اؾُٗٛز ١ٜايعسب ١ٝايطـٛز١ٜ
ٚشاز ٠ايهٗسبا٤
قساز زقِ 1578 /

/

إ ٚشٜس ايهٗسبا٤
 بٓا ٤عً ٢أسهاّ املسض ّٛايتػسٜع ٞزقِ  /94/يعاّ 1974 ٚعً ٢عً ٢أسهاّ املسض ّٛايتػسٜع ٞزقِ  /208/يعاّ 2021 ٚعً ٢أسهاّ ايكاْ ٕٛزقِ  /8/يعاّ 2003 ٚعً ٢أسهاّ ايكاْ ٕٛزقِ  /3/يعاّ 2009 ٚعً ٢نتاب ز٥اض ١فًظ ايٛشزا ٤زقِ  1/12962تازٜخ 2021/11/3غصٛص املٛاؾك ١عً ٢تٛص ١ٝايًذٓ ١االقتصاد ١ٜيف دًطتٗا زقِ  42تازٜخ 2021/11/1
 ٚعً ٢اقذلاح املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق١ٚ -عًَ ٢كتطٝات املصًش ١ايعاَ١

ٜكسز َا :ًٜٞ
َاد :1 ٠تعتُد االضظ ٚاملعاٜرل ايتاي ١ٝالعتُاد كابس ايًٛاقط ايػُطٚ ١ٝاملعسدات ٚايبطازٜات اـاص ١بإدسا٤
االختبازات ٚؾل يًُٛاصؿات ايعامل ١ٝذات ايصًٚ ١ؾل االت:ٞ
اٚالً :ايػاٖ َٔ ١ٜر ٙاألضظ:
بٓا ً٤عً ٢نتاب ز٥اض ١فًظ ايٛشزا ٤زقِ  1/ 12962زقِ تازٜخ  2021/11/3املتطُٔ املٛاؾك ١عً ٢تٛص ١ٝايًذٓ ١االقتصاد١ٜ
ظًطتٗا زقِ  42تازٜخ  2021/11/1املتطُٓ" ١ايطُاح يهاؾ ١غسنات ايكطاع اـاص ايساغب ١بإقاَٚ ١تاضٝظ ٚػٗٝص كتدل
ْٛع ٞيؿشص ٚاختباز مجٝع ػٗٝصات ايطاق ١ايبد ١ًٜاملطتٛزدٚ ٠الضُٝا ايًٛاقط ايهٗسٚضٚ ١ٝ٥ٛاملعسدات ٚاملدخسات
يًتأند َٔ دٛدتٗا عً ٢إٔ ٜتِ ذيو ٚؾل أسدخ َعاٜرل االختبازات ٚأسدخ األدٗص ٠ايتكٓٚ ١ٝعًْ ٢ؿكتٗا بايهاٌَ ،عً ٢إٔ
ٜتِ ػٗٝص كدل عدد / 2/ؾكط سايٝا ؼت اغساف ٚشاز ٠ايهٗسباٚ ٤اؾٗات املعٓ ١ٝبريو" .ؾإٕ ايػا َٔ ١ٜاصداز ٖر ٙاألضظ
ٚاملعاٜرل ٖ ٛؼدٜد ايط ٛابط ايؿٓٚ ١ٝايكاْٚ ١ْٝٛاالدازٚ ١ٜاملاي ١ٝايٛادب تٛؾسٖا يف ٖر ٜٔاملددل ٜٔملٓشُٗا غٗاد ٠اعتُاد١ٜ
َٔ ٚشاز ٠ايهٗسبا -٤املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق.١
ثاْٝا :املدابس املػُٛي ١بٗر ٙاألضظ ٚاملعاٜرل :كدلَ ٜٔتهاًَني الختباز ايتذٗٝصات ايتاي:١ٝ
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ايًٛاقط ايهٗسٚض ١ٝ٥ٛبهاؾ ١اْٛاعٗا ٚؾل يًُعاٜرل ايدٚي ١ٝاملعتُد٠

 .2املعسدات بهاؾ ١اْٛاعٗا ٚؾل يًُعاٜرل ايدٚي ١ٝاملعتُد٠
 .3ايبطازٜات بهاؾ ١اْٛاعٗا ٚؾكاً يًُعاٜرل ايدٚي ١ٝاملعتُد.٠
املددل األ :ٍٚجيب إٔ ٜكاّ يف املٓطك ١اؾٓٛب ١ٝضُٔ قاؾعيت دَػل أ ٚزٜـ دَػل :خيصص الختباز ايتذٗٝصات ايٛازد٠
عدل املٓاؾر اؿدٚد ١ٜايتايَ :١ٝطاز دَػل ايدٚي ،ٞاملعابس َع األزدٕ ٚايعسامَٚ ،عدل ددٜدٜ ٠ابٛع َع يبٓإ.
املددل ايجاْ : ٞجيب إٔ ٜكاّ يف املٓطك ١ايطاسً ١ٝضُٔ قاؾعيت طسطٛع أ ٚايالذق :١ٝخيصص الختباز ايتذٗٝصات عدل
املٓاؾر اؿدٚد ١ٜا يتاي :١ٝاملٓاؾر ايبشس ١ٜايٛاقع ١يف قاؾعيت طسطٛع ٚايالذقٚ ،١ٝناؾ ١املٓاؾر اؿدٚدَ ١ٜع يبٓإ
باضتجٓاَ ٤عدل ددٜدٜ ٠ابٛع.
ثايجا  :املٛاصؿات ٚاملكاٜٝظ ايٛادب االيتصاّ بٗا:
جيب إ ػس ٣ناؾ ١االختبازات يًتذٗٝصات املػُٛي ١اعالٚ ٙؾل يًُعاٜرل ٚاملٛاصؿات ايعامل ١ٝذات ايصًٚ ١ؾل االت:ٞ

IEC 61215 & IEC 61730 اصؿاتٛؾل املٚ تِ االختبازٜ ٕ جيب ا: احٛ األي-1
ينٝايؿشص ايع

Visual inspection

٢ُ ايعع١د االضتطاعٜؼد

Maximum power determination

ٍاختباز ايعص

Insulation test

٠اع َعاَالت اؿسازٝق

Measurement of temperature
coefficients

١ٝاضٝط ايعٌُ ايكٚ ؼت غس٤األدا

Performance at STC and NMOT

ف االغعاع املٓدؿضٚ ؼت ظس٤األدا

Performance at low irradiance

سٜدات ايتُسٜٛاختباز د

Bypass diode testing

االضتكساز

Stabilization

١ٜزات (ايتكًبات) اؿسازٚاختباز ايد

Thermal cycling test

١ٝم بٓؿطذٛ ايؿ١اختباز االغع

UV preconditioning test

١سٛضاط املؿتٚ يف األًُٞايؿشص ايع

outdoor exposure test

ٟاختباز ؼٌُ ْكاط االزتؿاع اؿساز
ٞضعٛامل
اختباز ايدلد

Hotspot endurance test

١ٝ ايعٌُ االزل٠ سساز١اع دزدٝق

Measurement of nominal

١َاالختبازات املًص

1

االختبازات
١ٜازٝاالخت

2

Hail test
module operating temperature
(NMOT)

 األقطاب١َْتا

Robustness of termination

١بٛاز بؿعٌ ايسطٝاختباز تطسب ايت

Wet leakage current test

ٔ ايطانٞهْٝهاٝاختباز ايتشٌُ امل

Static mechanical load test

٠ املتذُد١بٛاختباز ايسط

Humidity freeze test

اختباز ايبداز اؿاز

Damp heat test

:١ٝاصؿات ايتايٛؾل املٚ تِ االختبازٜ ٕ جيب ا:  االْؿستسات-2
:ٕاختبازات األَاI

EC 62109 ١اصؿٛ امل-أ

ٟاختباز ايتشٌُ اؿساز

Thermal testing

زٛ ايطٟاختباز اـطأ أساد

Testing in single fault condition

١ٝ ايعهط١ٜ َٔ ايتػر١ٜاؿُا

Backfeed voltage protection

١ٝ٥ ايهٗسبا١ِٝ االزلٝد ايكٜاختباز ؼد

Electrical ratings test

)١ (ايًصاق١ٝ االزل١سًٛ اي١َٛدمي

Durability of marking

١ٝ٥ ايهٗسبا١َ َٔ ايصد١ٜاؿُا

Protection against electric shock

ٕـ األَا٥ظاٚ ّ ايدلْاَر إلمتا١ٜشٛٗد

Software and firmware performing
safety functions

ب -املٛاصؿ IEC 50530 ١اختباز األدا:٤
تٛؾس ٖر ٙاملٛاصؿ ١ايكٝاض ١ٝإدسا ً٤يكٝاع نؿا ٠٤اؿد األقص ٢يتتبع ْكط ١ايكدز ٠ايععُ )MPPT( ٢يالْؿستسٚ ،اييت
تُطتددّ يف األْعُ ١ايهٗسٚض ١ٝ٥ٛاملتصً ١بايػبه .١يف ٖر ٙاؿايٜ ، ١ػر ٟاالْؿستس يف ٖر ٙاؿاي ١غبه ١يًذٗد املٓدؿض

بتٝاز ٚدٗد قددٜٚ .تِ ايٓعس يف نٌ َٔ نؿا MPPT ٠٤ايجابتٚ ١ايدٜٓاَٝه.١ٝ

ز -املٛاصؿ IEC 62116 -١اختباز اؿُا َٔ ١ٜايتذرز عٔ ايػبه:١
ٜٛؾس ٖرا املكٝاع إدسا ٤اختباز يتك ِٝٝأدا ٤تدابرل ايٛقا ١ٜضد ايتذرز يف األْعُ ١ايهٗسٚض ١ٝ٥ٛاملسبٛطَ ١ع ايػبهٜٚ .١عتدل
ٖرا املعٝاز ديٝالً إزغادًٜا الختباز أدا ٤إدسا٤ات َٓع ايتذرز ايتًكا ٞ٥املٛدٛد ٠يف االْؿستسات أساد ١ٜأ ٚثالث ١ٝايطٛز املسنب١
َع األْعُ ١ايهٗسٚض.١ٝ٥ٛ
 -3ايبطازٜات جيب إ ٜتِ االختباز ٚؾل املٛاصؿات ايتايٜٚ ،IEC 80896 & IEC 61427 :١ٝه ٕٛاملددل قادز عً ٢ادسا٤
االختبازات ايتاي:١ٝ
Capacity test

اختباز ؼدٜد ايطع١

Generic cycling endurance

اختباز ؼدٜد عدد دٚزات ايػشٔ ٚايتؿسٜؼ ايعاّ

test
Charge retention test

اختباز ؼدٜد ايػشٓ ١املتبك ١ملعسؾ ١خصا٥ص ايتؿسٜؼ ايراتٞ

Cycling endurance test in

اختباز ؼدٜد عدد دٚزات ايػشٔ ٚايتؿسٜؼ عٓد ايعٌُ يف َٓع ١َٛسلط( ١ٝظسٚف
عٌُ قاض)١ٝ

photovoltaic applications
)(extreme conditions
Capacity test

اختباز ؼدٜد ايطع١

Float service life with daily

اختباز ؼدٜد ايعُس االؾذلاض ٞؼت ظسٚف ايتعٚ ِٜٛايتؿسٜؼ ايَٞٛٝ

discharge
Charge retention test

اختباز ؼدٜد ايػشٓ ١املتبك ١ملعس ٠خصا٥ص ايتؿسٜؼ ايراتٞ

Recharge behaviour

اختباز ؼدٜد ايكدز ٠عً ٢اضتعاد ٠اؾاٖص ١ٜبعد اْكطاع نٗسباٞ٥

زابعا :املتطًبات ايؿٓٚ ١ٝاالداز ١ٜايعاَ ١يًُددل
َٛ .1قع املددل :جيب إ تتٛؾس يف َٛقع املددل ايػسٚط ايتاي:١ٝ
 َطاس ١األزض املدصص ١يًُددل ال تكٌ عٔ َ 2000ذل َسبع ،ؽصص قطِ َٓٗا ضاس ١خازد ١ٝيًُددل ال تكٌَطاستٗا عٔ َ 500ذل  ،تػط ٢بطبك َٔ ١االضؿًت ا ٚاالزلٓت بعٝاز َٓاضب.
 ايطسقات إىل املددل َتٛؾسٚ ٠تطُٔ ضٗٛي ١ايٛص ٍٛإىل املددلٜٚ ،ؿطٌ إٔ ٜه ٕٛظاْب طسٜل أٚتٛضذلادزٝ٥ط( ٞطسٜل عاّ) .
َ .2بٓ ٢املددل :جيب إٔ تتٛؾس يف املددل ايػسٚط ايتاي:١ٝ
 املطاس ١ايداخً ١ٝملبٓ ٢املددل ال تكٌ عٔ َ 1200ذل َسبع. املددل َصٚد باآليٝات ايالشَٚ ١املٓاضب ١يٓكٌ ايعٓٝات َٔ ٚإىل املددل. َبٓ ٢املددل َصُِ خصٝصا شلرا ايػسض ،عٝح ٜطُح بإدخاٍ ايتذٗٝصات املساد اختبازٖا ٚاخسادٗا بطٗٛي.١ جيب إٔ ٜه ٕٛاملبٓ ٢فٗص باملساؾل ايطسٚز ،١ٜمبا ؾٗٝا َصادز ايطاقٚ ،١اإلضاٚ ،٠٤ايػسٚط احملٝطٚ ،١ٝغرلٖا،عٝح تهَٝٗ ٕٛأ ٠يتطٗ ٌٝاألدا ٤ايصشٝح يالختبازات بػهٌ َطتُس.
 جيب إٔ تتٛؾس فُٛع ١تٛيٝد استٝاط ١ٝيتأَني املددل بايهٗسبا ٤د ٕٚتٛقـ يف ساالت اْكطاع ايتٝاز ايهٗسباٞ٥َٔ ايػبه ١ايعاَٚ ،١ؼدد اضتطاعت٘ بٓا ً ٤عً ٢دزاض ١األمحاٍ ايهٗسبا ١ٝ٥يًتذٗٝصات يف املددل.
 .3ايهادز ايبػس ٟيًُددل :جيب إٔ ٜتٛؾس نادز ؾين ٚإداز ٟميتًو اـدلٚ ٠ايهؿا ٠٤ايالشَ ١يًكٝاّ بعًُ٘ يف املددل.

 .4املدٜس ايؿين يًُددل :جيب إٔ ميتًو غٗاد ٠يف اشلٓدض( ١باختصاص نٗسبا ٤أَٝ ٚهاْٝو) ٚيد ٜ٘اـدلٚ ٠ايهؿا٠٤
ايهاؾ ١ٝيف فاٍ االختبازات ٚإداز ٠املدابس.
 .5تكد ِٜايتدزٜب ايدٚز ٟاملطتُس يًهادز املسغح َٔ قبٌ املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق.١
 .6ايتٛثٝل ٚاألزغؿ :١جيب إٔ ٜتٛؾس ْعاّ يتٛثٝل ْتا٥ر االختبازات ٚأزغؿتٗا (ٚزقٝاً ٚإيهذلْٝٚاً) َع تٛؾس اإلَهاْ١ٝ
يًعٛد ٠إيٗٝا بطٗٛي.١
أ-

إَهاْ ١ٝايتشهِ بطسٜك ١تصُٚ ِٝبٓا ٤بٓ ١ٝاألزغٝـ عٝح تتٛاؾل َع َتطًبات ٚاستٝادات املددل

ب -تأَني ْعاّ ٜؿسض قٝد تطًطً ٞؿسنٚ ١ثٝك ١االختباز َٔ دٗ ١ألخس ٣عٝح تطرل ايٛثٝك ١ضُٓ٘.
ز -تأَني ْعاّ محا ١ٜعاي ٞاملطت ٣ٛيًٛثا٥ل ٚاملطتٓدات خاص ١تًو اييت متتًو دزد ١عاي َٔ ١ٝايطس١ٜ
ٚاـصٛص١ٝ
د -إَهاْ ١ٝإضاؾٚ ١اصؿات يًٛثا٥ل َٔ كتًـ األْٛاع ( ْص  ،تازٜخ  ،زقِ  ،ال٥ش ) ١يٝتِ ايبشح ٚاالضتدساز
بداليتٗا
 -ٙإٔ ٜهْ ٕٛعاّ ايتٛثٝل ٚاألزغؿَ ١دعِ بايًػ ١ايعسب.١ٝ
 .7ايٛثا٥ل ايؿٓ :١ٝجيب تٛؾس ايٛثا٥ل ايالشَ ١يعٌُ املددل (َجٌ ايتػسٜعات ٚاملٛاصؿات ٚايٛثا٥ل ايكٝاض ١ٝاألخس٣
ٚطسم االختباز ٚايسضَٛات ٚايدلفٝات) ٚسؿعٗا ٚأزغؿتٗا.
 .8ايتك ِٝٝايؿين يعٌُ املددل :جيب عً ٢املددل ايكٝاّ بتك ِٝٝؾين داخً ٞملساسٌ عًُ ١ٝاالختباز بػهٌ دٚزٚ ٟؾكاً
ؾد ٍٚشَين َطبل ،يطُإ دقٚ ١ضالَ ١ايٓتا٥ر.
.9

املعاٜس :٠جيب َعاٜس ٠نٌ أدٗص ٠ايكٝاع ٚاؿطاضات عٝح ػسَ ٟعاٜستٗا داخًٝاَ بػهٌ دٚز،ٟ

 .10جيب عً ٢ايػسن ١ؽصٝص َهتب َع َطتًصَات٘ املهتب ١ٝيف َكس املددل خاص مبٓدٚب ٞاملسنص ايٛطين يبشٛخ
ايطاقَ ،١تطُٓا َهإ إلقاَتِٗ.
خاَطاً :االغذلاطات ايكاْٚ ١ْٝٛاملاي:١ٝ
جيب إ تتٛؾس ايػسٚط ايتاي:١ٝ
 .1جيب إٔ تتِ اداز ٠املددل َٔ خالٍ غسن ١شلا نٝإ قاْٚ ْٞٛادازَٚ ٟايَ ٞطتكٌٜٚ ،ه ٕٛايٓػاط األضاض ٞادسا٤
اختبازات ػٗٝصات ايطاقات املتذدد.٠
 .2عدّ ممازض ١غسن ١املددل أْ ٟػاط ػازٜ ٟتعًل بتذٗٝصات ايطاقات املتذدد ٠املدتدل ٠يد.ٜ٘
 .3جيب إٔ تتِ عًُ ١ٝتسنٝب ٚػٗٝص املددل َٔ قبٌ ايػسنات املصٓع ١يًتذٗٝصات املددل ١ٜأ ٚأسد ٣ايػسنات
املتدصص ١يف ٖرا اجملاٍ.
 .4جيب عً ٢املددل إ حيصٌ عً ٢غٗاد ٠اعتُاد ١ٜصادز ٠عٔ طسف ثايح َعتُد عاملٝا يف ٖرا اجملاٍ بعد ػٗٝص
املددل ٚٚضع٘ باـدَٚ ١قبٌ اصداز غٗاد ٠االعتُاد ١ٜي٘ َٔ قبٌ املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق.١
 .5حيل يًػسن ١ادسا ٤االختبازات اـاص ١بتذٗٝصات ايطاق ١املتذدد ٠مبعصٍ عٔ املسنص ٚيهٔ ال ٜتِ َٓشٗا غٗاد٠
دٛد ٠بدَ ٕٚصادق َٔ ١املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق.١
 .6حيل يًػسن ١ايكٝاّ بدٚزات تدزٜبٚ ١ٝتكد ِٜاالضتػازات ايؿٓ ١ٝغصٛص دٛد ٠ػٗٝصات ايطاقات املتذدد٠
املدتص ١باختبازٖا.
ٜ .7تِ ؼدٜد تعسؾ ١االختبازات َٔ قبٌ املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق ١اضتٓاداً إىل دزاضَ ١اي ١ٝتكدّ شلرا ايػسض
َٔ قبٌ غسن ١املددلٚ ،ال حيل يًػسن ١تعد ٌٜايتعسؾ ١احملدد ٠اال بعد تكد ِٜدزاض ١تدلٜسٜٛ ١ٜاؾل عًٗٝا
املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق.١
 .8تًتصّ غسن ١املددل اييت ضٝتِ َٓشٗا غٗاد ٠االعتُاد ١ٜبتطدٜد أدٛز املسنص يكآَ ٤ح ايػٗادٚ ٠اإلغساف عً٢
عٌُ املددل  ،نٓطب َٔ ١تعسؾ ١االختباز ،عً ٢أال تكٌ ٖر ٙايٓطب ١عٔ  َٔ %5ايتعسؾ.١

ضادضاً :ايػسٚط اـاص ١باختباز ايعٓٝات:
.1

عٓد ٚص ٍٛػٗٝصات ايطاقات املتذدد ٠املطتٛزد ٠اىل املٓاؾر اؿدٚدٜ ،١ٜك ّٛاملسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق ١بتشدٜد
عدد ايعٓٝات اييت ضٝتِ اختبازٖا نٓطب َٔ ١ٜٛ٦َ ١ايهُ ١ٝاالمجايَ ١ٝطاؾاً إيٗٝا ع ١ٓٝاضاؾ ،١ٝيهٌ ْٛع ٚصٓـ َٔ
ٖر ٙايتذٗٝصات .

.2

ٜتِ اختٝاز ايعٓٝات عػٛاٝ٥ا َٔ قبٌ املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق ١عٔ طسٜل ازقاّ تطًطً َٔ ٘ٝايال٥ش ١املسؾكَ ١ع
غشٓ ١ايتذٗٝصات ٜٚتِ تهًٝـ املددل احملدد بؿشصٗا ،باضتجٓا ٤ايع ١ٓٝاالضاؾ ١ٝاييت تذلى بد ٕٚاختباز ألغساض
املكازْٚ ١ايؿشص ،يف ساٍ اعذلاض صاسب ايتذٗٝصات عًْ ٢تا٥ر االختباز.

 .3جيب إٔ ٜه ٕٛيد ٣املددل ْعاّ يتُٝٝص ايعٓٝات املدتدلٚ ،٠جيب إٔ حياؾغ عًٖ ٢را ايتُٝٝص طٛاٍ ؾذلٚ ٠دٛد ايع١ٓٝ
يف املددلٚ .جيب تصُٖ ِٝرا ايٓعاّ ٚتػػ ً٘ٝيطُإ عدّ سص ٍٛخًط بني ايعٓٝات ،ضٛا ٤نإ ذيو ؾٝصٜاٝ٥اً ،أ ٚعٓد
ايسدٛع إيٗٝا يف ايطذالت أ ٚايٛثا٥ل األخس ٣ذات ايصً.١
.4

جيب إ ٜتٛؾس ْعاّ ٚاضح يًشؿاظ عً ٢ايعٓٝات ٚاحملاؾع ١عً ٢ضس ١ٜايٓتا٥ر.

.5

جيب تصٜٚد املطتٛزد عٔ طسٜل ملسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق ١بًصاق٘ َسَص ٠غرل قابً ١يًتصٜٚس بعدد االدٗص٠
املطتٛزد ٠يتطٗ ٌٝعًَُ ١ٝساقب ١دٛد ٠ايتذٗٝصات املطسٚس ١يف ايطٛم احملً َٔ ١ٝقبٌ املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق١
ٚٚشاز ٠ايتذاز ٠ايداخًٚ ١ٝمحا ١ٜاملطتًٗو.

.6

جيب إٔ ٜه ٕٛاملددل َصٚد بٓعاّ ايهذل ْٞٚيته ٕٛناؾ ١ايبٝاْات املٛدٛد ٠ضُٔ قٛاعد ايبٝاْات يًتذٗٝصات املدتدل٠
ٚايتذٗٝصات اييت مت سصٛشلا عً ٢ايًصاق ١يف املددل َتاس َٔ ١قبٌ املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق ١عٔ بعد.

ٜ .7تِ ؾشص ايعٓٝات َٔ قبٌ املددل املعتُد بد ٕٚغسٚط تٛادد عٓاصس َٔ املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق ١عً ٢إ ٜتِ
االستؿاظ بٗر ٙايعٓٝات يف املدتدل يؿذل ٙشَٓ ٘ٝال تصٜد عٔ غٗس.
ٜ .8تِ اصداز تكسٜس االختباز ٜٚتِ ازضاي٘ ايهذلْٝٚا اىل املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق ١سٝح ٜتِ بٓا ٤عًٖ ٢را ايتكسٜس
اصداز غٗاد ٠املطابكٚ ١ايطُاس ١ٝبإدخاٍ غشٓ ١ايتذٗٝصات .
ضابعاً  -آي ١ٝاصداز غٗاد ٠االعتُاد:١ٜ
 .1بعد االْتٗا َٔ ٤تأضٝظ ٚأْػا ٤املددلٜ ،تِ ابالؽ املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق ١ظٗٛشٜت٘ يًشص ٍٛعً ٢غٗاد٠
االعتُاد.١ٜ
 .2تػهٌ يف املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق ١ؾٓ ١تطُ ٢ؾٓ ١اعتُاد كابس ايطاقات املتذدد ،٠سٝح تك ّٛايًذٓ١
بايتشكل َٔ االيتصاّ باملتطًبات ايؿٓٚ ١ٝاالدازٚ ١ٜايكاْٚ ١ْٝٛاملاي ١ٝايالشَ ١يالعتُاد.١ٜ
 .3تصدز غٗاد ٠االعتُاد ١ٜاملطًٛبٚ ١ؾكاَ يتٛص ١ٝؾٓ ١االعتُاد املٓ ٙٛعٓٗا أعال ٙبكساز َٔ ٚشٜس ايهٗسباًٜٚ ٤تصّ
املددل املعتُد بايتعاَ ٕٚع املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق ١ملتابع ١سطٔ ايتكٝد بايػسٚط ٚاملعاٜرل ٚاألضظ املعتُد،٠
ٚته ٕٛصالسٚ ١ٝسصسٖ ١ٜر ٙايػٗاد ٠عٓد إصدازٖا يًُس ٠األٚىل ملد ٠ال تكٌ عٔ مخظ ضٓٛات ،غسٜط ١ايتكٝد
باملعاٜرل ٚاألضظ اييت تٛضع َٔ قبٌ املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاقٚ ،١ػدد صالس ١ٝاالعتُاد ١ٜؾكطً بػهٌ
ضٓ ًٟٛبعد اْتٗا ٤اـُظ ضٓٛات ايطابك. ١
 .4ؾٛز سص ٍٛاملددل عً ٢غٗاد ٠االعتُادٜ ،١ٜتِ تٛد ٘ٝخطاب ززل َٔ ٞقبٌ ٚشاز ٠ايهٗسبا ٤اىل ناؾ ١اؾٗات ذات
ايصً ١بطسٚزٚ ٠إيصاَ ١ٝسصَ ٍ ٛطتٛزد ٟػٗٝصات ايطاقات املتذدد ٠عً ٢تكسٜس اختباز شلر ٙايتذٗٝصات صادز
عٔ املددل املعتُد ،يٝتِ عً ٢اضاض٘ َٓح َٛاؾك ١املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق ١عً ٢ادخاشلا.
ثآَاً َ -ساقب ١دٛد ٠عٌُ املدابس:
 ايهػـ عً ٢عٌُ املدابسأ .ايهػـ ايدٚز :ٟتك ّٛؾٓ ١اعتُاد املدابس بإدسا ٤نػـ دٚزَ( ٟس ٠يف ايطٓ ١عً ٢االقٌ ) يًُدابس يًتأند َٔ
غسٚط االعتُاد( ١ٜإدازٚ ١ٜؾٓٚ ١ٝقاَْٚ ١ْٝٛاي.)١ٝ
ب .ايهػـ ايعػٛا :ٞ٥تك ّٛايًذٓ ١بصٜازات عػٛا ١ٝ٥يًُدابس يطُإ اضتداَ ١تطبٝل غسٚط االعتُاد.

 االختبازاتتك ّٛايًذٓ ١بتٓع ِٝاالختبازات ٚذيو يف اؿاالت ايتاي:١ٝ
أ .االختبازات ايب َ١ٝٓٝيًتأند َٔ عٌُ املدابس.
ب .اعذلاض َطتٛزد ايتذٗٝصات أ ٚأ ٟدٗ ١أخس ٣عًْ ٢تٝذ ١تكسٜس االختباز.
 اإلدسا٤ات ايتصشٝش١ٝيف ساٍ تبني يًذٓ ١االعتُاد ٚدٛد َالسعات يف عٌُ املددل ٜتدر املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق ١اإلدسا٤ات ايتاي١ٝ
سطب نٌ ساي:١
اؿاي ١األٚىل ٚ -دٛد َالسعات تؤثس عً ٢صش ١ايٓتا٥ر
أ .تٛد ٘ٝنتاب ززل َٔ ٞاملسنص يًُددلٜ ،تطُٔ َالسعات ايًذٓٚ ١إٜكاؾ٘ بػهٌ َؤقت عٔ ايعٌُ.
بٜ .ك ّٛاملددل بإزضاٍ نتاب ززل ٞيًُسنص ٜٛضح ؾ ٘ٝاؽاذ ٙاإلدسا٤ات ايتصشٝش ١ٝايالشَ.١
ز .تك ّٛايًذٓ ١بايتشكل َٔ اإلدسا٤ات ايتصشٝشٚ ، ١ٝإعاد ٠املددل يًعٌُ بهتاب ززل َٔ ٞاملسنص.
اؿاي ١ايجاْٚ - ١ٝدٛد َالسعات ال تؤثس عً ٢صش ١ايٓتا٥ر
أ .تٛد ٘ٝنتاب ززل َٔ ٞاملسنص يًُددلٜ ،تطُٔ َالسعات ايًذٜٓٚ ١تِ ؼدٜد ايؿذل ٠ايصَٓ ١ٝايالشَ١
الؽاذ اإلدسا٤ات ايتصشٝش ١ٝبايتٓطٝل َع املددل.
بٜ .ك ّٛاملددل بإزضاٍ نتاب ززل ٞيًُسنص ٜٛضح ؾ ٘ٝاؽاذ ٙاإلدسا٤ات ايتصشٝش ١ٝايالشَ.١
ز .تك ّٛايًذٓ ١بايتشكل َٔ اإلدسا٤ات ايتصشٝش ١ٝيًُددل.
د .عٓد اْتٗا ٤املًٗ ١ايصَٓٚ ١ٝعدّ اؽاذ املددل يإلدسا٤ات ايتصشٝشٜ ١ٝتِ تٛد ٘ٝنتاب ززل ٞبإٜكاف
املددل َؤقتاَ عٔ ايعٌُ ستٜ ٢تِ اضتدزاى اـطأ.
تاضعاًَ :ساسٌ تٓؿٝر املددل:
ٜتِ تٓؿٝر املددل املساد اعتُاد ٙعًَ ٢سسًتني:
أ -املسسً ١األٚىل (َد ٠تٓؿٝرٖا ال تصٜد عٔ  /3/أغٗس َٔ تازٜخ تبًٝؼ املتكدّ يًشص ٍٛعً ٢ايكب ٍٛاألٚي ٞيًُسنص عً٢
اعتُاد : )ٙتتطُٔ تأَني ايتذٗٝصات املددل ١ٜاييت ميهٔ اضتدداَٗا إلدسا ٤ايهػـ ٚاالختبازات األٚي ١ٝايطسٜع ١عً٢
ػٗٝصات ايطاقات املتذدد ٠احملدد ٠أعال ،ٙعٝح تٛشع ايتذٗٝصات املددل ١ٜعً ٢املٓاؾر اؿدٚد ١ٜأ ٚبايكسب َٓٗا باالتؿام َع
املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاقٜٚ ،١تِ بٓا ً٤عًْ ٢تا٥ر ٖر ٙايهػٛؾات ٚاالختبازات اصداز َٛاؾك ١املسنص ايٛطين يبشٛخ
ايطاق ١عً ٢ادخاٍ ايتذٗٝصاتٚ ،ؾل آيٜ ١ٝتؿل عًٗٝا بني املدٜس ١ٜايعاَ ١يًذُازى ٚاملسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق.١
ب -املسسً ١ايجاَْٚ( ١ٝدتٗا ال تصٜد عٔ ضٓٚ ١اسد َٔ ٠تازٜخ تبًٝؼ املتكدّ يًشص ٍٛعً ٢االعتُاد ١ٜاملٛاؾك ١األٚي١ٝ
يًُسنص عً ٢اعتُاد ٖٞٚ :)ٙاملسسً ١اييت ٜتِ خالشلا ػٗٝص املددل املتهاٌَ بٛدٛد ناؾ ١ايتذٗٝصات ايالشَ ١الختباز
ػٗٝصات ايطاقات املتذدد ٠احملددٚ ٠ايالشَ ١يتُهني املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق َٔ ١اصداز غٗاد ٠املطابك ١أ ٚايصالس.١ٝ
َع األخر باالعتباز بأْ٘ يِٓ ٜتِ َٓح غٗاد ٠االعتُاد  ٜ٘اال اذا مت تٓؿٝر املسسًتني.
عاغساً :غسٚط ايػا ٤االعتُاد١ٜ
 .1ازتهاب أخطا ٤ؾٓ ١ٝأ ٚقاْ ١ْٝٛأ ٚإداز ١ٜأَ ٚاي ١ٝقد تؤثس عًْ ٢تا٥ر االختبازات ٚمل ٜتِ َعاؾتٗا عً ٢ايسغِ َٔ
تٓب ٘ٝاملسنص ي٘ بٗرا اـصٛص .
 .2انتػاف عًُ ١ٝتالعب ا ٚتصٜٚس يف ْتا٥ر االختبازات
 .3عدّ تطدٜد أدٛز املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق ١املتؿل عًٗٝا .
 .4كايؿ ١تعسؾٚ ١أدٛز االختبازات احملددٚ ٠املتؿل عًٗٝا َع املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق.١
أسد ٣عػس :ايٛثا٥ل املطًٛب ١يًتكدّ يًشص ٍٛعً ٢اعتُاد١ٜ
أ -ايٛثا٥ل اإلدازٚ ١ٜايكاْ:١ْٝٛ
 -1طًب عً ٘ٝطابع َاي ٞبك.ٍ / 1500 / ١ُٝع ٜكدّ إىل املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاقٜٚ ١طذٌ يف ايدٜٛإ ايعاّ.

 -2تكد ِٜضُإ اؾد : ١ٜبك ًَٕٛٝ /30/ ١ُٝيرل ٠ضٛز ( ١ٜثالث ًَٕٛٝ ٕٛيرل ٠ضٛز ١ٜال غرل) ،مبٛدب غٝو أٚ
نؿايَ ١صسؾ ٚ ،١ٝتعاد ٖر ٙايطُاْ ١بعد الاش املددل ٚٚضع٘ باـدَٚ ،١اصداز غٗاد ٠االعتُاد َٔ ١ٜقبٌ املسنص
ايٛطين يبشٛخ ايطاقٚ ،١يف ساٍ ايتأخس يف تٓؿٝر املددل ٜٔخالٍ املد ٠ايصَٓ ١ٝاحملددٜ ،٠تِ َصادزٖ ٠ر ٙايطُاْ١
يصاحل املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاقَ ، ١امل ٜهٖٓ ٕٛاى أضباب َدلزٜ ٠كبًٗا املسنص.
 -3تكد ِٜاملطتٓدات ايتاي:١ٝ
أ-

ٚثٝك ١ضذٌ ايتذاز ٟأ ٚصٓاعٚ ٞإٔ ال ٜهَ ٕٛط ٢ثالث ١أغٗس عً ٢اضتدسادُٗا.

ب -خالص ١ايطذٌ ايعدي ٞيًعازض تؿٝد بأْ٘ غرل قه ّٛعً ٘ٝظٓا ١ٜأ ٚظسّ غاَ ٔ٥ا مل ٜسد إي ٘ٝاعتبازٚ ،ٙإٔ
ال ٜهَ ٕٛط ٢ثالث ١أغٗس عً ٢اضتدسادٗا.
ز -ايتصازٜح اـط ١ٝايتاي:١ٝ
 تصسٜح ٜؤند ؾ ٘ٝبأْ٘ اطًع عً ٢أضظ َٚعاٜرل االعتُادٚ ١ٜأْ٘ َٛاؾل عً ٢االيتصاّ ظُٝع َا ٚزد ؾٗٝا. إٔ ال ٜه ٕٛقسَٚاً َٔ ايدخ ٍٛيف املٓاقصات أ ٚايتعاقد َع اؾٗات ايعاَ ١أ ٚقذٛشاً عً ٢أَٛاي٘ سذصاًاستٝاطٝاً يصاحل اؾٗات ايعاَ ١أ ٚسذصاً تٓؿٝرٜاً.
 تصسٜح بأْ٘ يٝظ َٔ ايعاًَني يف إسد ٣اؾٗات ايعاَٚ ١أال ٜه ٕٛعطٛاً يف املهاتب ايتٓؿٝر ١ٜيإلداز ٠احملً.١ٝ -4ايٛثا٥ل ايؿٓٚ ،١ٝتتطُٔ:
َ عًَٛات ٚبٝاْات سَٛ ٍٛقع املددل ٚاالزض اييت ضٝتِ اقاَ ١املددل( املطاس ١االمجاي ١ٝيألزض)
 تٛصٝـ عاّ يًُباْ ٞاـاص ١باملددل( املطاسات -طبٝع ١ايبٓا -٤االبعاد -اخل.)...
 املٛاصؿات ايؿٓ ١ٝيهاؾ ١ايتذٗٝصات املددل ١ٜاملطًٛب ١يًُسسً ١االٚىل ٚيًُسسً ١ايجاْ. ١ٝ
 اؾٗ ١املتدصص ١اييت تك ّٛبذلنٝب ٚػٗٝص املددل.
 ؼدٜد اؾٗات احملاٜد ٠املكذلس ١يًتأند بإٔ املددل قد مت تصُٚ ُ٘ٝػٗٝصٚ ٙؾل املعاٜرل ايعامل ١ٝاملعتُد،٠
ٚاييت ضتُٓح املددل غٗاد ٠بٗرا ايػإٔ.
 ؼدٜد املد ٠ايصَٓ ١ٝيهٌ ْٛع َٔ االختبازات(دقٝك ١ا ٚضاع ١ا) ّٜٛ ٚ
َ عًَٛات عٔ اآليٝات املددَ ١يًُددل .
َٛ اصؿات فُٛعات ايتٛيٝد االستٝاط١ٝ
 اآلي ١ٝاملكذلس ١يعٌُ املددل َٔ ايٓٛاس ٞاالدازٚ ١ٜايتٓعٚ ١ُٝٝايؿٓ.١ٝ
 ايدلْاَر ايتٓؿٝر إللاش املسسً ١األٚىل َٔ املددل ٚٚضع٘ باـدَ.١
 ايدلْاَر ايتٓؿٝر ٟإللاش املسسً ١ايجاْ َٔ ١ٝاملددل ٚٚضع٘ باـدَ١
 -5ايٛثا٥ل املايٚ ،١ٝتتطُٔ:
 ايتهايٝـ ايتأضٝط ١ٝيًُددل َتطُٓ ١تهايٝـ ايبٓا -- ٤ايتذٗٝصات املددل - ١ٜايتذٗٝصات ٚاآليٝات املطاعد.٠ ايتهايٝـ ايتػػَ :١ًٝٝتطُٓ ١ادٛز ايعاًَنيْ -ؿكات ايتػػْ -ٌٝؿكات ايصٝاْْ -١ؿكات ايٓكٌ. نًؿ ١ادسا ٤نٌ ْٛع َٔ االختبازات. االدٛز املكذلس ١يًُسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق ١يكآَ ٤ح غٗاد ٠االعتُادٚ ١ٜاالغساف عً ٢عٌُ املددل.اثٓا عػس :أضظ اختٝاز اؾٗ ١املتكدَ ١يًشص ٍٛعً ٢االعتُاد١ٜ
 ٜك ّٛاملسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق ١بتشدٜد َٛعد يبد ٤اضتالّ ايطًبات يًشص ٍٛعً ٢االعتُادٚ ،١ٜؼدد ايؿذل٠ايصَٓ ١ٝاملدصص ١يكب ٍٛايطًبات مبد ٠ال تكٌ عٔ . ّٜٛ /15 /
 يف ساٍ تكدّ أنجس َٔ طًب يٓؿظ املددلٜ ،تِ املؿاضً ١عً ٢اضظ ؾَٓٚ ١ٝايٚ ١ٝقاْٜٚ ،١ْٝٛتِ اختٝاز األْطب َٓٗا. يف ساٍ مل ٜتكدّ أ ٟطًب  ،أ ٚمت زؾض ناؾ ١ايطًبات املكدَ ١يًشص ٍٛعً ٢االعتُاد ١ٜيعدّ ؼكل األضظ ٚاملعاٜرلاحملددٜ ،٠تِ اعاد ٠ؾتح باب ايتكدّ ملسات أخس ٣ؿني قب ٍٛأسد املتكدَني َٔ اير ٜٔتٓطبل عًٖ ِٗٝر ٙاألضظ ٚاملعاٜرل.

 ٜتِ تٛقٝع اتؿام خاص بني املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاقٚ ١اؾٗ ١املكبٛي ١يًشص ٍٛعً ٢االعتُاد ،١ٜؼدد ؾ ٘ٝناؾ١األَٛز ايؿٓٚ ١ٝايكاْٚ ١ْٝٛاملايٚ ١ٝؾل ٖر ٙاألضظ ٚايعسض املكدّ َٔ تًو اؾٜٗٚ ،١صادم عًٖ ٢را االتؿام َٔ قبٌ
ٚشٜس ايهٗسبا.٤
 يف ساٍ مت اعتُاد كدل ٚاسد ؾكط َٔ املددلٜ ،ٜٔتِ اختباز ايتذٗٝصات ايٛازد َٔ ٠ناؾ ١املٓاؾر اؿدٚد ١ٜيف ٖرااملددل ؿني اعتُاد املددل اآلخس.

َادٜ -2 ٠بًؼ ٖرا ايكساز َٔ ًٜصّ يتٓؿٝرٙ
دَػل يف ٖ 1443 / /ـ املٛاؾل يـ 2021 / 12 / 5

ٚشٜس ايهٗسبا٤
املٗٓدع غطإ ايصاٌَ

ْطد ١اىل:
 َهتب ايطٝد ايٛشٜس ايطٝد َعا ٕٚايٛشٜسْ .ّ /طاٍ قسَٛغ.١ َدٜس ١ٜايػؤ ٕٚايكاْ١ْٝٛ املسنص ايٛطين يبشٛخ ايطاق١ -ايدٜٛإ

