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 زتلظ التعاٌّ لدّل ارتلٔج العسبٔ٘

 األماى٘ العام٘

 

 تـكـدٓـه

 

اسععآًّااىل تىللهًٝععـىلبػععشًوىلايشععُٛىلٚاراععًيٞىلٚليا٤ىلايلاػًٝعع١ىلعععلٍٚىلصبًععصىلايااععًٕٚىليععلٍٚىلاشبًععٝرىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ٖعع,ىلعع ٕىللكعّٛىلايًذٓع١ىلىلىلىلىل1417/ىلمجعًا٣ىلاٯػعر٠/ىلىلىل30-29يفىلىلايارع١ٝ,ىليفىلاداًُعِٗىلايعيٟىلعكعلىلـشععك ىلىلىل

,ىلؾإْع٘ىلٜشعرىلا٭ًَْع١ىلىلىلىلُٓظعتتىلايؿ١ٝٓىلع ١ًَْىلاٍٚىلاجملًصىلعٛؿعىلاطرتاطًتىلايشع١َ٬ىلٚاشطعرافىلايٛقع٥ًٞىليىًلىلىل

اياًَعع١ىلـذًععصىلايااععًٕٚىليععلٍٚىلاشبًععٝرىلايارعٝعع١ىلبٕىللكععلّىليَالًحععًتىلايٛقًٜعع١ىليًشًُٜعع١ىلَععٔىلاسبرٜععلىليفىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

١ىلْظِىلايٛق١ًٜىلَٔىلاسبرٜل,ىلاهلًاؾ١ىل تىلمح١ًٜىلبيٚاغىلَشاؼلَٞىللًوىل(ىلعٛػؿًٗىلدز٤ّاىلَٔىلصبُٛعٓظتتار

ىلعلٍٚىلاجملًص.ىلٓظتتار

ٚلظهرىلا٭١ًَْىلايا١ًَىلمجٝعىلَٔىلبسِٗىليفىل علااىلٖياىلارظرٚع,ىلَعىللكلٜرًٖىليهعٌىلازبٗعٛاىلايعبىللحعيٍىلىلىلىلىل

ىليفىلسععحٌٝىلللحٝععلىلٖععيٙىلا٫طععرتاطًتىلٚارالًحععًتىلايععبىللٗععلفىل تىلمحًٜعع١ىلا٭يٚاغىلٚارُاًهععًت,ىلٚايععبىلىلىلىلىلىلىلىل

سععٝهٕٛىلللحٝكٗععًىللرمجعع١ىلسكٝكٝعع١ىل٭وعع٢ىل ٜععًتىلٚا٥٫ععٌىلايااععًٕٚ,ىلٚبٖععلافىلقععًا٠ىلاٍٚىلصبًععصىلايااععًٕٚىلىلىل

َٝععلإىلاشبًٝذعٞىلايعبىللشعا٢ىل تىلمحًٜع١ىلايجعرٚاتىلايٛطٓٝع١ىلٚايكَٛٝعع١ىلَعٔىلا٭ػلعًيىلايعبىلقعلىللٛادٗٗعًىليفىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

 اسب٠ًٝىلاياؼر١ٜ.

ىلٚاهللىلارٛؾلىلٚاهلًاٟىل تىلسٛا٤ىلايشحٌٝ.

 األمـٔـً الـعـاو
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 (يػتتاملمتطلبات الْقآ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف ) عًعسض مْجص 

ىل

(ىلعًعع٢ىلبسععلىلعظععرىلعًّعععً,ىلاػاؼعع)ىلىلىلٓظععتتاراطععاًُ)ىليَالًحععًتىلايٛقًٜعع١ىليًشًُٜعع١ىلَععٔىلاسبرٜععلىليفىلىلىلىل

ىلارا٭عٛاوىلا٭يعا١ىلا٭ٍٚىلعًرالًحًتىلايا١ًَىلا٭سًس١ٝىلايبىلٜاٛقععىلللحٝكٗعًىلعًع٢ىلَاظعِىلىلىلىلىل  ٕىلملىلٜهعٔىلىلىلحعًْ

ىلع٢ًىلمجٝاًٗ,ىلٚسٛتىلنجرّياىلَٔىلايرسًًَتىلاهلٓلس١ٝىلٚازبلاٍٚىلاياٛؿٝش١ٝ.

ــاب األّل: (,ىلٚايػععرمىلَٓٗععً,ىلىلٓظععتتاريَالًحععًتىلايٛقًٜعع١ىليًشًُٜعع١ىلَععٔىلاسبرٜععلىليفىلىلىلىلىلىلعععرفىلععععىلىلالب

ٚصب٫ًتىلللحٝكًٗ,ىلٚا٭سصىلايبىلعٓٝ)ىلعًًٝٗ,ىلٚايلٚي٠ىلارشآل١ٜىليرتاػٝؽىليايح٤ًٓىلٚا٫ساؼلاّ(,ىلٚقعلىلىل

صبًٍىلللحٝلىلبْظ١ُىلايرتاػٝؽىلٚايلٚي٠ىلارشعآل١ٜىليهعٌىلاٚيع١ىلَعٔىلاٍٚىلاجملًعص,ىلٚسعلاتىليفىلٖعياىلىلىلىلىلىلىلىللرىىل

ـّععًىلاياؼععٓٝـىلىلىلىلىلىلىلىلىل ايحععًوىلَالًحععًتىللٓظععِٝىلارٛقعععىلياشععٌٗٝىلٚػععٍٛىلسععًٝياتىلٚيدععًٍىلارهًؾشعع١,ىلٚسععلاىلبٜ

,ىلٚقععلي٠ىلنععٌىلْععٛعىلعًعع٢ىلَكًَٚعع١ىلاسبرٜععل,ىلٚسععلاتىلنٝؿٝعع١ىلايشععٝلر٠ىلعًعع٢ىلاْاظععًيىلىلىلىلحععًُْٞاشْظععع٥ًٞىليً

ىل١ىلايااًٌَىليفىلاياؼُِٝىلَعىلايآًػرىلاشْظع١ٝ٥ًىلارؼاًؿ١ىلٚذبلٜلىلارالًحًتىلهلً.اسبرٜلىلعهٝؿٝ

ــاىٕ:  لٓععًٍٚىلبْظُعع١ىلَهًؾشعع١ىلاسبرٜععلىلارآكًعع١ىلٚايجًعاعع١,ىلٚايٝلٜٚعع١ىلٚاياًك٥ًٝعع١,ىلٚبْظُعع١ىلىلىلىلىلىلالبــاب الج

اشْععيايىلَععٔىلاسبرٜععل;ىلؾالععرمىل تىللؼععٓٝؿًٗىلٚاسععاؼلاًَلًٗ,ىلٚنٝؿٝعع١ىلاػاٝععًيىلارًٓسعع ىلَٓٗععً,ىلٚنٝؿٝعع١ىلىل

ًعع٢ىلا٭َععًنٔىلايٛادعع ىلمحًٜاٗععً;ىلنلؿًٜععًتىلاسبرٜععلىلايٝلٜٚعع١,ىلٚبْٛاعٗععً,ىلٚنٝؿٝعع١ىلاػاٝععًيىلىلىلىلىللٛلٜاٗععًىلع

,ىلبٚىلنٓظِىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلايجًعا١ىلَجعٌىلاشبعراطِٝىلارلًطٝع١ىلىلىلىلح٢ٓارًٓس ىلًَٓٗ,ىلٚبسصىللٛلٜاًٗىليفىلار

ذاتىلايحهرات,ىلٚا٭ًْعٝ ىلايربس١ٝىلازبًؾ١ىلٚايرطح١,ىلٚطحهًتىلاؾعىلايرغ٠ٛ,ىلَٚتػيىلارٝعًٙىلاشبًيدٝع١,ىلىلىل

ـًّىل تىلبْظ١ُىلا٫ساظعاًيىلىلىلبٚ ن ْظ١ُىلاررطًتىلاياًك١ٝ٥ًىلٚبْظ١ُىلايػًلاتىلاشب١ًًَ.ىلٚللرمىلٖياىلايحًوىلبٜ

ىلٚاشْيايىلَٔىلاسبرٜل;ىلايٝل١ٜٚىلًَٓٗىلٚاياًك١ٝ٥ً.

لٓععًٍٚىلارالًحععًتىلاياًَعع١ىليشعععحٌىلاهلععرٚوىليطبععًيزىلايلععٛاي٨(;ىلؾالععرمىل تىلَهْٛععًتىلىلىلالبــاب الجالــح:

,ىلٚلَععٔىلحٓعع٢لؼععًُُٝٗىل ػععّياىليفىلاسبشععحًٕىلعععلاىلطععًغًٞىلارىلىلسعععحٌىلاهلععرٚوىليطبععًيزىلايلععٛاي٨(,ىلَٚحععًا٨ىل

اشػعع٤٬,ىلٚلؼععُِٝىلَشعععًؾًتىلا٫ْاكععًٍ,ىلٚنٝؿٝعع١ىلذبلٜععلىلالشععًعىلارُععرات,ىلٚعععلاىلارؼععًيزىلٚنٝؿٝعع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

لٛلٜاٗعً,ىلٚا٭ععٛاوىلٚايعليز,ىلٚاياٜٗٛعع١ىلايلحٝاٝع١ىلبٚىلارٝهًْٝهٝع١,ىلَٚععٛااىلايحٓع٤ً,ىلٚاشْعًي٠,ىلٚايا٬َععًتىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلُِٝىلسحٌىلاهلرٚو.اشيطًا١ٜ,ىلٚنٌىلنحري٠ىلٚػػري٠ىلياؼ

لٓععًٍٚىلارالًحععًتىلاياًَعع١ىليًؼععلًَتىلاهلٓلسعع١ٝ;ىلنُالًحععًتىلايٛقًٜعع١ىلَععٔىلاسبرٜععلىليفىلىلىلىلالبــاب السابــع:

اياُلٜععلاتىلايهٗرع٥ًٝعع١,ىلٚبَععًنٔىلمجعععىلايكًَُعع١ىلٚلؼععرٜؿًٗ,ىلَٚرادععٌىلارٝععًٙىلايشععًػ١ٓ,ىلٚايشععع٬ملىلىلىلىلىلىلىلىل

َٚعلاػٔىللؼعرٜـىلىلىلىلايهٗرع١ٝ٥ًىلاراشرن١ىلٚارؼًعلىلايهٗرع٥ًٝع١,ىلٚػزاْعًتىلايٛقعٛاىلايشع٥ًٌىلٚايػعًلٟ,ىلىلىلىلىل

 بخبر٠ىلايلحؽىلبٚىلايالؾ١٦,ىلَٚالًحًتىلاسب١ًُٜىلَٔىلاسبرٜلىليًٓظًّىلاررنزٟىليػًلىلايٛقٛاىلارشًٍ.

ىل
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اػاؼ)ىلا٭عٛاوىلَعٔىلاشبعًَصىل تىلاسبعًاٟىلعظعرىلعًرالًحعًتىلىلىلىلىلىلىلالباب ارتامظ إىل الباب اذتادٖ عػس:

ىلَاياذُاعًت,ىلىلىلحًَْٞ;ىليحًْٞاراشبًػ١ىليًش١ًُٜىلَٔىلاسبرٜلىليفىلصبُٛعًتىل ىلَايااًعِٝ,ىلىلىلحعًْ ايرعًٜع١ىلىلىلحعًْ

اياذًيٜعع١ىلٚا٭سععٛامىلاياًَعع١,ىلىلىلحععًْٞارايشععه١ٝٓىلازبًُعٝعع١ىلٚاشبًػعع١,ىلىلىلحععًْٞرىلاايؼععش١ٝىلٚا٫داًُعٝعع١,ىل

ارشاٛاعًتىلَٚٛاقعـىلىلىلحًَْٞارٗٔىلايؼًٓع١ٝ,ىلثِىلىلحًَْٞايؼًٓع١ٝىلارؼؼؼ١ىل٭غرامىلايؼًٓع١ىلٚىلحًْٞار

ىلايشًٝيات(,ىلٚسٛتىلنجرّياىلَٔىلازبلاٍٚىلاياٛؿٝش١ٝ.

ًَّىلَععٔىلحععًْٞراٚلـععُٓ)ىليَالًحععًتىلايٛقًٜعع١ىليًشًُٜعع١ىلَععٔىلاسبرٜععلىليفىل (ىلًَؼّؼععًىليًُشاٜٛععًتىلَكععل

ايًذ١ٓىلايؿ١ٝٓىلع ١ًَْىلصبًصىلاياإًٚىليفىلاركل١َ,ىلٚلاًيٜـىليًُؼلًشًتىلارشعاؼل١َ,ىلٚؾًٗيضىللؿؼع١ًٝٝىلىل

ىليًُشاًٜٛت,ىلثِىلق١ُ٥ًىلعًررادعىلايارع١ٝىلٚا٭دٓح١ٝىليفىلاي١ًٜٗٓ.

ىلَٔىلاطعرتاطًتىلاٍٚىلصبًصىلاياإًٚىلارٛسل٠ىليًش١َ٬ىلٚاشطرافىلايٛق٥ًٞىلٚحبُلىلاهللىلمتىلازبز٤ىلا٭ٍٚ

ىل(ٓظتتاريَالًحًتىلايٛق١ًٜىليًش١ًُٜىلَٔىلاسبرٜلىليفىل

 ايًذ١ٓىلايؿ١ٝٓىلع ١ًَْىلصبًصىلاياإًٚ

ىلىل
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ىل

 بطــه اهلل السمحً السحٔه
 

 املدٓسٓ٘ العام٘ للدفاع املدىٕ 

 (يػتتاملاعتنادات تطبٔل )متطلبات الْقآ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

 

(ىلنذعز٤ىلَعٔىلا٫طعرتاطًتىلىلىلىلٓظعتتىلارػليتىلاعاًُااتىلَااًي١ٝىليالحٝلىليَالًحًتىلايٛق١ًٜىلَٔىلاسبرٜلىليفىل

ىلٞ:لاشبًيد١ٝىلارٛسل٠ىليًش١َ٬ىلٚاشطرافىلايٛق٥ًٞ,ىللـُٓ)ىلاٯ

علٍٚىلصبًصىلاياإًٚىليلٍٚىلاشبًٝرىلايارعٝع١ىليفىلىلقراياتىلبػشًوىلايشُٛىلٚاراًيٞىلٚليا٤ىلايلاػ١ًٝىل -1

اداًُعِٗىلايجًَٔىلعظرىلاييٟىلعكلىلـل١ٜٓىلايانيىلعلٍٚىلاشًَياتىلايارع١ٝىلاراشل٠,ىلػع٬ٍىلايؿعرت٠ىلىلىل

ّ,ىللـععُٓ)ىلايكععراياتىلارٛاؾكعع١ىلعًعع٢ىلىل1999ْععٛؾُ ىلىل3-2ٖععع,ىلارٛاؾععلىل1420يدعع ىلىل25-24َععٔىل

٥ًٞىليَالًحعًتىلايٛقًٜع١ىليًشًُٜع١ىلىلىلىلازبز٤ىلا٭ٍٚىلَٔىلا٫طرتاطًتىلارٛسل٠ىليًش١َ٬ىلٚاشطرافىلايٛقعىل

ىل(.ٓظتتارَٔىلاسبرٜلىليفىل

قرايىلاجملًصىلا٭ع٢ًىلجملًصىلاياإًٚىليلٍٚىلاشبًٝرىلايارعٝع١ىليفىلاٚيلع٘ىلاياظعرٜٔىلارٓاكعل٠ىلـلٜٓع١ىلىلىلىلىلىل -2

ايرًٜمىلعًرًُه١ىلايارع١ٝىلايشاٛا١ٜ,ىلايكًؿٞىلعًعاُعًاىلقعراياتىلٚليا٤ىلايلاػًٝع١ىلععلٍٚىلصبًعصىلىلىلىلىلىل

ايعيٟىلعكعلىلـلٜٓع١ىلاياعنيىلعلٚيع١ىلاشَعًياتىلايارعٝع١ىلاراشعل٠ىلىلىلىلىلىلىلىلىلاياإًٚىليفىلاداًُعِٗىلايجًَٔىلعظعرىلىل

ىلّ.ىلىل1999ْٛؾُ ىلىل3-2ٖع,ىلارٛاؾلىل1420يد ىلىل25-24ػ٬ٍىلايؿرت٠ىلَٔىل

ٖعععىل24/10/1420عاععًيٜؽىلىل167صبًععصىلايععٛليا٤ىلعًرًُهعع١ىلايارعٝعع١ىلايشععاٛا١ٜىليقععِىلىلىلىلىلَكععًّقععرايىل -3

يفىلاٚيلعع٘ىلاياظععرٜٔىلىلعًعاُععًاىلقععرايىلاجملًععصىلا٭عًعع٢ىلجملًععصىلايااععًٕٚىليظعع٪ٕٚىلاشبًععٝرىلايارعٝعع١ىلىلىلىلىلىلىلىل

ىل(.ىلٓظتتارٚللحٝلىلًَىلد٤ًىلععىليَالًحًتىلايٛق١ًٜىليًش١ًُٜىلَٔىلاسبرٜلىليفىل

َنيىلىلىلىلىلىل -4 عىلايجًيعحىلعظعرىليًُعلٜرٜٔىلاياًع قراياتىلارلٜرٜٔىلاياًَنيىليًلؾًعىلارلْٞىلعلٍٚىلاجملًصىليفىلا٫داًُع

مىلػعع٬ٍىلايؿععرت٠ىلىل ا٣ىل22-21يًععلؾًعىلارععلْٞىلارٓاكععلىلـكععرىلا٭ًَْعع١ىلاياًَعع١ىلـلٜٓعع١ىلايرٜعًع اٯػععر٠ىلىلمجعًع

يٞىلٚليا٤ىلااػًٝع١ىلىلىلىلىلىل2001سحاُ ىلىل10-9ٖع,ىلارٛاؾلىل1422 ّ,ىلعالحٝلىللٛػعًٝتىلبػعشًوىلايشعُٛىلٚاراًع

ىل(.ىلىلٓظتتاريَالًحًتىلايٛق١ًٜىليًش١ًُٜىلَٔىلاسبرٜلىليفىلىلاٍٚىلصبًصىلاياإًٚ,ىلٚللحٝلىلًَىلد٤ًىلعع

لاُعععِٝىلسعععاًا٠ىلَعععلٜرىلععععًّىلايعععلؾًعىلارعععلْٞىلزبُٝععععىلَعععلٜرًٜتىلايعععلؾًعىلارعععلْٞىلعًرٓعععًطلىلععععرقِىلىلىلىل -5

ٖع;ىلعرغح١ىلساًال٘ىلاياٌُىلععىليَالًحًتىلايٛقًٜع١ىليًشًُٜع١ىلَعٔىلىلىلىل22/7/1423/افىللًيٜؽىل3/1/514

(,ىللٓؿٝععيالىلياٛػععًٝتىلا٫داُععًعىلايجًيععحىلعظععرىليًُععلٜرٜٔىلاياععًَنيىليًععلؾًعىلىلىلىلىلىلٓظععتتاراسبرٜععلىليفىل

مجًا٣ىلىل22-21اياإًٚىليلٍٚىلاشبًٝرىلايارع١ٝىلارٓاكلىلعًيرًٜمىليفىلايؿرت٠ىلارلْٞىليفىلاٍٚىلصبًصىل

ىلٖع.ىل1422اٯػر٠ىل
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ىل3/1/8/718عرق١ٝىلػًس ىلايشُٛىلارًهٞىلٚلٜعرىلايلاػًٝع١ىلي٥عٝصىلصبًعصىلايعلؾًعىلارعلْٞىليقعِىلىلىلىلىلىلىلىل -6

ٖعععىل٭ػععشًوىلايشععُٛىلٚاراععًيٞىلايععٛليا٤,ىليًا نٝععلىلعًعع٢ىلازبٗععًتىلىلىلىلىل13/2/1424ضىلاىلفىللععًيٜؽىل

(ىلسؿًظلعًىلعًع٢ىلىلىلٓظتتارارؼاؼ١ىليلِٜٗىلع٢ًىلاياٌُىلععىليَالًحًتىلايٛق١ًٜىليًش١ًُٜىلَٔىلاسبرٜلىليفىل

ىلا٭يٚاغىلٚارُاًهًت.ىلىل

فىلعاععًيٜؽىلىلٚىل28609/10لاُععِٝىلػععًس ىلايشععُٛىلارًهععٞىلٚلٜععرىلايظعع٪ٕٚىلايحًلٜعع١ىلٚايكرٜٚعع١ىليقععِىل -7

ٖعىلع٢ًىلا٭دٗز٠ىلايحًل١ٜىلاررلحل١ىلعًيٛلاي٠ىليًاُعٌىلعععىليَالًحعًتىلايٛقًٜع١ىليًشًُٜع١ىلَعٔىلىلىلىلىلىلىل9/5/1426

ىل(.ىلٓظتتاراسبرٜلىليفىل

 غؤٌّ الطالم٘
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 الباب األّل

 يػتتاملاملتطلبات الْقأٜ٘ العام٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

 الفَسع

 الصفخ٘ يػتتاملاملتطلبات الْقأٜ٘ العام٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف  الباب األّل: السمص

ىل15 عـاو 1-1

ىل15ىلايآٛإ 1-1/1

ىل15ىلايػرم 1-1/2

ىل15ىلاجملًٍ 1-1/3

ىل16ىل درا٤اتىلايالحٝل 1-1/4

ىل16ىل٘ٚاساػ٬يىلح٢ٓلظػٌٝىلار 1-1/5

ىل17ىلبسًسًٝتىلاياؼُِٝ 1-1/6

ىل18  يػتتاملاملباىٕ ّتصئف  1-2

ىل18ىلَٔىلسٝحىلطحٝا١ىلا٫سعااًٍُىلٓظتتارارحًْٞىلٚلؼٓٝـىل 1-2/1/1

ىل21ىلَٔىلسٝحىلػلٛي٠ىلضباًٜٛلًٗىلٓظتتارارحًْٞىلٚلؼٓٝـىل 1-2/1/2

ىل21 الدّزٗ املطـتيدٓ٘ لرتاخٔص البياٛ ّاالضـتدداو 1-3

ىل21 التصنٔه ّاإلغـساف ّالتيفٔر 1-4

ىل21 متطلبات تيعٔه املْقع للْقآ٘ مً اذتسٓل 1-5

ىل22ىلايلؾًعىلارلَْٞٚالاتىلٚػٍٛىلسعًٝياتىل 1-5/6

ىل23ىلٚػٍٛىليدًٍىلايلؾًعىلارلْٞ 1-5/7

ىل23 املتطلبات اإلىػـأٜ٘ ّمْاد البياٛ 1-6

ىل23ىلاهللف 1-6/1

ىل24ىلحًُْٞاياؼٓٝـىلاشْظع٥ًٞىليً 1-6/2

ىل24ىلَٛاػؿًتىلَٛااىلايح٤ًٓ 1-6/3

ىل26 الطـٔطسٗ علٙ اىتػـاز اذتسٓل 1-7
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ىل26ىل٫ْاظًيىلاسبرٜلايكلًعًتىلارًْا١ىل 1-7/1

ىل28ىلاسبٛادزىلارًْا١ىل٫ْاظعًيىلاسبرٜل 1-7/2

ىل31ىلايؿراؽىلارؼعؿعٞ 1-7/3

ىل33ىلا٫ْاظعًيىلاشبًيدٞىلعنيىلقلًععًتىلاسبرٜل 1-7/4

ىل34ىلا٫ْاظعًيىليفىلَشعا٣ٛىلايشعلضىلعنيىلقلًععًتىلاسبرٜل 1-7/5

ىل35ىلحًْٞاراْاظعًيىلاسبرٜلىلعنيىل 1-7/6

ىل38 بيٙلعياصس إىػـاٛ املاملتطلبات اإلىػـأٜ٘  1-8

ىل38ىلاهلعٝعهٌىلاشْظع٥ًٞ 1-8/1

ىل39ىلَٛااىلاياظلٝ ىلايلاػًٞ 1-8/2

ىل41ىلا٭عٛاوىلارك١ًَٚىليًشرٜل 1-8/3

ىل42ىلاهلٝهٌىلاشْظع٥ًٞىلاسبعلٜلٟ 1-8/4

ىل44ىلَٛااىلايح٤ًٓىلايح٬سعاٝه١ٝ 1-8/5

ىل45 .يػتتالتهطٔ٘ ارتازجٔ٘ الصجاجٔ٘ ّغساٜح األملئْو ّما غابََا يف امل 1-9

ىل46 مجلَا(   ،: )الطـسداب، املٔصاىني، امليْزالعام٘ ألقطـاو البياٛ املدتلف٘ املتطلبات 1-10

ىل46ىلايشعرااٜ  1-10/1

ىل47ىلارًٓٚي 1-10/2

ىل47ىلارٝزاْني 1-10/3
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 الباب األّل
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 فَسع ادتداّل

 الصفخ٘ اضــه الـجــدّل الـجـدّلزقـه 

ىل21ىلَٔىلسٝحىلػلٛيلًٗىلٓظتتارارحًْٞىلٚلؼٓٝـىل 1-1

ىل25ىلَٔىلسٝحىلَكًَٚاًٗىليًشرٜلىلحًْٞارلؼٓٝـىل 1-2

ىل27ىليكلًعًتىلًَْا١ىل٫ْاظًيىلاسبرٜلىلحًْٞاردبز١٥ىل 1-3

ىل29ىليًشرٜلىلحًْٞاراسبلىلا٭ا٢ْىليليد١ىلَك١ًَٚىلعًٓػرىلاهلٝهٌىليفىل 1-4

1-5 
اسبعٛادزىلارًْاع١ىل٫ْاظعًيىلاسبرٜعلىلسشع ىلايدع١ىلاشبلعٛي٠ىليفىلىلىلىلىلىلىلىلايد١ىلَكًَٚع١ىلىل

ىل30ىلايكلًعًتىلايبىللؿؼًًٗ

1-6 
ىلارارشًؾ١ىلارلًٛعع١ىلععنيىلىلىل ٚسعلٚاىلا٭يمىليسعلٚاىلاياكعًي(ىلسشع ىلايلؿعًعىلىلىلىلىلىلىلحعًْ

ىل37ىلَٚشًس١ىلايؿاشًتىلع٢ًىلايٛادًٗتىلاشبًيد١ٝىلح٢ٓار

ىل37ىلايد١ىلَك١ًَٚىلاسبرٜلىلارلًٛع١ىلهلٝهٌىلايح٤ًٓ 1-7

ىل38ىلَٛااىلاياظلٝ ىلايلاػًٞىليًشٛا٥ ىلٚا٭سكـلؼٓٝـىل 1-8

ىل39ىلايدًتىلَالٍىلاَالااىلايًٗ ىليحاضىلَٛااىلايح٤ًٓ 1-9

ىل40ىلTesting Laboratories Approvedىلارؼا اتىلارااُل٠ 1-10

ىل41ىلاسبلىلا٭ا٢ْىلاسبرزىليًؿٝضىلاشطعاًعٞىلاسبرايٟ 1-11
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 الباب األّل

 يػتتاذتسٓل يف املاملتطلبات الْقأٜ٘ العام٘ للخنآ٘ مً 

 

 عـاو 1-1

1-1/1 

 العنوان:

(,ىلٜٚردععىل يٝٗعًىليفىلىلىلٓظعتتىلارلارفىلٖيٙىلاي٥٬ش١ىلع٥٬ش١ىليَالًحًتىلايٛق١ًٜىليًش١ًُٜىلَٔىلاسبرٜعلىليفىلىل

ىلٖيٙىلايٛثٝك١ىلععياي٥٬ش١(ىلبٚىليٖيٙىلاي٥٬ش١(

1-1/2 

 الغرض:

َٔىلاسبرٜلىلسب١ًُٜىلايػرمىلَٔىلٖيٙىلاي٥٬ش١ىلٖٛىلذبلٜلىلاسبلىلا٭ا٢ْىلَٔىلَالًحًتىلايٛق١ًٜىليًش١ًُٜىل

ىل.ح٢ُٓ,ىلإٚىل عًق١ىلاسعاؼلاًَلِٗىلاي١َٝٛٝىليًح٢ٓبيٚاغىلَشعاؼلَٞىلار

 :اجملال 1-1/3

ىلربؽىلٖيٙىلاي٥٬ش١ىلَالًحًتىلمح١ًٜىلا٭يٚاغىلَٔىلاسبرٜلىلًَٚىلٜظح٘ىلذيوىلَٔىلس٫ًتىلطٛاي٨.ىل 1-1/3/1

1-1/3/2 
,ىلَععٔىلػعع٬ٍىلحٓعع٢ٚؿعععىليفىلاسبشععحًٕىليفىلٖععيٙىلاي٥٬شعع١ىلسًيعع١ىلايععيعرىلايًٓدبعع١ىلعشععح ىلاسبرٜععلىليفىلارىلىلىل

ىلَالًحًتىلايػرمىلًَٓٗىلايكـ٤ًىلع٢ًىلَشححًتىلس٫ًتىلاييعرىليفىلبٚقًتىلايلٛاي٨.

ىلبػيىليفىلاسبشحًٕىلعٓلىلٚؿعىلٖيٙىلاي٥٬ش١ىلعل٠ىلْٛاٍغ;ىلبًُٖٗ: 1-1/3/3

ىلقلي٠ىلاياٛاٌَىلاشْظع١ٝ٥ًىلع٢ًىلَك١ًَٚىلاسبرٜل. 1-1/3/3/1

ىلبْٛاعىلاسب١ًُٜىلَٔىلاسبرٜلىلَٚشاًٜٛلًٗ. 1-1/3/3/2

ىلٚعلاِٖ.ىلح٢ْٓٛع١ٝىلَشعاؼلَٞىلار 1-1/3/3/3

ىل.ح٢ٓبْٛاعىلايٓظعًطًتىلايلا٥ر٠ىليفىلار 1-1/3/3/4

1-1/3/4 
ٚؿعىليفىلاي٥٬ش١ىلاسبلىلا٭ا٢ْىلَٔىلَالًحعًتىللؼعُِٝىلسعحٌىلاهلعرٚوىليطبعًيزىلايلعٛاي٨(ىلرشعاؼلَٞىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلبٚىلػًيد٘.ىلح٢ٓ تىلبًَنٔىل ١َٓ,ىلسعٛا٤ىلااػٌىلارىلح٢ٓار

1-1/3/5 

يٚعععٞىلبٕىلسععحٌىلاهلععرٚوىليٝشععع)ىلاياًَععٌىلايٛسٝععلىليفىلمحًٜعع١ىلا٭يٚاغىلايععيٟىللآًٚيعع٘ىلاي٥٬شعع١,ىل ٫ىلبٕىلىلىلىلىل

اي٥٬ش١ىل٫ىللآًٍٚىلمجٝععىلا٫عاحعًيات,ىلؾٗعٞىلعًع٢ىلسععحٌٝىلارجعًٍىل٫ىللآعًٍٚىلاياٛعٝع١ىلياًَع١ىلازبُٗعٛي,ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلايبىللالىلبسلىلعٛاٌَىلمح١ًٜىلا٭يٚاغ.ىلىل
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1-1/3/6 

اسبعٛااخىلاياًاٜع١ىلايظؼؼع١ٝىلينًيشعكٛىىلعًع٢ىلا٭يم(,ىلايعبىلىلىلىلىلىلىل٫ىلل ػيىلاي٥٬ش١ىليفىلا٫عاحعًيىلَٓععىلىلىل

يشعحٌىلايشع١َ٬,ىلنُعًىلينعزتىلاي٥٬شع١ىلعًع٢ىلمحًٜع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىلحٓع٢ىلٜهٕٛىلسححًٗىلعلّىلٚعٞىلَشعاؼلَٞىلارىل

ىلا٭يٚاغىلَٔىلاسبرٜلىلنكًعل٠ىلرالًحًلًٗ,ىلٚملىللاا ىلمح١ًٜىلارُاًهًتىلقًعل٠ىلرالًحًلًٗ.

ىلٚيهًٓٗىللشاؼلّىلَعىل٥٫ش١ىلطرٚىىلايح٤ًٓ.ٖيٙىلاي٥٬ش١ىليٝش)ىل٥٫ش١ىليظرٚىىلايح٤ًٓ,ىل 1-1/3/7

1-1/3/8 
ملىللٛؿعىلٖيٙىلاي٥٬ش١ىلياـُٔىلس١َ٬ىلبيٚاغىلايئٜىل ًَىلعًرؼًاؾ١ىلبٚىلعًيرغح١ىلٜظعإًٛىلاسبرٜعل,ىلبٚىلىلىل

ىلٜهْٕٛٛىلقرٜحنيىلَٔىلْكل١ىلا٫طااًٍ.

 إجراءات التطبيق: 1-1/4

ىلايبىللؼليىللراػٝؽىل ْظ٥ًًٗىلعالىلسرًٜٕىلٖيٙىلاي٥٬ش١.ىلحًْٞارللحلىلٖيٙىلاي٥٬ش١ىلع٢ًىلمجٝعىل 1-1/4/1

1-1/4/2 

ىلارَٔىلغعريىلاياًُعٞىليفىلَاظعِىلا٭سعٛاٍىلللحٝعلىلٖعيٙىلاي٥٬شع١ىلعًع٢ىلىلىلىلىلىلىلىلىل ايك٥ًُع١,ىلٚيفىلسًيع١ىلنٗعيٙىلىلىلىلىلحعًْ

جيٛلىليًلؾًعىلارلْٞىلبٕىلٜلً ىلَالاتىل ؿًؾ١ٝىلبٚىلنحلٌٜىلعٔىلعاضىلا٫ساًٝطعًتىلايٛق٥ًٝع١ىلارلًٛعع١ىلىلىلىل

ىلٚؾكلًىلهليٙىلاي٥٬ش١.

1-1/4/3 
جيٛلىليًلؾًعىلارلْٞىلعٓلىلايرتػعٝؽىلعًيحٓع٤ًىلبٚىلاياظعػٌٝىلبٕىلٜلًع ىلَاعلاتىل ؿعًؾ١ٝىلبٚىلنحعلٌٜىلععٔىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلعاضىلا٫ساًٝطًتىلايٛق١ٝ٥ًىلارلًٛع١ىلٚؾكلًىلهليٙىلاي٥٬ش١.

ىلايك٥ًِىل٫ىلعلىلبٕىلربـعىلرالًحًتىلٚطرٚىىلٖيٙىلاي٥٬ش١.ىلح٢ُٓبٟىل ؿًؾًتىلدلٜل٠ىليً 1-1/4/4

1-1/4/5 

عًعع٢ىلْععٛعنيىلبٚىلبنجععرىلَععٔىلايٓظععًطًتىلبٚىلا٫سععاؼلاّىلايععبىلرباًععـىليفىلايدعع١ىلىلىلىلىلىلىلىلحٓعع٢َعٓععلىلاساععٛا٤ىلىل

ػلٛيلًٗ,ىل٫ٚىلميهٔىلايؿؼٌىلعًٝٓٗ,ىلؾالحلىلارالًحًتىلا٭نجرىلسرّػعًىلعًع٢ىلسع١َ٬ىلا٭يٚاغىلعًع٢ىلىلىلىلىل

ىلايٓظًطًتىلبٚىلا٫ساؼلاًَتىلارؼاًؿ١.

1-1/4/6 

ىلىلىلىلىل اسعاؼلاّىلْٛعٝعًتىلىلىلىل٫ىلميٓعىلبٟىلَٔىلارالًحًتىلايٛايا٠ىليفىلٖعيٙىلاي٥٬شع١,ىلَعٔىللؼعُِٝىلبٚىللرنٝع ىلب

بؾـععٌىلَععٔىلَاععلاتىلايٛقًٜعع١ىليًشًُٜعع١ىلَععٔىلاسبرٜععل,ىلبٚىلبعععلااىلبنجععرىلَععٔىلطبععًيزىلايلععٛاي٨,ىلبٚىلبٟىلىلىل

ٝ ععًىليفىلمحًٜعع١ىلبيٚاغىلَشععاؼلَٞىلار ,ىلبٚىلَاععلاتىللكععّٛىلعععًيػرمىلْؿشعع٘ىلايععيٟىلحٓعع٢َاععلاتىللعع٪ثرىل جيًع

٠ىلايحعلٌٜ,ىلىلبطًيتىل يٝ٘ىلٖيٙىلاي٥٬ش١ىلبٚىللؿٛق٘,ىلع٢ًىلبٕىللكلّىلارشآلاتىلٚايٛث٥ًلىلايبىللجحع)ىلنؿع٤ًىلىل

ىليًلؾًعىلارلْٞىلشدًللًٗ.

1-1/4/7 
,ىليـعًُٕىلعًُعًٗىلايعلا٥ِىلىلىلىلح٫٢ٓىلعلىلَٔىلػ١ًْٝىلْظِىلَٚالاتىلٚباٚاتىلايٛق١ًٜىليًش١ًُٜىلَٔىلاسبرٜلىلععًرىل

ىلعهؿ٠٤ًىلعًي١ٝ.

ىل:واشتغالل املبنىتعغيل  1-1/5
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1-1/5/1 
ايععبىللؼععليىللععراػٝؽىل ْظعع٥ًًٗىلعاععلىلسععرًٜٕىلٖععيٙىلاي٥٬شعع١,ىل٫ىلٜشععُضىلعاظععػًًٝٗىلٚاسععاػ٬ٍىلىلىلرحععًْٞا

ىلبٚىلدز٤ىلَٓ٘ىل ذاىلنًٕىلطبًيؿلًىلرالًحًتىلٖيٙىلاي٥٬ش١.ىلح٢ٓار

1-1/5/2 
ىلارٜشُضىلعًسعاُرايىلاسعاػ٬ٍىلٚلظعػٌٝىلىلىلىل ارشعاؼل١َىلقحعٌىلسعرًٜٕىلَؿاعٍٛىلٖعيٙىلاي٥٬شع١ىلعًع٢ىلبٕىلىلىلىلىلىلىلىلىلحعًْ

ىلٜاٛاؾرىلؾًٝٗىلطرطًٕىلبسعًسعًٕٝ;ىلًُٖ:

ىل.ح٢ٓب٫ىلٜٛدلىلػلرىلسكٝكٞىلظًٖرىلميهٔىلبٕىلٜ٪ثرىليفىلبيٚاغىلَشاؼلَٞىلار 1-1/5/2/1

1-1/5/2/2 
ع٢ًىلسًي٘ىلإٚىللػٝري,ىلٚبٟىللػٝريىلٜشاًزّىلللحٝعلىلطعرٚىىلىلىلىلح٢ٓٚايٓظًىىليفىلارىلح٢ٓبٕىلٜظٌىللؼٓٝـىلار

ىلَٚالًحًتىلاي٥٬ش١.

1-1/5/2/3 
ىٔلىلىلىلىلىلىلىلىل اسبرٜعلىللاُعٌىلنًرااعًا,ىلىلىلىلىلًَىلااَع)ىلسعحٌىلاهلعرٚوىليطبعًيزىلايلعٛاي٨(ىلَاًسع١,ىلْٚظعِىلاسبًُٜع١ىلَع

ىليفىلبث٤ًٓىلػًْٝا٘,ىلبٚىليفىلبث٤ًٓىللالًٜ٘ىلعًشؿًؾ١ىلبٚىلعًسبيف.ىلح٢ٓؾُٝهٔىلاساؼلاّىلار

ىلأشـاشـيات التصنيه: 1-1/6

1-1/6/1 

,ىلإٚىلحٓعع٢ٜرنععزىلعًعع٢ىلمحًٜعع١ىلَشععاؼلَٞىلارىل-نُععًىلذنععرىلسععًعكلً-  ٕىلاهلععلفىلَععٔىلٖععيٙىلاي٥٬شعع١

,ىلٚميهععٔىلايٛػععٍٛىل تىلذيععوىلاهلععلفىلعًيا نععلىلَععٔىلللحٝععلىلىلحٓعع٢ُ عًقعع١ىل٫سععاؼلاًَلِٗىلايَٝٛٝعع١ىليً

ايععبىللععاًؼؽىليفىلىلٓظععتتارارحععًْٞىلٚاسبععلىلا٭اْعع٢ىلَععٔىلَالًحععًتىلايٛقًٜعع١ىليًشًُٜعع١ىلَععٔىلاسبرٜععلىليفىلىلىل

ىلل١ٝ:ا٫عاحًياتىلاٯ

1-1/6/2 

ًُّ,ىلَٚٓشععكلً,ىلَٚاععل ا,ىلىلىلىلحٓعع٢ىلجيعع ىلا٭ػععيىليفىلاسبشععحًٕىلبٕىلٜهععٕٛىلاهلٝهععٌىلاشْظعع٥ًٞىلٚارىلىلىلىلىل َؼععُ

َعععٔىلاسبرٜعععلىلٚايعععلػًٕ,ىلىلىلحٓععع٢ياؿعععًاٟىلاشبلعععٛي٠ىلعًععع٢ىلسٝععع٠ًىلَشعععاؼلَٞىلارىل,ىلَٚؼعععًًّْ;ىل٬لَٚظعععػ

ىليفىلس٫ًتىلايلٛاي٨.ىلح٢ٓٚا٭خبر٠,ىلٚاييعرىليفىلس٫ًتىلايلٛاي٨,ىلٚياشُضىلعإد٤٬ىلَشاؼلَٞىلار

1-1/6/3 
َععٔىلىلٓظعع ٠ياعع ثرياتىلاسبرٜععلىلػعع٬ٍىلَععل٠ىل ػعع٤٬ىلارىلىلحٓعع٢ُايا نععلىلَععٔىلذبُععٌىلاهلٝهععٌىلاشْظعع٥ًٞىليىًل

ىليفىلس٫ًتىلايلٛاي٨.ىلًَشاؼلَٝٗ

1-1/6/4 

ٚقحٌىلايظرٚعىليفىلاشْظ٤ًىلَعٔىللعٛاؾرىلسعحٌىلاهلعرٚوىليطبعًيزىلايلعٛاي٨(ىلىلىلىلىلىلىلىلح٢ٓايا نلىلٚق)ىللؼُِٝىلار

ْٚٛعٝع١ىلارععٛااىلىلىلحٓعع٢,ىلَععٔىلسٝعحىلاياععلاىلٚايشعا١ىلٚارٛقععع,ىلٚايلؿعًعىلارىلىلىلحٓع٢ىلَبٚىلىلٓظعع ٠َارًٓسعح١ىليهعٌىلىلىل

ىلىلىلحٓع٢ىلارشاؼل١َىليفىلاشْظع٤ً,ىلٚا٭ػعيىليفىلاسبشعحًٕىلْٛعٝع١ىلارىلىلىلىل بدٗعز٠ىلىلٚاسعاؼلاًَل٘ىلَٚشعاؼلَٝ٘,ىل

ىلايٛق١ًٜىليًش١ًُٜىلَٔىلاسبرٜلىلايٛاد ىللٛاؾرًٖ.

ىلايا نلىلَٔىللٛاؾرىلسحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىلإٚىلا٫عاًُاىلع٢ًىلسحٌىلَهًؾش١ىلاسبرٜل. 1-1/6/5
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1-1/6/6 

ًُّىل ػ٤٬ىلار ىلح٢ٓيًٓذ٠ًىلَٔىلاسبرٜل,ىلٚجيٛلىلبٕىلٜهٕٛىلعًرىل٬ل ػ٤٬ىلنًَىلح٢ٓيٝصىلَٔىلايـرٚيٟىلاا٥

,ىلح٢َٓٓلك١ىل ػ٤٬ىلبؾك١ٝىلضب١ُٝىلَٔىلايلػًٕىلبٚىللشروىلايػًلاتىلَٔىلا٭اٚايىلبٚىلا٭دزا٤ىلا٭ػعر٣ىلععًرىلىل

ىللشُضىلٖيٙىلا٭ًَنٔىلاحمل١ُٝىلع ًَٕىلْشيبىلسا٢ىللٚاٍىلسًي١ىلايلٛاي٨.

1-1/6/7 
ايا نلىليفىلبث٤ًٓىلاياؼُِٝىلَٔىلػًٛىلسحٌىلاهلرٚوىلممًَّىلٜاٝلىلاساؼلاًَٗ,ىلٚبٕىلادبًٙىلؾاضىلا٭عٛاوىليفىل

ىليآؿٝيىلٜاًُط٢ىلَعىلَشًيىلاهلرٚو.اياؼُِٝىلٚا

ىلايا نلىلَٔىلٚؿعىلايا٬ًَتىلايلاي١ىلع٢ًىلطرٜلىلاهلرٚو,ىلحبٝحىل٫ىلحيلخىلاياحًضىلعٓلىلاشػ٤٬. 1-1/6/8

1-1/6/9 
,ىلٚععزٍىلايؿاشعًتىلايربسع١ٝىلىلىلىلحٓع٢ىلُايا نلىلَٔىللٛؾريىلاشؿ٠٤ًىلايهًؾ١ٝ,ىلٚبدٗز٠ىلاشْيايىلارًٓسعح١ىليىًل

ىل.ح٢ٓعٔىلعك١ٝىلبدزا٤ىلار

ىللٛاؾرىلاسبلىلا٭ا٢ْىلَٔىلَالًحًتىلايٛق١ًٜىليًش١ًُٜىلَٔىلاسبرٜلىلايٛايا٠ىلعٗيٙىلاي٥٬ش١.ايا نلىلَٔىل 1-1/6/10

ىل.ح٢ٓ لًس١ىلايؿرػ١ىليفىلاياؼُِٝىلياٛؾريىلَالًحًتىلبنجرىلمح١ًٜىلٚباع٢ىل٫ساُراي١ٜىلاساؼلاّىلار 1-1/6/11

 :املباىٕ ّامليػتتتصئف  1-2

ىلا٫ساؼلاّ,ىلٚايج١ًْٝىلَٔىلسٝحىلػلٛي٠ىلضباًٜٛلًٗ.ا٭ٚتىلَٔىلسٝحىلطحٝا١ىلىل:علرٜكانيىلارحًْٞلؼٓـىل 1-2/1

ىلَٔىلسٝحىلطحٝا١ىلا٫سعااًٍُىل تىلاجملُٛعًتىلاٯل١ٝ:ىلٓظتتُلؼٓـىلار 1-2/1/1

 اياذُاًت.ىلحًَْٞ 1-2/1/1/1

ىلايااًِٝ.ىلحًَْٞ 1-2/1/1/2

ىل.ايرع١ًٜىلايؼش١ٝىلٚا٫داًُع١ٝىلحًَْٞ 1-2/1/1/3

ىلايشه١ٝٓ.ىلرحًْٞا 1-2/1/1/4

ىلاياذًي١ٜىلٚا٭سٛامىلايا١ًَ.ىلرحًْٞا 1-2/1/1/5

ىل.ارٗٔىلايؼًٓع١ٝىلحًَْٞايؼًٓع١ٝىلٚىلٓظتتارَحًْٞىل 1-2/1/1/6

ىلارشاٛاعًتىلَٚٛاقـىلايشًٝيات.ىلحًَْٞ 1-2/1/1/7
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1-2/1/1/8 ٍَٕ ىلذاتىلطًععىلػًؾ.ىلحً

1-2/2 
ىلارذباٟٛىلنٌىلصبُٛعع١ىلَٔىلاجملُٛععًتىلعًع٢ىلبْعٛاعىلعععل٠ىلَعٔىلىلىلىلىلىل ذاتىلايٓظععًطًتىلبٚىلاياذُاعًتىلىلىلىلحعًْ

ىلاراكًيع١,ىلْٚٛياًٖىليفىلاٯلٞ:

1-2/1/1/1 

ىلاياذُاًت:ىلحًَْٞ

(ىلطعععؼؼًىلؾعع نجرىليػععرمىلايرتؾٝعع٘ىلبٚىلايجكًؾعع١ىلبٚىلىل50ارؼؼؼععع١ىلياذُعععىليٖعععًىل٩بدزابٚىلىلحععًْٞارٖععٞىل

ىلايرًٜؿ١ىلبٚىلايارمىلَجٌ:

ىل*ىلاحملًنِىل*ىلاٚيىلاياحًا٠

ىل*ىلػ٫ًتىلا٫داًُععًتىل*ىلقًععًتىلاحملًؿعرات

ىل*ىلػ٫ًتىلايحٓٛىىلػ٫ًتىلايارم*ىل

ىل*ىلارهاحًتىلايه ٣ىلاٚيىلارشعرغٚىل*ىلاراًسـ

ىل*ىلار٬ع ىلارػل٠ًىل*ىلايٓٛااٟىلايرًٜؿ١ٝ

1-2/1/1/2 

ىلىلايااًِٝ:ىلحًَْٞ

ط٬وىلَٓاظُنيىلععلٚاّىل٫ىلٜكعٌىلىلىلىل6ىلل٪ٟٚارؼؼؼ١ىل٭غرامىلايااًِٝ,ىلٖٚٞىلايبىلًٖىل٩بدزابٚىلىلحًْٞار

ىلىلىل12سًعًتىلًَٜٛٝلىلٚـًىل٫ىلٜكٌىلعٔىلىل4عٔىل ىلسًع١ىليفىلا٭سحٛع,ىلنرًٜمىلا٭طؿًٍىلٚارعلايضىلهٗٝعل

ىلسا٢ىلايجًْٟٛ,ىلٚاراًٖلىلار١ٝٓٗىلٚايالحٝك١ٝىلًَٚىليفىلسهًُٗ.ىل-ىلاعالا٥ٞ –

1-2/1/1/3 

ىلايرع١ًٜىلايؼش١ٝىلٚا٫داًُع١ٝ:ىلحًَْٞ

بٚىلبدزا٩ًٖىلارؼؼؼ١ىل٭غعرامىلايرعًٜع١ىلايؼعش١ٝىلبٚىلا٫داًُعٝع١,ىلايعبىلٜهعٕٛىلطعًغًًٖٛىلىلىلىلىلىلىلىلىلحًْٞار

عععًدزٜٔىلعععٔىلاسبرنعع١ىلبٚىلبْٗععِ,ىلذبعع)ىللعع ثريىلاسبذععز,ىلَكٝععلٚىلاسبرنعع١;ىلٚلظععٌُىلارشاظععؿًٝت,ىلىلىلىل

ٚعٝعععٛتىليعًٜععع١ىلارشعععٓني,ىلٚاٚيىلاسبـععع١ًْ,ىلٚاٚيىلايرعًٜععع١ىلا٫داًُعٝععع١ىليٮطؿعععًٍ,ىلٚاٚيىلايؼعععش١ىلىلىلىلىلىلىل

ىل.ًٗايٓؿش١ٝ,ىلٚايشذٕٛىلجبُٝعىلؾ٦ًل

1-2/1/1/4 

ىلايشه١ٝٓ:ىلحًْٞار

ىلارؼؼؼ١ىليًشهٔىلٚارحٝ).ًٖىل٩بدزابٚىلىلحًْٞارٖٞىل

ىل:ٚؾلىلاٯلٞايشه١ٝٓىلسشع ىلْٛعىلا٫ساػ٬ٍىل تىلعل٠ىلؾ٦ًتىلىلحًْٞارلٓكشعِىل

ىلايشهٔىلا٫ساجًُيٟىلَٓظتتار٪يؿ١ىلَٔىلٚسلاتىلسه١ٝٓىلاا١ُ٥ىليا١ً٥ًىلٚاسل٠ىليطكل(ىلَجٌىلىلحًْٞار 1-2/1/1/4/1

1-2/1/1/4/2 
ار٪يؿ١ىلَٔىلغرفىلبٚىلًَٗدعىليًشهٔىلايلا٥ِىلعؼٛي٠ىلَٓؿرا٠ىلبٚىلمجًع١ٝ;ىلَجٌىلسعهٔىلايلًحع١ىلىلىلىلحًْٞار

ىل.ٚارٛظؿنيىلٚاياًٍُ,ىلًَٚٗدعىلازبٓٛا,ىلًَٚىليفىلسهًُٗ

1-2/1/1/4/3 
ار٪يؿعع١ىلَععٔىلغععرفىليًُحٝعع)ىلار٪قعع)ىلععع درىلبٚىلإٚىلبدععر;ىلَجععٌىلايؿٓععًام,ىلٚارٛلعٝععع٬ت,ىلٚعٝععٛتىلىلىلحععًْٞار

ىل.ايـًٝؾع١,ىلٚايظكلىلارؿرٚطع١,ىلًَٚىليفىلسهًُٗ
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ىل.ايشه١ٝٓىلاشبًػ١;ىلايؿ٬ٝتىلايؼػري٠ىلبٚىلايكؼٛيىلاشبًػ١ىلحًْٞار 1-2/2/4/4

1-2/1/1/5 

ىلاياذًي١ٜىلٚا٭سٛامىلايا١ًَ:ىلحًْٞار

ىل ْٞارٖٚععٞع يىلياحملعععىلىلىلىلىلحععًع ىلارؼؼؼععع١ىلشبلَععع١ىلازبُٗععٛع ٍىلاياذًيٜععع١(,ىلبٚىلايعععبىل٫ىلٜزٜعععلىلععععلاىلىلىلىلًبٚىلبدزا٩ٖععًع

ىل.(ىلطؼّؼًىليفىلٚق)ىلٚاسل,ىلٚارؼؼؼ١ي٬ساا٫ًُتىلارهاح١ٝىليارهًل (50َشعاؼلًَٝٗىلع٢ًىلي

ىل*ىلػلًَتىلارٗٔىلاشبؿٝؿ١ىلَجٌ:ىلٍىلايحٝعىلعًزب١ًُىلٚارؿرم.ً*ىلضب

ىلٍىلاشبًٝط١ىلٚاسب٬ق١.ً*ىلضبىل*ىلاررانزىلاياذًي١ٜ.

ىلٍىلاياؼٜٛر.ً*ىلضبىلا٭سٛامىلاررنز١ٜىليايكٝؼر١ٜ(.*ىل

ىل*ىلايحٓٛىىلايؼػري٠.ىل*ىلَهًل ىل ااي٠ىلا٭عًٍُىلبٚىلاشبلًَت.

ىل*ىلَهًل ىلايظرنًت.ىل*ىلَهًل ىلار٪سعشعًت.

ىل*ىلارهًل ىلاياكًي١ٜىلًَٚىليفىلسهًُٗ.ىل*ىلارهًل ىلا٫ساظًي١ٜىلٚاهلٓلس١ٝ.

1-2/1/1/6 

ىلٍىلارٗٔىلايؼًٓع١ٝ:ًايؼًٓع١ٝىلٚضبىلٓظتتارَحًْٞىل

بٚىلبدزا٩ًٖىلارؼؼؼع١ىليٮغعرامىلايؼعًٓع١ٝىلايعبىلدبعرٟىلعٗعًىلعًُٝعًتىلايرتنٝع ىلٚاشبًع ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحًْٞار

ىل:ٚاياػًٝـ,ىلبٚىلارؼؼؼ١ىليًُٗٔىلايؼًٓع١ٝىلايبىلدبرٟىلعًٗىلعًًُٝتىلاشػ٬غ,ىلٚلظعٌُ

ىل*ىلَؼًْعىلا٭ثًخ.ىل*ىلَؼًْعىلا٭يحًٕ.

ىل*ىلارلًعع.ىلارؼًْعىلارؼاًؿ١.ىلَٓظتت*ىل

ىل*ىلَػًسٌىلار٬عصىلاررنز١ٜ.ىلاشبلر٠.*ىلطبا اتىلارٛااىلايه١ٝ٥ًُٝىل

ىل*ىلايٛيغىلايؼًٓع١ٝىلع ْٛاعًٗ.ىلاسبرفىلايؼًٓع١ٝ.ىلحًَْٞ*ىل

1-2/1/1/7 

ىلارشعاٛاععًتىلَٚٛاقـىلايشًٝيات:ىلحًَْٞ

بٚىلبدزا٩ًٖىلارؼؼؼ١ىل٭غرامىلربزٜٔىلارٛااىلاشبًّ,ىلٚارٓاذًتىلارؼٓا١ىلبٚىلْؼـىلىلحًْٞار

ىل:ارؼٓا١,ىلًَٚٓٗ

ىلاشبٍٝٛ.*ىل سلحٌىلىل*ىلَٛاقـىلايشًٝيات.

ىلطبًلٕىلارٛااىلايػيا١ٝ٥ىل(ايج٬دًت.ي*ىلىل*ىلطبًلٕىلا٭ع٬ف.

1-2/1/1/8 

ٍَٕ ىلذاتىلطًععىلػًؾ:ىلحً

ىلىلحًْٞارايبىلذباٟٛىلع٢ًىلْٛعًٝتىلَاالا٠ىلٚطباًؿ١ىلَٔىلىلحًْٞارٖٚٞىل ىلارايشعًعك١ىلًَٚٓٗىلا٭ععرازىل ىلحعًْ

ٍٕىلذب)ىلسلضىلا٭يم(. ىلاياًي١ٝ,ىلٚا٭قح١ٝىليَحً

1-2/1/2 
ىلَٔىلسٝحىلػلٛي٠ىلضباًٜٛلًٗىل تىلايؿ٦ًتىلاٯل١ٝ:ىلٓظتتلؼٓـىلار

ىلاشبلٛي٠ىلاشبؿٝؿ١,ىلاشبلٛي٠ىلاراٛسل١,ىلاشبلٛي٠ىلاياًي١ٝ.
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 دزج٘ ارتطْزٗ

 مً حٔح خطْزتَا يػتتاملاملباىٕ ّتصئف 

 الـْصــف

 ارتطْزٗ ارتـفـٔـفـ٘

ايبىللهعٕٛىلضباًٜٛلٗعًىلؿعاٝؿ١ىلا٫سعرتامىلحبٝعحىل٫ىلحياُعٌىلاطعااًٍىلاسبرٜعلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحًْٞارٖٚٞىل

ٝ ً,ىلَٚٔىلثِىلؾًشبلٛي٠ىلاحملا١ًُىللاُجٌىليفىلسًيع١ىلايعيعرىلٚاياعزاسِىلعًع٢ىلارؼعًيزىليفىلبثٓع٤ًىلىلىلىلىلىلىل ذال

ىلاياارمىليًشرٜلىلٚايلػًٕىلَٔىلَؼًايىلػًيد١ٝ.

 ارتطْزٗ املتْضـطـ٘
ىلارٖٚعٞىلىل ايعبىلذبعرتمىلضباًٜٛلٗعًىلعشعرععع١ىلاْاظععًيىلَاٛسععل١,ىلبٚىلٜٓحاعحىلَٓٗعًىلنُٝع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحعًْ

ىلًَشٛظ١ىلَٔىلايلػًٕ,ىليهًٓٗىل٫ىللٓارىلبخبر٠ىلسع١ًَ,ىل٫ٚىلذبلخىلاْؿذًياتىلعٓلىلاسرتاقًٗ.

ىلايبىلذبرتمىلضباًٜٛلًٗىلعشعرعع١ىلؾ٥ًك١,ىلبٚىللٓارىلبخبر٠ىلسع١ًَىلبٚىلاْؿذًيات.ىلحًْٞارٖٚٞىل ارتطْزٗ العـالـٔــ٘

 1-1جدّل زقه 

 الدّزٗ املطـتيدٓ٘ لرتخٔص البياٛ ّاالضتدداو: 1-3

1-3/1 
اشبًؿعا١ىلرالًحعًتىلايٛقًٜع١ىلَعٔىلاسبرٜعلىليفىلىلىلىلىلىلىلٓظعتتىللرتىىلايلٚي٠ىلارشعآل١ٜىليًرتاػعٝؽىلاشبًػع١ىلعًرىلىل

ىليًكٛاْنيىلٚا٭ْظ١ُىلٚايًٛا٥ضىلارٓظ١ُىليييوىلٚاراٍُٛىلعًٗىليفىلنٌىلاٚي١ىلَٔىلاٍٚىلاجملًص.ىلحًْٞار

 ّالتيفٔر:التصنٔه ّاإلغساف  1-4

1-4/1 
ٜرتىىللٓظِٝىلع١ًُٝىلاياؼُِٝىلٚاشطرافىلٚايآؿٝيىليًكٛاْنيىلٚا٭ْظ١ُىلٚايًعٛا٥ضىلاراُعٍٛىلعٗعًىليفىلنعٌىلىلىلىلىل

ىلاٚي١ىلَٔىلاٍٚىلاجملًص.

 متطلبات تيعٔه املْقع للْقآ٘ مً اذتسٓل: 1-5

1-5/1 

عٓلىللكلِٜىلطبللًتىلارٛقعىلَعىلطبللعًتىلبػعر٣ىليًشؼعٍٛىلعًع٢ىلارٛاؾكع١ىلٜشعاٛد ىلا٫َاجعًٍىل تىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلىلىلىلىل اجملععًٚي٠ىلٚصبعع٫ًتىلىلىلحععًْٞارْظععِىلايحٓعع٤ًىلعًشؿععًؾ١ىل تىللٛؿععٝضىلَهععًٕىلارظععرٚعىلٚارٛاقعععىلارُٗعع١ىل

ىلاساؼلاًَٗ,ىلَعىلؿرٚي٠ىلذنرىلبو٤ًىلايظٛايعىلاحملٝل١ىلعًرٛقع.

1-5/2 
اجملًٚي٠ىلـٛاؾك١ىلايلؾًعىلارلْٞىلٚذيوىلسش ىلطحٝا١ىلىلحًْٞارٜهٕٛىللرنٝزىلايح٤ًٓىلٚذبلٜلىلعالٙىلعٔىل

ىلا٫سااًٍُ.

ىللراَع٢ىلسٗٛي١ىلٚػٍٛىلسًٝياتىلَٚالاتىلايلؾًعىلارلْٞىل تىلبقروىلْكل١ىلممه١ٓىلَٔىلايح٤ًٓ. 1-5/3

ىلًَىلٜ لٞ:ىل-ىلنًجملُاًت –ىلحًْٞارٜراع٢ىلعٓلىللرنٝزىللالاىل 1-5/4

ىلؿرٚي٠ىللٛؾريىلايظٛايعىلايلاػ١ًٝىلايهًؾ١ٝ. 1-5/4/1

ىلعشٗٛي١.ىلحًْٞارؿرٚي٠ىلٚػٍٛىلسًٝياتىلايلؾًعىلارلْٞىل تىل 1-5/4/2
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ىلؿرٚي٠ىللٛؾريىلَلاػٌىلٚطبًيزىلنًؾ١ٝىليًشًٝيات. 1-5/4/3

ىل.حًْٞارؿرٚي٠ىللٛلٜعىلؾًٖٛتىلاسبرٜلىلا٭يؿ١ٝىلسٍٛىل 1-5/4/4

1-5/5 

%(ىلَععٔىلَشععًس١ىلارٓععًطلىلايؼععًٓع١ٝىل٫سععاػ٬هلًىليفىلبعُععًٍىلايٛقًٜعع١ىلَععٔىلىلىلىل20ٜععرتىىلعظععرٕٚىليفىلار٦عع١ىليىل

ىلحععًَْٞاسبرٜععلىلٜٚهععٕٛىلذيععوىلـٛاؾكعع١ىلايععلؾًعىلارععلْٞىلعععٔىلطرٜععلىل ْعظععع٤ًىلؾٛاػععٌىلطحٝاٝعع١ىلعععنيىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلايعكعشع٥ًِىلاجملًٚي٠.ىلحًَْٞايكعشعٝعُع١ىلٚىلحًَْٞايكعشعٝعُع١ىلايٛاسل٠ىلياررععىلايٛاسل(,ىلبٚىلعنيىل

 ّصْل ضـٔازات ّمعدات الدفاع املدىٕ: 1-5/6

1-5/6/1 
لٛؾَّرىلايلرقًتىلٚايظٛايعىلايهًؾ١ٝىليٛػٍٛىلسًٝياتىلايلؾًعىلارلْٞىلٚاراعلاتىلارشعًعل٠ىل تىلارشعًؾ١ىلىلىلىل

ىلارلًٛع١ىلَٔىلايح٤ًٓ.

 ٜظرتىىليفىلايظًيعىلبٚىلايلرٜلىلايؼًحلىلررٚيىلسًٝياتىلايلؾًعىلارلْٞىلًَىلٜ لٞ: 1-5/6/2

ىلَرت.ىل4عرؿ٘ىلايؼًيفىلعٔىلب٫ىلٜكٌىل 1-5/6/2/1

ىلَرّتا.ىل18لٛؾرىلَشعًس١ىلًَٓٚي٠ىلنًؾ١ٝىل٫ىلٜكٌىلقلرًٖىلعٔىل 1-5/6/2/2

ىلَرت.ىل5ظ4ب٫ىلٜكٌىلايلؿًعىلعٛاعًتىلَٚلاػٌىلايلرمىلٚايظٛايعىلعٔىل 1-5/6/2/3

ىللٓظع ىلبيؿ١ٝىلايظًيعىلٚبغل١ٝىلغرفىلاياؿاٝعىلحبٝحىللاشٌُىلْكٌىلسًٝياتىلايلؾًعىلارلْٞىلع ْٛاعًٗ. 1-5/6/2/4

1-5/6/3 
حيش ىلايحالىلاي٬لّىلعنيىلسلٚاىلايح٤ًٓىلٚبقروىلْكل١ىلجي ىلبٕىللؼٌىل يًٝٗىلسًٝياتىلايلؾًعىلارلْٞىللحّاًىل

ىليٓٛعىلايح٤ًٓىلٚسذُ٘,ىلٚذيوىلٚؾكلًىلرًىلٜ لٞ:

ىلَرّتا.ىل17اجملٗز٠ىلعظعحه١ىلايؿًٖٛتىلازبًؾ١ىلرًٝٙىل طؿ٤ًىلاسبرٜلىلع٢ًىلىلحًْٞار٫ىلٜزٜلىلايحالىليفىل 1-5/6/3/1

1-5/6/3/2 
اجملٗز٠ىلعظعحه١ىلؾًٖٛتىلًَٝٙىل طؿ٤ًىلاسبرٜلىلازبًي١ٜ,ىل٫ىلٜزٜلىلايحاعلىلععٔىلَعلػٌىلايعليزىلىلىلىلىلىلحًْٞاريفىل

ىلَرّتا.ىل17احملاٟٛىلع٢ًىلؾًٖٛتىلًَٝٙىل طؿ٤ًىلاسبرٜلىلع٢ًىل

1-5/6/3/3 
َعرّتاىلَعٔىلبٟىلىلىلىل46ايبىلٜزٜلىلايلؿًعًٗىلع٢ًىلطًعكني,ىل٫ٚىلػلٛي٠ىلؾًٝٗ,ىلع٢ًىلىلحًْٞار٫ىلٜزٜلىلايحالىليفىل

ىلح٤ًٓ.ْكل١ىلَٔىلايلًعلىلا٭يؿٞىليفىلاي

1-5/6/3/4 
َعرّتاىلىلىل139اياًاٜع١ىلار٪يؿع١ىلَعٔىلث٬ثع١ىلطٛاععلىل تىلبيعاع١,ىلٚلعؿععٛمىلَشععًساًٗىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحًْٞار٫ىلٜزٜلىلايحالىليفىل

ىلَرّتاىلَٔىلبٟىلْكل١ىليفىلايلًعلىلا٭يؿٞىلَٔىلايح٤ًٓ.ىل28َرعّاً,ىلع٢ًىل

1-5/6/3/5 

َعرّتاىلَرعّاعً,ىلبٚىل ذاىلىلىلىل٫139ىلٜزٜلىلع٢ًىلبيعاع١ىلطٛاععل,ىلٚلزٜعلىلَشععًسا٘ىلعًع٢ىلىلىلىلىلىلىلح٢ٓ ذاىلنًٕىلايلؿًعىلار

ىل6-5ػًٓع١ٝىلا٫سعاؼلاّ,ىلؾإٕىلسعًٝياتىلايلؾًعىلارلْٞىلجيع ىلبٕىللؼعٌىل تىلَشعًؾعع١ىلىلىلىلىلحًْٞارنًْ)ىل

ع٢ًىلًَىلذنرىلًٖٓىلؾإٕىلسععًٝياتىلايعلؾًعىلىلىلىلح٢ٓبَاًيىلعلٍٛىلٚاد١ٗىلٚاسل٠ىليًح٤ًٓ,ىلبًَىل ذاىللااىلايلؿًعىلار

بَاًي,ىلعلٍٛىلٚادٗانيىلَٔىلايح٤ًٓىلبٚىلبنجر,ىلطحكلًىليٓٛعٝع١ىلٚػلعٛي٠ىلىلىلىل6-ىل5ارلْٞىلجي ىلبٕىللؼٌىل تىل

ىلاسبرٜلىلؾٝ٘ىلٚلكلٜراتىلايلؾًعىلارلْٞ.
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 ّصْل زجـال الدفاع املدىٕ: 1-5/7

1-5/7/1 
ايععبىلههععٔىليدععًٍىلايععلؾًعىلىلىلٜظععرتىىليفىللؼععُِٝىلايحٓعع٤ًىلبٕىلٜهععٕٛىلَععزّٚااىلعًيٛسعع٥ًٌىلٚاشَهًْععًتىلىل

ىلارلْٞىلَٔىلايلػٍٛىل يٝ٘ىلعشٗٛي١ىلٜٚشرىليًكًّٝىلع عًٍُىلارهًؾش١ىلٚاشْكًذ.

1-5/7/2 
٫ىلجيٛلىللجحٝ)ىلاسبٛادزىلٚاياٛا٥لىلع٢ًىلْٛاؾيىلايٛادًٗتىلاشبًيدٝع١ىلارٛدعٛا٠ىلؾعٛمىلايلعًعلىلا٭يؿعٞىلىلىلىلىلىل

ىليًح٤ًٓ,ىلًَىلملىللهٔىلس١ًٗىلايؿاض,ىلٚـٛد ىلَٛاؾك١ىلػًػ١ىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ.

1-5/7/3 
ٜراع٢ىلعٓلىلٚؿعىلَالاتىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلارؼؼؼ١ىلرشعًعل٠ىليدعًٍىلايعلؾًعىلارعلْٞ;ىلنؿٖٛعًتىلىلىلىلىلىل

ىلاسبرٜلىلْٚكًىىلايلؾعىليفىلايلًعلىلا٭يؿٞ,ىلٚغريىلذيو,ىلًَىلٜ لٞ:

1-5/7/3/1 
بٕىللهٕٛىلَالاتىلَهًؾش١ىلاسبرٜعلىلارؼؼؼع١ىلرشعًعل٠ىليدعًٍىلايعلؾًعىلارعلْٞىليفىلَهعًٕىلٚاؿعضىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلايٛػٍٛىل يٝ٘ىلإٚىلبٟىلعٛا٥ل.ٜشٌٗىلع٢ًىليدًٍىلايلؾًعىلارلْٞىل

1-5/7/3/2 
بٕىللهعٕٛىلَاعلاتىلَهًؾشع١ىلاسبرٜعلىلارؼؼؼع١ىلرشعًعل٠ىليدعًٍىلايعلؾًعىلارعلْٞىلعاٝعل٠ىلععٔىلػلععرىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلاسبرٜلىلٚايزدًزىلٚارٛااىلارآًثر٠ىلا٭ػر٣ىليفىلايح٤ًٓىلٚارؼًطرىلا٭ػر٣.

ىلعإطًياتىلٚاؿش١ىلٚػرحي١.ىلبٕىلهَّزىلَالاتىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلارؼؼؼ١ىلرشًعل٠ىليدًٍىلايلؾًعىلارلْٞ, 1-5/7/3/3

٠ىلايظعرٚىىلايالحٝك١ٝىلٚارٛاػؿًتىلاشبًػ١ىلياهٕٛىلَلًعك١ىلرالاتىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلارؼاًؿ١. 1-5/7/3/4 ىلَراعًع

1-5/7/4 
 ذاىلللً ىلايح٤ًٓىلسرااّعًىليايلًعلىلذب)ىلَشا٣ٛىلا٭يم(,ىلؾ٬ىلعلىلَٔىلٚدٛاىلؾاشًتىليًلعٛاي٨ىليَعلاػٌىلىلىل

ىلرشًعل٠ىليدًٍىلايلؾًعىلارلْٞ,ىلٜٚراع٢ىلًَىلٜ لٞ:ٚطبًيز(;ىلعٗلفىللؼرٜـىلايلػًٕىلبٚىلارهًؾش١ىل

ىلبٕىللهٕٛىليفىلَهًٕىلٚاؿضىلَعاعٝعشعرىلايٛػٍٛىليردًٍىلايلؾًعىلارلْٞ. 1-5/7/4/1

َُٝزىلؾاشًتىلايلٛاي٨ىلعًٛسًتىلاشيطًاىلاي٬ل١َ,ىلَعىلذنرىلايػرمىلَٔىلٚدٛاًٖ. 1-5/7/4/2 ىلبٕىلُل

ىلنشرًٖىلعشٗٛي١ىلعٓلىلاسبًد١.بٕىللػل٢ىلـٛااىلميهٔىليردًٍىلايلؾًعىلارلْٞىلؾاشًٗىلبٚىل 1-5/7/4/3

1-5/7/5 
َععرتىلَرععععىلؾٝذعع ىللععٛؾريىلَععلػٌىل ػععرىليًلععٛاي٨ىليفىلايشععٛيىلىلىلىلىلىلىلىلىل5000 ذاىللااتىلَشععًس١ىلارٛقعععىلعًعع٢ىلىلىل

ىلاشبًيدٞىليًُٛقع;ىلياٝشريىلٚػٍٛىليدًٍىلايلؾًعىلارلْٞ.

1-5/7/6 
,ىللحنيىلعًٝ٘ىلمجٝععىلاراًَٛعًتىلىلىلح٢ُٓجي ىلٚؿعىلطبل ىلايٌٝىلؿُٔىل طًيىلٜجح)ىليفىلارلػٌىلاير٥ٝصىليً

ىلارااًك١ىلـالًحًتىلايٛق١ًٜىلَٔىلاسبرٜلىلياٝشريىلٚػٍٛىليدًٍىلايلؾًعىلارلْٞ.

1-5/7/7 
جي ىلٚؿعىلايا٬ًَتىلاشيطًا١ٜىلاررٚي١ٜىلارًٓسح١;ىلرٓععىلايٛقعٛفىليفىلارٛاقعـىلبٚىلايظعٛايعىلارؼؼؼع١ىلىلىلىلىلىل

ىلٯيًٝتىلَٚرنحًتىلايلؾًعىلارلْٞ.

 املتطلبات اإلىػـأٜ٘ ّمْاد البياٛ: 1-6

1-6/1 
ارالًحًتىلايٛق١ٝ٥ًىليفىلاجمل٫ًتىلاشْظ١ٝ٥ًىل تىللٛؾريىلسع١َ٬ىلاهلٝهعٌىلاشْظع٥ًٞىلَعٔىلىلىلىلىلاهلعلف:ىللٗلفىل

ىلبػلًيىلاسبرٜل,ىلحبٝحىلل٪اٟىل ت:

ىلَٚهًؾش١ىلاسبرٜل.ىلح٢ٓعؿاٌىلاسبرٜلىلرل٠ىلل١َٝٓىلًَٓسح١ىللهؿٞىلشػ٤٬ىلارىلح٢َٓك١ًَٚىلاًْٗٝيىلار 1-6/1/1
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1-6/1/2 
ىلارؿُٔىلبقٌىلَشًس١ىلممه١ٓ,ىلَٚٓعىلاْاكًي٘ىلَعٔىلىلىلح٢ٓايشٝلر٠ىلع٢ًىلاسبرٜلىلااػٌىلار اجملعًٚي٠ىلىلىلحعًْ

ىلبٚىل يًٝٗ.

1-6/2 

 :حًُْٞاياؼٓٝـىلاشْظع٥ًٞىليً
ىِلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحًْٞارلؼٓـىل يلؼعٓٝـىلىلىل2-1َعٔىلسٝعحىلَكًَٚع١ىلٖٝهًعًٗىلاشْظع٥ًٞىليًشرٜعل,ىلطحكلعًىليًذعلٍٚىليقع

ىلَٔىلسٝحىلَكًَٚاًٗىليًشرٜل(.ىلحًْٞار

 مْاصفات مْاد البياٛ: 1-6/3

1-6/3/1 
,ىللحّاعًىليليدع١ىلل ثرٖعًىلىلىلىلح٢َٓٛااىلايح٤ًٓىلبٚىللرنٝحًلًٗىلارشعاؼل١َىلعًٓػَرىل ْظع٤ًٍىليفىلارىلذبلاىلػٛاؾ

ىلعًسبعرٜعل.
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 مً حٔح مكاّمتَا للخسٓل باىٕاملتصئف 

 الـيـْع مـْاد الـبـيـاٛ

مكـاّمـ٘ 

 بيٙنالـ

 للخـسٓـل

 األمـجـلـ٘ ّصـف اإلىـػـاٛ

 غـٔـس

 قـابـلـ٘

 لالحـتـسام

ىلا٭ٍٚ
3-4 

ىلسعًععًت

َععٔىلَععٛااىلغععريىلقًعًعع١ىلىلىلَحٓٝعع١

ي٬سعععععععععرتامىلبٚىلَكًَٚععععععععع١ىلىل

ىليًشرٜلىلعًيليد١ىلارلًٛع١.

ٝ ًىلَٔىلاشبرسع١ًْىلىلىلٓظ ٠ارىلحًْٞارٖٚٞىل نً

ٚايلععععٛوىلاشوععععٓب,ىلٚقععععلىلٜععععلػٌىليفىلىلىل

ٖٝهًععععًٗىلعًٓػععععرىلسلٜلٜعععع١ىلَاًزبعععع١,ىل

ىللالٞىلايد١ىلارك١ًَٚىلارلًٛع١ىلْؿشًٗ.

ىلايجًْٞ
-سًع١

ىلسًعاني

َاظُٗعععًىلَعععٔىلَعععٛااىلىلىلَحٓٝععع١

ي٬سععرتامىلٚغععريىلىلغععريىلقًعًعع١ىلىل

يًشرٜععععل,ىلىل٬لَكًَٚعععع١ىلبػعععع

ٚيهٓٗعععًىلَاًزبععع١ىلياالعععٞىلىلىل

ايليدععع١ىلارلًٛعععع١ىلركًَٚععع١ىلىلىلىل

ىلاسبرٜل.

ىلارٖٚٞىل ْ ىلٖٝهعٌىلسلٜعلٟىلىلىلىلىل٠ٓظع ىلارىلحًع َٔع

ىل عىليٝالععٞىلايدعع١ىلضبععلا٠ىلَعٔع ىلَاعًع ٚيهٓع٘ع

در(ىليفىلىلىل ىليايظععع ات,ىلاهلٓععًع اركًَٚععع١,ىلَجععٌع

طلىلاياؼعععععزٜٔىلىل ًع١ٝىلَٚٓععععًع طلىلايؼععععٓع ارٓععععًع

َٔىلَٛااىلبٚىلىلٓظ ٠ارشحك١ىلايؼٓعىلارىلحًْٞارٚ

عىلذاتىلَكًَٚع١ىلىلىل عًٓػرىل ْظ٤ًىلَشحك١ىلايؼٓع

ىلضبلٚا٠ىليًشرٜل.

ىلايجًيح
 غعٝعر

ىلَكعًَٚع١

ىلىل ْٞىلٚيهعععٔع عىلايجعععًع ىلايٓعععٛع َجعععٌع

ىلاسبلٜععلٟىلىلىلىل عًٓػععرىلاهلٝهعٌع

رىلىلىلىل ىلؾًع ىلثِع ع,ىلَٚٔع ىلح٢ٓغريىلَاًع

ىلغريىلَكًّٚىليًشرٜل.

َجعععٌىليايظععع ات,ىلاهلٓعععًدر(ىليفىلارٓعععًطلىلىلىل

ايؼعععًٓع١ٝىلٚاياؼعععزٜٔ,ىلٖٚعععٞىلا٭نجعععرىلىلىلىل

ىلارًٓطل.اْاظًّياىليفىلٖيٙىل

 قـابـلـ٘

 لالحـتـسام

ىلايراعع
-سًع١

ىلسًعاني

َععٔىلَععٛااىلغععريىلقًعًعع١ىلىلىلَحٓٝعع١

ىل٬لي٬سععرتامىلَٚكًَٚعع١ىلبػعععىلىل

يًشرٜعععععععععععلىلٜٚعععععععععععلػٌىليفىلىل

ٖٝهًعععععععًٗىلَعععععععٛااىلقًعًععععععع١ىل

ي٬سعععععععرتامىلذاتىلَكًَٚععععععع١ىل

ىلضبلٚا٠ىليًشرٜل.

ىل ْٞارَجعٌع ١ْىلىلٓظعع ٠ارىلحعًع ىلػرسعًع ىلٖٝهعٌع َعٔع

بىلٚعاعععععضىلعًٓػععععععرىلىلىلىل ٚايلعععععٛوىلاشوععععٓع

ىلىلىلىل ىلٖٝهعععٌع ىلاشبظعععع ىليَجعععٌع ىلَعععٔع اهلٝهعععٌع

ىلىل ايشكـ(ىلَاًعىليٝالٞىلايد١ىلضبلٚا٠ىلَٔع

ىلىل َْٞاركًَٚعع١;ىلَجعٌع ٫تىلايرًٜؿعع١,ىلىلىلحعًع ػعًع

ع٘ىلذيو. ىلٚػ٫ًتىلا٭ياًو,ىلًَٚىلطًع

ىلاشبًَص
 غعٝعر

ىلَكعًَٚع١

ااىلقًعًعععععع١ىلىلَحٓٝعععععع١ ىلَعععععٛع َعععععٔع

ي٬سعععععرتامىلٚغععععععريىلَكًَٚعععععع١ىلىل

ااىلغعععععريىلىلىل يًشرٜعععععلىلبٚىلبٟىلَععععٛع

ىلَارٚؾ١ىلبٚىلَاري٠.

ىلار ايععععبىل٫ىللكعععععىلؿععععُٔىلا٭ْععععٛاعىلىلىلىلىلىلحععععًْ

ايععبىليععٝصىلهلععًىلىلحععًْٞارايراعععع(ىلٚىل-يا٭ٍٚ

ىلَاًٝيىلرك١ًَٚىلاسبرٜل.

 2-1جدّل زقه 
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1-7 

 الطٔطسٗ علٙ اىتػاز اذتسٓل:
ىلحٓع٢ىلَٔىلبدٌىلايشٝلر٠ىلع٢ًىلسذِىلاسبرٜلىلٚسؼرٙىليفىلبػعػرىلسٝعزىلممهعٔىلَٚٓععىلاْاظعًيٙىلااػعٌىلارىلىلىلىلىلىل

ىلاجملًٚي٠,ىلجي ىللٛؾريىلارالًحًتىلايٛق١ٝ٥ًىليًشلىلَٔىلاْاظًيىلاسبرٜل.ىلحًْٞارْؿش٘ىلبٚىلاْاكًي٘ىل تىل

ىلًْا١ىل٫ْاظًيىلاسبرٜل(.اركلًعًتىلايبٚىلايلًعلىل تىلبقشًّىلَٓؿؼ١ًىلللع٢ىليىلح٢ٓجي ىللكشِٝىلار 1-7/1

1-7/1/1 

ىلاراسبلىلارشُٛغىلع٘ىليفىلدعلٍٚىلدبز٥ع١ىلىلىلىل٢ًجي ىلب٫ىللزٜلىلارشًس١ىلبٚىلاسبذِىلع يكلًععًتىلًَْاع١ىلىلىلىلحعًْ

ىل3-٫1ْاعظعععًيىلاسبرٜععل,ىلٜٚهععٕٛىللؼععُِٝىلايكلًعععًتىلارًْاعع١ىل٫ْاظععًيىلاسبرٜععلىلٚؾكلععًىلزبععلٍٚىليقععِىلىلىلىل

ىليكلًعًتىلًَْا١ىل٫ْاظعًيىلاسبرٜل(.ىلحًْٞاريدبز١٥ىل

 

 إىل قطاعات حسٓل مطتكل٘ باىٕاملجتصٜ٘ 

 

 1-1الػهل 

 

 قطاعات اذتسٓل ّحْاجص ميع االىتػاز

 

 2-1الػهل 
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 االضتعنال السقه

 اذتـــد األعـلــٙ

باملطاح٘  مالحعـــــــــــــــــــات

 2و

 باذتجه

 3و

 ىل7000ىل---ىلاياذُاًتىلحًَْٞ 1

ىل.٬لنٌىلؾؼٌىلاياسٞىلٜالىلقلًعىلسرٜلىلثًْٜٛ ًىلَشاكىل---ىل2000ىلايااًِٝىلحًَْٞ 2

ىل.٬لا٭دٓش١ىلٚاياًٝااتىللالىلقلًعىلسرٜلىلثًْٜٛ ًىلَشاكىل---ىل2000ىلايرع١ًٜىلحًَْٞ 3

شاكىل---ىل3000ىلايشه١ٝٓىلحًْٞار 4 ىًَل  ًْٜٛ شاك١ًىللالىلقلًعىلسرٜلىلث ١ٝىَل سل٠ىلسهٓ ىٌٚل ىل.٬لن

 .٬لنٌىلٚسل٠ىلَ٪در٠ىللالىلقلًعىلسرٜلىلثًْٜٛ ًىلَشاكىل---ىل2000ىلٍىلاياذًي١ًٜاحمل 5

ىل.٬لنٌىلٚسل٠ىلَ٪در٠ىللالىلقلًعىلسرٜلىلثًْٜٛ ًىلَشاكىل---ىل3000ىلارهًل  6

 االضتعنال السقه

 اذتـــد األعـلــٙ

باملطاح٘  مالحعـــــــــــــــــــات

 2و

باملطاح٘ 

للطسداب أّ 

األدّاز 

 2العلٔا و

7 
ػًٓع١ٝىلىلَٓظتت

ىلػلٛي٠ىلعًي١ٝ
ىل500ىل1000

ارؼًْعىلايبىللؼٓعىلبٚىلدبُعىلبٚىللٓارىلَٛااىلقًع١ًىل

ىلي٬سرتامىلبٚىلا٫ْؿذًيىلبٚىلللًلىلغًلاتىلس١ًَ.

8 
ىلٍىلارٗٔىلًضب

ىلػلٛي٠ىلَاٛسل١
ىل1500ىل5000

لؼٓعىلبٚىلدبُعىلبٚىللٓارىلَٛااىلغريىلقًع١ًىلارؼًْعىلايبىل

ىلي٬سرتامىلبٚىلٚيغىلاشػ٬غ.

9 
ػلٛي٠ىلىليب(اياؼزٜٔىل

ىلػؿٝؿ١
ىل.ارؼًلٕىلايبىلخيزٕىلعًٗىلَٛااىلغريىلقًع١ًىلي٬سرتامىل1500ىل5000

10 
ىليو(اياؼزٜٔىل

ىلػلٛي٠ىلَاٛسل١
ىل1000ىل3000

ارؼًلٕىلايبىلخيزٕىلعًٗىلَٛااىلقًع١ًىلبٚىلغريىلقًع١ًىل

ىل.قًع١ًىلي٬سرتامي٬سرتامىلَٚػًؿ١ىلـٛااىل

11 
ػلٛي٠ىلىليز(اياؼزٜٔىل

ىلعًي١ٝ
ىل.ارؼًلٕىلايبىلخيزٕىلعًٗىلَٛااىلػلر٠ىلع١ًَىل500ىل1000

 ىل---ىل5000ىلَٛاقـىلايشًٝيات 12

 3-1جدّل زقه 
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1-7/1/2 
يكلًعععًتىلًَْاعع١ىلىلحععًْٞاريدبز٥عع١ىلىل3-1عؼععرفىلايٓظععرىلعععٔىلارشععًسًتىلايععٛايا٠ىليفىلازبععلٍٚىلايشععًعلىلىل

ىل:٬ل٫ْاظعًيىلاسبرٜل(ىللالىلنٌىلٚسل٠ىلَٔىلايٛسلاتىلاٯل١ٝىلقلًعىلسرٜلىلَشاك

ىلَاالا٠ىلايلٛاعل.ىلحًْٞارايلًعلىليفىل 1-7/1/2/1

ىل.ح٢ٓٚسل٠ىلارشًس١ىلذاتىلا٫سااًٍُىلارؼاًـىلعٔىلطحٝا١ىلاسااًٍُىلار 1-7/1/2/2

ىلارٓٛي.ىل,ع٦رىلايشًِىل,,ىلَجٌىلعٝ)ىلايليزحًْٞارايؿراؽىلايربسٞىليفىل 1-7/1/2/3

ىل,ىلَجٌىليا١ٖىليؾشش١(ىلايليزىلاحمل١ُٝىلٚارُر.ح٢ٓطبًيزىلايلٛاي٨ىلارااُل٠ىليفىلار 1-7/1/2/4

ىلبًَنٔىلاشبلٛي٠,ىلنًرًٓطلىلارشاؼل١َىلياؼزٜٔىلايشٛا٥ٌىلٚارٛااىلس١ًٗىلا٫طااًٍ. 1-7/1/2/5

ىلٜالىلايح٤ًٓىلار٬ػلىلسبلٚاىلازبًيىلٚسل٠ىلًَْا١ىليًشرٜل. 1-7/1/2/6

1-7/1/3 
 ذاىلاسااٌُىلايح٤ًٓىل٭نجرىلَٔىلغرمىلٚاسلىلؾإٕىلايكشِىلارؼؼعؽىليهعٌىلغعرمىلٜاعلىلقلًّععًىلًَّْاعًىلىلىلىلىلىلىل

ىليًشرٜلىلبٜ ًىلنًْ)ىلَشًسا٘.

 اذتْاجص املاىع٘ الىتػاز اذتسٓل: 1-7/2

1-7/2/1 

جي ىلبٕىللؿؼٌىلايكلًعًتىلارًْا١ىل٫ْاظًيىلاسبرٜلىلعاـًٗىلعٔىلعاضىلعآًػرىل ْظ٤ًىلللع٢ىليسعٛادزىلىل

َععٔىلَععًا٠ىلغععريىلقًعًعع١ىلي٬سععرتام,ىلٚذاتىلَكًَٚعع١ىليًشرٜععلىلعًيليدعع١ىلىلَٓظعع ٠ًَْاعع١ىل٫ْاظععًيىلاسبرٜععل(,ىل

ىليًشرٜل(.ىلحًْٞارياسبلىلا٭ا٢ْىليليد١ىلَك١ًَٚىلعًٓػرىلاهلٝهٌىليفىلىل4-1احمللا٠ىلعًزبلٍٚىليقِىل
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 للخسٓل باىٕاملاذتد األدىٙ لدزج٘ مكاّم٘ عياصس اهلٔهل يف 

 عياصس اإلىػـاٛ

 (2-1)مً جدّل  باىٕاملتصئف 

 خامظ زابع ثالح ثاٌ أّل

 دزجـ٘ املكـاّمـ٘ بالطـاعـات

ىلدليإىلػًيد١ٝ

ىلح٢ٓارشًؾ١ىلايؿًػ١ًىلعٔىلار

ىلَرّتاىل15اجملًٚيىلبنجرىلَٔىل

ىلسًٌَ

ىلغريىلسًٌَ

ىل--ىل1ىل--ىل2ىل4

ىل--ىل--ىل--ىل--ىل--

ىلح٢ٓارشًؾ١ىلايؿًػ١ًىلعٔىلار

ىلاجملًٚي

ىلَرّتاىل15بَاًيىل تىلىل5َٔىل

ىلسًٌَ

ىلغريىلسًٌَ

ىل--ىل2ىل--ىل2ىل4

ىل--ىل1ىل--ىل--ىل1

ىلح٢ٓارشًؾ١ىلايؿًػ١ًىلعٔىلار

ىلاجملًٚي

ىلبَاًيىل5بقٌىلَٔىل

ىلسًٌَ

ىلغريىلسًٌَ

ىل1ىل2ىل1ىل2ىل4

ىل1ىل2ىل1ىل2ىل2

ىل1ىل2ىل--ىل2ىل4ىلاهلٝهٌىلاشْظ٥ًٞىلاسبًٌَ

ىل--ىل2ىل--ىل2ىل3ىلاسب١ًًَازبليإىلايلاػ١ًٝىل

ىل--ىل1ىل--ىل1ىل1ىلايكٛاطعىلايلاػ١ًٝىلايجًعا١

ىل--ىل2ىل1ىل2ىل2ىلذبٜٛل١ىلايؿراؽىلايربسٞ

ىل--ىل2ىل1ىل2ىل2ىلع٬ط١ىلا٭سكـىلٚا٭يؿًٝت

ىل--ىل1ىل--ىل1ىل2ىلٖٝهٌىلايشلض

ىلٚطرٚىىلايحًوىلا٭ٍٚىل5-1ًىليًذلٍٚىلاي٬سلىلٚؾكلىلاسبٛادزىلارًْا١ىليًشرٜل

 4-1جدّل زقه 

 

1-7/2/2 

ايكلًعًتىلارًْاع١ىل٫ْاظععًيىلاسبرٜعلىلسعًدزىلسرٜعلىلؾكع ,ىلجيع ىلبٕىللهعٕٛىلاركًَٚع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلعٓلًَىللهٕٛىل

سشعع ىلْععٛعىلاشبلععٛي٠ىليفىلايكلًعععًتىلايععبىللؿؼععًًٗ,ىلٚؾكلععًىلزبععلٍٚىلايدعع١ىلَكًَٚعع١ىلاسبععٛادزىلارًْاعع١ىلىل

ىل٫ْاظعًيىلاسبرٜلىلسش ىلايد١ىلاشبلٛي٠ىليفىلايكلًعًتىلايبىللؿؼًًٗ.
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 حطب دزج٘ ارتطْزٗ يف الكطاعات اليت تفصلَا دزج٘ مكاّم٘ اذتْاجص املاىع٘ الىتػـاز اذتسٓل

 دزج٘ املكاّم٘ بالطـاعات األزقاو تدل علٙ

 )ب(ىْع ارتطْزٗ يف قطاع حسٓل 

 عـالٔـ٘ متْضـطـ٘  خفٔفـ٘

 )أ(  ىـْع ارتـطـْزٗ فـٕ قـطـاع حـسٓـل

ىل4ىل2ىل1ىلػؿٝؿعع١

ىل4ىل2ىل2ىلَاٛسعلع١ىل

ىل4ىل4ىل4ىلععًيٝع١

 5-1جدّل زقه 

 

1-7/2/3 

ىلىلىلجي ىلبٕىل ٝ عًىلَاهعً ميٓععىلاػعرتامىلايٓعًيىلٚايعلػًٕ,ىلَٚشعاُر اىلىلىلىلىلىلىل٬للهٕٛىلسٛادزىلاسبرٜلىلسعًدّزاىلؾاً

حبٝحىلٜػلٞىلنًٌَىلايكلًع,ىلَٔىلازبلايىل تىلازبلاي,ىلطبرتقلًىلبٟىلؾراؽىلػًؿ٘ىلبٚىلدبٜٛعـىلؿعُٓ٘,ىلىلىل

ىل(3-1يىليظهٌاَٚٔىلا٭يؿ١ٝىلسا٢ىلع٬ط١ىلايشكـ,ىلٚؾكلًىليظرٚىىلايؿراؽىلارؼؿٞ.

ىلاسبٛادزىلارًْا١ىليًشرٜلىلٚؾكلًىليًظرٚىىلاٯل١ٝ:ٜشُضىلعٛدٛاىلؾاشًتىليفىل 1-7/2/4

ىل ذاىلنًْ)ىلايؿاشًتىلَػل٠ًىلع عٛاوىلبٚىلْٛاؾيىلًَْا١ىل٫ْاظعًيىلاسبرٜلىلعًيليد١ىلارلًٛع١. 1-7/2/4/1

1-7/2/4/2 
ايؿاشًتىلارؼؼؼ١ىلياُرٜعرىلا٭ًْعٝع ىلجيع ىلبٕىللكاؼعرىلعًع٢ىلَعًىلٜهؿعٞىلؾكع ىليعييو,ىلَععىلسعلىلبٟىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلًَي١٦ىلًَْا١ىليًشرٜل.ؾراؽىلبٚىلثػراتىلسٍٛىلا٭ًْعٝ ىلـٛااىل

1-7/2/4/3 

سًعًتىلب٫ىللزٜلىلَشًس١ىلايٛاسعل٠ىلىلىل4ٜظرتىىليفىلايؿاشًتىلايه١ٓ٥ًىليفىلاسبٛادزىلذاتىلايد١ىلارك١ًَٚىل

%(ىلَعٔىل مجعًيٞىلطعٍٛىلاسبعًدز,ىلىلىلىلىل25(ىلَعرّتاىلَرعّاعً,ىلٚصبُعٛعىلعرؿعًٗىل٫ىلٜزٜعلىلعًع٢ىليىلىلىلىلىلىل12َٓٗعًىلعًع٢ىليىلىل

َٝععًٙىللًك٥ًٝعع١ىلٚؾكلععًىلىلىلٚلـععًعـىلٖععيٙىلاركععًٜٝصىلعٓععلًَىلٜهععٕٛىلارهععًٕىلضبُٝ ععًىلعظععحه١ىليطًطعععًتىلىلىل

ىلرٛاؾك١ىلايلؾًعىلارلْٞ.

 

 3-1الػهل 

 



 

 31 غؤٌّ الطالم٘ األّل ادتصٛ

 

1-7/3 
 الفساغ املدفٕ )ارتفٕ(:

 تىلقلًعًتىلسرٜلىلرٓعىلاْاكًٍىلاسبرٜلىلعًٝٓٗ:ىلح٫٢ٓسعاهًٍُىلع١ًُٝىلدبز١٥ىلار

1-7/3/1 
جيعع ىلبٕىللظععٌُىلٖععيٙىلاياذز٥عع١ىلمجٝعععىلايؿععراؽىلارؼؿععٞىلٚيا٤ىلعًٓػععرىلاشْظعع٤ًىلبٚىلؾٛقٗععًىلبٚىلعٝٓٗععًىلبٚىلىلىلىلىلىلىل

ىلؿًُٓٗ,ىلٚسعلىلايجػعرات.

1-7/3/2 

جي ىلسلىلايؿراؽىلبٚىلاياذٜٛـىلؿُٔىلعًٓػرىلاشْظ٤ً;ىلَجعٌىلازبعليإىلبٚىلا٭سعكـىلبٚىلا٭يؿعًٝت,ىلعٓعلىلىلىلىلىلىل

ا٭طرافىلٚسٍٛىلايؿاشًت,ىلٚعٓلىلاياك٥ًًٗىلعآًػرىلاشْظ٤ًىلا٭ػعر٣,ىلـعٛااىلًَْاع١ىليًشرٜعلىلَٚااُعل٠,ىلىلىلىلىلىل

ىلعًلي١ىلغريىلقًع١ًىلي٬سرتام.ٜٚشاج٢ٓىلَٔىلذيوىلايؿراؽىلايه٥ًٔىلؿُٔىلدليإىلضبؼٛي٠ىلـٛااىل

1-7/3/3 

جيعع ىلبٕىلٜكشععِىلعٛاسعععل١ىلسععٛادزىلًَْاعع١ىل٫ْاظعععًيىلاسبرٜععلىلمجٝعععىلايؿععراؽىلاحملؼععٛيىلٚيا٤ىلعًٓػععرىلىلىلىلىلىلىل

ِّٕىلؾٛمىلايشكـىلاراًل,ىلبٚىلذبع)ىلايشعلضىلا٭ػعريىليىًلىلىل بٚىلذبع)ىلىلىلحٓع٢ىلُاشْظ٤ً,ىلٖٚٛىلذيوىلايؿراؽىلاراه

ىلا٭يؿ١ٝىلبٚىلػًـىلازبليإ,ىلبٚىلًَىلطًع٘ىلذيو.

ىلٜكشعِىلٖياىلايؿراؽىلعٛاسل١ىلسٛادزىلًَْا١ىليًشرٜلىلٚؾكلًىلرًىلٜ لٞ:جي ىلبٕىل 1-7/3/4

1-7/3/4/1 

(ىلَعرّتاىلععنيىلاسبعٛادزىلبٚىلَشعًسًتىل٫ىللزٜعلىلايٛاسعل٠ىلىلىلىلىلىلىل30ٜكشعِىل تىلَشًؾًتىل٫ىللزٜلىلايٛاسعل٠ىلعًع٢ىليىلىل

(ىلَعرتىلَرعععىلععنيىلىلىلىل300(ىلَرّتاىلَرعّاًىلعنيىلايشععكـىلاراًعلىلٚبيؿٝعع١ىلايلعًعلىلايعيٟىلؾٛقعع٘,ىلٚيىلىلىلىلىلىل150ع٢ًىلي

ىلٚايشلضىلا٭ػري.ىلايشكـىلاراًل

ىلٜشاج٢ٓىلَٔىلايظرٚىىلايشًعك١ىلاسب٫ًتىلاٯل١ٝ: 1-7/3/4/2

ىل(ىلَرتىلايلؿًعىلٚغريىلقًعٌىليلػٍٛىلا٭طؼًؾ.1يىل٢ًايؿراؽىلذب)ىلا٭يؿ١ٝ,ىل ذاىلنًٕىل٫ىلٜزٜلىلع 1-7/3/4/2/1

1-7/3/4/2/2 

ؿوىل ىلًي ًع غريىلق شرٜل,ىٚل ىلًي ًّْا ىلعٓؼرّاىَل ىلايشك ىلاراًلىل ذاىلنً ىلايؿراؽىلؾٛمىلايشك ٫ىللٛدلىلؾٝ ٚايرتنٝ ,ىٚل

ىليىل ىلععع عٗع ىلعًعع٢ىلسععلشٗ َاععلااىلاًي ىلايدعع١ىلا ؾ١ىللكعع هظعٛع ٛااىَل ىليقعِع10َعع ظععرىلازبععلٚ ٛااىلىل8-1(ىلطْا عع ىـَل ٝ يلؼعٓع

ىل ىليق ٚازبلٚ ٚا٭سعكـ(,ىل ٛا٥ ىل ش ىلًي ٤ًٓ(ص.ىل9-1اياظلٝ ىلايلاػً ٛااىلايح َالااىلايًٗ ىليحاضىَل ىليايد١ىلا

ىلع سلىلْظِىلايػُرىلعًيػًلاتىلاشب١ًًَ(.ايؿراؽىلاحملُٞىليعظحه١ىليطًطًتىلًَٝٙىللًك١ٝ٥ًىلبٚىل 1-7/3/4/2/3

1-7/3/4/3 
بٚىلللاػًًٗىلـعٛااىلًَيع٦عع١ىلىلىلىلح٢ٓجي ىلسلىلاياذٜٛؿًتىلٚايجػراتىلايًٓدب١ىلعٔىلع١ًُٝىللرنٝ ىلعًٓػرىلار

ىلًَْا١ىليًشرٜلىلع٢ًىلػٛي٠ىلَاذٕٛىليفىلا٭سٛاٍىلاٯل١ٝ:

ىلايؿراؽىلاييٟىلحيلخىلسٍٛىلؾاشًتىلهرٜرىلا٭ًْعٝ ىلٚايهًع٬تىلٚغريًٖ. 1-7/3/4/3/1

1-7/3/4/3/2 
ايؿراؽىلاييٟىلحيؼٌىلعٓعلىلاياكع٤ًىلعًٓػعرىلاشْظع٤ًىلعاـعًٗىلععحاض,ىلَجعٌىلاياكع٤ًىلازبعلايىلعًزبعلايىلبٚىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلعًيشكـىلبٚىلعًيشعلضىلبٚىلغريىلذيو.

1-7/3/4/4 
جيعع ىل غعع٬مىلايؿععراؽىلارؼؿععٞىلٚلكشعععُٝ٘ىلعٛاسعععل١ىلسععٛادزىلًَْاعع١ىل٫ْاظعععًيىلاسبرٜععلىلٚايععلػًٕىلٚؾكلععًىلىلىلىل

ىليًظعرٚىىلاٯل١ٝ:

1-7/3/4/4/1 
اييٟىلٜزٜلىلايلؿًع٘ىلع٢ًىلَرتىلٚاسلىلجيع ىلبٕىللهعٕٛىلاسبعٛادزىلذاتىلَكًَٚع١ىليًشرٜعلىلرعل٠ىلىلىلىلىلىلىليفىلايؿراؽىل

ىلْؼـىلسًع١ىلع٢ًىلا٭قٌ.

1-7/3/4/4/2 
ؾًُٝىلعلاىلذيوىلميهٔىلبٕىللهٕٛىلاسبٛادزىلَٔىلبيٛاغىلازبحص,ىلبٚىللدًزىلَشعًضىلَجحع)ىلعًع٢ىلٖٝهعٌىلىلىلىلىل

ىلَالْٞ,ىلًَٚىلطًع٘ىلذيو.
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1-7/3/4/4/3 
ارشًضىلَجحا١ىلعلرٜك١ىلَاٝٓع١ىل٫ىللاع ثرىلبٚىللاؿهعوىليفىلسًيع١ىلىلىلىلىلجي ىلبٕىللهٕٛىلبيٛاغىلازبحصىلبٚىلايزدًزىل

ىل.ح٢ٓاسبرٜل,ىلَٚر١ْىلحبٝحىل٫ىللا ثرىلؾًعًٝاًٗىلَٔىلسرن١ىلاياُلاىلٚاياكًؽىليفىلار

 

 4-1الػهل 

 

 5-1الػهل 
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1-7/4 

 االىتػـاز ارتازجٕ بني قطاعات اذتسٓل:

ىلار يىلاسبرٜلىلااػ ْاظًع لر٠ىلع٢ًىلا ١ىلايشٝع ًُٝ ىلع ًٍُ يىلععنيىلىلىلىلىلىلىلىلح٫٢ٓسعاه ْاظعًع ٛاؾرىلايظععرٚىىلايعبىلهٓععىلا٫ جي ىللع

:ٞ ىًٜل ل ىلر ؾكل يىٚل ًٚٓ ىلار ىلايشعلضىلب ًٗتىلاشبًيد١ٝىلب ٛاد ىلايؿاشًتىلارل١ًىلع٢ًىلاي ىلػ٬ ىلقلًعًتىلاسبرٜلىَل

1-7/4/1 
لكعٌىلارشعًؾ١ىلععنيىلًْؾعيلنيىلَاذعًٚيلنيىليكلعًعٞىلسرٜعلىلىلىلىلىلىلىلىلىل٫ايٓٛاؾيىلع٢ًىلايٛادًٗتىلاشبًيدٝع١ىلجيع ىلبىلىل

ىلعٔىلاسبلىلاٯلٞ:ىلطباًؿنيىلٚيفىلارشا٣ٛىلْؿش٘

ىلَرتىل ذاىلنًْاًىلع٢ًىلٚاد١ٗىلَشعا١ٜٛ.ىل50ظ0 1-7/4/1/1

ىلَرتىل ذاىلنًْاًىلع٢ًىلٚادٗانيىلع٢ًىلطهٌىللا١ٜٚ.ىل20ظ1 1-7/4/1/2

ىلَرتىليفىلسًي١ىلًْؾي٠ىلايليزىلاجملًٚي٠ىليًٓؾي٠ىلقلًعىلسرٜلىل ػر.ىل00ظ3 1-7/4/1/3

 

 6-1الػهل 

 

 7-1الػهل 
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 8-1الػهل 

ىللكٌىلارشًؾ١ىلايربس١ٝىلعنيىلايٓٛاؾيىلع٢ًىلايٛاد١ٗىلاشبًيد١ٝىلعٔىلاسبلىلاٯلٞ:ىل٫جي ىلب 1-7/4/2

ىلَرتىل ذاىلنًْ)ىلعاـًٗىلؾٛمىلعاض.ىل20ظ1 1-7/4/2/1

1-7/4/2/2 
َرتىل ذاىلنًْع)ىلَؿؼعٛي١ىلعاـعًٗىلععٔىلعاعضىلـظًع١ىلَعٔىلاشبرسعع١ًْىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل20ظ1جيٛلىلبٕىللكٌىلارشعًؾ١ىلعٔىل

ىلَرتىلعٔىلػ ىلايٛاد١ٗ..ىل50ظ0ل لىلَشعًؾ١ىل

 االىتػاز يف مطتْٚ الططح بني قطاعات اذتسٓل:. 1-7/5

1-7/5/1 
ىلا٭ػريىليايشعلض(ىل ىلايشك ٚ ذاىلنً ىلا٭ػري,ىل ىلؾراؽىلايشك ُالىلطبرتقل شرٜلىليٝ ًْعىلًي رايىلاسبًدزىلار جي ىلاسُا

ؾ١ىلي ىلميالىلرشًع ىلؾٝذ ىلب ًيٛ ٛاغىلغعل٤ًىلايشعلض.50ظ0ع٢ًىلػٛي٠ىلمج شا٣ٛىلبي ى٘ـل ٥ً كل١ىلاياك رتىلؾٛمىْل ىل(ىَل

1-7/5/2 
جيعع ىلبٕىلٜهععٕٛىلسععكـىلازبععز٤ىلىلىلحٓعع٢سًيعع١ىلٚدععٛاىلاػا٬ؾععًتىليفىلايلؿععًعىلقلًعععًتىلاسبرٜععلىليفىلارىلىليفىل

ىلارٓؼؿضىلٚؾكلًىلرًىلٜ لٞ:

ىلَك١ًَٚىلاسبرٜلىل٫ىللعكعٌىلعٔىلسًع١ىلٚاسل٠. 1-7/5/2/1

1-7/5/2/2 
ؾ١ىليىلىلىلىل شًع ىَٔل ؼؿضىلؿُع عىلارٓع ضىلعٛدٛاىلؾاشًتىليفىلسكـىلايكلًع شُع عىلىلىلىلىلىل5ظ٫2ىٜل كلًع ىلًي يد ىلازبعلايىلاشبًع ع عرتىَل (ىَل

ٌ.ا٭ع٢ً,ىل ٚاسعل٠ىلع٢ًىلا٭قع ع١ىل شرٜلىلرل٠ىلسًع ىلًي َّ َكًٚ ىلؾاشًت,ىٚل ىلاٚ ُّا ؼ ىلذيوىلازبلايىَل ه ىلملىٜل ىلَ
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 9-1الػهل 

 

 

 10-1الػهل 

 

 :باىٕاملاىتػاز اذتسٓل بني  1-7/6

1-7/6/1 

جي ىللٛؾريىلارشًؾ١ىلايهًؾ١ٝىلٚؾكلًىليظعرٚىىلازبليإىلاشبًيد١ٝىلَٔىلىلحًْٞاررٓعىلاْاظًيىلاسبرٜلىلعنيىل

يارشعًؾ١ىلىل6-1سٝحىلايا٬ق١ىلـشعًس١ىلايؿاشًتىلْٚٛعىلايهش٤ًىلاشبًيدٞ,ىلٚٚؾكلًىلزبلٍىليقِىل

-1ٚسلٚاىلا٭يمىليسلٚاىلاياكًي((,ىلٚا٭ػعيىليفىلاسبشحًٕىلعًًْٝتىلازبلٍٚىليقِىلىلحًْٞارارلًٛع١ىلعنيىل
يايد١ىلىل5-1(,ىلٚعًًْٝتىلازبلٍٚىليقِىلحًْٞارًٓػرىلاهلٝهٌىليفىلياسبلىلا٭ا٢ْىليليد١ىلَك١ًَٚىلعىل4

ىلَك١ًَٚىلاسبٛادزىلارًْا١ىل٫ْاظعًيىلاسبرٜل(.
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 ٕاىتػاز اذتسٓل بني املباى

 

ىلَاالاىلا٫ساؼلاّ.ىلح٢َٓىل-ب

ىلارًٓطلىلايبىلقلىلٜٓاظرىلؾًٝٗىلاسبرٜلىلسرّٜاً. -و

ىلعًًُٝتىلػلر٠.ىل-ز

ىلغرؾ١ىلَرادٌىلبٚىلاًًْٖت. -ا

ىلَشاٛاعًت.ىل-ٖع

ىلربزٜٔىلذٚىلػلٛي٠ىلػًػ١. -ٚ

 َٛااىلَٚالاتىلمث١ٓٝ. -ل

 11-1الػهل 

 

 الكْاطع الداخلٔ٘

 

ىلعًوىلَكًّٚىليًشرٜل. -ب

ىلدلايىلؾًػٌىلَكًّٚىليًشرٜل.ىل-و

 ٚسل٠ىلًَْا١ىل٫ْاكًٍىلاسبرٜل.ىل-ز

 12-1الػهل 
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 ّحدّد األزض )حدّد العكاز( باىٕاملاملطـافـ٘ املطلْبـ٘ بني 

 ّمطـاح٘ الفتخات علٙ الْاجَات ارتازجٔ٘ بيٙحطب ازتفاع امل

 مطـاح٘ الفتخـات

 طـاح٘ الـْاجـَـ٘إىل مباليطـب٘ 

 باألمتاز بيٙازتفاع امل

ىلًَٚىلؾٛمىل24ىل24-8ىل8

ىلارشعًؾع١ىلعً٭َاعًي

ىل٫ىللٛدلىلَالًحًتىلػؿر

ىل10ىل5ىل3ىل%ىل50بقٌىلَٔىل

ىل15ىل5ظ7ىل3ىل%ىل50بنجرىلَٔىل

ىل15ىل5ظ7ىل3ىل%ىل100

 6-1جدّل زقه 

 :بيٙاملتطلبات اإلىػـأٜ٘ لعياصس إىػـاٛ امل 1-7/6

1-7/6/1 

ٜٓظععع ىلٖٝهعععٌىلايحٓععع٤ًىلاشْظععع٥ًٞىلعآًػعععرٙىلنًؾععع١;ىلنًزبعععليإىلٚا٭سعععكـىلٚازبشعععٛيىلٚا٭عُعععل٠ىلىلىل

ٚا٭يؿعععًٝت..ىل م,ىلَعععٔىلَعععًا٠ىلغعععريىلقًعًععع١ىلي٬سعععرتام,ىلٚذاتىلَكًَٚععع١ىليًشرٜعععلىللآًسععع ىلٚطحٝاععع١ىلىلىلىلىلىلىل

ىل.7-1ارح١ٓٝىليفىلازبلٍٚىليقِىلا٫سااًٍُ,ىلٚذيوىلسش ىلايد١ىلَك١ًَٚىلاسبرٜلىلهلٝهٌىلايح٤ًٓىل

 

 دزج٘ مكاّم٘ اذتسٓل املطلْب٘ هلٔهل البياٛ

 عياصس اهلٔهل 
ٌٍ  ضهئ٘ ّجتازٓ٘ مبا

 متعددٗ الطْابل

ٌٍ  صياعٔ٘  مبا

 ّمطتْدعات

ىلسعًععًتىل4ىلسعًععانيىلىل2ىلا٭عُل٠ىلٚازبشٛيىلٚع٬طًتىلا٭سكـىل

ازبليإىلاشبًيد١ٝىلٚايؿًػ١ًىلعٔىلازبٛايىلبٚىلعٔىلا٭قشًّىلاشبلر٠ىل

ىلَٔىلايح٤ًٓ.ىل
ىلسعًععًتىل4ىلسعًععًتىل4

ىلسعًععًتىل4ىلسعًععانيىلىل2ىلازبليإىلايلاػ١ًٝىلبٚىلايكٛاطعىلايلاػ١ًٝ.

عٝع)ىلايعليز(ىلٚع٦عرىلىلىلىلىلَٔىلؿعُٓٗىلازبليإىلايؿًػ١ًىليلرٜلىلاشبرٚزىلي

ىلارؼالىلٚارٓٛيىلٚصبًيٟىلاشبلًَتىلا٭ؾك١ٝىلٚاياُٛا١ٜىلٚغريًٖ.ىل
ىلسعًععًتىل4ىلسعًععانيىلىل2

رععًىلٜععراٙىلايععلؾًعىلارععلْٞىليفىلسًيعع١ىلىلىلٚؾكلععًىلىل٬َسظعع١:ىلميهععٔىللٜععًا٠ىلَاععلٍىلايدعع١ىلَكًَٚعع١ىلاسبرٜععلىليٮعُععل٠ىلٚازبشععٛيىلىلىلىل

ىلرىلػلٛي٠.اسااًٍُىلايح٤ًٓىل٭نجرىلَٔىلغرم,ىلللحلىلايد١ىلارك١ًَٚىلي٬سااًٍُىلا٭نج

 7-1جدّل زقه 
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 اهلٔهل اإلىػاٜٕ 1-8/1

1-8/1/1 
 ذاىلنًْ)ىلعاضىلعًٓػرىلاهلٝهعٌىلَعٔىلاسبلٜعلىلؾٝذع ىللػًٝؿٗعًىلـعًا٠ىلغعريىلقًعًع١ىلي٬سعرتام,ىلٚذاتىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلَك١ًَٚىليا ثرياتىلاسبرٜلىللاًُثٌىلَعىلايليد١ىلارلًٛع١ىليًٗٝهٌىلْؿش٘.

1-8/1/2 

ٜٚرلهزىلع٢ًىلبعُل٠ىلسلٜل١ٜ,ىلؾٝذ ىل ذاىلنًٕىلٖٝهٌىلايشكـىلَؼّٓٛعًىلَٔىلازبًُيٕٛىلاسبلٜلٟىل

ًَّ,ىلٚلشاؼلّىليفىلٖيٙىلاسبًي١ىلا٭عُعل٠ىلٚازبشعٛيىلايراعلع١ىلىلىلىل ؾؼٌىلازبلايىلاشبًيدٞىلعٔىلا٭عُل٠ىلهً

ىلسا٢ىل٫ىلٜا ثرىلٖٝهٌىلايشكـىلعؿاٌىلسراي٠ىلاسبرٜل.

1-8/1/3 

ًّْىلدلاّياىلؾًػ ِّ ًَّْاعًىليًشرٜعل,ىلطحكلعًىلىلىلىلىل٬لٜظَّلىلسٛيىلحيٝ ىلعًيكش١ُٝىلايٛاسل٠ىلياررععىلايٛاسل(ىلَه

ّٝعًىلرٓععىلاْاظعًيىلاسبرٜعلىلىلىلىلىلىلىلىل رًىلد٤ًىليفىليايشٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظًيىلاسبرٜل(,ىلعًع٢ىلبٕىلٜهعٕٛىلايلؿًعع٘ىلنًؾ

ىلاريفىلايكشععع٥ًِىلياررعاععًت(ىلاجملععًٚي٠ىللحّاععًىليلحٝاعع١ىلاسععااًٍُىلايحٓعع٤ًىلارلًععٛو,ىلٚاسععاا٫ًُتىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلحععًْ

ىلاجملًٚي٠,ىلبٚىلسش ىللٛػ١ٝىلايلؾًعىلارلْٞ.

1-8/1/4 

يىلاشبًيدٞىليًح٤ًٓىلغريىلازبلايىلايؿًػٌىلعٔىلايح٤ًٓىلاجملًٚي,ىلٜٚحاعلىلعٓع٘ىلَشعًؾ١ىللكعٌىلىلىلىلىل ذاىلنًٕىلازبلا

عٔىلث٬ث١ىلبَاًي,ىلٜؿـٌىلعلّىلٚدٛاىلبٟىلؾاشًتىلؾٝ٘ىلًَىلملىللهٔىلَػلع٠ًىلعحعًوىلَكعًّٚىللاًُثعٌىلايدع١ىلىلىلىلىلىل

ىلَكًَٚا٘ىلَعىلايليد١ىلارلًٛع١ىليًذلايىلْؿش٘.

1-8/1/5 
عاضىلدعليإىلبٚىلبسعكـىلًَْاع١ىليًشرٜعل,ىلىلىلىلىلىلٜكشِىلايح٤ًٓىل تىلقلًعًتىلًَْا١ىليًشرٜلىلٜؿؼًًٗىلعاـًٗىلعٔ

ىللٓلحلىلعًًٝٗىلَٛاػؿًتىلعًٓػرىلاهلٝهٌىلطحكلًىلرًىلد٤ًىليفىليايشٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظًيىلاسبرٜل(.

1-8/1/6 

عٓلًَىلٜكعىلايح٤ًٓىلع٢ًىلسلٚاىلايكش١ُٝىلاحملًذ١ٜىليًكش٥ًِىلياررعاًت(ىلاجملًٚي٠,ىلؾٝذ ىلبٕىلحيلىلايح٤ًٓىل

يفىلايكش٥ًِىلاجملًٚي٠ىلياررعاًتىلاجملًٚي٠(ىلطحكلًىلرعًىلىلىلحًْٞارعٔىلىل٬لدلايىلػًيدٞىلٜظهٌىلدلاّياىلؾًػ

ىلد٤ًىليفىليايشٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظًيىلاسبرٜل(.

 مْاد التػـطٔب الداخلٕ: 1-8/2

1-8/2/1 

 Flame)ُلَؼععَّٓـىلَعععٛااىلاياظعععلٝ ىلايلاػعععًٞىليًشٛا٥ععع ىلٚا٭سعععكـىلطحكلععًىلراعععلٍىلاَاععلااىلايًععٗ ىلىلىلىلىل

Spread)ىلَٚاععلٍىل ْاععًزىلايععلػًٕىلىل,(Smoke Development)ىلايععبىلهلععًىلايدععًتىللؼععٓٝؿ١ٝىلىل,

ىليلؼٓٝـىلَٛااىلاياظلٝ ىلايلاػًٞىليًشٛا٥ ىلٚا٭سعكـ(.ىل8-1طحكلًىليًذلٍٚىليقِىل

 تصئف مْاد التػطٔب الداخلٕ للخْاٜط ّاألضـكف

 معدل إىتاج الدخاٌ معدل امتداد اللَب اليْع

ىل25-ػؿرىلب

ىلىل450-ػؿر

ىل450-ػؿرىل75-26ىلو

ىل450-ػؿرىل200-76ىلز

سش ىلبؾـعًٝاًٗىلَعٔىلىلىلىلًايلاػًٞىليًشٛا٥ ىلٚا٭سكـىليفىلث٬خىلْٛعًٝتىلَرلح١ىللًٓليٝ لؼٓـىلَٛااىلاياظلٝ ىل

ىلٚد١ٗىلايٓظرىلايٛق١ٝ٥ً.

 8-1جدّل زقه 
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 متداد اللَب لبعض مْاد البياٛادزجات معدل 

 دزج٘ امتداد اللَب الـنـادٗ

ىل30-15ىلا٭يًٝفىلايزدًد١ٝىلارؼؿـ١ىليًـٛؿ٤ً الطـكف

ىل25-10ىليًـٛؿ٤ًايؼؿ٥ًضىلارال١ْٝىلارؼؿـ١ىل

ىل10-5ىلػؿ٥ًضىلا٭رّٓٝٛىلَعىلط٤٬ىلؾرْٞىلَٔىلدًْ ىلٚاسل اذتْاٜط

ىلػعؿعرىلبيٛاغىلاسبرٜرىلايؼؼرٟىليا٭سعحعشعاٛض(ىلاشسعُٓا١ٝىل

ىلػعؿعرىلايلٛوىلاشسعُٓبىلبٚىلايلٛوىلايؿؼًيٟ

ىل25-10ىلعًيٛيمىليايهرلٕٛ(ىلع٢ًىلايٛدٗنيىل٢بيٛاغىلازبحعصىلارػل

ىل600-10ىلعشعل١(ايشعذًاىلبٚىلايحشع ىليا٭ األزضٔات

ىلػعؿعرىلايؿرطعًتىلاشبرسع١ًْٝىلبٚىلايح٬ىىلبٚىلايرػًّ

ىل300-190ىلَظعُعىلا٭يؿًٝتىلىل

ىل50-10ىلعًسبرٜرىلايؼؼرٟىل٣ع٬ىىلا٭يؿًٝتىلايؿٌٝٓٝىلاركٛ

ٚميهٔىلاسبؼٍٛىلع٢ًىلق١ُ٥ًىلن١ًًَىليليدًتىلاَالااىلايًعٗ ىليفىلَعٛااىلايحٓع٤ًىلععًيردٛعىل تىلايٝعٌىلَعٛااىلىلىلىلىلىلىل٬َسظ١:ىل

ىلطبا اتىلازبٛا٠ىلا٭َرٜه١ٝ.ايح٤ًٓ,ىلايؼًايىلعٔىل

(Build Materials Directory) Published by Underwriters Laboratories, Inc. 
Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062.ىل

 9-1جدّل زقه 

 

1-8/2/2 

ميهععٔىلذبلٜععلىلَاععلٍىلاَاععلااىلايًععٗ ىلَٚاععلٍىل ْاععًزىلايععلػًٕىلرععٛااىلاياظععلٝ ىلايععلاػًٞىليًشععٛا٥ ىلىلىلىلىلىلىل

ىل:NFPA 225ٚا٭سكـىلطحكلًىلي٬ػاحًياتىلايكًٝسع١ٝىلارٓؼٛؾىلعًًٝٗىليفىلارٛاػؿًتىلا٭َرٜه١ٝىل

(S. Method of Test of Surface Burning Characteristicsof Building Materials)ىل

1-8/2/3 

عاضىلَٛااىلاياظعلٝ ىلايعلاػًٞىليًشعٛا٥ ىلٚا٭سعكـ;ىلَجعٌىلارٓشعٛدًتىلغعريىلارًؼعك١ىلبٚىلغعريىلارجحاع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ع٢ًىلسعلضىلػً ,ىل٫ىللؼًضىلي٬ػاحًيىلطحكلعًىليًُٛاػعؿًتىلايكًٝسعع١ٝىلارعينٛي٠ىليفىلايشععًعل,ىلٖٚعيٙىلىلىلىلىلىلىل

ىل:NFPA 701ارٛااىلجي ىلبٕىلربا ىلطحكلًىليًُٛاػؿًتىلايكًٝس١ٝىلا٭َرٜه١ٝىل

S. Method of  Fire Test for Flame Resistant Textiles and Films)) 

1-8/2/4 
 :NFPA 253ربا ىلَٛااىلاياظلٝ ىلايلاػًٞىليٮيؿًٝتىلطحكلًىليًُٛاػؿًتىلايكًٝس١ٝىلا٭َرٜه١ٝىل

(S. Method for Critical Radiant Flux of Floor Covering Systems 
Using Radiant Heat Energy Source))

1-8/2/5 
ىلTesting Laboratories Approvedىلارؼا اتىلارااُل٠
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Lab. Name Logo Address Phone & Fax 

Factory Mutual FM 
FM Global Corporate 
Headquarters Po Box 7500 
Johnston, RI, 02919 USA  

http://www.fmglobal.com 
information@fmglobai.com 

Underwriters 
Laboratories  

UL 
Corporate Headquarters 
333 pinkster Road  
Northbrook, IL 60062-2096 

Telephone: 847-272-8800 
Fax:847-272-8129 
http://www.ul.com 
northbrook@uI.com 

The Loss 
Prevention 
Certification Ltd 

LPCB 

Loss Prevention council 
Board, BRE Certification 
Ltd, Garston, Watford, 
Herefordshire WD 259XX 
United Kingdom 

Tel: +44(0)1923664100 
Fax:+44(0)1923664994 
www.brecertification.co.uk 
Email: 
inquiries@brecertification.co.uk 

British Standards 
Institution  

BSI 
Cheswick High Road 
London W44AL 
United Kingdom 

Tel: +44(0)2089967070 
Fax:+44(0)2089966400 
http://www.bsi.org.uk 
Email: info@bsi.org.uk 

Vedral Dutch 
Standardization 

VDS 
VDS schadenverhutung  
Amsterdamer Str.174 
D-50735 Koln 

Tel: +49(0)221777660 
Fax:+49(0)2217766341 
http://www.vds.de 

Underwriters 
Laboratories of 
Canada 

ULC 
7Crouse Road  
Toronto, Ontario  
MIR3A9 

Tel:  (416)757-3611 
Fax: (416)757-9540 
http://www.ulc.ca 

Institute for 
Technical Fire 
Protection n & 
Safety Research 

IBS Austria 
Tel: +43 (0)7327617-850 
Fax: +43 (0)7327617-89 
http://www.ibs-austria.at 

Singapore 
Productivity And 
Standard Board 

PSB 
PSB Building 2 Bukit Merah 
Central Singapore 159835 

Tel:  2786666 
Fax: 2786667 
http://www.psb.psb.com 

Korea Tasting  
Laboratories 

KTL Korea 
Tel:  02-9601114 
Fax: 029601285 
http://www.ktl.re.ksr 

Intertek Tasting 
Services 
“Warnock Heresy 

ITS 

Antioch industrial Park, 
2000  
Wymore way, Antioch, CA 
94509 

Tel:  925-756-6606 
Fax: 925-756-6094 
http://www.etlsemko.com 

Warrington Fire  
Research Center 
Ltd 

WFRC 
Holmes field Road, 
Warrington,  
UIWAI 2DS 

Tel:  44(0)1925655116 
Fax: 44(0)1925646616 
http://www.wfrc.co.uk 

 10-1جدّل زقه 
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1-8/2/6 

ضىلاياكينىل هلياىلا٫ػاحًيىلٖٛىلبٕىلاَالااىلايًٗ ىلع٢ًىلبسلضىلَٛااىلاياظععلٝحًتىلايلاػًٝع١ىليا٭يؿعًٝت(ىلىلىلىلا٭سًع

ىلىل ىلثعِع ا٠ىلَٚعٔع ىلارعًع ىليفىلاسبرا٥ععلىلايؿاًٝعع١ىلعًعع٢ىلَكععلايىلايؿععٝضىلاشطعععاًعٞىلاسبععرايٟىلايععيٟىللااععرمىليع٘ع ٜاٛقعـع

ؾهًًُىلنًٕىلايؿٝضىلاشطعاًعٞىلاسبرايٟىلاييٟىللاشكلىلعٓلٙىلَاًٜريىلا٫ػاحًيىلايكًٝسٞىلبنع ,ىلنًْع)ىلىلىل

ضىلاشطععاًعٞىلاسبعرايٟىلايعيٟىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلارًا٠ ىلقُٝع١ىليًؿٝع ٢ىلبقٌع ىلٚدٗع١ىلايٓظعرىلايٛق٥ًٝع١.ىلٚلشعُع ىلَٔع ارؼا ٠ىلبؾـٌع

ىللاشكلىلعٓلٙىلَاًٜريىلا٫ػاحًيىلايكًٝسٞىلرًا٠ىلعًسبلىلا٭ا٢ْىلاسبرزىليًؿٝضىلاشطعاًعٞىلاسبرايٟ.

1-8/2/7 
ٝ عًىلَعٔىلسٝعحىلبؾـعًٝاًٗىليًٛقًٜع١ىلَعٔىلاسبرٜعلىليفىلدعلٍٚىليقعِىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ا٭اْع٢ىلىلياسبعلىلىلىل9-1لؼٓـىلارٛااىللًٓلي

ىلاسبرزىليًؿٝضىلاشطعاًعٞىلاسبرايٟ(.

 

 اذتد األدىٙ اذتسج للفٔض اإلغعاعٕ اذتسازٖ

 اليْع
 اذتد األدىٙ للفٔض اإلغعاعٕ

Minimum Critical Radiant Flux 

ىل2ٚات/ىلسِىلىلىلىل45ظ0ىل1

ىل2ٚات/سِىلىلىلىل22ظ0ىل2

 11-1جدّل زقه 

 
 األبْاب املكاّم٘ للخسٓل: 1-8/3

1-8/3/1 
ايؿاشًتىلارٛدٛا٠ىليفىلازبلايىلايؿًػٌىلاركًّٚىليًشرٜلىلعٛس١ًِٝىل غع٬ٍمىلَكًَٚع١ىليًشرٜعل;ىلىلىلىلدبٗزىلمجٝعىل

ىلَجٌىلا٭عٛاوىلٚايٓٛاؾي...ىل م,ىلٚذاتىلايد١ىلَك١ًَٚىليًشرٜلىللاًُثٌىلٚايليد١ىلارلًٛع١ىليًذلايىلْؿش٘.

ىللهٕٛىلَك١ًَٚىل طًيىلايحًوىلَٔىلايد١ىلارك١ًَٚىلارلًٛع١ىلْؿشًٗىليًحًوىلْؿش٘. 1-8/3/2

1-8/3/3 
عًتىلبٚىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل وىلبيعععىلسعًع ا٠ىلغعريىلقًعًع١ىلي٬سعرتامىل ذاىلنًْع)ىلايدع١ىلاركًَٚع١ىلارلًٛعع١ىليًحًع ىلًَع ٜؼٓعىلاشطًيىلَٔع

ّىللاؼٌىلع قشًّىللاؼـىلخبلٛي٠ىلاسبرٜل. ىلبنجر,ىلبٚىل ذاىلنًٕىلايػرمىلَٔىلاسااًُي٘ىلؾؼٌىلبقشًع

1-8/3/4 

ععًاٟىل٫ىلىل ذاىلنًْ)ىلايد١ىلاركًَٚع١ىلارلًٛعع١ىلسعًع١ىلٚاسعل٠ىلبٚىلبقعٌ,ىلٚنعًٕىلا٫سعااًٍُىليفىلَهعًٕىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ػلٛي٠ىلسرٜلىلؾٝ٘,ىلؾإْ٘ىلَٔىلازب٥ًزىلػٓعىلاشطًيىلَٔىلًَا٠ىلقًعًع١ىلي٬سعرتامىلينًشبظع (,ىلطعرٜل١ىلىلىلىلىل

ىلبٕىلٜاًعىلعإسل٣ىلايلرا٥لىلاٯل١ٝ:

ىلبٕىلٜػًـىلبٚىلٜحلٔىلـًا٠ىلغريىلقًع١ًىلي٬سرتامىلبٚىلٜل٢ًىلـًا٠ىلَحل١٦ىليًشرٜل. 1-8/3/4/1

1-8/3/4/2 
بٟىلؾراغًتىلبٚىلثكٛوىلؾًٝٗ,ىلطعرٜل١ىلبٕىلىلبٕىلٜؼٓعىلَٔىلاشبظ ىلايكًسٞىلنؼظ ىلايزإ,ىلإٚىلٚدٛاىل

ىللالٞىلايٓاٝذ١ىلايد١ىلارك١ًَٚىلارلًٛع١.

1-8/3/5 
ٜظرتىىلبٕىللهٕٛىلبيٛاغىلايزدًزىلاررنح١ىلع٢ًىلؾاشًتىلايٓٛاؾيىلٚا٭ععٛاوىلَعٔىلايٓعٛعىلاركعًّٚىليًشرٜعلىلىلىلىلىلىل

ىلعًيليد١ىلارلًٛع١ىليًحًوىلْؿش٘.

جيٗزىلايحًوىلاركًّٚىليًشرٜعلىلعٛسع١ًٝىلغًعلىللًك٥ًٝع١ىلييااا(,ىلبَعًىل ذاىلاسعاٛدح)ىلايـعرٚي٠ىلعكع٤ًىلايحعًوىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل 1-8/3/6
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ٝ ععًىلعٓععلىلْظععٛوىلاسبرٜععلىلعععٔىلطرٜععلىلايؿؼععٌىلاسبععرايٟىليٚػعع١ًىلىلىلىل َؿاّٛسععًىلؾٝذٗععزىلعٛسعع١ًٝىللػًكعع٘ىللًك٥ً

ىلَٓؼٗر٠(ىلبٚىلعٛاسل١ىلْظًّىلاشْياي.

ىل ؿًؾ١ىل تىلٚس١ًٝىلاشغ٬مىلاياًك١ٝ٥ً.علىلَٔىللٛؾريىلٚس١ًٝىلعشٝل١ىليإلغ٬مىلايٝلٟٚىل ٫ 1-8/3/7

1-8/3/8 
ٜااُلىلع٢ًىلارٛاػؿًتىلايلٚي١ٝىليفىلسًي١ىلعلّىللٛاؾرىلبٟىلَٛاػؿًتىلضب١ًٝىلعػ١ٝىللكلٜرىلايدع١ىلَكًَٚع١ىلىلىل

ىلا٭عٛاوىليًشرٜل.

ىلجي ىلبٕىلربـعىلارٛااىلارحل١٦ىلي٬طااًٍىلرٛاؾك١ىلايلؾًعىلارلْٞ. 1-8/3/9

1-8/3/10 

ىلىلىلىلىلعٓلًَىللشُضىلايظرٚىىلع ٕىللهٕٛىل ارٛااىلارشاا١ًُىليفىلاياػًٝـىلبقٌىلقلي٠ىلع٢ًىلَكًَٚع١ىلاَاعلااىلايًٗع ىلَٔع

يلؼٓٝـىلَٛااىلاياظلٝ ىلايلاػًٞىليًشعٛا٥ ىلٚا٭سععكـ(,ىلٚازبعلٍٚىلىلىلىلىل8-1(ىلطاْظرىلازبلٍٚىليق10ِايد١ىلي

ىليايد١ىلاَالااىلايًٗ ىليحاضىلَٛااىلايح٤ًٓ(ص,ىلؾٝذ ىلبٕىللهٕٛىلٚؾكلًىليًُٛاػؿًتىلاٯل١ٝ:ىل9-1يقِىل

ىل1:20ا٫سرتام:ىلاػاًٝيىلطل٠ىل 1-8/3/10/1

ىلاػاًٝيىلسٗٛي١ىلا٫سرتام:ىلَٛااىلغريىلس١ًٗىلا٫سرتام. 1-8/3/10/2

ىل(,ىل٫ٚىللٓارىلغًلاتىلس450.١ًَيىل٢ًاػاًٝيىلنجًؾ١ىلايلػًٕ:ىل٫ىللزٜلىلع 1-8/3/10/3

1-8/3/11 

 ذاىلنًْ)ىلارٛااىلارشاا١ًُىليفىلاياػًٝـىلَٔىلاشبظ ,ىلبٚىلَٔىلَٛااىللكٌىلقعليلًٗىلعًع٢ىلَكًَٚع١ىلاَاعلااىلىلىلىلىل

يػععؿر(,ىلؾٝذعع ىلبٕىللجحعع)ىلَحًطععر٠ىلعًعع٢ىلازبععلايىلبٚىلعًعع٢ىلعععٛايمىلَجحاعع١ىلَحًطععر٠ىلعًعع٢ىلىلىلايًععٗ ىلعععٔىل

سعِ(,ىلع٢ًىلبٕىلهٮىلايؿراؽىلعنيىلاياٛايمىلىل5سعِ(ىلٚععرؿعًٗىلعٔىليىل2يىل٢ًازبلايىل٫ىلٜزٜلىلسعُهًٗىلع

ىلـٛااىلغريىلقًع١ًىلي٬سرتام.

1-8/3/12 

ىلىلىلىلىلىلىل ىلازبعلايىلبٚىلايشعكـ,ىلنًُع ىلعاٝعلىلعٔع ك١ىلىلىليفىلسًي١ىللرنٝ ىلَٛااىلاياػًٝـىلع٢ًىلٖٝهٌع يفىلا٭سععكـىلاراعًع

ىلَعٛااىلىلىل ؾٝذ ىلبٕىلٜهٕٛىلسلضىلا٭يٛاغىلاررنح١ىلَٔىلازبٗانيىلَٔىلايليد١ىلارلًٛع١ىلَٚجحا١ىلع٢ًىلٖٝهٌىلَٔع

٤ىلعًيؿعكعععر٠ىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلدعًع ىلرعًع ىلايؿععراؽىلاشبًؿععٞىلطحكلعًع ىلىل:ىل»7/3/3-1غععريىلقًعًعع١ىلي٬سععرتام,ىلٜٚكشععِع جيعع ىلبٕىلٜكشعِع

يىلاسبرٜلىلمجٝعىلايؿراؽىلاحملؼٛيىلٚيا٤ىلع ىل«.ًٓػرىلاشْظ٤ً...عٛاسعل١ىلسٛادزىلًَْا١ىل٫ْاظًع

 اهلٔهل اإلىػاٜٕ اذتدٓدٖ: 1-8/4

1-8/4/1 
َععٔىلاسبلٜععل,ىلجيعع ىلبٕىللاععًعىلياالععٞىلايدعع١ىلاركًَٚعع١ىلىلىلىلىلحٓعع٢عٓععلًَىللهععٕٛىلعًٓػععرىلاشْظعع٤ًىليفىلارىلىل

ىلارلًٛع١;ىلمح١ًٜىلي٘ىلَٔىلا٫ًْٗٝيىلعؿاٌىلسراي٠ىلاسبرٜل.

ىلطرمىلعل٠;ىلًَٓٗ:ىللكشعِىلع١ًُٝىلمح١ًٜىلعًٓػرىلاشْظ٤ًىلاسبلٜل١ٜىلَٔىلسٝحىلايالحٝلىل ت 1-8/4/2

1-8/4/2/1 
غُصىلايآؼرىلاسبلٜعلٟىلؿعُٔىلػحعع١ىلَعٔىلاشبرسع١ًْ,ىلبٚىلايحٓع٤ًىلععًيلٛوىلاشوعٓبىلبٚىلايؿؼعًيٟ,ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلٚجي ىلبٕىللهٕٛىلع١ًُٝىلاسب١ًُٜىلٚؾكلًىليًظرٚىىلاٯل١ٝ:

1-8/4/2/1 
ايػُععص:ىلغُععصىلا٭عُععل٠ىلعاػًٝؿٗععًىلعؼععح١ىلَععٔىلاشبرسعع١ًْىلارشععًش١,ىلبٚىلعٓعع٤ًىلايلععٛوىلاشوععٓبىلبٚىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلطحك١ىلَٔىلارشًغىلاشوٓبىلع٢ًىلقًعل٠ىلَٔىلايشًوىلايظحهٞ.ايؿؼًيٟىلبٚىل

ىلع٢ًىلبٕىللااُلىلعًًْٝتىلسعًُن١ىلاياػًٝـىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ,ىلعالىلَراع٠ًىلايد١ىلارك١ًَٚىلارلًٛع١. 1-8/4/2/1/1
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 13-1الػهل 

 

1-8/4/2/2 
ٚجيع ىلىلاياػًٝـ:ىللػًٝـىلايآؼرىلاسبلٜلٟىلع يٛاغىلَااُل٠ىلَٚك١ًَٚىليًشرٜعلىلعًع٢ىلطعهٌىلػعٓلٚم,ىلىلىلىلىل

ىلبٕىللهٕٛىلع١ًُٝىلاسب١ًُٜىلعلرٜك١ىلاياػًٝـىلٚؾكلًىليًظرٚىىلاٯل١ٝ:

ىل٫ىلجيٛلىلهرٜرىلب١ٜىلػلًَتىليفىلايؿراؽىلايه٥ًٔىلػًـىلبيٛاغىلمح١ًٜىلايآًػرىلاسبلٜل١ٜ. 1-8/4/2/2/1

1-8/4/2/2/2 
سععِ(,ىلجيع ىلبٕىلٜعاِىلايرتنٝع ىلعًع٢ىلػًؿٝع١ىلػعًح١ىلَعٔىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل60يىل٢ًعٓلًَىلٜزٜلىلعرمىلبيٛاغىلاسب١ًُٜىلع

ىلػؿ٥ًضىلاسبلٜلىلسبًُٜاًٗىلَٔىلايهشر.

 

 

 14-1الػهل 

 

1-8/4/2/3 

اياًحٝص:ىللًحٝصىلايآؼرىلاسبلٜلٟىلعلحك١ىلَٔىلًَا٠ىلَااُل٠ىلَكًَٚع١ىليًشرٜعل,ىلعًع٢ىلطعهٌىلعذٝٓع١ىلىلىلىلىلىل

علرٜكع١ىلاياًحعٝصىلٚؾكلعًىلىلىلىللٓؿيىلعلرٜك١ىلايرغىلبٚىلارشًغىلياياًحٝص(,ىلٚجي ىلبٕىللهٕٛىلع١ًُٝىلاسبًُٜع١ىلىل

ىليًظرٚىىلاٯل١ٝ:
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1-8/4/2/3/1 

جيعع ىلبٕىللهععٕٛىلعًُٝعع١ىلاسبًُٜعع١ىلعلرٜكعع١ىلاياًحععٝصىلطحكلععًىليظعععرٚىىلارؼععٓعىلَٚااُععل٠ىلَععٔىلايععلؾًعىلىلىلىلىلىلىل

ارلْٞ,ىلع٢ًىلبٕىلٜراع٢ىلسشعًوىلايشعًُن١,ىلٚطرٜك١ىلٚظرٚفىلايالحٝل,ىلْٚشح١ىلاشبً ,ىلٚايظرٚفىل

ىلرًا٠.ازب١ٜٛىلٚع٬قاًٗىلعًيالحٝلىلٚاياؼزٜٔ,ىلَٚل٠ىلػ٬س١ٝىلا

ىلجي ىلذبـريىلايآؼرىلاسبلٜلٟ,ىلَٔىللٓظٝـىلٚػحؼىلبسعًضىلٚغريىلذيو. 1-8/4/2/3/2

1-8/4/2/3/3 
جي ىلبٕىللهٕٛىلع١ًُٝىلمح١ًٜىلعًٓػرىلاشْظ٤ًىلاسبلٜل١ٜىلعًيلرمىلايج٬خىلارعينٛي٠ىلٚؾكلعًىليٮػعٍٛىلىلىلىل

ىلاهلٓلسع١ٝىلارارٚؾ١,ىلَٚٛاػؿًتىلاهل٦ًٝتىلاراؼؼؼ١ىلٚارااُل٠ىليل٣ىلايلؾًعىلارلْٞ.

 

 

 15-1الػهل 

 
 مْاد البياٛ البالضـتٔهٔ٘: 1-8/5

1-8/5 

يػرمىلاسبلىلَٔىلػلٛي٠ىلاسبرٜلىلايًٓدب١ىلعٔىلاسااًٍُىلارٛااىلايح٬ساٝه١ٝ,ىلايبىلنجرىلاسعااًُهلًىلىل

,ىلجي ىلبٕىلربـعىلٖيٙىلارٛااىليًـٛاع ىلايبىللكًٌىلَٔىلػلٛيلًٗ,ىلٚؾكلعًىلىلحًْٞاريفىل ْظ٤ًىلبٚىللظلٝ ىل

ىلايح٬ساٝه١ٝىل تىلا٭ْٛاعىلاٯل١ٝ:يًظرٚىىلاٯل١ٝ,ىلٚلكشِىلارٛااىل

ىلايٓٛعىلا٭ٍٚ/ىلارٛااىلايح٬ساٝه١ٝىلارش١ًَٝ:ىلىلٚلكشِٝىلَٔىلسٝحىلاياظهٌٝىل تىلْٛعنيىلي٥ٝشٝني: 1-8/5/1

1-8/5/1/1 
بيعععٛاغىلػًحععع١:ىلَجععٌىلايحععٛيٞىلسععاًئٜ,ىلٚايحععٛيٞىلٜٛيٜجععًٕ,ىلٚاشٜشٛسععًًْٜٝح,ىلٚلشععااٌُىليفىلاياععزٍىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلذيو.ٚلهٜٛٔىلايكٛاطع,ىلٚغل٤ًىلايشلض,ىلٚغريىل

ىلبيعٛاغىلَرْع١:ىل سعؿٓذ١ٝىلَجٌىلايحٛيٝجًٝني,ىللشعااٌُىليفىلبعًٍُىلايلٜهٛيىلٚغريىلذيو. 1-8/5/1/2

1-8/5/1/2/1 
جيعع ىل ؿععًؾ١ىلَععًا٠ىلَحل٦عع١ىليًشرٜععلىل تىلػًلعع١ىللؼععٓٝعىلارععٛااىلايح٬سععاٝه١ٝىلارشعع١ًَٝىليايرغٜٛعع١(ىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلياؼحضىلػٛاؾىلارٛااىلايح٬ساٝه١ٝىلايرغ١ٜٛىلنًُىلٜ لٞ:ىلحًْٞار٫ساؼلاًَٗىليفىل
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ىلغريىلس١ًٗىلا٫سرتام. 1-8/5/1/2/1/1

1-8/5/1/2/1/2 
يلؼعٓٝـىلَعٛااىلاياظعلٝ ىلايعلاػًٞىلىلىلىلىلىل8-1(ىلطاْظرىلازبلٍٚىليق10ِيىل٢ًايد١ىلاَالااىلايًٗ ىل٫ىللزٜلىلع

ىليايد١ىلاَالااىلايًٗ ىليحاضىلَٛااىلايح٤ًٓ(ص.ىل9-1يًشٛا٥ ىلٚا٭سعكـ(,ىلٚازبلٍٚىليقِىل

1-8/5/1/2/1/3 
ىلىلىل450يىلًع٢ىلنجًؾ١ىلايلػًٕىل٫ىللزٜعلىلعىل يلؼعٓٝـىلَعٛااىلاياظعلٝ ىلايعلاػًٞىلىلىلىلىلىل8-1(ىلطاْظعرىلازبعلٍٚىليقع

ىليايد١ىلاَالااىلايًٗ ىليحاضىلَٛااىلايح٤ًٓ(ص.ىل9-1يًشٛا٥ ىلٚا٭سعكـ(,ىلٚازبلٍٚىليقِىل

ىلاشبظ ىلاياًاٟ.ىل٢ًو١ٝىلايلػًٕىل٫ىللزٜلىلع 1-8/5/1/2/1/4

1-8/5/2 
١ًَْٛىلبٚىلطؿًؾ١,ىلٚلشااٌُىلايٓٛعىلايجًْٞ/ىلارٛااىلايح٬ساٝه١ٝىلايؼًح١:ىلٚلشااٌُىلع٢ًىلطهٌىلبيٛاغىل

ىليفىللػل١ٝىلؾاشًتىلاشًْي٠,ىلبٚىلغل٤ًىلايكحًو,ىلبٚىلبسكـىلارظ٬ت,ىلٚغريًٖ.

 :باىٕاملاملْاد البالضتٔهٔ٘ نعاشل حسازٖ يف  1-8/5/3

ىلٜشُضىلعًساؼلاّىلارٛااىلايح٬ساٝه١ٝىلسش ىلايظرٚىىلاٯل١ٝ: 1-8/5/3/1

1-8/5/3/1/1 
ىل5سعِ(,ىلعنيىلطحكانيىلَٔىلايلٛوىل٫ىلٜكٌىلُسُوىلايٛاسعل٠ىلَٓٗعًىلععٔىليىلىلىلىل10يىل٢ًسظٛىل٫ىلٜزٜلىلوه٘ىلع

ىلسعِ(ىلطرٜل١ىلسعلىلايؿراؽ.

1-8/5/3/1/2 
سعِ(ىليفىلسًيع١ىلاسعااًُهلًىلنذعز٤ىلىلىلىلىلىل5َػُٛسع١ىلؿُٔىلػح١ىلَٔىلاشبرس١ًْىل٫ىلٜكٌىلووىلغل٥ًًٗىلعٔىلي

ىلَٔىلَهًْٛتىلعًٓػرىلاشْظ٤ً,ىلَجٌىلايكٛاطعىلايلاػ١ًٝىلبٚىلغل٤ًىلايشلض.

1-8/5/3/2 

ىل5يىلًع٢ىلٜزٜعلىلسععُوىلاسبظعٛىلعىلىلىلىل٫عًسااًُهلًىلسظ٠ٛىليفىلبعٛاوىليٝش)ىلًَْا١ىليًشرٜعل,ىلعظعرىىلبىلىلٜشُضىل

ىلىلىل10يىل٢ًسِ(,ىل٫ٚىلٜزٜلىلَالٍىلاَالااىلايًٗ ىلع يلؼعٓٝـىلَعٛااىلاياظعلٝ ىلىلىلىلىل8-1(ىلطاْظعرىلازبعلٍٚىليقع

يايدعع١ىلاَاععلااىلايًععٗ ىليععحاضىلَععٛااىلايحٓعع٤ً(صىلىلىلىل9-1ايععلاػًٞىليًشععٛا٥ ىلٚا٭سعععكـ(,ىلٚازبععلٍٚىليقععِىلىل

ىلَٚػًؿ١.

1-8/5/3/3 
,ىلسعٛا٤ىليًازٍىلاسبرايٟىلبٚىلنشظٛىليفىلايكٛاطعىلحًْٞارٜشُضىلعًسااًٍُىلارٛااىلايح٬ساٝه١ٝىلااػٌىل

ىلايلاػ١ًٝىلٚؾكلًىليًظرٚىىلاٯل١ٝ:

1-8/5/3/3/1 

َعرتىلَرععع(,ىلىلىلىل100َرتىلَرعع(,ىلبٚىلَشًس١ىلايكٛاطعىلْؿشًٗىلعٔىليىل200يىل٢ًلزٜلىلَشعًس١ىلايلًعلىلعىل٫ب

َععرتىلَرعععع(ىل ذاىلىل200يىلًعع٢ٚجيعع ىلبٕىلٜكشعععِىلايلععًعلىل تىلقلًعععًتىلسرٜععلىل٫ىللزٜععلىلَشععًس١ىلايكلععًعىلع

ىللااتىلَشًس١ىلايلًعلىلعٔىلذيو.

ُِوىلارٛااىلايح٬ساٝه١ٝىلارشاؼل١َىلناًلٍىلسرايٟىلعىل٫ب 1-8/5/3/3/2 ىلسعِ(.ىل5يىل٢ًٜزٜلىلُس

ىل.حًْٞاياهش١ٝىلاشبًيد١ٝىلايزدًد١ٝىلٚطرا٥ضىلا٭رّٓٝٛىلًَٚىلطًعًٗٗىليفىلار 1-9

1-9/1 

 :حًْٞاياهش١ٝىلاشبًيد١ٝىلايزدًد١ٝىليفىلار
(ىلسِىلعنيىلايلٚئٜ,ىل120سًعًت,ىلعًيلؿًعىل٫ىلٜكٌىلعٔىليىل4عٌُىلؾًػٌىلَٔىلَٛااىلَك١ًَٚىليًشرٜلىلرل٠ىل

يًععلؾًعىلارععلْٞىلطًعع ىلىلىل(ىلسععِىليًؼععًيز,ىلٚيفىلسًيعع١ىللاععييىلذيععوىلحيععلىلىلىلىلىلىل50بٚىلعُععٌىلعععرٚلىل٫ىلٜكععٌىلعععٔىليىلىلىل

ىلاطرتاطًتىلعل١ًٜ,ىلنًيشا٥ًرىلار١ٝ٥ًىلٚغريًٖ.

1-9/2 
جي ىلبٕىللهٕٛىلاياهشًٝتىلاشبًيد١ٝىلارشاؼل١َىلعًٗىلطعرا٥ضىلا٭رٓٝعّٛ,ىلَٚهًْٛلٗعً;ىلنعًياٛالٍىلىلىلىلىل

ىلسًعًتىلَٚااُل٠ىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ.ىل4ٚغريًٖ,ىلَٔىلْٛعىلَكًّٚىليًشرٜلىلرل٠ىل
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1-10/1 
ايشعرااٜ :ىلٜراع٢ىلخبؼٛؾىلايشرااٜ ىللٛاؾرىلطعرٚىىلايٛق١ًٜىلَٔىلاسبرٜعلىلٚسع١َ٬ىلا٭ؾعرااىلطحكلعًىلىلىلىلىل

ىلل١ٝ:يلحٝا١ىلا٫سااًٍُىلَعىلَراع٠ًىلايظرٚىىلاٯ

ىلايشرااٜ .ٜظرتىىلل َنيىلايا١ٜٛٗىلٚاشًْي٠ىلايلحٝا١ٝىلبٚىلايؼًٓع١ٝىلايهًؾ١ٝىليفىل 1-10/1/1

1-10/1/2 

ٜظععرتىىلبػععيىلنععٌىلا٫ساًٝطععًتىلاي٬لَعع١ىلرٓعععىللشععروىلارٝععًٙىليًشععرااو,ىلٚلزٜٚععلىلبيؿعع١ٝىلايشععرااٜ ىلىل

عًيٛس٥ًٌىلاي٬ل١َىلياؼرٜـىلارًٝٙىليفىلسًي١ىلٚدعٛاىلَشعا٣ٛىلبيؿع١ٝىلايشعرااوىلبسعؿٌىلَشعا٣ٛىلَؼعًايىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلارًٝٙىلاجملًٚي٠.

1-10/1/3 

ايشرااٜ ىلطحكلًىليًحٓعٛاىلايعٛايا٠ىليفىلؾؼعٌىلسععحٌىلىلىلىلىلللحٝلىلايظرٚىىلاشبًػ١ىلعً٭ايازىليايليز(ىلٚطبًيزىل

اهلرٚوىلٚطبعًيزىلايلعٛاي٨,ىلعًع٢ىلب٫ىلٜكعٌىلععلاىلارؼعًيزىليًشعرااوىلايٛاسعلىلععٔىلطبعردنيىلاثعٓنيىل ذاىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

َععرّتاىلىل15ىللزٜععلىلبعاععلىلْكلعع١ىليفىلايشععرااوىلعععٔىلارؼععرزىلععععىل٫َععرّتاىلَرعّاععً,ىلٚبىل150لااتىلَشععًسا٘ىلعععٔىل

ىلعظرىىلبٕىلٜ٪اٟىلبسلىلارؼًيزىل تىلاشبًيزىلَحًطعر٠.

1-10/1/4 

 ذاىلنعععًٕىلطبعععرزىلبٟىلسعععرااوىلٜععع٪اٟىل تىلَعععلػٌىليًعععليزىلاير٥ٝشعععٞىليًحٓععع٤ًىلؾٝذععع ىلاربعععًذىلنًؾععع١ىلىلىلىلىل

ا٫ساًٝطًتىلاي٬لَع١ىليفىلايلعًعلىلا٭يؿعٞ;ىلحبٝعحىلٜع٪اٟىلايعليزىلَعٔىلايشعرااوىل تىلاشبعًيزىلَحًطعر٠ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلإٚىلاساُرايىلايٛػٍٛىل تىلايلٛاعلىلايا١ًٜٛ.

1-10/1/5 

ايلػًٕىلَٔىلايشعرااوىلععٔىلطرٜعلىلاسعاؼلاّىلْٛاؾعيىلعًع٢ىلىلىلىلىلىلىلل٪َٔىلايا١ٜٛٗىلايلحٝا١ٝىلايهًؾ١ٝىلياؼرٜـىل

ازبلايىلاشبًيدٞىليًح٤ًٓ,ىلٚلػل٢ىلحبًدزىلطحهٞىلوٝوىل ذاىلنًْع)ىلقًعًع١ىليًؿعاض,ىلبٚىللدعًزىلَشعًضىلىلىلىلىلىل

ىل ذاىلنًْ)ىلَػًك١ىللحّاًىليلحٝا١ىلاسااًُي٘.

1-10/1/6 
ىلىلىلىلىلىل ىل ذاىلملىللاٛؾرىلْٛاؾيىلايا١ٜٛٗىلايلحٝا١ٝىلايهًؾ١ٝىلؾٝاٌُىلعًع٢ىللعٛؾريىلٚسع٥ًٌىلطحٝاٝع١ىلبػعر٣ىلياؼعرٜ

ىلايلػًٕىلٚايػًلاتىلا٭ػر٣ىلَٔىلايشرااوىليفىلسًي١ىلْظٛوىلسرٜلىلٚؾكلًىليًاًيٞ:

1-10/1/6/1 

 جيًاىلؾاشًتىليفىلبع٢ًىلازبلايىلاشبًيدٞىليًشرااوىليبٚىليفىلسععكؿ٘(ىلللعٌىلعًع٢ىلايرػعٝـىلبٚىلارٓعًطلىلىلىلىلىلىل

سعععِ(ىللػلععع٢ىلععععًيلٛوىلىل90×90ارهظعععٛؾ١ىلَعععٔىلايلعععًعلىلا٭يؿعععٞىلنعععًرُراتىلٚغريٖعععً,ىلعكٝعععًضىلي

ر٣ىلميهععٔىليردععًٍىلايععلؾًعىلارععلْٞىلؾاشٗععًىلبٚىلنشععرًٖىلعشععٗٛي١ىلعٓععلىلىلىلىلىلايزدععًدٞىلبٚىلععع ٟىلَععٛااىلبػععىلىل

ىلاسبًد١ىليفىلس٫ًتىلايلٛاي٨.

1-10/1/6/2 

 جيًاىلْظًّىلع٢ًىلمن ىلارعلاػٔىلياؼعرٜـىلايعلػًٕىلٚسععشح٘ىلَعٔىلايشعرااوىليفىلسًيع١ىلْظعٛوىلسرٜعل,ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ٜٚععاِىلذيععوىلعٛاسععل١ىلٚؿعععىلَععلاػٌىليًععٗٛا٤ىلايلًععلىلقععروىلبيمىلايشععرااوىلٚبْحٛععع١ىلسععش ىليفىلايشععكـىلىل

ىلؾاشًتىليفىلايلًعلىلا٭ع٢ً,ىلٚلػل٢ىلسشحًُىلٚياىليفىلايؿكر٠ىلايشًعك١.لٛػٌىل تىل

1-10/1/6/3 
يًلؾًعىلارلْٞىلقحٍٛىلٚاعاًُاىلب١ٜىلٚسع٥ًٌىلًَٓسعح١ىلبػر٣ىليشش ىلايلػًٕىلٜكرتسًٗىلارٗٓلضىلارؼُِ,ىل

ىلطرىىلبٕىللؿٞىلعًيػرمىلارلًٛو.

ىلااٜ :٫ىلىلعلىلَٔىللٛؾرىلارالًحًتىلاٯل١ٝىليفىلؾاشًتىلايا١ٜٛٗىلاشبًػ١ىلعًيشر 1-10/1/7

ىلبٕىللهٕٛىليفىلَهًٕىلٚاؿضىلَاٝشرىلايٛػٍٛىليردًٍىلايلؾًعىلارلْٞ. 1-10/1/7/1

َُٝزىلعًيًٛسًتىلاشطًي٠ىلاي٬ل١َىلَعىلذنرىلايػرمىلَٔىلٚدٛاًٖ. 1-10/1/7/2 ىلبٕىلُل
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ىلبٕىللػل٢ىلـٛااىلميهٔىليردًٍىلايلؾًعىلارلْٞىلؾاشًٗىلبٚىلنشرًٖىلعشٗٛي١ىلعٓلىلاسبًد١. 1-10/1/7/3

1-10/2 
خبؼٛؾىلارًٓٚيىللٛؾرىلطعرٚىىلايٛق١ًٜىلَعٔىلاسبرٜعلىلٚسع١َ٬ىلا٭ؾعرااىلطحكلعًىليلحٝاع١ىلىلىلىلىلىلىلارعٓعًٚي:ىلٜراع٢ىل

ىلا٫سااًٍُ,ىلَعىلَراع٠ًىلايظرٚىىلاٯل١ٝ:

1-10/2/1 

بٕىللهٕٛىلايٓٛاؾيىلارل١ًىلع٢ًىلارٓٛيىلَعٔىلايٓعٛعىلاركعًّٚىليًشرٜعلىلٚػًػع١ىل ذاىلنًْع)ىلـهعًٕىللٛدعلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

بٚىلللحٝعععلىلايظععععرٚىىلايعععٛايا٠ىليفىلىلىلؾٝععع٘ىلػعلععععٛي٠ىلاسبعرٜععععلىلنًرلًعععععؽىلٚايعشعُعًَععععًتىلٚغعٝععععرًٖ,ىلىلىلىلىل

ىليايشٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظًيىلاسبرٜل(.

1-10/2/2 
 ذاىلاسااٌُىلارٓٛيىلَٓؿعّياىلرعرٚيىلارعلاػٔىلؾعإٕىلمجٝععىلايؿاشعًتىلارلًع١ىلعًٝع٘ىلجيع ىلبٕىللػلع٢ىلعع عٛاوىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلَك١ًَٚىليًشرٜلىلٚلًك١ٝ٥ًىلاشغ٬م,ىلع٢ًىلبٕىلخيـعىلذيوىليًُٛاؾك١ىلارشحك١ىليًلؾًعىلارلْٞ.

1-10/2/3 
ىل5ظ1ايؿاش١ىلايا١ًٜٛىليًُٓٛيىلَهظعٛؾ١ىلٚذبعًىىلسًؾاع٘ىلحبع٥ً ىل٫ىلٜكعٌىلايلؿًعع٘ىلععٔىلىلىلىلىلىلىلىلجي ىلبٕىللهٕٛىل

ىلَرتىلع٢ًىلا٭قٌىلعٔىلَشا٣ٛىلايشلضىلياظهٌىلسًدّزاىلٚاقًّٝىلَٔىلايشكٛى.

ىل٫ىلجيٛلىلاسااًٍُىلارٓٛيىليًؼرٚزىليفىلس٫ًتىلايلٛاي٨ىل ٫ىلـٛاؾك١ىلايلؾًعىلارلْٞ. 1-10/2/4

1-10/2/5 
دبُٝعىلار٬ُٗت,ىلبٚىلاسااًُي٘ىلغرؾ١ىلبٚىلطبزًّْىليًلًعلىلا٭ٍٚ,ىلبٚىل٫ىلجيٛلىلاسااًٍُىلارٓٛيىل٭غرامىل

ىلبٟىلاسااًٍُىل ػرىلغريىلارؼؼؽىلي٘.

1-10/3 
ارٝععزاْني:ىلٜراععع٢ىلخبؼععٛؾىلارٝععزاْنيىللععٛؾرىلطعععرٚىىلايٛقًٜعع١ىلَععٔىلاسبرٜععلىلٚسعع١َ٬ىلا٭ؾععرااىلطحكلععًىلىلىلىلىل

ىليلحٝا١ىلا٫سااًٍُ,ىلَعىلَراع٠ًىلايظرٚىىلاٯل١ٝ:

1-10/3/1 
يفىلا٭عٓٝعع١ىلىل٬لاؼععٌىلعًيلععًعلىلا٭يؿععٞىلاحملععٌىلاياذععًيٟىلطًعكلععًىلعًاّٜععًىلَٚٓؿؼععىلٜااعع ىلارٝععزاْنيىلغععريىلار

ىلاراالا٠ىلايلٛاعل.

ىل%ىلَٔىلَشعًس١ىلايلٚيىلا٭يؿٞ.60ىل٢ًجي ىلب٫ىللزٜلىلَشعًس١ىلاٚيىلارٝزاْنيىلع 1-10/3/2

ىلَرت.ىل5ظ5ب٫ىلٜكٌىلايلؿًعىلايلٚيىلا٭يؿٞىلَـًفىل يٝ٘ىلايلؿًعىلاٚيىلارٝزاْنيىلعٔىل 1-10/3/3

1-10/3/4 
(ىلَععرت,ىلٚبٕىللهععٕٛىلَععٔىلَععًا٠ىلطعععؿًؾ١ىل٫ىلهٓعععىلاير٩ٜعع١;ىلَجععٌىلىلىلىلىلىل1لهععٕٛىلاي٠ٚىلارٝععزاْنيىلعًيلؿععًعىليىلىلبٕىل

ىلايزدًزىلبٚىلاسبلٜلىلارظػٍٛ.

ىلَرت.ىل2ظ1بٕىلٜهٕٛىلايؼاٛاىليلٚيىلارٝزاْنيىلعٛاسل١ىلايزىلَهظٛفىل٫ىلٜكٌىلعرؿ٘ىلعٔىل 1-10/3/5

1-10/3/6 
 ٫ىلعاعلىلاسبؼعٍٛىلعًع٢ىلَٛاؾكع١ىلىلىلىلىل%ىلَٔىلَشًس١ىلاحملٌىلاياذعًيٟىلىل100جي ىلب٫ىلٜظػٌىلارٝزاْنيىلَشًس١ىل

ىلايلؾًعىلارلْٞ,ىلٜٚظرتى:

ىلبٕىلٜهٕٛىلي٘ىلٚاد١ٗىلَؿاٛس١ىلَٔىلد١ٗىلايظًيع. 1-10/3/6/1

ىلبٕىللاٛؾرىلي٘ىلارؼًيزىلايهًؾ١ٝ,ىلع٢ًىلبٕىلٜهٕٛىلبسلىلارؼًيزىلٜ٪اٟىليًؼًيز. 1-10/3/6/2

ىلب٫ىلٜظهٌىلػلّراىلع٢ًىلس١َ٬ىلا٭طؼًؾ. 1-10/3/6/3

 



 

 و2016 -ٍـ 1437الٜخ٘ متطلبات الْقآ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف امليػتت   48
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 الجاىٕالباب 

 املتطلبات العام٘ ألىعن٘ مهافخ٘ اذتسٓل ّىعه اإلىراز

 الفَسع

 الصفخ٘ املتطلبات العام٘ ألىعن٘ مهافخ٘ اذتسٓل ّىعه اإلىراز :الجاىٕالباب  السمص

ىل51ىلاهللف 2-1

 51ىلصب٫ًتىلايالحٝل 2-2

 51ىلاياؼُِٝىلاطرتاطًت 2-3

 51ىلايرتػٝؽىلاطرتاطًت 2-4

 51ىلَالًحًتىلايؼ١ًْٝ 2-5

 51ىلَالًحًتىلاياليٜ  2-6

 51ىللؼٓٝـىلبْظ١ُىلَٚالاتىلَهًؾش١ىلاسبرٜل 2-7

 51ىلَالاتىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلايٝل١ٜٚ 2-7/1

ىل52ىلطؿًًٜتىلاسبرٜلىلايٝل١ٜٚ 2-7/1/1

 52ىلبْٛاعىلايلؿًًٜت 2-7/1/1/1

 52ىلطؿًًٜتىلار٤ً 2-7/1/1/1/1

 52ىلطؿًًٜتىلايرغ٠ٛ 2-7/1/1/1/2

 52ىلايهرعٕٛطؿًًٜتىلغًلىلثًْٞىلبنشٝلىل 2-7/1/1/1/3

 52ىلطؿًًٜتىلارششٛمىلازبًف 2-7/1/1/1/4

ىل53ىلطؿًًٜتىلايشعٛا٥ٌىلاراحؼر٠ 2-7/1/1/1/5

 53ىلبْٛاعىلاسبرا٥لىلٚايلؿًًٜتىلارًٓسح١ىلرهًؾشاًٗ 2-7/1/3

 53ىلاسبرا٥لىلْٛعىليب( 2-7/1/3/1

 53ىلاسبرا٥لىلْٛعىليو( 2-7/1/3/2

 53ىلاسبرا٥لىلْٛعىليز( 2-7/1/3/3

ىل54ىليا(اسبرا٥لىلْٛعىل 2-7/1/3/4

ىل54ىلايٓٛاسٞىلايا١ًَىليفىللٛلٜعىلطؿًًٜتىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلايٝل١ٜٚ 2-7/1/4
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ىل54ىللٛلٜععىلطؿًًٜتىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلايٝل١ٜٚ 2-7/1/5

ىل62ىلَالاتىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلايجًعا١ 2-7/2

 62ىلاشبراطِٝىلارلًط١ٝىلذاتىلايحهرات 2-7/2/1

 62ىلا٭ًْعٝ ىلايربس١ٝىلازبًؾ١ 2-7/2/2

 62ىلا٭ًْعٝ ىلايربس١ٝىلايرطح١ 2-7/2/3

ىل63ىلطحه١ىلاؾعىلايرغ٠ٛ 2-7/2/4

ىل63ىلَتػيىلًَٝٙىل طؿ٤ًىلاسبرٜلىلاشبًيد١ٝ 2-7/2/5

ىل64ىلبْظ١ُىلَٚالاتىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلايجًعا١ىلاياًك١ٝ٥ً 2-7/3

ىل64ىلْظًّىلَرطًتىلًَٝٙىل طؿ٤ًىلاسبرٜلىلاياًك١ٝ٥ً 2-7/3/1

ىل65ىلْظًّىلاهلًيٕٛىلبٚىلعلا٥ً٘ 2-7/3/2

ىل65ىلثًْٞىلبنشٝلىلايهرعْٕٛظًّىل 2-7/3/3

ىل66ىلْظًّىلارششٛمىلايهًُٟٝٚىلازبًف 2-7/3/4

ىل67ىلْظًّىلايرغ٠ٛىلٚار٤ً 2-7/3/5

ىل68ىل(Modeler Extinguisherيايٛسلاتىلايجًعا١ىلاياًك١ٝ٥ًىل 2-7/3/6

ىل69ىلبْظ١ُىلاشْيايىلَٔىلاسبرٜل 2-8

 69ىلْظًّىلاشْيايىلايٝلٟٚ 2-8/1

 69ىلْظًّىلاشْيايىلاياًك٥ًٞ 2-8/2

 

 الجاىٕالباب 

 املتطلبات العام٘ ألىعن٘ مهافخ٘ اذتسٓل ّىعه اإلىراز

 فَسع ادتداّل

 الصفخ٘ اضــه الـجــدّل زقـه الـجـدّل

ىل56ىليب(اػاًٝيىلٚطرٜك١ىللٛلٜعىلطؿًًٜتىلسرا٥لىلْٛعىل 2-1

ىل57ىلاػاًٝيىلٚطرٜك١ىللٛلٜعىلطؿًًٜتىلسرا٥لىلْٛعىليو( 2-2

ىل61ىلا(ىل,اػاًٝيىلٚطرٜك١ىللٛلٜعىلطؿًًٜتىلسرا٥لىلْٛعىليز 2-3
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 الجاىٕالباب 

 املتطلبات العام٘ ألىعن٘ مهافخ٘ اذتسٓل ّىعه اإلىراز

 

2-1 

 اهلدف:

ىلارع ْظ١ُىلاشْيايىلٚارهًؾش١ىلٚايٛق١ًٜ;ىلعػرمىلمح١ًٜىلىلٓظتتارارحًْٞىلٚدبٗٝزىل ٚطعًغًًٝٗىلَعٔىلىلىلىلحعًْ

,ىلَٚهًؾشعع١ىلاسبرٜععلىلىلحٓعع٢بػلععًيىلاسبرٜععل,ىلٚذيععوىلعاععٛؾريىل ْععيايىلَحهععرىلساعع٢ىلميهععٔىل ػعع٤٬ىلارىلىلىلىل

َعٔىلقحععٌىلا٭ؾععرااىلارعليعنيىلبٚىلعٛاسععل١ىلاراعلاتىلاياًك٥ًٝعع١,ىلثععِىلاسعالع٤ًىلؾععرمىلايععلؾًعىلىلىلىلىلىلعؼعٛي٠ىلبٚيٝعع١ىل

ارلْٞىليًُهًؾش١ىلايؿا١ًٝىلٚاشْكًذىل ذاىليزّىلا٭َر.

2-2 

 زتاالت التطبٔل:

ِّىلاشبًؿععا١ىليرتػعععٝؽىلايععلؾًعىلارعععلْٞىلـاعععلاتىلىلىلىلٓظععتتىلارارحعععًْٞىلٚجيعع ىلبٕىلدبٗعععزىلمجٝعععىلىلىل ٚاحملعععً

ىل١ىلارًٓسح١,ىلٚؾكلًىلهليٙىلايظرٚى.َهًؾش١ىلاسبرٜلىلٚاشْياي,ىلٚايٛقًٜ

2-3 

 اغرتاطات التصنٔه:

جيعع ىلبٕىللؼععُِىلٚلٓؿععيىلبْظُعع١ىلَهًؾشعع١ىلاسبرٜععلىلٚاشْععيايىلٚايٛقًٜعع١ىلٚؾكلععًىليظععرٚىىلازبععز٤ىلايجععًْٞىلىل

ىليارٛاػؿًتىلاهلٓلس١ٝىليٓظِىلاشْيايىلَٚهًؾش١ىلاسبرٜل(.

2-4 
ىلاطرتاطًتىلايرتػٝؽ:

ىلجي ىلللحٝلىلايلؾًعىلارلْٞىليهٌىلاٚي١.

2-5 

 الصٔاى٘:متطلبات 

جي ىلبٕىللاعٛاؾرىل٭ْظُع١ىلَهًؾشع١ىلاسبرٜعلىلٚاشْعيايىلػلَع١ىلػع١ًْٝىلاٚيٜع١ىلَٓاظُع١ىلَعٔىلقحعٌىلدٗعًلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلَاؼؼؽىلبٚىلَكًٍٚىلَااُل,ىلٚؾكلًىليظرٚىىلازبز٤ىلايجًْٞ.

2-6 
 متطلبات التدزٓب:

ىلع٢ًىللظػٌٝىلٚاسااًٍُىلبْظ١ُىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلٚاشْيايىلٚاياؿاٝعىلعًًٝٗ.ىلح٢ٓجي ىللليٜ ىلطًغًٞىلار

2-7 

 أىعن٘ ّمعدات مهافخ٘ اذتسٓل: تصئف

ىلاٯل١ٝ:ىلر٥ٝش١لكشِىلبْظ١ُىلَٚالاتىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلٚاشْيايىل تىلا٭ْٛاعىلاي

ىلبْظ١ُىلَٚالاتىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلايٝل١ٜٚىلٚايجًعا١ىلٚاياًك١ٝ٥ً.ىل-ب

ىلبْظ١ُىلاشْيايىلَٔىلاسبرٜلىلايٝل١ٜٚىلٚاياًك١ٝ٥ً.ىل-و

2-7/1 

 معدات مهافخ٘ اذتسٓل الٔدّٓ٘:

ايٝل١ٜٚىلارآك١ًىلياشسععاًفىلا٭ٚيعٞ(ىلايعبىللشععااٌُىلرهًؾشع١ىلاسبرٜعلىليفىلبٍٚىلَراسًع٘ىلىلىلىلىلىلىلىلٖٞىلارالاتىل

ىل,ىلَٚٔىللًوىلارالات:ح٢َٓٔىلقحٌىلا٭طعؼًؾىلاياًاٜنيىلارٛدٛأٜىليفىلار

 بدٗز٠ىلاشطؿ٤ًىلايٝل١ٜٚىلع ْٛاععًٗىلارؼاًؿ١.ىل-ب
 َـؼًتىلار٤ًىلايٝل١ٜٚ.ىل-و
ىلبٚع١ٝىلايرٌَىلٚار٤ً.ىل-ز

ىلعلًًْٝتىلػًػ١ىلَك١ًَٚىليًشرٜل.ىل-ا
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 طفآات اذتسٓل الٔدّٓ٘: 2-7/1/1

2-7/1/1/1 
ايلؿًًٜتىلايٝل١ٜٚىلٖٞىلٚسع١ًٝىلٜلٜٚع١ىلػؿٝؿع١ىلشطؿع٤ًىلاسبرٜعلىليفىلبٚتىلَراسًع٘,ىلٚلااع ىلَعٔىلَاعلاتىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلاسبرٜلىليإلساًفىلا٭ٚيٞ.

2-7/1/1/2 
للً ىلايلؿ١ًٜىلايٝل١ٜٚىليفىلبٟىلع٤ًٓىلخيـعىلرٛاؾك١ىلايلؾًعىلارلْٞىلسش ىلطرٚىىلايٛقًٜع١ىلَعٔىلاسبرٜعلىلىلىلىل

ٍَٚىلؾٝ٘ىلْظعًٌىىلٜالً ىلَٛاؾك١ىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ.حًْٞاريفىل ىل,ىلبٚىليفىلبٟىلَٛقعىلٜزا

ىلجي ىلبٕىللهٕٛىلايلؿًًٜتىلايٝل١ٜٚىلَٔىلْٛعىلَااُلىلـٛد ىللرػٝؽىليوٞىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ. 2-7/1/1/3

2-7/1/1/4 

جي ىلع٢ًىلًَيوىلايحٓع٤ًىلبٚىلػعًس ىلارٛقععىلبٕىلحيعًؾىىلعًع٢ىلايلؿًٜعًتىلايٝلٜٚع١ىلحبًيع١ىلسع١ًُٝىلياحكع٢ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ػًسب١ىلي٬سااًٍُىلعٓلىلاسبًد١;ىلٚذيوىلعاٌُىلايرتلٝ ىلاي٬ل١َىلشدعرا٤ىلايؿشعؽىلٚاياؿاعٝعىلايعلٚيٟىلىلىلىلىل

ٚايؼ١ًْٝىلاي٬لَع١ىلَعٔىلقحعٌىلايٛنٝعٌىلارااُعل,ىلبٚىلَعٔىلقحعٌىلبٟىل٦ٖٝع١ىلؾٓٝع١ىلَاؼؼؼع١ىلَٚااُعل٠ىلَعٔىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىليلؾًعىلارلْٞىلسش ىللاًًُٝتىلارؼٓع.ا

ىللاٛقـىلبعًٍُىلاياؿاٝعىلٚايؿشؽىلايلٚيٟىلع٢ًىللاًًُٝتىلارؼٓعىلٚايلؾًعىلارلْٞ. 2-7/1/1/5

 أىْاع الطفآات: تكطـه الطفآات الٔدّٓ٘ إىل أىْاع بياٛ علٙ ىْع مادٗ اإلطفاٛ. 2-7/1/2

ىلشطؿ٤ًىلاسبرٜل,ىلٚلكشِىل تىلْٛعني:ىلطؿًًٜتىلار٤ً:ىلٖٚٞىلايلؿ١ًٜىلايبىللالٞىلار٤ًىلنًُا٠ 2-7/1/2/1

2-7/1/2/1/1 

اٟ,ىلَرنع ىلىلىلىلىلىل ٤ىلعًيـعػ ىلاياًع ٦ًَٝع١ىلعًرًع طؿًًٜتىلار٤ًىلعـػ ىلغًلىلثًْٞىلبنشٝلىلايهرعٕٛ:ىلٖٚٞىلبسلٛا١ْىل

ًًٝٗىلٜجكع ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ٕ,ىلٚيفىلسًيع١ىللظعػ لىلايهرعٛع ْٞىلبنشٝع لىلثًع غ(ىلَـعػٛط١ىلعػًع علاػًًٗىلبسلٛا١ْىلػػري٠ىليػرطٛع

ىلار٤ًىلعك٠ٛىلَٔىلػ٬ٍىلؾ١ٖٛىلبٚىلػرطّٛىلايكيف.يبضىلاشبرطٛغىليٝلًلىلايػًلىلارـػٛىىلااؾّاًىل

2-7/1/2/1/2 

طؿًًٜتىلار٤ًىلاحملؿٛظع١ىلعـعػ ىلاهلعٛا٤ىلبٚىلايعٓرتٚدني:ىلٖٚعٞىلبسعلٛا١ْىلميعٮىلثًجًٖعًىلعًرع٤ً,ىلٚايحعًقٞىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

عًهلٛا٤ىلاياًاٟىلبٚىلغعًلىلايٓعٝرتٚدنيىلعًيـعػ ىلارلًعٛو,ىلٚعٓعلىلاياظعػٌٝىلٜؿعاضىلايؼعًُّىلٚخيعرزىلارع٤ًىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلٛض.َٓلؾّاًىلعك٠ٛىلعؿاٌىلايـػ ىلاحملح

ىلطؿًًٜتىلايرغ٠ٛ:ىلٖٚٞىلايبىللالٞىلايش٥ًٌىلايرغٟٛىلنًُا٠ىلشطؿ٤ًىلاسبرٜل;ىلٖٚٞىلع٢ًىلْٛعني: 2-7/1/2/2

2-7/1/2/2/1 
طؿًًٜتىلايرغ٠ٛىلايه١ًُٜٚٝ:ىلٖٚعٞىلايٓعٛعىلايعيٟىلٜٓعارىلايرغع٠ٛىلعٛاسعل١ىلاياؿًععٌىلايهُٝعًٟٚ,ىلٚاؾععىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلايرغ٠ٛىلعٛاسل١ىلايـػ ىلايًٓلرىلعٔىلاياؿًعٌ.

2-7/1/2/2/2 
٠ىلىل تىلايرغعٛع ٠ىلىلىلىلىلطؿًًٜع ااىلايرغعٛع ٥ٌىلَعٛع ;ىلخبًعع ىلسًع ٠ىلَٝهًْٝهٝ عًع عىلايعيٟىلٜٓععارىلايرغٛع ىلايٓعٛع ارٝهًْٝهٝع١:ىلٖٚعٞع

ىلعًر٤ًىلٚاهلٛا٤,ىلٚايلؾعىلعٛاسل١ىلغًلىلثًْٞىلبنشٝلىلايهرعٕٛىلارـػٛىىلااػٌىلبسلٛا١ْىلػػري٠ىليػرطٛغ(.

2-7/1/2/3 

طؿًًٜتىلغًلىلثًْٞىلبنشٝلىلايهرعٕٛ:ىلٖٚٞىلايلؿًٜعًتىلايعبىللالعٞىلغعًلىلثعًْٞىلبنشعٝلىلايهرععٕٛىلىلىلىلىلىلىلىل

٠ىليإلطؿع٤ً,ىلٖٚعٞىلَعٔىلسٝعحىلارحعلبىلْعٛعىلٚاسعلىلععًػا٬فىليفىلا٭سذعًّىلؾكع ,ىلٚحيؿعىىلايػعًلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلنًُا

ىلذب)ىلايـػ ىلع٢ًىلطهٌىلس٥ًٌ,ىلٜٚٓلًلىلعٓلىلاياظػٌٝىلعؿاضىلػًُّىلاياشهِىليفىليبضىلا٭سلٛا١ْ.

2-7/1/2/4 
طؿًٜععًتىلارشععشٛمىلازبععًف:ىلٖٚععٞىلايلؿًٜععًتىلايععبىللالععٞىلارشععشٛمىلايهُٝععًٟٚىلازبععًفىلنُععًا٠ىلىلىلىلىلىلىل

ىلع٢ًىلْٛعنيىلَٔىلسٝحىلطرٜك١ىلاياظػٌٝ.شطؿ٤ًىلاسبرٜل,ىلٖٚٞىل

2-7/1/2/4/1 
طؿًٜععًتىللاُععٌىلعـععػ ىلايػععًل,ىلٖٚععٞىلْععٛعىللععلؾعىلارشععشٛمىلعـععػ ىلغععًلىلثععًْٞىلبنشععٝلىلايهرعععٕٛىلىلىلىلىل

ىلاحملؿٛظىلذب)ىلايـػ ىليفىلبسلٛا١ْىلػػري٠ىليػرطٛغ(.
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2-7/1/2/4/2 

ىلطؿًًٜتىللاٌُىلعًيـػ ىلاحملؿٛظ,ىلٖٚٞىلْٛعىلللؾعىلارششٛمىلعـػ ىلغًلىلايٓعٝرتٚدنيىليفىلا٭سعلٛا١ْىلىل

 َعىلارششٛم.ىلٚايرتانٝ ىلايه١ٝ٥ًُٝٝىليًُششٛمىلع٢ًىلبْٛاع;ىلبًُٖٗ:
ىلارششٛمىلاييٟىلٜػً ىلع٢ًىللرانٝح٘ىلًَا٠ىلعٝهرعًْٛتىلايؼٛاّٜٛ.ىل-ب

ىلارششٛمىلاييٟىلٜػً ىلع٢ًىللرانٝح٘ىلًَا٠ىلعٝهرعًْٛتىلايحٛلًسّٝٛ.ىل-و

ىلارشعشٛمىلاراالاىلا٭غرام.ىل-ز

ًٖٓىىلبْٛاعىلَٔىلارشعًسٝلىلطبؼؼع١ىليٓٛعىلَانيىلَٔىلسرا٥علىلاراعًإ,ىل٫ٚىللشعااٌُىل ٫ىليفىلىل-ا

اسب٫ًتىلاشبًػ١.

2-7/1/2/5 

ٖٚعٞىلايلؿًٜعًتىلايعبىللالعٞىلبْٛاّععًىلطباًؿع١ىلَعٔىلايشعٛا٥ٌىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل(.B.C.F.Sيطؿًًٜتىلايشعٛا٥ٌىلاراحؼر٠:ىل

ٍَّىلعٓعلىلاػعللاىلىلىلىلىلىل ًَٗىلحبعراي٠ىلاسبرٜعلىل تىلىلىلايه١ًُٜٚٝىلنًُا٠ىلشطؿ٤ًىلاسبرٜعل,ىلٖٚعيٙىلايشعٛا٥ٌىلُلَشع

بخبععر٠ىلنجٝؿعع١ىلثكًٝعع١ىللاُععٌىلعًعع٢ىلٚقععـىلسًشعع١ًىلاياؿًعععٌىلايهُٝٝعع٥ًٞىليًشرٜععل.ىلٖٚععياىلايٓععٛعىلَععٔىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ٝ ً;ىلْظّراىليا ثريٙىليفىلايح١٦ٝ. ىلايلؿًًٜتىليفىلطرٜك٘ىليًشظرىلاٚي

2-7/1/3 

 أىْاع اذتساٜل ّالطفآات املياضب٘ ملهافختَا:
ٜ لٞ,ىلٚذنرىلايٓٛعىلارًٓس ىلهلًىلَٔىل,ىلذنرتىلؾًُٝىلي٥ٝش١لكشِىلاسبرا٥لىل تىلبيعا١ىلبْٛاعىل

(.3-2 تىلىل1-2ايلؿًًٜتىلايٝل١ٜٚ.ىليٚيشٗٛي١ىلاررادا١ىلاْظرىلازبلاٍٚىلَٔىل

2-7/1/3/1 
,ىلىلىلىلىلىلىل غىلٚغريًٖع يمىلٚاشبظع ىلٚايكًُع ىلايٛع ,ىلَجٌع اسبرا٥لىلْٛعىليب(:ىلٖٚٞىلارٛااىلايؼًح١ىلاياًا١ٜىلايهرع١ْٝٛىلا٭ػٌع

ىل٤,ىلثِىليشٗٛي١ىللشروىلار٤ًىلااػٌىلَشًّىلارٛاا.ٜٚؼًضىلهلًىلايلؿًًٜتىلار١ٝ٥ً;ىلياٛؾرىلػًػ١ىلايا ٜلىليفىلارً

ىلاسبرا٥لىلْٛعىليو(:ىلٖٚٞىلايشٛا٥ٌىلايكًع١ًىلي٬طااًٍ,ىلٜٚؼًضىلهلً: 2-7/1/3/2

2-7/1/3/2/1 

غلع٤ًىلحيذعزىلىلىلىل٬لطؿًًٜتىلايرغ٠ٛ:ىل٭ٕىلس٥ًٌىلايرغ٠ٛىلٜلؿٛىلعًع٢ىلسعلضىلايشع٥ًٌىلارظعااٌىلَظعهىلىلىلىلىل

سلضىلايش٥ًٌىلارظااٌىلعٔىلبنشذنيىلاهلعٛا٤,ىلٚهاعًلىلايرغع٠ٛىلعحك٥ًٗعًىلؾعرت٠ىلطًٜٛع١ىلؾعٛمىلسعلضىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ايش٥ًٌ,ىلؾاشًعلىلع٢ًىلَٓعىلعٛا٠ىلا٫طااًٍ,ىلَٚٔىلارِٗىل٬َسظ١ىلبٕىلايرغ٠ٛىلَٛػٌىلدٝلىليًاًٝيىل

ىلايهٗرع٥ًٞ.

2-7/1/3/2/2 

ٓلًَىلٜهٕٛىلاسبرٜعلىلىلطؿًًٜتىلارششٛمىلازبًف:ىلٖٚٞىلؾاًي١ىلٚسرٜا١ىليفىلنشضىلايًٗ ,ىلٚلشااٌُىلع

يفىلسٛا٥ٌىلَٓشهح١ىلع٢ًىلا٭يمىلبٚىلَاشرنع١,ىلبٚىلعٓعلًَىلٜالًع ىلسعرع١ىلَهًؾشع١ىلايًعٗ ىلػعٛفىلىلىلىلىلىلىلىل

اْاظًيىلاسبرٜل,ىلٚيهعٔىليعٝصىليع٘ىللع ثريىليفىلايا ٜعل,ىلممعًىلخيظع٢ىلَاع٘ىلععٛا٠ىلا٫طعااًٍىل ذاىلنًْع)ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلايد١ىلسراي٠ىلايش٥ًٌىلَرلؿا١ىلٚارششٛمىلًَا٠ىلغريىلَٛػ١ًىليًاًٝيىلايهٗرع٥ًٞ.

2-7/1/3/2/3 

ًتىلغععًلىلثععًْٞىلبنشععٝلىلايهرعععٕٛ:ىلَجععٌىلطؿًٜععًتىلارشععشٛمىلايهُٝععًٟٚىلعؿععًيمىلبٕىلغععًلىلثععًْٞىلىلىلطؿًٜعع

بنشٝلىلايهرعٕٛىليٝصىلي٘ىللع ثريىلؿعًيىليفىلارٛدعٛااتىلنعحاضىلبْعٛاعىلطؿًٜعًتىلايرغع٠ٛىلٚارشعشٛم.ىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلٚغًلىلثًْٞىلبنشٝلىلايهرعٕٛىلًَا٠ىلغريىلَٛػ١ًىليًاًٝيىلايهٗرع٥ًٞ.

2-7/1/3/2/4 
ىلىلىل عحٛالٗعععًىلػعععػري٠ىللشعععااٌُىليفىلاسبرا٥عععلىلايؼعععػري٠ىلبٚىليفىلىلىلىلىلىلطؿًٜعععًتىلايشعععٛا٥ٌىلاراحؼعععر٠:ىلْظعععّراىل٫

ىلاحملرنًتىلايبىللاٌُىلع٢ًىلايٛقٛاىلايش٥ًٌىلٖٚٞىلًَا٠ىلغريىلَٛػ١ًىليًاًٝيىلايهٗرع٥ًٞ.

2-7/1/3/3 

اسبرا٥لىلْٛعىليز(:ىلٖٚٞىلاسبرا٥لىلايبىلذبلخىليفىلدبٗٝزاتىلنٗرع١ٝ٥ً,ىلٚلشااٌُىلهلًىلطؿًٜعًتىلثعًْٞىلىلىل

اراحؼر٠,ىلٚميٓعىلاسااًٍُىلار٤ًىلبٚىلايرغ٠ٛ;ىل٭ًُْٗىلبنشٝلىلايهرعٕٛىلٚارششٛمىلازبًفىلبٚىلايشٛا٥ٌىل

ىلَٛػ٬ٕىليًاًٝيىلايهٗرع٥ًٞ.
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2-7/1/3/4 

اسبرا٥لىلْٛعىليا(:ىلٖٚٞىلاسبرا٥لىلايبىلذبلخىليفىلاراًإىلَجٌىلارًغٓٝشعّٝٛ,ىلاياٝاًّْٝٛ,ىلايؼعٛاّٜٛ,ىلىل

ىلايحٛلًسّٝٛ,ىلٚغريًٖ,ىلٜٚشااٌُىلهلًىلْٛعىلػًؾىلَٔىلارششٛمىلازبًف,ىلنًُىللٛدلىلعاضىلاراًإىلهلً

ْٛعىلػًؾىلَٔىلارششٛم.ىلٚع٢ًىلنٌىلجي ىلاساظًي٠ىلارلٜر١ٜىلايا١ًَىليًلؾًعىلارعلْٞىليفىلٖعياىلايظع ٕ,ىلىلىلىل

ًُّىلع ْ٘ىلمتىلللٜٛرىلْٛعىلَٔىلايحٛاي٠ىلازبًؾ١ىل ٚالحًعىلايااًًُٝتىلارجحا١ىلع٢ًىلايلؿًًٜتىلَٔىلقحٌىلارؼٓع.ىلعً

,ىل٫سااًُي٘ىلرهًؾشع١ىلسرا٥علىلاراعًإىلحبٝعحىلٜؼعحضىلنعًراذٕٛىلسعنيىل٬ََشعا٘ىلايشعلضىلاحملعرتمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ُِىلاياذًيٟىلي٘ىل ىل.(Purple Kيٚا٫س

2-7/1/4 

 اليْاحٕ العام٘ يف تْشٓع طفآات مهافخ٘ اذتسٓل الٔدّٓ٘:
ع٠ٚ٬ىلع٢ًىلًَىلذنرىليفىلايحٓٛاىلايشًعك١ىلٚازبلٍٚىلاررؾلىلٜراع٢ىليفىلاػاًٝيىلايٓٛعىلارًٓس ىلَٔىل

ايلؿًًٜتىلايٝل١ٜٚىلايٓٛاسٞىلاٯل١ٝ:

2-7/1/4/1 
علرٜك١ىلٚاسل٠;ىلسا٢ىل٫ىلحيلخىلاياحًضىلبٚىلايلحًىىلعٓعلىلاسعااًٍُىلىلىلايلؿًًٜتىليفىلارٛقعىلايٛاسلىللظػٌىل

ىلٖيٙىلايلؿًًٜتىليفىلسًي١ىلاسبرٜل.

2-7/1/4/2 
يفىلارٛاقعىلايبىلؾًٝٗىلَهًٕىلعًٟٛ,ىلبٚىلايبىللالً ىلاياشهِىليفىللا١ٜٚىلايكيف,ىللشااٌُىلايلؿًٜعًتىلىل

ىلذاتىلاشبرطّٛ.

ىلْٛعىلايكيفىليلًٝيىلبٚىليذاذ(.ىلاػاًٝيىلايٓٛعىلاييٟىلًٜٓس ىلارٛقعىلَٔىلسٝحىلَشًؾ١ىلايكيفىلبٚ 2-7/1/4/3

ىلاػاًٝيىلايٓٛعىلذٟىلايٛلٕىلاشبؿٝـىلاراكٍٛىلاييٟىلًٜٓس ىلا٭طؼًؾىلارؿرٚمىلبٕىلٜشااًًُٖٛ. 2-7/1/4/4

ًُّىلاػاًٝيىلا٭ْٛاعىلايش١ًٗىلا٫سااًٍُىلٚايؼ١ًْٝىلايحاٝل٠ىلعٔىلايااكٝل. 2-7/1/4/5 ىلا٭ؾـٌىلاا٥

2-7/1/4/6 
َٔىلسراي٠ىلبٚىليطٛع١ىلبٚىلعرٚا٠ىلبٚىللتنٌ,ىلٚغريًٖ,ىلجي ىلا٫ْاحًٙىل تىلبسٛاٍىلازبٛىلاشبًؾىلعًرهًٕ;ىل

ىلَٚل٣ىلل ثريًٖىليفىلايلؿًًٜتىلٚضباًٜٛلًٗ.

2-7/1/4/7 
(,ىل200ّ2حيعلاىلعععلاىلايلؿًٜععًتىلارلًٛععع١ىلعلؿًٜعع١ىلَعع٤ًىلٚاسعل٠ىلسععا١ىلدععًيْٛنيىلبٚىلَععًىلٜاًاهلععًىليهععٌىليىلىل

ىلٚعظرىىلب٫ىلٜكٌىلايالاىلعٔىلطؿًٜانيىليًلًعلىلايٛاسل,ىلٚذيوىليًشرا٥لىلاياًا١ٜىلْٛعىليب(.

ىل(.2-2حيلاىلعلاىلايلؿًًٜتىلارلًٛع١ىلعًيٓشح١ىلسبرا٥لىلايٓٛعىليو(ىلايشٛا٥ٌىلارظاا١ًىلسش ىلازبلٍٚىلي 2-7/1/4/8

 تْشٓـع طفآات مهافخ٘ اذتسٓل الٔدّٓ٘: 2-7/1/5

2-7/1/5/1 
ع٢ًىلٚد٘ىلاياُّٛ,ىلًَٚىلملىلٜ ِتىلعًٗىلْؽ,ىللٛلعىلايلؿًٜعًتىليفىلبَعًنٔىلًَٓسعح١ىل٫ىلٜحاعلىلعاـعًٗىلععٔىلىلىلىلىلىلىل

ىلَرتىلَرععىلَشًس١.ىل200َرّتا,ىلٚحيلاىلايالاىلعلؿ١ًٜىلٚاسل٠ىليهٌىل(ىل20عاضىلبنجرىلَٔىلي

ىلبٚىلطؿًٜانيىليهٌىلطًعلىلٚاسلىلعًيٓشح١ىليًلؿًًٜتىلار١ٝ٥ً. 2-7/1/5/2

2-7/1/5/3 
بًَىلطؿًًٜتىلايشعٛا٥ٌىلارظعاا١ًىلؾاشعلاىلسشع ىلَشعًس١ىلسعلضىلايشعٛا٥ٌىلارظعاا١ًىلارلًعٛوىللٓظُٝٗعًىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىل(.2-2نًُىلٖٛىلَٛؿضىلعًزبلٍٚىليقِىلي

2-7/1/5/4 
علاىلذيوىللٛلعىلايلؿًًٜتىليفىلا٭ًَنٔىلارًٓسح١ىلايبىلٜٛػعٞىلعٗعًىلايعلؾًعىلارعلْٞ,ىلٚعؼعٛي٠ىلعًَع١ىلىلىلىلىلىلىلًَىل

ىلٜراع٢ىليفىلذيوىلايظرٚىىلاٯل١ٝ:

2-7/1/5/5 
جيع ىلبٕىلذبؿعىىلايلؿًٜعًتىليفىلػزاْع١ىلبٚىلدبٜٛعـىليفىلازبععلايىليع٘ىلععًو;ىلٚذيعوىلسبؿظٗعًىلَعٔىلاياٛاَععٌىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىل.ازب١ٜٛىلَٚٔىلاياحح
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2-7/1/5/6 
ازبلايىليفىلعاضىلاسب٫ًتىلايبىلٜٛاؾلىلعًًٝٗىلايلؾًعىلارعلْٞ,ىلسٝعحىل٫ىلىلىلجيٛلىللاًٝكًٗىلَهظٛؾ١ىلع٢ًىل

ىلٜٛدلىلػٛفىلعًًٝٗىلَٔىلاحملًذٜرىلارينٛي٠.

2-7/1/5/7 
ايلؿًًٜتىلاراًك١ىلارهظعٛؾ١ىلع٢ًىلازبلايىلجي ىللجحٝاًٗىلعااًٝكًٗىلع٢ًىلَرع ىلعًيلؿًعىلَرتىلٚاسععلىلَعٔىلىلىل

ىلقًععل٠ىلايلؿ١ًٜىل تىلسعلضىلا٭يم.

2-7/1/5/8 
اشطًي٠ىلاي٬ل١َىليًل٫ي١ىلع٢ًىلَهًٕىلٚدٛاىلايلؿًًٜتىلَعىلايااًُٝعًتىلايـعرٚي١ٜىلىلىلجي ىللجحٝ)ىليٛسًتىل

ىلعٔىلنٝؿ١ٝىلاسااًُهلًىلبٚىلاحملًذٜرىلايبىلجي ىلايآح٘ىلهلً.

ىلٜاِىلاػاًٝيىلَٛقعىلايلؿًًٜتىليفىلَهًٕىلًَٓس ىلٜشٌٗىلايٛػٍٛىل يٝ٘. 2-7/1/5/9

ىلبقروىلًَىلٜهٕٛىل تىلارؼًيزىلبٚىلَٔىلعٝ)ىلايليز. 2-7/1/5/9/1

ىلَرّتا.ىل٫20ىللحالىلايٛاسل٠ىلعٔىلا٭ػر٣ىلبنجرىلَٔىل 2-7/1/5/9/2

ىللرلؿعىلعٔىلَشا٣ٛىلا٭يمىلَرّتاىلٚاسّلا. 2-7/1/5/9/3

 

 

 1-2الػهل 

 

 

 2-2الػهل 
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 مالحعات الطفآات املياضب٘ ىْع اذتساٜل
ىْع 

 الطفآ٘

ضع٘ 

 الطفآ٘

 مطاف٘
قرف 

 الطفآ٘

 الْشٌ

 التكسٓيب

 عدد الطفآات

 املطلْب لهل

 و200 اإلمجالٕ
يف الطابل 

 الْاحد

ىلسرا٥لىلْٛعىليب(

َٛااىلػًح١ىل

عًا١ٜ,ىل

نًشبظ ىل

ٚايٛيمىلٚايكًُغىل

ىلٚغريًٖ.

ىلار٤ً

ٜااُلىلل ثريىلًَا٠ىل

اشطؿ٤ًىليفىلسرا٥لىل

ارٛااىلايؼًح١ىلاياًا١ٜىل

ينًشبظ ىلٚايٛيمىل

ٚايكًُغ..ىل م(ىل

عظهٌىلي٥ٝشٞىلع٢ًىل

ايبىلػًػ١ٝىلايا ٜلىل

ىللاُاعىلعًٗ.

ٜاُاعىلىل٬لٚار٤ًىلَج

خبٛاؾىلل ٜلىل

بؾـٌىلعهجريىلَٔىل

َٛااىلاشطؿ٤ًىل

ا٭ػر٣,ىليييوىل

ٜؿـٌىلاسااًُي٘ىل

رهًؾش١ىلسرا٥لىل

ارٛااىلايؼًح١ىل

اياًا١ٜ;ىل٭ًْٗىللاًٚاىل

ا٫طااًٍىل ذاىلملىلل اىل

ىلل ّٜلاىلنًؾًّٝ.

عًشؿًؾ١ىل تىلذيوىل

ؾإٕىلار٤ًىلٜٓؿيىل

عشرعع١ىل تىلبعًُمىل

ىلاسبرٜل.

ار٤ًىلَٛػٌىل

ٝلىلد

يًهٗرع٤ًىل

يييوىلجي ىل

علّىلاسااًُي٘ىل

شطؿ٤ًىل

اسبرا٥لىل

ىلايهٗرع١ٝ٥ً.

٤ًَىلٚغًلىل

ىلَـػٛى

ىليرتات,ىل9

ىلدًيًْٕٛىل2

ىل30ّ,ىل10

ًَّ ىلقل

ىلنػ10-18ِ

ىل٬ليطىل33-40

ىل2ىل1

٤ًَىل

ضبؿٛظىل

ىل2ىل1   ىلعًيـػ 

 1-2جدّل زقه 
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 جدّل اختٔاز ّطسٓك٘ تْشٓع طفآات حساٜل ىْع )ب(

 مالحعات الطفآ٘ املياضب٘ ىْع اذتساٜل
ىْع 

 الطفآ٘

ضع٘ 

 الطفآ٘

الْشٌ الكاٜه 

 التكسٓيب

مطاف٘ 

قرف 

 الطفآ٘

مطاح٘ 

التػطٔ٘ 

للطفآ٘ 

 الْاحدٗ

ىلسرا٥لىلْٛعىليو(

ايشعٛا٥ٌىلايكًع١ًىل

ي٬طااًٍىلنًرٛااىل

ايحرتٚي١ٝىل

ىلٚايه١ٝ٥ًُٝٝ.

ىل(ىلايرغ٠ٛىل1ي

ٜاِىل مخًاىلاسبرا٥لىل

عٛاسل١ىلايرغ٠ٛىل

عظهٌىلغل٤ًىلؾٛمىل

سلضىلايش٥ًٌىل

ٜٚحك٢ىلارظااٌ,ىل

ٖياىلايػل٤ًىلعالىل

لظهًٝ٘ىلؾرت٠ىلَٔىل

ايٛق)ىللهؿٞىل

يا ٜلىلايش٥ًٌىلَٚٓعىل

ىلَاًٚا٠ىلاطااًي٘.

يييوىلؾإٕىلايلؿ١ًٜىل

ايرغ١ٜٛىللؼًضىل

عؼؿ١ىلػًػ١ىل

رهًؾش١ىلسرا٥لىل

ايشٛا٥ٌىلايبىل

ميـٞىلع٢ًىل

اطااًهلًىلؾرت٠ىلَٔىل

ايٛق),ىلبٚىللؼحضىل

سًػ١ٓىلَٔىل

اياًًُٝتىلايبىلهرىل

عًٗ,ىلَجٌىلسرا٥لىل

ػزاًْتىلاياعشععكعٝع٘ىل

ًْتىلايزٜ)ىلٚسؼً

ٚسؼًًْتىلعييىل

ايهإًىلٚغ٬ًٜتىل

ىلايٛيْٝع.

ٜؼا ىللظهٌٝىلغل٤ًىل

َٔىلايرغ٠ٛىلع٢ًىلس٥ًٌىل

سًي,ىلٜٚشاشٌٝىلذيوىل

 ذاىلنًٕىلٖياىلايش٥ًٌىل

دًيًّٜىلع٢ًىلسلضىل

عُٛاٟ;ىلؾًيشٛا٥ٌىل

ايبىللشٌٝىلؾٛمىلع٬ىىل

بٚىلسلضىلبؾكٞىلحياٌُىل

بٕىلهالىلؾٛمىلَشًس١ىل

بن ىلَٔىلطًق١ىل

ايلؿ١ًٜ,ىلًٖٚٓىىلعلاىل

َٔىلايشٛا٥ٌ,ىلَجٌىل

ٍ,ىليلٜ٘ىلايهشٛ

ايكلي٠ىلع٢ًىلذبلِٝىل

ايػل٤ًىلاييٟىلميهٔىل

لظهًٝ٘ىلعٛاسل١ىل

ايلؿ١ًٜىلارٓكٛي١ىل

اياًا١ٜىلٚداً٘ىلغل٤ًىل

ىلغريىلؾاًٍ.

 ؿًؾ١ىل تىلذيوىلؾإٕىل

ايرغ٠ٛىلَٛػٌىلدٝلىل

يًهٗرع٤ً,ىلٚجي ىل

علّىلاسااًُهلًىل

رهًؾش١ىلاسبرا٥لىل

ىلايهٗرع١ٝ٥ً.

يغ٠ٛىل ي١ٝىل

ؾّٛىل

ىلَٝهًْٝهٞ

ىلياعراتىل9

 (2ي
ىلدًيًْٕٛ

ىلنػِىل15-18

ىل٬ليطىل33-40

ىل8ّ

(ىل23ي

ًَّ ىلقل

ىل2/1ّ2

ىل2قلّىل5

يغ٠ٛىل

ن١ًُٜٚٝىل

ؾعّٛىل

 ىلنًُٟٝٚ.
ىلنػِىل15-18

ىل٬ليطىل33-40

ىل2ّىل8

(ىل23ي

ًَّ ىلقل

ىل2/1ّ2

ىل2بقلاّىل5

 2-2جدّل زقه 
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 تابع جدّل اختٔاز ّطسٓك٘ تْشٓع طفآات حساٜل ىْع )ب(

 مالحعات الطفآ٘ املياضب٘ ىْع اذتساٜل
ىْع 

 الطفآ٘

ضع٘ 

 الطفآ٘

 الْشٌ الكاٜه

 التكسٓيب

مطاف٘ 

قرف 

 الطفآ٘

مطاح٘ 

التػطٔ٘ 

للطفآ٘ 

 الْاحدٗ

لًععىلسرا٥لىلْٛعىل

ىليو(

ايشعٛا٥ٌىلايكًع١ًىل

ي٬طااًٍىلنًرٛااىل

ايحرتٚي١ٝىل

ىلٚايه١ٝ٥ًُٝٝ.

(ىلارششٛمىلازبًفىل2ي

ىل(Dray powderي

ارششٛمىلازبًفىل

بؾـٌىلايلؿًًٜتىل

ارشاؼل١َىلرهًؾش١ىل

سرا٥لىلايشٛا٥ٌىل

ايكًع١ًىلي٬طااًٍ,ىل

ٜلؿ٧ىلىلٚ ٕىلارششٛم

ُطَاٌىلايًٗ ىلارُال٠ىل

ؾٛمىلسلضىلايش٥ًٌىل

عشرع١,ىلٜٚؿـٌىل

اسااًُي٘ىلعؼؿ١ىل

ػًػ١ىلعٔىلايرغ٠ٛىليفىل

س٫ًتىلاسبرا٥لىلايبىل

حياٌُىلبٕىلهالىل تىل

ارٛااىلاجملًٚي٠ىلقحٌىل

 َه١ًْٝىللظهٌٝىل

غل٤ًىلَٔىلايرغ٠ٛىل

ؾٛقًٗ,ىلنًُىلبٕىل

َؿاٍٛىلايلؿًًٜتىل

ا٭ػر٣ىلارًُث١ًىلهلًىليفىل

اسبذِىليفىلس٫ًتىل

اسبرا٥لىلايهحري٠,ىل

عًشؿًؾ١ىل تىلبٕىل

ارششٛمىلازبًفىلغريىل

َٛػٌىليًهٗرع٤ً,ىل

ٚميهٔىلاسااًُي٘ىل

عًط٦ًُٕٓىلرهًؾش١ىل

ىلاسبرا٥لىلايهٗرع١ٝ٥ً.

ػٛاؾىلايا ٜلىل

ايبىلٜاُاعىلعًٗىل

ارششٛمىلازبًفىل

ضبلٚا٠ىل٫ٚىلذبٍٛىل

إٚىلعٛا٠ىلا٫طااًٍىل

ايبىلحياٌُىل

سلٚثًٗىلعالىللٛقـىل

ىلايلؾع.

ٚنييوىلؾإٕىل

َؿاٛي٘ىلبؿاـىلَٔىل

َؿاٍٛىلايرغ٠ٛىليفىل

سرا٥لىلىلسًي١

ايشٛا٥ٌىلااػٌىل

اشبزاًْت;ىلسٝحىل

لشؼٔىلايشٛا٥ٌىل

نجرّياىلعشح ىل

اطااًهلًىليؿرت٠ىلَٔىل

ايٛق)ىلبٚىلعشح ىل

اياًًُٝتىلايبىلهرىل

ىلعًٗ.

طؿًًٜتىل

ارششٛمىل

ازبًفىل

ع ْٛاعًٗىل

ىلارؼاًؿ١.

ىلنػِىل2

ىل4-5

ىلبيطًٍ

ىلنػِىل3

ىلبيطًٍىل7

ىلنػِىل9

ىل٬ليطىل20

ىلنػِىل4

ىلبيطًٍىل10

ىلنػِىل9

ىل٬ليطىل18

ىلنػِىل18

ىل٬ليطىل20

ىلبَاًيىل3

ىلبقلاّىل10

ىلبَاًيىل5

ًَّىل15 ىلقل

ىلبَاًيىل7

ًَّىل20 ىلقل

ىل2ّىل1

ىل2بقلاّىل10

ىل2ّىل1ىل2/1

ًَّىل15 ىل2قل

ىل2ّىل4

ًَّىل40 ىل2قل

 2-2تابع جدّل زقه 
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 تابع جدّل اختٔاز ّطسٓك٘ تْشٓع طفآات حساٜل ىْع )ب(

 مالحعات الطفآ٘ املياضب٘ ىْع اذتساٜل
ىْع 

 الطفآ٘

ضع٘ 

 الطفآ٘

الْشٌ الكاٜه 

 التكسٓيب

مطاف٘ 

قرف 

 الطفآ٘

مطاح٘ 

التػطٔ٘ 

للطفآ٘ 

 الْاحدٗ

ىللًععىلسرا٥لىلْٛعىليو(

ايشعٛا٥ٌىلايكًع١ًىل

ي٬طااًٍىلنًرٛااىل

ايحرتٚي١ٝىل

ىلٚايه١ٝ٥ًُٝٝ.

(ىلثًْٞىلبنشٝلىل3ي

ىلايهرعٕٛ:

ٜاٌُىلثًْٞىلبنشٝلىل

ايهرعٕٛىلع٢ًىل طؿ٤ًىل

طاٌىلايًٗ ىلَٔىلؾٛمىل

سلضىلايش٥ًٌىلعشرع١ىل

بن ىلَٔىلسرع١ىل

ٜٚاا ىلبؾـٌىلىل,ايرغ٠ٛ

ًَٓٗىلرهًؾش١ىل

اسبرا٥لىلايبىلحياٌُىل

اَالااًٖىل تىلارٛااىل

احملٝل١ىلقحٌىل َه١ًْٝىل

لظهٌٝىلغل٤ًىلنًٌَىل

َٔىلايرغ٠ٛىلؾٛمىلسلضىل

ىلايش٥ًٌىلارظااٌ.

ٚميهٔىلاساؼلاّىل

طؿًًٜتىلثًْٞىلبنشٝلىل

ايهرعٕٛىلشمخًاىل

اسبرا٥لىلايؼػري٠ىلايبىل

لظٌُىلسٛا٥ٌىلدًي١ٜىل

ع٢ًىلبسلضىلبؾك١ٝىلإٚىل

لًٛثًٗىلعًرششٛمىل

زبًفىلبٚىلايرغ٠ٛ.ىلَٚٔىلا

ا٭ػلًيىلايبىلٜؼًضىل

ثًْٞىلبنشٝلىل

ايهرعٕٛىلرهًؾشاًٗىل

سرا٥لىلًَنًٝٓتىل

ايؼحؼىلٚايؼكٌىل

ٚباٚاتىل ٚارلًعؽىل

ىلارؼا اتىلايلقٝك١.

ػٛاؾىلايا ٜلىل

ايبىلٜاُاعىلعًٗىلثًْٞىل

بنشٝلىلايهرعٕٛىل

ضبلٚا٠ىل٫ٚىلذبٍٛىل

إٚىلَاًٚا٠ىل

ا٫طااًٍىلايبىل

حياٌُىلسلٚثًٗىلعالىل

لٛقـىلايلؾع,ىل

اـىلؿبَؿاٛي٘ىلٚ

َٔىلَؿاٍٛىلايرغ٠ٛىل

يفىلسًي١ىلايشٛا٥ٌىل

ارظاا١ًىلااػٌىل

سٝحىلىل,اشبزاًْت

لشؼٔىللًوىل

ىلاايشٛا٥ٌىلنجرّي

عشح ىلاطااًهلًىل

ىليؿرت٠ىلَٔىلايٛق).

ىل

طؿًًٜتىل

ىلثًْٞ

ىلبنشٝل

ىلايهرعٕٛ

ىلنػِىل1

ىليطٌىل5ظ2

ىلنػِىل3

ىلًٍيطبىل7

ىلنػِىل4

ىلبيطًٍىل10

ىل

ىلنػِىلىل6

ىل٬ليطىل13

ىلنػِىل16

ىل٬ليطىل23

ىلنػِىل19-21

ىل٬ليطىل38-42

ىل

ىل

ىلَرتىل5ظ1

ىلّاقلبىل4

ىليًَابىل3

ىلّاقلبىل7

ىل--

ىل--

ىل2ّىل2/1

ىل2قلّىلىل5

ىل2ّىل1

ىل2قلّىل10

 2-2تابع جدّل زقه 
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 تابع جدّل اختٔاز ّطسٓك٘ تْشٓع طفآات حساٜل ىْع )ب(

 ىْع الطفآ٘ مالحعات الطفآ٘ املياضب٘ ىْع اذتساٜل
ضع٘ 

 الطفآ٘

الْشٌ الكاٜه 

 التكسٓيب

مطاف٘ 

قرف 

 الطفآ٘

مطاح٘ 

التػطٔ٘ 

للطفآ٘ 

 الْاحدٗ

لًععىلسرا٥لىلْٛعىل

ىليو(

ايشعٛا٥ٌىل

ايكًع١ًىل

ي٬طااًٍىل

نًرٛااىل

ايحرتٚي١ٝىل

ىلٚايه١ٝ٥ًُٝٝ.

ىل:(ىلايشٛا٥ٌىلاراحؼر4٠ي

لاٌُىلع٢ًىل مخًاىلطاٌىل

ايًٗ ىلع٢ًىلسلضىلايش٥ًٌىل

ٚلؼًضىلىل,ارظااٌىلعشرع١

عؼؿ١ىلػًػ١ىلرهًؾش١ىل

ىل;ااسبرا٥لىلايؼػري٠ىلدل 

٭ٕىلايلؿًًٜتىلايبىل

لشاؼلّىلؾًٝٗىلٖيٙىل

ايشٛا٥ٌىلػػري٠ىلاسبذِىل

.ىلنًُىللشااٌُىلًشحٝ ْ

شطؿ٤ًىلىلي٥ٝش١عؼؿ١ىل

سرا٥لىلاحملرنًتىلايبىل

,ىلللايىلعًيحرتٍٚىلٚايزٜ)

ًْٗىلعًشؿًؾ١ىل تىلذيوىلؾإ

ىلغريىلَٛػ١ًىليًهٗرع٤ً.

جي ىلعلّىلاسااًُهلًىل

بٚىلسؿظًٗىليفىل

ا٭ًَنٔىلارػًك١ىلبٚىل

ب١ٜىلبًَنٔىلحياٌُىل

ؾًٝٗىلاسآظًمىل

ا٭خبر٠ىلبٚىلايػًلاتىل

ايًٓدب١ىلعًٓٗىلعٓلىل

ىللارؿًٗىليًشراي٠.

عرَٚٝلىلارٝجٌٝىلطلٜلىل

ٜٚٓؼضىلىل,ايش١ُٝ

عالّىلاسااًُي٘ىلؿُٔىل

ىلضباًٜٛتىلايلؿ١ًٜ.

سٛا٥ٌىل

َاحؼر٠ىل

ّىل سٞ.عٞ.

ىلف. عٞ.سٞ.

ىل

ىليرتىل2/1

ىل8/1ىل

ىلدًيٕٛ

ىل

ىلنػِىلىل2ىل

ىلبيطًٍىل6

ىل

ىليًَابىل7

َّىل20 ىلًقل

ىل

ىل2ّىل3/1

 2-2تابع جدّل زقه 
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 د( ،جدّل اختٔاز ّطسٓك٘ تْشٓع طفآات حساٜل ىْع )ج

 مالحـعـات املياضب٘املطفأٗ  ىْع اذتساٜل

ىلسرا٥لىلْٛعىليز(

َالاتىل

نٗرع١ٝ٥ًىلبٚىل

ىل يهرت١ْٝٚ.

ىلثًْٞىلبنعشععٝعلىلايهرععٕٛ,

ىلايعُعشععشعٛمىلازبعًف,

ىلايشععٛا٥عٌىلارعاعحعؼعر٠.

ىل:ثًْٞىلبنشٝلىلايهرعٕٛ,ىلارششٛمىلازبًف,ىلايشٛا٥ٌىلاراحؼر٠

لااعع ىلٖععيٙىلارععٛااىلايععج٬خىلبؾـععٌىلارععٛااىلرهًؾشعع١ىلاسبرا٥ععلىلايهٗرع٥ًٝعع١,ىلىلىلىلىل

َععٔىلىلًػٛؾلععىل;عععلّىلاسععااًٍُىلطؿًٜععًتىلارعع٤ًىلبٚىلايرغعع٠ٛىلهلععياىلايػععرمىلىلىلىلىلٚجيعع ىل

 ٫ىلىل,ٕىليًهٗرعع٤ً(ىليارع٤ًىلٚايرغع٠ٛىلَٛػع٬ىلىلىلىلاياارمىليًؼعلًَتىلايهٗرع٥ًٝع١ىلىل

٭ٕىلارع٤ًىلَعٔىلبؾـعٌىلىلىلىلىل;يفىلاسب٫ًتىلايبىلميهٔىلؾًٝٗىلقلعىلاياًٝيىلايهٗرع٥ًٞ

ارععٛااىلايععبىلميهععٔىلاسععاؼلاًَٗىلرهًؾشعع١ىلاسبرا٥ععل,ىلعععلاىلاسبرا٥ععلىلايععبىلىلىلىلىل

ىلىلًلظٌُىللّٜٛل ؾٝذع ىلاسعاؼلاّىلَعٛااىلػًػع١ىلـهًؾشع١ىلايشعٛا٥ٌىلىلىلىلىلىلىلىل;بٚىلسعٛا٥

شطؿ٥ًًٗ,ىلنًُىللاا ىلطؿًًٜتىلثعًْٞىلبنشعٝلىلايهرععٕٛىلبؾـعٌىلايلؿًٜعًتىلىلىلىلىلىل

ىليًشرا٥لىلايهٗرع١ٝ٥ًىلعشح ىلػؿا٘.

ىلسرا٥لىلْٛعىليا(

اراًإىلايكًع١ًىل

ي٬سرتامىلبٚىل

عاضىلارٛااىل

ىلايحرتٚي١ٝ.

ايعُعشعشعٛمىلايهعُٝعًٟٚىل

ىلايعذععًف.

ىلازبًف:ىلارششٛمىلايهًُٟٝٚ

ىلىلهعٌىلىل٫ىلٜٛدلىلْٛعىلَٔىلارشعشٛمىلازبعًفىلٜؼعًضىليىلىلىل ععٌىلٜٛدعلىلىلىلىل,سرا٥علىلاراعًا

َشععشٛمىلػععًؾىليهععٌىلْععٛعىلَععٔىلاراععًإىلايكًعًعع١ىلي٬سععرتام,ىليععييوىلجيعع ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ٚاساظعًي٠ىلايعلؾًعىلىلىلىل,َٔىلقحٌىلارؼعٓعىلىلايلؿ١ًٜا٫يازاّىلعًيااًًُٝتىلارجحا١ىلع٢ًىل

ىلارلْٞىلعٓلىلاػاًٝيىلايٓٛعىلارًٓس ىلَٔىلايلؿًًٜتىلسبرا٥لىلاراًإ.

ىل:١ََُٗعع٬سععظععًتىل

ٜٛدلىلػلٛي٠ىلنحري٠ىلع٢ًىلايؼش١ىل ذاىلَعًىلبسع٤ٞىلاػاٝعًيىلايٓعٛعىلارًٓسع ىلَعٔىلىلىلىلىلىلىل

ىلايلؿًًٜتىليفىلَهًؾش١ىلسرا٥لىلاراًإ.

 3-2جدّل زقه 
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2-7/2 

 معدات مهافخ٘ اذتسٓل الجابت٘:

ٖععٞىلطعععحه١ىلهلٜععلاتىلثًعاعع١,ىلَٓٗععًىلَععًىلٜشعععااٌُىلرهًؾشعع١ىلاسبرٜععلىليفىلبٍٚىلَراسًعع٘ىلَععٔىلقحععٌىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

,ىلًَٚٓٗىلًَىلٜشعاٛد ىلاسعاؼلاَ٘ىلَٔىلقحعٌىلاياعًيؾني,ىلَجعٌىلىلىلىلح٢ٓاياًاٜنيىلارٛدٛأٜىليفىلارا٭طعؼًؾىل

ىلؾرمىلارهًؾش١ىلاشبًػ١ىلبٚىليدًٍىلايلؾًعىلارلْٞ.ىلٚلكشعِىلَٔىلسٝحىلعًًُٗىل تىلًَىلٜ لٞ:

2-7/2/1 

ىلاشبراطِٝىلارلًط١ٝىلذاتىلايحهرات:

٭ٚيعٞىلؾكع ىلَعٔىلقحعٌىلىلىلىلىلاشبرطّٛىلارلًطٞىلذٚىلايحهر٠ىلٚس١ًٝىلعشٝل١ىلرهًؾشع١ىلاسبرٜعلىليإلسعاًفىلاىلىلىل

بْؿشعِٗ,ىلإٚىلسًد١ىل تىللليٜ ىلسًعل,ىلٖٚٛىلعحًي٠ىلعٔىلػرطعّٛىلَلعًطٞىلعكلعرىلىلىلىلىلح٢َٓشعاؼلَٞىلار

 ْع(ىلًَؿٛفىلع٢ًىلعهر٠ىلٚضبؿٛظىلااػٌىلػٓلٚمىلَالْٞىلَجح)ىلع٢ًىلازبلايىلبٚىلااػًع٘,ىلىلىل1َِىليىل25

ىلَٚاؼٌىلعظحه١ىلارًٝٙىلَحًطر٠,ىلٚدًٖزىلي٬سااًٍُىلـذراىلسش ىلاشبرطّٛ.

2-7/2/1/1 

ىلاشبرطّٛىلارلًطٞىلذٚىلايحهر٠ىلَٔ:ٜا يـىل

 .ايظحه١ىل-1
 .ايحهر٠ىل-2
 .اشبرطّٛىلٚلٛػ٬ٝل٘ىل-3
ىلَؼليىلارًٝٙ.ىل-4

2-7/2/2 

ىلا٭ًْعٝ ىلايربس١ٝىلازبًؾ١:

,ىلحٓع٢ىلٖٚٞىلطحه١ىلهلٜلاتىلثًعا١ىلػًي١ٝىلَٔىلارًٝٙىللظاٌُىلع٢ًىلْكل١ىلايلؾعىليـؽىلارًٝٙىلَٔىلػًيزىلار

ٚلشعااٌُىلرشععًعل٠ىلىلىلحٓعع٢ا٭َعًنٔىلاي٬لَعع١ىلَعٔىلارىلىلٚؾٖٛعًتىلَٝععًٙىل طؿع٤ًىلسرٜععلىليَتػععي(ىلَٛلععع١ىليفىلىلىلىل

ىليدًٍىلايلؾًعىلارلْٞىليفىلاؾعىلارًٝٙىلٚاسعاؼلاًَٗىليًلٛاعلىلاياًًٝ.

2-7/2/2/1 

ىلَٔ:ىلحًْٞارلا يـىلطعحه١ىلا٭ًْعٝ ىلايربسع١ٝىلازبًؾ١ىليفىل

ىلا٭ْحٛوىلايربسٞىلاييٟىلٜػيٟىلايؿًٖٛت.ىل-1

ىل.(INLETيْكل١ىلايلؾعىليفىلبسؿٌىلايظحه١ىليًـؽىلَٔىلقحٌىلايلؾًعىلارلْٞىلىل-2

ىل.(OUT LETيؾًٖٛتىلاسبرٜلىليطبًيز(ىليفىلايلٛاعلىلىل-3

2-7/2/2/2 

ىلل١ٝ:ٚاسب٫ًتىلاٯىلحًْٞارللً ىلا٭ًْعٝ ىلايربسع١ٝىلازبًؾ١ىليفىل

ىلَرّتا(ىلؾ نجر.ىل18ايبىللا يـىلَٔىلمخش١ىلطٛاعلىلؾ نجرىلـًىلؾًٝٗىلا٭يؿٞىلبٚىلعًيلؿًعىليىلىلحًْٞارىل-1

ىل.1000ّ2ىل٢ًطًعكنيىل ذاىللااتىلَشًس١ىلايلًعلىلعىل٢ًايبىللزٜلىلعىلحًْٞارىل-2

ىلايبىلٜٛدلىلؾًٝٗىلػلٛي٠ىلع٢ًىلا٭يٚاغىلبٚىلاحملاًٜٛتىلسش ىللكلٜرىلايلؾًعىلارلْٞ.ىلحًْٞارىل-3

2-7/2/3 

ىلىلايرطح١:ا٭ًْعٝ ىلايربس١ٝىل

ٖٚٞىلطحه١ىلهلٜلاتىلثًعا١ىلذاتىلَؼليىلًَٝٙىلَشاُرىللػيٟىلؾًٖٛتىلَٝعًٙىل طؿع٤ًىلاسبرٜعلىليطبعًيز(ىلىلىلىلىل

,ىلٚلشععااٌُىلَععٔىلقحععٌىليدععًٍىلايععلؾًعىلارععلْٞىلبٚىلَععٔىلقحععٌىلىلىلىلىلىلحٓعع٢َٛلععع١ىليفىلا٭َععًنٔىلاي٬لَعع١ىلَععٔىلارىلىل

ىل.ح٢ٓبطعؼًؾىلَليعنيىلرهًؾش١ىلاسبرٜلىليفىلار

  



 

 63 غؤٌّ الطالم٘ األّل ادتصٛ

 

2-7/2/3/1 

ىلل١ٝ:َٔىلا٭قشًّىلاٯىللا يـىلطحه١ىلا٭ًْعٝ ىلايربس١ٝىلايرطح١

ىلا٭ْحٛوىلايربسٞىلاييٟىلٜػيٟىلايؿًٖٛت.ىل-1

ىلَؼًايىلارًٝٙ.ىل-2

ىلارـؼًت.ىل-3

ىلاشبراطِٝىلٚٚػ٬لًٗ.ىل-4

ىلْكل١ىلبٚىلؾ١ٖٛىلايلؾع.ىل-5

2-7/2/3/2 

ىلل١ٝ:ٚاسب٫ًتىلاٯىلحًْٞارللً ىلا٭ًْعٝ ىلايربسع١ٝىلايرطح١ىليفىل

ىلَرّتاىلٚذبش ىلَٔىلبيؿ١ٝىلايلٚيىلا٭يؿٞىلسا٢ىلبيؿ١ٝىلايلًعلىلا٭ػري.ىل28ىل٢ًايبىلٜزٜلىلايلؿًعًٗىلعىلحًْٞار

ىلايبىللٛدلىلؾًٝٗىلػلٛي٠ىلسرٜلىلع٢ًىلا٭يٚاغىلٚارُاًهًتىلسش ىللكلٜرىلايلؾًعىلارلْٞ.ىلحًْٞار

ىلجي ىلبٕىلٜكاؼرىلاسعاعؼلاّىلايظعحه١ىلع٢ًىلبعًٍُىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلؾك . 2-7/2/3/3

 2-7/2/3/4 

يًظععحه١ىليفىلبَععًنٔىلػًػعع١ىلَكؿٛيعع١,ىلٚذبؿععىىلْشععؼ١ىلعععٔىلىلىلىلر٥ٝشعع١ذبؿععىىلَؿععًلٝضىلايؼععًًَُتىلايىل

ارؿاعععًغىليفىلعًحععع١ىلَػًكععع١ىلعًعععٛغىللدعععًدٞىلَجحاععع١ىلعًععع٢ىلععععًوىلايحٓععع٤ً;ىلٚذيعععوىلَّٓاعععًىلياحعععحىلازبُٗعععٛيىلبٚىلىلىل

ىلا٭طعؼًؾىلغريىلارش٪ٚيني.

2-7/2/4 

ىلطحه١ىلاؾعىلايرغ٠ٛ:

ا٭َعًنٔىلارااعييىلىلىلٖٚٞىلطحه١ىلبًْعٝ ىلثًعا١ىللشااٌُىليلؾعىلَزٜرىلار٤ًىلٚارًا٠ىلايرغ١ٜٛىلٚ ٜؼًهلًىل تىل

ايٛػٍٛىل يٝٗعًىلايعبىللشعااٌُىلععًا٠ىلياؼعزٜٔىلبٚىلاسعااًٍُىلايٛقعٛاىلايشع٥ًٌ.ىلٜاعلؾلىلَعزٜرىلارع٤ًىلٚارعًا٠ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ايرغ١ٜٛىلع٢ًىلطهٌىلؾكًعًتىللاٌُىلنشاًي٠ىلعًلي١ىليًشلضىلارظعااٌىلععٔىلاهلعٛا٤ىلاشبعًيدٞ,ىلٜٚكعّٛىلىلىلىلىلىل

ىلار٤ًىلعا١ًُٝىلايا ٜل.

2-7/2/5 

ىل(:Fire Hydrantsيَتػعيىلًَٝٙىل طؿ٤ًىلاسبرٜلىلاشبًيد١ٝىل

ٖٚععٞىلعحععًي٠ىلعععٔىلطععحه١ىلهلٜععلاتىلذبعع)ىلا٭يمىلذاتىلَؼععليىلَٝععًٙىلَاٛاػععٌىللػععيٟىلَتػعععيىلَٝععًٙىلىلىلىلىلىل

اسبرٜل,ىلٚلشااٌُىلياٛؾريىلًَٝٙىل طؿ٤ًىلاسبرٜلىلشَه١ًْٝىلَهًؾشع١ىلاسبرا٥علىلَعٔىلاشبعًيزىلَعٔىلقحعٌىلىلىلىلىلىلىل

ىليدًٍىلايلؾًعىلارلْٞ.

2-7/2/5/1 

ىلل١ٝ:للً ىلَتػعيىلًَٝٙىل طؿ٤ًىلاسبرٜلىلاشبًيد١ٝىليفىلاسب٫ًتىلاٯ

ىلع٢ًىلمجٝعىلايظعٛايعىلاياًَع١ىلعًرلٕ.ىل-1

ىلاجملٗز٠ىلعظعحه١ىلبًْعٝ ىليبسع١ٝىليطح١ىلياهٕٛىلَه١ًُىلهلً.ىلحًْٞارػًيزىلىل-2

ايهععحري٠ىلذاتىلاشبلععٛي٠ىلاشبًػعع١ىلَجععٌىلارلععًيات,ىلٚارععٛاْٞ,ىلىلىلىلىلىلحععًْٞارعًعع٢ىلطععٛايعىلٚسععًسًتىلىلىلىل-3

ىل,ىلٚغريًٖ.ٓظتتارٚارؼًْعىلايهحري٠,ىلٚصبُاًتىل

2-7/2/5/2 

ىلىلاشبًيد١ٝىلرًٝٙىل طؿ٤ًىلاسبرٜلىلَٔىلاياًيٞ:لا يـىلارتػعيىل

ىلطعحه١ىلا٭ًْعٝ ىلايبىللػيٟىلارتػعيىليايؿًٖٛت(.ىل-1

ىلَؼًايىلًَٝٙ.ىل-2

ىلارتػعيىليىلايؿًٖٛت(.ىل-3

2-7/2/5/3 

ىللٓكشعِىلارتػعيىلاشبًيد١ٝىلرًٝٙىل طؿ٤ًىلاسبرٜلىل تىلقشعُني:

ىلَتػعيىلًَٝٙىل طؿ٤ًىلاسبرٜلىلاياُٛا١ٜىلؾٛمىلا٭يم.

ىلاسبرٜلىلذب)ىلا٭يم.َتػعيىلًَٝٙىل طؿ٤ًىل
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2-7/2/5/3/1 

ىلَتػعيىلًَٝٙىل طؿ٤ًىلاسبرٜلىلاياُٛا١ٜىلؾٛمىلا٭يم:

عحًي٠ىلعٔىلبْحٛوىلعُٛاٟىلثًعع)ىلٜاؼعٌىلَعٔىلبسعؿٌىلعًيظعحه١ىلارػيٜع١ىلٜٚٓاٗعٞىلععً٭ع٢ًىلعؿٖٛع١ىلبٚىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل -1

ىلبنجرىليَتػعي(,ىلَعىلغل٤ًىليهٌىلؾ١ٖٛىلَرعٛىىلجبٓزٜرىلبٚىلسعًشع١ً.

قلععرىلا٭ْحععٛوىلاياُععٛاٟىلٜاٛقععـىلعًعع٢ىلعععلاىلايؿٖٛععًتىلٚاسعععاؼلاًَلًٗىلٚنُٝعع١ىلارٝععًٙىلاشبًيدعع١ىلىلىلىلىلىل-2

ىلعٛػ١.ىل5ظ2عٛػًت,ىل٫ٚىلٜكٌىلبٟىلَ ػعيىلعٔىلىل4ًَٓٗ,ىلٖٚٛىل٫ىلٜكٌىلعٔىل

ىلٜٛؿعىلجبًْ ىلنٌىلؾ١ٖٛىلػًُّىلؿُٔىلسؿر٠ىللؿاٝعىلسش ىلَٛاػؿًتىلٚطرٚىىلايلؾًعىلارلْٞ.ىل-3

2-7/2/5/3/2 

ىليم:َتػعيىلًَٝٙىل طؿ٤ًىلاسبرٜلىلذب)ىلا٭

ٖٞىلبْحٛوىلٜاـُٔىلايؼًُّىلٜٚٓاٗٞىلعؿ١ٖٛىليَ ػعي(ىلبٚىلعؿاش١ىليَ ػعي(ىلَععىلغلع٤ًىلَرععٛىىلجبٓزٜعر,ىلىلىلىلىل

ٚؾعععلىلَٛاػعععؿًتىلايعععلؾًعىلارعععلْٞ.ىلذبؿعععىىلَتػععععيىلَٝعععًٙىل طؿععع٤ًىلاسبرٜعععلىليفىلسؿعععر٠ىللؿاعععٝعىلسشععع ىلىل

ىلَٛاػؿًتىلٚطعرٚىىلايلؾًعىلارلْٞ.

2-7/3 

 أىعن٘ ّمعدات مهافخ٘ اذتسٓل الجابت٘ التلكأٜ٘:

طحه١ىلهلٜلاتىلثًعا١ىلذاتىلؾاشعًتىلَٛلعع١ىليفىلا٭َعًنٔىلارلًعٛوىلمحًٜاٗعًىلٚلػعي٣ىلىلىلىلىلىلىلٖٞىلعحًي٠ىلعٔىل

ٝ ععًىلعؿاععٌىلاسعاظعععاًيىلاسبععراي٠ىلايًٓدبعع١ىلعععٔىلىل َععٔىلَؼععليىلَعشعععاُرىلرععًا٠ىلاشطؿعع٤ًىلارًٓسععح١,ىللاُععٌىللًك٥ً

ىلاسبرٜلىلبٚىلعؿاٌىلاسعاظعاًيىلايلػًٕىلبٚىلعًيٛسًٝانيىلَّاً.

2-7/3/1 

ىل١:ْظًّىلَرطعًتىلًَٝٙىل طؿ٤ًىلاسبرٜلىلاياًك٥ًٝ

طحه١ىلبًْعٝ ىلع١ًٜٛىلَٛلع١ىلبع٢ًىلا٭ًَنٔىلارلًعٛوىلمحًٜاٗعً,ىللػعي٣ىلعًرٝعًٙىلَعٔىلَؼعليىلًَٓسع ىلىلىلىلىلىلىلىل

َٔىلسٝحىلايه١ُٝىلٚايـػ ,ىليٝٓلؾعىلار٤ًىلَٔىلػ٬ٍىلي٩ٚضىلَرطًتىلَػًك١ىليَرطعًتىليطح١(,ىللؿعاضىلىل

ٝ ععًىلعؿاععٌىلاياعع ثرىلعععًسبراي٠,ىلبٚىلٜٓععلؾعىلارعع٤ًىلَععٔىلػعع٬ٍىلي٩ٚضىلَؿاٛسعع١ىللػُععرىلعًرٝععًٙىلارهععًٕىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل لًك٥ً

ٝ ًىلعٛاسل١ىلٚس١ًٝىل ْيايىلَشًعل٠.عهًًَ ىل٘,ىلٚلؿاضىللًك٥ً

2-7/3/1/1 
جي ىلبٕىللؼُِىلٚلٓؿعيىلٚلؼعًٕىلطعحه١ىلَرطعًتىلارٝعًٙىلاياًك٥ًٝع١ىلطحكلعًىلرٛاػعؿًتىلٚطعرٚىىليازبعز٤ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلايجًْٞ(,ىلبٚىلايٌٝىلايلؾًعىلارلْٞ.

2-7/3/1/2 
بٚىلىلٜراع٢ىليفىللؼُِٝىلطحه١ىلَرطعًتىلارٝعًٙىلْعٛعىلػلعٛي٠ىلاسبرٜعلىليفىلاحملاٜٛعًت;ىلنؼلعٛي٠ىلعًيٝع١ىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلَاٛسل١ىلبٚىلػؿٝؿ١ىلٚلؿرعًلًٗ,ىلٚؾكلًىلرٛاػؿًتىلٚطرٚىىليازبز٤ىلايجًْٞ(ىلبٚىلايٌٝىلايلؾًعىلارلْٞ.

2-7/3/1/3 

ىلبْٛاعىلبْظ١ُىلَرطعًتىلًَٝٙىل طؿ٤ًىلاسبرٜلىلاياًك١ٝ٥ً:

 ايظعحه١ىلايرطح١.ىل-1
ىلايظعحه١ىلازبًؾ١.ىل-2

 .ايظعحه١ىلايرطح١ىلذاتىلاياظعػٌٝىلارشعحلىل-3
ىلطعحه١ىلايػُرىلايهًٞ.ىل-4

ىلايظعحه١ىلاررنح١.ىل-5

2-7/3/1/3/1 

ىلَرطعًتىلًَٝٙىل طؿ٤ًىلاسبرٜلىلذاتىلايظعحه١ىلايرطح١:

ٖععٞىلطععحه١ىلَـععػٛط١ىلعًرعع٤ًىليٝٓععلؾعىلَععٔىلػعع٬ٍىلي٩ٚضىلاررطععًتىلارػًكعع١ىلٚايععبىللؿععاضىلعٓععلىلل ثرٖععًىلىلىل

ىلعًسبراي٠.
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2-7/3/1/3/2 

ىلَرطعًتىلًَٝٙىل طؿ٤ًىلاسبرٜلىلذاتىلايظعحه١ىلازبًؾع١:

يًظحه١ىلايرطح١ىل ٫ىلبًْٗىلَـػٛط١ىلعًهلٛا٤,ىلٚارع٤ًىلَٛقعٛفىلعٓعلىلىلىلىلٖٞىلطحه١ىلممًث١ًىليفىلاياُلٜلاتىل

ٝ ععًىلعٓععلًَىلٜاشععروىلاهلععٛا٤ىلَععٔىلي٩ٚضىلىلىلىلىلىل ايؼععًُّىلاير٥ٝشععٞىلعؿاععٌىلؿععػ ىلاهلععٛا٤,ىلٜؿععاضىلايؼععًُّىللًك٥ً

ىلاررطًتىلايبىللؿاضىلعٓلىلل ثرًٖىلعؿاٌىلاسبرٜل,ىليٝٓلؾعىلار٤ًىلَٔىلػ٬هلً.

2-7/3/1/3 

ىلايظعحه١ىلايرطح١ىلذاتىلاياظعػٌٝىلارشعحل:

طحه١ىلممًث١ًىليفىلاياُلٜلاتىليًظحه١ىلايرطح١,ىلٜٚهٕٛىلار٤ًىلَاٛقؿلعًىلعٓعلىلايؼعًُّ,ىلَـعًفىلىلىلىلىلٖٞىل

ٝ عًىلعٓعلىلل ثرٖعًىلعؿاعٌىلاسبرٜعلىلىلىلىلىلىلىلىل  يًٝٗىلطحه١ىل ْيايىلَشًعل٠,ىل ًَىلٖٛا١ٝ٥ىلبٚىلنٗرع٥ًٝع١,ىللاُعٌىللًك٥ً

ع٢ًىلؾاضىلايؼًُّىليٝٓلؾعىلارع٤ًىليفىلايظعحه١,ىلثعِىلٜٓعلؾعىلَعٔىلػع٬ٍىلي٩ٚضىلاررطعًتىلاسبرايٜع١ىلايعبىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلًٖىلعالىلل ثرًٖىلعًسبراي٠.لؿاضىلعلٚي

2-7/3/1/4 

ىلطعحه١ىلايػُرىلايهًٞ:

ٖٞىلطحه١ىلممًث١ًىليفىلاياُلٜلاتىليًظحه١ىلايرطح١ىلذاتىلاياظػٌٝىلارشحل,ىلٚيهٔىلي٩ٚضىلاررطعًتىلىل

ىلمجٝاًٗىلَؿاٛس١,ىللػُرىلارٛقعىلعهًًَ٘ىلعٓلىللظػٌٝىلايٓظًّ.

2-7/3/1/5 
ىلايظحه١ىلاررنح١:ىل

ىلاياظػٌٝىلارشحلىلٚايظحه١ىلازبًؾ١.ٖٞىلْظًّىلَظرتىىلعنيىلايظحه١ىلايرطح١ىلذاتىل

2-7/3/2 

ىلْظًّىلاهلًيٕٛىلبٚىلعلا٥ً٘:

ٖععٛىلعحععًي٠ىلعععٔىلطععحه١ىلبًْعٝعع ىلَٛلععع١ىلعًعع٢ىلا٭َععًنٔىلارلًععٛوىلمحًٜاٗععً,ىللػععي٣ىلَععٔىلبسععلٛاًْتىلىلىلىل

ذباٟٛىلع٢ًىلغًلىلاهلًيٕٛىلبٚىلعلا٥ً٘ىلينٛسٝ ىل طؿ٤ً(ىلضبؿٛظىلذب)ىلؿػ ىلايٓعٝرتٚدنيىليٝٓعلؾعىلَعٔىلىلىلىل

محًٜا٘ىلعٓلىللظػٌٝىلايٓظًّ.ىليٜردععىليًُٛاػعؿًتىليفىلايٝعٌىلىلىلىلػ٬ٍىلؾًٖٛتىلايلؾعىليفىلارهًٕىلارلًٛوىل

ٝ ً;ىليا ثريٙىليفىلايح٦ٝع١,ىلٚسععٝشٌىلضبًع٘ىلىلىلىل ًُّىلع ٕىلْظًّىلاهلًيٕٛىليفىلطرٜك٘ىليًشظرىلاٚي ايلؾًعىلارلْٞ(,ىلعً

ىلَٛااىلعل١ًٜىليًًٗيٕٛ.

2-7/3/3 

ىلْظًّىلثًْٞىلبنشٝلىلايهرعٕٛ:

ػي٣ىلَٔىلبٚع١ٝىليبسلٛاًْت(ىلٖٛىلعحًي٠ىلعٔىلطحه١ىلبًْعٝ ىلَٛلع١ىليفىلا٭ًَنٔىلارلًٛوىلمحًٜاًٗ,ىلل

غًلىلثًْٞىلبنشٝلىلايهرعٕٛىلينٛسٝ ىل طؿ٤ً(ىلضبؿٛظىلذب)ىلايـػ ىليٝٓعلؾعىلَعٔىلػع٬ٍىلؾٖٛعًتىلىلىلىلىل

ايلؾعىلارٛلع١ىل تىلا٭ًْعٝ ىليفىلا٭ًَنٔىلارلًٛوىلمحًٜاًٗىلعٓلىللظػٌٝىلايٓظعًّىليٜردععىليًُٛاػعؿًتىلىلىلىل

ىليفىلايٌٝىلايلؾًعىلارلْٞ(.

ىل

ىلىل
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 3-2الػهل 

 

2-7/3/4 

ىلايهًُٟٝٚىلازبًف:ْظًّىلارششٛمىل

ىلبٚعٝع١ىلسؿعىىلارشعشٛمىلىلىلىلىلىلىل ىللػعي٣ىلَٔع ٖٛىلعحًي٠ىلعٔىلطحه١ىلبًْعٝ ىلَٛلع١ىلع٢ًىلا٭ًَنٔىلارلًٛوىلمحًٜاًٗع

ىلػع٬ٍىلىلىلىل ايهًُٟٝٚىلينٛسٝ ىل طؿ٤ً(ىلَـػٛىىلعػًلىلايٓٝرتٚدنيىلبٚىلثًْٞىلبنشٝلىلايهرعٕٛىليٝٓعلؾعىلَٔع

ىلَشعشٛمىلىلىلؾًٖٛتىلايلؾعىليفىلارهًٕىلارلًٛوىلمحًٜا٘,ىللاهٕٛىلارٛااىلارشاا١ًُىليفىلًَا٠ىل اشطؿ٤ًىلعًا٠ىلَٔع

ىلعٝهرعًْٛتىلايؼٛاّٜٛىلبٚىلعٝهرعًْٛتىلايحٛلًسّٝٛىلبٚىلَْٛٛىلبَّْٛٝٛىلايؿٛسؿًت.

2-7/3/4/1 

بْععٛاعىلبْظُعع١ىلارشعععشٛمىلايهُٝععًٟٚىلازبععًف:ىللكشععِىلبْظُعع١ىلارشععشٛمىلازبععًفىلَععٔىلسٝععحىلطرٜكعع١ىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلاياػل١ٝىل تىلا٭ْٛاعىلاٯل١ٝ:

ىلٕىلبٚىلايػرؾ١ىلعهًًًَٗ.ْظًّىلايػُرىلايهًٞ:ىلٖٚٛىلايٓظًّىلاييٟىلٜػلٞىلسذِىلارهً -1

ىلبٚىلارهًٕ.ىلح٢ْٓظًّىلايػُرىلارٛؿاٞ:ىلٖٚٛىلايٓظًّىلاييٟىلٜػلٞىلسّٝزاىلضبلّااىليفىلار -2

2-7/3/4/2 

بْععٛاعىلبْظُعع١ىلارشعععشٛمىلايهُٝععًٟٚىلازبععًف:ىللكشععِىلبْظُعع١ىلارشععشٛمىلازبععًفىلَععٔىلسٝععحىلطرٜكعع١ىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلل١ٝ:اياػل١ٝىل تىلا٭ْٛاعىلاٯ

ىلْظًّىلايػُرىلايهًٞ:ىلٖٚٛىلايٓظًّىلاييٟىلٜػلٞىلسذِىلارهًٕىلبٚىلايػرؾ١ىلعهًًًَٗ.ىل-1

ىلبٚىلارهًٕ.ىلح٢ْٓظًّىلايػُرىلارٛؿاٞ:ىلٖٚٛىلايٓظًّىلاييٟىلٜػلٞىلسّٝزاىلضبلّااىليفىلارىل-2

2-7/3/4/3 
اياؼُِٝ:ىلجي ىلبٕىللؼُِىلٚلٓؿيىلٚلؼًٕىلطحه١ىلبْظ١ُىلارششٛمىلايهًُٟٝٚىلازبًفىلٚؾكلًىليظرٚىىل

ىلًعىلارلْٞ.َٚٛاػؿًتىلايٌٝىلايلؾ
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 4-2الػهل 

 
 

2-7/3/5 

ىلْظًّىلايرغ٠ٛىلٚار٤ً:

عحععًي٠ىلعععٔىلطععحه١ىلبًْعٝعع ىلَٛلععع١ىلعًعع٢ىلا٭َععًنٔىلارلًععٛوىلمحًٜاٗععً,ىللاػععي٣ىلَععٔىلَؼععليىليًرغعع٠ٛىلىل

ىلٚار٤ً,ىل ًَىلممزٚدنيىلَّاً,ىلبٚىلٜاِىلَزدًُٗىلقحٌىلايالؾلىلع٢ًىلايشلضىلارظااٌ.

يًععٗٛا٤ىلاشبععًيدٞىلعععٔىلايشععلضىلىلىلٜاععلؾلىلٖععياىلارععزٜرىلعًعع٢ىلطععهٌىلؾكًعععًتىللاُععٌىلنشععاًي٠ىلعًليعع١ىلىلىلىلىلىل

ىلارظااٌ,ىلٜٚكّٛىلار٤ًىلعا١ًُٝىلايا ٜل.

2-7/3/5/1 

ىلبْٛاعىلايرغ٠ٛىلَٔىلسٝحىلاياُلا:

ىل.اياُلاىلارٓؼؿض -1

ىل.اياُلاىلاراٛس ىل-2

ىلاياُلاىلاياًيععٞ.ىل-3

2-7/3/5/2 

ىلبْٛاعىلبْظ١ُىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلعًيرغ٠ٛ:ىل

ىلل١ٝ:اٯلكشِىلبْظ١ُىلايرغ٠ٛىلَٔىلسٝحىلطرٜك١ىلا٭اا٤ىل تىلا٭ْٛاعىل

ىل.ْظًّىلايظحهًتىلايجًعا١ىل-1

ْظًّىلاياٛيٝلىليػًؾىلعٓظًّىلايرغ٠ٛ(.ىل-2
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2-7/3/5/3 

ىللظػٌٝىلبْظ١ُىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلعًيرغ٠ٛىلنًٯلٞ:

لظػٌٝىللًك٥ًٞ:ىلعٛاسعل١ىلنًطعؿًتىلاسبرٜل,ىلبٚىلعٔىلطرٜلىليٛس١ىلاشْعيايىلياظعػٌٝىلارـعؼًتىلبٚىلىلىلىلىل-1

ىلايٛس٥ًٌىلا٭ػر٣ىليلؾعىلاحملًٍٛ.

ىللظػٌٝىلٜلٟٚىلَٝهًْٝهٞ:ىلٜٚهٕٛىلعؿاضىلػًُّىلايرغ٠ٛىلبٚىلبْظ١ُىلاشبً ىلبٚىلاحملًعص.ىل-2

لظػٌٝىلٜلٟٚىلنٗرع٥ًٞ:ىلٜٚهٕٛىلعاظػٌٝىلارـؼًتىلبٚىلٚس٥ًٌىلبػر٣,ىلنًرًؿًتىلايهٗرع٥ًٝع١ىلىلىل-3

ىليؿاضىلاحملًعص.

ىلاياشهِىلععٔىلعال:ىلعٛاسعل١ىلاي صب١ىلارشعحك١ىلَعىلنًَرياىللًؿز١ْٜٝٛ. -4

2-7/3/5/4 
ىلىل لؼعععُِىلٚلٓؿععيىلٚلؿشعععؽىلٚلؼععًٕىلبْظُععع١ىلَهًؾشعع١ىلاسبرٜعععلىلٚؾكلععًىليظعععرٚىىلىلىلىلىلىلاياؼععُِٝ:ىلجيعع ىلب

ىلَٚٛاػؿًتىليازبز٤ىلايجًْٞ(ىلبٚىلايٌٝىلايلؾًعىلارلْٞ.

2-7/3/6 

ىل(:Modeler Extinguisherايٛسلاتىلايجًعا١ىلاياًك١ٝ٥ًىلي

ٝ ًىلعلؾعىل ٖٞىلٚسلاتىل طؿ٤ًىليطؿًًٜت(ىلَٓؿرا٠,ىلَجحا١ىليفىلا٭ًَنٔىلارلًٛوىلمحًٜاًٗ,ىللاٌُىللًك٥ً

َٔىلًَا٠ىلاشطؿ٤ًىلعٓلىلسلٚخىلاسبرٜل.طبزًْٚٗىل

ىلجي ىلبٕىلٜهٕٛىلاياٛلٜعىلٚايٓٛعىلٚاسبذِىلًَٓسّحًىليػرمىلمح١ًٜىلا٭ًَنٔىلٚؾكلًىليظرٚىىلايلؾًعىلارلْٞ. 2-7/3/6/1

ىلجي ىلبٕىللهٕٛىلايٛسلاتىلطحكلًىليًُٛاػؿًتىلايلٚي١ٝىلارااُل٠ىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ. 2-7/3/6/2

2-7/3/6/3 
ػ١ًْٝىلاٚي١ٜىلَٓاظ١ُىلَٔىلقحٌىلَكًٍٚىلػ١ًْٝىلَااُلىلٚؾكلعًىليظعرٚىىلىلىلجي ىلبٕىلٜاٛاؾرىليًٛسلاتىلػل١َىل

ىلايلؾًعىلارلْٞ.

 
 (Modeler Extinguisherّحدات إطفاٛ اذتسٓل الجابت٘ التلكأٜ٘ )

 

 5-2الػهل 
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2-8 

 أىعن٘ اإلىراز مً اذتسٓل:

ىللٓكشعِىلبْظ١ُىلاشْيايىلَٔىلاسبرٜلىل تىلْٛعنيىلي٥ٝشني:

ىل.ْظًّىلاشْيايىلايٝلٟٚ -1

ىلْظًّىلاشْيايىلاياًك٥ًٞ. -2

2-8/1 

ْظًّىلاشْيايىلايٝلٟٚىلٖٛىلدًٗلىلٜاٌُىلٜلٜٚ ًىلعٛاسل١ىلَؿًلٝضىليْكًىىلْلا٤(ىلَٛلع١ىليفىلبًَنٔىلَا١ٓٝ,ىل

ىلٜٚاٌُىلعٔىلطرٜلىلاياًٝيىلايهٗرع٥ًٞ,ىلٚي٘ىلْٛعًٕ:

ىلْكًىىلْلا٤ىلٜاِىللظػًًٝٗىلٜلٜٚ ًىلعهشرىلايػل٤ًىلايزدًدٞ. -1

ىلَؿاًغىلػًؾ.ْكًىىلْلا٤ىلٜاِىللظػًًٝٗىلٜلٜٚ ًىلعإااي٠ىل -2

2-8/1/1 

ىلٜاهٕٛىلْظًّىلاشْيايىلايٝلٟٚىلَٔ:

ىلليىلؿًغ ىليىلغل٤ًىللدًدٞىلبٚىلَؿاًغ(.ىل-1

ىلدعرضىل ْياي.ىل-2

يٛسع١ىللعشعهِ.ىل-3

2-8/2 

ْظععًّىلاشْععيايىلاياًكعع٥ًٞ:ىلٖععٛىلدٗععًلىلٜاُععٌىلعًيلًقعع١ىلايهٗرع٥ًٝعع١ىلياششععصىلػلععرىلاسبرٜععلىلَٚععٔىلثععِىلىلىلىلىلىل

ىلاشْياي.

ىلىلحٓعع٢ٚؾكلععًىليٓٛعٝعع١ىلارىلٜععاِىلطًعع ىلْظععًّىلاشْععيايىلَععٔىلاسبرٜععلىلٚحيععلاىلْٛععع٘ىلىلىلىلىلىلىلىل ,ىلٚٚؾكلععًىلىلًٚاسععاؼلاَ

ىلرٛاػؿًتىلايلؾًعىلارلْٞ.

2-8/2/1 

ىلٜاهٕٛىلْظًّىلاشْيايىلاياًك٥ًٞىلَٔ:

ىل....ىل م(. -ىلسراي٠ىل– هل ىل-ىلنًطؿًتىلسرٜلىلياػًٕىل-1

ىلدرضىل ْياي. -2

ىليٛس١ىلذبهِ. -3

2-8/2/2 

ٝ ًىلعإسل٣ىلايٛس٥ًٌىلاٯل١ٝ: ىلٜاٌُىلْظًّىلاشْيايىلاياًك٥ًٞىللًك٥ً

ىلعٛاسل١ىلباٚاتىلَرلحل١ىلـالاتىلاسبرٜلىلاياًك١ٝ٥ًىلبٚىلْظًّىللهٝٝـىلاهلٛا٤ىلاررنزٟ.ىل-1

ىلعٛاسل١ىلباٚاتىلسشًس١ىلينظًؾًت(ىللا ثرىلعؿاٌىلاسبراي٠. -2

ىلعٛاسل١ىلباٚاتىلسشًس١ىلينظًؾًت(ىللا ثرىلعؿاٌىلايلػًٕ.ىل-3

ىلعٛاسل١ىلباٚاتىلسشًس١ىلينظًؾًت(ىللا ثرىلع طا١ىلايًٗ ىلذب)ىلاسبُرا٤.ىل-4

دًٗلىل ْيايىلَٝهًْٝهٞىليدرض... م(ىلٜاٌُىلعك٠ٛىلايـػ ىلايًٓلرىلَٔىلْظًّىلاررطًتىلاياًك١ٝ٥ًىلىل-5

عٓلىلعًُ٘.
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 الباب الجالح

 املتطلبات العام٘ لطبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(

 الفَسع

 الصفخ٘ املتطلبات العام٘ لطبل اهلسّب )شتازج الطْازئ( الباب األّل: السمص

ىل73ىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىلَهًْٛتىلسحٌىلاهلرٚو 3-1

ىل73ىلاطعرتاطًتىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-2

ىل74ىلَحًا٨ىللؼُِٝىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-3

ىل74ىلَشعًؾع١ىلا٫ْعاعكعًٍ 3-3/1

ىل76ىلاي١ًٜٗٓىلارػًك١ىليفىلَشعًياتىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىلىل 3-3/1/8

ىل76ىلارشعًؾ١ىلارحًطر٠ 3-3/1/9

ىل76ىلا٫ساٝاًع١ٝىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ايلًق١ىل 3-3/2

ىل77ىلايلؿًعىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-3/3

ىل77ىلالشعًعىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-3/4

ىل80ىلععلاىلطبًيزىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-3/7

ىل81ىللٛلٜعىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-3/8

ىل82ىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ارالًحًتىلايا١ًَىليشعحٌىل 3-4

ىل82ىلَٛااىلايح٤ًٓ 3-4/1

ىل83ىلاسب١ًُٜىلَٔىلػلرىلاسبرٜلىلٚايلػًٕ 3-4/2

ىل83ىلمح١ًٜىلايؿاشًتىلايبىللٛدلىليفىلازبليإىلايؿًػ١ًىلىل 3-4/3

ىل83ىلاياظلٝ ىلايلاػًٞىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-4/4

ىل83ىل ًْي٠ىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-5

ىل83ىلايلٛاي٨ىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( ًْي٠ىل 3-6

ىل84ىلايا٬ًَتىلاشيطعًا١ٜىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىل 3-7

ىل85ىلاسب١ًُٜىلَٔىلايشعكٛىىلبث٤ًٓىلاسعاؼلاّىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-8

ىل86ىلبعٛاوىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-9
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ىل87ىلايلٛاي٨(لٓظِٝىلسرن١ىلبعٛاوىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىل 3-9/4

ىل90ىلٚسع٥ًٌىلؾاضىلبعٛاوىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىلىل 3-9/5

ىل90ىلا٭عٛاوىلاٯي١ٝىلٚاشبًػ١ىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-9/6

ىل90ىلا٭عٛاوىلايلٚاي٠ 3-9/7

ىل90ىلح٢ٓسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىلعٓلىللكٝٝلىلسرن١ىلطعًغًٞىلار 3-9/8

ىل90ىلَٔىلػ٬ٍىلبعٛاوىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىل١صبًٍىلاير٩ٜ 3-9/9

ىل90ىلممراتىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-10

ىل91ىلبيؿ١ٝىلممراتىلسحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-10/6

ىل91ىلايليزىلايلاػًٞ 3-11

ىل92ىلَٛاػؿًتىلايزىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىلىل 3-12

ىل94ىلمح١ًٜىلايزىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-13

ىل94ىلل١ٜٛٗىلايزىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-14

ىل94ىلايا١ٜٛٗىلعٛس٥ًٌىلطحٝا١ٝ 3-14/1

ىل95ىلايا١ٜٛٗىلعٛس٥ًٌىلَٝهًْٝه١ٝ 3-14/2

ىل95ىللٛلٜعىلايزىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىلىل 3-15

ىل97ىلايليزىلاشبًيدٞ 3-16

ىل97ىلازبشٛيىلٚايظرؾًتىلٚارُراتىلاشبًيد١ٝىلىل 3-17

ىل97ىلارٓشليات 3-18

ىل97ىلارؼرزىلاي٥ًٗٓٞىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-19

ىل97ىلارؼًيزىلا٭ؾك١ٝىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-20

ىل98ىلٚسع٥ًٌىلاهلرٚوىلاشبًػ١ 3-21

 99ىلايليزىلاسبًزْٚٞ 3-21/2

 99ىلايشًِىلايك٥ًِىلايجًع)ىليحبًيٟ( 3-21/3

ىل99ىلايشًِىلار٥ًٌىلايجًع) 3-21/4

ىل100ىلايزىلايلٛاي٨ىلاٯيٞ 3-21/5

ىل100ىلايٓٛاؾيىلاشبًيد١ٝ 3-22
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 الباب الجالح

 الػـسّط العامـ٘ لطـبل اهلسّب مً اذتسٓل

 

 فَسع ادتداّل

 الصفخ٘ اضــه الـجــدّل زقـه الـجـدّل

ىل74ىل.حًًْٞرَشعًؾ١ىلا٫ْاكًٍىل٭ْٛاعىلارًٓطلىلارؼاًؿ١ىلع 3-1

ىل77ىل(.طبًيزىلايلٛاي٨ياسبلىلا٭ا٢ْىليارمىلسحٌىلاهلرٚوىل 3-2

ىل78ىليفىلس٫ًتىلاسبرٜل.ىلحًْٞارلَٔىل ػ٤٬ىل 3-3

ىل79ىل.ح٢ٓلكلٜرىلعلاىلطًغًٞىلار 3-4

ىل81ىلعلاىلارؼًيزىلارلًٛع١ىل٭علااىلضبلا٠ىلَٔىلا٭طؼًؾ. 3-5

3-6 
ىل٢ًايبىلٜزٜلىلايلؿًعًٗىلعىلحًْٞدلٍٚىلذبلٜلىلعلاىلَٛاقعىلباٚايىلاشػ٤٬ىليفىلار

ىلا.(ىلاّٚي30ث٬ثنيىلي
ىل101
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 الباب الجالح

 لطبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(املتطلبات العام٘ 

3-1 

 ضـبل اهلسّب )شتازج للطْازئ(:

ىليٝععاُهٔىلا٭طعععؼًؾىلىلىلىلىلىلىلىل يوىلٚ َعٔع و(ىلطرٜععلىلبٚىلبنجععر,ىلسععًع ىليَشععًع اي٨(ىلٖعٞع يزىليًلعٛع سعععحٌىلاهلععرٚوىليطبعًع

يزىلارىلىلىلحٓع٢ىلَٔىلاهلروىلع٫ًْل٬مىلَٔىلبٜع١ىلْكلع١ىليفىلارىلىلىلح٢ٓارٛدٛإٚىليفىلار ٍىل تىلػًع َحًطعر٠,ىلبٚىلىلىلٓظع ٠ىلٚايٛػٛع

س١ىلبٚىلَهًٕىل َٔىلَٔىلاسبرٜل,ىلٜ٪اٟىلعلٚيٙىل تىلػًيزىلار ,ىلسٝحىلا٭ًَٕىلَٔىلػلرىلاسبرٜل.ح٢ٓ تىلسًع

3-1/1 

ٍىلسعععحٌىلاهلععرٚوىليطبععًيزىليًلععٛاي٨(ىلارًٓسععح١;ىلشجيععًاىلًاحملععٚىلٓظععتتارارحععًْٞىلٚجيعع ىلبٕىللاععٛاؾرىليفىل

اسبرٜل;ىلعٗلفىلمحًٜاِٗىل,ىلٚ عاًاِٖىلعٔىلَٓلك١ىلح٢َٓٓؿيىلبٚىلطبرزىلشد٤٬ىلَشعاؼلَٞىلٚطًغًٞىلار

ىلَٔىلاشػًعًتىلٚمح١ًٜىلا٭يٚاغىلَٔىلاسبرٜل.

3-1/2 

لاهععٕٛىلسعععحٌىلاهلععرٚوىليطبععًيزىليًلععٛاي٨(ىلَععٔىلبدععزا٤ىلطباًؿعع١;ىلَجععٌىلارُععراتىلٚا٭ايازىلٚايظعععرؾًتىلىل

ٚازبشعٛيىلٚارٓشلياتىلٚا٭عٛاوىلٚارؼًيز,ىلٚغريىلذيو,ىللظعهٌىليفىلصبُٛعًٗىلٚسل٠ىلَاه١ًًَىلٖعٞىلىل

ىلو.يطبًيزىلايلٛاي٨(ىلسعحٌىلاهلرٚ

3-1/3 
ِّىلاشبًؿععا١ىليرتػعععٝؽىلايععلؾًعىلارعععلْٞىلـاعععلاتىلىلىلىلٓظععتتىلارارحعععًْٞىلٚجيعع ىلبٕىلدبٗعععزىلمجٝعععىلىلىل ٚاحملعععً

ىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلٚاشْياي,ىلٚايٛق١ًٜىلارًٓسح١,ىلٚؾكلًىلهليٙىلايظرٚى.

3-1/4 
ىل ؿًؾ١ىلع٢ًىلار ىلب ىللالٜ ىلطحٝاع١ىلىلىلىلىلح٫٢ٓىلجيٛلىل درا٤ىلب لىللحعلٜ ىل٫ىلجيٛع ىلايظرٚى,ىلنُ ىلعٗي ىلاشػ٬ ىلطع ْ َ

ىلار ىلازبلٜل٠.ىلح٢ٓاسعاػ٬ ىلطعرٚىىلا٫سعاػ٬ ٛاي٨(ىليا٥٬ ل ىلاهلرٚوىليطبًيزىلًي ىلسعح ىلملىللال ىلَ

3-1/5 
يًلؾًعىلارلْٞىلاسبلىليفىلٚؿعىلايظعرٚىىلايبىلٜراًٖىلًَٓسعح١ىليًش٫ًتىلا٫سععاج١ٝ٥ًٓىلايعبىلملىلٜعراىلؾٝٗعًىلىلىلىلىل

ىلػلٛي٠ىلسرٜلىلغريىلعًا١ٜ.ىلْؽ,ىلبٚىلٜر٣ىلؾًٝٗ

 اغرتاطات ضـبل اهلسّب )شتازج للطْازئ(: 3-2

3-2/1 
٫ىلجيٛلىلع ٟىلسًٍ,ىلبٕىلميرىلَشًيىلاهلرٚوىلَٔىلػ٬ٍىلغرؾ١ىلبٚىلَهًٕىلقًعٌىليًػًل,ىلنًُىل٫ىلجيعٛلىلبٕىلىل

ىلميرىلعًيكروىلَٔىلَهًٕىللٛدلىلؾٝ٘ىلػلٛي٠ىلسرٜل,ىلًَىلملىلٜؿؼٌىلعٓ٘ىلحبًدزىلًَْعىل٫ْاظًيىلاسبرٜل.

3-2/2 

اساُرايىلَشًيىلسحٌىلاهلرٚوىل تىلذب)ىلَشا٣ٛىلارؼرزىلايٓٗع٥ًٞ,ىلينُعًىليفىلسًيع١ىلاسعاُرايىلىلىلىلىليفىلسًي١ىل

ايععليزىل تىلايشععرااو(,ىلجيعع ىلبٕىللكلعععىلا٫سععاُراي١ٜىلجبععلايىلَععًْعىل٫ْاظععًيىلاسبرٜععلىلساعع٢ىل٫ىلٜٓاٗععٞىلىل

ىلَشًيىلاهلرٚوىلػل ىل تىلايشرااوىلبٚىلبٟىلَهًٕىلػلر.

3-2/3 
شًيىلطرٜلىلاشبرٚ ىلنًؾ١ٝىليفىَل ٚبسٗ وىلىللجح)ىليٛسًتىل طًي٠ىل ىلعًع ٚ ذاىلاعرتمىلارشًيىلب ىلايلرٜل,ىل زىللٛؿضىلادبً

ٚاؿش١. ىللٛؿعىلع٢ًىلذيوىلايحًوىليٛس١ىلذبيٜرىلػرحي١ىٚل ػًك١ىلؾٝذ ىلب ١ًٜىَل ٗ ىْٚل ىلػلرىلب هً ىل تىَل ىلٜ٪ا

ىل٫ىلجيٛلىللػل١ٝىلطبرزىلاهلرٚوىلع ١ٜىلًَا٠ىلقًع١ًىلي٬سرتامىلبٚىلقلىللشح ىلا٫ْز٫مىلبٚىلايااجر. 3-2/4

3-2/5 
َعٔىلقلععىلا٭ثعًخىلبٚىلاسبعٛادزىلبٚىلاراعلات,ىلبٚىلبٟىلطع٤ٞىلثًعع)ىلبٚىلىلىلىلىلىلىلىل٫ىلجيٛلىلٚؿعىلبٚىللرنٝ ىلبٟىلْعٛعىلىل

ىلَاشرىىلَٔىلط ْ٘ىلبٕىلٜكًٌىلَٔىلالشًعىلطبرزىلاهلرٚوىلبٚىل عًقع١ىلاسااًُي٘.

3-2/6 
ًُّىليفىلسًي١ىلػعًسب١ىلي٬سعااًٍُىليٝع٪اٟىلاسبعلىلا٭عًع٢ىلَعٔىلطًقاع٘,ىلٚحيظعرىلىلىلىلىلىلىلىلىل ٜحك٢ىلطبرزىلاهلرٚوىلاا٥

ىلاسااًُي٘ىل٭ٟىلغرمىلغريىلايػرمىلارؼُِىل٭دً٘.
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3-2/7 

جح)ىلسٛادزىلٚاق١ٝىلَٔىلايشكٛىىليفىلَشعًياتىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىليًلٛاي٨(;ىلنعًيلرفىلاشبعًيٞىلىلىلل

َٔىلايليزىلبٚىلازبشرىلبٚىلبع٢ًىلسًؾع١ىلا٭سعلض,ىلَٚعًىل تىلذيعو,ىل٫ٚىللااع ىلبيعٛاغىلايزدعًزىلَٚعًىلميًثًعًٗىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلسٛادزىلٚاقعٝع١.

3-2/8 

ىلجي ىللٛؾريىلايا١ٜٛٗىلايلحٝا١ٝىلبٚىلارٝهًْٝه١ٝىلايهًؾ١ٝىليلرٜلىلاشبرٚز.

ىلىلىلىلىلىل ىلحععًْٞارؾرىليفىلالععٛؾرىلاشْععًي٠ىلايلحٝاٝعع١ىلبٚىلايؼععًٓع١ٝىلايهًؾٝعع١ىليلرٜععلىلاشبععرٚز,ىلٜٚظععرتىىلبٕىلٜاعع

اياًيٝععع١ىلبٚىلاياًَععع١;ىلنًيؿٓعععًامىلٚاٚيىلايشعععًُٝٓىلٚارؼعععًْعىلٚغريٖعععً,ىلَؼعععليىلىلىلىلىلحعععًْٞارارزامحععع١ىلبٚىل

اساًٝطٞىلياػي١ٜىلاياًٝيىلايهٗرع٥ًٞىليفىلسًي١ىلاْكلًع٘,ىلعًع٢ىلبٕىللظعٌُىلاشْعًي٠ىلا٫ساًٝطٝع١ىليٛسعًتىلىلىلىلىلىل

طًي٠ىلٚا٭سعِٗىلايلايع١ىلع٢ًىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىليًلٛاي٨(.اش

3-2/9 

ع٢ًىلارًيعو,ىلٜٚهعٕٛىلىلىلىلحًْٞارلكعىلَش٪ٚي١ٝىللٛؾريىلٚػ١ًْٝىلبدٗز٠ىلاشْيايىلَٚهًؾش١ىلاسبرٜلىلااػٌىل

ععععٔىل لايععع١ىلاياٛا٥عععلىلَعععٔىلممعععراتىلاهلعععرٚو,ىلٚاحملًؾظععع١ىلعًععع٢ىلبدٗعععز٠ىلاشْعععيايىلىلىلىلىل٫لارشعععا درىلَشععع٪ٚ

ىل,ىلًَىلملىلٜظٗرىلعكلىلاشجيًيىلػ٬فىلذيو.ح٢ٓٚارهًؾش١ىليفىلازبز٤ىلار٪درىلي٘ىلَٔىلار

 مبادئ تصنٔه ضـبل اهلسّب )شتازج للطْازئ(: 3-3

ىلَشعًؾع١ىلا٫ْعاعكعًٍ: 3-3/1

3-3/1/1 

ىٚلىلىلىلىلىلىلجي ىلبٕىلٜاِىللٓشعٝلىلطعرمىلايٓذع٠ًىلٚارؼعًيزىلىلىلىلىل قعروىلىلبحبٝعحىل٫ىللزٜعلىلَشعًؾ١ىلا٫ْاكعًٍىلععنيىلبٜع١ىلْكلع١ىل

,ىلًَملىلٜعٓعؽىلععع٢ًىلػعع٬فىلذيعوىلىلىلىل1-3لٞىليقِىلطبرزىليفىلايلًعلىلع٢ًىلارشًؾ١ىلايٛايا٠ىليفىلازبلٍٚىلاٯ

ىلسشع ىلا٫سعاػ٬ٍ.ىلحًُْٞيفىلايظرٚىىلايٛق١ٝ٥ًىليً

 
 باىٕاملمطـاف٘ االىتكال ألىْاع املياطل املدـتـلفـ٘ ب

 ىْع امليطكـ٘
 االىتكالاجتاِ 

 اجتاٍاٌ أّ أنجس اجتاِ ّاحد

ىلّىل40ىلّىل15ىلَٓلك١ىلَؿاٛس١

ىلّىل30ىلّىل10ىلَٓلك١ىلَكش١ُ

ىلّىل30ىلّىل10ىلَٓلك١ىلَكش١ُىلػ٬ٍىلممر

ىلغريىلضبلاىلغريىلضبلاىل2ّىل50قلًعًتىلسرٜلىلعًط١ٓىلبقٌىلَٔىل

ىل2ّىل150قلًعًتىلسرٜلىلعًط١ٓىلبنجرىلَٔىل

ىل.ًطعؼّؼىل50بقٌىلَٔىل

ىلّىل30ىلغريىلَشُٛغ

ىل2ّىل150قلًعًتىلسرٜلىلعًط١ٓىلبنجرىلَٔىل

ىل.ًطعؼّؼىل50بنجرىلَٔىل

ىلّىل30ىلغريىلَشُٛغ

ىلّىل30ىلّىل10ىلممرىلضبُٞ

 1-3جدّل زقه 
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3-3/1/2 

سعِ(ىلَعٔىلبعاعلىلىلىلىلىل30لكًضىلارشعًؾ١ىلع٢ًىلػع ىلضبعٛيىلارشععًيىلايؿاًعٞىليًعٗرٚو,ىلَعٔىلْكلع١ىلعًع٢ىلعاعلىليىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ساعع٢ىلَٓاؼعـىلارؼععرزىلايٓٗع٥ًٞ,ىلبٚىلازبععز٤ىلارع َٕٛىلَععٔىلسععحٌىلاهلععرٚوىلايعيٟىلٜعع٪اٟىلىلىلىلىلىلىلحٓع٢ىلْكلع١ىليفىلارىل

علٚيٙىل تىلارؼرزىلاي٥ًٗٓٞ.

3-3/1/3 
ىل15يىلًعع٢ٜزٜععلىلعُكٗععًىلعىل٫يفىلايػععرفىلبٚىلايظعععكلىلارشعععاك١ًىللكععًضىلارشعًؾععع١ىلَععٔىلَلػًععًٗ,ىلطعععرٜل١ىلبىل

ىلسشع ىلا٫سعاػ٬ٍ.ىلحًُْٞايالاىلاحمللاىلٚؾكلًىليًظعرٚىىلايٛق١ٝ٥ًىليًىل٢ًَرّتا(,ىل٫ٚىلٜزٜلىلاسعاٝاًعًٗىلع

3-3/1/4 
ب٫ىلٜزٜلىلاسبلىلا٭قؼ٢ىلرشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىليفىلممرىلضبُٞىليًٛػٍٛىل تىلبقروىلطبرزىلي ًَىلقلًعىلسرٜعلىلىل

ىلَرّتا.ىل30 ػرىلبٚىلسًِىلضبُٞ(ىلع٢ًىل

3-3/1/5 
ا٫سرتامىلبٚىلايكًع١ًىلي٬طااًٍىللـعروىلىلارًٓطلىلايبىلٜاِىلؾًٝٗىللؼٓٝعىلبٚىلللاٍٚىلبٚىلربزٜٔىلارٛااىلس١ًٗىل

ىل(ىليًشؼٍٛىلع٢ًىلَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍ.5ظ0ايشًعلىليفىليىل1-3ايكِٝىلايٛايا٠ىليفىلازبلٍٚىليقِىل

3-3/1/6 

 بٚىلايبىل٫ىلٜشالٝإٛىلاياشرىىلؾًٝٗىلع ْؿشِٗ:ىل,غريىلار يٛؾ١ىليٮؾرااىلٓظتتار
ىل٫ىلٜشُضىلع ٕىلٜهٕٛىلا٫ْاكًٍىليفىلادبًٙىلٚاسلىلي١ًْٜٗىلَػًك١(.ىل-ب

ىل.(75ظ0ايشًعلىليفىلَاًٌَىلقعليٙىليىل1-3لـروىلَشعًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلايٛايا٠ىليفىلازبلٍٚىلىلجي ىلبٕ -و

3-3/1/7 
ؾرتىلطععحهًتىليغىللًكعع٥ًٞىلٚبْظُعع١ىلنظععـىلا%(ىل ذاىللعع50ٛلٜععًا٠ىلَشععًؾ١ىلا٫ْاكععًٍىلعٓشععح١ىليىلميهععٔ

ىل%(ىلعًيٓشح١ىليًًُٓطلىلارؿاٛس25.١ٚب٫ىللاال٣ىلايزًٜا٠ىليىل,لًك١ٝ٥ًىليًشرٜل

 قٔاع مطـافـ٘ االىـتـكـال

 

 1-3الػهل 
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 قٔاع مطـاف٘ االىـتـكـال

 

 2-3الػهل 

 
ىلاي١ًٜٗٓىلارػًك١ىليفىلَشعًياتىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىليًلٛاي٨(: 3-3/1/2

3-3/1/8/1 
لكًضىلعٓؿصىلطرٜك١ىلَشعًؾ١ىلا٫ْاكًٍ,ىلَٔىلبعالىلْكل١ىل تىلَٓاؼـىلارؼعرز,ىلبٚىلَعٔىلبعاعلىلْكلع١ىل تىلىلىلىلىل

ىلَرت.ىل5ظ7ىل٢ًع٢ًىلب٫ىللزٜلىلارشعًؾ١ىلعْكل١ىلا٫ْل٬مىل تىلَشعًئٜىلطباًؿنيىليًٗرو,ىل

ىلٜؼٌىلعنيىلبعالىلْكل١ىلؾٝ٘ىلٚعنيىلارؼرز.ىلح٢ٓارشعًؾ١ىلارحًطر٠:ىلٖٞىلبقؼرىلػ ىلُٖٚٞىلااػٌىلار 3-3/1/9

3-3/1/9/1 

ىل ىلىلىل,يفىلسًي١ىللاييىلقًٝضىلَشعًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلعٓلىلاياؼعُٝ ؾرىلاراًَٛعًتىلايهًؾٝع١ىلععٔىلطحٝاع١ىلىلىلىلىلاياعلّىللع

ٜؼعٌىلععنيىلىلىلىلح٢ٖٓٚٛىلبقؼرىلػ ىلااػٌىلارىل,ارشعًؾ١ىلارحًطر٠ا٫سعااًٍُ,ىلٜؿرتمىلػ ىلُٖٚٞىلٜلع٢ىل

بعاعلىلْكلع١ىلؾٝع٘ىلٚععنيىلارؼععرز,ىلعؼعرفىلايٓظعرىلععٔىلبٜع١ىلععععٛا٥لىللارتؿع٘,ىلٜٚكعليىلٖعياىلاشبع ىلعًعع٢ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلارشعًؾ١ىلارحًطعر٠.ىل5ظ1بسعًضىلبٕىلَشعًؾ١ىلا٫ْاكًٍىل=ىل

ىلايلًق١ىلا٫ساٝاًع١ٝىليعشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىليًلٛاي٨(: 3-3/2

3-3/2/1 
بٚىلبٟىلدعز٤ىلَٓع٘ىليفىلبٟىلىلىلىلحٓع٢ىلاِٖىليفىلارٛا٫ساٝاًوىلعًسبلىلا٭ع٢ًىلَٔىلا٭طعؼًؾىلارُهعٔىلٚدعىلىلىلٜكليىل

ىللٞ:اٯىل2-3ٜكٌىلذيوىلعٔىلايالاىلارينٛيىليفىلازبلٍٚىليقِىلىلٚق),ىلع٢ًىلب٫
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 اذتد األدىٙ لعسض ضـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(

 أجصاٛ ضبل اهلسّب

 اذتد األدىٙ لصايف عـسض ضبل اهلسّب باألمتاز

 األغـدـاص عـدد

ىل300ىل250ىل200ىل150ىل100 

ىل5ظ1ىل25ظ1ىل00ظ1ىل85ظ0ىل80ظ0ىلا٭عٛاوىلٚارُريات

ىل00ظ3ىل65ظ1ىل30ظ1ىل00ظ1ىل75ظ0ىلا٭اياز

 2-3ادتدّل زقه 

3-3/2/2 
ٚحيشعععع ىلعععععرمىلَشعععععًوىلاهلععععرٚوىلَععععٔىلازبععععلٍٚىلايشعععًعلىلعًعععع٢ىلبسععععًضىلعععععلاىلا٭ؾععععرااىلايععععئٜىلىلىل

ىلسِ.ىل100ٜٚؿـٌىلب٫ىلٜكٌىلعرمىلارؼًيزىلَٚشعًيوىلاهلرٚوىلعٔىلىل,سعٝشعاؼعلَعْٛ٘ىليفىلسًي١ىلايلٛاي٨

3-3/2/3 
طعؼؽىلَعٔىلىلىلىل300ٚىل100ميهٔىلاسعاؼلاّىلطرٜك١ىلا٫سععاهًٍُىلسبشععًوىلايكعِٝىلاحملؼعٛي٠ىلَعًىلععنيىلىلىلىلىلىلىل

ىل,ىلشجيًاىلاسبلىلا٭ا٢ْىليًارمىلايؼًيفىليشحٌىلاهلرٚوىلعً٭َاًيىليفىلايلًعل.ح٢ٓطعًغًٞىلار

3-3/2/4 
ىلىلىلىل اىلبنجعرىلَٔع غًٞىلارىلىلطعؼؽىلىلىل300يفىلسًي١ىلٚدٛع ىلطعًع يفىلـكعلايىليىلىلىلىلىلىلىلحٓع٢ىلَٔع ا٠ىلاياعرمىلايؼًع ىل05ظ0ؾٝذع ىللًٜع

ىلَرت(ىليهٌىللًٜا٠ىلقليًٖىلعظعر٠ىلبطعؼًؾىل٫سعاؼلاّىلارُرات,ىلٚمث١ًْٝىلبطعؼًؾىل٫سعاؼلاّىلا٭اياز.

3-3/2/5 
يز,ىلىلىلىلىلىلىلىل عىلارؼًع علىلٚاسععلىلؾكع ,ىلياكعلٜرىلالشعًع يفىلايلٛاعلىلاراهري٠,ىلٜ ػيىلعًياعلاىلا٭ع٢ًىليٮطععؼًؾىليفىلطًع

عىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىلسعحٌىلاهلرٚوىلايأىلٜكٌىلعىل٫ع٢ًىلب ىلايبىللٛػٌىل تىلارؼًيزىلاي١ٝ٥ًٗٓ.ىلر٥ٝش١لشًع

3-3/2/6 

ىلىل يفىلعرؿعع١ىلىلىلىلىلىل1000 ذاىللااىلاياععلاىلععٔع ىلىلىل152طعععؼؽىلٚدعع ىللععٛؾريىلطبععرزىل ؿعًع ىليهعٌع طععؼؽىلىل500سعِع

٥ٞ.ىلىلنًُىلجي ىلبٕىلٜهٕٛىلعرمىلايليزىلٚايحشع ىلَاشًّٜٚىل, ؿًيف ًىليفىلمجٝعىلَراسً٘ىلٚسا٢ىلارؼرزىلايًٓٗع

تىلارًٓسعح١ىلٚؾكلًىليظرٚفىلاياؼُِٝ.ٚيفىلاسب٫ًتىل ىلايبىلملىللراىليفىلازبلٍٚ,ىلحيلاىلايلؾًعىلارلْٞىلاركًسًع

3-3/3 
:ىللؼُِىلسععحٌىلاهلعرٚوىلحبٝعحىل٫ىلٜكعٌىلا٫يلؿعًعىلايؼعًيفىل٭ٟىلىلىلىلىلىلىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىلايلؿًعىلسعحٌىلاهلرٚو

ىلَرت(.ىل2ظ2دز٤ىلًَٓٗىلعٔىلي

ىللٛاي٨(:ايالعشععًعىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىل 3-3/4

3-3/4/1 

,ىليٝهععٕٛىلالشععًعىلسعععحٌىل2-3يلععٛاي٨(ىلسشعع ىلازبععلٍٚىليقععِىلاٜكععليىلالشععًعىلسعععحٌىلاهلععرٚوىليطبععًيزىلىل

ّٝععىل ٜٚكععًضىلىل,حٓعع٢اِٖىليفىلارًٛىلياؼععرٜـىلا٭طععؼًؾىلارؿععرٚمىلٚدععىلاهلععرٚوىليطبععًيزىليًلععٛاي٨(ىلنًؾ

ىلايارمىلعًيؿراؽىلايؼًيفىلعٓلىلبؿٝلىلْكل١ىليفىلبٟىلدز٤ىلَٔىلَهًْٛتىلسحٌىلاهلرٚو.

3-3/4/2 
ٚايشعؿىًلىلىلىلىلايزىلعٓلىلاياك٤ًىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبعىل ىل ًع ٛاععلىلاياًٝ ىلايل ٔع ٛاي٨(ىَل َاٛسع ,ىلىلىلىلىل٢يلع ًعلىل ًيشعرااو(ىليفىلطع ين

ىلا٫لشًعىل٫جي ىلب ٥ًٞعل٤ّىل,ٜك ٗ كل١ىلا٫ياك٤ًىلسا٢ىلارؼرزىلآي ىْٔل ىلمجّٝاىل,اىَل ىلصبُٛعىلالشًعٗ ىلً.ع

3-3/4/3 

ىلحٓع٢ىلَ,ىلٚخياًـىللَٔىلاشػ٤٬ىلَعٔىلىلح٢ٜٓرلح ىلالشعًعىلارؼًيزىلعزَٔىل ػ٤٬ىلارهًٕىلٚععلاىلطعًغًٞىلار

لكلٜراتىلبل١َٓىلاشػ٤٬ىلىل3-3ىلازبلٍٚىليقِىلني.ىلٜحح٢ًٓىل٫ػا٬فىللٛؾرىلطعرٚىىلايٛق١ًٜىليفىلارلحّاػرىلٯ

ىل.حًُْٞيً
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 يف حاالت اذتسٓل باىٕاملشمً إخالٛ 

 شمً اإلخالٛ املكرتح بالدقاٜل باىٕاملىْع 

ىلاق٥ًلث٬خىلىل3ىلؾرىلؾًٝٗىلطرٚىىلايٛق١ًٜىلَٔىلاسبرٜل,ىلٚيٝصىلؾًٝٗىلػلٛي٠ىلسعرٜل.اايبىللاٛىلحًْٞار

ىلاقٝكإًىلْٚؼـىلايلقٝك١ىل5ظ2ىلؾرىلؾًٝٗىلطرٚىىلايٛق١ًٜىلَٔىلاسبرٜل,ىلٚؾًٝٗىلػلٛي٠ىلسعرٜل.اايبىللاٛىلحًْٞار

ىلىلىلىلىلاايبىل٫ىللاٛىلحًْٞار ي٠ىلسععرٜل.ب ىلػلٛع ؾٝٗع ىلاسبرٜعل,ىٚل ١ًٜىَل ًٗىلطرٚىىلايٛق ىلارؾرىلؾٝ ْ ىلحًع

ىلاسبرٜل.اايبىللاٛ ًي١ٝىَل ىلػلٛي٠ىلع ؾٝٗ ىلاسبرٜل,ىٚل ١ًٜىَل ىلطرٚىىلايٛق ىلؾرىلؾٝٗ
ىلاقٝكإًىل2

 3-3جدّل زقه 

 

 االضتدداو الْظٔفٕ ىْع املبيٙ
املطاح٘ باملرت املسبع 

 /غدص(2لهل غدص )و
 مطاح٘ املبيٙ

 جتنعات

بًَنٔىلدبُاًتىلَزامح١ىلإٚىلَكًعلىلثًعا١,ىلَجٌ:ىل

ىلَشًدل,ىلػ٫ًتىلبؾراغ,ىلٚغريًٖ.
ىل*ايؼًؾ١ٝىل65ظ0

:ىل ىلالاسًَعععًلىلإٚىلَكًععععلىلثًعاععع١,ىلَجععٌع تىلبقععٌع نٔىلدبُاععًع بَععًع

ىلا٫داًُعًت,ىلارلًعِ,ىلاركًٖٞ,ىلارشًيغ,ىلٚغريًٖ.غرفىل
ىل*ايؼًؾ١ٝىل4ظ1

ىل---ىلسش ىلعلاىلاركًعلىلبًَنٔىلدبُاًتىلـكًعلىلثًعا١.

ىلاركًعلىلايلٛي١ٝىليايلنًت(.
يهٌىلطؼؽىل

ىلسِىلطٛي5ٞظ45
ىل---

ىل**اشمجًي١ٝىل4ظ1ىلػ٫ًتىلا٫ْاظًي.

 تعليني

 **اشمجًي١ٝىل3ىلارلايض.

 *١ٝؾًؼايىل9ظ1ىلايؿؼٍٛىلايلياس١ٝ.

 *يؼًؾ١ٝاىل6ظ4ىلارؼا اتىلٚايٛيغىلٚايػرفىلار١ٝٓٗ.

 املكتبات

 **اشمجًي١ٝىل3ظ9ىلبًَنٔىلربزٜٔىلايها .

 *يؼًؾ١ٝاىل6ظ4ىلبًَنٔىلايكرا٠٤.

 **اشمجًي١ٝىل3ظ22ىلبقشًّىلع٬زىلاررؿ٢. رعاية صخية
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 االضتدداو الْظٔفٕ ىْع املبيٙ
املطاح٘ باملرت املسبع 

 /غدص(2لهل غدص )و
 مطاح٘ املبيٙ

 **اشمجًي١ٝىل1ظ11ىلبقشًّىللِٜٓٛىلاررؿ٢.

 **اشمجًي١ٝىل1ظ11ىلاسبذزىلٚاشػ٬سًٝت.

 **اشمجًي١ٝىل6ظ18ىلايؿًٓامىلٚارًٗدعىلٚايظكلىلايشه١ٝٓ. شكنية

 **اشمجًي١ٝىل3ظ9ىلارؼًْع. صناعية

 **اشمجًي١ٝىل3ظ9ىلارهًل ىلاشااي١ٜىلَٚهًل ىلبػشًوىلا٭عًٍُ. إدارية

 مصتودعات

 **اشمجًي١ٝىل9ظ27ىلارشاٛاعًتىلارًشك١ىلع ْظل١ىلدبًي١ٜ.

 **اشمجًي١ٝىل5ظ46ىلارشاٛاعًتىلا٭ػر٣.

 **اشمجًي١ٝىل15ىلَٛاقـىلايشًٝيات.

ىلجتارية

 **اشمجًي١ٝىل8ظ2ىلبسٛامىلدبًي١ٜىليايكحٛ(.

 **اشمجًي١ٝىل7ظ3ىلبسٛامىلدبًي١ٜىليايلٚيىلا٭يؿٞ(.

 **اشمجًي١ٝىل6ظ5ىلبسٛامىلدبًي١ٜىليا٭اٚايىلاياًًٝ(.

 **اشمجًي١ٝىل3ظ9ىلارلًعؽ

 **اشمجًي١ٝىل6ظ4ىلعرىىلايشحًس١ىليسٛمىلايشحًس١(

 **اشمجًي١ٝىل8ظ2ىلعرىىلايشحًس١ىليػًي١ىلضبٝل١ىلحبٛمىلايشحًس١(.

 **اشمجًي١ٝىل6ظ4ىلػًي١ىلصبٗز٠ىليًاًُئٜىلايرًٜؿ١ٝ.

 **اشمجًي١ٝىل4ظ1ىلػًي١ىليًٜؿ١ٝىلإٚىلدبٗٝزاتىلبٚىلَالات

َحًْٞىلاياذُاًت,ىلىل/ىل/ىلايؿؼٍٛىلارؼا اتىل/ىلارشًس١ىلايؼًؾ١ٝ:ىلٖٞىلارشًس١ىلا٭يؿ١ٝىلااػٌىلضبٝ ىلازبليإىلاشبًيد١ٝىليًُح٢ٓىل*

عًسععاج٤ًٓىلارُععراتىلٚايشعع٬ملىلٚاشبزاْععًتىلٚوًنعع١ىلازبععليإىلايلاػًٝعع١ىلٚا٭عُععل٠ىلٚغععرفىلاسبًَُععًتىلٚايػععرفىلارٝهًْٝهٝعع١ىلىلىلىل

 ٚايل٫ًٚتىلٚايهراسٞىلٚايلٚايٝ ىلٚا٭ثًخىلايلاػًٞ.ىل
ىٚلىلىلىلىلىلىل:ىلٖعٞىلارشعًس١ىلا٭يؿع١ٝىلىلىلىلاشمجًي١ٝارشًس١ىلىل** ايشع٬ملىلٚاشبزاْعًتىلىلىلااػعٌىلضبعٝ ىلازبعليإىلاشبًيدٝع١ىليًُحٓع٢,ىلطع١ًًَىلارُعراتىل

 .ىلٚوًن١ىلازبليإىلايلاػ١ًٝىلٚا٭عُل٠ىلٚارؼًعلىلٚػلًَتىلارح٢ٓىلا٭ػر٣
 4-3جدّل 
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ىلَالٍىلايالؾلىليفىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(: 3-3/5

3-3/5/1 
ًىلعًيلقٝكع١ىلايٛاسعل٠ىلَعٔىلىلىلىلطععؼؼىّلىل40َالٍىلايالؾلىليفىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبعًيزىلايلعٛاي٨(:ىلٖعٛىلػعرٚزىلىلىلىلىل

ىلٚسل٠ىلالشعًعىلٚاسل٠.

ىلٚسعلاتىلا٫لشعًع: 3-3/6

3-3/6/1 

ٚسعلاتىلا٫لشعًع:ىلٖٞىلعلاىلايٛسلاتىلاي٬ل١َىلشبرٚزىلا٭طعؼًؾىلٚؾلىلَالٍىلضبلاىليًالؾلىلٜكليىلعععىلىل

ىلىل,حٓع٢ىلًىليٓٛعٝعع١ىلاشبلعٛي٠ىليفىلارىلطععؼّؼًىليفىلايلقٝكع١(ىليفىللَععٔىلضبعلاىللحّاعىلىلىلىلىل40ي ؾرىلطععرٚىىلاَٚععل٣ىللع

ىل(.3-3ايٛق١ًٜىلياْظرىلدلٍٚىليقِىل

ىلاق٥ًعل؟ىل3طعؼّؼًىليفىللَٔىل ػ٤٬ىلقليٙىلىل480اي٬ل١َىلشبرٚزىلَجًٍ:ىلنِىلعلاىلٚسلاتىلا٫لشًعىل

 ٚسعلاتىلالشعًع.ىل4(=ىل3×40÷ىليىل480اسبٌ:ىل
اراًاي١ىلايرًٜؿ١ٝىلسبشعًوىلعلاىلٚسعلاتىلا٫لشعًعىلاي٬ل١َ:

ىل=علاىلٚسلاتىلا٫لشعًع
ىلح٢ٓعلاىلا٭طعؼًؾىلعًر

ىللَٔىلاشػ٤٬ىلعًيلق٥ًل×ىلَالٍىلايالؾلىل

ىليؾاشًتىلطبًيزىلايلٛاي٨(:ععلاىلطبًيزىلسعحٌىلاهلرٚوىل 3-3/7

3-3/7/1 
وىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل تىلاشبععرٚزىلارلًعٛع ىلاياععلاىلا٭اْعع٢ىليؿاشعًع اي٨(:ىلٖعٞع يزىلايلعٛع تىلطبعًع يزىلسعععحٌىلاهلععرٚوىليؾاشعًع ععععلاىلطبعًع

ىلطعؼّؼًىليفىلايلقٝك١(ىليفىللَٔىلضبلا.ىل40ؾرًٖىلشبرٚزىلا٭طعؼًؾىلٚؾلىلَالٍىلضبلاىليًالؾلىلٜكليىلععىليالٛ

3-3/7/2 

ىل480ؾرًٖىلشبرٚزىلاطبًيزىلايلٛاي٨(,ىلارلًٛوىللٛ:ىلنِىلعلاىلطبًيزىلسعحٌىلاهلرٚوىليؾاشًتىل1َجًٍىل

ىلاق٥ًل؟ىل3يفىلىلح٢َٓطؼّؼًىلَٔىل

ىل2=ىلىلىل1(ىل+ىلىل4÷ىلىل4=ىلىلىليىلىلىلىل1(ىل+ىل4÷ىلاسبٌ:ىليععلاىلٚسلاتىلا٫لشعًعىل

ىلىلىلىل2َجععًٍىل ىلحٓعع٢ؾرٖععًىلرا:ىلنععِىلعععلاىلطبععًيزىلسعععحٌىلاهلععرٚوىليؾاشععًتىلطبععًيزىلايلععٛاي٨(,ىلارلًععٛوىلل

ىلٚسلات؟ىل8طبًيزىلعًلشعًعىلىلًَلًٛوىلهل

 3=ىلىلىل1(ىل+ىلىل4÷ىلىل8=ىلىلىليىلىلىلىل1(ىل+ىل4÷ىلٚسلاتىلا٫لشعًعىلاسبٌ:ىليععلاىل
اراًاي١ىلايرًٜؿ١ٝىلسبشعًوىلعلاىليؾاشًتىلطبًيزىلايلٛاي٨(ىلطبًيزىلسعحٌىلاهلرٚوىلارلًٛع١:

ىل=ععلاىليؾاشًتىلطبًيزىلايلٛاي٨(ىلطبًيزىلسعحٌىلاهلرٚوىل
ىلعلاىلٚسلاتىلا٫لشعًع

ىل1+ىلىل
ىل4
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 عدد املدازج املطلْب٘ ألعداد ستددٗ مً األغـداص

 العسض الصايف األدىٙ للندسج عـدد املدازج عـدد األغـداص

ىلسعِىل90ىل2ىلطعؼؽىلىلىل200علاىلبقؼًٙىل

ىلسعِىل122ىل2ىلطعؼؽىلىلىل300علاىلبقؼًٙىل

ىلسعِىل152ىل2ىلطعؼؽىلىلىل500علاىلبقؼًٙىل

ىلسعِىل152ىل3ىلطعؼؽىلىلىل750علاىلبقؼًٙىل

ىلسعِىل152ىل4ىلطؼؽىلىل1000علاىلبقؼًٙىل

 5-3جدّل زقه 

 

3-3/7/3 

ىلجي ىلبٕىلٜهٕٛىلعلاىلارؼًيزىلٚؾكلًىليًظرٚىىلايٛق١ٝ٥ًىل سشع ىلْعٛعىلا٫سعاػ٬ٍ,ىلٚؾُٝعًىلععلاىلىلىلىلىلىلىليًُحعًْ

ىل طبردعععًٕىلعًععع٢ىلا٭قعععٌ,ىلَشعععاك٬ٕىلىلىلحعععًْٞارؾرىليفىلمجٝععععىلااسبععع٫ًتىلارشعععُٛغىلعٗعععً,ىلجيععع ىلبٕىلٜاععع

ىل تىلاشبًيزىلَحًطر٠.ىلًٜ٪اٟىلنٌىلَُٓٗىل,َٚاحًعلإ

3-3/7/4 

اساًٍُىللالٌىلبسلًٖىلعؿاعٌىلىلىل,ارلًٛوىليًُؼًيزٜؿـٌىلبٕىلٜ٪ػيىلعانيىلا٫عاحًي,ىلعٓلىلسشًوىلايالاىل

اِٖىلًٛىل٫ساٝاًوىلاسبلىلا٭ع٢ًىلَٔىلا٭طعؼًؾىلارؿعرٚمىلٚدعىلىلىلحبٝحىلٜهٕٛىلايحًقٞىلنًؾّٝىل,اسبرٜل

ىليفىلبٟىلٚق),ىلَٚراعع٠ًىلطعرٚىىلاياٛلٜعىلٚارشعًس١,ىلٜٚرتىىللكعلٜعرىلذيوىليًلؾًعىلارلْٞ.

ىللٛلٜعىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(: 3-3/8

ىلٓظِىللٛلٜعىلسحٌىلاهلرٚوىليٝالٞىلبؾـٌىللػل١ٝىلممه١ٓىليهًٌَىلارشًس١.جي ىلبٕىلٜ 3-3/8/1

3-3/8/2 

ساع٢ىلميهعٔىلدبٓع ىلٚدعٛاىلًْٜٗعًتىلىلىلىلىلىلىلح٢ٓجي ىللٛلعىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىلع٢ًىلبطرافىلار

اسبععلىلىلًعع٢ب٫ىللزٜععلىلَشعععًؾ١ىلايًٜٓٗعع١ىلارػًكعع١ىلععع ٟىلسععًٍىلَععٔىلا٭سععٛاٍىلعىل,ىلعًعع٢َػًكعع١ىلعكععليىلاشَهععًٕ

ىلسش ىلْٛعىلا٫ساػ٬ٍ.ىلحًُْٞارشعُٛغىلع٘ىليفىلايظرٚىىلايٛق١ٝ٥ًىليً

3-3/8/3 

ساعع٢ىل٫ىللاالععٌىلىلحبٝجاهٛمناحًعل٠عٓحاـععًٗ,عٓحاض;(ىلطبًيدععًيلٛاي٨يىلسعععح٬هلرٚويىلجيحاععٛلع

ًىليفىلسععًاخىلسرٜععلىلٚاسععل,ىلٚميهععٔىلسشععًوىلاسبععلىلا٭اْعع٢ىليًُشععًؾ١ىلعععنيىلطبععردنيىليفىلَهععًٕىلىلىلىلىلَّاعع

ىللٝاني:ٚاسل,ىلعإسل٣ىلايلرٜكانيىلاٯ

ىلايد١.ىل45لا١ٜٚىلاياك٤ًىلارؼردنيىلع ١ٜىلْكل١ىليفىلارهًٕىل٫ىللكٌىلعٔىلىل-ب

ىلارشًؾ١ىلعنيىلارؼردنيىل٫ىللكٌىلعٔىلْؼـىلٚلرىلارهًٕ.ىل-و

3-3/8/4 
اي٨(ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل يزىلايلٛع ٕىلسععحٌىلاهلعرٚوىليطبًع ىلَشععا درىلبٚىلَشععاػٌىلجيع ىلبٕىللهٛع علىل٭نجعرىلَٔع ِىلايلًع عٓلىللكشعٝع

ّىلَٔىلذيوىلايلًعلىليفىلٚق)ىلٚاسعل.أٜىليفىلمجٝعىلَٛاٝشعر٠ىلايٛػٍٛىليٮطعؼًؾىلارٛد ىلا٭قشًع
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تْشٓع )شتازج الطْازئ( ضـبل اهلسّب

 

 3-3الػهل 

 

 

 4-3الػهل 
ىلايد١.ىل45*ىللا١ٜٚىلاياك٤ًىلارؼردنيىلع ١ٜىلْكل١ىليفىلارهًٕىل٫ىللكٌىلعٔىل

*ىلارشًؾ١ىلعنيىلارؼردنيىل٫ىللكٌىلعٔىلْؼـىلٚلرىلارهًٕ.

 

 )شتازج الطْازئ(:املتطلبات العام٘ لـطـبل اهلسّب  3-4

3-4/1 
ٚذاتىلىل,َٛااىلايح٤ًٓ:ىلجي ىلبٕىللٓظ ىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلعٛاي٨(ىلَعٔىلَعٛااىلغعريىلقًعًع١ىلي٬سعرتامىلىلىلىلىلىل

ىلَك١ًَٚىليًشرٜلىلعًيليد١ىلارًٓسح١ىلن سلىلعًٓػرىلٖٝهٌىلايح٤ًٓ.

3-4/1/1 
ايبىل٫ىلىلحًْٞار٫ىللكٌىلايد١ىلَك١ًَٚىلَٛااىلع٤ًٓىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىلعٔىلسًع١ىلٚاسل٠ىليفىل

ىلذيو.ىل٢ًايبىللعزٜعلىلععىلحًُْٞثع٬ثع١ىلباٚاي,ىلٚسعًععاعٝعٔىليًىل٢ًلعزٜعلىلعع
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3-4/2 

سبًُٜاٗعًىلىلىل;ح٢ٓاسب١ًُٜىلَٔىلػلرىلاسبرٜلىلٚايلػًٕ:ىلجي ىلبٕىللؿؼٌىلسحٌىلاهلرٚوىلعٔىلعك١ٝىلبدزا٤ىلار

َعععٔىلَعععٛااىلغعععريىلقًعًععع١ىلىلَٓظعع ٠ىلىل,َععٔىلػلعععرىلاسبرٜعععلىلٚايعععلػًٕ,ىلحبععٛادزىلًَْاععع١ىل٫ْاظعععًيىلاسبرٜعععلىلىل

ىلي٬سرتام,ىلٚذاتىلَك١ًَٚىليًشرٜلىلعًيليد١ىلارًٓسح١.

3-4/3 

مح١ًٜىلايؿاشًتىلايبىللٛدلىليفىلازبليإىلايؿًػ١ً,ىلع عٛاوىلًَْا١ىل٫ْاظعًيىلاسبرٜعلىلٚايعلػًٕ,ىلٚؾكلعًىلىلىلىلىل

هلععيٙىلايظععرٚى,ىلٚعًعع٢ىلبٕىلٜكاؼععرىلعععلاىلٖععيٙىلايؿاشععًتىلعًعع٢ىلَععًىلٖععٛىلؿععرٚيٟىلؾكعع ىليًععلػٍٛىل يٝٗععًىلىل

ىلٚاشبرٚزىلًَٓٗ.

3-4/4 

اياظععلٝ ىلايعععلاػًٞىليشععععحٌىلاهلعععرٚوىليطبعععًيزىلايلعععٛاي٨(:ىلىلجيععع ىلبٕىللهعععٕٛىلارعععٛااىلارشعععاا١ًُىليفىلىل

اياظععلٝ ىلايععلاػًٞىليشععحٌىلاهلععرٚوىلغععريىلقًعًعع١ىلي٬سععرتامىلعكععليىلاشَهععًٕ,ىلَٚععٔىلْععٛعىل٫ىلٜزٜععلىلَععٔىلىلىلىلىل

ػلٛي٠ىلاسبرٜل,ىلٚيفىلنٌىلا٭سٛاٍىلجي ىلبٕىللهٕٛىلذاتىلايد١ىلَٓؼؿـ١ىلدل اىل٫ْاظًيىلايًٗ ىلعًع٢ىلىل

ىل.صايد١ىلػؿرطسلشًٗىل

3-5 
 إىازٗ ضـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(:

ىلؾرىليفىلمجٝعىلبدزا٤ىلسحٌىلاهلرٚوىلاشًْي٠ىلايلحٝا١ٝىلايهًؾ١ٝ,ىلبٚىلاشًْي٠ىلايؼًٓع١ٝ.اجي ىلبٕىلٜاٛ

3-5/1 
ٚيفىلسًي١ىلاشًْي٠ىلايؼًٓع١ٝىلعًياًٝيىلايهٗرع٥ًٞىلجي ىلبٕىللهٕٛىلٚؾكلًىلرٛاػعؿًتىلٚلاي٠ىلايهٗرعع٤ً,ىلىلىل

ىلٚبٕىللهٕٛىلَٔىلَؼليىلٜااُلىلعًٝ٘.

3-5/2 
لٛلٜعىلاشًْي٠ىلع٢ًىلمجٝعىلبدزا٤ىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(,ىلحبٝحىل٫ىلٜ٪اٟىللالٌىلبٟىلَؼحًغىل

ىلًَٓٗىل تىلاْاظًيىلايظ٬ّ,ىلبٚىلعلّىلٚؿٛغىلاير٩ًٜىليفىلب١ٜىلْكل١ىليفىلَشًيىلاهلرٚو.

3-5/3 
جي ىلبٕىللهٕٛىلاشًْي٠ىلَشاُر٠ىلطٛاٍىلؾرت٠ىلاسبًد١ىل يًٝٗ,ىلٚعليد١ىلاشؿ٠٤ًىلارلًٛع١,ىلايعبىل٫ىللكعٌىلىلىل

ىلصىلع٢ًىلسلضىلا٭يم.Luxىل10ٚسلاتىل ؿ٠٤ًىليصبًّلاىلطعُعاع١(ىلطىل10عٔىل

3-6 

 إىازٗ الطْازئ لـطـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(:

ىل ًَٓسعععح١ىللاُععٌىليفىلسًيعع١ىلىلىلىلؾرىلزبُٝعععىلبدععزا٤ىلسعععحٌىلاهلععرٚوىليطبععًيزىلايلععٛاي٨(ىل ْععًي٠ىلىلىلىلاجيعع ىلبٕىلٜاعع

ايلٛاي٨ىلعٓلىللالٌىلاشًْي٠ىلاياًا١ٜىلٚؾكلعًىلهلعيٙىلايظعرٚىىلٚارٛاػعؿًت,ىلبٚىلايعبىلٜٛػعٞىلعٗعًىلايعلؾًعىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلارلْٞ.

3-6/1 

جيعع ىلبٕىللػععي٣ىل ْععًي٠ىلايلععٛاي٨ىليعشعععحٌىلاهلععرٚوىليطبععًيزىلايلععٛاي٨(ىلَععٔىلَؼععليىلاساٝععًطٞىليًاٝععًيىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلايهٗرع٥ًٞ,ىلػ٬فىلارؼليىلاير٥ٝشٞىلحبٝعحىلٜهعٕٛىلنًؾّٝعىلىلىل َععل٠ىلسعًعانيىلعًع٢ىلا٭قعٌىلبٚىلىلىلىلىلىلًىليًاُع

ىلٚؾكلًىليظعرٚىىلايلؾًعىلارلْٞ.

3-6/2 
ٝ ًىلعٓلىلاْكلًعىلارؼليىلاير٥ٝشٞىلعؿًػٌىللَينىل٫ىلٜزٜعلىلعىل ىٍٕلىلىلًع٢ىللاٌُىل ًْي٠ىلايلٛاي٨ىللًك٥ً ىل,عظعرىلثعٛا

ىلعؼؿع١ىلَشعاعُعر٠.ىل٬لبٚىلٜهٕٛىلَظعػع

3-6/3 
ايلعٛاي٨,ىلجيع ىلبٕىللهعٕٛىلىلىلىليفىلسًي١ىلاسااًٍُىلاياًٝيىلارشاُرىليايحلًيًٜت(ىلنُؼليىلياػيٜع١ىل ْعًي٠ىلىلىل

ىلذاتىلْظًّىلَاهًٌَىلَٚااُل,ىلسش ىلَٛاػؿًتىلازبز٤ىلايجًْٞىلبٚىلاشبًػ١ىليًلؾًعىلارلْٞ.

3-6/4 

ىلُيفىلاسب٫ًتىلارشُٛغىلعًٗىلايٛايا٠ىليفىلايظرٚىىلايٛق٥ًٝع١ىليىًل ىلىلىلىل,حعًْ جيعٛلىلبٕىلىلىل,سشع ىلْعٛعىلا٫سعاػ٬

لهٕٛىل ًْي٠ىلايلٛاي٨ىلعٛاسل١ىلٚسلاتىل ؿ٠٤ًىلنٗرع١ٝ٥ًىلَشاك١ًىللػي٣ىلَٔىلارؼعليىلاياعًاٟىليًاٝعًيىلىلىلىل

ٝ ً,ىلحبٝحىللاٌُىلؾّٛي اىلعٓلىلاْكلًعىلاياًٝيىلرل٠ىلسًعانيىلع٢ًىلا٭قٌ,ىلطعرٜل١ىلايهٗرع٥ًٞىلٚلظشٔىلذال

ىلبٕىللهٕٛىلَٔىلْٛعىلَااُلىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ.
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3-7 

 اهلسّب )شتازج الطْازئ(:العالمات اإلزغـادٓ٘ لـطـبل 

جيعع ىلبٕىلدبٗععزىلسععحٌىلاهلععرٚوىلعًيا٬َععًتىلاشيطععًا١ٜىلارلًٛععع١ىلٚلٛؿعععىليفىلا٭َععًنٔىلارًٓسععح١ىلٚؾكلععًىلىلىل

سشعع ىلْععٛعىلا٫سععاػ٬ٍ,ىلٚذيععوىليًاارٜععـىلعشعععحٌىلاهلععرٚوىلٚايل٫يعع١ىلعًعع٢ىلىلىلحععًُْٞيًظععرٚىىلايٛق٥ًٝعع١ىليً

ىلٚعًيعشعع٬َع١ىلععًَع١.دبًٙىلَشعًيًٖ,ىلٚاشيطًاىل تىلب١ٜىللاًًُٝتىللااًلىلعًهلرٚوىلػًػ١,ىلا

 

 عالم٘ إزغـادٓ٘ دال٘ علٙ طسٓل املدسج

 

 5-3الػهل 

 

3-7/1 

جيع ىلبٕىللهععٕٛىلٖععيٙىلايا٬َعًتىلذاتىلسذععِىلٚعحععًي٠ىلٚيَعزىلٚيععٕٛىلًَٓسعع ىلٚؾكلعًىليًُٛاػععؿًتىلايؿٓٝعع١ىلىلىلىلىل

ٚاؿش١ىلٚممٝز٠ىلَٚػًٜر٠ىلرعًىلدًٚيٖعًىلَعٔىل ْعًي٠ىلبٚىللظعلٝ ىلبٚىلبيعٛإىلبٚىلىلىلىلىلىلىلىلٚحبٝحىللحلىل,يًلؾًعىلارلْٞ

ىلاٜهٛي,ىلنًُىل٫ىلجيٛلىلٚؿعىلب١ٜىللرنٝحًتىلبٚىل ًْي٠ىللاٝلىلي٩ٜاًٗىلبٚىللًؿ)ىلا٫ْاحًٙىلععٓعٗعً.

3-7/2 

يىلاهلعرٚو,ىلىلىلىلىل ٙىلَشًع لجحٝ)ىلع١َ٬ىليطبرز(ىلع٢ًىلارؼًيزىلَحًطر٠,ىلٚع١َ٬ىليطبرزىلَعىلسِٗ(ىليًل٫ي١ىلعًع٢ىلادبًع

ٕ يىلٚاؿععّشىلعٓععلًَىل٫ىلٜهعٛع ًٕىلبٚىلعًاّٜععارؼععرزىلبٚىلارشعًع ,ىلحبٝععحىل٫ىللحااعععلىلبٜعع١ىل;ىلًىليًاٝعًع تىلٚايزٚاٜعًع نًرٓالؿعًع

ىلّ(.ىل30ْكل١ىليفىلارشًيىلعٔىلايا١َ٬ىلبنجرىلَٔىلي

 
 بعض أمانً تجبٔت العالمات اإلزغادٓ٘

 

 6-3الػهل 
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3-7/3 

سشععع ىلْعععٛعىلا٫سعععاػ٬ٍ,ىلجيععع ىلبٕىللـععع٤ًىلايا٬َعععًتىلىلحعععًُْٞسٝجُعععًىللالًععع ىلايظعععرٚىىلايٛق٥ًٝععع١ىليً

لكعٌىلايدع١ىلاشؿع٠٤ًىلىلىلىلىل٫ٚنييوىل ًْي٠ىلايلٛاي٨,ىلعًع٢ىلبىلىل,اشيطًا١ٜىلَٔىلْؿصىلَؼليىلاشًْي٠ىلاياًا١ٜ

ىل(ىلعٓلىلسلضىلايا١َ٬.Wattا:ىلطعُا١(ىلي(ىلٚسل٠ىلق٠ٛىلنٗرع١ٝ٥ًىليصبًّل55عٔىلي

3-7/4 

َٛقاعع٘ىلقععلىلٜععٛسٞىلىلنععٌىلعععًوىلبٚىلممععرىلبٚىلايزىلَااُععلىلنذععز٤ىلَععٔىلسععحٌىلاهلععرٚوىلٚيهٓعع٘ىلحبهععِىلىلىلىلىلىل

ع٫ًياحععًضىلٚاهلععرٚوىل تىلَهععًٕىلغععريىل َععٔ,ىلجيعع ىلبٕىللجحعع)ىلعًٝعع٘ىلع٬َعع١ىلبػععر٣ىلَهاععٛوىلعًٝٗععًىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلًَٚىلطعًعع٘ىلذيو.ىل,ي تىلايشرااو(,ىليغرؾ١ىلارؼزٕ(ىل:َجٌىل;ا٫سااًٍُىلايؿاًٞ

3-8 

 اذتنآ٘ مً الطكْط أثياٛ اضـتدداو ضـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(:

ٔىل ١ًٜىَل شُ ٛادزىلًي ىلمجٝعىلجي ىللرنٝ ىلس ًي١ٝىَل ٛافىلا٭طرافىلاشب َالااىلس ٌىلا (ىلع٢ًىلنًَ ايشكٛىىلياياعزٜٔ

ٔىلار ٚبٟىلدز٤ىل ػرىَل ًْتىلسحٌىلاهلرٚو,ىل يىلىلىلىلىلىلح٢َٓهٛ سًؾع١ىلارٓعًٚ ىلايشعلض,ىٚل َجع ًعٌىليٛػٍٛىلا٭طؼًؾىل يٝ٘,ىل ق

ىلذيوىلر٥ٝش١ٚايؿراغًتىلاي ًع ىلط َ ٚايظرؾًتىٚل ىلٚنييوىلسًؾ١ىلارُر.ىل,ع٢ًىلايشلضىل

 

 األدزاجدزابصًٓ للخنآ٘ مً الطـكْط علٙ 

 

 7-3الػهل 

 

3-8/1 
ىل120لرن ىلاسبٛادزىليفىلا٭ايازىلع٢ًىلدًْ ىلٚاسلىلَٔىلايليزىلاييٟىلٜكٌىلعرؿ٘ىلعٔىلي ٚعًع٢ىلىل,ىل(ىلسعع

ىلدًْيبىلايليزىل ذاىللااىلعرؿ٘ىلعٔىلذيو.

3-8/2 
ٚيفىلٖعيٙىلاسبًيع١ىلىلىلىل,(ىلسعِىلجي ىللرنٝ ىلاياعزٜٔىل ؿعًيفىليفىلايٛسعع ىلىل180 ذاىللااىلعرمىلايليزىلعٔىلي

ُّ ىلقشعُنيىلَشعاكًنيىلخيـعىلنٌىلًَُٓٗىليظعرٚىىلعرمىلايليز.ًىل تىلٜاا ىلايليزىلَكشع

3-8/3 
عععٔىلٚىل,(ىلسعععِىليفىلا٭دععزا٤ىلايلاػًٝعع90١ٜكععٌىلايلؿععًعىلسععٛادزىلاسبًُٜعع١ىلَععٔىلايشعععكٛىىلعععٔىليىلىلىل٫جيعع ىلب

ىل.حًْٞار(ىلسعِىليفىلا٭دزا٤ىلاشبًيد١ٝىلَٔىل120ي
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3-8/4 
دزىّلىل اٍىلسًع ىلايشععكٛىىلىلاىلًَّْاعىل٫ىلٜاا ىلايزدًزىلع ٟىلسًٍىلَٔىلا٭سٛع زىلعًع٢ىلىلىلىلىلىلىلىل,ًىلَٔع ىلايزدًع اغىلَٔع ىللٛدعلىلبيٛع ٚسٝجًُع

ىلؾراؽىلايٛادًٗتىلبٚىلايٓٛاؾيىلجي ىللرنٝ ىلسٛادزىل ؿًؾ١ٝىليًش١ًُٜىلَٔىلايشعكٛىىلٚؾكلًىلهليٙىلايظعرٚى.

3-8/5 
ايلؿًعىلايد١ىلٚاسعل٠,ىلىلىل٢ًبٚىلًَىلٜزٜلىلعىل,(ىلسع18ِيىل٢ً ذاىلٚدلىلاػا٬فىليفىلَشا٣ٛىلا٭يؿ١ٝىلٜزٜلىلع

ىلٛااىلغريىلقًع١ًىلي٬سرتام.جي ىلبٕىللٓظ ىلي٘ىلسٛادزىليًش١ًُٜىلَٔىلايشعكٛىىلَٔىلَ

3-8/5/1 

جيعع ىلبٕىللهععٕٛىلسععٛادزىلاسبًُٜعع١ىلَععٔىلايشعععكٛىىلَؼعع١ُُىلَٚجحاعع١ىلعؼععٛي٠ىلَاٝٓعع١,ىلٚقٜٛعع١ىللاشُععٌىلىلىلىل

ىلىلىل٫لًىلبؾكٝ ًىلٚيبسٝ ًىلَٚٓؿعي٠ىلعلرٜك١ىلس١ًُٝىلحبٝحىل٫ىللرتىىلصبًؿػلل بٚىلبٕىلىل,زبرغىلبعـع٤ًىلازبشع

ىللاعًلىلع طرافىلار٬عصىلعٓلىل٬ََشاًٗ.

3-8/5/2 
٫حنظًيىلبطعرافىلازبشعِىلىلىلىل٫لسا٢ىل٫ىلٜرتىىلصبًىل;(ىلسع10ِيىل٢ًٜزٜلىلايؿراؽىليفىلاسبٛادزىلعىل٫جي ىلب

ىلؾًٝٗ,ىلنًُىللؼُِىلايكـحًٕىلعلرٜك١ىلس١ًُٝىل٫ىللشعًعلىلا٭طؿًٍىلع٢ًىللشًكًٗ.

3-8/5/3 
ىل4ععٓعلىللرنٝ ىلسًدزىلع٢ًىلدًْ ىلايليزىلَعٔىلدٗع١ىلازبعلاي,ىلجيعع ىلبٕىلٜعرتىىلؾععراؽىل٫ىلٜكععٌىلعععٔىليىلىلىلىلىلىلىلىل

ىللاي.سعِ(ىلعنيىلاركعحعضىلٚازبع

 ضـه( 4الفساغ املطـنْح بُ بني مكبض الدزابصًٓ ّادتداز ال ٓكل عً )

 

 8-3الػهل 

 

3-9 
 أبْاب ضـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(:

ٚاتىل ذاىلنًْ)ىلدز٤ّ ٚبا َٚؼراعىل ىل طًيىل ًٗ,ىَل ًل ْٛ ه ٝعىَل ٛاوىلجبُ ىىلع٢ًىلا٭ع ىلايظٚر ٖي وللحلىل ىلاهلٚر ىلسح ىل.اىَل

3-9/1 
بعٛاعععًلىلًَْاعع١ىليًشرٜععلىلٚايععلػًٕىليفىلْؿععصىلايٛقعع),ىلللحععلىليفىلطعع ًْٗىلىلىلعٓععلًَىللهععٕٛىلبعععٛاوىلاهلععرٚوىلىل

ىلساًٝطًتىلايٛق١ٝ٥ًىلاشْظ١ٝ٥ًىل ؿًؾ١ىلهليٙىلايظرٚى.ايظرٚىىلايٛق١ٝ٥ًىلايٛايا٠ىليفىلؾؼٌىلا٫

ىلعرمىلايحًوىلٖٛىلايارمىلايؼًيفىلعٓلىلؾاضىلَؼراعىلايحًوىلع٢ًىلَلاٙ. 3-9/2

3-9/3 
جيع ىلبٕىلٜهعٕٛىلَشعا٣ٛىلا٭يمىليفىلسعحٌىلىلىلىلىلسععحٌىلاهلعرٚوىليطبعًيزىلايلعٛاي٨(:ىلىلىلىلىليفىلَشعا٣ٛىلا٭يؿع١ٝىلىل

ىلًىلرشًؾ١ىل٫ىللكٌىلعٔىلعرمىلايحًوىلْؿش٘.اهلرٚوىلع٢ًىلدًْيبىلايحًوىلَشًّٜٚ
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 قٔاع العسض الصايف للباب

 

 

 10-3الػهل  9-3الػهل 

 
ىللٓظِٝىلسرن١ىلبعٛاوىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-9/4

ىلجي ىلبٕىللؿاضىلبعٛاوىلايلٛاي٨ىليفىلادبًٙىلاهلرٚو. 3-9/4/1

ىلنػِىلع٢ًىلَكحضىلايحًو(.ىل23يىل٢ًٜزٜلىلازبٗلىلاي٬لّىليؿاضىلايحًوىلعهًًَ٘ىلعىل٫جي ىلب 3-9/4/2

 

 فتح أبْاب الطْازئ

 

 11-3الػهل 
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ٚب٫ىللظعهٌىلىلىل,سا١ىلبدعزا٤ىلسعحٌىلاهلعرٚوىلايعبىللع٪اٟىل يٝٗعىلىلىلىلىلىلىليفجي ىلب٫ىلل٪ثرىلسرن١ىلَؼراعىلايحًوىل 3-9/4/3

ىلًىل٫سااًٍُىلسحٌىلاهلرٚوىلعؼٛي٠ىلع١ًَ.سرناًٗىلع٥ًكل

بٕىل٫ىللكًٌىلسرن١ىلَؼراعىلايحًوىلَٔىلعرمىلايليزىلبٚىلسا١ىلايليزىلبٚىلارُرىلبٚىلبٟىلدز٤ىلَٔىلَهًْٛتىل 3-9/4/3/1

ىلسحٌىلاهلرٚوىلع نجرىلَٔىلْؼـىلايارمىلارلًٛو.

(ىلايدعع١ىلحبٝععحىل٫ىلٜعع لىلعععٔىلٚدعع٘ىل180ٕىلٜؿععاضىلعزاٜٚعع١ىليبٝذعع ىلؾ ذاىلنععًٕىلايحععًوىلٜؿععاضىلعًدبععًٙىلارُععرىل 3-9/4/3/2

ىل(ىلسعِ.15ازبلايىلبنجرىلَٔىلي

ٜكعٌىلايحاعلىلععنيىلىلىلىلىل٫يفىلسًي١ىلٚدٛاىلبعٛاوىلَااًي١ٝىلنًُىليفىلؾشش١ىلايليزىلبٚىلايؿشعش١ىلاياًليع١,ىلجيع ىلبىلىلىل 3-9/4/3/3

ىل(.ٚاسلىلبٚىلعنيىلصبًيٞىلسرنع١ىلارؼراعنيىلعٔىليَرتىل,(ىلَرت5ظ1ضبٛيٟىلايحًعٝعٔىلعٔىلي

 

 أبْاب فطـخ٘ الدزج )زدٍ٘ الدٍالٔص(

 

 12-3الػهل 

 

3-9/4/4 
ٚػًػعع١ىلارؿؼعع٬تىلىلىل,ٚا٭قؿععًٍىلايععبىللععلػٌىليفىللؼععٓٝعىلا٭عععٛاوىلىلىلجيعع ىلبٕىللهععٕٛىلمجٝعععىلا٭اٚاتىلىلىل

ىل(ىلايد١ىل800.١ٜٛ٦َٚذاتىلايد١ىلاْؼًٗيىل٫ىللكٌىلعٔىليىل,َٔىلَٛااىلغريىلقًع١ًىلي٬سرتامىل,اسب١ًًَ

ىلجي ىلبٕىللهٕٛىلا٭قؿًٍىلٚباٚاتىلايػًلىلَٔىلْٛعىل٫ىلٜالً ىلاسااًٍُىلَؿاًغىلبٚىلَارؾ١ىلػًػ١ىليؿاشًٗ. 3-9/4/5
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 (Panic Bar)ىْعاٌ مً ذزاع فتح باب الطْازئ 

 

 13-3الػهل 

 

3-9/4/6 
ًىلرٓعىلاْاكًٍىلاسبرٜلىلٚايعلػًٕ,ىلبٚىلبٟىلسعح ىل ػعرىلجيع ىلىلىلىلىلعٓلًَىلٜظرتىىلعك٤ًىلايحًوىليفىلَشًيىلاهلرٚوىلَػًكل

َّ ىلًىلعالىلؾاش٘.بٕىلدبٗزىلعٛس١ًٝىلغًلىلذال١ٝىليياا(ىلَٔىلْٛعىلَااُلىلعًيك٠ٛىلارًٓسح١ىلايبىللػًلىلايحًوىلهً

3-9/4/7 
جيع ىللعٛؾريىلٚسع٥ًٌىلىلىلىلىل,ًعٓلًَىللكاـٞىلؿرٚي٠ىلا٫سعااًٍُىلعكع٤ًىلععًوىلاهلعرٚوىلارعًْعىليًشرٜعلىلَؿاّٛسعىلىلىلىلىلىلىل

ىل غ٬مىللًك١ٝ٥ً.

 

 باب زتَص بْضـاٜل إغالم تلكأٜ٘

 

 14-3الػهل 
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3-9/5 

ىلارٚس٥ًٌىلؾاضىلبعٛاوىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(:ىليفىل ٚا٭َعًنٔىلايعبىلذبعلاًٖىلايظعرٚىىلىلىلىلىلىلحعًْ

سش ىلْٛعىلا٫ساػ٬ٍىلدبٗزىلبععٛاوىلاشبعرٚزىلعٛسع١ًٝىلؾعاضىلسعرٜا١ىللؿاشٗعًىليفىلسًيع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىلحًُْٞايٛق١ٝ٥ًىليً

ىل(.PANIC BARايلٛاي٨ىل تىلاشبًيزىلَٔىلْٛعىلَااُلىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞىلي

3-9/5/1 
ىل75جي ىلبٕىللهٕٛىلٖيٙىلايٛس١ًٝىلقـٝحًلىلبٚىليٛسًلىلبٚىلذياععًلىل٫ىلٜكعٌىلطعٍٛىلازبعز٤ىلاراشعرىىلَٓع٘ىلععٔىليىلىلىلىلىلىلىل

ىلسعِ(.ىل110يىل٢ًا٭يمىل٫ىلٜزٜلىلعسعِ(ىلٚايلؿًع٘ىلعٔىلَشا٣ٛىل

3-9/5/2 
٫ىلجيٛلىلدبٗٝزىللًعوىلايٛسع٥ًٌىلع ٜع١ىلبقؿعًٍىلبٚىلبٜع١ىلباٚاتىلَعٔىلطع ًْٗىلبٕىللاٝعلىلبٚىللالعٌىلؾعاضىلا٭ععٛاوىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلعٓلىلايلٛاي٨.

3-9/6 

ا٭عٛاوىلاٯي١ٝىلٚاشبًػ١ىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(:ىلٖٞىلا٭ععٛاوىلاٯيٝع١ىلايعبىللؿعاضىلعٛاسعل١ىلىلىلىلىلىل

ٚنعييوىلا٭ععٛاوىلايعبىلىلىلىلىل,بٚىلع ١ٜىلٚسع١ًٝىل يٝع١ىلبػعر٣ىلىلىلىل,اوىلا٭طؼًؾىلًَٓٗاشب١ًٝىلايـ١ٝ٥ٛىلعٓلىلاقرت

نع اٚاتىلايػًعلىلاييالٝع١,ىلجيع ىلبٕىلدبٗعزىلعٛسع١ًٝىلٜلٜٚع١ىليؿاشٗعًىلبٚىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل,لؿاضىلبٚىللػًلىلعٛس٥ًٌىللًك٥ًٝع١ىل

ىلغًكًٗىلعشٗٛي١ىلعٓلىللالٌىلعٌُىلايٛس٥ًٌىلاٯي١ٝ.ىل

3-9/7 
جيع ىلبٕىلٜهعٕٛىلجبًْحٗعًىلىلىلىلىلا٭عٛاوىلايعلٚاي٠ىل٫ىللكحعٌىلنذعز٤ىلَعٔىلسعحٌىلاهلعرٚو,ىلٚيفىلسًيع١ىلٚدٛاٖعىًلىلىلىلىلىلىلىل

ىلبعٛاوىلَٔىلْٛعىلَااُلىلٚؾكلًىليًظرٚى.

3-9/8 
غًٞىلارىلىلىلىلىل يزىلايلعٛاي٨(ىلعٓععلىللكٝٝعلىلسرنعع١ىلطعًع :ىل٭سععحًوىلبَٓٝعع١ىلبٚىل٭ٟىلىلحٓعع٢اسععااًٍُىلسعععحٌىلاهلعرٚوىليطبعًع

ىلاىلعٓلىلبٟىلطًي٨.بسعحًوىلبػر٣,ىلجي ىلاربًذىلًَىلًٜزّىلَٔىل درا٤اتىلياشٌٗٝىلاسااًٍُىلسحٌىلاهلرٚوىلؾّٛي

3-9/8/1 

ي٠ىل غ٬مىلبعٛاوىلاهلرٚوىلجي ىلسؿىىلارؿاًغىليفىلعًح١ىلَػًك١ىلذاتىلغلع٤ًىللدعًدٞىلَجحاع١ىلىلىلىليفىلسًي١ىلؿرٚ

ؾٛمىلايحًوىل٫سعااًُي٘ىلعٓعلىلايلعٛاي٨,ىلٚعٓعلىللاعييىلذيعوىللحشعحىلنعٌىلسًيع١ىلعًع٢ىلسعل٠ىلَععىلايعلؾًعىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلارلْٞىليٛؿعىلايرتلٝحًتىلارًٓسح١.

3-9/8/2 

ايآظِٝىلبٚىلطرا٤ىلعٓلىلٚؿعىلسٛادزىلبٚىلسحًٍىلبٚىلس٬سٌىليـح ىلسرن١ىلايلػٍٛىلبٚىلاشبرٚزىليػرمىل

بٚىلبٕىلىل,اىلعٓعلىلايلعٛاي٨ىلىلايايانرىلبٚىلغريىلذيعو,ىلجيع ىلبٕىللهعٕٛىلٖعيٙىلاسبعٛادزىلسع١ًٗىلاشلايع١ىلؾعٛيىّلىلىلىلىلىلىلىل

ىللهٕٛىلعٛؿعىل٫ىلٜاٝلىلبٚىلميٓعىلاسااًٍُىلسحٌىلاهلرٚوىلبٚىلٜكًٌىلَٔىلسااًٗىلبٚىلنؿ٤ًلًٗ.

3-9/9 

يزىلايلعٛاي٨(:ىليفىلا٭ععٛاوىلارا يدشع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلػع٬ٍىلبععٛاوىلسععحٌىلاهلعرٚوىليطبًع ىلَٔع ٖنيىلىلصبًٍىلاير٩ٜععًع ىل,ع٫ًدبًع

ضىلايظعؿًفىلىلىلىلىلىلىلىل,ٚيفىلبعٛاوىلايػرفىلايلاػ١ًٝىليغرؾ١ىلااػٌىلغرؾ١( زىلارشًع وىلؾاشع١ىللػلع٢ىلعًيزدًع ٜؿاضىليفىلايحًع

زىليفىلَشعا٣ٛىلايٓظعرىلىلىلىل شلًس١ىلاجملًٍىليًر٩ًٜىلع٢ًىلَشا٣ٛىلايٓظر,ىلٚحبٝحىلٜهٕٛىلايلؿًعىلَشا٣ٛىليٛغىلايزدًع

ىلسِ(.100قنيىليٛسِ(ىلٚيفىلسًي١ىلا٭طؼًؾىلارا170-150اياًاٟىلي

3-10 

 ضـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(:ممسات 

اىلعؼععٛي٠ىلَحًطععر٠ىليـععرٚياتىلاياؼععُِٝىلجيعع ىللععٛؾريىلىلعٓععلًَىل٫ىلٜهععٕٛىلايٛػععٍٛىل تىلارؼععرزىلَاٝشععّر

٫ىلبممراتىلسًيه١ىلٚ ١َٓىلل٪اٟىل تىلارؼًيزىلَحًطر٠ىلإٚىل١ًْٜٗىلَػًكع١,ىلٚيفىلسًيع١ىللاعييىلذيعوىلجيع ىلىلىلىلىلىل

ىل(ىلَرت.5ظ7يىل٢ًلزٜلىلَشًؾ١ىلاي١ًٜٗٓىلارػًك١ىلع

ىليًُُراتىلايظرٚىىلايا١ًَىلن سلىلَهًْٛتىلسحٌىلاهلرٚوىل ؿًؾ١ىلهليٙىلايظرٚى.ىلؾراجي ىلبٕىللاٛ 3-10/1

3-10/2 

ىل ىلىلىلىلىلىلاجي ىلبٕىللاع ٚجيعٛلىلبٕىللهعٕٛىلٖعيٙىلاسبًُٜع١ىلىلىلىلىلىل,ؾرىليًُُعراتىلاسبًُٜع١ىلَعٔىلػلعرىلاسبرٜعلىلٚايعلػً

عظعحه١ىلَرطعًتىلىلىلىلحٓع٢ىلعٛاسل١ىلقٛاطعىلدعًٖز٠,ىلذاتىلَكًَٚع١ىلعًيليدع١ىلارلًٛعع١ىليفىلسًيع١ىلدبٗٝعزىلارىلىلىلىلىلىل

ىلشُضىلايظرٚىىلاشبًػ١ىلعييو.ًَٝٙىللًك١ٝ٥ًىلبٚىلعٓلًَىلل
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3-10/3 

ّٝ ًىل٫ساٝاًوىلا٭طؼًؾىلايئٜىلٜشااًًُْٛٗىلحبٝحىل٫ىلٜكٌىلععٔىلىلجي ىلبٕىلٜهٕٛىلعرمىلارُراتىلنًؾ

٫ٚىلٜكعٌىلىلىل,ر٥ٝشع١ىلسععِ(ىليفىلارُعراتىلايىلىلىل150عرمىلارؼرزىلاييٟىلل٪اٟىل يٝ٘,ىل٫ٚىلٜكٌىلع ١ٜىلسًيع١ىلععٔىليىلىل

ىلسعِ(ىليفىلارُراتىلااػٌىلايظكل.ىل120عٔىلي

 

 اهلسّبعسض ممسات ضـبل 

 

 15-3الػهل 

 

3-10/4 

جي ىلبٕىللٛلعىلارُراتىلحبٝحىلٜاُهٔىلنٌىلطؼؽىلَٔىلايٛػٍٛىلعشٗٛي١ىلٚسر١ٜىل تىلمجٝععىلارؼعًيزىلىلىل

يفىلايلًعل,ىلٚيفىلبنجرىلَٔىلادبًٙ,ىلٜٚؿـٌىلًَىلبَهٔىللٓظعِٝىلارُعراتىلعظعهٌىلسًكعٞىلساع٢ىلٜشعٌٗىلىلىلىلىلىلىل

ىلايٛػٍٛىل تىلعك١ٝىلارؼًيزىليفىلسًي١ىللالٌىلبسلًٖىلعؿاٌىلاسبرٜل.

3-10/5 
ٝ عععًىلٚؾكلعععًىليظعععرٚىىلىلىلىلىلىل١ٜرنععع ىليفىلارُعععراتىلبععععٛاوىلاعرتاؿعععىلىلىلىلجيععع ىلبٕ ًَْاععع١ىليًعععلػًٕىللػًعععلىللًك٥ً

ىل١ٝ:لا٫ساًٝطًتىلايٛق١ٝ٥ًىليفىلاجمل٫ًتىلاشْظ١ٝ٥ًىلٚيفىلاسب٫ًتىلاٯ

ىلّ(ىلٚذيوىليفىلَٓاؼـىلارشًؾ30.١يىل٢ًعٓلًَىلٜزٜلىلطٍٛىلارُرىلع 3-10/5/1

ىلعًيؿرع١ٝ.ىلر٥ٝش١عٓلىلْكل١ىلالؼًٍىلارُراتىلاي 3-10/5/2

ىليفىلبٟىلَٛؿعىلللًح٘ىلطرٚىىلاسب١ًُٜىلَٔىلػلرىلايلػًٕ. 3-10/5/3

3-10/6 
ىل,بٟىلاػا٬فىليفىلَشا٣ٛىلبيؿ١ٝىلارُراتىلجي ىللٛؾريىلايزىلبٚىلَٓشليىلي٬ْاكًٍىلَعٔىلَشعا٣ٛىل تىل ػعرىلىلىل

ىلَٔىلايليز.ىل٫لسعِ(ىلجي ىلاسااًٍُىلارٓشليىلعلىل45ٚعٓلًَىلٜهٕٛىلايؿرمىلبقٌىلَٔىلي

3-11 

 الدزج الداخلٕ:

َ ًىلَعٔىلطبعًيزىلسععحٌىلاهلعرٚوىليطبعًيزىلايلعٛاي٨(ىل٭ْع٘ىلٜكععىليفىلع٦عرىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلٜظهٌىلايليزىلايلاػًٞىلدز٤ّاىل ًٖ

ىلً.خيرتمىلايح٤ًٓىليبسٝ 
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3-11/1 

ععٔىلا٭دعزا٤ىلا٭ػعر٣ىلىلىلىلىل٫لٕىلٜهٕٛىلَازٚبٚىل,اىلغريىلقًع١ًىلي٬سرتاماجي ىلبٕىلٜٓظ ىلايزىلاهلرٚوىلَٔىلَٛ

ٚسع١ًٗىلايٛػعٍٛىل تىلاشبعًيزىلىلىلىلىل,ع عٛاوىلٚدليإىلذاتىلَكًَٚع١ىليًعٓريإىلرعل٠ىل٫ىللكعٌىلععٔىلسعًع١ىلىلىلىلىلىلىلح٢ُٓيً

ىلبٚىل تىلقًعع١ىلػًي١ٝىلَٔىلاياٛا٥لىلل٪اٟىلعلٚيًٖىل تىلاشبًيز.ىل,َحًطر٠

ىل.َجكح١جي ىلبٕىللهٕٛىلبيؿ١ٝىلمجٝعىلبدزا٤ىلايليزىلػًح١,ىلغريىلقًع١ًىلي٬ْز٫مىلٚغريىل 3-11/2

ىلجي ىللرنٝ ىلسٛادزىليًش١ًُٜىلَٔىلايشكٛىىلٚؾكلًىليظرٚىىلاسب١ًُٜىلَٔىلايشكٛى. 3-12/3

 

 َه مً شتازج اهلسّبمالدزج الداخلٕ جصٛ 

 

 16-3الػهل 

 

 مْاصفات دزج ضـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(: 3-12

ىلعرمىلايليزىلٖٛىلايحالىلايؼًيفىلعنيىلٚد٘ىلازبلايىلٚٚد٘ىلايلياعزٜٔ,ىلبٚىلازبلايىلاٯػر. 3-12/1

3-12/2 

ّٝععىل َععٔىلا٭طععؼًؾىلٚؾكلععًىليًظععرٚىىلايٛق٥ًٝعع١ىلىلىلحٓعع٢ًىل٫سععاٝاًوىلارجيعع ىلبٕىلٜهععٕٛىلعععرمىلايععليزىلنًؾ

سش ىلْٛعىلا٫ساػ٬ٍىلٚؾعلىلدعلٍٚىلاسبعلىلا٭اْع٢ىلياعرمىليطبعًيزىلايلعٛاي٨(ىلسععحٌىلاهلعرٚوىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحًُْٞيً

ىل.(2-3دلٍٚىليقِىلي

3-12/3 

طعؼؽىلَعٔىلىلىلىل300ٚىل100ميهٔىلاسعاؼلاّىلطرٜك١ىلا٫سععاهًٍُىلسبشععًوىلايكعِٝىلاحملؼعٛي٠ىلَعًىلععنيىلىلىلىلىلىلىل

,ىلشجيًاىلاسبلىلا٭ا٢ْىليًارمىلايؼًيفىليشحٌىلاهلرٚوىلعً٭َاعًيىليفىلايلعًعلىلنُعًىلدع٤ًىلىلىلىلىلح٢ٓطعًغًٞىلار

ىل.3/2/1-3يفىلايؿكر٠ىل
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3-12/4 

ؾٝذع ىللٜعًا٠ىلاياعرمىلايؼعًيفىلـكعلايىلىلىلىلىلىلىلحٓع٢ىلطععؼؽىلَعٔىلطعًغععًٞىلارىلىلىلىل300يفىلسًي١ىلٚدٛاىلبنجرىلَٔىل

َعععرت(ىليهعععٌىللٜعععًا٠ىلقعععليًٖىلعظععععر٠ىلبطععععؼًؾىل٫سععععاؼلاّىلارُعععرات,ىلٚمثًْٝععع١ىلبطععععؼًؾىلىلىلىلىلىلىلىلىل05ظ0ي

ىل.3/2/4-٫3سعاؼلاّىلايليزىلنًُىلد٤ًىليفىلايؿكر٠ىل

3-12/5 
ىلىل يفىلعرؿعع١ىلىلىلىلىلىل1000 ذاىللااىلاياععلاىلععٔع ىلىلىل152طعععؼؽىلٚدعع ىللععٛؾريىلطبععرزىل ؿعًع ىليهعٌع طععؼؽىلىل500سعِع

ىلًىليفىلمجٝعىلَراسً٘ىلٚسا٢ىلارؼرزىلاي٥ًٗٓٞ.ايليزىلٚايحشع ىلَاشًّٜٚنًُىلجي ىلبٕىلٜهٕٛىلعرمىلىل, ؿًيف

3-12/6 

(ىلسععِ,ىلىل18ٚىل15يىلععنيىل(ىلسععِ,ىلٜٚعراٚغىلايلؿعًعىلايك٥ًُع١ىلىلىلىلىل28ٜكٌىلعُلىلايليد١ىلياي١ُ٥ًٓ(ىلععٔىليىلىل٫جي ىلب

ىلل١ٝ:حبٝحىللظٌىلايا٬ق١ىلعنيىلعرمىلايليد١ىلٚايلؿًعًٗىلضبه١َٛىلعًراًاي١ىلاٯ

ىل(ىلسع65ِ تىلىل60يىل=ا٫يلؿًعىل+ىلايارمىل×ىلىل2

 
 العالق٘ بني الكاٜه ّالياٜه يف الدزج

 

 17-3الػهل 

 

3-12/7 
٫ٚىللكعٌىلىلىل,(ىلايدع١ىل14يىلًع٢ىلجي ىلبٕىللٓظِىلايليدًتىلـذُٛعع١ىليبطعٛاى(ىل٫ىلٜزٜعلىلايظعٛىىلايٛاسعلىلعىلىلىلىلىل

ىلٜٚٓاٗٞىلنٌىلطٛىىلعحشل١.ىل,(3عٔىلي

ىلٜكٌىلعرمىلايحشل١ىلعٔىلعرمىلايليزىلْؿش٘.ىل٫جي ىلب 3-12/8

3-12/9 

لهٕٛىلصبُٛع١ىلايليدًتىلارااًقح١ىليفىلايظٛىىلايٛاسعلىلَاشع١ًٜٚىليفىلاياُعلىلٚا٫يلؿعًعىلإٚىلىلىلىلىلجي ىلبٕىل

ًَععِ(ىلعععنيىلبنعع ىلٚبػععػرىلىلىلىل10يىلًعع٢ًَعععِ(,ىلٜٚشععُضىلعاؿععًٚتىل٫ىلٜزٜععلىلعىلىلىل5يىلًعع٢بٟىلاػععا٬فىلٜزٜععلىلعىل

ىلايلؿًع,ىلبٚىلعُلىلايليد١ىليفىلصبُٛعىلا٭طعٛاى.
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 اضـتعنال الدزجات امليخئ٘ املسّحٔ٘

 

 18-3الػهل 

 

3-12/10 

ىل,سعِ(ىلىل25ٜكعٌىلاسبعلىلا٭اْع٢ىليًاعرمىلععٔىليىلىلىلىلىلىل٫جيٛلىلاسااًٍُىلايليدًتىلارٓشٓٝع١ىلاررٚسٝع١ىلعظعرىىلبىلىلىل

ٚارشًؾ١ىلَٔىلَرنزىلارٓش٢ٓىل تىلعلا١ٜىلَٓش٢ٓىلايليزىلَٔىلًْس١ٝىلاررنعزىل٫ىللكعٌىلععٔىلؿعاـىلععرمىلىلىلىلىلىل

ىلايليز.

3-13 

 محآ٘ دزج ضـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ( مً اذتسٓل ّالدخاٌ:

يًعليزىلايظعرٚىىلاياًَع١ىليًشًُٜع١ىلَعٔىلاسبرٜعلىلٚايعلػًٕىلٚؾكلعًىليًظعرٚىىلايٛق٥ًٝع١ىليفىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلؾرىلاجي ىلبٕىلٜاٛ

ىلاجمل٫ًتىلاشْظ١ٝ٥ًىل ؿًؾ١ىلهليٙىلايظرٚى.

3-13/1 

ىلُسعا١ىلطٛاععل,ىلبٚىلايعبىللعٓؽىلعًٝٗعًىلايظعرٚىىلايٛق٥ًٝع١ىليىًلىلىلىلىلىلىلىلًع٢ىلايبىلٜزٜلىلايلؿًعٗعًىلعىلىلحًْٞاريفىل ىلحعًْ

ٚؾكلعًىليظعرٚىىلىلىلىلَٓظع ٠ىلعؿشعش١ىلعًليع١ىلىلىلىلح٢ٓسش ىلْٛعىلا٫ساػ٬ٍ,ىلجي ىلبٕىلٜؿؼٌىلعٝ)ىلايليزىلعٔىلار

ؾُٝععًىلٜااًععلىلعًيحٓعع٤ً,ىلٚاياٜٗٛعع١,ىلٚا٭عععٛاوىلٚغععريىلذيععو,ىلساعع٢ىللععٛؾرىلمحًٜعع١ىلَـععًعؿ١ىلىلىلىل;ايععليزىلْؿشعع٘

ىليًليز.

3-13/2 
ساع٢ىللهعٕٛىليفىلَهعًٕىلضبُعٞىلَعٔىلىلىلىلىلىلىل;ٜؿـٌىلًَىلبَهٔىلٚؿعىلَاعلاتىلاسبرٜعلىليفىلايؿشعش١ىلاياًليع١ىلىلىلىل

ىلػلرىلاسبرٜل,ىلٜشااًُ٘ىليدًٍىلاشطؿ٤ًىلنٓكل١ىلاساالااىلٚاْل٬مىلرهًؾش١ىلاسبرٜل.

3-14 

 تَْٓ٘ دزج ضـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(:

ؾرىليًليز,ىلعًعاحًيٙىلٚس١ًٝىلاهلرٚوىلايٛسٝل٠ىليفىلايلٛاعلىلاراهعري٠ىلاياٜٗٛع١ىلايهًؾٝع١,ىلىلىلىلاجي ىلبٕىلٜاٛ

ىللشرع٘ىل تىلعٝ)ىلايليز.ياؼرٜـىلايلػًٕىليفىلسًي١ىل

ىلل١ٝ:لاِىلايا١ٜٛٗىلعٛس٥ًٌىلطحٝا١ٝىلنًُىليفىلاسب٫ًتىلاٯ 3-14/1

ىل(ىليفىلايلًعلىلايٛاسل.2ّىل5ظ1,ىلـشًس١ىل٫ىللكٌىلعٔىليح٢ُْٓٛاؾيىلقًع١ًىليًؿاضىلع٢ًىلازبلايىلاشبًيدٞىليً 3-14/1/1
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3-14/1/2 

ايعليز,ىل٫ٚىللكعٌىلىلىل%(ىلَعٔىلَشعًس١ىلبيؿع١ٝىلعٝع)ىلىلىلىلىلىل5ؾاش١ىلاا١ُ٥ىليفىلسكـىلعٝ)ىلايليزىلـشًس١ىللشًٟٚىلي

١ىلسع١ًٗىلىلكعىل(,ىلبٚىلًْؾي٠ىلقًع١ًىليًؿاضىلعٛس١ًٝىلٜل١ٜٚىلَااُل٠ىللظعػٌىلَعٔىلايلعًعلىلا٭يؿعٞىلعلرىلىلىلىل2ّىل1عٔىلي

ىلٚحبرن١ىلٚاسل٠ىلعٓؿصىلايكًٝض.

3-14/1/3 
ْٞاريفىل ىلععع ىلحعًع ضىلؾٝٗعًع يدٞىليًىل٫ايععبىلٜشعُع ىلْٛاؾععيىلحٓعع٢ُٜهععٕٛىلايععليزىلعًعع٢ىلازبععلايىلاشبعًع ,ىلجيععٛلىلبٕىلللعٌع

ىل٫ٚىلحياٟٛىلع٢ًىلب١ٜىلػلًَتىللٓلٟٛىلع٢ًىلػلٛي٠ىلسرٜل.ىلايا١ٜٛٗىلع٢ًىلَٓٛيىلطبؼؽىلهلياىلايػرم

3-14/1/4 

يفىلمجٝعىلا٭سٛاٍ,ىلعٓلًَىللكاـٞىلايـرٚي٠ىلعك٤ًىلْٛاؾيىلايا١ٜٛٗىلَػًك١,ىليػرمىلاياهٝٝـ,ىلبٚىلغريىل

ذيو,ىلجي ىلبٕىللهٕٛىلايٓٛاؾيىلقًع١ًىليًؿاضىلعٛاسعل١ىليدعًٍىلايعلؾًعىلارعلْٞىلعٓعلىلايلعٛاي٨,ىلعٛسع٥ًٌىلىلىلىلىلىلىلىل

لٛؿعىلٖيٙىلايٛس٥ًٌىليفىلبَعًنٔىلٚاؿعش١ىلَااُعل٠ىلَجعٌىلىلىلىلىلٜٚل١ٜٚىلس١ًٗىلا٫سااًٍُ,ىلحبرن١ىلٚاسل٠,ىل

ىلجحا١ىلعٓلًٖىلع١َ٬ىل يطًا١ٜىلعاحًي٠ىليَؿاًغىلٜلٟٚىليًا١ٜٛٗ(.ارلػٌ,ىلَٚ

3-14/2 
ىلحًُْٞايبىللشُضىلعًٗىلايظرٚىىلايٛق١ٝ٥ًىليًىلحًْٞارجيٛلىلبٕىللهٕٛىلايا١ٜٛٗىلعٛس٥ًٌىلَٝهًْٝه١ٝىليفىل

ىلسش ىلا٫ساػ٬ٍ.

3-14/2/1 
ٚذيععوىلشعك٥ًٗععًىلػًيٝعع١ىلَععٔىلىلىل;َععٔىلبْظُعع١ىلاياٜٗٛعع١ىلىل٫لميهععٔىلمحًٜعع١ىلايععليزىلعٓظععًّىللٜععًا٠ىلايـععػ ىلعععلىلىل

ىلايلػًٕىلحبٝحىلٜاِىللؼُِٝىلْظًّىللًٜا٠ىلايـػ ىلطحكلًىليًُٛاػؿًتىلارااُل٠.

 
 ضـله مطػْط باهلْاٛ

 

 19-3الػهل 

 

3-15 

 تْشٓع دزج ضـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(:

ىلىلىلحًُْٞؾًُٝىلعلاىلاسب٫ًتىلايبىللشُضىلعًٗىلايظرٚىىلايٛق١ٝ٥ًىليً جيع ىلبٕىلٜهعٕٛىلىلىلىل,سشع ىلا٫سعاػ٬

ذاتىلايليزىلايٛاسلىلىلٓظتتارٚيفىلىل,ياذٓ ىلٚدٛاىل١ًْٜٗىلَػًك١ىلحًُْٞايليزىلع٢ًىلازبليإىلاشبًيد١ٝىليً

ىل.ح٢ُٓجي ىلبٕىلٜهٕٛىلايليزىلع٢ًىلازبلايىلاشبًيدٞىليً

3-15/1 

ىلايزىلَشععاكٌىليًشععرااو,ىلٚيفىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىل تىلايشععرااو,ىلٚجيعع ىلعُعٌع ىلايلٛاعععلىلاياًٝعًع لىلاسععاُرايىلايععليزىلَعٔع ٫ىلجيعٛع

,ىلعٛاسعل١ىلدعلايىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاسب٫ًتىلايبىلٜااي علىلا٭يؿٞع ىلذيعو,ىلجيع ىلقلععىلاسعاُراي١ٜىلؾعراؽىلايعليزىليفىلايلًع يىلؾًٝٗع

ىلًَْعىل٫ْاظًيىلاسبرٜلىلٜرلؿعىل تىلايشكـىلحبٝحىلٜهٕٛىلايلػٍٛىل تىلايشرااوىلَٔىلاشبًيزىلَحًطر٠.

ىللجحٝ)ىلع٬ًَتىل يطًا١ٜىلااػٌىلعٝ)ىلايليزىليًل٫ي١ىلع٢ًىلبيقًّىلايلٛاعل. 3-15/2
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 بيٙعالق٘ الدزج بامل

 

 20-3 الػهل

 

3-16 

 الدزج ارتازجٕ:

ىلىلىلىلىل عًشؿععًؾ١ىل تىلٖععيٙىلىلىل,عٓععلًَىلٜهععٕٛىلايععليزىلاشبععًيدٞىلدععز٤ّاىلَععٔىلسععحٌىلاهلععرٚو,ىلللحععلىليفىلطعع ْ

ىلطرٚىىلاسب١ًُٜىلَٔىلاسبرٜل.ىلعًساج٤ًٓايظرٚى,ىلطرٚىىلايليزىلايلاػًٞىل

3-16/1 
جيععٛلىليفىلعاععضىلا٭سععٛاٍىلاشبًػعع١ىلايععبىلٜشععُضىلعٗععًىلايععلؾًعىلارععلْٞىلبٕىلٜٓظعع ىلايععليزىلاشبععًيدٞىلَععٔىلىلىلىلىل

ىلًىليًش١ًُٜىلَٔىلاياٛاٌَىلازب١ٜٛ.ٖٝهٌىلَالْٞ,ىلعظرىىلبٕىلٜهٕٛىلَاًزبل

3-16/2 

ذاتىلَكًَٚعع١ىلىل,َععٔىلَععٛااىلغععريىلقًعًعع١ىلي٬سععرتامىلَٓظعع ٠جبععليإىلىلحٓعع٢ٜؿؼععٌىلايععليزىلاشبععًيدٞىلعععٔىلار

ٝ عىلىلىل,يًشرٜلىلعًيليد١ىلارلًٛع١ ىل,ٚلػلٞىلايؿاشًتىلارل١ًىلع٢ًىلايليزىلع عٛاوىلًَْا١ىليًشرٜلىللػًعلىللًك٥ً

ىلٚؾكلًىلرًىلًٜٞ:ىل,َشًضىلَكًّٚىليًشرٜلىلْٚٛاؾيىلذاتىللدًز

ىلً,ىلُٚععُِعكلً.,ىلٚيبسٝع ًكٝ ّ(ىلبؾىل3يفىلسلٚاىلَشًؾ١ىلقليًٖىلي 3-16/2/1

ىل تىلايشلض.ىل٬ل٫ىلااعٞىليييوىليفىلايلًعلىلا٭ػري,ىل ذاىلملىلٜهٔىلايليزىلَٛػ 3-16/2/2

ىلل٪اٟىل يٝ٘.جي ىلٚؿعىلع٬ًَتىل يطًا١ٜىلع٢ًىلبعٛاوىلايليزىليًل٫ي١ىلع٢ًىليقِىلايلًعلىلاييٟىل 3-16/3

3-17 

 ادتطْز ّالػسفات ّاملنسات ارتازجٔ٘:

عٓععلًَىللهععٕٛىلازبشععٛيىلٚايظععرؾًتىلاشبًيدٝعع١ىلدععز٤ّاىلَععٔىلسععحٌىلاهلععرٚو,ىلللحععلىليفىلطعع ًْٗىلطععرٚىىلىل

ىلايليزىلاشبًيدٞىلعًشؿًؾ١ىل تىلٖيٙىلايظرٚى.

3-17/1 
ٜكٌىلايلؿًعىلدٛاْ ىلايؿاشًتىلارل١ًىلعًع٢ىلايظعرؾًتىلبٚىلازبشعٛيىلبٚىلارُعراتىلاشبًيدٝع١ىلععٔىلىلىلىلىلىلىلىل٫جي ىلب

ىلَٔىلايلٛوىليايلًعٛم(ىلبٚىلاشبرس١ًْ.ىلَٓظ ٠(ىلٚلهٕٛىلٜٔيَرت

ًًُْٛٗجي ىلبٕىلٜهٕٛىلايارمىلنًؾّٝ 3-17/2 شعااع ىلّ(.ىل5ظ1لكٌىلعٔىليىل٫طعرٜل١ىلبىل,ًىل٫ساٝاًوىلا٭طؼًؾىلايئٜىلسٝع
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3-18 

 امليخدزات:

ار٥ًٌ,ىلايحلٌٜىلعٔىلايليزىليفىلا٫ْاكًٍىلَعٔىلَشعا٣ٛىل تىل ػعرىليفىلسعحٌىلاهلعرٚو,ىلٜٚٓلحعلىلىلىلىلىلىلىلٖٞىلايلرٜلىل

ىلعًًٗىلًَىلد٤ًىليفىلطرٚىىلايليزىلعؼؿ١ىلع١ًَ,ىل ؿًؾ١ىلهليٙىلايظرٚى.

ىلجي ىلبٕىللهٕٛىلا٭يؿًٝتىلَا١ٓٝىلٚػظ١ٓىلٚغريىلقًع١ًىلي٬ْز٫م. 3-18/1

ىليفىلمجٝعىلبدزا٤ىلارٓشلي.ىل٠جي ىلبٕىللهٕٛىلْشح١ىلارٌٝىلٚاسل 3-18/2

ىلجي ىلاسااًٍُىلايحشل١ىلعٓلىللحلٌٜىلادبًٙىلارشًي. 3-18/3

ىل.10ىل:ىل1ىل٢ًلزٜلىلْشعح١ىلارٓشلياتىلعىل٫جي ىلب 3-18/4

 
 10: 1ىطب٘ امليخدزات  

 

 21-3الػهل 

 

3-19 
 املدسج اليَاٜٕ لطـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(:

ىلبٚىل تىلايلرٜلىلاياًّ.ىل,ح٢ٓجي ىلبٕىلٜٓاٗٞىلَشعًيىلاهلرٚوىل تىلطبرزىل٥ًْٗٞىلٜ٪اٟىلعلٚيٙىل تىلػًيزىلار

3-19/1 
ىليىلىلىلىل ىلايظعرٚىىلاشبًػع١ىلبٕىلٜٓاٗٞع ىلسعحٌىلاهلعرٚوىلعًع٢ىلا٭نجعرىليفىلىلىلىلىلىلىل50جيٛلىليفىلاسب٫ًتىلايبىللشُضىلعًٗع %(ىلَٔع

ًٜٞ:اطرٜل١ىلبٕىلٜاٛىل,يفىلَشا٣ٛىلارؼرزىلاي٥ًٗٓٞىليا٭يؿٞىلعًا٠(ىلح٢َٓهًٕىلااػٌىلار ىلؾرىليفىلٖياىلارهًٕىلًَىل

3-19/1/1 
ىل ىلىلىلىلىلىلبٕىلٜهٕٛىلايٛػٍٛىلَٔىل١ًْٜٗىلارشًيىلَجع ًىلإٚىلبٜع١ىلىلٚاؿعشىّلىل٬لبسعؿٌىلايعليزىل تىلارؼعرزىلايٓٗع٥ًٞىلسع

ىلّ(.15يىل٢ًلزٜلىلارشًؾ١ىلعىل٫عٛا٥ل,ىلٚب

ىلجيٗزىلعظحه١ىلَرطًتىلًَٝٙىللًك١ٝ٥ً. 3-19/1/2

3-19/2 
ىلىلىل ؾرتىليع٘ىلمجٝععىلطعرٚىىلسعحٌىلاهلعرٚو,ىلٚحبٝعحىلىلىلىلىلىلىلاجيٛلىلبٕىلٜٓاٗٞىلَشًيىلاهلعرٚوىل تىلايشعلض,ىل ذاىللع

ىل تىلايلرٜلىلاياًّ.ىلؾرىلَٓ٘ىلطرٜلىل ػرىلسًيوىلٚ َٔىلٜ٪اٟىلعلٚيٙاٜاٛ

3-19/3 
اِٖىلٛجي ىلبٕىلٜهٕٛىلالشًعىلارؼرزىلبٚىلارؼًيزىلاي١ٝ٥ًٗٓىلنًؾًّٝىلياؼرٜـىلا٭طعؼًؾىلارؿعرٚمىلٚدعىلىلىل

ىل,ىل٫ٚىلٜكٌىلع ١ٜىلسًٍىلعٔىلالشًعىلسحٌىلاهلرٚوىلايبىللؼ ىلؾٝ٘.ح٢ٓيفىلار

3-20 

 )شتازج الطْازئ(: األفـكـٔـ٘  شتازج ضـبل اهلسّب

ًىلبٚىلػًيدع٘,ىللعٛؾرىلًَذع ىل َّٓعىلىلىلىلىلحٓع٢ىلَعًٕىلااػعٌىلارىلىلبارؼرزىلا٭ؾكٞىلٖٛىلارؼرزىلاييٟىلٜع٪اٟىل تىلَٓلكع١ىلىلىل

ٚاسبعع٫ًتىلايععبىللععٓؽىلعًٝٗععًىلايظععرٚىىلىلىلىلحععًْٞاريٮطععؼًؾىلايععئٜىلٜاارؿععٕٛىلشبلععرىلاسبرٜععل,ىليفىلىلىل

ىلسش ىلا٫ساػ٬ٍ.ىلحًُْٞايٛق١ٝ٥ًىليً
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 شتازج ضبل اهلسّب األفكٔ٘

 

 22-3الػهل 

 

3-20/1 

َعًٕ,ىلجيع ىللعٛؾريىلطبعرزىل ػعرىلع٫ًدبعًٙىلاراعًنصىلعًع٢ىلىلىلىلىلىلىلىلىلبيفىلسًي١ىلاعاحًيىلن٬ىلازبعًْحنيىلَعٓلكبىلىلىل

َعععىللجحٝعع)ىلىلىل,حبٝععحىلٜؼععحضىلنععٌىلَععٔىلازبععًْحنيىلَٓلكعع١ىلبَععًٕىلعًيٓشععح١ىليٮػععر٣ىلىلىلىلىلىلىل,ْؿععصىلاسبععًدزىل

ىلايا٬ًَتىلاشيطًا١ٜىلارًٓسح١.

3-20/2 

عًعع٢ىلا٭نجععر,ىلىلحٓعع٢عععٔىلْؼععـىلارؼععًيزىلا٭ػعع١ًٝىليفىلارىلىل٬لجيععٛلىلبٕىللهععٕٛىلارؼععًيزىلار٪قاعع١ىلعععلىل

اىلٜع٪اٟىل تىلىلًىلٚاسعلىّلؾرىلطرٚىىلارشعًؾ١,ىلٚبٕىللاـعُٔىلارؼعًيزىلار٪قاع١ىلعًع٢ىلا٭قعٌىلايّدعىلىلىلىلىلىلىلاعظرىىللٛ

ىلطبرزىل٥ًْٗٞ.

3-20/3 
ًَٕىلنًؾٝع١ىل٫سعاٝاًوىلاسبعلىلا٭عًع٢ىلَعٔىلا٭طعؼًؾىلارؿعرٚمىلىلىلىلىلىلىلىلجي ىلبٕىللهٕٛىلَشًس١ىلَٓلك١ىلا٭

ىل(ىليًظؼؽىلايٛاسل.2ّىل3ظ0ع٢ًىلبسًضىليىل,اِٖىليفىلن٬ىلازبًْحنيٛٚد

3-20/4 
صبععًٚي,ىلبٚىلدشععرىلبٚىلممععر,ىلحبٝععحىللعع٪اٟىلىلىلحٓعع٢َيفىلىلحٓعع٢جيععٛلىلبٕىللهععٕٛىلَٓلكعع١ىلا٭َععًٕىلػععًيزىلارىل

ىلعلٚيًٖىل تىلايلرٜلىلاياًّىلٚؾكلًىليًظرٚىىلايا١ًَىليشحٌىلاهلرٚو.

3-20/5 
 ٫ىلىل,جي ىلبٕىللهٕٛىلًَٓطلىلا٭ًَٕىلايبىلل٪اٟىل يًٝٗىلارؼًيزىلار٪قا١ىللًعا١ىلرشاػٌىلبٚىلَشا درىلٚاسل

ىليفىلاسب٫ًتىلاشبًػ١ىلايبىلٜٛاؾلىلعًًٝٗىلايلؾًعىلارلْٞ.

3-20/6 
يفىلنٌىلا٭سٛاٍىل٫ىلجيٛلىللرنٝ ىلبقؿًٍىلع٢ًىلارؼًيزىلار٪قا١ىلبٚىلب١ٜىلٚسع٥ًٌىلهٓععىلاسعااًُهلًىليفىلبٟىلىلىلىل

ىلٚق)ىلَٔىلا٭ٚقًت.

3-21 
 ّضـاٜل اهلسّب ارتاصـ٘:

ىلايجًع)ىلار٥ًٌ,ىلايزىلايلٛاي٨ىلاٯي١ٝ.ٖٚٞىلايليزىلاسبًزْٚٞ,ىلايشعًِىلايك٥ًِىلايجًع)ىليحبًيٟ(,ىلايشعًِىل

ىلل١ٝ:جيٛلىلايشًُغىلعًساؼلاّىلٚس٥ًٌىلػًػ١ىليًٗرٚوىلٚؾكلًىلهليٙىلايظرٚى,ىليفىلاسب٫ًتىلاٯ 3-21/1

ىلايك١ُ٥ً,ىلسٝحىلٜااييىللٓؿٝيىلسحٌىلاهلرٚوىلارًٓسح١ىلٚؾكلًىليًظرٚى.ىلح٢ًْار 3-21/1/1
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3-21/1/2 
غرفىلاٯيًٝت,ىلٚغرؾ١ىلارؼالىلع٢ًىليفىلس٫ًتىلضبلٚا٠,ىلٚشبل١َىلعلاىلضبلاىلَٔىلا٭طؼًؾ,ىلَجٌىل

ىلايشلضىلٚا٭عرازىلٚارؼًْع,ىلًَٚىلطًع٘ىلذيو.

3-21/1/3 
يفىلٖععيٙىلايظععرٚى,ىلبٚىلبٜعع١ىلىلىل٠جيععٛلىلبٕىللهععٕٛىلٚسعع٥ًٌىلاهلععرٚوىلاشبًػعع١ىل سععل٣ىلايٛسعع٥ًٌىلارععينٛيىلىلىل

ىلٚس٥ًٌىلبػر٣ىلٜااُلًٖىلايلؾًعىلارلْٞ.

3-21/2 
٫ٚيلؿعًعىلث٬ثع١ىلطٛاععلىلىلىلىلٜشُضىلعًساؼلاّىلايليزىلاسبًزْٚٞىلشبل١َىلمخشع١ىلبطعؼًؾىلعًع٢ىلا٭نجعر,ىلىلىلىلىل

ىلل١ٝ:ؾك ,ىلع٢ًىلبٕىلٜهٕٛىلايليزىلعًرٛاػؿًتىلاٯ

ىلّ(.5ظ1ايكلرىل٫ىلٜكٌىلعٔىلي 3-21/2/1

ىلسعِ(ىلعٔىلاررنز.ىل30سعِ(ىلعٓلىلْكل١ىللحالىليىل19عرمىلايليزىل٫ىلٜكٌىلعٔىلي 3-21/2/2

ىلّ(.2سعِ(ىلٚصبًٍىلا٫يلؿًعىل٫ىلٜكٌىلعٔىليىل25يىل٢ًايلؿًعىلايليد١ىل٫ىلٜزٜلىلع 3-21/2/3

 

 اذتلصّىٕالدزج 

 

 23-3الػهل 

 

3-21/3 

ايشًِىلايك٥ًِىلايجًع)ىليحبًيٟ(:ىلٜشُضىلعًسااًٍُىلسًِىلق٥ًِىلثًعع)ىلعًع٢ىلازبعلايىليحبعًيٟ(ىليفىلسع٫ًتىلىلىلىلىلىل

اساج١ٝ٥ًٓىلشبل١َىلعلاىلقًٌٝىلَعٔىلا٭طعؼًؾىلاياعًًَنيىليفىلارٛقععىلؾكع ,ىلعًع٢ىلبٕىلٜرنع ىليع٘ىلسعًدزىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

مياععلىلٖععياىلاسبععًدزىل تىلَشععًؾ١ىلَععرتىلٚاسععلىلؾععٛمىلَشععا٣ٛىلايشععلضىلايععيٟىلٜٓاٗععٞىل يٝعع٘ىلىلىل٘,عًعع٢ىلدًْحٝعع

ّ(ىلجيعع ىلبٕىلٜػلعع٢ىلعهًًَعع٘ىلحبععًدزىلَععٔىلايظععحوىلىلىل9ٚيفىلسًيعع١ىلايلؿععًعىلايشععًِىلبنجععرىلَععٔىليىلىلىل,ايشعععًِ

ىليًش١ًُٜىلَٔىلايشكٛى.

3-21/4 
ىلايجًعع)ىلطعرٜل١ىلبىلىلىلىلىلىلىل ِىلار٥ًٌع لىلاسعااًٍُىلايشًع ىلَععىلا٭ؾعلىلعىلىلىلىلىلىل٫ايشًِىلار٥ًٌىلايجًعع):ىلجيٛع ىل60يىلًع٢ىللزٜعلىللاٜٚع١ىلارٌٝع

ىليىلىل,ايد١( ىلعىلىلىلىلىل13ٚعظرىىلبٕىللهٕٛىلايليدًتىلعارمىل٫ىلٜكٌىلعٔع (ىل٫ٚىلٜزٜعلىلايحاعلىلعًُٝٓٗع (.ىلىلىل20يىلًع٢ىلسِع سعِع
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ىلايؼععلبىلىلىلىل ااىلغععريىلقًعًعع١ىلي٬سععرتام,ىلَٚاًزبعع١ىليًشًُٜعع١ىلَعٔع ىلَعٛع ٥ٌىلارععينٛي٠ىلَعٔع جيعع ىلبٕىللٓظعع ىلمجٝعععىلايٛسعًع

ٟ.ىلنًُىلجي ىلبٕىللهٕٛىلَا١ٓٝىلٚثًعا١,ىل,ٚاياٛاٌَىلازب١ٜٛ ىلَٚرتاعل١ىلَعىلايح٤ًٓىلعظهٌىلقٛ

3-21/5 

ايزىلايلٛاي٨ىلاٯيٞ:ىلجيٛلىليفىلاسب٫ًتىلايبىلٜشُضىلعًٗىلايعلؾًعىلارعلْٞىلاسعااًٍُىلايعليزىلايعيٟىلٜاُعٌىلىلىلىلىلىلىل

ٝ ععًىلعٓععلىللرنٗععًىلعٛاسععل١ىلثكععٌىلَٛالْعع١,ىلعظععرىىلبٕىلىلىلىلىل ٝ ععًىلحبٝععحىللٓععزٍىلعٓععلىلاسععااًُهلًىلٚلرلؿعععىلذال ذال

ىللهٕٛىلَٔىلْٛعىلَااُلىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ.

3-22 

 فر ارتازجٔ٘:اليْا

دًٗتىلاشبًيدٝع١ىلارٛدعٛا٠ىلؾعٛمىلايلعًعلىلا٭يؿعٞىلىلىلىلىلىلا٫ىلجيٛلىللجحٝ)ىلاسبٛادزىلٚاياٛا٥لىلع٢ًىلْٛاؾيىلايٛ

ىلَٔىلايح٤ًٓىلًَىلملىللهٔىلس١ًٗىلايؿاضىلٚـٛد ىلَٛاؾك١ىلػًػ١ىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ.

3-22/1 
عٓلىلاساؼلاّىلايٓٛاؾيىلاشبًيد١ٝىلطبًيزىليًلعٛاي٨,ىلجيع ىلبٕىللهعٕٛىلؾاشًلٗعًىلذاتىلالشعًعىلٜهؿعٞىلىلىلىلىلىلىل

ىلشبرٚزىلا٭طؼًؾىلعشٗٛي١.

 

 ىْافر الْاجَات ارتازجٔ٘

 

 24-3الػهل 

 
ىلاياًي١ٝ.ىلحًْٞارًَٗع ىلايل٥ًراتىلاياُٛا١ٜىلع٢ًىل 3-23

ىلّ(ىلعٔىلسلضىلا٭يم.28يىل٢ًاياًي١ٝىلٖٞىلايبىلٜزٜلىلايلؿًعًٗىلعىلحًْٞار 3-23/1

ىل.حًْٞارباا٠ىلبٚىلدز٤ّاىلَٔىلبسًيٝ ىلاشػ٤٬ىلَٔىلاسبرٜلىليفىلىلحًْٞار٫ىللاا ىلارًٗع ىلع٢ًىلبسلضىل 3-22/2

3-22/3 

ٚيفىلىل,ٓظع ٠ىلاياًي١ٝىلبَّراىلاػاًٝيٜ ًىلرًيعوىلارىلىلحًْٞارٜاا ىل ْظ٤ًىلَٗح ىليًل٥ًراتىلاياُٛا١ٜىلع٢ًىلبسلضىل

ح ىلجي ىلاياكٝلىلعًرٛاػؿًتىلاهلٓلس١ٝىلٚايؿٓٝع١ىلٚا٫طعرتاطًتىلايٛق٥ًٝع١ىلارااُعل٠ىلَعٔىلىلىلىلىلىلٗسًي١ىل ْظ٤ًىلَ

ىل.ارؼاؼ١ازبًٗتىل

3-22/4 
ٛؿععىلَٗعًع ىليًلع٥ًراتىلىلىلىلعىلٓظعتتىلحيلىليًلؾًعىلارعلْٞىل ذاىليب٣ىلؿعرٚي٠ىلذيعوىل يعزاّىلَعًيهٞىلعاعضىلارىلىلىلىلىلىل

ىلسش ىلاسبًد١.

3-24 
ىلارارالًحًتىلاشبًػ١ىلعلٛاعلىلاشػع٤٬ىلار٪قع)ىليفىلىلىل ْ (ىل30ىلينيععٔىلث٬ثعىلىلىلحٓع٢ىلعٓعلىلايلؿعًعىلارىلىلىلاياًيٝع١ىلىلحًع

ىلل١ٝ:ٚعًيظرٚىىلاٯل١ٝىلٍٚىلاٯااّٚياىلٜاِىلربؼٝؽىلباٚيىل ػ٤٬ىلسش ىلازبل
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ىلَٛاػؿًتىلباٚايىلاشػ٤٬ىليا٫ياذ٤ً(: 3-24/1

ىلٚيىلا٫ياذ٤ًىليػريىلايػرمىلارؼؼؽىلي٘.٫ىلجيٛلىلاساؼلاّىلَا 3-24/1/1

ىل.ث٬ث١ىلبَاًيىل٫٢ًىلٜزٜلىلايلؿًعىلسكـىلايلٚيىلع 3-24/1/2

ىل.جي ىللٛؾريىلل١ٜٛٗىلطحٝا١ٝىلبٚىلَٝهًْٝه١ٝىلػًػ١ىلعلٚيىلاشػ٤٬ 3-24/1/3

ىلاساٛا٤ىلطٛاعلىلاشػ٤٬ىلع٢ًىلبٟىلاٜهٛياتىلبٚىلَٛااىلبثًخىلقًع١ًىلي٬طااًٍ.جي ىلعلّىل 3-24/1/4

ىلب٫ىلٜظرتىىلـالاتىلاياهٝٝـىلٚايا١ٜٛٗىلَعىلس٥ًرىلايلٛاعل. 3-24/1/5

ىلاضىلعًٝ٘ىلارؼًعلىلػًػ١ىلًَٓٗىلَؼًعلىليدًٍىلاشطؿ٤ً.ؿبٕىلل 3-24/1/6

ىلارالاتىلايٛاد ىللٛاؾرًٖىلعهٌىلطٛاعلىل ػ٤٬: 3-24/2

ىل.لٛاعلايلٛؾريىلايظرٚىىلايٛق١ٝ٥ًىلاي٬ل١َىلنش٥ًرىل 3-24/2/1

ىل.لٛؾريىلَؿاًغىلػًؾىلعًرؼًعل 3-24/2/2

ىل(ىلَرعٛىىلعػرؾ١ىلاياشهِىلاير٥ٝش١.intercomلٛؾريىلي 3-24/2/3

3-24/2/4 
لٛؾريىلػٓلٚمىلقًعٌىليًؿاضىلعشٗٛي١ىلحياٟٛىلع٢ًىل ساًؾًتىلبٚي١ٝىليالاىلنًفىلَٔىلا٭طؼًؾ,لؿشؽىل

ىلطٗرٜ ًىليًا نلىلَٔىلػ٬سٝاًٗ.

 
 ا( دًّز30 )نيثالث لٙاليت ٓصٓد ازتفاعَا ع باىٕاملجدّل حتدٓد عدد ّمْاقع أدّاز اإلخالٛ يف 

 مْقعَا )زقه الطابل( عدد طْابل اإلخالٛ باىٕاملعدد طْابل 

ىل21ىل1ىل31-41

ىل21/41ىل2ىل42-61

ىل21/41/61ىل3ىل62-81

ىل21/41/61/81ىل4ىل82-101

ىل21/41/61/81/101ىل5ىل102-121

ىل21/41/61/81/101/141ىل6ىل122-141

ىل21/41/61/81/101/141/161ىل7ىل142-161

ىل21/41/61/81/101/141/161ىل8ىل162-181

ىل21/41/61/81/101/141/161/181ىل9ىل182-201

 6-3ادتدّل زقه 
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 الباب السابع

 املتطلبات العام٘ للددمات اهليدضٔ٘

 الفَسع

 الصفخ٘ : املتطلبات العام٘ للددمات اهليدضٔ٘السابعالباب  السمص

ىل104ىلايا١ٜٛٗىلٚاياهٝٝـىلاررنزٟ 4-1

ىل105ىلاياُلٜلاتىلايهٗرع١ٝ٥ً 4-2

ىل108ىلمجعىلٚلؼرٜـىلايك١ًَُ 4-3

ىل108ىلاررادٌىلايحؼًي١ٜىلَٚرادٌىلارًٝٙىلايشًػ١ٓ 4-4

ىل109ىلايشع٬ملىلايهٗرع١ٝ٥ًىلاراشرن١ 4-5

ىل110ىلارؼًعلىلايهٗرع١ٝ٥ً 4-6

ىل110ىلَؼالىلسرٜل 4-6/4

ىل110ىلع٦رىلارؼال 4-6/5

ىل111ىلغرؾ١ىلضبرنًتىلارؼال 4-6/6

ىل112ىلَرنح١ىلارؼالىليايهًع١ٓٝ( 4-6/7

ىل112ىل َلااىلارؼالىلعًياًٝيىلايهٗرع٥ًٞ 4-6/8

ىل112ىلايؼ١ًْٝىلٚاياؿاٝعىلايلٚيٟىلع٢ًىلارؼًعل 4-6/9

ىل113ىلػزاًْتىلايٛقٛاىلايشع٥ًٌ 4-7

ىل114ىلغرؾ١ىلػزإىلايٛقٛاىلايشع٥ًٌ 4-8

ىل114ىلػزإىلايٛقٛاىلايػًلٟ 4-9

ىل114ىلَلاػٔىللؼرٜـىلبخبر٠ىلايلحؽىلبٚىلايالؾ١٦ 4-10

ىل115ىلايا١ٜٛٗىلٚلؼرٜـىلايلػًٕ 4-11

4-12 
َالًحعععًتىلاسبًُٜععع١ىلَعععٔىلاسبرٜعععلىليًٓظعععًّىلاررنعععزٟىليػعععًلىلايٛقعععٛاىلارشعععًٍىلىلىلىلىل

ىلحًْٞارارشاؼلّىليفىل
ىل116

ىل116ىللكلٜرىلسذِىلػزإىلغًلىلايٛقٛاىلاررنزٟ 4-12/1

ىل117ىلاػاًٝيىلسذِىلػزإىلغًلىلايٛقٛاىلاررنزٟ 4-12/2
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ىل117ىلَٛاػؿًتىلػزإىلغًلىلايٛقٛاىلاررنزٟىلٚدبٗٝزال٘ 4-12/3

ىل118ىلاػاًٝيىلَٛقعىلػزإىلغًلىلايٛقٛاىلاررنزٟ 4-12/4

ىل119ىلسعًٝزىلػزإىلغًلىلايٛقٛاىلاررنزٟ 4-12/5

4-12/6 
َالًحعًتىلايٛقًٜع١ىلعٓعلىلاسعاؼلاّىلبسعلٛاًْتىلايػعًلىلارشعًٍىلاحملُعٍٛىليًٓظعًّىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلاررنزٟ
ىل119

ىل119ىلارشًٍىلاحملُٛي١ربزٜٔىلبسلٛاًْتىلايػًلىل 4-12/7

ىل119ىلَٓظِىلبسلٛاًْتىلايػًلىلارشًٍىلاحملُٛي١ 4-12/8

ىل120ىلايازٚاىلعًيػًلىلايحرتٚيٞىلارشًٍىلعٔىلطرٜلىلطحه١ىلَرنز١ٜ 4-12/9

 120ىلَالًحًتىلايٛق١ًٜىليفىلبًْعٝ ىللٛػٌٝىلايػًلىلايحرتٚيٞىلارشًٍىلياياُلٜلات( 4-12/10

 120ىلارٛاا 4-12/10/1

 120ىلايٛق١ًٜىل٭ًْعٝ ىللٛػٌٝىلايػًلىلايحرتٚيٞىلارشًٍَالًحًتىل 4-12/10/2

ىل121ىلَالًحًتىلايٛق١ًٜىليفىلاػاًٝيىلَٛؿعىلبًْعٝ ىللٛػٌٝىلايػًلىلايحرتٚيٞىلارشًٍ 4-12/10/3

ىل121ىلَالًحًتىلايٛق١ًٜىليفىللٛػٌٝىلارٛاقلىلع ًْعٝ ىلايػًلىلايحرتٚيٞىلارشًٍ 4-12/10/4

4-12/11 
يٓظعًّىلايػعًلىلايحرتٚيعٞىلارشعًٍىلىلىلىلىلاساًٝطًتىلٚق١ٝ٥ًىلعًَع١ىليًشًُٜع١ىلَعٔىلاسبرٜعلىلىلىلىلىل

ىلاررنزٟ
ىل121

ىل122ىلَالًحًتىلاسب١ًُٜىلٚايٛق١ًٜىلَٔىلاسبرٜلىليفىلا٭ْؿًم 4-13

 122ىلَالًحًتىلايش١َ٬ىلااػٌىلا٭ْؿًم 4-13/1

 122ىلَالًحًتىلاشطؿ٤ًىلااػٌىلا٭ْؿًم 4-13/2

ىل123ىلَالًحًتىلاسب١ًُٜىلارل١ْٝىلااػٌىلا٭ْؿًم 4-13/3

ىل123ىلٚايٛق١ًٜىلَٔىلبػلًيىلايؼٛاعلَالًحًتىلاسب١ًُٜىل 4-14

ىل124ىلقٝلىلاشْظ٤ًىلٓظتتارارحًْٞىلٚطرٚىىلايٛق١ًٜىليفىل 4-15

ىل124ىلار٪قا١ىلحًْٞرعًا٫طرتاطًتىلاشبًػ١ىل 4-16

ىل125 ا٫طرتاطًتىلاشبًػ١ىلعًشبًّٝىلارال٠ىليًًُٓسحًت 4-17

ىل125ىلايكح١ٝىلىلىلحًْٞارَالًحًتىلاسب١ًُٜىلَٔىلاسبرٜلىليفىل 4-18
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 الباب السابع

 املتطلبات العام٘ للددمات اهليدضٔ٘

 لػسّط ٍرا الباب.ّفًكا  ذتنآتَا مً اذتسٓل حًْٞارتصنه ّتيفر ارتدمات اهليدضٔ٘ يف 

 
 التَْٓ٘ ّالتهٔٔف املسنصٖ: 4-1

4-1/1 
ٜاـُٔىللؼُِٝىلدٗعًلىلاياهٝٝعـىلاررنعزٟىلا٫ساًٝطعًتىلايهًؾٝع١ىلرٓععىلاْاظعًيىلاسبرٜعلىلٚايعلػًٕىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلٖيٙىلايظرٚى.ػ٬ٍىلقٓٛاتىلاياهٝٝـىلٚؾلىل

4-1/2 
ٜراععع٢ىلعٓععلىلاػاٝععًيىلَٛاقعععىلَتػععيىلاهلععٛا٤ىلاشبًيدٝعع١ىلاشبًػعع١ىلجبٗععًلىلاياهٝٝععـىلعععلّىلدبععًٚيٙىلَعععىلىلىلىل

ىليىلْظٛوىلسرٜل.ًػلبَه١ٓىلبٚىلَؼًايىللهٕٛىلعرؿ١ىل٭

4-1/3 

ًىل٫َرنزٜ ً,ىلٚذيوىلعع ٕىللكشعِىل تىلبقشعًّىلَشعاك١ًىلخيعاؽىلىلىلىلىلىلٜؿـٌىلبٕىللٛلعىلقٓٛاتىلاياهٝٝـىللٛلّٜا

بًَىلا٭ًَنٔىلارارؿ١ىلشبلعٛي٠ىلْظعٛوىلسرٜعلىلنًرلعًعؽىلٚاسبًَُعًتىلىلىلىلىلىل,ىلح٢ٓنٌىلًَٓٗىلجبز٤ىلَٔىلار

ىلٚغريًٖىلؾٝذ ىللٛؾريىلبدٗز٠ىللهٝٝـىلَٓؿؼ١ًىلهلً.

4-1/4 
جيٛلىليًلؾًعىلارلْٞىلبٕىلٜلً ىليفىلس٫ًتىلػًػع١ىللرنٝع ىلَؿاعًغىلطعٛاي٨ىلعًع٢ىلدٗعًلىلاياهٝٝعـىليفىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلَهًٕىلًَٓس ىلشبل١َىليدًٍىلايلؾًعىلارلْٞ.

4-1/5 

ذاتىلايٛادًٗتىلارػًك١ىل٭سحًوىللااًعلىلعاؼعُِٝىلدٗعًلىلاياهٝٝعـىلٚدعٛاىلْٛاؾعيىلبٚىلىلىلىلىلىلىلىلحًْٞارٜظرتىىليفىل

عٓلىلىلح٢ٓؾاشًتىلػًػ١ىليفىلٖيٙىلايٛادًٗتىليٝاُهٔىليدًٍىلايلؾًعىلارلْٞىلَٔىللؼرٜـىلايلػًٕىليفىلار

ىلْظٛوىلسرٜل.

4-1/6 

َعٔىلَعٛااىلغعريىلقًعًع١ىلىلىلىلىلىلَٓظ ٠زبًٗلىلاياهٝٝـىلػ٬ٍىلممراتىليبس١ٝىلبٚىلبؾك١ٝىلىلر٥ٝش١لاا ىلايكٓٛاتىلاي

ي٬سرتامىلنٛسل٠ىلًَْاع١ىليًشرٜعل,ىلَععىلٚدعٛاىلؾاشعًتىلًَٓسعح١ىلذاتىلبععٛاوىلًَْاع١ىليًشرٜعلىلياشعٌٗٝىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىل درا٤اتىلايؼ١ًْٝ.

4-1/7 

عٓععلىلاػععرتامىلقٓععٛاتىلاياهٝٝععـىليًذععليإىلبٚىلا٭سععكـىلارًْاعع١ىليًشرٜععلىليفىلايحٓعع٤ًىلجيعع ىلبٕىللهععٕٛىلىلىلىلىلىل

ٝ عًىلعؿاعٌىلٚػع١ًىلَٓؼعٗر٠ىللاُعٌىلعٓعلىلىلىلىلىلىلىلَكًَٚاًٗىليًشرٜعلىلعكعليىلايدع١ىلَكًَٚع١ىلازبعليإ,ىلٚلػًعلىللًك٥ًىلىلىلىلىلىل

ىل(ىلايد١ىل84.١ٜٛ٦َ-68ايد١ىلسراي٠ىللراٚغىلعنيىلي

4-1/8 

ٝ عًىلعًع٢ىل ٜكعًفىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل دبٗزىلقٓعٛاتىلْظعًّىلاياٜٗٛع١ىلٚاياهٝٝعـىلاررنعزٟىلعهًطعؿًتىليًعلػًٕىللاُعٌىللًك٥ً

ٚلععلٜرىليفىلايٛقعع)ىلْؿشعع٘ىلَععراٚغىلطععًؾل١ىليلععراىلىل,لظععػٌٝىلازبٗععًلىلعهًًَعع٘ىلعٓععلىلاناظععًفىلايععلػًٕ

ىل.ح٢ٓايلػًٕىلَٔىلار

4-1/9 
جيعع ىلبٕىللهععٕٛىلارععٛااىلاياًليعع١ىلارشععاا١ًُىليفىللػًٝععـىلقٓععٛاتىلاهلععٛا٤ىلعًيععلاػٌىلٚاشبععًيزىلغععريىلقًعًعع١ىلىلىلىلىلىلىل

ىلسعِ(ىل٫ٚىلجيٛلىلاسااًٍُىلًَا٠ىلقًع١ًىلي٬سرتامىلؾًٝٗ.ىل3ٔىليعٚب٫ىلٜكٌىلوهًٗىلىل,ي٬سرتام
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 1-4الػهل 

 

4-1/10 
َاٝٓعع١ىلٜاععٛاىلبَععرىللكععلٜرًٖىلجيععٛلىللػًٝععـىلقٓععٛاتىلاهلععٛا٤ىلارهٝععـىلـععًا٠ىلقًعًعع١ىلي٬سععرتامىليفىلسعع٫ًتىلىل

ىلٜٚظرتى:ىل,يًلؾًعىلارلْٞ

ىلبٕىللهٕٛىلارشًؾ١ىلقؼري٠. 4-1/10/1

ىلَٔىلَٛااىلغريىلقًع١ًىلي٬سرتام.ىلَٓظ ٠بٕىلهرىلَٔىلػ٬ٍىلممراتىل 4-1/10/2

ىلٜظرتىىليفىلايٛػ٬تىلارر١ْىليكٓٛاتىلاهلٛا٤ىلًَىلًٜٞ: 4-1/10/3

ىلع٢ًىلا٭قٌ.ىلبٕىللهٕٛىلَٔىلًَا٠ىلَك١ًَٚىليًشرٜلىليؿرت٠ىلْؼـىلسًع١ 4-1/10/3/1

ىلًىلنجٝؿلًىلعٓلىلاسرتاقًٗ.لٛيلىلاػًّْىل٫ب 4-1/10/3/2

ىلسعِ(ىل ذاىلنًْ)ىليفىلعلا١ٜىلايكٓٛاتىلعًيكروىلَٔىلَراٚغىلاؾعىلاهلٛا٤.ىل25يىل٢ًٜزٜلىلطٛهلًىلعىل٫ب 4-1/10/3/3

4-1/10/3/4 
ًىلاىلبٚىلسععكؿلربععرتمىلدععلاّيىل٫بي(ىلًَٚاععبىل4يىلًعع٢ٜزٜععلىلطٛهلععًىلعىل٫ب ذاىلنًْعع)ىليفىلًْٜٗعع١ىلايكٓععٛاتىلؾٝذعع ىل

ىللٛدلىليفىلَهًٕىلؾٝ٘ىلػلٛي٠ىلْظٛوىلسرٜلىلَجٌىلارلًعؽىلٚغريًٖ.ىل٫بٚىل,ًىليًشرٜلًَّْا

4-1/10/4 
 ذاىلاسععاؼلّىلْظععًّىلاياهٝٝععـىلاررنععزٟىليًالؾ٦عع١ىلعًشؿععًؾ١ىل تىلايا ٜععلىلؾٝذعع ىلاياكٝععلىلعًيظععرٚىىلىلىلىل

ىلايٛق١ٝ٥ًىلاشبًػ١ىلعًررادٌىلٚربزٜٔىلٚ طاًٍىلايٛقٛاىلايش٥ًٌ.

 التندٓدات الهَسبأٜ٘: 4-2

ىلرٛاػؿًتىلٚلاي٠ىلايهٗرع٤ً.ىل١بٕىللهٕٛىلَٛاػؿًتىلاياُلٜلاتىلايهٗرع١ٝ٥ًىلَلًعكجي ىل 4-2/1

4-2/2 

جي ىلبٕىللهٕٛىلاياُلٜلاتىلٚايرتنٝحًتىلايهٗرع١ٝ٥ًىلس١ًُٝىلعؼعؿ١ىلعًَع١ىلحبٝعحىل٫ىللظعهٌىلعٓعلىلىلىلىلىلىل

اىلبٚىلغريىلَحًطرىليًشرٜل,ىلنُعًىلدبٗعزىلايظعحه١ىلجبٗعًلىلٚامىلَعٔىلايؼعلًَتىلىلىلىلىلىلىلًىلَحًطّراسااًُهلًىلسحّح

ٝ ًىلعٛاسل١ىلارٛػٌىلا٭يؿٞىلبٚىلع ٟىلٚس١ًٝىللااُلًٖىلٚلاي٠ىلايهايهٗرع١ٝ٥ًىلٜاٌُىل ىل.ٗرع٤ًلًك٥ً
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 2-4الػهل 

 
ىل.ًيًاححىلعٗىل٫لهلاىلا٭س٬ىىلضبه١ُىلاياٛػ٬ٝتىلػ٬ٍىلبًْعٝ ىلٚاق١ٝ,ىلحبٝحىل٫ىللرتىىلصبً 4-2/3

ىل3يىلًع٢ىلٚرشعًؾ١ىلقؼعري٠ىل٫ىللزٜعلىلعىلىلىل,٫ىللكحٌىلاياُلٜلاتىلايهٗرع١ٝ٥ًىلارهظٛؾ١ىل ٫ىليفىلسلٚاىلؿٝك١ 4-2/4

ىلإٚىلب١ٜىلٚػ٬ت.َٔىلي(ىلطرٜل١ىلبٕىللهٕٛىلثًعا١ىلًَٚاب

ىلاياٛػ٬ٝتىلايبىللػيٟىلا٭دٗز٠ىلٚارالاتىلعًياًٝيىلجي ىلبٕىللهٕٛىلااػٌىلبًْعٝ ىلٚاق١ٝىلَر١ْىلٚضبه١ُ. 4-2/5

 

 

 3-4الػهل 

 

4-2/6 

نٔىلايععبىلىل سٝلىلبٚىللهععٕٛىلاياُلٜععلاتىلٚا٭دٗععز٠ىلايهٗرع٥ًٝعع١ىلارٛدععٛا٠ىليفىلا٭َعًع لشععااٌُىلياؼععزٜٔىلارشعًع

ىلاشغع٬مىلىلىلىلىلىلىل ْعىليًٗع ىلاحملهِع ىلايٓعٛعىلارًع ىلىلىلىلىل,ايشٛا٥ٌىلبٚىلايػًلاتىلايكًع١ًىلي٬طعااًٍىلَٔع حبٝعحىل٫ىلٜؼعليىلعًٓٗع

تىلىلىلىلىلىل,عٓلىللظػًًٝٗىلطراي٠ىلنٗرع١ٝ٥ً ىلايرتنٝحًع لاتىلعًياشعروىلااػٌع ضىليًػًع ىلىلىل,ىل٫ٚىللشُع لٝضىلٚغريًٖع نًرؿًع

ىلَرتىلَٔىلا٭يؿ١ٝ.ىل5ظ1ؾٛمىلَشا٣ٛىل

4-2/7 
ارؼًعٝضىلايهٗرع١ٝ٥ًىلارٛدعٛا٠ىليفىلبَعًنٔىلاياؼعزٜٔىلذاتىلغلع٤ًىلٚامىلَؼعٓٛعىلَعٔىلىلىلىلىلىلىلجي ىلبٕىللهٕٛىل

ىلميٓعىلاْاكًٍىلاسبراي٠ىلعًشطاًعىل تىلارٛااىلايكًع١ًىلي٬سرتام.ىل٬لايظحوىلٚايزدًزىليٝظهٌىلؾًػ

4-2/8 

هلياىلايػرمىلَٔىلَٛااىلىلَٓظ ٠َٛيلىلنٗرع٥ًٞىلؾٝذ ىلبٕىلحيؿىىليفىلغرؾ١ىلػًػ١ىلىلح٢ٓيفىلارىلنًٕ ذاىل

ىل,َٚازٚي١ىلعٔىلايح٤ًٓىلنٛسل٠ىلَشاك١ًىلًَْا١ىليًشرٜلىل,رل٠ىل٫ىللكٌىلعٔىلبيععىلسًعًتَك١ًَٚىليًشرٜلىل

ىلٜٚظرتىىلؾًٝٗىلًَىلًٜٞ:

ىلٜهٕٛىلَلػًًٗىلَٔىلاشبًيزىلَحًطر٠. 4-2/8/1
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ىل٫ىللاؼٌىلبٟىلؾاشًتىلَٛدٛا٠ىلؾًٝٗىلع ٟىلقشِىلَٔىلايح٤ًٓ. 4-2/8/2

4-2/8/3 
لهعٕٛىلسع١ًٗىلاياؿرٜعؼىلىلىلىلربؼؽىلسؿر٠ىلذبع)ىلارٛيعلىليػعرمىلدبُٝععىلايزٜع)ىليفىلسًيع١ىللشعرٜح٘ىلحبٝعحىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلٚايآظٝـ.

ىلٜشاششٔىليفىلٖيٙىلاسبًي١ىلبٕىلٜهٕٛىلايزٜ)ىلارشاؼلّىليًا ٜلىلغريىلقًعٌىلي٬طااًٍ. 4-2/8/4

ىلجي ىللٛؾريىلل١ٜٛٗىلَٓؿؼ١ًىليًػرؾ١. 4-2/8/5

ىللٛؾريىلَالاتىلايش١َ٬ىلاي٬ل١َىلسش ىلاطرتاطًتىلايلؾًعىلارلْٞ. 4-2/8/6

ىليفىلبًَنٔىلعًيل٠ىلَاٝشر٠ىلايٛػٍٛ.ىللٛؿعىلارؿًلٝضىلٚيٛسًتىلاياٛلٜعىلايؿرع١ٝ 4-2/9

4-2/10 
ىل,يفىلَهععًٕىلًَٓسعع ىلٜٛاؾععلىلعًٝعع٘ىلايععلؾًعىلارععلْٞىلر٥ٝشعع١ٜٛؿعععىلارؿاععًغىلاير٥ٝشععٞىلٚيٛسعع١ىلاياٛلٜعععىلاي

ىلٜٚظرتىىلؾٝ٘:

ىل.ر٥ٝش١بٕىلٜهٕٛىلقروىلارلاػٌىلاي 4-2/10/1

ىلٜؿـٌىلبٕىلٜهٕٛىليفىلغرؾ١ىلَازٚي١ىلعٔىلايح٤ًٓىلَٚؿاٛس١ىليًؼًيز. 4-2/10/2

 

 

 4-4الػهل 

 

4-2/11 
َعععىلىل,ٚايؿرعٝعع١ىلر٥ٝشعع١جيعع ىلٚؿعععىلايًٛسععًتىلٚاشيطععًااتىلارُٝععز٠ىليًل٫يعع١ىلعًعع٢ىلَهععًٕىلارؿععًلٝضىلايىلىل

ىللٛؿٝضىلصبًٍىلٚاسااًٍُىلنٌىلًَٓٗ.

4-2/12 

لزٚاىلاشع٬ْعًتىلارـع١٦ٝىلذاتىلايـعػ ىلاياعًيٞىلٚاررنحع١ىلعًع٢ىلايٛادٗعًتىلٚا٭سعلضىلـؿاعًغىلقعًطعىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىل,ٜٚػلع٢ىلعًعٛغىللدعًدٞىليهشعرىلىلىلىلىل,ا٫سااًٍُإسع٠٤ًىلعٜرن ىليفىلارهًٕىلارًٓس ىلحبٝحىل٫ىلٜشُضىل

ىلٚذيوىلعػ١ٝىلا٫سااًٍُىلعٛاسل١ىليدًٍىلايلؾًعىلارلْٞىلي٘ىلعٓلىلايلٛاي٨.

4-2/13 

ٚذيععوىلعععٔىلطرٜععلىللشععروىلايظععشًٓتىلىلىل;لععٛؾرىلاشدععرا٤اتىلاي٬لَعع١ىلَععٔىلبػلععًيىلايهٗرععع٤ًىلايشععًن١ٓىلىل

ٚلاـُٔىلٖيٙىلاشدرا٤اتىلٚؿعىلدًٗلىلَعًْعىليًؼعٛاعلىليفىلا٭عٓٝع١ىلاررلؿاع١ىلىلىلىلىلىل,ايهٗرع١ٝ٥ًىل تىلا٭يم

ىلسش ىلَٛاػؿًتىلٚطرٚىىلايلؾًعىلارلْٞىلٚٚلاي٠ىلايهٗرع٤ً.
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 5-4الػهل 

 
 مجع ّتصسٓف الكنام٘: 4-3

4-3/1 
ٚذاتىلَكًَٚعع١ىليععزَٔىل٫ىلٜكععٌىلعععٔىلبيععععىلىلىل,لٓظعع ىلغرؾعع١ىلمجعععىلايكًَُعع١ىلَععٔىلَععٛااىلغععريىلقًعًعع١ىلي٬سععرتامىل

ًَّىليًشرٜلىلعٓؿصىلايليد١ىل,سًعًت ٝ ً.ىل,ٜٚظرتىىلبٕىلٜهٕٛىلعًعًٗىلَكًٚ ىلٜٚػًلىللًك٥ً

4-3/2 
ٚذاتىلَكًَٚع١ىليؿاعٌىلاسبرٜعلىلرعل٠ىلىلىلىلىلىل,جي ىلبٕىلٜهٕٛىلا٭ْحٛوىلَؼّٓٛعًىلَٔىلًَا٠ىلغريىلقًع١ًىلي٬سعرتامىل

ىلسًعانيىلع٢ًىلا٭قٌ.

4-3/3 
لًك٥ًٝع١ىلٜٚلٜٚع١ىلشغع٬مىلىلىلىلُٗع١ىلعٛسع٥ًٌىلىلىلدبٗزىلغرؾ١ىلايك١ًَُىلٚا٭ْحٛوىلاياُٛاٟىليفىلا٭ع١ٝٓىلايهحري٠ىلار

ىلا٭ْحٛوىليفىلس٫ًتىلايلٛاي٨,ىلٚسش ىللٛدًٝٗتىلايلؾًعىلارلْٞ.

4-3/4 
ٚميعرىلػع٬ٍىلؾعراؽىلَؿؼعٍٛىلىلىلىلىلىل,ٜٓظ ىلبْحٛوىلْكٌىلايك١ًَُىلؿُٔىلايلٛاعلىلَٔىلًَا٠ىلغريىلقًع١ًىلي٬سرتام

ىلعٔىلعك١ٝىلبدزا٤ىلايح٤ًٓىلجبليإىلَك١ًَٚىليًشرٜل.

ىلَٔىلايلٛاعلىلع عٛاوىلًَْا١ىليًشرٜلىلٚايلػًٕىلٚلػًلىللًك٥ًٝ ً.لػًلىلؾاشًتىلا٭ْحٛوىلايبىللشاكحٌىلايك١ًَُىل 4-3/5

 املساجل البدازٓ٘ ّمساجل املٔاِ الطاخي٘: 4-4

4-4/1 

لرن ىلٚلشاؼلّىلٚلؼعًٕىلاررادعٌىلايحؼًيٜع١ىلَٚرادعٌىلارٝعًٙىلايشعًػ١ٓىلٚؾكلعًىليًُٛاػعؿًتىلايكًٝسع١ٝىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

جبُٝععىلىلىل(ارٝعًٙىلايشعًػ١ٓىلىلبسصىلٚاطعرتاطًتىلؾشعؽىلٚاػاحعًيىلاررادعٌىلايحؼًيٜع١ىلَٚرادعٌىلىلىلىلىلىلىلياشبًٝذ١ٝىل

ىلبدزا٥ًٗ,ىلٚايظرٚىىلاشبًػ١ىلايبىلٜظرتطًٗىلايلؾًعىلارلْٞ.

4-4/2 
ٜؿـٌىلبٕىلٜهٕٛىلَٛقعىلغرؾ١ىلاررادٌىلَكًعٌىلازبلايىلاشبًيدٞىليًح٤ًٓ,ىلٚيفىلسًي١ىللاعييىلذيعوىلٜراعع٢ىلىلىلىل

ىلا.عٓلىلاػاًٝيىلارٛقعىللكلٜرىلادبًٙىللؼرٜـىلا٫ْؿذًيىل تىلازب١ٗىلا٭قٌىلؿرّي
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ىلارردٌىلَٔىلَٛااىلَك١ًَٚىليًشرٜلىلٚذاتىلَك١ًَٚىل٫ىللكٌىلعٔىلبيععىلسعععًعًت.لٓظ ىلغرؾ١ىل 4-4/3

4-4/4 
ىل٫ٚيفىلسًيع١ىللاعييىلذيعوىلٜراعع٢ىلبىلىلىلىلىل,ٜؿـٌىلبٕىلٜهٕٛىلارلػٌىل تىلغرؾع١ىلارردعٌىلَعٔىلاشبعًيزىلَحًطعر٠ىلىلىلىلىل

ىللظهٌىلايػرؾ١ىلب١ٜىلػلٛي٠ىلسرٜلىلع٢ًىلطرٜلىلاشبرٚزىلاير٥ٝشٞىليفىلايح٤ًٓ.

4-4/5 
ٝ عىلىلىل,اركًّٚىليًشرٜلىلرعل٠ىل٫ىللكعٌىلععٔىلبيعععىلسعًعًتىلىلىلىلىلٜهٕٛىلعًوىلغرؾ١ىلارردٌىلَٔىلايٓٛعىل ىل,ٜٚػًعلىللًك٥ً

ىلَعىللجحٝ)ىل طًي٠ىلممٝز٠ىلعًٝ٘.

ىلل٪َٔىلايا١ٜٛٗىلايلحٝا١ٝىلايهًؾ١ٝىليػرؾ١ىلارردٌىلطحكلًىليظرٚىىلايا١ٜٛٗىلٚلؼرٜـىلايلػًٕ. 4-4/6

ىللهٕٛىلاياُلٜلاتىلايهٗرع١ٝ٥ًىلَٔىلايٓٛعىلاشبًؾىلارًْعىليًٗ . 4-4/7

 املتخسن٘:الطالمل الهَسبأٜ٘  4-5

ىلشالعٞىلاياس١ىلايش٬ملىلاراشرن١ىلنٌىلسًي١ىلع٢ًىلسل٠ىلَٔىلقحٌىلايلؾًعىلارلْٞ.ل 4-5/1

4-5/2 
عٓلىللرنٝ ىلايش٬ملىلاراشرن١ىلجي ىلَراع٠ًىلعلّىلاْاظًيىلاػًٕىلاسبرٜلىلَعٔىلػع٬ٍىلايؿاشعًتىليفىلىلىلىل

ىلٖيٙىلايش٬مل.

 

 

 6-4الػهل 

 ىْافر الْاجَات ارتازجٔ٘

 

 7-4الػهل 
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 الهَسبأٜ٘:املصاعد  4-6

4-6/1 
ارؼعًعلىلىليلرن ىلٚلشعاؼلّىلٚلؼعًٕىلارؼًعلىلايهٗرع١ٝ٥ًىلٚؾكلًىليًُٛاػؿًتىلايكًٝسع١ٝىلاشبًٝذٝع١ىلىلىل

ىلجبُٝعىلبدزا٥ًٗ,ىلٚايظرٚىىلاشبًػ١ىلايبىلٜظرتطًٗىلايلؾًعىلارلْٞ.ىل(ايهٗرع١ٝ٥ًىليٮؾرااىلٚايحـ٥ًع

ىلميٓعىلقلاٝ ًىلذبٌُٝىلارؼالىلبنجرىلَٔىلاسبُٛي١ىلاركري٠. 4-6/2

ىلجي ىلبٕىللاٛاىلمجٝعىلاررنحًتىل تىلايلًعلىلا٭يؿٞىلٚلؿاضىلبعٛاعًٗ,ىليفىلسًي١ىلسلٚخىلسرٜل.ىل 4-6/3

 مصعد اذتسٓل: 4-6/4

ىلَرّتا(ىلخيؼؽىلَؼالىلبٚىلبنجرىلشبل١َىليدًٍىلايلؾًعىلارلْٞ.20يىل٢ًعىلح٢ٓعٓلًَىلٜزٜلىلايلؿًعىلار 4-6/4/1

4-6/4/2 
ٚحيؿىىليفىلعًح١ىلَكؿ١ًىلَجحاع١ىلىلىل,اسبٛااخجيٗزىلَؿاًغىلػًؾىلرؼالىلاسبرٜلىليًشٝلر٠ىلع٢ًىلارؼالىليفىلسًي١ىل

ٞ.ىل,ع٢ًىلازبلاي ىلذاتىلغل٤ًىللدًدٞىلٚعًًٝٗىل طًي٠ىلٚاؿش١,ىلٜٚٛؿعىليفىلَهًٕىلًَٓس ىلعًيلًعلىلا٭يؿ

4-6/4/3 
َٔىلا٭ْش ىلبٕىلميلىلَؼالىلاسبرٜلىلعًياًٝيىلَعٔىلَؼعليىلَػعًٜرىلرؼعليىل َعلااىلايحٓع٤ًىلعًياٝعًي,ىليٝاُعٌىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلاسبٛااخ.َؼالىلاسبرٜلىلسا٢ىلَعىلاْكلًعىلاياًٝيىلبث٤ًٓىل

 بٝس املصعد: 4-6/5

ىلٜح٢ٓىلع٦رىلارؼالىلٚغرؾ١ىلارالاتىلٚاحمل٫ٛتىلَٔىلَٛااىلَك١ًَٚىليًشرٜلىلعليد١ىل٫ىللكٌىلعٔىلسًعاني. 4-6/5/1

ىلجي ىلمح١ًٜىلع٦رىلارؼالىلَٔىلاْاكًٍىلاسبرٜلىلبٚىلايلػًٕىليبسٝ ًىل تىلايلٛاعلىلا٭ػر٣. 4-6/5/2

4-6/5/3 
جيعع ىلبٕىلٜلععٌىلع٦ععرىلارؼععالىليفىلايلٛاعععلىلعًعع٢ىلؾشععش١ىلَؿؼععٛي١ىلعععٔىلايحٓعع٤ًىلجبععليإىلٚبعععٛاوىلًَْاعع١ىلىلىلىلىل

ٝ ً.ىل ىل٫ْاظًيىلاسبرٜلىللػًلىللًك٥ً

ىل.َاٛاؾر٠ىلَالًحًتىلايٛق١ًٜىليًش١ًُٜىلَٔىلاسبرٜلىلًَىلااَ)ٜشُضىلعٛدٛاىلع٦رىلارؼالىليفىلعٝ)ىلايليزىل 4-6/5/4

ىل١ٜٛٗىليفىلايح٤ًٓ.ٜظهٌىلع٦رىلارؼالىلدز٤ّاىلَٔىلْظًّىلاياىل٫جي ىلب 4-6/5/5

ىلجي ىللٛؾريىلايا١ٜٛٗىلايهًؾ١ٝىلياؼرٜـىلايلػًٕىليفىلسًي١ىلسلخىلسرٜلىليفىلع٦رىلارؼال. 4-6/5/6

ىل٫ىلجيٛلىلاسااًٍُىلع٦رىلارؼالىليفىلبٟىلبغرامىلبػر٣ىلغريىلدبٗٝزاتىلارؼال. 4-6/5/7

ىلميٓعىلٚدٛاىلبٟىلؾاشًتىلع٢ًىلع٦رىلارؼالىلغريىلا٭عٛاوىلارؼؼؼ١ىليًُؼال. 4-6/5/8

ىلبٚىلط٤٬ىلدليإىلعٝ)ىلارؼالىلايلاػ١ًٝىلـٛااىلغريىلَك١ًَٚىليًشرٜل.ىل١لهشعٝميٓعىل 4-6/5/9

ىلجي ىللشًِٝىلْشؼ١ىلَٔىلَؿاًغىلايحًوىلاشبًيدٞىليح٦رىلارؼالىليًلؾًعىلارلْٞ. 4-6/5/10
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 زضه تْضٔخٕ للفساغ السأضٕ للنصعد ّنبٔي٘ املصعد

  

 9-4الػهل  8-4الػهل 

 
 غسف٘ ستسنات املصعد: 4-6/6

4-6/6/1 
جي ىلبٕىللٓظ ىلغرؾ١ىلضبرنًتىلارؼالىلَٔىلَٛااىلغريىلقًعًع١ىلي٬سعرتامىلٚؾكلعًىليًُٛاػعؿًتىلايكًٝسع١ٝىلىلىلىلىلىل

ىل(.ارؼًعلىلايهٗرع١ٝ٥ًىليٮؾرااىلٚايحـ٥ًعياشبًٝذ١ٝىل

4-6/6/2 
ميٓعععىلٚدععٛاىلبٟىلؾاشععًتىلعععنيىلغرؾعع١ىلاحملرنععًتىلٚع٦ععرىلارؼععال,ىلعععلاىلايؿاشععًتىلارؼؼؼعع١ىليًشحععًٍىلىلىلىل

ىلٚاياُلٜلاتىلايـرٚي١ٜىلا٭ػر٣.ىل

ىلجي ىللٛؾريىلايا١ٜٛٗىلٚاشًْي٠ىلايهًؾ١ٝىليػرؾ١ىلاحملرنًت. 4-6/6/3

4-6/6/4 
ٝذع ىللعٛؾريىلايزىلثًعع)ىلٚسعًِٝىلَعٔىلَعٛااىلىلىلىلىلىلىلؾ ذاىلنًٕىلايزىلايح٤ًٓىل٫ىلٜؼٌىلرشا٣ٛىلغرؾ١ىلاحملرنعًت,ىلىل

ىلغريىلقًع١ًىلي٬سرتام.ىل

4-6/6/5 
جيعع ىللرنٝعع ىلسععٛادزىليًٛقًٜعع١ىلَععٔىلايشععكٛىىلسععٍٛىلسًؾعع١ىلا٭سععلضىلبٚىلايؿاشععًتىلايٛاقاعع١ىليفىلطرٜععلىلىل

ىلاحملرنًت.غرؾ١ىل

4-6/6/6 
جي ىلبٕىلٜرن ىليفىلغرؾ١ىلاحملرنًتىلػزا١ْىلذاتىلغلع٤ًىللدعًدٞىلَشعًضىلسبؿعىىلا٭اٚاتىلٚاراعلاتىلىلىلىلىلىل

ىلَجٌ:ىل,ايٝل١ٜٚ

ىلٜلىلياظػٌٝىلاياذ١ًىلي ذاىلنًْ)ىلَٓؿؼ١ًىلعٔىلاياذ١ً(. 4-6/6/6/1

ىلَؿاًغىليؿوىلؾراٌَىلاياذ١ً. 4-6/6/6/2

ىلًَز١َىلبٚىلَرع ىلياجحٝ)ىلاسبحًٍىلع٢ًىلايحهر٠. 4-6/6/6/3

ىلَؿاًغىلعًوىلع٦رىلارؼالىلاشبًيدٞ. 4-6/6/6/4
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ىلاظػٌٝىلٚايؼ١ًْٝىلاشبؿٝؿ١ىليًُؼال.ًيب١ٜىلباٚاتىلبٚىلَالاتىلبػر٣ىلػًػ١ىلع 4-6/6/6/5

 مسنب٘ املصعد )الهابٔي٘(: 4-6/7

ىلجي ىلبٕىلٜهٕٛىلٖٝهٌىلاررنح١ىلٚلهشًٝلًٗىلايلاػ١ًٝىلٚايلًًْٖتىلَٔىلَٛااىلغريىلقًع١ًىلي٬سرتام.ىلىل 4-6/7/1

4-6/7/2 
جي ىللرنٝ ىلعًوىلااػًٞىليفىلَرنح١ىلَؼالىلا٭ؾرااىلحبٝحىل٫ىللاُعٌىلقحعٌىل غ٬قع٘,ىلىلرٓععىلاحنظعًيىلىلىلىلىلىل

ىلبطرافىلارشاؼلَنيىليًُؼالىلبٚىلثًٝعِٗىلعنيىلاررنح١ىلٚدلايىلع٦رىلارؼال.ىل

4-6/7/3 
جي ىللزٜٚلىلَرنح١ىلَؼعالىلا٭ؾعرااىليفىلسعكؿًٗىلعؿاشع١ىليإلْكعًذىللهؿعٞىليعلػٍٛىلبٚىلػعرٚزىلطعؼؽىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىل.(ارؼًعلىلايهٗرع١ٝ٥ًىليٮؾرااىلٚايحـ٥ًعيٚاسل,ىلٚؾكلًىليًُٛاػؿًتىلايكًٝس١ٝىلاشبًٝذ١ٝىل

ىلدبٗزىلاررنح١ىلـرٚس١ىليًا١ٜٛٗىل١ُ٥٬َىلسبذِىلٚسا١ىلارؼال. 4-6/7/4

ىلًٛسًتىل يطًا١ٜىللاـُٔ:جي ىلدبٗٝزىلنًع١ٓٝىلَؼالىلا٭ؾرااىلع 4-6/7/5

ىلعًساؼلاّىلارؼالىلإٚىلَراؾلىلعًيؼ.ىل٠يٛس١ىلللٍىلع٢ًىلعلّىلايشًُغىليٮطؿًٍىلإٚىلايراعا١ىلعظر 4-6/7/5/1

ىليٛس١ىلللٍىلع٢ًىلعلّىلايشًُغىلعًيالػنيىلااػٌىلنح١ٓٝىلارؼال. 4-6/7/5/2

ىليٛس١ىللحنيىلاسبُٛي١ىلاركري٠ىليًُؼالىلٚاسبلىلا٭ع٢ًىليالاىلارشاؼلَني. 4-6/7/5/3

ىل١ٓىلارؼالىلايلاي١ىلع٢ًىلْٛعىلا٫ساؼلاّ.ٝنحىل(لي٠يبٚؿعىلاشطًياتىلارُٝز٠ىلع٢ًىلَؿًلٝضىل 4-6/7/5/4

ىلٚبيقًّىلٖٛالؿًٗىليًلٛاي٨.ىل,ٚي١ىلعٔىلايؼ١ًْٝ٪يٛس١ىللٛؿضىلاسعِىلايٛنٌٝىلٚيقِىلًٖلؿ٘,ىلٚازب١ٗىلارش 4-6/7/5/5

 إمداد املصعد بالتٔاز الهَسباٜٕ: 4-6/8

4-6/8/1 

َؿاعًغىلىل -عًيكعلي٠ىلٚاشْعًي٠ىلىل-ىلاياٝعًيىلايهٗرعع٥ًٞىلايعبىللػعيٟىلارؼعالىلىلىلىلىلجي ىلبٕىلٜشعٝلرىلع٢ًىلػلعٛىىلىل

يًحٓع٤ًىلىلىلر٥ٝشع١ىليػ٬فىلارؿاًغىلارٛدٛاىليفىلغرؾ١ىلاحملرنعًت(ىلعٓعلىلارؿعًلٝضىلايىلىلىلىل(قًطعيي٥ٝشٞىلػًؾىل

ىل.(يًح٤ًٓىلر٥ٝش١ايكٛاطعىلايهٗرع١ٝ٥ًىلايي

ىلػلًَتىلبػر٣ىلغريىلارؼال.لرلح ىلػلٛىىلاياًٝيىلايهٗرع٥ًٞىليًُؼالىلعلا٥ر٠ىلػًػ١ىل٫ىللاؼٌىلعًٗىلبٟىل 4-6/8/2

ىلجي ىلٚؿعىل طًي٠ىلػًػ١ىلياٛؿٝضىلارؿًلٝضىلايهٗرع١ٝ٥ًىلاشبًػ١ىلعًرؼال. 4-6/8/3

 الصٔاى٘ ّالتفتٔؼ الدّزٖ علٙ املصاعد: 4-6/9

4-6/9/1 
عالىللرنٝ ىلارؼالىلجي ىلؾشؼ٘ىلٚارٛاؾك١ىلعًٝع٘ىلَعٔىلقحعٌىلدٗع١ىلؾشعؽىلٚلؿاعٝعىلؾٓٝع١ىلَاؼؼؼع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلع٢ًىلذيوىلارٛاػؿًتىلاشبًٝذ١ٝ.َااُل٠ىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ,ىلنًُىلْؼ)ىل

4-6/9/2 
جي ىلبٕىلخيـعىلنعٌىلَؼعالىلشبلَع١ىلَٓاظُع١ىللػلعٞىلبعُعًٍىلايؼع١ًْٝىلايلٚيٜع١ىلَعٔىلقحعٌىلدٗع١ىلذاتىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلَٚااُل٠ىلَٔىلدًٗتىلا٫ػاؼًؾىلنًيلؾًعىلارلْٞ.ىل,ػ ٠ىليفىلبعًٍُىلػ١ًْٝىلارؼًعل

ىلايؼ١ًْٝىلايلٚي١ٜىلٚ ػ٬غىلا٭علًٍىلٚلٛايخيًٗ 4-6/9/3 ىلع عًُ ىلٚحيؿىىليفىلغرؾ١ىلضبرنًتىلارؼال.ىل,حيؿىىلسذ

4-6/9/4 
ـّ ًىلعٔىللًحٝع١ىلطًحعًتىلا٭علعًٍىلايعبىلذبعلخىلىلىلىلىلىلازب١ٗىلارش٪ٚي١ىلعٔىلبعًٍُىلايؼ١ًْٝىلايلٚي١ٜىلَش٪ٚي١ىلبٜ

ىلسعًعع١(.ىل24ؾر٠ىلع٢ًىلَلايىليايفىلارؼال,ىلٚبٕىللهٕٛىلػلَاًٗىلَاٛ
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4-6/9/5 
لحًٝععؼىلازبٗعع١ىلىل,ٚازبٗعع١ىلارشعع٪ٚي١ىلعععٔىلاياؿاععٝعىل,جيعع ىلعًعع٢ىلازبٗعع١ىلارشعع٪ٚي١ىلعععٔىلايؼعع١ًْٝىلايلٚيٜعع١

ىلل١ٝ:اىليفىلاسب٫ًتىلاٯايرو١ٝىلارش٪ٚي١ىلؾّٛي

ىلعٓلًَىلٜ ّىلبٚىلًٜػ٢ىلععكعلىلػ١ًْٝىلارؼال. 4-6/9/5/1

ىلس١َ٬ىلَشاؼلَٞىلارؼال.ىليفعٓلًَىل٬ٜسىىلارؿاعىلبٟىلعلٌىلٜ٪ثرىل 2//4-6/9

ىلارلًٛع١.ىلعىلػًس ىلايح٤ًٓىلعٔىللٓؿٝيىلبعًٍُىلايؼ١ًْٝٓعٓلًَىلميا 4-6/9/5/3

ىلارردعىليًح)ىليفىلاشب٬ؾًتىلايبىلقلىللٓذِىلعنيىلا٭طرافىلارا١ٝٓىلبٚىلارؼًيؿًتىلهليٙىلارالًحًت. 4-6/9/6 ىلٖ ىلايلؾًعىلارلْ

ىلجي ىلع٢ًىلػًس ىلايح٤ًٓىلبٕىلٜاؼيىلاشدرا٤اتىلايهؿ١ًٝىلعًحملًؾظ١ىلع٢ًىلس١َ٬ىلارؼال. 4-6/9/7

4-6/9/8 

عًعع٢ىللظععػٌٝىلارؼععالىليفىلىل,َجععٌىلسععًيضىلايحٓعع٤ًىلبٚىلعًَععٌىلارؼععالىل,جيعع ىلبٕىلٜععليوىلطععؼؽىلَشعع٪ٍٚ

ىل ٚ عععع٬ؽىلدٗععع١ىلايؼععع١ًْٝىلىل,ا٭سعععٛاٍىلاياًاٜععع١,ىلٚعًععع٢ىلنٝؿٝععع١ىلاياؼعععرفىلعٓعععلىلاسبعععٛااخىلٚا٭علعععً

ىلٚا٫لؼًٍىلعًيلؾًعىلارلْٞىلعٓلىليؾـِٗىللًح١ٝىلطً ىلايؼ١ًْٝ.ىلىل,ارؼاؼ١

 خصاىات الْقْد الطـاٜل: 4-7

4-7/1 
ٚ ذاىللاعييىلذيعوىلجيع ىلبٕىلٜٛؿععىليفىلىلىلىلىلىل,ًىلذبع)ىلا٭يمىلايشع٥ًٌىلَعلؾٛىّْلىلٜؿـٌىلبٕىلٜهٕٛىلػزإىلايٛقٛاىل

ىلؾرىلؾًٝٗىلَالًحًتىلاسب١ًُٜىلَٔىلاسبرٜلىليفىلغرؾ١ىلػزإىلايٛقٛاىلايش٥ًٌ.اغرؾ١ىلَشاك١ًىلَٔىلايح٤ًٓىللاٛ

4-7/2 
ٚ ذاىللاعييىلذيعوىلجيع ىلبٕىلٜٛؿععىلؾععٞىلغععرؾ١ىلىلىلىلىلىلىلىل,ًىلذبع)ىلا٭يمىلجي ىلبٕىلٜهٕٛىلػعزإىلايٛقعٛاىلَعلؾٛىّْلىلىل

ىلؾًٝٗىلطرٚىىلغرؾ١ىلػزإىلايٛقٛاىلايش٥ًٌىلَٔىلٖيٙىلايظععرٚى.ؾرىلاَشعاك١ًىلَٔىلايح٤ًٓىللاٛ

4-7/3 
جيعع ىلبٕىلٜهععٕٛىلاياؼععُِٝىلٚبًْعٝعع ىلاياٛػععٌٝىلراععلاتىلسععرمىلايٛقععٛاىلٚايزٜعع)ىلعؼععٛي٠ىلعًَعع١ىلطحكلععًىلىلىلىلىلىلىل

ىليًُٛاػؿًتىلارااُل٠ىلعلٍٚىلصبًصىلاياإًٚىليلٍٚىلاشبًٝرىلايارع١ٝ.

ُّٜظرتىىليفىلػٓعىلاشبزإىلبٕىلٜهٕٛىلَجحّا 4-7/4 ىلاشروىلبٚىلايرطض.٫ىلٜشُضىلعًيىل,ًًىلٚضبه

4-7/5 
ضبهُع١ىلىلىل,ٜظرتىىليفىلبًْعٝ ىللٛػٌٝىلايٛقٛاىلايش٥ًٌىلبٕىللهٕٛىلَؼٓٛع١ىلَٔىلبًْعٝ ىلَاٝٓع١ىلايؼعٓعىلىل

ىل٫ىللشُضىلعًياشرٜ .ىل,اياٛػٌٝ

4-7/6 
لععزٚاىلطععحه١ىللٛػععٌٝىلايٛقععٛاىلايشعع٥ًٌىلعًيؼععًًَُتىلاي٬لَعع١ىليإلغعع٬مىليفىلبَععًنٔىلًَٓسععح١ىلحبٝععحىلىلىلىل

ىلٚبًُٖٗ:ىل,لهٕٛىلَاٝشر٠ىلَٚٛؿش١ىلعإطًياتىلممٝز٠

ىلػًُّىل غ٬مىلي٥ٝشٞىليفىلعلا١ٜىلاشب ىلعٓلىلاشبزإ. 4-7/6/1

ىلػًُّىل غ٬مىلي٥ٝشٞىلعٓلىلدًٗلىل طاًٍىلايٛقٛا. 4-7/6/2

4-7/6/3 

ٚذيوىلعػٝع١ىلٚقعـىلىلىلىل;ػًُّىللًك٥ًٞىلٜاٌُىلعا ثريىلاسبراي٠ىلٜاِىللرنٝح٘ىلػًيزىلغرؾ١ىلدًٗلىل طاًٍىلايٛقٛا

لػيٜعع١ىلايٛقععٛاىلزبٗععًلىلاشطععاًٍىلعٓععلىلْظععٛوىلاسبرٜععل,ىلايععيٟىلٜاُععٌىلعٛاسععل١ىلٚػعع١ًىلَٓؼععٗر٠ىلبٚىلبٜعع١ىلىل

ٚس١ًٝىل١ُ٥٬َىلبػر٣,ىلٚعًشؿعًؾ١ىل تىلذيعوىلجيع ىللعٛؾريىلٚسع١ًٝىلغًعلىلبػعر٣ىلٜلٜٚع١ىل٫سعاؼلاًَٗىليفىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلسًي١ىللالٌىلايؼًُّىلاياًك٥ًٞ.

ىل١ٜىلَٔىلاسبرٜلىلعٓلىللظػًٝ٘.ؾرىليفىللؼُِٝىلدًٗلىل طاًٍىلايٛقٛاىلٚس٥ًٌىلايٛقًاٜاٛ 4-7/7

ىلجي ىلعلّىل ْظ٤ًىلاياُلٜلاتىلبٚىلَرٚيًٖىلعًيكروىلَٔىلبٟىلَؼليىليًشراي٠. 4-7/8
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 غسف٘ خصاٌ الْقْد الطاٜل: 4-8

4-8/1 
َٔىلَٛااىلَك١ًَٚىليًشرٜلىلذاتىلَكًَٚع١ىل٫ىللكعٌىلىلىلىلَٓظ ٠حيؿىىلاشبزإىلايجًع)ىليًٛقٛاىليفىلغرؾ١ىلػًػ١ىل

ىلًىلذب)ىلا٭يم.ٜٚؿـٌىلبٕىلٜهٕٛىلاشبزإىلَلؾّْٛىل,عٔىلبيععىلسًعًت

4-8/2 
ل٪َٔىلايا١ٜٛٗىلايلحٝاٝع١ىلايهًؾٝع١ىليػرؾع١ىلػعزإىلايٛقعٛاىلايشع٥ًٌىليفىلارشعاٜٛنيىلاياًعٟٛىلٚايشعؿًٞىلَعٔىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلحبٝحىلللراىلا٭خبر٠ىلػًيزىلايح٤ًٓ.ىل,ايػرؾ١

ىلٜؿـٌىلبٕىللهٕٛىلايػرؾ١ىلَكًعٌىلازبلايىلاشبًيدٞىليًح٤ًٓ. 4-8/3

ىلاْاكًٍىلاسبراي٠ىل يًٝٗ.ىللهٕٛىلغرؾ١ىلػزإىلايٛقٛاىلعاٝل٠ىلعٔىلغرؾ١ىلارردٌىلرٓع 4-8/4

ىللهٕٛىلاياُلٜلاتىلايهٗرع١ٝ٥ًىلَٔىلايٓٛعىلاشبًؾىلارًْعىليًٗ . 4-8/5

4-8/6 
ٝ عىلىلىل,ٜهٕٛىلععًوىلايػرؾع١ىلَعٔىلايٓعٛعىلاركعًّٚىليًشرٜعلىلرعل٠ىل٫ىللكعٌىلععٔىلبيعععىلسعًعًتىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل َععىلىلىل,ٜٚػًعلىللًك٥ً

ىللجحٝ)ىل طًي٠ىلممٝز٠ىلعًٝ٘.

4-8/7 
ًىلٜهؿعٞىلسبذعزىلنُٝع١ىلايشع٥ًٌىلىلىلىلىلازبليإىلسّٛؿلح٢ٓىلعاح١ىلع٢ًىلايحًوىلعًيلؿًعىلًَٓس ىلياظهٌىلَعىل

ىل%.10ارؼز١ْٚىلَعىللًٜا٠ىل

 خصاٌ الْقْد الػاشٖ: 4-9

4-9/1 
لهععٕٛىلهلٜععلاتىلٚربععزٜٔىلٚ طععاًٍىلايٛقععٛاىلايػععًلٟىلَلًعكعع١ىلعؼععٛي٠ىلعًَعع١ىليًُٛاػععؿًتىلٚايظععرٚىىلىل

ىلاشبًػ١ىلعٓظًّىلايػًلىلاررنزٟ,ىلَٚالًحًتىلايلؾًعىلارلْٞ.

ىلعًيػًلىلعًيًٕٛىلا٭ػؿر.لؼحؼىلاياُلٜلاتىلٚبًْعٝ ىلايازٜٚلىل 

4-9/3 
ىلىلىلىلىلىلىل ٕىلارؼعليىلَٔع ٤ىل ذاىلنًع يزىلايحًٓع لزٚاىلطحه١ىلهلٜلاتىلايٛقٛاىلايػًلٟىلعؼًُّىل غ٬مىلي٥ٝشٞىلٜهعٕٛىلػًع

ىليفىلارل١ٜٓ,ىلٚعٓلىلعلا١ٜىلاشب ىل ذاىلنًٕىلارؼليىلبسلٛاًْتىلايػًلىلاياًا١ٜ.ىلر٥ٝش١ػلٛىىلايػًلىلاي

 .ح٢ٓعلا١ٜىل١ًْٜٗٚىلنٌىلٚػ١ًىلَر١ْىليفىلارلزٚاىلطحه١ىلبًْعٝ ىلايػًلىلعؼًًَُتىلغًلىلؾرع١ٝىلعٓلىل 4-9/4

ىلجي ىللرنٝ ىلٚلزٜٚلىلبًَنٔىلاساؼلاّىلايٛقٛاىلايػًلٟىلع دٗز٠ىلاساظاًيىلبخبر٠ىلايٛقٛاىلايش٥ًٌىلٚايػًلات. 4-9/5

4-9/6 
ىلىلر٥ٝشعع١جيع ىلبٕىللهععٕٛىلػععًًَُتىلاشغعع٬مىلايىل ىل,ٚايؿرعٝع١ىليفىلَهععًٕىلٚاؿععضىلَاٝشععرىلايٛػععٍٛىل يٝعع

ىلنًُىللزٚاىلعا٬ًَتىلممٝز٠ىلٚاؿش١.ىل,ٚخيـعىلرٛاؾك١ىلايلؾًعىلارلْٞ

ىلجي ىلعلّىل ْظ٤ًىلبٚىلَرٚيىلبًْعٝ ىلايػًلىلعًيكروىلَٔىلبٟىلَؼليىليًشراي٠. 4-9/7

 مداخً تصسٓف أخبسٗ الطبذ أّ التدفٝ٘: 4-10

4-10/1 
ـؼًيزىليًلػًٕىلل٪اٟىل تىلىل,ًَٚىلميًثًًٗىلَٔىلَالاتىلايلحؽىلٚايالؾ١٦ىل,جي ىلدبٗٝزىلا٭ؾرإىلٚارٛاقل

ىلاهلٛا٤ىلاشبًيدٞ.

ىلجي ىلبٕىللهٕٛىلارلاػٔىلَٔىلَٛااىلغريىلقًع١ًىلي٬سرتامىلٚذاتىلَك١ًَٚىلنًؾ١ٝىليًشرٜل. 4-10/2

4-10/3 
اىلياشعٌٗٝىلعًُٝع١ىل لايع١ىلىلىلىل ذاىلنًٕىلَٛقعىلارلػ١ٓىلااػٌىلايح٤ًٓىلؾٝذ ىلبٕىلٜهٕٛىلايشلضىلايلاػًٞىلَاعل ىل

ىلايهرعٕٛىلاررتانِىلٚب١ٜىللرسحًتىلبػر٣.
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4-10/4 
ّٝععً,ىلٚلجحعع)ىلٚػعع٬تىلىل ذاىلنًْعع)ىلارلػٓعع١ىلَععٔىلايؼععؿ٥ًضىلارالْٝعع١ىلىل ؾٝذعع ىلبٕىلٜهععٕٛىلوهٗععًىلنًؾ

ىلارلػ١ٓىلعإسهًّىلَعىلٚدٛوىللجحٝاًٗىلعًزبليإىلاحملٝل١ىلع س٬ىىلطلىلَا١ٓٝ.

4-10/5 
ٚػًػع١ىلعٓعلىلىلىلىل,دبٗزىلارلػ١ٓىلعؿاشًتىليًآظٝـىلٚاياؿاٝعىلـكًسًتىلًَٓسح١ىلسش ىلطحٝا١ىلارهًٕ

ىلارٓشًٓٝتىليا٭نٛاع(.

4-10/6 
ٚث٬ثع١ىلبَاعًيىلؾعٛمىلبعًع٢ىلْكلع١ىلَعٔىلا٭عٓٝع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىل,ْكلع١ىليفىلايحٓع٤ًىلىلاىلَعٔىلبعًع٢ىلىلىلاىلٚاسعلىّللرلؿعىلارلػٓع١ىلَعرتىّلىل

ىل(ىلَرّتا.23ٚذيوىلؿُٔىلسلٚاىلاا٥ر٠ىلْؼـىلقلرًٖىليىل,احملٝل١

ىللاؼٌىلارلػ١ٓىلبٚىللكرتوىلَٔىلَٛااىلقًع١ًىلي٬سرتام.ىل٫جي ىلب 4-10/7

 التَْٓ٘ ّتصسٓف الدخاٌ: 4-11

ىل:اٯل١١ٝىلَٔىلاسبرٜلىليفىلايٓٛاسٞىلٜراع٢ىليفىللؼُِٝىلايا١ٜٛٗىلٚلؼرٜـىلايلػًٕىلٚد١ٗىلْظرىلايٛقًٜ 4-11/1

ىل.ح٢ٓل١ٜٛٗىلياؼرٜـىلايلػًٕىلعػ١ٝىلس١َ٬ىلا٭طؼًؾىلٚمح١ًٜىلار 4-11/1/1

ىلل١ٜٛٗىلياؼرٜـىلايلػًٕىلعػ١ٝىلَشًعل٠ىليدًٍىلايلؾًعىلارلْٞىليًشٝلر٠ىلع٢ًىلاسبرٜل. 4-11/1/2

ىلل١ٜٛٗىليلراىلا٭خبر٠ىلٚايػًلاتىلٚارشًسٝلىلايكًع١ًىلي٬طااًٍ. 4-11/1/3

4-11/2 
ٚيفىلبٟىلدععز٤ىلَععٔىلىل,اياٜٗٛعع١ىليشعع١َ٬ىلا٭طععؼًؾ:ىلجيعع ىللعع َنيىلاياٜٗٛعع١ىلايهًؾٝعع١ىليفىلطرٜععلىلاشبععرٚزىل

ىلايح٤ًٓىلقلىلجياُعىلؾٝ٘ىلا٭طؼًؾ.

4-11/3 

ايا١ٜٛٗىلاشبًػ١ىلعًيشٝلر٠ىلع٢ًىلاسبرٜل:ىلجي ىلل َنيىلاياٜٗٛع١ىلايهًؾٝع١ىليلعراىلا٭خبعر٠ىلبٚىلايػعًلاتىلىلىلىلىلىل

يفىلاهلععٛا٤ىل تىلايدعع١ىلا٫طععااًٍىلبٚىلىلىلبٚىلارشععًسٝلىلايكًعًعع١ىلي٬طععااًٍىلساعع٢ىل٫لؼععٌىلْشععح١ىللرنٝزٖععًىلىلىلىلىلىل

ىلٚٚس٥ًٌىلٖيٙىلايا١ٜٛٗىلنًُىلًٜٞ:ىل.ا٫ْؿذًي

4-11/3/1 
ايـؽىلبٚىلايازٚاىلعٛس٥ًٌىلايا١ٜٛٗىلارٛؿا١ٝىليفىلا٭ًَنٔىلارؼاًؿع١ىلايعبىللشعااٌُىلياؼعزٜٔىلبٚىلياظعػٌٝىلىلىلىلىلىل

ىلبدٗز٠ىل طاًٍىلايشٛا٥ٌىلبٚىلايػًلاتىلارظاا١ً.

4-11/3/2 
يًُاععلاتىلارٝهًْٝهٝعع١ىلٚا٭خبععر٠ىلنُععًىللؿرؿععًٗىلىلىلىلىلىلىلايـععؽىلبٚىلاياععزٚاىلعٛسعع٥ًٌىلاياٜٗٛعع١ىلارٛؿععا١ٝىلىلىلىلىل

ىلايظرٚىىلايٛق١ٝ٥ًىلاشبًػ١ىلعًٗ.

ىلايا١ٜٛٗىلارٝهًْٝه١ٝىلعٓلًَىللهٕٛىلايا١ٜٛٗىلايلحٝا١ٝىلغريىلنًؾ١ٝىلبٚىلغريىلؾاًي١. 4-11/3/3

4-11/4 

جيعع ىلبٕىللهععٕٛىلعًُٝعع١ىلاياٜٗٛعع١ىلايلحٝاٝعع١ىلبٚىلارٝهًْٝهٝعع١ىلَاهًًَعع١ىلحبٝععحىللعع٪َٔىلايؿاًيٝعع١ىلارلًٛععع١ىلىلىلىلىل

تىلىلىلىلياذلٜلىلٖٛا٤ ارهًٕىلػ٬ٍىلَل٠ىلَا١ٓٝىلٚقًٝس١ٝىللاٛقـىلع٢ًىلسذِىلارهًٕىلْٚٛعىلا٫سعااًٍُىلٚاحملاًٜٛع

ىلٚع٢ًىلارٗٓلضىلارؼاؽىلبٕىلٜكلّىلاياس١ىلعٓلًَىلٜلً ىلَٓ٘ىلذيو.ىل,ًىليًظرٚىىلايٛق١ٝ٥ًىلَٔىلاسبرا٥لٚطحكل

ىل.حًْٞارجي ىللٛؾريىلل١ٜٛٗىلطحٝا١ٝىلبٚىلَٝهًْٝه١ٝىليفىلمجٝعىل 4-11/5

4-11/6 

ٚ ذاىلاساٛدح)ىلايـرٚي٠ىلىل,ؾاشًتىليفىلبع٢ًىلايشكـىللظٌىلَؿاٛس١ىلعؼٛي٠ىلاا١ُ٥لاِىلايا١ٜٛٗىلعٛاسل١ىل

لٝع١ىلبٚىلبٟىلٚسع١ًٝىلىلىل غ٬قًٗىلؾإًْٗىلدبٗزىلياهٕٛىلقًع١ًىليًؿاضىلعٓلىلْظٛوىلاسبرٜعلىلعإسعل٣ىلايٛسع٥ًٌىلاٯىلىلىل

ىلبػر٣ىلٜٛاؾلىلعًًٝٗىلايلؾًعىلارلْٞ.

ٝ ً:ىلعٛاسل١ىلٚػ١ًىلقًع١ًىلي٬ْؼًٗيىلبٚىلْظًّىلاشْياي. 4-11/6/1 ىللًك٥ً
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4-11/6/2 
ٜلٜٚ ً:ىلعٛاسل١ىلٚس١ًٝىلٜل١ٜٚىلس١ًٗىللٛؿعىلع٢ًىلايلؿًعىلًَٓس ىلَٔىلَشعا٣ٛىلا٭يمىليفىلَٛقععىلَاٝشعرىلىلىلىل

ىلٚربـعىلرٛاؾك١ىلايلؾًعىلارلْٞ.ىل,ايٛػٍٛىل يٝ٘

4-11/6/3 
ٔىلاسبرٜلىليفىلسع٫ًتىلىلعلػل١ٝىلايؿاشًت:ىلع يٛاغىلَٔىلًَا٠ىلسرٜا١ىلا٫ْؼًٗيىلعٛاسل١ىلاسبراي٠ىلايًٓدب١ىل

ىلػًػ١ىلحيلاًٖىلايلؾًعىلارلْٞ.

ىلٜاٛقـىلسشًوىلْظًّىلايا١ٜٛٗىلسش ىلا٭ْظ١ُىلاياًر١ٝىلٚطرٚىىلايلؾًعىلارلْٞ. 4-11/6/4

 

 

 10-4الػهل 

4-12 

 :باىٕاملمتطلبات اذتنآ٘ مً اذتسٓل لليعاو املسنصٖ لػاش الْقْد املطال املطتددو يف 
َععٔىلػععزإىلبٚىلَععٔىلبسععلٛا١ْىلبٚىلَععٔىلعععلااىلضبلعع١ىلغععًلىلػععػري٠ىلىلىلٜكؼععلىلعاُلٜععلاتىلايػععًلىلاياُلٜععلاُت

رٛاقعىلارشاًٗو,ىلازبًٗلىلارعزٚاىلَعٔىلػعزإىللعاِىللاح٦اع٘ىليفىلارٛقععىلْؿشع٘ىلعٛاسعل١ىلػعٗرٜرىليلٓهعر(ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

عاهصىلًَىلٖٛىلَاٍُٛىلع٘ىلعًيٓشح١ىل٭سلٛاًْتىلايػًلىلاحملُٛي١ىلايبىللٓكٌىلنٌىلَر٠ىليػرمىلايااح١٦.

 نصٖ:تكدٓس حجه خصاٌ غاش الْقْد املس 4-12/1

4-12/1/1 

ىل,ٚنُٝعع١ىلارؼععزٕٚىلارلًٛععع١ىلىلىل,ٜععاِىللكععلٜرىلسذععِىلاشبععزإىلسشعع ىلبعًعع٢ىلسععش ىليًػععًلىليفىلايشععًع١ىلىلىلىلىلىلىل

ىلٚنييوىلَشًس١ىلارٛقعىلاييٟىلسٝاِىلؾٝ٘ىلٚؿعىلاشبزإىلسش ىلطرٚىىلا٭ًَٕىلٚايش١َ٬.

ىل=سذِىلاشبزإىلعًيًرتاتىل
ىل5ظ1×ىلن١ُٝىلا٫سعا٬ٗىىلعً٭يطًٍىليفىلايظٗرىل

ىل272ظ1×ىلىل7ظ0

ىلىل7ظ0%(َٔىلاسبذِىلارشااٌُىليًؼزإىل=ىلىل70سٝحىلي

ىل%ىلَٔىلسذِىلاشبزإ(85ياسبلىلا٭قؼ٢ىلي٬سااًٍُىل

ىليطٌ.ىل272ظ٬َ1سظ١:ىلياعرىلٚاسلىلَٔىلايػعًلىلايحرتٚيٞىلارشعًٍىل=ىل
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 اختٔاز حجه خصاٌ غاش الْقْد املسنصٖ: 4-12/2

4-12/2/1 

ٜاِىلاػاًٝيىلسذِىلاشبزإىلسش ىلًَىلمتىللكعلٜرٙىلَٚكًيْع١ىلعً٭سذعًّىلارؼعٓٛع١ىلايعبىللعراٚغىلبسذًَٗععًىلىلىلىلىلىلىلىل

ٜؿـععٌىلىلٚيعرت(ىليًُظععًيٜعىلاياذًيٜعع١.ىلىلىلىلىل000ظ15ٚساع٢ىليىلىل,يرّتا(ىليًُظًيٜعىلايشعه١ٝٓىلىل880ظ4ٚىل380عنيىلي

بسعًعٝع(ىلطٗرىلْٚؼـ,ىلسا٢ىلل٪َٔىل َعلاااتىلايػعًلىلععلٕٚىلىلىلىلىل6بٕىلٜهٕٛىلسذِىلاشبزإىلنًؾًّٝىليؿرت٠ىلي

ىلكلًعىلع٢ًىلارشاًٗو.اْ

 مْاصفات خصاٌ غاش الْقْد املسنصٖ ّجتَٔصاتُ: 4-12/3

4-12/3/1 

جي ىلبٕىلٜؼٓعىلاشبزإىلسش ىلارٛاػؿًتىلايكًٝس١ٝىلاشبًٝذ١ٝىلبٚىلايلٚيٝع١.ىلٜعزٚاىلاشبعزإىلعاذٗٝعزاتىلىلىلىلىل

ٚسعععًس١ىللشععُضىلعااح٦اعع٘ىلٚاسععااًُي٘ىلعهععٌىلبَععًٕ,ىلٖٚععيٙىلاياذٗٝععزاتىللهععٕٛىلذبعع)ىلىلىل,َرنحعع١ىلعًٝعع٘

ىلإٚىلسًٝز.َٔىلغل٤ًىلَػًلىل ذاىلنًٕىلاشبزإىليفىلَٛقعىل

ىلٚحياٟٛىلػزإىلغًلىلايٛقٛاىلاررنزٟىلع٢ًىلاياذٗٝزاتىلاٯل١ٝ: 4-12/3/2

ىلسًع١ىلَٓشٛوىلايػًل. 4-12/3/2/1

ىلرراقح١ىلبع٢ًىلَٓشٛوىلعٓلىلايااح١٦.ًَِىلبٚىلبقٌ(ىلىل5ظ1ػًُّىلػػريىلع ىلْك ىلي 4-12/3/2/2

4-12/3/2/3 
ػععًًَُتىلاشقؿععًٍىلعًعع٢ىلاشبلععٛىىلاراؼعع١ًىلعععًشبزإ,ىلػعع ىلايااح٦عع١ىلٚػعع ىلا٫سععااًٍُىلَعععىل ؿععًؾ١ىلىلىلىلىل

ىلػًُّىلَراقح١ىلايشش ىلع٢ًىلػ ىلايػًلىلايش٥ًٌ.

ىلع٢ًىلبٕىلٜاِىلايآؿٝصىلعٛاقعىلَرتىلَها ىلَٔىلايػًلىليفىلايلقٝك١.ىل,ػًُّىلايآؿٝصىلٜٚهٕٛىلااػًٝ ًىلبٚىلػًيدٝ ً 4-12/3/2/4

4-12/3/2/5 
ىلىلىلىل بَعًىل ذاىلنًْع)ىلْكلع١ىلىلىلىلىل,ػًُّىلَراقح١ىلع٢ًىلػ ىلايااح١٦ىل ذاىلنًْ)ىلْكل١ىلايااح٦ع١ىلؾعٛمىلسعلضىلاشبعزا

ٍٕ ىلعٓلىل١ًْٜٗىلاشب .ىلايااح١٦ىليفىل١ًْٜٗىلػ ىلَرعٛىىلعًشبزإىلؾٝذ ىلبٕىلٜٛؿعىلنييوىلػًُّىلَراقح١ىلثً

ىلٛوىلايػًلىللاٝضىليًُشاًٗوىلَارؾ١ىلايٓشح١ىلار١ٜٛ٦ىلرٓشٛوىلايػًلىلايش٥ًٌ.سًع١ىلَٓش 4-12/3/2/6

4-12/3/2/7 

ايعليد١ىلا٭ٚتىلع٢ًىلػ ىلا٫سااًٍُىلميلىلايػًلىلعًيـػ ىلارًٓس ىليًُشاًٗو,ىلنًُىلىلػ َٓعظِىلايـ

ٖٚعياىلايؼعًُّىليع٘ىلىلىلىلىل,ٜٛدلىلػًُّىليًكؿٌىلعنيىلاشبزإىلَٚعٓظِىلايـعػ ىلٜؿؼعٌىلاشبعزإىلعٓعلىلاسبًدع١ىلىلىلىلىلىل

ىلَؿاًغىلبمحرىلايًٕٛ.

 

 رشه توضيخي خلسان غاز

 11-4الػهل 
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 اختٔاز مْقع خصاٌ غاش الْقْد املسنصٖ: 4-12/4

ىلسعِ(.ىل60حيٝ ىلعًشبزإىلبٟىلط٤ٞىلع٢ًىلعالىليىل٫يفىلنٌىلاسب٫ًتىلجي ىلب 4-12/4/1

ىلَرت(.ىل5ظ1جي ىلبٕىللحالىلبٟىلؾاش١ىليفىلبٟىلع١ًٜٓىلعٔىلدلايىلاشبزإىلـشًؾ١ىل٫ىللكٌىلعٔىلي 4-12/4/2

4-12/4/3 
ٚجيٛلىلبٕىللهعٕٛىلىلىل,لكٌىلارشًؾ١ىلعٔىلَرتىلْٚؼـىلَٔىلدلايىلاشبزإىل تىلػ ىل١ًْٜٗىلارًه١ٝىل٫جي ىلب

ىلسِ(ىل ذاىلنًٕىلًٖٓىىلدلايىلعٓلىلػ ىل١ًْٜٗىلارًه١ٝ.ىل60ٖيٙىلارشًؾ١ىلي

ىلي(ىلَٔىلدلايىلاشبزإىل تىلْكل١ىلٚدٛاىلَٛااىلقًع١ًىلي٬طااًٍ.ًَابىل3لكٌىلارشًؾ١ىلعٔىليىل٫جي ىلب 4-12/4/4

ىلي(ىلَٔىلدلايىلاشبزإىل تىلْكل١ىلاشطاًٍ.ًَابىل3لكٌىلارشًؾ١ىلعٔىليىل٫جي ىلب 4-12/4/5

4-12/4/6 
ىلىل5ظ1لكععٌىلارشععًؾ١ىلعععٔىليىل٫جيعع ىلب َعععىلاحملًؾظعع١ىلعًعع٢ىلىل,َععرت(ىلَععٔىلدععلايىلاشبععزإىل تىلطرٜععلىلعُععَٛ

ىلي(ىلَٔىلدبٗٝزاتىلاشبزإ.ًَابىل3َشًؾ١ىل٫ىللكٌىلعٔىلي

4-12/4/7 
ي(ىلَٔىلدبٗٝزاتىلاشبزإىل تىلارالاتىلايهٗرع١ٝ٥ًىل ذاىلنًْع)ىلَعٔىلىلىلًَابىل3لكٌىلارشًؾ١ىلعٔىليىل٫جي ىلب

ىلكحٍٛىلاسااًُي٘ىليفىلٚس ىلقًعٌىلي٬طااًٍ.ارايؼٓـىلغريىل

ىل١ُٝ.احملي(ىلَٔىلدبٗٝزاتىلاشبزإىل تىلايؿاشًتىلا٭يؿ١ٝىلغريىلًَابىل3لكٌىلارشًؾ١ىلعٔىليىل٫جي ىلب 4-12/4/8

ىلٕىل تىلايؼٗرٜرىلعٓلىلايااح١٦.َرت(ىلَٔىلدلايىلاشبزاىل5ظ1لكٌىلارشًؾ١ىلعٔىلىليىل٫جي ىلب 4-12/4/9

ىلسعِ(ىلؾًػ١ًىلعنيىلاشبزاًْت.ىل60لكٌىلارشًؾ١ىلعٔىليىل٫جي ىلب 4-12/4/10

4-12/4/11 
جيععٛلىليًععلؾًعىلارععلْٞىلعٓععلىلايرتػععٝؽىلعًيحٓعع٤ًىلبٚىلاياظععػٌٝىلبٕىلٜلًعع ىلايحععلا٥ٌىلايٛق٥ًٝعع١ىلارًٓسععح١ىليفىلىلىلىلىلىل

ىلاػاًٝيىلَٛقعىلػزإىلغًلىلايٛقٛاىلاررنزٟ.

 

 12-4الػهل 
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 خصاٌ غاش الْقْد املسنصٖ: ضـٔاج 4-12/5

4-12/5/1 
ٕىلٜهٕٛىلطٍٛىلازبلايىلًَٓسّحًىلساع٢ىللهعٕٛىلارشعًؾ١ىلا٭ؾكٝع١ىلىلىلىلىلبٚىل,٫ىلٜشُضىلعح٤ًٓىلبنجرىلَٔىلدلائٜ

ىلً.٭ٟىللشروىلممهٔىليًػًلىل٫ىللكٌىلعٔىلطٍٛىلارشًؾًتىلارينٛي٠ىلسًعكل

 اليعاو املسنصٖ:متطلبات الْقآ٘ عيد اضتدداو أضطْاىات )الػاش املطال احملنْل٘( يف  4-12/6

4-12/6/1 

ىل  Regulator Changeععحععرىلَعٓعظععِىلضبعٍٛىليىلىلىلىلاْانيجيع ىلبٕىللهٕٛىلاحمللع١ىلَهْٛع١ىلَٔىلبسعل

over(ىلبًَىل ذاىلنًْ)ىلاحملل١ىليازٜٚلىلاساا٫ًُتىلَااعلا٠ىلؾٝذع ىلبٕىلٜهعٕٛىلععلاىلا٭سعلٛاًْتىل٫ىلىلىلىلىلىل

اسبذععِىلارًٓسعع .ىلٚا٭نجععرىلىلىلَٟعععىلاػاٝععًيىلارععٓظِىلاحملععٍٛىلذىلىل,ٜكععٌىلعععٔىلبيعاعع١ىلَععٔىلاسبذععِىلايهععحريىلىل

(ىلعًيٓشعععععح١ىل٬ليطعىلىل25(ىلٚسعا١ىليىل٬ليطععىل50يطعٌ(ىلٚسعا١ىليىلىلىل100َعٔىلا٭سعلٛاًْتىلٖععٞىلسعا١ىليىلىلىلىل٫لاسعااُىل

ىلياظػٌٝىلايلحًػًتىلاياًا١ٜ.

 ختصًٓ أضطْاىات الػاش املطال احملنْل٘: 4-12/7

4-12/7/1 

ىل٫نُعًىلجيع ىلبىلىلىل,ٚبٕىللهٕٛىلثًعا١ىلسا٢ىل٫ىللالً ىلمحًٜع١ىلبػعر٣ىلىلىل,جي ىلٚؿعىلا٭سلٛاًْتىلعُٛاٜ ً

ٚبٕىللهٕٛىلي٩ٚضىلا٭سلٛاًْتىلىل,لكٌىلارشًؾ١ىلعٔىليَرتىلٚاسل(ىلعنيىلا٭سلٛا١ْىلٚبٟىلؾاش١ىليفىلايح١ًٜٓ

ىلسعِ(.ىل30ًىلَٔىلػ ىلايٓٛاؾيىلـكلايىليٚارٓظِىلبقٌىلايلؿًّع

 ميعه أضطْاىات الػاش املطال احملنْل٘: 4-12/8

4-12/8/1 

ًَٞىلعًيىل ذاىلنًْ)ىلىل37ارٓظِىلاحملٍٛىلاراؼٌىلعً٭سلٛاًْتىلخبراطِٝىلػًػ١,ىلخيؿضىلايـػ ىل تىل

ىلنذِ/ايشًع١(ىليفىلَرس١ًىلٚاسل٠.ىلىل4ق٠ٛىلارٓظِىلي

ُّععىلىلىلىل5ظ1بٚىل تىل ثععِىلعًعع٢ىلارععٓظِىليفىلىلىلىل,نذِ/ايشععًع١(ىل40ًىلساعع٢ىليعععًيىل ذاىلنععًٕىلارععٓظِىلبنعع ىلسذ

ىلًَٞىلعًي(.ىل37اررس١ًىلايج١ًْٝىلبٕىلخيؿضىلايـػ ىل تىلي

4-12/8/2 
عٓعععلًَىللؿعععرؽىلبسعععلٛاًْتىلازبٗععع١ىلارشعععاؼل١َىلٜكعععّٛىلارعععٓظِىلاحملعععٍٛىلعًيشعععش ىلَعععٔىلا٭سعععلٛاًْتىلىلىل

ىلا٫ساًٝط١ٝىلٚعزٍىلا٭سلٛاًْتىلايؿًيغ١.

 التصّد بالػاش البرتّلٕ املطال عً طسٓل غبه٘ مسنصٓ٘: 4-12/9

4-12/9/1 

َََكرَّ ظِىلىلىلىلىلىلىلىلىلىليازٜٚلىل ىلٚاسعلىلٜعاِىللرنٝع ىلععلااىلَععىليارٓع ىلػعزٕا ِٔىلبٚىلبنجعرىلَٔع ىلْكلع١ىلىلىلىلىلٜ ْٞىليًـعػ (ىليفىلنٌع ايجًع

لىل تىلْكلعع١ىلا٫سعا٬ٗىىلعـععػ ىليىلىلىل لعىلايػًع ِىلايـعػ ىلا٭ٍٚىلايععيٟىلٜحععلبىلىلىلىل5ظ1اسعا٬ٗى.ىلٜعٛع ي(ىلعٛاسعل١ىللٓظعٝع ععًع

ٍٕ ٕ.ىلنًُىلٜزٚاىلنٌىلَكرىلـٓظِىلثً ىلٚاييٟىلحياٟٛىلع٢ًىلعل٠ىلبدٗز٠ىلس١َ٬.ىل,يًـػ ىلَحًطر٠ىلعالىلاشبزا

4-12/9/2 

لىلىلىلىلَٔىلػؿًتىلارٓظِىلايجًْٞىليًـػ ىلٖٛىلبْ٘ىلٜٛؾرىلايش٬َ ىلىلىل,١ىلااػٌىلايح١ًٜٓىلـراقحع١ىلايشعش ىلٚؿعػ ىلايػًع ؾٗٛع

اٟ,ىلٚيفىلسًيعع١ىلىلىلىل ىلَشععاٛاٙىلاياعًع ىللػععريىلايـععػ ىلععٔع ىلنًُعًع لىللًك٥ًٝ عًع ىلايػعًع ًّىلارراقحعع١ىلايععيٟىلٜكؿعٌع ًٜاعع ىلاٚيىلػعُع

ًٝ٘ىلعإطرافىلؾينىلَاؼؼؽىلسا٢ىلٜاشكلىلَٔىلس١َ٬ىلاياُلٜلات. ًُ٘ىلٜاًاىللظػ ىل ػ٬ي٘ىلع اا٤ىلع

 الػاش البرتّلٕ املطال )التندٓدات(:متطلبات الْقآ٘ يف أىابٔب تْصٔل  4-12/10

ىلارٛاا: 4-12/10/1

4-12/10/1/1 

ٜظرتىىلبٕىللهعٕٛىلا٭ًْعٝع ىلَعٔىلايؼعٓـىلازبٝعلىلَعٔىلاسبلٜعلىلبٚىلايٓشعًضىليًاٛػعٌٝىلذبع)ىلايـعػ ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ٚارؼعٓٛع١ىلىلىل,عًي(ىلٚبٕىللهٕٛىلػًٓعاًٗىلسش ىلارٛاػؿًتىلارارتفىلعًٗىل4اراٛس ىليؿػ ىلاياظػٌٝىل

ىل(.I.S.Oطحكلًىليًُٛاػؿًتىلايلٚي١ٝىلي



 

 و2016 -ٍـ 1437الٜخ٘ متطلبات الْقآ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف امليػتت   120

  

4-12/10/1/2 

ٜٚهعٕٛىلا٫ػاٝعًيىلسشعع ىلاسبذعِىلٚذيعوىليًـععػ ىلىلىلىلىلىل,ٜهعٕٛىلاياٛلٜععىليفىلبًْعٝع ىلحنًسعع١ٝىلبٚىلسلٜلٜع١ىلىلىلىل

 ذاىلبياْععًىللرنٝعع ىلهلٜعععلاتىلقؼععري٠ىلىل٬لًَععٞىلعععًيىلؿععػ ىلاياظععػٌٝ(.ىلؾُععجىل50بٚىلىل37ىل,28اشبؿٝععـىلي

ىل2/1بٚىلىل8/3يًػًلىليذباٟٛىلع٢ًىلطحًػًت(ىلؾ٫ًػاًٝيىلارًٓس ىلبٕىللهعٕٛىلا٭ًْعٝع ىلحنًسعٝعع١ىلقٝعًضىلىلىلىلىل

ىل(.BS2871عٛػ١ىلَؼٓٛع١ىلسش ىلَٛاػؿًتي

4-12/10/1/3 
(ىلٚذيعوىلىلBS 2871نًُىلجيعٛلىللرنٝ ىلا٭ًْعٝ ىلايٓشًسعٝعع١ىلارشعااًُعع١ىليًُع٤ًىلسشع ىلَٛاػعؿًتىليىلىلىلىلىل

ىللاػ١ًٝىلعًيـػ ىلاشبؿٝـ.يًاُلٜلاتىلاي

4-12/10/1/4 
ـّ ًىلاسعااًٍُىلبًْعٝع ىلاسبلٜعلىلاجملًؿعٔىليًاُلٜعلاتىلايلاػًٝع١ىلعًيـعػ ىلاشبؿٝعـىليًُظعًيٜعىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلجيٛلىلبٜ

ىلايؼًٓع١ٝىلٚاياذًي١ٜىلٚنييوىلارٓزي١ٝ.

 متطلبات الْقآ٘ ألىابٔب تْصٔل الػاش البرتّلٕ املطال: 4-12/10/2

4-12/10/2/1 
ظًٖر٠ىلع٢ًىلَشا٣ٛىلَرلؿعىلبٚىلَعٓؼؿضىلبٚىلَاًكع١ىلعًيشععكـىلبٚىلىلىلىلىلٜهٕٛىللرنٝ ىلاشبلٛىىلايلاػ١ًٝ

ىلذب)ىلا٭يؿ١ٝ.

ًعٝ ىليفىلصبًٍي 4-12/10/2/2 ز٠ىليفىلا٭يؿ١ٝىلجيٛلىللرنٝ ىلا٭ْ ٞ.ىل,دًٖ ٛاق ًيظرٜ ىلاي ىلع ىلاياتن ىلضب١ُٝىَل ىللهٛ ىلٚجي ىلب

4-12/10/2/3 
ٜشععُضىلنععييوىلبٕىللهععٕٛىلا٭ًْعٝعع ىلَظععلٚا٠ىليفىلاسبعع٥ً ىلاشبععًيدٞىليًحًٜٓعع١ىلعًعع٢ىلَشععا٣ٛىلعععًٍىلبٚىلىلىل

ىلَٓؼؿضىلسا٢ىلْكل١ىلا٫سا٬ٗى.ىل

4-12/10/2/4 

ىُّلىلىل,ٚػًػ١ىلاسب٥ً ىلارـًعـىل,يفىلسًي١ىلاداًٝلىلاسب٥ً  ًىلعع ىلبْحعٛوىلىلىلجي ىلبٕىلميرىلا٭ْحعٛوىلَشعاكٝ

ُّىلٚاٍم ىلإٚىلبٕىلٜهعٕٛىلٖٓعًىىلىلىلَعٔىلىلٚىل,ٚعكعليىلععرمىلاسبع٥ً ىلىلىلىل,ًبن ىلسذ ٜٚعاِىللرنٝع ىلىلىلىل,بٟىلسبعً

بْحٛوىلايػًلىلااػٌىلا٭ْحٛوىلايٛاقٞىلعلرٜك١ىلل٪َٔىلعلّىلَعرٚيىلايػعًلىلَعٔىلا٭ْحعٛوىلا٭ٍٚىل تىلايجعًْٞىلبٚىلىلىلىلىلىل

ىلٚميٮىلايؿراؽىلعنيىلا٭ْحٛعنيىلـًا٠ىليػ٠ٛىلٚسًدزىلعٓلىلا٭طراف.ىل,َٔىلا٭ػريىل تىلاسب٥ً ىلبٚىلا٭يؿ١ٝ

ىلٜهٕٛىلَظلّٚااىلعلق١ىلَٚٛثكلًىلعًسب٥ً .ًَُٗىلنًْ)ىلطرٜك١ىلَرٚيىلبْحٛوىلايػًلىلجي ىلبٕىل 4-12/10/2/5

4-12/10/2/6 
ٜكٌىلعُك٘ىلارُٗلىلٚاشبًيٞىلَٔىلاسبؼ٢ىلعٔىلىل٫يفىلسًي١ىلٚؿعىلبْحٛوىلايػًلىلَحًطر٠ىليفىلػٓلمىلؾٝذ ىلب

ىلسعِ(ىلسا٢ىل٫ىلٜؿشعلىلا٭ْحٛو.ىل50ي

 متطلبات الْقآ٘ يف اختٔاز مْضع أىابٔب تْصٔل الػاش البرتّلٕ املطال: 4-12/10/3

4-12/10/3/1 
لكعٌىلارشعًؾ١ىلايعبىللؿؼعٌىلىلىلىلىلىل٫ٝذع ىلبىلؾ ذاىلنًْ)ىلبًْعٝ ىللٛػٌٝىلايػًلىلايحرتٚيٞىلارشًٍىلذب)ىلا٭يمىل

ىلبْحٛوىلايػًلىلعٔىلػلٛىىلاشبلًَتىلا٭ػر٣ىلعٔىلاٯلٞ:

ىلسعِىلعٔىلػلٛىىلايحرتٍٚىلٚار٤ًىلٚاياؼرٜـىلايؼشٞ.ىل30 4-12/10/3/1/1

ىلسعِىلعٔىلايهًع٬تىلايهٗرع١ٝ٥ً.ىل20 4-12/10/3/1/2

ىلسعِىلعٔىلبٟىلػلٛىىلبػر٣.ىل10 4-12/10/3/1/3

ىلجي ىلٚؿعىلطعرٜ ىلبٚىلطحوىلذبيٜرٟىلؾٛمىلبْحٛوىلايػًل. 4-12/10/3/2

4-12/10/3/3 
لكٌىلارشًؾ١ىلايعبىللؿؼعٌىلبْحعٛوىلىلىلىلىل٫ٝذ ىلبؾ ذاىلنًْ)ىلبًْعٝ ىللٛػٌٝىلايػًلىلايحرتٚيٞىلارشًٍىلظًٖر٠ىل

ىلايػًلىلعٔىلػلٛىىلاشبلًَتىلا٭ػر٣ىلعٔىلاٯلٞ:
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ىلم. ىل…سعِىل ذاىلنًٕىلَٛالًّٜىلشب ىلنٗرع٥ًٞىلبٚىلػ ىلخبًيىلبٚىل٤ًَىلسًػٔىل3 4-12/10/3/3/1

ىلم. ىل…ًىلشب ىلنٗرع٥ًٞىلبٚىلػ ىلخبًيىلبٚىل٤ًَىلسًػٔسعِىل ذاىلنًٕىلَكًطّاىل1 4-12/10/3/3/2

4-12/10/3/3/3 
ٜكعٌىلعاعلىلا٭ْحعٛوىلععٔىلايشعلضىلايٓٗع٥ًٞىلىلىلىلىلىلىلىل٫ٚيفىلسًي١ىلاؾٔىلا٭ْحٛوىليفىلا٭يؿ١ٝىلبٚىليفىلازبعلايىلجيع ىلبىلىل

ىلسعِ(.ىل1ياياُل(ىلعٔىلي

 متطلبات الْقآ٘ يف تْصٔل املْاقد بأىابٔب تْصٔل الػاش البرتّلٕ املطال: 4-12/10/4

4-12/10/4/1 .ٌ ١ًُٝىلايؿوىلٚايرع ىليفىلارشاكح ىللٛػٌٝىلارٛاقلىلع ًْعٝ ىلَٔىلحنًضىلبٚىلسلٜلىلَعىلٚؿعىلػًَٛي١ىلياشٌٗٝىلع ىلٜا

4-12/10/4/2 
ٜزٜعلىلطعٍٛىلىلىلىل٫عظعرىىلبىلىل,ٜشُضىلعًسااًٍُىلاشبراطِٝىلارلًط١ٝىلعالىلارٓظِىلايجًْٞىليًـػ ىلارٓؼؿض

ىلسعِ(.ىل180سعا١ىلبقلاّىليىل٢ًاشبرطّٛىلع

4-12/10/4/3 

ًىلَٓع٘ىلساعع٢ىلٜاٝشعرىلعزيعع٘ىلٚؾؼععً٘ىلإٚىلبٕىلىلىلٜٚهعٕٛىلقرّٜحععىلىل,جيع ىلبٕىلٜٛؿعععىلػعًُّىليهععٌىلدٗعًلىلغععًلىلىلىل

يًُٛاػعؿًتىلاراعرتفىلعٗعًىلساع٢ىلٜهعٕٛىلىلىلىلىلىلٜكلعىلايػعًلىلعًع٢ىلا٭دٗعز٠ىلا٭ػعر٣.ىلٚخيـععىلٖعياىلايؼعًُّىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلًىلي٬سااًٍُىليفىلػلٛىىلايػًلىلارشًٍ.ػًسبل

 احتٔاطات ّقأٜ٘ عام٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل ليعاو الػاش البرتّلٕ املطال املسنصٖ: 4-12/11

4-12/11/1 
جي ىل طاًيىلايلؾًعىلارلْٞىلعٛس٥ًٌىلا٫ساًٝىىلؿلىلاسبرٜلىليفىلَرسًع١ىللؼعُِٝىلارظعرٚعىلٚيفىلَراسعٌىلىلىلىلىل

ىلٚقحٌىلاياظػٌٝ.ىلايآؿٝي

4-12/11/2 
جي ىلبٕىللهٕٛىلنٌىلهلٜلاتىلدًٗلىلايػًلىلاررنزٟىلصبرع١ىلعًيـػ ىلارًٓسع ىلساع٢ىلٜعاِىلايا نعلىلىلىلىلىل

ىلٚذيوىلقحٌىللظػًًٝٗىلعًيػًل.ىل,بًْٗىلعهًٌَىلايلق١ىلٚػًي١ٝىلَٔىلاياٝٛوىلٚايٓٛاقؽىلَٔ

4-12/11/3 
بًَنٔىلاسعرتالٝذ١ٝىلٚقرٜحع١ىللٛؾريىلْظِىلاشْيايىلٚاشطؿ٤ًىلار١ُ٥٬ىليػًلىلايحرتٍٚىلارشًٍ,ىلٚٚؿاًٗىليفىل

ىلَٔىلضبل١ىلايػًل.

4-12/11/4 
ممٓعٛعىلاياعلػني,ىلٚعحعًياتىلىلىلىلىل:ٚؿعىل٫ؾاًتىلذبيٜر١ٜىلَٔىلبدٌىلايش١َ٬ىليفىلارٓلك١ىلسٍٛىلاشبزإىلَجٌ

ىل.٘ٛدٛاىلػزإىليًػًل,ىلًَٚٓطلىل٫ىلذباٌُىلٚدٛاىلَٛااىلًَاٗح١ىلٚػ٬ؾعلؿٝلىل

4-12/11/5 
ٝ عًىلىلجي ىلبٕىلدبٗزىلارلًعؽىلايلاػ١ًٝىلع دٗز٠ىل ْيايىللشر وىلايػًل,ىلٖٚيٙىلا٭دٗز٠ىللكلعىلَلىلايػًلىللًك٥ً

ىليفىلسًي١ىللشروىلايػًل.

 متطلبات اذتنآ٘ ّالْقآ٘ مً اذتسٓل يف األىفام 4-13

ىل.َالًحًتىلايش١َ٬ىلااػٌىلا٭ْؿًم 4-13/1

ىلْؿًمىلارؼؼؼ١ىليٛس٥ً ىلايٓكٌىلا٭ػر٣.ًىلعٔىلا٭ْؿًمىلاشبًػ١ىلعًرظ٠ًىلَشاك١ًىلنًٝ لهٕٛىلا٭ 4-13/1/1

4-13/1/2 
ى٘لىل,لععٛؾريىلنععًَرياتىلارراقحعع١ىلايععبىلجيعع ىلبٕىللععٛلعىليفىلبحنعع٤ًىلايٓؿععلىلىلىلىل ٚلهععٕٛىلىل,ٚلاُععٌىلعًعع٢ىللػلٝاعع

 َرعٛط١ىلعػرؾ١ىلارراقح١ىلٚاياشهِ.ىل

4-13/1/3 

لٛؾريىلنٛاطـىلسراي١ٜىلٚهل ىللااُلىلع٢ًىلاساظاًيىلن١ُٝىلايـع٤ٛىلٚاسبعراي٠ىلايؼعًاي٠ىلَعٔىلازبشعِىلىلىلىلىلىل

ػؼّٛػععًىليفىلا٭َععًنٔىلارػًكعع١ىلايععبىلىل,ذاتىلؾًعًٝعع١ىلدٝععل٠ىليفىلاناظععًفىلاسبرٜععللهععٕٛىلاحملععرتمىلٚ

 َٚرعٛط١ىلعػرؾ١ىلاياشهِىلْٚظًّىلاشطؿ٤ًىلاٯيٞ.ىلىل,لهٕٛىلؾًٝٗىلا٭سكـىلَرلؿا١
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 بٕىللهٕٛىلبيؿًٝتىلا٭ْؿًمىلَٔىلَٛااىلَك١ًَٚىلبٚىلَاًزب١ىلي٬سرتام.ىل 4-13/1/4

 عزٍىلدشِىلايٓؿلىلَٔىلايلاػٌىلـٛااىلعًلي١ىليًشرٜلىلرل٠ىل٫ىللكٌىلعٔىلث٬خىلسًعًت.ىل 4-13/1/5

 بٕىللهٕٛىلاياُلٜلاتىلٚا٭ًْعٝ ىلااػٌىلا٭ْؿًمىلَٔىلايؿ٫ٛذ.ىل 4-13/1/6

4-13/1/7 

يفىلا٭ْؿًمىلايبىلذباٟٛىلع٢ًىلػلًَتىلؾٛقًٗىلبٚىلااػعٌىلايٓؿعلىلؾإْع٘ىلجيع ىلبٕىلٜهعٕٛىلنعٌىلْؿعلىلميجعٌىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ػععرىلٚعععٔىلاشبععلًَتىلارراؾكعع١ىليعع٘ىلحبٝععحىللهععٕٛىلطبععًيزىلٚ َّٓععًىلعععٔىلايٓؿععلىلاٯىل٬لقلععًعىلسرٜععلىلَشععاك

ايٓؿععلىلَازٚيعع١ىلععع عٛاوىلذالٝعع١ىلايػًععلىلَٚكًَٚعع١ىليًشرٜععلىلرععل٠ىل٫ىللكععٌىلعععٔىلىلايلععٛاي٨ىلٚارُععراتىليفىلذيععوىل

 بٚىلعٛاسل١ىلسٛالرىل١ٝ٥ًَىلهٓعىلاْاظًيىلاسبرٜل.ىلىل,سًعاني

4-13/1/8 
(ىلٚنعييوىلبْظُع١ىلاسبًُٜع١ىلىلىلىلNFPA 780لرنٝ ىلبْظ١ُىلمح١ًٜىليًؼٛاعلىلسشع ىلارٛاػعؿ١ىليقعِىليىلىلىل

 ٚذيوىلزبُٝعىلَراؾلىلايٓؿل.ىلىل,َٔىلبػلًيىللشروىلاياًٝيىلايهٗرع٥ًٞ

 للحٝلىلَالًحًتىلايش١َ٬ىلع٢ًىلػزاًْتىلايٛقٛاىلايش٥ًٌ.ىل 4-13/1/9

ىل(.NFPA 502لؼرٜـىلارًٝٙىلٚايشٛا٥ٌىلااػٌىلايٓؿلىلٚؾكلًىليًظرٚىىلٚارٛاػؿًتىلي 4-13/1/10

ىل.حًْٞارللحٝلىلَالًحًتىلسحٌىلاهلرٚوىليفىلا٭ْؿًمىلنًُىلٖٞىليفىل 4-13/1/11

ىلَالًحًتىلاشطؿ٤ًىلااػٌىلا٭ْؿًم 4-13/2

 بدزا٤ىلايٓؿل.ىلىلٌْظًّىلاشطؿ٤ًىلايرط ىليعهراتىلاسبرٜل(ىلايبىلٜاِىللٛلٜاًٗىلياػلٞىلنىلااُلُٜع 4-13/2/1

4-13/2/2 
ْظًّىل طؿ٤ًىلدًفىلعحًي٠ىلعٔىلَٛاسريىللرن ىلااػٌىلايٓؿلىلميهٔىليًلؾًعىلارلْٞىلاساؼلاًَٗىلىلااُلُٜع

 يفىلسًٍىلٚقٛعىلسٛااخىلااػٌىلايٓؿلىلٚلاييىلع٢ًىل يًٝتىلايلؾًعىلارلْٞىلايٛػٍٛىليًُٛقع.ىل

 طؿًًٜتىلسرٜل.ىلىل 4-13/2/3

4-13/2/4 
ٜاٌُىلعٛاسل١ىلَرطًتىلَعىلي٩ٚضىلَرنح١ىلعًٗىليًهظعـىلىلىل,ْظًّىل طؿ٤ًىل يٞىلَرعٛىىلعػرؾ١ىلاياشهِ

 عٔىلاسبرٜل.ىل

4-13/2/5 
(ىلايعيٟىلٜاُعٌىلىلىلdeluge systemميهٔىلنييوىلاساؼلاّىلْظًّىلاشطؿ٤ًىلاٯيعٞىلسبًُٜع١ىلا٭ْؿعًمىليىلىلىل

 ع٘ىليفىلنجريىلَٔىلاٍٚىلاياًمل.ىل

 ٚيع ىلذيوىلعػرؾ١ىلاياشهِ.ىلىل,ايشٛالرىلار١ٝ٥ًىليازٍىلاْاظًيىلايلػًٕىليفىلايٓؿلجي ىللرنٝ ىلْظًّىل 4-13/2/6

4-13/2/7 
لػلٝعع١ىلغرؾعع١ىلارٛيععلاتىلاشبًػعع١ىلعًيهٗرععع٤ًىلَٚـععؼًتىلاسبرٜععلىلعٓظععًّىلاشطؿعع٤ًىليغععًل(ىليـععًُٕىلىلىلىلىلىلىلىل

 س٬َاًٗىلٚؾًعًٝاًٗىليفىلٚق)ىلاسبًاخ.ىل

4-13/2/8 

ىلىلىلىل تىليفىلسًيعع١ىلاسبًدعع١ىلىل ىلَعٔع ىلارٛاػععؿًتىلايؿٓٝعع١ىليالحٝكٗعًع ٥ٞىلٜٓؼععضىلىلىلَزٜععلىلَعٔع َٓشععٛعٞىلاشطععرافىلايٛقعًع

ىلاسبرٜعلىلىلىلىلىلىلىلىل يردٛعىل تىلَٛاػعؿ١ىلارٓظُع١ىلا٭َرٜهٝع١ىلايٛطٓٝع١ىليًٛقًٜع١ىلَٔع  NFPA 502 Standardىل/عًع

for Road Tunnels, Bridger, and Other Limited Access Highways 

ىل.َالًحًتىلاسب١ًُٜىلارل١ْٝىلااػٌىلا٭ْؿًم 4-13/3

ىلبدٗز٠ىلنظـىلٚقًٝض: 4-13/3/1
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ىل.عٛااّىلايشًٝيات 4-13/3/1/1

ىلْشح١ىلا٭نشذني. 4-13/3/1/2

ىلللؾلىلاهلٛا٤ىلااػٌىلا٭ْؿًم. 4-13/3/1/3

ىلَل٣ىلاير١ٜ٩ىليفىلا٭ْؿًم. 4-13/3/1/4

ىلبدٗز٠ىلنظـىلعٔىلايػًلاتىلايؼًٓع١ٝىلٚاسبرع١ٝىلع ْٛاعًٗىلنًؾ١. 4-13/3/2

ىلبدٗز٠ىلنظـىلعٔىلاياًٛخىلازبرثَٛٞ. 4-13/3/3

ىلاشبلر٠.بدٗز٠ىلنظـىلعٔىلبطا١ىلدًًَىل 4-13/3/4

ىلبدٗز٠ىلنظـىلعٔىلاراؿذرات. 4-13/3/5

4-13/3/6 

بدٗز٠ىلنظـىلسرٜلىلياياػريىلاسبرايٟ(ىلعُٛاٜع١ىلعًع٢ىلاَاعلااىلايٓؿعل,ىلَلعُع١ىلـذشعًُتىلياشلٜعلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلَٛقعىلاسبرٜلىلٚايشٝلر٠ىلعًٝ٘.

ٜٚعاِىليعع ىلنععٌىلذيعوىلَرنزٜ ععًىليًعاشهِىلعععٔىلعاعلىلعععٔىلطرٜعلىلعرْععًَرىلٜاُعٌىلعًسبًسعع ىلاٯيعٞىلَععٔىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلبٟىلَهًٕىلي٬ط٦ًُٕٓىلع٢ًىلايٛؿعىلاياًّىليفىلا٭ْؿًم.ىلَٔٛاقعىلعل٠ىلَٚ

 تىللكلٜرىلىل(13/3-4,ىل13/2-4,ىل13/1-4يٜرتىىللٓؿٝيىلايظرٚىىلايٛايا٠ىليفىلايؿكراتىلىل*

ٚعًيآشٝلىلَعىلىل,اشبلٛي٠ىلاراٛقا١ىل٫ساؼلاّىلايٓؿلىلَٔىلقحٌىلازبًٗتىلارا١ٝٓىليفىلايلؾًعىلارلْٞ

ىلازبًٗتىلارا١ٝٓىلا٭ػر٣ىليفىلنٌىلاٚي١.

4-14 

 اذتنآ٘ ّالْقآ٘ مً أخطاز الصْاعلمتطلبات 

اياًيٝعع١ىلىلحععًْٞارَععٔىلبػلععًيىلايؼععٛاعلىلجيعع ىلبٕىللٛؿعععىليًَْاعع١ىلايؼععٛاعل(ىلبعًعع٢ىلىلىلىلىلىلىلحععًْٞارسبًُٜعع١ىل

ذاتىلاشبلٛي٠,ىلسش ىلارٛاػؿًتىلارااُل٠ىليل٣ىلازبًٗتىلارؼاؼ١ىليفىلايلٍٚىلا٭عـ٤ً.ىلٓظتتٚار

4-15 

 قٔد اإلىػاٛ: يػتتاملاملباىٕ ّغسّط الْقآ٘ يف 

قٝلىلاشْظ٤ً,ىلٚايا نلىلًَٓٗىليفىلىلحًُْٞلٛؾريىلْظًّىل ْيايىلَٚالاتىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلار٪قا١ىليًجي ىل

َراسٌىلايح٤ًٓ,ىلٖٚٞىلنًٯلٞ:

ىللٛؾريىلْظًّىل ْيايىلٜ٪اٟىل تىللٓحٝ٘ىلاياًٍُىلسب٫ًتىلاسبرٜلىلٚاسبٛااخىلعؼًؾر٠ىلبٚىلدرض. 4-15/1

ىلسبًُٜاًٗ.لٛؾريىلطؿًًٜتىلسرٜلىلٜل١ٜٚىلطباًؿ١,ىلٚسؿظًٗىليفىلػزا١ْىل 4-15/2

4-15/3 
ىلىلىلىلىلىلىلؾع١,ىللٛؾريىلطحه١ىلهلٜلاتىلَٝعًٙىلسرٜعلىلدىلىل ىل,طع١ًًَىلؾٖٛعًتىلاسبرٜعلىلٚبًْعٝع ىليطحع١ىلٚاشبعراطٝ

ىلٚػزإىلي٤ًًُىلَٚـؼ١ىللهؿٞىلهلياىلايػرم.ىلح٢ٓسش ىللكلٜراتىلايلؿًعىلار

ىل.اشطؿ٤ًىلعػرمىلايالػٌجي ىلايا نلىلَٔىلٚدٛاىلطبللًتىلَااُل٠ىلَٔىلقحٌىل ااياتىلايلؾًعىلارلْٞ.ىل 4-15/4

4-15/5 
ىلحٓع٢ىل,ىلجي ىللٛؾريىلًَا٠ىلَحل١٦ىل٫ْاظًيىلاسبرٜعل,ىلسعٍٛىلارىلىلعاضايكرٜح١ىلعاـًٗىلَٔىلىلحًْٞاريفىلسًي١ىل

ىلٚيفىلا٭اٚايىلقٝلىلاشْظ٤ً.

ىلًيآؿٝي.عاعاًُاىلارالاتىلٚا٭دٗز٠ىلٚارؼللًتىلَٔىلقحٌىلايلؾًعىلارلْٞىلقحٌىلايحل٤ىل 4-15/6
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 املؤقت٘ باىٕاملاالغرتاطات ارتاص٘ ب 4-16

ىلغريىلقًع١ًىلي٬سرتامىلبٚىلَاًزب١ىلع ٟىلٚس١ًٝىلبػر٣ىلَااُل٠.لٓظ ىلَٔىلَٛااىل 4-16/1

4-16/2 

عًع٢ىلا٭يمىلَحًطعر٠ىلبٚىلؾعٛمىلقًععل٠ىلػرسع١ًْٝ,ىلٚ ذاىلنًْع)ىلَرلؿاع١ىلععٔىلسعلضىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلٓظ ٠ارىللرلهز

ا٭يمىلؾٝذ ىلبٕىلذبًىىلجبليإىلَٔىلايلًعٛمىلَعىلؾاشًتىليًؼ١ًْٝىلبٚىلسًدزىلَٔىلايشًوىلايظعحهٞىلىل

ىل.ىلح٢ٓرٓعىللرانِىلار٬ُٗتىلذب)ىلار

ىلّ.5ظ٫7ىللكٌىلَشًؾ١ىلا٫يللااىلعٔىلسلٚاىلازبًيىلعٔىل 4-16/3

4-16/4 

عاـععًٗىلعععٔىلعاععضىلىلىلىللؿؼععٌذيععوىلىلعععَٔععرتىلَرعععع,ىلٚ ذاىللااتىلىلىل200ىلًعع٢عىلٓظعع ٫٠ىللزٜععلىلَشععًس١ىلارىل

ّ,ىلٚيفىلسًي١ىللاييىلذيوىلجي ىل5ظ7بٚىلايللااىليؾراؽ(ىل٫ىلٜكٌىلعٔىلىل,جبليإىلَٔىلايلًعٛمىلبٚىلاشبرس١ًْ

ىللرنٝ ىلَرطًتىللًك١ٝ٥ًىلٚ ْيايىللًك٥ًٞ.

4-16/5 
طًعلىلٚاسلىلٚيفىلسًي١ىلاسبًد١ىلعإق١ًَىلاٚيىل ؿًيفىلجي ىلَراداع١ىلايعلؾًعىلارعلْٞىلىلىلىلىل٢ًعىلح٢ٓارزٜلىل٫ٜىل

ىليًُٛاؾك١ىلع٢ًىلايظرٚىىلاشؿًؾ١ٝ.

4-16/6 

ٔىلبًْعٝعع ىلسشعع ىلىلىلىل ايؿٓٝعع١ىلارااُععل٠ىليععل٣ىلدٗعع١ىلىلٛاػععؿًتىلارلهععٕٛىلمجٝعععىلاياُلٜععلاتىلايهٗرع٥ًٝعع١ىلؿعُع

يزىلارىلٕىلٜهٕٛىلَٛقعىلايكًطعىلايهٗرع٥ًٞىلاير٥ٝشعٞىلىلبٚىل,ا٫ػاؼًؾ ىلَعٛااىلىلىلىلىلىلحٓع٢ىلػًع ٔىلذبٜٛلع١ىلَٔع ٚؿُع

ىلغريىلقًع١ًىلي٬سرتام.

 االغرتاطات ارتاص٘ بارتٔاو املعدٗ للنياضبات 4-17

4-17/1 
بٚىللعرغىلـعًا٠ىلَكًَٚع١ىلىلىلىلىل,جي ىلبٕىللهٕٛىلاشبًّٝىلارشاؼل١َىليًًُٓسحًتىلَٔىلايٓٛعىلاركًّٚىليًشرٜعلىل

ىلرل٠ىل٫ىللكٌىلعٔىلسًع١.ىلىل,يًشرٜل

ىلعك٠ٛىلرٓعىلسكٛطًٗىلع٢ًىلازبُٗٛيىلعٓلىلايالاؾعىليفىلسًي١ىلايلٛاي٨.ىلجي ىلبٕىللهٕٛىلبعُللًٗىلَجحا١ 4-17/2

ىلصبًٚيىلعٔىلعظر٠ىلبَاًي.ىلح٢َٓجي ىلب٫ىللكٌىلارشًؾ١ىلعًٝٓٗىلٚعنيىلبٟىل 4-17/3

ىلٝحىل٫ىللاٝلىلَشًيوىلاهلرٚو.حبىلعظهٌىلَٓاظِجي ىللرلٝ ىلا٭ثًخىلٚا٭دٗز٠ىلعلاػًًٗىل 4-17/4

ىليًشرٜل.جي ىلبٕىللهٕٛىلبيؿٝاًٗىلَٔىلَٛااىلَك١ًَٚىل 4-17/5

ىلجي ىللٛؾريىل ًْي٠ىلطٛاي٨ىلااػًًٗ. 4-17/6

4-17/7 
ىل,اىلعًع٢ىلَشعًساًٗىلٚععلاىلا٭طعؼًؾىلىلىلىلجي ىلبٕىلٜهعٕٛىلهلعًىلطبعًيزىلنًؾٝع١ىلٜهعٕٛىلععلاًٖىلاعاُعًاىّلىلىلىلىلىلىل

ىلَزٚا٠ىلـؼًعٝضىلللٍىلع٢ًىلارؼًيزىللاٌُىلعٓلىلاْكلًعىللًٝيىلايهٗرع٤ً.

4-17/8 
ٚٚؿعاًٗىليفىلَٛاسعريىلىلىلىل,جي ىلبٕىللهٕٛىلمجٝعىلاياُلٜعلاتىلايهٗرع٥ًٝع١ىلَعٔىلَعٛااىلَكًَٚع١ىليًشرٜعلىلىلىلىلىلىل

ىل.ٚؾكلًىليًُٛاػؿًتىلارااُل٠ىلَٔىلقحٌىلازبًٗتىلارؼاؼ١

ىلعلّىل٬ََش١ىلٚيؼلىلارؼًعٝضىلايهٗرع١ٝ٥ًىلهلً. 4-17/9

ىلـشًؾ١ىل٫ىللكٌىلعٔىلعظر٠ىلبَاًي.ىلعًٓٗىليفىلسًي١ىلاساؼلاّىلارٛااىلايهٗرع١ٝ٥ًىلجي ىلبٕىلٜهٕٛىلعاّٝلا 4-17/10

ىلقًع١ًىلي٬طااًٍىلااػًًٗىلبٚىلدٛايًٖ.علّىلربزٜٔىلبٟىلَٛااىلػلر٠ىلبٚىلسٛا٥ٌىل 4-17/11
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ىلعلّىلاساؼلاّىلبٟىلَؼليىلسرايٟىلااػًًٗىلبٚىلجبٛايًٖ. 4-17/12

ىلجي ىللٛؾريىلَلؿ٦ًتىلسرٜلىلع٢ًىلسش ىلَشًساًٗ. 4-17/13

ىلعلّىلايشًُغىلعًيالػنيىلااػًًٗ. 4-17/14

ىلعًيآؿٝي.ىلجي ىلاسبؼٍٛىلع٢ًىلارٛاؾك١ىلاي٬ل١َىلَٔىلازبًٗتىلاسبه١َٝٛىلارا١ٝٓ,ىلٚذيوىلقحٌىلايظرٚع 4-17/15

 الكبٔ٘ اجملطناتمتطلبات اذتنآ٘ مً اذتسٓل يف  4-18

4-18/1 
يٙىلاجمل ىٖل ًٍُ ٍ:ىلجي ىلقؼرىلاساا ًُ ٪ق)ىليرل٠ىل٫ىللزٜلىلعُشا٫ساا رىلىلىل٢ًًتىلع٢ًىلغرمىَل لىلىلىل,ث٬ثع١ىلبطٗع ٚجيٛع

ىلار٬ع ,ىلايشريى,ىلارا َج ىلايشًل١ىلارؼاؼ١(ىل رلنيىَل ىًَل ىل٭١ٜىلبغرامىلبػر٣.ًدبلٜلٖ ىليم,ىلب

4-18/2 
ٛااىل ىلىلىلىلىلَ ٛادبع ْٚ ىل ىلي٬طعااً َاٗع كًٚ عل٣ىَل ًُاىلذبعلاىَل ًٗا٠ىلاعا ط ًٗا٠ىلؾشؽىٚل ىلط ا٠ىلىلىلىل,اشْظ٤ً:ىللكل ٚسع١َ٬ىلارًع

ًٗ ىلارؼا اتىلارارتفىلع ل٠ىَل اُا ىَٕل ىللهٛ ٚاياجحٝ),ىلع٢ًىلب ىلس١َ٬ىلايرتنٝ ىل ًُ عىلؿ ذشِ,ىَل ىل.ارؼٓا١ىليًُ
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 الباب ارتامظ

 التجنعات يػتتماملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

 الفَسع

 الصفخ٘ التجنعات باىٕماملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف : الباب ارتامظ السمص

ىل128ىلاياذُاًتىلحًَْٞ 5-1

 128ىلػلٛي٠ىلاسبرٜلىلىل 5-2

 128ىلارالًحًتىلاشْظع١ٝ٥ًىل 5-3

 128ىلا٫سااًٍُىلارؼاً  5-4

 128ىلايشعٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظًيىلاسبرٜل 5-5

ىل129ىلا٫ْاظعًيىلا٭ؾكٞ 5-5/1

 129ىلا٫ْاظعًيىلايربسعٞ 5-5/2

 129ىلا٫ْاظعًيىلاشبًيدٞ 5-5/3

 129ىلٚػٍٛىل يًٝتىلايلؾًعىلارلْٞ 5-5/4

 129ىلسعحٌىلاهلرٚو 5-6

 129ىلايظرٚى 5-6/1

 129ىلايلًق١ىلا٫ساٝاًع١ٝ 5-6/2

 129ىلايشعاع١ 5-6/3

 129ىلَشعًؾ١ىلا٫ْاكًٍ 5-6/4

ىل130ىلارشعًؾ١ىلارحًطر٠ 5-6/5
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 الباب ارتامظ

 التجنعات باىٕماملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 
 

 فَسع ادتداّل

 الصفخ٘ اضــه الـجــدّل زقـه الـجـدّل

ىل131ىلعلاىلارؼًيزىلعًيٓشعح١ىليكًعًتىلازبُٗٛيىليفىلايشعًُٝٓىلٚارشعرغ. 5-1

5-2 
ىلَاعععلاتىلَهًؾشععع١ىلاسبرٜععععلىلرىلىل اياذُاعععًتىلسشعععع ىلايؿ٦ععع١ىلٚا٫يلؿععععًعىلىلىلىلحعععًْ

ىلٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ.
ىل132

5-3 
اياذُاععًتىلسشعع ىلايؿ٦عع١ىلىلحععًَْٞالًحععًتىلَرطععًتىلَٝععًٙىلَهًؾشعع١ىلاسبرٜععلىلرىل

ىلٚا٫يلؿًعىلٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ.
ىل133

ىل134ىلاياذُاًت.ىلحًَْٞاشبلًَتىلاهلٓلس١ٝىلاشبًػ١ىلعًيٛق١ًٜىلَٔىلاسبرٜلىليفىل 5-4
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 الباب ارتامظ

 التجنعات باىٕمالػسّط الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

5-1 

التجنعات: باىٕم

ًىلؾعع نجرىليػععرمىلايرتؾٝعع٘ىلبٚىلايجكًؾعع١ىلبٚىلىلطعععؼّؼ(ىل50ٖععًىلارؼؼؼعع١ىلياذُعععىليىل٩بٚىلبدزاىلحععًْٞارٖععٞىل

ايرًٜؿ١ىلبٚىلايارمىلَجٌ:

ىل*ىلاحملًنِىل*ىلاٚيىلاياحًا٠

ىل*ىلػ٫ًتىلا٫داًُععًتىل*ىلقًععًتىلاحملًؿعرات

ىل*ىلػ٫ًتىلايحٓٛىىل*ىلػ٫ًتىلايارم

ىل*ىلارهاحًتىلايه ٣ىلاٚيىلارشعرغٚىل*ىلاراًسـ

*ىلار٬ع ىلارػل٠ًىل*ىلايٓٛااٟىلايرًٜؿ١ٝ

ىللٞ:اياذُاًتىلَٔىلسٝحىلا٫سعاٝاًوىل تىلؾ٦ًتىلنًٯىلحًَْٞلٓكشعِىل 5-1/1

ٍٕىليب(ايؿ٦ع١ىل 5-1/1/1 ىلطعؼؽ.ىل1000لـِىلبنجرىلَٔىلىلَحً

ٍٕىليو(ايؿ٦ع١ىل 5-1/1/2 ىلطعؼؽ.ىل1000-300لـِىلَٔىلىلَحً

ٍٕىليز(ايؿ٦ع١ىل 5-1/1/3 ىلطعؼؽ.ىل300-50لـِىلَٔىلىلَحً

5-2 
 خطْزٗ اذتسٓل:

ىلاياذُاًتىلعًعاحًيًٖىلػلٛي٠ىلػؿٝؿ١.ىلحًَْٞلؼٓـىلػلٛي٠ىلاسبرٜلىليفىل

 املتطلبات اإلىػـأٜ٘: 5-3

ىلجي ىلللحٝلىلطعرٚىىلايحًوىلا٭ٍٚىلياٛؾريىلسع١َ٬ىلاهلٝهٌىلاشْظ٥ًٞىلَٔىلبػلًيىلاسبرٜل. 5-3/1

5-3/2 
َعٔىلايًٓسٝع١ىلاشْظع١ٝ٥ًىل٫سعااًُهلًىليفىلبغعرامىلاياذُاعًتىلعٓع٤ًىلعًع٢ىلدعلٍٚىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحًْٞارذبلاىلػ٬س١ٝىل

ىل.(َٔىلسٝحىلَكًَٚاًٗىليًشرٜلىلحًْٞارلؼٓٝـىليىل2-1يقِىل

 االضـتعنال املدتلط: 5-4

5-4/1 
َْٞيفىلسًيعع١ىلاسعععااًٍُىلىل ٕىلاياذُعععىلدععز٤ىّلىلىلىلىلىلحعًع ىلاياذُعععىل٭غععرامىلبػععر٣,ىلبٚىليفىلسًيعع١ىلنعٛع ْٞاراىلَعٔع ذاتىلىلحعًع

ىلؾرىلي٘ىلسحٌىلٖرٚوىلَشاك١ً.الاٛىل٬لاسااًٍُىل ػر,ىلجي ىلايؿؼٌىلعِٝٓٗىليٝؼحضىلنٌىلدز٤ىلقلًعىلسرٜلىلَشاك

5-4/2 

طباًلعع١ىلَعععىلبٟىلْععٛعىل ػععرىلَععٔىلا٫سععااًٍُ,ىلىلىلىلىلىليب(بٚىلبدزا٩ٖععًىلَععٔىلايؿ٦عع١ىلىلىلىلحععًْٞار٫ىلجيععٛلىلبٕىللهععٕٛىلىل

َجٌىلارلاعِىلٚايهًؾرتٜعًىلٚغريٖعً.ىلىلىلىلىل,عًساج٤ًٓىلا٫ساا٫ًُتىلارًشك١ىلٚاررلحل١ىلعلحٝا١ىلاسااًٍُىلاياذُع

ىلٜٚكريىلايلؾًعىلارلْٞىلًَىلٜراٙىلًَٓسّحًىلسش ىلا٭سٛاٍ.ىل,ًَٚىلعلاىلذيوىللليضىلنٌىلسًي١ىلع٢ًىلسل٠

5-5 
 ٙ اىتػـاز اذتسٓل:الطـٔطسٗ عل

ىلجي ىلللحٝلىلطرٚىىلايحًوىلا٭ٍٚىل ؿًؾ١ىلهليٙىلايظرٚى.

ىل(.7000ّ3يىل٢ًا٫ْاظعًيىلا٭ؾكٞ:ىلجي ىلبٕىل٫ىلٜزٜلىلسذِىلقلًعىلاسبرٜلىلع 5-5/1
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5-5/1/1 

,ىلَجعٌىلقًعع١ىلىلىل٬لاياذُع,ىلٜٚاا ىلنٌىلًَٓٗىلقلًعىلسرٜعلىلَشعاكىلىلىلح٢َٜٓؿؼٌىلعنيىلا٭قشًّىلارؼاًؿ١ىليفىل

نُعًىللؿؼعٌىلىلىلىل,ا٫ْاظعًيىلٚغعرفىلار٬ععصىلٚغعرفىلارُعجًنيىلٚايعلٜهٛياتىلىلىلىلىلىلازبُٗٛيىلٚارشرغىلٚياٖع١ىلىل

ىلبًَنٔىلا٫سااًٍُىلارؼاً .

5-5/2 
(ىلAtriumيفىلسًي١ىلٚدٛاىلؾراؽىلبٚسع ىليىلٚ.ىل٬لا٫ْاظًيىلايربسٞ:ىلٜاا ىلنٌىلطًعلىلقلًعىلسرٜلىلَشاك

ىلللحلىلايظرٚىىلاشبًػ١ىلع٘.

ىلٚازبليإىلاشبًيد١ٝ.ىلحًْٞارا٫ْاظًيىلاشبًيدٞ:ىلللحلىلطعرٚىىلايحًوىلا٭ٍٚىلعظ ٕىلارشًؾ١ىلعنيىل 5-5/3

ىلاياذُاًت.ىلحًْٞٚػٍٛىل يًٝتىلاشطؿ٤ً:ىلجي ىلبٕىلٜاٝشرىلٚػٍٛىل يًٝتىلَٚالاتىلايلؾًعىلارلْٞىلر 5-5/4

5-5/4/1 
يٛػٍٛىل يًٝتىلايعلؾًعىلىلؾرىلطرٜلىلبٚىلطًيعىلااياذُاًتىلحبٝحىلٜاٛىلحًَْٞجي ىللٛؾريىلطًيعىلبٚىلطرٜلىلٜؼٌىلسٍٛىل

ىلايٛادٗاني.ىل٣سل ع٢ًىلىلح٢ُٓع٢ًىلا٭قٌ,ىلٜلٌىلارلػٌىلاير٥ٝصىليًىلح٢ٓارلْٞىل تىلٚادٗانيىلَٔىلار

5-5/4/2 
ٚؾكلعًىليظعرٚىىلايؿؼعٌىلىلىلىلىلحٓع٢ىلجي ىللٛؾريىلَٛاقـىلطبؼؼ١ىلٯيًٝتىلَٚرنحًتىلايلؾًعىلارلْٞىلسعٍٛىلارىل

ىلاشبًؾىلعآظِٝىلارٛقع.

 ضـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(: 5-6

ىلجي ىلللحٝلىلايظرٚىىلايا١ًَىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىل ؿًؾ١ىلهليٙىلايظرٚى. 5-6/1

5-6/1/1 

ىلارجي ىلبٕىللهٕٛىلسحٌىلاهلرٚوىلَٔىلقًع١ىلاياذُعىلَشاك١ًىلعٔىلعكٝع١ىلا٭قشعًّىليفىلىلىل ىليو(ٚىليب(ؾ٦ع١ىلىلىلحعًْ

َجعٌىلارشعرغىلٚغعرفىلارُعجًنيىلٚارؼعًلٕىلٚايعٛيغىلٚغريٖعً,ىلٚايعبىلجيع ىلبٕىلٜهعٕٛىلهلعًىلسعحٌىلٖعرٚوىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلٟىل تىلاشبًيزىلَحًطر٠.َشاك١ًىلل٪ا

5-6/1/2 

َعٔىلىلىلَٓظع ٠ىلىل,جي ىلبٕىللهٕٛىلسحٌىلاهلرٚوىلمجٝاٗعًىلضبُٝع١ىلَعٔىلاسبرٜعلىلعًعاحًيٖعًىليقلعًعىلسرٜعل(ىلىلىلىلىلىلىل

َٛااىلغريىلقًعًع١ىلي٬سعرتامىل٫ىللكعٌىلَكًَٚاٗعًىلععٔىلسعًع١ىلٚاسعل٠,ىلٚبععٛاوىلًَْاع١ىليًشرٜعلىلرعل٠ىلسعًع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلً.ٚاسل٠ىللػًلىللًك٥ًٝ 

5-6/1/3 
جيع ىلبٕىلٜهعٕٛىلايٛػعٍٛىل تىلارؼعرزىلبٚىلايعليزىلَعٔىلػع٬ٍىلؾشعش١ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىليو(ٚىليب(ايؿ٦ع١ىلىلىلحًَْٞيفىلمجٝعىل

ىلضب١ُٝىلَٔىلاسبرٜلىلٚؾكلًىليًظرٚى.

5-6/2 

ايلًقعع١ىلا٫سععاٝاًع١ٝىليا٫سععاٝاًو(:ىلٜكععليىلا٫سععاٝاًوىلٚؾكلععًىلرععًىلدعع٤ًىليفىلعععًوىلسعععحٌىلاهلععرٚوىليطبععًيزىلىل

اىل,ىلٜٚ٪ػععيىلعاععلاىلاركًعععلىل ذاىلنًْعع)ىلثًعاعع١,ىلبَععًىلا٫سععاا٫ًُتىلا٭ػععر٣ىل ذىلىلىلىل4-3ايلععٛاي٨(ىلدععلٍٚىل

ىلنًْ)ىلَشاك١ًىلنًرلًعِىلٚغريًٖ,ىلؾٝشش ىلنٌىلاسااًٍُىلـؿراٙ.

5-6/3 
ايشعاع١:ىلحيش ىلقًٝضىلعرمىلسحٌىلاهلرٚوىلع٢ًىلبسًضىلعلاىلا٭طؼًؾىلايئٜىلٜشعاؼلًَْٛٗىلنُعًىلىلىل

ىلد٤ًىليفىلعًوىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(.

5-6/4 
لزٜلىلَشًؾ١ىلا٫ْاكعًٍىلَعٔىلبٜع١ىلْكلع١ىليًٛػعٍٛىل تىلارؼعرزىلايٓٗع٥ًٞىلبٚىل تىلىلىلىلىلىلىلىلىل٫َشًؾ١ىلا٫ْاكًٍ:ىلجي ىلب

ىلا٭يقًّىلارينٛي٠ىلؾًُٝىلًٜٞ:ىل٢ًايليزىلاحملُٞىلع

ىلَرّتا(.ىل20َشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلَٔىلب١ٜىلْكل١ىل تىلارؼرزىلبٚىلايليزىلاحملُٞىليفىلايكًع١ىلذاتىلاركًعلىلايٛثري٠ىلي 5-6/4/1

ىلَرّتا(.ىل15ارؼرزىلبٚىلايليزىلاحملُٞىليفىلايكًع١ىلذاتىلاركًعلىلْٛعىلعًاٟىليَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلَٔىلب١ٜىلْكل١ىل تىل 5-6/4/2
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5-6/4/3 
َشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلَٔىلب١ٜىلْكلع١ىل تىلارؼعرزىلبٚىلايعليزىلاحملُعٞىليفىلايكًعع١ىلَااعلا٠ىلا٭غعرامىلارؿاٛسع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلَرّتا(.ىل30ي

5-6/5 
َرّتا(ىلعظرىىلىل15ايؼػري٠ىليارشعًؾ١ىلارحًطعر٠ىلَٔىلب١ٜىلْكل١ىل تىلارؼرزىلبٚىلايليزىلاحملُٞىليفىلايكًعًتىل

ىل(ىلطؼّؼً.30يىل٢ًٜزٜلىلاساٝاًعًٗىلعىل٫ب

5-6/5/1 
ارشًؾ١ىلارحًطر٠ىلَٔىلب١ٜىلْكل١ىل تىلارؼرزىلبٚىلايليزىلاحملُٞىليفىلايػعرفىلبٚىلا٭قشعًّىلارًشكع١ىلعًرشعرغىلىلىلىلىل

ىلَرت(.ىل5ظ7ي

5-6/5/2 

جيعٛلىلىلىل,نًراعًيمىلٚػع٫ًتىلا٭ؾعراغىلىلىلىل,ايكًعًتىلايهحري٠ىلاراالا٠ىلا٭غرامىلارؿاٛس١ىلإٚىللكلٝععىل

عظرىىلبٕىللهٕٛىلا٭ايازىلٚارؼعًيزىلَٛلعع١ىلعًع٢ىلضبعٝ ىلىلىلىلىلىل,َرّتا(ىل30يىل٢ًبٕىللزٜلىلارشًؾ١ىلارحًطر٠ىلع

ىلَرّتا(.ىل60ًٗىلعٔىلعاضىلبنجرىلَٔىليعاـىل٫ٚىلٜزٜلىلعالىل,ح٢ٓار

ىلارُرات:ىلجي ىللٛؾريىلايظرٚىىلايا١ًَىليًُُراتىل ؿًؾ١ىلهليٙىلايظرٚى: 5-6/6

ىلٚاْشًٝع١ٝىلحبٝحىلل٪اٟىلَحًطر٠ىل تىلارؼًيز.جي ىلبٕىللهٕٛىلارُراتىلَٓظ١ُىل 5-6/6/1

ىلارُراتىلاراليد١ىلجي ىلبٕىلٜرن ىلهلًىلسٛادزىلياياعزٜٔ(ىلٚؾكلًىليًظرٚى. 5-6/6/2

5-6/6/3 
جي ىلبٕىلٜهٕٛىلعرمىلارُراتىلنًؾّٝعًىل٫سعاٝاًوىللعلؾلىلا٭طعؼًؾىلايعئٜىلسٝشعااًًُْٛٗىلعظعرىىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلَرت(ىليًُُراتىلايؿرع١ٝ.ىل5ظ1ٚيىلر٥ٝش١َرت(ىليًُُراتىلايىل2لكٌىلعٔىليىل٫ب

ىل.(سعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(يارؼًيز:ىلجي ىللٛؾريىلايظرٚىىلايا١ًَىلنًُىلد٤ًتىليفىلايحًوىلايجًيحىل 5-6/7

5-6/7/1 
جيعع ىلبٕىللعع٪اٟىلارؼععًيزىلمجٝاٗععًىل تىلاشبععًيزىلَحًطععر٠,ىلبٚىل تىلايزىلبٚىلممععرىلضبُععٞىلَععٔىلاسبرٜععلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلعؿشش١ىلعًلي١.ىلح٢َٓٚؿؼٍٛىلعٔىلار

5-6/7/2 

جي ىلبٕىلٜهٕٛىلعلاىلارؼًيزىلٚؾكلًىليًظرٚىىلايا١ًَىلحبٝحىل٫ىللكعٌىلععٔىلطبعردنيىليهعٌىلَعٔىلايكًعع١ىلىلىلىلىلىلىل

ٚارؼزٕ,ىلٚايٛيط١,ىلٚغريىلذيو,ىلىل,ارشعرغ,ىلٚغرفىلارُجًنيىلٚارٛظؿنيىلػظح١ٚا٭قشًّىلارًشك١ىلَجٌىل

ٜٛؿععضىلعععلاىلارؼععًيزىلعًيٓشععح١ىليكًعععًتىلازبُٗععٛيىليفىلايشععًُٝٓىلٚارشععرغىلىلىلىل1-5ٚازبععلٍٚىلاياععًيٞىليقععِىل

ىلاحملًؿرات.ىلٚقًعًت

5-6/7/3 
ىلىلىل ٚلع٪اٟىل تىلاشبعًيزىلىلىلىل,ٚخبًػع١ىلارشعرغىلىلىل,جي ىلبٕىللهٕٛىلطبًيزىلايكًع١ىلَشاك١ًىلععٔىلعكٝع١ىلا٭قشعً

ىلَحًطعر٠.
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 عدد املدازج باليطب٘ لكاعات ادتنَْز يف الطٔينا ّاملطسح

 عسض املدسج عدد املدازج عدد األغـداص ىْع املكاعد

ىلععًاٜع١

سش ىلعلاىلىل4ىل3000

ىلا٭طعؼًؾ
ىل3ىل600-1000

ىل2ىل300-600

ىل2ىل50-300

ىلسع180ِىل2ىليهٌىلمخشع١ىلػؿعٛفىلَٔىلاركعًععلىلٚثعٝعر٠

 1-5جدّل زقه 

ىل.(سعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(يايليز:ىلجي ىللٛؾريىلايظرٚىىلايا١ًَىلنًُىلد٤ًتىليفىلايحًوىلايجًيحىل 5-6/8

ىلقني.ٛاياا١ًُٝٝىل٫ساؼلاًَتىلاراىلحًْٞارارٓشليات:ىلجي ىللٛؾريىلارٓشلياتىليفىل 5-6/8/1

ىلٜكٌىلعلاىلايليزىلعٔىلايدنيىليهٌىلطًعل.ىل٫جي ىلب 5-6/8/2

5-6/8/3 
عؿشعش١ىلعًليع١ىلضبُٝع١ىلَعٔىلاسبرٜعلىلٚلع٪اٟىل تىلىلىلىلىلىلىلىلحٓع٢ىلعٔىلارىل٫لجي ىلبٕىلٜهٕٛىلايليزىلضبُٝ ًىلَٚؿؼٛ

ىلاشبًيزىلَحًطر٠.

5-6/8/4 
ىلىلىلىلىل ّٝعًىلياعلاىلا٭طعؼًؾىلايعئٜىلٜشعاؼلَْٛ ٫ٚىلٜكعٌىلععٔىلصبُعٛعىلىلىلىلىل,جي ىلبٕىلٜهٕٛىلعرمىلايليزىلنًؾ

ىلعرمىلارُراتىلايبىللؼ ىلؾٝ٘.

5-6/8/5 
جيعع ىلبٕىلىلحٓعع٢َععٔىلارىل٢يفىلسًيعع١ىلايشععًُغىلعًسععااًٍُىلقًعععًتىلاياذُعععىليفىلايلٛاعععلىلاياًٝععًىلبٚىلايشعؿعععىًلىلىلىل

ىلٜهٕٛىلايليزىلعارمىلبن ,ىلٚايحشل١ىلـشًس١ىلنحري٠ىلي٬سرتاس١.

5-6/9 
اهلرٚوىل تىلطبرزىلْٗع٥ًٞىلٜع٪اٟىل تىلىلىلارؼرزىلاي٥ًٗٓٞ:ىليفىلمجٝعىلا٭سٛاٍ,ىلجي ىلبٕىلل٪اٟىلمجٝعىلسحٌىل

ىلاشبًيزىلَحًطر٠.

5-6/9/1 
,ىل ذاىلحٓع٢ىلبٚىلبدزا٥ًٗىلَٔىلايؿ١٦ىليز(ىلبٕىلٜٓاٗٞىلْؼـىلسحٌىلاهلرٚوىل تىلَهًٕىلااػعٌىلارىلىلحًُْٞجيٛلىليً

ىلؾرتىلايظرٚىىلايا١ًَىليشحٌىلاهلرٚو.الٛ

5-7 
 معدات مهافخ٘ اذتسٓل ّاإلىراز:

ىلاهلٝهٌىلاشْظ٥ًٞىلَٔىلبػلًيىلاسبرٜل.جي ىلللحٝلىلطرٚىىلايحًوىلا٭ٍٚىلياٛؾريىلس١َ٬ىل

5-7/1 
جي ىللٛؾريىلَالاتىلاسبرٜلىلٚاشْياي,ىلٚاشبلًَتىلاهلٓلس١ٝىلاشبًػ١ىلعًيٛق١ًٜىلَٔىلاسبرٜل,ىلارلًٛع١ىل

ىلاياذُاًت.ىلحًَْٞيفىل

5-7/2 
جي ىلبٕىللهٕٛىلَالاتىلاسبرٜلىلٚاشْيايىلَٔىلسٝحىلاياؼُِٝىلٚايآؿٝيىلٚايؼ١ًْٝىلٚؾكلًىلي٬طرتاطًتىل

ىلاشطؿ٤ًىلٚاشْيايىلبٚىلايٌٝىلايلؾًعىلارلْٞ.اشبًػ١ىلـالاتىل

5-7/3 
جيٛلىليًلؾًعىلارعلْٞىلبٕىلٜلًع ىلَاعلاتىل ؿعًؾ١ٝىلنحعلٌٜىلععٔىلعاعضىلا٫ساًٝطعًتىلايٛق٥ًٝع١ىلارلًٛعع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلٚؾكلًىليًظرٚى.
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 التجنعات حطب الفٝ٘ ّاالزتفاع ّالتصئف اإلىػـاٜٕ يػتتمعدات مهافخ٘ اذتسٓل مل

 اذتاالت املطلْب٘ اليْع  

 اإلطفاٛ الٔدّٓ٘:معدات ىل1

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلطؿًًٜتىلٜل١ٜٚ ىل1 

 الرتنٔبات الجابت٘:ىل2

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلطحه١ىلػراطِٝىلَلًط١ٝ ىل1 

بنجععرىلَععٔىلبيعاعع١ىلطٛاعععلىليبيؿععٞ+ىلث٬ثعع١ىلطٛاعععل(ىلٚعًيلؿععًعىلىلىلطحه١ىلؾًٖٛتىلدًؾ١ ىل2 

ىلًعع٢بٚىلطععًعكنيىلـشععًس١ىل مجًيٝعع١ىللزٜععلىلعىلىلاَععرّتىل28بقععٌىلَععٔىل

ىل.َرتىلَرععىل1000

بٚىلبنجعرىلَعٔىلطعًعكنيىلـشععًس١ىلىلىلىلىلاَععرّتىل28عًيلؿعًعىلبعًع٢ىلَعٔىلىلىلىلىلؾًٖٛتىليطح١طحه١ىل ىل3 

ىل.َرتىلَرععىليًلًعلىلايٛاسلىل1000ىل٢ًلزٜلىلع

ىلح٢ٓسش ىلسذِىلارىلطحه١ىلؾًٖٛتىلػًيد١ٝ ىل4 

 األىعن٘ التلكأٜ٘ الجابت٘:ىل3

َالًحعععععًتىلَرطعععععًتىلَٝعععععًٙىليىل3-5سشععععع ىلازبعععععلٍٚىليقعععععِىلىلطحه١ىللًك١ٝ٥ًىلررطعًتىلًَٝٙىلَهًؾش١ىلاسبرٜل ىل1 

ىل.ىل(اياذُاًتىلحًَْٞهًؾش١ىلاسبرٜلىلر

ىلبًَنٔىلاشبلٛي٠ىلاشبًػ١ىلسٝحىل٫ىلميهٔىلاساؼلّىلارًٝٙىلطحه١ىللًك١ٝ٥ًىلررطعًتىلَٛااىلبػر٣ ىل2 

 معدات إىراز اذتسٓل: ىل4

ىلٚارُرات.ىل,يفىلايؼ٫ًتىلَاالا٠ىلا٭غرامىلطحه١ىل ْيايىلٜلٟٚ ىل1 

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلطحه١ىل ْيايىللًك٥ًٞ ىل2 

 2-5جدّل زقه 

  



 

 133 غؤٌّ الطالم٘ األّل ادتصٛ

 

 التجنعات حطب الفٝ٘ ّاالزتفاع ّالتصئف اإلىػـاٜٕ باىٕمتطلبات مسغـات مٔاِ مهافخ٘ اذتسٓل مل

 متطلبات املسغـات التصئف اإلىػـاٜٕ الطابل عدد األغـداص الفٝ٘

ىلطؼؽىل1000بنجرىلَٔىل أ

ىلَلًٛوىلمجٝعىلا٭ْٛاعىلايشعرااو

ىلغريىلَلًٛوىلايٓٛعىلا٭ٍٚىلا٭يؿٞىل تىلايجًيح

ىلَلًٛوىلمجٝعىلا٭ْٛاعىلؾٛمايراععىلؾًُىل

 ب
 1000ىل–ىل300

ىلطؼؽ

ىلَلًٛوىلمجٝعىلا٭ْٛاعىلايشعرااو

ىلغريىلَلًٛوىلايٓٛعىلا٭ٍٚىلٚايجًْٞىلؾك ىلا٭يؿٞىلٚا٭ٍٚىلؾك 

 ج
ىلىل50-300

ىلطؼؽ

ىلَلًٛوىلمجٝعىلا٭ْٛاعىلايشعرااو

ىلا٭يؿٞىلٚا٭ٍٚىلؾك 
ا٭ْٛاع:ىلا٭ٍٚىلٚايجًْٞىلٚايراععىل

ىلؾك 
ىلغريىلَلًٛو

ىلا٭يؿٞىلؾك 
اشبًَصىلعؼٛي٠ىلَ٪قا١ىلايٓٛعىل

ىلٚطرٚىىلػًػ١
ىلَلًٛو

 3-5جدّل زقه 

 

5-8 

 ارتدمات اهليدضٔ٘:

,ىلَععىلايرتنٝعزىلعًع٢ىلىلىلىل(ارالًحًتىلايا١ًَىليًؼلًَتىلاهلٓلس١ٝيجي ىلا٫يازاّىلـًىلد٤ًىليفىلايحًوىلايراععىل

ىل.4-5ًَىلٚياىليفىلازبلٍٚىل

5-8/1 
اياًرٝع١ىلَٚااُعلىلَعٔىلايعلؾًعىلىلىلىلىلايا١ٜٛٗىليفىلَٓلك١ىلارشرغ:ىلجي ىللٛؾريىلْظًّىللٜٗٛع١ىلسشع ىلارٛاػعؿًتىلىلىلىل

ىلارلْٞىليفىلَٓلك١ىلارشرغ.

ىليًلؾًعىلارلْٞىلطً ىلَالاتىل ؿًؾ١ٝىلبٚىلنحلٌٜىلعٔىلعاضىلايظرٚىىلايٛق١ٝ٥ًىلا٭ػر٣. 5-8/2
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 التجنعات باىٕمارتدمات اهليدضـٔ٘ ارتاص٘ بالْقآ٘ مً اذتسٓل يف 

 اذتاالت املطلْب٘ اليْع

ىلارااُل٠ىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ.ىلسش ىلارٛاػؿًتىلاياًر١ٝىلْظًّىلل١ٜٛٗ ىل1 

ىلايشرااوىلٚسحٌىلاهلرٚويطبًيزىلايلٛاي٨(.ىلع٬ًَتىل يطًا١ٜىلَـ٠٤ً ىل2 

ىلايشرااوىلٚسحٌىلاهلرٚويطبًيزىلايلٛاي٨(.ىلطحه١ىل ًْي٠ىليًلٛاي٨ ىل3 

ىلبًُٜٗىلبقٌ.ىلاَرّتىل20 ذاىللااىلا٫يلؿًعىلعٔىلسا١ىلباٚايىلبٚىلىلَؼليىلاساًٝطٞىليًهٗرع٤ً ىل4 

ىلبًُٜٗىلبقٌ.ىلاَرّتىل20ا٫يلؿًعىلعٔىلسا١ىلباٚايىلبٚىل ذاىللااىلىلَؼالىلسرٜل ىل5 

ٝ ًبعٛاوىلسرٜلىللاٌُىل ىل6  ىلًىلي٬ساًٝطًتىلايٛق١ٝ٥ًىليفىلاجمل٫ًتىلاهلٓلس١ٝ.ٚؾكلىللًك٥ً

 4-5جدّل 

 

5-9 

 غـسّط ّقأٜ٘ خاص٘:
يًاٛػ١ٝىلعًيظرٚىىلارًٓسح١,ىلٚميهعٔىلىلىل٠يفىلسًي١ىلاٚيىلايشًُٝٓىلٚارشرغ,ىللليضىلنٌىلسًي١ىلع٢ًىلسل

نُردععىلرزٜعلىلَعٔىلىلىلىلىل,بٚىلارٛاػؿًتىلاياًر١ٝىل,(ىلا٭َرٜهN.F.B.A.101١ٝا٫عاًُاىلع٢ًىلطرٚىىلي

ل١ٝ. ؿًؾ١ىليًظرٚىىلاٯىل,حًْٞاراياؿًػٌٝىلهليٙىل

ىلل١ٝ:اركًعل:ىلجي ىلبٕىلٜٓظِىللجحٝ)ىلاركًعلىلٚؾكلًىليًُاًٜريىلاٯ 5-9/1

ىلا٭عاًاىلعنيىلايؼؿٛف: 5-9/1/1

ىل(ىلسعِ.30ْٛعىلعًاٟىليىلَٔىلايحالىلايؼًيفىلعنيىلػؿٛفىلاركًعل 5-9/1/1/1

ىل.قٌ(ىلَكاعّلاىلؾ 25(ىلسعِىل ذاىلنًٕىلعلاىلاركًعلىلي50ايحالىلايؼًيفىلعنيىلػؿٛفىلاركًعلىلايٛثري٠ىلي 5-9/1/1/2

ىل(ىلَكاّلا.45(ىلسعِىل ذاىلنًٕىلعلاىلاركًعلىلبنجرىلَٔىلي60ايحالىلايؼًيفىلعنيىلػؿٛفىلاركًعلىلايٛثري٠ىلي 5-9/1/1/3

ىلععلاىلاركعًععل: 5-9/1/2

ىل(ىلع٢ًىلا٭قٌ.4علاىلاركًعلىليفىلايؼـىلايٛاسلىلي 5-9/1/2/1

ىل(ىلع٢ًىلا٭نجرىلعٓلًَىلللٌىلع٢ًىلممرىلٚاسلىليًُكًعلىلَٔىلْٛعىلعًاٟ.7علاىلاركًعلىليفىلايؼـىلايٛاسلىلي 5-9/1/2/2

ىلْٛعىلعًاٟ.َٔىل(ىلع٢ًىلا٭نجرىلعٓلًَىلللٌىلع٢ًىلممرٜٔىليًُكًعلىل14علاىلاركًعلىليفىلايؼـىلايٛاسلىلي 5-9/1/2/3

ىل(ىلع٢ًىلا٭نجرىلعٓلًَىلللٌىلع٢ًىلممرٜٔ.100علاىلاركًعلىلَٔىلايٓٛعىلايٛثريىليفىلايؼـىلايٛاسلىلي 5-9/1/2/4

5-9/1/2/5 
اىلللعٌىلعًع٢ىلممعرىلىلىلىل(ىلَكاعلىّل11ميهٔىللًٜا٠ىلعلاىلاركًعلىلَٔىلايٓٛعىلاياًاٟىليفىلايؼعـىلايٛاسعلىليػًٜع١ىليىلىلىل

ىل(ىلًَِىليهٌىلَكال.25ٚاسلىل ذاىللااىلايحالىلعنيىلػؿٛفىلاركًعلىلـكلايىلي
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5-9/1/2/6 
اىلللٌىلع٢ًىلممعرٜٔىلىل(ىلَكاّل22ميهٔىللًٜا٠ىلعلاىلاركًعلىلَٔىلايٓٛعىلاياًاٟىليفىلايؼـىلايٛاسلىليػ١ًٜىلي

ىل(ىلًَِىليهٌىلَكال.25 ذاىللااىلايحالىلعنيىلاركًعلىلـكلايىلي

ىللجحٝ)ىلاركًعل: 5-9/1/3

5-9/1/3/1 
جي ىلبٕىللجح)ىلاركًعلىلع٢ًىلا٭يمىلعإسهًّىليفىلمجٝعىلايكًعًتىلارؼؼؼ١ىليًذُٗعٛيىلعؼعٛي٠ىلاا٥ُع١ىلىلىلىل

ىلَجٌىلايشًُٝٓىلٚارشرغىلٚقًعًتىلاحملًؿراتىلًَٚىليفىلسهًُٗ.

5-9/1/3/2 
لجحٝ)ىلاركًعلىلعؼٛي٠ىلاا١ُ٥,ىلعُعٌىل دعرا٤اتىلىلىلىلؾًٝٗىلجيٛلىليفىلعاضىلاسب٫ًتىلا٭ػر٣ىلايبىل٫ىلميهٔ

ىلعل١ًٜىلَجٌ:

ىليفىلصبُٛعًتىل٫ىللكٌىلعٔىلبيعع,ىلٚلليضىلنٌىلسًي١ىلع٢ًىلسل٠.عاضىليع ىلاركًعلىلعاـًٗىلَعىل 5-9/1/3/2/1

ىللجح)ىلع٢ًىلا٭يمىلاركًعلىلايبىلع٢ًىلا٭طرافىلٚايؼؿٛفىلا٭١ًََٝىلٚارل١ًىلع٢ًىلارُراتىلٚارؼًيز. 5-9/1/3/2/2

ىلا٭يؿ١ٝ: 5-9/2

ىلايد١(ىلَعىلاشب ىلا٭ؾكٞ.ىل35يىل٢ًجي ىلب٫ىللزٜلىللا١ٜٚىلاحنلايىلسلضىلبيؿ١ٝىلايكًع١ىلع 5-9/2/1

5-9/3 
يفىلايكًعًتىلَاالا٠ىلا٭غرامىلايبىلميهٔىلبٕىللشاؼلّىلنُاًيمىلجي ىلللحٝلىلطرٚىىلايٛق١ًٜىليفىل

ىل:ل١ٝاياذًي١ٜ,ىل ؿًؾ١ىليًظرٚىىلاٯىلحًْٞار

ىلجي ىللٓظِٝىلَشًسًتىلايارمىلحبٝحىللرتىىلممراتىلَٓظ١ُىلٚؾكلًىلهليٙىلايظرٚى. 5-9/3/1

ىلٚاسبٛاٌَىلَٔىلَٛااىلغريىلقًع١ًىلي٬سرتام.جي ىلبٕىللهٕٛىلا٭يؾـىل 5-9/3/2

ىلجي ىللٛؾريىلايا٬ًَتىلاشيطًا١ٜىلَٚالاتىلاسبرٜلىلارًٓسح١. 5-9/3/3

5-9/3/4 
جيعع ىلاساظععًي٠ىلايععلؾًعىلارععلْٞىليفىلسًيعع١ىلاراععًيمىلار٪قاعع١ىلٚارٛوٝعع١ىليًشؼععٍٛىلعًعع٢ىلاشيطععًااتىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلٚاياٛػًٝتىلايٛق١ٝ٥ًىلارًٓسح١.
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 الباب الطادع

 التعلٔه يػتتماملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

 الفَسع

 الصفخ٘ التعلٔه يػتتمالباب الطـادع: املتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف  السمص

ىل138ىلايااًِٝىلَحًْٞ 6-1

ىل138ىلػلٛي٠ىلاسبرٜلىلىل 6-2

ىل138ىلارالًحًتىلاشْظع١ٝ٥ًىل 6-3

ىل139ىلا٫سااًٍُىلارؼاً  6-4

ىل139ىلايشعٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظًيىلاسبرٜل 6-5

ىل139ىلا٫ْاظعًيىلا٭ؾكٞ 6-5/1

ىل139ىلا٫ْاظعًيىلايربسعٞ 6-5/2

ىل139ىلا٫ْاظعًيىلاشبًيدٞ 6-5/3

ىل139ىلٚػٍٛىل يًٝتىلايلؾًعىلارلْٞ 6-5/4

ىل140ىلسعحٌىلاهلرٚو 6-6

 140ىلايظرٚى 6-6/1

 140ىلايلًق١ىلا٫ساٝاًع١ٝ 6-6/2

 140ىلايشعاع١ 6-6/3

 140ىلا٫ْاكًٍَشعًؾ١ىل 6-6/4

 140ىلارشعًؾ١ىلارحًطر٠ 6-6/5

ىل141ىلارُرات 6-6/6

 141ىلارؼًيز 6-6/7

 141ىلايليزىلىل 6-6/8

ىل142ىلارؼرزىلاي٥ًٗٓٞ 6-6/9

ىل142ىلَالاتىلَهًؾش١ىلاشْيايىلَٚهًؾش١ىلاسبرٜلىلىل 6-7

ىل144ىلاشبلًَتىلاهلٓلسع١ٝ 6-8
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 الباب الطادع

 التعلٔه مباىٕاملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

 فَسع ادتداّل

 الصفخ٘ اضــه الـجــدّل زقـه الـجـدّل

ىل138ىلَٔىلايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىل٫سااًُهلًىليفىلا٭غرامىلاياا١ًُٝٝ.ىلحًْٞارػ٬س١ٝىل 6-1

ىل140ىلايااًِٝ.ىلحًْٞسشًوىلَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلٚارشًؾ١ىلارحًطر٠ىلر 6-2

6-3 
ايااًِٝىلسشع ىلايؿ٦ع١ىلٚا٫يلؿعًعىلٚاياؼعٓٝـىلىلىلىلىلىلحًَْٞالاتىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلر

ىلاشْظ٥ًٞ.
ىل143

ىل144ىلايااًِٝ.ىلحًَْٞلٛلٜعىلَالاتىلاشْيايىلَٔىلاسبرٜلىليفىل 6-4

ىل144ىلايااًِٝ.ىلحًَْٞاشبلًَتىلاهلٓلس١ٝىلاشبًػ١ىلعًيٛق١ًٜىليفىل 6-5
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 الباب الطادع

 التعلٔه باىٕماملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

6-1 

 ايااًِٝ:ىلحًَْٞ
ط٬وىلَٓاظُنيىلععلٚاّىل٫ىلىلىل6ٟٚىلعلاىل٪ًٖىلارؼؼؼ١ىل٭غرامىلايااًِٝ,ىلٖٚٞىلايبىلل٩بٚىلبدزاىلحًْٞار

سعًع١ىليفىلا٭سعحٛع,ىلنرٜعًمىلا٭طؿعًٍىلٚارعلايضىلىلىلىلىلىلىل12ٚـعًىل٫ىلٜكعٌىلععٔىلىلىلىلىل,ًسًعًتىلَٜٛٝ ىل4ٜكٌىلعٔىل

سا٢ىلايجًْٟٛ,ىلٚاراًٖلىلار١ٝٓٗىلٚايالحٝك١ٝىلًَٚىليفىلسهًُٗ. -ىلاعالا٥ٞ - هٗٝلٟ

6-1/1 
قني,ىللععليضىلنععٌىلسًيعع١ىلعًعع٢ىلسععل٠,ىليٛؿعععىلايظععرٚىىلايٛق٥ًٝعع١ىلىلىلىلىلٛارععلايضىلارؼؼؼعع١ىليااًععِٝىلاراععىلىل

ىلاشؿًؾ١ٝىلارًٓسح١ىلسش ىلا٭سٛاٍ.

ىلايااًِٝىلػلٛي٠ىلػؿٝؿ١.ىلحًَْٞػلٛي٠ىلاسبرٜل:ىللؼٓـىلػلٛي٠ىلاسبرٜلىليفىل 6-2

 املتطلبات اإلىػـأٜ٘: 6-3

ىلاهلٝهٌىلاشْظ٥ًٞىلَٔىلبػلًيىلاسبرٜل.جي ىلللحٝلىلطعرٚىىلايحًوىلا٭ٍٚىلياٛؾريىلس١َ٬ىل 6-3/1

6-3/2 

َٔىلايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىل٫سااًُهلًىليفىلبغعرامىلايااًعِٝىلعٓع٤ًىلعًع٢ىلدعلٍٚىليقعِىلىلىلىلىلىلىلىلحًْٞارذبلاىلػ٬س١ٝىل

َععٔىلىلحععًْٞارػع٬س١ٝىلىليىل1-6ٚازبععلٍٚىلاياععًيٞىلىل(َعٔىلسٝععحىلَكًَٚاٗععًىليًشرٜعلىلىلىلحععًْٞارلؼعٓٝـىلىليىل1-2

ىل.(ايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىل٫سااًُهلًىليفىلا٭غرامىلاياا١ًُٝٝ

 
مً الياحٔ٘ اإلىػأٜ٘ الضتعناهلا يف األغساض التعلٔنٔ٘ حطب املطاح٘ ّاالزتفاع ّالتصئف  باىٕاملصالحٔ٘ 

 اإلىػاٜٕ

 املطاح٘ ّاالزتفاع التصئف اإلىػاٜٕ

ىلٜؼًضىلزبُٝعىلاسب٫ًت.ىلىلايٓٛعىلا٭ٍٚىل

ىلطًعكني.ىل٢ًعًيلؿًعىل٫ىلٜزٜلىلعىلحًُْٜٞؼًضىليًىلايٓٛعىلايجًْٞىلٚايراععىل

ٍٕىلايٓٛعىلايجًيحىلٚاشبًَصىل ىلَ٪قا١ىل٫ىللاال٣ىلَشًس١ىلؾؼٌىلٚاسلىلٚعظرٚىىلػًػ١.ىلىلَحً

 1-6جدّل 
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ىل:ح٢ٓل١ٝىليفىلذبلٜلىلَٛقعىلايؿؼٍٛىلايلياس١ٝىليفىلارجي ىلبٕىللراع٢ىلايظرٚىىلاٯ 6-3/3

ىلايلياس١ٝىليٮطؿًٍىلإٚىلاررس١ًىلا٫عالا١ٝ٥ىليفىلايشرااوىلبٚىلؾٛمىلا٭يؿٞ.٫ىلجيٛلىلبٕىللهٕٛىلايؿؼٍٛىل 6-3/3/1

ىل٫ىلجيٛلىلبٕىللهٕٛىلايؿؼٍٛىلايلياس١ٝىلا٫عالا١ٝ٥ىلايلًْٝىليفىلاٚيىلبع٢ًىلَٔىلايلٍٚىلا٭ٍٚ. 6-3/3/2

6-3/3/3 
جيعععٛلىلبٕىللهعععٕٛىلايؿؼعععٍٛىلايلياسععع١ٝىليفىلايشعععرااوىلطعععرٜل١ىللعععٛؾريىلايزىلبٚىلطبعععرزىلعًععع٢ىلازبعععلايىلىلىل

ىلاشبًيزىلَحًطر٠,ىلٚضب١ُٝىلعظحه١ىلَرطًتىلًَٝٙىللًك١ٝ٥ً.اشبًيدٞىلٜ٪اٟىل تىل

ىلَحًطر٠.ىلح٢ُٓجي ىلبٕىلللٌىلمجٝعىلايؿؼٍٛىلايلياس١ٝىلع٢ًىلايٛاد١ٗىلاشبًيد١ٝىليً 6-3/3/4

 االضـتعنال املدتلط: 6-4

6-4/1 
ٍٕايااًِٝىلدز٤ّىلحًَْٞيفىلسًي١ىلنٕٛىل يٝؼعحضىلنعٌىلىلىلىلًذاتىلاسااًٍُىل ػر,ىلجي ىلايؿؼٌىلعٝٓٗعىلىلاىلَٔىلَحً

ىلؾرىلي٘ىلسحٌىلٖرٚوىلَشاك١ً.الاٛىل٬لدز٤ىلقلًعىلسرٜلىلَشاك

ىل٫ىلجيٛلىلبٕىلٜهٕٛىلا٫سااًٍُىلارؼاً ىلَٔىلْٛعىلٜٓلٟٛىلع٢ًىلػلٛي٠ىلسرٜلىلعًي١ٝىلبٚىلغرمىلػًٓعٞ. 6-4/2

ىلجي ىلايؿؼٌىلعنيىلا٭دزا٤ىلارؼؼؼ١ىليًااًِٝىلٚا٭دزا٤ىلارؼؼؼ١ىل٭غرامىلبػر٣ىلًَشك١. 6-4/3

ىلًٖىلارؼؼؼ١ىل٭غرامىلبػر٣ىلغريىلايااًِٝىلسش ىلْٛعىلاساؼلاًَٗ.٩بٚىلبدزاىلحًْٞارلاًٌَىل 6-4/4

 الطـٔطسٗ علٙ اىتػـاز اذتسٓل: جيب تطبٔل غسّط الباب األّل إضاف٘ هلرِ الػسّط. 6-5

ىل(.2َرتىل2000يىل٢ًلزٜلىلَشًس١ىلقلًعىلاسبرٜلىلعىل٫ا٫ْاظعًيىلا٭ؾكٞ:ىلجي ىلب 6-5/1

ىل.٬لنٌىلًَٓٗىلقلًعىلسرٜلىلَعشعاكىللارؼاًؿ١ىلعٔىلايااًِٝ,ىلٜٚاٜؿؼٌىلعنيىلًَٓطلىلا٫ساؼلاّىل 6-5/1/1

ىللؿؼٌىلًَٓطلىلبٚىلبًَنٔىلاشبلٛي٠. 6-5/1/2

ىل.٬لنٌىلؾؼٌىلاياسعٞىلٜاا ىلقلًعىلسرٜلىلثًْٜٛ ًىلَشعاك 6-5/1/3

6-5/2 
جبعلايىلَكعًّٚىليًشرٜعلىلىلىلىلىلح٢ٓا٫ْاظًيىلايربسٞ:ىلٜؿـٌىلبٕىللؿؼٌىلايؿاشًتىلايربس١ٝىلعٔىلعك١ٝىلبدزا٤ىلار

ىلاقٝك١.ىل45رل٠ىل٫ىللكٌىلعٔىلسًع١ىلٚاسل٠,ىلٚعؿاشًتىلبعٛاوىل٫ىللكٌىلَكًَٚاًٗىلعٔىل

6-5/3 
ايؿؼٍٛىلايلياس١ٝىلعاـًٗىلعٔىلعاضىلعٛاسل١ىلدعليإىلًَْاع١ىلىلىلىلحًَْٞا٫ْاظًيىلاشبًيدٞ:ىلجي ىلؾؼٌىل

ىليًشرٜلىلَكًَٚاًٗىل٫ىللكٌىلعٔىلسًع١ىلٚاسل٠.

6-5/3/1 
لكعٌىلَكًَٚع١ىلىلىلىل٫جبلايىلًَْعىليًشرٜل,ىلجي ىلبىلحًْٞارطباًـىلَٔىلسٝجًُىللظرتىىلَحًٕىللا١ًُٝٝىلَعىلْٛعىل

ىلذيوىلازبلايىلعٔىلبع٢ًىلارالًحًتىل٭ٟىلًَُٓٗ.

ىلاياعاعًعٝعِ.ىلحًْٞٚػٍٛىل يًٝتىلاشطؿ٤ً:ىلجي ىلبٕىلٜاٝشرىلٚػٍٛىل يًٝتىلَٚالاتىلايلؾًعىلارلْٞىلر 6-5/4

6-5/4/1 
ىلَجيع ىلبٕىللعاُهٔىلؾعرمىلاشطؿع٤ًىلَعٔىلا٫قعرتاوىلَعٔىلىلىلىلىلىلىلىل ايااًعِٝىلخبعراطِٝىلَٝعًٙىلاشطؿع٤ًىلارٛػع١ًىلىلىلىلىلىلىلحعًْ

ىلعؿ١ٖٛىلَتػيىلًَٝٙىلاسبرٜلىلبٚىلػزإىلاشَلااىلعًرًٝٙ.

6-5/4/2 
جي ىلبٕىللاُهٔىلؾرمىلاشطؿ٤ًىلَٔىلايٛػٍٛىل تىلؾاشًتىلاشْكًذىلبٚىلايظرؾًتىلعٛاسعل١ىلايعليزىلبٚىلبٜع١ىلىلىلىل

ىلَالاتىلبػر٣ىليآؿٝيىلعًًُٝتىلاشْكًذ.
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 ضـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(: 6-6

ىلجي ىلللحٝلىلايظرٚىىلايا١ًَىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىل ؿًؾ١ىلهليٙىلايظرٚى. 6-6/1

6-6/2 

ايلًقعع١ىلا٫سععاٝاًع١ٝىليا٫سععاٝاًو(:ىلٜكععليىلا٫سععاٝاًوىلٚؾكلععًىلرععًىلدعع٤ًىليفىلعععًوىلسعععحٌىلاهلععرٚوىليطبععًيزىلىل

,ىلٚعًيٓشعح١ىل٭َعًنٔىلا٫سعاؼلاًَتىلا٭ػعر٣ىلحيعلاىلا٫سعاٝاًوىليهعٌىلَٓٗعًىلىلىلىلىلىلىلىلىل4-3ايلٛاي٨(ىلدلٍٚىل

ىلاسااًُهلً.ىلٚؾكلًىليلحٝا١

6-6/3 
ايشعاع١:ىلحيش ىلقًٝضىلعرمىلسحٌىلاهلرٚوىلع٢ًىلبسًضىلعلاىلا٭طؼًؾىلايئٜىلٜشعاؼلًَْٛٗىلنُعًىلىلىل

ىل.(سعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(يد٤ًىليفىلايحًوىلايجًيحىل

6-6/4 
لزٜلىلَشًؾ١ىلا٫ْاكعًٍىلَعٔىلبٜع١ىلْكلع١ىليًٛػعٍٛىل تىلارؼعرزىلايٓٗع٥ًٞىلبٚىل تىلىلىلىلىلىلىلىلىل٫َشًؾ١ىلا٫ْاكًٍ:ىلجي ىلب

ىل.2-6ا٭يقًّىلارينٛي٠ىليفىلازبلٍٚىلىل٢ًايليزىلاحملُٞىلع

6-6/5 
ىل15يىلًعع٢ارشعععًؾ١ىلارحًطعععر٠ىلَععٔىلبٜعع١ىلْكلعع١ىلااػععٌىلايؿؼععٍٛىل تىلارؼععرزىلبٚىلايععليزىلاحملُععٞىل٫ىللزٜععلىلعىلىلىل

ىلي(ىليفىلايشرااو.ًَابىل10يىل٢ًَرّتا(,ىل٫ٚىللزٜلىلع

 
 التعلٔه باىٕحطـاب مطـاف٘ االىتكال ّاملطـاف٘ املباغـسٗ مل

 املْقع
املطاف٘ 

 باألمتاز
 اذتال٘ ّاملالحعات الطابل

ىلارشعًؾ١ىلارحًطر٠

ىلااػٌىلايؿؼٌىلايلياسٞ

ىل---ىلا٭يؿٞىل15

ىل---ىلايشرااوىل10

َشعًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلَٔىلعًوىلايؿؼٌىل تىل

ىلارؼرزىلبٚىلايليزىلاحملُٞ

ىلعٓلىلٚدٛاىلبنجرىلَٔىلطبرزىلٚاسل.ىلايشرااوىل15

ىليفىلسًي١ىلارُراتىلايلاػ١ًٝ.ىلطٛاعلىلبػر٣ىل20

ىلارُراتىلاشبًيد١ٝ.يفىلسًي١ىلىلطٛاعلىلبػر٣ىل30

ىليفىلسًي١ىلاي١ًٜٗٓىلارػًك١.ىلبٟىلطًعلىل6ىلاي١ًٜٗٓىلارػًك١

 2-6جدّل 
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6-6/6 
ارُععرات:ىلجيعع ىللععٛؾريىلايظععرٚىىلاياًَعع١ىليًُُععراتىلنُععًىلدعع٤ًتىليفىلعععًوىلسعععحٌىلاهلععرٚوىليطبععًيزىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلايلٛاي٨(ىل ؿًؾ١ىلهليٙىلايظرٚى:

ىل تىلارؼًيز.جي ىلبٕىللهٕٛىلارُراتىلَٓظ١ُىلٚاْشًٝع١ٝىلحبٝحىلل٪اٟىلَحًطر٠ىل 6-6/6/1

ىلارُراتىلاراليد١ىلجي ىلبٕىلٜرن ىلهلًىلسٛادزىلياياعزٜٔ(ىلٚؾكلًىليًظرٚى. 6-6/6/2

6-6/6/3 
جي ىلبٕىلٜهٕٛىلعرمىلارُراتىلنًؾّٝعًىل٫سعاٝاًوىللعلؾلىلا٭طعؼًؾىلايعئٜىلسٝشعااًًُْٛٗىلعظعرىىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلَرت(ىليًُُراتىلايؿرع١ٝ.ىل5ظ1ٚيىلر٥ٝش١(ىليًُُراتىلائَٜرتيلكٌىلعٔىلىل٫ب

6-6/6/4 
جي ىلبٕىللهٕٛىلارُراتىلػًيد١ٝىلًَىلبَهٔ,ىلٚجيٛلىلقحٛهلًىليفىلايعلاػٌىل ذاىللاعييىلذيعو,ىلعظعرىىلبٕىلىلىلىلىل

ىلٚؾكلًىليظرٚىىلايحًوىلا٭ٍٚ.ىلح٢َٓلهٕٛىل

6-6/6/5 
سععِ(ىلىلىل90َرت(ىليًُُرىلاييٟىلخيلّىلػعؿنيىلَعٔىلاركًععل,ىلٚيىلىلىلىل10ظ1ارُراتىلااػٌىلايؿؼٍٛىل٫ىللكٌىلعٔىلي

ىلًىلٚاسّلا.يًُُرىلاييٟىلخيلّىلػؿًّ

ىلٜحالىلبٟىلَكالىلعٔىلارُرىلايلاػًٞىلبنجرىلَٔىلَشًؾ١ىلسا١ىلَكًعل.ىل٫جي ىلب 6-6/6/6

ىلارؼًيز:ىلجي ىللٛؾريىلايظرٚىىلايا١ًَىليًُؼًيزىلنًُىلد٤ًتىليفىلعًوىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(. 6-6/7

6-6/7/1 
جيعع ىلبٕىللعع٪اٟىلارؼععًيزىلمجٝاٗععًىل تىلاشبععًيزىلَحًطععر٠,ىلبٚىل تىلايزىلبٚىلممععرىلضبُععٞىلَععٔىلاسبرٜععلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلعؿشش١ىلعًلي١.ىلح٢َٓٚؿؼٍٛىلعٔىلار

6-6/7/2 
جيعع ىلبٕىلٜهععٕٛىلعععلاىلارؼععًيزىلٚؾكلععًىليًظععرٚىىلاياًَعع١ىلحبٝععحىل٫ىللكععٌىلعععٔىلطبععردنيىلَاحًعععلٜٔىل تىلىل

ىلٚع٢ًىلازبلايىلاشبًيدٞ,ىلٜ٪اٟىلنٌىلًَُٓٗىل تىلاشبًيز.ىل,ح٢ٓبطرافىلار

6-6/7/3 
ٜ٪اًٜٕىل تىلاشبًيزىلبٚىل تىلممرىلضبُٞىلٜ٪اٟىل تىلىلإٕىلَاحًعلًؾرىليفىلنٌىلؾؼٌىلطبرداجي ىلبٕىلٜاٛ

ىلل١ٝ:طبردنيىليفىلاسب٫ًتىلاٯ

ىل(ىلطًيّحً.50 ذاىللااىلاساٝاًوىلايؿؼٌىلعٔىلي 6-6/7/3/1

ىلييًٜمىلا٭طؿًٍ(.ىل٬ل(ىلطؿ30 ذاىللااىلعلاىلاساٝاًوىلايؿؼٌىلعٔىلي 6-6/7/3/2

ىلّ(.15(ىلبٚىلعُك٘ىلي90ّ2 ذاىللااتىلَشًس١ىلايؿؼٌىلعٔىلي 6-6/7/3/3

6-6/7/4 

سععِىلىل50(ىلبٚىلي2ّىل5ظ0بٕىللهععٕٛىلايٓٛاؾعععيىلارؼؼؼعع١ىليًاٜٗٛععع١,ىلعكٝععًضىل٫ىلٜكععٌىلعععٔىلَشًسععع١ىليىلىلجيعع ىل

سِ(,ىلٚذيعوىلي٬سعاؿًا٠ىلَٓٗعًىلىلىلىلىل110ٚايلؿًعىلعاحاًٗىلعٔىلسلضىلايح٬ىىليىل,سعِىلايلؿًع(ىل100×ىلعرمىل

ىلباٚاتىلبٚىلبقؿًٍىلػًػ١. تىليفىلبعًٍُىلاشْكًذ,ىللؿاضىلَٔىلايلاػٌىلعشٗٛي١ىلإٚىلاسبًد١ىل

ىلللحلىلايظرٚىىلايا١ًَىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(,ىل ؿًؾ١ىل تىلٖيٙىلايظرٚى.ايليز:ىلجي ىلبٕىل 6-6/8

ىلقني.ٛاياا١ًُٝٝىل٫ساؼلاًَتىلاراىلحًْٞارارٓشليات:ىلجي ىللٛؾريىلارٓشلياتىليفىل 6-6/8/1

6-6/8/2 
ٚعًع٢ىلازبعلايىلىلىلىلحٓع٢ىلٜكٌىلعلاىلايعليزىلععٔىلايدعنيىليهعٌىلطعًعل,ىلَاحًععلٜٔىلعًع٢ىلبطعرافىلارىلىلىلىلىلىلىلىلىل٫جي ىلب

ىلٜ٪اٟىلنٌىلًَُٓٗىل تىلاشبًيزىلَحًطعر٠.ىل,اشبًيدٞ

6-6/8/3 
ٚلع٪اٟىل تىلىلىل,عؿشش١ىلعًلي١ىلضبُٝع١ىلَعٔىلاسبرٜعلىلىلىلىلح٢ٓعٔىلارىل٫لجي ىلبٕىلٜهٕٛىلايليزىلضبُٝ ًىلَٚؿؼٛ

ىلاشبًيزىلَحًطر٠.
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6-6/8/4 
ىلىلىلىلىل ّٝعًىلياعلاىلا٭طعؼًؾىلايعئٜىلٜشعاؼلَْٛ ٫ٚىلٜكعٌىلععٔىلصبُعٛعىلىلىلىلىل,جي ىلبٕىلٜهٕٛىلعرمىلايليزىلنًؾ

ىلعرمىلارُراتىلايبىللؼ ىلؾٝ٘.

6-6/8/5 
جيعع ىلبٕىلىلحٓعع٢َععٔىلارىل٢يفىلسًيعع١ىلايشععًُغىلعًسععااًٍُىلقًعععًتىلاياذُعععىليفىلايلٛاعععلىلاياًٝععًىلبٚىلايشعؿعععىًلىلىلىل

ىلٜهٕٛىلايليزىلعارمىلبن ,ىلٚايحشل١ىلـشًس١ىلنحري٠ىلي٬سرتاس١.

6-6/9 
ارؼرزىلاي٥ًٗٓٞ:ىليفىلمجٝعىلا٭سٛاٍىلجي ىلبٕىلل٪اٟىلمجٝععىلسعحٌىلاهلعرٚوىل تىلطبعرزىلْٗع٥ًٞىلٜع٪اٟىل تىلىلىلىلىلىلىل

ىلاشبًيزىلَحًطر٠.

6-6/10 
ايااًععِٝىلللحععلىلعظععع ًْٗىلايظععرٚىىلاشبًػعع١ىلعٗععًىلبٚىلىلىلحععًَْٞا٭قشعععًّىلذاتىلا٫سععاؼلاًَتىلا٭ػععر٣ىليفىل

ىلا٭ع٢ًىلبًُٜٗىلبنجرىلٚق١ًٜ.

6-7 
 معدات مهافخ٘ اذتسٓل ّاإلىراز:

ىل.3-6جي ىلللحٝلىلطرٚىىلايحًوىلا٭ٍٚىل ؿًؾ١ىليًظرٚىىلايٛايا٠ىليفىلازبلٍٚىل

6-7/1 
ا٭غعرام,ىلٚممعراتىلاشااي٠,ىلٚممعراتىلايؿؼعٍٛىلىلىلىلىلىلجي ىللرنٝ ىل ْعيايىلٜعلٟٚىليفىلايؼع٫ًتىلَااعلا٠ىلىلىلىل

ىلارػًك١ىليفىلمجٝعىلارراسٌ,ىلعًساج٤ًٓىلممراتىلايؿؼٍٛىلارهظٛؾ١.

6-7/2 
٫تىلَااعلا٠ىلا٭غعرام,ىلٚايٛيطع١,ىلٚارؼاع ,ىلٚارهاحع١,ىلٚارؼعزٕ,ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ٥ٞىليفىلايؼًع جي ىللرنٝ ىل ْعيايىللًكًع

ٌ.ٚنييوىليفىلبًَنٔىلاشبلٛي٠ىلاشبًػ١,ىلٚصبًيٟىلاياهٝٝـ,ىلٚايشرااوىليفىلمجٝعىل ىلارراس

6-7/3 
يفىلىل١جيعع ىللرنٝعع ىلٚسعع١ًٝىل ْععيايىلعععًّىليعًعع٢ىلطععهٌىلػععًؾر٠ىلبٚىلدععرضىلعًعع٢ىلبقععٌىللكععلٜر(ىلَشععُٛعىلىل

ىلمجٝعىلبحن٤ًىلارليسع١ىلٚعؼٛتىلممٝزىلبٚىليس٥ًٌىلطؿ١ٝٗىللظػٌىلَٔىلاشااي٠.

6-7/4 
جي ىلبٕىللهٕٛىلَالاتىلاسبرٜلىلٚاشْيايىلَٔىلسٝحىلاياؼُِٝىلٚايآؿٝيىلٚايؼ١ًْٝىلٚؾكلًىلي٬طرتاطًتىل

ىلاشطؿ٤ًىلٚاشْيايىلبٚىلايٌٝىلايلؾًعىلارلْٞ.ىلاشبًػ١ىلـالات

6-7/5 
جيععٛلىليًععلؾًعىلارععلْٞىلعٓععلىلايرتػععٝؽىلبٕىلٜلًعع ىلَاععلاتىل ؿععًؾ١ٝىلنحععلٌٜىلعععٔىلعاععضىلا٫ساًٝطععًتىلىلىل

ىلايٛق١ٝ٥ًىلارلًٛع١ىلٚؾكلًىليًظرٚى.
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 التعلٔه حطب الفٝ٘ ّاالزتفاع ّالتصئف اإلىػـاٜٕ باىٕمعدات مهافخ٘ اذتسٓل مل

 املطلْب٘اذتاالت  اليْع

 معدات اإلطفاٛ الٔدّٓ٘:ىل1

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلطؿًًٜتىلٜل١ٜٚ ىل1 

 الرتنٔبات الجابت٘:ىل2

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلطحه١ىلػراطِٝىلَلًط١ٝ ىل1 

بنجرىلَٔىلبيعا١ىلطٛاعلىليبيؿٞىل+ىلث٬ث١ىلطٛاعل(ىلٚعًيلؿًعىلبقٌىلَعٔىلىلىلطحه١ىلؾًٖٛتىلدًؾ١ ىل2 

ىلَرتىلَرعع.ىلىل1000ىل٢ًبٚىلطًعكنيىلـشًس١ىل مجًي١ٝىللزٜلىلعىلاَرّتىل28

بٚىلبنجعرىلَعٔىلطعًعكنيىلـشعًس١ىللزٜعلىلىلىلىلىلىلىلاَعرتىّلىل28عًيلؿًعىلبعًع٢ىلَعٔىلىلىلىلطحه١ىلؾًٖٛتىليطح١ ىل3 

ىلَرتىلَرععىليًلًعلىلايٛاسل.ىلىل1000ىل٢ًع

ىليفىلسعًسًتىلازبًَاًتىلٚاراًٖلىلاياًًٝ.ىلطحه١ىلؾًٖٛتىلػًيد١ٝ ىل4 

 األىعن٘ التلكأٜ٘ الجابت٘:ىل3

طععععحه١ىللًك٥ًٝعععع١ىلررطعععععًتىلَٝععععًٙىلَهًؾشعععع١ىل ىل1 

ىلاسبرٜل

ىلحععًْٞاربيعاعع١ىلباٚاي,ىلىلًعع٢ايشععرااو,ىلا٭اٚايىلاياًٝععًىلايععبىللزٜععلىلعىلىل

ىلَٔىلايٓٛعىلايجًيحىلٚاشبًَص.ىلٓظ ٠ار

ٙ.ىلطحه١ىللًك١ٝ٥ًىلررطعًتىلَٛااىلبػر٣ ىل2  ىلبًَنٔىلاشبلٛي٠ىلاشبًػ١ىلسٝحىل٫ىلميهٔىلاساؼلّىلارًٝ

 معدات إىراز اذتسٓل: ىل4

ٚممعععراتىلاشااي٠,ىلٚممعععراتىلىلىليفىلايؼععع٫ًتىلَااعععلا٠ىلا٭غعععرام,ىلىلىلىلطحه١ىل ْيايىلٜلٟٚ ىل1 

ايؿؼععٍٛىلارػًكعع١ىليفىلمجٝعععىلارراسععٌىلعًسععاج٤ًٓىلممععراتىلايؿؼعععٍٛىلىلىلىلىلىلىل

ىلارهظٛؾ١.

ٚارهاحعع١,ىلىلطحه١ىل ْيايىللًك٥ًٞ ىل2  لٕ,ىل ٚارؼعًع ٚارؼاعع ات,ىل يغ,ىل َااععلا٠ىلىٚليفىلايعٛع ٫تىل يفىلايؼعًع

ي٠ىلاشبًػعع١,ىل ىلاشبلعٛع ن عًع نععييوىليفىلَب ععلٟٚ,ىٚل ععيايىٜل عععىلْ  ا٭غععرامىَل

ٚايشرااو. ,ىل ىلاياهٝـٝ ىلٚصبًي

 3-6جدّل 
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 التعلـٔه باىٕمتْشٓع معدات اإلىراز مً اذتسٓل فـٕ 

 مسحل٘

 التعلٔه

 ىــْع

 اليعاو

 بيٙأقطـــاو امل

 ممسات املالحـعـات

 الفصْل املػلك٘
 املهتب٘ الْزغ٘ املدترب الكاع٘

 ممسات

 اإلدازٗ

ىليًٜم

ىلبطؿًٍ

جي ىللرنٝ ىلٚس١ًٝىل ْيايىلىل*   ىل*ىل*ىلٜلٟٚ

عًّىليع٢ًىلطهٌىلػًؾر٠ىل

درضىلع٢ًىلبقٌىللكلٜر(ىلبٚىل

يفىلمجٝعىلبحن٤ًىلىل١َشُٛع

ارليسع١ىلٚعؼٛتىلممٝزىلبٚىل

يس٥ًٌىلطؿ١ٝٗىللظػٌىلَٔىل

ىلاشااي٠.

    ىل* ىللًك٥ًٞ

ىلاعالا٥ٞ
ىل*   ىل* ىلٜلٟٚ

 ىل*  ىل* ىللًك٥ًٞ

ىلَاٛس 
ىل*   ىل* ىلٜلٟٚ

 ىل*ىل*ىل*ىل* ىللًك٥ًٞ

ىلثًْٟٛ
ىل*   ىل* ىلٜلٟٚ

 ىل*ىل*ىل*ىل* ىللًك٥ًٞ

 4-6جدّل 

6-8 
٘    )جيب االلتصاو مبا جاٛ يف الباب السابـع   اهليدضٔ٘:ارتدمات  ، مـع  (املتطلبـات العامـ٘ للدـدمات اهليدضـٔ

ىل.5-6ما ّزد يف ادتدّل  الرتنٔص علٙ

ىليًلؾًعىلارلْٞىلطً ىلَالاتىل ؿًؾ١ٝىلبٚىلنحلٌٜىلعٔىلعاضىلايظرٚىىلايٛق١ٝ٥ًىلا٭ػر٣. 6-8/1

 
 التعلٔه باىٕمارتدمات اهليدضـٔ٘ ارتاص٘ بالْقآ٘ مً اذتسٓل يف 

 اذتاالت املطلْب٘ اليْع

ىلسش ىلارٛاػؿًتىلاياًر١ٝىلارااُل٠ىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ.ىلْظًّىلل١ٜٛٗ ىل1 

ىلايشرااوىلٚسحٌىلاهلرٚويطبًيزىلايلٛاي٨(.ىلع٬ًَتىل يطًا١ٜىلَـ٠٤ً ىل2 

ىلايشرااوىلٚسحٌىلاهلرٚويطبًيزىلايلٛاي٨(.ىلطحه١ىل ًْي٠ىليًلٛاي٨ ىل3 

ىلازبًَاًت.ىلَؼليىلاساًٝطٞىليًهٗرع٤ً ىل4 

ىلبًُٜٗىلبقٌ.ىلاَرّتىل20 ذاىللااىلا٫يلؿًعىلعٔىلسا١ىلباٚايىلبٚىلىلَؼالىلسرٜل ىل5 

ٝ ًبعٛاوىلسرٜلىللاٌُىل ىل6  ىلًىلي٬ساًٝطًتىلايٛق١ٝ٥ًىليفىلاجمل٫ًتىلاهلٓلس١ٝ.ٚؾكلىللًك٥ً

 5-6جدّل 
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 الباب الطابع

 السعآ٘ يػتتماملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

 الفَسع

 الصفخ٘ السعآ٘ يػتتمالباب الطـابع: املتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف  السمص

ىل147ىلايرع١ًٜىلحًَْٞ 7-1

 147ىلػلٛي٠ىلاسبرٜلىلىل 7-2

 147ىلارالًحًتىلاشْظع١ٝ٥ًىل 7-3

ىل148ىلا٫سااًٍُىلارؼاً  7-4

 148ىلايشعٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظًيىلاسبرٜل 7-5

 148ىلا٫ْاظعًيىلا٭ؾكٞ 7-5/1

 148ىلا٫ْاظعًيىلايربسعٞ 7-5/2

ىل149ىلا٫ْاظعًيىلاشبًيدٞ 7-5/3

 149ىلٚػٍٛىل يًٝتىلايلؾًعىلارلْٞ 7-5/4

 149ىلسعحٌىلاهلرٚو 7-6

 149ىلايظرٚى 7-6/1

 149ىلايلًق١ىلا٫ساٝاًع١ٝ 7-6/2

 149ىلايشعاع١ 7-6/3

 149ىلَشعًؾ١ىلا٫ْاكًٍ 7-6/4

ىل150ىلارشعًؾ١ىلارحًطر٠ 7-6/5

 150ىلارُرات 7-6/6

 150ىلارؼًيز 7-6/7

 150ىل١يزىلا٭ؾكًٝارؼ 7-6/7/5

ىل151ىلايليز 7-6/8

ىل151ىلارؼرزىلاي٥ًٗٓٞ 7-6/9

ىل151ىلىلىلاشْيايٚىلَالاتىلَهًؾش١ىلاسبرٜل 7-7

ىل152ىلاشبلًَتىلاهلٓلسع١ٝ 7-8
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 فَسع ادتداّل

 الصفخ٘ الـجــدّل اضــه زقـه الـجـدّل

ىل148ىلايرع١ًٜ.ىلحًَْٞٔىلايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىل٫سااًُهلًىلرىلحًْٞارػ٬س١ٝىل 7-1

ىل150ىل.ايرع١ًٜىلحًْٞسشًوىلَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلٚارشًؾ١ىلارحًطر٠ىلر 7-2

7-3 
ايرع١ًٜىلسش ىلايؿ٦ع١ىلٚا٫يلؿعًعىلٚاياؼعٓٝـىلىلىلىلىلحًَْٞالاتىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلر

ىلاشْظ٥ًٞ.
ىل152

ىل153ىلايرع١ًٜ.ىلحًَْٞاشبلًَتىلاهلٓلس١ٝىلاشبًػ١ىلعًيٛق١ًٜىليفىل 7-4
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 الباب الطابع

 السعآ٘ باىٕماملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

7-1 

 السعآ٘: باىٕم

ًٖىلارؼؼؼ١ىل٭غعرامىلايرعًٜع١ىلايؼعش١ٝىلبٚىلا٫داًُعٝع١,ىلايعبىلٜهعٕٛىلطعًغًًٖٛىلىلىلىلىلىلىلىل٩بٚىلبدزاىلحًْٞار

اسبرن١,ىلٚلظٌُىلارشاظؿًٝت,ىلٚعٝٛتىلىلٚلٚذب)ىلل ثريىلاسبذزىلَكَّعًدزٜٔىلعٔىلاسبرن١ىلبٚىلبِْٗىل

يعًٜععع١ىلارشعععٓني,ىلٚاٚيىلاسبـععع١ًْ,ىلٚاٚيىلايرعًٜععع١ىلا٫داًُعٝععع١ىليٮطؿعععًٍ,ىلٚاٚيىلايؼعععش١ىلايٓؿشععع١ٝىلىلىل

ٚايشذٕٛىلجبُٝعىلؾ٦ًلًٗ.

7-1/1 

ًٖىلارؼؼؼ١ىلياكلِٜىلاشبلًَتىلايؼعش١ٝ,ىلٚلعٛؾرىلَعًىلىلىلىل٩بٚىلبدزاىلحًْٞارايرع١ًٜىلايؼش١ٝ:ىلٖٞىلىلحًَْٞ

٠ىليآععِٜٛىلاررؿعع٢.ىلَٚععٔىلاراععرٚفىلبٕىليٚااىلٖععيٙىلا٭َععًنٔىلغععريىلقععًائٜىلعًعع٢ىلىلٜكععٌىلعععٔىلبيعاعع١ىلبسععر٫َّىل

ايٓكًٖعع١,ىلىلحععًََْٞٚٓٗععًىلىل,محًٜعع١ىلبيٚاسٗععِىليهعع ىلايشععٔىلبٚىلشػععًعاِٗىلععع َرامىلدشععل١ٜىلبٚىلعكًٝعع١ىلىل

ىلاشساًفىلٚايلٛاي٨.ىلحًَْٞٚ

7-1/2 
بٚىلبدزا٩ًٖىلارؼؼؼ١ىلياكلِٜىلايرع١ًٜىلا٫داًُع١ٝ,ىلٚلعٛؾرىلىلىلحًْٞارايرع١ًٜىلا٫داًُع١ٝ:ىلٖٞىلىلحًَْٞ

ىل٠ىليآِٜٛىلاياذز٠,ىلبٚىلنحًيىلايشٔىلبٚىلايرؿعىلنًُىليفىلاٚيىلاسبـ١ًْ.ًَىل٫ىلٜكٌىلعٔىلبيعا١ىلبسرَّ

7-1/3 

ىلاراشػ٬سًٝتىلا٫داًُع١ٝىليايشذٕٛ(:ىلٖٞىلىلحًَْٞ ٕىلزٚايعبىلٜاعٝعىلؾٝٗعًىلايشعذ٤ًٓىلبٚىلاحملاذعىلىلىلىلىلىلحعًْ

غريىلقًائٜىلعًع٢ىلايٓذع٠ًىلع ْؿشعِٗىلٚبيٚاسٗعِىليفىلسًيع١ىلىلىلىلىلىلىلٕٜٚاا ٚسًع١(,ىلىل24بنجرىلَٔىلّٜٛىلٚاسلىلي

ٚلظععٌُىلايشععذٕٛىلع ْٛاعٗععًىلٚبسذًَٗععً,ىلٚغععرفىلىل,ياععلّىلههععِٓٗىلَععٔىلاشبععرٚزىلبٚىلاهلععروىل;اسبرٜععل

ىلاياٛقٝـ.

 السعآ٘ خطْزٗ خفٔف٘. باىٕمخطْزٗ اذتسٓل: تصيف خطْزٗ اذتسٓل يف  7-2

 املتطلبات اإلىػـأٜ٘: 7-3

7-3/1 
طعععرٚىىلا٫ساًٝطععًتىلايٛق٥ًٝعع١ىليفىلاجملعع٫ًتىلاهلٓلسعع١ٝىلعؼععٛي٠ىلعًَعع١ىلياععٛؾريىلسععع١َ٬ىلىلىلىلجيعع ىلللحٝععلىل

ىلاهلٝهٌىلاشْظ٥ًٞىلَٔىلبػلًيىلاسبرٜل.

7-3/2 

َٔىلايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىل٫سااًُهلًىليفىلبغرامىلايرع١ًٜىلعٓع٤ًىلعًع٢ىلدعلٍٚىليقعِىلىلىلىلىلىلحًْٞارذبلاىلػ٬س١ٝىل

َععٔىلىلحععًْٞارػع٬س١ٝىلىليىل1-7ٚازبععلٍٚىلاياععًيٞىلىل(َعٔىلسٝععحىلَكًَٚاٗععًىليًشرٜعلىلىلىلحععًْٞارلؼعٓٝـىلىليىل1-2

ٍٕ ىل.(يًرع١ًٜىلايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىل٫سااًُهلًىلنُحً

7-3/3 

ػيىلعانيىلا٫عاحًيىلطرٚىىلازبًٗتىلارؼاؼع١ىلا٭ػعر٣,ىلٚعًع٢ىلارؼاؼعنيىلعًيعلؾًعىلارعلْٞىلىلىلىلىلىلىل٪جي ىلبٕىلٜ

ٕٚىل٪ايرعًٜععع١ىلايؼعععش١ٝ,ىلَٚععععىلٚلاي٠ىلايظعععىلحعععًَْٞايآشعععٝلىلعٗعععياىلايظععع ٕىلَععععىلٚلاي٠ىلايؼعععش١ىلعظععع ٕىلىل

ىلاشػ٬سًٝتىلا٫داًُع١ٝ.ىلحًَْٞداًُع١ٝىلعظ ٕىلاٚيىلاسبـ١ًْ,ىلَٚعىلٚلاي٠ىلايلاػ١ًٝىلعظ ٕىلا٫
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 السعآ٘ باىٕمً الياحٔ٘ اإلىػأٜ٘ الضتعناهلا مل باىٕاملصالحٔ٘ 

 املطاح٘ ّاالزتفاع التصئف اإلىػاٜٕ

ىلبنجرىلَٔىلطًعكنيىلايٓٛعىلا٭ٍٚىلٚايجًْٞىلؾك 

ىلًٕطًعكىلايٓٛعىلا٭ٍٚىلٚايجًْٞىلٚايراععىلؾك 

ىلمجٝعىلا٭ْٛاع

ىلٚايٓٛعىلاشبًَصىلعؼٛي٠ىلَ٪قا١ىلٚطرٚىىلػًػ١
ىلطًعلىلٚاسل

 1-7جدّل 

 
 االضـتعنال املدتلط: 7-4

7-4/1 
ٍٕىلذاتىلاسااًٍُىل ػر,ىلجي ىلايؿؼٌىلعٝٓٗىلحًَْٞيفىلسًي١ىلنٕٛىل يٝؼعحضىلنعٌىلىلىلىلًايرع١ًٜىلدز٤ّاىلَٔىلَحً

ىلؾرىلي٘ىلسحٌىلٖرٚوىلَشاك١ً.الاٛىل٬لدز٤ىلقلًعىلسرٜلىلَشاك

ىلبٕىلٜهٕٛىلا٫سااًٍُىلارؼاً ىلَٔىلْٛعىلٜٓلٟٛىلع٢ًىلػلٛي٠ىلسرٜلىلعًي١ٝىلبٚىلغرمىلػًٓعٞ.ىل٫ىلجيٛل 7-4/2

ىلجي ىلايؿؼٌىلعنيىلا٭دزا٤ىلارؼؼؼ١ىليًرع١ًٜىلٚا٭دزا٤ىلارؼؼؼ١ىل٭غرامىلبػر٣ىلًَشك١. 7-4/3

7-4/4 
ايرع١ًٜىلبٚىلبدزا٥ًٗىلَشعاك١ًىلَٚٓؿؼع١ًىلععٔىلا٭دعزا٤ىلىلىلىلىلىلحًْٞجي ىلبٕىللهٕٛىلسحٌىلاهلرٚوىلارؼؼؼ١ىلر

ىلا٭ػر٣,ىلٚل٪اٟىل تىلاشبًيزىلَحًطر٠.

 الطـٔطسٗ علٙ اىتػـاز اذتسٓل: جيب تطبٔل غسّط الباب األّل إضاف٘ هلرِ الػسّط. 7-5

ىلَرتىلَرعع(.ىل2000يىل٢ًلزٜلىلَشًس١ىلقلًعىلاسبرٜلىلعىل٫ا٫ْاظعًيىلا٭ؾكٞ:ىلجي ىلب 7-5/1

ىل.٬لًَٓطلىلا٫ساؼلاّىلارؼاًؿ١ىلعاـًٗىلعٔىلعاض,ىلٜٚاا ىلنٌىلًَٓٗىلقلًعىلسرٜلىلَعشعاكٜؿؼٌىلعنيىل 7-5/1/1

ىللؿؼٌىلًَٓطلىلبٚىلبًَنٔىلاشبلٛي٠. 7-5/1/2

7-5/1/3 
(ىلطؼّؼعً,ىلبٚىلىل50يىلًع٢ىلبٟىلطًعلىلبٚىلدز٤ىلَٔىلايلًعلىلٜشعاؼلّىليًا٬زىلبٚىلايٓعّٛ,ىلبٚىلٜزٜعلىلاسعاٝاًع٘ىلعىلىل

ىل.٬لَرّتا(ىلٜاا ىلقلًعىلسرٜلىلثًْٜٛ ًىلَشعاكىل45يىل٢ًٜزٜلىلبٟىلؿًعىلؾٝ٘ىلع

7-5/2 
جبعلايىلَكعًّٚىليًشرٜعلىلىلىلىلىلح٢ٓا٫ْاظًيىلايربسٞ:ىلٜؿـٌىلبٕىللؿؼٌىلايؿاشًتىلايربس١ٝىلعٔىلعك١ٝىلبدزا٤ىلار

ىلاقٝك١.ىل45رل٠ىل٫ىللكٌىلعٔىلسًع١ىلٚاسل٠,ىلٚعؿاشًتىلبعٛاوىل٫ىللكٌىلَكًَٚاًٗىلعٔىل

ٚعٝ)ىل 7-5/2/1 ي,ىل ًٚٓ ىلنًر ىلايؿراؽىلايربس ىلارجي ىلؾؼ ٚع٦رىلارؼالىلع شرٜل.ىلح٢ٓايليز,ىل ًْا١ىلًي ٛاوىَل ٚبع ىل ىلجبليا

ىلل١ٝ:ؾرتىلايظرٚىىلاٯا(ىل ذاىللAtriumٜٛشاج٢ٓىلايؿراؽىلا٭ٚس ىلي 7-5/2/2

ىلي(.ًَابىل6لكٌىلبعاًاىلايؿراؽىلا٭ٚس ىلعٔىليىل٫جي ىلب 7-5/2/2/1

7-5/2/2/2 
اسبرٜلىلٚايلػًٕىلبؾكٝ ًىللٛؾريىلطحه١ىلَرطًتىللًك١ٝ٥ًىلرًٝٙىلَهًؾش١ىلاسبرٜل,ىلبٚىلْظًّىلرٓعىلاْاظًيىل

ىلٜااُلىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ.
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ىللٛؾريىلل١ٜٛٗىلع١ًٜٛىلَااُل٠. 7-5/2/2/3

7-5/3 
بٚىلبقشًّىلايرع١ًٜىلعاـًٗىلععٔىلعاعضىلعٛاسعل١ىلدعليإىلًَْاع١ىلىلىلىلىلىلىلحًَْٞا٫ْاظًيىلاشبًيدٞ:ىلجي ىلؾؼٌىل

ىليًشرٜلىلَكًَٚاًٗىل٫ىللكٌىلعٔىلسًع١ىلٚاسل٠.

7-5/3/1 
لكععٌىلىل٫جبععلايىلَععًْعىليًشرٜععل,ىلجيعع ىلبىلىلحععًْٞارايرعًٜعع١ىلَعععىلْععٛعىلطباًععـىلَععٔىلىلىلحععًَْٞسٝجُععًىللظععرتىىل

ىلَك١ًَٚىلذيوىلازبلايىلعٔىلبع٢ًىلارالًحًتىل٭ٟىلَِٓٗ.

ىلايرع١ًٜ.ىلحًْٞٚػٍٛىل يًٝتىلاشطؿ٤ً:ىلجي ىلبٕىلٜاٝشرىلٚػٍٛىل يًٝتىلَٚالاتىلايلؾًعىلارلْٞىلر 7-5/4

7-5/4/1 
ىلَجي ىلبٕىللاُهٔىلؾعرمىلاشطؿع٤ًىلَعٔىلا٫قعرتاوىلَعٔىلىلىلىلىلىل ايرعًٜع١ىلخبعراطِٝىلَٝعًٙىلاشطؿع٤ًىلارٛػع١ًىلىلىلىلىلىلىلحعًْ

ىلعؿ١ٖٛىلَتػيىلًَٝٙىلاسبرٜلىلبٚىلػزإىلاشَلااىلعًرًٝٙ.

7-5/4/2 
جي ىلبٕىللاُهٔىلؾرمىلاشطؿ٤ًىلَٔىلايٛػٍٛىل تىلؾاشًتىلاشْكًذىلبٚىلايظرؾًتىلعٛاسعل١ىلايعليزىلبٚىلبٜع١ىلىلىلىل

ىلَالاتىلبػر٣ىليآؿٝيىلعًًُٝتىلاشْكًذ.

 ضـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(: 7-6

ىلجي ىلللحٝلىلايظرٚىىلايا١ًَىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىل ؿًؾ١ىلهليٙىلايظرٚى. 7-6/1

7-6/2 

ايلًقعع١ىلا٫سععاٝاًع١ٝىليا٫سععاٝاًو(:ىلٜكععليىلا٫سععاٝاًوىلٚؾكلععًىلرععًىلدعع٤ًىليفىلعععًوىلسعععحٌىلاهلععرٚوىليطبععًيزىلىل

,ىلٚعًيٓشعح١ىل٭َعًنٔىلا٫سعاؼلاًَتىلا٭ػعر٣ىلحيعلاىلا٫سعاٝاًوىليهعٌىلَٓٗعًىلىلىلىلىلىلىلىلىل4-3ايلٛاي٨(ىلدلٍٚىل

ىلاسااًُهلً.ىلٚؾكلًىليلحٝا١

7-6/3 

ايشعاع١:ىلحيش ىلقًٝضىلعرمىلسحٌىلاهلرٚوىلع٢ًىلبسًضىلعلاىلا٭طؼًؾىلايئٜىلٜشعاؼلًَْٛٗىلنُعًىلىلىل

عع ٟىلسعًٍىلععٔىلىلىلىلىلر٥ٝشع١ىلٜكٌىلعرمىلارُراتىلايىل٫د٤ًىليفىلعًوىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(,ىلع٢ًىلب

ىلسعِ(.ىل240ي

7-6/4 
لزٜلىلَشًؾ١ىلا٫ْاكعًٍىلَعٔىلبٜع١ىلْكلع١ىليًٛػعٍٛىل تىلارؼعرزىلايٓٗع٥ًٞىلبٚىل تىلىلىلىلىلىلىلىلىل٫َشًؾ١ىلا٫ْاكًٍ:ىلجي ىلب

ىل.2-7ا٭يقًّىلارينٛي٠ىليفىلازبلٍٚىلىل٢ًايليزىلاحملُٞىلع
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 السعآ٘ باىٕحطـاب مطـاف٘ االىتكال ّاملطـاف٘ املباغـسٗ مل

 املْقع
املطاف٘ 

 باألمتاز
 اذتال٘ ّاملالحعات الطابل

بدٓش١ىلىلارشعًؾ١ىلارحًطر٠ىلااػٌىلغرفىلبٚ

ىلايّٓٛ
ىل---ىلا٭يؿٞىل15

ؾ١ىلا٫ْاكًٍىلَٔىلعًوىلغرفىلبٚىلبدٓش١ىل َشًع

ىلايّٓٛىل تىلارؼرزىلبٚىلايليزىلاحملُٞ
ىلبٟىلطًعلىل20

يععععٛدٛاىلبنجعععرىلَععععٔىلطبعععرزىلٚاسععععلىلىلىلىل

ىلٚيٛدٛاىلارُراتىلايلاػ١ًٝ

ىليفىلسًي١ىلاي١ًٜٗٓىلارػًك١ىلبٟىلطًعلىل5ظ7ىلاي١ًٜٗٓىلارػًك١

 2-7جدّل 

 

7-6/5 
ْكل١ىلااػٌىلغرفىلايآِٜٛىلبٚىلبدٓش١ىلايّٓٛىل تىلارؼرزىلبٚىلايعليزىلاحملُعٞىل٫ىلىلىلارشعًؾ١ىلارحًطعر٠ىلَٔىلب١ٜىل

ىلي(ىليفىلايشرااو.ًَابىل10يىل٢ًَرّتا(,ىل٫ٚىللزٜلىلعىل15يىل٢ًلزٜلىلع

7-6/6 
ارُععرات:ىلجيعع ىللععٛؾريىلايظععرٚىىلاياًَعع١ىليًُُععراتىلنُععًىلدعع٤ًتىليفىلعععًوىلسعععحٌىلاهلععرٚوىليطبععًيزىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلسعِ(.ىل240عٔىليىلع ٟىلسًٍىلر٥ٝش١ٜكٌىلعرمىلارُراتىلايىل٫ع٢ًىلبىل,ايلٛاي٨(

ىلارؼًيز:ىلجي ىللٛؾريىلايظرٚىىلايا١ًَىليًُؼًيزىلنًُىلد٤ًتىليفىلعًوىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(. 7-6/7

ىلٕ.إىلَاحًعلًجي ىلبٕىلٜاٛؾرىليفىلنٌىلطًعلىلطبرد 7-6/7/1

7-6/7/2 
جيعع ىلبٕىلٜهععٕٛىلعععلاىلارؼععًيزىلٚؾكلععًىليًظععرٚىىلاياًَعع١ىلحبٝععحىل٫ىللكععٌىلعععٔىلطبععردنيىلَاحًعععلٜٔىل تىلىل

ىل تىلاشبًيز.ىلًٚع٢ًىلازبلايىلاشبًيدٞ,ىلٜ٪اٟىلنٌىلَُٓٗىلح٢ٓبطرافىلار

7-6/7/3 
جيعع ىلبٕىللعع٪اٟىلارؼععًيزىلمجٝاٗععًىل تىلاشبععًيزىلَحًطععر٠,ىلبٚىل تىلايزىلبٚىلممععرىلضبُععٞىلَععٔىلاسبرٜععلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلعؿشش١ىلعًلي١.ىلح٢َٓٚؿؼٍٛىلعٔىلار

7-6/7/4 
 تىلممعرىلىلؾرىليفىلنٌىلغرؾع١ىلبٚىلدٓعًغىليًٓعّٛىلطبردعًٕىلَاحًععلإىلٜ٪اٜعًٕىل تىلاشبعًيزىلبٚىلىلىلىلىلىلىلىلاجي ىلبٕىلٜاٛ

ىلل١ٝ:ضبُٞىلٜ٪اٟىل تىلطبردنيىليفىلاسب٫ًتىلاٯ

ىل ذاىللااتىلَشًؾًتىلا٫ْاكًٍىلعٔىلازبلٍٚىلايشًعل. 7-6/7/4/1

ىلَرّتا(.ىل90 ذاىللااتىلَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلعٔىلي 7-6/7/4/2

ىلَرّتاىلَرعّاً(.ىل230 ذاىللااتىلَشًس١ىلغرؾ١ىلبٚىلدًٓغىلايّٓٛىلعٔىلي 7-6/7/4/3

7-6/7/5 
ىلًعع٢ايرعًٜعع١ىلايععبىللزٜععلىلعىلىلىلحععًَْٞارؼععًيزىلا٭ؾكٝعع١:ىلجيعع ىللععٛؾريىلَٓلكعع١ىلاياذعع٤ًىلَ٪قاعع١ىليفىلمجٝعععىلىلىلىلىلىلىل

ىلَرتىلَرعع(.ىل2000يىل٢ًبٚىللزٜلىلَشعًس١ىلايلًعلىلؾًٝٗىلعىل,طًعكني

%(ىلَععٔىلسععحٌىلاهلععرٚوىل تىلىل50ؾُٝععًىلعععلاىلايلٛاعععلىلبٚىلا٭قشععًّىلارؼؼؼعع١ىليًٓععّٛ,ىلجيععٛلىلبٕىللٓاٗععٞىليىلىلىل 7-6/7/6
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ىل.ح٢َٓهًٕىل َٔىلااػٌىلار

ىلايليز:ىلجي ىلبٕىلللحلىلايظرٚىىلايا١ًَىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىل ؿًؾ١ىلهليٙىلايظرٚى. 7-6/8

7-6/8/1 
ايرع١ًٜىلٚؾكلًىليًظرٚىىلايا١ًَىليشععحٌىلاهلعرٚوىليطبعًيزىلىلىلىلىلحًَْٞارٓشليات:ىلجي ىللٛؾريىلارٓشلياتىليفىل

ىلًىلَعىلدًٗتىلا٫ػاؼًؾ.ايرع١ًٜ,ىللٓشٝكلىلح٢ًَٓىليظرٚفىلاساؼلاّىلايلٛاي٨(,ىلٚلحّا

7-6/8/2 
ٚعًع٢ىلازبعلايىلىلىلىلحٓع٢ىلٜكٌىلعلاىلايعليزىلععٔىلايدعنيىليهعٌىلطعًعل,ىلَاحًععلٜٔىلعًع٢ىلبطعرافىلارىلىلىلىلىلىلىلىلىل٫جي ىلب

ىل تىلاشبًيزىلَحًطعر٠.ىلًاشبًيدٞىلٜ٪اٟىلنٌىلَُٓٗ

7-6/8/3 
عؿشعش١ىلعًليع١ىلضبُٝع١ىلَعٔىلاسبرٜعلىلٚلع٪اٟىل تىلىلىلىلىلىلىلىلحٓع٢ىلعٔىلارىل٫لجي ىلبٕىلٜهٕٛىلايليزىلضبُٝ ًىلَٚؿؼٛ

ىلاشبًيزىلَحًطر٠.

7-6/9 
مجٝعىلا٭سٛاٍىلجي ىلبٕىلل٪اٟىلمجٝععىلسعحٌىلاهلعرٚوىل تىلطبعرزىلْٗع٥ًٞىلٜع٪اٟىل تىلىلىلىلىلىلىلىلارؼرزىلاي٥ًٗٓٞ:ىليف

ىلاشبًيزىلَحًطر٠.

7-6/9/1 
ايرعًٜعع١ىلللحععلىلعظععع ًْٗىلايظععرٚىىلاشبًػعع١ىلعٗععًىلبٚىلىلحععًَْٞا٭قشعععًّىلذاتىلا٫سععاؼلاًَتىلا٭ػععر٣ىليفىل

ىلا٭ع٢ًىلبِٜٗىلبنجرىلٚق١ًٜ.

7-7 
األّل لتْفري ضالم٘ اهلٔهل اإلىػـاٜٕ مـً أخطـاز    معدات مهافخ٘ اذتسٓل ّاإلىراز: جيب تطبٔل غسّط الباب 

 .3-7اذتسٓل، إضاف٘ للػسّط الْازدٗ يف ادتدّل 

7-7/1 
جي ىللٛؾريىلَالاتىلاسبرٜلىلٚاشْياي,ىلٚاشبلًَتىلاهلٓلس١ٝىلاشبًػ١ىلعًيٛق١ًٜىلَٔىلاسبرٜل,ىلارلًٛع١ىل

ىلايرع١ًٜ.ىلحًَْٞيفىل

7-7/2 
ٚايآؿٝيىلٚايؼ١ًْٝىلٚؾكلًىلي٬طرتاطًتىلجي ىلبٕىللهٕٛىلَالاتىلاسبرٜلىلٚاشْيايىلَٔىلسٝحىلاياؼُِٝىل

ىلاشبًػ١ىلـالاتىلاشطؿ٤ًىلٚاشْيايىلبٚىلايٌٝىلايلؾًعىلارلْٞ.

7-7/3 
جيععٛلىليًععلؾًعىلارععلْٞىلعٓععلىلايرتػععٝؽىلبٕىلٜلًعع ىلَاععلاتىل ؿععًؾ١ٝىلنحععلٌٜىلعععٔىلعاععضىلا٫ساًٝطععًتىلىلىل

ىلايٛق١ٝ٥ًىلارلًٛع١ىلٚؾكلًىليًظرٚى.
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 السعآ٘ حطب الفٝ٘ ّاالزتفاع ّالتصئف اإلىػـاٜٕ باىٕمعدات مهافخ٘ اذتسٓل مل

 اذتاالت املطلْب٘ اليْع

 معدات اإلطفاٛ الٔدّٓ٘:ىل1

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلطؿًًٜتىلٜل١ٜٚ ىل1 

 الرتنٔبات الجابت٘:ىل2

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلطحه١ىلػراطِٝىلَلًط١ٝ ىل1 

ٚعًيلؿعًعىلبقعٌىلىلىلبنجرىلَٔىلبيعا١ىلطٛاعلىليبيؿٞىل+ىلث٬ث١ىلطٛاعل(ىلىلطحه١ىلؾًٖٛتىلدًؾ١ ىل2 

َرتىلىل1000ىل٢ًبٚىلطًعكنيىلـشًس١ىل مجًي١ٝىللزٜلىلعَرّتاىلىل28ىلَٔ

ىلَرعع.ىل

بٚىلبنجرىلَٔىلطًعكنيىلـشًس١ىللزٜعلىلىلَرّتاىلىل28ىلعًيلؿًعىلبع٢ًىلَٔىلطحه١ىلؾًٖٛتىليطح١ ىل3 

ىلَرتىلَرععىليًلًعلىلايٛاسل.ىلىل1000ىل٢ًع

ىل.ح٢ٓسش ىلسذِىلارىلطحه١ىلؾًٖٛتىلػًيد١ٝ ىل4 

 األىعن٘ التلكأٜ٘ الجابت٘:ىل3

ىلارعٔىلطعًعكني,ىلىلىلح٢ٓارىلتايشرااو,ىلبدٓش١ىلايّٓٛىل ذاىللااىلطحه١ىللًك١ٝ٥ًىلررطعًتىلًَٝٙىلَهًؾش١ىلاسبرٜل ىل1  ىلحعًْ

ىلَٔىلايٓٛعىلايجًيحىلٚاشبًَص.ىلىلٓظ ٠ار

ىلبًَنٔىلاشبلٛي٠ىلاشبًػ١ىلسٝحىل٫ىلميهٔىلاساؼلّىلارًٝٙ.ىلطحه١ىللًك١ٝ٥ًىلررطعًتىلَٛااىلبػر٣ ىل2 

 معدات إىراز اذتسٓل:ىل4

ىليفىلمجٝعىلايلٛاعلىلٜلٟٚطحه١ىل ْيايىل ىل1 

ارُعرات,ىلٚنعييوىليفىلبَعًنٔىلىلىلىلٚىليفىلغرفىلبٚىلبدٓش١ىلايآِٜٛ,ىلطحه١ىل ْيايىللًك٥ًٞ ىل2 

ىلاشبلٛي٠ىلاشبًػ١,ىلٚصبًيٟىلاياهٝٝـ,ىلٚايشرااو.

 3-7جدّل 

 

7-8 
٘    )ارتدمات اهليدضٔ٘: جيب االلتصاو مبـا جـاٛ يف البـاب السابـع      مـع   (املتطلبـات العامـ٘ للدـدمات اهليدضـٔ

 .4-7الرتنٔص علٙ ما ّزد يف ادتدّل 

ىليًلؾًعىلارلْٞىلطً ىلَالاتىل ؿًؾ١ٝىلبٚىلنحلٌٜىلعٔىلعاضىلايظرٚىىلايٛق١ٝ٥ًىلا٭ػر٣. 7-8/1

7-8/2 
ػًػع١ىلاٚيىلىلىل,ايرع١ًٜىليًؼش١ىلايٓؿشع١ٝ,ىلٚايرعًٜع١ىلا٫داًُعٝع١ىلىلىلىلحًَْٞذبلاىلايحلا٥ٌىليًُالاتىلارلًٛع١ىليفىل

ىلاسبـ١ًْ,ىلٚاشػ٬سًٝتىلا٫داًُع١ٝىليايشذٕٛ(ىلعًيآشٝلىلعنيىلايلؾًعىلارلْٞىلٚازب١ٗىلارؼاؼ١.
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 السعآ٘ باىٕمارتدمات اهليدضـٔ٘ ارتاص٘ بالْقآ٘ مً اذتسٓل يف 

 اذتاالت املطلْب٘ اليْع

ىلسش ىلارٛاػؿًتىلاياًر١ٝىلارااُل٠ىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ.ىلْظًّىلل١ٜٛٗ ىل1 

ىلايشرااوىلٚسحٌىلاهلرٚويطبًيزىلايلٛاي٨(.ىلع٬ًَتىل يطًا١ٜىلَـ٠٤ً ىل2 

ىلايشرااوىلٚسحٌىلاهلرٚويطبًيزىلايلٛاي٨(.ىلطحه١ىل ًْي٠ىليًلٛاي٨ ىل3 

ىلايرع١ًٜ.ىلحًَْٞمجٝعىلىلَؼليىلاساًٝطٞىليًهٗرع٤ً ىل4 

ىلبِٜٗىلبقٌ.َرّتاىلىل28ىل ذاىللااىلا٫يلؿًعىلعٔىلسا١ىلباٚايىلبٚىلَؼالىلسرٜل ىل5 

ٝ ًبعٛاوىلسرٜلىللاٌُىل ىل6  ىلًىلي٬ساًٝطًتىلايٛق١ٝ٥ًىليفىلاجمل٫ًتىلاهلٓلس١ٝ.ٚؾكلىللًك٥ً

 4-7جدّل 
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 الباب الجامً

 الطهئ٘ يػتتاملاملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

 الفَسع

 الصفخ٘ الطهئ٘ يػتتاملالباب الجامً: املتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف  السمص

ىل157ىلايشه١ٝٓىلسش ىلْٛعىلا٫ساػ٬ٍىلحًْٞاربقشًّىل 8-1

 157ىلالطهئ٘ ادتناعٔ٘ باىٕنالػسّط الْقأٜ٘ لل أّاًل: 

 157ىلايشه١ٝٓىلازبًُع١ٝىلحًْٞار 8-1/1

 157ىلػلٛي٠ىلاسبرٜلىلىل 8-1/2

 157ىلارالًحًتىلاشْظع١ٝ٥ًىل 8-1/3

 157ىلا٫سااًٍُىلارؼاً  8-1/4

ىل158ىلايشعٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظعًيىلاسبرٜل 8-1/5

ىل158ىلا٫ْاظعًيىلا٭ؾكٞ 8-1/5/1

ىل158ىلا٫ْاظعًيىلايربسعٞ 8-1/5/2

ىل159ىلا٫ْاظعًيىلاشبًيدٞ 8-1/5/3

 159ىلٚػٍٛىل يًٝتىلايلؾًعىلارلْٞ 8-1/5/4

 159ىلسعحٌىلاهلرٚو 8-1/6

 159ىلايظرٚى 8-1/6/1

 159ىلايلًق١ىلا٫ساٝاًع١ٝ 8-1/6/2

 159ىلايشعاع١ 8-1/6/3

 159ىلَشعًؾ١ىلا٫ْاكًٍ 8-1/6/4

 159ىلارشعًؾ١ىلارحًطر٠ 8-1/6/5

ىل160ىلارُرات 8-1/6/6

ىل160ىلارؼًيز 8-1/6/7

ىل161ىلارؼًيزىلا٭ؾك١ٝ 8-1/6/7/4
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ىل161ىلايليزىل 8-1/6/8

ىل161ىلارؼرزىلاي٥ًٗٓٞ 8-1/6/9

ىل162ىلايك١ُ٥ًىلايبىلذباٟٛىلع٢ًىلسًِىلٚاسلىلحًُْٞاشؿًؾًتىليً 8-1/7

ىل162ىلَالاتىلاشْيايىلَٚهًؾش١ىلاسبرٜلىلىل 8-1/8

ىل165ىلاشبلًَتىلاهلٓلسع١ٝ 8-1/9

ًٔا  ىل167ىلالطهئ٘ ارتاص٘ باىٕنالػسّط الْقأٜ٘ لل :ثاى

 167ىلايشه١ٝٓىلاشبًػ١ىلحًْٞار 8-2/1

 167ىلػلٛي٠ىلاسبرٜلىلىل 8-2/2

 167ىلارالًحًتىلاشْظع١ٝ٥ًىل 8-2/3

 167ىلايشعٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظًيىلاسبرٜل 8-2/4

 167ىلا٫ْاظعًيىلا٭ؾكٞ 8-2/4/1

 167ىلايربسعٞا٫ْاظعًيىل 8-2/4/2

 167ىلا٫ْاظعًيىلاشبًيدٞ 8-2/4/3

ىل168ىلٚػٍٛىل يًٝتىلايلؾًعىلارلْٞ 8-2/4/4

 168ىلسعحٌىلاهلرٚو 8-2/5

 168ىلارؼًيز 8-2/5/1

 168ىلايليز 8-2/5/2

 168ىلارؼرزىلاي٥ًٗٓٞ 8-2/5/3

 168ىلَالاتىلاشْيايىلَٚهًؾش١ىلاسبرٜلىلىل 8-2/6

 168ىلاشبلًَتىلاهلٓلسع١ٝ 8-2/7

 168ىلايالحٝل 8-2/8
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 الباب الجامً

 الطهئ٘ باىٕاملاملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

 

 فَسع ادتداّل

 الصفخ٘ اضــه الـجدّل زقـه الـجـدّل

ىل160ىلايشه١ٝٓ.ىلحًَُْٞٔىلايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىل٫سااًُهلًىليًىلحًْٞارػ٬س١ٝىل 8-1

ىل162ىلايشه١ٝٓ.ىلحًُْٞسشًوىلَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلٚارشًؾ١ىلارحًطر٠ىليً 8-2

 أ 8-3

ىلارىليب(ايشعه١ٝٓىلؾ٦ع١ىلىلىلىلُٓظعتتىلَالاتىلَهًؾش١ىلاسبرٜعلىليىًل ار٪يؿع١ىلَعٔىلىلىلىلحعًْ

ٚسعععلاتىلسعععه١ٝٓىلاا٥ُععع١ىليا٥ًًععع١ىلٚاسعععل٠ىليىلطعععكل(ىلسشععع ىلايؿ٦ععع١ىلٚا٫يلؿعععًعىلىل

ىلٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ.

ىل165

 ب 8-3

ىلَُالاتىلَهًؾشع١ىلاسبرٜعلىليىًلىل ىلارىليو(ايشعه١ٝٓىلؾ٦ع١ىلىلىلىلحعًْ ار٪يؿع١ىلَعٔىلىلىلىلحعًْ

غععرفىلبٚىلَٗععًدعىليًشععهٔىلايععلا٥ِىلعظععهٌىلَٓؿععراىلبٚىلمجععًعٞىلسشعع ىلايؿ٦عع١ىل

ىلٚا٫يلؿًعىلٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ.

ىل166

 ج 8-3

ار٪يؿعع١ىلَععٔىلىلحععًْٞارىليز(ايشععه١ٝٓىلؾ٦عع١ىلىلحععًَُْٞاععلاتىلَهًؾشعع١ىلاسبرٜععلىليً

غرفىليًُحٝ)ىلار٪ق)ىلَجٌىلايؿًٓامىلٚايظكلىلارؿرٚطع١ىلسش ىلايؿ٦ع١ىلٚا٫يلؿعًعىلىلىل

ىلٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ.

ىل167

 أ 8-4

ىلاراشبلًَتىلاهلٓلس١ٝىلاشبًػع١ىلعًيٛقًٜع١ىليفىلىلىل ىلارىليب(ايشعه١ٝٓىلؾ٦ع١ىلىلىلىلحعًْ ىلحعًْ

ار٪يؿعع١ىلَععٔىلٚسععلاتىلسععه١ٝٓىلاا٥ُعع١ىليا٥ًًعع١ىلٚاسععل٠ىليىلطععكل(ىلسشعع ىلايؿ٦عع١ىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلٚا٫يلؿًعىلٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ.

ىل168

 ب 8-4

ىلارىليو(ايشعه١ٝٓىلؾ٦ع١ىلىلىلىلحًْٞاراشبلًَتىلاهلٓلس١ٝىلاشبًػ١ىلعًيٛق١ًٜىليفىل ىلحعًْ

ار٪يؿعع١ىلَععٔىلغععرفىلبٚىلَٗععًدعىليًشععهٔىلايععلا٥ِىلعظععهٌىلَٓؿععراىلبٚىلمجععًعٞىلىلىلىلىل

ىلسش ىلايؿ١٦ىلٚا٫يلؿًعىلٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ.

ىل168

 ج 8-4

ىلاراشبلًَتىلاهلٓلس١ٝىلاشبًػ١ىلعًيٛقًٜع١ىليفىلىل ىلارىليز(ايشعه١ٝٓىلؾ٦ع١ىلىلىلىلحعًْ ىلحعًْ

ار٪يؿعع١ىلَععٔىلغععرفىليًُحٝعع)ىلار٪قعع)ىلَجععٌىلايؿٓععًامىلٚايظععكلىلارؿرٚطععع١ىلسشعع ىلىلىلىل

ىلايؿ١٦ىلٚا٫يلؿًعىلٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ.

ىل169
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 الباب الجامً

 الطهئ٘ باىٕاملاملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

 

 الطهئ٘ حطـب ىْع االضتػالل إىل ىْعني ٍنا: باىٕاملتيكطـه  8-1

ىلايشه١ٝٓىلازبًُع١ٝ:ىلَجٌىلايظكل,ىلارًٗدع,ىلايؿًٓام.ىلحًْٞارىلا 8-1/1

ىلايشه١ٝٓىلاشبًػ١:ىلَجٌىلايؿ٬ٝتىلايؼػري٠ىليارشًنٔىلاشبًػ١(ىلبٚىلايكؼٛيىلاشبًػ١.ىلحًْٞار 8-1/2

 
 الطهئ٘ ادتناعٔ٘: باىٕن: الػسّط الْقأٜ٘ للاًلأّ

 أّ أجصاؤٍا املدصص٘ للطهً املتجاّز. باىٕاملالطهئ٘ ادتناعٔ٘: ٍٕ  باىٕامل 8-1/1

ىللٞ:ايشه١ٝٓىلسشع ىلْٛعىلا٫ساػ٬ٍىل تىلث٬خىلؾ٦ًتىلنًٯىلحًْٞارلٓكشعِىل 8-1/1/1

8-1/1/1/1 
ْٞارىليب(ايؿ٦ععع١ىل ايشععهٔىلىلحععًَْٞار٪يؿعع١ىلَععٔىلٚسععلاتىلسععه١ٝٓىلاا٥ُعع١ىليا٥ًًعع١ىلٚاسععل٠ىليطععكل(ىلَجععٌىلىلىلىلحعًع

ىلا٫ساجًُيٟ.

8-1/1/1/2 
ىلارىليو(ايؿ٦عع١ىلىل ْ ار٪يؿعع١ىلَعٔىلغعرفىلبٚىلَٗععًدعىليًشعهٔىلايعلا٥ِىلعظععهٌىلَٓؿعراىلبٚىلمجعًعٞ,ىلَجععٌىلىلىلىلىلىلىلىلحًع

ىلسهٔىلايلًح١ىلٚارٛظؿنيىلٚاياًٍُىلًَٚٗدعىلازبٓٛاىلًَٚىليفىلسهًُٗ.

8-1/1/1/3 
ىلارىليز(ايؿ٦ع١ىل ْ ار٪يؿع١ىلَعٔىلغعرفىليًُحٝع)ىلار٪قع)ىلعع درىلبٚىلإٚىلبدعرىلَجعٌىلايؿٓعًام,ىلٚارعٛل٬ٝت,ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحًع

ىلٚاٚيىلايـًٝؾ١,ىلٚايظكلىلارؿرٚطع١ىلًَٚىليفىلسهًُٗ.

 الطهئ٘ علٙ أىَا خطْزٗ خفٔف٘. باىٕاملخطْزٗ اذتسٓل: تصيف خطْزٗ اذتسٓل يف  8-1/2

 املتطلبات اإلىػـأٜ٘: 8-1/3

ىلا٭ٍٚىلياٛؾريىلس١َ٬ىلاهلٝهٌىلاشْظ٥ًٞىلَٔىلبػلًيىلاسبرٜل.جي ىلللحٝلىلطعرٚىىلايحًوىل 8-1/3/1

8-1/3/2 

َٔىلايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىل٫سااًُهلًىليفىلا٭غعرامىلايشعه١ٝٓىلعٓع٤ًىلعًع٢ىلدعلٍٚىلىلىلىلىلىلىلحًْٞارذبلاىلػ٬س١ٝىل

ىلارػع٬س١ٝىلىليىل1-8ٚازبلٍٚىلاياًيٞىلىل(َٔىلسٝحىلَكًَٚاًٗىليًشرٜلىلحًْٞارلؼٓٝـىليىل2-1يقِىل ْ َعٔىلىلىلحًع

ىل.(ايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىل٫سااًُهلًىليفىلا٭غرامىلايشه١ٝٓ

8-1/3/3 
٫ىلجيٛلىلايشهٔىليفىلايشرااو,ىل ٫ىليفىلاسب٫ًتىلاشبًػ١ىلايبىلٜٛاؾلىلعًًٝٗىلايعلؾًعىلارعلْٞ,ىلٚلعٛؾريىلىلىلىل

ىلطبرزىل ؿًيف,ىلٚطحه١ىلَرطًتىلًَٝٙىللًك١ٝ٥ًىلٚبٟىلَالاتىلبػر٣ىلٜلًحًٗىلايلؾًعىلارلْٞ.

 االضـتعنال املدتلط: 8-1/4

ىل٫ىلجيٛلىلبٕىلٜهٕٛىلا٫سااًٍُىلارؼاً ىلَٔىلْٛعىلٜٓلٟٛىلع٢ًىلػلٛي٠ىلسرٜلىلعًي١ٝىلبٚىلغرمىلػًٓعٞ. 8-1/4/1

8-1/4/2 

اياذًيٜععع١ىلىلًِّنًحملعععىل;جيعععٛلىلبٕىلٜهعععٕٛىلا٫سعععااًٍُىلارؼعععاً ىلَعععٔىلايٓعععٛعىلذٟىلاشبلعععٛي٠ىلاشبؿٝؿععع١ىلىلىل

ٚارهًل ىلٚغريًٖ,ىلعظرىىلبٕىللهٕٛىلسحٌىلاهلرٚوىلَشعاك١ً,ىلٚلعٛؾرىلاساًٝطعًتىلٚق٥ًٝع١ىلَاهًًَع١ىلىلىلىلىلىل

ىلسش ىلْٛعىلا٫ساػ٬ٍ.ىلح٢ٓيهٌىلدز٤ىلَٔىلار
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8-1/4/3 
ٍٕىلذاتىلاسعااًٍُىل ػعر,ىلجيع ىلايؿؼعٌىلعٝٓٗعىلىلىلىلىلىلىلىلىلحًْٞاريفىلسًي١ىلنٕٛىل يٝؼعحضىلىلىلًايشه١ٝٓىلدعز٤ّاىلَعٔىلَحعً

ىلٖرٚوىلَشاك١ً.ؾرىلي٘ىلسحٌىلالاٛىل٬لنٌىلدز٤ىلقلًعىلسرٜلىلَشاك

8-1/4/4 
جي ىلايؿؼٌىلععنيىلا٭دعزا٤ىلارؼؼؼع١ىليٮغعرامىلايشعه١ٝٓىلٚا٭دعزا٤ىلارؼؼؼع١ىل٭غعرامىلبػعر٣ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلًَشك١.

8-1/4/5 
ايشععه١ٝٓ,ىلَشععاك١ًىلَٚٓؿؼعع١ًىلعععٔىلا٭دععزا٤ىلىلىلىلىلحععًُْٞجيعع ىلبٕىللهععٕٛىلسععحٌىلاهلععرٚوىلارؼؼؼعع١ىليىًلىلىل

ىلا٭ػر٣,ىلٚل٪اٟىل تىلاشبًيزىلَحًطر٠.

 
 الطهئ٘ باىٕنمً الياحٔ٘ اإلىػأٜ٘ الضتعناهلا لل باىٕاملصالحٔ٘ 

 االضتددامات املالٜن٘  التصئف اإلىػاٜٕ

ىلايٓٛعىلا٭ٍٚىلٚايجًْٞىلؾك 
ْٞارىليب(ايؿ٦ععع١ىل ىلىلحعًع ىل سععلاتىلسععه١ٝٓىلاا٥ُعع١ىلىلىلار٪يؿعع١ىلَعٔع

ٟ.ىلحًَْٞطكل(ىلَجٌىليا١ً٥ًىلٚاسل٠ىلي ىلايشهٔىلا٫ساجًُي

ىلايٓٛعىلا٭ٍٚىلٚايجًْٞىلؾك 

ْٞارىليو(ايؿ٦عععع١ىل ار٪يؿععع١ىلَعععٔىلغعععرفىلبٚىلَٗعععًدعىلىلىلىلىلحععًع

يًشععهٔىلايععلا٥ِىلعظععهٌىلَٓؿععراىلبٚىلمجععًعٞ,ىلَجععٌىلىل

سهٔىلايلًح١ىلٚارٛظؿنيىلٚاياُعًٍىلَٚٗعًدعىلازبٓعٛاىلىلىلىل

ىلًَٚىليفىلسهًُٗ.

ىلمجٝعىلا٭ْٛاع

ىلٚايٓٛعىلاشبًَصىلعؼٛي٠ىلَ٪قا١ىلٚطرٚىىلػًػ١

ىلارىليز(ايؿ٦ع١ىل ْ ار٪يؿع١ىلَعٔىلغعرفىليًُحٝع)ىلار٪قع)ىلىلىلىلىلىلىلحًع

ت,ىلٚاٚيىلع درىلبٚىلإٚىلبدرىلَجعٌىلايؿٓعًام,ىلٚارعٛل٬ٝىلىلىل

ىلايـًٝؾ١,ىلىلٚايظكلىلارؿرٚطع١ىلًَٚىليفىلسهًُٗ.

 1-8جدّل 

 
 الطـٔطسٗ علٙ اىتػـاز اذتسٓل: جيب تطبٔل غسّط الباب األّل إضاف٘ هلرِ الػسّط. 8-1/5

ىلَرتىلَرعع(.ىل3000يىل٢ًلزٜلىلَشًس١ىلقلًعىلاسبرٜلىلعىل٫با٫ْاظعًيىلا٭ؾكٞ:ىلجي ىل 8-1/5/1

ىل.٬ل,ىلٜٚاا ىلنٌىلًَٓٗىلقلًعىلسرٜلىلَشاكعاضلؿؼٌىلايٛسلاتىلايشه١ٝٓىلعاـًٗىلعٔىل 8-1/5/1/1

ىللؿؼٌىلًَٓطلىلبٚىلبًَنٔىلاشبلٛي٠ىلاشبًػ١. 8-1/5/1/2

8-1/5/1/3 
َعرّتا(,ىلٚنعييوىلعٓعلىلىلىلىلىل٫30علىلَٔىلٚدعٛاىلسعًدزىلبٚىلععًوىلَعًْعىل٫ْاظعًيىلاسبرٜعلىل ذاىللااىلارُعرىلععٔىليىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلاياك٤ًىلارُرات.

8-1/5/2 
جبعلايىلَكعًّٚىليًشرٜعلىلىلىلىلىلح٢ٜٓؿـٌىلبٕىللؿؼٌىلايؿاشًتىلايربس١ٝىلعٔىلعك١ٝىلبدزا٤ىلارا٫ْاظًيىلايربسٞ:ىل

ىلاقٝك١.ىل45رل٠ىل٫ىللكٌىلعٔىلسًع١ىلٚاسل٠,ىلٚعؿاشًتىلبعٛاوىل٫ىللكٌىلَكًَٚاًٗىلعٔىل

ىلل١ٝ:ىلؾرتىلايظرٚىىلاٯا(ىل ذاىللAtriumٜٛشاج٢ٓىلايؿراؽىلا٭ٚس ىلي 8-1/5/2/1

ىلي(.ًَابىل6لكٌىلبعاًاىلايؿراؽىلا٭ٚس ىلعٔىليىل٫جي ىلب 8-1/5/2/1/1
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8-1/5/2/1/2 
لٛؾريىلطحه١ىلَرطًتىللًك١ٝ٥ًىلرًٝٙىلَهًؾش١ىلاسبرٜل,ىلبٚىلْظًّىلرٓعىلاْاظًيىلاسبرٜلىلٚايلػًٕىلبؾكٝ ًىل

ىلٜااُلىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ.

ىللٛؾريىلل١ٜٛٗىلع١ًٜٛىلَااُل٠. 8-1/5/2/1/3

8-1/5/3 
ىلَا٫ْاظًيىلاشبًيدٞ:ىلجي ىلؾؼٌىل بٚىلبقشعًّىلايٛسعلاتىلايشعه١ٝٓىلعاـعًٗىلععٔىلعاعضىلعٛاسعل١ىلىلىلىلىلىلىلىلىلحعًْ

ىلدليإىلًَْا١ىليًشرٜلىلَكًَٚاًٗىل٫ىللكٌىلعٔىلسًع١ىلٚاسل٠.

8-1/5/3/1 
ىلارايشه١ٝٓىلَععىلْعٛعىلطباًعـىلَعٔىلىلىلىلىلىلحًْٞارسٝجًُىللظرتىىل لكعٌىلىلىل٫جبعلايىلَعًْعىليًشرٜعل,ىلجيع ىلبىلىلىلىلىلحعًْ

ىلَك١ًَٚىلذيوىلازبلايىلعٔىلبع٢ًىلارالًحًتىل٭ٟىلَِٓٗ.

ىلايشعه١ٝٓ.ىلحًُْٞاشطؿ٤ً:ىلجي ىلبٕىلٜاٝشرىلٚػٍٛىل يًٝتىلَٚالاتىلايلؾًعىلارلْٞىليًٚػٍٛىل يًٝتىل 8-1/5/4

 ضـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(: 8-1/6

ىلجي ىلللحٝلىلايظرٚىىلايا١ًَىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىل ؿًؾ١ىلهليٙىلايظرٚى. 8-1/6/1

8-1/6/2 

دعع٤ًىليفىلعععًوىلسعععحٌىلاهلععرٚوىليطبععًيزىلايلًقعع١ىلا٫سععاٝاًع١ٝىليا٫سععاٝاًو(:ىلٜكععليىلا٫سععاٝاًوىلٚؾكلععًىلرععًىل

,ىلٚعًيٓشعح١ىل٭َعًنٔىلا٫سعاؼلاًَتىلا٭ػعر٣ىلحيعلاىلا٫سعاٝاًوىليهعٌىلَٓٗعًىلىلىلىلىلىلىلىلىل4-3ايلٛاي٨(ىلدلٍٚىل

ىلٚؾكلًىليلحٝا١ىلاسااًُهلً.

8-1/6/3 
ايشعاع١:ىلحيش ىلقًٝضىلعرمىلسحٌىلاهلرٚوىلع٢ًىلبسًضىلعلاىلا٭طؼًؾىلايئٜىلٜشعاؼلًَْٛٗىلنُعًىلىلىل

ىلد٤ًىليفىلعًوىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(.

8-1/6/4 
لزٜلىلَشًؾ١ىلا٫ْاكعًٍىلَعٔىلبٜع١ىلْكلع١ىليًٛػعٍٛىل تىلارؼعرزىلايٓٗع٥ًٞىلبٚىل تىلىلىلىلىلىلىلىلىل٫َشًؾ١ىلا٫ْاكًٍ:ىلجي ىلب

ىل.2-8ا٭يقًّىلارينٛي٠ىليفىلازبلٍٚىلىل٢ًايليزىلاحملُٞىلع

8-1/6/5 
ارشعًؾ١ىلارحًطعر٠ىلَٔىلب١ٜىلْكل١ىلااػٌىلغرفىلايآِٜٛىلبٚىلبدٓش١ىلايّٓٛىل تىلارؼرزىلبٚىلايعليزىلاحملُعٞىل٫ىلىلىل

ىلي(ىليفىلايشرااو.ًَابىل10يىل٢ًَرّتا(,ىل٫ٚىللزٜلىلعىل15يىل٢ًلزٜلىلع
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 الطهئ٘ باىٕنحطـاب مطـاف٘ االىتكال ّاملطـاف٘ املباغـسٗ لل

 اذتال٘ ّاملالحعات الطابل املطاف٘ باألمتاز املْقع

ارشعًؾ١ىلارحًطعر٠ىلااػعٌىلايظعكع١ىل

ىلايشعه١ٝٓىل

ىل---ىلايشرااوىل10

ىليب(ؾ٦ع١ىلىلحًُْٞيًىلايلٛاعلىلاياًًٝىل15

ىلز(ىل,ؾ٦ع١ىليوىلحًُْٞيًىلايلٛاعلىلاياًًٝىل10

ىلَشعًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلَٔىلعًوىل

ىلايظعكع١ىلايشعه١ٝٓىل

ىل تىلارؼرزىلبٚىلايليزىلاحملُٞ

ىليفىلسًي١ىلٚدٛاىلبنجرىلَٔىلطبرزىلايشرااوىل20

ىل---ىلعك١ٝىلايلٛاعلىل30

ىلاي١ًٜٗٓىلارػًك١
ىليفىلسًي١ىلاي١ًٜٗٓىلارػًك١ىلايشرااوىل5

ىلاي١ًٜٗٓىلارػًك١يفىلسًي١ىلىلبٟىلطًعلىل5ظ7

 2-8جدّل 

ىلارُرات:ىلجي ىللٛؾريىلايظرٚىىلايا١ًَىليًُُراتىلنًُىلد٤ًتىليفىلعًوىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(. 8-1/6/6

8-1/6/6/1 

ىلارسععِ(ىليفىلىل120سعععِ(,ىلٚايؿرعٝعع١ىلعععٔىليىلىلىل150عععٔىليىلىلر٥ٝشعع١ٜكععٌىلعععرمىلارُععراتىلايىلىلىل٫جيعع ىلب ْ ىلحعًع

ىلارىليب(ايشه١ٝٓىليؿ٦ع١ىل ْ ىلار٪يؿعع١ىلَعٔىلٚسععلاتىلسععه١ٝٓىلاا٥ُع١ىليا٥ًًع١ىلٚاسعل٠ىليىلطعكل(ىلَجعٌىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحًع ْ ىلَحًع

ىلايشهٔىلا٫ساجًُيٟ.

8-1/6/6/2 

ْٞارسععِ(,ىليفىلىل120سعععِ(,ىلٚايؿرعٝعع١ىلعععٔىليىلىل200عععٔىليىلر٥ٝشعع١ٜكععٌىلعععرمىلارُععراتىلايىلىل٫جيعع ىلب ىلحعًع

ْٞارىليو(ايشعععه١ٝٓىليؿ٦عععع١ىل ار٪يؿععع١ىلَعععٔىلغعععرفىلبٚىلَٗعععًدعىليًشعععهٔىلايعععلا٥ِىلعظعععهٌىلَٓؿعععراىلبٚىلىلىلحععًع

ىلجٌىلسهٔىلايلًح١ىلٚارٛظؿنيىلٚاياًٍُىلًَٚٗدعىلازبٓٛاىلًَٚىليفىلسهًُٗ.مجًعٞ,ىلَ

8-1/6/6/3 

ىلحًْٞارسِ(,ىلايؿ٦ع١ىليز(ىلىل120سعِ(,ىلٚايؿرع١ٝىلعٔىليىل200عٔىليىلر٥ٝش١ٜكٌىلعرمىلارُراتىلايىل٫جي ىلب

َجعٌىلايؿٓعًام,ىلٚارعٛل٬ٝت,ىلٚاٚيىلايـعًٝؾ١,ىلىلىلىلىلىل,ار٪يؿ١ىلَٔىلغرفىليًُحٝع)ىلار٪قع)ىلعع درىلبٚىلإٚىلبدعرىلىلىلىل

ىلًَٚىليفىلسهًُٗ.ىل,ٚايظكلىلارؿرٚطع١

ىلارؼًيز:ىلجي ىللٛؾريىلايظرٚىىلايا١ًَىليًُؼًيزىلنًُىلد٤ًتىليفىلعًوىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(. 8-1/6/7

8-1/6/7/1 
ىلجيعع ىلبٕىللعع٪اٟىلارؼععًيزىلمجٝاٗععًىل تىلاشبععًيزىلَحًطععر٠,ىلبٚىل تىلايزىلبٚىلممععرىلضبُععٞىلَععٔىلاسبرٜععلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلعؿشش١ىلعًلي١.ىلح٢َٓٚؿؼٍٛىلعٔىلار

8-1/6/7/2 
ؾرىلطبرزىلطٛاي٨ىليًلًعلىلايجًْٞىليفىلايظك١ىليْظًّىلؾ٬ٝتىلاٚعًهص(ىلٜ٪اٟىل تىلارُرىلبٚىلاجي ىلبٕىلٜاٛ

ىلًىل تىلعًوىلايظعك١ىلاشبًيدٞ.ىل,ىل ذاىلملىلٜهٔىلايليزىلايلاػًٞىلَ٪اّٜح٢ُٓايليزىلاير٥ٝصىليً

8-1/6/7/3 
غرؾ١ىلسه١ٝٓىلٜ٪اٟىل تىلاشبعًيزىلبٚىل تىلممعرىلضبُعٞىلىلىلىلؾرىلطبرزىل ؿًيفىليهٌىلٚسل٠ىلبٚىلاجي ىلبٕىلٜاٛ

ىل.2-8 ذاىللااتىلارشًؾ١ىلعٔىلاسبلىلارينٛيىليفىلازبلٍٚىل
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8-1/6/7/4 

ْٞارارؼععًيزىلا٭ؾكٝعع١:ىلجيعع ىللععٛؾريىلَٓلكعع١ىلاياذعع٤ًىلبؾكٝعع١ىلَ٪قاعع١ىليفىلىل ْٞارايشععه١ٝٓىليؿ٦ععع١ىليو(ىلىلحعًع ىلحعًع

ار٪يؿعع١ىلَععٔىلغععرفىلبٚىلَٗععًدعىليًشعععهٔىلايععلا٥ِىلعظعععهٌىلَٓؿععراىلبٚىلمجععًعٞ,ىلَجععٌىلسععهٔىلايلًحعع١ىلىلىلىلىل

ىلًعع٢ٚارععٛظؿنيىلٚاياعععًٍُىلَٚٗععًدعىلازبعٓعععٛاىلَٚععًىليفىلسهُٗععً,ىلايععبىللزٜععلىلَشعًسععع١ىلايلًععععلىلؾٝٗعععًىلعىلىل

ىلَرتىلَرعع(.ىل3000ي

ىلايظرٚى.,ىل ؿًؾ١ىل تىلٖيٙىل(سحٌىلاهلرٚويايليز:ىلجي ىلبٕىلللحلىلطرٚىىلايحًوىلايجًيحىل 8-1/6/8

8-1/6/8/1 
ْٞارارٓشععليات:ىلٜؿـععٌىللععٛؾريىلارٓشععلياتىليفىلىل ايشععه١ٝٓىليًععلٚيىلا٭يؿععٞىلٚؾكلععًىليًظععرٚىىلاياًَعع١ىلىلىلحعًع

ىلقني.ٛيشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(,ىل٫ساؼلاًَتىلارا

8-1/6/8/2 
عؿشعش١ىلعًليع١ىلضبُٝع١ىلَعٔىلاسبرٜعلىلٚلع٪اٟىل تىلىلىلىلىلىلىلىلحٓع٢ىلعٔىلارىل٫لجي ىلبٕىلٜهٕٛىلايليزىلضبُٝ ًىلَٚؿؼٛ

ىلاشبًيزىلَحًطر٠.

8-1/6/8/3 
ٚعًع٢ىلازبعلايىلىلىلىلحٓع٢ىلٜكٌىلعلاىلايعليزىلععٔىلايدعنيىليهعٌىلطعًعل,ىلَاحًععلٜٔىلعًع٢ىلبطعرافىلارىلىلىلىلىلىلىلىلىل٫جي ىلب

ىل تىلاشبًيزىلَحًطعر٠.ىلًاشبًيدٞىلٜ٪اٟىلنٌىلَُٓٗ

8-1/6/8/4 

ىليب(ايشه١ٝٓىليؿ٦ع١ىلىلحًْٞارؾرىليفىلاجيٛلىلٚيفىلاسب٫ًتىلاشبًػ١ىلايبىلٜشُضىلعًٗىلايلؾًعىلارلْٞ,ىلبٕىلٜاٛ

ْٞار ْٞار٪يؿععع١ىلَععٔىلٚسعععلاتىلسعععه١ٝٓىلاا٥ُعع١ىليا٥ًًعع١ىلٚاسععل٠ىليطععكل(ىلعٛادٗععًتىلدبًيٜعع١ىلَجععٌىلىلىلىلىلىلحعًع ىلَحعًع

ىلل١ٝىلٚطعرٚىىلْظعًّىلايح٤ًٓ:ايشعهٔىلا٫سعاجًُيٟ,ىلايزىلٚاسلىلٚؾكلًىليًظعرٚىىلاٯ

ىلسعا١ىلطٛاعلىلغريىلا٭يؿٞ.ىل٢ًٜزٜلىلعلاىلايلٛاعلىلعىل٫ب 8-1/6/8/4/1

َّىل٬لبٕىلٜهٕٛىلايزىلازبز٤ىلايشهينىلَشاك 8-1/6/8/4/2 ىل.ح٢ٓعٔىلايزىلازبز٤ىلاياذًيٟىلَٔىلارىل٫لًىلَٚؿؼٛهً

8-1/6/8/4/3 
ىل1800يىلًع٢ىلَعرتىلَرععع(,ىلٚصبُعٛعىلارشعًس١ىلايلٛاععلىلعىلىلىلىلىلىل600يىلًع٢ىللزٜلىلَشًس١ىلايلعًعلىلايٛاسعلىلعىلىلىل٫ب

ىلٚذبش ىلارشًس١ىلاشمجًي١ٝىلٚؾكلًىليٓظًّىلايح٤ًٓ.ىل,َرتىلَرعع(

8-1/6/8/4/4 

 ايك١ُ٥ًىلايبىلذباٟٛىلع٢ًىلسًِىلٚاسلىلحًُْٞاشؿًؾًتىليً
س١ىلارىلىلحٓعع٢ًٜععزّىلًَيععوىلار ؾ١ىلاٚيىليباٚاي(ىلعًعع٢ىلَشعًع ىل ؿعًع ٥ِىلعٓععلىلطًحع٘ع اشمجًيٝعع١ىلغععريىلضبشععٛع١ىلىلىلحٓعع٢ايكعًع

ىلٚمثًمن٦عع١ىلَععرتىلَرععععىلي ؾ١ىلازبلٜععل٠ىل٫ىللااععل٣ىلبيؿلعًع عىلسععا١ىلباٚاي,ىلىل٫(ىلعًعع٢ىلب1800ّ2عًشؿعًع ٚلىلا٫يلؿعًع ٜاذعًع

ىلطرٜل١ىلاٯلٞ:ىل٠.ىلجيٛلىليًلؾًعىلارلْٞىلارٛاؾك١ىلع٢ًىلاشؿًؾ١ىلازبلٜلح٢ُٓيًىلٚلاييىلمح١ًٜىلايشًِىلايك٥ًِ

8-1/6/8/4/4/1 
جي ىلبٕىللراع٢ىلايكلي٠ىلا٫ساٝاًع١ٝىلٚؾلىلاراًٜريىلٚايـٛاع ىلاشبًػ١ىلحب٫ًتىلاشػ٤٬,ىلٚعٓعلىللاعييىلىلىل

 .ذبكٝلىلذيوىلؾإْ٘ىل٫ىلٜشُضىلعاٌُىلٖيٙىلاشؿًؾًت

8-1/6/8/4/4/2 
ايظعكلىلارلًع١ىلعًع٢ىلايشعًِىلَكًَٚع١ىليًشرٜعلىلرعل٠ىل٫ىللكعٌىلععٔىلسعًع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلجي ىلبٕىللهٕٛىلبعٛاوىلَعلاػٌىلىل

ىلٚاسل٠.

8-1/6/8/4/4/3 
 جيًاىلل١ٜٛٗىليًليزىليطحٝاٝع١ىلبٚىلَٝهًْٝهٝع١(ىلشػعرازىلايعلػًٕىليفىلسًيع١ىلسعٛااخىلاسبرٜعل,ىل٫ىلقعليىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلاهلل.

ىلٚؿعىلعلا٥ٌىلبػر٣ىلسش ىلًَىلللًح٘ىلاسبًي١. 8-1/6/8/4/4/4

8-1/6/9 
ا٭سٛاٍىلجي ىلبٕىلل٪اٟىلمجٝععىلسعحٌىلاهلعرٚوىل تىلطبعرزىلْٗع٥ًٞىلٜع٪اٟىل تىلىلىلىلىلىلىلارؼرزىلاي٥ًٗٓٞ:ىليفىلمجٝعىل

ىلاشبًيزىلَحًطر٠.
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8-1/6/10 
ايشه١ٝٓىلللحلىلعظع ًْٗىلايظعرٚىىلاشبًػع١ىلعٗعًىلبٚىلىلىلىلىلحًْٞارا٭قشعًّىلذاتىلا٫ساؼلاًَتىلا٭ػر٣ىليفىل

ىلا٭ع٢ًىلبِٜٗىلبنجرىلٚق١ًٜ.

ىلايك١ُ٥ًىلايبىلذباٟٛىلع٢ًىلسًِىلٚاسلىلحًُْٞاشؿًؾًتىليً 8-1/7

8-1/8 

 معدات مهافخ٘ اذتسٓل ّاإلىراز:

ىل(اشبعلًَتىلاهلٓلسعع١ٝىلىليجي ىللٛؾريىلا٫ساًٝطًتىلايٛق١ٝ٥ًىليفىلاشبلًَتىلاهلٓلس١ٝىلٚؾكلًىليًحعًوىلايراعععىلىلىل

ىلز.ىل3-8و,ىلىل3-8ب,ىلىل3-8 ؿًؾ١ىليًظرٚىىلايٛايا٠ىلعًزبلاٍٚىل

8-1/8/1 
ي٬طرتاطًتىلجي ىلبٕىللهٕٛىلَالاتىلاسبرٜلىلٚاشْيايىلَٔىلسٝحىلاياؼُِٝىلٚايآؿٝيىلٚايؼ١ًْٝىلٚؾكلًىل

ىلاشبًػ١ىلـالاتىلاشطؿ٤ًىلٚاشْيايىلبٚىلايٌٝىلايلؾًعىلارلْٞ.

8-1/8/2 
جيٛلىليًلؾًعىلارعلْٞىلبٕىلٜلًع ىلَاعلاتىل ؿعًؾ١ٝىلبٚىلعلًٜع١ىلععٔىلعاعضىلا٫ساًٝطعًتىلايٛق٥ًٝع١ىلارلًٛعع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلٚؾكلًىليًظرٚى.

8-1/8/3 
ْٞارىلارعععٛل٬ٝت,ىلٚ ذاتىلايظعععكلىلارؿرٚطععع١,ىلارؼؼؼععع١ىليًُحٝععع)ىلار٪قععع)ىلإٚىلػعععلًَتىلؾٓلقٝععع١ىلىلىلحععًع

ىل.يب(ايشه١ٝٓىلؾ١٦ىلىلحًْٞارلاًٌَىلَجٌىلىل,سا١ىلطٛاعلىل٢ًًٗىلعحًَْٝن١ًًَ,ىلٚايبىل٫ىلٜزٜلىلايلؿًعىل
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حطب الفٝ٘  ّاحدٗ )غكل(ّحدات ضهئ٘ داٜن٘ لعاٜل٘ املؤلف٘ مً  باىٕامل  )أ(الطهئ٘فٝ٘  نيػتتمعدات مهافخ٘ اذتسٓل ّىعه اإلىراز لل

 ّاالزتفاع ّالتصئف اإلىػـاٜٕ

 اذتاالت املطلْب٘ اليْع

 معدات اإلطفاٛ الٔدّٓ٘:ىل1

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلطؿًًٜتىلٜل١ٜٚ ىل1 

 الرتنٔبات الجابت٘:ىل2

ىلَرّتا.ىل28اجملُاًت,ىلبٚىلعًيلؿًعىلبع٢ًىلَٔىلىلحًَْٞيفىلىلطحه١ىلػراطِٝىلَلًط١ٝ ىل1 

بيعا١ىلطٛاعلىليبيؿعٞىل+ىلث٬ثع١ىلطٛاععل(ىلٚعًيلؿعًعىلبقعٌىلىلىلىلىلىلبع٢ًىلَٔىلىلطحه١ىلؾًٖٛتىلدًؾ١ ىل2 

ىلَرتىلَرعع.ىلىل1000ىل٢ًَرّتا,ىلبٚىلطًعكنيىلـشًس١ىللزٜلىلعىل28َٔىل

َعععرّتاىلبٚىلايعععبىللزٜعععلىلَشعععًس١ىلايلعععًعلىلىلىل28عًيلؿعععًعىلبعًععع٢ىلَعععٔىلىلطحه١ىلؾًٖٛتىليطح١ ىل3 

ىلَرتىلَرعع.ىلىل1000ىل٢ًايٛاسلىلؾًٝٗىلع

ىليًُذُاًتىلؾك ىلطحه١ىلؾًٖٛتىلػًيد١ٝ ىل4 

 التلكأٜ٘ الجابت٘:األىعن٘ ىل3

طعععععحه١ىللًك٥ًٝععععع١ىلررطععععععًتىلَٝعععععًٙىلَهًؾشععععع١ىل ىل1 

ىلاسبرٜل.

ْٞارايشعععرااو,ىللػلٝعععع١ىلدز٥ٝعععع١ىلزبُٝععععىلطٛاعععععلىلىلىل اياًيٝعععع١ىلىلحعععًع

ْٞارٚاجملُاععًتىلػًػعع١ىلسععحٌىلاهلععرٚو,ىلىلىل َععٔىلايٓععٛعىلىلىلٓظعع ٠ارىلحعًع

ايجًيعععحىلٚاشبعععًَص,ىلا٭َعععًنٔىلاحملعععلا٠ىلسشععع ىلَعععًىلدععع٤ًىليفىلىلىل

ىلا٭ْظ١ُىلاياًك١ٝ٥ًىلرهًؾش١ىلاسبرٜل.ىل

ىلبًَنٔىلاشبلٛي٠ىلاشبًػ١ىلسٝحىل٫ىلميهٔىلاساؼلّىلارًٝٙ.ىللًك١ٝ٥ًىلررطعًتىلَٛااىلبػر٣ىلطحه١ ىل2 

 معدات إىراز اذتسٓل: ىل4

َعرّتاىلىلىل28ىلًع٢ىلايعبىلٜزٜعلىلايلؿًعٗععًىلعىلىلىلىلحًًْٞريفىلمجٝعىلايلٛاعلىلعىلطحه١ىل ْيايىلٜلٟٚ ىل1 

ىلاجملُاًت.ىلَحًْٞاياًي١ٝ(,ىلٚىلحًْٞراي

ْٞرعععععًيفىلمجٝعععععىلايلٛاعععععلىلىلطحه١ىل ْيايىللًك٥ًٞ ىل2  اجملُاععععًتىلىلحععععًَْٞاياًيٝعععع١,ىلٚىلحعععًع

ٚارُرات,ىلٚنييوىليفىلبًَنٔىلاشبلٛي٠ىلاشبًػع١,ىلٚصبعًيٟىلىلىل

ىلاياهٝٝـ,ىلٚايشرااو.

 أ 3-8جدّل 
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 املؤلف٘ مً غسف أّ مَاجع للطهً الداٜه بػهل ميفسد أّ مجاعٕ باىٕامل )ب(الطهئ٘فٝ٘  باىٕنمعدات مهافخ٘ اذتسٓل ّىعه اإلىراز لل

 ّالتصئف اإلىػـاٜٕحطب الفٝ٘ ّاالزتفاع 

 اذتاالت املطلْب٘ اليْع

 معدات اإلطفاٛ الٔدّٓ٘:ىل1

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلطؿًًٜتىلٜل١ٜٚ ىل1 

 الرتنٔبات الجابت٘:ىل2

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلطحه١ىلػراطِٝىلَلًط١ٝ ىل1 

بع٢ًىلَٔىلبيعا١ىلطٛاعلىليبيؿعٞىل+ىلث٬ثع١ىلطٛاععل(ىلٚعًيلؿعًعىلبقعٌىلىلىلىلىلىلىلطحه١ىلؾًٖٛتىلدًؾ١ ىل2 

ىلَرتىلَرعع.ىلىل1000ىل٢ًـشًس١ىللزٜلىلعىل,ىلبٚىلطًعكنيَرّتاىل28َٔىل

بٚىلايعععبىللزٜعععلىلَشعععًس١ىلايلعععًعلىلىلَعععرّتاىلىل28ىلعًيلؿعععًعىلبعًععع٢ىلَعععٔىلطحه١ىلؾًٖٛتىليطح١ ىل3 

ىلَرتىلَرعع.ىلىل1000ىل٢ًايٛاسلىلؾًٝٗىلع

ىليًُذُاًتىلؾك ىلطحه١ىلؾًٖٛتىلػًيد١ٝ ىل4 

 األىعن٘ التلكأٜ٘ الجابت٘:ىل3

ْٞارايشععرااو,ىلمجٝعععىلطٛاعععلىلىلىلطحه١ىللًك١ٝ٥ًىلررطعًتىلًَٝٙىلَهًؾش١ىلاسبرٜل ىل1  اياًيٝعع١ىلٚاجملُاععًتىلػًػعع١ىلىلىلىلحعًع

ْٞارسععحٌىلاهلععرٚو,ىل ىل,َععٔىلايٓععٛعىلايجًيععحىلٚاشبععًَصىلىلٓظعع ٠ارىلحعًع

ا٭َعععًنٔىلاحملعععلا٠ىلسشععع ىلَعععًىلدععع٤ًىليفىلا٭ْظُععع١ىلاياًك٥ًٝععع١ىلىلىلىلىلىلىل

ىلرهًؾش١ىلاسبرٜل.ىل

ىلبًَنٔىلاشبلٛي٠ىلاشبًػ١ىلسٝحىل٫ىلميهٔىلاساؼلّىلارًٝٙ.ىلطحه١ىللًك١ٝ٥ًىلررطعًتىلَٛااىلبػر٣ ىل2 

 معدات إىراز اذتسٓل: ىل4

ىليفىلمجٝعىلايلٛاعلىلىلطحه١ىل ْيايىلٜلٟٚ ىل1 

ػًػ١ىلايبىليٝصىلعًٗىلَرطًتىلَٝعًٙىل طؿع٤ًىلىلىلىل,يفىلمجٝعىلايلٛاعلىلطحه١ىل ْيايىللًك٥ًٞ ىل2 

ارُرات,ىلٚنعييوىليفىلبَعًنٔىلاشبلعٛي٠ىلاشبًػع١,ىلىلىلىلىلٚىلاسبرٜل

ىلٚصبًيٟىلاياهٝٝـ,ىلٚايشرااو.

 ب 3-8جدّل 
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املؤلف٘ مً غسف للنبٔت املؤقت مجل الفيادم ّالػكل املفسّغ٘حطب  باىٕامل )ج(فٝـ٘  الطهئ٘ باىٕنلل معدات مهافخ٘ اذتسٓل ّىعه اإلىراز

 الفٝ٘ ّاالزتفاع ّالتصئف اإلىػـاٜٕ

 اذتاالت املطلْب٘ اليْع

 معدات اإلطفاٛ الٔدّٓ٘:ىل1

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلطؿًًٜتىلٜل١ٜٚ ىل1 

 الرتنٔبات الجابت٘:ىل2

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلطحه١ىلػراطِٝىلَلًط١ٝ ىل1 

بع٢ًىلَٔىلبيعا١ىلطٛاعلىليا٭يؿٞىل+ىلث٬ث١ىلطٛاعل(ىلٚعًيلؿًعىلبقعٌىلىلىلطحه١ىلؾًٖٛتىلدًؾ١ ىل2 

ىلَرتىلَرعع.ىلىل1000ىل٢ً,ىلبٚىلطًعكنيىلـشًس١ىللزٜلىلعَرّتاىل28َٔىل

بٚىلايعععبىللزٜعععلىلَشعععًس١ىلايلعععًعلىلىلَعععرّتاىلىل28ىلعًيلؿعععًعىلبعًععع٢ىلَعععٔىلطحه١ىلؾًٖٛتىليطح١ ىل3 

ىلَرتىلَرعع.ىلىل1000ىل٢ًايٛاسلىلؾًٝٗىلع

ىليًُذُاًتىلؾك ىلطحه١ىلؾًٖٛتىلػًيد١ٝ ىل4 

 األىعن٘ التلكأٜ٘ الجابت٘:ىل3

نٔىلىلىلطحه١ىللًك١ٝ٥ًىلررطعًتىلًَٝٙىلَهًؾش١ىلاسبرٜل ىل1  ايشعععرااو,ىلمجٝععععىلايلٛاععععلىلػًػععع١ىلسعععحٌىلاهلعععرٚو,ىلا٭َععًع

ىلاحمللا٠ىلسش ىلًَىلد٤ًىليفىلا٭ْظ١ُىلاياًك١ٝ٥ًىلرهًؾش١ىلاسبرٜل.ىلىل

ىلاشبلٛي٠ىلاشبًػ١ىلسٝحىل٫ىلميهٔىلاساؼلّىلارًٝٙ.بًَنٔىلىلطحه١ىللًك١ٝ٥ًىلررطعًتىلَٛااىلبػر٣ ىل2 

 معدات إىراز اذتسٓل: ىل4

ىليفىلمجٝعىلايلٛاعلىلىلطحه١ىل ْيايىلٜلٟٚ ىل1 

يفىلمجٝععععىلايلٛاععععلىلػًػععع١ىلارُعععرات,ىلٚنعععييوىليفىلبَعععًنٔىلىلىلطحه١ىل ْيايىللًك٥ًٞ ىل2 

ىلاشبلٛي٠ىلاشبًػ١,ىلٚصبًيٟىلاياهٝٝـ,ىلٚايشرااو.

 ج 3-8جدّل 

8-1/9 
مـع الرتنٔـص علـٙ مـا ّزد      (ارتدمات اهليدضـٔ٘)ارتدمات اهليدضٔ٘: جيب االلتصاو مبا جاٛ يف الباب السابع 

 ج. 4-8ب،  4-8أ،  4-8يف ادتداّل 

ىليًلؾًعىلارلْٞىلطً ىلَالاتىل ؿًؾ١ٝىلبٚىلنحلٌٜىلعٔىلعاضىلايظرٚىىلايٛق١ٝ٥ًىلا٭ػر٣. 8-1/9/1

8-1/9/2 
ارؼؼؼع١ىليًُحٝع)ىلار٪قع)ىلإٚىلػعلًَتىلؾٓلقٝع١ىلنًًَع١ىلىلىلىلىلىلىلىلذاتىلايظعكلىلارؿرٚطع١ىلىلىلحًْٞارىلارٛل٬ٝتىلٚ

ىل.يب(ىلايشه١ٝٓىلؾ١٦ىلحًْٞارسا١ىلطٛاعلىللاًٌَىلَجٌىلىل٢ًٚعًيلؿًعىل٫ىلٜزٜلىلع
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 املؤلفـ٘ مً ّحـدات ضـهئ٘ داٜن٘ لعاٜل٘ ّاحدٗ )غكل( باىٕامل  )أ(الطهئ٘فٝ٘  باىٕنارتدمات اهليدضـٔ٘ ارتاص٘ بالْقآ٘ مً اذتسٓل لل

 ّاالزتفاع ّالتصئف اإلىػـاٜٕحطب الفٝ٘ 

 اذتاالت املطلْب٘ اليْع

ىلسش ىلارٛاػؿًتىلاياًر١ٝىلارااُل٠ىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ.ىلْظًّىلل١ٜٛٗ ىل1 

ىلايشرااوىلٚسحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(.ىلع٬ًَتىل يطًا١ٜىلَـ٠٤ً ىل2 

ىلايشرااوىلٚسحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(.ىلطحه١ىل ًْي٠ىليًلٛاي٨ ىل3 

 
ىلاساًٝطٞىليًهٗرع٤ًَؼليىل ىل4

ْٞار ْٞارىلاياًيٝعع١ىلٚاجملُاععًت,ىلٚىلحعًع ايععبىلٜلًعع ىلهلععًىلَؼععالىلىلىلحعًع

ىليًشرٜل.

ىلبًُٜٗىلبقٌ.ىلاَرّتىل20 ذاىللااىلا٫يلؿًعىلعٔىلسا١ىلباٚايىلبٚىلىلَؼالىلسرٜل ىل5 

ٝ ًبعٛاوىلسرٜلىللاٌُىل ىل6  ىلًىلي٬ساًٝطًتىلايٛق١ٝ٥ًىليفىلاجمل٫ًتىلاهلٓلس١ٝ.ٚؾكلىللًك٥ً

 أ 4-8جدّل 

املؤلف٘ مً غسف أّ مَاجع للطهً الداٜه بػهل ميفسد  باىٕامل )ب(الطهئ٘فٝ٘  باىٕناهليدضـٔ٘ ارتاص٘ بالْقآ٘ مً اذتسٓل للارتدمات 

 حطب الفٝ٘ ّاالزتفاع ّالتصئف اإلىػـاٜٕ أّ مجاعٕ

 اذتاالت املطلْب٘ اليْع

ىلسش ىلارٛاػؿًتىلاياًر١ٝىلارااُل٠ىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ.ىلْظًّىلل١ٜٛٗ ىل1 

ىلايشرااوىلٚسحٌىلاهلرٚويطبًيزىلايلٛاي٨(.ىلع٬ًَتىل يطًا١ٜىلَـ٠٤ً ىل2 

ىلايشرااوىلٚسحٌىلاهلرٚويطبًيزىلايلٛاي٨(.ىلطحه١ىل ًْي٠ىليًلٛاي٨ ىل3 

 
ىل4

 
ىلَؼليىلاساًٝطٞىليًهٗرع٤ً

ْٞار ْٞارىلاياًيٝعع١ىلٚاجملُاععًت,ىلٚىلحعًع ايععبىلٜلًعع ىلهلععًىلَؼععالىلىلىلحعًع

ىليًشرٜل.

ىلبًُٜٗىلبقٌ.اَرّتىل20بٚىل ذاىللااىلا٫يلؿًعىلعٔىلسا١ىلباٚايىلىلَؼالىلسرٜل ىل5 

ٝ ًبعٛاوىلسرٜلىللاٌُىل ىل6  ىلًىلي٬ساًٝطًتىلايٛق١ٝ٥ًىليفىلاجمل٫ًتىلاهلٓلس١ٝ.ٚؾكلىللًك٥ً

 ب 4-8جدّل 
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املؤلف٘ مً غسف للنبٔت املؤقت مجل الفيادم ّالػكل  باىٕامل )ج(الطهئ٘فٝـ٘  باىٕنارتدمات اهليدضـٔ٘ ارتاص٘ بالْقآ٘ مً اذتسٓل لل

 الفٝ٘ ّاالزتفاع ّالتصئف اإلىػـاٜٕحطب  املفسّغ٘

 اذتاالت املطلْب٘ اليْع

ىلسش ىلارٛاػؿًتىلاياًر١ٝىلارااُل٠ىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ.ىلْظًّىلل١ٜٛٗ ىل1 

ىلايشرااوىلٚسحٌىلاهلرٚويطبًيزىلايلٛاي٨(.ىلع٬ًَتىل يطًا١ٜىلَـ٠٤ً ىل2 

ىلايشرااوىلٚسحٌىلاهلرٚويطبًيزىلايلٛاي٨(.ىلطحه١ىل ًْي٠ىليًلٛاي٨ ىل3 

ْٞارىلاساًٝطٞىليًهٗرع٤ًىلَؼلي ىل4  ىلىلحعًع ْٞاراياًيٝعع١ىلٚاجملُاععًت,ىل ايععبىلٜلًعع ىلهلععًىلَؼععالىلىلىلىلحعًع

ىليًشرٜل.

ىلبًُٜٗىلبقٌ.ىلاَرّتىل20 ذاىللااىلا٫يلؿًعىلعٔىلسا١ىلباٚايىلبٚىلىلَؼالىلسرٜل ىل5 

ٝ ًبعٛاوىلسرٜلىللاٌُىل ىل6  ىلي٬ساًٝطًتىلايٛق١ٝ٥ًىليفىلاجمل٫ًتىلاهلٓلس١ٝ.ىلًٚؾكلىللًك٥ً

 ج 4-8جدّل 

ًٔ  الطهئ٘ ارتاص٘: الفٔالت الصػريٗ )املطانً ارتاص٘( أّ الكصْز ارتاص٘ باىٕنالْقأٜ٘ للا: الػسّط ثاى

8-2/1 

 الطهئ٘ ارتاص٘: الفٔالت الصػريٗ )املطانً ارتاص٘( أّ الكصْز ارتاص٘: باىٕامل
ٚلظٌُىلارًٓلٍىلارشاك١ًىلايعبىلهًهٗعًىلبٚىللظعػًًٗىلبسعر٠ىلٚاسعل٠,ىلٚقعلىلىلىلىلىلىلىلىل,ا٭سر٠ىلايٛاسل٠ىلحًَْٖٞٞىل

لٛاعلىلايج٬ث١ىلارشعاك١ً,ىلبٚىلذاتىلىلايلهٕٛىلٖيٙىلارًٓلٍىلذاتىلايلًعلىلايٛاسلىلبٚىلَٔىلذاتىلايلًعكنيىلبٚىل

ـّععًىلارٓععًلٍىلىلىلىل,ايظععرؾًتىلارهظععٛؾ١ بٚىلَععٔىلايٓععٛعىلايععيٟىللهععٕٛىلؾٝعع٘ىلايحٝععٛتىلَؼععؿٛؾ١,ىلٚلظععٌُىلبٜ

١ٜىلع٢ًىلبٕىللهٕٛىلٚسلاتىلسهٔىلٚاسل٠.ٍىلاياذًيًارظٝل٠ىلؾٛمىلاحمل

 التعلٔه خطْزٗ خفٔف٘. باىٕمخطْزٗ اذتسٓل: تصيف خطْزٗ اذتسٓل يف  8-2/2

 املتطلبات اإلىػـأٜ٘: 8-2/3

8-2/3/1 
لكععٌىلَكًَٚعع١ىلاهلٝهععٌىلاشْظعع٥ًٞىلاسبًَععٌىلٚازبععليإىلاشبًيدٝعع١ىلٚازبشعععٛيىلٚبسععكـىلا٭اٚايىلعععٔىلىلىلىل٫ب

ىلسعًع١ىلٚاسل٠.

 اىتػـاز اذتسٓل:الطـٔطسٗ علٙ  8-2/4

ىلاقٝك١.ىل45ا٭سر٠ىلايٛاسل٠ىلعٔىلىلحًَْٞلكٌىلَك١ًَٚىلبعٛاوىلايػرفىلٚا٭دٓش١ىليفىلىل٫ا٫ْاظًيىلا٭ؾكٞ:ىلٜؿـٌىلب 8-2/4/1

8-2/4/2 
ا٫ْاظًيىلايربسٞ:ىلٜؿـٌىلبٕىللؿؼٌىلايؿاشًتىلايربس١ٝىلعٔىلعك١ٝىلبدزا٤ىلارٓزٍىلجبعلايىلَكعًّٚىليًشرٜعلىلىلىلىل

ىلاقٝك١.ىل٫45ىللكٌىلَكًَٚاًٗىلعٔىلرل٠ىل٫ىللكٌىلعٔىلسًع١ىلٚاسل٠,ىلٚعؿاشًتىلبعٛاوىل

8-2/4/3 
ىلَا٫ْاظًيىلاشبًيدٞ:ىلجي ىلؾؼٌىل ا٭سعر٠ىلايٛاسعل٠ىلعاـعًٗىلععٔىلعاعضىلعٛاسعل١ىلدعليإىلًَْاع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحعًْ

ىلَكًَٚاًٗىل٫ىللكٌىلعٔىلسًع١.ىل,يًشرٜل
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8-2/4/3/1 
ىلارسٝجًُىلٜظرتىىلَٓزٍىلبسر٠ىلٚاسل٠ىلَعىلْعٛعىلطباًعـىلَعٔىلىلىلىل ْ لكعٌىلىلىل٫جبعلايىلَعًْعىليًشرٜعل,ىلجيع ىلبىلىلىلىلىلحًع

ىلَك١ًَٚىلذيوىلازبلايىلعٔىلبع٢ًىلارالًحًتىل٭ٟىلَِٓٗ.

ىلايشه١ٝٓ.ىلحًُْٞٚػٍٛىل يًٝتىلاشطؿ٤ً:ىلجي ىلبٕىلٜاٝشرىلٚػٍٛىل يًٝتىلَٚالاتىلايلؾًعىلارلْٞىليً 8-2/4/4

8-2/4/4/1 
جيعع ىلبٕىللععاُهٔىلؾععرمىلاشطؿعع٤ًىلَععٔىلا٫قععرتاوىلَععٔىلارٓععزٍىلخبععراطِٝىلَٝععًٙىلاشطؿعع٤ًىلارٛػعع١ًىلعؿٖٛعع١ىلىلىل

ىلاشَلااىلعًرًٝٙ.اسبرٜلىلبٚىلػزإىل

8-2/4/4/2 
جي ىلبٕىللاُهٔىلؾرمىلاشطؿ٤ًىلَٔىلايٛػٍٛىل تىلؾاشًتىلاشْكًذىلبٚىلايظعرؾًتىلعٛاسعل١ىلايعليزىلبٚىلبٟىلىلىلىل

ىليآؿٝيىلعًًُٝتىلاشْكًذ.ىل٣َالاتىلبػر

 ضـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(: 8-2/5

ٔ.ىلٕىلع٢ًىلا٭قٌ,ىلٜ٪اًًٜٕارؼًيز:ىلٜؿـٌىلبٕىلٜهٕٛىليهٌىلٚسل٠ىلسه١ٝٓىلػًػ١ىلطبرد 8-2/5/1 ىل تىلَهًٕىل َ

8-2/5/1/1 
َععٔىلارُهععٔىلبٕىلٜهععٕٛىلبسععلىلارؼععردنيىلؾاشعع١ىل ْكععًذىلبٚىلطععرؾ١,ىلميهععٔىليًععلؾًعىلارععلْٞىلايٛػععٍٛىلىلىلىل

ىل يًٝٗ,ىلجبًْ ىلارؼرزىلبٚىلايحًوىلاير٥ٝشٞىليًُشهٔ.

8-2/5/2 

ٍىلدبًيٜع١,ىلجيع ىلبٕىلٜع٪اٟىلايعليزىلىلىلىلىلًايليز:ىلسٝجًُىلٜاِىللعٛؾريىلَهعًٕىليًشعهٔىلؾعٛمىلبٟىلضبعٌىلبٚىلضبعىلىلىلىلىلىل

احملٌ,ىلبًَىل ذاىلع ىلايليزىلَٔىلػ٬ٍىلاحملٌىلاياذعًيٟىلؾٝذع ىلبٕىلٜهعٕٛىلايعليزىلىلىلىلىلاشبًؾىلع٘ىل تىلػًيزىل

ىلًىلجبلايىل٫ىللكٌىلَكًَٚا٘ىلعٔىلسًع١.,ىلٚضبًطل٫لَازٚ

8-2/5/3 
ارؼرزىلاي٥ًٗٓٞ:ىليفىلمجٝعىلا٭سٛاٍىلجي ىلبٕىلل٪اٟىلمجٝععىلسعحٌىلاهلعرٚوىل تىلطبعرزىلْٗع٥ًٞىلٜع٪اٟىل تىلىلىلىلىلىلىل

ىلاشبًيزىلَحًطر٠.

 أ.3-8إلضاف٘ للػسّط الْازدٗ يف ادتدّل بافس غسّط الباب األّل ا: ٓفطل تْمعدات مهافخ٘ اذتسٓل ّاإلىراز 8-2/6

ىلٜؿـٌىللٛؾريىلطؿًًٜتىلاسبرٜلىلايٝل١ٜٚىليفىلارلًعؽ,ىلٚيفىل١ًْٜٗىلارُراتىلعٓلىلارؼًيز. 8-2/6/1

ىلٜؿـٌىللرنٝ ىلنٛاطـىلسرٜلىلبسًا١ٜىلايٛظٝؿ١,ىلبٚىلْظًّىل ْيايىلَٔىلاسبرٜل. 8-2/6/2

 ارتدمات اهليدضٔ٘: 8-2/7

8-2/7/1 
اياٛػ٬ٝتىلايهٗرع٥ًٝع١ىل٫ععلىلبٕىللٓؿعيىلٚؾكلعًىلرٛاػعؿًتىلازبٗعًتىلارؼاؼع١ىلنعٛلاي٠ىلايهٗرعع٤ًىلبٚىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلاطرتاطًتىلطرن١ىلايهٗرع٤ً.ىل

 التطبٔل: 8-2/8

8-2/8/1 
ىلاسبرٜععلىليفىلىلىلىلىلىل ايشععه١ٝٓىلايؿعع٬ٝتىلايؼععػري٠ىلىلىلىلٓظععتتارٜععرتىىلللحٝععلىلا٫طععرتاطًتىلاشبًػعع١ىلعًيٛقًٜعع١ىلَعٔع

ىليارشًنٔىلاشبًػ١(ىلبٚىلايكؼٛيىلاشبًػ١,ىليًلٍٚىلا٭عـ٤ًىلطحكلًىل٭ْظُاًٗىلاراٍُٛىلعًٗىليفىلٖياىلاجملًٍ.
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 الباب التاضع

 التجازٓ٘ ّاألضـْام العام٘ يػتتامليف بات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل املتطل

 الفَسع

ً اذتسٓل  :الباب التاضع السمص ٘ م ٘ للخنآ ام العام٘ يػتتامليف املتطلبات الْقأٜ األضْـ  ّ٘  الصفخ٘ التجازٓ

ىل171ىلاياذًي١ٜىلٚا٭سٛامىلايا١ًَىلىلىلحًْٞار 9-1

ىل171ىلػلٛي٠ىلاسبرٜلىلىل 9-2

ىل171ىلارالًحًتىلاشْظع١ٝ٥ًىل 9-3

ىل172ىلا٫سااًٍُىلارؼاً  9-4

 172ىلايشعٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظًيىلاسبرٜل 9-5

 172ىلا٫ْاظعًيىلا٭ؾكٞ 9-5/1

 172ىلا٫ْاظعًيىلايربسعٞ 9-5/2

ىل173ىلا٫ْاظعًيىلاشبًيدٞ 9-5/3

 173ىلٚػٍٛىل يًٝتىلايلؾًعىلارلْٞ 9-5/4

 173ىلسعحٌىلاهلرٚو 9-6

 173ىلايظرٚى 9-6/1

 173ىلايلًق١ىلا٫ساٝاًع١ٝ 9-6/2

 173ىلايشعاع١ 9-6/3

 173ىلَشعًؾ١ىلا٫ْاكًٍ 9-6/4

 173ىلارشعًؾ١ىلارحًطر٠ 9-6/5

ىل174ىلارُرات 9-6/6

ىل174ىلارؼًيز 9-6/7

ىل175ىل١يزىلا٭ؾكًٝارؼ 9-6/7/4

ىل175ىلايليزىلىل 9-6/8

ىل176ىلارؼرزىلاي٥ًٗٓٞ 9-6/9

ىل176ىلَالاتىلاشْيايىلَٚهًؾش١ىلاسبرٜلىلىل 9-7

ىل179ىلاشبلًَتىلاهلٓلسع١ٝ 9-8

ىل180ىل(ٍىلٚا٭سٛامىلاررنز١ًٜاحمليطعرٚىىلٚق١ٝ٥ًىلػًػع١ىل 9-9
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 الباب التاضع

 التجازٓ٘ ّاألضـْام العام٘ باىٕاملاملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

 

 فَسع ادتداّل

 الصفخ٘ اضــه الـجــدّل زقـه الـجـدّل

ىل172ىلاياذًي١ٜ.ىلىلحًَُْٞٔىلايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىل٫سااًُهلًىليًىلحًْٞارػ٬س١ٝىل 9-1

ىل174ىلاياذًي١ٜىلحًُْٞسشًوىلَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلٚارشًؾ١ىلارحًطر٠ىليً 9-2

 أ 9-3
ىليب(اياذًيٜعع١ىلؾ٦عع١ىلىلىلحععًَُْٞاععلاتىلَهًؾشعع١ىلاسبرٜععلىلْٚظععِىلاشْععيايىليىًلىل

ىلٍىلسش ىلايؿ١٦ىلٚا٫يلؿًعىلٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ.ًاحمل
ىل177

 ب 9-3
ىليو(اياذًيٜعع١ىلؾ٦عع١ىلىلحععًَُْٞاععلاتىلَهًؾشعع١ىلاسبرٜععلىلْٚظععِىلاشْععيايىليً

ىلارهًل ىلسش ىلايؿ١٦ىلٚا٫يلؿًعىلٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ.
ىل178

 أ 9-4
ْٞاراشبعععلًَتىلاهلٓلسععع١ٝىلاشبًػععع١ىلعًيٛقًٜععع١ىليفىلىلىل ىليب(اياذًيٜععع١ىلؾ٦ععع١ىلىلىلحععًع

ىلٍ.ًاحمل
ىل179

 ب 9-4
ْٞاراشبعععلًَتىلاهلٓلسععع١ٝىلاشبًػععع١ىلعًيٛقًٜععع١ىليفىل ىليو(اياذًيٜععع١ىلؾ٦ععع١ىلىلحععًع

ىلارهًل .
ىل179
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 الباب التاضع

 التجازٓ٘ ّاألضـْام العام٘ باىٕاملاملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

 ٍنا: ;التجازٓ٘ حطـب ىْع االضتػالل إىل ىْعني باىٕاملتيكطـه  9-1

9-1/1 

 َجٌ:ىل;بٚىلبدزا٩ًٖىلارؼؼؼ١ىلشبل١َىلازبُٗٛيىلحًْٞارٍىلاياذًي١ٜ:ىلٖٚٞىلًاحملىليب(ايؿ١٦ىل
ىل*ىلػلًَتىلارٗٔىلاشبؿٝؿ١ىلَجٌ:ىلٍىلايحٝعىلعًزب١ًُىلٚارؿرمً*ىلضب

ىلٍىلاشبًٝط١ىلٚاسب٬ق١ًضبىل*ىلاررانزىلاياذًي١ٜ

ىلٍىلاياؼٜٛرىلًَٚىليفىلسهًُٗ.ًضب*ىلا٭سٛامىلاررنز١ٜىليايكٝؼر١ٜ(ىل

9-1/2 

( ظاًصـا    55) لـى أو أجساؤهـا الـال ي يسيـد عـدد مصــتادميوا ع      بانياملاملكاتب: وهي  )ب(الفئة 

 وقت واحد، واملاصصة لالشتعنايت املكتبية مجل: 
ىلايحٓٛىىلايؼػري٠*ىلىلَهًل ىل ااي٠ىلا٭عًٍُ*ىل

ىلَهًل ىلايظرنًت*ىلىلَهًل ىلار٪سعشعًت*ىل

ىلارهًل ىلاياكًي١ٜىلًَٚىليفىلسهًُٗ.*ىلارهًل ىلا٫ساظًي١ٜىلٚاهلٓلس١ٝ*ىل

 :تٕالتجازٓ٘ حطب الفٝ٘ ناآل باىٕاملخطْزٗ اذتسٓل: تصيف خطْزٗ اذتسٓل يف  9-2

ىلٍىلاياذًي١ٜىلنؼلٛي٠ىلَاٛسعل١.ًاحملىليب(اياذًي١ٜىلايؿ١٦ىلىلحًْٞارلؼٓـىلػلٛي٠ىلاسبرٜلىليفىل 9-2/1

ىلارهًل ىلعًعاحًيًٖىلػلٛي٠ىلػؿٝؿ١.ىليو(اياذًي١ٜىلايؿ١٦ىلىلحًْٞرالؼٓـىلػلٛي٠ىلاسبرٜلىليفىل 9-2/2

ىلاياذًي١ٜىلارؼاًل١ىلعًعاحًيًٖىلػلٛي٠ىلَاٛسعل١.ىلحًْٞارلؼٓـىلػلٛي٠ىلاسبرٜلىليفىل 9-2/3

 املتطلبات اإلىػـأٜ٘: 9-3

ىلبػلًيىلاسبرٜل.جي ىلللحٝلىلطعرٚىىلايحًوىلا٭ٍٚىلياٛؾريىلس١َ٬ىلاهلٝهٌىلاشْظ٥ًٞىلَٔىل 9-3/1

9-3/2 

ىلارَٔىلايًٓس١ٝىلاشْظع١ٝ٥ًىل٫سعااًُهلًىليفىلىلىلىلحًْٞارذبلاىلػ٬س١ٝىل ْ اياذًيٜع١ىلعٓع٤ًىلعًع٢ىلدعلٍٚىليقعِىلىلىلىلىلىلىلحًع

ْٞارلؼععٓٝـىليىل1-2 ْٞارػعع٬س١ٝىليىل1-7ٚازبععلٍٚىلاياععًيٞىلىل(َععٔىلسٝععحىلَكًَٚاٗععًىليًشرٜععلىلىلحعًع َععٔىلىلحعًع

ٍٕ ىل.(دبًي١ٜىلايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىل٫سااًُهلًىلنُحً
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ٌٍنمً الياحٔ٘ اإلىػأٜ٘ الضتعناهلا  باىٕاملصالحٔ٘   جتازٓ٘ حطب املطاح٘ ّاالزتفاع ّالتصئف اإلىػاٜٕ نبا

 االزتفاعّ املطاح٘ التصئف اإلىػاٜٕ

ىلايٓٛعىلا٭ٍٚىلٚايجًْٞىلؾك 
بيعاعع١ىلطٛاعععلىليبيؿععٞىل+ىلث٬ثعع١ىلطٛاعععل(ىلبٚىلىلىلًعع٢عًيلؿععًعىلٜزٜععلىلع

ىلَرتىلَرعع(.ىل3000يىل٢ًـشًس١ىللزٜلىلع

ىلاشبًَصمجٝعىلا٭ْٛاعىلًَىلعلاىل
َعرتىلىلىل3000طًعكنيىلبٚىلـشًس١ىللكٌىلععٔىليىلىل٢ًعًيلؿعًعىل٫ىلٜزٜلىلع

ىلَرعع(.

ىلمجٝعىلا٭ْٛاعىل

ىلٚايٓٛعىلاشبًَصىلعؼٛي٠ىلَ٪قا١ىلٚطرٚىىلػًػ١
ىلَرتىلَرعع(.ىل300طًعلىلٚاسلىلبٚىلـشًس١ىللكٌىلعٔىلي

 1-9جدّل 

 االضـتعنال املدتلط: 9-4

9-4/1 

ٍٕىلذاتىلاسعااًٍُىل ػعرىلبٚىلاسعاؼلَ)ىل٭غعرامىلايؿ٦عانيىلىلىلىلىلىلىلحًْٞاريفىلسًي١ىلنٕٛىل اياذًي١ٜىلدز٤ّاىلَٔىلَحً

ىل٬لؼعحضىلنعٌىلَٓٗعًىلقلعًعىلسرٜعلىلَشعاكىلىلىلىلىلىلٝيعاعضىلىل,ىلجي ىلؾؼعٌىلا٫سعاا٫ًُتىلعاـعًٗىلععٔىلىلىلىلىليو(ٚىليب(

ىلؾرىلي٘ىلسحٌىلٖرٚوىلَشاك١ً.الاٛ

ىلػًٓعٞ.٫ىلجيٛلىلبٕىلٜهٕٛىلا٫سااًٍُىلارؼاً ىلَٔىلْٛعىلٜٓلٟٛىلع٢ًىلػلٛي٠ىلسرٜلىلعًي١ٝىلبٚىلغرمىل 9-4/2

9-4/3 
ىلُجي ىلللحٝعلىلايظعرٚىىلايٛق٥ًٝع١ىليىًلىلىل ىلارايشعه١ٝٓىليفىلسًيع١ىلاسعااًٍُىلىلىلىلىلحعًْ ْ اياذًيٜع١ىليًشعهٔ,ىلىلىلىلحًع

ىلايشهٔىلا٫ساجًُيٟىلعٛادًٗتىلدبًي١ٜ.ىلَحًْٞنًُىليفىل

 الطـٔطسٗ علٙ اىتػـاز اذتسٓل: جيب تطبٔل غسّط الباب األّل إضاف٘ هلرِ الػسّط. 9-5

ىل:اٯلٞىل٢ًلزٜلىلَشًس١ىلقلًعىلاسبرٜلىلعىل٫ا٫ْاظعًيىلا٭ؾكٞ:ىلجي ىلب 9-5/1

9-5/1/1 
َعرتىلَرعععىل(,ىلٚلااع ىلىلىلىلىل2000يىلًع٢ىللزٜعلىلَشعًس١ىلقلعًعىلاسبرٜعلىلعىلىلىلىلىل٫ٍىلاياذًي١ٜىلجيع ىلبىلًاحملىليب(ايؿ١٦ىل

ىل.٬لنٌىلٚسل٠ىلَ٪در٠ىلقلًعىلسرٜلىلثًْٜٛ ًىلَشاك

9-5/1/2 
َعرتىلَرععع(,ىلٚلااع ىلنعٌىلىلىلىلىلىل3000يىلًع٢ىللزٜعلىلَشععًس١ىلقلعًعىلاسبرٜعلىلعىلىلىلىلىل٫ارهًل ىلجي ىلبىليو(ايؿ١٦ىل

ىل.٬لٚسل٠ىلَ٪در٠ىلقلًعىلسرٜلىلثًْٜٛ ًىلَشاك

9-5/2 
ىلحععًُْٞا٫ْاظععًيىلايربسععٞ:ىلللحععلىلطععرٚىىلايشععٝلر٠ىلعًعع٢ىلا٫ْاظععًيىلايربسععٞىليفىلايظععرٚىىلايٛق٥ًٝعع١ىليىًل

ىلايشه١ٝٓ.

ىل.٬لنٌىلطًعلىلٜاا ىلقلًعىلسرٜلىلَشاك 9-5/2/1

9-5/2/2 
ٜٚشعاج٢ٓىلىلىل,ا٫ساًٝطعًتىلايٛق٥ًٝع١ىليفىلاجملع٫ًتىلاهلٓلسع١ٝىلىلىلىلجي ىلؾؼٌىلايؿراؽىلايربسٞىلٚؾكلعًىليظعرٚىىلىلىل

ىلل١ٝ:ؾرتىلايظرٚىىلاٯا(ىل ذاىللAtriumٛايؿراؽىلا٭ٚس ىلي

ىل.طٛاعلىليسرااو,ىلبيؿٞ,ىلَٝزاْني(ىل3ىل٢ًٜزٜلىلايلؿًعىلايؿراؽىلا٭ٚس ىلعىل٫ب 9-5/2/2/1
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9-5/2/2/1 
 طؿعع٤ًىلاسبرٜععلىلٍىلاياذًيٜعع١ىلضبُٝعع١ىلعظععحه١ىلَرطععًتىللًك٥ًٝعع١ىلرٝععًٙىلىلًبٕىللهععٕٛىلمجٝعععىلطٛاعععلىلاحملععىل

ىلٚبْظ١ُىلَااُل٠ىليًا١ٜٛٗىلايلحٝا١ٝىلبٚىلارٝهًْٝه١ٝىليفىلبع٢ًىلايؿراؽ.

ىلل١ٝ:ؾرىلايظرٚىىلاٯايفىلسًي١ىللٛىلح٢ٓجيٛلىلبٕىلٜرلؿعىلايؿراؽىلا٭ٚس ىليحك١ٝىلطٛاعلىلار 9-5/2/3

ىلي(.ًَابىل6لكٌىلبعاًاىلايؿراؽىلا٭ٚس ىلعٔىليىل٫جي ىلب 9-5/2/3/1

9-5/2/3/2 
رٝعًٙىلَهًؾشع١ىلاسبرٜعلىللاُعٌىلنشععاًي٠ىلسعٍٛىلايؿعراؽ,ىلْٚظعًّىلرٓععىلىلىلىلىلىلىلىلىلىللٛؾريىلطعحه١ىلَرطًتىللًك١ٝ٥ًىل

ىلاْاظًيىلاسبرٜلىلٚايلػًٕىلبؾكٝ ًٜااُلىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ.

ىللٛؾريىلل١ٜٛٗىلع١ًٜٛىلَااُل٠ىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ. 9-5/2/3/3

9-5/3 
ىلَا٫ْاظعًيىلاشبعًيدٞ:ىلجيع ىلؾؼعٌىلىلىلىلىل بٚىلبقشععًّىلايٛسعلاتىلاياذًيٜع١ىلعاـعًٗىلععٔىلعاعضىلعٛاسععل١ىلىلىلىلىلىلىلحعًْ

ىلْا١ىليًشرٜلىلَكًَٚاًٗىل٫ىللكٌىلعٔىلسًع١ىلٚاسل٠.دليإىلًَ

9-5/3/1 
ْٞارسٝجُععًىللظععرتىىل ْٞاراياذًيٜعع١ىلَعععىلْععٛعىلطباًععـىلَععٔىلىلىلحعًع لكععٌىلىل٫جبععلايىلَععًْعىليًشرٜععل,ىلجيعع ىلبىلىلحعًع

ىلَك١ًَٚىلذيوىلازبلايىلعٔىلبع٢ًىلارالًحًتىل٭ٟىلَِٓٗ.

ىلاياذًي١ٜ.ىلحًُْٞٚػٍٛىل يًٝتىلاشطؿ٤ً:ىلجي ىلبٕىلٜاٝشرىلٚػٍٛىل يًٝتىلَٚالاتىلايلؾًعىلارلْٞىليً 9-5/4

 ضـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(: 9-6

ىلجي ىلللحٝلىلايظرٚىىلايا١ًَىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىل ؿًؾ١ىلهليٙىلايظرٚى. 9-6/1

9-6/2 

ايلًقعع١ىلا٫سععاٝاًع١ٝىليا٫سععاٝاًو(:ىلٜكععليىلا٫سععاٝاًوىلٚؾكلععًىلرععًىلدعع٤ًىليفىلعععًوىلسعععحٌىلاهلععرٚوىليطبععًيزىلىل

ىلىل4-3ايلٛاي٨(ىلدلٍٚىل ا٫سعاؼلاًَتىلا٭ػعر٣ىلحيعلاىلا٫سعاٝاًوىليهعٌىلَٓٗعًىلىلىلىلىلىلىلىل,ىلٚعًيٓشعح١ىل٭َعًن

ىلٚؾكلًىليلحٝا١ىلاسااًُهلً.

9-6/3 
ايشعاع١:ىلحيش ىلقًٝضىلعرمىلسحٌىلاهلرٚوىلع٢ًىلبسًضىلعلاىلا٭طؼًؾىلايئٜىلٜشعاؼلًَْٛٗىلنُعًىلىلىل

ىلد٤ًىليفىلعًوىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(.

9-6/4 
لزٜلىلَشًؾ١ىلا٫ْاكعًٍىلَعٔىلبٜع١ىلْكلع١ىليًٛػعٍٛىل تىلارؼعرزىلايٓٗع٥ًٞىلبٚىل تىلىلىلىلىلىلىلىلىل٫َشًؾ١ىلا٫ْاكًٍ:ىلجي ىلب

ىل.2-9ا٭يقًّىلارينٛي٠ىليفىلازبلٍٚىلىل٢ًايليزىلاحملُٞىلع

9-6/5 
لزٜلىلَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلَٔىلبٜع١ىلْكلع١ىليًٛػعٍٛىل تىلارؼعرزىلايٓٗع٥ًٞىلبٚىل تىلىلىلىلىلىلىل٫ارشًؾ١ىلارحًطر٠:ىلجي ىلب

ىل.2-9ا٭يقًّىلارينٛي٠ىليفىلازبلٍٚىلىل٢ًايليزىلاحملُٞىلع
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 التجازٓ٘ باىٕنحطـاب مطـاف٘ االىتكال ّاملطـاف٘ املباغـسٗ لل

 املْقع
املطاف٘ 

 باألمتاز

اذتد األعلٙ 

 لألغداص
 اذتال٘ ّاملالحعات الطابل

 املطـاف٘ املباغسٗ

 داخل احملل التجازٖ 

 أّ املهتب

ىلارٝزاْنيىلَشاكٌىلٚغريىلَرلح ىلعًيشرااوىلبٚىلا٭يؿٞىل30ىل15

ىلح٢ُٓضبٌىلَشاكٌىلَٚرلح ىلعشحٌىلاهلرٚوىليًىلايشرااوىل10ىل15

ىلاحملٌىلَرلح ىلعً٭يؿٞىلايشرااوىل10ىل10

ىلح٢َٓشاكٌىلَٚرلح ىلعًرىلَٝزاْنيىل30ىل15

ىلَرلح ىلعً٭يؿٞىلَٝزاْنيىل15ىل10

ىليفىلسًي١ىلارها ىلمجٝعىلايلٛاعلىل30ىل15

 ٘ ً أبعد ىكط ٗ م ٘ املباغس املطاف

 يف الطابل إىل باب الدزج
ىلمجٝعىلايلٛاعلىل--ىل12

ىليفىلسًي١ىلايليزىلا٭ٚس ىل

ىلاياذًي١ٜىليَهًل (ىلحًْٞاريفىل

مطاف٘ االىتكال مً باب 

احملل أّ املهتب إىل باب 

الدزج احملنٕ أّ املدسج 

 ارتازجٕ

ىلؾرىلطبًيزىليفىلبنجرىلَٔىلادبًٙاعٓلىللٛىلايشرااوىل---ىل20

ىلؾرىلطبًيزىليفىلبنجرىلَٔىلادبًٙاعٓلىللٛىلمجٝعىلايلٛاعلىل---ىل30

ىليفىلسًي١ىلاي١ًٜٗٓىلارػًك١ىلمجٝعىلايلٛاعلىل---ىل5ظ7

 2-9جدّل 

 

9-6/6 
ارُععرات:ىلجيعع ىللععٛؾريىلايظععرٚىىلاياًَعع١ىليًُُععراتىلنُععًىلدعع٤ًتىليفىلعععًوىلسعععحٌىلاهلععرٚوىليطبععًيزىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلايلٛاي٨(ىل ؿًؾ١ىلهليٙىلايظرٚى:

ىلجي ىلبٕىللهٕٛىلارُراتىلَٓظ١ُىلٚاْشًٝع١ٝىلحبٝحىلل٪اٟىلَحًطر٠ىل تىلارؼًيز. 9-6/6/1

ىلاراليد١ىلجي ىلبٕىلٜرن ىلهلًىلسٛادزىلياياعزٜٔ(ىلٚؾكلًىليًظرٚى.ارُراتىل 9-6/6/2

9-6/6/3 

جي ىلبٕىلٜهٕٛىلعرمىلارُراتىلنًؾّٝعًىل٫سعاٝاًوىللعلؾلىلا٭طعؼًؾىلايعئٜىلسٝشعااًًُْٛٗىلعظعرىىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلارَعرت(ىليفىلىلىل5ظ1لكٌىلعٔىليىل٫ٍىلاياذًي١ٜ,ىلٚبًاحملىليب(اياذًي١ٜىلؾ١٦ىلىلحًْٞار(ىليفىلٜٔلكٌىلعٔىليَرتىل٫ب ْ ىلحًع

ىلارهًل .ىليو(اياذًي١ٜىلؾ١٦ىل

ىلارؼًيز:ىلجي ىللٛؾريىلايظرٚىىلايا١ًَىليًُؼًيزىلنًُىلد٤ًتىليفىلعًوىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(. 9-6/7

9-6/7/1 
جيعع ىلبٕىللعع٪اٟىلارؼععًيزىلمجٝاٗععًىل تىلاشبععًيزىلَحًطععر٠,ىلبٚىل تىلايزىلبٚىلممععرىلضبُععٞىلَععٔىلاسبرٜععلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلعؿشش١ىلعًلي١.ىلح٢َٓٚؿؼٍٛىلعٔىلار

ىلعٔىلطبًيزىلايشرااوىلٚارٝزاْني.ىل٬لَشاكجي ىلبٕىلٜهٕٛىلطبرزىلا٭يؿٞىل 9-6/7/2
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9-6/7/3 
جيعع ىلبٕىلٜهععٕٛىلعععلاىلارؼععًيزىلٚؾكلععًىليًظععرٚىىلاياًَعع١ىلحبٝععحىل٫ىللكععٌىلعععٔىلطبععردنيىلَاحًعععلٜٔىل تىلىل

ىل تىلاشبًيز.ىلًٚع٢ًىلازبلايىلاشبًيدٞ,ىلٜ٪اٟىلنٌىلَُٓٗىلح٢ٓبطرافىلار

9-6/7/4 
ْٞارارؼععًيزىلا٭ؾكٝعع١:ىلجيعع ىللععٛؾريىلَٓلكعع١ىلاياذعع٤ًىلَ٪قاعع١ىليفىلىل اياذًيٜعع١ىلاياًيٝعع١,ىلبٚىلذاتىلارشععًس١ىلىلحعًع

ىلَرتىلَرعع(.ىل3000يىل٢ًايهحري٠ىلايبىللزٜلىلَشعًس١ىلايلًعلىلؾًٝٗىلع

ىل.ح٢ٓ%(ىلَٔىلسحٌىلاهلرٚوىل تىلَهًٕىل َٔىلااػٌىلار50جيٛلىلبٕىللٓاٗٞىليىل 9-6/7/5

9-6/7/6 
ارهًل ىلعالىلبػيىلَٛاؾك١ىلايلؾًعىلارلْٞ,ىل ذاىلىليو(اياذًي١ٜىلؾ١٦ىلىلحًْٞارجيٛلىلقحٍٛىلطبرزىلٚاسلىليفىل

ىلل١ٝ:ؾرتىلايظرٚىىلاٯالٛ

ىلَرّتا.ىل15ىل٢ًلزٜلىلارشًؾ١ىلارحًطر٠ىلااػٌىلارها ىلعىل٫ب 9-6/7/6/1

ىلَرّتا.ىل30ىل٢ًلزٜلىلَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلَٔىلعًوىلارها ىل تىلارؼرزىلاي٥ًٗٓٞىلبٚىلايليزىلاحملُٞىلعىل٫ب 9-6/7/6/2

ىلَرت.ىل5ظ7ىل٢ًلزٜلىلَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىليًًًٜٓٗتىلارػًك١ىلعىل٫ب 9-6/7/6/3

ىلؾرىلعك١ٝىلطرٚىىلسحٌىلاهلرٚوىلٚػًػ١ىلايليز.ابٕىللاٛ 9-6/7/6/4

9-6/7/7 
ىلىلىلىل ىلَعٔع يٟىلار٪يـع ىلاياذعًع ؾ١ىلاٚيىل تىلاحملٌع لىل ؿعًع ؾريىلىلىلىل3جيٛع ,ىلَٝعزاْني(,ىلعٓععلىللعٛع َشععاًٜٛتىليسعرااو,ىلبيؿعٞع

ىل.ح٢ٜٓ٪اٟىليًؼًيزىلَحًطر٠,ىلبٚىل تىلارُرىلاحملُٞىلعًرىل,طبرزىل ؿًيفىلَشاكٌىليفىلايلًعلىلاشؿًيف

ىلايليز:ىلجي ىلبٕىلللحلىلايظرٚىىلايا١ًَىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(,ىل ؿًؾ١ىل تىلٖيٙىلايظرٚى. 9-6/8

ىلقني.ٛاياذًي١ٜىل٫ساؼلاًَتىلاراىلحًْٞارارٓشليات:ىلجي ىللٛؾريىلارٓشلياتىليفىل 9-6/8/1

9-6/8/2 
ٚعًع٢ىلازبعلايىلىلىلىلحٓع٢ىلٜكٌىلعلاىلايعليزىلععٔىلايدعنيىليهعٌىلطعًعل,ىلَاحًععلٜٔىلعًع٢ىلبطعرافىلارىلىلىلىلىلىلىلىلىل٫جي ىلب

ىل تىلاشبًيزىلَحًطعر٠.ىلًٜ٪اٟىلنٌىلَُٓٗىل,اشبًيدٞ

9-6/8/3 
عؿشعش١ىلعًليع١ىلضبُٝع١ىلَعٔىلاسبرٜعلىلٚلع٪اٟىل تىلىلىلىلىلىلىلىلحٓع٢ىلعٔىلارىل٫لجي ىلبٕىلٜهٕٛىلايليزىلضبُٝ ًىلَٚؿؼٛ

ىلاشبًيزىلَحًطر٠.

9-6/8/4 

ٍٚىلبٚىلايؼًعلىلَٔىلايشرااوىلجي ىلبٕىلٜ٪اٟىل تىلاشبعًيزىلَحًطعر٠ىلبٚىل تىلىلىلايليزىلايًٓلٍىلَٔىلايلًعلىلا٭

يىلعٔىلاشبًيز,ىليًُشٌىلاياذعًيٟىلارهعٕٛىلَعٔىليسعرااو,ىلبيؿعٞ(ىلبٚىلىلىلىلىلىلًَابىل3ْكل١ىل٫ىللحالىلبنجرىلَٔىل

ىليبيؿٞ,ىلَٝزاْني(ىلبٚىليبيؿٞ,ىلبٍٚ(ىلبٚىليسرااو,ىلبيؿٞ,ىلَٝزاْني,ىلبٍٚ(.

ىلل١ٝ:ؾرتىلايظرٚىىلاٯااياذًي١ٜىلعالىلبػيىلَٛاؾك١ىلايلؾًعىلارلْٞ,ىل ذاىللٛىلحًْٞارجيٛلىلقحٍٛىلايزىلٚاسلىليفىل 9-6/8/5

ىلؾرىلطرٚىىلارشًؾ١ىلٚا٫ساٝاًو.ابٕىللاٛ 9-6/8/5/1

9-6/8/5/2 
ايلًعلىلا٭يؿعٞىلٚارٝعزاْنيىلىلىلىل,َٔىلؿًُٓٗبيعا١ىلطٛاعلىلؾٛمىلسلضىلا٭يمىل٢ًعىلح٢ٜٓزٜلىلايلؿًعىلارىل٫ب

ىلو(.ىل,بٚىلارؼاًل١ىليبٍىلاياذًي١ٜ,ىلًاحملىليب(اياذًي١ٜىلؾ٦ع١ىلىلحًْٞاريفىل

9-6/8/5/3 
ايلععًعلىلا٭يؿععٞىلىلىل,ىلَععٔىلؿععُٓٗىلمخشععع١ىلطٛاعععلىلؾععٛمىلسععلضىلا٭يمىلىلىلًعع٢عىلحٓعع٢ٜزٜععلىلايلؿععًعىلارىلىل٫ب

ىلارهًل ىلؾك .ىليو(اياذًي١ٜىلؾ٦ع١ىلىلحًْٞارٚارٝزاْنيىليفىل

9-6/8/5/4 
ىلىلىلىل600اىلارشًس١ىلعٔىل ٕىلملىللِز َعرتىلَرعععىليفىلصبُعٛعىلايلٛاععلىلىلىلىلىلىل1800َرتىلَرعععىليفىلايلعًعلىلايٛاسعل,ىل

ىلا٭يؿٞىلٚارٝزاْنيىلٚاشبلًَتىل ٕىلٚدل.َٔىلؿًُٓٗىل
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9-6/8/5/5 
,ىلَععىلىلحٓع٢ىلُجي ىلبٕىلٜهٕٛىلايعليزىلايٛسٝعلىلضبُٝ عًىلَعٔىلػلعرىلاسبرٜعل,ىلٚعًع٢ىلازبعلايىلاشبعًيدٞىليىًلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلؾشش١ىلعًلي١ىلضب١ُٝىلٚؾكلًىليًظرٚىىلايا١ًَ.

ىلارهًل .ىليو(اياذًي١ٜىلؾ١٦ىلىلحًْٞارايليزىلايلاػًٞىلارؿاٛغىل٫ىلٜاا ىلبسلىلطبًيزىلايلٛاي٨ىليفىل 9-6/8/6

ٝ ًىليفىلسًي١ىللٛ 9-6/8/9 ىلل١ٝ:ؾرىلايظرٚىىلاٯاجيٛلىلبٕىلٜهٕٛىلايليزىلااػً

ىلؾرىلايظرٚىىلايا١ًَىليًليز,ىلٚػًػ١ىلعًيٓشح١ىلرشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلٚايا١ٜٛٗىلٚاشًْي٠.الٛ 9-6/8/9/1

ىلؾشش١ىلعًلي١ىلضب١ُٝ.ىلؾرالٛ 9-6/8/9/2

ىلؾؼٌىلايليزىلٚايؿشش١ىلاياًلي١ىلجبليإىلٚبعٛاوىلًَْا١ىل٫ْعاعظعًيىلاسبرٜلىلٚايلػًٕ. 9-6/8/9/3

9-6/8/9/4 
َّعٔىلعاضىلزىلعاـًٗىلاايؾؼٌىلا٭ ًىلًىلـُرىلٚاسلىلساع٢ىل٫ىللاالعٌىلَّاعىلىلىلً,ىلٚعلّىلايشًُغىلعرعلًٗىلَّاهً

ىلعؿاٌىلاسبرٜلىلبٚىلايلػًٕ.

9-6/8/9/5 
بٕىلٜشعاُرىلعظعهٌىلسًكعٞ,ىلٚلرنع ىلبععٛاوىلًَْاع١ىليًعلػًٕىليفىلارُعرىلىلىلىلىلىلىلىلىلعٓلىلٚدٛاىلممرىلااػًٞىلجيع ىلىل

ىلًىليالاىلايليز.حبٝحىللؿؼً٘ىل تىلبقشًّىللحّا

طر٠. 9-6/9 ًَح ًيزىل ىل تىلاشب ٜ٪ا ىل ٥ً ْٗ وىل تىلطبرزىل ىلاهلٚر ٝعىلسح ىلمج ىلل٪ا ىلجي ىلب ٛا ٝعىلا٭س ٞ:ىليفىلمج ٥ً ٗٓ ىلارؼرزىلاي

9-6/10 
ٜلحلىلعظع ًْٗىلايظعرٚىىلىلىل,اياذًي١ٜىلٚا٭سٛامىلايا١ًَىلحًْٞارا٭قشعًّىلذاتىلا٫ساؼلاًَتىلا٭ػر٣ىليفىل

ىلاشبًػ١ىلعًٗىلبٚىلا٭ع٢ًىلبِٜٗىلبنجرىلٚق١ًٜ.

9-7 
معدات مهافخـ٘ اذتسٓـل ّاإلىـراز: جيـب تـْفري االحتٔاطـات الْقأٜـ٘ يف ارتـدمات اهليدضـٔ٘ ّفًكـا للبـاب            

 ب. 3-9 ،أ 3-9إضاف٘ للػسّط الْازدٗ بادتداّل  (ارتدمات اهليدضٔ٘)السابع 

9-7/1 
ىلُجي ىلللحٝعلىلايظعرٚىىلايٛق٥ًٝع١ىليىًلىلىل ىلارايشعه١ٝٓىليفىلسًيع١ىلاسعااًٍُىلىلىلىلىلحعًْ ْ اياذًيٜع١ىليًشعهٔ,ىلىلىلىلحًع

ىلايشهٔىلا٫ساجًُيٟىلعٛادًٗتىلدبًي١ٜ.ىلحًَْٞنًُىليفىل

9-7/2 
جي ىلبٕىللهٕٛىلَالاتىلاسبرٜلىلٚاشْيايىلَٔىلسٝحىلاياؼُِٝىلٚايآؿٝيىلٚايؼ١ًْٝىلٚؾكلًىلي٬طرتاطًتىل

ىلايٌٝىلايلؾًعىلارلْٞ.ىلاشبًػ١ىلـالاتىلاشطؿ٤ًىلٚاشْيايىلبٚ

9-7/3 
جيٛلىليًلؾًعىلارعلْٞىلبٕىلٜلًع ىلَاعلاتىل ؿعًؾ١ٝىلبٚىلعلًٜع١ىلععٔىلعاعضىلا٫ساًٝطعًتىلايٛق٥ًٝع١ىلارلًٛعع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلٚؾكلًىليًظرٚى.
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 ل حطب الفٝ٘ ّاالزتفاع ّالتصئف اإلىػـاٜٕااحمل )أ(التجازٓ٘ فٝ٘  باىٕنمعدات مهافخ٘ اذتسٓل ّىعه اإلىراز لل

 املطلْب٘اذتاالت  اليْع

 معدات اإلطفاٛ الٔدّٓ٘:ىل1

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلطؿًًٜتىلٜل١ٜٚ ىل1 

 الرتنٔبات الجابت٘:ىل2

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلطحه١ىلػراطِٝىلَلًط١ٝ ىل1 

بع٢ًىلَٔىلبيعا١ىلطٛاعلىليبيؿعٞىل+ىلث٬ثع١ىلطٛاععل(ىلٚعًيلؿعًعىلبقعٌىلىلىلىلىلىلىلطحه١ىلؾًٖٛتىلدًؾ١ ىل2 

ىلَرتىلَرعع.ىلىل1000ىل٢ً,ىلبٚىلطًعكنيىلـشًس١ىللزٜلىلعَرّتاىل28َٔىل

بٚىلايعععبىللزٜعععلىلَشعععًس١ىلايلعععًعلىلىلَعععرّتاىلىل28ىلعًيلؿعععًعىلبعًععع٢ىلَعععٔىلطحه١ىلؾًٖٛتىليطح١ ىل3 

ىلَرتىلَرعع.ىلىل1000ىل٢ًايٛاسلىلؾًٝٗىلع

ىليًُذُاًتىلؾك ىلطحه١ىلؾًٖٛتىلػًيد١ٝ ىل4 

 األىعن٘ التلكأٜ٘ الجابت٘:ىل3

ىلمجٝعىلايلٛاعلىللػل١ٝىلط١ًًَىلطحه١ىللًك١ٝ٥ًىلررطعًتىلًَٝٙىلَهًؾش١ىلاسبرٜل ىل1 

ىلبًَنٔىلاشبلٛي٠ىلاشبًػ١ىلسٝحىل٫ىلميهٔىلاساؼلّىلارًٝٙ.ىلررطعًتىلَٛااىلبػر٣ىلطحه١ىللًك١ٝ٥ً ىل2 

 معدات إىراز اذتسٓل:ىل4

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلطحه١ىل ْيايىلٜلٟٚ ىل1 

اياًيٝععع١,ىلٚنعععييوىليفىلبَعععًنٔىلىلىلحعععًًْٞريفىلمجٝععععىلايلٛاععععلىلعىلطحه١ىل ْيايىللًك٥ًٞ ىل2 

ىلاشبلٛي٠ىلاشبًػ١,ىلٚصبًيٟىلاياهٝٝـ,ىلٚايشرااو.

 أ 3-9جدّل 
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 املهاتب حطب الفٝ٘ ّاالزتفاع ّالتصئف اإلىػـاٜٕ )ب(التجازٓ٘ فٝ٘  باىٕنمعدات مهافخ٘ اذتسٓل ّىعه اإلىراز لل

 اذتاالت املطلْب٘ اليْع

 معدات اإلطفاٛ الٔدّٓ٘:ىل1

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلطؿًًٜتىلٜل١ٜٚ ىل1 

 الرتنٔبات الجابت٘:ىل2

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلطحه١ىلػراطِٝىلَلًط١ٝ ىل1 

بع٢ًىلَٔىلبيعاع١ىلطٛاععلىليبيؿعٞىل+ىلث٬ثع١ىلطٛاععل(ىلٚعًيلؿعًعىلىلىلىلىلىلىلىلؾًٖٛتىلدًؾ١طحه١ىل ىل2 

ىل1000ىلًعع٢,ىلبٚىلطععًعكنيىلـشععًس١ىللزٜععلىلعَععرّتاىل28بقععٌىلَععٔىل

ىلَرتىلَرعع.ىل

بٚىلايععبىللزٜععلىلَشععًس١ىلايلععًعلىلَععرّتاىلىل28ىلعًيلؿععًعىلبعًعع٢ىلَععٔىلطحه١ىلؾًٖٛتىليطح١ ىل3 

ىلَرتىلَرعع.ىلىل1000ىل٢ًايٛاسلىلؾًٝٗىلع

ىلؾك يًُذُاًتىلىلطحه١ىلؾًٖٛتىلػًيد١ٝ ىل4 

 األىعن٘ التلكأٜ٘ الجابت٘:ىل3

اياًي١ٝىلٚاجملُاعًتىلػًػع١ىلىلىلىلحًْٞارايشرااو,ىلمجٝعىلطٛاعلىلىلطحه١ىللًك١ٝ٥ًىلررطعًتىلًَٝٙىلَهًؾش١ىلاسبرٜل ىل1 

َٔىلايٓٛعىلايجًيحىلٚاشبعًَص,ىلىلىلٓظ ٠ارىلحًْٞارسحٌىلاهلرٚو,ىل

ا٭َععًنٔىلاحملععلا٠ىلسشعع ىلَععًىلدعع٤ًىليفىلا٭ْظُعع١ىلاياًك٥ًٝعع١ىلىلىلىلىل

ىلرهًؾش١ىلاسبرٜل.ىل

بَعععًنٔىلاشبلعععٛي٠ىلاشبًػععع١ىلسٝعععحىل٫ىلميهعععٔىلاسعععاؼلّىلىلىلىلطحه١ىللًك١ٝ٥ًىلررطعًتىلَٛااىلبػر٣ ىل2 

ىل.ارًٝٙ

 معدات إىراز اذتسٓل:ىل4

ىل.يفىلمجٝعىلايلٛاعلىلطحه١ىل ْيايىلٜلٟٚ ىل1 

يفىلمجٝعععىلايلٛاعععلىلػًػعع١ىلايععبىليععٝصىلعٗععًىلَرطععًتىلَٝععًٙىلىلىلىلىلىلىلطحه١ىل ْيايىللًك٥ًٞ ىل2 

ارُعرات,ىلٚنعييوىليفىلبَعًنٔىلاشبلعٛي٠ىلىلىلىلىلىلٚىل طؿ٤ًىلاسبرٜل

ىلاشبًػ١,ىلٚصبًيٟىلاياهٝٝـ,ىلٚايشرااو.

 ب 3-9جدّل 
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9-8 
ارتدمات اهليدضٔ٘: جيب االلتصاو مبا جاٛ يف باب ارتدمات اهليدضـٔ٘ مع الرتنٔص علٙ مـا ّزد يف ادتـداّل   

 ب. 4-9أ، 9-4

9-8/1 
ىلُجي ىلللحٝعلىلايظعرٚىىلايٛق٥ًٝع١ىليىًلىلىل ىلارايشعه١ٝٓىليفىلسًيع١ىلاسعااًٍُىلىلىلىلىلحعًْ ْ اياذًيٜع١ىليًشعهٔ,ىلىلىلىلحًع

ىلايشهٔىلا٫ساجًُيٟىلعٛادًٗتىلدبًي١ٜ.ىلحًَْٞنًُىليفىل

ىليًلؾًعىلارلْٞىلطً ىلَالاتىل ؿًؾ١ٝىلبٚىلنحلٌٜىلعٔىلعاضىلايظرٚىىلايٛق١ٝ٥ًىلا٭ػر٣. 9-8/2

 
 اإلىػـاٜٕل حطب الفٝ٘ ّاالزتفاع ّالتصئف ااحمل )أ(التجازٓ٘ فٝ٘  باىٕنارتدمات اهليدضـٔ٘ ارتاص٘ بالْقآ٘ مً اذتسٓل لل

 اذتاالت املطلْب٘ اليْع

ىلسش ىلارٛاػؿًتىلاياًر١ٝىلارااُل٠ىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ.ىلْظًّىلل١ٜٛٗ ىل1

ىلمجٝعىلايلٛاعل.ىلع٬ًَتىل يطًا١ٜىلَـ٠٤ً ىل2

ىلمجٝعىلايلٛاعل.ىلطحه١ىل ًْي٠ىليًلٛاي٨ ىل3

ىلايبىلٜلً ىلهلًىلَؼالىليًشرٜل.ىلحًْٞارىلاياًي١ٝىلٚاجملُاًت,ىلٚىلحًْٞارىلَؼليىلاساًٝطٞىليًهٗرع٤ً ىل4

ىلَرّتاىلبًُٜٗىلبقٌ.ىل20 ذاىللااىلا٫يلؿًعىلعٔىلسا١ىلباٚايىلبٚىلىلَؼالىلسرٜل ىل5

ٝ ً ىل6 ىلًىلي٬ساًٝطًتىلايٛق١ٝ٥ًىليفىلاجمل٫ًتىلاهلٓلس١ٝ.ٚؾكلىلبعٛاوىلسرٜلىللاٌُىللًك٥ً

 أ 4-9جدّل 

 املهاتب حطب الفٝ٘ ّاالزتفاع ّالتصئف اإلىػـاٜٕ )ب(فٝ٘  باىٕنارتدمات اهليدضـٔ٘ ارتاص٘ بالْقآ٘ مً اذتسٓل لل

 اذتاالت املطلْب٘ اليْع

ىلسش ىلارٛاػؿًتىلاياًر١ٝىلارااُل٠ىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ.ىلْظًّىلل١ٜٛٗ ىل1

ىلمجٝعىلايلٛاعل.ىلع٬ًَتىل يطًا١ٜىلَـ٠٤ً ىل2

ىلمجٝعىلايلٛاعل.ىلطحه١ىل ًْي٠ىليًلٛاي٨ ىل3

ىلمجٝعىلايلٛاعل.ىلَؼليىلاساًٝطٞىليًهٗرع٤ً ىل4

ىلَرّتاىلبًُٜٗىلبقٌ.ىل20 ذاىللااىلا٫يلؿًعىلعٔىلسا١ىلباٚايىلبٚىلىلَؼالىلسرٜل ىل5

ٝ ً ىل6 ىلًىلي٬ساًٝطًتىلايٛق١ٝ٥ًىليفىلاجمل٫ًتىلاهلٓلس١ٝ.ٚؾكلىلبعٛاوىلسرٜلىللاٌُىللًك٥ً

 ب 4-9جدّل 
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 غـسّط ّقأٜ٘ خاص٘: 9-9

9-9/1 
ىلىلًيفىلسًي١ىلاحمل يفىلٖعياىلايحعًوىلىلىلؾرىلايظعرٚىىلايعٛايا٠ىلىلىلاٍىلٚا٭سٛامىلاررنز١ٜىلًَٚىليفىلسهًُٗىلجيع ىللع

ىلل١ٝ: ؿًؾ١ىليًظرٚىىلاٯ

ىلاىلعٔىلسًدزىلاحملًس .جي ىلبٕىللٓاٗٞىلْؼـىلعلاىلارؼًيزىلع٢ًىلا٭قٌىل تىلايظًيعىلاياًّ,ىلٚعاّٝل 9-9/1/1

ىلؾؼٌىلاحملٌىلعٔىلارؼزٕىلجبلايىلبٚىلعًوىلًَْعىليًشرٜل. 9-9/1/2

9-9/1/3 

َععرت(ىلىل5ظ1يىلجيعع ىلبٕىللهععٕٛىلارُععراتىلايؿرعٝعع١ىلايؿًػعع١ًىلعععنيىلبَععًنٔىلاياععرم,ىلعاععرمىل٫ىلٜكععٌىلعععٔ

(,ىلَٓظُعع١ىلعظععهٌىلسععٌٗىلٚٚاؿععضىللعع٪اٟىل تىلارؼععًيزىلَحًطععر٠ىلإٚىلبٜعع١ىلىلىلىلٜععٔيَرتىلر٥ٝشعع١ٚارُععراتىلاي

ىلػاٛع١.

ىل(.ٚاسلىلٜكٌىلعٔىليَرتىل٫بممرىلازبُٗٛيىلار٪اٟىليًُؼرزىلعٓلىلسًدزىلاحملًس ىلجي ىل 9-9/1/4

9-9/1/5 
ا٬َععًتىلجيعع ىلبٕىللععٓظِىلسععٛادزىلٚبيؾععـىلاياععرمىلعلرٜكعع١ىل٫ىللاٝععلىلسععحٌىلاهلععرٚوىلبٚىلذبذعع ىلي٩ٜععًىلايىل

ىلاشيطًا١ٜ.

ىلل١ٝ:ؾرىلايظرٚىىلاٯا٫ىلجيٛلىلبٕىلهرىلسحٌىلاهلرٚوىلَٔىلػ٬ٍىلارؼزٕىلارًشلىلعًحملٌىل ٫ىليفىلسًي١ىللٛ 9-9/1/6

ىلٜؿؼٌىلارؼزٕىلحبًدزىلٚعًوىلًَْعىليًشرٜلىلٚؾكلًىليًظرٚى. 9-9/1/6/1

ىلْؼـىلعلاىلارؼًيزىلارلًٛع١ىليًُشٌ.ىل٢ًزٜلىلعلاىلارؼًيزىلارًي٠ىلعًحملٌىلع٫ٜىل 9-9/1/6/2

9-9/1/6/3 
ٚدٛاىلممرىلضبُٞىلَٔىلػلرىلاسبرٜلىلٜ٪اٟىل تىلاشبًيزىلَحًطر٠ىلبٚىلمحًٜع١ىلارؼعزٕىلعظعحه١ىلَرطعًتىلىلىلىلىل

ىلًَٝٙىللًك١ٝ٥ً.
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 الباب العاغس

 الصياعٔ٘ يػتتاملاملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

 الفَسع

ً اذتسٓل يف  السمص ٘ م ٘ للخنآ  الصفخ٘ الصياعٔ٘ يػتتاملالباب العاغس: املتطلبات الْقأٜ
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 الصياعٔ٘ باىٕاملاملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 
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ىل183ىلًىلشبلٛي٠ىلعًًُٝلًٗ.ايؼًٓع١ٝىللحّاىلحًْٞارَشًس١ىلقلًعىلاسبرٜلىليفىل 10-1

ىل184ىلايؼًٓع١ٝ.ىلحًَُْٞٔىلايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىل٫سااًُهلًىليًىلحًْٞارػ٬س١ٝىل 10-2
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 الباب العاغس

 الصياعٔ٘ باىٕاملاملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

10-1 

 الصياعٔ٘: باىٕامل
ارؼععًْعىلىلَٓظععتتىل:لظععٌُ,ٚبٚىلبدزا٩ٖععًىلارؼؼؼعع١ىل٭غععرامىلايؼععًٓع١ىلبٚىلارٗععٔىلايؼًٓع١ٝىلىلحععًْٞار

ارؼاًؿعع١ىلَجععٌىلَؼععًْعىلا٭يحععًٕىلٚا٭ثععًخ,ىلَػًسععٌىلار٬عععصىلاررنزٜعع١,ىلطباعع اتىلارععٛااىلايه٥ًُٝٝعع١ىلىل

اسبرفىلايؼًٓع١ٝىلٚلظٌُىلايٛيغىلايؼًٓع١ٝىلع ْٛاعًٗ.ىلحًَْٞاشبلر٠,ىلارلًعع,ىلٚ

10-1/1 
بٚىلبدزا٩ًٖىلارؼؼؼ١ىل٭غعرامىلايؼعًٓع١ىلٚايعبىلدبعرٟىلعٗعًىلىلىلىلىلىلىلحًْٞارع١ٝ:ىلٖٞىلايؼًٓىلٓظتتارىلحًَْٞ

ىلعًًُٝتىلايرتنٝ ىلٚاشبً ىلٚاياػًٝـ.

ىلبٚىلبدزا٩ًٖىلارؼؼؼ١ىلايبىلدبرٟىلعًٗىلعًًُٝتىلاشػ٬غ.ىلىلحًْٞارارٗٔىلايؼًٓع١ٝ:ىلٖٞىلىلَحًْٞ 10-1/2

10-2 
الصياعٔ٘ حطب ىْع عنلٔات التصئع اليت تكـْو يف ٍـرِ    باىٕاملخطْزٗ اذتسٓل: تصيف خطْزٗ اذتسٓل يف 

 ٍّٕ ننا ٓلٕ: ،باىٕامل

10-2/1 

ػلٛي٠ىلَاٛسل١:ىلٖٚٞىلارؼًْعىلايبىللكّٛىلعاؼٓٝعىلبٚىلدبُٝعىلبٚىل ْاًزىلَٛااىلغريىلقًع١ًىلي٬سعرتام,ىلبٚىلىل

ايععبىلذبععرتمىلضباًٜٛلٗععًىلعشععرع١ىلاْاظععًيىلَاٛسعع ,ىلبٚىلٜٓحاععحىلَٓٗععًىلنُٝعع١ىلًَشٛظعع١ىلَععٔىلايععلػًٕ,ىلىل

يفىلىل1-1لٓارىلبخبر٠ىلسعع١ًَ,ىل٫ٚىلذبعلخىلاْؿذعًّياىلعٓعلىلاسرتاقٗعًىلنُعًىلععنيىليفىلازبعلٍٚىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلٚيهًٓٗىل٫

ىل.(حًُْٞارالًحًتىلايٛق١ٝ٥ًىلايا١ًَىليًيعًوىل

10-2/2 

ػلٛي٠ىلعًي١ٝ:ىلٖٚٞىلارؼًْعىلايبىللكّٛىلعاؼعٓٝعىلبٚىلدبُٝععىلبٚىل ْاعًزىلَعٛااىلقًعًع١ىلي٬سعرتام,ىلبٚىلايعبىلىلىلىلىلىلىلىل

يفىلىل1-1نُعًىلععنيىليفىلازبعلٍٚىلىلىلىلىل,س١ًَىلبٚىلاْؿذعًّياىلذبرتمىلضباًٜٛلًٗىلعشرع١ىلؾ٥ًك١,ىلبٚىللٓارىلبخبر٠ىل

ىل.(حًُْٞارالًحًتىلايٛق١ٝ٥ًىلايا١ًَىليًيعًوىل

   املتطلبات اإلىػـأٜ٘: 10-3

ىلجي ىلللحٝلىلطعرٚىىلايحًوىلا٭ٍٚىلياٛؾريىلس١َ٬ىلاهلٝهٌىلاشْظ٥ًٞىلَٔىلبػلًيىلاسبرٜل. 10-3/1

10-3/2 

َٔىلايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىل٫ساؼلاًَٗىليفىلا٭غرامىلايؼًٓع١ٝىلعٓع٤ًىلعًع٢ىلدعلٍٚىلىلىلىلىلحًْٞارذبلاىلػ٬س١ٝىل

ىلارػع٬س١ٝىلىليىل1-10ٚازبعلٍٚىلاياعًيٞىلىلىلىل(,َٔىلسٝحىلَكًَٚاًٗىليًشرٜعلىلىلحًْٞارلؼٓٝـىليىل2-1يقِىل ْ ىلحًع

ىلىل.(َٔىلايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىل٫ساؼلاًَٗىليفىلا٭غرامىلايؼًٓع١ٝ

 مً الياحٔ٘ اإلىػأٜ٘ الضتددامَا يف األغساض الصياعٔ٘ حطب دزج٘ خطْزٗ عنلٔاتَا باىٕاملالحٔ٘ ص

 دزج٘ ارتطْزٗ التصئف اإلىػاٜٕ

ىلاشبلٛي٠ىلاياًي١ٝىلَحًْٞىلايٓٛعىلا٭ٍٚىلٚايجًْٞىلؾك 

ىلمجٝعىلا٭ْٛاع

ىلٚايٓٛعىلاشبًَصىلعؼٛي٠ىلَ٪قا١ىلٚطرٚىىلػًػ١
ىلاشبلٛي٠ىلاراٛسل١ىلَحًْٞ

 1-10جدّل 
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 املدتلط: االضـتعنال 10-4

10-4/1 
ٍٕىلذاتىلاسااًٍُىل ػر,ىلجي ىلايؿؼٌىلًايؼًٓع١ٝىلبٚىلضبىلٓظتتاريفىلسًي١ىلنٕٛىل ٍىلارٗٔىلدز٤ّاىلَٔىلَحً

ىلؾرىلي٘ىلسحٌىلٖرٚوىلَشاك١ً.الاٛىل٬لؼحضىلنٌىلًَٓٗىلقلًعىلسرٜلىلَشاكٝيىلًعٝٓٗ

ىلارؼؼؼ١ىل٭غرامىلبػر٣ىلغريىلػًٓع١ٝ,ىلسشع ىلْٛعىلاساؼلاًَٗ.ىلٓظتتارلاًٌَىلبدزا٤ىل 10-4/2

ىلبٚىلبدزا٥ًٗىلارؼؼؼ١ىل٭غرامىلبػر٣ىلًَشك١.ىلحًُْٞجي ىلايؿؼٌىلعنيىلا٭دزا٤ىلارؼؼؼ١ىليً 10-4/3

 جيب تطبٔل غـسّط الباب األّل إضاف٘ هلرِ الػسّط. :الطـٔطسٗ علٙ اىتػـاز اذتسٓل 10-5

10-5/1 
ٞ:ىلجي ىلب يىلا٭ؾك ْاظًع عىلاسبرٜعلىلعىلىلىلىل٫ا٫ س١ىلقلًع شًع ىلىلىلىلًع٢ىللزٜلىَل ٚ ذاىللاعييىلىل2-10احملعلاىليفىلازبعلٚ ىلىل,ىل اياكشعٝع

ًي١. ىلاسب ٝ ىللكـا ١ًٜىلسش ىَل ًٝطًتىلايحل كريىلا٫سا ىٕٜل ىلب لؾًعىلارلْ ًٝتىلاياؼٓٝع,ىلجيٛلىلًي ًُ ىليلحٝا١ىلع

تىلًَٝٙىلاسبرٜلىل ذاىللااتىلَشًسا٘ىلعٔىلي 10-5/2 ىلَرتىلَرعع(.ىل150جي ىلمح١ًٜىلايشعرااوىلع ٕىلٜزٚاىلعظحه١ىلَرطًع

 عنلٔاتَاا رتطْزٗ الصياعٔ٘ تبًع باىٕاملمطـاحـ٘ قطاع اذتسٓل يف 

 الصياعٔ٘ باىٕاملىْع ارتطْزٗ ب

 مطاح٘ قطاع اذتسٓل باملرت املسبع حطب الطابل

 الطسداب ّاألدّاز العلٔا الطابل األزضٕ

ىلَرتىلَرععىل1500ىلَرتىلَرععىل5000ىلاشبلٛي٠ىلاراٛسل١ىلَحًْٞ

ىلَرتىلَرععىل500ىلَرتىلَرععىل1000ىلاشبلٛي٠ىلاياًي١ٝىلىلَحًْٞ

 2-10جدّل 

ىلايربسٞ:ىلجي ىلللحٝلىلطعرٚىىلايحًوىلا٭ٍٚىل ؿًؾ١ىلهليٙىلايظرٚى.ا٫ْاظًيىل 10-5/2

ىل.٬ل ذاىللالاتىلايلٛاعل,ىلٜاا ىلنٌىلطًعلىلقلًعىلسرٜلىلَٓؿؼ 10-5/2/1

ىلا٫ْاظًيىلاشبًيدٞ:ىلجي ىلللحٝلىلطعرٚىىلايحًوىلا٭ٍٚىل ؿًؾ١ىلهليٙىلايظرٚى. 10-5/3

10-5/3/1 
جيعع ىلبٕىللهععٕٛىلَحٓٝعع١ىلَععٔىلىلىلازبععليإىلاشبًيدٝعع١ىلايععبىللكعععىلعًعع٢ىلسععلٚاىلاياكععًي,ىلَععٔىلدٗعع١ىلازبععًيىلىلىلىلىلىل

ىلاشبرس١ًْىلٚايلٛو.

ىلايؼًٓع١ٝ.ىلحًُْٞٚػٍٛىل يًٝتىلاشطؿ٤ً:ىلجي ىلبٕىلٜاٝشرىلٚػٍٛىل يًٝتىلَٚالاتىلايلؾًعىلارلْٞىليً 10-5/4

 ضـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(: 10-6

ىل ؿًؾ١ىلهليٙىلايظرٚى.ىل(سعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(يجي ىلللحٝلىلطرٚىىلايحًوىلايجًيحىل 10-6/1

10-6/2 

ايلًقعع١ىلا٫سععاٝاًع١ٝىليا٫سععاٝاًو(:ىلٜكععليىلا٫سععاٝاًوىلٚؾكلععًىلرععًىلدعع٤ًىليفىلعععًوىلسعععحٌىلاهلععرٚوىليطبععًيزىلىل

,ىلٚعًيٓشعح١ىل٭َعًنٔىلا٫سعاؼلاًَتىلا٭ػعر٣ىلحيعلاىلا٫سعاٝاًوىليهعٌىلَٓٗعًىلىلىلىلىلىلىلىلىل4-3ايلٛاي٨(ىلدلٍٚىل

ىلٚؾكلًىليلحٝا١ىلاسااًُهلً.
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10-6/3 

ٜٔىلٜشعاؼلًَْٛٗىلنُعًىلىلىلايشعاع١:ىلحيش ىلقًٝضىلعرمىلسحٌىلاهلرٚوىلع٢ًىلبسًضىلعلاىلا٭طؼًؾىلايي

يفىلىلر٥ٝشع١ىلٜكٌىلععرمىلارُعراتىلايىلىلىل٫ع٢ًىلبىل(,سعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(يد٤ًىليفىلايحًوىلايجًيحىل

ىلَرت(ىلع ٟىلسًٍ.ىل5ظ1ٚايؿرع١ٝىلعٔىليىل,(ٜٔايؼًٓع١ٝىلعٔىليَرتىلحًْٞار

10-6/4 
لزٜلىلَشًؾ١ىلا٫ْاكعًٍىلَعٔىلبٜع١ىلْكلع١ىليًٛػعٍٛىل تىلارؼعرزىلايٓٗع٥ًٞىلبٚىل تىلىلىلىلىلىلىلىلىل٫َشًؾ١ىلا٫ْاكًٍ:ىلجي ىلب

ىل.3-10ا٭يقًّىلارينٛي٠ىليفىلازبلٍٚىلىل٢ًايليزىلاحملُٞىلع

10-6/5 
لزٜلىلَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلَٔىلبٜع١ىلْكلع١ىليًٛػعٍٛىل تىلارؼعرزىلايٓٗع٥ًٞىلبٚىل تىلىلىلىلىلىلىل٫ارشًؾ١ىلارحًطر٠:ىلجي ىلب

ىل.3-10ٍٚىلا٭يقًّىلارينٛي٠ىليفىلازبلىل٢ًايليزىلاحملُٞىلع

 

 الصياعٔ٘ باىٕنحطـاب مطـاف٘ االىتكال ّاملطـاف٘ املباغـسٗ لل

 ىْع ارتطْزٗ املْقع

 الطابل

 الطسداب أزضٕ

ىلارشعًؾ١ىلارحًطر٠ىلااػٌىلايكشِ
ىل10ىل15ىلَاٛسل١

ىل5ظ7ىل5ظ7ىلعًي١ٝ

َشعًؾ١ىلا٫ْاكًٍىل تىلارؼرزىلبٚىلايليزىل

ىلاحملُٞ

ىل20ىل40ىلَاٛسل١

ىل10ىل20ىلعًي١ٝ

ىلارػًك١اي١ًٜٗٓىل
ىل5ظ7ىل5ظ7ىلَاٛسل١

ىل٫ىلجيٛلىل٫ىلجيٛلىلعًي١ٝ

 3-10جدّل 

 

10-6/6 
ارُععرات:ىلجيعع ىللععٛؾريىلايظعععرٚىىلاياًَعع١ىليًُُععراتىلنُععًىلدعع٤ًتىليفىلعععًوىلسعععحٌىلاهلععرٚوىليطبععًيزىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلَرت(ىلىلع ٟىلسًٍ.ىل5ظ1(ىلٚايؿرع١ٝىلعٔىلئٜعٔىليَرتىلر٥ٝش١ٜكٌىلعرمىلارُراتىلايىل٫ايلٛاي٨(.ىلع٢ًىلب

10-6/6/1 
ايؼععًٓع١ىلثًعاعع١ىلبٚىلاا٥ُعع١,ىلٚارُععراتىلغععريىلٚاؿععش١,ىلجيعع ىلربلععٝ ىلارُععراتىل ذاىلملىللهعٔىلبَععًنٔىلىل

ىلعًيؼحؼىلاياًنص,ىلياٛؿٝضىلارُراتىلَٚشعًسًتىلاياٌُىلبٚىلاياؼزٜٔ.

ىل ؿًؾ١ىلهليٙىلايظرٚى.ىل(عًوىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(يارؼًيز:ىلجي ىللٛؾريىلطرٚىىلايحًوىلايجًيحىل 10-6/7

10-6/7/1 
حبٝعحىل٫ىللكعٌىلععٔىلطبعردنيىلَاحًععلٜٔىل تىلىلىلىلىلىلىل,يًظعرٚىىلاياًَع١ىلىلىلجي ىلبٕىلٜهٕٛىلعلاىلارؼعًيزىلٚؾكلعىلىل

ىلٚع٢ًىلازبلايىلاشبًيدٞ,ىلٜ٪اٟىلنٌىلًَُٓٗىل تىلاشبًيز.ىلح٢ٓبطرافىلار

10-6/7/2 
جيعع ىلبٕىللعع٪اٟىلارؼععًيزىلمجٝاٗععًىل تىلاشبععًيزىلَحًطععر٠,ىلبٚىل تىلايزىلبٚىلممععرىلضبُععٞىلَععٔىلاسبرٜععلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلعؿشش١ىلعًلي١.ىلح٢َٓٚؿؼٍٛىلعٔىلار
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10-6/7/3 
ىلىلىل ىلاراسعلىليفىلىلجيعٛلىلقحعٍٛىلطبعرزىل ْ ايؼعًٓع١ٝىلذاتىلايدع١ىلاشبلعٛي٠ىلاراٛسعل١,ىلعاعلىلبػعيىلَٛاؾكع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىلحًع

ىلل١ٝ:ؾرتىلايظرٚىىلاٯاايلؾًعىلارلْٞ,ىل ذاىللٛ

ىلَرّتا.ىل15ىل٢ًٜزٜلىلاياُلىلبٚىلارشًؾ١ىلارحًطر٠ىلااػٌىلايكشِىلعىل٫ب 10-6/7/3/1

ىلَرّتا.ىل30ىل٢ًلزٜلىلَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلَٔىلعًوىلايكشِىل تىلارؼرزىلاي٥ًٗٓٞىلبٚىلايليزىلاحملُٞىلعىل٫ب 10-6/7/3/2

ىلَرت.ىل5ظ7ىل٢ًلزٜلىلَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىليًًًٜٓٗتىلارػًك١ىلعىل٫ب 10-6/7/3/3

ىلؾرىلعك١ٝىلطرٚىىلسحٌىلاهلرٚوىلٚػًػ١ىلايليز.ابٕىللاٛ 10-6/7/3/4

ىل,ىل ؿًؾ١ىلهليٙىلايظرٚى.(اهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(سعحٌىليايليز:ىلجي ىلبٕىلللحلىلطرٚىىلايحًوىلايجًيحىل 10-6/8

10-6/8/1 
ٚعًع٢ىلازبعلايىلىلىلىلحٓع٢ىلٜكٌىلعلاىلايعليزىلععٔىلايدعنيىليهعٌىلطعًعل,ىلَاحًععلٜٔىلعًع٢ىلبطعرافىلارىلىلىلىلىلىلىلىلىل٫جي ىلب

ىلاشبًيدٞىلٜ٪اٟىلنٌىلًَُٓٗىل تىلاشبًيزىلَحًطعر٠.

10-6/8/2 
ٚلع٪اٟىل تىلىلىل,عؿشش١ىلعًلي١ىلضبُٝع١ىلَعٔىلاسبرٜعلىلىلىلىلح٢ٓعٔىلارىل٫لجي ىلبٕىلٜهٕٛىلايليزىلضبُٝ ًىلَٚؿؼٛ

ىلاشبًيزىلَحًطر٠.

10-6/8/3 
ىلاريًلؾًعىلارلْٞىلقحٍٛىلايزىلٚاسلىليفىل ْ ايؼعًٓع١ٝىلذاتىلايدع١ىلاشبلعٛي٠ىلاراٛسعل١ىل ذاىلمتىلاسعاٝؿ٤ًىلىلىلىلىلىلىلحًع

ىلايؼًٓع١ٝ.ىلىلحًُْٞمجٝعىلايظعرٚىىلايٛق١ٝ٥ًىليً

10-6/9 
اهلعرٚوىل تىلطبعرزىلْٗع٥ًٞىلٜع٪اٟىل تىلىلىلىلىلارؼرزىلاي٥ًٗٓٞ:ىليفىلمجٝعىلا٭سٛاٍىلجي ىلبٕىلل٪اٟىلمجٝععىلسعحٌىلىلىل

ىلاشبًيزىلَحًطر٠.

10-6/10 
للحعلىلعظعع ًْٗىلىلىلىل,ايؼعًٓع١ٝىلذاتىلاشبلعٛي٠ىلاياًيٝع١ىلىلىلىلحًْٞارا٭قشعًّىلذاتىلا٫ساؼلاًَتىلا٭ػر٣,ىليفىل

ىلايظرٚىىلاشبًػ١ىلعًٗىلبٚىلا٭ع٢ًىلبًُٜٗىلبنجرىلٚق١ًٜ.

10-7 
املتطلبـــات العامـــ٘ للدـــدمات )معـــدات مهافخـــ٘ اذتسٓـــل ّاإلىـــراز: جيـــب تـــْفري متطلبـــات البـــاب السابـــع  

 .4-10إضاف٘ للػسّط الْازدٗ يف ادتدّل  (اهليدضٔ٘

10-7/1 
جي ىلبٕىللهٕٛىلَالاتىلاسبرٜلىلٚاشْيايىلَٔىلسٝحىلاياؼُِٝىلٚايآؿٝيىلٚايؼ١ًْٝىلٚؾكلًىلي٬طرتاطًتىل

ىلاشبًػ١ىلـالاتىلاشطؿ٤ًىلٚاشْيايىلبٚىلايٌٝىلايلؾًعىلارلْٞ.

10-7/2 

ًع١,ىلىلىلىلىلىلىلىلىل ااىلارشعاؼل١َىليفىلايؼٓع ًع١ٝىلٚارٛع تىلايؼٓع ًًُٝع ػا٬فىلايا ىلطرمىلَهًؾشع١ىلاسبرٜعلىلعًع ىلىلرباـً ىلثع ىلَٚٔع

عىلٯػعرىلىلىلىلىلىلىلىلٚلحّا ىلَؼٓع ىلاشْعيايىلارلًٛعع١ىلَٔع ىلَالاتىلَهًؾشع١ىلاسبرٜعلىلْٚظِع ىل4-10ٚازبعلٍٚىلىلىل,ًىليييوىلرباـً

ىلٚيًلؾًعىلارلْٞىلبٕىلٜلً ىلَالاتىل ؿًؾ١ٝىلٚؾكلًىلرًىللالًح٘ىلاسبًي١.ىل,ٜٛؿضىلاسبلىلا٭ا٢ْىلَٔىلارالًحًت

ظرٚى. 10-7/3 ىلًي ؾكل ٛع١ىٚل ١ٝىلارلً ٥ً ق ًٝطًتىلاٛي ىلعاضىلا٫سا ١ًىلع ىلعلٜ ١ٝىلب الاتىل ؿًؾ لً ىَل ىٕٜل ىلب لؾًعىلارلْ ٛلىلًي ىلجي
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 الصياعٔ٘ حطب الفٝ٘ ّاالزتفاع ّالتصئف اإلىػـاٜٕ باىٕنمعدات مهافخ٘ اذتسٓل لل

 اذتاالت املطلْب٘ اليْع

 معدات اإلطفاٛ الٔدّٓ٘:ىل1

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلطؿًًٜتىلٜل١ٜٚ ىل1 

 الرتنٔبات الجابت٘:ىل2

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلطحه١ىلػراطِٝىلَلًط١ٝ ىل1 

ىٔلىلىلىلىلىلىلىلطحه١ىلؾًٖٛتىلدًؾ١ ىل2  ىلَع عىلبقٌع ىل+ىلث٬ثع١ىلطٛاععل(ىلٚعًيلؿًع ىلبنجرىلَٔىلبيعا١ىلطٛاععلىليبيؿٞع

ىلَرتىلَرعع.ىلىلىل1000ىل٢ًبٚىلطًعكنيىلـشًس١ىل مجًي١ٝىللزٜلىلعَرّتاىلىل28

بٚىلبنجرىلَٔىلطًعكنيىلـشًس١ىللزٜعلىلىلَرّتاىلىل28ىلعًيلؿًعىلبع٢ًىلَٔىلطحه١ىلؾًٖٛتىليطح١ ىل3 

ىلَرتىلَرععىليًلًعلىلايٛاسل.ىلىل1000ىل٢ًع

ىلايؼًٓع١ٝىلذاتىلاشبلٛي٠ىلاياًي١ٝ.ىلحًْٞاريفىلىلطحه١ىلؾًٖٛتىلػًيد١ٝ ىل4 

 األىعن٘ التلكأٜ٘ الجابت٘:ىل3

ْٞاريفىلمجٝعععىلىلَهًؾش١ىلاسبرٜلطحه١ىللًك١ٝ٥ًىلررطعًتىلًَٝٙىل ىل1  ايؼععًٓع١ٝ,ىلٚجيععٛلىليًععلؾًعىلارععلْٞىلاسععاج٤ًٓىلىلىلىلىلحعًع

ىلذاتىلاشبلٛي٠ىلاراٛسل١.ىلحًْٞار

ىلبًَنٔىلاشبلٛي٠ىلاشبًػ١ىلسٝحىل٫ىلميهٔىلاساؼلّىلارًٝٙ.ىلطحه١ىللًك١ٝ٥ًىلررطعًتىلَٛااىلبػر٣ ىل2 

 معدات إىراز اذتسٓل:ىل4

ىليفىلمجٝعىلايلٛاعلىلطحه١ىل ْيايىلٜلٟٚ ىل1 

ْٞاريفىلىل ْيايىللًك٥ًٞطحه١ىل ىل2  ي٠ىلىلحعًع نٔىلاشبلعٛع ي٠ىلاياًيٝعع١,ىلبٚىلبَعًع ًع١ٝىلذاتىلاشبلعٛع ايؼعٓع

ىلىلىلايؼًٓع١ٝىلذاتىلاشبلٛي٠ىلاراٛسل١.ىلحًْٞاراياًي١ٝىليفىل

 4-10جدّل 

10-8 
٘    )ارتدمات اهليدضٔ٘: جيب االلتصاو مبا جـاٛ يف البـاب السابـع     مـع   (املتطلبـات العامـ٘ للدـدمات اهليدضــٔ

 .5-10الرتنٔص علٙ ما ّزد يف ادتدّل 

ىليًلؾًعىلارلْٞىلطً ىلَالاتىل ؿًؾ١ٝىلبٚىلنحلٌٜىلعٔىلعاضىلايظرٚىىلايٛق١ٝ٥ًىلا٭ػر٣. 10-8/1



 

 و2016 -ٍـ 1437الٜخ٘ متطلبات الْقآ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف امليػتت   188

  

 الصياعٔ٘ باىٕاملارتدمات اهليدضـٔ٘ ارتاص٘ بالْقآ٘ مً اذتسٓل يف 

 اذتاالت املطلْب٘ اليْع

ىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ.ىلسش ىلارٛاػؿًتىلاياًر١ٝىلارااُل٠ىلْظًّىلل١ٜٛٗ ىل1

ىلايشرااوىلٚسحٌىلاهلرٚويطبًيزىلايلٛاي٨(.ىلع٬ًَتىل يطًا١ٜىلَـ٠٤ً ىل2

ىلايشرااوىلٚسحٌىلاهلرٚويطبًيزىلايلٛاي٨(.ىلطحه١ىل ًْي٠ىليًلٛاي٨ ىل3

ىلايؼًٓع١ٝىلذاتىلاشبلٛي٠ىلاياًي١ٝ.ىلحًْٞارمجٝعىلىلَؼليىلاساًٝطٞىليًهٗرع٤ً ىل4

ىلغريىلَلًٛو.ىلَؼالىلسرٜل ىل5

ٝ ًبعٛاوىلسرٜلىللاٌُىل ىل6 ىلًىلي٬ساًٝطًتىلايٛق١ٝ٥ًىليفىلاجمل٫ًتىلاهلٓلس١ٝ.ٚؾكلىللًك٥ً

 5-10جدّل 
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 الباب اذتادٖ عػس

 املطتْدعات ّمْاقف الطٔازات يػتتماملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

 الفَسع

 السمص
املطتْدعات  باىٕمالباب اذتادٖ عػس: املتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

 الصفخ٘ ّمْاقف الطٔازات

ىل191ىلارشاٛاعًتىلَحًْٞ 11-1

ىل191ىلػلٛي٠ىلاسبرٜلىلىل 11-2

ىل192ىلارالًحًتىلاشْظع١ٝ٥ًىل 11-3

ىل192ىلا٫سااًٍُىلارؼاً  11-4

ىل192ىلايشعٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظًيىلاسبرٜل 11-5

ىل192ىلا٫ْاظعًيىلا٭ؾكٞ 11-5/1

ىل193ىلا٫ْاظعًيىلايربسعٞ 11-5/2

ىل193ىلا٫ْاظعًيىلاشبًيدٞ 11-5/3

ىل193ىلٚػٍٛىل يًٝتىلايلؾًعىلارلْٞ 11-5/4

ىل193ىلسعحٌىلاهلرٚو 11-6

ىل193ىلايظرٚى 11-6/1

ىل193ىلايلًق١ىلا٫ساٝاًع١ٝ 11-6/2

ىل193ىلايشعاع١ 11-6/3

ىل193ىلَشعًؾ١ىلا٫ْاكًٍ 11-6/4

ىل193ىلارشعًؾ١ىلارحًطر٠ 11-6/5

ىل194ىلارُرات 11-6/6

ىل194ىلارؼًيز 11-6/7

ىل195ىلايليزىلىل 11-6/8

ىل195ىلارؼرزىلاي٥ًٗٓٞ 11-6/9

ىل195ىلاشْيايىلَٚالاتىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىل 11-7
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ىل196ىلاشبلًَتىلاهلٓلسع١ٝ 11-8

ىل197ىل(َٛاقـىلايشًٝياتيطعرٚىىلٚق١ٝ٥ًىلػًػع١ىل 11-9

ىل197ىلايشًٝياتىل(َٛاقـيَشاٛاعًتىلىلَحًْٞ 11-9/1

ىل197ىلايشٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظًيىلاسبرٜل 11-9/4

ىل197ىلرٛاقـىلايشًٝياتىلذب)ىلَشا٣ٛىلا٭يمارٓشلياتىل 11-9/4/1

ىل198ىلا٭يؿ١ٝ 11-9/4/2

ىل198ىلازبلايىلازبًْيب 11-9/4/3

ىل198ىلَالاتىلَهًؾش١ىلاشْيايىلَٚهًؾش١ىلاسبرٜل 11-9/5

ىل199ىلاشبلًَتىلاهلٓلس١ٝ 11-9/6

 الباب اذتادٖ عػس

 املطتْدعات ّمْاقف الطٔازات باىٕماملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

 

 فَسع ادتداّل

 الصفخ٘ اضــه الـجــدّل زقـه الـجـدّل

ىل192ىلَٔىلايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىل٫ساؼلاًَٗىليفىلبغرامىلاياؼزٜٔ.ىلىلىلحًْٞارػ٬س١ٝىل 11-1

ىل193ىلارشاٛاعًتىللحّاًىليليد١ىلػلٛيلًٗ.ىلَحًَْٞشعًس١ىلقلًعىلاسبرٜلىليفىل 11-2

ىل194ىلارشاٛاعًت.ىلحًْٞسشًوىلَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلٚارشًؾ١ىلارحًطر٠ىلر 11-3

َْٞاععلاتىلَهًؾشعع١ىلاسبرٜععلىليفىلىلىل 11-4 ارشععاٛاعًتىلسشعع ىلايؿ٦عع١ىلٚا٫يلؿععًعىلىلىلىلَحعًع

ىلٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ.
ىل196

ىل197ىلارشاٛاعًت.ىلَحًْٞاشبلًَتىلاهلٓلس١ٝىلاشبًػ١ىلعًيٛق١ًٜىليفىل 11-5

َْٞاعععلاتىلَهًؾشعععع١ىلاسبرٜعععلىليفىلىلىل 11-6 َٛاقععععـىلايشعععًٝياتىلسشعععع ىلايؿ٦عععع١ىلىلىلَحعععًع

ىلٚا٫يلؿًعىلٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ.
ىل199

ىل200ىلَٛاقـىلايشًٝيات.ىلَحًْٞاشبلًَتىلاهلٓلس١ٝىلاشبًػ١ىلعًيٛق١ًٜىليفىل 11-7
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 الباب اذتادٖ عػس

 املطتْدعات ّمْاقف الطٔازات باىٕماملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

 

11-1 

 املطتْدعات: باىٕم

ىلار ْ بٚىلبدزا٩ٖعععًىلارؼؼؼععع١ىليٮغعععرامىلربعععزٜٔىلارعععٛااىلاشبعععًّ,ىلٚارٓاذعععًتىلارؼعععٓا١ىلبٚىلْؼعععـىلىلحعًع

عًًُٝتىلاياؼعٓٝعىلبٚىلايحٝعع,ىلىلىلىلح٢َٓبٚىلدز٤ّاىلَٔىلىل٬لَشعاكىلحًْٞارارؼٓا١,ىلٚقلىلٜهٕٛىلٖياىلايٓٛعىلَٔىل

ىللٞ:ارشاٛاعًتىلَٔىلسٝحىلاشبلٛي٠ىل تىلؾ٦ًتىلنًٯىلحًَْٞٚلٓكشعِىل

11-1/1 
ايعبىلخيعزٕىلؾٝٗعًىلَعٛااىلغعريىلقًعًع١ىلي٬سعرتام,ىلَجعٌىلَعٛااىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل,ذاتىلاشبلٛي٠ىلاشبؿٝؿع١ىلىلحًْٞارايؿ٦ع١ىليب(ىل

ىلايح٤ًٓ,ىلٚا٭دٗز٠,ىلٚقلعىلايػًٝي.

11-1/2 

ايعبىلخيعزٕىلؾٝٗعًىلَعٛااىلقًعًع١ىلي٬سعرتام,ىلبٚىلَعٛااىلغعريىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل,ذاتىلاشبلٛي٠ىلاراٛسعل١ىلىلحًْٞارىليو(ايؿ٦ع١ىل

َجٌىلايهرلٕٛىلايشُٝوىلٚاسبحٝحًتىلايح٬ساٝه١ٝىلبٚىلىل;قًع١ًىلي٬سرتامىلَٚػًؿ١ىلـٛااىلقًع١ًىلي٬سرتام

ىلايرغ١ٜٛىلبٚىلْظًي٠ىلاشبظ ىلٚغريًٖ.

11-1/3 

ْٞارىليز(ايؿ٦ععع١ىل ايععبىلخيععزٕىلؾٝٗععًىلارععٛااىلاشبلععر٠ىلعٛدعع٘ىلعععًّ,ىلٚايػععًلاتىلىلىلىل,اًيٝعع١ايلععٛي٠ىلاشبذاتىلىلحعًع

َجعٌىلاشبظع ىلٚايعٛيمىلٚا٭يٝعًفىلىلىلىلىلىل;ٚايشٛا٥ٌىلايكًعًع١ىلي٬طعااًٍ,ىلٚارعٛااىلايظعلٜل٠ىلايكًعًٝع١ىلي٬سعرتامىلىلىلىلىلىل

ىلًَٚىلطًع٘ىلذيو.ىل,ع٢ًىلطهٌىلس٥ً ,ىلٚنييوىلايح٬ساوىلايرغٟٛ

11-2 
ٕ مخطْزٗ اذتسٓل: تصيف خطـْزٗ اذتسٓـل يف    املطـتْدعات حطـب ىـْع عنلٔـات التدـصًٓ الـيت تكـْو يف         بـاى

 ٍّٕ ننا ٓلٕ: ،باىٕاملٍرِ 

11-2/1 

لهعٕٛىلضباًٜٛلٗعًىلؿعاٝؿ١ىلا٫سعرتامىلحبعحىلىلىلىلىلىلارشاٛاعًتىلايبىلىلَحًْٞ:ىلٖٚٞىليب(ايؿ٦ع١ىلىلػؿٝؿ١ػلٛي٠ىل

ٝ عً,ىلنُعًىلععنيىليفىلازبعلٍٚىلىلىلىلىل ارالًحعًتىلايٛق٥ًٝع١ىلىلىلييفىلايحعًوىلا٭ٍٚىلىلىل1-٫1ىلحياٌُىلاطااًٍىلاسبرٜلىلذال

ىلكًع١ًىلي٬سرتام,ىلَجٌىلَٛااىلايح٤ًٓ,ىلٚا٭دٗز٠,ىلٚقلعىلايػًٝي.اينًرٛااىلغريىلىل(حًُْٞايا١ًَىليً

11-2/2 

ْٞ:ىلٖٚععٞىليو(ػلععٛي٠ىلَاٛسعلععع١ىلايؿ٦ععع١ىلىل ارشععاٛاعًتىلايععبىلذبععرتمىلضباًٜٛلٗععًىلعشععرع١ىلاْاظععًيىلىلىلىلَحعًع

َاٛسل١,ىلبٚىلٜٓحاحىلًَٓٗىلن١ُٝىلًَشٛظ١ىلَٔىلايلػًٕ,ىليهٓٗعًىل٫ىللٓعارىلبخبعر٠ىلسعع١ًَ,ىل٫ٚىلذبعلخىلىلىلىلىلىل

ارالًحعًتىلايٛق٥ًٝع١ىلاياًَع١ىلىلىلىلييفىلايحعًوىلا٭ٍٚىلىلىل1-1اْؿذًياتىلعٓلىلاسرتاقًٗ,ىلنًُىلععنيىليفىلازبعلٍٚىلىلىل

ىلُيً اىلقًعًع١ىلي٬سعرتام,ىلبٚىلَعٛااىلغعريىلقًعًع١ىلي٬سععرتامىلىلىلىلىلىلَجعٌىلارشعاٛاعًتىلايعبىلخيعزٕىلؾٝٗعًىلَععٛاىلىلىلىلىلىل(حعًْ

َجعٌىلايهرلعٕٛىلايشعُٝو,ىلٚاسبحٝحعًتىلايح٬سعاٝه١ٝىلبٚىلايرغٜٛع١,ىلىلىلىلىلىلىلىل;َٚػًؿع١ىلـعٛااىلقًعًع١ىلي٬سعرتامىلىلىلىل

ىلْٚظًي٠ىلاشبظ ,ىلًَٚىليفىلسهًُٗ.

11-2/3 

ارشاٛاعًتىلايعبىلذبعرتمىلضباًٜٛلٗعًىلعشعرع١ىلؾ٥ًكع١,ىلبٚىللٓعارىلىلىلىلىلىلىلىلَحًْٞ:ىلٖٚٞىليز(ػلٛي٠ىلععًيٝع١ىلايؿ٦ع١ىل

ارالًحعًتىلايٛق٥ًٝع١ىلاياًَع١ىلىلىلىلييفىلايحعًوىلا٭ٍٚىلىلىل1-1نًُىلعنيىليفىلازبلٍٚىلىل,ر٠ىلس١ًَىلبٚىلاْؿذًياتبخب

بٚىلٖععٞىلايععبىلخيععزٕىلؾٝٗععًىلارععٛااىلاشبلععر٠ىلعٛدعع٘ىلعععًّ,ىلٚايػععًياتىلٚايشععٛا٥ٌىلايكًعًعع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل(,ُٓظععتتيً

ي٬طااًٍ,ىلٚارٛااىلايظلٜل٠ىلايكًع١ًٝىلي٬سرتامىلَجٌىلاشبظ ىلٚايٛيمىلٚا٭يًٝفىلعًع٢ىلطعهٌىلسع٥ً ,ىلىلىلىل

ىلوىلايرغٟٛىلًَٚىلطًع٘ىلذيو.ٝايح٬ساٚنييوىل

  



 

 و2016 -ٍـ 1437الٜخ٘ متطلبات الْقآ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف امليػتت   192

  

 املتطلبات اإلىػـأٜ٘: 11-3

  

11-3/1 
ياععٛؾريىلسععع١َ٬ىلىل;جيعع ىلللحٝععلىلطعععرٚىىلا٫ساًٝطععًتىلايٛق٥ًٝعع١ىليفىلاجملعع٫ًتىلاهلٓلسعع١ٝىلعؼععٛي٠ىلعًَعع١ىل

ىلاهلٝهٌىلاشْظ٥ًٞىلَٔىلبػلًيىلاسبرٜل.

11-3/2 

َٔىلايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىل٫ساؼلاًَٗىليفىلبغرامىلاياؼزٜٔىلع٤ًٓىلع٢ًىلدلٍٚىليقِىلىلحًْٞارذبلاىلػ٬س١ٝىل

ىلٓظعتتىلارػع٬س١ٝىلىليىل1-11ٚازبعلٍٚىلاياعًيٞىلىلىلىل(,َٔىلسٝحىلَكًَٚاًٗىليًشرٜعلىلىلٓظتتارلؼٓٝـىليىل1-2

ىل.(َٔىلايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىل٫ساؼلاًَٗىليفىلبغرامىلاياؼزٜٔ

 
مً الياحٔ٘ اإلىػأٜ٘ الضتددامَا يف أغساض التدصًٓ حطب دزج٘ خطْزٗ  باىٕاملصالحٔ٘ 

 ستتْٓاتَا

 دزج٘ ارتطْزٗ التصئف اإلىػاٜٕ

ىلاشبلٛي٠ىلاياًي١ٝىلَحًْٞىلايٓٛعىلا٭ٍٚىلٚايجًْٞىلؾك 

ىلاشبلٛي٠ىلاراٛسل١ىلَحًْٞىلٚايجًيحىلعظرٚىىلػًػ١ىل,ايٓٛعىلا٭ٍٚىلٚايجًْٞ

ىلمجٝعىلا٭ْٛاع

ىلٚطرٚىىلػًػ١ىلٚايٓٛعىلاشبًَصىلعؼٛي٠ىلَ٪قا١
ىلاشبلٛي٠ىلاشبؿٝؿ١ىلَحًْٞ

 1-11جدّل 

 
 االضـتعنال املدتلط: 11-4

11-4/1 
ٍٕىلذاتىلاسااًٍُىل ػعر,ىلجيع ىلايؿؼعٌىلعٝٓٗعىلىلىلىلىلَحًْٞيفىلسًي١ىلنٕٛىل ياؼعحضىلىلىلًارشاٛاعًتىلدز٤ّاىلَٔىلَحً

ىلؾرىلي٘ىلسحٌىلٖرٚوىلَشاك١ً.الاٛىل٬لنٌىلًَٓٗىلقلًعىلسرٜلىلَشاك

ىلارؼؼؼ١ىل٭غرامىلبػر٣ىلغريىلاياؼزٜٔ,ىلسشع ىلْٛعىلاساؼلاًَٗ.ىلحًْٞارلاًٌَىلبدزا٤ىل 11-4/2

ىلجي ىلايؿؼٌىلعنيىلا٭دزا٤ىلارؼؼؼ١ىليًُشاٛاعًتىلٚبدزا٥ًٗىلارؼؼؼ١ىل٭غرامىلبػر٣ىلًَشك١. 11-4/3

 الطـٔطسٗ علٙ اىتػـاز اذتسٓل: جيب تطبٔل غسّط الباب األّل إضاف٘ هلرِ الػسّط. 11-5

ىل.2-11احمللاىليفىلازبلٍٚىلىل٢ًلزٜلىلَشًس١ىلقلًعىلاسبرٜلىلعىل٫ا٫ْاظعًيىلا٭ؾكٞ:ىلجي ىلب 11-5/1

سا٘ىلعٔىلي 11-5/1/1 ٙىلاسبرٜلىل ذاىللااتىلَشًع ًٝع تىلَ ىلَرّتاىلَرعّاً(.ىل150مح١ًٜىلايشعرااوىلع ٕىلٜزٚاىلعظعحه١ىلَرطًع

ىلجي ىلايؿؼٌىلعنيىلا٫ساا٫ًُتىلارؼاًؿ١,ىلعؼرفىلايٓظرىلعٔىلارشًس١. 11-5/1/3

ىلاشبًػ١,ىلعؼرفىلايٓظرىلعٔىلارشًس١.جي ىلؾؼٌىلًَٓطلىلاشبلٛي٠ىل 11-5/1/4
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 رتطْزٗ ستتْٓاتَاتبًعا  املطتْدعات باىٕممطـاحـ٘ قطاع اذتسٓل يف 

 املطتْدعات باىٕىْع ارتطْزٗ مب

 مطاح٘ قطاع اذتسٓل باملرت املسبع حطب الطابل

 الطسداب ّاألدّاز العلٔا الطابل األزضٕ

ىلَرتىلَرععىل1500ىلَرتىلَرععىل5000ىلػلٛي٠ىلػؿٝؿ١

ىلَرتىلَرععىل1000ىلَرتىلَرععىل3000ىلػلٛي٠ىلَاٛسل١

ىلَرتىلَرععىل500ىلَرتىلَرععىل1000ىلػلٛي٠ىلعًي١ٝىل

 2-11جدّل 

 
ىل.٬لا٫ْاظًيىلايربسٞ:ىل ذاىللالاتىلايلٛاعل,ىلٜاا ىلنٌىلطًعلىلقلًعىلسرٜلىلَٓؿؼ 11-5/2

11-5/3 
بٕىللهٕٛىلا٫ْاظًيىلاشبًيدٞ:ىلازبليإىلاشبًيد١ٝىلايبىللكعىلع٢ًىلسلٚاىلاياكًيىلَٔىلد١ٗىلازبًيىلجي ىل

ىلَح١ٝٓىلَٔىلاشبرس١ًْىلٚايلٛو.

ىلارشاٛاعًت.ىلحًْٞٚػٍٛىل يًٝتىلاشطؿ٤ً:ىلجي ىلبٕىلٜاٝشرىلٚػٍٛىل يًٝتىلَٚالاتىلايلؾًعىلارلْٞىلر 11-5/4

 ضـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(: 11-6

ىلجي ىلللحٝلىلايظرٚىىلايا١ًَىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىل ؿًؾ١ىلهليٙىلايظرٚى. 11-6/1

11-6/2 

ا٫سععاٝاًع١ٝىليا٫سععاٝاًو(:ىلٜكععليىلا٫سععاٝاًوىلٚؾكلععًىلرععًىلدعع٤ًىليفىلعععًوىلسعععحٌىلاهلععرٚوىليطبععًيزىلىلايلًقعع١ىل

,ىلٚعًيٓشعح١ىل٭َعًنٔىلا٫سعاؼلاًَتىلا٭ػعر٣ىلحيعلاىلا٫سعاٝاًوىليهعٌىلَٓٗعًىلىلىلىلىلىلىلىلىل4-3ايلٛاي٨(ىلدلٍٚىل

ىلٚؾكلًىليلحٝا١ىلاسااًُهلً.

11-6/3 

ايشعاع١:ىلحيش ىلقًٝضىلعرمىلسحٌىلاهلرٚوىلع٢ًىلبسًضىلعلاىلا٭طؼًؾىلايئٜىلٜشعاؼلًَْٛٗىلنُعًىلىلىل

يفىلىلر٥ٝشع١ىلٜكٌىلععرمىلارُعراتىلايىلىلىل٫,ىلع٢ًىلب(سعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(يد٤ًىليفىلايحًوىلايجًيحىل

ىلَرت(ىلع ٟىلسًٍ.ىل5ظ1(ىلٚايؿرع١ٝىلعٔىلئٜارشاٛاعًتىلعٔىليَرتىلَحًْٞ

11-6/4 
لزٜلىلَشًؾ١ىلا٫ْاكعًٍىلَعٔىلبٜع١ىلْكلع١ىليًٛػعٍٛىل تىلارؼعرزىلايٓٗع٥ًٞىلبٚىل تىلىلىلىلىلىلىلىلىل٫َشًؾ١ىلا٫ْاكًٍ:ىلجي ىلب

ىل.3-11ا٭يقًّىلارينٛي٠ىليفىلازبلٍٚىلىل٢ًايليزىلاحملُٞىلع

11-6/5 
لزٜلىلَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلَٔىلبٜع١ىلْكلع١ىليًٛػعٍٛىل تىلارؼعرزىلايٓٗع٥ًٞىلبٚىل تىلىلىلىلىلىلىل٫بارشًؾ١ىلارحًطر٠:ىلجي ىل

ىل.3-11ا٭يقًّىلارينٛي٠ىليفىلازبلٍٚىلىل٢ًايليزىلاحملُٞىلع
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 املطتْدعات باىٕحطـاب مطـاف٘ االىتكال ّاملطـاف٘ املباغـسٗ مل

 ىْع ارتطْزٗ املْقع

 الطابل

 الطسداب أزضٕ

ىلارشعًؾ١ىلارحًطر٠ىلااػٌىلايكشِ
ىل10ىل15ىلػؿٝؿ١ىلبٚىلَاٛسل١

ىل5ظ7ىل5ظ7ىلعًي١ٝ

َشعًؾ١ىلا٫ْاكًٍىل تىلارؼرزىلبٚىلايليزىل

ىلاحملُٞ

ىل20ىل40ىلػؿٝؿ١

ىل15ىل30ىلَاٛسل١

ىل10ىل20ىلعًي١ٝ

ىلاي١ًٜٗٓىلارػًك١
ىل5ظ7ىل5ظ7ىلػؿٝؿ١ىلبٚىلَاٛسل١

ىل٫ىلجيٛلىل٫ىلجيٛلىلعًي١ٝ

 3-11جدّل 

11-6/6 
وىلايراععععىلىلىلىلىلىل ٤تىليفىلايحعًع ىلدعًع ؾريىلايظععرٚىىلاياًَعع١ىليًُُععراتىلنُعًع يزىلىليارُععرات:ىلجيعع ىللعٛع سعععحٌىلاهلععرٚوىليطبعًع

ٍ.ىل5ظ1(ىلٚايؿرع١ٝىلعٔىلئٜعٔىليَرتىلر٥ٝش١ٜكٌىلعرمىلارُراتىلايىل٫ع٢ًىلبىل(,ايلٛاي٨( ىلَرت(ىلىلع ٟىلسً

11-6/6/1 
 ذاىلملىللهععٔىلبَععًنٔىلاياؼععزٜٔىلثًعاعع١ىلٚارُععراتىلغععريىلٚاؿععش١,ىلجيعع ىلربلععٝ ىلارُععراتىلعًيؼععحؼىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلاياًنص,ىلياٛؿٝضىلارُراتىلَٚشعًسًتىلاياٌُىلبٚىلاياؼزٜٔ.

ىلاشبًيز.جي ىلبٕىللهٕٛىلارُراتىلعنيىلبًَنٔىلاياؼزٜٔىلٚاؿش١ىلَٚٓظ١ُىلحبحىلل٪اٟىل تىل 11-6/6/2

ىلد٤ًتىليفىلايحًوىلايراععىل 11-6/7 ؼًيزىلنُ ١ىليًُ ٛاي٨(يارؼًيز:ىلجي ىللٛؾريىلايظرٚىىلاياًَ ىلاهلرٚوىليطبًيزىلايل ىل.(سعح

11-6/7/1 
جيعع ىلبٕىلٜهععٕٛىلعععلاىلارؼععًيزىلٚؾكلععًىليًظععرٚىىلاياًَعع١ىلحبٝععحىل٫ىللكععٌىلعععٔىلطبععردنيىلَاحًعععلٜٔىل تىلىل

ىلٚع٢ًىلازبلايىلاشبًيدٞ,ىلٜ٪اٟىلنٌىلًَُٓٗىل تىلاشبًيز.ىلح٢ٓبطرافىلار

11-6/7/2 
جيعع ىلبٕىللعع٪اٟىلارؼععًيزىلمجٝاٗععًىل تىلاشبععًيزىلَحًطععر٠,ىلبٚىل تىلايزىلبٚىلممععرىلضبُععٞىلَععٔىلاسبرٜععلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلعؿشش١ىلعًلي١.ىلح٢َٓٚؿؼٍٛىلعٔىلار

11-6/7/3 
ىلَجيٛلىلقحٍٛىلطبرزىلٚاسعلىليفىلىل ارشعاٛاعًتىلذاتىلايدع١ىلاشبلعٛي٠ىلاشبؿٝؿع١ىلبٚىلاراٛسعل١,ىلعاعلىلىلىلىلىلىلىلىلحعًْ

ىلل١ٝ:ؾرتىلايظرٚىىلاٯابػيىلَٛاؾك١ىلايلؾًعىلارلْٞ,ىل ذاىللٛ

ىلَرّتا.ىل15ىل٢ًٜزٜلىلاياُلىلبٚىلارشًؾ١ىلارحًطر٠ىلااػٌىلايكشِىلعىل٫ب 11-6/7/3/1

ىلَرّتا.ىل30ىل٢ًلزٜلىلَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلَٔىلعًوىلايكشِىل تىلارؼرزىلاي٥ًٗٓٞىلبٚىلايليزىلاحملُٞىلعىل٫ب 11-6/7/3/2

ىلَرت.ىل5ظ7ىل٢ًيًًٜٓٗتىلارػًك١ىلع تىلالزٜلىلَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلىل٫ب 11-6/7/3/3

ىلؾرىلعك١ٝىلطرٚىىلسحٌىلاهلرٚو.ابٕىللاٛ 11-6/7/3/4
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ىليطبًيزىلايلٛاي٨(,ىل ؿًؾ١ىل تىلٖيٙىلايظرٚى.ايليز:ىلجي ىلبٕىلللحلىلايظرٚىىلايا١ًَىليشعحٌىلاهلرٚوىل 11-6/8

11-6/8/1 
ٚعًع٢ىلازبعلايىلىلىلىلحٓع٢ىلٜكٌىلعلاىلايعليزىلععٔىلايدعنيىليهعٌىلطعًعل,ىلَاحًععلٜٔىلعًع٢ىلبطعرافىلارىلىلىلىلىلىلىلىلىل٫جي ىلب

ىلٜ٪اٟىلنٌىلًَُٓٗىل تىلاشبًيزىلَحًطعر٠.ىل,اشبًيدٞ

11-6/8/2 
عؿشعش١ىلعًليع١ىلضبُٝع١ىلَعٔىلاسبرٜعلىلٚلع٪اٟىل تىلىلىلىلىلىلىلىلحٓع٢ىلعٔىلارىل٫لجي ىلبٕىلٜهٕٛىلايليزىلضبُٝ ًىلَٚؿؼٛ

ىلاشبًيزىلَحًطر٠.

11-6/9 
ارؼرزىلاي٥ًٗٓٞ:ىليفىلمجٝعىلا٭سٛاٍىلجي ىلبٕىلل٪اٟىلمجٝععىلسعحٌىلاهلعرٚوىل تىلطبعرزىلْٗع٥ًٞىلٜع٪اٟىل تىلىلىلىلىلىلىل

ىلاشبًيزىلَحًطر٠.

11-6/10 
للحعلىلعظعع ًْٗىلىلىلىلٝعً,ىلارشاٛاعًتىلذاتىلاشبلعٛي٠ىلاياىًلىلَحًْٞا٭قشعًّىلذاتىلا٫ساؼلاًَتىلا٭ػر٣,ىليفىل

ىلَالًحًتىلايٛق١ًٜىلاشبًػ١ىلعًٗىلبٚىلا٭ع٢ًىلبًُٜٗىلبنجرىلٚق١ًٜ.

11-7 
معدات مهافخ٘ اذتسٓل ّاإلىراز:  جيب تطبٔل غسّط الباب األّل لتْفري ضالم٘ اهلٔهل اإلىػاٜٕ مـً أخطـاز   

 .4-11اذتسٓل، إضاف٘ للػسّط الْازدٗ يف ادتدّل 

11-7/1 
ٚاشْيايىلَٔىلسٝحىلاياؼُِٝىلٚايآؿٝيىلٚايؼ١ًْٝىلٚؾكلًىلي٬طرتاطًتىلجي ىلبٕىللهٕٛىلَالاتىلاسبرٜلىل

ىلاشبًػ١ىلـالاتىلاشطؿ٤ًىلٚاشْيايىلبٚىلايٌٝىلايلؾًعىلارلْٞ.

11-7/2 
جيٛلىليًلؾًعىلارعلْٞىلبٕىلٜلًع ىلَاعلاتىل ؿعًؾ١ٝىلبٚىلعلًٜع١ىلععٔىلعاعضىلا٫ساًٝطعًتىلايٛق٥ًٝع١ىلارلًٛعع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلٚؾكلًىليًظرٚى.
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 املطتْدعات حطب الفٝ٘ ّاالزتفاع ّالتصئف اإلىػـاٜٕ باىٕممعدات مهافخ٘ اذتسٓل ّىعه اإلىراز يف 

 اذتاالت املطلْب٘ اليْع

 معدات اإلطفاٛ الٔدّٓ٘:ىل1

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلٚاسب٫ًت.ىلطؿًًٜتىلٜل١ٜٚ ىل1 

 الرتنٔبات الجابت٘:ىل2

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلٚاسب٫ًت.ىلطحه١ىلػراطِٝىلَلًط١ٝ ىل1 

ىلغريىلَلًٛع١.ىلطحه١ىلؾًٖٛتىلدًؾ١ ىل2 

ىلغريىلَلًٛع١.ىلطحه١ىلؾًٖٛتىليطح١ ىل3 

ىلارشاٛاعًتىلذاتىلاشبلٛي٠ىلاياًي١ٝ.ىلَحًْٞيفىلىلطحه١ىلؾًٖٛتىلػًيد١ٝ ىل4 

 األىعن٘ التلكأٜ٘ الجابت٘:ىل3

ارشاٛاعًتىلذاتىلاشبلٛي٠ىلاراٛسعل١ىلىلىلحًَْٞايشرااو,ىليفىلىلطحه١ىللًك١ٝ٥ًىلررطعًتىلًَٝٙىلَهًؾش١ىلاسبرٜل ىل1 

ىلبٚىلاياًي١ٝ.

ىلبًَنٔىلاشبلٛي٠ىلاشبًػ١ىلسٝحىل٫ىلميهٔىلاساؼلّىلارًٝٙ.ىلطحه١ىللًك١ٝ٥ًىلررطعًتىلَٛااىلبػر٣ ىل2 

 معدات إىراز اذتسٓل:ىل4

ىل.يفىلمجٝعىلايلٛاعلىلٚاسب٫ًتىلطحه١ىل ْيايىلٜلٟٚ ىل1 

ارشاٛاعًتىلذاتىلاشبلٛي٠ىلاراٛسل١ىلبٚىلاياًيٝع١,ىلىلىلحًَْٞيفىلىلطحه١ىل ْيايىللًك٥ًٞ ىل2 

ٚبَعًنٔىلاشبلععٛي٠ىلاياًيٝعع١ىليفىلارشععاٛاعًتىلذاتىلاشبلععٛي٠ىلىل

ىلاشبؿٝؿ١.

 4-11جدّل 

 
٘    )ارتدمات اهليدضٔ٘: جيب االلتصاو مبا جاٛ يف الباب السابـع   11-8 ، مـع  (املتطلبـات العامـ٘ للدـدمات اهليدضـٔ

 .5-11الرتنٔص علٙ ما ّزد يف ادتدّل 

ىليًلؾًعىلارلْٞىلطً ىلَالاتىل ؿًؾ١ٝىلبٚىلنحلٌٜىلعٔىلعاضىلايظرٚىىلايٛق١ٝ٥ًىلا٭ػر٣. 11-8/1
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 املطتْدعات باىٕمارتدمات اهليدضـٔ٘ ارتاص٘ بالْقآ٘ مً اذتسٓل يف 

 اذتاالت املطلْب٘ اليْع

ىلسش ىلارٛاػؿًتىلاياًر١ٝىلارااُل٠ىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ.ىلْظًّىلل١ٜٛٗ ىل1 

ىلايشرااوىلٚسحٌىلاهلرٚويطبًيزىلايلٛاي٨(.ىلَـ٠٤ًع٬ًَتىل يطًا١ٜىل ىل2 

ىلايشرااوىلٚسحٌىلاهلرٚويطبًيزىلايلٛاي٨(.ىلطحه١ىل ًْي٠ىليًلٛاي٨ ىل3 

ىلغريىلَلًٛو.ىلَؼليىلاساًٝطٞىليًهٗرع٤ً ىل4 

ىلغريىلَلًٛو.ىلَؼالىلسرٜل ىل5 

ٝ ًبعٛاوىلسرٜلىللاٌُىل ىل6  ىلًىلي٬ساًٝطًتىلايٛق١ٝ٥ًىليفىلاجمل٫ًتىلاهلٓلس١ٝ.ٚؾكلىللًك٥ً

 5-11جدّل 

 

 (مْاقف الطٔازات)غـسّط ّقأٜ٘ خاصـ٘  11-9

11-9/1 

 الطٔازات: (مْاقف)مطتْدعات  باىٕم
ىلارَٛاقـىلايشعًٝيات:ىلٖعٞىلىلىلىلحًَْٞ ْ ارشعاا١ًُىليفىلربعزٜٔىلٚٚقعٛفىلايشعًٝياتىلعظعهٌىلَشعاُرىلبٚىلىلىلىلىلىلىلىلحًع

ارشاٛاعًت,ىليياىلللحلىلايظرٚىىلايٛق٥ًٝع١ىليًشًُٜع١ىلَعٔىلىلىلىلىلحًَْٞ٪ق),ىلٚلاا ىليفىلٖياىلارؿّٗٛىللًعا١ىلر

ىلىلارشاٛاعًتىلعظهٌىلعًّىلع٢ًىلَٛاقـىلايشًٝياتىل ؿًؾ١ىلهليٙىلايظرٚىىلاشبًػ١.ىلَحًْٞاسبرٜلىليفىل

ىللٞ:َٛاقـىلايشًٝياتىلَٔىلايًٓس١ٝىلاراًُي١ٜىل تىلؾ٦ًتىلنًٯىلَحًْٞٚلٓكشعِىل

11-9/1/1 ٍٕ ىلَؿاٛس١ىلازبٛاْ ىللكًاىلؾًٝٗىلايشًٝي٠ىلرهًٕىلٚقٛؾًٗىلٚعٓلىلاشبرٚز.ىلايؿ٦ع١ىليب(ىلَحً

ٍٕىليو(ايؿ٦ع١ىل 11-9/1/2 ىلَػًك١ىلازبٛاْ ىللكًاىلؾًٝٗىلايشًٝي٠ىلرهًٕىلٚقٛؾًٗىلٚعٓلىلاشبرٚز.ىلَحً

ٍٕىليز(ايؿ٦ع١ىل 11-9/1/3 ىلميهٔىل اػًٍىلايشًٝي٠ىلرهًٕىلٚقٛؾًٗىلٚ ػرادًٗىلعظعهٌىل يٞ.ىلَحً

11-9/2 
ننا بـني يف   ،مْاقف الطٔازات باعتبازٍا خطْزٗ متْضط٘ باىٕمخطْزٗ اذتسٓل: تصيف خطْزٗ اذتسٓل يف 

 .(باىٕناملتطلبات الْقأٜ٘ العام٘ لل)يف الباب األّل  1-1ادتدّل 

11-9/3 
 املتطلبات اإلىػأٜ٘:

ًَٚىلد٤ًىليفىلجي ىلللحٝلىلطرٚىىلايحًوىلا٭ٍٚىلياٛؾريىلس١َ٬ىلاهلٝهٌىلاشْظ٥ًٞىلَٔىلبػلًيىلاسبرٜل,ىل

ىلارالًحًتىلاشْظ١ٝ٥ًىلهلياىلايحًو.

 الطٔطسٗ علٙ اىتػاز اذتسٓل 11-9/4

ىلارٓشلياتىلرٛاقـىلايشًٝياتىلذب)ىلَشا٣ٛىلا٭يم: 11-9/4/1

يًٗرٚو,ىل ٫ىل ذاىلػؼؽىلدز٤ىلًَٓٗىليييوىلضبُٝ ًىلىل٬ل٫ىللاا ىلَٓشلياتىلاػٍٛىلٚػرٚزىلايشًٝياتىلسعح 11-9/4/1/1
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ىلايظرٚىىلايا١ًَىليشحٌىلاهلرٚو.,ىلٚلاٛاؾرىلؾٝ٘ىلحبًدزىلٚاٍم

11-9/4/1/2 

ىل10:1يىلًعع٢لزٜععلىلْشععح١ىلارٓشععليىلَععٔىلٚ تىلايشععرااوىلعىلىلىل٫جيعع ىلب ؾرىلَٓشععليإىلا(ىلنُععًىلجيعع ىلبٕىلٜاعع

َاحًعلإىلع٢ًىلا٭قٌ,ىلٜٚؿـٌىلبٕىلٜهًْٛىلع٢ًىلدٗانيىلَاكًعًاني,ىلٚيفىلسًي١ىللاييىلذيوىلٜكريىلايلؾًعىل

ىلارلْٞىلًَىلٜراٙىلًَٓسّحًىلسش ىلاسبًي١.

ىلا٭يؿ١ٝ: 11-9/4/2

11-9/4/2/1 

جيعع ىلعُعععٌىلَٝععٍٛىليفىلبيؿععع١ٝىلايشععرااوىللععع٪اٟىل تىلقٓععٛاتىلياذُٝععععىلارٝععًٙىلبٚىلايزٜعععٛتىلارٓشعععهح١ىلىلىلىلىلىل

َٚٓع٘ىل تىلاجملعًيٟىلاياًَع١,ىلٚؾكلعًىلىلىلىلىلىل,ٚلؼرٜؿًٗىلع ىلؾاشعًتىللؼعرٜـىلبيؿع١ٝ,ىلثعِىل تىلؾًػعٌىللٜعٛتىلىلىلىلىلىل

ىليٮػٍٛىلاهلٓلس١ٝ.

ىلازبلايىلازبًْيب: 11-9/4/3

11-9/4/3/1 
ارل١ًىلع٢ًىلايظعًيعىلاياعًّىلعًيزدعًزىلارشعًض,ىلبٚىلايشعًوىلايظعحهٞىلايشعُٝوىلىلىلىلىلىلىلىلىللػل٢ىلايٓٛاؾيىلازبًْح١ٝ

ىلرٓعىلاػٍٛىلبعكًوىلايشذ٥ًرىلٚار٬ُٗتىلٚغريًٖ.

11-9/4/3/2 

%ىلَٔىلَشًس١ىلازبلايىلاشبعًيدٞىلىل25 ذاىلنًْ)ىلدٛاْ ىلَٛاقـىلايشًٝياتىلَؿاٛس١ىلعٓشح١ىل٫ىللكٌىلعٔىل

ٚع٢ًىلدٗانيىلَاكًعًاني,ىلٜاا ىلذيوىلارٛقـىلَؿاّٛسًىلٚميهٔىلا٫ساػ٤ًٓىلععٔىلْظعًّىلاررطععًتىلىلىلىلىلح٢ُٓيً

ىلاياًك١ٝ٥ًىلرًٝٙىل طؿ٤ًىلاسبرٜل.

11-9/5 
املتطلبـــات العامـــ٘ للدـــدمات )معـــدات مهافخـــ٘ اذتسٓـــل ّاإلىـــراز: جيـــب تـــْفري متطلبـــات البـــاب السابـــع  

 .6-11إضاف٘ للػسّط الْازدٗ يف ادتدّل  (اهليدضٔ٘

11-9/5/1 
جي ىلبٕىللهٕٛىلَالاتىلاسبرٜلىلٚاشْيايىلَٔىلسٝحىلاياؼُِٝىلٚايآؿٝيىلٚايؼ١ًْٝىلٚؾكلًىلي٬طرتاطًتىل

ىلاشبًػ١ىلـالاتىلاشطؿ٤ًىلٚاشْيايىلبٚىلايٌٝىلايلؾًعىلارلْٞ.

11-9/5/2 
٫ىلجيٛلىللٓؿٝيىلب١ٜىل ْظ٤ًاتىلبٚىللرنٝ ىلب١ٜىلَاعلاتىللااًعلىلعاؼعزٜٔىلبٚىللزٜٚعلىلايشعًٝياتىلععًيٛقٛاىليفىلىلىلىلىلىلىل

ىلعإذٕىلػًؾىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞىلٚعظرٚىىلػًػ١.,ىل ٫ىلح٢ٓار

11-9/5/3 
جيٛلىليًلؾًعىلارعلْٞىلبٕىلٜلًع ىلَاعلاتىل ؿعًؾ١ٝىلبٚىلعلًٜع١ىلععٔىلعاعضىلا٫ساًٝطعًتىلايٛق٥ًٝع١ىلارلًٛعع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلٚؾكلًىليًظرٚى.
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 مْاقف الطٔازات حطب الفٝ٘ ّاالزتفاع ّالتصئف اإلىػـاٜٕ باىٕمعدات مهافخ٘ اذتسٓل ّىعه اإلىراز يف م

 اذتاالت املطلْب٘ اليْع

 معدات اإلطفاٛ الٔدّٓ٘:ىل1

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلٚاسب٫ًت.ىلطؿًًٜتىلٜل١ٜٚ ىل1 

 الرتنٔبات الجابت٘:ىل2

ىلمجٝعىلايلٛاعلىلٚاسب٫ًت.ىلطحه١ىلػراطِٝىلَلًط١ٝ ىل1 

ىلغريىلَلًٛع١.ىلطحه١ىلؾًٖٛتىلدًؾ١ ىل2 

ىلمجٝعىلايلٛاعل.ىلطحه١ىلؾًٖٛتىليطح١ ىل3 

ىلسٛيىلارظًيٜعىلايهحري٠.ااػٌىلىلطحه١ىلؾًٖٛتىلػًيد١ٝ ىل4 

 األىعن٘ التلكأٜ٘ الجابت٘:ىل3

َٛاقعععـىلايشعععًٝياتىلذبععع)ىلَشعععا٣ٛىلا٭يمىليايشعععرااو(,ىلىلىلىلىلطحه١ىللًك١ٝ٥ًىلررطعًتىلًَٝٙىلَهًؾش١ىلاسبرٜل ىل1 

ىلَٚػًك١ىلازبٛاْ .

ٙ.ىلطحه١ىللًك١ٝ٥ًىلررطعًتىلَٛااىلبػر٣ ىل2  ىلبًَنٔىلاشبلٛي٠ىلاشبًػ١ىلسٝحىل٫ىلميهٔىلاساؼلّىلارًٝ

 اذتسٓل:معدات إىراز ىل4

ىليفىلمجٝعىلايلٛاعلىلٚاسب٫ًت.ىلطحه١ىل ْيايىلٜلٟٚ ىل1 

ىليفىلَٛاقـىلايشًٝياتىلَػًك١ىلازبٛاْ .ىلطحه١ىل ْيايىللًك٥ًٞ ىل2 

 6-11جدّل 

 

11-9/6 
٘    )ارتدمات اهليدضٔ٘: جيب االلتصاو مبا جاٛ يف الباب السابع  مـع   (،املتطلبـات العامـ٘ للدـدمات اهليدضــٔ

 .7-11الرتنٔص علٙ ما ّزد يف ادتدّل 

ىلايا١ٜٛٗىلٚلؼرٜـىلايلػًٕ: 11-9/6/1

11-9/6/2 
جيعع ىللععٛؾريىلاياٜٗٛعع١ىلارٝهًْٝهٝعع١ىلبٚىلايلحٝاٝعع١ىلارًٓسععح١ىلٚؾكلععًىليًُٛاػععؿًتىلاياًرٝعع١ىلارااُععل٠ىلَععٔىلىلىلىل

ىلايلؾًعىلارلْٞ.

11-9/6/3 
,ىلحٓع٢ىلععٔىلبٟىلْظعًّىل ػعرىليفىلارىلىلىلىل٬لجي ىلبٕىلٜهٕٛىلْظًّىلايا١ٜٛٗىلارٝهًْٝهٝع١ىليفىلايشعرااوىلَٓؿؼعىلىلىل

ىلٚجي ىلبٕىلٜؼُِىليٝاٌُىلع٢ًىلٚسللنيىلَٓؿؼًاني,ىليًاػً ىلع٢ًىلبسعٛبىلايظرٚف.

ىليًلؾًعىلارلْٞىلطً ىلَالاتىل ؿًؾ١ٝىلبٚىلنحلٌٜىلعٔىلعاضىلايظرٚىىلايٛق١ٝ٥ًىلا٭ػر٣. 11-9/6/4
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 مطتْدعات ّمْاقف الطٔازات باىٕمارتدمات اهليدضـٔ٘ ارتاص٘ بالْقآ٘ مً اذتسٓل يف 

 اذتاالت املطلْب٘ اليْع

ىلسش ىلارٛاػؿًتىلاياًر١ٝىلارااُل٠ىلَٔىلايلؾًعىلارلْٞ.ىلْظًّىلل١ٜٛٗ ىل1 

ىلايشرااو,ىلمجٝعىلايلٛاعل.ىلع٬ًَتىل يطًا١ٜىلَـ٠٤ً ىل2 

ىلايشرااو,ىلمجٝعىلايلٛاعل.ىلطحه١ىل ًْي٠ىليًلٛاي٨ ىل3 

ىلَلًٛوىليفىلَٛاقـىلايشًٝياتىلارػل٠ً.ىلَؼليىلاساًٝطٞىليًهٗرع٤ً ىل4 

ىلبيعا١ىلطٛاعل.ىل٢ًايبىللزٜلىلعىلحًْٞارىلسرٜلَؼالىل ىل5 

ٝ ًبعٛاوىلسرٜلىللاٌُىل ىل6  ىلًىلي٬ساًٝطًتىلايٛق١ٝ٥ًىليفىلاجمل٫ًتىلاهلٓلس١ٝ.ٚؾكلىللًك٥ً

 7-11جدّل 

  



 

 201 غؤٌّ الطالم٘ األّل ادتصٛ

 

 تعسٓف املصطلخات املطتددم٘

 
ا٭طؼًؾىلًَٓٗىلبٚىلع ١ٜىلبعٛاوىل ي١ٝىللؿاضىلعٛاسل١ىلاشب١ًٝىلايـ١ٝ٥ٛىلعٓلىلاقرتاوىل  أبْاب آلٔ٘ خاص٘ لطـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(:

ٚس١ًٝىل ي١ٝىلبػر٣,ىلٚنييوىلا٭عٛاوىلايبىللؿاضىلبٚىللػًلىلعٛس٥ًٌىللًك١ٝ٥ًىلن اٚاتىلايػًلىلاييال١ٝ.

 ؿ٠٤ًىلَٔىلَؼليىلنٗرع٥ًٞىلَشاكٌىلعٔىلَؼليىلايازٜٚلىلاير٥ٝشٞىليًاًٝيىلايهٗرعع٥ًٞ.ىلُلٛاِػعٌىل ؿع٠٤ًىلايلعٛاي٨ىلىلىلىلىل إضاٛٗ الطْازئ:

ر٥ٝص.اياٌُىلعٓلىلاْكلًعىلاياًٝيىلَٔىلَؼليىلايازٜٚلىلاي

عٛاسل١ىلايًٗ ىلاشبًيزىلَٔىلايٓٛاؾيىلٚايؿاشعًتىلا٭ػعر٣ىلبٚىلىلىلىلح٢ُٓاْاظًيىلاسبرٜلىلع٢ًىلايٛاد١ٗىلاشبًيد١ٝىليً  اىتػاز خازجٕ للخسٓل:

اجملًٚي٠.ىلحًْٞارعٛاسل١ىلاسبراي٠ىلارظا١ىلَٔىلَهًٕىلاسبرٜلىل تىل

ٝ عًىلبٚىلٜعلىلىل  أىعن٘ إىراز مً اذتسٓل: ٜٚ ً,ىلياششعصىلػلعرىلاسبرٜعل,ىلَٚعٔىلثعِىللؼعليىلىلىلىلىلىلىلدًٗلىلبٚىلبدٗز٠ىللاٌُىلعًيلًق١ىلايهٗرع١ٝ٥ًىللًك٥ً

عًٓٗىل طًياتىلَشُٛع١ىلبٚىلَر١ٝ٥ىللجريىلا٫ْاحًٙىليإلْيايىلَٔىلػلرىلاسبرٜل.ىل

طعحه١ىلهلٜعلاتىلثًعاع١ىلذاتىلؾاشعًتىلَٛلعع١ىليفىلا٭َعًنٔىلارلًعٛوىلمحًٜاٗعً,ىلىلىلىلىلىلىلىلىل  أىعن٘ ّمعدات مهافخ٘ اذتسٓل الجابتـ٘ التلكأٜـ٘:  

ٝ ععًىلعؿاععٌىلاسعاظعععاًيىلاسبععراي٠ىلايًٓدبعع١ىلعععٔىلاسبرٜععل,ىلبٚىلعؿاععٌىلىلىلىلٚلػععي٣ىلَععٔىلَؼععليىلَعشعععاُرىلرععًا٠ىلاشطؿعع٤ًىلارًٓسععحىلىل ١,ىللاُععٌىللًك٥ً

اسعاظعاًيىلايلػًٕ,ىلبٚىلعًيٛسًٝانيىلَّاً.

عًوىلٜؼُِىل طًيٙىلٚمجٝعىلبدزا٥٘ىليٝكًّٚىلَرٚيىلايلػًٕىلبٚىلايػًلاتىلايشًػ١ٓىلبٚىلبيش١ٓىلايًٗ ىلَٔىلػ٬ي٘ىلعٓلًَىل  باب مكاّو للخسٓل:

ٜهٕٛىلَػًكلً.

بٚىلايٓزعىلٚايرتنٝحًتىلايزدًد١ٝىلهظٛؾ١ىلسبٛا٥ ىلٚبسكـىلايػرفىلٚلظعٌُىلايؿٛاػٌىلايكًعًع١ىليًلَٞٛااىلا٭سلضىلار تهطٔ٘:

ْظًّىليلراىلايلػًٕىلٜااُلىلع٢ًىلاساؼلاّىلَراٚغىلطؿ ىليلراىلايلػًٕىلبٚىلبٟىلغًلاتىلبػر٣ىلَٔىلَٓلك١ىلاشبلٛي٠.  تَْٓ٘ آلٔ٘:

ايشًػٔ(ىلايلحٝاٝع١ىليلعراىلايعلػًٕىلبٚىلبٟىلغعًلاتىلبػعر٣ىلىلىلىلىلىلْظًّىليلراىلايلػًٕىلٜااُلىلع٢ًىلسرن١ىلايلػًٕىلياهلٛا٤ىل  تَْٓ٘ طبٔعٔ٘:

ىلَٔىلَٓلك١ىلاشبلٛي٠.

ىلبٚىلَلٌىلع٢ًىلطًيع.ىلىلىلح٢ٓدلايىلَلٌىلع٢ًىلؾشش١ىلَهظٛؾ١ىلااػ١ًٝىليفىلار  جداز خازجٕ:

ىلَٔىلايلاػٌىل تىلبدزا٤ىلبٚىلقلًعًت,ىلسٛا٤ىلنًٕىلازبلايىلثًعّاًىلبٚىلَاشرنلً.ىلح٢ٓدلايىلٜكشِىلار  جداز داخلٕ:

ىلزىلَكًّٚىليًشرٜلىليؿرت٠ىلل١َٝٓىلضبلا٠,ىليٝشلىلَٔىلاْاظًيىلاسبرٜلىلٚاْاكًٍىلايلػًٕىلبٚىلا٭خبر٠.سًد  جداز ماىع للخسٓل:

ـــعاعٕ اذتــسازٖ:      ــٔض اإلغ ــٙ حــسج للف ــد أدى اشبًػعع١ٝىلايععبىللؼععٓـىلعٓعع٤ًىلعًٝٗععًىلَكًَٚعع١ىلبسعععلضىلَععٛااىلاياظعععلٝحًتىلايلاػًٝعع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىل ح

عًسع٘ىلايعاكينىلعًع٢ىلبٕىلاَاعلااىلايًعٗ ىلعًع٢ىلبسععلضىلىلىلىلىلىلىليا٭يؿًٝت(ىل٫َالااىلايًٗ ىلعًًٝٗ,ىلٚذيوىلع٤ًٓىلع٢ًىلاػاحًيىلقًٝسعٞ,ىلٜااُلىلبس

َٛااىلاياظعلٝحًتىلايلاػ١ًٝىليٮيؿًٝتىلٜاٛقـىليفىلاسبرا٥لىلايؿا١ًٝىلعًع٢ىلاَاعلااىلايؿعٝضىلاشطععاًعٞىلاسبعرايٟىلايعيٟىللااعرمىليع٘ىلىلىلىلىلىلىلىلىل

٠ىلارًا٠,ىلَٚٔىلثِىلنًًُىلنًٕىلايؿٝضىلاشطعاًعٞىلاسبعرايٟىلايعيٟىللاشكعلىلعٓعلٙىلَاعًٜريىلا٫ػاحعًيىلايكًٝسععٞىلبنع ,ىلنًْع)ىلارعًاىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلارؼا ٠ىلبؾـٌىلَٔىلسٝحىلَك١ًَٚىلاَالااىلايًٗ .

ىلعًٓػرىل ْظع١ٝ٥ًىللؿؼٌىلايكلًعًتىليايٛسلات(ىليآُعىلاْاظًيىلاسبرٜل.  حْاجص ماىع٘ الىتػاز )امتداد( اذتسٓل:

ىل.ح٢ٓٚس١ًٝىلاْاكًٍىليبس١ٝىلعنيىلطًعلىلٚ ػرىليفىلار دزج:
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يرتنٝع ىلَعًىلَعٔىلَعٛااىلَاٝٓع١ىلَعٔىلَعٛااىلاياظععلٝ ىلايلاػًٝع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلَالٍىلاَالااىلايًٗ ىلرًا٠ىلًَىلبٚىللرنٝ ىلَعًىلبٚىلىل  دزج٘ اىتػـاز اللَب:

ىليًشٛا٥ ,ىلٖٚٛىلايرقِىلاياًٝيٟىلارشعاُلىلَٔىلا٫ػاحًيىلايكًٝسعٞىل٫َالااىلايًٗ ىلع٢ًىلسعلضىلارًا٠ىلبٚىلٖياىلايرتنٝ .

ٖعياىلايآؼعرىلىلىلىلَك١ًَٚىلعٓؼرىلًَىلَٔىلعًٓػرىلاشْظع٤ًىليًشرٜلىلٖٞىلايؿرت٠ىلايز١َٝٓىلايبىلٜاشُعٌىلػ٬هلعىلىل  دزج٘ مكاّم٘ املادٗ للخسٓل:

ىلاسبرٜلىلٜٚكًّٚىلْؿًذىلايًٗ ىلٚايػًلاتىلايشعًػ١ٓىلَٔىلػ٬ي٘ىليفىلسًي١ىللارٜـ٘ىلسبرٜلىلقًٝسعٞىليفىلظٌىلطعرٚىىلا٫ػاحًيىلايكًٝسعٞ.

ىلارٛدٛأٜىليفىلَٓلك١ىلاسبرٜلىليًٛػٍٛىل تىلارهًٕىلاٯَٔىلَٔىلػلرىلاسبرٜل.ىلح٢ٓايزَٔىلاراًغىليظًغًٞىلار شمً اإلخالٛ:

َعٔىلاهلعروىلىلىلىلح٢َٓشعًوىلبٚىلطرٜلىلبٚىلبنجر,ىلسعًيوىلٚ َٔ,ىليٝاُهٔىلا٭طعؼًؾىلارٛدٛإٚىليفىلار  ضـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(:

َحًطر٠,ىلبٚىل تىلسعًس١ىلبٚىلَهعًٕىل َعٔىلَعٔىلاسبرٜعل,ىلٜع٪اٟىلععلٚيٙىلىلىلىلىلىلىلىلح٢ٓٚايٛػٍٛىل تىلػًيزىلارىلح٢ٓع٫ًْل٬مىلَٔىلب١ٜىلْكل١ىليفىلار

ىل,ىلسٝحىلا٭ًَٕىلَٔىلػلرىلاسبرٜل.ح٢ٓ تىلػًيزىلار

ىليح٤ًٓىلذب)ىلسعلضىلا٭يم,ىلبٚىلٖٛىلقحٛىلضبُٞىلَٔىلايكًٓعٌ.دز٤ىلا ضسداب، ضسادٓب:

ىلٜؿؼٌىلبؾكٝ ًىلعنيىلٚسللني,ىلبٚىلٖٛىلغل٤ًىليٛسل٠ىلٚاسل٠ىلٜهٕٛىلسكؿلًىلهلً.ىلح٢ُٓدز٤ىلَٔىلاهلٝهٌىلاشْظ٥ًٞىليً ضكف )أضكف(:

َٝعًٙىلىل٭غرامىلَهًؾشع١ىلاسبرٜعل,ىلَعزٚا٠ىلـتػعيىلىلىلىلىلىلح٢ٓطحه١ىلَٔىلا٭ًْعٝ ىلايربس١ٝىللرن ىليفىلار غبه٘ مٔاِ إطفاٛ حسٓل جاف٘:

ٚلٓاٗععٞىلىلح٢ٓلهعٕٛىلَاًسع١ىليردععًٍىلاشطؿع٤ًىلقًعًع١ىليععلؾعىلارع٤ًىلعٗععً,ىلَعزٚا٠ىلعؿٖٛعًتىلَٝععًٙىل طؿع٤ًىلاسبرٜععلىلعٓعلىلْكعًىىلضبععلا٠ىلععًرىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلعؼًُّىللٓؿٝصىلاهلٛا٤.

٭غرامىلَهًؾش١ىلاسبرٜل,ىلَاؼ١ًىلـؼليىلًَٝٙىلىلح٢ٓطحه١ىلَٔىلا٭ًْعٝ ىلايربس١ٝىللرن ىليفىلار غبه٘ مٔاِ إطفاٛ حسٓل زطب٘:

ىل.ح٢ٓاا٥ِىلَـػٛى,ىلَزٚا٠ىلعؿًٖٛتىلًَٝٙىل طؿ٤ًىلاسبرٜلىلعٓلىلْكًىىلضبلا٠ىلعًر

بٚىلىلحٓع٢ىلٜكليىلا٫ساٝاًوىلعًسبلىلا٭ع٢ًىلَٔىلا٭طعؼًؾىلارُهعٔىلٚدعٛاِٖىليفىلارىلىلىل طاق٘ اضتٔعابٔ٘ لـطـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(:

ىليفىلبٟىلٚق).ىلًبٟىلدز٤ىلَٓٗ

ىلَٛااىل٫ىلذبرتمىل٫ٚىلللًلىلغًلاتىلبٚىلبخبر٠ىلقًع١ًىلي٬طااًٍ. لالحرتام:غري قابل 

ؾعراؽىلٚاقععىلااػعٌىل سعل٣ىلايرتنٝحعًتىلاشْظعع١ٝ٥ًىلبٚىلععنيىللعرنٝحانيىل ْظعع٥ًٝاني,ىلٖٚعٛىل َعًىلؾعراؽىلَػًعلىلبؾكعٞىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل فساغ خفٕ )شتفٕ(:

ىلاسبٛا٥ .ىلنًيؿراؽىلايٛاقعىلعنيىلايشعكـىلاشْظع٥ًٞىلٚايشعكـىلاراًل,ىلبٚىلؾراؽىلَػًلىليبسعٞىلنًرٛدٛاىلعني

ْظعًّىل َعلااىلـٝعًٙىل طؿع٤ًىلاسبرٜعلىلٜعاِىللعٛؾريٙىليعُٝهٔىليدعًٍىلاشطؿع٤ًىلَعٔىلايشعٝلر٠ىلعًع٢ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل فٍْات مٔاِ إطفاٛ اذتسٓل ارتازجٔـ٘: 

ًُّىلًَىللهٕٛىلطحه١ىل َلااىلؾٖٛعًتىلَٝعًٙىل طؿع٤ًىلاسبرٜعلىلاشبًيدٝع١ىلَشعاك١ًىلععٔىلطعحه١ىل َعلااىلارىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلاربٚىلىلحٓع٢ىلاسبرٜل,ىلٚاا٥ ْ ىلحًع

ىلاجملًٚي٠ىلعًر٤ً.

ىلَشعًس١ىلنحري٠ىلَٔىلا٭يمىل٫ىللؿؼٌىلعنيىلبدزا٥ًٗىلطعٛايع. :قطـٔن٘ )مسبع(

َٓؿؼ١ً,ىلضبًطع١ىلحبعٛادزىل ْظعع١ٝ٥ًىلهٓععىلرعل٠ىللَٓٝع١ىلضبعلا٠ىلاْاكعًٍىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلح٢ٓقشعِىلبٚىلبقشعًّىلَٔىلار قطاعات ماىع٘ الىتػـاز اذتسٓل:

ىلاجملًٚي٠.ىلحًْٞاربٚىلىلح٢ٓاسبرٜلىلعنيىلايكلًعًتىلارًْا١ىل٫ْاظًيىلاسبرٜلىلٚعك١ٝىلبدزا٤ىلار

طحه١ىلهلٜلاتىلذب)ىلا٭يمىلذاتىلَؼليىلًَٝٙىلَاٛاػٌىللػيٟىلَتػعيىل :(Fire Hydrants)ٔاِ إطفاٛ اذتسٓل ارتازجٔ٘ متخـر م

ىلًَٝٙىلاسبرٜل,ىلٚلشااٌُىلياٛؾريىلًَٝٙىل طؿ٤ًىلاسبرٜلىلشَه١ًْٝىلَهًؾش١ىلاسبرا٥لىلَٔىلاشبًيزىلَٔىلقحٌىليدًٍىلايلؾًعىلارلْٞ.

ٌٍ جتازٓــ٘ )مهاتــب(: ْٞار مبــا (ىلطؼّؼععًىليفىلٚقعع)ىلٚاسععل,ىلٚارؼؼؼعع١ىلىل50يىلًعع٢بٚىلبدزا٩ٖععًىلايععبىل٫ىلٜزٜععلىلعععلاىلَشعععاؼلًَٝٗىلعىلىلحعًع

ىلي٬ساا٫ًُتىلارهاح١ٝ.

ٌٍ جتازٓ٘ )ست ىلبٚىلبدزا٩ًٖىلارؼؼؼ١ىلشبل١َىلازبُٗٛي.ىلحًْٞار ل جتازٓ٘(:امبا
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ىل(ىلطعؼّؼًىلؾ نجرىليػرمىلايرتؾٝ٘ىلبٚىلايجكًؾ١ىلبٚىلايرًٜؿ١ىلبٚىلايارم.50بٚىلبدزا٩ًٖىلارؼؼؼ١ىلياذُعىليىلحًْٞار جتنعات: باىٕم

سعًعًتىلىلىل4ط٬وىلَٓعاظُنيىلععلٚاّىل٫ىلٜكعٌىلععٔىلىلىلىلىلىل6بٚىلبدزا٩ًٖىلارؼؼؼ١ىل٭غرامىلايااًِٝ,ىلٖٚٞىلايبىلل٪ٟٚىلىلحًْٞار تعلٔه: باىٕم

ىلىلسعًع١ىليفىلا٭سعحٛع,ىلنرٜعًمىلا٭طؿعًٍىلىلىلىلىلىل12َٜٛٝ ً,ىلٚـًىل٫ىلٜكعٌىلععٔىلىلىل ىلىل–ىلٚارعلايضىلهٗٝعل ساع٢ىلايجعًْٟٛ,ىلٚاراًٖعلىلىلىلىلىل-ىلاعاعلا٥

ىلار١ٝٓٗىلٚايالحٝك١ٝ,ىلًَٚىليفىلسهًُٗ.

ىلار زعآ٘ اجتناعٔ٘: باىٕم ْ بٚىلبدزا٩ٖعًىلارؼؼؼع١ىلياكعلِٜىلايرعًٜع١ىلا٫داًُعٝع١,ىلٚلعٛؾرىلَعًىل٫ىلٜكعٌىلععٔىلبيعاع١ىلبسعر٠ىليآعِٜٛىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحًع

ىلاياذز٠,ىلبٚىلنحًيىلايشٔىلبٚىلايرؿعىلنًُىليفىلاٚيىلاسبـ١ًْ.

بٚىلبدزا٩ًٖىلارؼؼؼ١ىلياكلِٜىلاشبلًَتىلايؼش١ٝ,ىلٚلٛؾرىلًَىل٫ىلٜكٌىلعٔىلبيعا١ىلبسر٠ىليآِٜٛىلاررؿع٢.ىلىلىلحًْٞار ٓ٘ صخٔ٘:زعا باىٕم

َٚٔىلارارٚفىلبٕىليٚااىلٖيٙىلا٭ًَنٔىلغريىلقًائٜىلع٢ًىلمح١ًٜىلبيٚاسِٗ;ىليه ىلايشٔىلبٚىلشػعًعاِٗىلعع َرامىلدشعل١ٜىلبٚىلعكًٝع١,ىلىلىلىلىل

ىلاشساًفىلٚايلٛاي٨.ىلَحًْٞايٓك١ًٖ,ىلٚىلَحًًَْٞٚٓٗىل

بٚىلبدزا٩ًٖىلارؼؼؼع١ىل٭غعرامىلايرعًٜع١ىلايؼعش١ٝىلبٚىلا٫داًُعٝع١,ىلٚايعبىلٜهعٕٛىلطعًغًًٖٛىلععًدزٜٔىلععٔىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحًْٞار زعآ٘: باىٕم

اسبرن١ىلبٚىلبِْٗىلٚذب)ىلل ثريىلاسبذزىلَكٝعلٚىلاسبرنع١,ىلٚلظعٌُىلارشاظعؿًٝت,ىلٚعٝعٛتىليعًٜع١ىلارشعٓني,ىلٚاٚيىلاسبـع١ًْ,ىلٚاٚيىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلًٗ.ايرع١ًٜىلا٫داًُع١ٝىليٮطؿًٍ,ىلٚاٚيىلايؼش١ىلايٓؿش١ٝ,ىلٚايشذٕٛىلجبُٝعىلؾ٦ًل

ٌٍ ضهئ٘ مجاعٔ٘: ىلبٚىلبدزا٩ًٖىلارؼؼؼ١ىليًشهٔىلاراذًٚي.ىلحًْٞار مبا

ٌٍ ضهئ٘ خاص٘: الفٔالت الصػريٗ )املطانً ارتاص٘( أّ الكصْز ارتاص٘: ىل  مبا ْ ا٭سعر٠ىلايٛاسعل٠,ىلٚلظعٌُىلارٓعًلٍىلارشعاك١ًىلايعبىلىلىلىلىلىلىلىلَحًع

ٚىلَععٔىلذاتىلايلععًعكنيىلبٚىلايلٛاعععلىلايج٬ثعع١ىلىلىلهًهٗععًىلبٚىللظععػًًٗىلبسععر٠ىلٚاسععل٠,ىلٚقععلىللهععٕٛىلٖععيٙىلارٓععًلٍىلذاتىلايلععًعلىلايٛاسععلىلبىلىلىلىلىل

ـّعًىلارٓعًلٍىلارظعٝل٠ىلؾعٛمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ارشاك١ً,ىلبٚىلذاتىلايظرؾًتىلارهظٛؾ١,ىلبٚىلَٔىلايٓٛعىلاييٟىللهعٕٛىلؾٝع٘ىلايحٝعٛتىلَؼعؿٛؾ١,ىلٚلظعٌُىلبٜ

ىلٍىلاياذًي١ٜىلع٢ًىلبٕىللهٕٛىلٚسلاتىلسهٔىلٚاسل٠.ًاحمل

ٌٍ صياعٔ٘: ارؼًْعىلارؼاًؿ١ىلَجٌىلَؼًْعىلىلَٓظتتيؼًٓع١ٝ:ىللظٌُىلبٚىلبدزا٩ًٖىلارؼؼؼ١ىل٭غرامىلايؼًٓع١ىلبٚىلارٗٔىلاىلحًْٞار مبا

اسبرفىلايؼًٓع١ٝىلٚلظعٌُىلىلىلحًَْٞا٭يحًٕىلٚا٭ثًخ,ىلَػًسٌىلار٬عصىلاررنز١ٜ,ىلطبا اتىلارٛااىلايه١ٝ٥ًُٝىلاشبلر٠,ىلارلًعع,ىلٚ

ىلايٛيغىلايؼًٓع١ٝىلع ْٛاعًٗ.

ىلـٛااىلغًل١ٜىلبٚىلع٢ًىلًٖٝنٌىلسلٜل٠صبشًُتىلَشحك١ىلايؼٓعىليدًٖز٠(,ىللرنَّ ىليفىلارٛاقعىل ًَىلعٓؿؼًٗىل الكبٔ٘: باىٕامل

ىلار مطتْدعات: باىٕم ْ بٚىلبدزا٩ٖعًىلارؼؼؼع١ىل٭غعرامىلربعزٜٔىلارعٛااىلاشبعًّ,ىلٚارٓاذعًتىلارؼعٓا١ىلبٚىلْؼعـىلارؼعٓا١,ىلٚقعلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحًع

ىلىلعًًُٝتىلاياؼٓٝعىلبٚىلايحٝع.ىلح٢َٓبٚىلدز٤ّاىلَٔىلىل٬لَشعاكىلحًْٞارٜهٕٛىلٖياىلايٓٛعىلَٔىل

ىل٭غرامىلايؼًٓع١,ىلايبىلدبرٟىلعًٗىلعًًُٝتىلايرتنٝ ىلٚاشبً ىلٚاياػًٝـ.بٚىلبدزا٩ًٖىلىلحًْٞار صياعٔ٘: ميػتت باىٕم

ىلبٚىلبدزا٩ًٖىلارؼؼؼ١ىلايبىلدبرٟىلعًٗىلعًًُٝتىلاشػ٬غ.ىلحًْٞار مًَ صياعٔ٘: باىٕم

ىلارهًٕىلارهظٛفىلَجٌىلايؿ٤ًٓ. زتال مفتْح:

ىلياؼرٜـىلايك١ًَُ,ىلَزٚاىلعؿاشًتىلًَٓسح١ىليفىلنٌىلطًعل.ىلح٢ٓممرىليبسٞىلعلٍٛىلار زتنع قنام٘:

طبًيزىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىلا٭ؾك١ٝ:ىلارؼرزىلا٭ؾكٞىلٖعٛىلارؼعرزىلايعيٟىلىلىلىل شتازج ضـبل اهلسّب )شتازج الطْازئ( األفكٔ٘:

ىلٛؾرىلًَذ ىل ًَّٓىليٮطؼًؾىلايئٜىلٜاارؿٕٛىلشبلرىلاسبرٜل.ٜبٚىلػًيد٘,ىلىلح٢ٜٓ٪اٟىل تىلَٓلك١ىلبًَٕىلااػٌىلار

٤ًٓىلبٚىلايلًعلىلا٭يؿٞىلبٚىلايشعرااوىل تىلايظًيعىلارؿاٛغىلبٚىلارهعًٕىلاٯَعٔىلىلىلبٟىلممرىلبٚىلطرٜلىلبٚىلٚسع١ًٝىلػرٚزىلَٔىلايح شتسج ىَاٜٕ:

ىليفىلاهلٛا٤ىلايلًل.
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لؼُِٝىليبسٞىلَكًّىلَٔىلَعٛااىللاشُعٌىلايدعًتىلاسبعراي٠ىلاياًيٝع١ىلياؼعرٜـىلايعلػًٕىلٚايػعًلاتىلايًٓدبع١ىلععٔىلبدٗعز٠ىل طعاًٍىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل مدخي٘:

ىلايٛقٛا.

ىلارؼرزىلبٚىلايليزىلاحملُٞىلَٔىلاسبرٜل.ارشًؾ١ىلَٔىلبعالىلْكل١ىليفىلايػرؾ١ىلبٚىلايكشِىل تىل مطاف٘ اىتكال:

ىلٜؼٌىلعنيىلبعالىلْكل١ىلؾٝ٘ىلٚعنيىلارؼرز.ىلح٢ٓبقؼرىلػ ىلُٖٚٞىلااػٌىلار مطـاف٘ مباغسٗ:

ــ٘(:    ــدات مهافخــ٘ حسٓــل )الجابت طعععحه١ىلهلٜععلاتىلثًعاعع١,ىلَٓٗععًىلَععًىلٜشعععااٌُىلرهًؾشعع١ىلاسبرٜععلىليفىلبٍٚىلَراسًعع٘ىلَععٔىلقحععٌىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل مع

ًَىلٜشععاٛد ىلاسععاؼلاَ٘ىلَعٔىلقحعٌىلاياعًيؾنيىلَجعٌىلؾعرمىلارهًؾشع١ىلاشبًػع١ىلبٚىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل,ىلًَٚٓٗىلح٢ٓا٭طعؼًؾىلاياًاٜنيىلارٛدٛأٜىليفىلار

ىليدًٍىلايلؾًعىلارلْٞ.

ارالاتىلايٝل١ٜٚىلارآك١ًىلٖٞىلياشسععاًفىلا٭ٚيعٞ(,ىلٚلشععااٌُىلرهًؾشع١ىلاسبرٜعلىليفىلبٍٚىلَراسًع٘ىلىلىلىلىلىلىل معدات مهافخ٘ حسٓل )الٔدّٓ٘(:

ىل.ح٢َٓٔىلقحٌىلا٭طعؼًؾىلاياًاٜنيىلارٛدٛأٜىليفىلار

طعععؼّؼًىلىل40َاععلٍىلاياععلؾلىليفىلسعععحٌىلاهلععرٚوىليطبععًيزىلايلععٛاي٨(ىلٖععٛىلػععرٚزىلىلىلىل يف ضـــبل اهلــسّب )شتــازج الطــْازئ(: معــدل التــدفل 

ىلعًيلقٝك١ىلايٛاسل٠ىلَٔىلٚسل٠ىلالشعًعىلٚاسل٠.

ىلطرٜلىليطرق١(ىلَظرتىىلميالىلَٔىلايػرفىلبٚىلا٭قشعًّىل تىليا١ٖىليؾشش١(ىلبٚىلايزىلبٚىلطبرز. ممس:

ىلىلَشاٜٛنيىلطباًؿنيىليفىلا٫يلؿًع.ىلىلبٟىلممرىلبٚىلممظ٢ىل٥ًٌَىلٜؼٌىلعني ميخدز )ميخدزات(:

ىلطرٜلىل٥ًٌَ,ىلايحلٌٜىلعٔىلايليزىليفىلا٫ْاكًٍىلَٔىلَشا٣ٛىل تىل ػر. ميخدزات:

ؾراؽىلٜشك ىلَٓ٘ىلايٓٛيىلٚاهلعٛا٤ىلَحًطعر٠ىلَعٔىلا٭عًع٢ىلساع٢ىلايعلٚيىلا٭يؿعٞىليفىلايحٓع٤ً,ىلٚععييوىلٜعٓريىلارهعًٕىلٜٚعلػٌىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ميْز )مياّز(:

ىلاهلٛا٤.

ىلٜٔىلٚٚقٛفىلايشعًٝياتىلعظعهٌىلَشعاُرىلبٚىلَ٪قع),ىلٚلااع ىليفىلٖعياىلارؿٗعّٛىللًعاع١ىلرىلىلىلىلىلىلىلىلارشاا١ًُىليفىلربزىلحًْٞار مْاقف ضٔازات: ىلحعًْ

ْٞارشعاٛاعًت,ىليعياىلللحععلىلايظعرٚىىلايٛق٥ًٝعع١ىليًشًُٜع١ىلَععٔىلاسبرٜعلىليفىلىلىلىلىلىل ارشعاٛاعًتىلعظععهٌىلععًّىلعًعع٢ىلَٛاقعـىلايشععًٝياتىلىلىلىلىلَحعًع

ىل ؿًؾ١ىلهليٙىلايظرٚىىلاشبًػ١.

ىللٌىلعًٝ٘.ىلبٚىلٖٛىلطًعلىلٜاٛس ىلطًعكنيىلي٥ٝشعٝني.ازبز٤ىلَٔىلايلٚيىلٜاًٛىلايلٚيىلا٭يؿٞىلٚغًيّحًىلًَىلٜ مٔصاىني:

طحه١ىلبًْعٝ ىلَٛلع١ىلع٢ًىلا٭ًَنٔىلارلًٛوىلمحًٜاًٗىللاػي٣ىلَٔىلَؼليىليًرغ٠ٛىلٚار٤ً,ىل ًَىلممزٚدنيىلَّاً,ىلبٚىل ىعاو زغْٗ ّماٛ:

ىلٜاِىلَزدًُٗىلقحٌىلايالؾلىلع٢ًىلايشلضىلارظااٌ.

ىلًيدٞىلعٔىلايشلضىلارظااٌىلٜٚكّٛىلار٤ًىلعا١ًُٝىلايا ٜل.ٜالؾلىلٖياىلارزٜرىلع٢ًىلطهٌىلؾكًعًتىللاٌُىلنشاًي٠ىلعًلي١ىليًٗٛا٤ىلاشب

طحه١ىلبًْعٝ ىلَٛلع١ىلع٢ًىلا٭ًَنٔىلارلًٛوىلمحًٜاًٗىللػي٣ىلَٔىلبٚعٝع١ىلسؿعىىلارشعشٛمىلايهُٝعًٟٚىلىلىلىلىل ىعاو مطخْم نٔناّٖ جاف:

ىلينٛسٝ ىل طؿ٤ً(ىلَـػٛىىلعػًلىلايٓٝرتٚدنيىلبٚىلثًْٞىلبنشٝلىلايهرعٕٛىليٝٓلؾعىلَٔىلػ٬ٍىلؾٖٛعًتىلايعلؾعىليفىلارهعًٕىلارلًعٛوىلىلىلىل

محًٜا٘,ىللاهٕٛىلارعٛااىلارشعاا١ًُىليفىلَعًا٠ىلاشطؿع٤ًىلععًا٠ىلَعٔىلَشعشٛمىلعٝهرعْٛعًتىلايؼعٛاّٜٛىلبٚىلعٝهرعْٛعًتىلايحٛلًسعّٝٛىلبٚىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلَْٛٛبَّْٛٝٛىلايؿٛسؿًت.

ىلممرىلبٚىلَٓلك١ىلميهٔىلبٕىلٜهٕٛىلاهلروىلًَٓٗىليفىلادبًٙىلٚاسلىلؾك . ىَآ٘ مطدّدٗ:

طعؼّؼًىلىل40ٚزىلا٭طعؼًؾىلٚؾلىلَالٍىلضبلاىليًالؾلىلٜكليىلععىليَكًٝضىلعلاٟ,ىلعلاىلَٔىلايٛسعلاتىلاي٬ل١َىلشبر ّحـدات االتطـاع:

ىلَٚل٣ىللٛاؾرىلطرٚىىلايٛق١ًٜ.ىلح٢ٓيفىلايلقٝك١(ىليفىللَٔىلضبلاىللحّاًىليٓٛع١ٝىلاشبلٛي٠ىليفىلار

ىلىل
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ىل73ىل .....................................   ١ًَىليشحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ارالًحًتىلايا الجالح

ىل102ىل ......................................................... الًحًتىلايا١ًَىليًؼلًَتىلاهلٓلسع١ٝار الرابع

ىل126ىل ...................... اياذُاًتىلٓظتتَارالًحًتىلايٛق١ٝ٥ًىليًش١ًُٜىلَٔىلاسبرٜلىليفىل اخلامض

ىل136ىل ........................... ايااًِٝىلٓظتتَارالًحًتىلايٛق١ٝ٥ًىليًش١ًُٜىلَٔىلاسبرٜلىليفىل الصادط

ىل145ىل .......................... ايرع١ًٜىلٓظتتَارالًحًتىلايٛق١ٝ٥ًىليًش١ًُٜىلَٔىلاسبرٜلىليفىل الصابع

ىل154ىل ...................... ايشه١ٝٓىلٓظتتارارالًحًتىلايٛق١ٝ٥ًىليًش١ًُٜىلَٔىلاسبرٜلىليفىل الجامن

ىلاياذًيٜععع١ىلٚا٭سعععٛامىلٓظععتتىلارارالًحعععًتىلايٛق٥ًٝععع١ىليًشًُٜععع١ىلَعععٔىلاسبرٜعععلىليفىل التاشع

ىل169ىل ....................................................................................................... يا١ًَا

ىل181ىل ...................... ايؼًٓع١ٝىلٓظتتارىليفىلاسبرٜلىلَٔىليًش١ًُٜىلايٛق١ٝ٥ًىلارالًحًت العاظر

ىلَٚٛاقععـىلارشععاٛاعًتىلٓظععتتَىليفىلاسبرٜععلىلَععٔىليًشًُٜعع١ىلايٛق٥ًٝعع١ىلارالًحععًت احلادي ععر

ىل189ىل .................................................................................................. ايشًٝيات

ىل201ىل ................................................................. ١رؼلًشًتىلارشاؼلَالارٜـىل 

ىل205ىل ....................................................................................... ؾٗرضىلاحملاًٜٛت 

ىل206ىل ............................................................ ؾًٗيضىللؿؼ١ًٝٝىلحملاًٜٛتىلا٭عٛاو 

ىل219ىل .............................................................. ا٭عٛاوىلزبلاٍٚؾًٗيضىللؿؼ١ًٝٝىل 

ىل223ىل ............................................................................................. ق١ُ٥ًاررادع 

 
ىليععلٍٚىلايااععًٕٚىلجملًععصىلٓظععتتارىليفىلاسبرٜععلىلَععٔىليًشًُٜعع١ىلايٛقًٜعع١ىلَالًحععًت

ىل224ىل .......................................................................................... ايارع١ٝىلاشبًٝر
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 الباب األّل

 يػتتاملتطلبات الْقأٜ٘ العام٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف امل

ىل15ىل .......................................................................................................... ععًّ 1-1

ىل15ىل ...................................................................................................... ايآٛإ 1-1/1

ىل15ىل ..................................................................................................... ايػرم 1-1/2

ىل15ىل ....................................................................................................... اجملًٍ 1-1/3

ىل16ىل ......................................................................................  درا٤اتىلايالحٝل 1-1/4

ىل16ىل ............................................................................ ٘ٚاساػ٬يىلح٢ٓلظػٌٝىلار 1-1/5

ىل17ىل ................................................................................... بسًسًٝتىلاياؼُِٝ 1-1/6

ىل18ىل ........................................................................... ٓظتتارارحًْٞىلٚلؼٓٝـىل 1-2

ىل18ىل .................................. ارٓظتتىلَٔىلسٝحىلطحٝا١ىلا٫سعااًٍُٚىلحًْٞارلؼٓٝـىل 1-2/1/1

ىل21ىل ................................. ارٓظتتىلَٔىلسٝحىلػلٛي٠ىلضباًٜٛلًٗٚىلحًْٞارلؼٓٝـىل 1-2/1/2

ىل21ىل .......................................... ارشعآل١ٜىليرتاػٝؽىلايح٤ًٓىلٚا٫سعاؼلاّايلٚي٠ىل 1-3

ىل21ىل .................................................................... اياؼُِٝىلٚاشطعرافىلٚايآؿٝي 1-4

ىل21ىل .................................................. َالًحًتىللٓظِٝىلارٛقعىليًٛق١ًٜىلَٔىلاسبرٜل 1-5

ىل23ىل .................................................................... ٚػٍٛىلسعًٝياتىلايلؾًعىلارلْٞ 1-5/6

ىل23ىل ........................................................................ ٚػٍٛىليدًٍىلايلؾًعىلارلْٞ 1-5/7

ىل23ىل ................................................................ ارالًحًتىلاشْظع١ٝ٥ًىلَٚٛااىلايح٤ًٓ 1-6

ىل23ىل ....................................................................................................... اهللف 1-6/1

ىل24ىل .......................................................................حًْٞاياؼٓٝـىلاشْظع٥ًٞىليًُ 1-6/2

ىل24ىل ................................................................................ َٛاػؿًتىلَٛااىلايح٤ًٓ 1-6/3

ىل26ىل ................................................................... ايشعٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظعًيىلاسبرٜل 1-7

ىل26ىل .............................................................. ايكلًعًتىلارًْا١ىل٫ْاظًيىلاسبرٜل 1-7/1

ىل28ىل ................................................................ اسبٛادزىلارًْا١ىل٫ْاظعًيىلاسبرٜل 1-7/2

ىل31ىل .......................................................................................... ايؿراؽىلارؼعؿعٞ 1-7/3

ىل33ىل ................................................... قلًععًتىلاسبرٜلا٫ْاظعًيىلاشبًيدٞىلعنيىل 1-7/4

ىل34ىل .................................... ا٫ْاظعًيىليفىلَشعا٣ٛىلايشعلضىلعنيىلقلًععًتىلاسبرٜل 1-7/5

ىل35ىل .......................................................................... حًْٞاراْاظعًيىلاسبرٜلىلعنيىل 1-7/6

ىل38ىل .................................................. ح٢ٓارالًحًتىلاشْظع١ٝ٥ًىليآًػرىل ْظع٤ًىلار 1-8
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ىل38ىل ....................................................................................اهلعٝعهٌىلاشْظع٥ًٞ 1-8/1

ىل39ىل ............................................................................ َٛااىلاياظلٝ ىلايلاػًٞ 1-8/2

ىل41ىل ............................................................................ ارك١ًَٚىليًشرٜلىلا٭عٛاو 1-8/3

ىل42ىل ..................................................................... اهلٝهٌىلاشْظع٥ًٞىلاسبعلٜلٟ 1-8/4

ىل44ىل .......................................................................... َٛااىلايح٤ًٓىلايح٬سعاٝه١ٝ 1-8/5

ىل45  ........ حًْٞاراياهش١ٝىلاشبًيد١ٝىلايزدًد١ٝىلٚطرا٥ضىلا٭رّٓٝٛىلًَٚىلطًعًٗٗىليفىل 1-9

ىل46ىل ...   (َجًًٗ,ىلارالًحًتىلايا١ًَىل٭قشعًّىلايح٤ًٓىلارؼاًؿ١:ىليايشعرااو,ىلارٝزاْني,ىلارٓٛي 1-15

ىل46ىل ................................................................................................. ايشعرااٜ  1-15/1

ىل47ىل ....................................................................................................... ارًٓٚي 1-15/2

ىل47ىل .................................................................................................... ارٝزاْني 1-15/3

 الجاىٕالباب 

 املتطلبات العام٘ ألىعن٘ مهافخ٘ اذتسٓل ّىعه اإلىراز

ىل51ىل ....................................................................................................... اهللف 2-1

 51ىل ....................................................................................... صب٫ًتىلايالحٝل 2-2

 51ىل .................................................................................... َالًحًتىلاياؼُِٝ 2-3

 51ىل ................................................................................... َالًحًتىلايرتػٝؽ 2-4

 51ىل ...................................................................................... َالًحًتىلايؼ١ًْٝ 2-5

 51ىل ......................................................................................َالًحًتىلاياليٜ  2-6

 51ىل ................................................ لؼٓٝـىلبْظ١ُىلَٚالاتىلَهًؾش١ىلاسبرٜل 2-7

 51ىل .............................................................. َالاتىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلايٝل١ٜٚ 2-7/1

ىل52ىل ............................................................................ طؿًًٜتىلاسبرٜلىلايٝل١ٜٚ 2-7/1/1

ىل52ىل ......................................................................................... بْٛاعىلايلؿًًٜت 2-7/1/1/1

ىل52ىل .............................................................................................. طؿًًٜتىلار٤ً 2-7/1/1/1/1

ىل52ىل ......................................................................................... طؿًًٜتىلايرغ٠ٛ 2-7/1/1/1/2

ىل52ىل ........................................................ بنشٝلىلايهرعٕٛطؿًًٜتىلغًلىلثًْٞىل 2-7/1/1/1/3

ىل52ىل ........................................................................... طؿًًٜتىلارششٛمىلازبًف 2-7/1/1/1/4

ىل53ىل ......................................................................... طؿًًٜتىلايشعٛا٥ٌىلاراحؼر٠ 2-7/1/1/1/5

ىل53ىل ........................................... بْٛاعىلاسبرا٥لىلٚايلؿًًٜتىلارًٓسح١ىلرهًؾشاًٗ 2-7/1/3

ىل53ىل .......................................................................................   اسبرا٥لىلْٛعىليب( 2-7/1/3/1
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ىل53ىل .....................................................................................  اسبرا٥لىلْٛعىليو( 2-7/1/3/2

ىل53ىل .......................................................................................   يز(اسبرا٥لىلْٛعىل 2-7/1/3/3

ىل54ىل .......................................................................................   اسبرا٥لىلْٛعىليا( 2-7/1/3/4

ىل54ىل ....................... ايٓٛاسٞىلايا١ًَىليفىللٛلٜعىلطؿًًٜتىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلايٝل١ٜٚ 2-7/1/4

ىل54ىل ................................................... لٛلٜععىلطؿًًٜتىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلايٝل١ٜٚ 2-7/1/5

ىل62ىل ............................................................... َالاتىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلايجًعا١ 2-7/2

ىل62ىل ........................................................... اشبراطِٝىلارلًط١ٝىلذاتىلايحهرات 2-7/2/1

ىل62ىل ............................................................................ ايربس١ٝىلازبًؾ١ا٭ًْعٝ ىل 2-7/2/2

ىل62ىل ............................................................................ ا٭ًْعٝ ىلايربس١ٝىلايرطح١ 2-7/2/3

ىل63ىل ................................................................................... طحه١ىلاؾعىلايرغ٠ٛ 2-7/2/4

ىل63ىل ........................................................... َتػيىلًَٝٙىل طؿ٤ًىلاسبرٜلىلاشبًيد١ٝ 2-7/2/5

ىل64ىل ..................................... بْظ١ُىلَٚالاتىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلايجًعا١ىلاياًك١ٝ٥ً 2-7/3

ىل64ىل ................................................. ْظًّىلَرطًتىلًَٝٙىل طؿ٤ًىلاسبرٜلىلاياًك١ٝ٥ً 2-7/3/1

ىل65ىل ............................................................................... اهلًيٕٛىلبٚىلعلا٥ًْ٘ظًّىل 2-7/3/2

ىل65ىل ................................................................... ْظًّىلثًْٞىلبنشٝلىلايهرعٕٛ 2-7/3/3

ىل66ىل ............................................................. ْظًّىلارششٛمىلايهًُٟٝٚىلازبًف 2-7/3/4

ىل67ىل ..................................................................................... ْظًّىلايرغ٠ٛىلٚار٤ً 2-7/3/5

ىل68ىل ...................................  (Modeler Extinguisher)ايٛسلاتىلايجًعا١ىلاياًك١ٝ٥ًىل 2-7/3/6

ىل69ىل .......................................................................... بْظ١ُىلاشْيايىلَٔىلاسبرٜل 2-8

ىل69ىل .................................................................................. ْظًّىلاشْيايىلايٝلٟٚ 2-8/1

ىل69ىل ................................................................................ ْظًّىلاشْيايىلاياًك٥ًٞ 2-8/2

 الباب الجالح

 املتطلبات العام٘ لطبل اهلسّب )شتازج الطْازئ(

ىل74ىل ................................................................   سحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-1

ىل74ىل ..............................................   يلٛاي٨(ااطعرتاطًتىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىل 3-2

ىل75ىل .........................................   يلٛاي٨(اِىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلَحًا٨ىللؼُٝ 3-3

ىل75ىل ...................................................................................... َشعًؾع١ىلا٫ْعاعكعًٍ 3-3/1

ىل77ىل ....................... يلٛاي٨(ىلايفىلَشعًياتىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلىلاي١ًٜٗٓىلارػًك١ 3-3/1/8

ىل77ىل ........................................................................................ ارشعًؾ١ىلارحًطر٠ 3-3/1/9
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ىل76ىل .................................   ًلٛاي٨(ي٫ساٝاًع١ٝىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلًق١ىلا 3-3/2

ىل77ىل .....................................................   ايلؿًعىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-3/3

ىل77ىل .....................................................   يطبًيزىلايلٛاي٨(الشعًعىلسعحٌىلاهلرٚوىل 3-3/4

ىل80ىل ............................................   ععلاىلطبًيزىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-3/7

ىل81ىل ......................................................   لٛلٜعىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-3/8

ىل82ىل .....................................  ارالًحًتىلايا١ًَىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-4

ىل82ىل ................................................................................................ َٛااىلايح٤ًٓ 3-4/1

ىل83ىل ........................................................... اسب١ًُٜىلَٔىلػلرىلاسبرٜلىلٚايلػًٕ 3-4/2

ىل83ىل ........................................ ايؿاشًتىلايبىللٛدلىليفىلازبليإىلايؿًػ١ًمح١ًٜىل 3-4/3

ىل83ىل .................................   اياظلٝ ىلايلاػًٞىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-4/4

ىل83ىل ........................................................   ًْي٠ىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-5

ىل83ىل ........................................    ًْي٠ىلايلٛاي٨ىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-6

ىل84ىل ..............................   ايا٬ًَتىلاشيطعًا١ٜىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىل 3-7

ىل85ىل .......   اسب١ًُٜىلَٔىلايشعكٛىىلبث٤ًٓىلاسعاؼلاّىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-8

ىل86ىل ......................................................   بعٛاوىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-9

ىل87ىل ...............................   لٓظِٝىلسرن١ىلبعٛاوىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-9/4

ىل90ىل ................................... ٚسع٥ًٌىلؾاضىلبعٛاوىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىلىل 3-9/5

ىل90ىل ..........................   ٚاشبًػ١ىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ا٭عٛاوىلاٯي١ٝىل 3-9/6

ىل90ىل ......................................................................................... ا٭عٛاوىلايلٚاي٠ 3-9/7

ىل90ىل ............. ح٢ٓسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىلعٓلىللكٝٝلىلسرن١ىلطعًغًٞىلار 3-9/8

ىل90ىل ..................  َٔىلػ٬ٍىلبعٛاوىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(ىل١صبًٍىلاير٩ٜ 3-9/9

ىل90ىل ....................................................   ممراتىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-15

ىل91ىل .......................................................................................... ايليزىلايلاػًٞ 3-11

ىل92ىل ........................................   َٛاػؿًتىلايزىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-12

ىل94ىل ..............................................   مح١ًٜىلايزىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-13

ىل94ىل ................................................   ل١ٜٛٗىلايزىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-14

ىل94ىل .............................................................................. ايا١ٜٛٗىلعٛس٥ًٌىلطحٝا١ٝ 3-14/1

ىل95ىل .................................................................... ايا١ٜٛٗىلعٛس٥ًٌىلَٝهًْٝه١ٝ 3-14/2

ىل95ىل ................................................. سعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(لٛلٜعىلايزىل 3-15

ىل96ىل ......................................................................................... ايليزىلاشبًيدٞ 3-16
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ىل96ىل ...................................................... ازبشٛيىلٚايظرؾًتىلٚارُراتىلاشبًيد١ٝ 3-17

ىل97ىل ................................................................................................. ارٓشليات 3-18

ىل97ىل .......................................   ارؼرزىلاي٥ًٗٓٞىليشعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-19

ىل97ىل .........................................   يطبًيزىلايلٛاي٨(طبًيزىلسحٌىلاشبرٚزىلا٭ؾك١ٝىل 3-25

ىل98ىل ............................................................................. اهلرٚوىلاشبًػ١ٚسع٥ًٌىل 3-21

ىل99ىل ........................................................................................ ايليزىلاسبًزْٚٞ 3-21/2

ىل99ىل ...................................................................   ايشًِىلايك٥ًِىلايجًع)ىليحبًيٟ( 3-21/3

ىل99ىل .................................................................................... ايشًِىلار٥ًٌىلايجًع) 3-21/4

ىل100ىل .................................................................................... ايزىلايلٛاي٨ىلاٯيٞ 3-21/5

ىل100ىل ...................................................................................... ايٓٛاؾيىلاشبًيد١ٝ 3-22

 الباب السابع

 املتطلبات العام٘ للددمات اهليدضٔ٘

ىل104ىل .................................................................... ايا١ٜٛٗىلٚاياهٝٝـىلاررنزٟ 4-1

ىل105ىل ............................................................................. اياُلٜلاتىلايهٗرع١ٝ٥ً 4-2

ىل108ىل ............................................................................. مجعىلٚلؼرٜـىلايك١ًَُ 4-3

ىل108ىل .................................................... اررادٌىلايحؼًي١ٜىلَٚرادٌىلارًٝٙىلايشًػ١ٓ 4-4

ىل109ىل ............................................................... ايشع٬ملىلايهٗرع١ٝ٥ًىلاراشرن١ 4-5

ىل110ىل ................................................................................ ارؼًعلىلايهٗرع١ٝ٥ً 4-6

ىل110ىل ............................................................................................ َؼالىلسرٜل 4-6/4

ىل110ىل ................................................................................................ ع٦رىلارؼال 4-6/5

ىل111ىل ........................................................................... غرؾ١ىلضبرنًتىلارؼال 4-6/6

ىل112ىل .....................................................................   َرنح١ىلارؼالىليايهًع١ٓٝ( 4-6/7

ىل112ىل ..............................................................  َلااىلارؼالىلعًياًٝيىلايهٗرع٥ًٞ 4-6/8

ىل112ىل ................................................... ايؼ١ًْٝىلٚاياؿاٝعىلايلٚيٟىلع٢ًىلارؼًعل 4-6/9

ىل113ىل ............................................................................. ػزاًْتىلايٛقٛاىلايشع٥ًٌ 4-7

ىل114ىل ........................................................................ غرؾ١ىلػزإىلايٛقٛاىلايشع٥ًٌ 4-8

ىل114ىل .................................................................................. ػزإىلايٛقٛاىلايػًلٟ 4-9

ىل114ىل ................................................... ايالؾ١٦ىلَلاػٔىللؼرٜـىلبخبر٠ىلايلحؽىلبٚ 4-15

ىل115ىل ........................................................................... ايا١ٜٛٗىلٚلؼرٜـىلايلػًٕ 4-11
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َالًحعععًتىلاسبًُٜععع١ىلَعععٔىلاسبرٜعععلىليًٓظعععًّىلاررنعععزٟىليػعععًلىلايٛقعععٛاىلارشعععًٍىلىلىلىلىل 4-12

ىل116ىل .................................................................................... حًْٞارارشاؼلّىليفىل

ىل116ىل .................................................... لكلٜرىلسذِىلػزإىلغًلىلايٛقٛاىلاررنزٟ 4-12/1

ىل117ىل ................................................... اػاًٝيىلسذِىلػزإىلغًلىلايٛقٛاىلاررنزٟ 4-12/2

ىل117ىل ...................................... َٛاػؿًتىلػزإىلغًلىلايٛقٛاىلاررنزٟىلٚدبٗٝزال٘ 4-12/3

ىل118ىل ................................................... اػاًٝيىلَٛقعىلػزإىلغًلىلايٛقٛاىلاررنزٟ 4-12/4

ىل119ىل ............................................................. سعًٝزىلػزإىلغًلىلايٛقٛاىلاررنزٟ 4-12/5

َالًحعًتىلايٛقًٜع١ىلعٓعلىلاسعاؼلاّىلبسعلٛاًْتىلايػعًلىلارشعًٍىلاحملُعٍٛىليًٓظعًّىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل 4-12/6

ىل119ىل .................................................................................................. اررنزٟ

ىل119ىل .................................................... ارشًٍىلاحملُٛي١ربزٜٔىلبسلٛاًْتىلايػًلىل 4-12/7

ىل119ىل ......................................................َٓظِىلبسلٛاًْتىلايػًلىلارشًٍىلاحملُٛي١ 4-12/8

ىل120ىل .......................... ايازٚاىلعًيػًلىلايحرتٚيٞىلارشًٍىلعٔىلطرٜلىلطحه١ىلَرنز١ٜ 4-12/9

ىل120ىل ......   َالًحًتىلايٛق١ًٜىليفىلبًْعٝ ىللٛػٌٝىلايػًلىلايحرتٚيٞىلارشًٍىلياياُلٜلات( 4-12/15

ىل120ىل ......................................................................................................... ارٛاا 4-12/15/1

ىل120ىل ............................... ايٛق١ًٜىل٭ًْعٝ ىللٛػٌٝىلايػًلىلايحرتٚيٞىلارشًٍَالًحًتىل 4-12/15/2

ىل121ىل ..... َالًحًتىلايٛق١ًٜىليفىلاػاًٝيىلَٛؿعىلبًْعٝ ىللٛػٌٝىلايػًلىلايحرتٚيٞىلارشًٍ 4-12/15/3

ىل121ىل .............. َالًحًتىلايٛق١ًٜىليفىللٛػٌٝىلارٛاقلىلع ًْعٝ ىلايػًلىلايحرتٚيٞىلارشًٍ 4-12/15/4

اسبرٜعلىليٓظعًّىلايػعًلىلايحرتٚيعٞىلارشعًٍىلىلىلىلىلىلاساًٝطًتىلٚق١ٝ٥ًىلعًَع١ىليًشًُٜع١ىلَعٔىلىلىلىل 4-12/11

ىل121ىل .................................................................................................. اررنزٟ

ىل122ىل ...................................... َالًحًتىلاسب١ًُٜىلٚايٛق١ًٜىلَٔىلاسبرٜلىليفىلا٭ْؿًم 4-13

ىل122ىل ................................................................ َالًحًتىلايش١َ٬ىلااػٌىلا٭ْؿًم 4-13/1

ىل122ىل ................................................................. َالًحًتىلاشطؿ٤ًىلااػٌىلا٭ْؿًم 4-13/2

ىل123ىل ...................................................... َالًحًتىلاسب١ًُٜىلارل١ْٝىلااػٌىلا٭ْؿًم 4-13/3

ىل123ىل ........................................ اسب١ًُٜىلٚايٛق١ًٜىلَٔىلبػلًيىلايؼٛاعلَالًحًتىل 4-14

ىل124ىل .......................................... ارٓظتتىلقٝلىلاشْظ٤ًٚىلحًْٞارطرٚىىلايٛق١ًٜىليفىل 4-15

ىل124ىل ........................................................... ار٪قا١ىلحًْٞرعًا٫طرتاطًتىلاشبًػ١ىل 4-16

ىل125  ......................................... ا٫طرتاطًتىلاشبًػ١ىلعًشبًّٝىلارال٠ىليًًُٓسحًت 4-17

ىل125ىل .................................... ايكح١ٝىلاجملشًُتَالًحًتىلاسب١ًُٜىلَٔىلاسبرٜلىليفىل 4-18
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 الباب ارتامظ

 التجنعات يػتتماملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

ىل128ىل ......................................................................................... اياذُاًتىلَحًْٞ 5-1

ىل128ىل ......................................................................................... ػلٛي٠ىلاسبرٜل 5-2

ىل128ىل ...................................................................................ارالًحًتىلاشْظع١ٝ٥ً 5-3

ىل128ىل .................................................................................... ا٫سااًٍُىلارؼاً  5-4

ىل128ىل ....................................................................ايشعٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظًيىلاسبرٜل 5-5

ىل129ىل ........................................................................................ ا٫ْاظعًيىلا٭ؾكٞ 5-5/1

ىل129ىل ...................................................................................... ا٫ْاظعًيىلايربسعٞ 5-5/2

ىل129ىل .................................................................................... ا٫ْاظعًيىلاشبًيدٞ 5-5/3

ىل129ىل ........................................................................ ٚػٍٛىل يًٝتىلايلؾًعىلارلْٞ 5-5/4

ىل129ىل ............................................................................................. سعحٌىلاهلرٚو 5-6

ىل129ىل ....................................................................................................ايظرٚى 5-6/1

ىل129ىل .................................................................................... ايلًق١ىلا٫ساٝاًع١ٝ 5-6/2

ىل129ىل ...................................................................................................... ايشعاع١ 5-6/3

ىل129ىل ......................................................................................... َشعًؾ١ىلا٫ْاكًٍ 5-6/4

ىل130ىل ........................................................................................ ارشعًؾ١ىلارحًطر٠ 5-6/5

ىل130ىل ..................................................................................................... ارُرات 5-6/6

ىل130ىل ......................................................................................................ارؼًيز 5-6/7

ىل131ىل ........................................................................................................ ايليز 5-6/8

ىل131ىل .......................................................................................... ارؼرزىلاي٥ًٗٓٞ 5-6/9

ىل131ىل ............................................................ رٜلَٚهًؾش١ىلاسباشْيايىلَالاتىل 5-7

ىل133ىل ................................................................................... اشبلًَتىلاهلٓلسع١ٝ 5-8

ىل134ىل ...........................................   (اٚيىلايشًُٝٓىلٚارشرغيطعرٚىىلٚق١ٝ٥ًىلػًػع١ىل 5-9

 الباب الطادع

 التعلٔه يػتتماملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

ىل138ىل .............................................................................................. ايااًِٝىلَحًْٞ 6-1



 

 213 غؤٌّ الطالم٘ األّل ادتصٛ

 

 الصفخة  الرمس

ىل138ىل ......................................................................................... ػلٛي٠ىلاسبرٜل 6-2

ىل138ىل ...................................................................................ارالًحًتىلاشْظع١ٝ٥ً 6-3

ىل139ىل .................................................................................... ا٫سااًٍُىلارؼاً  6-4

 139ىل ....................................................................ايشعٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظًيىلاسبرٜل 6-5

 139ىل ........................................................................................ ا٫ْاظعًيىلا٭ؾكٞ 6-5/1

 139ىل ...................................................................................... ا٫ْاظعًيىلايربسعٞ 6-5/2

 139ىل .................................................................................... ا٫ْاظعًيىلاشبًيدٞ 6-5/3

 139ىل ................................................................................ اشطؿ٤ًٚػٍٛىل يًٝتىل 6-5/4

ىل140ىل ............................................................................................. سعحٌىلاهلرٚو 6-6

 140ىل ....................................................................................................ايظرٚى 6-6/1

 140ىل .................................................................................... ايلًق١ىلا٫ساٝاًع١ٝ 6-6/2

 140ىل ...................................................................................................... ايشعاع١ 6-6/3

 140ىل ......................................................................................... َشعًؾ١ىلا٫ْاكًٍ 6-6/4

 140ىل ........................................................................................ ارشعًؾ١ىلارحًطر٠ 6-6/5

ىل141ىل ..................................................................................................... ارُرات 6-6/6

ىل141ىل ......................................................................................................ارؼًيز 6-6/7

ىل141ىل ........................................................................................................ ايليز 6-6/8

ىل142ىل .......................................................................................... اي٥ًٗٓٞارؼرزىل 6-6/9

ىل142ىل ............................................. َالاتىلَهًؾش١ىلاشْيايىلَٚهًؾش١ىلاسبرٜل 6-7

ىل144ىل ................................................................................... اشبلًَتىلاهلٓلسع١ٝ 6-8

 الباب الطابع

 السعآ٘ يػتتماملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

ىل147ىل ............................................................................................. ايرع١ًٜىلَحًْٞ 7-1

ىل147ىل ......................................................................................... ػلٛي٠ىلاسبرٜل 7-2

ىل147ىل ...................................................................................ارالًحًتىلاشْظع١ٝ٥ً 7-3

ىل148ىل .................................................................................... ا٫سااًٍُىلارؼاً  7-4

ىل148ىل ....................................................................ايشعٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظًيىلاسبرٜل 7-5

ىل148ىل ........................................................................................ ا٫ْاظعًيىلا٭ؾكٞ 7-5/1

ىل148ىل ...................................................................................... ا٫ْاظعًيىلايربسعٞ 7-5/2
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ىل149ىل .................................................................................... ا٫ْاظعًيىلاشبًيدٞ 7-5/3

ىل149ىل ........................................................................ ٚػٍٛىل يًٝتىلايلؾًعىلارلْٞ 7-5/4

ىل149ىل ............................................................................................. سعحٌىلاهلرٚو 7-6

ىل149ىل ....................................................................................................ايظرٚى 7-6/1

ىل149ىل .................................................................................... ايلًق١ىلا٫ساٝاًع١ٝ 7-6/2

ىل149ىل ...................................................................................................... ايشعاع١ 7-6/3

ىل149ىل ......................................................................................... َشعًؾ١ىلا٫ْاكًٍ 7-6/4

ىل150ىل ........................................................................................ ارشعًؾ١ىلارحًطر٠ 7-6/5

ىل150ىل ..................................................................................................... ارُرات 7-6/6

ىل150ىل ......................................................................................................ارؼًيز 7-6/7

ىل150ىل .......................................................................................... ًيزىلا٭ؾك١ٝارؼ 7-6/7/5

ىل151ىل ........................................................................................................ ايليز 7-6/8

ىل151ىل .......................................................................................... ارؼرزىلاي٥ًٗٓٞ 7-6/9

ىل151ىل ............................................. َالاتىلَهًؾش١ىلاشْيايىلَٚهًؾش١ىلاسبرٜل 7-7

ىل152ىل ................................................................................... اهلٓلسع١ٝاشبلًَتىل 7-8

 الباب الجامً

 الطهئ٘ يػتتاملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف امل

ىل157ىل ............................................ ايشه١ٝٓىلسش ىلْٛعىلا٫ساػ٬ٍىلحًْٞاربقشًّىل 8-1

ىل157ىل ................................... ايشه١ٝٓىلازبًُع١ٝىلحًْٞايظرٚىىلايٛق١ٝ٥ًىليًُبٚيلً:ىل أوًي:

ىل157ىل ......................................................................... ايشه١ٝٓىلازبًُع١ٝىلحًْٞار 8-1/1

ىل157ىل ......................................................................................... ػلٛي٠ىلاسبرٜل 8-1/2

ىل157ىل ...................................................................................ارالًحًتىلاشْظع١ٝ٥ً 8-1/3

ىل157ىل .................................................................................... ا٫سااًٍُىلارؼاً  8-1/4

ىل158ىل ................................................................... ايشعٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظعًيىلاسبرٜل 8-1/5

ىل158ىل ........................................................................................ ا٫ْاظعًيىلا٭ؾكٞ 8-1/5/1

ىل158ىل ...................................................................................... ا٫ْاظعًيىلايربسعٞ 8-1/5/2

ىل159ىل .................................................................................... ا٫ْاظعًيىلاشبًيدٞ 8-1/5/3

ىل159ىل ........................................................................ ٚػٍٛىل يًٝتىلايلؾًعىلارلْٞ 8-1/5/4

ىل159ىل ............................................................................................. سعحٌىلاهلرٚو 8-1/6
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ىل159ىل ....................................................................................................ايظرٚى 8-1/6/1

ىل159ىل .................................................................................... ايلًق١ىلا٫ساٝاًع١ٝ 8-1/6/2

ىل159ىل ...................................................................................................... ايشعاع١ 8-1/6/3

ىل159ىل ......................................................................................... َشعًؾ١ىلا٫ْاكًٍ 8-1/6/4

ىل159ىل ........................................................................................ ارشعًؾ١ىلارحًطر٠ 8-1/6/5

ىل160ىل ..................................................................................................... ارُرات 8-1/6/6

ىل160ىل ......................................................................................................ارؼًيز 8-1/6/7

ىل161ىل .......................................................................................... ارؼًيزىلا٭ؾك١ٝ 8-1/6/7/4

ىل161ىل ........................................................................................................ ايليز 8-1/6/8

ىل161ىل .......................................................................................... ارؼرزىلاي٥ًٗٓٞ 8-1/6/9

ىل162ىل .............................. ايك١ُ٥ًىلايبىلذباٟٛىلع٢ًىلسًِىلٚاسلىلحًْٞاشؿًؾًتىليًُ 8-1/7

ىل162ىل ............................................................ َالاتىلاشْيايىلَٚهًؾش١ىلاسبرٜل 8-1/8

ىل165ىل ................................................................................... اشبلًَتىلاهلٓلسع١ٝ 8-1/9

ىل167ىل ............................................. ايشه١ٝٓىلاشبًػ١ىلحًْٞايظرٚىىلايٛق١ٝ٥ًىليًُ ثانًيا

ىل167ىل ........................................................................... ايشه١ٝٓىلاشبًػ١ىلحًْٞار 8-2/1

ىل167ىل ......................................................................................... ػلٛي٠ىلاسبرٜل 8-2/2

ىل167ىل ...................................................................................ارالًحًتىلاشْظع١ٝ٥ً 8-2/3

ىل167ىل ....................................................................ايشعٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظًيىلاسبرٜل 8-2/4

ىل167ىل ........................................................................................ ا٫ْاظعًيىلا٭ؾكٞ 8-2/4/1

ىل167ىل ...................................................................................... ا٫ْاظعًيىلايربسعٞ 8-2/4/2

ىل167ىل .................................................................................... ا٫ْاظعًيىلاشبًيدٞ 8-2/4/3

ىل168ىل ........................................................................ ٚػٍٛىل يًٝتىلايلؾًعىلارلْٞ 8-2/4/4

ىل168ىل ............................................................................................. سعحٌىلاهلرٚو 8-2/5

ىل168ىل ......................................................................................................ارؼًيز 8-2/5/1

ىل168ىل ........................................................................................................ ايليز 8-2/5/2

ىل168ىل .......................................................................................... ارؼرزىلاي٥ًٗٓٞ 8-2/5/3

ىل168ىل ............................................................ َالاتىلاشْيايىلَٚهًؾش١ىلاسبرٜل 8-2/6

ىل168ىل ................................................................................... اشبلًَتىلاهلٓلسع١ٝ 8-2/7

ىل168ىل .................................................................................................... ايالحٝل 8-2/8
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 التاضعالباب 

 التجازٓ٘ ّاألضـْام العام٘ يػتتيف املللخنآ٘ مً اذتسٓل  الْقأٜ٘املتطلبات 

ىل171ىل ................................................................. اياذًي١ٜىلٚا٭سٛامىلايا١ًَىلحًْٞار 9-1

ىل171ىل ......................................................................................... ػلٛي٠ىلاسبرٜل 9-2

ىل171ىل ...................................................................................ارالًحًتىلاشْظع١ٝ٥ً 9-3

ىل172ىل .................................................................................... ا٫سااًٍُىلارؼاً  9-4

ىل172ىل ....................................................................ايشعٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظًيىلاسبرٜل 9-5

ىل172ىل ........................................................................................ ا٫ْاظعًيىلا٭ؾكٞ 9-5/1

ىل172ىل ...................................................................................... ا٫ْاظعًيىلايربسعٞ 9-5/2

ىل173ىل .................................................................................... ا٫ْاظعًيىلاشبًيدٞ 9-5/3

ىل173ىل ........................................................................ ٚػٍٛىل يًٝتىلايلؾًعىلارلْٞ 9-5/4

ىل173ىل ............................................................................................. سعحٌىلاهلرٚو 9-6

ىل173ىل ....................................................................................................ايظرٚى 9-6/1

ىل173ىل .................................................................................... ايلًق١ىلا٫ساٝاًع١ٝ 9-6/2

ىل173ىل ...................................................................................................... ايشعاع١ 9-6/3

ىل173ىل ......................................................................................... َشعًؾ١ىلا٫ْاكًٍ 9-6/4

ىل173ىل ........................................................................................ ارشعًؾ١ىلارحًطر٠ 9-6/5

ىل174ىل ..................................................................................................... ارُرات 9-6/6

ىل174ىل ......................................................................................................ارؼًيز 9-6/7

ىل175ىل .......................................................................................... ارؼًيزىلا٭ؾك١ٝ 9-6/7/4

ىل175ىل ........................................................................................................ ايليز 9-6/8

ىل176ىل .......................................................................................... ارؼرزىلاي٥ًٗٓٞ 9-6/9

ىل176ىل ............................................................ َهًؾش١ىلاسبرٜلىلٚاشْيايَالاتىل 9-7

ىل179ىل ................................................................................... اشبلًَتىلاهلٓلسع١ٝ 9-8

ىل180ىل ..................................   (ٍىلٚا٭سٛامىلاررنز١ًٜاحمليطعرٚىىلٚق١ٝ٥ًىلػًػع١ىل 9-9

 

 



 

 217 غؤٌّ الطالم٘ األّل ادتصٛ

 

 الصفخة  الرمس

 العاغس الباب

 الصياعٔ٘ يػتتمً اذتسٓل يف امل للخنآ٘املتطلبات الْقأٜ٘ 

ىل183ىل ......................................................................................... ايؼًٓع١ٝىلحًْٞار 15-1

ىل183ىل ......................................................................................... ػلٛي٠ىلاسبرٜل 15-2

ىل183ىل ...................................................................................ارالًحًتىلاشْظع١ٝ٥ً 15-3

ىل184ىل .................................................................................... ا٫سااًٍُىلارؼاً  15-4

ىل184ىل ....................................................................ايشعٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظًيىلاسبرٜل 15-5

ىل184ىل ........................................................................................ ا٫ْاظعًيىلا٭ؾكٞ 15-5/1

ىل184ىل ...................................................................................... ا٫ْاظعًيىلايربسعٞ 15-5/2

ىل184ىل .................................................................................... ا٫ْاظعًيىلاشبًيدٞ 15-5/3

ىل184ىل ........................................................................ ٚػٍٛىل يًٝتىلايلؾًعىلارلْٞ 15-5/4

ىل184ىل ............................................................................................. سعحٌىلاهلرٚو 15-6

ىل184ىل ....................................................................................................ايظرٚى 15-6/1

ىل184ىل .................................................................................... ايلًق١ىلا٫ساٝاًع١ٝ 15-6/2

ىل185ىل ...................................................................................................... ايشعاع١ 15-6/3

ىل185ىل ......................................................................................... َشعًؾ١ىلا٫ْاكًٍ 15-6/4

ىل185ىل ........................................................................................ ارشعًؾ١ىلارحًطر٠ 15-6/5

ىل185ىل ..................................................................................................... ارُرات 15-6/6

ىل185ىل ......................................................................................................ارؼًيز 15-6/7

ىل186ىل ........................................................................................................ ايليز 15-6/8

ىل186ىل .......................................................................................... ارؼرزىلاي٥ًٗٓٞ 15-6/9

ىل186ىل ............................................. َالاتىلَهًؾش١ىلاشْيايىلَٚهًؾش١ىلاسبرٜل 15-7

ىل187ىل ................................................................................... اشبلًَتىلاهلٓلسع١ٝ 15-8

 الباب اذتادٖ عػس

 املطتْدعات ّمْاقف الطٔازات يػتتماملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

ىل191ىل ...................................................................................... ارشاٛاعًتىلَحًْٞ 11-1

ىل191ىل ......................................................................................... اسبرٜلىلػلٛي٠ 11-2
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 الصفخة  الرمس

ىل192ىل ...................................................................................ارالًحًتىلاشْظع١ٝ٥ً 11-3

ىل192ىل .................................................................................... ا٫سااًٍُىلارؼاً  11-4

ىل192ىل ....................................................................ايشعٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظًيىلاسبرٜل 11-5

ىل192ىل ........................................................................................ ا٫ْاظعًيىلا٭ؾكٞ 11-5/1

ىل193ىل ...................................................................................... ا٫ْاظعًيىلايربسعٞ 11-5/2

ىل193ىل .................................................................................... ا٫ْاظعًيىلاشبًيدٞ 11-5/3

ىل193ىل ............................................................................................. سعحٌىلاهلرٚو 11-6

ىل193ىل ....................................................................................................ايظرٚى 11-6/1

ىل193ىل .................................................................................... ايلًق١ىلا٫ساٝاًع١ٝ 11-6/2

ىل193ىل ...................................................................................................... ايشعاع١ 11-6/3

ىل193ىل ......................................................................................... َشعًؾ١ىلا٫ْاكًٍ 11-6/4

ىل193ىل ........................................................................................ ارشعًؾ١ىلارحًطر٠ 11-6/5

ىل194ىل ..................................................................................................... ارُرات 11-6/6

ىل194ىل ......................................................................................................ارؼًيز 11-6/7

ىل195ىل ........................................................................................................ ايليز 11-6/8

ىل195ىل .......................................................................................... ارؼرزىلاي٥ًٗٓٞ 11-6/9

ىل195ىل ............................................. َالاتىلَهًؾش١ىلاشْيايىلَٚهًؾش١ىلاسبرٜل 11-7

ىل196ىل ................................................................................... اشبلًَتىلاهلٓلسع١ٝ 11-8

ىل197ىل ................................................   (َٛاقـىلايشًٝياتيطعرٚىىلٚق١ٝ٥ًىلػًػع١ىل 11-9

ىل197ىل ........................................................ ايشًٝياتىل(َٛاقـيَشاٛاعًتىلىلَحًْٞ 11-9/1

ىل197ىل .................................................................... ايشٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظًيىلاسبرٜل 11-9/4

ىل197ىل ......................................ارٓشلياتىلرٛاقـىلايشًٝياتىلذب)ىلَشا٣ٛىلا٭يم 11-9/4/1

ىل198ىل .................................................................................................... ا٭يؿ١ٝ 11-9/4/2

ىل198ىل ......................................................................................... ازبًْيبىلازبلاي 11-9/4/3

ىل198ىل ............................................. َالاتىلَهًؾش١ىلاشْيايىلَٚهًؾش١ىلاسبرٜل 11-9/5

ىل199ىل ................................................................................... اشبلًَتىلاهلٓلس١ٝ 11-9/6
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 فَازع تفصٔلٔ٘ دتداّل األبْاب

 الباب األّل

 يػتتاملاملتطلبات الْقأٜ٘ العام٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

ىل21ىل .............................................. َٔىلسٝحىلػلٛيلًٗىلٓظتتارٚىلحًْٞارلؼٓٝـىل 1-1

ىل25ىل ..................................................َٔىلسٝحىلَكًَٚاًٗىليًشرٜلىلحًْٞارلؼٓٝـىل 1-2

ىل27ىل ............................................ يكلًعًتىلًَْا١ىل٫ْاظًيىلاسبرٜلىلحًْٞاردبز١٥ىل 1-3

ىل29ىل ................... يًشرٜلىلحًْٞاراسبلىلا٭ا٢ْىليليد١ىلَك١ًَٚىلعًٓػرىلاهلٝهٌىليفىل 1-4

ايد١ىلَكًَٚع١ىلاسبعٛادزىلارًْاع١ىل٫ْاظعًيىلاسبرٜعلىلسشع ىلايدع١ىلاشبلعٛي٠ىليفىلىلىلىلىلىلىلىلىل 1-5

ىل30ىل ............................................................................. ايكلًعًتىلايبىللؿؼًًٗ

ْٞارارشععًؾ١ىلارلًٛععع١ىلعععنيىل 1-6 ٚسععلٚاىلا٭يمىليسععلٚاىلاياكععًي(ىلسشعع ىلايلؿععًعىلىلىلحعًع

ىل37ىل ..................................... َٚشًس١ىلايؿاشًتىلع٢ًىلايٛادًٗتىلاشبًيد١ٝىلح٢ٓار

ىل37ىل .............................................. ايد١ىلَك١ًَٚىلاسبرٜلىلارلًٛع١ىلهلٝهٌىلايح٤ًٓ 1-7

ىل38ىل ................................. ا٭سكـٚىللؼٓٝـىلَٛااىلاياظلٝ ىلايلاػًٞىليًشٛا٥  1-8

ىل39ىل ........................................... ايح٤ًٓايدًتىلَالٍىلاَالااىلايًٗ ىليحاضىلَٛااىل 1-9

ىل40ىل ........................ Testing Laboratories Approvedىلارؼا اتىلارااُل٠ 1-15

ىل41ىل ........................................ اسبلىلا٭ا٢ْىلاسبرزىليًؿٝضىلاشطعاًعٞىلاسبرايٟ 1-11

 الجاىٕ الباب

 املتطلبات العام٘ ألىعن٘ مهافخ٘ اذتسٓل ّىعه اإلىراز

ىل56ىل ............................................  اػاًٝيىلٚطرٜك١ىللٛلٜعىلطؿًًٜتىلسرا٥لىلْٛعىليب( 2-1

ىل57ىل ..........................................  لٛلٜعىلطؿًًٜتىلسرا٥لىلْٛعىليو(اػاًٝيىلٚطرٜك١ىل 2-2

ىل61ىل ......................................  اػاًٝيىلٚطرٜك١ىللٛلٜعىلطؿًًٜتىلسرا٥لىلْٛعىليز,ىلا( 2-3

 الباب الجالح

 الػـسّط العامـ٘ لطـبل اهلسّب مً اذتسٓل

ىل74ىل ........................................... حًْٞرعًَشعًؾ١ىلا٫ْاكًٍىل٭ْٛاعىلارًٓطلىلارؼاًؿ١ىل 3-1

ىل77ىل ..................................  اسبلىلا٭ا٢ْىليارمىلسحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨( 3-2

ىل78ىل ........................................................... يفىلس٫ًتىلاسبرٜلىلحًْٞارلَٔىل ػ٤٬ىل 3-3

ىل79ىل ......................................................................... ح٢ٓىللكلٜرىلعلاىلطًغًٞىلار 3-4

ىل81ىل ................................... علاىلارؼًيزىلارلًٛع١ىل٭علااىلضبلا٠ىلَٔىلا٭طؼًؾ 3-5

ىلًعع٢ايععبىلٜزٜععلىلايلؿًعٗععًىلعىلىلحععًْٞذبلٜععلىلعععلاىلَٚٛاقعععىلباٚايىلاشػعع٤٬ىليفىلارىلىل 3-6

ىل101ىل ....................................................................................... (ىلاّٚيا30ىلينيث٬ث
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 ارتامظالباب 

 التجنعات يػتتماملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

ىل131ىل ...................... علاىلارؼًيزىلعًيٓشعح١ىليكًعًتىلازبُٗٛيىليفىلايشعًُٝٓىلٚارشعرغ 5-1

ىلَاعععلاتىلَهًؾشععع١ىلاسبرٜععععلىلرىلىل 5-2 اياذُاعععًتىلسشعععع ىلايؿ٦ععع١ىلٚا٫يلؿععععًعىلىلىلىلحعععًْ

ىل132ىل .................................................................................. ٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ

اياذُاععًتىلسشعع ىلايؿ٦عع١ىلىلحععًَْٞالًحععًتىلَرطععًتىلَٝععًٙىلَهًؾشعع١ىلاسبرٜععلىلرىل 5-3

ىل133ىل ................................................................... ٚا٫يلؿًعىلٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ

ىل134ىل ........ اياذُاًتىلحًْٞاشبلًَتىلاهلٓلس١ٝىلاشبًػ١ىلعًيٛق١ًٜىلَٔىلاسبرٜلىليفىلَ 5-4

 الطادعالباب 

 التعلٔه يػتتماملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

ىل138ىل ..... اياا١ًَُٝٝٔىلايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىل٫سااًُهلًىليفىلا٭غرامىلىلحًْٞارػ٬س١ٝىل 6-1

ىل140ىل .............................. ايااًِٝىلحًْٞسشًوىلَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلٚارشًؾ١ىلارحًطر٠ىلر 6-2

ايااًِٝىلسشع ىلايؿ٦ع١ىلٚا٫يلؿعًعىلٚاياؼعٓٝـىلىلىلىلىلىلحًَْٞالاتىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلر 6-3

ىل143ىل ................................................................................................... اشْظ٥ًٞ

ىل144ىل .......................................ايااًِٝىلَحًْٞلٛلٜعىلَالاتىلاشْيايىلَٔىلاسبرٜلىليفىل 6-4

ىل144ىل .................................ايااًِٝىلَحًْٞاشبلًَتىلاهلٓلس١ٝىلاشبًػ١ىلعًيٛق١ًٜىليفىل 6-5

 الطابعالباب 

 السعآ٘ يػتتماملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

ىل148ىل .................. ايرع١ًٜىلحًَْٞٔىلايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىل٫سااًُهلًىلرىلحًْٞارػ٬س١ٝىل 7-1

ىل150ىل ............................. ايرع١ًٜىلحًْٞسشًوىلَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلٚارشًؾ١ىلارحًطر٠ىلر 7-2

ايرع١ًٜىلسش ىلايؿ٦ع١ىلٚا٫يلؿعًعىلٚاياؼعٓٝـىلىلىلىلىلحًَْٞالاتىلَهًؾش١ىلاسبرٜلىلر 7-3

ىل152ىل ................................................................................................... اشْظ٥ًٞ

ىل153ىل .............................. ايرع١ًٜىلحًْٞاشبلًَتىلاهلٓلس١ٝىلاشبًػ١ىلعًيٛق١ًٜىليفىلَ 7-4

 الجامً الباب

 الطهئ٘ يػتتاملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف امل

ىل158ىل ............ ايشه١ٝٓىلح٫ًْٞسااًُهلًىلئًَُىلايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىلىلحًْٞارػ٬س١ٝىل 8-1
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ىل160ىل ...................... ايشه١ٝٓىلحًْٞسشًوىلَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلٚارشًؾ١ىلارحًطر٠ىليًُ 8-2

ىل أ 8-3 ار٪يؿعع١ىلَععٔىلىلحععًْٞارىلايشععه١ٝٓىلؾ٦عع١ىليب(ىلحععًَْٞاععلاتىلَهًؾشعع١ىلاسبرٜععلىليً

ٚسعععلاتىلسعععه١ٝٓىلاا٥ُععع١ىليا٥ًًععع١ىلٚاسعععل٠ىليطعععكل(ىلسشععع ىلايؿ٦ععع١ىلٚا٫يلؿعععًعىلىلىلىل

ىل163ىل .................................................................................. ٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ

ىلىل ب 8-3 ىلَالاتىلَهًؾشع١ىلاسبرٜعلىليً ىلارىلايشعه١ٝٓىلؾ٦ع١ىليو(ىلىلىلحعًْ ار٪يؿع١ىلَعٔىلىلىلىلحعًْ

غععرفىلبٚىلَٗععًدعىليًشععهٔىلايععلا٥ِىلعظععهٌىلَٓؿععراىلبٚىلمجععًعٞىلسشعع ىلايؿ٦عع١ىل

ىل164ىل ................................................................... ٚا٫يلؿًعىلٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ

ىل ج 8-3 ْٞارىلايشععه١ٝٓىلؾ٦عع١ىليز(ىلحععًَْٞاععلاتىلَهًؾشعع١ىلاسبرٜععلىليً ار٪يؿعع١ىلَععٔىلىلىلحعًع

غرفىليًُحٝ)ىلار٪ق)ىلَجٌىلايؿًٓامىلٚايظكلىلارؿرٚطع١ىلسش ىلايؿ٦ع١ىلٚا٫يلؿعًعىلىلىل

ىل165ىل .................................................................................. ٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ

ْٞاراشبععلًَتىلاهلٓلسعع١ٝىلاشبًػعع١ىلعًيٛقًٜعع١ىليفىلىلىل أ 8-4 ْٞارىلايشععه١ٝٓىلؾ٦عع١ىليب(ىلىلحعًع ىلحعًع

ار٪يؿعع١ىلَععٔىلٚسععلاتىلسععه١ٝٓىلاا٥ُعع١ىليا٥ًًعع١ىلٚاسععل٠ىليطععكل(ىلسشعع ىلايؿ٦عع١ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىل166ىل ................................................................... ٚا٫يلؿًعىلٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ

ْٞاراشبععلًَتىلاهلٓلسعع١ٝىلاشبًػعع١ىلعًيٛقًٜعع١ىليفىل ب 8-4 ْٞارىلايشععه١ٝٓىلؾ٦عع١ىليو(ىلحعًع ىلحعًع

ار٪يؿعع١ىلَععٔىلغععرفىلبٚىلَٗععًدعىليًشععهٔىلايععلا٥ِىلعظععهٌىلَٓؿععراىلبٚىلمجععًعٞىلىلىلىلىل

ىل166ىل ................................................ سش ىلايؿ١٦ىلٚا٫يلؿًعىلٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ

ْٞاراشبععلًَتىلاهلٓلسعع١ٝىلاشبًػعع١ىلعًيٛقًٜعع١ىليفىلىل ج 8-4 ْٞارىلايشععه١ٝٓىلؾ٦عع١ىليز(ىلحعًع ىلحعًع

ار٪يؿعع١ىلَععٔىلغععرفىليًُحٝعع)ىلار٪قعع)ىلَجععٌىلايؿٓععًامىلٚايظععكلىلارؿرٚطععع١ىلسشعع ىلىلىلىل

ىل167ىل ........................................................... ياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞايؿ١٦ىلٚا٫يلؿًعىلٚا

 الباب التاضع

 التجازٓ٘ ّاألضـْام العام٘ يػتتاملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف امل

ىل172ىلىل .............. اياذًي١ٜىلحًَْٞٔىلايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىل٫سااًُهلًىليًُىلحًْٞارػ٬س١ٝىل 9-1

ىل174ىل ........................ اياذًي١ٜىلحًْٞسشًوىلَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلٚارشًؾ١ىلارحًطر٠ىليًُ 9-2

ىلىلىلىلىل أ 9-3 ىلَاعلاتىلَهًؾشع١ىلاسبرٜعلىلْٚظعِىلاشْعيايىليً ٍىلًاياذًيٜع١ىلؾ٦ع١ىليب(ىلاحملعىلىلىلىلحعًْ

ىل177ىل ................................................ سش ىلايؿ١٦ىلٚا٫يلؿًعىلٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ

ىلىلىلىل ب 9-3 اياذًيٜععع١ىلؾ٦ععع١ىليو(ىلىلىلحعععًَْٞاعععلاتىلَهًؾشععع١ىلاسبرٜعععلىلْٚظعععِىلاشْعععيايىليً

ىل178ىل ................................. ارهًل ىلسش ىلايؿ١٦ىلٚا٫يلؿًعىلٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ

ىل179ىل .......ٍ ًاياذًي١ٜىلؾ١٦ىليب(ىلاحملىلحًْٞاراشبلًَتىلاهلٓلس١ٝىلاشبًػ١ىلعًيٛق١ًٜىليفىل أ 9-4

ىل179ىلاياذًي١ٜىلؾ١٦ىليو(ىلارهًل ىلحًْٞاراشبلًَتىلاهلٓلس١ٝىلاشبًػ١ىلعًيٛق١ًٜىليفىل ب 9-4
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 العاغسالباب 

 الصياعٔ٘ يػتتاملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف امل

ىل183ىل ................ ًىلشبلٛي٠ىلعًًُٝلًٗايؼًٓع١ٝىللحّاىلحًْٞارَشًس١ىلقلًعىلاسبرٜلىليفىل 15-1

ىل184ىل ............ ايؼًٓع١ٝىلحًَْٞٔىلايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىل٫سااًُهلًىليًُىلحًْٞارػ٬س١ٝىل 15-2

ىل185ىل .......................ايؼًٓع١ٝىلحًْٞسشًوىلَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلٚارشًؾ١ىلارحًطر٠ىليًُ 15-3

ىل 15-4 ايؼعععًٓع١ٝىلسشععع ىلايؿ٦ععع١ىلٚا٫يلؿعععًعىلىلىلىلحعععًَْٞاعععلاتىلَهًؾشععع١ىلاسبرٜعععلىليً

ىل187ىل .................................................................................. ٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ

ىل188ىل ........................... ايؼًٓع١ٝىلحًْٞاراشبلًَتىلاهلٓلس١ٝىلاشبًػ١ىلعًيٛق١ًٜىليفىل 15-5

 عػس اذتادٖالباب 

 املطتْدعات ّمْاقف الطٔازات يػتتماملتطلبات الْقأٜ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف 

ىل192ىلىل ...... َٔىلايًٓس١ٝىلاشْظ١ٝ٥ًىل٫ساؼلاًَٗىليفىلبغرامىلاياؼزٜٔىلحًْٞارػ٬س١ٝىل 11-1

ىل193ىل ............. ارشاٛاعًتىللحّاًىليليد١ىلػلٛيلًٗىلحًَْٞشعًس١ىلقلًعىلاسبرٜلىليفىلَ 11-2

ىل194ىل ...................... ارشاٛاعًتىلحًْٞسشًوىلَشًؾ١ىلا٫ْاكًٍىلٚارشًؾ١ىلارحًطر٠ىلر 11-3

ىل 11-4 ارشععاٛاعًتىلسشعع ىلايؿ٦عع١ىلٚا٫يلؿععًعىلىلىلحععًَْٞاععلاتىلَهًؾشعع١ىلاسبرٜععلىليفىل

ىل196ىل .................................................................................. ٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ

ىل197ىل ......................... ارشاٛاعًتىلَحًْٞاشبلًَتىلاهلٓلس١ٝىلاشبًػ١ىلعًيٛق١ًٜىليفىل 11-5

َْٞاعععلاتىلَهًؾشعععع١ىلاسبرٜعععلىليفىلىلىل 11-6 َٛاقععععـىلايشعععًٝياتىلسشعععع ىلايؿ٦عععع١ىلىلىلَحعععًع

ىل199ىل ................................................................... ٚا٫يلؿًعىلٚاياؼٓٝـىلاشْظ٥ًٞ

ىل200ىل ................ َٛاقـىلايشًٝياتىلَحًْٞاشبلًَتىلاهلٓلس١ٝىلاشبًػ١ىلعًيٛق١ًٜىليفىل 11-7
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 قاٜن٘ املساجع

 

 أّاًل: املساجع العسبٔ٘

ىليٛا٥ضىلٚلاًًُٝتىلايش١َ٬ىلٚاسب١ًُٜىلَٔىلاسبرٜلىلايؼًاي٠ىلعلٚي١ىلاشًَياتىلايارع١ٝىلاراشل٠.ىل.1

ىليٛا٥ضىلٚلاًًُٝتىلايش١َ٬ىلٚاسب١ًُٜىلَٔىلاسبرٜلىلايؼًاي٠ىلعشعًل١ٓىلععُعًٕ.ىل.2

ىلاسبرٜلىلايؼًاي٠ىلعلٚي١ىلايهعٜٛ).يٛا٥ضىلٚلاًًُٝتىلايش١َ٬ىلٚاسب١ًُٜىلَٔىلىل.3

ىليٛا٥ضىلٚلاًًُٝتىلايش١َ٬ىلٚاسب١ًُٜىلَٔىلاسبرٜلىلايؼًاي٠ىلعًرًُه١ىلايارع١ٝىلايشاٛا١ٜ.ىل.4

ىلايؼًاي٠ىلعًرًُه١ىلايارع١ٝىلايشاٛا١ٜ.ىلىلحًْٞار٥٫ش١ىل ٜؼًٍىلاشبل١َىلايهٗرع١ٝ٥ًىل تىلىل.5

ىلايؼًاي٠ىلعًرًُه١ىلايارع١ٝىلايشاٛا١ٜ.ىلحًْٞار٥٫ش١ىلقٛاعلىلاياُلٜلاتىلايهٗرع١ٝ٥ًىليفىلىل.6

ىل٥٫ش١ىلقٛاعلىلل َنيىلارؼًايىلا٫ساًٝط١ٝىليًلًق١ىلايهٗرع١ٝ٥ًىلايؼًاي٠ىلعًرًُه١ىلايارع١ٝىلايشاٛا١ٜ.ىل.7

ىل٥٫ش١ىللٓظِٝىلٚ ػلايىللراػٝؽىلَزاٚي١ىلا٭عًٍُىلايهٗرع١ٝ٥ًىلايؼًاي٠ىلعًرًُه١ىلايارع١ٝىلايشاٛا١ٜ.ىل.8

ىلعهًٌَىلبدزا٥ًٗ.ىل(ايهٗرع١ٝ٥ًىليٮؾرااىلبٚىلايحـ٥ًعارؼًعلىليارٛاػؿًتىلايكًٝس١ٝىلاشبًٝذ١ٝىلىل.9

َالًحًتىلايش١َ٬ىلٚا٭ًَٕىليًُؼًعلىلايهٗرع١ٝ٥ًىليٮؾرااىلبٚىلايحـ٥ًعىلايؼًاي٠ىلعٔىلايلؾًعىلارلْٞىلىل.10

ىلًرًُه١ىلايارع١ٝىلايشاٛا١ٜ.ع

 

ًٔا: املساجع األجيبٔ٘  ثاى

1. Life Safety Code Handbook, NFPA SeventhEdition 1997. 

2. Fire Protection Handbook, NFPA Eighteenth Edition 1997. 

3. Neufert Ernst, Architects  ‘ data, Blackwell Science, Second (International) English 
Edition 8791.  
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 يػتتمتطلبات الْقآ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف امل

 جمللظ التعاٌّ لدّل ارتلٔج العسبٔ٘

 

ىلارَالًحًتىلايٛقًٜع١ىليًشًُٜع١ىلَعٔىلاسبرٜعلىليفىلىلىلىلىلياطاًُ)ىل ْ سعلىلعظعرىلعًّععً,ىلاػاؼع)ىلا٭ععٛاوىلىلىلىلىلىلبعًع٢ىلىلىل(حًع

ْٞارا٭يعاعع١ىلا٭ٍٚىلعًرالًحععًتىلاياًَعع١ىلا٭سًسعع١ٝىلايععبىلٜاٛقعععىلللحٝكٗععًىلعًعع٢ىلَاظععِىلىلىل عًٝٗععًىل ٕىلملىلٜهععٔىلىلحعًع

ىلٚسٛتىلنجرّياىلَٔىلايرسًًَتىلاهلٓلس١ٝىلٚازبلاٍٚىلاياٛؿٝش١ٝ.ىلًٗ,مجٝا

 الباب األّل: 

ْٞارَالًحععًتىلايٛقًٜعع١ىليًشًُٜعع١ىلَععٔىلاسبرٜععلىليفىلىليعععرفىلععععىل ىل,ٚصبعع٫ًتىلللحٝكٗععًىل,ٚايػععرمىلَٓٗععًىل(,حعًع

سٝحىللرىىلصبعًٍىلللحٝعلىلىلىلىل,ٚا٭سصىلايبىلعٓٝ)ىلعًًٝٗ,ىلٚايلٚي٠ىلارشآل١ٜىليرتاػٝؽىليايح٤ًٓىلٚا٫ساؼلاّ(

بْظُعع١ىلايرتاػععٝؽىلٚايععلٚي٠ىلارشععآل١ٜىليهععٌىلاٚيعع١ىلَععٔىلاٍٚىلاجملًععص,ىلٚسععلاتىليفىلٖععياىلايحععًوىلَالًحععًتىلىلىل

ىل,حععًُْٞارٛقعععىلياشععٌٗٝىلٚػععٍٛىلسععًٝياتىلٚيدععًٍىلارهًؾشعع١,ىلنُععًىلسععلاىلاياؼععٓٝـىلاشْظععع٥ًٞىليىًلىللٓظععِٝ

ٚقلي٠ىلنٌىلْٛعىلع٢ًىلَك١ًَٚىلاسبرٜل,ىلٚسلاىلنٝؿ١ٝىلايشٝلر٠ىلع٢ًىلاْاظًيىلاسبرٜلىلعهٝؿ١ٝىلايااًٌَىليفىل

ىلاياؼُِٝىلَعىلايآًػرىلاشْظع١ٝ٥ًىلارؼاًؿ١ىلٚذبلٜلىلارالًحًتىلهلً.

 الباب الجاىٕ: 

ىل;ٚبْظُع١ىلاشْعيايىلَعٔىلاسبرٜعلىلىلىلىلىل,ؾش١ىلاسبرٜعلىلارآكًع١ىلٚايجًعاع١,ىلايٝلٜٚع١ىلٚاياًك٥ًٝع١ىلىلىلىلىللًٍٓٚىلبْظ١ُىلَهً

ٚنٝؿٝع١ىللٛلٜاٗعًىلعًع٢ىلا٭َعًنٔىلىلىلىلىلىل,ٚنٝؿٝع١ىلاػاٝعًيىلارًٓسع ىلَٓٗعىلىلىلىلىل,ٚاسعاؼلاًَلٗىلىل,ؾالرمىلياؼٓٝؿًٗ

ٚبسصىللٛلٜاًٗىلىل,ٚنٝؿ١ٝىلاػاًٝيىلارًٓس ىلًَٓٗىل,نلؿًًٜتىلاسبرٜلىلايٝل١ٜٚىلٚبْٛاعًٗىل;ايٛاد ىلمحًٜاًٗ

َجعٌىلاشبعراطِٝىلارلًطٝع١ىلذاتىلايحهعرات,ىلٚا٭ًْعٝعع ىلىلىلىلىلىل;,ىلبٚىلنعٓظِىلَهًؾشع١ىلاسبرٜعلىلايجًعاعع١ىلىلىلحٓع٢ىليفىلار

ٚطععحهًتىلاؾعععىلايرغعع٠ٛ,ىلَٚتػععيىلارٝععًٙىلاشبًيدٝعع١,ىلبٚىلن ْظُعع١ىلاررطععًتىلىلىلىلىل,ايربسعع١ٝىلازبًؾعع١ىلٚايرطحعع١ىل

ـّعىلىلىلىلىل ىل;لًىل٭ْظُع١ىلا٫ساظعاًيىلٚاشْعيايىلَعٔىلاسبرٜعىلىلىلىلىلاياًك١ٝ٥ًىلٚبْظ١ُىلايػًلاتىلاشبًًَع١.ىلٚللعرمىلٖعياىلايحعًوىلبٜ

ىلايٝل١ٜٚىلًَٓٗىلٚاياًك١ٝ٥ً.

 الباب الجالح:  

ؾالعرمىلرهْٛعًتىلسععحٌىلاهلعرٚوىليطبعًيزىلىلىلىلىلىلىل;لًٍٓٚىلارالًحًتىلايا١ًَىليشعحٌىلاهلعرٚوىليطبعًيزىلايلعٛاي٨(ىلىلىل

ٚلؼُِٝىلَشععًؾًتىلىلىل,ٚلَٔىلاشػ٤٬ىل,ح٢ٓاىليفىلا٫عاحًيىلعلاىلطًغًٞىلار ػّيىل,ايلٛاي٨(ىلَٚحًا٨ىللؼًُُٝٗ

ىل,ٚا٭عععٛاوىلٚايععليزىلىل,ٚنٝؿٝعع١ىللٛلٜاٗععىلىل,ٚعععلاىلارؼععًيزىلىل,ٚنٝؿٝعع١ىلذبلٜععلىلالشععًعىلارُععراتىلىلىلىل,ا٫ْاكععًٍ

ٚنععٌىلنععحري٠ىلىلىل,ٚايا٬َععًتىلاشيطععًا١ٜىل,ٚاشْععًي٠ىل,َٚععٛااىلايحٓعع٤ًىلىل,ٚاياٜٗٛعع١ىلايلحٝاٝعع١ىلبٚىلارٝهًْٝهٝعع١ىل

ىلٚػػري٠ىلياؼُِٝىلسعحٌىلاهلرٚوىليطبًيزىلايلٛاي٨(.
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 الباب السابع:  

ىلىل;لٓعععًٍٚىلارالًحعععًتىلاياًَععع١ىليًؼعععلًَتىلاهلٓلسععع١ٝىلىل اسبرٜعععلىليفىلاياُلٜعععلاتىلىلنُالًحعععًتىلايٛقًٜععع١ىلَععع

ايهٗرع٥ًٝعع١,ىلٚبَععًنٔىلمجعععىلايكًَُعع١ىلٚلؼععرٜؿًٗ,ىلَٚرادععٌىلارٝععًٙىلايشععًػ١ٓ,ىلٚايشععع٬ملىلايهٗرع٥ًٝعع١ىلىلىلىل

اراشرن١ىلٚارؼًعلىلايهٗرع١ٝ٥ً,ىلٚػزاًْتىلايٛقٛاىلايش٥ًٌىلٚايػًلٟ,ىلَٚعلاػٔىللؼعرٜـىلبخبعر٠ىلايلعحؽىلىلىلىلىل

ىلاىلارشًٍ.بٚىلايالؾ١٦,ىلَٚالًحًتىلاسب١ًُٜىلَٔىلاسبرٜلىليًٓظًّىلاررنزٟىليػًلىلايٛقٛ

 الباب ارتامظ إىل اذتادٖ عػس:

اػاؼعع)ىلا٭عععٛاوىلَععٔىلاشبععًَصىل تىلاسبععًاٟىلعظععرىلعًرالًحععًتىلاشبًػعع١ىليًشًُٜعع١ىلَععٔىلاسبرٜععلىليفىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلارصبُٛعًتىل ْ ىلَ,ىليىلحًع ىلَاياذُاعًت,ىلىلىلحعًْ ىلَايااًعِٝ,ىلىلىلحعًْ ىلارايرعًٜع١ىلايؼعش١ٝىلٚا٫داًُعٝع١,ىلىلىلىلىلحعًْ ىلحعًْ

ايؼعععًٓع١ٝىلارؼؼؼععع١ىلىلحعععًْٞاراياذًيٜععع١ىلٚا٭سعععٛامىلاياًَععع١,ىلىلحعععًْٞارايشعععه١ٝٓىلازبًُعٝععع١ىلٚاشبًػععع١,ىل

ٚسععٛتىلىل,ارشععاٛاعًتىلَٚٛاقععـىلايشععًٝيات(ىلىلحععًَْٞارٗععٔىلايؼععًٓع١ٝ,ىلثععِىلىلىلحععًَْٞىلٚىل,٭غععرامىلايؼععًٓع١ىل

ىلنجرّياىلَٔىلازبلاٍٚىلاياٛؿٝش١ٝ.

نُععًىللـععُٔىلايهاععًوىللكععلمّيًىلَععٔىلبَععنيىلصبًععصىلايااععًٕٚ,ىلًَٚؼّؼععًىليًُشاٜٛععًتىلَععٔىلايًذٓعع١ىلايؿٓٝعع١ىلىل

اياإًٚ,ىلٚاعاًُااتىلايالحٝلىليفىلارًُه١ىلايارع١ٝىلايشاٛا١ٜىليفىلَكل١َىلايهاًو;ىلٚلاًيٜـىلىلع ١ًَْىلصبًص

ثِىلق١ُ٥ًىلعًررادعىلايارع١ٝىلٚا٭دٓحٝع١ىليفىلًْٜٗع١ىلىلىلىل,ٚؾًٗيضىللؿؼ١ًٝٝىليًُشاًٜٛتىل,يًُؼلًشًتىلارشاؼل١َ

ىلايهاًو.

شبًعٝرىلايارعٝع١ىلىلىلَٔىلاطععرتاطًتىلصبًعصىلايااعًٕٚىليعلٍٚىلاىلىلىلىلىليجًيج١ًيلحا١ىلاعٚحبُلىلاهللىلػليىلازبز٤ىلا٭ٍٚىل

 .(يػتتمتطلبات الْقآ٘ للخنآ٘ مً اذتسٓل يف امل):ىلارٛسل٠ىليًش١َ٬ىلٚاشطرافىلايٛق٥ًٞ
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