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  تاف&رعتلا

  .ضارعألا ھيلع رSظت مل نكلو ،انوروK سوHIفب ةمئاق تالاA@ ھتطلاخم لمتحي يذلا ص23لا ةكرح دييقتو لصف و" :*(صلا ر%$#ا

 .ىفشdسملل لوخدلاو جالعلا ^[إ جاتحت ال YZلا ةمئاقلا تالاA@ا لصف :لزعلا 

 :kiي امم يأ hi ص23لا طارخنا و" :لصتملا

 :kiي امم ٍيأ hi ص23لا طارخنا و"

 .انوروK سوHIف نم (PPE( ةبسانملا ةيص23لا ةياقولا تادعم ءادترا نود ةرشابملا ةياعرلا HIفوت .1

 .)تاعمجتلا وأ ةرسألا وأ ÉÑZاردلا لصفلا وأ لمعلا ناÇم كلذ hi امب(  ةمئاقلا تالاA@ا نم ةب�رقلا ةئ{بلا سفن hi ءاقبلا .2

3. Kع ناk^ رقمàم 1( ةâI( ف لالخ ةمئاق ةلاح عمâIاًموي 14 ة çظ دعSضارعألا رو )ةصاخ
ً
 hi اًعم رفسلا ةلاح(. 

 :لاصتالا تالاح نم ناعون كان2

 :kiي امم يأ نمضتي يذلاو ،)ةيلاع ةباصإلل ضرعتلا رطاخم( ادج ب�رقلا لاصتالا .1

• ï3فل ةمئاق ةلاحك صHIسو Kانورو )Kو )19 ديفوóش{ع hi ملا سفنôöل. 

• Kع ناk^ فل ةمئاق ةلاح عم رشابم يدسج لاصتاHIسو Kانورو )Kع( )19 ديفوk^ سõةحفاصملا لاثملا لي، ùزارفإل ضرع 

 .)يدعم

اSجو  )19 ديفوK( انوروK سوHIفل ةمئاق ةلاح عم ةSجاوم •
ً
 .ةقيقد 15 نم I†كأ ةدملو نيâIم دودح hi ھجول 

• Kنا hi فل ةمئاق ةلاح عم ةقلغم ةئ{بHIسو Kانورو )Kامب( )19 ديفو hi م كلذÇاردلا لصفلا وأ لمعلا ناÉÑZ ملا وأôöوأ ل 

 .نيâIم نع لقت ةفاسم ^kعو I†كأ وأ ةقيقد 15 ةدمل )تاعمجتلا

 تاßIت3¶ا لامع وأ ،)19 ديفوK( انوروK سوHIفل ةمئاق ةلاA@ ةرشابم ةياعر مدقي رخآ صï3 يأ وأ ةيA£ ةياعر لماع •

 ا´™ ©Ñ®وملا ةيص23لا ةياقولا تادعم مادختسا نود  )19 ديفوK( انوروK سوHIفل ةمئاق ةلاح نم ةنيع عم نولماعتي نيذلا

 .ةيص23لا ةياقولا تادعمب فلت لامتحا عم وأ

 ةلاح نم )هاجتا يأ hi( نيدعقم نيدعقم دعk^ çع وأ )19 ديفوK( انوروK سوHIفل ةمئاق ةلاح نم برقلاب ةرئاطلا hi سول≠@ا •

 ةلاA@ا تسلُج ثيح ةرئاطلا hi مسقلا hi نHلماعلا مقاطلا دارفأو ،ةياعرلا مدقي يذلا ص23لا وأ رفسلا قيفر وأ ، ةمئاق

 .)ةباصإلا ةدش ^[إ HIشù ةلاA@ا ةكرح وأ ضارعألا ةدش تناK اذإ(  )19 ديفوK( انوروK سوHIفل ةمئاقلا

 .قيثو لاصتا ^kع ةرئاطلا ^kع باKرلا عيمج وأ ھلمكأب مسقلا hi نوسلجي نيذلا باKرلا رابتعا نكمي •

 )ةضفخنم رطاخملل ضرعتلا( ÑZ∂رعلا لاصتالا .2

 :ةب�رق لاصتا تاSج ا´∑أ ^kع ةفنصملا HIغ لاصتالا تاSج نم يأ ا´∑أ ^kع ÑZ∂رعلا لاصتالا ةSج ف�رعù متي

• Kع ناk^ فل ةمئاق ةلاح عم ضراع لاصتاHIسو Kانورو )Kنع )19 ديفو çدع 

 )ةدكؤم HIغ( ا´∫ف ھبdشم ةلاح عم πZسر HIغ لاصتا ھيدل •

 عمت≠¶ا hi  )19 ديفوK( انوروK سوHIفل kiحم راشdنا تاذ ةقطنم hi ثكم •
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 BCصلا ر?<=ل ةلوبقملا 78ياعملا

 سوHIفلا ا´∫ف ºÑZفتملا نادلبلا نم لصي يذلا ص23لا .1

  ةلمتحم وأ ةمئاق ةلاح عم قيثو لاصتا .2

3. ï3ن ھلو ضارعأ ةيأ لمحي ال صdصلا( نم يأ نم ةيبلس ةجيHو قارعلاو ناريإو نKون≠@ا ا�روàةي( 

 BCصلا ر?<Kا ليعفت تارE8م

 ةماعلا ةA¡لا ةرادإ عم هؤارجإ متي يذلاو ،ةيباعيdسالا ةردقلاو رطاخملل لماش مييقت ^[إ HIبادتلا دنdسù نأ بجي ،øiصلا ر≠æ@ا ءارجإ قيبطتل

 HIبادت HIثأت ^[إ ةفاضإلاب .)19 ديفوK( انوروK سوHIف ةدشو لاقتنا صئاصخ لوح ةرفوتملا تامولعملا ثدحأ ^[إ دنdس¬ يذلاو .ةA¡لا ةرازوب

 : kiي اميف رظنلا i∆ب≈�و ، ةيلودلاو ةينطولاو ةيلA¶ا تا�وتسملا ^kع عنملاو ءاوتحالا

 ھتروطخ ىدم و  سوHIفلا لاقتنا ةدش øiصلا ر≠æ@ا HIبادت ذيفنت رارق سكع¬ نأ بجي ىودعلا لاقتنا ىدم

 ضرعتلا رطاخم

 )سوHIفلل يدرفلا ضرعتلا(

 سوHIفل ةمئاق ةلاح عم رشابم لاصتا ^kع اوناK نيذلا صاï3ألا :قيثولا لاصتالا •

Kانورو )Kنيذلا وأ )19 ديفو Kع اوناk^ فلا عم رشابم لاصتاHIتانيع لالخ نم سو 

 ^ ري .رشابم لاصتا م´…دل س{ل نيذلا صاï3ألا نم ةباصإلل ةضرع I†كأ م" ةيجولويب

 .ليصافتلا نم د�زمل قيثولا لاصتالا ف�رعù ^[إ عوجرلا

 نكلو ،ةيضاملا اًموي 14 ـلا لالخ تالاح تل≠Õ ةقطنم ^[إ رفس ل≠Õ م´…دل نيذلا دارفألا •

 ةنراقم ضرعتلل ةضرع I†كأ م"رابتعا بجي ،ةمئاقلا تالاA–ل ةيئاàو طباور دوجو مدع عم

 .تالاح تل≠Õ ةقطنم ^[إ ثيدح رفس خ�رات م´…دل س{ل نيذلا صاï3ألاب
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   NOPسؤملا BCصلا ر?<Kا

 

 ةيتحتلا ةيSبلا تابلطتم

 ةصصخم ضاحرمو ليسغ قفارم عم ةلوزعم فرغ •

 ا´∫ف ھبdشملا )19ديفوK( انوروK سوHIف تالاحب ةقلعتملا ةيس{ئرلا ةيئاقولا HIبادتلاب ةيارد ^kع ًاديج ًاب�ردت نوàردم نوفظوم •

• hi ع ظفاح ،ةدرفم فرغ رفوت مدع ةلاحk^ م ةفاسمâIع نيk^ ب لقألاHألا ن
َ

 ةرِس

 ءاàرSكلاو هايملا تادادما ھيف رفاوتتو ةديج ة�و´÷ وذ ناÇملا نوÇي نأ بجي •

 عم طالتخالا مدع نم دكأتلاو( øiصلا ر≠æ@ا م´∫لع قبطي يذلا صاï3ألل لصفنم دعصمو لخدم صيصخت بجي •

 )ن�رخآلا نHميقملا

 ةحاتم نوÇت نأ بجي ةيساسألا ةحارلا لئاسو •

 نوفظوملا

 ةصا3@ا ةرا�زلا تاسايس قبط�و قفرملا ةرداغم نم øiصلا ر≠æ@ا hi نHلوزعملا عنم نمضي نمأ مقاط ©Ÿبملل نوÇي نأ بجي •

 .قفرملاب

 .øiصلا ر≠æ@ا ةأش≈م hi رئاز يأ كان" نوÇي الأ بجي •

 ةقاطبلا مقر ،ص23لا مسا لثم ةلص تاذ ىرخألا تامولعملاو لوخدلا ل≠›ç ظافتحالا ةأش≈ملا hi فرشملا ^kع بجي •

  ص23لاا ةلحر ليصافتو ةلوA¶ا ةS≠@ا ،ر≠æ¶ا لوخد خ�رات ،ةيكذلا

 ةيص23لا ةياقولا تادعم لثم ةمزاللا دراوملا عيمج ^[إ نHفظوملا لوصو ةأش≈ملا ةرادإ نمضت نأ بجي •

 ضارعألا دوجو / بايغل ةمظتنملا ةبقارملا ليعفت قفرملا Z hi‹طلا ق�رفلا ^kع بجي •

 تامدKWا

 HIبدتلاو ليسغلاو ءاذغلا تامدخ كلذ hi امب øiصلا ر≠æ@ا hi نHلوزعملل ةيساسألا تاجايتحالا HIفوت نع لوؤسم زكرملا •

 ôö]iملا

 ،ءاملا نم اًءزج 99 ^[إ ضي{بتلا نم دحاو ءزج( ôö]iم ضيõت لولحم مادختساب اًيموي ضيحارملا حطسأ SHIطتو فيظنdب مق •

 )اًيموي نHترم
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الوأ ةيداعلا ةيلôöملا تافظنملا وأ نوباصلاب فيظنتلا متي نأ بجي •
ً
 ôö]iم رSطم مدختسا متي ،ءاملاب فطشلا دعç ،كلذ دع·و 

 .)ءاملا نم ءازجأ ةعسù ^[إ دحاو ءزج وأ âIموÇيب 5.000 لداع¬ ام يأ( مويدوصلا د�رولKوبي" k^ 0.5٪ع يوتحي ع‚اش

 سايكأ hi ،)19 ديفوK( انوروK سوHIفب ةمئاقلا تالاA@ا دحأ لبق نم ةمدختسم تناYZ Kلا تايناطبلاو دئاسولا لقن بجي •

 .بولطم HIغ ن�زختلا تاروصقمو دا≠›لاو تاشورفملل صا3@ا فيظنتلا .سçالملا لسغل برسdلل ةمواقمو ةقلغم ليسغ

 مادختساب لصفنم لÇشøi çصلا ر≠æ@ا hi نولوزعملا صاï3ألا اSمدختس¬ YZلا ىرخألا ةيطغألاو سçالملا فيظنdب مق •

 .اSففج مث ،ةيلôöملا تافظنملا

  سçالملاو دل≠@ا عم ةثولملا داوملا سمالت الو ةd‹3ملا سçالملا ز´÷ ال •

 ،ةd‹3ملا تايناطبلاو دئاسولا عم لماعتلا وأ حطسألا فيظنت دنع ا´Âم صلختلا نكمي YZلا تازافقلاو ةعنقألا مدختسا •

 .تازافقلا عزن دعç نيديلا لسغو

 )ةيفاÇلا ةيقرولا ليدانملاو ،لوحكلاب نيديلا كرفو ،نوباصلاو ءاملا( يديألا ةفاظن تابلطتم رفاوت نامض •

Yا تاميلعK>?صلا رBC سؤملاNOP 

 øiصلا ر≠æ@ا قيبطت متي يذلا درفلل لصفملا Z‹طلا خ�راتلاو لاصتالا تامولعم ^kع ةماعلا ةA¡لا ةرادإ لصحت نأ بجي •

  ھيلع

 ةنيعلا ذخأ نم موي نم اًموي 14 ةدمل "ةيضرم ةزاجإب" ھيلع øiصلا ر≠æ@ا قيبطت متي يذلا درفلا حنم •

 ËÑZسؤملا øiصلا ر≠æ@ا نأشç ةصا3@ا ةيساسألا تا´∫جوتلاب ھيلع øiصلا ر≠æ@ا قيبطت متي يذلا د�وزت •

 )19 ديفوK( انوروK سوHIفب ةمئاقلا تالاA@ا ضارعأل ةماعلا ةA¡لا ةرادإ لبق نم ةيمويلا ةعçاتملا نامض •

 ةA¡لا ةرازو ^[إ م´∫لع øiصلا ر≠æ@ا قيبطت مت نيذلا دارفألا نع ةيمويلا ةعçاتملا ر�راقت رادصإ •

 ةي´∫جوتلا ئدابملاب هد�وزتو ضارعأب اًباصم حبصأ اذإ ةيحارج تازافقو ةعنقأب øiصلا ر≠æ@اب لوزعملا ص23لا دادمإ •

 ةمزاللا

 ھيلع øiصلا ر≠æ@ا قيبطت متي يذلا درفلاب لاصتالا ةماعلا ةA¡لا ةرادإ ^kع بجي ،øiصلا ر≠æ@ا ةدم ءا´Íنا درجمب •

  .ôö]iملا øiصلا ر≠æ@ا kiت YZلا تاوط3@اب ھغالبإل
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   BCصلا ر?<Kا قفارم

 

 BCصلا ر?<Kا قفارم دادعإ

 ضيحارملا .1

 )ةدرفم( ةلصفنم فرغ .2

 ءاملاو ءاàرSكلاب اًديج ةزSجم فرغلا نوÇت نأ .3

 ةصصختملا ةيبطلا رداوÇلا .4

 ةيدرف فرغ رفاوت مدع ةلاح hi ، ةأش≈ملا لخاد ن�زو≠æ¶ا صاï3ألا نHب )âIم 2( نيâIم ةفاسمل Îiامتجالا دعابتلا ^kع ظافA@ا .5

  تايافنلا نم صلختلل بسانم ماظنو ،ةيص23لا ةياقولا تادعم رفاوت .6

 SHIطتلل ةبسانم نوÇت نأ بجي YZلا  ةي´∫فرت ةطشÓأ HIفوت .7

8. Óع ةرطيسلا( ةيعوتلل تا´∫جوت رشk^ ناو ىودعلاdا"راش( 

 ةA¡لا ضارغأل ىرخأ تاءارجإ وأ ةيبط تاصوحفل نHعضا3@ا وأ نHلوزعملا وأ øiصلا ر≠æ–ل نHعضا3@ا ن�رفاسملل ةدعاسملا ميدقت .9

 ةماعلا

 øiصلا ر≠æ@ا قفرم جراخ øiصلا ر≠æ–ل نHعضا3@ا ةرسأ دارفأ عم لصاوتلا hi ،رمألا مزل اذإ ،ةدعاسملا .10

 Îiامتجالاو ËÑZفنلا معدلا ميدقت .11

 تايافنلا ةرادإ تالوKوتورàو حيشâIلا ةمظنأو ، ءاوSلل ةيفاÇلا ة�و´Íلا لثم ، ةييبلا ىودعلاب مكحتلل ھبسانم طباوض .12

 BCصلا ر?<Kا قفارم ةفيظو

قفو مويلا hi نHترم م´∫لع øiصلا ر≠æ@ا قيبطت متي  نمل ة�ويA@ا تارشؤملا ھبقارم .1
ً
 .ÉÑZايقلا لوKوتوßIلل ا

 مت اذإ .)كلذ ^[إ امو ةيص23لا ةياقولا تادعم ،نيديلا لسغ( ةبسانملا ةمالسلا تاءارجإل ةيA¡لا ةياعرلا يفظوم عابتا نم دكأتلا .2

 مكح رابتخاو بسانملا م≠æ@ا مادختسا نامض عم ، N95 ةعنقأب ةيحار≠@ا تامامكلا لادبdسا بجيف ،ËÑZفنتلا زاS≠@ا نم تانيع ذخأ

 .قلغلا

 تاعاس )6( نع د�زت ال ةدمل رمتسم لÇشç ةيحار≠@ا تامامكلا ءادترا نكمي .3

 .برشلا باوKأ ،تاحول ،ةدئاملا تاودأ لاثملا ليõس ^kع ،دحاولا مادختسالا تاذ تاودألا لامعتسا .4

 .ÉÑZايقلا لوKوتوßIلل اقفو يموي ساسأ ^kع ةمدختسملا تادعملاو حطسألل ميلسلا SHIطتلا .5

 ءزج( ةبسانملا تافظنملاو ة�وئم ةجرد 90-60  ةئفاد هايم مادختساب )كلذ ^[إ امو ،ةداسو تاداسو ،سçالملا( ناتكلل بسانملا لماعتلا .6

 )هايم ءزج 99 ، ضي{بت دحاو



 9 

 .Z‹لس طغض تاذو  ءاوSلا حيشâIل ةيلاع ةءافك تاذ لزع فرغ دوجو نم دكأتلا .7

 .ةيبطلا تايافنلا نم نمآلا صلختلا .8

  .م´∫لع øiصلا ر≠æ@ا قيبطت متي نمم يأل ةداح ضارعأ يأب ن�رضاA@ا ةيA¡لا ةياعرلا ي‚اصخأ وأ فرشملا غلبأ .9

 BCصلا ر?<Kا لالخ fOgرملا ةرا&ز لوكوتورب

 .ئراوطلا ةلاح hi ةرسألا دارفأ ءانıتساب سوHIفلا راشdنا بنجتل ةرا�زلا رظحي

 qrsCملا BCصلا ر?<Kا مnoلع قبطي نمل ةيبطلا حئاصنلا

 .لقألا ^kع ماظتناب ةيناث 20 ةدمل ةيلوحكلا تافظنملا وأ نوباصلاو ءاملاب نيديلا لسغ .1

 وأ ةيقرولا ليدانملاب سطعلا وأ لاعسلا ءانثأ فنألاو مفلا ةيطغù كلذ لمش¬ .تاقوألا عيمج ËÑZ hiفنتلا زاS≠@ا ةفاظن ^kع ظافA@ا .2

 نHينSم دوجو دنع ھجولل اًعانق ءادتراو .ءاملاو نوباصلا وأ لوحكلاب نيديلا كرفب نيديلا ةفاظن ھيلي ،ةمامك ءادترا مدع دنع ŸZثملا عوÇلا

 .نHيبط

 .ةيص23لا يÓاوألاو تادعملا ةكراشم بنجت .3

 .دياâöت دق )ھباش ام وأ لاعس وأ ©πح( ضارعأ يأب ةأش≈ملا يفظوم غلبأ .4

 مكحتلا 78ياعمو ىودعلا نم ةياقولل ىuدألا د#Kا

 .حيA£و قسdم لÇشZ çˆيبلا SHIطتلاو فيظنتلا تاءارجإ عابتا نم دكأت :ةييب طباوض ŸZبت •

 .فيظنتلا دارفأل ةبسانملا فيظنتلا بيلاسأ حرش Z‹طلا لا≠¶ا hi نHلماعلا ^kع بجي •

 :øiصلا ر≠æ@ا ةâIف لاوط ماظتناب اSفيظنت متي حطسألا نأ نم دكأتلا ^[إ فيظنتلا وفظوم جاتحي •

 لولحم ^kع يوتحي مظتنم ôö]iم رSطم عم ةفرغلا نم ا"HIغو ،ةرسألا لKاي"و ،ر�رسلا تالواط لثم اSسمل مت YZلا حطسألا SHIطتو فيظنت .1

 .)ءاملا نم ءزج 99 ^[إ ضيبم نم دحاو ءزج( ففخم ضيبم

 ضيبم( ففخم ضيبم لولحم ^kع يوتحي ôö]iم رSطم مادختساب اًيموي لقألا ^kع نHترم ضاحرملاو مامA@ا حطسأ ميقعùو فيظنdب مق .2

 ..)ءاملا نم ءزج 99 ^[إ دحاو ءزج نم

 اSففجو ،ةع‚اشلا ةيلôöملا تافظنملا مادختساب ة�وئم ةجرد 90-60 دنع ¯@إ ،ديلاو مامA@ا فشانمو ،ةرسألا ةيطغأو ،سçالملا فيظنdب مق .3

ديج
ً
 .ا

قفو ا´Âم صلختلا مت�و i ولويب رطخ ا´∑أ ^kع تايافنلا عيمج لماعù نأ بجي .4
ً
 .كلذل ا
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 لئاوسç ةثولملا ةيطغألا وأ سçالملاو ،حطسألا عم لماعتلا وأ فيظنتلا دنع ا´Âم صلختلا نكمي تازافق ءادترا فيظنتلا لامع ^kع بجي .5

 .تازافقلا ةلازإ دع·و لبق نيديلا ةفاظن لوKوتورب ةاعارم بج�و ،مس≠@ا

 BCصلا ر?<Kا C{ صاW}ألا ةعzاتمل تابلطتملا نم ىuدألا د#Kا

 تاàرض لدعمو مس≠@ا ةرارح ةجرد : لمشù نأ i∆ب≈�و ، ر≠æ@ا ةâIف لاوط øiصلا ر≠æ@ا hi صاï3ألل ةيمويلا ةعçاتملا ءارجإ بجي •

 .سوHIفلا ضارعأ صحفو نH≠›كألا ةبسÓو سفنتلا لدعمو مدلا طغضو بلقلا

 .ددحم Z‹ط جالع ^[إ ةجاA@ا وأ / و ةيفاضإ ةبقارم ديدش ضرمب ةباصملا وأ ةباصإلل ةضرع I†كألا دارفألا بلطتي دق •

 

 ةي#Åلا ةياعرلا قفارم Ä78  }Cطتلاو فيظنتلا

نإ
َّ
تلاو Zˆيبلا فيظنتلا 

َ
ط
ْ
SِHI م نارمأ لماشلاSةياغلل نام 

  يرودلا / يمويلا فيظنتلا

 

 

 

 

 

 

 

تو فيظنت ^kع ًاديج ًاب�ردت نàHردمو نيددحم ôö]iم HIبدت دارفأ نHيعhi ù رظنلا •
َ

ط
ْ
SِHI فرغلا.  

الوؤسم نوÇيس نم ديدحت ؛موي لK هؤارجإ مت{س يذلا فيظنتلا قاطن ديدحت •
ً
 ليõس ^kع( ةياعرلا تادعم حطسأ ميقعùو فيظنت نع 

 .)كلذ ^[إ امو تاشاشلاو ة�و´Íلا ةزSجأو ،ب�رسdلا تا3¸م ،لاثملا

 .فيظنتلا تايلوؤسم نع ةلءاسملا ز�زعتل ةيعجرم ةمئاق مادختسا hi رظنلا •

 نم ôö]iملا HIبدتلا يفظوم ب�ردت بج�و .قA–ملا hi ˇ̨وملا وحنلا ^kع ةيص23لا ةياقولا تادعم ôö]iملا HIبدتلا وفظوم يدتري ّنأ بجي •

 ةحيA¡لا تاءارجإلا ^kع م´!�ردت كلذكو )19 ديفوK( انوروK سوHIف تايıيح عيمج hi ىودعلا ةحفاÇم hi نHصت3¶ا نHفظوملا لبق

  .نيديلا ةفاظن ةيم"أو ،ةيص23لا ةياقولا تادعم ةلازإ كلذ hi امب ،ةيص23لا ھياقولا تادعم مادختسإل

 .)ن�زخت ةقطنم وأ راظتنا ةفرغ hi ،لاثملا ليõس ^kع( ر≠æ@ا ةفرغ جراخب فيظنتلا داوم ^kع ظافA@ا •
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 فيظنتلا ليSسù ةيغç ة�رورضلا HIغ تادعملاو تامزلتسملا نم ةيلاخ ھيلع øiصلا ر≠æ@ا قيبطت متي نمب ةطيA¶ا قطانملاب ظفتحا •

 .يمويلا

 HöكâIلا لثم( مادختسالل ةعنصُملا ةكرشلا تايصوت عبتا ٍذئدنعو .)ت�رولKوبيSلا لثم( ىفشdسملا نم ةدمتعُملا تارSطملا مدختسا •

 .مس≠–ل ھتسمالمب ةقلعتملا تاريذحتلاو ،)فيفختلاو

تو فيظنdب ّمق •
َ

ط
ْ
SِHI ع اًيموي فرغلاk^ و لقألاhi ثكHI ي‚رم ثولت/ث�ولت ثدحي امدنع نايحألا نم. 

 ،ر�رسلا ةيطغأ ،لاثملا ليõس ^kع( رمتسم لÇشç اSسمل متي YZلا حطسألل )لقألا ^kع اًيموي نHترم( رركتم فيظنت كان" نوÇي ّنأ i∆ب≈ي •

 / نامألا نابضق كلذ hi امب ةاطغملا حطسألاو ،فتاSلاو ،لاصتالا رزو ،نو�زفلتلا hi مكحتلا ةزSجأو ،ةدئازلا ةرسألاو ر�رسلا تالواطو

 .ىرخألا حطسألاو تايضرألا ^[إ ةفاضإلاب )ةشاشلا حطسأو Îiانصلا سفنتلا زاSج ،نئاز3@ا ،باوبألا ضباقمو بA›لا

 تادعملا مادختسا بجي ،كلذ ^[إ ةفاضإلاب .ىرخألا ة�ر�رسلا قطانملا فيظنتل لصفنم لÇشç ر≠æ@ا ةقطنم فيظنت ءارجإ i∆ب≈ي •

ت بجي .Zˆيبلا ثولتلا ةلازإل )ةشمقألاو ةA›مملا سوؤر لثم( ا´Âم صلختلا نكمي YZلا وأ ةصص3¶ا
َ

ط
ْ
SِHI ةداعإل ةلباقلا تادعملا 

 تاàرع لوخد مدع بجي .هالعأ ˇ̨وملا وحنلا ^kع رولÇلا رSطُمب اSمادختسا دعç )فيظنتلا ءالدو ةA›مملا ضباقم لثم( مادختسالا

  .ةفرغلا ^[إ ةماعلا فيظنتلا

 دنع )لوحك k^ 70٪ع يوتحت ليدانم( ىفشdسملا نم دمتعم رSطم مادختساب ةفرغلا hi ةلومA¶ا تادعملل ةيجرا3@ا حطسألا ˇ›م •

 .ا´Íلازإ

• çفنتلا بوبنألا لاخدا ةيلمع لثم ذاذرلا رياطت ^[ا يدؤت ةيلمع يأ ءارجإ دعËÑZ ، طتو فيظنت نم دكأتSHI ص23لا لوح ةيقفألا حطسألا 

hi نكمم تقو عرسا.   

تو فيظنdب مق •
َ

ط
ْ
SِHI ا تايصوتلا مادختساب مس≠@ا لئاوسو مدلا عقب@Aةيلا.  

• Kامل Kس{ياقمو مدلا طغض دافصأو ،تاعامسلا لثم( ةصصخم تادعم وأ دحاولا مادختسالا تاذ تادعم امإ مدختسا ،اًنكمم كلذ نا 

 .)تاâIمومرث /ةرارA@ا

اقفو لزعلا ھفرغ لخاد ص23لا صخت YZلا ةثولملا ناتكلا ةشمقأ هأبعتب مق •
ً
 دكأتو .ةثولملا ةشمقألا عم لماعتلل ةصص3¶ا تائارجالل  

 ةحنجألا تارمم ßIع ةثولملا ةشمقألا لمح مدع نم

 ..ةنمآلا ةي≈يتورلا تاءارجإلل اًقفو ةيبطلا تايافنلاو ،ماعطلا ميدقت يÓاوأو ،ليسغلا ةرادإ  •

 تايافنلا ةرادإ ق�رف نم ةروشملا بلط بجي ؛ةيص23لا ةياقولا تادعمل رركتملا مادختسالا ق�رط نع تايافنلا نم ةHIبك تايمك دلوتت دق •

 .كلذ ةرادإ ةيفيك لوح اًيلبقتسم Aki¶ا

 .ةيبط تايافنك تايافنلا عيمج نم صلختلا •
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 hi ب ةئفلا تايافن لقن فصو در�و .ب ةئفلا نم تايافن ا"رابتعاب ةمئاق وأ ا´∫ف ھبdشم ةلاح نع ةجتانلا تايافنلا نم صلختلا i∆ب≈ي •

 .ةيA¡لا ةياعرلا تايافنل ةنمآلا ةرادإلا :01-07 مقر ةيA¡لا ةينفلا ةركذملا

 ، تالضفلا ءاعو مدختسóو ھكرA@ا ^kع رداق HIغ ناK اذا امأ ،kiخادلا ضاحرملا مادختسا ھنكمي ، ةكرA@ا ^kع رداق ص23لا ناK اذإ •

 ةيبط تايافنك ا´Âم صلختلا مث نمو صاصتمالا ھقئاف ةميلوب لج تاب{بح مادختسإب تالضفلا هذ" نم صلختلا بجيف

 يÜاÖoلا فيظنتلا

 

 .ھنم جور3@ا وأ ةمئاقلا ةلاA@ا لقن دعç لزعلا ةفرغل ي‚ا´Âلا فيظنتلل ةيسايقلا تاءارجإلا عابتا •

 لثم رصانع كلذ hi امب ةمئاقلا ةلاA@ا ةياعر ءانثأ ةثولم نوÇت دق YZلا وأ ةمئاقلا ةلاA@ا سمالت YZلا حطسألا عيمج ةفاK ميقعùو فيظنت •

 .¯@إ ،ةيبطلا تاعامسلاو ،ضبنلاو مدلا طغض سايق ةزSجا

 .ىفشdسملا نم دمتعم رSطم مادختساب ةيسأرلا حاولألاو بتارملا ˇ›ما •

  .اSلسغل اSلقن مث ةفرغلا hi س{ك hi اSعضوو ةلصافلا رئاتسلا ةلازإ بجي •

 .ةيئرم ةàرت دوجو ^kع ليلد كان" نكي مل ام نارد≠@او ،فقسألاو ،ذفاونلا رئاتسلل صاخ جالع ^[إ ةجاح ال •

  .ي‚ا´Âلا فيظنتلا نم ءزجك ةفرغلا ميقعتب راَخُبلاِب SِHIْطَتلا تالآ مدختسا •
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 فاعسإلا تارايس Ä78طتو فيظنت

 

 

 

 

 

 

• çا لقن دع@Aلا لوخدب حامسلل لقنلا ةرايسل ةحوتفم ةيفل3@ا باوبألا كرتا ،ةمئاقلا ةلاSلا ءاوÇاhi لا تائ�ز≠@ا ةلازإلYZ نأ لمتحي 

 .ةيدعم نوÇت

  .فاعسإلا ةرايس ھ�و´Íل hiاÇلا تقولا مالتسالا قفرم ^[ا ةمئاقلا ةلاA@ا لقن ةيلمع رفوت نأ بجي •

 ھجولل i$اوو ،تازافقو ،ھنم صلختلا نكمي ءادر ءادترا )EMS( ةيبطلا ئراوطلا تامدخ يفظوم ^kع بجي ،ةرايسلا فيظنت دنع •

 .ةمامكو ةيقاو تاراظن وأ

 داوملا مادختسا دنع ةيفاÇلا ة�و´Íلا HIفوت لمشdل ،حيA£و تباث لÇشZ çˆيبلا SHIطتلاو فيظنتلا تاءارجإ عابتا نم دّكأتلا •

الضف .ةيئايميكلا
ً

نأ i∆ني ،كلذ نع 
ّ
 .ةرايسلا فيظنت دنع ةحوتفم باوبألا لظت 

قفو ةرايسلا ميقعùو فيظنت •
ً
 ةلاA–ل ةسمالم نوÇت دق YZلا حطسألا عيمج SHIطتو فيظنت بجي .ةيسايقلا ليغشdلا تاءارجإل ا

 حطسأو نارد≠@او ،تايضرألاو ،مكحتلا تاحولو ،نابضقلاو ،ةلاقنلا ،لاثملا ليõس ^kع( ةثولملا داوملا وأ ا´Íياعر ءانثأ ةمئاقلا

قفو )EPA( ةئ{بلا ةيامح ةلاKو دنع ل≠›م صاخ تايفشdسم رSطم مادختساب اًمامت ھميقعùو ھفيظنت بجي )لمعلا
ً
 ةيمسdل ا

 .جتنملا

 )19 ديفوK( انوروK سوHIف دض  )EPA( ةئ{بلا ةيامح ةلاKو  دنع ل≠›م صاخ تايفشdسم رSطم مادختساب ˇ¡نُي •

 دض تامالع لمحت تابلاطم اSل YZلا تاجتنملا مادختسا بجيف ، ةئ{بلا ةيامح ةلاKو لبِق نم ةل≠›ُم تاجتنم كان" نكت مل اذإ •

قفو ة�رشõلا انوروK تاسوHIف
ً
  .ةيف�رعتلا ةقاطبلا hi ةدراولا تاميلعتل ا

قفو ،ىرخأ ةلاح ^kع اSمادختسا لبق مادختسالا ةداعإل ةلباقلا ةمئاقلا تالاA@ا ةياعر تادعم SHIطتو فيظنت •
ً
 ةكرشلا تاميلعتل ا

 .ةعÓاصلا

  .ةمظنملا ةيبطلا تايافنلاو ةمدختسملا ةيص23لا ةياقولا تادعم نم صلختلاو ءاوتحال ةيسايقلا ليغشdلا تاءارجإ عابتا •

أ /تاَضاَيَب ليسغو ءاوتحال ةيسايقلا ليغشdلا تاءارجإ عابتا •
َ

غ
ْ

ألا ز" بنجت .ةمدختسملا سçِالَمو ةَيِط
َ
غ
ْ

ـــملاو ةَيِط
َ

  .سçِال
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 ة?Kاعملا ةداعإ قطانمل ةيâيبلا تابلطتملا

 

 ةيعيبطلا ةحاسملا

نأ بجي
ّ
  .ةيبطلا ةزSجألا / تادعملا ة≠@اعم ةداعإل ة�زكرم ةقطنم كان" نوÇت 

نأ بجي
ّ
نأ بجي ،كلذ ^kع ءانàو ،ىÓدألا ا"دح hi ة�زكرملا ةقطنملا جراخ متت YZلا ة≠@اعملا ةداعإ لظت 

ّ
 ىودعلا نم ةياقولا ةن≠@ ا´∫لع قفاوت 

نأ i∆ب≈�و .ةنمآلا ة≠@اعملا ةداعإ تاسرامم نع ةلوؤسملا تاS≠@ا وأ ا´ÍحفاÇمو
ّ
 ةداعإ ةحاسم تابلطتم عم ة�زكرماللا ة≠@اعملا ةداعإ قطانم قفاوتت 

  .)اLMN OPوملا ميمصتلا تاملعمل قEFملا *D لود%#ا رظنا( ة≠@اعملا

hi ملا وأ تادايعلا لثم ،رغصألا تادادعإلاÇبتا hi ش¬ ،عمت≠¶اHI "جألا /تادعملا ة≠@اعم ةداعإ متت ثيح ةلصفنم ةقطنم ّيأ ^[إ اذSةز، çديع
ً
 نع ا

  .ةفيظنلا قطانملاو ©Ñ∂رملا /ءالمعلا

نأ بجي .ن�زختلاو ميقعتلاو ،ةئبعتلاو ،ثولتلا ةلازإل i[اوتلا ^kع ،لقألا ^kع قطانم ةثالث ^[إ ة�زكرملا ة≠@اعملا )قطانم( ةقطنم ميسقت بجي
ّ
 لصفت 

 .لدابتملا ثولتلا عنمل ىرخألا ماسقألا نع ثولتلا ةلازإ ةقطنم ةيداملا زجاوA@ا

 Ä78طتلا ةقطنم

 تاثولملا قفدت ليلقت ^kع دعاسù ةقطنملا هذ" hi ة�و´Íلا نوÇت نأ ^kع بجي .ا"SHIطتو ،ا"زرف متي ثيح SHIطتلا ةقطنم hi ةثولملا تادعملا يقلت متي

 ميقعتلا تادعم ةفرغ hi ي·اجيإلا طغضلا رفاوت عم ةعاسلا hi ءاوSلا hi تاHIيغù رشع كان" نوÇت نأب ©Ñ®و�و.ةفيظنلا قطانملا ^[إ

نأ بجي
ّ

 :*gي ام ثولتلا ةلازإ/فيظنتلا اaPف متي `_لا̂ [\طتلا ةقطنم *D رفوتي 

 ؛ة�رورضلا مزاوللاو تادعملا ن�زختو فيظنتلا ةيلمعل ةيفاK ةحاسم •

 ؛ةمقعملا / ةرSطملا / ةفيظنلا ةزSجألا / تادعملا ن�زخت وأ لوادت متي ثيح ،قطانملاةيقب نع عطاق ٍلÇشç ةقطنملا لصف  •

 ؛ةيص23لا ةفاظنلا قفارم ^[إ لوصولا ةلوSس •

 ؛ةلوSسç ا"SHIطتو اSفيظنت نكمي حطسأ •

 ؛تايفشdسملا hi تاجتنملا SHIطتو فيظنتو بطرلا SHIطتلا ةمواقم ا´Âكمي قالزنالل ةعÓام تايضرأ  •

 ؛ىرخألا دادعإلا قطانم نم ةقطنملا ^[إ لوصولا دييقت •

 ؛نHفظوملا لبق نم دحاو هاجتا hi ةكرA@ا نامض •

 ةجتانلا تاثولملا ءاوتحاو رورملا ةكرح قفدت hi مكحتلل ماسقألا وأ نارد≠@ا نم ا"HIغو ةفيظنلا لمعلا نكامأ نع اًيلعف SHIطتلا قطانم لصف بجي

نأ بجي i[اتلاàو ؛ماظتناب ةيلخادلا نارد≠@ا و نارد≠@ا فيظنت ^[إ ةفاضإلاب  .SHIطتلا نع
ّ
 ^kع ةرداق داوم نم ةعونصم نارد≠@او تايضرألا نوÇت 

الضف .SHIطتلا وأ فيظنتلا hi ةمدختسملا ةيئايميكلا لماوعلا لمحت
ً

نأ بجي ،كلذ ^kع 
ّ
  .تتفتت ال داوم نم ةعونصم نارد≠@ا حطسأ نوÇت 
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 Ä78طتلا فراصم

 ؛تاوط3@ا نHب HIخأتلا وأ ةكرA@ا نم ردق لقأب ةزSجألا / تادعملا فطشو ،لسغو ،عْقَن ليSسdل ا´!يترتو فراصملا ميمصت بجي •

 ؛ذاذرلا نم i$او حطسو ءاملل ةداضم ةدضنم حطسل ةرواجم نوÇت ّنأ بجي •

 ؛ناضيفلل ةلباق HIغ نوÇت نأ بجي •

 ؛داSجإلا وأ ءانحنالا نود ا´™ ةناعتسالاب )HCWs( ةيA¡لا ةياعرلا لاجم hi نHلماعلل حمس¬ عافترا ^kع نوÇي ّنأ بجي •

 ؛تاودألا لالس وأ ضاوحألا باعيdسال يفكي امب ةHIبك نوÇت ّنأ بجي •

  ؛فيظنتلا ءانثأ يو≠@ا ءابSلا دلوتي ال ثيحب اًم≠+ ßIكألا تاودألاو ةزSجألل لماÇلا سامغÓالاب حامسلل يفكي امب ةًقيمع نوÇت ّنأ بجي •

 .اًبسانم كلذ ناK اذإ ،نمول تادحوب سايقلا ةزSجأ فيظنتل هايم ذفانمب ةدوزم نوÇت ّنأ بجي •

 فيلغتلاو ةئبعتلا ةقطنم

 .ةمقعم HIغ نكلو ،ةفيظن داوم فيلغùو عيمجتو صحفل مدختسù فيلغتلاو ةئبعتلا ةقطنم

ملا ن&زختلا ةقطنم
ُ

 ةمقع

 60-30 نHب( ةيõسÓ ةàوطرو )ة�وئم ةجرد 24 ^[إ لصت دق( ةمكحم ةرارح ةجرد عم ةدودحم لوصو ةقطنم ةمقعملا ن�زختلا ةقطنم نوÇت نأ بجي

٪ hi قطانملا عيمج(. 

 ءاوÄلا ةدوج

نأ بجي
ّ
 نوناقلا عم )نHليıيإلا ديسكأو دي"دلاراتولغلا لثم( ةيئايميكلا لماوعلل )CEV( ضرعتلل ةيفقسلا ةميقلا لثم Z,ملا ضرعتلا دودح قفاوتت 

دعAki.  ù¶ا Zˆيبلا
ّ
 مل اذإ .تقو ّيأ Z hi‹ط Z,م ھل ضرعتي ّنأ نكمي ي‚ايميك لماعل ءاوSلاب لّمحم Höكرت ©Ñ/قأ CEV( .i( ضرعتلل ةيفقسلا ةميقلا 

نأ نم دكأتلل ءاوSلا تانيع ذخأ بجيف ،ةيئايميك ةدام ^kع يوتحت YZلا ةدعملا ة≠@اعملا ةداعإ ءانثأ ةرفوتم ةباقرلا HIبادت نكت
ّ
 ةفيقسلا ةميقلا 

ملا دA@ا زواجتت ال ضرعتلل
ُ
نأ بجي .مظن

ّ
 .مدختسملا جتنملا / ةيلمعلل ةبسانم ة≠@اعملا ةداعإ ةقطنم hi ةàوطرلاو ةرارA@ا ةجردو ءاوSلا تاHIيغù نوÇت 

hi لا ةياعرلا ةئ{ب¡Aا بجي ،ةصصخم ة�زكرم ة≠@اعم ةداعإ قطانم دجوت ثيح ةي@Aع ظافk^ لا قفدتSلسلا طغضلاب ءاو›Zّ hi ملا قطانملاd‹3ة 

  .ھتبقارمو ةفيظنلا قطانملا hi ّي·اجيإلا طغضلاب ءاوSلا قفدت ^kع ظافA@ا بج�و

 هايملا ةدوج

نأ بجي
ّ
نأ بجي ،هايملا تادادمإ ةيعون ^kع HIثأت يأ دوجو ةلاح hi .هايملا تادادمإ ةدوج نامضل تاسايس ةيA¡لا ةياعرلا عضول نوÇي 

ّ
 نوÇت 

 .ة≠@اعملا ةداعإ تادعمل ةيطخ ئراوط ططخ كان"
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  تافلW"ا ةرادإ

 لوح ليصافتلا نم د�زم ^kع عالطالل )19 ديفوK( انوروK سوHIف ـل ا´™ ھبdشملا / ةمئاقلا تالاA@اب ةثولم نوÇت دق YZلا تايافنلا قرحب ©Ñ®وي

 .قA–ملا عجار ،تايافنلا ةرادإل ةي´∫جوتلا تاداشرالا
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ملا
ُ
 ق#=ــــ

 

 )PPE( ةيصñWلا ةياقولا تادعم

 :بìت/©لا ةاعارم عم ةيلاتلا )PPE( ةيصåLلا ةياقولا تادعم ءادترا بجي

 .ديلا لسغ .1

 .)ةدحاو ةرم لمعتس≥ مامكألا ل&وط ءادر ،مقعم /.غ ،فيظن( ءادر س¨ل .2

 )ءاوvلاب لوقنملا ثولتلل تاطايتحالا قيبطت دنع N95 وأ( ةيحارج ةمامك ءادترا .3

  .)ھجولا ª9او وأ ةيقاو تاراظن( ن.علا ةيامح عضو .4

 .تازافق س¨ل .5

 :h9اتلا لسلسΩلاب )PPE( ةيصåLلا ةياقولا تادعم ةلازإ

 .تازافقلا عزنا .1

 .)ةيقاو تاراظن( ن.علا ª9او عزنا .2

 .سpالملا عزنا .3

 .عانقلا عزنا .4

كيدي لسغا .5
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 تافل)'ا ةرادإ

 

 )قرح( رفصأ س7ك رمحأ س7ك ةلثمأ تايافنلا ةئف

 ةCواA@ا

 2 ءارفصلا

 نفدلل( دوسأ س7ك

 )ةيNA ةقCرطب

Pراخبلاب ميقع 

 ةقيقدلا ءايحألا ملع

 ضارمألا ;:ع يوتحت 34لا ةعرزملا

 ةيدعملا

 ×   × 

 ةيحFرشDلا تايافنلا

 مسNIا ءازجأو ءاضعألاو ةGHIألا

 مسNIا لئاوس نم تانيعو ىرخألا

 )نفدلل _^تYZا [\ ةنزYZا( اVWاFواحو

×     

 لئاوس / مدلا تاجتنم / مدلا

 :مسNIا

 :ةFرFرسلا تالاYIا عيمج

• iIلم 20< م 

 نودب ةيدFرولا بoبانألا ،مدلا تاFواح

 فFرصت ةزuجأ ،طفشلا تاوبعو ،ربإ

 ةمظنأو ،ةغرافلا تاFواNyاو ،ةئرلا

 {Nإ ،حورNIا فFرصت

   ×  

    ×   لم 20 > ماiIأب •

 :مدلاب ةثولملا رصانعلا

 34لا تاودألاو ،شاش ،ةيقرو ةفشÇم

Üإ ،تازافقو ،ةدحاو ةرم لمعتسN}. 

 ×    
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 )قرح( رفصأ س7ك رمحأ س7ك ةلثمأ تايافنلا ةئف

 ةCواA@ا

 2 ءارفصلا

 نفدلل( دوسأ س7ك

 )ةيNA ةقCرطب

Pراخبلاب ميقع 

 /و ةعبشم تناâ اذإ •

 ةفزان وأ

 وأ /و ةعبشم _åغ • •

 ةففجم

    ×  

 ةيجالعلا ةيئايميكلا تايافنلا

 تاودألاو ةبئاسلا ةيئايميكلا داوملا

 ةداNyا

  ×   

    ×  ةيئايميكلا داوملا عبDت

 ةداNyا تاودألا

 طرشملاو ،نقاYyاو ،ةثولملا ربإلا

 ،ة_ìسíلاو ،تارفشلاو ،[ëارNIا

 روسكملا جاجزلاو بoبانألاو

  ×   

 ءازجأو ،ةثولملا تاناويNyا ثثج

 شارفلاو ،مسNIا

 ءازجأو ،ةثولملا تاناويNyا ثثج

 34لا تاناويNyاو ،شارفلاو ،مسNIا

Üادمع تضرع

ً

 ضارمألا تابíسمل 

 ىودعلا ةديدش

 ×   × 

  ×    ةرطNZا _åغ ةيبطلا تايافنلا  ىفشDسملل ىرخأ تايافن
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 )EPA( ةئ5بلا ةيامح ةلا/وب ةل*(ملا تاجتنملا

 

 ةبيكIJلا عون ةكرشلا جتنملا مسا لي*(?لا مقر

 فيفختلل لباق بال و6يإ فيتكا اينوسكوا اسو) 1677-129

 مادختسالل زFاج بال و6يإ تCساABف 1677-226

 مادختسالل زFاج بال و6يإ ضيبم رQطم فظنم 1677-235

 فيفختلل لباق بال و6يإ يموي رQطم فظنم دياسVسكوأ 1677-237

1677-238 
 ةددعتملا حطسألل فظنم ديسكوABب

 رQطمو
 فيفختلل لباق بال و6يإ

 مادختسالل زFاج بال و6يإ 70/30 ديسABل) 1677-249

1677-251 
 رQطمو جاجزلل فظنم ديسكوABب

 مادختسالل زFاج
 مادختسالل زFاج بال و6يإ

 مادختسالل زFاج نفيiس ةكرش مادختسالل زFاج-def سإ 1839-220

 فيفختلل لباق نفيiس ةكرش زكرم رQطم نفيiس خاخب 1839-248

 مادختسالل زFاج نفيiس ةكرش رQطمو فظنم ةlmملاب خاخب 1839-83

 مادختسالل زFاج نفيiس ةكرش رQطمو فظنم ةlmملاب خاخب 1839-83

 مادختسالل زFاج ها)رشو راب مإ ويلبد 2 رودنو) 4091-21
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 ةبيكvBلا عون ةكرشلا جتنملا مسا ليiqrلا مقر

 مادختسالل زFاج ها)رشو راب مإ ويلبد 5 روتبار 4091-22

 مادختسالل زFاج نا}وركيم تاجتنم ةكرش 130فإ دABب رياف 42182-9

 256- سإ.ويلبد.ش~إ بكرم 47371-129
 ازنول سإو ش~إ

 تاÇواميكلا مسق
 فيفختلل لباق

 128-سإ.ويلبد.ش~إ بكرم 47371-130
 ازنول سإو ش~إ

 تاÇواميكلا مسق
 فيفختلل لباق

 64-سإ.ويلبد.ش~إ 47371-131
 ازنول سإو ش~إ

 تاÇواميكلا مسق
 فيفختلل لباق

 32-سإ.ويلبد.ش~إ بكرم 47371-192
 ازنول سإو ش~إ

 تاÇواميكلا مسق
 فيفختلل لباق

56392-7 
 ةيÖÜلا ةياعرلا سكورول)

 ضيبمو تا}وركيملل لتاقو فظنم خاخب

 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 مادختسالل زFاج

 مادختسالل زFاج سكورول) ةكرش ضيبمو ةددعتملا حطسألل فظنم سكورول) 5813-105

5813-110 

 تافلخم فيظنتل لح سiيب  سكورول)

 لÇزم ةروطتم ةبيكرت ةفيلألا تاناويäÜا

 ةحئارلل لÇزم و تاغبصتلل

 مادختسالل زFاج سكورول) ةكرش

 فيفختلل لباق سكورول) ةكرش 2ضيبمو رQطم سكورول) 5813-111

 فيفختلل لباق سكورول) ةكرش 1 ضيبم سèامروفABب سكورول) 5813-114

 مادختسالل زFاج سكورول) ةكرش 3ضيبم ميثارärا لتاق سكورول) 5813-115

 مادختسالل زFاج سكورول) ةكرش ضيبمو فظنم بأ نAل) سكورول) 5813-21
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 ةبيكIJلا عون ةكرشلا جتنملا مسا لي*(?لا مقر

5813-40 
 تامامëÜل سكورول)

 رQطمو فظنم
 مادختسالل زFاج سكورول) ةكرش

 ليدانم سكورول) ةكرش ةرQطم ليدانم سكورول) 5813-79

5813-89 

 تامامëÜل سكورول)

 عم ضيحارملل فظنم

 ضيبم

 مادختسالل زFاج سكورول) ةكرش

 فيفختلل لباق سكليABتس بVتس اvBلأ سكليABتس 63761-10

 فيفختلل لباق سكليABتس رQطم سكلABتس اvBلا 63761-8

   1 فظنم لولحم 

675-54 

 ماQملل دنارب لوسîال

 رQطمو فظنم ةبعصلا

 زكرم
 فيفختلل لباق رسVكنVب تيكÇر

67619-12 

 ةياعرلا سكورول)

 ةضيبم ليدانم ةيÖÜلا

 ميثارärا لتقت

 سكورول) ةكرش

 ةصصختملا تاجتنملل
 ةللبم ليدانم

67619-16 

 لولëÜل سكورول)

 ةÇراجتلا

 عم ضاحرملا فظنم

 1ضيبم

 سكورول) ةكرش

 ةصصختملا تاجتنملل
 مادختسالل زFاج

67619-17 

 لولëÜل سكورول)

 عم رQطم فظنم ةÇراجتلا

 ضيبم

 سكورول) ةكرش

 ةصصختملا تاجتنملل
 مادختسالل زFاج

67619-21 
 لولëÜل سكورول)

 رQطم خاخب ةÇراجتلا

 سكورول) ةكرش

 ةصصختملا تاجتنملل
 مادختسالل زFاج

67619-24 

 لولëÜل سكورول)

 ديسكوABب ةÇراجتلا

 فظنم نAجورديQلا

 سكورول) ةكرش

 ةصصختملا تاجتنملل
 مادختسالل زFاج
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 ةبيكIJلا عون ةكرشلا جتنملا مسا لي*(?لا مقر

   تارQطملا 

6719-25 

 ةÇراجتلا لولëÜل سكورول)

 نAجورديQلا ديسكوABب

 ةرQطمو ةفظنم ةللبم ليدانم

 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 ةللبم ليدانم

 ونيجاس 6719-29
 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 مادختسالل زFاج

6719-30 òô رأ نإ 
 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 مادختسالل زFاج

6719-31 

 ةÇراجتلا لولëÜل سكورول)

 ةرQطم ةللبم ليدانم

 

 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 ةللبم ليدانم

6719-32 
 ورب سكورول)

 ميثارërل لتاقو ضيبم

 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 فيفختلل لباق

6719-33 

 ةÇراجتلا لولëÜل سكورول)

 ةحئارلل لÇزمو عقبلل رQطم

 

 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 مادختسالل زFاج

6719-37 
 ةيÖÜلا ةياعرلا سكورول)

 روشاABف ةللبم ليدانم

 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 ةللبم ليدانم

6719-38 

 سكورول)  ورب سكورول)

 360 لما6تملا

 رQطمو فظنم

 تاجتنملل سكورول) ةكرش

 ةصصختملا
 مادختسالل زFاج

 فيفختلل لباق ازنرول S21F ازنرول ةبيكرت 6836-140

 مادختسالل زFاج ازنرول DC-103 ازنرول ةبيكرت 6836-152

 فيفختلل لباق ازنرول M-10 -250كادراب 6836-266
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 ةبيكIJلا عون ةكرشلا مسا جتنملا مسا لي*(?لا مقر

 فيفختلل لباق ازنرول 205M-14.08 كادراب 6836-278

 مادختسالل زFاج ازنرول مادختسالل زFاج205Mكادراب 6836-289

 مادختسالل زFاج ازنرول مادختسالل زFاج205Mكادراب 6836-289

 فيفختلل لباق ازنرول 205M-2.6كادراب 6836-302

 فيفختلل لباق ازنرول 205M-23كادراب 6836-305

 ةللبم ليدانم ازنرول ةللبم ليدانمرQطم ازنول 6836-313

 ةللبم ليدانم ازنرول 2سلب ةللبم ليدانم رQطم ازنول 6836-340

 فيفختلل لباق ازنرول RCS-256سلب دراجازنول 6836-349

 فيفختلل لباق ازنرول MB5A-256نAجوين 6836-361

 فيفختلل لباق ازنرول MB5N-256نAجوين 6836-364

 فيفختلل لباق ازنرول MB5N-128نAجوين 6836-365

 فيفختلل لباق ازنرول 205M-7.5كادراب 6836-70

 فيفختلل لباق ازنرول S-21ازنول ةبيكرت 6836-75

 فيفختلل لباق ازنرول S-18ازنول ةبيكرت 6836-77

 فيفختلل لباق ازنرول R-82ازنول ةبيكرت 6836-78

 فيفختلل لباق defرفياد II/256سكرياف 70627-24

 مادختسالل زFاج defرفياد AB Tbفيسكوأ 70627-56

 فيفختلل لباق defرفياد رQطمو فظنم ميت ßefكوأ -70627
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 ةبيكIJلا عون ةكرشلا جتنملا مسا لي*(?لا مقر

 ةللبم ليدانم defرفياد ةللبم ليدانم ABفيسكوأ 70627-60

 ميثارërل لتاق رQطم تABفأ 70627-72

 فظنمو

 فيفختلل لباق defرفياد

 مادختسالل زFاج defرفياد AB 1فيسكوأ 70627-74

 ةللبم ليدانم defرفياد ةللبم ليدانم AB 1فيسكوا 70627-77

 فيفختلل لباق ةدودÜ©ا كتنديم تCسرول) 71847-6

 فيفختلل لباق ةدودÜ©ا كتنديم 2نAل)رول) 71847-7

 تسVم رفك سكام لوسîال 777-127

 رQطم
 مادختسالل زFاج ABسكنب تيكÇر

 سلب رواب دنارب لوسîال 777-132

 فظنم

 ضيحارملل

 مادختسالل زFاج ABسكنب تيكÇر

 ش™رفو جنيل) لوسîال 777-70

 ضيحارملل فظنم
 مادختسالل زFاج ABسكنب تيكÇر

 تسارو ميال لوسîال 777-81

 ضيحارملل فظنم
 مادختسالل زFاج ABسكنب تيكÇر

  شiيلب دناB´لوسîال 777-83

 تاÇرطفلاو نفعلل لÇزم
 مادختسالل زFاج ABسكنب تيكÇر

 فظنم نAل) دنارب لوسîال 777-89

 ةددعتملا حطسألل
 فيفختلل لباق ABسكنب تيكÇر

 صصختملا لوسîال 777-99

 رQطم خاخب
 مادختسالل زFاج ABسكنب تيكÇر
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 ةبيكIJلا عون ةكرشلا جتنملا مسا لي*(?لا مقر

 مادختسالل زFاج كيiثرأ وB´ثرأ 84368-1

85150-1 
 ةرQطم ةللبم ليدانم لÇرويب

 حطسألل ةصصختم
 ةللبم ليدانم تاعانصلل وجوج

 رQطم كيب 88494-3
 نشكفنإ اÇ6رمأ ثرون

 لوvBنك
 مادختسالل زFاج

 ةرQطم ةللبم ليدانم كيب 88494-4
 نشكفنإ اÇ6رمأ ثرون

 لوvBنك
 ةللبم ليدانم

9480-10 
 لتاق خاخب ليارب يèاس

 ميثارërل

 لبازوبسîد لانشVفورب

 لانويشانvBنا
 مادختسالل زFاج

9480-12 

 ميارب ثول) يèاس

 ميثارërل ةلتاق ةللبم ليدانم

 ةدحاو ةرم مدختس~

 لبازوبسîد لانشVفورب

 لانويشانvBنا
 ةللبم ليدانم

9480-14 
 لتاق خاخب ديسB´ياF يèاس

 ميثارërل

 لبازوبسîد لانشVفورب

 لانويشانvBنا
 مادختسالل زFاج
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 ) ANSI / ASHRAE / ASHE Standard 170-2008( اOPQ RSوملا ميمصتلا MJياعم

 عقوملا

 ةقالع

 طغضلا

 قطانملاب

 ةروا>;ا

 ىEدألا دA@ا

 ءاوLل تاIJيغتل

 OP QPراN@ا

 )ACH( ةعاسلا

 ىEدألا دA@ا

 P]امجإل

 ءاو[ تاIJيغ\

 ةعاسلا

)ACH( 

 فرغ عيمج

 فabتسملا ءاوLلا

cشeرشابم ٍل  QP 

 قلطلا ءاوLلا

 رoودت ةداعإ

 نع ءاوLلا

 قoرط

 تادحو

 فرغلا

 ةrوطرلا

 ةيtسsلا

 ةرارA@ا ةجرد

 )ةoوئم ةجرد(

 ةفرغ فيظنت

 لمعلا
4اجيإ

ِ
 ال طورش نودب 4 2 ّي

 نودب

 طورش
22- 26 

4اجيإ مقعم نEزخت
ِ

 طورش نودب طورش نودب 4 2 ّي
 دحك 60

 NOPقا
22- 26 

 تادعم ةفرغ

 مقعم
 ال معW 10 طورش نودب TUلس

 نودب

 طورش
 طورش نودب

 


