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 تقديم :  وال أ

 

   ٛاقفات ايعاَة١ ٚاااَة١ ايةب أة  تٕ رتةٛ ط        زيٌٝ اغرتؾازٟ يًُ ٜعسٖصا ايتٛقٝف

 ْصاض   املباْٞ املسضغ١ٝػٗٝعات ايػ١َ٬ ٚاإلطفا٤ ٚاإل

   ايطدةٛ  اةا يًتفاقةٌٝ    َةٔ  ضؾازٟ ٫بس ايب غٝؿاض اا   ٖصا ايسيٌٝ اإلنا ١ املطادع

 . ايف١ٝٓ ايسقٝك١

   َا ْكت عًٝة٘ ا   ٗ ٝةعات ا٭ٚيٝة١ ملعةسات ايػة١َ٬ ٚاإلطفةا٤      يكةٛاْ  ايسٚيٝة١ املؿةطع١ يًتذ

 . ضؾازٟ  املساضؽ رعترب َكس١َ ع٢ً تٟ إخت٬ف ٜٓل عًٝ٘ ٖصا ايسيٌٝ اإل ْصاضٚاإل

 

 ثانيا :

 
ْةةةصاض املٓكةةةٛم عًٝٗةةةا   ايًةةةٛا٥م املٓبُةةة١ يػةةة١َ٬ املبةةةاْٞ   ػةةة١َ٬ ٚاإلطفةةةا٤ ٚاإلػٗٝةةةعات اي

 : ز٢ْنشس ت املسضغ١ٝ

 غع١ ثًح ؽكل عٝح ايؿطب خعإ نُٔ زف٘ ٚميهٔ)  : خعإ ملٝاٙ اؿطٜل -1

 ْػب١)  ايػش  َٛاغري طٍٛ   ايتشهِ خ٬ٍ َٔ يًشطٜل ككك١ املٝاٙ َٔ اـعإ

 . 3:2ّ اؿطٜل َهد١ رغص١ٜ َاغٛض٠ طٍٛ إىل ايؿطب َٝاٙ غش  َاغٛض٠ طٍٛ

 . َهد١ سطٜل -2

 . متسٜسات ملٝاٙ اؿطٜل -3

 . بهاٌَ قتٜٛارٗاقٓازٜل اؿطٜل  -4

 احملانةةطات ٚقاعةة١ ايػةةطازٜ    ٜٚطنةة .  َهْٛارةة٘ بهاَةةٌ اٯيةةٞ ايةةطف ْبةةاّ -5

 . طفاٜات اؿطٜل بأْٛاعٗا ٚاملػتٛزعات

 . ْصاض بهاٌَ َهْٛارْ٘باّ اإل -6

 . دطاؽ اؿطٜلت -7

 . كاضز ايطٛاض٨ -8

 . يٛسات كاضز ايطٛاض٨ -9

 . ػاٙ املػاضات ملداضز ايطٛاض٨تغِٗ رسٍ ع٢ً إ -10

 . ايطٛاض٨ْاض٠ إ -11
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 . ْاض٠ْباّ اإل -12

 . ْباّ رأضٜض ايتٝاض ايهٗطبا٥ٞ -13

 . َاْع ايكٛاعل -14

 . ايطبٝع١ٝ ٚاملٝهاْٝه١ٝ ْباّ ايت١ٜٛٗ -15

 . ؾات يغػٌ اؾػِ   املدترباتطَ -16

 . َطف يغػٌ ايع  -17

 . َعطف ٚاقٞ / ْباضات ؿُا١ٜ ايع / قفاظات ٜس ٬َبؼ ٚاق١ٝ يًُدتربات -18

 . َٛاقس نٗطبا١ٝ٥ بسٍ ايغاظ -19

 

 : التوصيف الفني :ثالثا 

 

 : خعإ اؿطٜل

  : ْؿا١ٝ٥ ٚؼسٜس غع١ اـعإ ٚ ل سذِ املب٢ٓإنا ١ إىل اإلؾرتاطات اآسغ١ٝ اإل 

 . ركُِٝ غطا٤ اـعإ بؿهٌ قهِ بؿهٌ ميهٔ اقفاي٘ -

 . ط٤٬ ايغطا٤ ٚنا ١ ايٛق٬ت بط٤٬ نس ايكسا٤ -

عُكٗةا ْكةف طةٍٛ املٛاغةري املغصٜة١      ٕ ٫ ٜتذةاٚظ  ا ١ َٛاغري ايػش  َةٔ اـةعإ أة  ت   ن -

 . ملهدات اؿطٜل بأٟ ساٍ

  ايتاي١ٝ : اإلنا ١ٝ ايتػ٬ٝٗت باـعإ ًٜشل تٕ أ  -

   َطنةة  َٓاغةة  َكةةبض شات ٚرهةةٕٛ اـفٝةةف اؿسٜةةس َةةٔ ايغطةةا٤ َةةع ايكةةٝا١ْ  تشة١ ( 1  

 .  اـعإ تع٢ً

 دةةسضإ   بةةتٜج َٓاغةة  بكطةةط يًكةةست ٚاملكاَٚةة١ اؿسٜسٜةة١ ايكهةةبإ َةةٔ ايةةساخًٞ ايػةةًِ( 2   

ِ  رطنٝة   ا٭َةط  ٜتطًة   ٚقةس  اـةعإ   ركةٓٝع  عٓس تٚ اـطغا١ْ ق  عٓس اـعإ ٞ  غةً  خةاضد

 .يٛ نإ خعإ عًٟٛ اـعإ تع٢ً إىل يًٛقٍٛ

 اجملًفٔ ايكً  َٚٔ َٚػ١ٓٓ( َِ 50) بكطط تْبٛب َٔ ٚرهٕٛ اـعإ رعب١٦ ٚق١ً( 3   

 عٓس املٝاٙ َٓػٛب   يًتشهِ عٛا١َ ٚقُاّ ضدٛ  عسّ ٚقُاّ ؼهِ بكُاّ َٚعٚز٠

 .ايتعب١٦

 ٚمتتس َِ 50 عٔ ٜكٌ ٫ بكطط اجملًفٔ ايكً  َٔ تْبٛب رهٕٛ ايفا٥ض ركطٜف ٚق١ً( 4

 .ركطٜف ْكط١ تقطب إىل اـعإ تع٢ً
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 ٚ كةةةا ايهٗطبا٥ٝةةة١ ٚايعٛاَةةةات اـةةةعإ زاخةةةٌ اؿطٜةةةل ملٛاغةةةري نٗطبةةةا٥ٞ رةةةأضٜض خةةة ( 5

 7.املػ٦ٛي١ اؾٗات ملٛاقفات

ٕ  زاخٌ املٝاٙ َٓػٛب َ٪ؾط( 6 ٕ  اـةعا ٔ  ٜهةٛ ٞ  ايٓةٛ   َة ٞ  ايع٥بكة  تعًة٢  َكٝةاؽ  ٜةب   ٚ ا٭ْبةٛب

 َكٝةاؽ  رطنٝة   ايهةبري٠  املؿةاضٜع  بعض   ٜطً  تٕ ٚأٛظ. اـعإ زاخٌ املٝاٙ َٓػٛب ٚتقٌ

 إؾاض٠ إلعطا٤ ايط٥ٝػ١ٝ اإلْصاض بًٛس١ ٜٛقٌ ) عٛا١َ نٗطبا١ٝ٥ ( نٗطبا٥ٞ يٛييب ًَف ْٛ  َٔ

 .ا٭خط٣ ا٭ْب١ُ يتغص١ٜ اـعإ ؾرتاىإ ساي١   ٚخاق١ املٝاٙ َٓػٛب خنفاضإ عٓس

ِ  25) ايكطةط  قةغري  تْبةٛب  َٔ ٜٚهٕٛ ٚايغاظات ااٛا٤ َٓفؼ( 7  نطٜٚة١  بؿةبه١  َةعٚز  ٚ(  َة

 .املٓاغ  ٚباملػت٣ٛ اـعإ تع٢ً ٜٚطن  باـعإ َرتان١ُ غاظات تٟ يتٓفٝؼ

 . املهدات إىل غطٜب١ َٛاز تٟ زخٍٛ ملٓع املأخص تْبٛب تغفٌ رطن  َكفا٠( 8

  :َهد١ اؿطٜل

  تٟ سػة   تٚ ا٭َطٜهٝة١  املٛاقةفات  سػة   َكةٓٛع١  املهةدات  َهْٛةات  رهٕٛ تٕ أ 

 . ا٭ملا١ْٝ املٛاقفات تٚ DIN. َعتُس٠ زٚي١ٝ َٛاقفات

  ايسٚيٝة١  اا٦ٝةات  إسةس٣  يةس٣  َػةذ١ً  يًٛسارٗةا  تٚ يًُهةدات  املكٓع١ اؾ١ٗ رهٕٛ تٕ أ 

 .املعتُس٠ ايسٚي١ٝ املٛاقفاتسػ   املعتُس٠ 

  رفٝةس  ايكةاْع١  اؾ١ٗ َٔ  شل ؾٗاز٠ ركسِٜ أ  ٘  يٛسارٗةا  َةع  املهةد١  ختبةاض ا مت قةس  بأْة

ٔ  احملةسز٠  املٛاقفات سػ  ايهٗطبا١ٝ٥  )  FM  (تٚ ) UL (ٜعازاةا   َةا  تٚ  ا٫ختكةام  دٗة١  َة

 : َجٌ ايسٚي١ٝ  اا٦ٝات إسس٣ َٔ ؾٗاز٠ ركسِٜ أ  ا٭َطٜه١ٝ  املٛاقفات ساي١  

Underwriters Laboratories) (UL)*) 

Underwriters Laboratories of Canada) (ULC)*) 

Factory Mutual Research Corporation) (FM)*) 

 ٚاملٛاقةفات  ايؿةطٚ   سػة   ايهٗطبا٥ٝة١  ٚايًٛسة١  ٚاحملةطى  املهةد١  ختبةاض ا مت قس بأْ٘ رفٝس

 . املطًٛب١
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 LPC(ايػع١ املطًٛب١ )ايتس ل ٚايهغ ( ملهدات املطؾات سػ  1-2/2دسٍٚ )

 زضد١

 اـطٛض٠

 َٔ ا٫ضرفا  اخت٬ف

 املباْٞ) املهد١

  طم تٚ (املٓدفض(

 تز٢ْ ب  املػا ١

   َطف ٚتع٢ً

 ( املطرفع١ املباْٞ

 ا٫مسٞ املكسض

 باإلنا ١

 كطز تٟ إىل

 قفٝش١

 نغ 

 املطًٛب١ اـكا٥ل

 َٔ تقٌ يٝػت

 املٓدفض ايتس ل ايعايٞ ايتس ل

 تنجط

َٔ ))ّ 

 يٝػت

 َٔ تنجط

)ّ( 

 ايهغ 

 عٓس

 كطز

 املهد١

 باض((

 ايتس ل

 )ٍ/ز(

 ايهغ 

 عٓس

 املكٝاؽ

 )باض(

 ايتس ل

 )ٍ/ز(

 ايهغ 

 عٓس

 املكٝاؽ

 )باض(

 ايتس ل

 )ٍ/ز(

 اـفٝف١

0 15 1.5 300 3.7 225 -- -- 

15 30 1.8 340 5.2 225 -- -- 

30 45 2.3 375 6.7 225 -- -- 

 ايعاز١ٜ

 اجملُٛع١)

 (ا٭ٚىل

0 15 1.2 900 2.2 540 2.5 375 

15 30 1.9 1150 3.7 540 4.0 375 

30 45 2.7 1360 5.2 540 5.5 375 

 ايعاز١ٜ

 اجملُٛع١)

 (ايجا١ْٝ

0 15 1.4 1750 2.5 1000 2.9 725 

15 30 2.0 2050 4.0 1000 4.4 725 

30 45 2.6 2350 5.5 1000 5.9 725 

 ايعاز١ٜ

 اجملُٛع١)

 (ايجايج١

0 15 1.4 2250 2.9 1350 3.2 1100 

15 30 2.0 2700 4.4 1350 4.7 1100 

30 45 2.5 3100 5.9 1350 6.2 1100 

 ايعاز١ٜ

 ايجايج١ اجملُٛع١)

 (خاق١

0 15 1.9 2650 3.0 2100 3.5 1800 

15 30 2.4 3050 4.5 2100 5.0 1800 

 

 



 

 
5 

 

 اؿطٜل :قٓازٜل 

 ايةطف  قاشف ب  املػا ١ رعٜس ٫ عٝح املب٢ٓ  تدعا٤ مجٝع إىل ركٌ تٕ اـطاطِٝ رٛظٜع   ٜطاع٢

 .ّ 6 عٔ ْكط١ ٚتبعس

 اغةةتدساّ ٚميٓةةع املطةةا  َةةٔ َكةةٓٛ . ّ 30 ٚطٛيةة٘ َةةِ 25 اـططةةّٛ قطةةط ٜهةةٕٛ تٕ أةة  -

 . ايهتإ

ِ  4.8 ايةةطف قةاشف   تشةة١ قطةط  ٜهةةٕٛ تٕ أة    - ٕ . َةةِ 6.35 تٚ َة ٔ  ايكةةاشف ٜٚهةٛ  ايٓةةٛ  َة

 ايكاشف  ١ٖٛ َٔ املٝاٙ بتس ل ايتشهِ ططٜل عٔ ضؾاف إىل ؼًٜٛ٘ ميهٔ ايصٟ

ِ  ؿػابات ٚ كا ا٭ْابٝ  تقطاض رهٕٛ تٕ أ   - ٌ  ٫ ٚعٝةح  ايتكةُٝ ٞ  ا٭ْبةٛب  ٜكة  ايط٥ٝػة

 .َِ 50 عٔ ٚاسس خططّٛ َٔ ٭نجط املغصٟ

ٔ  َهًْٛا اـطاطِٝ يؿبه١ املهدات دٗاظ ٜهٕٛ تٕ أ   -  رتةأيف  َتهاًَة١  فُٛعة١  َة

ٌ  اؿطٜل َهدات ملٛاقفات ٚ ًكا ؼهِ ٚيٛس١ َهدت  َٔ  اخنفةاض  عٓةس  رًكا٥ٝةا  ٚرعُة

ٔ  ايهغ  ًٝةا   ٚرغًةل  َعة   سةس  عة ٌ  ٜسٜٚة١  ٚغة١ًٝ  إىل باإلنةا ١  رًكا٥ ِ . ٚاإلٜكةاف  يًتؿةغٝ  ٜٚةت

ٌ    ايتشهِ ٔ  املهةدات  رؿةغٝ ِ  يٛسة١  ططٜةل  عة ٌ  ٚرتةابع  ؼهة ٔ  ايتؿةغٝ  َفةارٝم  ططٜةل  عة

 . ايهغ  غاق١ٝ رعٌُ نٗطبا١ٝ٥

 .ا٭نجط ع٢ً ـططَٛ  رغصٜتٗا ساي١   ٚاسس٠ َهد١ غتدساّبا ٜػُم -

ٌ  ا٫ختكام  د١ٗ ركسٜط سػ  اـفٝف١ اـطٛض٠ شات ا٭َانٔ   أٛظ  - ّ  رٛقةٝ  خططةٛ

 ايهةةغ   رةةٛ ط ؾةةطٜط١ ( اؿطٜةةل غةةري ) ا٭خةةط٣ يٮغةةطاض  ككةةل َٝةةاٙ  مبكةةسض ٚاسةةس

 .ا٭قٌ ع٢ً ز 15 َس٠ يًتؿغٌٝ اي٬ظَ  ٚايه١ُٝ

 .ايب٬  تضن١ٝ غطم َٔ ّ 1.3 عٔ ٜعٜس ٫ٚ ّ 1.0 عٔ ايبهط٠ َطنع اضرفا  ٜكٌ ٫ -

ٔ  قطبٗةا  اـطاطِٝ رطنٝ    ٜطاع٢  - ٔ  ٚايػة٬   املدةاضز  َة  رعةصض  ٚإشا احملُٝة١   ٚا٭َةان

 .املُطات   رطن  شيو

 رعةصض  ساٍ ٚ  اـطاطِٝ  اغتعُاٍ َع املب٢ٓ   ايتأثٝح تٚ ايتكطٝعات رعاضض عسّ ٜطاع٢ -

 مجٝةةع رغطةةٞ عٝةةح اـةةطاطِٝ عةةسز ظٜةةاز٠  ٝذةة  املبٓةة٢ اغةةتعُاٍ طبٝعةة١ يهةةطٚض٠ شيةةو

 .محاٜت٘ املطاز املب٢ٓ َػاس١

 رٛقةةًٝ٘ قبةةٌ َباؾةةط٠ ا٭ْبةةٛب عًةة٢( َةةِ 25 )بكطةةط عةةعٍ قةةُاّ خططةةّٛ يهةةٌ ٜطنةة   -

 .ايكٝا١ْ إلدطا٤ ٚايرتنٝ  ايفو رػٌٗٝ يغطض َػ١ٓٓ ٚق١ً رطنٝ  َع باـططّٛ

 َعُاضًٜةةا شيةةو  ٝٗةةا ٜتعةةصض ايةةب اؿةةا٫ت ٚ  اؾةةسضإ  نةةُٔ اـةةطاطِٝ رطنةة  تٕ أةة  -

 ايعدةةاز َةةٔ ٚٚدةة٘ َعةةسْٞ إطةةاض َةةٔ بةةاب شات قةةٓازٜل زاخةةٌ اؾةةسضإ ٚدةة٘ عًةة٢ رطنةة 
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 ٭غةباب  ٚأةٛظ  يًُُطات عا٥ًكا ٜهٕٛ ٫ ست٢ زضد١ 180 بعا١ٜٚ نا١ًَ  تش١ ٜفتم املػًم 

 .اؿسٜس قفا٥م َٔ ايباب غطا٤ ٜهٕٛ تٕ َعُاض١ٜ

ِ  ٚنع َع ايػاع١ عكاضب عهؼ باػاٙ يتسٚض اـطاطِٝ بهطات رجبٝت أ   -  ٫ػةاٙ  غةٗ

٘  عًة٢  إضؾةاز١ٜ  ع٬َة١  رجبةت    إضؾاز١ٜ ٚع١َ٬ ايسٚضإ  عبةاض٠  عًٝٗةا  ٜهتة   ايكةٓسٚم  ٚدة

 ططٜكةةة١ إضؾةةةازات رٛنةةةم ايكةةةٓسٚم زاخةةةٌ تٚ اـططةةةّٛ  بهةةةط٠ عًةةة٢ تخةةةط٣ٚ (  سطٜةةةل)

 .اخل...  ايطف قاشف ٚ تم اـططّٛ  ٚغش  ايكُاّ   تم َجٌ ايتؿغٌٝ 

ِ  ايةب  ا٭دةعا٤   شل أ  ايؿبه١ رطنٝ  تعُاٍ تثٓا٤  - ٍ  ت٫ٚ رطنٝبٗةا  ٜةت  يًتأنةس  بةأٚ

 .يًتؿغٌٝ نغ  تع٢ً عٓس ٚايكُاَات ايٛق٬ت َٔ رػطب ٚدٛز عسّ َٔ

ٕ  تٕ أ   - ٍ  ٫غةتٝعاب  نةاف  بارػةا   ايكةٓازٜل  رهةٛ ِ  ٚرٓةاٚ  تخةط٣  َعةسات  ٚتٟ اـةطاطٝ

 .نُٓٗا رٛنع قس

 تٚ اـطغةةا١ْ نةةُٔ َس ْٛةة١ ٚيٝػةةت ظةةاٖط٠ ايؿةةبه١ تْابٝةة  متسٜةةسات رهةةٕٛ تٕ ٜفهةةٌ  -

 عٝةةح خاقةة١ فةةاٍض   رهةةٕٛ تٕ ٜفهةةٌ َعُاضٜةة١ ٭غةةباب شيةةو رعةةصض ٚإشا ايةةب٬   ؼةةت

 .ايكٝا١ْ ٭غطاض إيٝٗا ايٛقٍٛ ميهٔ

 .اـاضد١ٝ اؾ١ٜٛ بايعٛاٌَ رتأثط ٫ عٝح غ١ًُٝ  بكٛض٠ ايكٓازٜل رطن  تٕ أ  -

 َهةةةإ خًةةةٛ َةةةٔ ايتأنةةةس أةةة  املدةةةاظٕ  َجةةةٌ ايهةةةبري٠ املػةةةاسات شات املؿةةةطٚعات   -

 إضؾةةاز١ٜ ع٬َةةات رجبةةت شيةةو رعةةصض ٚإشا ض٩ٜتٗةةا  ؼذةة  عٛا٥ةةل تٟ َةةٔ اؿطٜةةل قةةٓازٜل

 .عًٝٗا يًس٫ي١ تع٢ً َػت٣ٛ   ٚتغِٗ

 .خطاطِٝ 3 َٔ تنجط رغصٟ ايب يًُهدات( ٖٛا٤/َا٤) خعإ باملهدات ًٜشل تٕ أ   -

ِ  رغصٜة١  عٓس  - ٔ  املطاطٝة١  اـةطاطٝ ٞ  َٝةاٙ  َكةسض  َة  قةُاَات  رطنٝة   أة   ايهةغ    عةاي

 عًةةة٢ ٚاملكةةةا  ايعةةةعٍ قةةةُاَات َةةةٔ املٓاغةةة  ايعةةةسز ٜٚطنةةة  َٓاغةةةب١  نةةةغ  ؽفٝةةةف

 .ا٭سٛاٍ نٌ   ايؿبه١
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 ايطفاٜات : 

رطرفةع عةٔ َػةت٣ٛ    ٚ َةرت َطبةع    200ٚاسةس٠ يهةٌ   طفاٜة١  ٚحيةسز ايعةسز ب   ًا( َةرت 20نجط َةٔ ) ت  تَانٔ َٓاغب١ ٫ ربعس عٔ بعهٗا ايطفاٜات رٛظ  

 ًاٚاسس ًاا٭ضض َػا ١ َرت

 رٛظٜع َطفآت سطا٥ل ْٛ  )ت(ططٜك١ ختٝاض ٚادسٍٚ 

 ايطفا١ْٜٛ   ٬َسبات املٓاغب١ ايطفاٜات اؿطٜلْٛ  
غع١ 

 ايطفا١ٜ

َػا ١ 

قصف 

 ايطفا١ٜ

 ايٛظٕ

 ايتكطٜيب

 اإلمجايٞ

 ايطفاٜاتعسز 

 املطًٛب يهٌ

200ّ 

  

ايطابل 

 ايٛاسس

 سطا٥ل ْٛ  )ت(

َةةةةةةةٛاز قةةةةةةةًب١  

عازٜةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١ 

ناـؿةةةةةةةةةةةةة  

ٚايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛضم 

ٚايكُةةةةةةةةةةةةةةةةةةاف 

 ٚغريٖا.

 املا٤

رةةأثري َةةاز٠ اإلطفةةا٤ عًةة٢ سطا٥ةةل املةةٛاز ايكةةًب١ ايعازٜةة١ )ناـؿةة        ٜعتُةةس

 اخل( بؿهٌ ض٥ٝػٞ ع٢ً خاق١ٝ ايتربٜس ايب رتُتع بٗا... ٚايٛضم ٚايكُاف

بهجري َٔ َٛاز اإلطفا٤ ا٭خط٣ يصيو ت هٌ ٚاملا٤ َج٬ ٜتُتع غٛام رربٜس 

ؾةتعاٍ  رعةاٚز اإل ز ايكًب١ ايعاز١ٜ ٭ْٗةا  ٜفهٌ اغتعُاي٘ ملها ش١ سطا٥ل املٛا

 إشا   رربز رربٜسا نا ٝا.

 ٕ املا٤ ٜٓفص بػطعة١ إىل تعُام اؿطٜل.إإىل شيو   باإلنا ١

املا٤ َٛقٌ دٝةس  

يًهٗطبةا٤ يةةصيو  

أةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةسّ  

اغتعُاي٘ إلطفا٤ 

اؿطا٥ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 .ايهٗطبا١ٝ٥

 

َةةةةةةةةا٤ ٚغةةةةةةةةاظ  

 َهغٛ 

   يرت 9

 دايٕٛ 2

10    ّ

 قسّ 30

10 - 18 

 نغِ

33 - 40 

 ضطٌ

1 2 

قفةةةةةٛظ َةةةةةا٤ 

 بايهغ 

   

1 2 
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 سطا٥ل ْٛ  )ب(طفاٜات ختٝاض ٚططٜك١ رٛظٜع ادسٍٚ 

 ايطفا١ْٜٛ   ٬َسبات املٓاغب١ ايطفا١ٜ اؿطٜلْٛ  
غع١ 

 ايطفا١ٜ

ايٛظٕ 

ايكا٥ِ 

 ايتكطٜيب

َػا ١ 

قصف 

 ايطفا١ٜ

َػاس١ ايتغط١ٝ 

 ايٛاسس٠ يًطفا١ٜ

 سطا٥ل ْٛ  )ب(

ايكاب١ً ايػةٛا٥ٌ 

ي٬ؾتعاٍ 

ملٛاز نا

ايبرتٚي١ٝ 

 .ٚايهُٝٝا١ٝ٥

ٜتِ إمخاز اؿطا٥ل بٛاغط١ ايطغ٠ٛ :   ( ايطغ1٠ٛ)

بؿهٌ غطا٤  ٛم غطم ايػا٥ٌ املؿتعٌ ٜٚبك٢ ٖصا 

ايغطا٤ بعس رؿهًٝ٘  رت٠ َٔ ايٛقت رهفٞ يتربٜس 

 ايػا٥ٌ َٚٓع َعاٚز٠ اؾتعاي٘.

ايطغ١ٜٛ ركًم بكف١ خاق١  ايطفا١ٜيصيو  إٔ 

ع٢ً اؾتعااا ملها ش١ سطا٥ل ايػٛا٥ٌ ايب ميهٞ 

 رت٠ َٔ ايٛقت تٚ ركبم غاخ١ٓ َٔ ايعًُٝات ايب متط 

بٗا  َجٌ سطا٥ل خعاْات ايتةػةةكةٝة٘ ٚغداْات ايعٜت 

 ٚغداْات بصض ايهتإ ٚغ٬ٜات ايٛضْٝـ.

ٜكع  رؿهٌٝ غطا٤ َٔ ايطغ٠ٛ ع٢ً غا٥ٌ ساض 

ٜٚػتشٌٝ شيو إشا نإ ٖصا ايػا٥ٌ داض ع٢ً غطم 

عُٛزٟ  ايػٛا٥ٌ ايب رػٌٝ  ٛم ب٬  تٚ غطم ت كٞ 

 ايطفا١ٜ حيتٌُ تٕ متتس  ٛم َػاس١ انرب َٔ طاق١ 

ٖٚٓاى عسز َٔ ايػٛا٥ٌ َجٌ ايهشٍٛ يسٜ٘ ايكسض٠ ع٢ً 

 ايطفا١ٜؼطِٝ ايغطا٤ ايصٟ ميهٔ رؿهًٝ٘ بٛاغط١ 

 املٓكٛي١ ايعاز١ٜ ٚدعً٘ غطا٤ غري  عاٍ.

ٕ ايطغ٠ٛ َٛقٌ دٝس يًهٗطبا٤ ٚأ  إ إىل شيو  إنا ١

 .ايهٗطبا١ٝ٥عسّ اغتعُااا ملها ش١ اؿطا٥ل 

ضغ٠ٛ آي١ٝ 

 ّٛ 

َٝهاْٝه

ٟ 

 يتةط 9

 ٕٛداي2

15 -

 نغِ 18

33-40 

 ضطٌ

8 ّ 

 ( قس23ّ)

2/1 ّ2 

 2قسّ 5

ضغ٠ٛ 

نُٝا١ٜٚ 

 ةّٛ 

 نُٝاٟٚ.

 

15-18 

نغِ 

33-40 

 ضطٌ

8 ّ2 

 ( قس23ّ)

2/1 ّ2 

 2قسّ 5
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 2-2دسٍٚ ضقِ 

 سطا٥ل ْٛ  )ب(طفاٜات ختٝاض ٚططٜك١ رٛظٜع ارابع دسٍٚ 

 ايطفا١ْٜٛ   ٬َسبات املٓاغب١ ايطفا١ٜ اؿطٜلْٛ  
غةةةةةةةةةةةةةةةع١ 

 ايطفا١ٜ

ايةةةةةةةةٛظٕ 

ايكةةةةةةةا٥ِ 

 ايتكطٜيب

َػةةةةةةةةةةا ١ 

قةةةةةةةةةةةةةصف 

 ايطفا١ٜ

َػةاس١ ايتغطٝةة١  

 ايٛاسس٠ يًطفا١ٜ

رابع سطا٥ل 

 ْٛ  )ب(

ايػةٛا٥ٌ 

ايكاب١ً 

ي٬ؾتعاٍ 

ملٛاز نا

ايبرتٚي١ٝ 

 .ٚايهُٝٝا١ٝ٥

 (Dray powder) ( املػشٛم اؾاف2)

املػتدس١َ ملها ش١  ايطفاٜات هٌ تاملػشٛم اؾاف 

 ٌَعسطا٥ل ايػٛا٥ٌ ايكاب١ً ي٬ؾتعاٍ ٚإ املػشٛم ٜطف٧ ُؾ

ايًٗ  املُتس٠  ٛم غطم ايػا٥ٌ بػطع١ ٜٚفهٌ اغتعُاي٘ 

بكف١ خاق١ عٔ ايطغ٠ٛ   سا٫ت اؿطا٥ل ايب حيتٌُ تٕ 

متتس إىل املٛاز اجملاٚض٠ قبٌ إَها١ْٝ رؿهٌٝ غطا٤ َٔ 

ا٭خط٣ املُاث١ً اا  اٜاتايطفنُا تٕ َفعٍٛ   ايطغ٠ٛ  ٛقٗا

  اؿذِ   سا٫ت اؿطا٥ل ايهبري٠ باإلنا ١ إىل تٕ 

املػشٛم اؾاف غري َٛقٌ يًهٗطبا٤ ٚميهٔ اغتعُاي٘ 

 باط٦ُٓإ ملها ش١ اؿطا٥ل ايهٗطبا١ٝ٥.

خٛام ايتربٜس ايب ٜتُتع بٗا 

املػشٛم اؾاف قسٚز٠ ٫ٚ 

ؼٍٛ زٕٚ عٛز٠ ا٫ؾتعاٍ ايب 

رٛقف  حيتٌُ سسٚثٗا بعس

 ايس ع.

ٕ َفعٛي٘ انعف إٚنصيو  

َٔ َفعٍٛ ايطغ٠ٛ   ساي١ 

سطا٥ل ايػٛا٥ٌ زاخٌ 

اـعاْات سٝح رػدٔ 

ايػٛا٥ٌ نجريًا بػب  

اؾتعااا يفرت٠ َٔ ايٛقت تٚ 

 بػب  ايعًُٝات ايب متط بٗا.

طفاٜات 

املػشٛم 

اؾاف 

بأْٛاعٗا 

 .املدتًف١

 نغِ 2

4-5 

 ضطٌ

 نغِ 3

 ضطٌ 7

 نغِ 9

 ضطٌ 20

 نغِ 4

 ضطٌ 10

 نغِ 9

 ضطٌ 18

18 

 نغِ

 ضطٌ 20

 َرت 3

 قسّ 10

 َرت 5

 قسّ 15

 َرت 7

 قسّ 20

1 ّ2 

 2قسّ 10

2/1 1 ّ2 

 2قسّ 15

4 ّ2 

 2قسّ 40
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 2-2رابع دسٍٚ ضقِ 

 سطا٥ل ْٛ  )ب( طفاٜاتختٝاض ٚططٜك١ رٛظٜع ارابع دسٍٚ 

 ٬َسبات املٓاغب١ ايطفا١ٜ اؿطٜلْٛ  
  ْٛ

 ايطفا١ٜ

غع١ 

 ايطفا١ٜ

ايكا٥ِ ايٛظٕ 

 ايتكطٜيب

َػا ١ 

قصف 

 ايطفا١ٜ

َػاس١ ايتغط١ٝ 

 ايٛاسس٠يًطفا١ٜ 

رابع سطا٥ل 

 ْٛ  )ب(

ايػةٛا٥ٌ 

ايكاب١ً 

ي٬ؾتعاٍ 

ملٛاز نا

ايبرتٚي١ٝ 

 .ٚايهُٝٝا١ٝ٥

ٜعٌُ ثاْٞ تنػٝس ايهطبٕٛ ع٢ً   : ( ثاْٞ تنػٝس ايهطب3ٕٛ)

ايًٗ  َٔ  ٛم غطم ايػا٥ٌ بػطع١ تنرب َٔ غطع١  ٌإطفا٤ ؾع

 هٌ َٓٗا ملها ش١ اؿطا٥ل ايب حيتٌُ اَتسازٖا ت ٜٚعسايطغ٠ٛ 

إىل املٛاز احملٝط١ قبٌ إَها١ْٝ رؿهٌٝ غطا٤ ناٌَ َٔ ايطغ٠ٛ 

  ٛم غطم ايػا٥ٌ املؿتعٌ.

ثاْٞ تنػٝس ايهطبٕٛ إلمخاز  طفاٜاتٚميهٔ اغتدساّ 

زٕٚ اؿطا٥ل ايكغري٠ ايب رؿٌُ غٛا٥ٌ داض١ٜ ع٢ً تغطم ت ك١ٝ 

ا٭خطاض ايب ٜكًم ثاْٞ  اؾاف تٚ ايطغ٠ٛ. َٚٔرًٛثٗا باملػشٛم 

َانٝٓات ايكبغ ٚايككٌ سطا٥ل تنػٝس ايهطبٕٛ ملها شتٗا 

 ٚاملطابذ ٚتزٚات املدتربات ايسقٝك١.

خٛام ايتربٜس ايب ٜتُتع بٗا 

ثاْٞ تنػٝس ايهطبٕٛ 

قسٚز٠ ٫ٚ ؼٍٛ زٕٚ َعاٚز٠ 

ا٫ؾتعاٍ ايب حيتٌُ سسٚثٗا 

َفعٛي٘   بعس رٛقف ايس ع

عف َٔ َفعٍٛ ايطغ٠ٛ   ان

ساي١ ايػٛا٥ٌ املؿتع١ً زاخٌ 

اـعاْات سٝح رػدٔ رًو 

بػب  اؾتعااا  ايػٛا٥ٌ نجريًا

 يفرت٠ َٔ ايٛقت.

طفاٜات 

 ثاْٞ

 تنػٝس

ايهطبٛ

ٕ 

 نغِ 1

 ضطٌ 2.5

 نغِ 3

 ضطٌ 7

 نغِ 4

 ضطٌ 10

 

 نغِ  6

 ضطٌ 13

 نغِ 16

 ضطٌ 23

19-21 

 نغِ

38-42 

 ضطٌ

 

 

 َرت 1.5

 قسّ 4

 َرت 3

 قسّ 7

- - 

- - 

2/1 ّ2 

 2قسّ  5

1 ّ2 

 2قسّ 10
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 2-2رابع دسٍٚ ضقِ 

 : سطا٥ل ْٛ  )ب( طفاٜاتختٝاض ٚططٜك١ رٛظٜع ارابع دسٍٚ 

 ٬َسبات املٓاغب١ ايطفا١ٜ اؿطٜلْٛ  
  ْٛ

 ايطفا١ٜ
 ايطفا١ٜغع١ 

ايٛظٕ ايكا٥ِ 

 ايتكطٜيب

قصف َػا ١ 

 ايطفا١ٜ

َػاس١ ايتغط١ٝ 

 ايٛاسس٠ يًطفا١ٜ

رابع سطا٥ل 

 ْٛ  )ب(

ايػةٛا٥ٌ 

ايكاب١ً 

ي٬ؾتعاٍ 

ملٛاز نا

ايبرتٚي١ٝ 

 .ٚايهُٝٝا١ٝ٥

 : ( ايػٛا٥ٌ املتبدط4٠)

ايًٗ  ع٢ً غطم ايػا٥ٌ ٌ رعٌُ ع٢ً إمخاز ؾع

املؿتعٌ بػطع١ ٚركًم بكف١ خاق١ ملها ش١ 

ايب  ايطفاٜاتاؿطا٥ل ايكغري٠ دسًا ٭ٕ 

رػتدسّ  ٝٗا ٖصٙ ايػٛا٥ٌ قغري٠ اؿذِ ْػبًٝا. 

عٌُ بكف١ ض٥ٝػ١ٝ إلطفا٤ سطا٥ل نُا رػت

احملطنات ايب رساض بايبرتٍٚ ٚايعٜت باإلنا ١ 

 ْٗا غري َٛق١ً يًهٗطبا٤.إ شيو  إىل

أ  عسّ اغتعُااا تٚ سفبٗا   

ا٭َانٔ املغًك١ تٚ ت١ٜ تَانٔ 

حيتٌُ  ٝٗا اغتٓؿام ا٭غط٠ تٚ 

ايغاظات ايٓاػ١ عٓٗا عٓس رعطنٗا 

 يًشطاض٠.

ايػ١ُٝ  بطَٚٝس املٝجٌٝ ؾسٜس

نُٔ  ٜٚٓكم بعسّ اغتعُاي٘

 .قتٜٛات ايطفا١ٜ

غٛا٥ٌ 

َتبدط٠ 

غٞ.بٞ.اّ 

بٞ.غٞ.اف

. 

 

 يرت 2/1

 دايٕٛ 8/1

 

 نغِ 2

 ضطٌ 6

 

 َرت 7

 قسّ 20

 

3/1 ّ2 
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 2-2رابع دسٍٚ ضقِ 

 :   ز( سطا٥ل ْٛ  )ز طفاٜاتختٝاض ٚططٜك١ رٛظٜع ادسٍٚ 

 ٬َسةبةات املطفأ٠ املٓاغب١ اؿطٜلْٛ  

 ْٛ  )ز(سطا٥ل 

َعةةسات نٗطبا٥ٝةة١ 

 .تٚ إيهرت١ْٝٚ

ثةةةةةةةاْٞ تنةػةةٝةةةةةةةةس   

 ايهطبةٕٛ  

ايةُةػةةشةةةٛم اؾةةةاف 

  

 ايػةةٛا٥ةٌ املةتةبةدةط٠.

 : ثاْٞ تنػٝس ايهطبٕٛ   املػشٛم اؾاف   ايػٛا٥ٌ املتبدط٠

املا٤ تٚ ايطغ٠ٛ اصا ايغطض خٛ ًا َةٔ ايتعةطض   طفاٜات  هٌ املٛاز ملها ش١ اؿطا٥ل ايهٗطبا١ٝ٥  ٚأ  عسّ اغتعُاٍ تٖصٙ املٛاز ايج٬خ  رعس

َٛقً  يًهٗطبا٤( إ٫   اؿا٫ت ايب ميهةٔ  ٝٗةا قطةع ايتٝةاض ايهٗطبةا٥ٞ ٭ٕ املةا٤ َةٔ ت هةٌ املةٛاز           ايطغ٠ٛ)املا٤ ٚ  يًكسَات ايهٗطبا١ٝ٥

     ّ َةةٛاز خاقةة١ مبها شةة١ ايػةةٛا٥ٌ   ايةةب ميهةةٔ اغةةتدساَٗا ملها شةة١ اؿطا٥ةةل  عةةسا اؿطا٥ةةل ايةةب رؿةةٌُ ظٜةةٛت تٚ غةةٛا٥ٌ  ٝذةة  اغةةتدسا

 يًشطا٥ل ايهٗطبا١ٝ٥ بػب  خفت٘. ايطفاٜاتثاْٞ تنػٝس ايهطبٕٛ ت هٌ طفاٜات  رعسإلطفا٥ٗا  نُا 

 سطا٥ل ْٛ  )ز(

املعةةةةةةةازٕ ايكابًةةةةةةة١ 

بعةةض ي٬سةةرتام تٚ 

 .املٛاز ايبرتٚي١ٝ

ايةُةػةشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛم 

ايهةُٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاٟٚ 

 ايةذةةاف.

 :املػشٛم ايهُٝاٟٚ اؾاف

يةصيو أة      هةٌ ْةٛ  َةٔ املعةازٕ ايكابًة١ ي٬سةرتام      ي٫ ٜٛدس ْٛ  َٔ املػشٛم اؾاف ٜكًم يها ة١ سطا٥ةل املعةازٕ بةٌ ٜٛدةس َػةشٛم خةام        

 ؿطا٥ل املعازٕ.ايطفاٜات بايتعًُٝات املجبت١ ع٢ً املطفأ٠ َٔ املكٓع ٚاغتؿاض٠ ايس ا  املسْٞ عٓس اختٝاض ايٓٛ  املٓاغ  َٔ  ا٫يتعاّ

   َها ش١ سطا٥ل املعازٕ. ايطفاٜاتٜٛدس خطٛض٠ نبري٠ ع٢ً ايكش١ إشا َا تغ٤ٞ اختٝاض ايٓٛ  املٓاغ  َٔ  :ت ٖةةاَةةة١َةة٬سةةبةةا
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 اؿطٜل ْصاضإ ْب١ُت

 : اإلْصاض ؼهِ يٛس١

 electronic ْٛ  َٔ ايهرت١ْٝٚ ٚسسات عٔ عباض٠ ايًٛس١ َهْٛات رهٕٛ ( ت) ت)

modules 

 رهٕٛ عٝح ا٭يَّٛٓٝٛ تٚ املطاٚ  اؿسٜس َٔ ؾهٌ ايتشهِ يٛس١ ركٓع ( ب)

ًَا 20 عٔ ركٌ ٫ ملس٠ ٚؽسّ ٚايتًف ايكست نس َٚعاؾ١/  املًُؼ ْاع١ُ  .عا

 .ايًٛس١ زاخٌ ٚايططٛب١ ايغباض زخٍٛ متٓع عٝح ايًٛس١ ركٓع(  ز)

ًٝا َعتُس كترب َٔ ًَٚشكارٗا ايًٛس١ باعتُاز ركّٛ تٕ املكٓع١ اؾ١ٗ ع٢ً  ركسِٜ ٚ عامل

 .UL .NFPA.LPC َجٌ املدتك١ ايعامل١ٝ اؾٗات اسس٣ َٔ اعتُاز ؾٗازات

 ضطٛب١ ٚ(  o 50ّ) إىل( 10ّ) سطاض٠ زضد١ عٓس ايتشهِ يٛس١ رعٌُ تٕ أ ( ز)

 ( .  80) % رعازٍ ْػب١ٝ

 بٝإ ٚملبات تظضاض خ٬ٍ َٔ ايٝسٟٚ ا٫ختباض غاق١ٝ ايًٛس١ رعٚز تٕ ٚأ ( ٙ)

  يصيو ككك١

 َهْٛات ؾُٝع ايتًكا١ٝ٥ ٚاملطاقب١ ايصارٞ ا٫ختباض غاق١ٝ ايًٛس١ رعٚز تٕ أ ( ٚ) 

  ايٓباّ

 غاق١ٝ ايًٛس١ رعٚز تٕ أ  سطٜل َٓاطل(  6)  عٔ ايتشهِ يٛس١ ْطام ظاز إشا

 اؿطٜل ملٓاطل اإليٝهرت١ْٝٚ ايًٛس١ َع ايتٛاظٟ ع٢ً اإلؾاض٠ رهطاض ٚسسات رٛقٌٝ

 . ايبطاق١ ْباّ بططٜك١

 .ؾاسٔ َع َٓفكٌ استٝاطٞ رٝاض مبكسض ايتشهِ يٛس١ رطب  تٕ أ ( ظ)

 .إطفا٤ َطنع تقطب َع يًطب  داٖع٠ ٚق١ً ع٢ً ايتشهِ يٛس١ ؼتٟٛ تٕ أ ( ح)

 إيٝٗا املٛق١ً ٚا٭غ٬ى ا٭دٗع٠ مجٝع مبطاقب١ ايتشهِ يٛس١ ركّٛ تٕ أ (   )

ًٝا   تٟ   خًٌ سسٚخ عٓس ٚن١ٝ٥ٛ قٛر١ٝ خًٌ ع١َ٬ بإعطا٤ ركّٛ نُا نٗطبا٥

 .ايسا٥ط٠ َٔ دع٤ تٚ زا٥ط٠

 عًُٝات ظُٝع ركّٛ عٝح إيهرت١ْٝٚ بسٚا٥ط ايتشهِ يٛس١ ػٗع تٕ أ ( ٟ)

  ا٭بٛاب َاغهات  ايتٓبٝ٘ تدٗع٠ َجٌ َطس٬ت ططٜل عٔ باإلْصاض اـاق١ ايتشهِ

   ؼهِ إؾاض٠ إلضغاٍ اي٬ظ١َ بايسٚا٥ط َعٚز٠ ٚرهٕٛ اؿطٜل خٛاْل  ايتهٝٝف

(  سطٜل إطفا٤ – َٝهاْٝه١ٝ – نٗطبا١ٝ٥)  املب٢ٓ زاخٌ املٛدٛز٠ املدتًف١ ا٭ْب١ُ

  اؿاد١ عٓس ٫غتدساَٗا ايسٚا٥ط يتًو كاضز رتٛ ط تٕ ٚأ 
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 10)  عٔ رعٜس ٫ ملس٠ سطٜل سسٚخ عٓس ا٭دطاؽ عٌُ يتأخري ططٜك١ عٌُ أ ( ى)

 ثٛاْٞ .

)  املؿطٚ    ايتٓبٝ٘ تدٗع٠ مجٝع بتؿغٌٝ ٚشيو ايتاّ يإلخ٤٬ ظض رٛ ري أ ( ٍ)

 بها ١ املب٢ٓ ٜٚغط٢ كطز نٌ عٓس ٜٛنع(  ظداز ناغط)  ٜس١ٜٚ إْصاض ٚسسات

 اْصاض دطؽ نٌ ب  املػا ١ رعٜس ٫ عٝح ايٝس١ٜٚ اؿطٜل اْصاض بٛسسات تدعا٥٘

 . 30ّ عٔ ي٘ ٚاجملاٚض سطٜل

 .اؿطٜل َٓاطل يفكٌ بٛغا٥ٌ ايتشهِ يٛس١ رعٚز تٕ أ ( ّ)

 ٚنع٘ إىل ايٓباّ إلعاز٠ ٚآخط ا٭دطاؽ إلغهات بعض ايتشهِ يٛس١ رعٜٚس أ ( ٕ)

 .ايطبٝعٞ

 :ايتاي١ٝ اإلؾاضات ع٢ً اؿطٜل إْصاض ؼهِ يٛس١ ؼتٟٛ تٕ أ ( م) 

 . تخهط َكباح ببٗٛض ٚشيو ايهٗطبا٥ٞ ايتٝاض ٚدٛز إؾاض٠( 1

 . تقفط َكباح ببٗٛض ٚشيو ايط٥ٝػٞ ايتٝاض اْكطا  إؾاض٠( 2

 . ا٫ستٝاطٞ ايتٝاض اْكطا  إؾاض٠( 3

 . ايبطاض١ٜ نعف إؾاض٠( 4

 . تمحط َكباح ببٗٛض ٚشيو سطٜل َٓطك١ يهٌ سطٜل إؾاض٠( 5

 . اؿطٜل ملٓطك١ تقفط َكباح ببٗٛض سطٜل َٓطك١ يهٌ خًٌ إؾاض٠( 6

ًٝا سطٜل َٓطك١ نٌ  كٌ عٓس إؾاض٠( 7  . نٗطبا٥

 . ٚايكا طات ا٭دطاؽ اغهات إؾاض٠( 8

 . ايتٓبٝ٘ زٚا٥ط   خًٌ إؾاض٠( 9

 . عاّ خًٌ إؾاض٠(  10

 .  ايتشهِ بًٛس١ اـاق١ يًشُا١ٜ املػتدس١َ املٓكٗطات عطٌ عٓس إؾاض٠(  11

 . اإلْصاض ْباّ زا٥ط٠   املفتٛس١ ايسٚا٥ط تٚ ايسٚا٥ط قكط خًٌ إؾاض٠(  12

 ايكٛرٞ ٚايٓباّ اإلْصاض يٛس١ ب  ا٫ركاٍ زا٥ط٠   قكط تٚ قطع ٭ٟ خًٌ إؾاض٠(  13

 (.ايكٛرٞ اإلْصاض ْباّ ساي١  )

ٔ  اإلؾةاض٠  اضغاٍ تٚ اإلْصاض زٚا٥ط رتأثط ٫ تٕ أ ( ض)  ٌ  تٟ َة  تسةسٖا    حيةسخ  عطة

ٞ  تزا٤   ْفػةٗا  ايةسا٥ط٠  تٚ َةا  زا٥ةط٠    املهتؿةفات  مجٝةع  رػةتُط  تٕ ٚأ   إشا ٚظٝفة

 . تنجط تٚ َهتؿف رٛقف
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 : ايسخإ نٛاؾف

 : ا٭١ْٜٝٛ ايسخإ ناؾفات

ٛ  َعطنة١  إسةساٖا    ثابتت  سذطر  ع٢ً ا٭ْٜٛٞ ايسخإ ناؾف حيتٟٛ  احملةٝ   يًذة

ِ  عٝةةةح ايةةةسخإ ناؾةةف  زاخةةةٌ بإسهةةةاّ عًٝٗةةا  َغًةةةل ٚا٭خةةط٣   بُٝٓٗةةةا املكاضْةةة١ ٜةةت

ًٝاا  تْٜٛةات  ٚرػةتكط  يًذٛ املعطن١ اؿذط٠ إىل ايسخإ ٜٓتكٌ سطٜل سسٚخ  عٓس يهرتْٚ

ٔ  تبطةأ  سطنتٗا ٚركبم يٝهرتْٚاتا٫ رٓتكٌ ٚبصيو اؿذط٠ زاخٌ املٛدٛز٠ ايسخإ  َة

 َةةٔ إؾةةاض٠ رطغةةٌ َعةة  ؿةةس ايتٝةةاض ْكةةل ٚعٓةةس ايتٝةةاض ٜكةةٌ شيةةو عٓةةس ايعازٜةة١ اؿايةة١

 .ايهاؾف بٗا املٛدٛز املٓطك١   سطٜل بٛدٛز ايتشهِ يٛس١ إىل ايهاؾف

 : اؿطاض٠ ناؾفات

ّ  إىل غةاظ  َهتؿةفات  انةا ١   انتؿةةاف عًة٢  املهتؿةفات  رًةو  ٚرعُةا  املةةصنٛض ايٓبةا

ٍ  ايكاب١ً ايغاظات َع ااٛا٤ خًٝ  ٌ  ي٬ؾةتعا ٞ  ايغةاظ )  َجة ٕ  – ايطبٝعة ٕ  – املٝجةا  – ايربٚبةا

 ( . ايبٝٛرإ

 

 : ايكٛر١ٝ ايتٓبٝ٘ تدٗع٠

ٞ  بةةٛم عةةٔ عبةاض٠ :  ايكةةٛر١ٝ ايتٓبٝةة٘ تدٗةع٠    ٚٚسةةس٠ ْغُةةات َٛيةس  َةةٔ َهةةٕٛ ايهرتْٚة

 : تْٛاعٗا َٚٔ  ٚمساع١  رهبري

 :  ايعاز١ٜ ا٭دطاؽ( ت)

 ا٭محةةط بةةايًٕٛ َطًةةٞ ٜهةةٕٛ سٝةةح املػةةبٛى ايكةةً  َةةٔ اؾةةطؽ ٖٝهةةٌ ٜكةةٓع( 1

 . ٚانًشا قًٛرا ٜعطٞ سٝح يًكسَات َكاّٚ َعسٕ َٔ ٚاملططق١

٘  دٗاظ رٝاض َٚعسٍ. َػتُط رٝاض  ٛيت 24 نٗطبا٥ٞ دٗس ع٢ً ا٭دطاؽ رعٌُ( 2  ايتٓبٝة

( 105)  ايكةٛت  نغ  َٚػت٣ٛ تَبري ًًَٞ(  100)  عٔ ٜعٜس ٫  ٛيت 24 عٓس ايكٛرٞ

 َرت( 1)  عٓس غٝبٌ زٟ

 َةةٔ ؿُاٜتٗةةا باملٛسةةسات َةةعٚز٠ يٮدةةطاؽ ايهٗطبا٥ٝةة١ ايةةسا٥ط٠ رهةةٕٛ تٕ أةة ( 3

 .ايطازٜٛ َٛدات تٚ ايهٗطَٚغٓاطٝػ١ٝ ايتأثريات

 .  ايتشهِ يٛس١   َطنب١ َطس٬ت ططٜل عٔ ا٭دطاؽ رعٌُ( 4
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 يتةةأثريات َكاَٚةة١ رهةةٕٛ تٕ أةة  اؾٜٛةة١ يًعٛاَةةٌ املعطنةة١ دةةطاؽا٭ تدةةعا٤ مجٝةةع( 5

 (.  IP54)  محا١ٜ بسضد١ اؾٛ

 اؿطٜل ادطاؽ(  ب) 

 .  َػتُط رٝاض  ٛيت 24 نٗطبا٥ٞ دٗس ع٢ً ايكا طات رعٌُ( 1

 َةةٔ ؿُاٜتٗةةا باملٛسةةسات َةةعٚز٠ يًكةةا طات ايهٗطبا٥ٝةة١ ايةةسا٥ط٠ رهةةٕٛ تٕ أةة ( 2

 .ايطازٜٛ َٛدات تٚ ايهٗطَٚغٓاطٝػ١ٝ ايتأثريات

3 ) ٌ ٔ  ادةطاؽ اؿطٜةل   رعُة اٚ بٛاغةةط١  .ايةتشهِ  يٛسة١    َطنبة١  َةطس٬ت  ططٜةل  عة

 . ايهغ  ايٝسٟٚ

 يتةةأثريات َكاَٚةة١ رهةةٕٛ تٕ أةة  اؾٜٛةة١ يًعٛاَةةٌ املعطنةة١ دةةطاؽا٭ تدةةعا٤ مجٝةةع( 4

 .IP54 محا١ٜ ٚبسضد١ اؾٛ

 

 : ايتٝاض َكازض

 : ُٖا َكسضٜٔ َٔ ايهٗطبا٥ٞ ايتٝاض ع٢ً اؿطٜل إْصاض ٚ ايتشهِ يٛس١ رعٌُ

 : ايط٥ٝػٞ ايتٝاض( ت)

ٞ  ظٗةس  َةرتزز  رٝاض ع٢ً ايتشهِ يٛس١ رعٌُ ٔ  ٖطرةع 60 ٚشبصبة١   ٛيةت  230 نٗطبةا٥  َة

ٍ  ثِ ٌ  َػةتُط  رٝةاض  إىل ٜتشةٛ ٔ  ايةتشهِ  يٛسة١  زاخة ٞ  رٝةاض  َٛسةس  ططٜةل  عة ٘  رهفة  غةعت

ّ  يتؿغٌٝ ٞ  تٕ تٜهةا  ٚأة   إْةصاض  ٚدةٛز  ساية١  ٚ  ايعازٜة١  اؿاية١    اإلْةصاض  ْبةا  ٜهفة

 .. ا٫ستٝاطٞ ايتغص١ٜ َكسض يؿشٔ

 : ستٝاطٞاإل ايتٝاض َكسض( ب)

 ٖريرع 60 ٚرطزز  ٛيت 230 دٗس ع٢ً ٜعٌُ ٚؾاسٔ رٝاض ظٗاظ َٛسس ايًٛس١ رعٜٚس ٜتِ

 ايتٝةةاض َٛسةةس غةةع١ ركةةٌ ٫ٚ ايةةتشهِ بٛسةةس٠ ًَٚشكةة١ َػةةتك١ً ٚسةةس٠ اؾٗةةاظ ٜٚهةةٕٛ

 تَبري 4 عٔ ٚايؿاسٔ

 ا٭ْةةٛا  إىل اإلْةةصاض يٓبةةاّ استٝةةاطٞ رٝةةاض نُكةةسض املػةةتدس١َ ايبطاضٜةةات رٓكػةةِ( 1

 : ايتاي١ٝ

 .ايطقام بطاضٜات -ت

 .اؾا ١ نازَّٝٛ ايٓٝهٌ بطاضٜات  -ب

 .ايػا١ً٥ نازَّٝٛ ايٓٝهٌ بطاضٜات  -ز
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 يٛسةة١ بةةساخٌ نٗطبةةا٥ٞ ؾةةاسٔ ططٜةةل عةةٔ رفطٜغٗةةا عٓةةس ايبطاضٜةةات ٖةةصٙ رؿةةشٔ( 2

 .  اؿطٜل ٚإْصاض ايتشهِ

 ا٫غةةةتدساّ َٚأَْٛةةة١ عايٝةةة١ ٚظةةةٛز٠ يًؿةةةشٔ قابًةةة١ ايبطاضٜةةةات رهةةةٕٛ تٕ أةةة ( ( 3

 َكةسض  اْكطةا   عٓةس  إْصاض غاع١ ْٚكف غاع١ 48 ملس٠ نا٬َ ايٓباّ يتؿغٌٝ ٚرهفٞ

 . (UL  LPC.)  ايعامل١ٝ املدتربات َٔ َعتُس٠ ٚ ايط٥ٝػ١ ايطاق١

 ايهٗطبا١ٝ٥ ا٭غ٬ى

 ٚ ًكا ايهٗطبا١ٝ٥ ٚايتُسٜسات اإلْصاض يٓباّ ايهٗطبا١ٝ٥ ا٭غ٬ى رهٕٛ تٕ أ ( ت)

 املهتؿفات يتٛقٌٝ املػتدس١َ ايهاب٬ت مجٝع ٚرهٕٛ املدتك١  اؾ١ٗ ملٛاقفات

 َٔ َهٕٛ نابٌ نٌ َتعسز٠ ناب٬ت عٔ عباض٠ ٚايكٛر١ٝ ايٝس١ٜٚ ايتٓبٝ٘ ٚٚسسات

 يًُٛاقفات ٚ كا َكٓٛع١ ٚرهٕٛ 2َِ 1,5 َٛقٌ نٌ َكطع َػاس١ َٛقً 

 ( . V.D.E)  ايعامل١ٝ

 ظٗاظ اؿطٜل إْصاض ْباّ تدعا٤ نا ١ رعٚز ايب ايط٥ٝػ١ٝ اـطٛ  إَساز أ ( ب)

 ٚق٬ت عٌُ ٚميٓع. ايهٗطبا١ٝ٥ ايػ١َ٬ رتٛ ط ست٢( ايسا٥ط٠ قاطع َجٌ) عاظٍ ٚقا٥ٞ

)  مباز٠ َٚغًف١ َٚععٚي١ ا٭خط٣ ايٓباّ ٚتدٗع٠ ايًٛس١ ب  املٛق١ً ايهاب٬ت  

P.V.C . ) 

 ايٓٗا١ٝ٥ بايسٚا٥ط اؿطٜل إْصاض بٓباّ ا٭دعا٤ نا ١ رعٚز ايب ايط٥ٝػ١ٝ اـطٛ ( ز)

 َعسات تٚ تْب١ُ تٟ ؽسّ ت٫ ٚأ  اؿطٜل إْصاض يٓباّ  ك  ؽكل تٕ أ 

 ٚنتاب١ ايف١ٝٓ يٮقٍٛ ٚ كا رهٕٛ اؿٛا٥  ع٢ً ٚايػش  ايتٛظٜع ٚقٓازٜل تخط٣

 ا٭خط٣ ايهٗطبا١ٝ٥ ا٭عُاٍ متسٜسات عٔ ربعس تٕ ع٢ً ا٭محط بايًٕٛ(  f)  سطف

 .غِ(  20)  عٔ ركٌ ٫ مبػا ١

 إْةةصاض ٭ْبُةة١ اإلَةةساز عًُٝةة١ بفكةةٌ ٜكةةّٛ تٕ ميهةةٔ ٚقةةا٥ٞ ْٚبةةاّ عةةاظٍ نةةٌ( ز)

 تٚ" سطٜةل  إْةصاض " ًَكةل  عًٝ٘ ٜٛنع تٕ أ   يًُب٢ٓ ايط٥ٝػٞ ايعاظٍ عسا َا – اؿطٜل

ٌ  َفتةةاح ٚدةةٛز سايةة١    "اإلغة٬م  ممٓةةٛ   سطٜةةل إْةةصاض" ًَكةل   بةة٘ نةةإ غةةٛا٤)  ؼٜٛة

 (.  ٫ تّ ٚقا٥ٞ دٗاظ

ّ  ايط٥ٝػ١ٝ اـطٛ  اركاٍ قطع ع٢ً قازض ٚعاظٍ ٚؼًٜٛٞ ٚقا٥ٞ دٗاظ نٌ( ةٖ)  بٓبةا

 غةةري ا٭ؾةةدام إيٝةة٘ تٕ ٜكةةٌ ميهةةٔ ٫ َهةةإ   ٜٛنةةع تٕ أةة  اؿطٜةةل  إْةةصاض

 ميتًهةةٕٛ ٫ تؾةةدام َةةٔ بٗةةا املةةطخل غةةري ايعًُٝةةات َةةٔ محاٜتةة٘ تٚ بةةصيو املدةةٛي 

 .ككك١ تدٗع٠
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 كاضز ايطٛاض٨ :

 عسز املداضز املطًٛب١ ٭عساز قسز٠ َٔ ا٭ؾةدام 

 

 

 

  

  ا٭ز٢ْ يًُدطزا ايعطض ايك عةسز املداضز عةسز ا٭ؾةدام

 غةِ 90 2 ؾةدل   200عسز تقكاٙ 

 غةِ 122 2 ؾةدل   300عسز تقكاٙ 

 غةِ 152 2 ؾةدل   500عسز تقكاٙ 

 غةِ 152 3 ؾةدل   750عسز تقكاٙ 

 غةِ 152 4 ؾدل  1000عسز تقكاٙ 

 يًطٛاض٨ (  ) كاضز ااطٚب غبٌ يعطض ا٭ز٢ْ اؿس

 با٭َتاض ااطٚب غبٌ عطض يكا ا ا٭ز٢ْ اؿس ااطٚب غبٌ تدعا٤

 ا٭ؾدام عسز 

 100 150 200 250 300 

 1,5 1,25 1,00 0,85 0,80 ٚاملُطات ا٭بٛاب

 3,00 1,65 1,30 1,00 0,75 ا٭زضاز
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 َػا ١ ا٫ْتكاٍ ٚاملػا ١ املباؾط٠ ملباْٞ ايتعًِٝسػاب 

املػا ١  املٛقع

 با٭َتاض

 اؿاي١ ٚامل٬سبات ايطابل

 املػا ١ املباؾط٠

 زاخٌ ايفكٌ ايسضاغٞ

- ا٭ضنٞ 15 - - - 

- ايػطزاب 10 - - - 

َػا ١ ا٫ْتكاٍ َٔ باب 

ايفكٌ اىل املدطز تٚ 

 ايسضز احملُٞ

 عٓس ٚدٛز تنجط َٔ كطز ايػطزاب 15

 ٚاسس .

طٛابل  20

 تخط٣

   ساي١ املُطات ايساخ١ًٝ

طٛابل  30

 تخط٣

   ساي١ املُطات اـاضد١ٝ

   ساي١ ايٓٗا١ٜ املغًك١ تٟ طابل 6 ايٓٗا١ٜ املغًك١
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 ايتٛقٝف ايفين يًسضابعٜٔ ٚاملٓشسضات

 ايسضابعٜٔ :

عًة٢ غةًِ   ؾةدام ٚرطنة  عةاز٠    ٢ رًو اؿٛادع ايب متٓع غةكٛ  ا٭ ٜطًل عً

دةةةعا٤ غةةةٓب َةةةرت   ا٭(  90 )ايةةةسضز ٚ ايؿةةةط ات اـاضدٝةةة١ ٚقةةةس سةةةسز اضرفاعٗةةةا ب  

ايساخًٝةةةةةةةةة١ يًُبٓةةةةةةةةة٢ 

غةةةةةةٓب َةةةةةةرت  (120)ٚ

يٮدةةةةةعا٤ اـاضدٝةةةةة١  

ّ ٚدٛزٖةةا   تٟ  ًٜٚةةع

اخةةةةةةةةت٬ف ملػةةةةةةةةت٣ٛ  

 18)ضض ٜعٜةةس عةةٔ ا٭

 غٓب َرت .( 

 املٓشسضات :

تكةةاٍ َةةٔ َػةةت٣ٛ إىل املٓشةسضات: ٖةةٞ ايططٜةةل املا٥ةةٌ  ايبةةسٌٜ عةٔ ايةةسضز   ا٫ْ   

آخط   غبٌ ااطٚب  ٜٚٓطبل عًٗا َا دا٤   ؾطٚ  ايسضز بكةف١ عاَة١  إنةا ١ اةصٙ     

 ايؿطٚ .

 .أ  تٕ رهٕٛ ا٭ضنٝات َت١ٓٝ ٚخؿ١ٓ ٚغري قاب١ً ي٬ْع٫م 

 مجٝع تدعا٤ املٓشسض. ٠أ  تٕ رهٕٛ ْػب١ املٌٝ ٚاسس   

 .أ  اغتعُاٍ ايبػط١  عٓس ربسٌٜ اػاٙ املػاض 

 ٕ10:  ٫1 رعٜس ْػب١ املٓشسضات عٔ   أ  ت . 
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 : ْاض٠ ا٫ستٝاط١ٝيٛسات ٚتغِٗ كاضز ايطٛاض٨ ٚاإل 

ٌ  ايطةٛاض٨  إْاض٠ ٌ  تدةعا٤  ؾُٝةع  ٜتةٛ ط  تٕ أة  (: ايطةٛاض٨  كةاضز  ) ااةطٚب  يةػةةب  غةةب

 اإلْةةاض٠ رعطةةٌ عٓةةس ايطةةٛاض٨ سايةة١   رعُةةٌ َٓاغةةةب١ إْةةاض٠ ( ايطةةٛاض٨ كةةاضز)  ااةةطٚب

 .املسْٞ ايس ا  بٗا ٜٛقٞ ايب تٚ ٚاملٛاقفات ايؿطٚ  اصٙ ٚ كا ايعاز١ٜ

 َكةةسض َةةٔ( ايطةةٛاض٨ كةةاضز)  ااةةطٚب يةػةةةبٌ ايطةةٛاض٨ إْةةاض٠ رغةةص٣ تٕ أةة   -

 نا ٝةةا ٜهةةٕٛ عٝةةح ايط٥ٝػةةٞ املكةةسض خةة٬ف ايهٗطبةةا٥ٞ  يًتٝةةاض استٝةةاطٞ

 .  املسْٞ ايس ا  يؿةطٚ  ٚ ةكةا تٚ ا٭قٌ ع٢ً غاعت  َةس٠ يًعٌُ

ٞ  املكسض اْكطا  عٓس رًكا٥ٝا ايطٛاض٨ إْاض٠ رعٌُ - ٌ  ايط٥ٝػة  ٜعٜةس  ٫ ظَةين  بفاقة

 .َػةتةُةط٠ بكفة١ َؿةغة٬ ٜهٕٛ تٚ ثٛإ عؿط عٔ

 إْةةةةاض٠ يتغصٜةةةة١ نُكةةةةسض( ايبطاضٜةةةةات)  املػةةةةتُط ايتٝةةةةاض اغةةةةتعُاٍ سايةةةة١    -

 َٛاقةةفات سػةة  َٚعتُةةس  َتهاَةةٌ ْبةةاّ شات رهةةٕٛ تٕ أةة  ايطةةٛاض٨ 

 .املسْٞ يًس ا  اـاق١ تٚ ايجاْٞ اؾع٤

 ْةةةٛ  سػةةة  يًُبةةةاْٞ ايٛقا٥ٝةةة١ ايؿةةةطٚ    ايةةةٛاضز٠ بٗةةةا املػةةةُٛح اؿةةةا٫ت    -

 با٥ٝة١  نٗةط  إنةا٠٤  ٚسةسات  بٛاغةط١  ايطةٛاض٨  إْةاض٠  رهٕٛ تٕ أٛظ ا٫غتغ٬ٍ

ٌ  عٝح شارٝا  ٚرؿشٔ ايهٗطبا٥ٞ يًتٝاض ايعازٟ املكسض َٔ رغص٣ َػتك١ً  رعُة

ٕ  تٕ ؾةةطٜط١   ا٭قةٌ   عًة٢  غةاعت   ملةس٠  ايتٝةاض  اْكطةا   عٓس  ٛضا ٔ  رهةٛ  ْةٛ   َة

 . املسْٞ ايس ا  َٔ َعتُس

ٌ  ػٗةع  تٕ أة  (:  ايطةٛاض٨  كةاضز )   ااةطٚب  يةػةبٌ اإلضؾةاز١ٜ ايع٬َات  ااةطٚب  غةب

 ايٛقا٥ٝةة١ يًؿةةطٚ  ٚ كةةا املٓاغةةب١ ا٭َةةانٔ   ٚرٛنةةع املطًٛبةة١ اإلضؾةةاز١ٜ بايع٬َةةات

 ٞ ٌ  يًتعطٜةةةف ٚشيةةو  ا٫غةةةتغ٬ٍ  ْةةٛ   سػةةة  يًُبةةاْ  ػةةةاٙ عًةةة٢ ٚايس٫يةة١  ااةةةطٚب بػةةةب

 .عةاَة١ ٚبايةػةة٬َة١   خاق١ بااطٚب رتعًل رعًُٝات تٟ إىل اإلضؾاز ٚ َػةاضٖا 

 : املدطز ططٜل ع٢ً زاي١ إضؾةاز١ٜ ع١َ٬ 

 ٚ كةةا َٓاغةة  ٚيةةٕٛ ٚضَةةع ٚعبةةاض٠ سذةةِ شات ايع٬َةةات ٖةةصٙ رهةةٕٛ تٕ أةة   -

 داٚضٖةا  ملةا  َٚغاٜط٠ ٚممٝع٠ ٚانش١ ربُس عٝح املسْٞ يًس ا  ايف١ٝٓ يًُٛاقفات

 تٚ رطنٝبةات تٟ  ٚنةع  أةٛظ  ٫ نُةا  زٜهٛض  تٚ تيٛإ تٚ رؿطٝ  تٚ إْاض٠ َٔ

 .عةٓةٗةا ا٫ْتباٙ رًفت تٚ ض٩ٜتٗا رعٝل إْاض٠ 

 يًس٫ية١ ( غِٗ َع كطز)  ٚع١َ٬ َباؾط٠  املداضز ع٢ً( كطز)  ع١َ٬ رجبٝت  -

 بازٜةةا تٚ ٚانةةشا املػةةاض تٚ املدةةطز ٜهةةٕٛ ٫ عٓةةسَا ااةةطٚب  َػةةاض اػةةاٙ عًةة٢
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ٔ  املػاض   ْكط١تٟ  ربتعةس ٫ عٝح ٚايعٚاٜا  ناملٓعطفات يًعٝإ   ايع٬َة١  عة

 (. ّ 30)  َٔ تنجط

  ٛم املٛدٛز٠ اـاضد١ٝ ايٛادٗات ْٛا ص ع٢ً ٚايعٛا٥ل اؿٛادع رجبٝت أٛظ ٫ -

 ايفتم غ١ًٗ رهٔ َا  ايبٓا٤ َٔ ا٭ضنٞ ايطابل

 : املسضغ١ْٝاض٠ ٚايت١ٜٛٗ   املباْٞ ْباّ اإل 

 ْاض٠:اإل 

ح رعٜس ٚؽف نٌ َٓٗةا عٓةس رةٛ ط    نا٠٤ ايكٓاع١ٝ ٚايطبٝع١ٝ سٝايسَر ب  اإل

 خط٣ بؿهٌ نا  َٔ خ٬ٍ سػاغات رطن  ع٢ً ْباّ ا٫نا٠٤ ايهٗطبا٥ٞ.ا٭

ايرتنٝع عًة٢ ظٜةاز٠ َػةاس١ ايٓٛا ةص ٚعًٖٛةا يتػةُم بٓةٛض ايٓٗةاض ٚمتٓةع           -

ٕ عُةل رغًغةٌ   إزاخٌ ايفكٍٛ ايسضاغ١ٝ ٚنكاعةس٠  ة   ا٫ْعهاغات ع٢ً َٛاقع ايبكط

ىل إضرفةةا  ايٓا ةةص٠ َةةٔ سا تٗةةا ايعًٝةةا     ْةةٛض ايٓٗةةاض   ايفكةةٌ ٜػةةاٟٚ َةةطر  ْٚكةةف ا    

 ايكاعس٠ .

ٚ  (%80)ٚا٫ْعهاغات املػُٛح بٗا ٚاملكبٛي١  - عًة٢ اؾةسضإ   (% 50 )ع٢ً ا٫غةكف 

 % ع٢ً ا٫ضنٝات .20ٚ 

  ٛ ادٗةةات ايؿةةُاي١ٝ ٚاؾٓٛبٝةة١ ؽتًةةف     َطاعةةا٠ اػاٖةةات املبةةاْٞ  تًةةو شات اي

ٚ رةةٛ ري ايبةةٌ عةةٔ شات ايٛادٗةةات   خةةط ايٓٗةةاض ممةةا  آايؿةةطق١ٝ ٚايغطبٝةة١   غةةاعات اٍٚ 

 رتطً  رؿتٝت ايه٤ٛ املباؾط بٛاغط١ ايػتا٥ط َٚا   سهُٗا .

 :زضدات اؿطاض٠  ٚنب  ايت١ٜٛٗ ايطبٝع١ٝ 

 ايتٜٗٛةة١ بةة  ايٛثٝكةة١ ايع٬قةة١ ايعةةا  زٍٚ َةةٔ عةةسز   ُتدطٜةةت زضاغةةات عةةس٠ تثبتةةت

ٞ  ا٫غةتٝعاب  ع٢ً ٚايكسض٠ ِ  ٚسةسزت  ايسضاغة  مبكةساض  ايتٜٗٛة١  نُٝة١  ٚايكةٛاْ   ايةٓب

(10-15 cfm per student )َٔهعةة  قةةسّ عؿةةط مخػةة١ إىل عؿةةط٠ َةة 

 . ايٛاسس يًطاي 

 خةةاضز َةةٔ ايةةساخٌ ااةةٛا٤  ًةةرت٠ ٚنةةصيو ايساخًٝةة١ املًٛثةةات َةةٔ ااةةٛا٤ رٓكٝةة١ نةةُإ

ٌ  ٚقةس  ااٛا٤ مبًٛثات رأثطا تنجط ايػٔ قغاض ا٭طفاٍ تٕ سٝح املسضغ١  ايهةطض  ٜكة
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ٛ  عًة٢  ايتأثري إىل ٕ  عٝةح   ايُٓة )  ملٛاقةفات  طبكةا  بٛقة١ ( 1)  ايفًةرت  مسانة١  رهةٛ

ASHRAE  )ٌُعًٝٗا يًُشا ب١ اي٬ظ١َ ايكٝا١ْ ٚع . 

 املتةةأثط٠ ا٫ْؿةةا٤ َةٛاز  ٚرةة٬  ايططٛبةة١ سٝةح  َةةٔ املٓطكةة١   املٓةار  اعتبةةاضات سػةاب 

 ٚتُٖٝةة١ ٚايةةربٚز٠ اؿةةطاض٠ ؾةةس٠ ٚنةةصيو ايتؿةةطٝ  اٚ ا٫ْؿةةا٤   غةةٛا٤ بايططٛبةة١

 . ايتهٝٝف نفا٠٤

 :ععٍ ايهٛنا٤  

ايكةةفٛف ُٖٝةة١ بايغةة١ ٚخاقةة١    تقةةٛات ٖٚةةصا ميجةةٌ  نةةُإ ااةةس٤ٚ ٚعةةعٍ ا٭  -

سّ ايرتنٝةةع َةةع املةةسضؽ عٓةةس رةةساخٌ    قةةٛات ٚعةة ايةةسْٝا يؿةةس٠ رؿةةتتِٗ َةةع ا٭  

ّ ت ٚاـاضدٝةةة١  عةةةعٍ يٮقةةةٛات ايساخًٝةةة١ قةةةٛات خاضدٝةةة١ ٚشيةةةو بتطبٝةةةل ْبةةةا

تكًٝةٌ  ُٖٝة١ عةعٍ غةطف املعةسات ٚايتهٝٝةف يً     تبؿهٌ دٝس ٚقهِ نةصيو  

ٜتعةةةس٣ َػةةةت٣ٛ  عٝةةةح ٫  ثٓةةةا٤ ايتؿةةةغٌٝ  تَةةةٔ سذةةةِ ايكةةةٛت ايكةةةازض َٓٗةةةا    

 .زغٝبٌ (40 ) دٗع٠ ايتهٝٝف ٚايت١ٜٛٗ عٔتايهٛنا٤ ايكازض٠ َٔ 
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 ايتٛقٝف ايفين يًُدتربات :

 املدتربات ٚاملعاٌَ : 

 َٔرت يًطاي  ايٛاسس . (3 ) َرت َطبع بٛاقع(  84 )َػاس١ ٫ ركٌ ع 

 ّنا ١ ٚؾف  بايػاع١ َطات غت باملدترب ااٛا٤ رغٝري ٜهُٔ مبا ر١ٜٛٗ ْبا 

   َط٠(  6-2)  ااٛا٤ رغٝري حيكل ٚمبا  املب٢ٓ خاضز إىل ٚايغاظات ا٭غط٠

 . طاي  يهٌ ز/3قسّ 15 – 10 ٜعازٍ َا تٚ ايػاع١

  ّْصاض آيٞ .إطفا٤ ْٚباّ إػٗٝع املدترب بٓبا 

   .قابؼ ض٥ٝػ١ٝ يكفٌ َكازض ايًٗ  ٚايغاظات املؿتع١ً   اؿا٫ت ايطاض١٥ 

 ا عٔ َرت ْٚكف .َُٓٗ ٕ يًطٛاض٨ ٫ ٜكٌ عطض ن٬اكطد 

 . َغػ١ً يًعٝٓ  ٚزف يغػٌ اؾػِ   ساي١ ايتعطض يًُٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥ 

 ٟٛع٢ً خعا٥ٔ َٓاغب١ ؿفظ املٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥ . غط ١ ؼهري ؼت 

     َٕٚػاس١ سٍٛ طا٫ٚت املعٌُ عٝح رعطٞ ايطاي  املػةاس١ ايها ٝة١ يًعُةٌ ز

 رٛادس اٯخطٜٔ َٔ سٛي٘ .

  رٛظٜةةةةةع نةةةةةْٛرتات ايعُةةةةةٌ   املدتةةةةةرب

بؿهٌ زا٥طٟ ٜػُم بايعُةٌ اؾُةاعٞ   

ٜٚتةةٝم يًُعًةةِ اٚ املعًُةة١ غةةٗٛي١ املتابعةة١   

 ٚايتٛدٝ٘ .

  ُِٝايتٛقةةةةةةة٬ٝت ايهٗطبا٥ٝةةةةةةة١ ركةةةةةةة

ٙ   ايػةةةةةةكف يٝػةةةةةةٌٗ ْابٝةةةةةة  املٝةةةةةةاتٚ

 ضن١ٝ املدترب .تعاق١ اؿطن١ ع٢ً إاغتدساَٗا زٕٚ 

 أاز نبا٥ٔ خاقة١ ي٬ًُبةؼ ايؿدكة١ٝ ايٛاقٝة١ َجةٌ ْبةاضات محاٜة١ ايعٝةٓ          إ

 ٚقفاظات ايٝس ٚايهٛت ايٛاقٞ .

  ُِٝضن١ٝ املدترب بؿةهٌ ًَةتشِ َةع قاعةس٠ اؾةسضإ ستة٢ ٜػةٌٗ رٓبٝةف         ترك

 تٟ اْػهاب يًُٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥ َع ٚدٛز َكطف َععٍٚ عٔ اجملاضٟ ايعا١َ.

 ١ُٖٝ ٚدٛز سا بات خاق١ يًٓفاٜات ايهُٝٝا١ٝ٥ ٜٚػٌٗ ايتدًل َٓٗا .ت 

     ٚدةةٛز َغػةة١ً َةةع َكةةٝس٠ يًُةةٛاز ايهُٝٝا٥ٝةة١ َٚكةةطف خةةام خةةاضز ايكةةطف

 ايكشٞ ايعاّ .
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 ٝةة١ ايةةب  ْةةاض٠ نا ٝةة١ ٚرهٝٝةةف دٝةةس ٚث٬دةة١ ؿفةةظ بعةةض املةةٛاز ايهُٝٝا٥       إ

 رتطً  زضدات سطاض٠ َٓدفه١ .

 :ايتٛقٝف ايفين يسٚضات املٝاٙ 

 َٛاقفات َغاغٌ ايع  ٚاؾػِ   املدتربات ايتع١ًُٝٝ

 غتٌٝ ( ًؼأ  إ رهٕٛ مجٝع قتٜٛارٗا َٔ اؿسٜس املكاّٚ يًكسا٤ ) غتاْ

 تاي١ٝ :يٜتِ رطنٝبٗا ٚ ل ا٫بعاز ا

 

 

 

َٝاٙ ْبٝف١ ٚخايٝة١ َةٔ ايؿةٛا٥  ملٓةع نةطض      أ  إ رهٕٛ املٝاٙ املػتدس١َ اا 

 ايع 

 أ  تٕ رهٕٛ ؼت نغ  َٓدفض ست٢ ٫ ر٪ثط ع٢ً ايع 

 غِ 152غِ *  50.8َػاس١ املطٚف ٫ ركٌ عٔ 

 زقٝك٘ 15ن١ُٝ املٝاٙ أ  تٕ رهٕٛ نا ١ٝ يًغػٌٝ ملس٠ ٫ ركٌ عٔ 

 ركُِٝ سٛض املا٤ عٝح ميهٔ رغٝري املا٤ ٚايتأنس َٔ ْكاٚر٘
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ٜكةةُِ املةةطٚف عٝةةح ميهةةٔ رؿةةغٌٝ املةةا٤  ٝةة٘   اقةةٌ َةةٔ ثةةٛاْٞ عةةٔ  أةة  إ 

 ططٜل غش  تٚ نغ  دٗاظ ايتؿغٌٝ

 

 

 

 

 َطاٚف ايع 

 اشا قُُت بؿهٌ َٓفطز  ُٝهٔ إ رهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :
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 ايكفاظات ٚنٛت ايٛقا١ٜ

َةٔ اٖةةِ املٛاقةةفات اةةصٙ ا٭عٝةةإ إ رهةةٕٛ َكاغةةات سةةط٠ رتٓاغةة  َةةع نا ةة١  

 ا٭عُاض

 إ رهٕٛ طبكتٗا اـاضد١ٝ َعاؾ١ ملكا١َ املٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥

 إ رهٕٛ اا زضد١   َكا١َ زضدات اؿطاض٠

 

 زٚضات املٝاٙ :

 ٖةةِ َهْٛةةات ايب٦ٝةة١ ايُٓٛشدٝةة١   املسضغةة١ ٚشيةةو َةةٔ   تزٚضات املٝةةاٙ َةةٔ  رعةةس

ايعةسز املٓاغة    سٝح ركُُٝٗا بططم قشٝش١ ٚرٛ طٖا   املهةإ املٓاغة  ٚب  

 .عُاض ٚاؾٓؼ َع ا٭ٚمبا ٜتٓاغ  

 (  150)زٚضات َٝاٙ يهٌ  غت  ٌ  (150 )        طاي  ٜٚهاف زٚضر  َٝةاٙ يهة

(  450)زٚضات َٝةةاٙ ( 8 )طايةة  مةةسَٗا عةةسز   ( 300 )طايةة  اٚ طايبةة١ مبعٓةة٢  

قةةٌ َةةع ٚدةةٛز زٚض٠ َٝةةاٙ عًةة٢ ا٭ ٖهةةصا .زٚضات َٝةةاٙ ٚ(  10 ) طايةة  مةةسَِٗ

 . اـاق١ ستٝاداتيصٟٚ ا٫

  زٚض٠ املٝةةاٙ اؾُاعٝةة١ رٜٗٛةة١ طبٝعٝةة١ َٚٝهاْٝهٝةة١ عٝةةح ٜةةتِ  رتطًةة  َٓطكةة١

ٚبؿةةهٌ عةةاّ  ةةإ َةةا ًٜةةعّ        رغةةٝري ااةةٛا٤ غةةت َةةطات   ايػةةاع١ ايٛاسةةس٠     

 يسٚضات املٝاٙ َا ًٜٞ :

 رٛ ري زٚضات املٝاٙ بايعسز ايها . 

 عًةةة٢ َػةةةت٣ٛ َةةةٔ رعًُٝةةةات ايتكةةةُِٝ ٚايب٦ٝةةة١ تركةةةُِٝ زٚضات املٝةةةاٙ عًةةة٢

 . ايًٛا٥م ٚايهٛز احملًٞ ٚايعاملٞايُٓٛشد١ٝ ٚ ل 

  ميهٔ قفًٗا تبٛابٕ ؼتٟٛ ع٢ً تأ . 

 ٟٚاـاق١ ا٫ستٝاداتَطاعا٠ ش . 

ْبا ١ زا١ُ٥ َٚتتاي١ٝ ط١ًٝ غاعات ايسضاغ١ . 

ًٟٜعّ رٛ ري املا٤ ايسا ٧ ٚايكابٕٛ ٚاملٓازٌٜ اٚ ففف ا٭ٜس . 

 ٛم غٔ ايجا١َٓرٛ ري املٓتذات ايكش١ٝ ٚٚغا٥ٌ ايتدًل َٓٗا يًفتٝات  . 

  رهٕٛ َٝاٙ ايؿطب بعٝس٠ عٔ َٓطك١ زٚضات املٝاٙتأ ٕ   
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تضنٝات ٚتاملػتدس١َ    اإلْؿا١ٝ٥ مجٝع املٛاز ٚ بةٛاب زٚضات املٝةاٙ   تغةكف 

 ٕ رهٕٛ َعاؾ١ نس ايططٛب١ .تأ  

 

 زٚضات املٝاٙ   املساضؽ : غ١َ٬سٍٛ  َعطٝات ٖا١َ

      فُٛعةات قةغري٠ َٛظعة١ بؿةهٌ دٝةس      ركُِٝ زٚضات املٝةاٙ   املةساضؽ

بس٫ عٔ اجملُٛع١ ايهبري٠   َهإ ٚاسةس ٚشيةو ٜػةِٗ   غةٗٛي١ ٚغةطع١      

 ظزساّ   َهإ ٚاسس .ٚضات املٝاٙ ٚمفف َٔ ايتذُع ٚاإلايٛقٍٛ يس

      ٝٝعٖةةا ٚض٩ٜتٗةةا بػةةٗٛي١   َةةانٔ ميهةةٔ مت ترٛظٜةةع اؿُاَةةات ٚركةةُُٝٗا

 ١  ٝٗا .َٚطاقب١ ركط ات ايطًب

 اؿػبإ ععٍ قٓٛات ايت١ٜٛٗ بعٛاظٍ قٛت يتدفٝف ايكٛت ايٓةارر  خص   ا٭

 عٔ دطٜإ ٖٛا٤ ايت١ٜٛٗ .

 ٛاقةٌ  تسضإ بؿةهٌ قهةِ زٕٚ ٚدةٛز  تشةات     ركُِٝ ا٭ضنٝات ٚاؾ  ٚ

 رػُم بتذُعات املٝاٙ ٚرهٜٛٔ ايبهرتٜا ٚايطٚا٥م .

 ٖتُةةاّا٫  ٚ ساطةة١ مجٝةةع ايفتشةةات سةةٍٛ  إبتُسٜةةسات املٝةةاٙ ٚايكةةطف ايكةةشٞ 

ٚ اؾةةةةسضإ يكفةةةةٌ ايفتشةةةةات تغةةةةكف يتُسٜةةةةسات املاضقةةةة١ خةةةة٬ٍ ا٭ْابٝةةةة  ات

 بايهاٌَ مبٛاز َكا١َٚ يًشطٜل .

 َ  ْابٝةة  ٚععاةةا عةةٔ املةة٪ثطات اـاضدٝةة١ ؿُاٜتٗةةا      طاعةةا٠ ايهةةغ  زاخةةٌ ا٭

 ٚاحملا ب١ ع٢ً َتاْتٗا .

 . َطاعا٠ َكازض املٝاٙ ٚرٛ طٖا باؿذِ ايها  ٚنصيو سذِ ايتس ل 

      ٚاـاضدٝةة١ ٚ ةةٛم املغاغةةٌ   ٚنةةع ع٬َةةات ٚانةةش١ عًةة٢ ايكةةٓابري ايساخًٝةة١

 دكك١ يًؿطب .املغري يًُٝاٙ 
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 : عُاٍ رطنٝ  ٚقٝا١ْ ػٗٝعات ايػ١َ٬طؾش١ ٭َٛاقفات اؾٗات امل

 َػذ١ً َٚطخك١ يس٣ ايس ا  املسْٞ -1

ٕ ؼُةةٌ ايرتخةةٝل أةة  تْةةصاض مجٝةةع ػٗٝةةعات ايػةة١َ٬ ٚاإلطفةةا٤ ٚاإل  -2

 . NFPA . UL. LBC اؾٗات ايسٚي١ٝ املعتُس٠ َجٌ  ٣سسايعاملٞ َٔ إ

FM َٚا مياثًٗا . 

ٗطبةةا٥ٞ َهاْةةات ايفٓٝةة١ َٗٓةةسؽ َٝهةةاْٝهٞ / َٗٓةةسؽ ن  يةةسٜٗا اإل -3

 ٓٝةةةةةةةة١   ا٭عُةةةةةةةةاٍ املٝهاْٝهٝةةةةةةةة١ ٚا٫نرتَٚٝهاْٝهٝةةةةةةةة١ ٚعُايةةةةةةةة١ 

 ( . قٝا١ْ ٚرطنٝ  ) يهرت١ْٝٚٚا٫
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 ضؾازَٟطادع ايسيٌٝ اإل

 

 

 ( 2003) ايطبع١ ايجا١ْٝ اـًٝذ٥٫ٞش١ فًؼ ايتعإٚ  -

 ْصاض ايهٜٛت٥٫١ٝش١ َعسات اؿطٜل ْٚباّ اإل -

 املػتؿاض عبساهلل بٔ عًٞ َعسٟعساز إيهتٝبات ايػ١َ٬ /  ٚىلايػًػ١ً ا٭ -
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 َسٜط عاّ ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ املسضغ١ٝ
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