
 

 

 ا��
	� ا�دا����
 

 ����"�&ن ا�� �ر&ز�� ا����� ��)�س ا�	&م ا��	�� �دا
رة #ور"����دروك ا������ ��واء �����ص ا�������ن �ن ���ون إ���� ط��
�����، و+�رھم� ا��)وء، و&ذ�ك )��- ا���ز��ن 

 

 �� رس ا�� �ك وا��%$ل وا��وظ�ون ا��ؤو�ون ا�� ��ون ����س ا���م ا����� �دا�رة �ور����د�روك �ط
 رب ا���ت. .1

�ور�����د�روك،  � ن ا�� �ن ا�,�ر�ز�
 �دا�رة �ور�����د�روك ا�ر���
 ھم �ن أُ�ز�وا �ن )�ل ��و�
 � � ر�  ا���� ، أو ���س ا���م ا����� �دا�رة .2

 �� ا���ن.� (- � 

3.  
. �07:00 ًء ��1  �22:00ري ��رة ھدوء . �
 �ن ا�  
. 
 15:00إ�1  �413:00 ً� ، و�ذ�ك �ن ا���� 

، ��ظر ا��7 م ��6%ط� . 
. و��4
 .
�� ��>و> ء، �;ل ا��و�17 ا�4 :�
 :,ل ھذه ا���رة، و�ذ�ك �� أ� م ا�8د وا��ط,ت ا�ر

ا?��� ?ت (ا��� ?ت أ.� د ا���,د، و��,ت ا�ز� ف، و�  إ�1 ذ�ك)، إذا �م ��و�ر �وا�7
 �ن ���س ا���م ا����� �دا�رة ? ُ��< �6ي �وع �ن  .4
�:دام �4دوق ا��ر�د ا-���رو��  � 
�ور�����د�روك. و��ب �7د�م ط�ب �Eذا ا�:4وص )�ل أ�و.�ن .�1 ا8)ل �ن ا?��� ��
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 وا��دد ا���و)F ��� >ر�ن. و)د ��ط�ب ا�8ر �7د�م >� ��، �F ذ�ر ا�%:ص ا��ؤول وا��دة وا��� 
. 7ً�� 
�� � 

5.  . E���6� 
 ��ظر �� ول ا���ول، و�� زة ا��:درات و�� ط�E  وا?�� ر �E  �� ا���ط7


 إ? �� ا�8 �ن ا��:44
 �Eذا ا�$رض؛ و��ب ا��:�ص �ن ا��7 �  �� ��ظر ا��د:�ن �� ا����G���6� 1. و?  .6��ُ��< � ��د:�ن �� ا���ط7
 ا�: ر
 .G���6� 1ا���� �� (

 وا�%�%���:�ن ا���م (? ��  �ن أ�ل ا�� ر�� >� ا�� و� ت ا��:44
 �ذ�ك. ? ُ�

ن �� � �
 �ظ��
 دا�ً� ، ��  ��ب ��ظ��E  .7ب ا?�:دام. ��ظر ا�ط�K و�:�ن ��ب إ�7 ء ا��ط�K وا��را�ق ا���4
 وا�$رف ا��%�ر�
 وJرف ا�����7 .7
���د�
 ا8ط��
 وا��%رو� ت �� ا�$رف. ��ب ا�� ع ا������ ت (:ط
 ا���ظ�ف، و�  إ�1 ذ�ك) ا��� �4درھ  ا��وظ�ون ا�� ��ون ����س ا���م ا����� 

 �ور����د�روك.


 �ن ���س ا���م � ��ر��ب و -�ن ��ث ا���دأ-�Jر ��وح  .8ً7�� 
�Eزة ا��Eر� ��
 أو ا�: � ت ا-> ��
. ��ث ��ط�ب ذ�ك �وا�7ًN� ا��%$�ل ا?.�� ط�
� 1�,�ظ
 ا�����. و)د 4�ُ در ا8�Eزة ا��Eر� ��
 ا��ر��
 وا��%$�
 �%�ل �Jر ) �و��، �ن )�ل ���س ا���م ا����� �دا�رة �ور����د�روك. �ر


 �ذ�ك أ�ً>  (ا�ظر أد� ه).ا����7 ت ا�������
 ا����� 

7
 �ن ���س ا���م ا�����. و)د �4 در ا8; ث ا���4وب �%�ل �Jر ) �و��، �ن )�ل ���س ا���م ا����� �دا� .9�� 
رة ��ط�ب ��ب أ; ث : ص �وا�7
 �ور����د�روك. �ر�1 �,�ظ
 ا����7 ت ا�������
 ا�����
 �ذ�ك أ�ً>  (ا�ظر أد� ه).


 �ن )�ل ا�� ن، ��  ��ب �ر�E  �� ا�8 �ن ���7 ت ا8; ث وا8دو .10� ���  E��� �� ب�ات ا���ز��
 ��ك ����س ا���م ا����� �دا�رة �ور����د�روك، و�
 ا��:44
 ��ل ��E . و��ب إ�,غ ���س ا���م ا����� �دا�رة �ور����د�روك �وًرا .ن أي أ>رار. ��  ��ظر �;��ت اJ8راض وا8�Eزة ا8:رى

 �� �Jو�ض � ��را�� Fوف ��ون ھ� ك إ�زام �د�ا����1، و��ظر ;7ب ا��دران. وإذا ��ق � 8; ث أو ا����1 >رر � �م .ن ا-ھ� ل أو >رر ����د، �
. E�� .ن ا8>رار، و���ن �7 > ة �

�4
 دا��
 و�%�ل إ�زا��. ��ظر د ا�8وا .11� 
�� : 
ب ا�وا)�
 �ن ا��را�ق وا8د:�
 أو ��ب إ�7 ء ��رات ا-�7 ذ وا�Eروب و�ذ�ك �دا:ل �را�ق ا�ر. �

، و���ن �7 > ة �ر���E . و�� �� 
�� ا�� ق ��E��� ،G  � �7وة. و��ظر ا���ث ��6ظ�
 إ�ذار ا��ر�ق أو إ ءة ا�:دا�E . ��  أن ا��E ك ذ�ك ��د �ر��

 ُ�ذ�ر أن إ ءة ا��� ل �� �� ت ا�طوارئ أ�ً>  ��د �ر��
 �� )ب .��E  ا�7 �ون.

 ا�وا�دان �ؤو��
 أ�� ��E  �%�ل . م، و���ز� ن �وا�ب ا-%راف. ����ل  .12

� ن أو �  % �G ذ�ك. ُ��< ��:�4ص و4,ت  .13� � 
ُ��< ��ر��ب و4,ت �ت أو و4,ت ����ون أر>� : 4 ?����ن :,ل دا�رة  إ��ر�ت ?
��س ا���م ا�����. ��د ا����قا�� .دة � F� 


 ا�4رف ا���4 (ا��را� .14��% ��  E� 7�R� دة �ذ�ك. ��ظر ا��:�ص �ن ا��� � ت�ا�� 
�ض، ��ب ا��:�ص �ن ا��� � ت �%�ٍل ��م �� �4 د�ق ا��7 �
1 ��7
 ا����ب.و�4 رف أ�واض ا�$ل، و�  إ�1 ذ�ك). �.  E�� ري ا��:�ص� ��ظر و>F ا��� � ت ا�>:�
 وا�7 ذورات �ول ا����1، و�

15. $�� >��ُ 
. ، إذا � ن �و�Eم إ;� ت ھو��Eم �ن :,ل و;�7
 ھو�
 22:00إ�1  08:00ر� ء ا�ذ�ن �زورون  �ً� ، � ���وث �� ا���ن طوال ا��وم �ن ا�

 4 درة ط�7ً  ��7 �ون. و����ل ����7 ا�ز� رة �ؤو��
 ا��4ر� ت �Jر ا���وح �E  �زا�ره. و��ب أ? �>ر ��وث ا�$ر� ء �� ا���ن ��,م � ر�

 ا���ز��.

ُ��< ����ت ا�$ر� ء. و��م �7 > ة �ن �: �ف ذ�ك. ? .16 


 أ� م، ��ب .�1 ا�� ن إ�,غ �%رف ا��7 ر ا��ؤول. .17��
 ا�$� ب ��دة �ز�د .ن � � �� 

ن، و��;�� ا�طوا�ف ا�د���
 أو ا����� ت أو ا���ظ� ت ا8:رى، د:ول ا���ن -�رام .7ود، أو .�ل ���ظر .�1 ا��واب، وا��� ر، وا�� .
 ا����و� .18

 ا�د. رة) أو ً4 :) 
�رو�ون ا%�را� ت، أو ا�د. �
 8.> ء، أو ��N%ط
 ا���%�ر�
، أو �  % �G؛ و�ري ذ�ك أ�ً>  .�1 �ن �7د�ون :د� ت �د�و.

  إ.,� ت. و��م �7 > ة �ن �: �ف ذ�ك.

19. 
� . 
��س ا���م ا����� �دا�رة �ور����د�روك. و��4� 
���4
، �وا�7 
ُ��< �ط�ب د:ول ا���ن �ن )�ل ��;�� و �ل ا-.,م -�راء أ�
 �$ط� ? ،
��س ا���م ا����� �دا�رة �ور����د�روك. � 
 � ��4و�ر ا��و�وJرا�� دا:ل ���1 ا���ن و�و�G، إ? ��وا�7

20. ��س ا���م ا����� �دا�رة �ور����د�روك وا�%رط
، ا���7ق �ن ھو�
 ا�8راد، أو ����ش Jرف ا���ن، أو إ4دار �ظر �ن ��ق ��وظ�� و��و>� �
 د:ول ا���زل إذا �زم ا�8ر. 

 

 

 



 

 

 �ن ا��
	� ا�دا���� 9و ��8	ق �&���� ���د�ن ر�م 

 

��س ا���م ا����� �دا�رة �� 
�6
 �6;�ث ا�� �ن ا�� �� �ور����د�روك�و��E ت �%6ن �


�� �ن �ل ا�"&�ن، �
 �و��G، و��ت  �ن �)�س ا�	&م ا��	�� �دا
رة #ور"����دروك. �وا�7# �"���7ط�ب )�ب أي أ�4ث أو أ)1زة &1ر� ;�� 
ھذه ا�7 ��
 F���
 وا��7 رات ا�4$�رة ��ً�  (��ر�ف: ا�%7ق وا��� زل). و��ن �� �. ��
. �ن ��ث ا���دأ، ��ري ا�����ز ��ن ا�� �ن ا��� % 
ا�8وال، ��ب ا��� ظ ) ��

 .�1 :�و ��رات ا�Eروب، و? ��وز دھ .

 ا8; ث

 ا��دد ا��د

 رات ا��>�رة �"ً�� وا����� ا:�رىا���7 ا��"&ن ا�)���� 

 ��ل ر>�F/ ط�ل 4$�ر 1 �1د

ُ��< �E  ��د�ً�  �د?ً �ن ا��را�ب ا��7د�
 أو � -> �
 إ��E  �را�ب ���� 

�< �G �ن ��ث ا���دأ، إ? إذا � �ت �:دم  ا�")�د � ?
Jرض ا��� �ش ا8ري �;ل ا�:دا�E  ��� ن 


 ا�%� �ر ���وم أو �� ول ا�ط� م أو �� ر
 �7ول.�ا�د���
؛ و��ن �� �دود ا�

ُ��< �G �ن ��ث ا���دأ، و��ن �� �دود 
 ا���7ول

�< �E  �ن ��ث ا���دأ، � �;� ء ا�� �ر  ا�"��
ر� ?
 ا��7 و�
 ��� ر /ا�وا)�
 �ن ا��را�ق

أو  DIN 4102(�7 و�
 �,%�� ل و�7ً  ���� ر 
DIN EN 13501-1 (1 ا8)ل�. 

 G� >��ن ��ث ا���دأ، و��ن �� �دود ُ�
 ا���7ول

ا:�4ث ا����وع �ن ا�ز)�ج و/أو ا���دن 

��� �ن ا���بA �"� B�� وي�	و� 

ُ��< �G �ن ��ث ا���دأ، و��ن �� �دود ا���7ول  

?، و��ن ���ن و>�E  �� ا�$رف ا��%�رك  &��/أر�&�
 � �� ق ��ق �F �%رف ا��7 ر ا��ؤول

أ، و��ن �� �دود ُ��< �G �ن ��ث ا���د
 ا���7ول 

  


 ا8�Eزة ا��Eر� ��


ب، و��ت ) ���� G���ب ا�����ز ��ن ا8�Eزة ا�4$�رة ا���:د�
 �و�ً�  وا8�Eزة ا8:رى. ھذه ا�7 ��
 أ�ً>  ��; �
 �و� ،
� . 
�4� .
�� % 
 

 واط �1000در��1 ا:)1زة ا:�رى، ا��� ��دًة �� ��)�وز  ا:)1زة ا��>�رة ا��"��د�� �و�ً��

�;ل ا�E �ف ا����ول، وا�% �ن، وا��4 ��<، وا�راد�و، و�%$ل 
 ا8طوا� ت، وا�� وب ا����ول


 ا�� ء، و���ف ا�%�ر، وا����;ل �,Jدات�� �ز�ون، وا�;,� ت، وا��

��ن �%�رط دا�ً�  ا�:دا�E  �� �دود  -��وز ا�:دا�E  �ن ��ث ا���دأ 
 ا���7ول.

�وز ا�:دا�E  إ? ��د ��E�  4ً��  E4ر� �ً�  .�1 �ن ��ث ا���دأ، � ?
�;� ء ا����� ت ا��د�دة ا��� ���ل � �ورة. �ر�1 �,�ظ
 أ�G  -�د ���  �


 ا�� ء �,J ل;�)  E�� ل�� 
�وز ا�:دا�E  إ? �� ا�$رف ا��:44� ?
 �� ا��ط�K). �%�رط دا�ً�  ا�:دا�E  �� �دود ا���7ول.

��A#� إ�B ذ�ك، E �)وز  ا������ #� ا��"�&ن �ن 	�ث ا��دأ: �	ظر و)ود ا:)1زة��راوح ا��د#
�، و��Eت ا��	م، ا��وا�د، و�� إ�B ذ�ك. 
�1" (&�ل ا��و��ل �م ��د #� 	���H ا:���� �4�ً). ��>�ل أي أ)1زة "�م ا��ث 

 

 

 


