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 دیھمتلا

 ءاضعأ سلجم( رییاعملاو تافصاوملل ةینطولا تائیھلل يملاع داحتإ ىھ )فیصوتلل ةیلودلا ةمظنملا( وزیإلا
 نم وضع لكل قحی .ةیلودلا تافصاوملا دادعإ ةیلوؤسمً ةداع وزیألا يف ةینقتلا ناجللا ىلوتت .)وزیألا
 ةیموكحلا ةیلودلا تامظنملا كراشتو .ةنجللا يفً الثمم نوكی نأ ةینقت ةنجل ھل تلكشت عوضومب متھم سلجملا
 ةیلودلا ةینقتورھكلا ةنجللا عم قیثو لكشب وزیألا نواعتت .وزیألا عم قیسنتلاب لمعلا يف ةیموكحلا ریغو
)IEC( ةینقتورھكلا تافصاوملا عضوب ةقلعتملا لئاسملا عیمج يف.  

 ةنجللا / وزیألا تاھیجوت نم يناثلا ءزجلا يف ةدراولا دعاوقللً اقفو ةیلودلا تافصاوملا ةغایص متت
  .ةیلودلا ةینقتورھكلا

 نم ةدمتعملا ةیلودلا رییاعملا تادوسم عیزوت متی .ةیلودلا تافصاوملا دادعإ يھ ةینقتلا ناجلل ةیسیئرلا ةمھملا
 ىلع لوصحلا ةیلود ةفصاومك رادصإلل مزلی .تیوصتلل سلجملاب تائیھلا ءاضعأ ىلع ةینقتلا ناجللا لبق
  .ءاضعألا تاوصأ نم لقألا ىلع %75 ةقفاوم

 لمحتت الو ،عارتخالا تاءارب قوقحلً اعوضوم نوكت دق ةقیثولا هذھ رصانع ضعب نأ ىلإ هابتنالا ىجری
    .قوقحلا هذھ لك وأ ضعب دیدحت ةیلوؤسم وزیألا

  .ةلصلا تاذ تامدخلاو ةحایسلل 228 مقر ةینقتلا ةنجللا لبق نم 13289 وزیألا دادعإ مت

 

 

 

 ةمدقملا

 نمضتت ال .يحطسلا صوغلا تالحر ءارجإل ةیمدخلا تابلطتملا نم ىندألا دحلا ةیلودلا ةفصاوملا هذھ رفوت
ً اضوع فدھت لب ،يحطسلا صوغلل نیحابسلا لیھأتو بیردتل ةفصاوم لاكشألا نم لكش يأب تابلطتملا هذھ
 عضاخ يرابتخا طاشن لالخ نم يھیفرتلا يحطسلا صوغلا ةضایرب كراشملا فیرعت ىلإ كلذ نع
  .بیردتلا نم دیزملا ىلع ھعیجشتو ،فارشإلل

 ةفرعملا نإف كلذل ،ةیرابتخا اھتعیبطب ىھ امنإو ،لیھأتلل تسیل يحطسلا صوغلا ةلحر نأ ةقیقح ىلع ًءانبو 
 رابتخال طقف يرورض وھ ام نیكرتشملا ملعتی مث نمو ،ةیرورض ریغ يحطسلا صوغلا تاراھمل ةقمعتملا
  .رشابملا فارشإلا تحت يحطسلا صوغلا ةبرجت
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 ISO 13289:2011 (E)                   ةیلودلا ةفصاوملا

 

 يحطسلا صوغلا تالحر تابلطتم - يھیفرتلا صوغلا تامدخ

 

 فدھلا  لاجملا -١

 صوغلا تالحر تامدخ يمدقم نم اھؤافیتسا مزاللا تابلطتملا نم ىندألا دحلا ةیلودلا ةفصاوملا هذھ ددحت
  ............ يھیفرتلا يحطسلا
 ةطشنألا ىلع يرست ال ىھو ،ةحوتفملا هایملا قاطن يف متت يتلا ةطشنألا ىلع ةیلودلا ةفصاوملا هذھ يرست
  .ةحابسلا ضاوحأ :لاثملا لیبس ىلع ، طقف ةروصحملا هایملا قاطن لماكلاب يف متت يتلا

 تابلطتملا ىلإ ةفاضإلاب ،ةمدخلا میدقت اھبجومب متی يتلا ةصاخلا طورشلاً اضیأ ةیلودلا ةفصاوملا هذھ ددحت
  .24803 مقر وزیألا ةفصاوم يف ةددحملا يھیفرتلا صوغلا ةمدخ ریفوتل ةماعلا

 

 ةیرایعملا عجارملا -2

 الإ يرست ال ةیعجرملا خیرات ىلإ ةراشإلا ةلاح يف .ةقیثولا هذھ قیبطتل ةیرورض ةیلاتلا ةیعجرملا قئاثولا
 اھیلإ راشُملا ةقیثولا نم ةریخألا ةعبطلا يرست ةیعجرملا خیرات ىلإ ةراشإلا مدع ةلاح يفو ،ةروكذملا ةعبطلا
  .)تالیدعت يأ ةلماش(

 .يھیفرتلا يحطسلا صوغلا يدشرم بیردت تابلطتم – يھیفرتلا صوغلا تامدخ ،13970 وزیألا -
 يصاوغ بیردتل ةمالسلا تابلطتم نم يندألا دحلا – يھیفرتلا صوغلا تامدخ ،3-24801 وزیألا -

 .صوغلا دئاق – ثلاثلا ىوتسملا :ثلاثلا ءزجلا – يھیفرتلا صوغلا تالحر
 يبردم بیردتل ةمالسلا تابلطتم نم يندألا دحلا - يھیفرتلا صوغلا تامدخ ،1-24802 وزیألا -

 .لوألا ىوتسملا – لوألا ءزجلا – يھیفرتلا صوغلا تالحر
 يبردم بیردتل ةمالسلا تابلطتم نم يندألا دحلا - يھیفرتلا صوغلا تامدخ ،2-24802 وزیألا -

 .يناثلا ىوتسملا – يناثلا ءزجلا – يھیفرتلا صوغلا تالحر
 . يھیفرتلا صوغلا تالحر ةمدخ يمدقم تابلطتم – يھیفرتلا صوغلا تامدخ ،24803 وزیألا -

 

 فیراعتلاو تاحلطصملا -3
  :ةیلاتلا تافیرعتلاو تاحلطصملا يرست ةقیثولا هذھ ضرغ دودح يف
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 يحطسلا صوغلا 3-1
 ىقبی ثیح ،فناعزو ،ءاملا تحت سفنتلل بوبنأو ،عانق ھیفً ةداع مدختُسی ،ةحابسلا ةطشنأ نم طاشن وھ
 سبح عم حطسلا تحتً ایظحلً اصوغ صوغی وأ ،ءاملا حطس ىلع ةحابسلاب يحطس وفط عضو يف كرتشملا
 ةیئیبلا فورظللً اقفو كلذو ،حطسلا ىلع وفطلا ىلع ةدعاسملا ةمعادلا تاودألا ھیف مدختُست دقو ،سفنتلا
  .نیكرتشملا تاردقو

 ةمدخلا مدقم 3-2
 .نایكلا اذھ نع ةباین فرصتی درف يأ كلذ يف امب ،يحطسلا صوغلا تالحر مدقی يذلا نایكلا وھ

  .ةمظنم وأً ادرف نایكلا نوكی نأ نكمی :ةظحالم

 يحطسلا صوغلا دشرم 3-3
 .2-28402 مقر وأ 1-28402 ،3-28401 ،13970 مقر وزیألا تافصاوملً اقفو لھؤم درف وھ

 كرتشملا 3-4
 .ةحوتفملا هایملا يف يحطسلا صوغلا ةلحر يف كرتشی يذلا صخشلا

 معدلا ةطحم 3-5
 .ئراوطلا تادعم وأ / و معدلا ھیف دجاوتی يذلا ناكملا

 .ةمئاع ةصنم ،براق ،ئطاشلا ىلع ةرایس :لاثم

 ةروصحملا هایملا 3-6
 ةیؤرلاب قلعتی امیف ةلثامم فورظ رفوی ،هایملا نم حطسم وأ طاشنلل بسانم قمعب زیمتی ةحابس ضوح
  .لوصولا لخادمو ،هایملا ةكرحو ،قمعلاو

 ةحوتفملا هایملا 3-7
 هایملا تاحطسم ىف ةرفاوتملا كلتل ةلثامملا فورظلا رفوت ،ةحابسلا ضوح نم ریثكب ربكأ هایملا نم ةحاسم
  ةیعیبطلا

 رشابملا فارشإلا 3-8
 يف دجاوتی يذلا يحطسلا صوغلا فرشم لبق نم يحطسلا صوغلا يحابس نم ةعومجم ىلع فارشإلا
 .يحطسلا صوغلا يحابس ذاقنإل عیرسلا لخدتلاب ھل حمسی عقوم

 يحطسلا صوغلا تادعم 3-9
 ةعیرس لاقثا ماظن ،)رمألا مزل اذإ( ءاملا ىلع وفطلا ةادأو ،سفنتلا بوبنأو ،عانقلاو ،فناعزلا نم نوكتت
 .)رمألا مزل اذإ( ةیرارحلا ةیامحلاا ةلدبو ،)رمألا مزل اذإ( ررحتلا

  .ءاملا ىلع وفطلا ىلع ةدعاسملا تاودألا ةلثمأ نم ربتعت يحطسلا صوغلا ةرتس :ةظحالم
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 ةكراشملا طورش -4

 رصقلا 4-1
  .رصاق كارتشا ةلاح يف ينوناقلا يصولا وأ نیدلاولا ةقفاوم ىلع لوصحلا قیثوت نامض ةمدخلا ومدقم ىلع
 

 ةیندبلا ةقایللاو ةحصلا تابلطتم 4-2
 صوغلا ةطشنأب ةطبترملا ةیندبلا ةقایللاو ةیحصلا تارابتعالاب نیكرتشملا فیرعت ةمدخلا ومدقم ىلع
 بلقلا ضارمأب ةطبترملا كلت كلذ يف امب ،رطخلا لماوعب صوصخلا ھجو ىلع مھمالعإو ،يحطسلا
 رطاخملا ىلإ هابتنالا ھیجوت مھیلع امك ،يعولل عیرس نادقف ىلإ يدؤت دق يتلا تالاحلاو ،ةیوئرلا ضارمألاو
  .يندبلا طاشنلا ءانثأ ةقایللا ىوتسم ضافخنا وأ نسلا ربكب ةطبترملا
 
  :يلی ام ةیمھأب ةیعوتلا نمضتت رطاخملا هذھ ىدافت نأشب نیكرتشملل ةمدقملا ةروشملا
  ةمئالم ریغ ةیحص فورظ يأب ةمدخلا مدقم راطخإ ) أ

  .ءاملا ىلع وفطلا تاودأ مادختسا )ب
 ایحص قئال قیفر عم صوغلا )ت
 .يحطسلا صوغلا فرشمل ةرواجملا ةقطنملا طیحم يف ءاقبلا )ث
  .دیدشلا داھجإلا وأ ،دربلا وأ ،بعتلاب روعشلا لبق طاشنلا فقو وأ ءاھنإ )ج
 
  .مھتغلب نیكرتشملل ھمیدقتو ،دنتسم لكش يف ةیعوتلا هذھ جاردإب حصُنی :)1( ةظحالم
  .أ قفرملا يف دنتسملا اذھل جذومن قافرإ مت
  .ةمدخلا مدقم ریدقت بسح وأ ،كشلا ةلاح يف ةبسانملا ةیبطلا تاھجلا ىلإ نیكرتشملا لیوحت بجی
 
  .ب قفرملاب يبطلا صحفلل لاثم قافرإ مت )2( ةظحالم
 

 ةیدیھمت تامولعم -5
 ةفصاوملً اقفو كلذو ،يحطسلا صوغلا ةلحر ةیادب لبق نیكرتشملل ةیفاك تامولعم ریفوت ةمدخلا مدقم ىلع
  .24803 مقر وزیألا
 صوغلل مھلھؤی ال ةیلودلا ةفصاوملا هذھلً اقفو يحطسلا صوغلا ةلحر مامتإ نأ نیكرتشملا غالبإ بجی امك
  .فارشإ نود يحطسلا
 

 نیكرتشملل تاھیجوت -6
 ةماع تاھیجوت 6-1
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 ىلع ةمالسلا تارابتعاو ،ةلحرلا راسمو ،تادعملاب ةصاخلا تامولعملاب نیكرتشملا دیوزت ةمدخلا مدقم ىلع
  .6-4 ،6-3 ،6-2 دونبلا يف ددحملا وحنلا

 

 :تادعملا 6-2

 ساقملا رایتخا لثم( رایتخال ةیساسألا ةفرعملا نم فاك ردق ىلع نیكرتشملا نأ دكأتلا ةمدخلا مدقم ىلع
  :ةیلاتلا تادعملا میقعت ءاضتقالا دنعو ،مادختساو ،)بسانملا

 ،فناعزلا )أ
 ،عانقلا )ب
 ،ءاملا تحت سفنتلا بوبنأ )ت
 ،حطسلا ىلع وفطلا ةادأ )ث
 ،)رمألا مزل اذإ( ررحتلا ةعیرس لاقثا ماظن )ج
 .)رمألا مزل اذإ(ةیرارحلا ةیامحلا ةلدب )ح

 ةلحرلا تامیلعت 6-3

 ةئیبو يحطسلا صوغلاب ةیساسألا ةفرعملا نم فاك ردق ىلع نیكرتشملا نأ نم دكأتلا ةمدخلا مدقم ىلع
 :يلاتلا وحنلا ىلع ،صوغلا

 تحت سفنتلا بوبنأ فیظنت ،عانقلاو نذألاب  طغضلا ةلداعم :لاثملا لیبس ىلع( يحطسلا صوغلا بیلاسأ -
 .)ءاملا
  .ئراوطلاو ةیداعلا فورظلا يف لصاوتلاو دیلا تاراشإ -
 .صوغلا قیفر ماظن -
 .ةیئیب تارابتعالاو مامتھالا طاقن -
  .ةیرحبلا ةایحلاب جاعزا بنجت بیلاسأو كولس -

 ةمالسلا تارابتعا 6-4

 ةیلاتلا رطاخملا نم يأ نم ررضلا ىوتسم لیلقت ةیفیك لوح نیكرتشملل ةروشملا میدقت ةمدخلا مدقم ىلع
  :ةلصلا تاذ

 .سمشلا قورح -
 .سمشلا ةبرض /يرارحلا كاھنإلا -
 .مسجلا  ةرارح ضافخنا -
 .)تاصافرلا ،مادطصالا :لثم( .حطسلا ىلع ةكرحلاب ةطبترملا رطاخملا -
 .ةراضلا ةیئاملا ءایحالا -
 .معدلا ةطحم وأ يحطسلا صوغلا دشرم نع دعبلا -
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 .ةلحرلا دعب أطخلا براقلا ىلع دوعصلا -
 .داھجإلا -
 .)سفنتلا طرف ،ةلحضلا هایملا يف يعولا نادقف :لثم( سفنتلا متك رطاخم -
 .ةیئاملا تارایتلا -
 .جاومألا ةكرح -

 ةیئاملا ةطشنألا يف اھؤافیتسا مزاللا تابلطتملا -7

 .يحطسلا صوغلا فرشم ةیلوؤسم وھً ایلعف ةلحرلاب مایقلا ءانثأ نیكرتشملا ىلع نمآلا فارشإلا 7-1

 مھیلع فرشملا نیكرتشملا ددع لیلقت ةمدخلا مدقم ىلع نیعتی ةیلاثم ریغ ةیئیبلا فورظلا نوكت امدنع 7-2
  .هایملل ةریبك ةكرح دوجو ةلاح يفً الثم ،يحطسلا صوغلل دشرم لك لبق  نم

 معدلا تاطحمو ،رایتلا طوطخلا لثم ،ةمالسلا نیسحتل ةیفاضإ تادعاسمً اضیأ ةمدخلا مدقم مدختسی دق
 .ةقطنملا زیح دیدحتل تاودأ وأ / و ةیحطسلا

 حیحص لكشب يحطسلا صوغلا تادعمب نیدوزمو نیزھجم نیكرتشملا نأ نم دكأتلا ةمدخلا مدقم ىلع 7-3
  .9-3 دنبللً اقفو كلذو ،ةحوتفملا هایملا تالحر ءانثأ

 فارشإلا ءانثتساب ىرخأ ةطشنأ يأ يف ةحوتفملا هایملا يف ةلحر يأ ءانثأ صوغلا دشرم كراشی ال 7-4
  .نیكرتشملا ىلع رشابملا

 ،دشرم نم رثكأ دوجو ةلاح يف .ةلحرلا لك يف يحطسلا صوغلل لقألا ىلع دحاو دشرم دجاوت بجی 7-5
 نامض نع ةلماشلا ةیلوؤسملا لمحتیو ،ةلحرلا كلت يف لوؤسملا يحطسلا صوغلا فرشم وھ امھدحأ نوكی
  .ةیلودلا ةفصاوملا هذھ تابلطتم ءافیتسا

 

 فارشإلا تاءارجإ -8
 ةعومجملا میظنت 8-1

 صوغلا يدشرم اھقفاری يتلا نیكرتشملا ةعومجم دیدحت دنع ةیلاتلا لماوعلا ةاعارم تامدخلا مدقم ىلع
 :يحطسلا

 .يحطسلا صوغلا عقوم ناكمو ،ةعیبط ،مجح -
 .نیكرتشملا ددع -
 .ةیوغللا تارابتعالاو لصاوتلا -
 .ھیف ةراھملا ىوتسمو يحطسلا صوغلا يف نیكرتشملا ةربخ -
 .مھتاردقو نیكرتشملل ةیندبلا ةقایللا -
 .نیدعاسملا نیلماعلا رفوتو ،تاراھم -
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 .)ذاقنإلا تادعمو ،ةمدخلا تامئاعو ،ویدارلا ةزھجأ ً:الثم( ةحاتملا تادعملا -
  .معدلا ةطحم يف فرشملل رظنلا ىوتسم عافترإ وأ ،ءاملا تحت ةیؤرلا ىدم ً:الثم ،فارشإلا ةیلاعف -

 قیفر عم ءاقبلاب كرتشم لك حصنی نأ ھیلعو ،ةلحرلا ءارجإل جاوزأ ىلإ نیكرتشملا میسقت ةمدخلا مدقم ىلع
 صوغلاب موقی ناك اذإ ھقیفر ةعباتمل ءاملا حطس قوف لظی نأ امھادحأ ىلعو ،ءاملا يف يحطسلا صوغلا
  .حطسلا تحت

 معدلا ةطحم نم فارشإلا 8-2

 عیمج عقاوم دصر ىلع ھتردق معدلا ةطحم نم ھفارشإ ءانثأ يحطسلا صوغلا فرشم نمضی نأ بجی
 يف صوغلا فرشم نوكی نأ بجی .رمألا مزل اذإ ةعرسب مھیلإ لوصولا نم نكمتی نأو ً،امئاد نیكرتشملا
  .ئراوطلا تالاح يف نیكرتشملا تاجایتحال ةباجتسالاو روفلا ىلع هایملا لوخدب ھل  حمسی عضو

 وھ معدلا ةطحم نم مھیلع فارشإلا دحاو صوغ فرشم ىلوتی نأ نكمی نیذلا نیكرتشملل ىصقألا دحلا
 دادعتسا ىلع يحطسلا صوغلل نیرخآ نیفرشم رفوت اذإ نیكرتشملل يلامجإلا ددعلا ةدایز نكمی .كرتشم 20

 ةلاح يف الإ ةبسنلا هذھ قبطنت ال .كرتشم 20 ىلإ 1 ةبسن ىلع ظافحلا عم ،روفلا ىلع هایملا لوخدل
  .ةیلاثم ریغ فورظلا تناك اذإ ةبسنلا لقت نا بجیو ،ةیلاثملا فورظلا

 ءاملا يف فارشإلا 8-3

 امك ،ءاملا يف فارشإلا ءانثأ ةلوھسب ھیلع نیكرتشملا فرعت يحطسلا صوغلا فرشم نمضی نأ بجی
 ىصقألا دحلا .ئراوطلا ةلاح يف عیرسلا لخدتلاب ھل حمسی يذلا يفاكلا ردقلا ىلعً ابیرق لظی نأ بجی
 يف الإ ةبسنلا هذھ قبطنت ال .كرتشم 12 وھ ءاملاب مھتقفارم صوغ فرشم ىلوتی نأ نكمی نیذلا نیكرتشملل

 .ةیلاثم ریغ فورظلا تناك اذإ ةبسنلا لقت نا بجیو ،ةیلاثملا فورظلا ةلاح

 

 ةرداغملا / لوصولا لیجست تاءارجإ 8-4
 دكأتی نأو ،يحطسلا صوغلل ةلحر لك دعبو لبق نیكرتشملا ددع يحطسلا صوغلا فرشم عجاری نأ بجی
  .كلذ لیجست متی نا و معدلا ةطحم ىلإ مھتدوع نم
 

 ئراوطلا تادعمو تاءارجإ -9

 
 تادعملا 9-1

 فرشم ةفرعمب كانھ ىلإ اھلقن وأ معدلا ةطحم يف ةیلاتلا تادعملا دوجو نم دكأتلا ةمدخلا مدقم ىلع 9-1-1
  :يحطسلا صوغلا
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 اھببست يتلا حورجلاو ،تاعسللاو ،تاغدلل بسانملا جالعلا كلذ يف امب( ةیلوألا تافاعسإلا ةبیقح -
  .)ةیرحبلا تانئاكلا

 نع لقت ال ةدملو ةقیقدلا يف يقنلا نیجسكألا نم رتل 15 نع لقت ال ةردقب ئراوطلل نیجسكأ ةدحو -
  .ةقیقد 20

  .)ءاملا تحت تاراشإ زاھج وأ ،يئاوھ قوب وأ ،ةرافص وأ ،راذنإ ً:الثم( نیكرتشملا ءاعدتسال ةلیسو -
 .تقولا سایقل ىرخأ ةلیسو وأ ةعاس -
  .)لومحم فتاھ وأ لاع ددرت وذ يكلسال لاصتإ زاھج :لثم( ةدعاسملا بلطل لاصتا ةلیسو -
 .ةیلحملا ةیبطلا ئراوطلا تامدخب لصاوتلا تامولعم -

 

 فورظلاو ،نیكرتشملا عون ىلع ًءانب ةیساسأ ربتُعت دق ىھو ،ةیلاتلا تادعملا مادختساب ىصوی 9-1-2
  :ةئراطلا ةیلحملا ةیبطلا تامدخلا رفوت ىدمو ،ةیئیبلا

 وأ / و يحطسلا صوغلاو ةحابسلا زیح دیدحت لئاسو وأ مالعألا ،ةیداشرإلا تاماوعلا ، تاماوعلا -
 .ىرخألا نفسلل ةلحرلا راسم

 .ةربكملاریظانملا -
 .)سمشلا جھو دض حطسلا نم لضفأ ةیؤرل( ةبطقتسملا ةیسمشلا تاراظنلا -
 وأ لظلا ریفوتً الثم كلذ لمشی دق ، خانملا فورظ بسح( ةیرارحلا لالتخالا جالع تاطایتحا -

 .)تایناطبلا
 .)AED( يلآلا يجراخلا نافجرلا لیزم -
 .برشلا هایم -
  .ءاملا نم بیجتسم ریغ كرتشم جارخإل تاطایتحا -
 وأ GPS عقاوملا دیدحت ماظن ً:الثم( دوقفم كرتشم يأل يبیرقتلا عقوملا دیدحتل ةیحالملا تادعاسملا -

 .)ةیداشرإلا تاماوعلا
 .حطسلا معد ةنیفس -
  .طاشنلا ةسرامم قطانم نم برقلاب ءانثأ اھلیغشت حجرملا براوقلاب تاصافرلا ةیامح -
  .)ةبسانم ءاوضأ وأ ،افلأ ملع ً:الثم( ءاملا يف نیكرتشملا دوجوب ىرخألا نفسلل تاھیبنت -

 تاءارجإلا 9-2

 :يلی ام نمضتت ئراوطلل ةطخ دعی نأ ةمدخلا مدقم ىلع

م -
 .ةیلحملا ذاقنإلا وأ / و ئراوطلا تامدخب لاصتالا تامولع

إ -
 .دوقفم كرتشم عقوم دیدحت تاءارج
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إ -
 .نیكرتشملا عیمج ءاعدتسا تاءارج

إ -
  .هایملا نم يعولا يدقافو نییعاولا نیباصملا ةداعتسا تاءارج

ا -
 .هللا ردق ال ثداوحلا ایاحض براقأ غالبإل ةمزال تامولعمو تاطایتح
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 أ قفرملا
 )يفیقثت(

 ةیبطلا ةلاحلاو ةیلوؤسملا رارقإل جذومن

 يھیفرتلا يحطسلا صوغلا – رطاخملاب يعولا نایب

 
   ،______________________________________________________________________   )مسالا( انأ رقأ

 ةحصلا رطاخمل ضرعتأ دقو ً،اقاشً ایدسجً اطاشن نوكی نأ نكمی يحطسلا صوغلا نأ يغالبإ مت ھنأب
  :يلی امم يأ نم يناعأ تنك اذإ ةمالسلاو

 .يندبلا دوھجملا ببسبً اءوس دادزت نأ نكمی ةیحص فورظ يأ )أ
 .)ةئرلا ىواكش ضعبو ،وبرلاو ،بلقلا ضارمأ ً:الثم(

 .يعولا نادقف ىلإ يدؤت نأ نكمی ةیحص فورظ يأ )ب
 )ركسلا ضرم تالاح ضعبو عرصلا لاكشأ ضعب ً:الثم(
 .ةحلاملا هایملا ذاذر وأ درابلا ءاملا دض ةیساسحلا نع جتانلا وبرلا )ج

 صاخشألا نأو ،ةئداھلا هایملا يف ىتح ً،اقاشً ایدسجً اطاشن نوكی نأ نكمی يحطسلا صوغلا نأب يغالبإ مت
 ةجیتنً اءوس دادزت يتلا ةیبطلا تالاحلا عافترإل دیازتم رطخل نوضرعم ةیندبلا ةقایللا يفیعضوً انس ربكألا
 وأ ةمدخلا مدقم راطخإ ةرورضب يغالبإ مت امك .ةیغامدلا ةتكسلاو بلقلا ضارمأ لثم ،يندبلا دوھجملا
  .ةیبطلا يتلاح نأشب فواخم يأ يدل ناك اذإ يحطسلا صوغلا فرشم

 :يلی ام ةیمھأب يغالبإ متً اضیأو

إ -
 ةسكاعم ةیحص فورظ يأ نع يحطسلا صوغلا فرشم وأ ةمدخلا مدقم راطخ

إ -
 .ءاملا ىلع وفطلا تاودأ ءادتر

ا -
 ایندب قئال قیفر عم صوغل

ا -
  .يحطسلا صوغلا فرشمل رواجم زیح يف دجاوتل

إ -
  .دیدشلا داھجإلا وأ ،دربلا وأ ،بعتلاب روعشلا لبق طاشنلا فقو وأ ءاھن

 _____________________ خیراتلا ___________________ عیقوتلا
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  _____________________   نیرصاقلا ةلاح يف يصولا وأ رمألا ىلو عیقوت

 :يحطسلا صوغلا ةسرامم نومزتعی نیذلا نسلا رابكو ةیحص فورظ نم نوناعی نیذلل يتآلاب حُصنی
 .فرشملا ىلإ برقأ ةقطنم يف يحطسلا صوغلا )أ

 .اھیدتری يذلا صخشلا ءاخرتسا معدت ءاملا ىلع وفط ةادأ ءادترإ )ب
 .قیفر عم يئانثلا صوغلا )ج

 ب قفرملا
 )يفیقثت(

 
 يبطلا صحفلا تامولعمب جذومن

 
  يبطلا نایبلا ةرامتسا

 
 

  ،يھیفرتلا يحطسلا صوغلا ةسرامم ءانثأ ةلمتحملا رطاخملا ضعبب ةرامتسالا  هذھ بجومب مكمالعإ متی
  .يحطسلا صوغلا ةطشنأ ءانثأ مكنم بولطملا كولسلاو
 
 ةمزاللا يبطلا خیراتلا تامولعمب صاخ ........ ءزج  نمضتت يتلا ،ةیبطلا ةرامتسالا  هذھ ئلم مكیلع
  .يحطسلا صوغلا تالحر يف ةكراشملل
 
 :نیكرتشملاب ةصاخ تامولعم

 مكعوضخ بجی ناك اذإ ام مكمالعإ وھ ،ةیبطلا تامولعملا ضعب مضت يتلا ةقرولا هذھ نم ضرغلا -
 نإف ،طاقنلا هذھ نم يأ مكیلع قبطنا اذإ .ال مأ يھیفرتلا يحطسلا صوغلا يف ةكراشملا لبق يبطلا صحفلل
  .بیبطلا ةراشتسا بلط مكیلع بجی ھنأ ينعی امنإو ،يحطسلا صوغلا ةسراممل مكلھأت مدع ينعی ال كلذ

  .ةطقن لك مامأ عیقوتلا قیرط نع هاندأ ةمدقملا تامولعملا مھفو  ةءارقب رارقإلا ىجری -

 صوغلا يف ةكراشملا لبق بیبطلا ةراشتسا ىجری ،مكیلع دونبلا هذھ نم يأ قبطنا اذإ ھنأ ةظحالملا ءاجرب -
  .ةیصخشلا مكتمالسل كلذو ،يھیفرتلا يحطسلا
  
یقوتلا :ةلاح يف بیبط ةراشتسا مكیلع بجی

 ع
  لمحلا يف هابتشالا وأ ،لمحلا
  )لسنلا دیدحت ریقاقع ءانثتساب( ماظتناب ةیودأ يطاعت

  :يلی اممً ایأ مكیلع قبطنیو ،ةنس 45 ىطختی رمع
أ -  
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ً انخدم نوكت ن
أ -

 لورتسیلوكلا ىوتسم ةدایز نم يناعت ن
 

یقوتلا :نم تقو يأ يف نوناعت متنك اذإ بیبطلا ةراشتسا مكیلع
 ع

  ةضایرلا ةسرامم عم ریفصلا وأ ،سفنتلا عم ریفصلا وأ ،وبرلا
  ةئرلا ضارمأ نم عون يأ
  )ةئرلا كتھت( يردصلا حاورتسالا

  ردصلا يف ةقباس تاحارج
  ةفوشكملا نكامألا/ءالخلا فوخلاو ةقلغملا نكامألا نم فوخلا
  اھبنجتل ةیودأ يطاعت وأ تاجنشتلاو ،تابونلاو ،عرصلا

  )يعولل يئزج / لماك نادقف( ءامغإلا وأ يعولا نادقف نم قباوس
  طغضلا ضافخنإ ضرم وأ صوغلا ثداوح نم قباوس
  ركسلا ضرمل ةقباس
  مدلا طغض يف مكحتلل ةیودأ يطاعت وأ مدلا طغض عافترا نم قباوس
  بلقلا ضارمأ نم يأ قباوس
  نزاوتلا يف لكاشم وأ عمسلا نادقفو ،نذألا ضارمأ نم قباوس
  مدلا طلجت نم قباوس
  ةیسفنلا ضارمألا
 ءانثأ تضرعت دق تنك نإ وأ يدل ناك اذإ يحطسلا صوغلا ىلع رداق ریغ نوكأ دق يننأ ملعأ  انأ
 :ةیلاتلا لاوحألا نم يأل ةلحرلا

 

  )شقلا ىمح ،ةیئاوھلا بعشلا باھتلا لثم( سفنتلا يف لكاشم يأ وأ ،ةیفنألا بویجلا باھتلا ،دربلا
   داحلا يفصنلا عادصلا وأ عادصلا
  ةیضام عیباسأ 6 نوضغ يف ةحارجلا نم عون يأ ءارجإ
  ةباجتسإلا ىلع ةردقلا ىلع رثؤت يتلا ةیودألا وأ ،تاردخملا وأ ،لوحكلا ریثأت تحت
  لاھسإلاوأ ،ؤیقتلاوأ ،نایثغلاوأ ،ةخودلاوأ ،ىمحلا
  )نذألا ةقطقط(  ةلداعم لكاشم
  ةداحلا ةدعملا ةحرق
  لمحلا
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