
  

 
 
 

 
 
 

 
 املساقب٘ ىعاو لرتنٔب األمئ٘ ّاملتطلبات الػسّط

 ّالفيادم التذازٓ٘ ّاجملنعات لالضْام التلفصْٓىٔ٘
 االخسٚ التذازٓ٘ ّاألىػط٘ الرتفَٔٔ٘ ّاالمانً

 
 
 
 :اعداد
 ّاألىعن٘ اإللهرتّىٔ٘بسىامر األلٔاف البضسٓ٘ 

 ْشازٗ الداخلٔ٘لْنال٘ التدطٔط ّالتطْٓس األمين ب
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 التذازٓ٘ ّاجملنعات لالضْام التلفصْٓىٔ٘ املساقب٘ ىعاو لرتنٔب األمئ٘ ّاملتطلبات الػسّط
 االخسٚ التذازٓ٘ ّاألىػط٘ الرتفَٔٔ٘ ّاالمانً ّالفيادم

 

ّاىْاعَا ّاالمانً  الفيادم ظنٔع فٝاتَامجل االضْام ّالتذازٓ٘ الضػريٗ ميَا ّالهبريٗ   ّتػنل مجٔع امليػآت
 املساقب٘ ىعاو تسنٔبطؤّلٔ٘ مّتعترب  .تذازٖاليػاط الالرتفَٔٔ٘ املفتْس٘ ّاملػلك٘ ّمجٔع امليػآت ذات 

) الػسط٘ ( لصام٘ برلو مً قبل املسانص االمئ٘ إمً مطؤّلٔ٘ صاسب امليػأٗ اّ اجلَ٘ التابع٘ هلا ّ  التلفصْٓىٔ٘
 ٍّٕ مضيف٘ نالتالٕ :  برتنٔب نامريات امئ٘

 
 

 -:: الفيادم ّدّز اإلقام٘ احملدّدٗ ّاألىػط٘ االقتضادٓ٘اّاًل
  املطتَدف٘ الفٝات .1

 زلْو اخلنظ فٝ٘ فيدم 

 األزبع زلْو فٝ٘ فيدم 

 الجالخ زلْو فٝ٘ فيدم 

 فيدم اليذنتني 

 الْاسدٗ اليذن٘ فٝ٘ فيدم 

 ىصل 

 فيدم عاٜه 

 ميتذع 

 ٘ٔالػكل الفيدق 

 .التلفصْٓىٔ٘ املساقب٘ ليعاو العام٘ الفئ٘ ّاملْاصفات بالػسّط املرنْزٗ سهاواأل تطبل .2

 -: التلفصْٓىٔ٘ املساقب٘ ليعاو األمئ٘ املتطلبات .3

 :  ٕمساعاٗ ما ٓل جيب
 .الهامريات جلنٔع ْٓما 31 عً تكل ال ملدٗ بالتطذٔل االستفاظ جيب 3.1

   ّاستٔاطٔ٘ لليعاو ّدَاش التطذٔل. زٜٔطٔ٘ تْفري خْادو جيب 3.2

 صٔاى٘ اليعاو.متابع٘  جيب 3.3
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 -:التالٔ٘ ثابت٘ باملْاقع نامريات ملْى٘ تْفري جيب 3.4

 زؤٓ٘ مكٔاع مدٚ يف الػدط صْزٗ تهٌْ عٔح امليػأٗ ّرلازز مداخل مجٔع علٙ 3.4.1

 .التعسف علٙ اهلْٓ٘

ىْع  -السٜٔط٘ للطٔازات ّاملْاقف لتْضٔح ) لْسات الطٔازات علٙ املداخل ّاملدازز  3.4.2
 السناب ّزؤٓ٘ ّاضش٘ للنيطك٘ احملٔط٘ بالطٔازات (. -صْزٗ الطاٜل  -ّلٌْ الطٔازٗ 

 يف الػدط صْزٗ تهٌْ عٔحالػسف  إىل املؤدّٓ٘املنسات  االضتكبال طاّالت مجٔع علٙ 3.4.3
 .التنٔٔص زؤٓ٘ مكٔاع مدٚ

 .التنٔٔص زؤٓ٘ مكٔاع يف مدٚ الطْابل لهاف٘ الهَسبأٜ٘ املضاعد أبْاب ضاس٘ يف 3.4.4

 التنٔٔص. زؤٓ٘ مكٔاع مدٖ يف الهَسبأٜ٘ املضاعد داخل 3.4.5

 .اهلْٓ٘ علٙ التعسف زؤٓ٘ مدٚ مكٔاع يف الطْابل لهاف٘ الطْازئ رلازز أبْاب مجٔع علٙ 3.4.6

 .اهلْٓ٘ علٙ التعسف زؤٓ٘ مكٔاع مدٚ يف ّالبضاٜع األماىات سفغ غسفاملطتْدعات ّ علٙ 3.4.7

 مكٔاع مدٚ يفالهَسباٛ علٙ مجٔع مداخل غسف االتضاالت ّالػبهات الداخلٔ٘ ّغسف  3.4.8

 .٘اهلْٓ علٙ التعسف زؤٓ٘

 ّامانً االضرتاسات ّاالضتذناو ّاليْادٖ السٓاضٔ٘  املطاعه إىل املؤدٓ٘ املداخل مجٔع علٙ 3.4.9

 .التنٔٔص زؤٓ٘ مكٔاع مدٚ يف صاالت االستفاالت ّأبْاب

 .التنٔٔص زؤٓ٘ مكٔاع مدٚ يف األعنال زدال مسانص ّ مداخل مجٔع علٙ 3.4.13

 .السصد زؤٓ٘ مكٔاع مدٚ يف ّالتشنٔل التفسٓؼ مجٔع مياطل علٙ 3.4.11

 .السصد زؤٓ٘ مكٔاع مدٚ يف املسآبات مً الصّاز ّصعْد ىصّل ميطك٘ علٙ 3.4.12
 

 -ننا ٓلٙ : ملْى٘ نامريات تسنٔب جيب 3.5

 .الطٔازات مْاقف  ضاس٘ )ميطك٘( يف متشسن٘ أّ ثابت٘ 3.5.1

 .اخلازدٔ٘ ّاملْاقف الػازع زؤٓ٘ تسصد متشسن٘ أّ ثابت٘ 3.5.2

 .السٜٔطٔ٘ السدٍ٘ أّ البَْ ميطك٘ يف متشسن٘ أّ ثابت٘ 3.5.3

 .الػاش اضطْاىات دلنع ميطك٘ علٙ ثابت٘ 3.5.4

 .املٔاِ خصاىات غسف٘ علٙ ثابت٘ 3.5.5
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  :التالٔ٘ املتطلبات تْفري املدتض٘ اإلدازٗ حتددٍا اليت ّالفيادم زلْو ّاألزبع٘ اخلنط٘ الفيادم علٙ جيب .4

 االتضال باحلساع ّضاٜل بهل مصّدٗ ّإدازتَا بالهامريات للتشهه خاص٘ عنلٔات غسف٘ تْفري جيب 4.1

 األمين اليعاو املطاعدٗ إلدازٗ ّضاٜل ّمجٔع ّاإلضعاف ّاإلىكاذ الطْازئ ّدَات مليػأٗبا ّاملطْٝلني

 .فُٔ التشهه أّ

 .لػسف٘ التشهه الطاع٘ مداز علٙ األمئ٘ احلساض٘ تْفري جيب 4.2

 التكئات اسدخ باضتدداو الضْز ّمعاجل٘ التشلٔل علٙ قادزٗ( Smart) اليعاو ذنٕ ٓهٌْ أٌ جيب 4.3
(Software OR Hardware )التالٔ٘ األسداخ سطب ّاألزغف٘ ّالتطذٔل التضئف تطتطٔع اليت:- 

 اليعاو يف االخرتام نػف 
 الدخاٌ عً الهػف 
 احلساٜل عً الهػف 
 احلسن٘ نػف 
 الْدُ علٙ التعسف 
 الطٔازٗ لْس٘ علٙ التعسف 

 

 -:ّالرتفُٔ التطْم مسانص:  ثاىًٔا
  :املطتَدف٘ الفٝات .1

 -التالٔ٘: االقتضادٓ٘ األىػط٘ ّ ّالرتفُٔ التطْم مسانص
 تطْم مسنص 

 جتازٖ دلنع 

 ٘لألعنال الفئ٘ لعسضا صال 

 ٘مالٍٕ سدٓك 

 .التلفصْٓىٔ٘ املساقب٘ ليعاو العام٘ الفئ٘ ّاملْاصفات بالػسّط املرنْزٗ األسهاو تطبل .2
 - :التلفصْٓىٔ٘ املساقب٘ ليعاو األمئ٘ املتطلبات .3

 :  ٕمساعاٗ ما ٓل جيب
 .الهامريات جلنٔع ْٓما 31 عً تكل ال ملدٗ بالتطذٔل االستفاظ جيب 3.1

 .  ّاستٔاطٔ٘ لليعاو ّدَاش التطذٔل زٜٔطٔ٘ تْفري خْادو 3.2
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 صٔاى٘ اليعاو.متابع٘  3.3
 -التالٔ٘:  باملْاقع أّ متشسن٘ ملْى٘ ثابت٘ نامريات تسنٔب جيب 3.4

علٙ  التعسف زؤٓ٘ مدٚ يف الػدط صْزٗ تهٌْ عٔح امليػأٗ ّرلازز مداخل مجٔع 3.4.1
  .اهلْٓ٘

ىْع  -علٙ املداخل ّاملدازز السٜٔط٘ للطٔازات ّاملْاقف لتْضٔح ) لْسات الطٔازات  3.4.2
 للنيطك٘ احملٔط٘ بالطٔازات (.السناب ّزؤٓ٘ ّاضش٘  -صْزٗ الطاٜل  -ّلٌْ الطٔازٗ 

 زؤٓ٘ مكٔاع مدٚ يفمجٔع مداخل غسف االتضاالت ّالػبهات الداخلٔ٘ ّغسف الهَسباٛ  3.4.3

 .٘اهلْٓ علٙ التعسف

 .التنٔٔص زؤٓ٘ مدٚ يف الػدط صْزٗ تهٌْ عٔح املنسات مجٔع 3.4.4

 .التنٔٔص زؤٓ٘ مدٚ يف الػدط صْزٗ تهٌْ عٔح ّاالضتكبال املطاعدٗ طاّالت مجٔع 3.4.5

 .الطْابل لهاف٘ الهَسبأٜ٘ املضاعد أبْاب ضاس٘ يف 3.4.6

 العنْمٔ٘. ّاهلْاتف اآللٕ الضساف أدَصٗ مْاقع مجٔع 3.4.7

 .الهَسبأٜ٘ ّالطالمل الطالمل 3.4.8

 . الطْابل لهاف٘ الطْازئ رلازز أبْاب مجٔع 3.4.9

 ّاملْاقف. الػازع زؤٓ٘ خازدٔ٘ تسصد 3.4.13

 .ّالتشنٔل التفسٓؼ مياطل مجٔع 3.4.11

 .املسنبات مً الصّاز ّصعْد ىصّل ميطك٘ 3.4.12

 -ٓلٕ: ننا  نامريات تسنٔب جيب 3.5

 .الطٔازات مْاقف ضاس٘ )ميطك٘( متشسن٘ يف أّ ثابت٘ 3.5.1

 .السٜٔطٔ٘ السدٍ٘ أّ البَْ ميطك٘ يف متشسن٘ أّ ابت٘ث 3.5.2

 االتضال باحلساع ّضاٜل بهل مصّدٗ ّإدازتَا بالهامريات للتشهه خاص٘ عنلٔات غسف٘ تْفري جيب 3.6

 األمين اليعاو املطاعدٗ إلدازٗ ّضاٜل ّمجٔع ّاإلضعاف ّاإلىكاذ الطْازئ ّدَات بامليػأٗ ّاملطْٝلني

 .فُٔ التشهه أّ

 التكئات اسدخ باضتدداو الضْز ّمعاجل٘ التشلٔل علٙ قادزٗ( Smart) اليعاو ذنٕ ٓهٌْ أٌ جيب 3.7
(Software OR Hardware )التالٔ٘ األسداخ سطب ّاألزغف٘ ّالتطذٔل التضئف تطتطٔع اليت:- 

 



الاخرى التجارية والأوشطة الرتفهيية والاماكن والفنادق التجارية واجملمعات لالسواق التلفزيوهية املراقبة هظام لرتكيب الأمنية واملتطلبات الرشوط  

 

6 
 

 اليعاو يف االخرتام نػف 
 الدخاٌ عً الهػف 
 احلساٜل عً الهػف 
 احلسن٘ نػف 
 الْدُ علٙ التعسف 
 الطٔازٗ لْس٘ علٙ التعسف 

 

 -: الهسمي٘ ّاالسذاز الجنٔي٘ املعادٌ ّبٔع صياع٘ : ثالجًا
 تػنل مجٔع أمانً بٔع ّصياع٘ املعادٌ الجنٔي٘ ّاالسذاز الهسمي٘ ّاألىػط٘ التذازٓ٘ التالٔ٘: .1

 ٗاملػػْل٘ الجنٔي٘ ّاملعادٌ الرٍب جتاز 

 ٗالطباٜو املعدىٔ٘ جتاز 

 ٗالرٍب ّالفض٘ مً ّاملضْغات اجملٍْسات جتاز 

 الهسمي٘ ّاألسذاز اللؤلؤ جتاز 

 ّاملعادٌ الرٍب ضبان٘ عنلٔات 

 ٘الرٍب ّاملعادٌ الجنٔي٘ مً املضْغات صياع 

 ٘صياع٘ اجملٍْسات الجنٔي 

 ّدلٍْسات مثٔي٘ ذٍب صاٜؼ 

 ّاحللٕ ّاملضْغات اجملٍْسات إصالح 

 .التلفصْٓىٔ٘ املساقب٘ العام٘ ليعاو الفئ٘ ّاملْاصفات بالػسّط املرنْزٗ األسهاو تطبل .2
 -: التلفصْٓىٔ٘ املساقب٘ ليعاو األمئ٘ املتطلبات .3

 :  ٕمساعاٗ ما ٓل جيب
 .الهامريات جلنٔع ْٓما 31عً  تكل ملدٗ ال بالتطذٔل االستفاظ جيب 3.1

 .ّاستٔاطٔ٘ لليعاو ّدَاش التطذٔل زٜٔطٔ٘ تْفري خْادو 3.2

 صٔاى٘ اليعاو.متابع٘  3.3

 ّاملْاقف. الػازع زؤٓ٘ ّ خازدٔ٘ تسصد البَْ ميطك٘ يف متشسن٘ أّ ثابت٘ ملْى٘ نامريات تسنٔب جيب 3.4
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 -التالٔ٘ : باملْاقع ثابت٘ ملْى٘ نامريات تسنٔب جيب 3.5

 مدٚ يف الػدط صْزٗ تهٌْ عٔح الطْازئ ّرلازز امليػأٗ ّرلازز مداخل مجٔع 3.5.1

 .اهلْٓ٘ علٙ التعسف زؤٓ٘

 زؤٓ٘ مكٔاع مدٚ يفمجٔع مداخل غسف االتضاالت ّالػبهات الداخلٔ٘ ّغسف الهَسباٛ  3.5.2

 .٘اهلْٓ علٙ التعسف

 .التنٔٔص زؤٓ٘ مدٚ يف الػدط صْزٗ تهٌْ عٔح االضتكبال ّقاعات املنسات مجٔع 3.5.3

  .مً الداخل ّاخلازز الضساف٘مجٔع ناّىرتات  3.5.4

 .ّالبٔع العسض طاّالت 3.5.5

 .اليكد صيادٓل 3.5.6

 .ّصيادٓل األماىات اخلصى٘ 3.5.7

 

 -:: األىعن٘ األمئ٘ للنؤضطات املالٔ٘ ّاليكدٓ٘  زابعًا
 تػنل مجٔع املؤضطات املالٔ٘ ّاليكدٓ٘ ّاألىػط٘ االقتضادٓ٘ التالٔ٘ : .1

 جتازٖ مضسف 

 العنالت األديبٔ٘ ّغساٛ بٔع 

 غٔهات املطافسًٓ ّغساٛ بٔع 

 ّالعنالت األديبٔ٘ احمللٔ٘ بالعنل٘ التشْٓل عنلٔات تيفٔر 

 ( ٘ٔالضسافات اآللATM) 
 

 .التلفصْٓىٔ٘ املساقب٘ العام٘ليعاو الفئ٘ ّاملْاصفات بالػسّط املرنْزٗ األسهاو تطبل .2
 لهامريات املساقب٘ التلفصْٓىٔ٘ : األمئ٘ املتطلبات .3

 :  ٕمساعاٗ ما ٓل جيب
 .الهامريات جلنٔع ْٓما 31 عً تكل ال ملدٗ بالتطذٔل االستفاظ جيب 3.1

 . (ATM) ْٓما لهامريات الضساف األىل 75ملدٗ ال تكل عً  بالتطذٔل االستفاظ جيب 3.2

   ّاستٔاطٔ٘ لليعاو ّدَاش التطذٔل. زٜٔطٔ٘ تْفري خْادو 3.3

 صٔاى٘ اليعاو.متابع٘  3.4
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 -التالٔ٘ : باملْاقع ثابت٘ نامريات تْفري جيب 3.5

 مدٚ يف الػدط صْزٗ تهٌْ عٔح الطْازئ ّرلازز امليػأّٗرلازز  مداخل مجٔع 3.5.1

 .اهلْٓ٘ علٙ زؤٓ٘ التعسف

 زؤٓ٘ مكٔاع مدٚ يفمجٔع مداخل غسف االتضاالت ّالػبهات الداخلٔ٘ ّغسف الهَسباٛ  3.5.2

 .٘اهلْٓ علٙ التعسف

 .التنٔٔص زؤٓ٘ مدٚ يف الػدط صْزٗ تهٌْ عٔح اليكد تداّل ّطاّالت صيادٓل مجٔع 3.5.3

 .اخلصاًٜ مجٔع 3.5.4

 .متشسن٘( أّ ثابت٘( البَْ  ميطك٘ 3.5.5

 .اهلْٓ٘ علٙ زؤٓ٘ التعسف مدٚ يف (ATM) اآللٕ الضسف أدَصٗ مجٔع بداخل 3.5.6

 .اهلْٓ٘ علٙ زؤٓ٘ التعسف مدٚ يف األماىات سفغ غسف 3.5.7

 ّاملْاقف. الػازع زؤٓ٘ خازدٔ٘ تسصد 3.5.8

  :التالٔ٘ املتطلبات تْفري املدتض٘ اإلدازٗ حتددٍا اليت امليػآت علٙ جيب .4
 

 االتضال باحلساع ّضاٜل بهل مصّدٗ ّإدازتَا بالهامريات للتشهه خاص٘ عنلٔات غسف٘ تْفري 4.1

 اليعاو املطاعدٗ إلدازٗ ّضاٜل ّمجٔع ّاإلضعاف ّاإلىكاذ الطْازئ ّدَات مليػأٗبا ّاملطْٝلني

 .فُٔ التشهه أّ األمين

 .لػسف٘ التشهه الطاع٘ مداز علٙ األمئ٘ احلساض٘ تْفري 4.2

 اسدخ باضتدداو الضْز ّمعاجل٘ التشلٔل علٙ قادزٗ( Smart) اليعاو ذنٕ ٓهٌْ أٌ جيب 4.3
 سطب ّاألزغف٘ ّالتطذٔل التضئف تطتطٔع اليت( Software OR Hardware) التكئات
 -:التالٔ٘ األسداخ

 اليعاو يف االخرتام نػف 
 الدخاٌ عً الهػف 
 احلساٜل عً الهػف 
 احلسن٘ نػف 
 الْدُ علٙ التعسف 
 الطٔازٗ لْس٘ علٙ التعسف 
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 -:: األىعن٘ األمئ٘ ملطتْدعات ّمضاىع املْاد اخلطسٗ ّالجنٔي٘  خامطًا
 تػنل مجٔع املطتْدعات ّاملضاىع للنْاد اخلطسٗ ّالجنٔي٘ ّاألىػط٘ االقتضادٓ٘ التالٔ٘ :  .1

 ّ٘ٓاملطتْدعات ّاملضاىع للنْاد البرتّنٔنا. 

 ٘املطتْدعات ّاملضاىع للنْاد الضلب ّاملعادٌ الجنٔي.  

 اىع  الػاش ظنٔع اىْاعُ.عات ّاملضاملطتْد  

 ٘املطتْدعات ّاملضاىع  املْاد الطبٔ٘ ّاملػع.  
 .التلفصْٓىٔ٘ املساقب٘ العام٘ليعاو الفئ٘ ّاملْاصفات بالػسّط املرنْزٗ األسهاو تطبل .2
 لهامريات املساقب٘ التلفصْٓىٔ٘ : األمئ٘ املتطلبات .3

   ّاستٔاطٔ٘ لليعاو ّدَاش التطذٔل. زٜٔطٔ٘ تْفري خْادو 3.1

 ْٓما جلنٔع الهامريات. 31ملدٗ ال تكل عً  بالتطذٔل االستفاظ جيب 3.2

 صٔاى٘ اليعاو.متابع٘  3.3
 -التالٔ٘ : باملْاقعملْى٘   نامريات تسنٔب جيب 3.4

 تهٌْ عٔح الطْازئ ّ رلازز ّاملدازز املداخل مجٔع علٙ ثابت٘ نامريات تسنٔب 3.4.1
 .اهلْٓ٘ علٙ التعسف زؤٓ٘ مدٚ يف الػدط صْزٗ

 زؤٓ٘ مكٔاع مدٚ يفمجٔع مداخل غسف االتضاالت ّالػبهات الداخلٔ٘ ّغسف الهَسباٛ  3.4.2

 .٘اهلْٓ علٙ التعسف

 .التنٔٔص زؤٓ٘ مدٚ يف الػدط صْزٗ تهٌْ عٔح املنسات مجٔع 3.4.3

 املضيع. أّ املطتْدع ّضط يف متشسن٘ أّ ثابت٘ نامريات تسنٔب 3.4.4

 ّاملْاقف. الػازع زؤٓ٘ تسصد متشسن٘ أّ ثابت٘ت نامريا تسنٔب 3.4.5

  :التالٔ٘ املتطلبات تْفري املدتض٘ اإلدازٗ حتددٍا اليت امليػآت علٙ جيب .4
 

 االتضال باحلساع ّضاٜل بهل مصّدٗ ّإدازتَا بالهامريات للتشهه خاص٘ عنلٔات غسف٘ تْفري 4.1

 اليعاو املطاعدٗ إلدازٗ ّضاٜل ّمجٔع ّاإلضعاف ّاإلىكاذ الطْازئ ّدَات مليػأٗبا ّاملطْٝلني

 .فُٔ التشهه أّ األمين

 .لػسف٘ التشهه  الطاع٘ مداز علٙ األمئ٘ احلساض٘ تْفري 4.2
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 اسدخ باضتدداو الضْز ّمعاجل٘ التشلٔل علٙ قادزٗ( smart) اليعاو ذنٕ ٓهٌْ أٌ جيب 4.3
 سطب ّاألزغف٘ ّالتطذٔل التضئف تطتطٔع اليت( Software OR Hardware) التكئات
 -:التالٔ٘ األسداخ

 اليعاو يف االخرتام نػف 
 الدخاٌ عً الهػف 
 احلساٜل عً الهػف 
 احلسن٘ نػف 
 الْدُ علٙ التعسف 
 الطٔازٗ لْس٘ علٙ التعسف 

 

 -: : األىعن٘ األمئ٘ حملطات احملسّقات ّاملْاد البرتّلٔ٘ الطاٜل٘ ّالػاشٓ٘ ضادضًا
 تػنل مجٔع ذلطات تْشٓع الْقْد ّاحملسّقات ّاملْاد البرتّلٔ٘ ّاألىػط٘ االقتضادٓ٘ التالٔ٘ :  .1

 ّالػاسيات ذلطات تْشٓع ّقْد الطٔازات 

 ذلطات تْشٓع الػاش 

 .التلفصْٓىٔ٘ املساقب٘ العام٘ليعاو الفئ٘ ّاملْاصفات بالػسّط املرنْزٗ األسهاو تطبل .2
 :لهامريات املساقب٘ التلفصْٓىٔ٘  األمئ٘ املتطلبات .3

   ّاستٔاطٔ٘ لليعاو ّدَاش التطذٔل. زٜٔطٔ٘ تْفري خْادو 3.1

 ْٓما جلنٔع الهامريات. 31ملدٗ ال تكل عً  بالتطذٔل االستفاظ جيب 3.2

 صٔاى٘ اليعاو.متابع٘  3.3
 -التالٔ٘ : باملْاقعملْى٘   نامريات تسنٔب جيب 3.4

 .األزقاو لْس٘ قساٛٗ زؤٓ٘ مدٚ يف احملط٘ مداخل علٙ ثابت٘ نامريات تسنٔب 3.4.1

 .بالْقْد املسنبات تصّٓد خطْط مْاقع علٙ ثابت٘ت نامريا تسنٔب 3.4.2

 .بالْقْد احملط٘ تصّٓد مْاقع علٙ ثابت٘ تنامريا تسنٔب 3.4.3

 تسنٔب نامريات علٙ مْاقع خدمات الطٔازات. 3.4.4

التعسف علٙ  مدٚ يف الصاٜس صْزٗ تهٌْ عٔح املتذس مدخل علٙ ثابت٘ت نامريا تسنٔب 3.4.5
 اهلْٓ٘.
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 زؤٓ٘ مكٔاع مدٚ يفمجٔع مداخل غسف االتضاالت ّالػبهات الداخلٔ٘ ّغسف الهَسباٛ  3.4.6

 .٘اهلْٓ علٙ التعسف

  .الدفع صيدّم طاّل٘ علٙ ثابت٘ نامريا تسنٔب 3.4.7

  .  (ATM) اآللٕ الضساف دَاش مْقع علٙ ثابت٘ نامريا تسنٔب 3.4.8

 ّاملْاقف. الػازع زؤٓ٘ تسصد متشسن٘ أّ ثابت٘ت نامريا تسنٔب 3.4.9
 

  -:بٔ٘ التذازٓ٘ ّاملطتػفٔات االٍلٔ٘ ت الطآ: امليػضابعًا
 مجٔع املطتْصفات ّاملسانص الطبٔ٘ ّاملطتػفٔات االٍلٔ٘ ّالطبٔ٘ التذازٓ٘  مجٔع امليػآتتػنل   .1

 :ّميهً تضئفَا نالتالٕ   تسنٔب نامريات املساقب٘ ّمتابع٘ صٔاىتَا ٘ اصشابَاّاليت مً مطؤّلٔ
  االٍلٔ٘املطتْصفات 

 ٘ٔاملسانص الطبٔ٘ االٍل 
 ٘ٔاملطتػفٔات االٍل 

 .التلفصْٓىٔ٘ املساقب٘ العام٘ليعاو الفئ٘ ّاملْاصفات بالػسّط املرنْزٗ األسهاو تطبل .2

 -التلفصْٓىٔ٘:  املساقب٘ ليعاو األمئ٘ املتطلبات .3

 ْٓما جلنٔع الهامريات. 31ملدٗ ال تكل عً  بالتطذٔل االستفاظ جيب 3.1

 . ّاستٔاطٔ٘ لليعاو ّدَاش التطذٔل زٜٔطٔ٘ تْفري خْادو 3.2

 صٔاى٘ اليعاو.متابع٘  3.3

 -التالٔ٘:  باملْاقع أّ متشسن٘ ملْى٘ثابت٘ نامريات تسنٔب 3.4

 علٙ التعسف زؤٓ٘ مدٚ يف الػدط صْزٗ تهٌْ عٔح امليػأّٗرلازز  مداخل مجٔع 3.4.1
 .اهلْٓ٘

 مدٚ يف الػدط صْزٗ تهٌْ عٔح ّامانً األىتعاز االضتكبالّقاعات  املنسات مجٔع 3.4.2

 .التنٔٔص زؤٓ٘

 زؤٓ٘ مكٔاع مدٚ يفمجٔع مداخل غسف االتضاالت ّالػبهات الداخلٔ٘ ّغسف الهَسباٛ  3.4.3

 .٘اهلْٓ علٙ التعسف

 . التنٔٔص زؤٓ٘ مدٚ يفيف الطاسات العام٘ الداخلٔ٘ ّاخلازدٔ٘ ّالفياٛ  3.4.4

 .الطْابل لهاف٘ الهَسبأٜ٘ املضاعد أبْاب ضاس٘ يف 3.4.5
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 .الهَسبأٜ٘ ّالطالمل الطالمل 3.4.6

 .الطْابل لهاف٘ الطْازئ رلازز أبْاب مجٔع 3.4.7

 .األزقاو لْس٘ قساٛٗ زؤٓ٘ مدٚ يف املسنبات ّمْاقف امليػأٗ ّرلازز مداخل 3.4.8

 .املسنبات مً الصّاز ّصعْد ىصّل ميطك٘ 3.4.9

 -ٓلٕ: ننا  ملْى٘ نامريات تسنٔب جيب 3.5

 .زقه املسنب٘  علٙ التعسف زؤٓ٘ الطٔازات مدٚ مْاقف ضاس٘ )ميطك٘( متشسن٘ يف أّ ثابت٘ 3.5.1

 .السٜٔطٔ٘ السدٍ٘ أّ البَْ ميطك٘ يف متشسن٘ أّ ثابت٘ 3.5.2

 ّاملْاقف. الػازع زؤٓ٘ تسصد متشسن٘ أّ ثابت٘ 3.5.3

  :التالٔ٘ املتطلبات تْفري املدتض٘ اإلدازٗ حتددٍا اليت امليػآت علٙ جيب .4
 

 باحلساع االتضال ّضاٜل بهل مصّدٗ ّإدازتَا بالهامريات للتشهه خاص٘ عنلٔات غسف٘ تْفري 4.1

 اليعاو املطاعدٗ إلدازٗ ّضاٜل ّمجٔع ّاإلضعاف ّاإلىكاذ الطْازئ ّدَات مليػأٗبا ّاملطْٝلني

 .فُٔ التشهه أّ األمين

 .لػسف٘ التشهه  الطاع٘ مداز علٙ األمئ٘ احلساض٘ تْفري 4.2

 اسدخ باضتدداو الضْز ّمعاجل٘ التشلٔل علٙ قادزٗ( smart) اليعاو ذنٕ ٓهٌْ أٌ جيب 4.3
 سطب ّاألزغف٘ ّالتطذٔل التضئف تطتطٔع اليت( Software OR Hardware) التكئات
 -:التالٔ٘ األسداخ

 اليعاو يف االخرتام نػف 
 الدخاٌ عً الهػف 
 احلساٜل عً الهػف 
 احلسن٘ نػف 
 الْدُ علٙ التعسف 
 الطٔازٗ لْس٘ علٙ التعسف 

 
 
 
 



الاخرى التجارية والأوشطة الرتفهيية والاماكن والفنادق التجارية واجملمعات لالسواق التلفزيوهية املراقبة هظام لرتكيب الأمنية واملتطلبات الرشوط  

 

13 
 

  -: : امليػآت التعلٔنٔ٘  االٍلٔ٘ثاميًا
تسنٔب نامريات املساقب٘ ّمتابع٘  ٘ اصشابَاّاليت مً مطؤّلٔالتعلٔنٔ٘ التذازٓ٘  مجٔع امليػآتتػنل   .1

 :ّميهً تضئفَا نالتالٕ صٔاىتَا 

 ٘ٔاجلامعات األٍل 

 ٘ٔالهلٔات األٍل 

 ٘ٔاملدازع األٍل 

  التعلٔنٔ٘  األٍلٔ٘املسانص 

 .التلفصْٓىٔ٘ املساقب٘ العام٘ليعاو الفئ٘ ّاملْاصفات بالػسّط املرنْزٗ األسهاو تطبل .2
 التلفصْٓىٔ٘:  املساقب٘ ليعاو الفئ٘ ّاملْاصفات األمئ٘ املتطلبات .3

 ْٓما جلنٔع الهامريات. 31ملدٗ ال تكل عً  بالتطذٔل االستفاظ جيب 3.1

 . ّاستٔاطٔ٘ لليعاو ّدَاش التطذٔل زٜٔطٔ٘ تْفري خْادو 3.2

 صٔاى٘ اليعاو.متابع٘  3.3

 -التالٔ٘:  باملْاقع أّ متشسن٘ ملْى٘ثابت٘ نامريات تسنٔب جيب 3.4

علٙ  التعسف زؤٓ٘ مدٚ يف الػدط صْزٗ تهٌْ عٔح امليػأٗ ّرلازز مداخل مجٔع 3.4.1
 .اهلْٓ٘

 .التنٔٔص زؤٓ٘ مدٚ يف الػدط صْزٗ تهٌْ عٔح االضتكبالّقاعات  املنسات مجٔع 3.4.2

 . التنٔٔص زؤٓ٘ مدٚ يفيف الطاسات العام٘ الداخلٔ٘ ّاخلازدٔ٘ ّالفياٛ  3.4.3

 زؤٓ٘ مكٔاع مدٚ يفمجٔع مداخل غسف االتضاالت ّالػبهات الداخلٔ٘ ّغسف الهَسباٛ  3.4.4

 .٘اهلْٓ علٙ التعسف

 .الطْابل لهاف٘ الهَسبأٜ٘ املضاعد أبْاب ضاس٘ يف 3.4.5

 .الهَسبأٜ٘ ّالطالمل الطالمل 3.4.6

 .الطْابل لهاف٘ الطْازئ رلازز أبْاب مجٔع 3.4.7

 .األزقاو لْس٘ قساٛٗ زؤٓ٘ مدٚ يف املسنبات ّمْاقف امليػأٗ ّرلازز مداخل 3.4.8

 .املسنبات مً الصّاز ّصعْد ىصّل ميطك٘ 3.4.9
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 -ٓلٕ: ننا  ملْى٘ نامريات تسنٔب جيب 3.5

 .زقه املسنب٘  علٙ التعسف زؤٓ٘ الطٔازات مدٚ مْاقف ضاس٘ )ميطك٘( متشسن٘ يف أّ ثابت٘ 3.5.1

 .السٜٔطٔ٘ السدٍ٘ أّ البَْ ميطك٘ يف متشسن٘ أّ ثابت٘ 3.5.2

 ّاملْاقف. الػازع زؤٓ٘ تسصد متشسن٘ أّ ثابت٘ 3.5.3

  :التالٔ٘ املتطلبات تْفري املدتض٘ اإلدازٗ حتددٍا اليت امليػآت علٙ جيب .4

 االتضال باحلساع ّضاٜل بهل مصّدٗ ّإدازتَا بالهامريات للتشهه خاص٘ عنلٔات غسف٘ تْفري 4.1

 اليعاو املطاعدٗ إلدازٗ ّضاٜل ّمجٔع ّاإلضعاف ّاإلىكاذ الطْازئ ّدَات مليػأٗبا ّاملطْٝلني

 .فُٔ التشهه أّ األمين

 .لػسف٘ التشهه  الطاع٘ مداز علٙ األمئ٘ احلساض٘ تْفري 4.2

 اسدخ باضتدداو الضْز ّمعاجل٘ التشلٔل علٙ قادزٗ( smart) اليعاو ذنٕ ٓهٌْ أٌ جيب 4.3
 سطب ّاألزغف٘ ّالتطذٔل التضئف تطتطٔع اليت( Software OR Hardware) التكئات
 -:التالٔ٘ األسداخ

 اليعاو يف االخرتام نػف 
 الدخاٌ عً الهػف 
 احلساٜل عً الهػف 
 احلسن٘ نػف 
 الْدُ علٙ التعسف 
 الطٔازٗ لْس٘ علٙ التعسف 

 

  -: : امليػآت الػرأٜ٘تاضعًا
تسنٔب نامريات املساقب٘ ّمتابع٘  ٘ اصشابَاّاليت مً مطؤّلٔالػرأٜ٘ التذازٓ٘  مجٔع امليػآتتػنل  .1

 :ّميهً تضئفَا نالتالٕ صٔاىتَا 

 املطاعه 

 املطابذ 

 ٘الْدبات الطسٓع 

 املكاصف 

 .التلفصْٓىٔ٘ املساقب٘ العام٘ليعاو الفئ٘ ّاملْاصفات بالػسّط املرنْزٗ األسهاو تطبل .2
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 التلفصْٓىٔ٘:  املساقب٘ ليعاو الفئ٘ ّاملْاصفات األمئ٘ املتطلبات .3

 ْٓما جلنٔع الهامريات. 31ملدٗ ال تكل عً  بالتطذٔل االستفاظ جيب 3.1

 . ّاستٔاطٔ٘ لليعاو ّدَاش التطذٔل زٜٔطٔ٘ خْادو تْفري 3.2

 صٔاى٘ اليعاو.متابع٘  3.3

 -التالٔ٘:  باملْاقع أّ متشسن٘ ملْى٘ثابت٘ نامريات تسنٔب جيب 3.4

 علٙ التعسف زؤٓ٘ مدٚ يف الػدط صْزٗ تهٌْ عٔح امليػأٗ ّرلازز مداخل مجٔع 3.4.1
 .اهلْٓ٘

 زؤٓ٘ مكٔاع مدٚ يفمجٔع مداخل غسف االتضاالت ّالػبهات الداخلٔ٘ ّغسف الهَسباٛ  3.4.2

 .٘اهلْٓ علٙ التعسف

 .التنٔٔص زؤٓ٘ مدٚ يف الػدط صْزٗ تهٌْ عٔح االضتكبالّقاعات  املنسات مجٔع 3.4.3

 . التنٔٔص زؤٓ٘ مدٚ يفيف الطاسات العام٘ الداخلٔ٘ ّاخلازدٔ٘ ّالفياٛ  3.4.4

 .الطْابل لهاف٘ الهَسبأٜ٘ املضاعد أبْاب ضاس٘ يف 3.4.5

 .الهَسبأٜ٘ ّالطالمل الطالمل 3.4.6

 .الطْابل لهاف٘ الطْازئ رلازز أبْاب مجٔع 3.4.7

  امليػأٗ ّرلازز مداخل 3.4.8

 .املسنبات مً الصّاز ّصعْد ىصّل ميطك٘ 3.4.9
 

 -ٓلٕ: ننا  ملْى٘ نامريات تسنٔب جيب 3.5

 .زقه املسنب٘  علٙ التعسف زؤٓ٘ الطٔازات مدٚ مْاقف ضاس٘ )ميطك٘( متشسن٘ يف أّ ثابت٘ 3.5.1

 .السٜٔطٔ٘ السدٍ٘ أّ البَْ ميطك٘ يف متشسن٘ أّ ثابت٘ 3.5.2

 ثابت٘ علٙ غسف جتَٔص األطعن٘. 3.5.3

 ّاملْاقف. الػازع زؤٓ٘ ثابت٘  أّ متشسن٘ تسصد 3.5.4

  :التالٔ٘ املتطلبات تْفري املدتض٘ اإلدازٗ حتددٍا اليت امليػآت علٙ جيب .4

 االتضال باحلساع ّضاٜل بهل مصّدٗ ّإدازتَا بالهامريات للتشهه خاص٘ عنلٔات غسف٘ تْفري 4.1

 اليعاو املطاعدٗ إلدازٗ ّضاٜل ّمجٔع ّاإلضعاف ّاإلىكاذ الطْازئ ّدَات مليػأٗبا ّاملطْٝلني

 .فُٔ التشهه أّ األمين

 .لػسف٘ التشهه  الطاع٘ مداز علٙ األمئ٘ احلساض٘ تْفري 4.2
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 اسدخ باضتدداو الضْز ّمعاجل٘ التشلٔل علٙ قادزٗ( smart) اليعاو ذنٕ ٓهٌْ أٌ جيب 4.3
 سطب ّاألزغف٘ ّالتطذٔل التضئف تطتطٔع اليت( Software OR Hardware) التكئات
 -:التالٔ٘ األسداخ

 اليعاو يف االخرتام نػف 
 الدخاٌ عً الهػف 
 احلساٜل عً الهػف 
 احلسن٘ نػف 
 الْدُ علٙ التعسف 
 الطٔازٗ لْس٘ علٙ التعسف 

 
  -: : امليػآت األخسٚعاغسًا

 األخسٚ التذازٓ٘ ّاملباىٕ ّالْزش ّالضػريٗ ميَا الهبريٗ ّاملعازض التذازٓ٘ مجٔع احملالتتػنل 
تسنٔب نامريات  ٘ اصشابَاّاليت مً مطؤّلٔ ذات اليػاط التذازٖامليػآت  ّمجٔع مػنْل٘ الػري

 .املساقب٘ ّمتابع٘ صٔاىتَا
 

 .التلفصْٓىٔ٘ املساقب٘ العام٘ليعاو الفئ٘ ّاملْاصفات بالػسّط املرنْزٗ سهاواأل تطبل .1

 التلفصْٓىٔ٘:  املساقب٘ ليعاو الفئ٘ ّاملْاصفات األمئ٘ املتطلبات .2

 ْٓما جلنٔع الهامريات. 31ملدٗ ال تكل عً  بالتطذٔل االستفاظ جيب 2.1

 . ّاستٔاطٔ٘ لليعاو ّدَاش التطذٔل زٜٔطٔ٘ تْفري خْادو 2.2

 -التالٔ٘:  باملْاقع أّ متشسن٘ ملْى٘ثابت٘ نامريات تسنٔب جيب 2.3

 .اهلْٓ٘ علٙ التعسف زؤٓ٘ مدٚ يف الػدط صْزٗ تهٌْ عٔح امليػأٗ ّرلازز مداخل مجٔع 2.3.1

 .التنٔٔص زؤٓ٘ مدٚ يف الػدط صْزٗ تهٌْ عٔح االضتكبالّقاعات  املنسات مجٔع 2.3.2

 التعسف زؤٓ٘ مكٔاع مدٚ يفمجٔع مداخل غسف االتضاالت ّالػبهات الداخلٔ٘ ّغسف الهَسباٛ  2.3.3

 .٘اهلْٓ علٙ

 . التنٔٔص زؤٓ٘ مدٚ يفيف الطاسات العام٘ الداخلٔ٘ ّاخلازدٔ٘ ّالفياٛ  2.3.4

 .الطْابل لهاف٘ الهَسبأٜ٘ املضاعد أبْاب ضاس٘ يف 2.3.5

 .الهَسبأٜ٘ ّالطالمل الطالمل 2.3.6
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 .الطْابل لهاف٘ الطْازئ رلازز أبْاب مجٔع 2.3.7

 .األزقاو لْس٘ قساٛٗ زؤٓ٘ مدٚ يف امليػأٗ ّرلازز مداخل 2.3.8

 .املسنبات مً الصّاز ّصعْد ىصّل ميطك٘ 2.3.9

 -ٓلٕ: ننا  ملْى٘ نامريات تسنٔب جيب 2.4

 .زقه املسنب٘  علٙ التعسف زؤٓ٘ الطٔازات مدٚ مْاقف ضاس٘ )ميطك٘( متشسن٘ يف أّ ثابت٘ 2.4.1

 .السٜٔطٔ٘ السدٍ٘ أّ البَْ ميطك٘ يف متشسن٘ أّ ثابت٘ 2.4.2

 ّاملْاقف. الػازع زؤٓ٘ ثابت٘  أّ متشسن٘ تسصد 2.4.3

  :التالٔ٘ املتطلبات تْفري املدتض٘ اإلدازٗ حتددٍا اليت امليػآت علٙ جيب .3

 االتضال باحلساع ّضاٜل بهل مصّدٗ ّإدازتَا بالهامريات للتشهه خاص٘ عنلٔات غسف٘ تْفري 3.1

 األمين اليعاو املطاعدٗ إلدازٗ ّضاٜل ّمجٔع ّاإلضعاف ّاإلىكاذ الطْازئ ّدَات مليػأٗبا ّاملطْٝلني

 .فُٔ التشهه أّ

 .لػسف٘ التشهه  الطاع٘ مداز علٙ األمئ٘ احلساض٘ تْفري 3.2

 التكئات اسدخ باضتدداو الضْز ّمعاجل٘ التشلٔل علٙ قادزٗ( Smart) اليعاو ذنٕ ٓهٌْ أٌ جيب 3.3
(Software OR Hardware )التالٔ٘ األسداخ سطب ّاألزغف٘ ّالتطذٔل التضئف تطتطٔع اليت:- 

 اليعاو يف االخرتام نػف 
 الدخاٌ عً الهػف 
 احلساٜل عً الهػف 
 احلسن٘ نػف 
 الْدُ علٙ التعسف 
 الطٔازٗ لْس٘ علٙ التعسف 


