
 ةـــة اإلداريــرطـم الشـقس

، ُٔٚٛؾ انًششع ْزا األعاعٛح فٙ ذذتٛش شإٌٔ انجًاػح ٚؼرثش لطاع انششؽح اإلداسٚح انجًاػٛح يٍ أْى انمطاػاخ

 االخرظاص انذٕٛ٘ فٙ أكثش لغؾ يُّ تشئٛظ انًجهظ انجًاػٙ، ٔفٙ يٛادٍٚ يذذدج تانًجهظ انجًاػٙ .

ًؼًٕل تٓا فٙ ْزا انًٛذاٌ، درٗ ال ًٚاسط ْزا االخرظاص خاسض َطاق يًا ٚرطهة اإلنًاو تانمٕاٍَٛ ٔاألَظًح ان

 انًششٔػٛح، ٔٚإد٘ تانرانٙ ئنٗ اإلػشاس تذمٕق ٔدشٚاخ األفشاد ٔانجًاػاخ .

ئٌ انششؽح اإلداسٚح انجًاػٛح ػثاسج ػٍ يجًٕػح يٍ انًٛادٍٚ ٔانًجاالخ انرٙ ذشذثؾ ذمشٚثا تكم يُادٙ انذٛاج داخم 

يا جؼم ْزا االخرظاص فٙ كم انرجاسب انجًاػٛح انغاتمح، ٚؼشف دٕاساخ َٔماشاخ اعرؼظد  ذشاب انجًاػح، ْٔزا

، ٔػذد كثٛش يٍ انرذهٛالخ ذفغٛشاخ يٍ ؽشف االجرٓاد انمؼائٙفٙ تؼغ انذاالخ ػهٗ انفٓى، ٔأشاسخ ذأٔٚالخ ٔ

 انجايؼٛح ٔانفمٓٛح .

ٔنكُٓا ذهرمٙ جًٛؼٓا فٙ كَٕٓا ذغؼٗ ئنٗ دًاٚح  ٖ،أخشٔلذ ذؼذدخ ذؼشٚفاخ انششؽح اإلداسٚح يٍ يذسعح لإََٛح ئنٗ 

 انؼاو.انُظاو 

ٔتظفح ػايح فاٌ انششؽح اإلداسٚح ْٙ ذهك انٕعٛهح انمإََٛح انرٙ ذثٛخ نإلداسج انرذخم نهذفاظ ػهٗ انُظاو انؼاو تكافح 

 يذنٕالذّ ، فٙ ئؽاس االخرظاطاخ انًُٕؽح تٓا .

 ٓا انخاص ْٙ ذؼثٛش ػٍ انغهطح انرُظًٛٛح انرٙ ٚخٕنٓا انمإٌَ نشؤعاءتًفٕٓي ئرا كاَد انششؽح اإلداسٚح انجًاػٛح

َشاؽاخ األفشاد ٔدًاٚح يًرهكاذٓى فٙ  انًجانظ انجًاػٛح نرًكُٛٓى يٍ دًاٚح انُظاو انؼاو داخم انجًاػح تًا فٙ رنك

 .َطاق انذٛاج داخم انجًاػح

يذنٕنّ  تّ فٙ انذمٛمح انذفاظ ػهٗ انُظاو انؼاو فٙلإََٛح ٔذششٚغ خاص تٓا، ٚشاد  فاٌ ْزِ انششؽح ذخؼغ نًمرؼٛاخ

 . ٔانشَٔك انؼاو نهًذُٚح ٔداخم َفٕر ذشاب انجًاػح انٕاعغ انز٘ ٚشًم األيٍ انؼاو ٔانغكُٛح انؼايح ٔانظذح انؼايح

داسٚح ٔاإل ًٚصم انجًاػح فٙ جًٛغ أػًانٓا انًذَٛح ،ٚؼرثش انغهطح انرُفٛزٚح نهجًاػح ٔئرا كاٌ سئٛظ انًجهظ انجًاػٙ

نهمٕاٍَٛ ٔاألَظًح انًؼًٕل تٓا فاٌ اخرظاطاذّ فٙ  ٔانمؼائٛح ٔٚغٛش اإلداسج انجًاػٛح ٔٚغٓش ػهٗ يظانذٓا ؽثما

أٔ  ششؽح فشدٚح ْٙ اإلرٌ ذذاتٛشتًفٕٓيٓا انؼاو ذًاسط تٕاعطح لشاساخ ذُظًٛٛح ٔتٕاعطح  ئؽاس انششؽح اإلداسٚح

يٍ سيؼاٌ  01 فٙانظادس انًرؼهك تانجًاػاخ  001.02سلى  ًٙانمإٌَ انرُظٛيٍ  011نًادج )ا األيش أٔ انًُغ

ٔاإلداسٚح  ٚغٓش ػهٗ ئػذادْا ٔذُفٛزْا جٓاص ئداس٘ ٚركٌٕ يٍ جًٛغ انًظانخ انرمُٛح(( 0103ٕٚنٕٛ  15) 0214

 . انمٛاو تزنك كم دغة اخرظاطاذّ انراتؼح نهجًاػح فٙ ئؽاس انمٕاٍَٛ انرٙ ذخٕل نكم يظهذح طالدٛاخ

أٌ أفؼم  ، دٛسئنٗ يشجؼٛح لإََٛح ٚغرُذ ػهٛٓا انًُٕؽح تّ فاَّ تذاجح ياعح انًٓاو ْزا انجٓاص يٍ أداءٔدرٗ ٚرًكٍ 

، يغ اإلؽالع انراو لٕاٍَٛ ٔأَظًح ٔيغاؽش أعهٕب نرذتٛش انشأٌ انؼاو انًذهٙ ْٕ انرذكى فٙ آنٛاذّ انًخرهفح يٍ

، ذُظًٛٓا خ ٔانُٕاصل انرٙ ٚرطهة ٔػؼٓا انؼًم ػهٗذطثٛمٓا ذطثٛما عهًٛا ػهٗ انذاال ٔانًؼشفح انؼشٔسٚح تأعانٛة

أَشطرٓا ٔانرذاتٛش انًرخزج يٍ ؽشفٓا  خظٕطا يا ٚرؼهك يُٓا تًجال انششؽح اإلداسٚح انز٘ ٚمرؼٙ فٙ يًاسعح

 ، ٔأٌ أ٘ اَذشاف ػٍ ْزا انًثذأ يٍ ؽشفٓايذنٕنّ انشايم ٔااليرصال نشٔدّ انخؼٕع نًثذأ انًششٔػٛح ٔانمإٌَ فٙ

 . ة نهطؼٍ فٙ لشاساذٓاٚكٌٕ عث

ئداس٘  ألٌ ذذرم يكاَح تاسصج فٙ يٛذاٌ ذذتٛش انشأٌ انًذهٙ ْٕ ذٕفشْا ػهٗ جٓاص ْٔكزا فاٌ أْى يا ٚإْم أٚح جًاػح 

انًظانخ اإلداسٚح انجًاػٛح فٙ ئؽاس اذخار  ذُاؽ تّ يًٓح ذٕشٛك انًشجؼٛح انمإََٛح ٔػثطٓا كٙ ذغرُذ ٔذؼرًذ ػهٛٓا

 . انفشدٚح ٔٔػغ اإلؽاس انمإٌَ نًًاسعح يخرهف أَشطرٓا انٕٛيٛح انرذاتٛشانمشاساخ انرُظًٛٛح ٔ



ذهؼة دٔسا  نًذُٚح انفمّٛ تٍ طانخ  انرٙ انرشاتٛحًٚكٍ ئػرثاس لغى انششؽح اإلداسٚح يٍ تٍٛ أتشص يظانخ انجًاػح ٔ

نهُشاؽ انًاد٘ ٔرنك  ْايا فٙ انًجانٍٛ انمإََٙ ٔااللرظاد٘. ٔيٍ ُْا ٚمٕو ْزا انمغى تٕػغ اإلؽاس انمإََٙ

 . انفمّٛ تٍ طانخ ذُظٛى يخرهف انذشف انًُٓٛح ٔانظُاػٛح ٔانرجاسٚح ػهٗ طؼٛذ يذُٚح  ترذخالذّ لظذ

 انُادٛح انمإََٛح تانذسجح األٔنٗ ػهٗ يٕػٕع ذُظٛى يجاالخ انذٛاج انؼايح ُٚظة َشاؽ انششؽح اإلداسٚح يٍ كًا

انظانخ انؼاو ٔٚؼًٍ دشٚح انًُافغح  اػاخ ٔدشٚاذٓى تانمذس انز٘ ٚخذونهغكاٌ أ٘ ذمٍُٛ ٔذمٛٛذ َشاؽ األفشاد ٔانجً

 .ٔانًغأاج

  ْٔٙ:ٔذرى يًاسعح انششؽح اإلداسٚح انجًاػٛح يٍ خالل شالز ذذاتٛش سئٛغٛح 

 انمشاساخ انفشدٚح انرٙ ذرؼًٍ أيشا أٔ يُؼا أٔ ئرَا ٚظذس ػٍ سئٛظ  : التدابير الفردية ْٙٔ

انًجهظ انجًاػٙ فٙ ئؽاس يًاسعرّ نغهطاخ انششؽح اإلداسٚح  كأٌ ٚرخز سئٛظ انًجهظ انجًاػٙ لشاسا 

 تأيش أدذ األفشاد تاصانح تماٚا انثُاء ػٍ انطشٚك انؼًٕيٙ أٔ أٌ ٚأيش تاغالق يذم ٚٓذد انظذح ٔانُظافح .

  ٚمظذ تّ أٌ ٚمٕو سئٛظ انًجهظ انجًاػٙ ٔيٍ ذهماء َفغّ ترُفٛز لشاساذّ  : تدابير التنفيذ التلقائي

 ػُذيا ًٚرُغ األشخاص انًؼٌُٕٛ تٓا ػٍ ذُفٛز اإلجشاءاخ انًرؼًُح فٛٓا .

 ذؼرثش انرذاتٛش انرُظًٛٛح راخ طثغح ػايح ٔيجشدج  ذفشع أيشا أٔ يُؼا ػهٗ عكاٌ  : تدابير تنظيمية

اػح أٔ ػهٗ تؼغ انؼُاطش يُٓى، دٌٔ ذؼُٛٛٓى تزاذٓى، ٔذرًٛض ْزِ انمشاساخ تكَٕٓا لاتهح نهرطثٛك انجً

 يٍ تٍٛ انًجاالخ انرٙ لذ ذكٌٕ لشاس ذُظًٛٙ:فٙ كم ٔلد ٔدٍٛ كهًا ذٕفشخ ششٔؽٓا ٔ

 .انُظاو انؼاو نهًذافظح ػهٗ انظذح انؼايح ٔانُظافح 

  انظذح انؼايح ٔانًإعغاخ انًشذثح 

 جٕالٌ ٔعاليح انًشٔس تانطشق انؼًٕيٛح انغٛش ٔان 

  ذُظٛى األَشطح انرجاسٚح ٔانذشفٛح غٛش انًُظًح 

  ٔ ذُظٛى يشافك انششؽح اإلداسٚح ) عٛاساخ َمم األيٕاخ، عٛاساخ اإلعؼاف، يذطاخ انطشق

 انٕلٕف، انغٛش ٔانجٕالٌ(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ة :ــة اإلداريـالشرط قسمهام ــم 

 
انكثٛش ػهٗ ػاللح انجًاػح تانًٕاؽٍُٛ دٛس  األششإلداسٚح يٍ أْى األجٓضج اإلداسٚح راخ ٚؼرثش لغى انششؽح ا

 ذُاؽ تٓا انًٓاو انرانٛح

 . ذُظٛى يخرهف األَشطح انرجاسٚح ٔانًُٓٛح انغٛش انًُظًح 

  ذُفٛز انمشاساخ انًرخزج يٍ ؽشف سئٛظ انًجهظ انثهذ٘ فًٛا ٚخض انمٛاو تانًؼاُٚاخ ٔسفغ انرماسٚش

 ا .تخظٕطٓ

  انجًاػح.يُخ انشخض نًضأنح تؼغ انذشف ٔانًٍٓ داخم ذشاب 

  ٔانًضػجح.يُخ سخض اعرغالل انًإعغاخ انًؼشج أٔ انخطٛشج أ 

  ٔانظُاػٛح.يُخ سخض فرخ انًذالخ انرجاسٚح ٔانًُٓٛح 

  انظُاػٛح.يُخ سخض فرخ انٕدذاخ انخاطح تانششكاخ 

  انًرأخش.يُخ سخض انفرخ انًثكش ٔاإلغالق 

 انجًاػٛح.رخ انًذالخ انرجاسٚح ٔانًُٓٛح داخم األعٕاق يُخ سخض ف 

  ٙيشالثح يذٖ انرضاو انًٕاؽٍُٛ تادرشاو لشاساخ سئٛظ انًجهظ انثهذ٘ انًرؼهمح تادرالل انًهك انؼًٕي

 انؼًٕو.ٔادرشاو انؼٕاتؾ انؼايح نهًذالخ انًفرٕدح فٙ ٔجّ 

 انجًاػٙ انجذٚذ  قتًمرؼٗ انًٛصانًذذدج ذٓرى تظفح ػايح ترُٕع كافح اخرظاطاخ سئٛظ انًجهظ انثهذ٘ ٔا 

 انؼًٕيٛح.نغٓش ػهٗ ذرثغ لشاساخ سئٛظ انًجهظ انثهذ٘ انًرؼهمح تانغٛش ٔانجٕالٌ ٔعاليح انًشٔس تانطشق ا 

 سئٛظ انًجهظ انثهذ٘ ػهٗ عثٛم انًصال  ٚرخزكأٌ  اذخار لشاساخ فشدٚح ذرًصم فٙ انًُغ ٔاإلرٌ أٔ األيش

ُاء ػٍ انطشٚك انؼًٕيٙ، أٔ أٌ ٚأيش تاغالق يذم ٚٓذد انظذح ٔانُظافح فٓزاٌ لشاسا ٚأيش تاصانح تماٚا انث

 انمشاساٌ ٚؼذاٌ تًصاتح لشاس فشد٘ ال ٚشًم ئال دانح تزاذٓا ٔال ٚطثك تانرانٙ ئال يشج ٔادذج .

  انرٙ ًٚكٍ أٌ ذًاسط فانغٓش ػهٗ ذُفٛز انمشاساخ انرُظًٛٛح انجًاػٛح انرٙ ذرؼهك ترذذٚذ انششٔؽ انؼايح ٙ

 ئؽاسْا األَشطح انخاطح نألفشاد لظذ انذفاظ ػهٗ انظذح انؼايح ٔانغكُٛح انؼايح .

 . األششاف ػهٗ أػًال انهجاٌ انجًاػٛح انًكهفح تًؼاُٚاخ انًذالخ انرجاسٚح ٔانًُٓٛح ٔانظُاػٛح 

  ٔانًضػجح.تذد انًُافغ ٔانًؼاس فًٛا ٚرؼهك تانًإعغاخ انًؼشج أٔ انخطٛشج أ 

  ٓشٚح.انشئػذاد انرماسٚش 

  كًا ذمٕو يظهذح انششؽح اإلداسٚح تانثس فٙ شكاٚاخ انًٕاؽٍُٛ ٔاذخار انرذاتٛش انفشدٚح انًرؼهمح تاأليش

 .مٕاٍَٛ انجاس٘ تٓا انؼًمٔانًُغ ٔاإلرٌ لظذ سفغ انؼشس ػٍ انًشركٍٛ ٔرنك ؽثما نه

 

، دشص أٔ انخذياذٛح فٛحانرجاسٚح أٔ انًُٓٛح أٔ انذش األَشطحنًًاسعح  اإلجشاءاخٚؼكظ ؽهة انًؼهٕياخ ػٍ 

انمٕاٍَٛ انًؼًٕل تٓا ٔاألعظ ٔانًؼاٚٛش انظذٛذح انرٙ ذإد٘ ئنٗ ئَجاح األَشطح  ئذثاعانشاغثٍٛ فٙ يًاسعرٓا ػهٗ 

  .انرٙ ٚرى ذأعٛغٓا يٍ لثهٓى

ؽاس نكافح انًٓرًٍٛ، ٔٚأذٙ رنك فٙ ئ اإلجشاءاخٔذمٕو انجًاػح انرشاتٛح نًذُٚح انفمّٛ تٍ طانخ تششح ٔذٕػٛخ ْزِ 

انششؽح اإلداسٚح ٔرنك إلتشاص كٛفٛح  مغىدشص انجًاػح ػهٗ ذٕعٛغ دائشج خذياذٓا يٍ خالل ئطذاس كم يا ٚرؼهك ت

 يًاسعح األَشطح انرجاسٚح أٔ انذشفٛح أٔ انًُٓٛح ٔاعرظذاس انرشاخٛض فٙ ْزا انًجال .

فٙ ٔلد أطثخ فّٛ ذثغٛؾ ًٕاؽٍُٛ نهثادصٍٛ ٔانطهثح ٔػًٕو ان َٔأيم أٌ ٚذمك ْزا انرٕػٛخ انفائذج انًشجٕج يُّ

انًغاؽش ٔاإلجشاءاخ اإلداسٚح ٔانٕنٕض ئنٗ انًؼهٕيح أدذ أْى ػُاطش انرمذو ٔانرطٕس االلرظاد٘ فٙ ػانى ٚرًٛض 

 تانغشػح ٔانرطٕس فٙ يجال ذٕفٛش انًؼهٕياخ .

 


