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رمهيذ:
ذؼذ حًاٚح انؼٔ ٌٕٛانٕجّ يٍ اإلصاتح ٔتٕاعطح انؼٕايم انًادٚح أٔ انكًٛٛائٛح أٔ اإلشؼاع
 %30-25يٍ اإلصاتاخ ف ٙانؼ ٍٛأٔ
يٍ أْى تشايج انغاليح انًُٓٛح ،حٛس ذمذس َحٕ
انٕجّ ،نزا فإَّ ٚجة اخرٛاس ٔاعرؼًال يؼذاخ انٕلاٚح انًالئًح نهؼٔ ٍٛانٕجّ يغ األخز فٙ
االػرثاس انؼًهٛاخ ٔانًخاطش انر ٙذصاحثٓاٚ .جة ػهٗ كم يغرخذو ذٕفٛش يؼذاخ انٕلاٚح يٍ
اإلصاتاخ ف ٙانؼٔ ٍٛانٕجّ كًا ٚجة ػهٗ كم انؼًال اعرخذايٓا أشُاء انؼًم.
ٔٚشاػٗ ف ٙاخرٛاسْا يطاتمح انًماٛٚظ ٔانًٕاصفاخ انؼانًٛح.
إٌ أَظًح انصحح انًُٓٛح ٔانغاليح ف ٙإياسج دت ٙانرٚ ٙرعًُٓا األيش انًحه ٙسلى  61نغُح
 1199ذفشض اعرؼًال يؼذاخ انٕلاٚح انشخصٛح.
ٚشجٗ يشاػاج أيصهح انُشاطاخ ٔانًخاطش انًصاحثح نٓا ف ٙانجذٔل (أ) ٔ (ب) أدَاِ.
انجذول (أ)
انؼًهٛاخ انر ٙذرعًٍ يخاطش إصاتح انؼ ٌٕٛيٍ انجغًٛاخ ٔانذلائك أٔ انشظاٚا انًرطاٚشج أٔ ذُاشش
انًٕاد انكًٛأٚح (.( Splash
)1

كغش ،لطغ ،ذٓزٚة أٔ َحد انطاتٕق ،األحجاس ،اإلعًُد ،خثس انًؼادٌ أٔ انًٕاد انًشاتٓح
تٕاعطح األدٔاخ انكٓشتٛح ٔانصمم انجاف ألعطح يٕاد كٓزِ تاعرخذاو انذٔانٛة انؼجالخ أٔ
األلشاص انر ٙذذاس تانمٕج اٜنٛح.

)2

ذمغٛى انًؼادٌ ،انطاتٕق ،األحجاس ،اإلعًُد أٔ انًٕاد انًشاتٓح إنٗ أجضاء يُفصهح تاعرخذاو
انًُاشٛش ػانٛح انغشػح أٔ دٔانٛة انمطغ انحاكح أٔ ألشاص انر ٙذذاس تانمٕج اٜنٛح.
دٔساٌ انًؼادٌ أٔ انًٕاد.

)4

انحفش تاعرخذاو األدٔاخ انكٓشتٛح انصاترح أٔ انًرُمهح.

)5

نحاو ٔلطغ انًؼادٌ تٕاعطح ػًهٛاخ كٓشتٛح ،األكغجٔ ٍٛاألعرٛه ٍٛأ ػًهٛاخ يشاتٓح
أخشٖ.

)6

اإلػذاد ٔانرٓزٚة انحاس نهًصثٕتاخ انفٕالرٚح.

)3
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)7

إػذاد أٔ انرٓزٚة انًصثٕتاخ انًؼذَٛح انر ٙذرطهة إصانح انًؼذٌ شايهح َؼم انًصثٕتح،
انصًاياخ أٔ انثٕاتاخ سٔائذاخ انصة أٔ انًٕاعٛش انصاػذج.

)8

ذمشٛش أٔ لطغ انًؼادٌ إنٗ سلالاخ ،ظشب أٔ إصانح لطغ انثشاشٛى انثاسدج ،انثشاغ،ٙ
انصًٕالخ انرُٕءاخ ،انًغايٛش،األطٕاق....إنخ يٍ أ٘ ْٛكم أٔ ٔحذج أٔ يُشؤج تاعرخذاو
أدٔاخ كٓشتٛح يرُمهح.

)9

لطغ ٔذمشٛش األصثاؽ ،انمشٕس ،خثس انًؼادٌ ،انصذأ أٔ انًٕاد انًرآكهح األخشٖ يٍ أعطح
انًؼادٌ أٔ انًٕاد األخشٖ تاعرؼًال أدٔاخ ٚذٔٚح أٔ كٓشتٛح.

)10

كغش انًؼادٌ انخشدج تٕاعطح أدٔاخ أخشٖ ذذاس تانمٕج اٜنٛح.

)11

ذخذٚذ حفش انًؼادٌ.

)12

االشرغال تانًطاسق انغالطح ٔانًطاسق اٜنٛح.

)13

انؼًم ف ٙاألفشاٌ حٛس يخاطش انغصاتح ف ٙانؼ ٍٛتانًؼادٌ انًُصٓشج.

)14

صة أٔ كشط انًؼادٌ انًُصٓشج.

)15

األػًال انر ٙذغثة يخاطش نهؼ ٍٛجشاء ذطاٚش انشيم انحاس.

)16

ذغٕٚح أٔ ذٓزٚة انؼجالخ انحاكح.

)17

انرؼايم ٚذٔٚا أٔ يٛكاَٛكٛا يغ األحًاض انمٕٚح أٔ انغٕائم  /انًٕاد انكًٛٛائٛح األكانح انخطشج
ف ٙأٔػٛح يفرٕحح ،أٔ انؼًهٛاخ انر ٙذرعًٍ صٛاَح ٔإصانح انًُشآخ أٔ جضء يٍ يُشؤج لذ
ذحرٕ٘ ػهٗ يصم ْزِ انًٕاد.
أٚح ػًهٛاخ أخش٘ يٍ شؤَٓا إحذاز إصاتاخ ف ٙانؼ ٌٕٛجشاء ذطاٚش أجضاء أٔ لطغ أٔ ذُاشش
انًٕاد انكًٛأٚح أشُاء إجشاء انؼًهٛح.

)18
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انجذول ( ة):
انؼًهٛاخ انر ٙذرعًٍ يخاطش اإلصاتح ف ٙانؼ ٌٕٛتغثة انرؼشض نإلظاءج انثاْشج /انضائذج أٔ
اإلشؼاػاخ ذحد انحًشاء أٔ فٕق انثُفغجٛح.
)1
)2
)3
)4

انهحاو ٔلطغ انًؼادٌ تٕاعطح انكٓشتاء أٔ األكغجٔ ٍٛاألعرٛه ٍٛأٔ ػًهٛاخ يًاشهح.
جًٛغ األػًال انر ٙذرؼهك تانًصاْش حٛس ذٕجذ يخاطش انرؼشض نألظٕاء انثاْشج  /انضائذج
أٔ األشؼح ذحد انحًشاء.
انؼًهٛاخ كانذحشجح أٔ انذنفُح  ،صة أٔ ذشكٛم انًؼادٌ تانحذادج حٛس ذٕجذ يخاطش
انرؼشض نألظٕاء انثاْشج  /أٔ األشؼح ذحد انحًشاء.
أٚح ػًهٛاخ أخش٘ لذ ذُجى ػُٓا يخاطش اإلصاتح ف ٙانؼَ ٌٕٛرٛجح نهرؼشض نإلظاءج انثاْشج
 /انضائذج أٔ اإلشؼاػاخ فٕق انثُفغجٛح أٔ ذحد انحًشاء.

إسشبداد:
 )1ذمغى يؼذاخ حًاٚح انؼٔ ٌٕٛانٕجّ إن ٙيجًٕػر: ٍٛ
أ َ -ظاساخ ٔالٛح .
ب -ألُؼح ٔالٛح /دسع أٔ حجاب انٕجّ.
ٚجة ذصًٛى انًؼذاخ تحٛس ذحً ٙيغرخذيٓا يٍ انًخاطش انكًٛٛائٛح ٔانًادٚح كانًٕاد انًرُاششج،
األتخشج ،األجغاو انغشتٛح ٔاإلشؼاع يٍ يصادس ذطهك اإلشؼاػاخ ذحد انحًشاء ٔفٕق انثُفغجٛح
ٔغٛشْا.
ٚ )2غرخذو انجذٔل ( )1كذنٛم الخرٛاس حًاٚح انؼٔ ٍٛانٕجّ نثؼط انؼًهٛاخ.
ٚ )3جة اعرخذاو انُظاساخ انًضٔدج تؼذعاخ يمأيح نهصذياخ.
 )4إعرؼًال انُظاساخ انغٛش يضٔدج تٕلاٚح جاَثٛح غٛش يمثٕل كَٕٓا ذٕفش حًاٚح أيايٛح فمط.
ٚجة ذٕفش ٔلاٚح جاَثٛح يغ انُظاساخ نهحذ يٍ دخٕل انجغًٛاخ انًرطاٚشج ػٍ طشٚك األطشاف
إن ٙداخم ػ ٌٕٛانًشذذ٘.
ٚ )5جة إسذذاء انُظاساخ انٕالٛح انًُاعثح ظذ انًخاطش:
أ  -انُظاساخ انٕالٛح انًضٔدج تجٕاَة ذٕٓٚح شثكٛح ( انًخاطش انؼايح).
ب -انُظاساخ انٕالٛح انًضٔدج تذسع /حجاب ٔياَغ نهعثاب ( يخاطش انغٕائم ٔاألتخشج
انكًٛٛائٛح).
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ٚ )6جة اسذذاء انُظاساخ انٕالٛح ػهٗ انؼُٕٚاخ راخ انؼذعاخ انًمٕيح نهُظش /دٌٔ اإلخالل
ترٕاصٌ انثصش.
 )7ػهٗ األشخاص انزٚ ٍٚؼإٌَ يٍ ػٕٛب تصشٚح اعرؼًال ػذعاخ يٕصٕفح طثٛا ٔتحٛس
ذكٌٕ يٍ يٕاد صهثح ذغرطٛغ ذحًم انصذياخ انُاذجح ػٍ انجغًٛاخ انًرطاٚشج....انخ.
 )8األلُؼح انٕالٛح أٔ دسع انٕجّ:
أ ٚ -جة اسذذاء األلُؼح انٕالٛح أٔ دسع انٕجّ انًصثد أن ٙػذج انشأط أٔ خٕرج األياٌ فٙ
أياكٍ يُأنح ٔإجشاء انؼًهٛاخ انكًٛٛائٛح.
ب_ ػُذ يُأنح انحٕايط أٔ انغٕائم األكانح ٔأتخشذٓا ٔانر ٙذرطهة دسجح ػانٛح يٍ
انحًاٚح فإَّ ٚجة ذفعٛم األغطٛح ()HOCDانًمأيح نهًٕاد انكًٛائٛح ٔانًضٔدج تُافزج
تالعرٛكٛح أيايٛح ٔفرحاخ ذٕٓٚح خهفٛح يذسػح ،إرا نى ٚكٍ انٕٓاء صانحا نهرُفظ فإَّ
ُٚصح تاعرؼًال األغطٛح انًٕٓاج.
 )9انًششحاخ ( انًصفٛاخ) :
ٚجة اعرؼًال َظاساخ أٔ ػذعاخ انهحاو نحًاٚح انؼ ٌٕٛيٍ اإلشؼاػاخ انًشئٛح ٔغٛش
انًشئٛح ٔ(ذحد انحًشاء ٔفٕق انثُفغجٛح)  .انًششحاخ انرُٚ ٙصح تاعرؼًانٓا ف ٙػًهٛاخ
انهحاو يثُٛح ف ٙانجذٔل سلى (. )2
ٚ )10جة ذٕفٛش دػ َٕٔافٛش غغم انؼ ٍٛف ٙأياكٍ انرؼشض نإلصاتاخ ف ٙانؼ ٍٛيٍ جشاء
يُأنح انًٕاد انكًٛٛائٛح  .ذٕظغ صجاجاخ غغٛم انؼ ٍٛػادج ف ٙصُذٔق اإلعؼافاخ األٔنٛح.
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جذول ()2
انمششحبد أو انمصفيبد انزي يىصي ثهب ألػمبل انهحبو
انًٕاصفاخ
BS 679
انًششحاخ انرٕٚ ٙص ٙتٓا نهحاو تانغاص
ػًهٛاخ انهحاو
انحاو تانغاص نألنًُٕٛو ٔعثٛكح األنًُٕٛو ٔانًاغُغٕٛو:
انهحاو تانشصاص أٔ انمطغ تاعرؼًال األكغج -ٍٛاألعرٛهٍٛ
انح األكغجٔ ٍٛانمطغ انٛذٔ٘  ،انمهغ تاألكغج ،ٍٛإصانح انمشٕس  ،نحى
انفعح  ،انحاو تانصٓش نمٕاػذ يصثٕتاخ انخاسص ،ٍٛانهحاو تانشَٔض
نؼذادخ أَاتٛة انُحاط انخفٛفح أٔ ػذاداخ انفٕالر انخفٛفح.
انهحاو تانصٓش نهُحاط أٔ عثاَك انُحاط ،انُٛكم ٔعثائكّ،صفائح انفٕالر،
جًٛغ نحاو انثشَٔض ف ٙلٛاعاخ انفٕالر ،جًٛغ نحاو انثشَٔض ف ٙلٛاعاخ
انفٕالر ٔحذٚذ انصة انصمهٛح،ياػذا األػًال انًغخُح عهفا،أػًال إػادج
انثُاء نالجضاء ٔانًُاطك انثغٛطح َغثٛا نهحاو تانصٓش،جًٛغ ػًهٛاخ
األعطح انحشُح أٔ انمٕٚح ،فٓٛا إػادج ذغطٛح انذساتضُٚاخ أٔ لعثاٌ
انغكك انحذٚذٚح.
انهحاو تانصٓش نهفٕالرانصمٛم ،حذٚذ انصة انصمٛم نحاو انصٓش ٔنحاو
انثشَٔض نحذٚذ انصة انًغخُح عهفا ٔصثاخ انفٕالر.
إػادج تُاء انًُاطك انفٕالرٚح انكثٛشج كانكاياخ أٔ حذتاخ ذحٕٚم انحشكح
انكثٛشج.
انًششحاخ انرٕٚ ٙص ٙتٓا نهحاو تانكٓشتاء
ػًهٛاخ انهحاو.
انهحاو تمٕط انًؼذٌ( انكرشٔد يطه)ٙ
نحاو اإلنكرشٔد انًغهف تانًغرًش  ،نحاو اإلنكرشٔد انًغهف انًغرًش
ٔانًحً ٙتصاَ ٙأكغٛذ انكشتٌٕ.
انهحاو تمٕط انًؼذٌ( عهك يكشٕف) ،انهحاو تمٕط انكشتٌٕ
انهحاو تمٕط يؼذَ ٙف ٙيحٛط يٍ انغاص انخايم
انهحاو تانٓٛذسٔج ٍٛانفؼال ( انزس٘)
انهحاو األٔذٕياذٛك ٙتٕلظ انًؼذٌ يحً ٙتصاَ ٙأكغٛذ انكشتٌٕ ( عهك
يكشٕف)
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يششحاخ ذغرخذو ل
نحاو تذٌٔ صٓٛشج

نحاو تانصٓٛشج

3/GW

3/GWF

4/GW

4/GWF

5/GW

5/GWF

6/GW

6/GWF

7/GW

7/GW

انًذٖ انرمشٚث ٙنرٛاس
انهحاو (أيثٛش)
حرٗ 100
003 -100
فٕق 003

انًششح انًطهٕب
8/EW, 9/EW
10/EW, 11/EW

حرٗ 002

12/EW, 13/EW
14/EW
10/EW, 11/EW

حر15 ٙ
75-15
100-75
200-100
250-200
300-250

8/EW
9/EW
10/EW
11/EW
12/EW
13/EW,14/EW
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مىبست ل *
سش انقبس ( انضفذ)
ػمهيبد انغاليبد /انمصبهش
ركسيش األحجبس ،انكىوكشيذ ...إنخ
رقشيش األصجبؽ
رىظيف -وفث انمبء ثبنضجط انؼبني
قطغ انمؼبدن ثبنيذ(ثبسد)
انجى انمحمم ثبنغجبس (غيش سبو)
وسش انهىذسخ
رؼجئخ األسطىاوبد –غبصاد انجزشول انمسبل
رؼجئخ انجشاميم -مىاد كيميبئيخ
رؼجئخ انجشاميم -مىزجبد ثزشونيخ
رؼجئخ انقىبطش -مىاد كيميبئيخ
مكبفحخ انحشيق
انهحبو/انقطغ ثبنغبص
انسه،انشحز،وانطحه
انزؼبمم ثبنكيمبويبد
انزؼبمم مغ انمىاد انمىزجخ نذسجبد حشاسح مىخفضخ
انمخزجشاد /انمؼبمم -ػبو
رقم اإلصدار
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وظبساد ثهش مهىيخ كىثيخ انشكم

وظبساد ( ػىيىبد ) راد وقبيخ جبوجيخ

وظبساد ثهش  ،سويخ كبمهخ  /أغشاض ػبمخ

وظبساد ثهش  ،سويخ كبمهخ غجبس /مىاد كيمبويخ

دسوع وجه /ػيىن رصىة نهخهف

دسوع انهحبو ،مضود ثىاقي انجمجمخ

دسوع انهحبو ،غطبء انشأط

دسوع انهحبو ،وىع يذوي

حمبيخ انؼيه وانىجه

دسوع ػيىن  /وجه قبثهخ نهزثجيذ

جذول ()1
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الصفحة7/6:

إداسح انصحخ وانسالمخ انؼبمخ

Organization Unit:

مؼذاد انحمبيخ انشخصيخ – حمبيخ انؼيه وانىجه

Form sheet title:

DM-PH&SD-P4-TG09

آنيبد انزؼذيه
آنيبد أػمبل األخشبة
سش األصجبؽ
اإلشؼبع انحشاسي
رسشثبد انضيذ ....إنخ ورىظيفهب
رسشثبد انمىاد انكيمبويخ ورىظيفهب
انزىظيف ػهي انجخبس

*
*
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Doc Ref.
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