
  

 

 

 

 

 

 
 

  كراسة شروط ومواصفات

 داخل املدن ودحمطات الوق

DRAFT



 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ 

  ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ
  

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 74َٔ  2ايـفش١ 

 

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ

 ايـفش١ احملتٜٛات ّ

 5 قا١ُ٥ تذقٝل ملكذَٞ ايعطا٤ات يًتأنذ َٔ تكذِٜ نٌ املظتٓذات املطًٛب١. أ

 6 تعشٜف املفشدات ايٛاسد٠ بهشاط١ ايؼشٚط ٚاملٛاؿفات. ب

 7 املتٛقع إلدشا٤ املضاٜذ٠ ست٢ إجياس ايظ١ٓ ا٭ٚيَٞين اؾذٍٚ ايض ز

 10 َكذ١َ 1

 12 ٚؿف ايعكاس 2

 14 ٚايتكذِٜ اػرتاطات دخٍٛ املضاٜذ٠ 3

 15 َٔ حيل ي٘ دخٍٛ املضاٜذ٠ 3/1 

 15 يغ١ ايعطا٤ 3/2

 15 َهإ تكذِٜ ايعطا٤ات 3/3

 15 َٛعذ تكذِٜ ايعطا٤ات 3/4

 15 َٛعذ فتح املعاسٜف 3/5

 16 تكذِٜ ايعطا٤ 3/6

 16 نتاب١ ا٭طعاس 3/7

 16 َذ٠ طشٜإ ايعطا٤ 3/8

 16 ايلُإ 3/9

 17 َٛعذ اإلفشاز عٔ ايلُإ 3/10

 17 َظتٓذات ايعطا٤ 3/11 

 18 املظتجُش قبٌ إعذاد ايعطا٤ ٚادبات 4

 19 هشاط١ايدساط١ ايؼشٚط ايٛاسد٠ ب 4/1 

 19 ا٫طتفظاس سٍٛ بٝاْات املضاٜذ٠ 4/2

 19 َعا١ٜٓ ايعكاس 4/3

 20 قبٌ ٚأثٓا٤ فتح املعاسٜف َا حيل يًبًذ١ٜ ٚيًُظتجُش 5

 21 ٚتعذٌٜ ايؼشٚط ٚاملٛاؿفاتاملضاٜذ٠ إيغا٤  5/1 

 21 تأدٌٝ َٛعذ فتح املعاسٜف 5/2

 21 طشب ايعطا٤ 5/3

 21 تعذٌٜ ايعطا٤  5/4

 21 سلٛس دًظ١ فتح املعاسٜف 5/5

 

 

 

DRAFT



 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ 

  ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ
  

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 74َٔ  3ايـفش١ 

 

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 

 ايـفش١ احملتٜٛات ّ

 22  املٛقع  ًِٝايرتط١ٝ ٚايتعاقذ ٚتظ 6

 23 ٚايتعاقذ ايرتط١ٝ 6/1 

 23 تظًِٝ املٛقع 6/2 

 24 ا٫ػرتاطات ايعا١َ 7

 25 يًُٛقع اـذَاتتٛؿٌٝ  7/1 

 25 ايربْاَر ايضَين يًتٓفٝز 7/2

 25 اؿـٍٛ ع٢ً املٛافكات ٚايرتاخٝف َٔ ايبًذ١ٜ ٚاؾٗات رات ايع٬ق١ 7/3 

 25 تٓفٝز ا٭عُاٍ 7/4 

 25 َظ٦ٛي١ٝ اإلػشاف ع٢ً ايتٓفٝز 7/5

 26 ايبًذ١ٜ يف اإلػشاف ع٢ً ايتٓفٝزا٭َا١ْ/سل  7/6

 26 تكشٜش املهتب ا٫طتؼاسٟ 7/7

 26 اطتخذاّ ايعكاس يًغشض املخـف ي٘ 7/8

 26 ايتٓاصٍ عٔ ايعكذايتأدري َٔ ايباطٔ أٚ   7/9

 27 َٛعذ طذاد ا٭دش٠ ايظ١ٜٛٓ 7/10

 27 إيغا٤ ايعكذ يًُـًش١ ايعا١َ 7/11

 27 ا٤ َذ٠ ايعكذتظًِٝ املٛقع يٮَا١ْ / يًبًذ١ٜ بعذ اْتٗ 7/12

 27 أسهاّ عا١َ 7/13

 28 اـاؿ١ ػرتاطاتا٫ 8

 29 َذ٠ ايعكذ 8/1 

 29 فرت٠ ايتذٗٝض ٚاإلْؼا٤ 8/2

 29 َباْٞ احملط١ 8/3

 29 َلخات ايٛقٛد ٠ٜشَعا 8/4

 29 َٛاقف ايظٝاسات 8/5

 29 ايـٝا١ْ اػرتاطات 8/6

 30 ا٭١َٝٓ ا٫ػرتاطات 8/7

 30 ْعاّ ايظعٛد٠ 8/8

 30 تشنٝب أدٗض٠ ايـشاف اٯيٞ 8/9 

 30 عذّ تؼغٌٝ احملط١ يف أٚقات ايـ٠٬ 8/10 

 30 ايذساط١ ايتش١ًًٝٝ يًتأثريات املشٚس١ٜ 8/11 
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 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ 

  ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ
  

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 74َٔ  4ايـفش١ 

 

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 

 ايـفش١ احملتٜٛات ّ

 32 اػرتاطات ا٭َٔ ٚايظ١َ٬ 9

 33 اإلدشا٤ات ايٛقا١ٝ٥ 9/1 

 33 ايًٛسات اإلسػاد١ٜ 9/2 

 33 محا١ٜ ايعاًَني 9/3 

 33 ًَنيتذسٜب ايعا 9/4 

 33 تأَني َظتًضَات اإلطعاف 9/5 

 33 ا٫يتضاّ بتعًُٝات ايذفاع املذْٞ 9/6 

 34 املظ٦ٛي١ٝ عٔ سٛادخ ايعٌُ 9/7 

 36 ايف١ٝٓ ا٫ػرتاطات 10

 37 نٛد ايبٓا٤ ايظعٛدٟ ٚديٌٝ اػرتاطات ايبٓا٤ 10/1 

 37 ْظب ايبٓا٤ ٚا٫ستذادات ٚاملظافات بني عٓاؿش احملط١ 10/2 

 38 ْؼا١ٝ٥ا٫ػرتاطات املعُاس١ٜ ٚاإل 10/3 

 38 ايؼهٌ ايعاّ يًُشط١ 10/3/1 

 39 خضاْات ايٛقٛد  10/3/2 

 41 امللخات 10/3/3 

 44 ا٫ػرتاطات ايهٗشبا١ٝ٥ 10/4 

 44 َتطًبات عا١َ 10/4/1 

 46 ايهٗشبا١ٝ٥ املٛاؿفات ايف١ٝٓ 10/4/2 

 52 ْعاّ ايٛقا١ٜ ٚاؿُا١ٜ ايهٗشبا١ٝ٥ 10/4/3 

 53 َٛيذ ايهٗشبا٤ ا٫ستٝاطٞ 10/4/4 

 53 ا٫ػرتاطات املٝهاْٝه١ٝ 10/5 

 53 خضإ ايٛقٛد 10/5/1 

 54 َلخ١ ايٛقٛد 10/5/2 

 56 ف١ٖٛ تـشٜف ايٛقٛد 10/5/3

 57 ٚ ًَشكاتٗا ا٭ْابٝب 10/5/4

 58 َعذات إطفا٤ اؿشٜل 10/5/5

 59 ا٫ػرتاطات ايـش١ٝ 10/6

 62 ايغشاَات ٚاؾضا٤ات 11
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 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ 

  ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ
  

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 74َٔ  5ايـفش١ 

 

 

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 

 

 ايـفش١ احملتٜٛات ّ

 64 :املشفكات 12

 65 منٛرز ايعطا٤  12/1 

 66 ايشطِ ايهشٚنٞ يًُٛقع 12/2

 67 منٛرز تظًِٝ ايعكاس 12/3

 68 إقشاس املظتجُش12/4

 69 منٛرز ايعكذ 12/5

DRAFT



 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ 

  ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ
  

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 74َٔ  6ايـفش١ 

 

 قا١ُ٥ تذقٝل ملكذَٞ ايعطا٤ات .أ 

 يًتأنذ َٔ تكذِٜ نٌ املظتٓذات املطًٛب١

 

عًــ٢ املظــتجُش قبــٌ إظــ٬م ايعــشف إٔ ٜكــّٛ ةشادعــ١ ْٗا٥ٝــ١ يًتأنــذ َــٔ تكــذِٜ نــٌ املظــتٓذات       

( أَـاّ نـٌ َظـتٓذ إٕ نـإ َشفكـا       ت١َٛ غاهم٘ ٚريـو بٛكـع ع٬َـ١     ثا٥ل املطًٛب١ ٚأْٗا كٚايٛ

 ٚكتَٛا إرا نإ ريو َطًٛبا.

 

 ٌٖ كتّٛ؟ ٌٖ َشفل؟ املظتٓذ ّ

   منٛرز ايعطا٤ 1

2 
تٛنٌٝ سمسٞ َٛثل  إرا قاّ بايتٛقٝع ع٢ً ايعطـا٤ َٚشفكاتـ٘   

 ػخف ظري َكذّ ايعطا٤(
 

 

3 

ٍ عــٔ ايؼــشن١ أٚ ٚنًٝــٗا ايــزٟ ٚقــع عًــ٢ إثبــات إٔ املظــ٦ٛ

ــ١ ايؼــــشنات      ــع  يف سايــ ــ٬س١ٝ يًتٛقٝــ ــ٘ ايـــ ــا٤ يذٜــ ايعطــ

 ٚامل٪طظات(

 

 

4 
ــ١       ــاسٟ  يف سايــ ــذٌ ايتذــ ــٔ ايظــ ــٍٛ َــ ــاس١ٜ املفعــ ــٛس٠ طــ ؿــ

 ايؼشنات ٚامل٪طظات(
 

 

5 
ؿٛس٠ سخـ١ ا٫طتجُاس ا٭دٓيب إرا نإ املظتجُش ظري 

 طعٛدٟ
 

 

   ا٭فشاد(ؿٛس٠ اهل١ٜٛ ايؼخـ١ٝ   يف ساي١  6

   قطات ايٛقٛدؿٛس ػٗادات اـرب٠ اـاؿ١ بإْؼا٤ ٚإداس٠  7

8 
خطــاب كــُإ َــٔ بٓــو َعتُــذ يــذ٣ َ٪طظــ١ ايٓكــذ ايعشبــٞ   

 ايظعٛدٟ
 

 

   نشاط١ ايؼشٚط ٚاملٛاؿفات ًَٚشكاتٗا 9
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 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ 

  ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ
  

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 74َٔ  7ايـفش١ 

 

 تعشٜف املفشدات ايٛاسد٠ بهشاط١ .ب 

 ايؼشٚط ٚاملٛاؿفات

 

 

 .َٔ املظتجُش باملٛقع احملذد اٚإداستٗ اٚتؼغًٝٗ ااملشاد إقاَتٗ ايٛقٛد قط١ٖٛ  ـشٚع:ــــــــــــــاملؼـ

 .ٖٛ أسض تـشذد ا٭َا١ْ أٚ ايبًذ١ٜ َٛقعٗا، ٚاييت تكاّ عًٝٗا قط١ ايٛقٛد اس:ـــــــــــــــــــــايعك

ــضاٍٚ ْؼــاط إْؼــا٤ ٚإداس٠ ٚتؼــغٌٝ    َ٪طظــ١ َشخـــ١ ٖــٛ ػــشن١ أٚ   ُش:  ــــــــــــــاملظتج قطــات ت

   .ايٛقٛد

 ٖٛ ػشن١ أٚ َ٪طظ١ أٚ فشد ٜكذّ عشكا  يف َضاٜذ٠ َكذّ ايعطا٤:

ٖٞ طشٜك١ إلثاس٠ ايتٓافع بني املٛسدٜٔ تأخز ػهٌ َضاٜذ٠ بٗذف اؿـٍٛ عًـ٢   ١:ـــــــــــــاملٓافظ

 أع٢ً طعش، ٜٚتبعٗا اؾٗاص ايبًذٟ عٓذ تأدري ايعكاسات ٚا٭ْؼط١

 ملٛاؿفاتنشاط١ ايؼشٚط ٚا ايهشاطــــــــــ١:
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 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ 

  ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ
  

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 74َٔ  8ايـفش١ 

 

 اؾذٍٚ ايضَين املتٛقع إلدشا٤ املضاٜذ٠  .ز 

 ست٢ بذا١ٜ طشٜإ ايعكذ ٚدفع اإلجياس

 

 ايتاسٜخ نٝف١ٝ ؼذٜذ ايتــــــاسٜخ ايبٝــــــــــــــــــــــــــــــإ

  ايتاسٜخ ايزٟ مت فٝ٘ ايٓؼش تاسٜخ اإلع٬ٕ

  يف اإلع٬ٕنُا ٖٛ قذد  آخش َٝعاد يتكذِٜ ايعطا٤ات

  نُا ٖٛ قذد يف اإلع٬ٕ َٛعذ فتح املعاسٜف

  ؼذدٙ ا٭َا١ْ/ ايبًذ١ٜ إع٬ٕ ْتٝذ١ املضاٜذ٠ 

  ؼذدٙ ا٭َا١ْ/ ايبًذ١ٜ َٛعذ اإلخطاس بايرتط١ٝ

تاسٜخ تٛقٝع ايعكذ ملٔ تشطٛ 

 عًٝ٘ املضاٜذ٠

ــاسٜخ    ــٔ تـ ــا  َـ ــش َٜٛـ ــ١ عؼـ خـــ٬ٍ  ظـ

إػـــــــعاس ا٭َا١ْ/ايبًذٜـــــــ١ يًُظـــــــتجُش 

ــإٕ ا ٜشادــع ٜشطــٌ يــ٘     ةشاد ــا، ف عتٗ

إػـــعاس ْٗـــا٥ٞ، ٜٚعطـــٞ ًَٗـــ١ إكـــاف١ٝ 

 . ظ١ عؼش َٜٛا 

 

  خ٬ٍ ػٗش َٔ تٛقٝع ايعكذ تاسٜخ تظًِٝ ايعكاس

َٔ تاسٜخ تظًِٝ ايعكاس ةٛدب قلـش   بذا١ٜ طشٜإ َذ٠ ايعكذ

ــ١     ــ١/ ايبًذٜــ ــٔ ا٭َاْــ ــع َــ ــًِٝ َٛقــ تظــ

، ٚإرا ا ٜتِ تٛقٝـع املظـتجُش   ٚاملظتجُش

ًِٝ ايعكـاس ٜـتِ إػـعاسٙ    قلـش تظـ   ع٢ً

خطٝا  ٚؼظب بذا١ٜ طشٜإ َذ٠ ايعكـذ  

 َٔ تاسٜخ اإلػعاس.

 

  عٓذ تٛقٝع ايعكذ َٛعذ طذاد أدش٠ ايظ١ٓ ا٭ٚيٞ
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 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ  

 ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ
  

   

 

 

 

   

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات 

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 

   

 ـــدمة مق .1
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 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ 

  بًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ اي
  

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 74َٔ  11ايـفش١ 

 

 ذ١َـــــــــــــَك .1

 

 

عاَــ١ عــٔ طشٜــل ايعــشف املختــّٛ بــني املظــتجُشٜٔ     يف طــشم َضاٜــذ٠                       تشظب أَا١ْ / بًذ١ٜ

ٚفل ايتفاؿٌٝ املب١ٓٝ يف نشاط١ ايؼشٚط ٚاملٛاؿـفات املشفكـ١    قط١ ٚقٛدكـف إلقا١َ  َٛقعيتأدري 

ع٢ً املظتجُشٜٔ اإلساط١ بٗا ، َٚشاعاتٗا عٓذ تكـذِٜ عطـا٤اتِٗ هلـزٙ     ، ٚاييت تٛكح املعًَٛات اييت جيب

 املضاٜذ٠ .

ٚتٗٝب ا٭َا١ْ / ايبًذ١ٜ باملظتجُشٜٔ ايكشا٠٤ املتأ١ْٝ ٚايذقٝك١ يًهشاطات يًتعـشف عًـ٢ ا٫ػـرتاطات    

طا٤ ٚاملٛاؿفات ايف١ٝٓ ، ٚاؾٛاْب ايكا١ْْٝٛ يًعكذ ، ٚايتضاَات املظتجُش ، ةا ميهٓ٘ َٔ تكذِٜ ع

 َذسٚغ ٜتٝح ي٘ ايفٛص بايفشؿ١ ا٫طتجُاس١ٜ املتاس١ ، ٚحيكل يٮَا١ْ / ايبًذ١ٜ أٖذافٗا

ايبًذٜــ١ بــايشد عًــ٢ أٜــ١ اطتفظــاسات أٚ اطتٝلــاسات َــٔ املظــتجُشٜٔ ايــشاظبني يف    ا٭َاْــ١/ ٚتشســب

 ١:يًُظتجُشٜٔ تكذِٜ ا٫طتفظاسات أٚ ا٫طتٝلاسات بإسذ٣ ايطشم ايتايٝدخٍٛ املضاٜذ٠ ، ٚميهٔ 

 :َهتٛبا با٭َا١ْ/بايبًذ١ٜ ٚتكذِٜ ا٫طتفظاس املزنٛس٠ أدْاٙيتٛد٘ إىل اإلداس٠ ا .1

 إداس٠:    .............................

 تًٝفٕٛ:  .............................

 فانع:  ............................. أٚ ع٢ً .2
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 اســــــؿف ايعكٚ .2

 

  ايٓؼاط

  ف١٦ ايٓؼاط

َهْٛات 

 ايٓؼاط

 

 اؿٞ املذ١ٜٓ اسـع ايعكـــَٛق

  ايؼاسع

 سقِ ايعكاس سقِ املخطط

 عكاسـايــذٚد س

 

 بطٍٛ مشا٫  :

 بطٍٛ دٓٛبا  :

 بطٍٛ ػشقا  :

 بطٍٛ ظشبا  :

  ْٛع ايعكاس

  َظاس١ ا٭سض

  َظاس١ املباْٞ

  عذد ا٭دٚاس

  ْٛع ايبٓا٤

 : اـذَات بايعكاس

 

 

 : بٝاْات أخش٣
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 ػرتاطات دخٍٛ املضاٜذ٠ ٚايتكذِٜا .3

 

 املضاٜذ٠: َٔ حيل ي٘ دخٍٛ 3/1

خرب٠ يف فاٍ ِ يذٜٗ ايظعٛدٜني ايزٜٔملظتجُشٜٔ ايظعٛدٜني ٚظري يٮفشاد ٚا حيل  3/1/1

املُٓٛعني َٔ ايتعاٌَ ا عذا ٖزٙ املضاٜذ٠. َ ايتكذّ يف قطات ايٛقٛدإْؼا٤ ٚإداس٠ 

ـَـ  ٞستــ٢ تٓتٗــ ٞأٚ عهــِ قلــا٥ْعاَــا  ٚحيــل يٮَاْــ١ أٚ ٔ ايتعاَــٌ، َــذ٠ املٓــع 

، أٚ نــاْٛا  ــٔ ٜتــأخشٕٚ يف  َظــتشكات َتــأخش٠ عًــِٝٗ ايــزٜٔ اطــتبعاد ايبًذٜــ١

بعذ سفعٗا يٛصٜش ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكشٜٚـ١ ٚاملٛافكـ١ عًـ٢    َٛعذٖا عٔطذاد ا٭دش٠ 

  .اطتبعادٙ

 . ٢ ايؼشنات ٚامل٪طظات ظري ايظعٛد١ٜ ْعاّ ا٫طتجُاس ا٭دٓيبٜظشٟ عً 3/1/2

 يغ١ ايعطا٤: 3/2

ايًغــ١ ايشمسٝــ١ يف املًُهــ١ ايعشبٝــ١ ايظــعٛد١ٜ فعًــ٢   ايًغــ١ ايعشبٝــ١ ٖــٞ ناْــ ملــا  3/2/1

ا٫يتضاّ بايتعاٌَ بٗا يف مجٝع املهاتبات املتعًكـ١ بٗـزا املؼـشٚع، ةـا يف      املظتجُش

٘، ٜٚظتج٢ٓ َٔ ريو ايهتايٛدات  اـاؿ١ ريو ايعطا٤، ٚمجٝع َشفكات٘، ٚبٝاْات

 باملعذات ٚا٭دٚات ٚا٭دٗض٠ اييت جيٛص إٔ تهٕٛ بايًغ١ ا٫لًٝض١ٜ.

يف ساٍ ايتكـذّ ةظـتٓذ بـأٟ يغـ١ أخـش٣ ٜـتِ تشمجتـ٘ إىل ايًغـ١ ايعشبٝـ١ عـٔ طشٜـل             3/2/2

َٔ خ٬ٍ َهتب تشمج١ َعتُذ، ٜٚعترب ايٓف ايعشبٞ ٖٛ املعٍٛ عًٝ٘ يف  املظتجُش

 ف أٚ ا٫يتباغ يف امللُٕٛ.ساي١ ا٫خت٬

 َهإ تكذِٜ ايعطا٤ات : 3/3

ٗـ ٚاملختَٛـ١   ايبًذ١ٜ /ا٭َا١ْ ُتكذّ ايعطا٤ات ع٢ً ايُٓارز ا٭ؿ١ًٝ املظت١ًُ َٔ  باطـِ   اغاهم

 ............................................................................................../ طعاد٠ س٥ٝع بًذ١ٜ  َعايٞ أَني

، ٚاؿــــٍٛ عًـــ٢ ايبًذٜــ١  /ا٭َاْـــ١  يف........................... إلداس٠ٚعٝــح ٜـــتِ تظــًُٝٗا بايٝـــذ   

إٜـاٍ ٜجب  فٝ٘ تاسٜخ ٚطاع١ ايتكذِٜ، نُا ميهـٔ إسطـاي٘ بايربٜـذ املظـذٌ عًـ٢ ايعٓـٛإ       

 : ايتايٞ

 ............أَا١ْ/ بًذ١ٜ ..........................................................

 َذٜٓــــــــــــــــ١ .......................................................................

 ق. ب .........................ايشَض ايربٜذٟ .................................

 تكذِٜ ايعطا٤ات: َٛعذ 3/4

عطـا٤ ٜـشد    أٟٚيـٔ ٜكبـٌ    ..........................................يف َٛعذ أقـاٙ  جيب إٔ تكذّ ايعطا٤ات

 املٛعذ ، أٚ ٜظًِ يغري اؾ١ٗ احملذد٠ أع٬ٙ.ٖزا  بعذ 
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 َٛعذ فتح املعاسٜف : 3/5

ــتح ا   ــذد يفــ ــذ احملــ ــاع١   املٛعــ ــٛ ايظــ ــاسٜف ٖــ ــّٛ      /      /      ...........  ملعــ ــ١      ٜــ                ٖذشٜــ

 د١ٜ.املٛافل      /       /        ٬َٝ

 ايعطا٤: تكذِٜ 3/6

ــ٢  3/7/1 ــو طباعــ١ أٚ       املظــتجُشعً اطــتٝفا٤ منــٛرز ايعطــا٤ املشفــل بايذقــ١ اي٬صَــ١، ٚري

نتابــ١ باملــذاد، ٚا٫يتــضاّ ايتــاّ ةــا تكلــ٢ بــ٘ ايبٓــٛد ايــٛاسد٠ بهشاطــ١ ايؼــشٚط  

 ا.ٚاملٛاؿفات ًَٚشكاتٗ

ْفظــ٘، أٚ  املظــتجُشجيــب تــشقِٝ ؿــفشات ايعطــا٤ َٚشفكاتــ٘ ٚايتٛقٝــع عًٝٗــا َــٔ    3/7/2

 ا غاهم٘.ٗخف املفٛض َٔ قبً٘، ٚنزيو ختُايؼ

َٔ ايغشف١  اٚإرا قذّ ايعطا٤ َٔ ػخف َفٛض جيب إسفام أؿٌ ايتفٜٛض َـذق

 أٚ َـشٛبا بٛناي١ ػشع١ٝ. ،ايتذاس١ٜ

ايعطا٤ داخٌ َعشٚف كتّٛ بايؼُع ا٭محش ٜٚهتب عًٝ٘ َٔ اــاسز اطـِ    ٜكذّ 3/7/3

 ٚسقِ ايفانع.، ٚعٓٛاْ٘، ٚأسقاّ ٖٛاتف٘، املظتجُشاملضاٜذ٠، ٚاطِ 

 ا٭طعاس: نتاب١ 3/7

 : ٞعٓذ إعذاد عطا٥٘ إٔ ٜشاع٢ َا ًٜ املظتجُشجيب ع٢ً 

إٔ ٜكذّ ايظعش بايعطا٤ ٚفكا  ملتطًبـات نشاطـ١ ايؼـشٚط ٚاملٛاؿـفات، ٫ٚ جيـٛص       3/9/1

بٓـذ َـٔ بٓـٛد     ٟؼفغ عًٝٗا، أٚ ايكٝاّ بؼـطب أ  ٟتعذٌٜ، أٚ إبذا٤ أ ٟي٘ إدشا٤ أ

 عشض املخايف يزيو.املضاٜذ٠ أٚ َٛاؿفاتٗا، ٜٚظتبعذ اي

 .ٟايظعٛد بايشٜاٍايعطا٤ أسقاَا  ٚنتاب١  سشٚفا (  تذٕٚ ا٭طعاس يف 3/9/2

 يفتـــشٝح أٚ تعــذٌٜ  ٚأٟايهؼــط، أٚ احملــٛ، أٚ ايطُــع،   يًُظــتجُش٫ جيــٛص  3/9/3

عشض ايظعش جيب إٔ تعاد نتابت٘ َٔ دذٜذ بـاؿشٚف ٚا٭سقـاّ، ٚايتٛقٝـع عًٝـ٘     

 ٚختُ٘.

 ايعطا٤:َذ٠ طشٜإ  3/8

 /يٮَاْـ١  ، ٚاملعـاسٜف َٜٛـا  َـٔ ايتـاسٜخ احملـذد يفـتح      َٜٛـا ( تظـعٕٛ   90ا٤  َذ٠ طـشٜإ ايعطـ  

طًب َذ طشٜإ ايعطا٤ إرا َا اقتلـ  ايلـشٚس٠ ريـو، ٜٚبكـ٢ ايعطـا٤ ْافـز        يبًذ١ٜ اؿل يفا

 املفعٍٛ ٚظري دا٥ض ايشدٛع فٝ٘ َٔ ٚق  تكذمي٘، ٚست٢ ْٗا١ٜ َذ٠ طشٜإ ايعطا٤.

 ايلُإ: 3/9

ػـهٌ   ٕ ٜعادٍ ق١ُٝ إجياس طـ١ٓ ٚاسـذ٠، ٜٚكـذّ يف   جيب إٔ ُٜكذّ َع ايعطا٤ كُا 3/9/1

، ٚإٔ ٜهـٕٛ  ٟايظـعٛد  ٞخطاب كُإ َٔ بٓو َعتُذ يـذ٣ َ٪طظـ١ ايٓكـذ ايعشبـ    

 ٔ  ظــري َؼــشٚط، ٚظــري قابــٌ يأيغــا٤، ٚإٔ ٜهــٕٛ ٚادــب ايــذفع عٓــذ أٍٚ طًــب َــ

نُـــا جيـــب إٔ ٕ اؿادـــ١ إىل إْـــزاس أٚ سهـــِ قلـــا٥ٞ، ايبًذٜـــ١، دٚ ا٭َاْـــ١ أٚ
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اسٜا  ملـذ٠ ٫ تكـٌ عــٔ طـت١ أػـٗش َـٔ تـاسٜخ آخـش َٛعــذ        ٜهـٕٛ خطـاب ايلـُإ طـ    

 .يتكذِٜ ايعطا٤، ٚقاب٬  يًتُذٜذ عٓذ اؿاد١

بـ٘  ٜظتبعذ نٌ عطا٤ ٫ ٜشفل ب٘ أؿٌ خطاب ايلُإ ، أٚ تهٕٛ ق١ُٝ ايلُإ  3/9/2

أقٌ َـٔ قُٝـ١ إجيـاس طـ١ٓ ٚاسـذ٠، أٚ ٜهـٕٛ  خطـاب ايلـُإ  َكـذَا بغـري اطـِ            

 .ا٫عرتاض ع٢ً ا٫طتبعاد، ٚيٝع يًُظتجُش اؿل يف املظتجُش

 َٛعذ اإلفشاز عٔ ايلُإ: 3/10

،ٜٚشد ٭ؿشاب ايعطـا٤ات  املضاٜذ٠فٛس ايب  يف  كبٛي١ٜشد ايلُإ ٭ؿشاب ايعطا٤ات ظري امل

 ؿذٚس قشاس ايرتط١ٝ.بعذ  املكبٛي١

 ايعطا٤:َظتٓذات  3/11

 رنشٙ:اطتٝفا٤ ٚإسفام املظتٓذات ايتاي١ٝ ٚبايرتتٝب ايٛاسد  املظتجُشجيب ع٢ً 

، أٚ  ــٔ ٜفٛكــ٘ يــزيو، ٚكتَٛــا   املظــتجُشايعطــا٤ ٚايتٛقٝــع عًٝــ٘ َــٔ   منــٛرز 3/11/1

 تاسٜخ ايتٛقٝع. إثبات، َع غتُ٘

إرا قــاّ ٚريــو ، ، أٚ ٚنايــ١ ػــشع١ٝايتذاسٜــ١ايغشفــ١ َــٔ  اَٛثكــ ٞتٛنٝــٌ سمســ 3/11/2

 .املظتجُشَٚشفكات٘ ػخف ظري بايتٛقٝع ع٢ً ايعطا٤ 

ٍٛ عـٔ ايؼــشن١ أٚ  ػـشن١ جيــب إسفـام َـا ٜجبــ  إٔ املظـ٦     املظـتجُش ٚإرا نـإ  

ــٗا ايــز  ــ٘ يذٜــ٘ ايـــ٬س١ٝ يًتٛقٝــع ْٝابــ١ عــٔ      ٟٚنًٝ ٚقــع عًــ٢ ايعطــا٤ َٚشفكات

 .ايؼشن١

  .ٟؿٛس٠ طاس١ٜ املفعٍٛ َٔ ايظذٌ ايتذاس 3/11/3

 ؿٛس٠ َٔ سخـ١ ا٫طتجُاس ا٭دٓيب إرا نإ املظتجُش ظري طعٛدٟ. 3/11/4

 ؿٛس٠ اهل١ٜٛ ايؼخـ١ٝ إرا نإ املتكذّ فشدا. 3/11/5

ٟ  ٚطبكــا ايظــعٛد َٞ٪طظــ١ ايٓكــذ ايعشبــ  خطــاب كــُإ َــٔ بٓــو َعتُــذ يــذ٣   3/11/6

 .أع٬ٙ( 3/9يًؼشٚط ايٛاسد٠ يف ايبٓذ 

ايبًذ١ٜ  /خت١َٛ غتِ ا٭َا١ْامل اًَٚشكاتٗ نشاط١ ايؼشٚط َٚٛاؿفات املٓافظ١ 3/11/7

 املظـتجُش تأنٝذا  ٫يتضاّ ، َٛقعا عًٝٗا َٔ املظتجُش ٚكت١َٛ غتُ٘،  ٞايشمس

مت ػـشا٤ نشاطـ١    ٍٟ ايـذفع ايـز  املطًل ةا ٚسد بٗا، ٚجيـب إسفـام ؿـٛس٠ إٜــا    

 ايؼشٚط ٚاملٛاؿفات ةٛدب٘.
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 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ  

 ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ
  

   

 

 

 

   

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات 

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 

   

  واجبات املشتجنر قبل إعداد العرض .4
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 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ 

  ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ
  

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 74َٔ  19ايـفش١ 

 

 ٚادبات املظتجُش قبٌ إعذاد ايعشض .4

 

 

 دساط١ ايؼشٚط ايٛاسد٠ بايهشاط١: 4/1

ــٛاسد٠ دساطــ١  ايؼــشٚط ٚاملٛاؿــفات  بٓــٛد نشاطــ١  دساطــ١ املظــتجُشعًــ٢  ــ١  اي  ٚدقٝكــ١،ٚافٝ

ٚإعذاد ايعشض ٚفكا ملا تكلـٞ بـ٘ ٖـزٙ ايؼـشٚط ٚاملٛاؿـفات، ٚعـذّ ا٫يتـضاّ بـزيو ٜعطـٞ          

 .يف اطتبعاد ايعطا٤ ١ايبًذٜ /يٮَا١ْ اؿل 

 

 اٜذ٠:املضا٫طتفظاس سٍٛ بٝاْات   4/2

ا٫طتفظـاس َـٔ    املظتجُشبٓذ َٔ بٓٛد املضاٜذ٠، جيب ع٢ً  أٟساي١ ظُٛض أٚ عذّ ٚكٛم  يف

ايبًذ١ٜ خطٝا  يًشـٍٛ ع٢ً اإلٜلام اي٬صّ قبٌ تكذمي٘ يعطا٥٘، ٚريو ةـذ٠ ٫ تكـٌ   ا٭َا١ْ/

بـايشد   ا٭َا١ْ/ايبًذٜـ١ كّٛ تٚطـ احملذد يتكـذِٜ ايعطـا٤ات،    ايٓٗا٥َٞٔ ايتاسٜخ  أٜاّ ٠عٔ عؼش

يف َٛعـذ أقــاٙ    ٢ً ا٫طتفظاسات نتاب١ يهٌ َٔ اػرت٣ نشاط١ ايؼشٚط ٚاملٛاؿـفات ع

، ٚيـٔ ٜعـٍٛ عًـ٢ أٜـ١ اطتفظـاسات أٚ إدابـات       أٜاّ قبٌ املٛعـذ احملـذد يفـتح املعـاسٜف      ظ١

 ػف١ٜٛ.

 

 ايعكاس:َعا١ٜٓ   4/3

ٚفـل   يًذٗايـ١، ةعآٜـ١ ايعكـاس َعآٜـ١ تاَـ١ ْافٝـ١      ٚقبٌ تكـذِٜ عطا٥ـ٘ إٔ ٜكـّٛ     املظتجُشع٢ً 

قــذ  املظــتجُش. ٜٚعتــرب ايظــا٥ذ٠ بــ٘ ٚكــاعا٭املعتُــذ٠، ٚإٔ ٜتعــشف تعشفــا  تاَــا  عًــ٢    اؿــذٚد

اطتٛف٢ ٖزا ايؼشط ةذشد تكذَـ٘ بعطا٥ـ٘، عٝـح ٫ حيـل يـ٘ ٫سكـا  ا٫دعـا٤ أٚ ا٫ستذـاز         

  .ايعكاس ٚا٭عُاٍ املتعًك١ ب٘بأ١ٜ دٗاي١ غـٛق  
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 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ  

 ؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚٚصاس٠ اي
  

   

 

 

 

   

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات 

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 

   

 للبلدية وللنشتجنر ما حيق  لألمانة/ .5

 ظاريففتح امل ل وأثناءقب
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 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ 

  ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ
  

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 74َٔ  21ايـفش١ 

 

  يًبًذ١ٜ ٚيًُظتجُش َا حيل يٮَا١ْ/ .5

 عاسٜفقبٌ ٚأثٓا٤ فتح امل

 

 ٚاملٛاؿفات:إيغا٤ املضاٜذ٠ ٚتعذٌٜ ايؼشٚط  5/1

 إيغـا٤ املضاٜـذ٠ قبـٌ فـتح املعـاسٜف      بعذ أخز َٛافك١ ؿاسب ايـ٬س١ٝ يًبًذ١ٜ يٮَا١ْ/جيٛص 

بٓـذ   ٟإرا اقتل  املـًش١ ايعا١َ ريـو. ٚحيـل هلـا اإلكـاف١ أٚ اؿـزف أٚ ايتعـذٌٜ مللـُٕٛ أ       

َٔ بٓٛد نشاط١ ايؼـشٚط ٚاملٛاؿـفات ةٛدـب خطـاب أٚ إخطـاس إىل مجٝـع ايؼـشنات أٚ        

بؼــشا٤ نشاطـ١ ايؼـشٚط ٚاملٛاؿـفات، ٚريــو قبـٌ فـتح املعــاسٜف ،      قاَـ    امل٪طظـات ايـيت  

ع٢ً إٔ تعترب أ١ٜ إكـاف١ أٚ سـزف أٚ تعـذٌٜ مت إخطـاس ايؼـشنات أٚ امل٪طظـات بـ٘ دـض٤ ٫         

 ٜتذضأ َٔ ٖزٙ ايؼشٚط ٚاملٛاؿفات ًَٚضَا  ؾُٝع املتٓافظني.

 تأدٌٝ َٛعذ فتح املعاسٜف : 5/2

عًـ٢   تح املعاسٜف إرا َا دع  ايلشٚس٠ إىل ريـو يًبًذ١ٜ تأدٌٝ تاسٜخ َٚٛعذ ف يٮَا١ْ/حيل 

ايبًذٜـ١ طـتخطش مجٝـع     ْـ١/ اا٭َ، ٚإرا مت ريو فـإٕ  إٔ ٜهٕٛ ريو قبٌ َٛعذ فتح املعاسٜف

 ايعطا٤ات بايتأدٌٝ نتاب١. َكذَٞ

 طشب ايعطا٤ : 5/3

 ٫ حيل يًُظتجُش طشب عطاٙ قبٌ فتح املعاسٜف

  ايعطا٤:تعذٌٜ  5/4

دعــا٤ َــٔ إ أٟيــٔ ًٜتفــ  إىل ٚ، تكذميــ٘ عطا٥ــ٘ بعــذ يفتعــذٌٜ  أٟ إدــشا٤ يًُظــتجُش٫ جيــٛص 

 .بعذ تكذمي٘ عطا٥٘  يفخطأ ٛدٛدؿاسب ايعطا٤ ب

 سلٛس دًظ١ فتح املعاسٜف : 5/5

املٛعذ احملـذد ، ٚجيـب إٔ ٜهـٕٛ     أٚ َٓذٚب٘ سلٛس دًظ١ فتح املعاسٜف يف يًُظتجُشحيل 

ــتح املعــاسٜف      ــذٚب ايؼــشن١ أٚ امل٪طظــ١ املفــٛض ؿلــٛس دًظــ١ ف  ٓظــ١ٝ،طــعٛدٟ اؾ َٓ

مل٪طظــ١ َـــذقا َــٔ ايغشفــ١  َـــشٛبا  بٛنايــ١ ػــشع١ٝ أٚ تفــٜٛض َــٔ َــذٜش ايؼــشن١ أٚ ا  

 ايتذاس٫ٚ،١ٜ حيل ا٫عرتاض ملٔ ا خيلش اؾًظ١.
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 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ  

 ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ
  

   

 

 

 

   

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات 

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 

   

 رتسية والتعاقد وتشليه املوقعال .6
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 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ 

  ٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚٚصاس
  

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 74َٔ  23ايـفش١ 

 

 ايرتط١ٝ ٚايتعاقذ ٚتظًِٝ املٛقع .6

 

 
 :ٚايتعاقذ ايرتط١ٝ  6/1

بعذ إٔ تظتهٌُ ؾ١ٓ فتح املعاسٜف إدشا٤اتٗا تكذّ ايعشٚض إىل ؾ١ٓ ا٫طتجُاس  6/1/1

 ةا تشاٙ.ٚتكذِٜ ايتٛؿ١ٝ يـاسب ايـ٬س١ٝ ، يذساطتٗا 

تشطـ١ٝ املضاٜـذ٠ عًـ٢    ايــ٬س١ٝ  بعـذ أخـز َٛافكـ١ ؿـاسب     جيٛص يٮَاْـ١/ يًبًذٜـ١    6/1/2

ؿاسب ايعطا٤ ايجاْٞ بـٓفع قُٝـ١ ايعطـا٤ ا٭ٍٚ، ايـزٟ سطـ  عًٝـ٘ املضاٜـذ٠، ٚا        

 ٜظتهٌُ اإلدشا٤ات خ٬ٍ املذ٠ احملذد٠.

ٜتِ إخطاس َٔ سط  عًٝ٘ املضاٜذ٠ خـ٬ٍ أطـبٛع عًـ٢ ا٭نجـش َـٔ تـاسٜخ ايرتطـ١ٝ;         6/1/3

سٜخ اإلخطـاس ٫طـتهُاٍ   ملشادع١ ا٭َا١ْ/ايبًذٜـ١ خـ٬ٍ  ظـ١ عؼـش َٜٛـا  َـٔ تـا       

اإلدشا٤ات، ٚإرا ا ٜشادع خ٬ٍ ٖزٙ املذ٠، ٜشطٌ ي٘ إخطاس ْٗا٥ٞ، ٜٚعط٢ ًَٗـ١  

يبًذٜـ١ بعـذ املـذ٠    ا ظ١ عؼش َٜٛا  أخش٣، ٚف٢ ساي١ ؽًفـ٘ عـٔ َشادعـ١ ا٭َا١ْ/   

 اإلكاف١ٝ ٜتِ إيغا٤ سك٘ يف ايتأدري َٚـادس٠ ايلُإ.

 

 املٛقع: تظًِٝ 6/2

ةٛدب قلش تظًِٝ َٛقـع َـٔ ايطـشفني، ٚريـو بعـذ       ٜتِ تظًِٝ املٛقع يًُظتجُش 6/2/1

تٛقٝع ايعكذ َباػش٠ َا ا ٜهٔ ٖٓاى عا٥ل يذ٣ ا٭َا١ْ/ايبًذ١ٜ حيٍٛ دٕٚ ريو، 

 ٚبؼشط أ٫ تضٜذ املذ٠ َٔ تاسٜخ تٛقٝع ايعكذ ٚتاسٜخ ا٫طت٬ّ عٔ ػٗش ٚاسذ.

سطـاٍ  يف ساٍ تأخش املظتجُش عٔ ايتٛقٝع ع٢ً قلش تظـًِ املٛقـع تكـّٛ ايبًذٜـ١ بإ     6/2/2

 .ٚؼظب بذا١ٜ َذ٠ ايعكذ َٔ تاسٜخ اإلػعاس،  إػعاس خط٢ يًُظتجُش ع٢ً عٓٛاْ٘
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 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ  

 ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ
  

   

 

 

 

   

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات 

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 

   

 االشرتاطات العامة .7
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 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ 

  ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ
  

 فاتنشاط١ ػشٚط َٚٛاؿ

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 74َٔ  25ايـفش١ 

 

 ا٫ػرتاطات ايعا١َ .7

 

 يًُٛقع: اـذَاتٛؿٌٝ ت 7/1

 ... ٚظريٖـا(  ـ  ٖاتف ـ  ؿشف ؿشٞ ـ  َٝاٙ ـ   نٗشبا٤ يًُٛقع اـذَاتٜتٛىل املظتجُش تٛؿٌٝ 

ع٢ً َظ٦ٛيٝت٘ اـاؿ١، ٜٚتشٌُ ناف١ ايتهايٝف ٚايشطّٛ املشتبط١ بزيو، ٚع٢ً املظتجُش 

 .اؾٗات رات ايـ١ًبايبًذ١ٜ َٚع  با٭َا١ْ/ريو َع اإلداس٠ املع١ٝٓ  يفإٔ ٜٓظل 

 يًتٓفٝز: ايضَينايربْاَر  7/2

يًبًذٜــ١ بشْافــا  صَٓٝــا  يًتٓفٝــز، َتلــُٓا  املشاســٌ املختًفــ١ يٮَا١ْ/ًٜتــضّ املظــتجُش إٔ ٜكــذّ 

  ٚايتؼغٌٝ.يأْؼا٤ 

 اؿـٍٛ ع٢ً املٛافكات ٚايرتاخٝف َٔ ايبًذ١ٜ ٚاؾٗات رات ايع٬ق١ : 7/3

ملٛافكــات ٚايرتاخــٝف َــٔ اؿـــٍٛ عًــ٢ ا املؼــشٚع قبــًٌٜتــضّ املظــتجُش بعــذّ ايكٝــاّ بتٓفٝــز 

 ايبًذ١ٜ ٚاؾٗات ا٭خش٣ رات ايع٬ق١.ا٭َا١ْ/

 تٓفٝز ا٭عُاٍ: 7/4

ٍ   إىل َكـاٍٚ يذٜـ٘ خـرب٠    املؼـشٚع إْؼـا٤  ١َُٗ  إٔ ٜظٓذاملظتجُش  جيب ع٢ً   يف ٚطـابك١ أعُـا

ػــٗادات اـــرب٠ ايظــابك١  إٔ ٜكــذّ املظــتجُش  جيــب عًــ٢ ، نُــا ا٭ْؼــط١تٓفٝــز َجــٌ ٖــزٙ 

 .ٔ تأدٜت٘ يٮعُاٍ اييت ايتضّ بٗاذق١ َٔ اؾٗات املختـ١ تجب  سظيًُكاٍٚ َعتُذ٠ َٚـ

 : يذ٣ املظتجُش ع٢ً ايتٓفٝزَظ٦ٛي١ٝ اإلػشاف  7/5

َهتـــب ٖٓذطـــٞ َُٗـــ١ اإلػـــشاف عًـــ٢ ايتٓفٝـــز إىل  ٜظـــٓذ املظـــتجُشجيـــب إٔ  7/5/1

ٜٚتِ اعتُاد ٖزا ايعكذ َٔ  ايؼإٔ،بٗزا  َع٘ عكذاٚإٔ حيشس  َعتُذ،اطتؼاسٟ 

ايـ٬صّ   املظـتجُش ايرتخـٝف  ٚريو قبـٌ تظـًِٝ    ، ١ْ/ ايبًذ١ٜاؾ١ٗ املختـ١ با٭َا

  .إلقا١َ املؼشٚع

ٜهٕٛ َٔ ٚادبات املهتب اهلٓذطٞ ا٫طتؼاسٟ ايـيت جيـب إٔ ٜتلـُٓٗا ايعكـذ      7/5/2

 ًٜٞ:َا 

  ٜتِ ةظت٣ٛ٭دا٤ َٔ إٔ ا املؼشٚع ٚايتأنذُٝع َشاسٌ ؾَشاقب١ ايتٓفٝز 

 اؾٛد٠ املطًٛب.

    ١ ايـــيت ٜكـــّٛ بٗـــا املكـــاٍٚ َطابكـــ١     ايتأنـــذ َـــٔ إٔ ا٭عُـــاٍ ايتٓفٝزٜـــ

يٮسهاّ ٚا٫ػـرتاطات  ، ٚيًُخططات ايتٓفٝز١ٜ ٚايشطَٛات ايتفـ١ًٝٝ 

  .ايٛاسد٠ ب٥٬ش١ قطات ايٛقٛد ٚايغظٌٝ ٚايتؼشِٝ

   ،اعتُــاد مجٝـــع املـــٛاد ٚا٭دٚات ٚا٭دٗـــض٠ قبـــٌ اطـــتخذاَٗا يف املؼـــشٚع

 ا.َٓٗٚإدشا٤ ا٫ختباسات املٝذا١ْٝ ٚاملع١ًُٝ ع٢ً َا ًٜضّ 
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 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ 

  ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ
  

 فاتنشاط١ ػشٚط َٚٛاؿ

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 74َٔ  26ايـفش١ 

 

  ايتأنذ َٔ ط١َ٬ ايتٓفٝز َٚطابك١ املٛاد  ٚا٭دٚات ٚا٭دٗض٠ املظتخذ١َ

ــا يًُٛاؿــفات        ــات املعتُــذ٠، ٚايتأنــذ َــٔ ؿــش١ اطــتخذاَٗا طبك يًعٝٓ

 ٚا٭ؿٍٛ ايف١ٝٓ.

     إب٬غ ا٭َا١ْ/ ايبًذ١ٜ ةٛدب إػعاس نتابٞ عـٔ أٟ كايفـات ؼـذخ يف

 سٝٓٗا.

 ٝز.خ أثٓا٤ ايتٓفؼٌُ تبع١ٝ أٟ كايفات قذ ؼذ 

 اإلػشاف: يفايبًذ١ٜ ا٭َا١ْ/سل  7/6

ــ١ اؿـــل ايهاَـــٌ   يٮَاْـــ١/ 7/6/1 ــ٘   يفيًبًذٜـ ــع َشاسًـ اإلػـــشاف عًـــ٢ ايتٓفٝـــز ظُٝـ

يًتأنــذ َــٔ ايتــضاّ املظــتجُش بايتٓفٝــز طبكــا  ي٬ػــرتاطات ٚاملٛاؿــفات ايــٛاسد٠    

 بهشاط١ ايؼشٚط ٚاملٛاؿفات.

ــات ا٭َا١ْ   7/6/2 ــ١ َتطًبـ ــتجُش بتًبٝـ ــضّ املظـ ــ١ًٜتـ ــأ  /ايبًذٜـ ــل بـ ــا ٜتعًـ ــٝري فُٝـ ٚاَش ايتغـ

 ٚاإلؿ٬م ملا مت تٓفٝزٙ كايفا  يًؼشٚط ٚاملٛاؿفات.

إ٫ بعـذ  تــاَِٝ  اييف  ٫ جيٛص يًُظتجُش إدشا٤ أ١ٜ إكافات أٚ تعـذ٬ٜت دذٜـذ٠    7/6/3

 يٮَا١ْ/يبًذ١ٜ، ٚف٢ ساي١ املٛافك١ ٜتعني ع٢ً املظتجُش إٔ ٜكذّ ا٭َا١ْ/اَٛافك١ 

 ٔ أدـٌ اؿــٍٛ عًـ٢ املٛافكـ١      يًبًذ١ٜ كططات نا١ًَ َٔ املٛاؿفات ايف١ٝٓ َـ

 اـط١ٝ ٚايرتخٝف اي٬صّ.

 تكشٜش املهتب ا٫طتؼاسٟ: 7/7

تٓفٝز مجٝع ا٭عُاٍ ٚقبٌ ايظُام بايتؼغٌٝ ٜكذّ ا٫طتؼـاسٟ املؼـشف عًـ٢     بعذ ا٫ْتٗا٤ َٔ

ٚبٓـا٤ عًٝـ٘ تكـّٛ    غطـاب سمسـٞ عـٔ طشٜـل املظـتجُش،       /ايبًذٜـ١  ايتٓفٝز تكشٜـشا إىل ا٭َاْـ١   

/ ايبًذٜـ١، َٚٓـذٚب َـٔ املهتـب اهلٓذطـٞ، َٚٓـذٚب       ٚب َـٔ ا٭َاْـ١  َه١ْٛ َٔ : َٓذ ؾ١ٓ

ايذفاع املذْٞ ، تهٕٛ َُٗتٗا ايتأنذ َٔ ط١َ٬ ايتٓفٝـز َٚطابكتـ٘ يًؼـشٚط ٚاملٛاؿـفات     

ب٥٬ش١ قطات ايٛقٛد ٚايغظٌٝ ٚايتؼشِٝ، ٚإعذاد بهشاط١ ايؼشٚط ٚاملٛاؿفات ٚايٛاسد٠ 

 تكشٜش بزيو.

 ٘ :اطتخذاّ ايعكاس يًغشض املخـف ي 7/8

كايف١  ٟإع٬ٕ املضاٜذ٠، ٚأ ٫ جيٛص يًُظتجُش اطتخذاّ ايعكاس يغري ايغشض املخـف ي٘ يف

  .يزيو ٜرتتب عًٝٗا فظخ ايعكذ، ٚطشب ايعكاس َٔ املظتجُش

 ايعكذ:ايتأدري َٔ ايباطٔ أٚ ايتٓاصٍ عٔ  7/9

اؿــٍٛ  تـأدري ايعكـاس أٚ دـض٤ َٓـ٘، ٫ٚ ايتٓـاصٍ عـٔ ايعكـذ يًغـري إ٫ بعـذ           يًُظتجُش٫ حيل 

ٚ ايشفض بٓا٤ ع٢ً تكـذٜشٖا  ٚاييت حيل هلا املٛافك١ أ ايبًذ١ٜ، ا٭َا١ْ/ع٢ً َٛافك١ خط١ٝ َٔ 

 ْفع ػشٚط املظتجُش ا٭ؿًٞ.املتٓاصٍ ي٘  ع٢ً إٔ تٓطبل ع٢ً
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 َٛعذ طذاد ا٭دش٠ ايظ١ٜٛٓ: 7/10

 تظــذد أدــش٠ ايظــ١ٓ ا٭ٚىل عٓــذ تٛقٝــع ايعكــذ، ٚيف سايــ١ عــذّ  ايتــضاّ املظــتجُش بايظــذاد يف   

ايظـٓٛات   إجيـاس املٛعذ املزنٛس ٜتِ َـادس٠ ايلُإ ايبٓهٞ املكذّ َٔ املظتجُش، أَـــــــــــا  

يف بذا١ٜ نٌ ط١ٓ إجياسٜـ١، ٚعـذ أقــ٢ عؼـش٠ أٜـاّ َـٔ بذاٜـ١ ايظـ١ٓ          ايتاي١ٝ، فٝتِ طذادٙ

 اإلجياس١ٜ.

 إيغا٤ ايعكذ يًُـًش١ ايعا١َ: 7/11

ٚيف ٖـزٙ اؿايـ١ ٜـتِ تعـٜٛض املظـتجُش      ايبًذ١ٜ فظـخ ايعكـذ يًُــًش١ ايعاَـ١،     /حيل يٮَا١ْ 

١ٜ املتبك١ٝ َٔ تاسٜخ إيغـا٤ ايعكـذ إىل   باملٛقع ، ٚإعاد٠ ايك١ُٝ اإلجياس عٔ ق١ُٝ املٓؼآت املكا١َ

 تاسٜخ اْتٗا٤ ايظ١ٓ ايتعاقذ١ٜ. 

 :ًبًذ١ٜ بعذ اْتٗا٤ َذ٠ ايعكذي /يٮَا١ْ تظًِٝ املٛقع  7/12

ّ   اْتٗا٤ َـذ٠ ايعكـذ    قبٌ سلـٛسٙ  ملظـتجُش ةٛعـذ   بإػـعاس ا ايبًذٜـ١  /ا٭َاْـ١   بج٬ثـ١ أػـٗش تكـٛ

ٚيف ساي١ عذّ سلـٛسٙ ٜـتِ اطـت٬ّ املٛقـع ظٝابٝـا، ٚإػـعاس املظـتجُش بـزيو،          ،ملٛقعاتظًِٝ ي

 ايبًذ١ٜ.  /ٚايتشفغ ع٢ً َا ب٘ دٕٚ أد٢ْ َظ٦ٛي١ٝ ع٢ً ا٭َا١ْ 

 عا١َ:أسهاّ  7/13

ًــو ايعطــا٤ املتعًكــ١ بٗــزٙ املضاٜــذ٠ ٖــٞ َ ٚاملخططــات ٚٚثــا٥لمجٝــع املظــتٓذات  7/13/1

 ةذشد تكذميٗا. يًبًذ١ٜ /يٮَا١ْ

 ايتكِٜٛ اهلذشٟ ٖٛ املعٍُٛ ب٘ يف ايعكذ. 7/13/2

ايبًذٜـ١ بـايتعٜٛض عُـا ؼًُـ٘     ا٭َا١ْ/ يٝع ملكذّ ايعطا٤ اؿل يف ايشدٛع إىل  7/13/3

 َٔ َـاسٜف أٚ سطّٛ ْتٝذ١ تكذِٜ عطا٥٘ يف ساي١ عذّ قبٛي٘. 

ُٝاتٗـا ايتٓفٝزٜـ١   ؽلـع ٖـزٙ املضاٜـذ٠ ي٥٬شـ١ ايتــشف بايعكـاسات ايبًذٜـ١ ٚتعً        7/13/4

  .ٖـ24/9/1423 يف 38313/ب/3ايهشِٜ سقِ  ايظاَٞايـادس٠ ةٛدب ا٭َش 
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 اؿ١ا٫ػرتاطات اـ .8

 

 ايعكذ:َذ٠  8/1

تبذأ َٔ تـاسٜخ تظـًِ املظـتجُش يًعكـاس      )    (  )  (َذ٠ ايعكذ 

  .ايبًذ١ٜا٭َا١ْ/َٔ 

 ٚاإلْؼا٤:فرت٠ ايتذٗٝض  8/2

َــــــٔ َــــــذ٠ ايعكــــــذ  (      (  فرت٠  ميٓح املظتجُش 

ٚفـ٢ سايـ١ عـذّ قٝـاّ املظـتجُش       ٕٛ ٖزٙ ايفرت٠ ظري َذفٛع١ ا٭دش٠،يًتذٗٝض ٚاإلْؼا٤، ٚته

 ؼشٚع خ٬ٍ ايفرت٠ ايض١َٝٓ املظُٛم بٗا يًتذٗٝض ٚاإلْؼا٤ ٜتِ فظخ ايعكذ.تٓفٝز امل بايبذ٤ يف

 :َباْٞ احملط١ 8/3

 جيب إٔ ٜتٛافش ةباْٞ احملط١ َا ًٜٞ: 8/3/1

 ؽـٝف ظشف١ ٚاسذ٠ فكط يًششاط١. 

     ٚأخـش٣ خاؿـ١ بايٓظـا٤، َٚــذس      بايشدـاٍ، دٚستٞ َٝـاٙ ٚاسـذ٠ خاؿـ١

  ، َٚـ٢ًملٝاٙ ايؼشب

 ط١احملظهٔ يًعاًَني داخٌ ب٫ ٜظُح  8/3/2

 َعاٜش٠ َلخات ايٛقٛد: 8/4

بتـأَني دٗـاص َعـاٜش٠ َلـخات ايٛقـٛد، ٚايشدـٛع إىل اؾٗـات املختــ١ قبـٌ           ٜتعٗذ املظتجُش

ــات ;         ــاٜش٠ بايهؼــف عــٔ ٖــزٙ ايطًُب ــام ايفشؿــ١ ملفتؼــٞ املع ــات; يهــٞ تت تؼــغٌٝ ايطًُب

ش٠ تِ َعـاٜ تـ يًتأنذ َٔ أْٗا تعٌُ بـٛس٠ ط١ًُٝ ، ٚئ ميٓح املظتجُش سخـ١ ايتؼغٌٝ َا ا 

 ايطًُبات.

 َٛاقف ايظٝاسات : 8/5

 ات ٜتٓاطــب َــع ف٦ــ١ احملطــ١، ظــٝاسيًقــف اَٛتــٛفري عــذد َــٔ  بًٜتــضّ املظــتجُش  8/5/1

 ٚطبكا ملا ؼذدٙ ٥٫ش١ قطات ايٛقٛد ٚايغظٌٝ ٚايتؼشِٝ.

ايــيت تشتــاد احملطــ١ أٚ تظــتفٝذ َــٔ خــذَاتٗا  ميٓــع َٓعــا باتــا ٚقــٛف ايظــٝاسات  8/5/2

 .ظاْب ايؼٛاسع ايفشع١ٝ احملٝط١ باملٛقع

 ايـٝا١ْ:اػرتاطات  8/6

ــ١    جيــب عًــ٢ املظــتجُش   8/6/1 إدــشا٤ فشٛؿــات ػــٗش١ٜ ٚاختبــاسات دٚسٜــ١  نــٌ ث٬ث

ٚؾُٝـع املعـذات ٚايرتنٝبـات ايهٗشبا٥ٝـ١ ٚاملٝهاْٝهٝـ١،       يًُشط١، أػٗش(

ٚنــزيو ؾُٝــع ٚطــا٥ٌ ايظــ١َ٬ َٚعــذات اإلطفا٤،ٚإؿــ٬م ايعطــٌ أٚ اـًــٌ  

 .فٛسا

ــضّ 8/6/2 ــتجُش  ًٜتـ ــع ا   املظـ ــ٘ مجٝـ ــذٕٚ فٝـ ــذٌ تـ ــٝف طـ ــٗش١ٜ  بتخــ ــات ايؼـ يفشٛؿـ

ٚا٫ختبـــاسات ايذٚسٜــــ١ ملعـــذات ايظــــ١َ٬ ٚأدٗــــض٠ اإلطفـــا٤،ٚ ؿــــٝا١ْ املبٓــــ٢     

ٚاملعــــذات ٚا٭دٗــــض٠ ٚايرتنٝبــــات ايهٗشبا٥ٝــــ١ ٚاملٝهاْٝهٝــــ١، ٚحيــــتفغ  
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اؾٗــات ـــشف تبايظــذٌ يف إداس٠ احملطــ١; يٝهــٕٛ يف مجٝــع ا٭ٚقــات ؼــ     

 ايشقاب١ٝ.

خًفــ١ عــٔ ايظــٝاسات يف أَــانٔ بتذُٝــع ايضٜــٛت ٚايؼــشّٛ املتاملظــتجُش  ًٜتــضّ 8/6/3

خاؿــــ١، ثــــِ تٓكــــٌ ٚتــــذفٔ خــــاسز ايبًــــذ٠ يف سفــــش خاؿــــ١ بــــزيو ؼــــذدٖا  

 .َا١ْ/ايبًذ١ٜ املع١ٝٓ ا٭

إدشا٤ ايـٝا١ْ ايعا١َ ؾُٝع املشافل ةا فٝٗا دٚسات املٝاٙ، ع٢ً املظتجُش جيب  8/6/4

ٚايــتخًف َــٔ ايٓفاٜــات أ٫ٚ  احملطــ١،َشافــل  ايعاَــ١ ؾُٝــعٚايعٓاٜــ١ بايٓعافــ١ 

 ٍ بطشٜك١ ؿش١ٝ ٚط١ًُٝ سفاظا ع٢ً ايـش١ ايعا١َ.بأٚ

 ا٭١َٝٓ:ا٫ػرتاطات  8/7

جيــب تشنٝــب أَؼــاط تفذــري اإلطــاسات ةٓطكــ١ ايــذخٍٛ يًُشطــ١ عٝــح ٫     8/7/1

 .ميهٔ اـشٚز َٔ املٓطك١ اييت ٜذخٌ َٓٗا 

إقا١َ َطبات ؿٓاع١ٝ قبٌ بٛاب١ اـشٚز ٚإقا١َ بٛابـ١ ٚنؼـو ملشاقـب احملطـ١      8/7/2

 َع عُاٍ احملط١.ٜٚهٕٛ يذٜ٘ اتـاٍ َباػش 

 ْـب ناَريات  رات دٚا٥ش تًٝفض١ْٜٝٛ َغًك١ ٚسبطٗا بأقشب َشنض ػشط١. 8/7/3

ــٛد    8/7/4 ــخات ايٛقـ ــ١ ةلـ ــ١ خاؿـ ــات  غٓطـ ــتخذاّ بطاقـ ــا  اطـ ــٔ،َـ ــٌ  أَهـ تعُـ

بأمثــإ كتًفــ١،  ايبطاقــات يًعُــ٤٬ ٚتبــاع ٖــزٙيتعب٦ــ١ ايٛقــٛد،  اأٚتَٛاتٝهٝــ

 ٚسبطٗا آيٝا نُا ٖٛ َعٍُٛ ب٘ يف ايبٓٛى. 

ت كتًفـ١ يًشـذ َـٔ    عُـٌ ػـٝهات خاؿـ١ ببٝـع ايٛقـٛد بف٦ـا      َا أَهـٔ جيـب    8/7/5

عًــ٢ ايعُــاٍ بعــذّ محــٌ َبــايري َايٝــ١ نــبري٠ أثٓــا٤   ٘، ٚايتٓبٝــاطــتخذاّ ايٓكــٛد

  .تأدٜتِٗ يًعٌُ

 ْعاّ ايظعٛد٠: 8/8

ٖـ اـاق بٓعـاّ   15/4/1426/ّ/غ يف  64914ًٜتضّ املظتجُش بتطبٝل ايكشاس ايٛصاسٟ سقِ

 ؿ١، ع٢ً إٔ تظٓذ إيِٝٗ ايٛظا٥ف اإلػشاف١ٝ باحملط١.تعٝني ايظعٛدٜني بامل٪طظات اـا

 تشنٝب أدٗض٠ ايـشاف اٯيٞ: 8/9

ميهــٔ ايظــُام برتنٝــب أدٗــض٠ ايـــشاف اٯيــٞ باحملطــ١ عٓــذ ايطًــب َــع َشاعــا٠ أطــع      

 ايتخطٝط َٚتطًبات ايظ١َ٬ ، ٚايتٓظٝل يف ريو َع اؾٗات رات ايع٬ق١.

 :عذّ تؼغٌٝ احملط١ يف أٚقات ايـ٠٬ 8/10

أَـاّ املـذاخٌ يٝـتِ     بتضٜٚذ احملط١ عـٛادض َـٔ ايظ٬طـٌ أٚ املٛاطـري ايشافعـ١     جُش ًٜتضّ املظت

 .قفًٗا يف أٚقات ايـ٠٬.

 ايذساط١ ايتش١ًًٝٝ يًتأثريات املشٚس١ٜ: 8/11

،  قط١ ايٛقٛددساط١ يًتأثريات املشٚس١ٜ ايٓاػ١ عٔ إقا١َ  دشا٤جيب ع٢ً املظتجُش ايكٝاّ بإ

 ١ٜ اهلٓذط١ٝ املعتُذ٠ يذ٣ ا٭َا١ْ/ ايبًذ١ٜ.ٚريو َٔ خ٬ٍ أسذ املهاتب ا٫طتؼاس
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 اشرتاطات األمن والشالمة .9
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 ػرتاطات ا٭َٔ ٚايظ١َ٬ا .9

 

 اإلدشا٤ات ايٛقا١ٝ٥ : 9/1

 ّ املظتجُش ةا ًٜٞ:ًٜتض

اؽــار نافــ١ اإلدــشا٤ات ٚا٫ستٝاطــات اي٬صَــ١ ملٓــع ٚقــٛع أكــشاس أٚ ســٛادخ      9/1/1

ــذّ      ــ١، ٚعـ ــ١ ٚاـاؿـ ــات ايعاَـ ــاٍ، أٚ املُتًهـ ــخاق، أٚ ا٭عُـ ــٝب ا٭ػـ تــ

 إسذاخ كٛكا٤ يًُذاٚسٜٔ يًُشط١.

ٌ تضٜٚذ احملط١ بٓعاّ إْزاس َٓاطب كذ اؿشٜل باإلكـاف١   9/1/2 اطـتذعا٤   إىل ٚطـا٥

 ٜٚتِ ايتٓظٝل يف ريو َع إداس٠ ايذفاع املذْٞ. فشم اإلطفا٤،

إخ٤٬ احملط١ ٚإٜكاف امللخات ٚعذّ ايظُام ٭ٟ طـٝاس٠ بـذخٛهلا أثٓـا٤ تعب٦ـ١      9/1/3

 اـضاْات ايش٥ٝظ١ٝ يًُشط١ بايٛقٛد.

 ايًٛسات اإلسػاد١ٜ: 9/2

ٚكع يٛسات إسػاد١ٜ تبني أَانٔ َٚـادس اـطش، ٚايتعًُٝات ايٛادـب اتباعٗـا يف سايـ١    

و ٚكع يٛسات يف أَانٔ بـاسص٠ ٜـذٕٚ عًٝٗـا أسقـاّ ٖٛاتـف ايـذفاع املـذْٞ        سذٚث٘، ٚنزي

 ٚخذَات ايطٛاس٨.

 محا١ٜ ايعاًَني: 9/3

تضٜٚذ ايعاًَني ةعذات اؿُا١ٜ ايؼخـ١ٝ َجٌ: ايكفاصات، ٚأسز١ٜ ا٭َإ، ٚامل٬بع جيب 

َـ اييت تتٓاطب َع طبٝعـ١ ايعُـٌ، ٚإٔ تهـٕٛ بـضٟ َٛسـذ      نتابـ١ اطـِ احملطـ١ عًٝٗـا،      ع، 

 شاع٢ عذّ اطتخذاّ ٬َبع فلفاك١ أٚ  ضق١ أٚ ًَٛث١ بايٛقٛد.نُا ٜ

 تذسٜب ايعاًَني: 9/4

تذسٜب عُاٍ احملطـ١ عًـ٢ نٝفٝـ١ اطـتخذاّ طفاٜـات اؿشٜـل، َٚـا جيـب اتباعـ٘ يف سايـ١           

ــإَٔٛ يًُلــخات         ــ٢ ا٫طــتخذاّ امل ــذسٜب عً ــ١ طــٛاس٨، ٚنــزيو ايت ــل أٚ ساي ْؼــٛب سشٜ

خطـاس، ٚنٝفٝـ١ تؼـغٌٝ ْعـاّ اإلْـزاس يف      ٚاملعذات ا٭خش٣، ٚع٢ً نٝفٝـ١ َٓـع سـذٚخ ا٭   

 ساي١ ايطٛاس٨.

 تأَني َظتًضَات اإلطعاف: 9/5

أٚيٝــ١ فٗــض يعــ٬ز اؾــشٚم ايبظــٝط١، َــع كــشٚس٠ تــذسٜب   ؿــٓذٚم إطــعافاتتــٛفري جيــب 

 اإلطعافات.ػخف ٚاسذ ع٢ً ا٭قٌ ع٢ً ايكٝاّ ةجٌ ٖزٙ 

 ا٫يتضاّ بتعًُٝات ايذفاع املذْٞ: 9/6

  ٚ ــضاّ باػــرتاطات ايظــ١َ٬  ــا       ا٫يت ــذْٞ َٚ ــذفاع امل ــ١ يً ــ١ ايعاَ ــ١ ايـــادس٠ َــٔ املذٜشٜ ايٛقاٜ

 ٜظتذذ عًٝٗا َٔ تعذ٬ٜت
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 املظ٦ٛي١ٝ عٔ سٛادخ ايعٌُ: 9/7

 ٜهٕٛ املظتجُش َظ٫ٛ٦  َظ٦ٛي١ٝ نا١ًَ عٔ ناف١ سٛادخ ايٛفا٠، ٚإؿابات ايعٌُ، اييت

املشنبـات،  َـٔ ايعُـاٍ ٚاملـٛظفني أثٓـا٤ قٝـاَِٗ بايعُـٌ، أٚ تًشـل باملـاس٠ أٚ          ٟقذ تًشل بأ

ــ١ ايعُـــٌ،    ــا٤ تأدٜـ ــ٘ باستٝاطـــات ايظـــ١َ٬ أثٓـ ــذّ ايتضاَـ ــ١ عـ ــ١   ْتٝذـ ــذٙ نافـ ــٌ ٚسـ ٜٚتشُـ

ا٭َا١ْ/ايبًذ١ٜ أدْـ٢ َظـ٦ٛي١ٝ    تهايٝف أخش٣، ٚيٝع ع٢ً ٟايتعٜٛلات ٚاملطايبات، أٚ أ

 عٔ ريو.
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 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 

   

 االشرتاطات الفنية .10
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 ايبٓا٤:نٛد ايبٓا٤ ايظعٛدٟ ٚديٌٝ اػرتاطات  10/1

جيب ع٢ً املظتجُش َشاعا٠ مجٝـع ا٫ػـرتاطات ايـٛاسد٠ بهـٛد ايبٓـا٤ ايظـعٛدٟ ٬َٚسكـ٘،        

ع١ُ ايبٓا٤ با٭َا١ْ/ايبًذ١ٜ فُٝا ٜتعًل ٚنزيو مجٝع ايؼشٚط ايٛاسد٠ بذيٌٝ اػرتاطات ٚأْ

 ظُٝع ايتفاؿٌٝ املتعًك١ بٗزا املؼشٚع.
 

 :ادات ٚاملظافات بني عٓاؿش احملط١ْظب ايبٓا٤ ٚا٫ستذ 10/2

اؿذ ا٭عًـ٢ يٓظـب ايبٓـا٤ املظـُٛم بٗـا َـٔ املظـاس١ ايهًٝـ١ يًُٛقـع  ٚريـو            10/2/1

 % ٚتؼـتٌُ عًـ٢ َهتـب   10غ٬ف املباْٞ املخــ١ ـذ١َ ايظـٝاسات( ٖـٛ   

 اإلداس٠ ٚاـذَات املظُٛم بإقاَتٗا باحملط١.

 ايتايٞ:جيب إٔ ًٜتضّ املظتجُش بايبٝاْات ايٛاسد٠ باؾذٍٚ  10/2/2

 

 ( أبعاد خضاْات ايٛقٛد ٚامللخات عٔ بعض املعاا ايش٥ٝظ1١ٝ  دذٍٚ سقِ
   

 املظاف١ باملرت ايبٝـــــــــإ ّ

ت اؿــذ ا٭دْــ٢ ٭قــشب ْكطــ١ بــني خضاْــات ايٛقــٛد ٚبــني َلــخا          1

 ايبٓضٜٔ أٚ ايذٜضٍ

10 

 5 اؿذ ا٭د٢ْ ٫ستذاد خضاْات ايٛقٛد عٔ سذٚد اؾاس 2

اؿذ ا٭د٢ْ يًُظاف١ ايفاؿ١ً بني خضاْات ايٛقٛد ٚاملباْٞ اـاؿـ١   3

 باحملط١

4 

 5 اؿذ ا٭د٢ْ ٫ستذاد خضاْات ايٛقٛد عٔ ايؼاسع ايش٥ٝظٞ 4

 5 يفشعٞاؿذ ا٭د٢ْ ٫ستذاد خضاْات ايٛقٛد عٔ ايؼاسع ا 5

 3 اؿذ ا٭د٢ْ ٫ستذاد َباْٞ احملط١ عٔ سذٚد اؾاس 6

اؿذ ا٭دْـ٢ يًبعـذ ايــايف بـني أسؿـف١ َلـخات ايبٓـضٜٔ ٚاملبـاْٞ          7

 اـاؿ١ باحملط١

6 

 10 اؿذ ا٭د٢ْ يًبعذ بني َلخات ايبٓضٜٔ َٚلخات ايذٜضٍ 8

 8 اؿذ ا٭د٢ْ يعشض َذخٌ أٚ كشز ايظٝاسات باحملط١ 9
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 ٚاإلْؼا١ٝ٥:اطات املعُاس١ٜ ا٫ػرت 10/3

 ايؼهٌ ايعاّ يًُشط١: 10/3/1

 ٚتشاع٢ فٝ٘ ا٫ػرتاطات املعُاس١ٜ ٚاإلْؼا١ٝ٥ ايتاي١ٝ: 

، طــابع َعُــاسٟ  ٝــض   إٔ ٜهــٕٛ ايتـــُِٝ ايعــاّ يًُشطــ١ را    10/3/1/1

ٚت٪خــز َٛافكــ١ اؾٗــ١ ايتابعــ١ يــٛصاس٠ ايؼــ٦ٕٛ ايبًذٜــ١ ٚايكشٜٚــ١   

ٚيف ساي١  ،ع٢ً ايتـُِٝ ْٚٛع١ٝ املٛاد املظتخذ١َ يف ايتؼطٝب

نٕٛ أعُذ٠ املع٬ت َٔ اؿذٜذ فتغًف بـاز ثِ تذٖٔ بايًٕٛ 

املٓاطــب َــع عُــٌ طــكف َظــتعاس يًُعًــ١ َــٔ َــاد٠ ظــري قابًــ١     

ي٬ػتعاٍ، أَا املع٬ت َٔ اـشطا١ْ املظـًش١ فتهـٕٛ سظـب    

 .ا٭َا١ْ أٚ ايبًذ١ٜايتـُِٝ املعتُذ َٔ 

 تهــٕٛ َــٛاد اإلْؼــا٤ مجعٝٗــا ظــري قابًــ١ ي٬ػــتعاٍ َٚكاَٚــ١       10/3/1/2

يًششٜل َٚطابكـ١ يًُٛاؿـفات ايكٝاطـ١ٝ ايظـعٛد١ٜ َـع تهظـ١ٝ       

ايٛادٗات ٚا٭ططح ةٛاد ظري قابًـ١ ٫َتــاق ايضٜـٛت ٚطـ١ًٗ     

 ايتٓعٝف.

تٓظٝل املٛقع عٝح ٜؼتٌُ ع٢ً َٓاطل خلشا٤ ٚأسٛاض صٖٛس  10/3/1/3

بؼهٌ مجٌٝ َع ت١٦ٝٗ أَانٔ اطرتاس١ يًضبا٥ٔ تهٕٛ َع١ًً 

 َٚضسٚع١.

ــاس َــ    10/3/1/4 ــا٤ ٚا٫ٖتُــاّ بإظٗ ذاخٌ ٚكــاسز احملطــات بٛكــع   ا٫عتٓ

ــاّ      ــشٚز ٚا٫ٖتُـ ــذخٍٛ ٚاــ ــذد ايـ ــيت ؼـ ــ١٦ٝ ايـ ــات امللـ ايًٛسـ

 باملعٗش اؾُايٞ ايعاّ يًُشط١.

جيــب تٓعــِٝ املــذاخٌ ٚاملخــاسز بطشٜكــ١ ؼــذ َــٔ ايتعــاسض َــع   10/3/1/5

ش َـٔ َـذخٌ ٚكـشز عًـ٢ ْفـع      سشن١ ايظري ٫ٚ ٜظُح بأنج

َـع   -عذا إرا نـإ املٛقـع عًـ٢ ػـاسعني س٥ٝظـٝني     -ايؼاسع 

ــذاخٌ يف اؿشنــ١ داخــٌ احملطــ١ بــني َٛاقــع       َشاعــا٠ عــذّ ايت

ٚخـــط ايغظـــٌٝ ٚايتؼـــشِٝ     اـضاْـــات ٚخـــط همـــٜٛٔ ايٛقـــٛد   

 ٚاـذَات املتٛفش٠ باحملط١ نًُا أَهٔ ريو.

تغط٢ ا٭سكٝات اـاؿ١ باحملط١ عَُٛا بايب٬ط ايــًب َجـٌ    10/3/1/6

 ا٫طـتٌٝ نشٜــ ( أٚ أٟ َــٛاد أخــش٣  اثًـ١ َٛافــل عًٝٗــا َــٔ   

ايبًذ١ٜ املع١ٝٓ أَا ا٭ف١ٝٓ يف َٓطك١ اـذ١َ فتغط٢ /ا٭َا١ْقبٌ 

ةٛاد َجٌ ب٬طات َٔ اـشطا١ْ املظًش١ بتظًٝح خفٝف عٝح 

َـرت َـع عُـٌ     2.00×  ٫2.00 تضٜذ أبعـاد ايب٬طـ١ ايٛاسـذ٠ عـٔ     

فٛاؿٌ بني ٖزٙ ايب٬طات، ٜٚعٌُ هلا َـاسف يتــشٜف املٝـاٙ   

ْعافــ١  َٚــا قــذ ٜتظــاقط َــٔ ٚقــٛد عًــ٢ ا٭سض، سشؿــا عًــ٢   

DRAFT



 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ 

  ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ
  

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 74َٔ  39ايـفش١ 

 

احملطــ١، ٚتٛخٝــا يؼــشٚط ايظــ١َ٬، ٚتغطــ٢ املـــاسف ايعًٜٛــ١   

املهؼٛف١ بغطا٤ َـٔ اؿذٜـذ ٫ٚ جيـٛص اطـتخذاّ اإلطـفً  يف      

 ا٭سكٝات.

ٜــتِ ؽطــٝط أسكــ١ٝ احملطــ١ بايع٬َــات املشٚسٜــ١ ا٭سكــ١ٝ ايــيت  10/3/1/7

تؼـــري إىل ايـــذخٍٛ ٚاــــشٚز ٚبٝـــإ َظـــاس اؿشنـــ١ باحملطـــ١  

 ٚاملٛاقف.

ٜري يٛقٛف ػاسٓات ايٛقٛد داخٌ احملطـ١  جيب تأَني َٓطك١ تفش 10/3/1/8

أثٓـــا٤ تفشٜـــري ايٛقـــٛد ٚتهـــٕٛ يف اهلـــٛا٤ ايطًـــل َٚٓفــــ١ً عـــٔ  

اؿشن١ ايعا١َ يًُشط١ َع عٌُ ٍَٝٛ خاؿ١ بٗا، َٚشاعا٠ إٔ 

تهٕٛ سشنـ١ ايؼـاسٓات ابتـذا٤ َـٔ ايـذخٍٛ إىل اــشٚز َـٔ        

 احملط١ يف اػاٙ ٚاسذ دٕٚ اؿاد١ إىل ايشدٛع يًخًف.

ط١ َٔ دٚس أسكـ٢ فكـط ٫ٚ ٜظـُح بإقاَـ١ أٟ     مجٝع َباْٞ احمل 10/3/1/9

 ٚسذات طه١ٝٓ فٛم َباْٞ قط١ ايٛقٛد.

ؽـــف ظشفـــ١ خاؿــ١ يًششاطـــ١ ةشطــ١ ايٛقـــٛد ٫ٚ تهـــٕٛ     10/3/1/10

 فتشاتٗا املعُاس١ٜ د١ٗ املٓطك١ اـطش٠ يف قط١ ايٛقٛد.

ٜشاع٢ إْؼا٤ طٝاز َٓاطب ٜهٕٛ َكاَٚا يًـذَات باستفـاع ٫   10/3/1/11

املطــٌ عًــ٢ ايؼــاسع  طــِ ٚبطــٍٛ سؿــٝف احملطــات  50ٜكــٌ عــٔ 

 ٚبظُو َٓاطب.

إٔ ٜهٕٛ استفاع ايظٛس ٫ ٜكٌ عٔ ث٬ثـ١ أَتـاس دٗـ١ اؾـاس ةـا       10/3/1/12

يف ريو ايظٛس د١ٗ ايؼـٛاسع ايفشعٝـ١ يف سـذٚد ايكطـع اـًفٝـ١      

 يًُشط١.

 ٛد:ــــــــخضاْات ايٛق 10/3/2

 تشاع٢ فٝٗا ا٫ػرتاطات ايتاي١ٝ:

ٜتِ دفٔ خضإ ايٛقٛد ؼ  َظت٣ٛ ططح ا٭سض عٝح تهٕٛ  10/3/2/1

 ظاف١ بني ظٗش اـضإ ٚططح ا٭سض ٫ تكٌ عٔ َرت ٚاسذ.امل

تذفٔ اـضاْات داخـٌ سـذٚد احملطـ١ يف َٛقـع دٝـذ ايتٜٗٛـ١ ٫ٚ        10/3/2/2

ٚيف ساي١ ٚدٛد أنجش َٔ خـضإ   ،تكاّ عًٝٗا أ١ٜ َٓؼآت أخش٣

باحملط١ فٝذب أ٫ تكٌ املظـاف١ ايفاؿـ١ً بـني نـٌ خـضإ ٚآخـش       

ٕ يف نــٌ َــٔ اؾــذاس اـــاسدٞ يًخــضا  ١ٚاســذ َكاطــَــرت عــٔ 

 اػاٙ.

تتِ محاٜـ١ اـضاْـات َـٔ َـشٚس ٚٚقـٛف ايظـٝاسات عًٝٗـا ٚريـو          10/3/2/3

بتغط١ٝ املٓطك١ ايٛاقع١ فٛقٗـا باـشطـا١ْ املظـًش١ بظـُان١ ٫     

طـِ  ٚفـل َظـطح املظـكط ا٭فكـٞ يًخـضإ( ٚهمتـذ        15تكٌ عـٔ  
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، طـــِ َـــٔ مجٝـــع اؾٗـــات 30ايتكٜٛـــ١ أفكٝـــا ةـــا ٫ ٜكـــٌ عـــٔ 

ايعـــابجني ٚقهُـــ١   َتٓـــاٍٚٚتهـــٕٛ اـضاْـــات بعٝـــذ٠ عـــٔ    

اإلظ٬م بأقفاٍ خاؿـ١، نُـا تٓؼـأ عًـ٢ فتشـ١ اــضإ ظشفـ١        

 تفتٝؽ يـٝاْتٗا.

ٜــتِ تشنٝــب اـــضإ ؼــ  ا٭سض عًــ٢ قاعــذ٠ َــٔ اـشطــا١ْ    10/3/2/4

املظًش١  ٜتِ تـُُٝٗا ٚفكا ؾٗذ ايرتب١ ٚسذِ اـضإ( ٚجيب 

تجبٝ  اـضإ دٝذا  يف ايكاعذ٠ ٚحياط غشطا١ْ ْاعُـ١ ٫ ٜكـٌ   

ــ٢ قاعــذ٠ َــٔ اـشطــا١ْ    15مسهٗــا عــٔ   طــِ، أٚ ٜشنــب عً

املظًش١ داخٌ طشداب َٔ ايطٛب ٚحياط بايشٌَ بظُو ٫ ٜكـٌ  

طـِ َـع َشاعـا٠ ا٫ػـرتاطات اـاؿـ١ برتنٝـب ٚتجبٝـ         15عٔ 

 ٚعضٍ اـضاْات ظري املـٓٛع١ َٔ ايـًب.

ٜطًـ٢ دظـِ اــضإ ايـذاخًٞ ٚاــاسدٞ بطـ٤٬ َـاْع يًتآنــٌ         10/3/2/5

اعِ اؾاف َع َشاعا٠ عضٍ ٚايـذأ ٚايتظشب ٜٚغًف بايشٌَ ايٓ

ب٦ــش اـــضإ ملٓــع تظــشب املٝــاٙ أٚ ايٛقــٛد َٓــ٘ أٚ إيٝــ٘، ٜٚهــٕٛ  

ايط٤٬ ايذاخًٞ ٜتٓاطب َع ْٛع املاد٠ ايبرتٚي١ٝ املخض١ْٚ ٜٚفلٌ 

ط٤٬ اـضاْات املـٓٛع١ َٔ ايــًب َـٔ ايـذاخٌ ةـاد٠ ايفٝـرب      

د٬غ أٚ أٟ َـاد٠ أخـش٣ تـ٪د٣ ْفـع ايغـشض عًـ٢ استفـاع َـرت         

 ايكاع نشذ أد٢ْ.ٚاسذ َٔ 

ٜهتب عًـ٢ نـٌ فتشـ١ خـضإ ْـٛع ايٛقـٛد املخـضٕٚ بـ٘، نُـا           10/3/2/6

تط٢ً أظط١ٝ اـضاْات بايًٕٛ املُٝـض يًٛقـٛد املٓـتر نُـا طـريد      

 (10/3/3/1يف ايفكش٠  

ــع١      10/3/2/7 ــب يظـ ــاغ َٓاطـ ــ١ ةكـ ــٛس٠ تٜٗٛـ ــضإ َاطـ ــٌ خـ ــٕٛ يهـ ٜهـ

 40ٚجيب أ٫ ٜكٌ ايكطش ايذاخًٞ ملاطٛس٠ ايتٜٗٛـ١ عـٔ    ،اـضإ

فاع ٜضٜذ عٔ استفاع أع٢ً َب٢ٓ يف احملطـ١ عـٛايٞ   ٚاست ،ًَُٝرت

ٚتٓتٗٞ فٖٛتٗا ايعًٝا دٕٚ أٟ عا٥ل يف اهلٛا٤ ، َرتٜٔ ع٢ً ا٭قٌ 

ايطًل بهـٛع قــري َـع اػـاٙ ايـشٜح َـضٚد بؼـبه١ َـٔ طـًو          

سفٝع َٔ َاد٠ َٓاطب١ َكاَٚـ١ يًــذأ أٚ ايتآنـٌ َجـٌ ايٓشـاغ      

بعـاد فتشتٗـا   ا٭محش أٚ ا٭ؿـفش أٚ ايب٬طـتٝو املكـ٣ٛ ٫ٚ تكـٌ أ    

َــِ، ٚتــضٚد اـضاْــات املكظــ١ُ إىل أدــضا٤ َــٔ ايــذاخٌ       6عــٔ 

ةاطٛس٠ تٜٗٛـ١ بـٓفع املٛاؿـفات ايظـابك١ يهـٌ دـض٤ َٓٗـا يف        

ــش.       ــٔ اٯخـ ــٌ عـ ــهٌ َٓفــ ــا بؼـ ــض٤ َٓٗـ ــٌ دـ ــ١ نـ ــ١ تعب٦ـ  سايـ
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ٜضٚد اـضإ بفتش١ دخٍٛ َٓاطـب١ ةكـاغ نـاف يفشــ٘ َـٔ       10/3/2/8

سايــ١ ايـذاخٌ ٚيغـشض إدــشا٤ اإلؿـ٬سات عٓــذ ايلـشٚس٠، ٚيف     

ٚدٛد أنجـش َـٔ قظـِ بـاـضإ فٝذـب إٔ ٜهـٕٛ بهـٌ قظـِ         

 فتش١ يًذخٍٛ.

 ٜهٕٛ يهٌ خضإ أْابٝب ي٤ًٌُ ٚايت١ٜٛٗ ٚايتغز١ٜ. 10/3/2/9

ًَـُٝرت فـٛم قـاع اــضإ     40تهٕٛ ْٗا١ٜ أْبٛب١ املـ٤ٌ يف سـذٚد    10/3/2/10

ْٚٗا١ٜ أْبٛب١ ايتغز١ٜ فٛم ْٗا١ٜ أْبٛب١ املـ٤ٌ ةظـاف١ ٫ تكـٌ عـٔ     

 ٤ٌ بغطا٤ قهِ.ًَُٝرت ٚإٔ تضٚد أْبٛب١ امل 40

 امللخات: 10/3/3

ٖٚــٞ إَــا إٔ تهــٕٛ عًــ٢ أسؿــف١ أسكــ١ٝ أٚ تهــٕٛ َعًكــ١ يف طــكف املعــ٬ت  

 ًٜٞ:ٚفكا ملا 

 امللخات ا٭سك١ٝ :  10/3/3/1

 بضا١ٜٚ ٌَٝ َٓاطب١ ٚفكا ملا ًٜٞ:ٚتهٕٛ َٛاص١ٜ يًؼاسع ايعاّ أٚ 

ــٞ أٚ      .1 ــاسع ايش٥ٝظـ ــٔ ايؼـ ــخات عـ ــٝف يًُلـ ــذ أٍٚ سؿـ ٜبعـ

ٚجيــب إٔ تهــٕٛ  ايفشعـٞ ةظــاف١ ٫ تكـٌ عــٔ طــت١ أَتـاس   

ايظٝاس٠ ٚاقع١ بايهاٌَ داخٌ سذٚد احملط١ أثٓـا٤ همٜٛٓٗـا   

 بايٛقٛد.

ٜهٕٛ سؿٝف امللخات َـٔ اـشطـا١ْ املظـًش١ ٚباستفـاع      .2

ٚبعــشض ٫ ٜكــٌ عــٔ  ،طــِ عــٔ َٓظــٛب أسكــ١ٝ احملطــ25١

َــرت ٜٚهــٕٛ طــٍٛ ايشؿــٝف سظــب عــذد امللــخات   1.25

١ ٜٚهــٕٛ ايبعــذ بــني ْٗاٜــ، َــرت  10.50عًــ٢ أ٫ ٜضٜــذ عــٔ 

َـرت يف ا٫ػـاٙ   1.50ايشؿٝف َٚشنض امللخ١ ٫ ٜكٌ عٔ 

 ايطٛيٞ يًشؿٝف.

 تجب  امللخات يف ايشؿٝف بٛاطط١ ايرباظٞ اـاؿ١ بٗا. .3

تٛؿٌ أْبٛب١ ايتغز١ٜ بامللخ١ عٓذ ايكاعذ٠ عٝـح تهـٕٛ    .4

طـِ عًـ٢ ا٭قـٌ ٚإٔ تهـٕٛ بعٝـذ٠      5َشتفع١ عـٔ ايشؿـٝف   

ًـ٢  طـِ ع 10عٔ َاطٛس٠ ايتُذٜـذات ايهٗشبا٥ٝـ١ ةظـاف١    

 ا٭قٌ.

ؿـايف املظــاف١ بـني أسؿــف١ امللــخات املتٛاصٜـ١ ٫ تكــٌ عــٔ     .5

مثاْٝــ١ أَتــاس عًــ٢ إٔ ٜؼــتٌُ ايشؿــٝف عــذ أقـــ٢ عًــ٢   

 أسبع طًُبات.

ؿايف املظاف١ بني قٛس امللخ١ ٚقـٛس امللـخ١ اوـاٚس٠     .6

 هلا ٫ تكٌ عٔ َرتٜٔ ْٚـف يف ايشؿٝف ايٛاسذ.
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طـتكا١َ  ؿايف املظاف١ بني أسؿف١ امللخات عًـ٢ ْفـع ا٫   .7

٫ تكٌ عٔ أسبع١ أَتاس ع٢ً إٔ ميٓع َشٚس ايظٝاسات خ٬هلا 

 ٚريو بٛكع سٛادض َشٚس١ٜ ١ُ٥٬َ.

تغز٣ امللخ١ ايٛاسذ٠ غـط َظـتكٌ َٚباػـش َـٔ اــضإ       .8

ٜعُـ٬ٕ بــٛس٠   ،ٜٚشنب عًـ٢ نـٌ خـط ؿـُاَإ أَـإ      

  ٕ ٚاٯخـش عٓـذ    ،آي١ٝ أسذُٖا عٓذ اتـاٍ ا٭ْابٝـب بـاـضا

 ٛقٛد.اتـاٍ ا٭ْابٝب ةلخ١ اي

َعــ٬ت امللــخات تهــٕٛ عًــ٢ استفــاع ٫ ٜكــٌ عــٔ أسبعــ١    .9

أَتاس مللخات ايبٓضٜٔ ٚطت١ أَتاس مللـخات ايـذٜضٍ، ٚأ٫   

ــاد ٖــزٙ املعــ٬ت عــٔ     ــٌ أبع ــٔ    1.5تك ــب َ ّ َــٔ نــٌ داْ

 دٛاْب سؿٝف امللخات.

( 2تبعـا يًذـذٍٚ     بـايًٕٛ املٓاطـب   تط٢ً َلـخات ايٛقـٛد    .10

 ايتايٞ:

 (2دذٍٚ سقِ  

 ؿ١ بامللخات سظب ْٛع ايٛقٛدٜٛكح ا٭يٛإ اـا

 

 

 

 

 

 

ــاسات       .11 ــاى إطـ ــٔ استهـ ــخات َـ ــف١ امللـ ــ١ أسؿـ ــتِ محاٜـ تـ

ٚؿــــذاَات ايظــــٝاسات ٚريــــو بعُــــٌ صٚاٜــــا َــــٔ املطــــاط 

امللــغٛط عًــ٢ سافتٗــا أٚ َـــذات قـــري٠ َــٔ املطــاط       

يف ا٫ػاٙ ايطٛيٞ يشؿٝف امللغٛط تٛكع أَاّ ا٭سؿف١ 

ــ١ أسؿــف١      ــ١ َــٛاد َٓاطــب١ تظــتخذّ ؿُاٜ امللــخات أٚ أٜ

 امللخات.

تتِ محاٜـ١ أسؿـف١ امللـخات َـٔ ػُـع املٝـاٙ عًٝٗـا بعُـٌ          .12

ٍَٝٛ بظٝط١ تبذأ َٔ ٚطط اؾضٜش٠ ٚتٓتٗٞ عٓذ أطشافٗـا  

 ٚسٛافٗا.

ــب ؿـــفا١ٜ تٓكٝـــ١ قبـــٌ امللـــخ١ ٚريـــو ؿُاٜـــ١       .13 إٔ تشنـ

ــيت ٜـــ    ــٝاسات ايـ ــخات ٚايظـ ــايٛقٛد َـــٔ   امللـ ــذٖا بـ تِ تضٜٚـ

 ا٭ٚطاخ اييت قذ تعًل بايٛقٛد.

 يٕٛ امللخ١ ْٛع ايٛقٛد

 ايبٓضٜٔ

 ايذٜضٍ

 ايهريٚطني

 أصسم

 أمحش ظاَل
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  املعًك١:َلخات ايٛقٛد  10/3/3/2

ٚتهٕٛ يف احملطـات املــ١ُُ عٝـح تهـٕٛ مجٝـع امللـخات       

يف ظشف١ َٓفـ١ً بعٝذا عٔ َٓطك١ ايتعب١٦، ٜٚظشب ايٛقٛد َٔ 

ــٕٛ     ــ١ عٝـــح تهـ ــ١ اـذَـ ــري ملٓطكـ امللـــخات بٛاطـــط١ املٛاطـ

ايظكف. أَا فٖٛات ايتعب١٦ ايتُذٜذات ٚايٛؿ٬ت كف١ٝ داخٌ 

أٜــــذٟ ايعــــاًَني  َتٓــــاٍٚفتهــــٕٛ عًــــ٢ َظــــت٣ٛ َشتفــــع ٚيف 

ــ١ ــزٙ    ،باحملطـ ــٛاسد٠ بٗـ ــات ٚايؼـــشٚط ايـ ــاف١ إىل املتطًبـ ٚباإلكـ

 ايهشاط١ فإْ٘ جيب َشاعا٠ َا ًٜٞ :
إٔ تكع امللخات عًـ٢ أبعـذ َظـاف١  هٓـ١ َـٔ َٓطكـ١        .1

ايتعب١٦، ٚتهٕٛ َعضٚي١ عٔ بك١ٝ احملط١ بفاؿـٌ َكـاّٚ   
شٜـل  ملــذ٠ طـاعتني عًــ٢ ا٭قــٌ( ٚجيـب محاٜــ١ مجٝــع    يًش

ــٕٛ    ــ١، ٚتهـ ــٓفع ايطشٜكـ ــٌ بـ ــزا ايفاؿـ ــات يف ٖـ ايفتشـ
مجٝع ا٫ستـذادات اـاؿـ١ بامللـخات املعًكـ١ ٖـٞ ْفـع       
ا٫ستـــذادات اـاؿـــ١ بامللـــخات ا٭سكـــ١ٝ ٚايـــيت طـــبل  

 (.1إٜلاسٗا يف اؾذٍٚ سقِ  
تـــٛفري ٚطـــا٥ٌ َٝهاْٝهٝـــ١ َٓاطـــب١ يًتٜٗٛـــ١ يف ظشفـــ١   .2

ت يًتخًف َٔ ا٭غش٠ طشٜع١ ا٫ػتعاٍ، ٚجيـب  امللخا
إٔ تهٕٛ َشٚس١ ايت١ٜٛٗ ًَٚشكاتٗـا ٚمجٝـع ايتذٗٝـضات    
ايهٗشبا٥ٝـــ١ ٚيٛاصَٗــــا  َـــٔ تظــــًٝو َٚفـــاتٝح ٚيــــٛاصّ    
إكا٠٤( املظتع١ًُ يف ظشفـ١ امللـخات َـٔ ايٓـٛع املٓاطـب      
ي٬طـــتعُاٍ يف ا٭دـــٛا٤ احملتٜٛـــ١ عًـــ٢ أغـــش٠ طـــشٜع١      

 ا٫ػتعاٍ.
عــادّ َــٔ ظشفــ١ امللــخات عٝــح  ٜـــُِ ْعــاّ طــشب اي .3

ٜلــُٔ ايــتخًف ايهاَــٌ َــٔ مجٝــع أغــش٠ ايبٓــضٜٔ إىل 
خاسز ايغشف١ ٜٚتِ اختٝاس َٛقـع َشٚسـ١ ايتٜٗٛـ١ عٝـح ٫     
تتعـــشض أٟ َٓطكـــ١ َـــٔ قطـــ١ ايٛقـــٛد هلـــٛا٤ ايعـــادّ       

 ٚا٭غش٠ اييت تطشدٖا ٖزٙ املشٚس١.
تضٚد ظشف١ امللخات بفتش١ إلدخاٍ اهلـٛا٤ ايطًـل عٝـح     .4

ٝـــا يتعـــٜٛض ٖـــٛا٤ ايعـــادّ املظـــشٛب إىل     ٜهـــٕٛ ناف
اــاسز ٫ٚ ٜظـُح بـأٟ تفشٜـري دض٥ـٞ يف ايغشفـ١ ٚتهــٕٛ       
ــ١       ــ١ ايتعب٦ ــذ٠ قــذس اإلَهــإ عــٔ َٓطك ٖــزٙ ايفتشــ١ بعٝ
َٚٓطكـــ١ ايؼـــشٔ ٚايتفشٜـــري ٚنـــزيو بعٝـــذ٠ عـــٔ َٛقـــع  

 َشٚس١ ايؼفط.
ــخ١ أٚ    .5 ــاٍ امللـــ ــ١ إلقفـــ ــاتٝح أٚتَٛاتٝهٝـــ ــب َفـــ تشنـــ

   ٕ بـاسص ٜظـٌٗ    امللخات عٓذ ايطـٛاس٨ ٚتهـٕٛ يف َهـا
 ايٛؿٍٛ إيٝ٘ بظشع١.
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 ايهٗشبا١ٝ٥:ا٫ػرتاطات  10/4

َٓطكــ١ خطــش٠ ٖٚــٞ َٓطكــ١ ؽــضٜٔ ٚأمحــاٍ املــٛاد طــشٜع١     :تٓكظــِ احملطــ١ إىل َٓطكــتني 

 ا٫ػتعاٍ، ٚأخش٣ آ١َٓ تؼٌُ بك١ٝ ا٭َانٔ ا٭خش٣ باحملط١.

 عا١َ:َتطًبات  10/4/1

٫عتباس بعض ٓذ تـُِٝ ا٭عُاٍ ايهٗشبا١ٝ٥ حملطات ايٛقٛد ًٜضّ ا٭خز يف اع

 ا٫عتباسات ايف١ٝٓ اـاؿ١ با٭عُاٍ اـطش٠ ٖٚٞ :

ــ١ ايــــيت تظــــتخذّ يف ايرتنٝبــــات    .1 إٔ تهــــٕٛ مجٝــــع املــــٛاد ايهٗشبا٥ٝــ

ٚاإلْؼا٤ات َٔ ا٭ْـٛاع املعاؾـ١ خـٝــا  كـذ اؿشا٥ـل ٚتهـٕٛ َــٓع١        

طبكـــا يًُٛاؿـــفات ايكٝاطـــ١ٝ ايظـــعٛد١ٜ أٚ إســـذ٣ املٛاؿـــفات ايعاملٝــــ١       

 ل.اـاؿ١ ةكا١َٚ اؿشٜ

ــل     .2 إٔ ؽلــع ايتُذٜــذات ايهٗشبا٥ٝــ١ ٫ستٝاطــات خاؿــ١ ملكاَٚــ١ اؿشا٥

 َٚكا١َٚ ايـذَات.

ٜ٪خز يف ا٫عتباس استٝاطات ا٭َٔ اي٬ص١َ ملٓع سذٚخ اؿشا٥ل ْتٝذ١ ٭ٟ  .3

ػشاس٠ نٗشبا٥ٝـ١ قـذ ؼـذخ َـٔ دـشا٤ سشنـ١ ايكٛاطـع أثٓـا٤ ايٛؿـٌ أٚ          

 .تايفـٌ، ٚنزيو عٓذ اْـٗاس طًو املٓـٗشا

ٛدـٛد٠ يف َٛاطـري ايتُذٜـذات ايهٗشبا٥ٝـ١ تهـٕٛ قهُـ١       ايٛؿ٬ت امل .4

 كذ تظشب املٝاٙ أٚ أٟ طٛا٥ٌ أخش٣.

ػٗـض املٛاطـري ايـيت همـش َـٔ َٓطكـ١ ا٭َـإ إىل َٓطكـ١ اـطـش بــٓذٚم            .5

َاْع يًتظشب َٚكاّٚ يًششٜل أٚ أٟ ؿـٓذٚم آخـش ٜعطـ٢ محاٜـ١ َهاف٦ـ١      

 ش٠.عٓذ ايٓكط١ اييت تذخٌ عٓذٖا املٛاطري إىل املٓطك١ اـط

 ٫ جيٛص همذٜذ َٛؿ٬ت ايذٚا٥ش امل٪١َٓ يف ْفع َٛاطري ايذٚا٥ش ا٭خش٣. .6

ــاطل اـطــش٠       .7 ــ١ يف املٓ ــ١ ايجابت ــذات ايهٗشبا٥ٝ ــض٠ ٚايتُذٜ ــذات ٚا٭دٗ املع

ــٛاد     ــ١ ٚاملـ ــ١ يًششٜـــل ٚايتفـــاع٬ت ايهُٝٝا٥ٝـ تهـــٕٛ َـــٔ ا٭ْـــٛاع املكاَٚـ

تخذ١َ ايهربٜتٝــ١. ٚيف املٓــاطل اٯَٓــ١ تهــٕٛ َــٔ ا٭ْــٛاع ايعادٜــ١ املظـــ       

 يٮظشاض ايـٓاع١ٝ.

ا٭دٗــض٠ ايــيت ميهــٔ محًــٗا أٚ ْكًــٗا إىل أٟ َهــإ  غــ٬ف املـــابٝح   .8

ايٝذٜٚـ١ ٚاملـضٚد٠ بهابـٌ َـشٕ( تغــز٣ َـٔ َــذس نٗشبـا٥ٞ قُـ٢ كــذ         

 تٝاس ايتظشب ا٭سكٞ.

َشاعا٠ عذّ تٛؿٌٝ املعذات ايهٗشبا١ٝ٥ َٔ ايٓٛع ظـري املـ٪َٔ عًـ٢ ْفـع      .9

 ايٓٛع امل٪َٔ.ايذا٥ش٠ ايهٗشبا١ٝ٥ يًُعذات َٔ 

 عذّ تشنٝب َٓـٗشات ع٢ً املٛؿٌ احملاٜذ. .10

 ٫ جيٛص تشنٝب قٛاطع أٚ َٓـٗشات داخٌ ٖٝهٌ َلخات ايٛقٛد.  .11
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ٜتِ تشقِٝ أٟ َعذ٠ بزات ايشقِ ٖـٞ ٚايكـاطع املٛؿـٌ يًتٝـاس ايهٗشبـا٥ٞ        .12

بًٛســ١ ايتٛصٜــع ايهٗشبا٥ٝــ١ يٝظــٌٗ ايــتشهِ فٝٗــا ٚبظــشع١ َٓاطــب١ عٓــذ  

 سذٚخ أٟ ظشف ظري عاد٣.

تشقِ ا٭ط٬ى ٚايتٛؿ٬ٝت ٚاملكابع ٚايكٛاطـع ٚاملفـاتٝح ايفشعٝـ١ بأسقـاّ      .13

ــتُشاس١ٜ     ــع اطـ ــ١ َـ ــع ايهٗشبا٥ٝـ ــع بًٛســـات ايتٛصٜـ ــاّ ايكٛاطـ َٓـــاظش٠ ٭سقـ

تظًظٌ ا٭سقاّ يف ساي١ ٚدٛد أنجش َٔ يٛسـ١ فشعٝـ١، ٚنتابـ١ ايبٝاْـات     

 ايٛظٝف١ٝ ع٢ً ايًٛس١.

14.     ٚ ايهاتبـ١ ايهٗشبا٥ٝـ١   تٛؿٌ ا٭دٗـض٠ ايهٗشبا٥ٝـ١ َجـٌ اٯ٫ت اؿاطـب١ 

ٚا٭دٗــض٠ ايهٗشبا٥ٝــ١ ا٭خــش٣ بايــذا٥ش٠ تٛؿــ٬ٝ َظــتذميا ةفــاتٝح رات   

 قطبني.

ى.ف( عًـ٢ ايشؿـٝف احملـارٟ     13.8عٓذ همذٜذ أٟ خط كغط َتٛطط   .15

حملط١ ايٛقٛد فإْ٘ جيب إٔ ٜهٕٛ اــط َـٔ ايهـاب٬ت ا٭سكـ١ٝ ٚعًـ٢      

 ّ( ؼ  ططح ا٭سض.1.00عُل  

 ١ٝ٥:ايهٗشبااملٛاؿفات ايف١ٝٓ  10/4/2

ميهٔ تكظِٝ املٛاؿـفات ايفٓٝـ١ يٮعُـاٍ ايهٗشبا٥ٝـ١ إىل ا٭قظـاّ ايش٥ٝظـ١ٝ       

 ايتاي١ٝ:

 ايذساط١ ٚايتـاَِٝ ايهٗشبا١ٝ٥ : 10/4/2/1

 ايتاي١ٝ:جيب إٔ ٜؼتٌُ ايتـُِٝ املكذّ ع٢ً ا٭طع 

إٔ تهــٕٛ ػــبهات تغزٜــ١ اإلْــاس٠ َظــتك١ً عــٔ ػــبهات  .1

 تغز١ٜ ايك٣ٛ.

هـــٕٛ ػـــبهات ٚهمذٜـــذات ايتغزٜـــ١ ملٓطكـــ١ امللـــخات ت  .2

َٓفـــ١ً عــٔ ػــبهات تغزٜــ١ بــاقٞ أقظــاّ قطــ١ ايٛقــٛد 

ٚإٔ ٜهــٕٛ يهــٌ ػــبه١ قــاطع تٝــاس عُــَٛٞ خــاق بٗــا  

 يظٗٛي١ ايتشهِ.

إٜلام ْعاّ ايتغز١ٜ بايتٝاس ايهٗشبـا٥ٞ ٚاؾٗـذ ٚايزبزبـ١     .3

 ٚعذد ا٭طٛاس  ايفاصات(.

دسدــ١ اؿــشاس٠ احملٝطــ١ ايتـــ١ُُٝٝ يــٮدٚات ايهٗشبا٥ٝــ١  .4

 دسد١ ١ٜٛ٦َ. 50

املخططــــات ايهٗشبا٥ٝــــ١ ْعــــاّ ايتــــأسٜض  ٜٛكــــح عًــــ٢ .5

يٮدضا٤ ايهٗشبا١ٝ٥ َٚكاطع أط٬ى ايتأسٜض ْٚٛع ايعضٍ 

ٚطشٜك١ عٌُ ا٭سكٞ ْٚعاّ اختباس دا٥ش٠ طشٜإ ا٭سكـٞ  

 ـ    املكـابع  ـ   ٚسـذات اإلْـاس٠   ـ    َٛتـٛسات َلـخات ايٛقـٛد   

 املفاتٝح ٚايكٛاطع... ٚخ٬ف٘(.
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  ايفاصات(.ٜشاع٢ تٛصٜع ا٭محاٍ بايتظاٟٚ ع٢ً ا٭طٛاس  .6

ــاس َكــاطع ايهــاب٬ت أٚ املٛؿــ٬ت إٔ تهــٕٛ     .7 عٓــذ اختٝ

ــب١       ــا٠ ْظـ ــع َشاعـ ــذا٥ش٠ َـ ــاس بايـ ــاس املـ ــذ٠ ايتٝـ ــب١ يؼـ َٓاطـ

استٝاطٞ ملٛاد١ٗ أٟ أمحاٍ بـذٕٚ استفـاع يف دسدـ١ سـشاس٠     

 ايهابٌ أٚ املٛؿٌ يلُإ ط١َ٬ ايعضٍ.

ــذات    .8 ــ١ ٚسـ ــ١ عـــٔ ْٛعٝـ ــ١ ايهافٝـ ــام ايتفاؿـــٌٝ ايفٓٝـ إٜلـ

ٚايكٛاطـع ٚاملكـابع ٚاملٓــٗشات ٚيٛسـات     اإلْاس٠ ٚاملفاتٝح 

ايتٛصٜع ٚايهاب٬ت ٚا٭ط٬ى ٚنٌ َا ًٜـضّ ي٬يتـضاّ بٗـا    

 عٓذ ايتٓفٝز.

تــذٕٚ عًــ٢ املخططــات َظــتٜٛات ػــذ٠ اإلكــا٠٤ املكرتســ١    .9

يهــٌ قظــِ َــٔ أقظــاّ احملطــ١ ٚطبكــا يًُظــتٜٛات املبٝٓــ١  

 فُٝا بعذ.

 ايهٗشبا١ٝ٥:املٛاد  10/4/2/2

اي٬ص١َ يٮعُاٍ ايهٗشبا١ٝ٥ حملطات ايٛقٛد ع٢ً  تؼتٌُ املٛاد

 املٛاد ايتاي١ٝ :

 ايهاب٬ت ٚا٭ط٬ى : .1

ــتخذ١َ يف     : أ  ــ٬ى املظــ ــاب٬ت ٚا٭طــ ــٕٛ ايهــ تهــ

ايتُذٜذات َـٔ ايٓشـاغ ا٭محـش اوـذٍٚ املعـضٍٚ      

 Stranded wire.) 

ايهاب٬ت َـٔ ايٓـٛع املظـًح ٚاملغًفـ١ َـٔ ايـذاخٌ        : ب 

ــذ     ــٔ عذٜــ ــ٬ف َــ ــاق أٚ بغــ ــٔ ايشؿــ ــ٬ف َــ بغــ

ــٌ  ــذ ايفٝٓٝــ ــاّٚ يٮمحــــاض  (P.V.C)نًٛسٜــ املكــ

 ٚا٫ػتعاٍ.

فٛيـ  ٚيٮطـ٬ى    1000اؾٗذ املكٓٔ يًهـاب٬ت   : ز 

 فٛي . 600

ــتٝو    : د  ــايجشَٛ ب٬طـ ــضٍٚ بـ ــٛع املعـ ــٔ ايٓـ ا٭طـــ٬ى َـ

ٚتهـــٕٛ َغًفـــ١ بغـــ٬ف َـــٔ ايٓـــاًٜٕٛ ٥٬َُٚـــ١      

ــا٥ٌ   ــاٍ ايٛقـــٛد ايظـ ي٬طـــتخذاّ يف أَـــانٔ أمحـ

عٝـــ١ ٚا٭َـــانٔ ايشطبـــ١ ٚاملعشكـــ١ يًضٜـــٛت ايطبٝ

 ٚأغش٠ املٛاد املًتٗب١ يف دسد١ اؿشاس٠ ايعاد١ٜ.

 

 

 

DRAFT



 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ 

  ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ
  

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 74َٔ  47ايـفش١ 

 

 املٛاطري : .2

املٛاطـــري ايـــيت همـــذد داخـــٌ ا٭طـــكف ٚاؾـــذسإ   : أ 

تهــٕٛ َــٔ ايٓــٛع املعــذْٞ اوًفــٔ أٚ ايب٬طــتٝو  

 املكاّٚ يًٗب أٚ ا٫ػتعاٍ.

املٛاطــري ايــيت همــذد ؼــ  طــطح ا٭سض جيــب إٔ  : ب 

    ٛ اد تهٕٛ ق١ُٝ دٝـذا  ٫ٚ تتـأثش با٭محـاض ٚاملـ

ــاّٚ    ــٛع املكـ ــٔ ايٓـ ــاطٔ ا٭سض َٚـ ــ١ يف بـ ايهربٜتٝـ

 يًـذَات ٚكذ ايتآنٌ.

 ايتٛصٜع:ايكٛاطع ٚاملٓـٗشات ٚيٛسات  .3

اختٝاس ايكٛاطع ٜهٕٛ بظع١ قطـع َٓاطـب١ ؿُـٌ     : أ 

 ايذا٥ش٠.

ايكٛاطـــع ايش٥ٝظـــ١ٝ ٚايكٛاطـــع اؿانُـــ١ يـــذٚا٥ش  : ب 

امللخات تهـٕٛ َـٔ ايٓـٛع املـضٚد باؿُاٜـ١ كـذ       

ــٞ   ــشٜب ا٭سكـ  Earth leakage circuit)ايتظـ

breaker). 

َٓـٗشات اؿُا١ٜ تهٕٛ بايظع١ املٓاطـب١ ؿُـٌ    : ز 

 ايذا٥ش٠.

تهٕٛ يٛسات ايتٛصٜع ايفشعٝـ١ املكرتسـ١ حملطـات     : د 

ايٛقٛد َٔ ايٓٛع املكفٌ هماَـا ٚقهـِ َـٔ ايغًـل     

َٚـــٓع١ َــٔ ايـــاز املكــاّٚ يًـــذَات َٚذْٖٛــ١  

ــ١     ــٛاد ايهربٜتٝــ ــاض ٚاملــ ــاّٚ يٮمحــ ــذٖإ َكــ بــ

ــ١ ا  ــب يف َٓطكـــ ــع   ٚتشنـــ ــ١ ايتٛصٜـــ ــإ بغشفـــ ٭َـــ

ايهٗشبا١ٝ٥، ٜٚفلٌ إٔ تهٕٛ ا٭ْـٛاع ايغاطظـ١   

باؾذاس، ٚيف ساي١ اختٝاس يٛسات َٔ ايٓٛع ايـزٟ  

ٜشنب خاسز اؾذاس فًٝـضّ إٔ ٜهـٕٛ هلـا أبـٛاب     

َضدٚدـــ١  بـــاب يًكٛاطـــع َباػـــش٠ ٚبـــاب خـــاسدٞ 

 ىهــاٚ تؼــٛإلسهــاّ ايغًــل َٚــضٚد بإطــاس َــٔ اي

 هلزا ايغشض(.

ــ١ ايــيت تغــزٜٗا يٛســ١    ٜشاعــ٢ نتابــ١ اطــِ امل   : ٙ  ٓطك

ــ١ ٚدــٛد أنجــش َــٔ يٛســ١، نُــا     ايتٛصٜــع يف ساي

ٜٛكــح عًــ٢ بــاب ايًٛســ١ ايتشــزٜشات اهلاَــ١ َجــٌ    

اؾٗـذ.. فٛيـ ( ٚريـو     ـ   نٗشبـا٤  ـ    خطـش  ٝـ   

 بًٕٛ أمحش.
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 اإلْاس٠:ٚسذات ٚيٛاصّ  .4

تهــٕٛ ٚســذات اإلْــاس٠ املظــُٛم باطــتخذاَٗا َــٔ ايٓــٛع    

ٓع تظشب ايغباس ٚا٭تشب١ يًششٜل مل كاّٚاحملهِ املغًل ٚامل

-Resistance fire- Class1- IP)ا٭غــش٠ ٚايظــٛا٥ٌ 

ٖٚزٙ تشنب يف َٓطك١ َلـخات ايٛقـٛد َٚٓـاطل     (555

ــ١      ــاس٠ يف َٓطك ــٛت ٚايؼــشّٛ. أَــا ٚســذات اإلْ تغــٝري ايضٜ

ــ١ ٚاملظــــتخذ١َ يف    ا٭َــــإ فتهــــٕٛ َــــٔ ا٭ْــــٛاع ايعادٜــ

 ا٭ظشاض ايـٓاع١ٝ.

 املكابع ٚايكابظات : .5

ــ ــشّٛ    يف املٓطكـ ــٛت ٚايؼـ ــٝري ايضٜـ ــاطل تغـ ــش٠ َٚٓـ ١ اـطـ

تهــٕٛ املكــابع ٚايكابظــات َــٔ ا٭ْــٛاع املعذْٝــ١ املكاَٚــ١ 

ــل    ــ١ يًششٜـ ــ١ َٚكاَٚـ ــاع٬ت ايهُٝٝا٥ٝـ ــاض ٚايتفـ يٮمحـ

ٚا٫ػــتعاٍ ٚإٔ تهــٕٛ َــٔ ايٓــٛع ايتؼــابهٞ أٚ بغطــا٤      

قهِ ٚإٔ تهٕٛ رات قطب أسك٢ ٜٚفلٌ إٔ تهـٕٛ  

ٕٛ َــٔ ا٭ْــٛاع  ةفتــام تــأَني، ٚيف املٓطكــ١ اٯَٓــ١ تهــ    

 ايعاد١ٜ املظتخذ١َ يف ا٭ظشاض ايـٓاع١ٝ.

 اإلكا٠٤:ْعاّ  10/4/2/3

عٓـــــذ تــــــُِٝ اإلكـــــا٠٤ جيـــــب إٔ تهـــــٕٛ ايذساطـــــ١ طبكـــــا  

يًُٛاؿـفات ايظــعٛد١ٜ أٚ أســذ ا٭ْعُـ١ ايعاملٝــ١ املعــرتف بٗــا يف   

ــاس يف       ــاّ املخت ــضّ اإلػــاس٠ إىل ايٓع سظــابات ػــذ٠ اإلكــا٠٤ ًٜٚ

 َظتٓذات املؼشٚع.

( ٖـٞ اؿـذ   ٠3 املٛكش١ يف اؾـذٍٚ سقـِ    ٚتهٕٛ ػذ٠ اإلكا٤

 ا٭د٢ْ ايٛادب ؼكٝك٘.
 

 ( ٜٛكح ػذ٠ اإلكا٠٤ يًعٓاؿش املختًف3١دذٍٚ سقِ  
 

 ػذ٠ اإلكا٠٤ ايعٓاؿش املشاد إكا٤تٗا

 َٓطك١ أمحاٍ ايٛقٛد  امللخات(

 َٓطك١ تغٝري ايضٜٛت ٚايؼشّٛ

 َٓطك١ ق٬ت عشض ٚبٝع قطع ايغٝاس ٚخذَات ايظٝاسات

 ت ايبٝع ايتذاس١َٜٓطك١ ق٬

 ظشف ؽضٜٔ ايضٜٛت ٚايؼشّٛ

 ظشف ا٫طرتاسات

 يٛنع 100

 يٛنع 320

 يٛنع 1100

 يٛنع 540

 يٛنع 54

 يٛنع 160
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 َفاتٝح ايطٛاس٨: 10/4/2/4

جيب إٔ تضٚد ايذا٥ش٠ أٚ ايذٚا٥ش ايهٗشبا١ٝ٥ املغز١ٜ يًُلخات 

ةفتام أٚ قاطع َظتكٌ يًطٛاس٨ باإلكاف١ إىل املفتام ايعُـَٛٞ  

ايتغزٜــ١ ايهٗشبا٥ٝــ١ عــٔ مجٝــع َلــخات ايٛقــٛد  ٚريــو يفـــٌ

َٚعــذات اإلْــاس٠ املًشكــ١ بٗــا ٜٚشنــب يف َهــإ قشٜــب ٚعًــ٢   

َظاف١ أَإ ٫ تكٌ عٔ عؼش٠ أَتاس َٔ أٟ فتش١ يف خضإ تعب١٦ 

 ايٛقٛد أٚ َلخ١ ايٛقٛد أٚ َاطٛس٠ ايت١ٜٛٗ

 دٚا٥ش امللخات : 10/4/2/5

ــا       ــا يٓٛعٗـ ــٛد تبعـ ــخات ايٛقـ ــ١ مللـ ــذٚا٥ش ايهٗشبا٥ٝـ ــِ ايـ تٓكظـ

 نايتايٞ:

 املٓفشد٠:امللخ١  : أ 

تضٚد امللخ١ بذا٥ش٠ نٗشبا١ٝ٥ ٚاسذ٠ يًتشهِ يف نـٌ  

ــتِ       ــا ٚت ــ١ بٗ ــاس٠ املًشك ــذات اإلْ َــٔ قــشى امللــخ١ َٚع

محاٜتٗا بٛاطط١ قاطع دا٥ش٠ أٚ َٓـٗش رٟ طع١ َٓاطب١ 

ؿٌُ ايذا٥ش٠ نُا تضٚد امللـخ١ ةفتـام نٗشبـا٥ٞ رٟ    

ــذا٥ش٠ ثٓــا٥ٞ( إلَهــإ فـــٌ امل    لــخ١ قطــبني  قــاطع اي

 نًٝا عٔ ا٭دضا٤ ا٭خش٣ يًرتنٝبات ايهٗشبا١ٝ٥.

 املضدٚد١:امللخ١  : ب 

تــضٚد امللــخ١ املضدٚدــ١ بــج٬خ دٚا٥ــش نٗشبا٥ٝــ١ فشعٝــ١   

ــ٢ ســذ٠    ـ     َٓفـــ١ً ٚٚاســذ٠  ـ     ٚاســذ٠ يهــٌ َلــخ١ عً

ٚتــتِ محاٜــ١ نــٌ دا٥ــش٠ فشعٝــ١ بكــاطع دا٥ــش٠     ـ    يأْــاس٠

 طع١ َٓاطب١ ؿٌُ ايذا٥ش٠. رٟ ٓـٗشَٓاطب أٚ ة

ــضٚد  ــا ت ــام نٗشبــا٥ٞ     نُ  رٟامللــخات املضدٚدــ١ ةفت

قطبني  قاطع ثٓا٥ٞ( يف ايذا٥ش٠ ايش٥ٝظ١ٝ يًُلخ١ ٚريو 

إلَهــإ فـــٌ مجٝــع ايــذٚا٥ش ايفشعٝــ١ يًُلــخ١ نًٝــا 

 أدضا٤ ايؼبه١ ايهٗشبا١ٝ٥. باقٞعٔ 

ٚتظـــتخذّ املفـــاتٝح ايض٥بكٝـــ١ داخـــٌ ايضدـــاز أٚ املفـــاتٝح  

 ت.ايذقٝك١ املغًك١ يًتٛؿٌٝ ٚايفـٌ داخٌ امللخا

 ْعاّ ايتأسٜض: 10/4/2/6

ٜتِ إْؼا٤ أسكٞ عـاّ حملطـ١ ايٛقـٛد ظـٛاس ظشفـ١ تٛصٜـع        : أ 

ــٔ     ــذا  عـ ــب بعٝـ ــإ َٓاطـ ــ١ أٚ يف َهـ ــا٤ ايفشعٝـ ايهٗشبـ

َٓطكــ١ ؽــضٜٔ ٚأمحــاٍ ايٛقــٛد ٚجيــب أ٫ تضٜــذ َكاَٚــ١   

 أّٚ. 25قطب ايتأسٜض عٔ 
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ٜـــ٪سض ايغـــ٬ف املعـــذْٞ ؾُٝـــع املعـــذات ٚامللـــخات       : ب 

ؿــــٌٝ ٚايغــــ٬ف ايهٗشبا٥ٝــــ١ ٚاملٛاطــــري ٚؿــــٓادٜل ايتٛ

املعـــذْٞ يًهـــاب٬ت املظـــًش١ ٚمجٝـــع ا٭دـــضا٤ املعذْٝـــ١  

 ـضاْات ايٛقٛد.

تـــ٪سض َلـــخات ايٛقـــٛد ةٛؿـــٌ أسكـــ٢ إىل ا٭سكـــٞ   : ز 

ــاع٬ت      ــاّٚ يًتفـ ــضٍٚ املكـ ــٛع املعـ ــٔ ايٓـ ــٕٛ َـ ــاّ ٜٚهـ ايعـ

 ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚاملٛاد ايهربٜت١ٝ.

ٍ     : د    ٜتِ ػٗٝض َٛؿٌ أسك٢ َـٔ ايٓشـاغ ا٭محـش اوـذٚ

(Stranded wire) ٚ  املعـــضٍٚ بايب٬طـــتٝو(P.V.C) 

. ٜٚٛؿٌ أسذ طشفٝـ٘ بؼـبه١   50َِ2ةكطع ٫ ٜكٌ عٔ 

ايتأسٜض ايع١َُٝٛ. ٚايطشف اٯخش ٜهٕٛ َضٚد ةاطـو  

(Clamp)       يظٗٛي١ تجبٝت٘ ظظـِ عشبـ١ ْكـٌ ايٛقـٛد أثٓـا٤

عًُٝـــ١ تفشٜـــري ايٛقـــٛد باـضاْـــات يتظـــشٜب أٟ ػـــشٓات 

 نٗشبا٤ اطتاتٝه١ٝ.

َٔ ايٓـٛع املعـذْٞ املغًـف     إٔ تهٕٛ خشاطِٝ ٤ٌَ ايٛقٛد : ٙ 

ــتٝو  عذٜــــذ نًٛسٜــــذ ايفٝٓٝــــٌ( ٚإٔ ٜهــــٕٛ      بايب٬طــ

ــشٓات    ــري أٟ ػـــــ ــا٤ يتفشٜـــــ ــذا  يًهٗشبـــــ ــ٬ دٝـــــ َٛؿـــــ

ٛد يف قنٗشٚاطتاتٝه١ٝ َٔ ايظٝاسات أثٓا٤ تعب٦تٗا بايٛ

 ا٭سض َباػش٠.

إٔ ٜهٕٛ خشطّٛ تفشٜري ايٛقٛد َٔ ايٓٛع املعذْٞ املغًـف   : ٚ 

ــٌ( يتظــــ   ــذ ايفٝٓٝــ ــذ نًٛسٜــ ــتٝو  عذٜــ شٜب أٟ بايب٬طــ

ــٔ     ــري َـ ــ١ ايتفشٜـ ــا٤ عًُٝـ ــتاتٝه١ٝ أثٓـ ــشٓات نٗشٚاطـ ػـ

 طٝاسات ْكٌ ايٛقٛد إىل اـضاْات ا٭سك١ٝ باحملط١.

ــع     : ص  ــٌ  ـ ــأسٜض نـ ــبه١ ايتـ ــ٬س١ٝ ػـ ــاس ؿـ ــتِ اختبـ ٜـ

 طٓٛات ع٢ً ا٭نجش.

 تعًُٝات خاؿ١ بايرتنٝبات ايهٗشبا١ٝ٥ : 10/4/2/7

ٜشاعـــــ٢ ا٫يتـــــضاّ بأؿـــــٍٛ ايــــــٓاع١ عٓـــــذ تٓفٝـــــز ا٭عُـــــاٍ  

 ٢ً ايتعًُٝات ايتاي١ٝ :ايهٗشبا١ٝ٥ ع٠ٚ٬ ع

ْعاّ ا٭يٛإ طبكا ملٛاؿفات اهل١٦ٝ ايعشبٝـ١   تباعاكشٚس٠  : أ 

ايظعٛد١ٜ يًُٛاؿفات ٚاملكاٜٝع املٛكح يف اؾذٍٚ سقِ 

 4.) 
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 ( ٜٛكح ْعاّ أيٛإ املٛؿ٬ت ايهٗشبا4١ٝ٥دذٍٚ سقِ  
 

 ايًــــــٕٛ املٛؿٌ

 أمحش أٚ أطٛد أٚ أبٝض أٚ ب٢ٓ ايهٗشبا٤

 اتحأصسم ف ايتعادٍ

 أخلش أٚ أخلش كتًط با٭ؿفش ا٭سكٞ

 
 نايتايٞ:ايتُذٜذات تهٕٛ  : ب 

ايتُذٜــذات ايــيت تــتِ يف ا٭طــكف ٚاؾــذاس تهــٕٛ    .1

داخٌ َٛاطري ق١ُٝ َٚكا١َٚ يًششا٥ل أٚ ا٫ػتعاٍ 

ٚتهٕٛ َذف١ْٛ دٝـذا  َٚغطـا٠ َـٔ مجٝـع اؾٛاْـب      

 با٭مسٓ .

ايتُذٜـــذات ا٭سكـــ١ٝ طـــٛا٤ ناْـــ  نـــاب٬ت أٚ      .2

خــــٌ َٛاطــــري َعاؾــــ١ كــــذ    أطــــ٬ى تهــــٕٛ دا 

ايتفـــاع٬ت ايهُٝٝا٥ٝـــ١ ٚاملـــٛاد ايهربٜتٝـــ١ ٚكـــذ 

 :١َٚ يًششٜل، ٚتتبع ايٓعِ ايتاي١ٝايتآنٌ َٚكا

   ى.ف( املاس٠  13.8ناب٬ت ايلغط املتٛطط

بايكشب َٔ املٓطك١ اـطش٠ تهٕٛ عًـ٢ عُـل   

 ٫ ٜكٌ عٔ َرت ٚاسذ َٔ ططح اإلطفً .

    380/220/127ناب٬ت ايلغط املـٓخفض 

طِ َٔ 70 ( تهٕٛ ع٢ً عُل ٫ ٜكٌ عٔ فٛي

 ططح اإلطفً .

عٓــذ همذٜــذ ايهــاب٬ت يف بــاطٔ ا٭سض ٜــتِ ٚكــع  .3

طبكــ١ َــٔ ايشَــٌ اؾــاف ؼــ  ايهــاب٬ت ٚأخــش٣  

ــ١    ــو ايطبكـ ــا ٚمسـ ــع    10فٛقٗـ ــتِ ٚكـ ــا ٜـ ــِ نُـ طـ

طــا١ْٝ ٚػــشٜط ؼــزٜشٟ بطــٍٛ َظــاس  اب٬طــات خش

 ايهاب٬ت.

ــٌ     .4 ــ٬ى داخــ ــ٬ت يف ا٭طــ ــٌ أٟ ٚؿــ ــٛص عُــ ٫ جيــ

ــري ــ١    املٛاطــ ــش٠ أٚ املٓطكــ ــ١ اـطــ ــٛا٤ يف املٓطكــ طــ

ــٌ أٟ ٚؿـــــ٬ت يف    ــٛص عُـــ ــا ٫ جيـــ ــ١، نُـــ اٯَٓـــ

ايهاب٬ت يف همذٜذات املٓطكـ١ اـطـش٠ أٜلـاع َـع     

عذّ ايظُام بعٌُ أٟ تشنٝبـات نٗشبا٥ٝـ١ َ٪قتـ١    

 يف أٟ دض٤ َٔ أدضا٤ احملط١.
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ٜشاعــ٢ إٔ تهــٕٛ مجٝــع ا٭دٚات ايهٗشبا٥ٝــ١ َجــٌ   .5

تشنب خـاسز املبـاْٞ     املكابع ٚاملفاتٝح...إخل( اييت

أٚ عًـ٢ اؾــذسإ اـاسدٝــ١ َــٔ ايٓــٛع احملُــ٢ كــذ  

ــ١ ٚا٭غـــش٠ ٚا٭محـــاض    ,Outdoor)املٝـــاٙ ٚا٭تشبـ

Weather proof Types). 

 ظشف١ ايهٗشبا٤ : 10/4/2/8

 ايهٗشبا٤:ظشف١ تٛصٜع  .1

كــشٚس٠ إْؼــا٤ ظشفــ١ نٗشبــا٤ داخًٝــ١ َظــتك١ً يتٛصٜــع       

ظاس١ ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ ع٢ً أقظاّ احملط١ املختًف١ ة

، ٚعًـ٢ بعـذ ٫ ٜكـٌ عـٔ عؼـش٠      ١أَتاس َشبع ٫6 تكٌ عٔ 

ــٕٛ       ــش٠ ٚتهـ ــ١ اـطـ ــٔ املٓطكـ ــإ( َـ ــاف١ أَـ ــاس  َظـ أَتـ

طـــِ َـــع عـــذّ عُـــٌ 20مسانـــ١ اؾـــذسإ ٫ تكـــٌ عـــٔ 

 فتشات ت١ٜٛٗ يف اؾذاس املٛاد٘ يًُٓطك١ اـطش٠.

 ظشف١ ػشن١ ايهٗشبا٤ : .2

عٓذ ايلشٚس٠ يتخـٝف ظشف١ نٗشبا٤ يرتنٝب قٍٛ 

شبا٤ ٜشاع٢ كشٚس٠ اؿـٍٛ ع٢ً كطط ػشن١ ايهٗ

ٚتــــــُِٝ ظشفـــــ١ احملـــــٍٛ ايهٗشبـــــا٥ٞ َـــــٔ ػـــــشن١  

ٚتٓؼـأ ايغشفـ١ يف َٛقـع ٫ ٜكـٌ بعـذٙ       ،ايهٗشبا٤ احملًٝـ١ 

َرتا  َٔ املٓطك١ اـطش٠ ٚهلا ٚادٗـ١ ٚاسـذ٠ عًـ٢     15عٔ 

ا٭قٌ ع٢ً ايؼاسع َع ا٭خز يف ا٫عتباس إٔ تهٕٛ فتشـ١  

ع ٬َسعـــ١ إٔ ايتٜٗٛـــ١ َٚـــذخٌ ايغشفـــ١ دٗـــ١ ايؼـــاسع َـــ 

 تغط٢ ٖزٙ ايفتش١ بؼبو كٝل ايفتشات.

 ايهٗشبا١ٝ٥:ْعاّ ايٛقا١ٜ ٚاؿُا١ٜ  10/4/3

جيب إٔ تهٕٛ مجٝـع ايكٛاطـع اؿانُـ١ يـذٚا٥ش املٓطكـ١ اـطـش٠ َـٔ         .1

 طٛا٤ يًتٝاس أٚ اؾٗذ. ا٭سكٞايٓٛع امل٪َٔ ٚتعٌُ بٓعاّ ايتظشٜب 

ا٥ٞ ٜتِ عٌُ دا٥ش٠ محا١ٜ نٗشبا٥ٝـ١ يًـتشهِ يف فــٌ ايتٝـاس ايهٗشبـ      .2

عٔ مجٝع ػـبهات ايهٗشبـا٤ اـاؿـ١ باملٓطكـ١ اـطـش٠ عٓـذ سـذٚخ        

ــ١         ــش٠ محاٜ ــتِ عُــٌ دا٥ ــا ٜ أٟ ػــ٤ٞ ظــري عــاد٣ مللــخات ايٛقــٛد، نُ

نٗشبا١ٝ٥ أخش٣ يًتشهِ يف فـٌ ايتٝاس عٔ مجٝع ػبهات نٗشبـا٤  

 احملط١ بايهاٌَ.

ــ١      .3 ــ١ يف املٓطكــ١ اـطــش٠ ٚيف ساي ــٝؽ نٗشبا٥ٝ ٫ جيــٛص عُــٌ ظــشف تفت

عُـٌ ظشفـ١ تفتـٝؽ َـٔ ايٓـٛع احملهـِ ايغًـل ٚيف املٓطكـ١         ايلشٚس٠ ٜـتِ  

اٯَٓــ١ فكــط، ٚميهــٔ اطــتخذاّ ؿــٓادٜل تفشٜــري قهُــ١ ايغًــل عٓــذ   
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ــٗا أٚ       ــع تآنً ــ١ دٝــذا  ةــاد٠ همٓ اؿادــ١ إيٝٗــا ٚجيــب إٔ تهــٕٛ َعضٚي

 تفاعًٗا َع املٛاد ايهربٜت١ٝ ٚا٭محاض.

 50عٓذ اطـتخذاّ َــابٝح ٜذٜٚـ١ جيـب أ٫ تعُـٌ عًـ٢ دٗـذ أنـرب َـٔ           .4

فٛي  ٚتهٕٛ َضٚد٠ بهابـٌ َـشٕ دٝـذ ايعـضٍ نُـا ٜفلـٌ إٔ تهـٕٛ        

َٔ ايٓـٛع ايـزٟ ٜعُـٌ بايبطاسٜـات اؾافـ١ َٚ٪َٓـ١ كـذ سـذٚخ ايؼـشاس٠          

 َٓٗا.

ــيت       .5 ــ١ اي ــل امل٥٬ُــ١ يًؼــشاس٠ ايهٗشبا٥ٝ جيــب ٚكــع أدٚات إطفــا٤ اؿشٜ

 ميهٔ إٔ تٓتر َٔ املعذات ٚايكٛاطع.

 َٛيذ ايهٗشبا٤ ا٫ستٝاطٞ 10/4/4

ــ١ ا  .1 ــ١ تغزٜـ ــف١     يف سايـ ــ١ٝ أٚ بــ ــف١ أطاطـ ــا٥ٞ بــ ــذ نٗشبـ ــ١ ةٛيـ حملطـ

 اٯتٞ:استٝاط١ٝ عٓذ ٚدٛد َـذس تغز١ٜ خاسدٞ ٜشاع٢ 

إٔ ٜـتِ ٚكــع املٛيـذ يف ظشفــ١ َظــتك١ً بعٝـذا  عــٔ َٓطكـ١ أمحــاٍ ٚسفــغ      .2

املٛاد ايبرتٚي١ٝ ٚتهٕٛ أبٛاب اـذ١َ ٚفتشات ايت١ٜٛٗ ع٢ً اػاٙ َلاد 

 ا .يًُشط١ ٚةظاف١ أَإ ٫ تكٌ عٔ  ظ١ عؼش َرت

تهٕٛ َاطٛس٠ عادّ املان١ٓٝ املشنب١ ع٢ً املٛيذ ايهٗشبا٥ٞ أع٢ً َـا   .3

 َرت.2.5ميهٔ فٛم ططح ايغشف١ سأطٝا ٚعٝح ٫ ٜكٌ استفاعٗا عٔ 

ــ١ اـاؿــ١       .4 جيــب تــأَني خــضإ ايٛقــٛد ايٝــَٛٞ اـــاق بتُــٜٛٔ املانٝٓ

 باملٛيذ ايهٗشبا٥ٞ كذ اؿشٜل.

ٛيذ نتخضٜٔ ايؼـشّٛ  عذّ تشى أٚ ٚكع أٟ َٛاد ًَتٗب١ داخٌ ظشف١ امل .5

 ٚايضٜٛت ٚخ٬ف٘.

 املٝهاْٝه١ٝ:ا٫ػرتاطات  10/5

ا٫ػرتاطات املٝهاْٝه١ٝ عٓذ تـُِٝ ا٭عُـاٍ املٝهاْٝهٝـ١ حملطـات ايٛقـٛد      تباعاًٜضّ 

 نُا ًٜٞ:

 :ٛدــــــخضإ ايٛق 10/5/1

جيــب إٔ تهــٕٛ املــٛاد ايذاخًــ١ يف إْؼــا٤ اـــضإ ٥٬َُــ١ ٚظــري َتــأثش٠    .1

ضٜٓٗا ٚميهٔ إٔ ٜظتخذّ فٝٗا ايـًب أٚ باملٛاد ايبرتٚي١ٝ اييت طٝتِ ؽ

 أ١ٜ َاد٠ أخش٣ َٓاطب١.

 َِ.6أ٫ ٜكٌ مسو أيٛام ايـًب يف أٟ َكطع عٔ  .2

إٔ ٜهٕٛ يهٌ قظِ َٔ اـضإ ٚطـ١ًٝ َظـتك١ً يكٝـاغ نُٝـ١ ايٛقـٛد       .3

 ب٘ يف ساي١ ٚدٛد أنجش َٔ قظِ باـضإ.

ٛبـ١  يف ساي١ ٤ٌَ اـضإ بأْبٛب١ ٤ٌَ سأط١ٝ فٝذب إٔ تظتخذّ ٖزٙ ا٭ْب .4

يف إدخاٍ َكٝاغ ن١ُٝ ايٛقٛد باـضإ. ٚجيب إٔ ًٜشِ يف قاع اـضإ 
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ــٛم َــٔ ايـــًب بظــُو ٫ ٜكــٌ عــٔ مســو        ــ١ املــ٤ٌ ي َباػــش٠ ؼــ  أْبٛب

 اـضإ ٚإٔ ٜهٕٛ َكٝاغ ايعُل َـٓٛعا َٔ َاد٠ ظري سذٜذ١ٜ.

إرا نإ اــضإ َـضٚدا  بأْبٛبـ١ َـ٤ٌ َا٥ًـ١ فٝذـب أ٫ ٜظـتخذّ َكٝـاغ          .5

١ٝ ايٛقٛد باـضإ ٚجيب إٔ تظتخذّ ٚطـ١ًٝ أخـش٣   ايعُل يف قٝاغ نُ

 َٓاطب١ يًكٝاغ.

إٔ تذخٌ خطـٛط أْابٝـب املـ٤ٌ ٚايتٜٗٛـ١ ٚايتغزٜـ١ إىل اــضإ َـٔ ايكُـ١          .6

 فكط عٓذ املظت٣ٛ ايشأطٞ املاس باحملٛس ايطٛيٞ يًخضإ.

نًٝـٛ   70أ٫ ٜضٜذ ايلغط ا٫طتاتٝهٞ ايٓاػ٧ عٓذ قـاع اــضإ عًـ٢     .7

 ب١ امل٤ٌ  ٠٤ًٛ بايٛقٛد.بظهاٍ عٓذَا تهٕٛ أْبٛ

إٔ ٜــتِ َــ٤ٌ اـــضإ باملــا٤ ٚتعشٜلــ٘ يلــغط ٖٝذسٚطــتاتٝه٢ َكــذاسٙ     .8

ٚريــو بعــذ ٚكــع٘ يف  ،دقٝكــ١ 15نًٝــٛ بظــهاٍ ملــذ٠ ٫ تكــٌ عــٔ  135

اؿفش٠ ٚقبٌ إساطت٘ باـشطا١ْ أٚ ايشٌَ يًتشكل َٔ عذّ ٚدٛد تظشب 

 125َٔ اــضإ أٚ ٜـتِ تعـشٜض اــضإ يلـغط ٖـٛا٥ٞ داخًـٞ َكـذاسٙ         

 ( ايتايٞ :5نًٝٛ بظهاٍ يفرت٠ ص١َٝٓ طبكا يًذذٍٚ سقِ  

 

 ( 5دذٍٚ سقِ  

 ٜٛكح فرتات ا٫ختباسات اـاؿ١ بايلغط طبكا يًطاق١ ايتخض١ٜٝٓ

 

 

 

 

 

 

 
ــ١        .9 ــ١ بغشف ــ١ ٚايتٜٗٛ ــ٤ٌ ٚايتغزٜ ــذخٍٛ ٚامل إٔ ؼــاط تٛؿــ٬ٝت فتشــات اي

تفتــٝؽ َــٔ ايطــٛب أٚ اـشطــا١ْ َــع تضٜٚــذٖا بغطــا٤ يــ٘ قفــٌ ٚنــزيو  

طــِ فــٛم َظــت٣ٛ 5ةــاْع تظــشب َــضدٚز أٚ ٜهــٕٛ َشتفعــا إىل َظــاف١  

 أسك١ٝ َٓطك١ اـذ١َ َع إساطت٘ ةٓشذس خشطاْٞ.

 :ٛدــــــــَلخ١ ايٛق 10/5/2

خ١ اٯيٝــ١ يًٛقــٛد بٛطــ١ًٝ تًكا٥ٝــ١ يتشذٜــذ نُٝــ١ ايٛقــٛد    إٔ تــضٚد امللــ .1

يرتا  َٔ ايٛقٛد يف نٌ َش٠ تؼـغٌ فٝٗـا    90عٝح همٓع تذفل أنجش َٔ 

 امللخ١.

 فرت٠ ا٫ختباس ايطاق١ ايتخض١ٜٝٓ املتٛطط١ ٫ تتعذ٣

 طاع١ 24 يرت 15000

 طاع١ 48 يرت 20000

 طاع١ 72 يرت 45000
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جيب إٔ تهٕٛ امللخ١ اٯي١ٝ يًٛقٛد فٗض٠ بٛط١ًٝ تربٜذ َٝهاْٝه١ٝ  .2

 همهٓٗا َٔ ايعٌُ املتٛاؿٌ دٕٚ استفاع دسد١ اؿشاس٠ بٗا.

١ً ؼهِ ٫ تظُح هلا بايعٌُ إ٫ عٓذ سفع ايفٖٛـ١  إٔ تضٚد امللخ١ بٛطٝ .3

َٔ َهاْٗا املعتاد ٚتؼغٌٝ املفتام ايٝذٟٚ املٛدٛد ع٢ً امللـخ١، نُـا   

تعٌُ ٖزٙ ايٛطـ١ًٝ عًـ٢ إٜكـاف امللـخ١ عٓـذ إعـاد٠ ايفٖٛـ١ إىل ٚكـعٗا         

 املعتاد.

إٔ تشنب أْبٛب١ ايشدٛع اؾاْب١ٝ عٝح تعٌُ ع٢ً إعاد٠ ايٛقٛد ايضا٥ـذ   .4

ٚأ٫ ٜضٜـذ اؿـذ ا٭قــ٢ يًلـغط ايـزٟ ٜبـذأ عٓـذٙ ايشدـٛع         إىل اــضإ  

 نًٝٛ بظهاٍ. 20عٔ 

ــغطا     .5 ــاز كـ ــٌ ايضدـ ــب إٔ ٜتشُـ ــادٞ فٝذـ ــبني صدـ ــخ١ ةـ إرا صٚدت امللـ

 نًٝٛ بظهاٍ. 50ٖٝذسٚطتاتٝهٞ َكذاسٙ 

إٔ ٜتــٛفش تٝــاس ٖــٛا٤ َٓاطــب يًتٜٗٛــ١ ســٍٛ امللــخ١ ٚأ٫ تكــٌ املظــاس١          .6

 .2طِ 75ايه١ًٝ ايفعاي١ يفتشات ايت١ٜٛٗ عٔ 

إٔ ٜهـــٕٛ خشطـــّٛ ايتٛصٜـــع َـــٔ ايٓـــٛع املٛؿـــٌ يًهٗشبـــا٤ ٚرٚ طـــطح    .7

خــاسدٞ أًَــع َٚكــاّٚ يًعٛاَــٌ اؾٜٛــ١ ٚايتآنــٌ ٚاملــٛاد ايبرتٚيٝــ١ ٚأ٫  

أَتاس ٚإٔ ٜهـٕٛ َكـاغ قطـش اـشطـّٛ ايـذاخًٞ َـٔ        4ٜضٜذ طٛي٘ عٔ 

20 -30 .َِ 

ــشاغ املٛدــٛد ؼــ        .8 ــ١ ســذٚخ أٟ تظــشب يًٛقــٛد يف ايف ــ١ إَهاْٝ يف ساي

لخ١ فًٝضّ اطتخذاّ ٚطـا٥ٌ َٓاطـب١ َجـٌ َـ٤ٌ ايفـشاغ بايشَـٌ       ظ٬ف امل

 يُٝهٔ اَتـاق ٖزا ايتظشب.

إٔ ٜتِ عٌُ فـاس٣ َٓاطـب١ ٭سكـ١ٝ َٓطكـ١ ايعُـٌ ٚتتخـز ا٫ستٝاطـات         .9

 اي٬ص١َ ملٓع تظشب ايبٓضٜٔ إىل َٛاطري ايـشف أٚ اواس٣.

 ٛد:ــــــــف١ٖٛ تـشٜف ايٛق 10/5/3

ا٥ٞ ميٓـع تٓـاثش ايٛقـٛد ْتٝذـ١     إٔ تضٚد فٖٛـ١ تــشٜف ايٛقـٛد بكطـاع تًكـ      .1

ا٫ستذاد أٚ ْتٝذ١ صٜاد٠ املـ٤ٌ ٚأ٫ ٜضٜـذ َعـذٍ ايتــشٜف ايـ٬صّ يتؼـغٌٝ       

 ايكاطع ع٢ً ْـف َعذٍ ايتـشٜف امللبٛط عًٝ٘ رساع فتح ايف١ٖٛ.

أ٫ تضٚد امللخات اييت ٜتِ تؼغًٝٗا بٛاطط١ عاَـٌ بـزساع يفـتح ايــُاّ      .2

 ايتاي١ٝ:إ٫ إرا تٛافشت مجٝع ايؼشٚط 

ار ا٫ستٝاطات اي٬ص١َ يلُإ عذّ إصاسـ١ ايفٖٛـ١ َـٔ أْبٛبـ١     اؽ : أ 

 امل٤ٌ يًظٝاس٠ أثٓا٤ عًُٝات امل٤ٌ ايعاد١ٜ.

يف سايــ١ طــكٛط ايفٖٛــ١ َــٔ أْبٛبــ١ املــ٤ٌ يًظــٝاس٠ فٝذــب إٔ ٜــتِ    : ب 

إعتــام رساع تؼــغٌٝ ؿــُاّ ايفٖٛــ١ تًكا٥ٝــا عٓــذ اؿــطذاّ ايفٖٛــ١  

 ٍ.بايظٝاس٠ أٚ با٭سض ٚإٔ ٜتٛقف تذفل ايٛقٛد يف اؿا
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ــ١ تلــُٔ       : ز  ــ١ يف خشطــّٛ ايتـــشٜف بطشٜك ــب ايفٖٛ ــتِ تشنٝ إٔ ٜ

تٛقــف تــذفل ايٛقــٛد ٚإعتــام ايفٖٛــ١ َــٔ فُٛعــ١ ايتـــشٜف يف    

ساي١ ؼشى ايظٝاس٠ أثٓا٤ تٛادذ ايف١ٖٛ يف أْبٛب١ امل٤ٌ ٚريو قبٌ 

 إٔ حيذخ تًف يف ؿُاّ ايتشهِ أٚ اـشطّٛ أٚ امللخ١.

 يًظٝاسات:ف١ٖٛ َلخ١ ايٛقٛد يف قطات اـذ١َ ايزات١ٝ  .3

 ايتاي١ٝ:باإلكاف١ إىل َا طبل جيب إٔ تتٛفش املتطًبات 

إٔ ٜهــٕٛ اؿــذ ا٭دْــ٢ ملعــذٍ ايتـــشٜف ايــ٬صّ يتؼــغٌٝ قــاطع     : أ 

 يرتات/ دقٝك١. 9.00ايتـشٜف 

جيب بعذ تؼغٌٝ ايكاطع أ٫ ٜهٕٛ َٔ املُهٔ إعاد٠ ايتــشٜف   : ب 

 بذٕٚ إعاد٠ رساع ايتشهِ يف ايف١ٖٛ أ٫ٚ  إىل ٚكع ايكفٌ.

د ايفٖٛــ١ بــأدا٠ همٓــع ايتـــشٜف إ٫ إرا ٚكــع  ايفٖٛــ١ يف  إٔ تــضٚ : ز 

 ٚكعٗا ايـشٝح أٚ مت تٛدٝٗٗا إىل أطفٌ.

طّٛ تًكا٥ٝـا إىل ٚكـع٘   إٔ تتخز ا٫ستٝاطات اي٬ص١َ إلعاد٠ اـش : د 

 َٔ ظٛاس امللخ١ بعذ ا٫طتخذاّ.ايطبٝعٞ اٯ

 :ا٭ْابٝب ًَٚشكاتٗا 10/5/4

َات ًَٚشكاتٗـــا  أ٫ تـــ٪ثش املٓتذـــات ايبرتٚيٝـــ١ عًـــ٢ ا٭ْابٝـــب ٚايــــُا      .1

 ٚنزيو ع٢ً أٟ سًكات ٚؿٌ.

أ٫ حيذخ تًف أٚ تظشب يٮْابٝب ٚتٛؿ٬ٝتٗا بتأثري اإلدٗادات ايٓاػ١٦  .2

عٔ ايتُذد اؿشاسٟ أٚ ايك٣ٛ ا٭خش٣ اييت ؼذخ أثٓـا٤ اـذَـ١ ايعادٜـ١    

 َجٌ َشٚس ايظٝاسات( نُا جيب إٔ تتشٌُ اإلدٗادات ٚاستفاع دسدـات  

ذ تعشكٗا يًششٜل أٚ إٔ ٜتِ محاٜتٗا بطشٜك١ اؿشاس٠ اييت ت٪ثش عًٝٗا عٓ

 َٓاطب١ كذ تًو ايعشٚف.

إٔ ٜــضٚد خــط ا٭ْابٝــب بعــذد نــاف َــٔ ايـــُاَات يتشكٝــل ايتؼــغٌٝ      .3

بهفا٠٤ ٚأَإ أثٓا٤ ايتؼغٌٝ ايعـادٟ ٚنـزيو يف سايـ١ سـذٚخ أٟ تًـف      

أٚ يف سا٫ت ايطٛاس٨ ٚجيب أ٫ ٜكٌ عذدٖا عٔ ؿُاَني أسذُٖا عٓـذ  

 ـضإ ٚاٯخش عٓذ اتـاٍ ا٭ْابٝب ةلخ١ ايٛقٛد.اتـاٍ ا٭ْابٝب با

 إٔ ٜتِ محا١ٜ ا٭ْابٝب َٔ ايتآنٌ ٚدٖاْٗا بذٖإ َكاّٚ يزيو. .4

إٔ تٛكع خطٛط ا٭ْابٝب عٝح ٫ تتًف ؼ  ظـشٚف ايتؼـغٌٝ ايعادٜـ١     .5

ًـ١ عـٔ   ١ٜٛ ٚايتغز١ٜ ٚأْابٝـب املـ٤ٌ املا٥  ٜٚفلٌ أ٫ ٜكٌ امذاس أْابٝب ايتٗ

 يف اػاٙ اـضإ. 40: 1

أ٫ تكــٌ املظــاف١ ا٭فكٝــ١ بــني َٛكــع كــشز أْبٛبــ١ ايتٜٗٛــ١ ٚأٟ ســذ َــٔ    .6

 سذٚد احملط١ أٚ أ١ٜ فتش١ يف أٟ َب٢ٓ عٔ َرتٜٔ.
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ــٞ ٖٝذسٚطــتاتٝه٢      .7 ــاس ا٭ْابٝــب ٚتٛؿــ٬ٝتٗا بلــغط داخً ــتِ اختب إٔ ٜ

دقـا٥ل يًتأنـذ َـٔ عـذّ      10نًٝٛ بظهاٍ ملذ٠ ٫ تكـٌ عـٔ    135قذسٙ 

 شطا١ْ أٚ ايشٌَ.ٚدٛد تظشب فٝٗا قبٌ تغطٝتٗا باـ

إٔ تـذٖٔ ا٭ْابٝــب ٚتــشقِ بطشٜكـ١ َٓاطــب١ تظــُح بـايتعشف ايظــٌٗ عًــ٢     .8

 قتٜٛاتٗا.

إٔ تــذعِ خطــٛط ا٭ْابٝــب املذفْٛـــ١ ؼتــ٘ ا٭سض ٚتغطــ٢ بطبكــ١ َـــٔ        .9

طِ أٚ ٜتِ محاٜتٗا بب٬ط َـٔ  15اـشطا١ْ ايٓاع١ُ ٫ ٜكٌ مسهٗا عٔ 

ٝـ     ب فٝذـب  اؿذش ٚيف ساي١ ٚدٛد سشن١ يًظـٝاسات فـٛم خطـٛط ا٭ْاب

 تغط١ٝ املٓطك١ باـشطا١ْ املظًش١.

ــا        .10 ــب بايشَــٌ اؾــاف أٚ َ ــٗا ا٭ْابٝ ــيت تٛكــع بذاخً إٔ همــٮ اوــاس٣ اي

مياثًــ٘ ٚإٔ تهــٕٛ بأبعــاد َٓاطــب١ يتظــٌٗٝ أعُــاٍ ايـــٝا١ْ يًـــُاَات   

 ٚاملًشكات.

ــب       .11 ــني ا٭ْابٝـ ــب ٚبـ ــضإ ٚا٭ْابٝـ ــني اــ ــ٬ت بـ ــٕٛ ايٛؿـ ــ٢ إٔ تهـ ٜشاعـ

هلا باؿشن١ يت٬يف تظشب ايٛقٛد َٓٗـا  ٚامللخ١ فٗض٠ بطشٜك١ تظُح 

 أثٓا٤ سشن١ ايظٝاسات فٛقٗا.

 اؿشٜل:َعذات إطفا٤  10/5/5

تضٚد قطات ايٛقٛد َٚشانض خذ١َ ايظٝاسات باملعذات ٚاملٛاد املٓاطب١  .1

إلطفا٤ اؿشٜل يف َشاسً٘ ا٭ٚي١ٝ، ٚجيب إٔ ٜهٕٛ عذد ْٚـٛع طفاٜـات   

ٌ عـٔ ايعـذد املٛكـح    اؿشٜل طبكا يتعًُٝات ايذفاع املذْٞ ٚعٝح ٫ ٜكـ 

 ايتايٞ:( 6باؾذٍٚ سقِ  

 ( ٜٛكح عذد طفاٜات اؿشٜل طبكا يعذد امللخات6دذٍٚ سقِ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( طفاٜـ١  2ًَشٛظ١ : إرا صاد عذد َلخات ايٛقٛد عٔ عؼشٜٔ َلخ١ فٝلاف إىل اؾـذٍٚ ايظـابل عـذد     

 ( دايٕٛ يهٌ  ع َلخات ٚقٛد فأقٌ.10( طفا١ٜ سظٟٛ  1( نذِ ٚعذد  12سشٜل بٛدس٠ داف١  

عذد َلخات 

 ايٛقٛد

طفاٜات سشٜل 

بٛدس٠ نُٝٝا١ٝ٥ 

 نذِ 12داف١ 

دٗاص إطفا٤ 

 دايٕٛ 10سظٟٛ 

دٗاص إطفا٤ 

 دايٕٛ 34سظٟٛ 

 - 2 3 3إىل  1َٔ 

 1 2 9 7إىل  4َٔ 

 2 3 13 11إىل  8َٔ 

 3 5 17 15إىل  12َٔ 

 4 7 20 20إىل  16َٔ 
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استفاع دسد١ اؿشاس٠ إىل سـذ َعـني    تٛفري طفاٜات آي١ٝ تعٌُ تًكا٥ٝا  عٓذ .2

ــ١      ــ١ بٛاقــع طفاٜ ٚتشنــب فــٛم َٓطكــ١ َلــخات ايٛقــٛد يف طــكف املعً

ٚاســذ٠ يهــٌ َعًــ١ ٚنــزيو ٜشاعــ٢ ٚدــٛد طفاٜــ١ سشٜــل ٜذٜٚــ١ ٚاســذ٠ 

( نذِ َظشٛم داف بايكشب َـٔ فتشـ١   10-6ع٢ً ا٭قٌ طعتٗا َٔ  

ــا٤  إٕ        ــذ ايهٗشب ــايكشب َــٔ َــذخٌ ظشفــ١ َٛي ــٛد ٚأخــش٣ ب خــضإ ايٛق

 ذ(.ٚد

جيب ٚكع عذد ناف َٔ اؾشادٍ امل٠٤ًُٛ بايشَـٌ يف أَـانٔ َٓاطـب١     .3

ٚطــ١ًٗ املٓــاٍ يٮفــشاد ايعــاًَني باحملطــ١ ٚفكــا يتعًُٝــات ايــذفاع املــذْٞ    

ٚعٝح ٫ ٜكٌ عذدٖا عٔ اثٓني عٓـذ نـٌ َـٔ َٓطكـ١ َلـخات ايٛقـٛد       

ــذ فتشــ١ خــضإ ايٛقــٛد ٚنــزيو عٓــذ نــٌ       ــل عٓ ــ١ اؿشٜ ٚظــٛاس طفاٜ

 ٜذ ايظٝاسات بايضٜٛت.َٓطك١ كــ١ يتضٚ

 قابع املطاف٧ : .4

جيــب إْؼــا٤ قــبع َطــاف٧  َأخــز َــا٤ إلطفــا٤ اؿشٜــل( بــ٘          : أ 

ــاغ   ــإ ةكـ ــٌ    2.5كشدـ ــاسز  اثـ ــٓني املخـ ــٕٛ تظـ ــ١ ٜٚهـ بٛؿـ

 Screw Hose Threadingيتظــٓني املظــتخذّ يف ايــذفاع املــذْٞ  

Ansht American national).) 

فٝذــب تــٛفش    ـ     ايف٦ــتني أ، ب  ـ     ٚبايٓظــب١ يًُشطــات ايهــبري٠   

 قبظني يًُطاف٧ ع٢ً ا٭قٌ يف دٗتني كتًفتني داخٌ احملط١.

ّ(  ظـ١ عؼـش   15تهٕٛ قابع اإلطفا٤ ع٢ً بعذ ٫ ٜكٌ عـٔ    : ب 

َرتا َٔ َٓطك١ امللخات َٚٓطك١ ايتفشٜري ٚأ٫ تضٜـذ املظـاف١ عـٔ    

 َرتا  بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ. 30

إَـا  :  جيب تٛفش َـذس ٚاسذ يًُٝاٙ عًـ٢ ا٭قـٌ حملـابع اإلطفـا٤     : ز 

أٚ َـٔ خـضإ خـاق ٫ تكـٌ      ،َٔ ايٓعاّ ايعاّ ملٝاٙ إطفا٤ اؿشٜـل 

طعت٘ عٔ ث٬ثني أيف دـايٕٛ ٜكـاّ هلـزا ايغـشض يف احملطـ١ َـضٚد       

ــ١     ــ١ ايتشلــري بطاق ــا٤ راتٝ ــ١   500ةلــخ١ إطف دــايٕٛ يف ايذقٝك

 سطٌ/ بٛؿ١ املشبع١ عٓذ كاسز قابع اإلطفا٤. 7ٚكغط 

ــ١    : د  ــ١ َٓعضي ــا٤ يف ظشف ــخ١ اإلطف ــٌ عــٔ     تٛكــع َل ــذ ٫ ٜك ــ٢ بع عً

عؼشٜٔ َـرتا َـٔ َٓطكـ١ َلـخات ايٛقـٛد أٚ َٓطكـ١ ايتفشٜـري َـع         

 عٌُ ايت١ٜٛٗ اي٬ص١َ هلا.

جيب إٔ ٜهٕٛ عٓذ نٌ قبع إطفا٤ ؿٓذٚم خشاطِٝ سظـب   : ٙ 

 ايتايٞ:( 7َا ٖٛ َٛكح يف اؾذٍٚ سقِ  
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 ( ٜٛكح قتٜٛات ؿٓذٚم اـشاط7ِٝدذٍٚ سقِ  
 

 ايعذد املطًٛب ايٓـــــٛع

 4 بٛؿ١ 1.5َرت ٚقطش  30ِٝ بطٍٛ خشاط

ــضٚد٠  1.5فٖٛــــ١ سؾ َــــا٤ سشٜــــل قطــــش   بٛؿــــ١ َٚــ

 ةكبض َظذغ
4 

بٛؿف١ ٚكشدني  2.5َٛصعات خشاطِٝ رات َذخٌ 

 بٛؿ١ 1.5بـُاَات قطش 
2 

ــش   ــ١  1.5فُعـــات خـــشاطِٝ رات َـــذخًني قطـ بٛؿـ

 بٛؿ١ 2.5ٚخشز قطش 
2 

 2 بٛؿ١ 2.5َفتام خشاطِٝ 

 2 بٛؿ١ 1.5َفتام خشاطِٝ 

 
 ايـش١ٝ:ا٫ػرتاطات  10/6

تعترب املٛاد املتطاٜش٠ ٚظري املتطاٜش٠ َٔ َٓتذات ايبرتٍٚ َــذسا  يًخطـٛس٠ إرا مت تــشٜفٗا    

ــاٜش ٚإرا مت     ــاد٠ طـــشٜع١ ايتطـ ــايبرتٍٚ َـ ــ١ يًــــشف ايــــشٞ، فـ ــش٠ يًؼـــبهات ايعاَـ َباػـ

٠ ٚتذَريا يًُُتًهات، بُٝٓا املٓتذات ظري املتطاٜش تـشٜفٗا يًؼبهات قذ تظبب اْفذاسا

َجٌ ايضٜٛت ايجك١ًٝ ٚايؼشّٛ ايـٓاع١ٝ ٜـعب َعاؾتٗـا يف قطـات املعاؾـ١ ٚتتظـبب يف     

اْظذاد املٛاطري، يزيو ًٜضّ َعاؾ١ املٝاٙ احملت١ٜٛ ع٢ً ايضٜـٛت ٚايؼـشّٛ ٚاملـٛاد ايبرتٚيٝـ١     

َظبكا قبٌ ايظُام بتـشٜفٗا يًؼبهات ايعا١َ يًــشف ايــشٞ أٚ ايــشف ايـذاخًٞ يف     

 ه١ ؿشف ؿشٞ عا١َ ٚتشاع٢ يف ريو ايلٛابط ايتاي١ٝ :ساي١ عذّ ٚدٛد ػب

ــ١ ايب٦ٝــ١  ايٛثٝكــ١     10/6/1 ٖـــ( ايـــادس٠ َــٔ  1402، 01 ـ    1401تــٓف َكــاٜٝع محاٜ

عًــ٢ إٔ تطبــل ايٓظــب املطًٛبــ١ يًُعاؾــ١  ـ َـــًش١ ا٭سؿــاد ٚمحاٜــ١ ايب٦ٝــ١     

ــل     ــ١ ٚفـ ــاٙ ايــــشف ايــــشٞ قبـــٌ تــــشٜفٗا إىل ايؼـــبه١ ايعاَـ ــبك١ ملٝـ املظـ

 اإلسػادات ايتاي١ٝ:

 ًَذِ/ يرت 120                  ػشّٛ ٚصٜٛت -

 ًَذِ/يرت 150                        فٝٓـــــٍٛ -

 ًَذِ/ يرت 0.5     إمجايٞ ٖٝذسٚ نشبْٛات َهًٛس٠ -

ٚعٓذ ػاٚص املٛاد املزنٛس٠ يًشـذٚد املؼـاس إيٝٗـا بـأع٬ٙ فإْـ٘ ًٜـضّ َعاؾتٗـا َظـبكا  قبـٌ          

ٜٚتِ ؼذٜذ أطايٝب قٝـاغ ايتــشف ٚمجٝـع     ،١َؿشفٗا إىل ػبه١ ايـشف ايـشٞ ايعا

  ٌ ــٌ باملعُــ ــات ٚطــشم ايتشًٝ ــاٙ    ،ايعٝٓ ــاس املٝ ــا يًطــشم ايكٝاطــ١ٝ ٫ختب ــاٙ ايـــشف   ،ٚفك َٝٚ

 "سابطـ١ أعُـاٍ املٝـاٙ"    ٚ ايـشٞ املعذ٠ بٛاطط١ اهل٦ٝات ا٭َشٜه١ٝ، "سابط١ ايـش١ ايعا١َ"

 "اؼاد َشاقب١ تًٛخ املٝاٙ". ٚ
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ا٥ٌ ايتـــايٞ رنشٖـــا إىل ػـــبه١ ايــــشف ٫ ٜظـــُح بتــــشٜف أٟ َـــٔ ايظـــٛ  10/6/2

 ايـشٞ:

ٍ  ـ  ْفتايني ـبٓضٜٔ   ـداصٚيني  .1 أٚ أٟ طـا٥ٌ قابـٌ ي٬ػـتعاٍ أٚ     ـ  صٜ  ايـبرتٚ

 ي٬ْفذاس ؿًبا نإ أٚ ظاصٜا.

/ ّدـض٤ يف املًٝـٕٛ ًَٝذـشا   25َٝاٙ ايـشف اييت ؼت٣ٛ عًـ٢ أنجـش َـٔ     .2

أؿــٌ يـرت َــٔ صٜــ  ايـبرتٍٚ أٚ صٜــٛت ٫ تتشًــٌ بٝٛيٛدٝـا أٚ أٟ َٓــتر َــٔ    

 صٜ  َعذْٞ.

 َٝاٙ ايـشف اييت ؼت٣ٛ ع٢ً صٜٛت عا١َ أٚ دٖٕٛ أٚ ػشّٛ. .3

ٚإرا مت تـشٜف املٝـاٙ أٚ املخًفـات ايـيت ؼتـ٣ٛ عًـ٢ املـٛاد املؼـاس إيٝٗـا          .4

بـــأع٬ٙ إىل ايؼـــبهات ايعاَـــ١  يًــــشف ايــــشٞ( فٝهـــٕٛ يًذٗـــ١       

املختـــ١ سفــض تـــشٜفٗا أٚ إيــضاّ ؿــاسب  احملطــ١/ َشنــض خذَــ١        

نُا ٖـٛ ٚاسد بايبٓـذ    -َعاؾ١ َظبك١ يذسد١ َكبٛي١ايظٝاسات( بعٌُ 

يًظُام بتــشٜفٗا أٚ ايـتشهِ يف ايهُٝـات َٚعـذٍ ايــشف       ـ  (1ـ   4 

تهــايٝف ْكــٌ  ؼـــٌٝيلــُإ ايتكٝــذ عــذٚد ايٓظــب املظــُٛم بٗــا أٚ  

 َٚعاؾ١ ٖزٙ املخًفات.

ــ١ ايتـــُِٝ         10/6/3 ــ١ اؿــل يف َشادع ــ١ ٚايكشٜٚ ــٛصاس٠ ايؼــ٦ٕٛ ايبًذٜ ــ١ ي ــ١ ايتابع يًذٗ

نٝــب ٭دٗــض٠ َٚعــذات ٚســذات املعاؾــ١ اي٬صَــ١ قبــٌ املٛافكــ١ عًٝٗــا،   ٚايرت

ٚتٛكــع ٖــزٙ ايٛســذات يف َٛاقــع َٓاطــب١ ٜظــٌٗ تٓعٝفٗــا ٚايهؼــف عًٝٗــا     

 بظشع١.

تتِ املعاؾ١ يف ظشف١ ايرتطٝب ٚايتـف١ٝ َٔ ايضٜـٛت   يف ساي١ ايـشف احملًٞ  10/6/4

      ٛ سـذات  ٚخ٬ف٘ نُا ٜتِ ايتأنذ َـٔ طـ١َ٬ ٚنفـا٠٤ ايرتبـ١ ٚطـع١ ٚدقـ١ اي

 اـاؿ١ بزيو.

جيب عُـٌ َٝـٍٛ عاَـ١ يف أسكـ١ٝ احملطـ١ تـ٪د٣ إىل قٓـٛات خاؿـ١ بايــشف            10/6/5

داخـٌ املٛقـع تـ٪د٣ إىل َــاٜذ ايؼــشّٛ أٚ ايبٓـضٜٔ سٝـح تـتِ َعاؾتٗـا قبــٌ         

ؿـشفٗا عًــ٢ ػــبهات ايــشف ايـــشٞ ايعاَــ١ أٚ ايــشف احملًــ٢ اـــاق    

 باملٛقع ٫ٚ ٜظُح بتظشب أٟ طٛا٥ٌ خاسز املٛقع.

 ٚايضٜٛت:شّٛ َـاٜذ ايؼ  10/6/6

 عٓذ تـُِٝ املـاٜذ يًؼشّٛ ٚايضٜٛت ٜشاع٢ َا ًٜٞ:

 تهٕٛ طع١ َـٝذ٠ ايؼشّٛ ٚايضٜٛت َٓاطب١ يهُٝات املا٤ املظتعٌُ. .1

عذّ ؿـشف أٟ كًفـات عـرب املــٝذ٠ عـذا ايؼـشّٛ ٚايضٜـٛت املختًطـ١          .2

 باملا٤.
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 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ 

  ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ
  

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 74َٔ  61ايـفش١ 

 

ٜشاعــ٢ إٔ تهــٕٛ املظــاس١ ايظــطش١ٝ يًُـــٝذ٠ نــبري٠ قــذس اإلَهــإ   .3

سد١ سشاس٠ املٝاٙ املشاد َعاؾتٗا ٚيتٛفري ايت١ٜٛٗ املٓاطـب١  يتذٓب استفاع د

 هلا.

 عٌُ عٛاسض يتكًٌٝ طشع١ ايذخٍٛ. .4

 خفض َٓظٛب املخشز ملٓع َشٚس ايؼشّٛ ٚايضٜٛت َٓ٘. .5

ــا      .6 دٛاْــب املـــٝذ٠ تهــٕٛ َٓشــذس٠ ٜٚفلــٌ إٔ ٜهــٕٛ قاعٗــا كشٚطٝ

 ٜٚٛؿٌ املخشز يف أطفٌ قاع املخشٚط.

 ّ ٚايضٜٛت ايعا١ُ٥.تٓعِٝ ٚطا٥ٌ نؼط ٚإصاي١ ايؼشٛ .7

 ٜتِ ؿٝا١ْ املـا٥ذ بعٓا١ٜ ٚبـف١ َظتُش٠. .8

 َـاٜذ ايبٓضٜٔ:  10/6/7

ظاص ايبٓضٜٔ قابٌ ي٬ػتعاٍ ٚطاّ، ٚملا نإ ٖزا ايغـاص أثكـٌ َـٔ اهلـٛا٤      .1

فإْ٘ أقشب يًتذُع يف ا٭َانٔ املٓخفل١ َجٌ املٛاطري ٚظشف ايتفتـٝؽ  

 ايعُٝك١ ٚيزا جيب إٔ ٜضاٍ بايت١ٜٛٗ.

عـٔ ظشفــ١ َــُت١ َٚعضٚيـ١ رات قٛاطـع َتعــذد٠      َــٝذ٠ ايـبرتٍٚ عبـاس٠    .2

ٚتٛكـع ايكٛاطــع َتتايٝـ١ ٚكاسدٗــا ؼـ  َظــت٣ٛ املـا٤ ستــ٢ ٜـتِ سذــض      

ايبٓضٜٔ ٚػٗض ايغشف١ بأظط١ٝ ظري َٓفز٠ يًـٗٛا٤ ملٓـع أخطـاس ا٫ػـتعاٍ،     

ٜٚتِ تأَني ايت١ٜٛٗ اي٬ص١َ يًتخًف َٔ ظـاص ايـبرتٍٚ، ٚجيـب إٔ ٜهـٕٛ     

يـت٬يف نافـ١ أخطـاس ا٫ػـتعاٍ ْٚٗاٜاتٗـا      استفاع أْابٝب ايتٜٗٛـ١ نافٝـا   

 ايظف١ًٝ تذىل أقشب َا ٜهٕٛ َٔ ططح املا٤ ٫طتخ٬ق ظاص ايبرتٍٚ.
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 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ  
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 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات 

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 

   

 الغرامات واجلزاءات .11
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 ١ٝ ايظــــعٛد١ٜ املًُه١ ايعشب

  ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ
  

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات
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 ايغشاَات ٚاؾضا٤ات .11

 
  

ًٜتضّ املظتجُش بإْؼا٤ ٚتؼغٌٝ ٚؿٝا١ْ ٚإداس٠ قط١ ايٛقٛد ٚفكا  يًؼشٚط ٚاملٛاؿفات اييت تكلٞ 

بٗا نشاط١ ايؼشٚط ٚاملٛاؿفات ٚايٓعِ ايظا٥ذ٠، ٚيف ساي١ سذٚخ أ١ٜ كايف١ َٔ املظتجُش، فإْ٘ 

ضا٤ات ايبًذ١ٜ ايـادس٠ بكشاس طٝهٕٛ ًَتضَا  بذفع ايغشاَات اييت تكشسٖا ٥٫ش١ ايغشاَات ٚاؾ

ٖـ ، ٚفُٝا ٫ ٜشد ب٘ ْف يف ٥٫ش١ ايغشاَات ٚاؾضا٤ات 6/8/1423بتاسٜخ  218فًع ايٛصسا٤ سقِ 

 املزنٛس٠ فظٛف ٜهٕٛ املظتجُش ًَتضَا  بذفع ايغشاَات اييت تكشسٖا ا٭َا١ْ أٚ ايبًذ١ٜ.

 

َٝاٙ، ٚؿشف ؿشٞ،ٚتـشٜف طٍٝٛ  ٚإرا تشتب ع٢ً كايفات املظتجُش إكشاس باملشافل ايعا١َ َٔ:

اؾضا٤ات ٚايغشاَات ايٛاسد٠ يف ْعاّ محا١ٜ املشافل ايعا١َ ايـادس باملشطّٛ  ل عًٝ٘بطتطفإْ٘ 

٥٫ٚش١ املخايفات َٚكذاس ايغشاَات ملشفل املٝاٙ ٚايـشف  ٖـ، 20/12/1405يف  62ملًهٞ سقِ ّ/ا

ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ  سقِ  ايـشٞ ٚايظٍٝٛ ٚقٛاعذ إدشا٤ات كبطٗا ايـادس٠ بكشاس ٚصٜش

 ٖـ ، ٚريو نُا ٖٛ َٛكح فُٝا ًٜٞ: 21/12/1419يف  52240
 

 ٬َسعات ايغشا١َ ق١ُٝ ْٛع املخايف١ ّ

تعُذ إيكا٤ أٚ ٚكع َـٛاد ؿـًب١ أٚ طـا١ً٥ أٚ ظاصٜـ١ يف أٟ      1

َــــذس َـــٔ َــــادس املٝـــاٙ أٚ اـضاْـــات أٚ احملطـــات أٚ  

 همذٜذات املٝاٙ.

000  100 

( 5املشافــل َــاد٠   ْعــاّ محاٜــ١

 ـ ايفـــٌ ايجــاْٞ       ـ ٚاي٥٬شــ١      

 (15بٓذ ـ  اوُٛع١ ا٭ٚىل

2 

 

ايتظبب يف إيكـا٤  أٚ تظـشٜب َـٛاد كـاس٠ ؿـًب١ أٚ طـا١ً٥       

ــات أٚ     ــاٙ أٚ اـضاْـــ ــادس املٝـــ ــٔ َــــ ــ١ يف أٟ َـــ أٚ ظاصٜـــ

 احملطات أٚ همذٜذات املٝاٙ.

000  20 

( 6ْعــاّ محاٜــ١ املشافــل َــاد٠   

 ـ ٞ     ايفـــٌ ايجــاْ ـ ٚاي٥٬شــ١      

 (14بٓذ ـ  اوُٛع١ ايجا١ْٝ

تعُــذ إيكــا٤ َــٛاد ؿــًب١ أٚ أتشبــ١ أٚ كًفــات أٚ صٜــٛت أٚ   3

ػشّٛ أٚ َٛاد نُٝا١ٜٚ أٚ أ١ٜ َٛاد طا١ً٥ ٫ تتٛافش فٝٗا 

ايؼــبهات يف ظــشف ايتفتــٝؽ أٚ  ػــشٚط ايـــشف عًــ٢ 

 ػبهات ايـشف ايـشٞ أٚ بذٕٚ إرٕ املـًش١.

000  30 

 (5ْعــاّ محاٜــ١ املشافــل َــاد٠   

ــح      ـ ٚاي٥٬شــ١        ـ ايفـــٌ ايجاي

 (9بٓذ ـ  اوُٛع١ ا٭ٚىل

ايتظبب يف إيكا٤ َٛاد كاس٠ طٛا٤ ناْ  ؿًب١ أٚ طـا١ً٥   4

ــ١ ايتفتـــٝؽ أٚ َطبـــل  َـــاٍْٗٛ( طـــٛا٤   أٚ ظاصٜـــ١ يف ظشفـ

 ناْ  س٥ٝظ١ٝ أٚ فشع١ٝ.

000  20 

( 6ْعــاّ محاٜــ١ املشافــل َــاد٠   

ــح      ـ ٚاي٥٬شــ١        ـ ايفـــٌ ايجاي

 (9بٓذ  ـ اوُٛع١ ايجا١ْٝ

ا٫عتــذا٤ عًــ٢ ػــبه١ ايـــشف ايـــشٞ بإيكــا٤ ايضٜــٛت     5

ٚايؼــشّٛ ٚايفلــ٬ت  طــٛا٤ ناْــ   َــٛاد نُٝاٜٚــ١ أٚ  

 كًفات  ؿٓاع١ٝ أٚ خ٬ف ريو.

000  10 

( 7ْعــاّ محاٜــ١ املشافــل َــاد٠   

ــح      ـ ٚاي٥٬شــ١        ـ ايفـــٌ ايجاي

 (6بٓذ -اوُٛع١ ايجايج١

ت أٚ صٜــٛت أٚ تعُــذ إيكــا٤ َــٛاد ؿــًب١ أٚ أتشبــ١ أٚ كًفــا  6

ػـــشّٛ َٚـــٛاد نُٝاٜٚـــ١ َـــٔ خـــ٬ٍ ظـــشف ايتفتـــٝؽ أٚ  

 ايكٓٛات اـاؿ١ يتـشٜف ايظٍٝٛ

000  5 

( 5ْعــاّ محاٜــ١ املشافــل َــاد٠   

 ـ ايفـــٌ ايشابــع       ـ ٚاي٥٬شــ١      

 (9بٓذ ـ  اوُٛع١ ا٭ٚىل
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 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ  
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 ػشٚط َٚٛاؿفات نشاط١ 

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 

   

 املرفقات )املالحق( .12
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 ( 7/ 6ّ  منٛرزمنٛرز عطا٤ ٜكذّ يف َضاٜذ٠ بايعشف املختٛ 12/1

 

 احملرتّ.     طعاد٠ س٥ٝع بًذ١ٜ:

 املتلـُٔ سظبـتهِ تـأدري     ٖــ   14     /     /         إػاس٠ إيٞ إع٬ْهِ املٓؼـٛس بايــشف بتـاسٜخ    

 .قط١ ٚقٛدٚتؼغٌٝ  إقا١َ ٚإداس٠ طتجُاسٙ يف٫                               َذ١ٜٓ  َٛقع يف

ٚسٝح مت ػشا٩ْا يهشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات املٓافظ١ ةٛدب اإلٜـاٍ املشفل ؿٛست٘ ٚاطًعٓا عًٞ 

عًـ٢ ايطبٝعـ١ َعآٜـ١ تاَـ١ ْافٝـ١       ػرتاطات اـاؿ١ بٗزٙ املٓافظ١، نُـا مت َعآٜـ١ ايعكـاس   ناف١ ا٫

 ًذٗاي١ . ي

ــذّ يظــعادتهِ بعشكــٓا ٫طــت٦ذاس ايعكــاس املٛكــح أعــ٬ٙ بــأدش٠ طــ١ٜٛٓ قــذسٖا                             (               ْتك

( سٜاٍ  ٚػذٕٚ بشفك٘ نشاط١ ايؼشٚط ٚاملٛاؿفات بعـذ تٛقٝـع مجٝـع ؿـفشاتٗا                            

تٓذات املطًٛبـ١ يف نشاطـ١ ايؼـشٚط    َٔ قبًٓا ٚكُإ بٓهٞ ٜعادٍ أدش٠ ط١ٓ ناًَـ١ ٚنافـ١ املظـ   

 ٚاملٛاؿفات.

  اطِ املظتجُش

            سقِ بطاق١ ا٭سٛاٍ

 بتاسٜخ  ؿادس٠ َٔ

 دٛاٍ فانع ٖاتف

 تاسٜخ ايتكذِٜ ايشَض ايربٜذٟ ق.ب
 

 .......................ايعٓٛإ: ...........................................................................................

  اطِ ايؼشن١

  سقِ ايظذٌ ايتذاسٟ

 بتاسٜخ  ؿادس٠ َٔ

  ْٛع ايٓؼاط

 دٛاٍ فانع ٖاتف

 ايشَض  ق.ب
 

 ايعٓٛإ: ..................................................................................................................

 تِ ايشمسٞاـ      ايتٛقٝع

 ايتاسٜخ
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  ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ
  

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات
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  املخطط العام للموقع 12/2
 )الرسم الكروكي للموقع(
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 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ 

  ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ
  

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 74َٔ  67ايـفش١ 

 

 (6/3منٛرز قلش تظًِٝ عكاس يًُظتجُش  منٛرز  12/3

   

 قلش تظًِٝ عكاس

 ايشقِ:

 ٖـ14      /        /       ايتاسٜخ:  

 ايعكاس سقِ:

 بًذ١ٜ

 تاسخي٘:                             سقِ عكذ ايتأدري:                      

 اطِ املظتجُش:

 إقــــــشاس

 

 .......................... يف ّٜٛ ٠ بٝاْات٘ بعايٝ٘ أقش بأْين قذ اطتًُ  ةٛدب ٖزا احمللش ايعكاس املزنٛس

ــاسٜخ   ، ٫طــتخذاَ٘ يف إْؼــا٤ ٚإداس٠ ٚتؼــغٌٝ قطــ١ ٚقــٛد ةٛدــب عكــذ      ٖـــ 14    /      /       بت

قُـ  ةعآٜتـ٘ َعآٜـ٘ تاَـ١ ْافٝـ١ يًذٗايـ١        ٚقـذ  / بًذٜـ١ .................................  أَاْـ١ إلجياس املربّ َـع  ا

 ػشعا  ٚبأْين قبًت٘ عًٞ سايت٘ يف تاسٜخ اطت٬َ٘.

  ٜٚؼٌُ ريو ا٭سض ٚاملٛقع ٚاملٓؼآت ٚاملًشكات ٚأ١ٜ ػٗٝضات أخشٟ(

 

 ٚعًٝ٘ أٚقع

 ..................   اـتِ ..................................ايتٛقٝع ..................

 س٥ٝع بًذ١ٜ .......................................

 ايتٛقٝع ............................................

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــ ؿٛس٠ ملًف ايعكاس
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 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات
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 74َٔ  68ايـفش١ 

 

 إقشاس َٔ املظتجُش 12/4

 

 

  ٜكش املظتجُش ةا ًٜٞ:

 اط١ ايؼشٚط ٚاملٛاؿفات َٚشفكاتٗا ٚأْ٘ ًَتضّ ةا دا٤ بٗا.اطًع ع٢ً نش  .1

 اطًع ع٢ً مجٝع ايٓعِ ايظعٛد١ٜ املعٍُٛ بٗا رات ايـ١ً ةٛكٛع املضاٜذ٠ ٚع٢ً ٚد٘ خاق:  .2

ــادس٠ ةٛدــــب ا٭َــــش ايظــــاَٞ ايهــــشِٜ سقــــِ     (أ  ٥٫شــــ١ ايتـــــشف بايعكــــاسات ايبًذٜــــ١ ايـــ

 ٖـ24/09/1423يف  3/7/38313

 ايـادس٠ َٔ ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ. ظٌٝ ٚايتؼش٥٫ِٝش١ قطات ايٛقٛد ٚايغ (ب 

 ْاف١ٝ يًذٗاي١.تا١َ  يًتأدري َعا١ٜٓ  املعشٚضٛقع املعأٜ  .3

 

 

 اـتِ   ايتٛقٝع 
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 ..................................سقِ ايعكذ

 ................................تاسٜخ ايعكذ

 عكذ تأدري  

 .................مت ا٫تفام بني نٌ َٔ :/......./.......املٛافل......................................إْ٘ يف ّٜٛ

ٝع ايتٛق ٚميجًٗا يف.....................................َٚكشٖاايبًذ١ٜ............................................اطِ ا٭َا١ْ/ .1

 طشف أٍٚ.................................................بـفت٘.................................................. ع٢ً ٖزا ايعكذ

 ............................................................................................................................................. ايعٓٛإ

 ...............................................................................فانع.....................................................ٖاتف

 ...............................ايشَض ايربٜذٟ. ...................................املذ١ٜٓ.............................................ق.ب

 ................................................................................................................................ايربٜذ اإليٝهرتْٚٞ

 َٔ..................بتاسٜخ......../......../...............سقِ اهل١ٜٛ................................................ؿادس٠ 

  ................... .اطِ املظتجُش................................................................................................................. .2

 ...............................................................................................................................ػشن١ / َ٪طظ١

 ....../..../......بتاسٜخ..........................................ؿادس َٔ........................................طذٌ ػاس٣ سقِ

 ......................................بـفت٘...............................................يف ايتٛقٝع ع٢ً ٖزا ايعكذ..... ٚميجًٗا

 ٞطشف ثاْ.............................بايتفٜٛض سقِ...................................................ٜٚٓٛب عٓ٘ يف ايتٛقٝع

 .......................................................................................................................................... ايعٓٛإ

 ...............................................................................فانع..................................................ٖاتف

 ..............................ايشَض ايربٜذٟ. .........................................املذ١ٜٓ.....................................ق.ب

 ..........................................................................................................................ايربٜذ اإليٝهرتْٚٞ

............... ........ سقِ .......................بٓا٤ ع٢ً اإلدشا٤ات املٓت١ٝٗ غطاب ..

ايكاكٞ بكبٍٛ ايطًب املكذّ َٔ ايطشف ايجاْٞ ٫طتجُاس ايعكاس املٛكش١ ................./...../.....يف

 بٝاْات٘، فكذ اتفل ايطشفإ ع٢ً َا ًٜٞ:
 

 ت ايعكذ.تعشٜف ملفشدا : املاد٠ ا٭ٚىل
 

  .ٚاحملذد٠ أَانٓٗا يف ٖزا ايعكذ / يًبًذ١ٜا٭سض املًُٛن١ يٮَا١ْ ٖٛ : املٛقع  

 .املٛكش١ بٝاْاتٗا أدْاٙ يف ٚؿف ايعكاسسض ا٭ ٖٛ : ايعكاس 

 املؼشٚع

 

 َٔ قبٌ املظتجُش ع٢ً املٛقع احملذد٠  ااملشاد إقاَتٗ قط١ ايٛقٛدٖٛ  :

 أدْاٙ. بٝاْات٘ نُا ٖٛ َٛكح

 ٗات رات ايع٬ق١اؾ

 

اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚظري اؿه١َٝٛ ٚهلا ع٬ق١ باملؼشٚع َٔ ٞ ٖ :

تكذّ اـذَات   ايٓاس١ٝ ايتٓع١ُٝٝ، أٚ ايشقاب١ٝ، أٚ ايف١ٝٓ، أٚ اييت

 ا٭طاط١ٝ يًُؼشٚع.

 نشاط١ ايؼشٚط ٚاملٛاؿفات. : ايهشاط١ 
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 َظتٓذات ايعكذ : ايجا١ْٝاملاد٠ 

 ١ُُ َٚفظش٠ يبعلٗا ايبعض ٢ٖٚ تؼهٌ َظتٓذات ايعكذ:املظتٓذات ايتاي١ٝ َه١ًُ َٚت

 نشاط١ ايؼشٚط ٚاملٛاؿفات ايف١ٝٓ ًَٚشكاتٗا. .1

 .ٞمنٛرز ايعطا٤ املكذّ َٔ ايطشف ايجاْ .2

 .ٞتـاَِٝ املكذ١َ َٔ ايطشف ايجاْايايشطَٛات ٚاملٛاؿفات ٚ .3

اتفل ايطشفإ  تكذِٜ ايعطا٤ات ٚقبٍٛ ايعشض ٚاييت َشسًيت املشاط٬ت املتبادي١ بني ايطشفني يف .4

 ع٢ً اعتباسٖا كُٔ َظتٓذات ايعكذ.

 ٚؿف ايعكاس : ايجايج١املاد٠ 

  :ةٛدب ٖزا ايعكذ قاّ ايطشف ا٭ٍٚ بتأدري ايطشف ايجاْٞ ايعكاس ايٛاسد بٝاْات٘ فُٝا ًٜٞ 

 َٛقع ايعكاس:  

   املذ١ٜٓ     : 

 ايؼاسع     :   اؿٞ       : 

 يعكاس:سقِ املخطط:                      سقِ ا 

 سذٚد ايعكاس:  سظب ايهشٚنٞ املشفل(  

  :َرتا   بطٍٛ                                                    مشا٫ 

  :َرتا   بطٍٛ                                                    دٓٛبا 

  :َرتا   بطٍٛ                                                    ػشقا 

 َرتا               بطٍٛ                                                   با: ظش 

 َظاس١ ايعكاس:  

  )                          :املظاس١ اإلمجاي١ٝ 

  َظاس١ املباْٞ:                َرت َشبع 

   ٚاسذا عذد ا٭دٚاس  :                طابكا 

  :    ْٛع ايبٓا٤ 

 ايعكذايغشض َٔ  : ايشابع١املاد٠ 

ٌ  أعـ٬ٙ إلْؼـا٤  املٛكـش١ بٝاْاتـ٘    شض َٔ ايعكذ ٖٛ اطتجُاس املٛقعغاي ٫ٚ  قطـ١ ٚقـٛد   ٚإداس٠ ٚتؼـغٝ

 جيٛص اطتخذاَ٘ يغري ايغشض املخــ١ ي٘.

  َذ٠ ايعكذ :  اـاَظ١املاد٠ 

تبذأ َٔ تـاسٜخ تظـًِ املظـتجُش يًعكـاس      (     (   َذ٠ ايعكذ  

خـ٬ٍ ػـٗش عًـ٢ ا٭نجـش َـٔ تـاسٜخ        ٛدب قلش تظًِٝ َٛقع َٔ ايطـشفني ايبًذ١ٜ، ةا٭َا١ْ/ َٔ 

  تٛقٝع ايعكذ.

 فرت٠ ايتذٗٝض ٚاإلْؼا٤ : ايظادط١املاد٠ 

يًتذٗٝـــــض ٚاإلْؼـــــا٤، ٖٚـــــ٢  (     (   ٜعط٢ املظتجُش فرت٠  

 َٔ ايعكذ، ٢ٖٚ فرت٠ ص١َٝٓ ظري َذفٛع١ ا٭دش٠. اـاَظ١املاد٠  % َٔ املذ٠ احملذد٠ يف5تعادٍ 
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 ٟاإلجياس ايظٓٛ : ايظابع١املاد٠ 

سٜـــاٍ فكـــط(       سٜاٍ                 يًعكاس ٟاإلجياس ايظٓٛ

ٜٚتِ طذاد إجياس ايظ١ٓ ا٭ٚىل عٓذ تٛقٝع ايعكذ، أَا أدٛس ايظٓٛات ايتاي١ٝ، فٝتِ طذادٖا ف٢ بذاٜـ١  

 ذ أقـ٢ عؼش٠ أٜاّ َٔ بذا١ٜ ايظ١ٓ.نٌ ط١ٓ، ٚع

 ظتجُش ايتضاَات امل : ايجا١َٓاملاد٠ 

 املظتجُش ةٛدب ٖزا ايعكذ ةا ٢ًٜ : ًٜٞتضّ ايطشف ايجاْ

ايبًذٜـ١ َٚـٔ اؾٗـات ا٭خـش٣ رات ايع٬قـ١ قبـٌ       ا٭َا١ْ/اؿـٍٛ ع٢ً ايرتاخٝف اي٬صَـ١ َـٔ    .1

 ايبذ٤ ف٢ تٓفٝز املؼشٚع.

 ٠ يًتذٗٝض ٚاإلْؼا٤.دذتٓفٝز املؼشٚع خ٬ٍ املذ٠ احمل .2

ا١ٜ ا٭ػخاق ٚاملُتًهـات اـاؿـ١ ٚايعاَـ١ سظـب     تٛفري ٚطا٥ٌ ا٭َٔ ٚايظ١َ٬ اي٬ص١َ ؿُ .3

 تعًُٝات اؾٗات رات ايع٬ق١.

 تٓفٝز املؼشٚع ٚفكا  يًؼشٚط ٚاملٛاؿفات ٚاملخططات املشفك١ بٗزا ايعكذ. .4

ايبًذٜـ١ عًـ٢ اطـِ اؾٗـ١ ا٫طتؼـاس١ٜ املهًفـ١ باإلػـشاف عًـ٢         ا٭َا١ْ/اؿـٍٛ عًـ٢ َٛافكـ١    .5

 يًؼشٚط ٚاملٛاؿفات ٚاملخططات املتفل عًٝٗا. تٓفٝز املؼشٚع، ٚايتأنذ َٔ تٓفٝزٙ ٚفكا 

ايبًذٜـ١ قبـٌ عُـٌ أٜـ١ إكـافات أٚ تعـذ٬ٜت ٜشاٖـا        ا٭َا١ْ/اؿـٍٛ ع٢ً املٛافك١ اـطٝـ١ َـٔ    .6

 كشٚس١ٜ يًُؼشٚع.

اــذَات  ايشطّٛ ٚايلشا٥ب املتعًك١ بإْؼا٤ ٚتؼغٌٝ املؼشٚع ٚؼُـٌ تهـايٝف تٛؿـٌٝ     طذاد .7

 .يًُٛقع

يبًذٜـ١ َٚـٔ اؾٗـات    ا٭َا١ْ/اؼـشٚط ٚاملٛاؿـفات احملـذد٠ َـٔ     تؼغٌٝ ٚؿٝا١ْ املؼشٚع ٚفكا يً .8

 رات ايع٬ق١.

ِ      ا٫يتضاّ با٫ػرتاطات  .9 ايــادس٠ َـٔ ٚصاس٠    ايـٛاسد٠ ب٥٬شـ١ قطـات ايٛقـٛد ٚايغظـٌٝ ٚايتؼـشٝ

 ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ

 طذاد ا٭دش٠ ايظ١ٜٛٓ ٚفل املاد٠ ايظابع١ َٔ ٖزا ايعكذ. .10

 تٓفٝز ايعكذايشقاب١ ع٢ً  : ايتاطع١املاد٠ 

يًبًذ١ٜ ٚاؾٗات رات ايع٬ق١ اؿل ف٢ ايشقاب١ ع٢ً املؼشٚع ف٢ أ٣ ٚقـ  خـ٬ٍ َـذ٠ ايعكـذ.     يٮَا١ْ/

 ًٜٚتضّ ايطشف ايجا٢ْ ظُٝع تعًُٝات اؾ١ٗ املؼشف١ ع٢ً ايتٓفٝز املع١ٓٝ َٔ ايطشف ا٭ٍٚ.

 ا٫يتضاّ بايٓؼاط احملذد : ايعاػش٠املاد٠ 

 َٔ ٖزا ايعكذ. ايشابع١يغري ايغشض املخـف ي٘ ٚايٛاسد ف٢ املاد٠  ٛقعامل٫ جيٛص يًُظتجُش اطتخذاّ 

 ايتٓاصٍ عٔ ايعكذ : اؿاد١ٜ عؼشاملاد٠ 

٘  املٛقـع املـ٪دش  ٫ حيل يًُظـتجُش تـأدري    عًـ٢ ايغـري، أٚ ايتٓـاصٍ عـٔ ايعكـذ إ٫ ةٛافكـ١ خطٝـ١ َـٔ          يـ

 ايبًذ١ٜ.ا٭َا١ْ/ 
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 ايغشاَات ٚاؾضا٤ات  : ١ عؼشْٝايجااملاد٠ 

بهشاطـ١ ايؼـشٚط   ساي١ سذٚخ كايفات َٔ املظتجُش تطبل عًٝـ٘ ايغشاَـات ٚاؾـضا٤ات ايـٛاسد٠      يف

 218ب٥٬ش١ ايغشاَات ٚاؾضا٤ات عٔ املخايفات ايبًذٜـ١ ايــادس٠ بكـشاس فًـع ايـٛصسا٤ سقـِ        املشفك١

١ اؿل يًبًذٜيٮَا١ْ/ ٚ ٖـ. 25/1/1423/ ٚ ف ف٢ 5367/4ٖـ ٚايتعُِٝ ايٛصاس٣ سقِ 6/8/1422ف٢ 

 فُٝا ا ٜشد َٓٗا ب٥٬ش١ ايغشاَات ٚاؾضا٤ات. تتٓاطب َع سذِ املخايف١ تكذٜش ايغشا١َ اييت يف

ٚيف ساي١ سذٚخ كايفات ٜرتتب عًٝٗا إكشاس ةشفل املٝاٙ أٚ ايــشف ايــشٞ أٚ تــشٜف ايظـٍٝٛ     

طـّٛ املًهـٞ سقـِ    تطبل عًٝ٘ ايغشاَات ٚاؾضا٤ات ايٛاسد٠ بٓعاّ محا١ٜ املشافـل ايعاَـ١ ايــادس باملش   

 ٖـ. 20/12/1405يف  62ّ/

 فظخ ايعكذ : عؼش جايج١اياملاد٠ 

ايشدٛع إىل املظـتجُش فُٝـا ؿكٗـا َـٔ كـشس بظـبب        ايبًذ١ٜ يفا٭َا١ْ/جيٛص فظخ ايعكذ َع بكا٤ سل 

 ريو ف٢ أ٣ َٔ اؿا٫ت ايتاي١ٝ :

 ظُٛم بٗا.إرا تأخش املظتجُش عٔ ايبذ٤ ف٢ ايتٓفٝز خ٬ٍ فرت٠ ايتذٗٝض ٚاإلْؼا٤ امل .1

إرا اطتخذّ املٛقع يٓؼاط خيايف ايٓؼاط املتفل عًٝ٘ ف٢ ايعكذ، أٚ قاّ بتـأدري ايٓؼـاط نًٝـا      .2

ايبًذ١ٜ، ٚريو بعذ إْـزاسٙ يتــشٝح   ا٭َا١ْ/أٚ دض٥ٝا ، أٚ تٓاصٍ عٓ٘ يًغري دٕٚ َٛافك١ خط١ٝ َٔ 

 ايٛكع، َٚل٢  ظ١ عؼش َٜٛا  َٔ تاسٜخ إخطاسٙ باإلْزاس.

ا٭دش٠ عٔ املذ٠ احملذد٠ ي٘ بعذ إْزاسٙ، َٚل٢  ظ١ عؼش َٜٛا  َٔ تـاسٜخ   إرا تأخش ف٢ تظذٜذ .3

 إخطاسٙ باإلْزاس.

سػـ٠ٛ   إرا ثب  إٔ املظتجُش قـذ ػـشع بٓفظـ٘ أٚ بٛطـاط١ ظـريٙ بطشٜـل َباػـش أٚ ظـري َباػـش يف           .4

 ايبًذ١ٜ يًشـٍٛ ع٢ً ايعكذ.ا٭َا١ْ/ ٞأسذ َٛظف

، أٚ ؿـذس أَـش بٛكـع٘ ؼـ  اؿشاطـ١، اٚ      إرا أفًع، أٚ طًب إػٗاس إف٬ط٘، أٚ ثبـ  إعظـاسٙ   .5

 دش٣ سٌ ايؼشن١ ٚتـفٝتٗا.

 إرا تٛف٢ املظتجُش، ٚا ٜتكذّ ٚسثت٘ خ٬ٍ ػٗشٜٔ َٔ ٚفات٘ بطًب ي٬طتُشاس ف٢ تٓفٝز ايعكذ. .6

 إيغا٤ ايعكذ : عؼش ايشابع١ املاد٠ز

ٌ اْتٗا٤ َـذ٠ ايتـأدري   يًبًذ١ٜ بعذ َٛافك١ ٚصٜش ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ إيغا٤ ايعكذ، قبيٮَا١ْ/جيٛص 

أٚ ا٫طتجُاس، ٭طباب تتعًـل باملــًش١ ايعاَـ١، بعـذ إػـعاس املظـتأدش أٚ املظـتجُش بـزيو، ٚاْكلـا٤          

 ث٬ث١ أػٗش َٔ تاسٜخ إػعاسٙ.

 املٓؼآت املكا١َ ع٢ً ايعكاس : عؼش اـاَظ١املاد٠ 

سل ا٭َا١ْ/ يًبًذ١ٜ بعـذ  ًٜتضّ املظتجُش بإٔ تهٕٛ املٓؼآت  ٚايتذٗٝضات املكا١َ ع٢ً ايعكاس ٖٞ َٔ 

ــذ٠،        ــ١ دٝ ــ٢ املظــتجُش تظــًُٝٗا عاي ــا٤ َــذ٠ ايعكــذ، ٚعً ــتِ ا٫طــت٬ّ بعُــٌ قلــش تظــًِٝ    اْتٗ ٜٚ

 .  ٜٚٛقع َٔ ايطشفني يًُٓؼآت ٚايتذٗٝضات بهاًَٗا، ٜجب  فٝ٘ ؿ٬سٝتٗا يًعٌُ بؼهٌ دٝذ

 َشدع ايعكذ : ١ عؼشدطايظااملاد٠ 

٣ أسهــاّ ٥٫شــ١ ايتـــشف بايعكــاسات ايبًذٜــ١ ايـــادس٠ فُٝــا ا ٜــشد فٝــ٘ ْــف فــ٢ ٖــزا ايعكــذ تظــش

 ٖـ. 23/9/1423ف٢  38313/ب/3با٭َش ايظا٢َ سقِ 
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 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظــــعٛد١ٜ 

  ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ
  

 نشاط١ ػشٚط َٚٛاؿفات

 قطات ايٛقٛد داخٌ املذٕ
 74َٔ  74ايـفش١ 

 

 ايٓضاع بني ايطشفني ايفـٌ يف : عؼش ايظابع١املاد٠ 

ٕ دٜـٛإ املعـاا ٖـٛ اؾٗـ١     ا ٜتعًل بتٓفٝز بٓٛد ٖـزا ايعكـذ فـإ   فني فُٝيف ساي١ ٚدٛد خ٬ف بني ايطش

عؼش َٔ ايتعًُٝات ايتٓفٝز١ٜ ي٥٬ش١ ايتــشف بايعكـاسات    ايجايج١املاد٠  فٝ٘ ةٛدباملختـ١ بايفـٌ 

 ٖـ.24/12/1426يف  73671ايبًذ١ٜ ايـادس٠ بايكشاس ايٛصاسٟ سقِ 

 ػشٚط أخش٣ : عؼش ايجا١َٓاملاد٠ 

 ........................................ايؼشٚط اـاؿ١ ....................................................................................

  : ايتاطع١ عؼشاملاد٠ 

ٜكش ايطشفإ إٔ ايعٓٛإ املٛكح بـذس ٖزا ايعكذ، ٖٛ ايعٓٛإ ايز٣ ميهٔ يًطشف ا٭ٍٚ إٔ ٜشطـٌ  

عًٝ٘ املشاط٬ت ٚاملهاتبات إىل ايطشف ايجـا٢ْ غــٛق ٖـزا ايعكـذ، ٜٚهـٕٛ ايطـشف ايجـا٢ْ قـذ         

يٝــ٘ عًــ٢ ايعٓــٛإ املــزنٛس، ٚفــ٢ سايــ١ تغــٝريٙ ٜــتِ إخطــاس ايطــشف ا٭ٍٚ   اطــتًُٗا ةذــشد إسطــاهلا إ

 غطاب َظذٌ.

 

 ٚاهلل ٚىل ايتٛفٝل،،،

/        َــٔ ثــ٬خ ْظــخ أؿــ١ًٝ ُطــًُ  َٓٗــا ْظــخ١ يًطــشف ايجــا٢ْ       /    ســشس ٖــزا ايعكــذ بتــاسٜخ   

 ٚاستفغ ايطشف ا٭ٍٚ بٓظختني.

 

 ا٭ٍٚايطشف      ايجاْٞايطشف 
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