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٣شٌَ االسزؼٔبٍ اُٞاسغ السغٞاٗبد اُـبص أُضـٞط أص٘بء اُؼِٔ٤بد اُظ٘بػ٤خ خغٞسح
ًبٓ٘خ ٗظشا ُِٔخبعش اُجسٔبٗ٤خ ،اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ ٝاُح٣ٞ٤خ اُ٘برجخ ٖٓ سٞء اُزؼبَٓ.
ئٕ أٗظٔخ اُظحخ أُ٤ٜ٘خ ٝاُسالٓخ ك ٢دث - ٢األٓش أُحِ ٢سهْ  1991/61رحزْ ػِ٠
ًَ سة ػَٔ إٔ ٞ٣كش ث٤ئخ ػَٔ آٓ٘خ.

إرشـــادات:
 -1ػبٓـــخ:
أ) ٣جت رشـٝ َ٤اُزؼبَٓ ٓغ ئسغٞاٗبد اُـبص أُضـٞط كوظ ثٞاسغخ اُشخض اُز ١رْ
رؼِ ٚٔ٤اُغشم اُسِٔ٤خ إلسزخذآٜب ٝأُخبعش أُزؼِوخ ثٜب.
ة) ٣جت إٔ  ٌٕٞ٣اُشخض اُز٣ ١ؼج٠ء٣ ،زؼبَٓ٣ ،سزخذّ ئسغٞاٗبد اُـبص ػبسكب
ثخظبئض أُحز٣ٞبد ٝأُخبعش أُٞجٞدح ٝئحز٤بعبد ٝئجشاءاد اُغٞاسٟء اُز٢
٣زحزْ ئرخبرٛب ثبُ٘سجخ ُزِي أُخبعش.
٣ -2جت إٔ رٌ ٕٞجٔ٤غ اإلسغٞاٗبد ٓغبثوخ ُِٔوب٤٣س اُذ٤ُٝخ ُِزظ٘٤غ ٝإٔ رجوٓ ٠حلٞظخ ك٢
حبُخ ج٤ذح.
٣ -3جت إٔ  ٌٕٞ٣ربس٣خ اُظ٘غ أ ٝربس٣خ اُلحض اُ٤ٜذسٝسزبرٓ ٢ٌ٤ج٘٤ب ػِ ٠اإلسغٞاٗبد
ثظٞسح ٝاضحخ ٝسِٜخ اُوشاءح.
٣ -4جت ئخزجبس ٝكحض ٝرؼجئخ جٔ٤غ اإلسغٞاٗبد حست أُوب٤٣س اُذ٤ُٝخ.
 -5ػِ ٠أُٞسد إٔ ٣ضٖٔ رش ٚ٣ٞجسْ اإلسغٞاٗبد أ ٝاُحب٣ٝبد اُز ٢رلشَ ك ٢اإلخزجبس
اُجظش /١اُل٤ض٣بئ ٢أ ٝاُلحض اُ٤ٜذسٝسزبرٝ ٢ٌ٤رُي ُٔ٘غ ئػبدح ئسزخذاّ اإلسغٞاٗخ ٖٓ هجَ
أ ١شخض.
 -6ػِ ٠أُٞسد إٔ ٣زخز ًبكخ اإلحز٤بعبد ُضٔبٕ اُحبُخ اُج٤ذح ُظٔبّ اإلسغٞاٗخ.
٘ٔ٣ -7غ رٞس٣ذ أ٣خ ئسغٞاٗبد ثذ ٕٝشجي حٔب٣خ أ ٝؿغبء ُزشً٤جخ اُظٔبّ.
-8

ٝضــغ اُؼالٓــبد-:
أ) ٣جت ٝضغ ػالٓبد دائٔخ ٝسِٜخ اُوشاءح ػِ ٠اإلسغٞاٗبد أ ٝاُحب٣ٝبد ٝرُي ػ٘ذ
ٜٗب٣خ اُظٔبّ٣ٝ ،لضَ إٔ ال رٌ ٕٞػِ ٠جسْ اإلسغٞاٗخ ٗلسٜب ٝإٔ رحز ١ٞاُؼالٓبد
ػِٓ ٠ب -:٢ِ٣
اُظ٤ـخ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ أ ٝاُشٓض ٝئسْ اُـبص أُحز.١ٞ
*

* ك ٢حبُخ اُخالئظ ،رٞضغ اُظ٤ؾ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ أ ٝاُشٓٞص ٝأسٔبء ٗٝست اُـبصاد
أُٞجٞدح.
* ك ٢حبُخ أُجشداد اُؼض٣ٞخ اُشبئؼخ رٞضغ اُظ٤ـخ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ أ ٝاُشٓض.
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ة) ٣جت ٝضغ اُؼالٓبد ثح٤ش ال رضؼق أ ٝرخشة اُحب٣ٝخ أ ٝاإلسغٞاٗخًٔ ،ب ٣جت إٔ
 ٌٕٞ٣حجْ األحشف أ ٝاألشٌبٍ ٓز٘بسجب ٓغ حجْ اُحب٣ٝخ أ ٝاإلسغٞاٗخ.
ط) ٣جٞص ٝضغ اُؼالٓبد ثٞاسغخ اُخزْ ،اُ٘وش اُ٘بر٠ء أ ٝاُحلشًٔ ،ب ٣جت ئثوبؤٛب ك٢
حبُخ ج٤ذح.
 7سْ
د) ٣جت إٔ ال ٣وَ حجْ األحشف أُغجٞػخ ػِ ٠جسْ اإلسغٞاٗخ /اُحب٣ٝخ ػٖ
ئسرلبػب.
ٛـ) ٣جت إٔ  ُٕٞ ٌٕٞ٣األحشف ٝاألشٌبٍ ٓـب٣شا ُِ ٕٞاُحب٣ٝخ أ ٝاإلسغٞاٗخ ٝإٔ ال رٌٕٞ
األُٞإ ٓزوبسثخ ثظٞسح رؼ٤ن سُٜٞخ اُوشاءح.
٣ -9جت رظ٘٤ق ًَ اإلسغٞاٗبد ثبألُٞإ حست ٓحز ٟٞاإلسغٞاٗخ ٝأُخبعش أُزؼِوخ ثٜب ٝإٔ
رجو ٠جٔ٤غ رظ٘٤لبد األُٞإ ك ٢حبُخ ج٤ذح هبثِخ ُِزٔ٤٤ض.
٣جت ٝضغ ِٓظوبد ػِ ًَ ٠اإلسغٞاٗبد ثاسزخذاّ شٌَ أُؼ ٖ٤اُو٤بسُ ٢ألْٓ أُزحذح ُِزحز٣ش ٖٓ
اُخظبئض اُخغشح ٝرُي ٝكوب ألكضَ اُغشم اُؼِٔ٤خ  BPMسهْ .92/1
ٗ -10وـَ اإلسغٞاٗـبد:
٣ 1-10جت إٔ رحز ًَ ١ٞئسغٞاٗبد اُـبص ػ٘ذ ٗوِٜب ػِ ٠شجي حٔب٣خ أ ٝؿغبء كٞم
رشً٤جخ اُظٔبّ.
٣ 2-10جت إٔ ر٘وَ اإلسغٞاٗبد  ٢ٛٝكٝ ٢ضغ هبئْ ٝإٔ رٌٞٓ ٕٞضٞػخ ك ٢ط٘بد٣ن
ٓوسٔخ أ ٝحب٣ٝبد ثح٤ش ال رشرغْ ثجؼضٜب أ ٝثؼٞائن أخش.ٟ
٣ 3-10جت إٔ ال رخِظ ئسغٞاٗبد اُـبص أُخزِلخ ٓغ ثؼضٜب ك ٢اُحب٣ٝبد ػ٘ذٓب ٣زْ ٗوِٜب.
٣ 4-10جت ػذّ ٗوَ ئسغٞاٗبد األًسج- ٖ٤ك ٢أ ١ظشف ًبٕٓ -غ اإلسز ٖ٤ِ٤أٓ ٝغ أ١
شٌَ آخش ٖٓ أُٞاد اُوبثِخ ُإلشزؼبٍ.
٣ 5-10جت إٔ ال رذحشط اإلسغٞاٗبد ٖٓ أُشًجبد أ ٝإٔ ٣سٔح ُٜب ثبُسوٞط اُحش ػِ٠
أٞٗ ١ع ٖٓ ئعبساد أُغبط أ ٝأ٣خ حشٞح ٓشبثٜخ٣ ٌُٖٝ ،جت إٔ ر٘ضٍ ئُ٠
األسع ثزحٌْ ربّ.
٣ 6-10جت ئصاُخ أُ٘ظٔبد اُخبطخ ثؼذح ُحبّ األًسج /ٖ٤اإلسزٝٝ ٖ٤ِ٤ضؼٜب كٌٓ ٢بٕ
آٖٓ هجَ اُ٘وَ ػِ ٠اُغش٣ن ػِ ٠ػشثبد اُِحبّ.
٣ 7-10جت حٔب٣خ اإلسغٞاٗبد ٖٓ أ ١ش٠ء هذ ٣وغغ أ٣ ٝخشة أُؼذٕ ٣ٝوَِ ٖٓ هٞح
اإلسغٞاٗخ.
٣ 8-10جت إٔ ال رشكغ اإلسغٞاٗبد ثٞاسغخ اُسالسَ.
٣ 9-10جت سكغ اإلسغٞاٗبد ك ٢حٔبُخ راد رظٔ٘ٓ ْ٤بست.
٣ 10-10جت سثظ اإلسغٞاٗبد ثظٞسح ٓأٓٗٞخ ئُ ٠أُشًجخ أ ٝاُوبعشح اُز٣ ٢زْ ٗوِٜب ثٜب
ٝرُي ُٔ٘غ اإلسغٞاٗبد ٖٓ اُسوٞط ٖٓ أُشًجخ.
٣ 11-10جت ػِ ًَ ٠شخض ٓشبسى ك ٢اُ٘وَ ئرخبر ًبكخ اإلحز٤بعبد ُٔ٘غ حذٝس ئٗلجبس.
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٣ 12-10جت إٔ  ٌٕٞ٣سبئو ٞأ٣خ ٓشًجخ أ ٝهبعشح رحَٔ أ ١ئسغٞاٗبد ػِ ٠دسا٣خ
ثٔحز٣ٞبد اإلسغٞاٗبد ٝئجشاءاد اُغٞاسٟء ك ٢حبٍ حذٝس رسشة /حبدس.
٣ 13-10جت ػِ ٠أُٞسد أٓ ٝبُي ٓشًجخ اُ٘وَ إٔ ٣ذسة اُسبئو ٖ٤ػِ ٠اُزؼبَٓ آٖ٥
ٝئجشاءاد اُغٞاسٟء.
 -11رخض٣ـٖ اإلسغٞاٗـبد:
٣ 1-11جت إٔ رٌ٘ٓ ٕٞبعن رخض ٖ٣اإلسغٞاٗبد ِٓظٞهب ػِٜ٤ب ثشٌَ ثبسص أسٔبء
اُـبصاد أُخضٗخ كٜ٤ب ٝاُشٓٞص أُ٘بسجخ ُألخغبس.
 2-11ح٤ضٔب رٌ ٕٞاُـبصاد أُخزِلخ اُ٘ٞع ٓخضٗخ كٗ ٢لس أُٞهغ ،كاٗ٣ ٚجت ٝضغ
اإلسغٞاٗبد كٓ ٢جٔٞػبد حست ٗٞع اُـبص ٝإٔ ر٘ظْ أُجٔٞػبد ٝكوب ُِـبصاد
أُحزٞأً ،ٙب ٣جت ػذّ رخض ٖ٣اُـبصاد اُوبثِخ ُإلشزؼبٍ ثبُوشة ٖٓ اُـبصاد
أُإًسذح.
٣ 3-11جت رخض ٖ٣اإلسغٞاٗبد أُؼجأح ٝاُلبسؿخ ثظٞسح ٓ٘لظِخ.
٣ 4-11جت إٔ رٌ ٕٞأٓبًٖ اإلسغٞاٗبد راد ث٘بء ٓوبُِ ّٝحش٣نٝ ،إٔ رٌ ٕٞج٤ذح اُز٣ٜٞخ
ٓٝظٔٔخ ثح٤ش رٌ ٕٞاإلسغٞاٗبد ٓظِِخ ػٖ أشؼخ اُشٔس أُجبششح.
٣ 5-11جت إٔ ال رخضٕ اإلسغٞاٗبد ثجبٗت ٓظبدس ُِحشاسح ٓضَ اُـال٣بد أ ٝاإلكشإ أٝ
اُٞحذاد أُشؼخ ُِحشاسح أ ٝأ ١جٜبص آخش ُِؼِٔ٤بد اُحشاس٣خ.
ٓ 20زشا ػٖ
٣ 6-11جت إٔ  ٌٕٞ٣أُخضٕ ك ٢أثؼذ ٌٓبٕ ٌٖٓٔ ٝإٔ ٣جؼذ ثٔب ال ٣وَ ػٖ
أُٞاد اُوبثِخ ُإلشزؼبٍ ٓضَ اُض٣ذ ،اُجبص ،ٖ٤ُٝأ ٝاُ٘لب٣بد .أٓـــب داخَ أُجبٗ٢
ك٤جت إٔ ٘ٛ ٌٕٞ٣بى كبطَ ال ٣وَ ػٖ  6أٓزبس ( 20هذّ) ث ٖ٤ئسغٞاٗبد األًسجٖ٤
ٝئسغٞاٗبد ؿبص اُٞهٞد (ؿبص هبثَ ُإلحزشام) ئال ئرا ٝجذ حبجض ٓوبُِ ّٝحش٣ن
ثٜٔ٘٤ب.
٣ 7-11جت رخض ٖ٣اإلسغٞاٗبد كٝ ٢ضغ ػٔٞد ١داخَ أُخضٕ ٝإٔ رٌٓ ٕٞحظ٘خ ضذ
اُسوٞط أ ٝاإلسرغبّ.
٣ 8-11جت ئثوبء األؿغ٤خ اُٞاه٤خ أ ٝاُحٞاجض ك ٢أٓبًٜ٘ب ػِ ًَ ٠اإلسغٞاٗبد أُِ٤ئخ
ٝاُلبسؿخ ك ٢أُخضٕ.
 9-11ال ٔ٣سح ثبُزذخ ٖ٤ك ٢أ ٝثجٞاس ٓخضٕ اإلسغٞاٗبد ٣ٝجت ٝضغ ػالٓبد رحز٣ش٣خ
ثزُي ك٘ٓ ٢بعن ثبسصح.
 -12ئسزخـذاّ اإلسغٞاٗـبد:
٣ 1-12جت اُزؼبَٓ ٝئسزخذاّ ئسغٞاٗبد اُـبص أُضـٞط كوظ ٖٓ هجَ األشخبص ر١ٝ
اُخجشح ٝاُز٣ ٖ٣ؼشك ٕٞاُزؼِٔ٤بد ثشٌَ ج٤ذ.
 2-12ػِ ٠أُسزخذّ إٔ ٣لحض أُِظن ٝاُؼالٓبد أُٞجٞدح ػِ ٠األسغٞاٗخ هجَ سثظ
اُٞطالد ً ٌٕٞ٣ ٢ػِ ٠صوخ ٖٓ أٗ٣ ٚسزخذّ اُـبص أُوظٞد ُإلسزخذاّ٣ .جــت
ئػبدح أ٣خ ئسغٞاٗخ ئُ ٠أُٞسد ئرا ُْ  ٌٖٔ٣اُزؼشف ػِ ٠اُؼالٓبد أُٞجٞدح ػِٜ٤ب.
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٣ 3-12جت ئثوبء األؿغ٤خ اُٞاه٤خ ُزشً٤جخ اُظٔبّ كٌٓ ٢بٜٗب ئُ ٠ح ٖ٤اُحبجخ إلسزخذاّ
اإلسغٞاٗخ.
 4-12ػِ ٠أُسزخذّ إٔ ٣زأًذ ٖٓ ً ٕٞاإلسغٞاٗبد ٓذػٓٞخ ٞٓٝضٞػخ ثشٌَ آٖٓ.
٣ 5-12جت ئسزخذاّ ٓ٘ظْ ضـظ ٓ٘بستًٔ ،ب ٣جت رلش٣ؾ اُضـظ ٖٓ أُ٘ظْ هجَ ٓحبُٝخ
ٗضػ ٚػٖ اإلسغٞاٗخ ػٖ عش٣ن ئؿالم طٔبّ اإلسغٞاٗخ  ٖٓٝصْ ئعالم ًَ
اُضـظ ٖٓ أُ٘ظْ.
٣ 6-12جت إٔ رٌُُٞ ٕٞجخ األس٘بٕ ػِ ٠رٞط٤الد أُ٘ظْ أ ٝأُؼذاد أُٞطِخ ثٜب
ٓزشبثٜخ ٓغ رِي أُٞجٞدح ػِٓ ٠خشط طٔبّ اإلسغٞاٗخ٣ .جت ػذّ ئسزخذاّ اُوٞح
ك ٢سثظ اُزٞط٤الد اُـ٤ش ٓزٞاكوخ.
٣ 7-12جت كزح طٔبّ اإلسغٞاٗخ ثجظء ٓغ رٞج ٚ٤اُظٔبّ ثؼ٤ذا ػٖ أُشـَ أ ٝأ١
شخض آخش .رسزخذّ كوظ األدٝاد أُٞاكن ػِٜ٤ب ُلزح أ ٝئؿالم طٔبٓبد
اإلسغٞاٗخ ٣ٝجت إٔ ال رسزخذّ اُشٝاكغ أ ٝأُغبسم أ ٝأ ١أدٝاد أخشُ ٟزشـَ٤
اُظٔبٓبد أُضٝدح ثؼجِخ ٣ذ٣ٝخ.
٣ 8-12جت ػذّ ئسزخذاّ اُض٣ذ ،اُشحْ ،أ ٝأٓ ١بدح أخش ٟهبثِخ ُإلشزؼبٍ ك ٢رض٤٣ذ أٝ
ر٘ظ٤ق اُظٔبٓبد أ ٝأُ٘ظٔبد أ ٝاُؼذاداد أ ٝاُٞطالد أُٞجٞدح ػِ٠
األسغٞاٗخ أُحز٣ٞخ ػِ ٠أًسج ٖ٤ا ٝأٓ ١بدح ٓإًسذح أخش.ٟ
 9-12ئرا ػِن اُظٔبّ ك٤جت إٔ ال ٣ضشة أثذا ثأداح طِجخ ُخِخِز ٚثَ ٣جت ئسجبع
اإلسغٞاٗخ ئُ ٠أُٞسد.
٣ 10-12جت دائٔب ئثوبء اُزٞط٤الد ئُ ٠األٗبث٤ت ،أُ٘ظلبد ٝأُؼذاد ٓشثٞعخ ثاحٌبّ
ُٔ٘غ اُزسشة٣ٝ .جت ئثوبء اُخشاع ْ٤أُسزخذٓخ ك ٢حبُخ ج٤ذح.
٣ 11-12جت ئؿالم طٔبّ اإلسغٞاٗخ اُز ٢رسشة ٝإٔ رخضٕ كٌٓ ٢بٕ ال ٣شٌَ كٚ٤
اُزسشة خغشا ٝإٔ رٞضغ ػِٜ٤ب ػالٓخ "رســــشة" ٝرؼبد ئُ ٠أُٞسد.
٣ 12-12جت ػذّ ئسزخذاّ األًسج ٖ٤أُضـٞط رحذ أ ١ظشف ًبٕ ك ٢اُلحض أٝ
اُز٘ظ٤ق اُذاخِ ٢ثذال ٖٓ اُٜٞاء أُضـٞط أ ٝاُ٘٤زشٝج.ٖ٤
٣ 13-12جت ػذّ ٗوَ ،رخض ٖ٣ا ٝئسزخذاّ ئسغٞاٗخ اإلسز ٖ٤ِ٤رحذ أ ١ظشف ًبٕ  ٢ٛٝك٢
ٝضغ أكو.٢
٣ 14-12جت أخز اُح٤غخ اُشذ٣ذح ُزج٘ت ئسرغبّ أ ٝسط ئسغٞاٗبد اإلسزٝ ٖ٤ِ٤اُز ١هذ ٣وٞد
ئُ ٠حذٝس حشاسح داخِ٤خ ٝخغش ئٗلجبس.
 15-12ك ٢حبُخ ٝجٞد ئسغٞاٗبد رو ّٞثبُزسش٣ت ٝخبطخ ُِـبصاد اُسبٓخ ٓضَ اٌُِٞس كاٗٚ
٣جت ػِ ٠أُسزخذّ ئثالؽ اُذكبع أُذٗٝ ٢ئرجبع عشم اإلخالء أُزجؼخ.
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ٓ -13شاجــغ أخــــشٟ
ٞٓ اطلبد دُٝخ اإلٓبساد اُؼشث٤خ أُزحذح سهْ  1990/118ثشبٕ ٓزغِجبد رؼجئخ ٗٝوَ ٝاُزؼبَٓ
ٝرخض ٖ٣ئسغٞاٗبد ؿبص اُجزش ٍٝأُس.َ٤
 1988/65 ،64 ،63 ،62ثشإٔ أُٞاد اُخغشح -
 هٞاٗ ٖ٤اُظحخ ٝاُسالٓخ اُظ٘بػ٤خ سهْ
اُـبصاد.
 أُٞاطلبد اُجش٣غبٗ٤خ:
ٝ BS - 349ضغ اإلسشبداد اُزؼش٣ل٤خ ُٔحز٣ٞبد ئسغٞاٗبد اُـبص اُظ٘بػ.٢
ٝ BS - 1319ضغ اإلسشبداد اُزؼش٣ل٤خ إلسغٞاٗبد اُـبص اُغج.٢
 BS - 4800اُزظ٘٤ق ثبألُٞإ.
 BS - 3810اُزظ٘٤ق ثبألُٞإ.
 BS - 5430اُلحض ٝاُزلز٤ش.
 BS - 5355رؼجئخ اإلسغٞاٗبد.
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