
وويیدديیفلاا ممااددختساب نناسنإلاا ققووقح ققيیثووت 
سسنتيیوو تتاادداشررإإ
ًالاعف ننك ً.ايیقالخأأ ننك .انمآآ ننك :ررططاخملاب ةفووفحم ننووكت ننأأ اهھنكميی نناسنإلاا ققووقح ممالفأأ ةعانص 

ًااددعتسم ننك .1
 ررابتعالاا ننيیعب ذذخ ٬،رريیووصتلاب أأددبت ننأأ ذذخأت ننأأ للبق ةحيیحصلاا تتااددعملابً ااددعتسم ننكوو ههرريیووصت دديیررت امل مممخ
 ممووقت ننملوو ككسفنل ررططاخملاا مميیق ٬،ممكاحملااوو ننيیماحملااوو ممالعإلاا للئاسووك هھل ككمليیف هھيیجووت دديیررت ييذذلاا ررووهھمجلاا
اهھھھررووصت يتلااوو تتاعمتجمللوو ممهھھھرريیووصتب

عقووملااوو خيیرراتلااوو تتقوولاا للجس .2
 ىلع هھليیجست ممتيی ىتح ككززاهھج ىلع  GPS يملاعلاا عقااووملاا دديیددحت مماظظنوو خيیرراتلااوو تتقوولاا ططبضب ككمليیف ققثوو
 ننمً الددب .هھنم قققحتلاا ىلع ممكاحملااوو نناسنإلاا ققووقح تتامظظنموو ممالعإلاا للئاسوو ددعاست ككلذذبوو يلصألاا ممليیفلاا
 مملاعمل تتاططقل ذذخأب عقووملاا ررووص ٬،اارريیماكلاا ممامأأ تتقوولااوو خيیرراتلاا للق ووأأ ةفيیحص وواا طٍطئاح ةعاس ررووص ككلذذ
تتاعططاقتلااوو ععرراشلاا تتامالعوو ةةززرراب

رريیووصتلاب ممووقيی ننم ققثوو .3
 يف تتنك ننإإ ٬،يلصألاا وويیدديیفلاا عمً ابووتكمً اليیجست عض ووأأ ررووصيی ييذذلاا صصخشلاا ككنأأ ددكأأوو اارريیماكلاا ىلإإ ثثددحت
ًايیززمررً امساا للمعتساا ٬،ةيینمأأ ببابسألً الووهھجم ءاقبلل ةجاح

ددصق ننع ررووص .4
 اارريیماكلاا ككررح ٬،للقألاا ىلع نٍنااووث 10 ةةددمل ككتاططقل تتابث ىلع ظظفاح٬،اهھتيیاهھن ىتحوو ةيیااددبلاا ذذنم ثثااددحألاا للجس
 ررووص ٬،تتعططتساا ننإإ ثثددحلاا نناكم ننم ببررتقاا ننمألاا ررفووت ننإإ ٬،ةةررووررض رريیغل ببيیررقتلاا ممااددختساا ببنجتوو ٍءططبب
ةثدداحلل ةةررووص للضفأأ ىلع للووصحلل تتاهھجوو ايیااووزز ةةددع ننم

لليیصافتلاا ررووص .5
 .ممهھلصااووت ققررططوو ةططررشلاا ةبترر ىلع لللدديی اموو تتاارراشلااوو ددحووملاا ييززلااوو ةططررشلاا تتابررعك لليیصافت ررووص
ةثدداحلاا يفً اططررووتم نناك ننموو ععوومددلل لليیسملاا ززاغلاا للبانقوو ٬،صصاصررلاا ببووقثك ىىررخاا ةيیئررم لليیصافت ررووص

ننيیررثأتملاا رريیووصت .6
 ام ررهھظظأأ ٬،ةيیامحلاا ققح يلووددلاا ننووناقلاا ممهھل للفكيیوو ننيیيینددم تتاعااززنلاا ههذذهھھھ يف ااووططررووتيی ممل ننيیذذلاا صصاخشألاا ننإإ
 نناك ننإإ ٬ً،افددهھتسم نناك ننإإ ةصاخ ررثأت ننم ررووص .ةحلسأأ ننوولمحيی ووأأ ةيیملسب ننووفررصتيی ايیاحضلاا نناك ااذذإإ
ةةددحووملاا ءايیززألااوو تتاارراشلاك هھتعوومجم ززيیمت لليیصافت ررووص ةفددهھتسم ٍةعوومجم يفً ااووضع ةيیحضلاا

ددررسلاا ووأأ تتالباقملاا ءااررجاب ثثددحلاا ققايیس ىلع ظظفاح .7
 عم تتالباقم ءااررجاب ككمليیف ةيیعووضووم ززززع ننكمأأ ننإإ ٬،ككلووح ننم عضوولاا ححررشتل رريیووصتلاا ءانثأأ ددررسلاب رركف



ددررسلاا ووأأ تتالباقملاا ءااررجاب ثثددحلاا ققايیس ىلع ظظفاح .7
 عم تتالباقم ءااررجاب ككمليیف ةيیعووضووم ززززع ننكمأأ ننإإ ٬،ككلووح ننم عضوولاا ححررشتل رريیووصتلاا ءانثأأ ددررسلاب رركف
 ممووقت ننم ننأأ ددكأت ٬،٬،ةثدداحلاا لليیصافت ااووحررشيی ننأأ ممهھنم ببلططاا ٬،ممهھتقفااووم ددعب ننايیعلاا ددووهھشلاا ووأأ ايیاحضلاا
 ءااررج جتنت ددق يتلاا ةيینمألاا ررططاخملاا للااووح ممهھعم ششقانت .هھمااددختساا ممتيیس ننيیأأوو ففيیكب ممات يعوو ىلع ممهھھھرريیووصتب
 تتاططلسلاا عم ووأأ تتنررتنالاا ىلع هھتكرراشم ووأأً انلع وويیدديیفلاا ااذذهھھھ ررشن

دديیجلاا تتووصلاا ىلع للصحاا .8
ً اناكم ررتخااوو هھثدداحت ننمم ببررتقاا تتالباقملاا ككءااررجاا ددنع  ٬،دديیجلاا وويیدديیفلاا عططقم رريیمددت هھناكمإب ئسلاا تتووصلاا
رريیغصلاا يكلساللاا رربكملااووأأ يجرراخ تتووص رربكم للمعتساا ننكمأأ ننإإ٬، لليیجستللً ااءدداهھھھ

تتايیووهھلاا ممحاا .9
 للووح الاش ووفليی ننأأ ممهھنم ببلططاا ووأأ ٬،ممهھثيیددح ءانثأأ  صصاخشألاا ييدديیأأ رريیووصتب ططقف ممق ةيیررسلاا ىلإإ ةجاحب تتنك ننإإ
 تتنأأ ككضررعيی ددق عقووملاا ننع ففسكلاا نناك ننغ ٬،ةةررووصلاا ىلع ششووشت ىتح ززيیكررتلاا لليیددعتب ممق ووأأ ٬،ممهھهھھھووجوو
ففررعتلاا ىلع ددعاست ددق ىىررخأأ لليیصافت ووأأ ةةززررابلاا مملاعملاا ررووصت ال ررططخلل ررووصت ننموو

اهھبترروو ككتايیووتحم ىلع ظظفاح .10
 ةيیفاضإلاا تتاموولعملاا للكب هھعم ظظفتحااوو ممليیفلاا ببترر ٬،اهھتيیمست ةةدداعإب ممقت الوو ةيیلصألاا ككتافلم ىلعً امئاادد ظظفاح
هھب ةقلعتملاا ةبووتكملاا

ححووررجلااوو ننيیباصملاا رريیووصتل حئاصن 5

تتالباقملاا .1
ةيیقااددصملااً اادديیززم ررفوويی هھحررشف ٬،ححووررجلاا ححررشيیل يبطط يصاصتخاا ووأأ ببيیبطط عم ثثددحتلاا للوواح

لليیصافتلاا .2
 ببنجت٬،للقألاا ىلع ننااووث 10 ةةددمل ككتاططقلب ظظفتحاا ٬ً،اتباثووً ائيیططب ننك ٬،ثثااددحألاا ررووصتل ممسجلاا ننم ببررتقاا
 ططقتلاا ننكمأأ ننإإ ٬،ححووررجلاا ىىددموو ممجح للجست ىتحً املق ووأأ ةةررططسم ررضحأأ ٬،ةعيیررسلاا تتاكررحلاا ووأأ ببيیررقتلاا
حضووأأ لليیصافت ررفووت اهھنل ررووصلاا

ةلاحلاا .3
 ررهھظظتل ررظظانموو ايیااووزز ةةددع ننمً ااررووص ططقتلاا٬،ةلاحلاا خسررتل ككلووح ننم ةئيیبللوو ممسجلاا للماكلً ااررووص ججررددأأ
ةقلعتم لليیصافت ةيیأأ ووأأ ءامددلاا عقبوو تتاقلططلاا ببووقثوو ححووررجلاا

ةةءاضإلاا .4
 ننم دديیززيی امم ةعططاسلاا ةةءاضإلاا ببنجتوو ٬،ينعملاا صصخشلاا ىلعً الظظ يقلت الأأ للوواحً اجرراخ ررووصت تتنك ننإإ
ككمليیف ززززعتل ءااووضألاا للعشااً ايیلخاادد رريیووصتلاا نناك ننإإ.ةةررووصلاا ععووططس



 ننم دديیززيی امم ةعططاسلاا ةةءاضإلاا ببنجتوو ٬،ينعملاا صصخشلاا ىلعً الظظ يقلت الأأ للوواحً اجرراخ ررووصت تتنك ننإإ
ككمليیف ززززعتل ءااووضألاا للعشااً ايیلخاادد رريیووصتلاا نناك ننإإ.ةةررووصلاا ععووططس

ررووهھمجلاا .5
 تتاططقل لليیجستب يعااذذإلاا ثثبلاا رريیيیاعم ققفااووت ككنأأ ننم ددكأت٬،ككررووهھمجب رركف ةيیح ووأأ ةجعززم ددهھھھاشم رريیووصت ددنع
ةيیحلاا ددهھھھاشملل ةبررقملاا ررووصلاا ببنجتوو رراتمأأ ةفاسم ننم ككمليیفل


