
امرشح الاكمل مإلسرتاثيجيات يف املوضوع

أقذو نكى ْزا انًهف ٔانزي تجذٌٔ بّ تٕضٍح ألستشاتٍجٍاث انًُٓذس عادل 
انكُذي ٔأيثهّ عهٍٓا سغبت فً تٕضٍح ياٌصعب عهى انسائهٍٍ ٔانًبتذئٍٍ يعُا 

ٔسٕف ٌتى تحذٌث ْزا انًهف عُذ انحاجت . ٔأٌ ٌكٌٕ يشجع يفٍذ نكى بئرٌ اهلل
.ساجًٍا يٍ اهلل أٌ ٌٕفقًُ فً تقذًٌّ بأفضم طشٌقت. ٔإعادة تقذًٌّ نكى

أخٕكى
فٍصم انخٍّال 



بسم هللا امرمحن امرحمي

شكر وعرفان
يرسين أن أثلدم جبزيل امشكر مألخ وامصديق امعزيز عادل الكندي للك ماكدمه ويلدمه إلخواهه ومن 

أطيل يف كتابيت هنا ملعرفيت أهه همام حاومت اكثبة لكامت شكر وثلدير فإن اللكامت ستشعر ابخلجل 

.  ملصور معانهيا يف هذا األخ امعزيز

“  شكرا أبو جواد وجزاك هللا عننا خري اجلزاء“ذلكل سأكتفي بـ

أشكر أيضا لك من شارك وأفادين يف اس تخراج وإكامل هذا امللف، وأشكر لك من شارك يف هذا 

املوضوع عامًة فأهمت سبب ثعلمي الكثري من األش ياء وأهمت سبب إرصاري عىل إمتام هذا امللف واذلي هو 

. منمك وإميمك وإن شاء هللا أهه من يتوكف عند هذا احلد وسيمت حتديثه لكام مزم األمر

شكرا لمك مجيعا  

المائمة الزئيسية



األلمانية

Run Euro Run Don’t Close

Always With You

انقائًت انشئٍسٍت

أمغ ٕ٘ا إلٔٙاء اٌؼغع



Always With You
:شغٚط االؿرغاذ١ج١ح

ٔمغح اٌضسٛي ذىْٛ•

شغاء ِٓ لاع ِرشثغ  -

ت١غ ِٓ لّح ِرشثؼح -

ُِٙ جضا أْ ذىْٛ ػٍٝ ػٍُ ٚصعا٠ح ذاِح تئصاعج عأؽ اٌّاي إلدرّاي ػىؾ اٌـؼغ  •

ٔمغح أٚ أوثغ   200ػ١ٍه تـ 

عغ٠مح اٌؼًّ  •

٠رُ اٌشغاء ِٓ اٌماع أٚ اٌث١غ ِٓ اٌمّح ٚفٟ داي ذذمك اٌٙضف ذغٍك اٌظفمٗ ٚأرٙٝ -

ٔمغح ٚفٟ  30ٔمغح  ٠رُ فرخ ٔفؾ اٌؼمض األطٍٟ تٙضف  30أِا فٟ داي أٔؼىؾ اٌـؼغ  -

.داٌح اٌغجٛع ٔغٍك ػٍٝ ٔمغح اٌضسٛي تغتخ

فرخ ٔفؾ + ٔمغح أسغٜ  30أِا فٟ داي اؿرّغاع اإلٔؼىاؽ ٔمَٛ تفرخ ١٘ضج تؼض أؼىاؽ -

+  ػمٛص اٌؼمض األطٍٟ  4ٔمغح ٠ىْٛ ٌض٠ٕا  60اٌؼمض األطٍٟ أ٠ضا ٚتظٌه تؼض أؼىاؽ 

ٚػٕض عجٛع اٌـؼغ ٌٕمغح اٌضسٛي ٠رُ اإلغالق ػٍٝ عتخ ..... ١٘ضج + ػمض٠ٓ ِثٍٗ 

ػمض ٔفؾ + ٔمغح  30ٚفٟ داي اؿرّغاع االٔؼىاؽ أ٠ضا ٔمَٛ تئغالق ا١ٌٙضج تغتخ -

ٚ٘ىظا درٝ عجٛع اٌـؼغ ٌٕمغح اٌضسٛي ٠ٚرُ إغالق ج١ّغ اٌؼمٛص ٕ٘ان ... األطٍٟ 

شا٘ض اٌغؿُ ػٍٝ اٌجٙح اٌّماتٍح ٌٍرٛض١خ •

فرخ ػمض ِٓ لّح أٚ 
لاع ِرشثغ

ػٕض ذذمك اٌٙضف ٠رُ 
اإلغالق ٚهلل اٌذّض

أِا فٟ داي أؼىاؽ 
ٔمغح ٠رُ  30اٌـؼغ 

فرخ ػمض آسغ ِـاٚٞ 
ٌٍؼمض األطٍٟ فٟ 

اٌذجُ ٚاالذجاٖ

ػٕض اؿرّغاع االٔؼىاؽ 
ٔمغح أسغٜ ٠رُ  30

 30فرخ ١٘ضج تٙضف 
ٔمغح ٔفؾ دجُ اٌؼمٛص 

فرخ ٔفؾ + األط١ٍح 
اٌؼمض األطٍٟ تٕفؾ 

اٌذجُ ٚاالذجاٖ 

ػٕض اٌغجٛع ٌٕمغح 
اٌضسٛي ٠رُ اإلغالق 
ػٍٝ عتخ ٚهلل اٌذّض

أِا ٌٛ اؿرّغ اٌـؼغ 
ٔمغح  30تاالٔؼىاؽ 

أسغٜ 

٠رُ إغالق ا١ٌٙضج 
تغتخ ٚفرخ ٔفؾ اٌؼمض 
األطٍٟ ٚ٘ىظا درٝ 
ٚطٛي اٌـؼغ ٌٕمغح 

اٌضسٛي األط١ٍح

المائمة الزئيسية التالي



Always With You
و١ف١ح ذذض٠ض ٔماط اٌضسٛي ٌٙظٖ االؿرغاذ١ج١ح؟•

ٚضغ اٌشاعخ ػٍٝ اٌرٛل١د االؿثٛػٟ أٚ اٌشٙغٞ▫

ٚضغ سظ ػٍٝ أػٍٝ ؿؼغ ٚأصٔٝ ؿؼغ ٌٍشّؼح االؿثٛػ١ح  ▫

اٌـاتمح

٠رُ اٌضسٛي تؼض ٚطٛي اٌـؼغ ٌٙظٖ إٌماط اٌرٟ دضصٔا٘ا دـة ▫

اٌشغٚط اٌّظوٛعج فٟ اٌظفذح اٌـاتمح  

المائمة الزئيسية الذهاب إلى الشزح 

شّؼح 

االؿثٛع اٌـاتك 



Run Euro Run

عغ٠مح اٌؼًّ تاالؿرغاذ١ج١ح•

ٔمغح   31ػٕض ذىْٛ لاع ػٍٝ اٌّؤشغ ٠رُ اٌضسٛي شغاء تؼض •

.ِٓ اٌماع اٌّرىْٛ

ٔمغح ِٓ ذىْٛ   31أٚ ػٕض ذىْٛ لّح ذىْٛ اٌظفمٗ ت١غ تؼض •

.اٌمّح

٠ّىٕه فرخ أعتؼح ػمٛص ػٕض ٔمغح اٌضسٛي ذىْٛ ػٍٝ إٌذٛ  •

:اٌراٌٟ

ٔماط 10ٔماط ٚٚلف سـاعج  10٘ضف : 1اٌؼمض •

ٔمغح 20ٔمغح ٚٚلف سـاعج  20٘ضف : 2اٌؼمض •

ٔمغح 20ٔمغح ٚٚلف سـاعج  30٘ضف : 3اٌؼمض •

ذذغ٠ه اٌٛلف وً  +  20٘ضف ِفرٛح ٚٚلف سـاعج : 4اٌؼمض •

ٔمغح ٌّالدمح اٌغتخ 20

الٔمَٛ تؼًّ دـاب ألٞ لّح أٚ لاع ٠رىْٛ : ِالدظح ٘اِح•

سالي اٌظفماخ اٌّفرٛدح ٠ٚرُ اٌذـاب ٌٍظفمح اٌالدمح ِٓ آسغ 

لّح أٚ لاع ذىٛٔد لثً إغالق اٌظفمح

شغٚط االؿرغاذ١ج١ح•

صٚالع فمظ/ػٍٝ ػٚج ا١ٌٛعٚ•

صلائك 5صلائك أٚ شاعخ اٌـ  5ػٍٝ اٌرا٠ُ فغ٠ُ •

Zigاؿرشضاَ ِؤشغ اٌـ • Zag 

(ُِٙ جضا)أٚلاخ اٌؼًّ تٙا •

أٚي طفمٗ ٚأؿّٙا  ٘ضف٠َٛ األث١ٕٓ ٠ثضأ اٌؼًّ تٙا تؼض ذذم١ك •

تؼض اٌـاػٗ ٠ٚرُ االٔرثاٖ ٌرذمك ٘ظٖ اٌظفمح “ اٌظفمٗ االفرراد١ح”

ترٛل١د ِىح اٌّىغِح ٚتؼض٘ا ٠رُ اٌضسٛي فٟ   اٌؼاشغج طثادًا

.اٌظفماخ اٌٍرٟ تؼض٘ا درٝ اٌـاػح اٌؼاشغج ِـاًء

تالٟ أ٠اَ االؿثٛع ذثضأ ِٓ اٌـاػح اٌشاِـح طثادا درٝ •

.اٌؼاشغج ِـاًء ترٛل١د ِىح اٌّىغِح

المائمة الزئيسية الصفحة التالية



Run Euro Run

-ِالدظح ٌغغ٠مح اؿرشضاَ االؿرغاذ١ج١ح  -

أٔد غ١غ ٍِؼَٚ تفرخ ٔفؾ ػضص اٌؼمٛص اٌّظوٛعٖ فٟ اٌشغح  

ٕ٘ا ٠ّٚىٕه اٌرؼاًِ ِغ االؿرغاذ١ج١ح تذـة لضعج 

دـاته ٚإصاعذه اٌّا١ٌح

لثً االٔرماي ٌّثاي ػٍٝ االؿرغاذ١ج١ح أدة أْ ألضَ ٌىُ وٍّح  

أس١غج ِٕمٌٛح دغف١ا ِٓ إٌّٙضؽ ػاصي طادة  

.االؿرغاذ١ج١ح

االستشاتٍجٍت غٍش قابهت ابذا نٕضع اكسبٍشث نٓا أ  ”
يؤشش ْٔزِ اياَت نجًٍع االخٕاٌ ٔيٍ ٌفكش فً عًم  

“  اكسبٍشث نٓا سٍكٌٕ خصًً اياو اهلل ٌٕو انقٍايت

عادل انكُذي.و

:ِالداظاخ ِّٙح•

ػٕض اٌضسٛي تأعتغ ػمٛص ٠جة اٌذغص ػٍٝ إصاعج اٌّاي  ▫

.اٌج١ضج

ػٕضِا ذغ٠ض اٌؼًّ تٙظٖ اإلؿرغاذ١ج١ح ٠جة ػ١ٍه صسٌٛٙا ِٓ  ▫

تضا٠ح ٚلرٙا درٝ ٔٙا٠رٗ ٌرذظً ػٍٝ ِؼضي عتخ ٔماط ج١ض تئطْ  

.  اهلل

االؿرغاذ١ج١ح ؿٍٙح ٚطاخ أعتاح وث١غج ِا شاء اهلل ٌٚىٓ ٠جة ▫

ذؼٍّٙا ٚذغث١ك ج١ّغ شغٚعٙا ١ٌىٛ ٔضسٌٛه تاالؿرغاذ١ج١ح 

.ٔاجخ

ذُ ذغ٠ٛغ االؿرغاذ١ج١ح تّـاػضج ػضص ِٓ األػضاء ٚػٍٝ  ▫

ِشىٛع٠ٓ ػٍٝ ِاتظٌٖٛ ِٓ ( اتٓ اٌفاعٚق)عأؿُٙ األر ػثضاهلل 

.  جٙٛص

المائمة الزئيسية الصفحة السابمةمثال مشزوح



ؿ١ّد تٙظا اإلؿُ ٌمٛذٙا ٚأذغوىُ ِغ شغح ٌالؿرغاذ١ج١ح ِٓ إػضاص األر أدّض 

(Bianco)   ٚلض عأ٠د أْ شغدٗ واًِ ٚٚاضخ ٚعأ٠د أْ أض١ف شغدٗ ٌٙظا

.  اٌٍّف

االستراتيجية األلمانية

المائمة الزئيسية ابذأ الشزح



شروط األستراتيجية األلمانية

الشروط

شروط الشمعة 

الحالية

شرط نقطة ( 4)

الدخول 

شرط ( 3)

العزم

شروط الشمعة 

السابقة

المسافة ( 2)

بين الهاي واللو

لون ( 1)

الشمعة

المائمة الزئيسية الصفحة السابمةالتالي



تطبيق مثال تحقق األستراتيجية األلمانية يوم الجمعة 

2011فبراير  18

المائمة الزئيسية الصفحة السابمةالتالي



شروط الشمعة السابقة

المائمة الزئيسية الصفحة السابمةالتالي



، وهذا يشير الي أن أختيارنا ( صاعدة ) خضراء، سنجد أن لون شمعة الخميس أول شرط هو لون الشمعة السابقة

.إذا توافرت باقي الشروط سيكون شراء 

.توافر باقي الشروطفسيكون اختيارنا بيع في حالة ( هابطة )  حمراءفي حالة لون الشمعة 

المائمة الزئيسية الصفحة السابمةالتالي



ثاني شرط للشمعة السابقة :-

.نقطة ال أكثر وال أقل من ذلك(  200–100) أن تكون المسافة بين الهاي واللو للشمعة 

،،  200–100بين الــ .. نقطة  111=  1.6075–1.6186= في مثالنا علي شمعة يوم الخميس سنجد الفرق بين الهاي واللو ) 

(إذًا ثاني شرط للشمعة السابقة تحقق 

المائمة الزئيسية الصفحة السابمةالتالي



شروط الشمعة الحالية

(شمعة اليوم ) 

المائمة الزئيسية الصفحة السابمةالتالي



شرط العزم

ِا ٘ٛ ػؼَ اٌشّؼح ؟: أٚاًل 
.ػؼَ اٌشّؼح ٘ٛ اٌّمضاع اٌرٟ ذرذغوٗ اٌشّؼح ِٓ اٌٙاٞ ٚاٌٍٛ ٌٍشّؼح اٌـاتمح

ٌٛ ػا٠ؼ ذٕظ ِٓ ِىاْ ٌّىاْ ٚذاسض أوثغ ِـافح ِّىٕٗ ذؼًّ ا٠ٗ؟ ِش ٘رغجغ ٌٛعا ش٠ٛح ٚذغجغ 
.ذأٟ تـغػح ذّشٟ اٌّـافح ذأٟ ٚذٕظ؟ ا٘ٛ اٌّـافح اٌٍٟ عجؼرٙا ٌٍشٍف ػٞ ػؼَ اٌشّؼح تاٌظثظ

٠ؼٕٟ ٌٛ اٌشّؼح اٌـاتمح ٌٛٔٙا أسضغ ٠ثمٟ اٌرٛط١ح شغاء طخ؟ ٠ثمٟ شغط اٌشّؼح اٌذا١ٌح أٙا ذٙثظ 
30 ٔمغح ِٓ اٌٙاٞ اٌـاتك ػشاْ ذأسظ ػؼَ اٌشغاء.

ٌٚٛ وأد اٌشّؼح اٌـاتمح دّغاء ، إطًا التض أْ ٠غذفغ اٌـؼغ 30 ٔمغح ِٓ اٌٍٛ اٌـاتك ػشاْ ذأسظ ػؼَ 
.اٌث١غ

المائمة الزئيسية الصفحة السابمةالتالي



نقطة من هذا الهاي عشان يأخذ عزم  30مطلوب أن يهبط السعر ..  6186( الصورة علي الشمال) الهاي ليوم الخميس 

. 6156م يوصل زيعني ال.. الشراء 

الشرط الثالث قق،، وبالتالي تح 6148لو نظرنا للصورة علي اليمين سنجد أن السعر تحقق حيث وصل لــ 

المائمة الزئيسية الصفحة السابمةالتالي



شرط نقطة الدخول :-

-:في حالة توافر الشروط الثالثة السابقة يبقي أن نحدد نقطة الدخول وهي 

.نقطة100 70–40نقطة من الهاي والهدف من  40ان كانت التوصية شراء سيتم الدخول بعد  

.نقطة 100- 70 - 40نقطة من اللو والهدف من  40ان كانت التوصية بيع سيتم الدخول بعد  

.نقطة 40ستوب 

( 6226= نقطة شرط الدخول  40+ 6186في مثالنا هاي اليوم السابق )  

الصفحة السابمةالمائمة الزئيسية



ػٕض 1.3613ػٕض اٌـؼغ ZigZagذىْٛ لاع ػٍٝ ِؤشغ •

اٌشظ األطفغ

ٔمغح ٠ٚىْٛ طٌه تؼض ٚطٛي  31ٌظٌه ٠ىْٛ صسٌٕٛا شغاء تؼض •

ػٕض اٌشظ األسضغ  1.3644اٌـؼغ ػٕض 

٠رُ فرخ أعتغ ػمٛص ػٕض ٔمغح اٌضسٛي •

ٔماط 10ٔماط ٚٚلف سـاعج  10اٌؼمض األٚي تٙضف -

ٔمغح  20ٔمغح ٚٚلف سـاعج  20اٌؼمض اٌثأٟ تٙضف -

ٔمغح 20ٔمغح ٚٚلف سـاعج  30اٌؼمض اٌثاٌث تٙضف -

ٔمغح ٠ٚرُ ذذغ٠ه  20اٌؼمض اٌغاتغ تٙضف ِفرٛح ٚٚلف -

ٔماط10االؿرٛب وً 

ِٛضخ ػٍٝ اٌشاعخ أِإِا أٔٗ لض ذُ ٚطٛي األ٘ضاف، ٚ٘ضف •

1.3684اٌؼمض اٌغاتغ اٌّفرٛح لض ضغب اٌـرٛب ػٕض 

الصفحة السابمةالمائمة الزئيسية

18/2/2011



Don’t Close
ٟٚ٘ اؿرغاذ١ج١ح غ١غ ِشغٚدح ٚذؼًّ ذمغ٠ثا ػٍٝ وً األػٚاج ٠ٚرُ ذمض٠ّٙا ِٓ لثً أتٛ جٛاص تشىً ذٛط١اخ د١ث ٠ىْٛ 

ٕٚ٘ان ػضج عغق ٌٍرؼاًِ ِغ ٔماط اٌث١غ ٚاٌشغاء ٌٍٚذظٛي ػٍٝ ألظٝ . ٕ٘ان ٔمغح ٌٍث١غ ِٕٙا ٚٔمغح أسغٜ ٌٍشغاء ِٕٙا

عتخ ِّىٓ ِٕٙا ٚوً عغ٠مح ذؼرّض ػٍٝ اٌششض اٌّرؼاًِ ِؼٙا ِٓ د١ث ػضج أِٛع واٌمضعج ػٍٝ ِراتؼح اٌؼٚج عٛاي  

ا١ٌَٛ أٚ أْ ٠ىْٛ ٌض٠ه دـاب ٠رذًّ اإلٔؼىاؽ ٚغ١غ٘ا ِٓ األِٛع اٌرٟ ؿٛف ٔرغغق إ١ٌٙا إْ شاء اهلل سالي شغدٕا  

.  ٌغغ٠مح اٌرؼاًِ ِغ ٘ظٖ إٌماط

ٌّـاّ٘رٙا فٟ شغح ٘ظا اٌمـُ د١ث أْ اٌشغح اٌّٛجٛص ٕ٘ا ِأسٛط ِٓ اٌٍّف اٌظٞ  ( ؿاااااااعج)اٌشىغ اٌجؼ٠ً ٌٍؼضٛج •

.ؿثك ٚأْ عغدرٗ فٟ اٌّٛضٛع

Don’t Closeعغق اٌرؼاًِ ِغ ٔماط 

المائمة الزئيسية

إغالق شمعة الخمس دلائك

20-/20+هذف واستوب 

التبزيذ

طزيمة فتح عمذين

Always With You



السابك

عغ٠مح فرخ ػمض٠ٓ ٌٍرؼاًِ ِغ ٔماط اٌضٚٔد وٍٛػ

:عغ٠مح ؿٍٙح اٌرغث١ك ٚوث١غج اٌغتخ تئطْ اهلل ٚذغث١مٙا ؿًٙ جضا ٠ّىٓ ذٍش١ظٗ فٟ إٌماط اٌرا١ٌح

٠رُ فرخ ػمض٠ٓ ػٕض ٔمغح اٌضٚٔد وٍٛػ  •

.ٔمغح 20ٔمغح ٚٚلف سـاعج  20اٌؼمض األٚي تٙضف ▫

.ٔمغح 20اٌؼمض اٌثأٟ تٙضف ػٕض ٔمغح اٌضٚٔد وٍٛػ اٌّماتٍح ٚٚلف سـاعج ▫

٠رُ ٔمً ٚلف اٌشـاعج ٌٍؼمض اٌثأٟ إٌٝ ٔمغح اٌضسٛي  ػٕض ذذمك ٘ضف اٌؼمض األٚي •

تؼض طٌه ٠ىٛ شغٍٕا لائُ فمظ ػٍٝ اٌؼمض اٌثأٟ ترذغ٠ه ٚلف اٌشـاعج ٌذ١ٓ ٚطٛي اٌؼمض اٌثأٟ ٌٍٕمغح اٌّماتٍح ٚذذم١ك  •

.اٌٙضف أٚ عجٛع اٌـؼغ ٚضغب ٚلف اٌشـاعج ٚفٟ وٍرا اٌذاٌر١ٓ ؿٛف ٠ىْٛ ػمض عاتخ 

المائمة الزئيسية



التعامل مع نقاط الدونت كلوز بطريقة 
Always With You

 ALWAYS WITH YOUِٓ اٌّّىٓ أ٠ضا اٌرؼاًِ ِغ ٔماط اٌضٚٔد وٍٛػ تغغ٠مح 

ٟٚ٘ أدض االؿرغاذ١ج١اخ اٌرٟ شغدٙا أتٛ جٛاص ٠ٚٛجض ٌٙا شغح واًِ فٟ ٘ظا اٌٍّف  

المائمة الزئيسية

Always With Youشزح 

السابك



تٙضف   Don’t Closeتٙظٖ اٌغغ٠مح اٌـٍٙح ٔـرغ١غ ٚضغ أِغ ِؼٍك ػٍٝ ٔمغح اٌـ •
ٚ٘ظٖ اٌغغ٠ح ذشضَ ِٓ ال٠ـرغ١غ . ٔمغح -20ٔمغح ٚٚلف سـاعج + 40إٌٝ + 20

.ِراتؼح اٌـٛق تشىً ِرٛاطً
صل١مح  20ػضَ اؿرشضاِٙا أٚلاخ األسثاع ٠ٚرُ دظف األِغ ِٓ شغٚط ٘ظٖ اٌغغ٠مح •

لثً اٌشثغ
ال ٕٔـٝ صائّا دـاب اٌـثغ٠ض ٚػ٠اصذٗ إٌٝ ٔمغح اٌشغاء ٚعغدٗ ِٓ ٔمغح اٌث١غ •

ٌٍضٚٔد وٍٛػ 
ؿٛف ٔغٜ فٟ اٌشغح اٌّظٛع فٟ اٌظفذح اٌالدمح ٔمغح اٌضٚٔد وٍٛػ األط١ٍح •

ٚٔمغح صسٌٕٛا ت١غ تؼض سظُ اٌـثغ٠ض ٚٚلف اٌشـاعج ٚاٌٙضف األٚي ٚاٌثأٟ ِغ 
اٌؼٍُ أٔٗ ١ٌؾ ِٓ اٌالػَ اٌضسٛي ٌٙضف١ٓ ٌٚىٓ وً ششض ِٚشاعغذٗ ٚإصاعذٗ اٌّا١ٌح 

فٍه أْ ذىرفٟ تاٌٙضف األٚي أٚ والّ٘ا  
2/3/2011اٌشغح اٌالدك ٌٙظٖ اٌغغ٠مح واْ ػٍٝ ػٚج اٌثاٚٔض صٚالع تراع٠ز •
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ٔمغح ت١غ اٌضٚٔد وٍٛػ األط١ٍح
ٔمغح اٌضسٛي تؼض سظُ االؿثغ٠ض

ِٓ ٔمغح اٌضسٛي 20-ٚلف اٌشـاعج 

اٌٙضف األٚي

 20+

+40اٌٙضف اٌثأٟ 

الصفحة السابمةالمائمة الزئيسية



.عغ٠مح إغالق اٌشّؾ صلائك•
ِا ٠ّٕٙا فٟ ٘ظٖ اٌغغ٠مح ٘ٛ إغالق شّؼح : ٘اَ جضًا ▫

أٚاِغ  ذذدإغاللٙا أٚ أٚاِغ اٌث١غ  فٛقصلائك  5اٌـ 
اٌشغاء

ٚفٟ ٘ظٖ اٌغغ٠مح ذرُ ِراتؼح شّؼح اٌشّؾ صلائك ػٕض ▫
ٚطٌٛٙا ٌٍـؼغ ٚال ٠ؼرض تئغالق ٘ظٖ اٌشّؼح إلٔٙا فمظ 

.  اٌشّؼح اٌٍرٟ ذٛطٍٕا ٌٍـؼغ
اٌشّؼح اٌرٟ تؼض٘ا ٟٚ٘ اٌرٟ ٠ّٕٙا إغاللٙا ٚإْ واْ ▫

إطا اٌظفمٗ ذىْٛ شغاء تٛلف  فٛق ؿؼغ اٌث١غإغاللٙا 
 ذذد أِغ شغاءأِا فٟ داي إغاللٙا . 20-سـاعج 

.20-فاٌظفمح ذىْٛ ت١غ تٛلف سـاعج 

:فٟ اٌظٛعج اٌّماتٍح•
.  ٌٕفرغع أْ اٌشظ األطفغ ٘ٛ ٔمغح صٚٔد وٍٛػ ٌٍث١غ▫

٘اَ )شغٚط فرخ طفمح إغالق شّؼح اٌشّؾ صلائك •
(جضا

تؼض ذذمك اٌشغٚط اٌّشغٚدح ؿاتما ٚفرخ ػمض ِٓ ▫
:اٌُّٙ اْ ٠رٛفغ تٗ ا٢ذٟ

 ٔمغح 40+اٌٙضف
 20ٔمغح ٠ٚرُ ذذغ٠ه اٌٛلف وً  20-ٚلف اٌشـاعج 

ٔمغح تاذجاٖ اٌظفمح

(ال ٠ؼرض تٙا)شّؼح اسرغاق ٔمغح اٌث١غ 

شّؼح اإلغالق فٛق ؿؼغ اٌث١غ
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عغ٠مح اٌرثغ٠ض

٘ظٖ اٌغغ٠مح ِغتذح ٚذؼرّض ػٍٝ أؼىاؽ اٌـؼغ ِٓ ػٕض ٔماط اٌضٚٔد وٍٛػ ؿٛاء وأد ت١غ أٚ شغاء •

(ٔمغح ألػٚاج ا١ٌٓ 80)ٔمغح أؼىاؽ  50ٚفرخ ٔفؾ اٌؼمٛص األط١ٍح تؼض 

ٍُُِ تئصاعج عأؽ اٌّاي ٚطٌه الدرّاي أؼىاؽ اٌـؼغ ألوثغ • ٠جة ػٍٝ ِٓ ٠رثغ ٘ظٖ اٌغغ٠مح أْ ٠ىْٛ 

ٔمغح د١ث ِٓ اٌّذرًّ تٙظا االٔؼىاؽ أْ ٠رّغجٓ دـاته ٌٛ وٕد صاسً تؼمٛص وث١غج 200ِٓ 
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ٔمغح ت١غ اٌضٚٔد وٍٛػ األط١ٍح
ٔمغح اٌضسٛي تؼض سظُ االؿثغ٠ض

(ِـاٚٞ ٌٍؼمض األطٍٟ)ٔمغح  50فرخ ػمض ذثغ٠ض تؼض أؼىاؽ 

ٕ٘ا ٠رُ إغالق ج١ّغ اٌؼمٛص ػٕض عجٛع اٌـؼغ

ٔمغح 50ٌٕمغح اٌضسٛي ِغج أسغٜ تغتخ  

2/3/2011ِثاي ٌغغ٠مح اٌرثغ٠ض ػٍٝ ػٚج ا١ٌٛعٚ صٚالع فٟ 
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ٚطٛي اٌـؼغ ٌمّح االؿثٛع اٌـاتك ٠ٚرُ اٌث١غ ِٓ ػٕض٘ا



ٔمغح ِٚٓ ٕ٘ا ٠رُ فرخ ػمض ت١غ آسغ تٕفؾ دجُ ٚاذجاٖ اٌؼمض األطٍٟ 30ػىؾ ػ١ٍٕا اٌـؼغ 



ٕٚ٘ا ٠رُ فرخ ١٘ضج شغاء تٕفؾ دجُ اٌؼمض األطٍٟ (  ٔمغح 60أٞ ِجّٛع أؼىاؽ )ٔمغح أسغٜ  30ػىؾ ػ١ٍٕا اٌـؼغ 

ػمض ت١غ آسغ ٔفؾ اٌؼمٛص األط١ٍح+ 



ٕٚ٘ا ٔمفً ا١ٌٙضج ػٍٝ عتخ ِٚٓ ٔفؾ إٌمغح ٔفرخ ٔفؾ اٌذجُ األطٍٟ ت١غ  ٠30ـرّغ اٌـؼغ تاالٔؼىاؽ 



ٔمغح أسغٜ ِٚٓ ٕ٘ا ٔفرخ ت١غ ٔفؾ اٌؼمض األطٍٟ  ٠ٚ30ىًّ اٌـؼغ إٔؼىاؿٗ 



١٘ضج شغاء تٕفؾ اٌؼمٛص األط١ٍح+ ٠ىًّ اٌـؼغ ؿ١ٕاع٠ٛ اإلٔؼىاؽ ِغٖ أسغٜ ٠ٚرُ ٕ٘ا فرخ ٔفؾ اٌؼمض األطٍٟ ت١غ 



ٔمغح أسغٜ ٔغٍك ا١ٌٙضج ػٍٝ عتخ ٚٔفرخ ػمض ت١غ ٔفؾ اٌؼمٛص األط١ٍح 30ٚال ػاي ِـٍـً االٔؼىاؽ ِـرّغا ٚ 



ٔمغح أؼىاؽ أسغٜ ٚٔفرخ ٔفؾ اٌؼمض األطٍٟ ِغج أسغٜ 30



١٘ضج شغاء+ ٔمغح أؼىاؽ أسغٜ ٚٔفرخ ٔفؾ اٌؼمض األطٍٟ ِغج أسغٜ  30



٠ثضأ اٌـؼغ تاٌرغاجغ ٌظاٌذٕا



ٚطٛي اٌـؼغ ٌّٕغمح صسٌٕٛا ِغٖ أسغٜ ٠ٚرُ إغالق ج١ّغ اٌؼمٛص تّا ف١ٙا ػمض ا١ٌٙضج األس١غ 



عذد انُقاط  انعقذ

0 1.6015اٌث١غ ِٓ 

+30 1.6045ت١غ ِٓ 

+60 1.6075ت١غ ِٓ 

+90 1.6105ت١غ ِٓ 

+120 1.6135ت١غ ِٓ 

+150 1.6165ت١غ ِٓ 

+180 1.6195ت١غ ِٓ 

+210 1.6225ت١غ ِٓ 

+240 1.6255ت١غ ِٓ 

+30 1.6075شغاء ِٓ 

+30 1.6165شغاء ِٓ 

-240 1.6255ِٓ   شغاء

ٔمغح+ 900=  240–1140 ِجّٛع إٌماط اٌغاتذح

ٍِشض اٌشغح اٌـاتك

ٔمغح ِّا ٠ٛضخ ٌٕا أْ   240أؼىاؽ اٌـؼغ ألوثغ ِٓ •

اٌغغ٠مح ؿرىْٛ ؿٍث١ح ٌّٓ ١ٌؾ ٌض٠ٗ دـاب ٠رذًّ  

.  االٔؼىاؽ ٚ إصاعج ِاي ج١ضج

١ٌؾ وً ِغج ٠ٕؼىؾ  )ال ٕٔـٝ أْ فرخ ٚإغالق ا١ٌٙضج •

.  ٚإّٔا ِغج تؼض أسغٜ( ٔمغح 30اٌـؼغ

اِرضخ ٘ظٖ اٌظفمح ألوثغ ِٓ ػشغ أ٠اَ ذضاٚي ٚ٘ظا •

أ٠ضا شٟء ُِٙ ٚ٘ٛ ِراتؼح اٌظفمح ٚاإلٌرؼاَ تشغٚعٙا  

.  ٌضّاْ سغٚجه ِٕٙا تٕجاح

ٚػمض شغاء   9ِجّٛع ػمٛص اٌث١غ فٟ ٘ظٖ اٌظفمح وأد •

١٘ضج ِٓ آسغ ٔمغح تٕظف دجُ ػمض اٌث١غ األؿاؿٟ 

ٚلض أغٍمد ج١ّغ اٌظفماخ ػٍٝ إٌذٛ اٌّٛضخ فٟ  

.  اٌجضٚي ػٍٝ اٌجٙح اٌّماتٍح

صٚالع ؿ١ىْٛ اٌغتخ  2ٌٕٚمً ػٍٝ ؿث١ً اٌّثاي أْ إٌمغح ذـاٚٞ •

صٚالع  1800( = ػمض اٌشغاء األس١غ) 480–2280اٌظافٟ 
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