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٠ؼزجو األٍجَزِ ًٛبكح ِزٕٛػخ اإلٍزقلاَ ؽ١ش َُ٠زقلَ ف ٟطٕبػخ ِٕزغبد االٍجَزِ ًٛضً أٔبث١ت
األٍجَز ًٛاألٍّٕز١خ ٚاٌظفبئؼ ٚأعٛاق ِٕغ اٌزَوة ٚثغبٔبد اٌفواًِ ِٛٚاك اٌزغٍ١ف ،وّب َ٠زقلَ فٟ
اٌجٕبء وبٌؾٛائظ ٚاألٍمف.
٠زُ اٌزؼوع إٌ ٝاألثقوح اٌّزغب٠وح ٌألٍجَز ًٛغبٌجب ف ٟاٌؾبالد اٌزبٌ١خ-:
 أصٕبء عؾٓ أٍ ٚؾك األٍجَز.ًٛ
 طٕبػخ اٌّٛاك ٚإٌّزغبد اٌّؾز٠ٛخ ػٍ ٝاالٍجَز.ًٛ
 إٍزقلاَ إٌّزغبد اٌّؾز٠ٛخ ػٍ ٝاالٍجَز.ًٛ
 رغو٠ل أ ٚرظٍ١ؼ أ ٚط١بٔخ إٌّزغبد اٌّؾز٠ٛخ ػٍ ٝاالٍجَز.ًٛ
٘ لَ اٌّجبٔٚ ٟاإلٔشبءاد اٌز ٟرؾز ٞٛػٍِٛ ٝاك االٍجَز.ًٛ
ٔ مً ٚرقيِٕٚ ٓ٠بٌٚخ االٍجَز ًٛأ ٚاٌّٛاك اٌّؾز٠ٛخ ػٍ ٝاالٍجَز.ًٛ
 اٌزقٍض ِٓ اٌّٛاك األٍجَز١ٍٛـخ.
 إْ اٌزؼوع إٌ ٝغجبه األٍجَز ًٛثئٍزٕشبق أٌ١بف األٍجَز ًٛاٌّزغب٠وٖ ّ٠ىٓ أْ َ٠جت ِوع
األٍجَزٛىً ٍٚوعبْ اٌوئخ ٚاضغواثبد هئ٠ٛخ أفو.ٜ
اٌغوع ِٓ ٘نٖ اإلهشبكاد:
ِٕ .1غ ِقبعو اٌزؼوع ٌغجبه األٍجَز ًٛأصٕبء اٌؼًّ.
ِٕ .2غ اإلضواه ثظؾخ اٌّغزّغ.
 .3رٛف١و إهشبكاد ٚاضؾخ ٌٍزقٍض ِٓ األٍجَز.ًٛ
رزغٍت أٔظّخ اٌظؾخ ٚاٌَالِخ اٌّ١ٕٙخ ف ٟكث ِٓ ٟاألشقبص اٌّزؼبٍِِ ٓ١غ األٍجَز ًٛإرقبم وبفخ
اٌقغٛاد اٌضوٚه٠خ إلىاٌـخ اٌّقبعو اٌز٠ ٟزؼوع ٌٙب اٌؼّبي ٚاٌؼبِخ.
إرشــــبداث:
 - 1إرشبداث عبمت
أ  -ػٍ ٝطبؽت اٌؼًّ َِؤ١ٌٚخ اٌزؾىُ ِٕٚغ اٌزؼوع إٌ ٝأٌ١بف األٍجَز ًٛاٌّزغب٠وٖ فٟ
ث١ئخ اٌؼًّ ٚأصٕبء ٔمً ٚاٌزقٍض ِٓ ٔفب٠بد االٍجَز.ًٛ
ة٠ -غت ري٠ٚل وبفخ اٌؼبٍِٚ ٓ١اٌزؤول ِٓ إهرلائِ ُٙؼلاد اٌؾّب٠خ اٌشقظ١خ ٚاٌّالثٌ
اٌالىِخ ٌٍؼًّ ٚاٌّنوٛهح ف ٟاٌغيء اٌواثغ.
ط٠ -غت ػٍ ٝاٌظٕبػبد اٌز ٟرَزقلَ ِٕزغبد األٍجَز ًٛاٌؾظٛي ػٍِٛ ٝافمخ إكاهح
اٌظؾخ  ٚاٌَالِخ اٌؼبِخ.
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 - 2منتجبث االسبستىش
 1/2مىاقع اإلنتبج
أ ٠ -غت أْ ٠زُ فزؼ ٚرفو٠غ أو١بً أٌ١بف األٍجَزٚ( ًٛهل١خ أ ٚثالٍز١ى١خ) ثغو٠مخ آٌ١خ وٍّب
أِىٓ مٌه.
ة ٠-غت ٚضغ األو١بً ثبٌموة ِٓ األٚػ١خ اٌمّؼ١خ (اٌمبك )ًٚأ ٚفياْ اٌزغن٠خ.
د ٠-غت اإلِزٕبع ػٓ هِ ٟأٍ ٚؾت ِٕزغبد األٍجَز ًٛاألٍّٕز١خ.
س ٠-غت روو١ت ِؼلاد فؼبٌخ ٌَؾت اٌغجبه ػٍ ٝعّ١غ أعٙيح إٌشو ٚاٌؾفو ٚاٌزٌٍّ١
ٚاٌقواعخ.
Vaccum
ط ٠ -غت إىاٌخ األغجوح ٚاٌّٛاك اٌّزجم١خ ِٓ ِٛالغ اٌؼًّ ثٛاٍغخ اٌزٕظ١ف اٌٟ٢
.cleaning
 2/2انتعبئت واننقـــم وانتخسين
أ ٠ -غت إٍزقلاَ أو١بً ثالٍز١ه ِيكٚعخ ٌؾفظ أٌ١بف االٍجَز ًٛأٔ ٚفب٠برٙب ثٕٛػ١خ ال رمً ػٓ
أو١بً ثالٍز١ه ( .)200وّب ٠غت أْ رـُغٍك ثئؽىبَ ثٛاٍغخ غٍك ؽواه ٞأ ٚشو٠ظ الطك.
ة ٠-غت عجبػخ ثغبلخ ِؼٍِٛبد ِؼزّلح ػٍ ٝعّ١غ األو١بً رٛضؼ ِؾز٠ٛبرٙب ِٓ االٍجَزًٛ
ثبإلضبفخ إٌ ٝاٌزؾن٠و ِٓ فغٛهرٙب ػٍ ٝاٌظؾخ.
د ٠-غت ػلَ إٍزقلاَ اٌقغبفبد أ ٚأ٠خ ِؼلاد ؽبكح ػٕل ٔمً أ ٚهفغ أو١بً األٍجَز.ًٛ
س ٠-غت رٕظ١ف عّ١غ اٌّووجبد اٌَّزقلِخ فٔ ٟمً األٍجَز ًٛثؼل رفو٠غٙب ِٓ ؽٌّٛزٙب.
ط ٠ -غت إٍزقلاَ اٌزٕظ١ف ا ٌٟ٢ألغواع اٌزٕظ١ف.
ػ ٠ -غت رٛف١و أشوعخ الطمخ كائّب الٍزقلاِٙب ٌزظٍ١ؼ أ ٚإػبكح رغٍ١ف األو١بً اٌزبٌفخ.
ؿ ٠ -غت هص عّ١غ أو١بً األٍجَز ًٛاٌّٛعٛكح ف ٟاٌّقبىْ ػٍِٕ ٝظبد.
 3/2إستخذاو منتجبث األسبستىش
أعمبل انبنبء أو انتعذيم
أ ٠ -غت ٚضغ ػالِبد ِّ١يٖ ػٍ ٝعّ١غ اٌّٛاك اٌَّزقلِخ ف ٟاٌّٛلغ ٚاٌز ٟرؾز ٞٛػٍٝ
االٍجَز.ًٛ
ة ٠-غت أفن اٌؾ١غخ ٚاٌؾنه ف ٟؽبٌخ ٚعٛك أ ٚوشظ اٌّٛاك اٌؾب٠ٚخ ػٍ ٝاألٍجَزًٛ
ثظٛهح ِزّبٍىخ ِضً ِووجبد اٌؾشٚ ٛعجمبد اٌيفذ اٌؼبىٌخ ٌٍوعٛثخ.
د ٠-غت أفن اٌؾ١غخ ٚاٌؾنه ف ٟاٌّجبٔٚ ٟاإلٔشبءاد اٌّؾز٠ٛخ ػٍ ٝوّ١خ وج١وح ِٓ
األٍجَزِ ًٛضً ِٛاك أ ٚأٌٛاػ اٌؼيي ٚاٌزّ٠ ٟىٓ أْ رزؾٛي إٌ ٝغجبه ِزغب٠و أصٕبء
إعواء األػّبي.
س ٠-غت ػلَ إٍزقلاَ األلواص اٌىبشغخ أ ٚاٌؾغو٠خ ٌمغغ اٌّٛاك األٍجَز١ٍٛخ.
ط ٠ -غت عّغ اٌمغغ اٌّىَٛهح أ ٚإٌّشٛهح ِٓ ِٛاك االٍجَز ًٛاألٍّٕز١خ ٚاٌزقٍض ِٕٙب
ثغو٠مخ ال ٕ٠زظ ػٕٙب غجبه.
ػ ٠ -غت عّغ غجبه األٍجَزِٚ ًٛقٍفبد ػٍّ١بد اٌزظٕ١غ ٚرجٍٍٙ١ب صُ ٚضؼٙب ف ٟأو١بً
غ١و ِٕفنٖ ِٚؾىّخ اإلغالق.
انعسل وانتكسيت
أ ٠ -غت ػلَ إٍزقلاَ األٍجَز ًٛف ٟػٍّ١خ اٌؼيي ٚاٌزىَ ٗ١أ ٚاٌزغٍ١ف إال ف ٟؽبٌخ ػلَ
ٚعٛك ثلائً ِمجٌٛخ ِغ ِٛافمخ َِجمخ ِٓ إكاهح اٌظؾخ  ٚاٌَالِخ اٌؼبِخ.
ة -ػٕل إٍزقلاَ ألّشخ األٍجَزٌٍ ًٛؼيي اٌؾواه ٞف ٟاٌّٛلغ فئٔٗ ٠غت إٍزقلاَ ٍٚبئً
ٌّٕغ رغب٠و اٌغجبه.
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د -ف ٟؽبٌخ اإلٔزٙبء ِٓ ػٍّ١بد اٌمغغ أ ٚرىَ١خ األٔبث١ت ثبٌؾجبي٠ ،غت ػيي ِٛلغ اٌؼًّ
ػٓ اٌّٛالغ األفو.ٜ
س ٠-غت ػلَ رون اٌّقٍفبد رزواوُ ،وّب ٠غت ٚضؼٙب ف ٟأو١بً غ١و ِٕفنح.
إحتىاء أو إزانت انعىازل انحراريت أو انصىتيت انهشــت
أ  -رغ٠ٛك ِٛلغ اٌؼًّ
ة -ف ٟؽبٌخ ٚعٛك إؽزّبي ٌٕفبم اٌغجبه ِٓ ِٛالغ اٌؼًّ٠ ،غت غٍك اٌفزؾبد اٌقبهع١خ
ثئؽىبَ ٌّٕغ رغب٠و ٚفوٚط غجبه األٍجَز.ًٛ
د ٠-غت اٌم١بَ ثؼٍّ١بد اإلىاٌخ ثبٌزجٌٍّٕ ً١غ رغب٠و أٌ١بف األٍجَز.ًٛ
س ٠-زُ إٍزقلاَ عو٠مخ اإلىاٌخ اٌغبفخ ف ٟؽبٌخ اٌغجبه اٌىض١ف ألٌ١بف األٍجَز ،ًٛوّب ٠غت
ػلَ إٍزقلاَ ٘نٖ اٌغو٠مخ إال ف ٟاٌؾبالد اٌزبٌ١خ-:
 ػٕلِب الّ٠ىٓ إٍزقلاَ عو٠مخ اٌزجٍ.ً١
 ػٕلِب ٠زُ اٌزؼبًِ ِغ ِؼلاد وٙوثبئ١خ.
 ػٕلِب ٠زُ اٌزؼبًِ ِغ اٌّؼبكْ إٌّظٙوح.
وّــب ٠غت رٛف١و ٔظبَ ٌَؾت اٌغجبه ِٓ اٌّٛلغ.
صيبنت انفرامم ومعشق انحركت في انكراج وانىرش:
أ ٠ -غت ػلَ إٍزؼّبي اٌٛٙاء اٌّضغٛط أ ٚاٌىٌٕ اٌغبف إلىاٌخ اٌغجبه اٌّزغّغ ِٓ اٌفواًِ
أِ ٚؼشك اٌؾووخ.
ة ٠-غت إىاٌخ اٌغجبه ثٛاٍغخ ِىَٕخ آٌ١خ ِغٙيح ثّوشؼ م ٜوفبءح ػبٌ١خ.
د ٠-غت روو١ت ِؼلاد ٍؾت اٌغجبه ف ٟؽبٌخ رشغ١ت إٌّزغبد.
س ٠-غت إىاٌخ اٌغجبه ٚاٌمغغ اٌظغ١وح ِٓ ِٛلغ اٌؼًّ.
ط ٠ -غت ٚضغ غجبه اٌفواًِ ف ٟأو١بً ِيكٚعخ لجً اٌزقٍض ِٕٙب فِٛ ٟلغ إٌفب٠بد اٌؼبِخ.
 - 3نفبيبث االسبستىش
 1/3نفبيبث أعمبل انهذو
أصٕبء ػٍّ١بد اٌٙلَ ٠غت عّغ األعياء اٌضبثزخ أ ٚاٌّزؾووخ ٚاٌز ٟرؾز ٞٛػٍ ٝاألٍجَزًٛ
ٚٚضؼٙب ف ٟأٌٛاػ /طفبئؼ ثالٍز١ى١خ لبثٍخ ٌٍضٌٕ ٟزشىً أٚػ١خ ِغٍمخ ثئؽىبَ .وّب ٠غت ،إما وبْ
مٌه ػٍّ١بً  ،رجٍ ً١إٌفب٠بد ٚمٌه ٌٍزمٍ ِٓ ً١إٔجؼبصبد غجبه االٍجَز.ًٛ
 2/3جمع ونقم نفبيبث األسبستىش
أ٠ )1(-غت عّغ وبفخ إٌفب٠بد اٌؾب٠ٚخ ػٍ ٝاألٍجَز ًٛف ٟأو١بً شجٗ شفبفٗ ِضً اٌجٌٟٛ
إ٠ض.ٓ١ٍ١
(٠ )2غت غٍك األو١بً ثئؽىبَ ٚمٌه ٌّٕغ فوٚط اٌغجبه أصٕبء إٌّبٌٚخ اٌالؽمخ.
ة -إٌفب٠بد إٌبرغخ ِٓ ػٍّ١بد رضج١ذ أ ٚإىاٌخ اٌؼٛاىي:
( )1ػٕل إعواء ػٍّ١بد اٌزضج١ذ أ ٚاإلىاٌخ ٠غت رغغ١خ أٍغؼ األهض١بد ثؤٌٛاػ
ثالٍز١ى١خ لبثٍخ ٌٍضٌٕ ٟزشىً أٚػ١خ ِغٍمخ ثئؽىبَ.
( )2إما وبْ مٌه ػًٍّ١ب ٠غت إٍزقلاَ ٍٚبئً إىاٌخ آٌ١خ ٌٍمغغ اٌظغ١وح ٚرغّ١ؼٙب فٟ
ؽب٠ٚبد ٌٍزقٍض ِٕٙب ِغ اٌؾب٠ٚخ.
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ط٠ -غت رقي ٓ٠أٌٛاػ ٚأٔبث١ت ٚرٛط١الد األٍجَز ًٛاألٍّٕز١خ  ....اٌـ ثغو٠مخ رّٕغ رؼوضٙب
ٌٍزآوً أ ٚاٌَؾك أصٕبء إٔزظبه اٌزقٍض ِٕٙب.
ك ٠ -غت اٌزقٍض ِٓ األو١بً اٌز ٟوبٔذ رؾز ٞٛػٍ ٝأٌ١بف االٍجَز ًٛثبٌغؾٓ أ ٚاٌظٙو أٚ
اٌزغٍ١ف.
٘ـ -إٌفب٠بد اٌّجٍٍخ (ؽّؤح االٍجَز: )ًٛ
٠غت ٔمً ٔفب٠بد األٍجَز ًٛاٌز ٟرى ْٛػٍ ٝشىً ؽّؤح أٍ ٚبئً وض١ف ف ٟؽب٠ٚبد فبطخ
رّٕغ االَٔىبة.
ٔ - ٚمً إٌفب٠بد
٠غت ٔمً ٔفب٠بد األٍجَز ًٛاٌز ٟرىٍ ْٛبئجخ ف ٟأو١بً أ ٚف ٟأٚػ١خ ِؾىّخ اإلغالق إٌٝ
ِٛالغ اٌزقٍض ثغو٠مخ رّٕغ إٔجؼبس غجبه إٌ ٝاٌٛٙاء أصٕبء إٌمً.
 3/3انتخهص من نفبيبث االسبستىش في دبي
أ٠ -غت اٌزقٍض ِٓ اٌٛاػ االٍجَز ًٛاألٍّٕز١خ أ ٚإٌفب٠بد االٍجَز١ٍٛخ اٌظٍجخ اٌغبفخ
وّٛاك هكَ فِٛ ٟلغ اٌزقٍض ِٓ ٔفب٠بد اٌّجبٔٚ ٟاإلٔشبءاد ف ٟاٌؼ٠ٛو/اٌمظ١ض.
ة٠ -غت اٌزقٍض ِٓ ٔفب٠بد االٍجَز ًٛاألفو ٜثؼل رمل ُ٠إٍزّبهح "عٍت اٌزقٍض ِٓ
إٌفب٠بد اٌقغوح" إٌ ٝإكاهح اٌظؾخ  ٚاٌَالِخ اٌؼبِخ فِٛ ٟلغ عجً ػٌٍٍٕ ٟفب٠بد
اٌقغوح.
ط٠ -غت هكَ إٌفب٠بد إما وبْ مٌه ػٍّ١بً ،ف ٟلبػلح ِىت إٌفب٠بد أ ٚف ٟلبع اٌؾفو
اٌّقظظخ ٌٍوكَ.
كّٕ٠ -غ رون ٔفب٠بد األٍجَز ًٛك ْٚرغغ١خ فِٛ ٟالغ اٌوكَ فٙٔ ٟب٠خ وً  َٛ٠ػًّ.
٘ـ -ف ٟؽبٌخ اٌزقٍض ِٓ إٌفب٠بد اٌّجٍٍخ فئٔٗ ٠غت رغغ١زٙب وبٌٕفب٠بد اٌغبفخ ٚمٌه ٌّٕغ
فوٚط غجبه األٍجَز ًٛػٕل عفبفٙب.
٠ -ٚغت رٛف١و ِالثٌ ٚال١خ ٚأعٙيح رٕفٌ ِالئّخ ٌغّ١غ اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟػٍّ١بد اٌزغّ١غ ٚإٌمً
ٚاٌزقٍض ِٓ ٔفب٠بد االٍجَز.ًٛ
ى٠ -غت ػيي اٌّالثٌ اٌٛال١خ اٌٍّٛصخ ثبالٍجَزٚ ًٛرٕظ١فٙب ثظٛهح ِٕفظٍخ.

 - 4معذاث انىقبيت انشخصيت
٠غت رٛف١و ِؼلاد ٚلب٠خ شقظ١خ وبف١خ ٌغّ١غ اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟإٌّبٌٚخ ٚإٌمً ٚاٌزقٍض ِٓ أٌ١بف
األٍجَز ًٛأ ٚأ٠خ ِٛاك رؾز ٞٛػٍٙ١ب ف ٟػٍّ١بد اٌظٕبػخ ٚأٔشغخ اٌٙلَ ٚاٌجٕبء أ ٚاٌزقٍض.
 1/4ػــــــبَ
٠غت رٛف١و ِؼلاد اٌٛلب٠خ اٌشقظ١خ اٌزبٌ١خ ٌغّ١غ اٌؼبٍِ-:ٓ١
ِ الثــٌ ٚال١خ.
 أؽن٠ــخ ٍالِخ.
ٔ ظبهاد ٚال١خ.
 لفــــــــــبىاد.
أِب ثبٌَٕجخ ٌغغبء اٌوأً َِٚلاد األمْ ف١غت رٛف١و٘ب ؽَت عج١ؼخ إٌشبط.
 2/4األٔشغخ اٌظٕبػ١ــــخ
أ ِ -الثٌ ٚال١خ ٚأؽن٠خ ٍالِخ ٔٚظبهاد ٚال١خ ٚلفبىاد َِٚلاد أمْ.
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ة  -أعٙيح ؽّب٠خ اٌزٕفٌ  :وّبِبد ٚألٕؼخ غجبه فبطخ ٌٍؾّب٠خ ِٓ أٌ١بف
االٍجَز.ًٛ
 3/4إىاٌخ األٌٛاػ ٚاٌّٛاك اٌظٍجخ اٌغبفخ اٌز ٟرؾز ٞٛػٍ ٝاالٍجَزًٛ
أ ِ -الثٌ ٚال١خ ٚأؽن٠خ ٍالِخ ٔٚظبهاد ٚال١خ ٚلفبىاد.
ة  -أعٙيح ؽّب٠خ اٌزٕفٌ  :وّبِبد ٚالٕؼخ غجبه فبطخ ِٓ أٌ١بف االٍجَز.ًٛ
 4/4إىاٌخ اٌؼٛاىي
أ ِ -الثٌ ٚال١خ ٚأؽن٠خ ٍالِخ ٔٚظبهاد ٚال١خ ٚلفبىاد ٠ -غت إٍزقلاَ لفبىاد
ِغبع١خ ف ٟؽبٌخ اٌزؼبًِ ِغ اٌؼٛاىي اٌّجٍٍخ.
ة  -أعٙيح ؽّب٠خ اٌزٕفٌ  :وّبِبد ٚألٕؼخ غجبه فبطخ ٌٍؾّب٠خ ِٓ أٌ١بف
االٍجَز.ًٛ
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