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 :ةمزاللا ةمالسلا تابلطتمو تالفاحلل ةينفلا تافصاوملا :ًالوأ
 ةئيهلا نم ةدمتعملاو ةقالعلا تاذ ةيسايقلا تافصاوملا ىلع ةينبملا ةقباطملا تاءارجإ ةاعارم عم
 ،يميلعتلا لقنلا طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأو ،ةدوجلاو سيياقملاو تافصاوملل ةيدوعسلا
 :يلي ام قفو يميلعتلا لقنلا طاشن يف ةلماعلا تالفاحلا تافصاوم نوكت نأ طرتشي

 .رتم )4.50( يلكلا عافترالاو ،رتم )2.60( ىلع يلكلا ضرعلاو ،رتم )12.50( نع يلكلا لوطلا ديزي الأ .1
 .يعابرلا عفدلا ماظنب ةدوزم ةيلمرلا وأ ةيلبجلا قطانملا يف ةمدختسملا ةرايسلا نوكت نأ .2
 هل حرصملا لبق نم ةمدختسملا ةرايسلا ادع ،ةماع ةلفاح وأ ماع لقن ةلفاحلا ليجست عون نوكي نأ .3

 .يموكحلا يميلعتلا لقنلا ةموظنم يف
  .دعاقم )9( نع ديزي الو دعاقم )7( نع ةرايسلا دعاقم ددع لقي الأ .4
  :نيعون ىلإ ةلفاحلا مسقنتو ،قئاسلا دعقم اهيف امب دعاقم )10( نع ةلفاحلا دعاقم ددع لقي الأ .5
 .بكار )15( نع اهتعس ديزت ال يتلا :ةريغصلا ةلفاحلا -
 .بكار )15( نع اهتعس ديزت يتلا :ةريبكلا ةلفاحلا -
 .ةيلاع ةءافكب لمعي )دراب/راح( فييكت ماظنب ةلفاحلا دوزت نأ .6
 .ةريبكلا تالفاحلاب ئراوط جرخم دوجو .7
 .قالزنالا عنمت ةدامب ةاطغم وأ ةعونصم ةلفاحلا تارمم ةيضرأ نوكت نأ .8
 .باكرلا ىلع ةروطخ ةلفاحلل ةيجراخل ا وأ ةيلخادلا ءازجألا نم يأ لكشت الأ .9

 لاح يف اهرطق ةيناكمإل مامألا نم )هيساشلا( ةريبكلا ةلفاحلا لكيه يف ةتبثم ةقلح دوجو .10
  .اهلطعت

 :ةبكرملا يف ةمزاللا ةمالسلا تابلطتمو تاودأ ةيحالصو رفوت نم دكأتلا .11
 ةكرشلا نم ةبكرملا اهب ةدوزملاو ةبكرملا عون عم اهمجحو اهددع يف بسانتت قيرح تايافط -

 .ةعناصلا
 .ةيلوألا تافاعسإلا ةبيقح -
 .قيرح تايناطب -
 .ةمالسلا ثلثم -
 .يطايتحالا راطإلا  -
 .ةعيرسلا تاحالصإلا ةدعو لجعلا حاتفمو ةيوديلا ةعفارلا -
 .ةعناصلا ةكرشلا نم ةلفاحلا اهب ةدوزملاو ةجاحلا دنع لخادلا نم جاجزلا رسكل ةادأ -
 .هدوجو لاح يف قفارملاو ،قئاسلل ةسكاع ةطرشأ عم ةمالس ةرتس -

 
 
 :)تارايسو ،تالفاح( تابكرملل ةماعلا ةينفلا تازيهجتلاو طورشلا :ًايناث

  .ةبكرملا لخاد نيخدتلا عنم ةمالع عضو وأ ةحول بيكرت -أ
 .ةلفاحلل ةيفلخلا ةهجلا ىلع ًاماظن ةددحملا ىوصقلا ةعرسلا ةمالع رفوت -ب
 باوبأ تاذ تالفاحلا كلذ نم ىنثتسيو ،ةلفاحلا باوبأ ىلع ةتبثم لوزنلاو دوعصلل ةدعاسم ضباقم رفوت -ج

 .بحسلا
 .ةلفاحلا فلخو يبناج ىلع سكاعلا نوللاب نوكتو )ةيسردم ةلفاح( ةمالع رفوت -د
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 .ةلفاحلا ةرخؤمو ةمدقم ىلع لقانلاب صاخلا ةلفاحلا مقر ةباتك -ه
 ةيفلخلا ةهجلا ىلع ةيميلعتلا ةهجلا وأ ةأشنملاب صاخلا ءالمعلا ةمدخل لاصتالا زكرم فتاه مقر ةباتك -و

 .ةلفاحلل
 .باكرلا ىلإ ثدحتلا وأ نالعإلل ةلفاحلا لخاد يتوص ماظن ريفوت -ز
 ثيحب ،مويلا رادم ىلع ةبكرملل رشابمو يح عبتت حيتي ،)AVL Tracking System( عبتت ماظن ريفوت -ح

 :ةيلاتلا تايناكمإلاو تانايبلا ماظنلا يف رفوتي
 :ةيلاتلا تاريغتملا بسح لاسرإ لدعمب ةتباث وأ ةكرحتم تناك ًءاوس ةقدب ةبكرملا عقوم ديدحت .1
 ةبكرملا عطق دعب وأ ىصقأ دحك ةيناث نيثالث )30( لك لاسرإلا نمز نوكي ةكرحتم ةبكرملا تناك اذإ -

 .برقأ امهيأ رتم نورشع )20( ةفاسم
 ةسمخ )5( لك لاسرإلا نمز نوكي رثكأف ةجرد نوعبرأو سمخ )45( ةيوازب فاطعنا دوجو لاح يف -

 .يناوث
 .قئاقد سمخ )5( لك لاسرإلا نمز نوكي ليغشتلا عضو يفو ةفقوتم ةبكرملا تناك اذإ -
 عاطقنا روف عبتتلا تانايب لاسرإ ةيناكمإ مدع وأ ،ماظنلا لطعت لاح يف هيبنت لاسرإ ىلع ةردقلا .2

 .لاسرإلا
  .لاصتالا ةدواعم روف اهلاسرإ ةداعإو ،ةكبشلاب لاصتالا عاطقنا لاح يف راسملاو عقوملا تانايب نيزخت .3
 .ةدايقلاو ليغشتلا ةرتف لالخ ةبكرملا ةعرس ديدحت .4
 .ةرتف لكل ةدملاو فقوتلا ةرتف نمزو ،فقوتلا تارم ددع ديدحت .5
 .ةنيعم ةرتفل ةبكرملا ةدايق تاعاس ددع يلامجإ ديدحت .6
 ميلس ،)ةكرحلا فقوت لاح يف( ميلس ،)ةكرحلا لاح يف( ميلس( ةبكرملا يف عبتتلا زاهج ةلاح ديدحت .7

  .)لطعم ،)ةيطغتلا جراخ ناك لاح يف(
 دنع اهل ةئيهلا لوصو ةيناكمإ ةحاتإ عم ،ىندأ دحك رهشأ ةتس ةدمل ةبكرملا تاكرحتو تاراسم ظفح .8

 .ددحملا خيراتلاو تقولا بسح ةلحرلا راسم لماك ضارعتسا ةيناكمإ عم ،بلطلا
 .ةلسرملا تانايبلاب بعالتلا وأ ماظنلا تانوكم نم يأب بعالتلا ةلاح يف هيبنت لاسرإ .9

 .ةبكرملل يرورم ثداح ثودح لاح يف هيبنت لاسرإ .10
 
 
 :تالفاحلل ةصاخلا ةينفلا تازيهجتلاو طورشلا :ًاثلاث

 :)بكار )15( ىلع اهتعس ديزي ال يتلا( ةريغصلا ةلفاحلا .أ
  .)ًايناث( دنبلا يف ةروكذملا ةماعلا ةينفلا تازيهجتلاو طورشلا قبطت .1
 .ةيفلخلا ةهجلا يف رركتملا فوقولا تامالعب ةدوزم ةلفاحلا نوكت نأ .2
 مقرو ةلفاحلاو قئاسلاو لقانلا تانايب ضرع ضرغل ،ةصوب )16( ساقمب ةينورتكلإ ةشاش )1( ددع ريفوت .3

 ةهجولاو ةلحرلا راسمو يواكشلاو تادوقفملا نع غالبإلل لصاوتلا ماقرأو ةلفاحلل ليغشتلا ةقاطب
 ةرشابم ةيمامألا دعاقملا فلخ فصتنملا يف اهتيبثتو اهبيكرت متيو ،هريغو لوصولل يقبتملا تقولاو
 ،ةيزيلجنالاو ةيبرعلا ةغللا معد( :يتآلا اهيف ىعاريو ،باكرلل ةهجومو لخادلا نم ةلفاحلا فقس يف
 ىندأ دحب يوتحتو ،تياب اجيج )32( نع لقت ال ةعسب ةركاذ ،)dpi 800*480( ىندأ دحب ةشاش ةقد
 .))ةيوئم ةجرد 80 ىتح( ةيلاعلا ةرارحلا تاجرد لمحت ،USB دحاو جرخم ىلع
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 ةئيهلا ةمظنأب زاهجلا طبر عم ،قئاسلا وحن ةهجوم )DVR( زاهجب ةطبترم ةيلخاد اريماك )1( ددع .4
 دصر نكمي ثيحب ،ةئيهلا نم نيلهؤملا تالفاحلل تازيهجتلا ةمدخ دوزم لالخ نم ةينورتكلإلا

 لمعت نأ ىلعو ،هللا حمس ال يرورم ثداح وأ غالب دوجو دنع وأ ةدايقلا ءانثأ قئاسلا تايكولس
 ةجرد 80 ىتح( ةيلاعلا ةرارحلا تاجرد لمحتتو ،اهليغشت ةدم لاوطو ةلفاحلا ليغشت روف اريماكلا

 .)ةيوئم
 :)بكار )15( ىلع اهتعس ديزت يتلا( ةريبكلا ةلفاحلا .ب
  .)ًايناث( دنبلا يف ةروكذملا ةماعلا ةينفلا تازيهجتلاو طورشلا قبطت .1
 .ةلفاحلا لخاد )ئراوطلا جرخم( ةمالع رفوت .2
  :ةصوب )16( ساقمب ةينورتكلإ ةشاش )2( ددع ريفوت .3
 ةلفاحلا فقس يف ةرشابم ةيمامألا دعاقملا فلخ اهتيبثتو اهبيكرت متي :)ةيمامألا( ىلوألا ةشاشلا -

 .ةلفاحلل ةيمامألا دعاقملا باكرل ةهجومو ،ةلفاحلا رمم قوفو ،لخادلا نم
 ةهجومو ،ةلفاحلا رمم قوفو ،ةلفاحلا فصتنم يف اهتيبثتو اهبيكرت متي :)ةيفلخلا( ةيناثلا ةشاشلا -

 .ةلفاحلل ةيفلخلا دعاقملا باكرل
 غالبإلل لصاوتلا ماقرأو ةلفاحلل ليغشتلا ةقاطب مقرو ةلفاحلاو قئاسلاو لقانلا تانايب ضرع ضرغل 

 اهيف ىعاريو ،هريغو لوصولل يقبتملا تقولاو ةهجولاو ةلحرلا راسمو يواكشلاو تادوقفملا نع
 لقت ال ةعسب ةركاذ ،)dpi 800*480( ىندأ دحب ةشاش ةقد ،ةيزيلجنالاو ةيبرعلا ةغللا معد( :يتآلا

 80 ىتح( ةيلاعلا ةرارحلا تاجرد لمحتو ،USB دحاو جرخم ىلع ىندأ دحب يوتحت ،تياب اجيج )32( نع
  ،))ةيوئم ةجرد

 لالخ نم ةينورتكلإلا ةئيهلا ةمظنأب زاهجلا طبر عم ،)DVR( زاهجب ةطبترم ةيلخاد تاريماك )2( ددع .4
 ةلفاحلا ليغشت روف اريماكلا لمعت نأ ىلعو ،ةئيهلا نم نيلهؤملا تالفاحلل تازيهجتلا ةمدخ دوزم
 عيزوت نوكيو ،)ةيوئم ةجرد 80 ىتح( ةيلاعلا ةرارحلا تاجرد لمحتتو ،اهليغشت ةدم لاوطو
 :يلاتلا وحنلا ىلع ةلفاحلا لخاد تاريماكلا

 دوجو دنع وأ ةدايقلا ءانثأ قئاسلا تايكولس دصر نكمي ثيحب ،قئاسلا وحن ةهجوم :ىلوألا اريماكلا -
 .هللا حمس ال يرورم ثداح وأ غالب

 .ةلفاحلا ةمدقم يف نوكتو ،ةلفاحلا قيرط راسم هاجتاب ةهجوم :ةيناثلا اريماكلا -
 ةهجلاب حضاو لكشبو رمحألا نوللاب نوكتو ،رركتملا فوقولا تامالعب ةدوزم ةلفاحلا نوكت نأ .5

 .ةلفاحلل ةيفلخلا
 رمحأ نول وذ يئانث يئوض رشؤم( :ةيلاتلا ةينمألا تازيمملا نع لقي ال ةيئوض تارشؤم ماظن دوجو .6

 مامألا نم ةلفاحلا ىلعأ يف رفصأ نول وذ يئانث يئوض رشؤم ،فلخلاو مامألا نم ةلفاحلا ىلعأ يف
 .دعقم )30( اهدعاقم ددع زواجتي يتلا تالفاحلا يف )فلخلاو

 - يميلعت لقن( وأ ،سرادملا تابلاطو بالط لقن تالفاحل )School Bus -يميلعت لقن( ةرابع ةباتك .7
College Bus( وأ ،تايلكلاو دهاعملا تابلاطو بالط لقن تالفاحل )يميلعت لقن – University Bus( 

 ،ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب دوسألا نوللاب نوكت نأ ىلع ،تاعماجلا تابلاطو بالط لقن تالفاحل
 ءاوضأ نيب ام بتكُت نأ ىلعو ،رتميتنس نيرشع )20( نع اهعافترا لقي ال فرحأبو ،)ARIAL( عون طخبو
 .ةلفاحلا بناوج فصتنم ىلعو ةيفلخلاو ةيمامألا ةهجلا ىلع نكمم ناكم ىلعأب وأ ايلعلا ريذحتلا
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 PANTONE PROCESS( دمتعملا يملاعلا دوكلا مقرل ًاقبط يجراخلا ءالِطلا نول نوكي نأ .8
YELLOW C (Hex"FFF200" CMYK"0.0.100.0(. 

 / فق( ةملك ىلع لمشت نأ بجيو ،ةرشابم قئاسلا باب فلخ يجراخلا بناجلا ىلع فوقولا عارذ رفوت .9
STOP(.  
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