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 ةماعلا نكامألا 01/طتو +*يبلا فيظنتلا

 >Uلا ءايشألاو ةيRيبلا حطسألا فيظنتل اميس الو ،78بكلا مFGHا تاذ ةئزجتلاب عيبلا عقاومو ةماعلا نكامألل >;يبلا 678طتلل ةنيعم تالو+وتورب كان!

 لاقتنا رطاخم نم دrsل )كلذ obإ امو ،دضانملاو رتويبمكلل حيتافملا تاحولو بتا]ملاو باوبألا ضباقم ،لاثملا ليcس abع( >^يتور ل]شY ا6سمل متي

 Ñ8تعÉ يذلا )مفلا وأ فنألا وأ ن7نيعلا obإ ةثولملا ءايشألا نم ديلاب سو78فلا لقن لثم( سمالتلاب ىودعلا لاقتنا  عنمو ،)19 ديفو+( انورو+ سو78ف

قÖرط
ً

فورعم ا
ً

 .سو78فلا راشáنال ا

 01بكلا مDEFا تاذ ةئزجتلاب عيبلا عقاومو ةماعلا نكامألا

 .سرادملا •

 .ةÖراجتلا زكارملا •

 .يåامنãسلا ضرعلا رود •

 .معاطملا •

 .ةماعلا ةيèsلا قفارملا •

 .ضرعلا تالاص •

 .ةلثامم ةيíìفë8لا قفارملاو ،ويديفلا باعلأ تاعاق •

 .ةلثامملا قفارملاو ةناضFsا رودو لافطألا يداون •

• ïHرلا باعلألا تارÖةيضا. 

 .ةماعلا ةحابسلا تامامح •

 رارمتساب ا/سمل متي +Kلا ةماعلا حطسألا

 .باوبألا ضباقم •

 .ةيامFsا زجاوح •

 .دعصملا رارزأ •

 .فتاو6لا •

 .رتويبمو]لل حيتافملا تاحول •
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 .دضانملا حطسأ •

 .>öõاركلا عرذأ •

 .ضاحرملا نوفيس ضباقم •

 .78بانصلا ضباقم •

 .ةز6جألا ضباقم •

 .ةلثامملا تادعملا نم ا!78غو ةيضاÖرلا تادعملا •

 

Rيبلا ةفاظنلا ةفاقث رشWا ن0ب ةيDFرو/م 

 :¢aي ام تامولعملا هذ! نمضتت نأ بجÖو  ، عمتH£ا ا6عبáي ي]ل ةماعلا نكامألا ¢° ةيميلعتلا تاداشرإلا رشü نم دكأت

 .كلذ دعY كيدي لسغاو ،ةمامقلا ¢° ةلمعتسملا ليدانملا نم صلختو ،سطعلا وأ لاعسلا دنع ¢ßرو ليدنمب كفنأو كمف ةيطغتب مق •

 .سطعلا وأ لاعسلا obإ ةجاحب تنكو ¢ßرو ليدنم كعم نكي مل ةلاح ¢° )كيدي سãلو( ديلا قفرِم نطابب كفنأو كمف ةيطغتب مق •

 .لقألا abع ةيناث 20 ةدمل كيدي لسغاو ءاملاو نوباصلا مدختسا •

  .ةللبملا ليدانملا وأ / و )لوحكلا نم ٪ 95 - 60( لوحكلا abع يوتحت >Uلا نيديلا تامقعم مدختسا •

 ةبسانملا ةيWيبلا تار/طملا

ضيأ .نخاسلا ءاملاو ر6طملاب ليسغلا ¢∑ حطسألا 678طتل اõµ ∂ì¥وي >Uلا لئاسولا
ً

 قrsملا obإ عوجرلا πbري( ةلوبقم ةèsلا ةرازو نم ةدمتعملا تار6طملا ا

ارطخ ل]ش¬ نا نكمم اì¡كلو ،)(EPA ةلΩHملا ةئãبلا ةيامح ةلا+و تاجتنمب صا∫Fا
ً

 ةيص∫√لا ةياقولا تادعم مادختسا بلطتتو ا6ل ضرعتلا دنع 

 .قrsملا ¢° ≈ƒوم و! امك )PPE( ةبسانملا

  ـب ةثولم نو]ت نأ لمتs£ا نم >Uلا قطانملاو نكامألا فيظنت بجي ،مايأ ةدعل ةماعلا حطسألا abع )19 ديفو+( انورو+ سو78ف ءاقب لامتحال اًرظنو

 .ةيجاتلا تاسو78فلا دض ةلاعف اì«أب ةفورعم تا»وركيملل ةداضم لماوع abع يوتحت تاجتنم مادختساب كلذو ، ا6مادختسا ةداعإ لبق سو78فلا

 ةر6طملا تاجتنملاو ةيلÀ ملا تافظنملا مادختساب فيظنتلا نأ الإ ،)19 ديفو+( انورو+ سو78ف دض اì…يلاعف abع ةددs£ا ةلدألا ةردن نم مغرلا abع

ايفا+ نو]ي نأ نكمي ةعåاشلا
ً

 )ةيلÀ ملا عيملتلا داوم ¢°( مويدوصلا دÖرول+وبي! رفوتي لاثملا ليcس abع ،ةلاعفلا تانو]ملا ضعY .ماعلا يåاقولا فيظنتلل 

 .ةيلمعملا 78غو ةيèsلا 78غ نكامألا ¢° عساو قاطن abع مدختسÃو لوناثيإلاو
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 فيظنتلا ةاعارم / ماعلا +*يبلا 01/طتلا

 ةيص∫√لا ةياقولا تادعم ةلازإل حيèsلا قيبطتلا عابتا بجÖو ةبسانملا ةيص∫√لا ةياقولا تادعم مادختساب فيظنتلا ءارجإ بجي •

)PPE(. وÖسملا ةيص∫√لا ةياقولا تادعم لماع¬ نأ بج…ìو ةلمتحم ةيدعم داومك ةكلÖم صلختلا مت¡ìقفو ا
ً

 .ةينطولا حئاولل ا

الدب ةبطرلا فيظنتلا قرط مدختسا ،يوFHا رابغلا قلخي دق كلذ نأل رابغلا سŒك مدع •
ً

 .كلذ نم 

الوأ ةيداعلا ةيلÀ ملا تافظنملا وأ نوباصلا مادختسا بجي •
ً

 ab 0.5٪ع يوتحي عåاش ¢Ào م ر6طم مادختسا بجي ،فطشلا دعY مث ،فيظنتلل 

 .)ءاملا نم ءازجأ ob 9إ رول]لا نم دحاو ءزج وأ نويلملا نم ءزج وأ ë8مو]يب 5000 لداعÉ ام يأ( مويدوصلا دÖرول+وبي!

 .ثولتلا ةلازإ ةيلمع ءانثأ رركتم ل]شY ةر6طملا ليلاs£او ةلثامملا رصانعلاو شامقلا عطقو ةΩsمملا سوؤر 78يغتب مق •

  .ةمدختسملا فيظنتلا تادعم ءازجأ نم صلختلاب مامت!الا •

اثولت 8“كألا قطانملا obإ ثولتلا ةفيفخ قطانملا نم لمعلا •
ً

. 

 .)فطشلل رخآلاو ،فيظنتلا لولs£ دحاو ولد( ةجودزملا ةفارFHا ةقÖرط مدختسا •

 .مادختسا ل+ دعY فيظنتلل ةمدختسملا تادعملا فيفجتو 678طتو فيظنáب مق •

اديج كيدي لسغا •
ً

 Yفيظنت لمع ةم6م ل+ دع. 

 .فواخم وأ ةلئسأ يأب كفرشم رشáسا •

 ةددعتم )PPE( ةيص∫√لا ةياقولا تادعم 678طت بجÖو ؛ةدحاو ةرم مادختسالا تاذ وأ ةينافلا فيظنتلا تادعم مادختساب õµ¥وي •

 .)لوناثيإلا نم ٪ 70 وأ مويدوصلا دÖرول+وبي! ٪ 0.1 لثم( ةحاتملا تار6طملا ةطساوب مادختسالا

قفو ا6مادختساو تاجتنملا دادعإ متÖو ةعüاصلا ةكرشلا ةيصوت عابتا بجي ،ىرخأ ةيئايميك تاجتنم مادختسا دنع •
ً

 .كلذل ا

 ةŸs ةيامFs )ذفاونلا حتف قÖرط نع لاثملا ليcس abع( نا]ملا ةÖوab ÿìع ظافFsا م6ملا نم ،فيظنتلل ةيئايميكلا تاجتنملا مادختسا دنع •

 .فيظنتلا دارفأ

 ءاطغو ،ذفاونلاو ناردFHا نم اíìلإ لوصولا نكمي >Uلا حطسألا عيمج لثم ،رركتم ل]شY ا6سمل متي >Uلا قطانملا عيمج فيظنت بجي •

 .ةيانعY بتا]ملاو ،دعاصملا رارزأو ،باوبألا ضباقمو ،مامFsا حطسأو ضاحرملا

 ةفاضإو )ةÖوئم ةجرد 90-60( نم نخاسلا ءاملا ةرود مادختساب )ا!78غو رئاتسلاو رÖرسلا تاضايب لثم( تاجوسŒملا عيمج لسغ بجي •

 .ليسغلا تافظنم

 تاجتنم لثم( تاجوسŒملا لسغ دنع ةددحم ةيئايميك داوم ةفاضإ بجيف ،جيسŒلا صئاصخ بcسY نخاسلا ءاملا ةرود مادختسا رذع¬ اذإ •

صيصخ ةروطملا ثولتلا ةلازإ تاجتنم وأ ،مويدوصلا دÖرول+وبي! abع يوتحت >Uلا ليسغلا وأ ضيãبتلا
ً

 .)تاجوسŒملا abع مادختسالل ا
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 صصختملا فيظنتلا / 01/طتلا ليلد

 

 ماعطلا يRاوأو قابطأ

 تاجرد ¢° حيŸs ل]شY لمع¬ نوŸs ةلاسغ ¢° يüاوألا عضوب ،يداعلا ليسغلا قÖرط نع اì¡م صلختلا بعصي >Uلا ءازجألا نع ثولتلا ةلازإ ¢¤بŒي

 .ةيداع تايافنك اì¡م صلختلا نكمي >Uلا داوملاو .اõµ ∂ì¥وملا تافظنملا تايمك ةاعارمو ةرارFsا

 ليسغلاو ةيطغألا

 ةلازإلا لبق نمآ ل]شY سايكأ لخاد ا6فيلغتب مايقلاو .ا!ز! بنجتب كلذو اًرابغ دلوت ال ةقÖرطب فشانملاو رÖرسلا ةيطغأو سYالملا عم لماعتلا ¢¤بŒي

ضيأ .سYالملا قصلم abع اõµ ∂ì¥وملا ةراFsا ةرارFsا تاجرد ¢° فيفجتلاو لسغلاب مق ،ماع ل]ش‹و .ةثولم نو]ت دق >Uلا قطانملا نم
ً

 تافظنم ضعY ،ا

 ةلسغملا نأل ،ليسغلا نم ةلومح ل]ل ضيãبتلا داوم مادختسا يرورضلا نم سãل .ةنيعم ةرارح تاجرد ¢° لضفأ ل]شY فيظنتلل ةعونصم ليسغلا

 ،يمازلإ 78غ ليسغلا ةيلمع ¢° ر6طمك ضيãبتلا مادختسا .مادختسالاو تاسوبلملل ةنمآ نو]تس ا!دحو تافظنملاب ليسغلا نع ةجتانلا ةفيظنلا

 صلختلا نكميل ةدحاو ةرم مدختس¬ تازافق ءادترا ھثÖولت لمتs£ا ليسغلا عم نولماعتي نيذلا دارفألا abع بجي .ضيãبتلل ةبسانم ةشمقألا ل+ سãلو

 .تازافقلا ةلازإ دعY نيديلا لسغو اì¡م

 تافلlmا ةرادإ

 لوح لـيـــــــــــــصاـفتلا نم دـÖزملو ،)19دـيفو+( اـنورو+ سو78ف نم اـíìف ھـبáـــــــــــــشملا / ةـيباـجيإلا تالاـFsاـب ةـثولم نو]ت دـق >Uلا ةـيدـعملا تاـياـفنلا قرحب õµـــــــــــــ¥وي

 .قrsملا عجار ،تايافنلا ةرادإ تاداشرإ
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 قqrملا

 

 )PPE( ةيصvmلا ةياقولا تادعم

 

 :بAت@?لا ةاعارم عم ةيلاتلا )PPE( ةيص45لا ةياقولا تادعم ءادترا بجي

 .ديلا لسغ .1

 .)ةدحاو ةرم لمعتسY مامكألا لTوط ءادر ،مقعم @Pغ ،فيظن( ءادرلا سIلا .2

 .)ءاوoلاب لوقنملا ثولتلل تاطايتحالا قيبطت دنع N95 وأ( ةيحار`_ا ةمامكلا ِدترا .3

  .)ھجولا stاو وأ ةيقاو تاراظن( نPعلا ةيامح عض .4

 .تازافقلا سIلا .5

 :t}اتلا لسلسzلاب )PPE( ةيص45لا ةياقولا تادعم ةلازإ

 .تازافقلا عزنا .1

 .)ةيقاو تاراظن( نPعلا stاو عزنا .2

 .س�الملا عزنا .3

 .عانقلا عزنا .4

.كيدي لسغا .5
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 تافل)'ا  ةرادإ

 

 )قرح( رفصأ س7ك رمحأ س7ك ةلثمأ تايافنلا ةئف

 ةCواA@ا

 2 ءارفصلا

   دوسأ س7ك

 ةقCرطب نفدلل(

NAةي( 

Pراخبلاب ميقع 

 ×   ×  ةيدعملا ضارمألا 01ع يوتحت *(لا ةعرزملا ةقيقدلا ءايحألا ملع

 مس;Bا ءازجأو ءاضعألاو ة;:9ألا ةيح7رش4لا تايافنلا

 مس;Bا لئاوس نم تانيعو ىرخألا

 )نفدلل XYتSTا VW ةنزSTا( اPQاOواحو

×     

 لئاوس / مدلا تاجتنم / مدلا

 :مس;Bا

 :ةOرOرسلا تالا;Sا عيمج

• d;لم 20< م  

 نودب ةيدOرولا بjبانألا ،مدلا تاOواح

 فOرصت ةزrجأ ،طفشلا تاوبعو ،ربإ

 ةمظنأو ،ةغرافلا تاOواBvاو ،ةئرلا

 Bzإ ،حور;Bا فOرصت

   ×  

    ×    لم 20 > ما;dأب •

 :مدلاب ةثولملا رصانعلا

 وأ /و ةعبشم تناÄ اذإ •

 ةفزان

 *(لا تاودألاو ،شاشو ،ةيقرو ةفشÉم

àإ ،تازافقو ،ةدحاو ةرم لمعتسBz. 

 ×    

 وأ /و ةعبشم âYغ •

 ةففجم

    ×  
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 ةيجالعلا ةيئايميكلا تايافنلا

 تاودألاو ةبئاسلا ةيئايميكلا داوملا

 ةداBvا

  ×   

    ×  ةيئايميكلا داوملا عبåت

 ةداBvا تاودألا

 طرشملاو ،نقاSvاو ،ةثولملا ربإلا

 ،ةëYسêلاو ،ةقالBvا تارفش èWار;Bا

 روسكملا جاجزلاو بjبانألاو ،تاصاملا

  ×   

 ءازجأو ،ةثولملا تاناويBvا ثثج

 شارفلاو ،مس;Bا

 ،مس;Bا ءازجأو ،ةثولملا تاناويBvا ثثج

 تضرعà *(لا تاناويBvاو ،شارفلاو

دمع
ً

 ىودعلا ةديدش ضارمألا تابêسمل ا

 ×   × 

  ×    ةرطBTا âYغ ةيبطلا تايافنلا  ىفشåسملل ىرخأ تايافن
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 )EPA( ةئ5بلا ةيامح ةلا/وب ةل*(ملا تاجتنملا

 

 ةبيكIJلا عون ةكرشلا جتنملا مسا لي*(?لا مقر

 فيفختلل لباق بال و6يإ فيتكا اينوسكوا اسو) 1677-129

 مادختسالل زFاج بال و6يإ تCساABف 1677-226

 مادختسالل زFاج بال و6يإ ضيبم رQطم فظنم 1677-235

 فيفختلل لباق بال و6يإ يموي رQطم فظنم دياسVسكوأ 1677-237

1677-238 
 ةددعتملا حطسألل فظنم ديسكوABب

 رQطمو
 فيفختلل لباق بال و6يإ

 مادختسالل زFاج بال و6يإ 70/30 ديسABل) 1677-249

1677-251 
 زFاج رQطمو جاجزلل فظنم ديسكوABب

 مادختسالل
 مادختسالل زFاج بال و6يإ

 مادختسالل زFاج نفيjس ةكرش مادختسإلل زFاج-def سإ 1839-220

 فيفختلل لباق نفيjس ةكرش زكرم رQطم نفيjس خاخب 1839-248

 مادختسالل زFاج نفيjس ةكرش رQطمو فظنم ةmnملاب خاخب 1839-83

 مادختسالل زFاج نفيjس ةكرش رQطمو فظنم ةmnملاب خاخب 1839-83

 مادختسالل زFاج ها)رشو راب مإ ويلبد 2 رودنو) 4091-21
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 ةبيكIJلا عون ةكرشلا جتنملا مسا لي*(?لا مقر

 مادختسالل زFاج ها)رشو راب مإ ويلبد 5 روتبار 4091-22

 مادختسالل زFاج ناuوركيم تاجتنم ةكرش 130فإ دABب رياف 42182-9

 256- سإ.ويلبد.شxإ بكرم 47371-129
 ازنول سإ& شxإ

 تا~واميكلا مسق
 فيفختلل لباق

 128-سإ.ويلبد.شxإ بكرم 47371-130
 ازنول سإ& شxإ

 تا~واميكلا مسق
 فيفختلل لباق

 64-سإ.ويلبد.شxإ 47371-131
 ازنول سإ& شxإ

 تا~واميكلا مسق
 فيفختلل لباق

 32-سإ.ويلبد.شxإ بكرم 47371-192
 ازنول سإ& شxإ

 تا~واميكلا مسق
 فيفختلل لباق

56392-7 
 ةيÅÇلا ةياعرلا سكورول)

 ضيبمو تاuوركيملل لتاقو فظنم خاخب

 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 مادختسالل زFاج

 مادختسالل زFاج سكورول) ةكرش ضيبمو ةددعتملا حطسألل فظنم سكورول) 5813-105

5813-110 

 تافلخم فيظنتل لح سjيب  سكورول)

 ل~زم ةروطتم ةبيكرت ةفيلألا تاناويÜÇا

 ةحئارلل ل~زم و تاغبصتلل

 مادختسالل زFاج سكورول) ةكرش

 فيفختلل لباق سكورول) ةكرش 2ضيبمو رQطم سكورول) 5813-111

 فيفختلل لباق سكورول) ةكرش 1 ضيبم سãامروفABب سكورول) 5813-114

 مادختسإلل زFاج سكورول) ةكرش 3ضيبم ميثارÜåا لتاق سكورول) 5813-115

 مادختسإلل زFاج سكورول) ةكرش ضيبمو فظنم بأ نAل) سكورول) 5813-21
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5813-40 
 فظنم تامامéÇل سكورول)

 رQطمو
 مادختسالل زFاج سكورول) ةكرش

 ليدانم سكورول) ةكرش ةرQطم ليدانم سكورول) 5813-79

5813-89 
 فظنم تامامéÇل سكورول)

 ضيبم عم ضيحارملل
 مادختسالل زFاج سكورول) ةكرش

 فيفختلل لباق سكليABتس بVتس اêBلأ سكليABتس 63761-10

 فيفختلل لباق سكليABتس رQطم سكلABتس اêBلا 63761-8

   1 فظنم لولحم 

675-54 
 ةبعصلا ماQملل دنارب لوسíال

 زكرم رQطمو فظنم
 فيفختلل لباق رسVكنVب تيك~ر

67619-12 

 ةيÅÇلا ةياعرلا سكورول)

 لتقت ةضيبم ليدانم

 ميثارÜåا

 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 ةللبم ليدانم

67619-16 
 ة~راجتلا لولéÇل سكورول)

 1ضيبم عم ضاحرملا فظنم

 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 مادختسالل زFاج

67619-17 
 ة~راجتلا لولéÇل سكورول)

 ضيبم عم رQطم فظنم

 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 مادختسالل زFاج

67619-21 
 ة~راجتلا لولéÇل سكورول)

 رQطم خاخب

 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 مادختسالل زFاج

67619-24 

 ة~راجتلا لولéÇل سكورول)

 نAجورديQلا ديسكوABب

 فظنم

 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 مادختسالل زFاج
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   تارQطملا 

6719-25 

 ة~راجتلا لولéÇل سكورول)

 ليدانم نAجورديQلا ديسكوABب

 ةرQطمو ةفظنم ةللبم

 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 ةللبم ليدانم

 ونيجاس 6719-29
 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 مادختسالل زFاج

6719-30 ñó رأ نإ 
 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 مادختسالل زFاج

6719-31 

 ة~راجتلا لولéÇل سكورول)

 ةرQطم ةللبم ليدانم

 

 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 ةللبم ليدانم

6719-32 
 ورب سكورول)

 ميثارéåل لتاقو ضيبم

 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 فيفختلل لباق

6719-33 

 ة~راجتلا لولéÇل سكورول)

 ةحئارلل ل~زمو عقبلل رQطم

 

 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 مادختسالل زFاج

6719-37 
 ةيÅÇلا ةياعرلا سكورول)

 روشاABف ةللبم ليدانم

 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 ةللبم ليدانم

6719-38 

 سكورول)  ورب سكورول)

 360 لما6تملا

 رQطمو فظنم

 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 مادختسالل زFاج

 فيفختلل لباق ازنرول S21F ازنرول ةبيكرت 6836-140

 مادختسالل زFاج ازنرول DC-103 ازنرول ةبيكرت 6836-152

 فيفختلل لباق ازنرول M-10 -250كادراب 6836-266
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 فيفختلل لباق ازنرول 205M-14.08 كادراب 6836-278

 مادختسالل زFاج ازنرول مادختسإلل زFاج205Mكادراب 6836-289

 مادختسالل زFاج ازنرول مادختسإلل زFاج205Mكادراب 6836-289

 فيفختلل لباق ازنرول 205M-2.6كادراب 6836-302

 فيفختلل لباق ازنرول 205M-23كادراب 6836-305

 ةللبم ليدانم ازنرول ةللبم ليدانمرQطم ازنول 6836-313

 ةللبم ليدانم ازنرول 2سلب ةللبم ليدانم رQطم ازنول 6836-340

 فيفختلل لباق ازنرول RCS-256سلب دراجازنول 6836-349

 فيفختلل لباق ازنرول MB5A-256نAجوين 6836-361

 فيفختلل لباق ازنرول MB5N-256نAجوين 6836-364

 فيفختلل لباق ازنرول MB5N-128نAجوين 6836-365

 فيفختلل لباق ازنرول 205M-7.5كادراب 6836-70

 فيفختلل لباق ازنرول S-21ازنول ةبيكرت 6836-75

 فيفختلل لباق ازنرول S-18ازنول ةبيكرت 6836-77

 فيفختلل لباق ازنرول R-82ازنول ةبيكرت 6836-78

 فيفختلل لباق defرفياد II/256سكرياف 70627-24

 مادختسالل زFاج defرفياد AB Tbفيسكوأ 70627-56

 فيفختلل لباق defرفياد رQطمو فظنم ميت ef•كوأ -70627
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 ةللبم ليدانم defرفياد ةللبم ليدانم ABفيسكوأ 70627-60

70627-72 
 ميثارéåل لتاق رQطم تABفأ

 فظنمو
 فيفختلل لباق defرفياد

 مادختسالل زFاج defرفياد AB 1فيسكوأ 70627-74

 ةللبم ليدانم defرفياد ةللبم ليدانم AB 1فيسكوا 70627-77

 فيفختلل لباق ةدودßÇا كتنديم تCسرول) 71847-6

 فيفختلل لباق ةدودßÇا كتنديم 2نAل)رول) 71847-7

777-127 
 تسVم رفك سكام لوسíال

 رQطم
 مادختسالل زFاج ABسكنب تيك~ر

777-132 

 سلب رواب دنارب لوسíال

 فظنم

 ضيحارملل
 مادختسالل زFاج ABسكنب تيك~ر

777-70 
 ش©رف& جنيل) لوسíال

 ضيحارملل فظنم
 مادختسالل زFاج ABسكنب تيك~ر

777-81 
 تسار&ميال لوسíال

 ضيحارملل فظنم
 مادختسالل زFاج ABسكنب تيك~ر

777-83 
 شjيلب دناB™لوسíال

 تا~رطفلاو نفعلل ل~زم
 مادختسالل زFاج ABسكنب تيك~ر

777-89 
 فظنم نAل) دنارب لوسíال

 ةددعتملا حطسألل
 فيفختلل لباق ABسكنب تيك~ر

777-99 
 صصختملا لوسíال

 رQطم خاخب
 مادختسالل زFاج ABسكنب تيك~ر
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 مادختسالل زFاج كيjثرأ وB™ثرأ 84368-1

85150-1 
 ةرQطم ةللبم ليدانم ل~رويب

 حطسألل ةصصختم
 ةللبم ليدانم تاعانصلل وجوج

 رQطم كيب 88494-3
 نشكفنإ ا6~رمأ ثرون

 لوêBنك
 مادختسالل زFاج

 ةرQطم ةللبم ليدانم كيب 88494-4
 نشكفنإ ا6~رمأ ثرون

 لوêBنك
 ةللبم ليدانم

9480-10 
 لتاق خاخب ليارب يãاس

 ميثارéåل

 لبازوبسíد لانشVفورب

 لانويشانêBنا
 مادختسالل زFاج

9480-12 

 ميارب ثول) يãاس

 ميثارéåل ةلتاق ةللبم ليدانم

xةدحاو ةرم مدختس 

 لبازوبسíد لانشVفورب

 لانويشانêBنا
 ةللبم ليدانم

9480-14 
 لتاق خاخب ديسB™ياF يãاس

 ميثارéåل

 لبازوبسíد لانشVفورب

 لانويشانêBنا
 مادختسالل زFاج

 


