ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ 
	ﻛﻨﺪﺍ 
	ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ 

	ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ 
	ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ 

	ﻛﻨﺪﺍ 
	ﻛﻨﺪﺍ CS-03 ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ 9 

	ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ 
	ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ 

	ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺓ 
	ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 

	ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ 

	C ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ 
	ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
	ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 
	ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ 
	ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ 
	ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ 
	ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ 
	ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ 

	ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ 
	ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ 

	ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ 

	D ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻛﺘﻴﺒﺎﺕ 
	ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ 
	ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 
	ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺐ 

	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻧﺤﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ 3a 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻧﺤﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ 3c 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻧﺤﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ 3d 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻧﺤﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ 4 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺤﺸﺎﺭ ﻣﻦ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 


	E ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 
	ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺗﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 
	ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 
	ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 

	ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 
	ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻭﻭﻇﺎﺋﻒ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 

	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ. 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 

	ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺣﻮﻝ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 



	F ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ 
	ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ 
	ﻟﻮﺣﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ 

	ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺝ T1 ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ 
	ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻟﻠﺪﺭﺝ T1 ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ 
	ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺝ T1 ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ 
	ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺧﺎﺻﺔ 

	ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺝ T1 
	ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﺪﺭﺝ T1 
	ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺝ T1 

	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ  (VP180 ﻓﻘﻂ) 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ E1 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ E2 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ E3 

	ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ 



	G ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 

	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ E1 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ E2 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ E3 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ E4 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ E5 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ E6 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ E7 

	ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 


	ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ 

	H ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ C/Z 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ C / Z 
	ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ Z / ﺍﻟﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ C 
	ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ C/Z 
	ﻭﺣﺪﺓ ﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ C/ﻭﺣﺪﺓ ﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ Z 

	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ ﻋﻠﻰ C/Z ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ C/Z 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ E10 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ E11 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ E12 

	ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ C/Z 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ C/Z 


	ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ C/Z 

	I ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ 

	ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ. 
	ﺃﺩﺭﺍﺝ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 
	ﺍﻟﺪﺭﺝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ 
	ﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ 
	ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 

	ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺗﺠﺎﻋﻴﺪ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﻄﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﺯﺭ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 

	ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ 

	ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 
	ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺧﺮﻃﻮﺷﺔ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻠﻴﺪ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻲ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺧﺮﻃﻮﺷﺔ ﺩﺑﺎﺑﻴﺲ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻟﻠﺘﺠﻠﻴﺪ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ 
	ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ. 
	ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺐ 

	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ E1 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ E2 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ E3 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ E4 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ E5 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ E6 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ E7 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ E8 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ E9 

	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ E7 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻟﻺﻧﻬﺎﺀ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 1 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 2 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 3 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 4 


	ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﺑﺎﺑﻴﺲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
	ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺧﺮﻃﻮﺷﺔ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺪﺑﻴﺲ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 

	ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ 

	ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ 


	ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ 
	ﺳﻌﺔ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﻴﺲ 


	J ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ® 
	ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ®ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ 
	ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ® 
	ﻗﺎﻃﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ® 
	ﺃﺩﺭﺍﺝ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ 
	ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ 
	ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ® 

	ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻄﻲ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ® ﻭﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ 
	ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﻄﻲ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ® 
	ﺿﺒﻂ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﻲ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ® 

	ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ 
	ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ 
	ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ 


	ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ® 
	ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ® 

	ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ®ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ 
	ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ® 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺸﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ®ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ E1 ﻭE2 
	ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ® ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ E3 

	ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ®ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ 
	ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ® 

	ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ® 
	ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 
	ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ 
	ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻜﺘﻴﺐ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ 


	ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻲ® 





