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 املكس١َ

ع٢ً ايٓؿؼ يف أنجط َٔ َٛقع يف تعًُٝات  اذتؿاظٚدٛب  ايػ١َ٬ ٚ ٚضز شنط       

عُط ٜكٍٛ : مسعت َعًِ ا٭١َ َٚطبٝٗا ستُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ، ؾعٔ عبساهلل بٔ 

ٚنًهِ َػ٪ٍٚ عٔ ضعٝت٘ ..  ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜكٍٛ : )) نًهِ ضاٍع

ٚايػ١َ٬ ٚاذتؿاظ ع٢ً ايٓؿؼ ٚاملُتًهات َػ٪ٚي١ٝ ؾطز١ٜ ٚأغط١ٜ  . ((اذتسٜح

كٌ أ١ُٖٝ عٔ ادتاْب ٫ ٜٚايصٟ داْب ايػ١َ٬ يف املساضؽ دا٤ ٚزتتُع١ٝ َٚٔ شيو 

ٚتجكٝـ ايٓـ٤ ؾإْٓا بصات ايكسض ٚا٭١ُٖٝ  ٚبكسض َا ضتطم ع٢ً تعًِٝ ، ايرتبٟٛ

 . ايتع١ًُٝٝاملٓؿأ٠ ضتطم ع٢ً اذتؿاظ ع٢ً أَِٓٗ ٚغ٬َتِٗ زاخٌ 

يًػ١َ٬ جيب عس٠ دٛاْب  ٖٓاى -اهلل  إشٕب -زا١ُ٥ ػ١َ٬ ب ضتع٢هٞ ٚي       

قبٌ اذتسخ ٜٚػ٢ُ ) ايٛقا١ٜ ( َٚٓٗا َا ٜهٕٛ  ُٓٗا َا ٜبسأإٔ ْتبعٗا يف َساضغٓا، ؾ

  ) إعاز٠ ايٛنع (.  اذتسخ ٜٚػ٢ُ بعسٜأتٞ أثٓا٤ اذتسخ ٜٚػ٢ُ ) املٛاد١ٗ ( َٚٓٗا َا 

َٔ تٓعِٝ ٚختطٝط ٚحتًٌٝ  تتطًب( ادتاْب ا٭ِٖ بهاؾ١ َا  ايٛقا١ٜٚمتجٌ )        

، ُٗاتامليًُداطط ٚايعٌُ ع٢ً ت٬ؾٝٗا ٚتٛؾري ايتذٗٝعات اي٬ظ١َ ٚايتسضٜب ٚحتسٜس 

ت٬يف ارتطط قبٌ إىل ) ا٫غتعساز (  أٜها اييت ٜطًل عًٝٗاٖصٙ املطس١ً  سٝح تٗسف

اييت تتُجٌ  ٖصٙ املطس١ً َطس١ً املٛاد١ٗ ًٜٞٚ، ٚا٫غتعساز ملٛادٗت٘ عٓسَا ٜكع ٚقٛع٘ 

َٚا ٜتِ يف ٖصٙ املطس١ً ْتاز ، ٜكع عٓسَاٚايتدؿٝـ َٔ ٚطأت٘  يف ايتعاٌَ َع اذتسخ 

َٚٔ أِٖ دٛاْب تٗٝ٪  ملٛاد١ٗ اذتا٫ت ايطاض١٥، ملا مت يف َطس١ً ايٛقا١ٜ َٔ اغتعساز ٚ

١ عٔ َٓطك بعازٖاٚإاييت تٓكب يف محا١ٜ ا٭ضٚاح  َطس١ً املٛاد١ٗ عًُٝات اإلخ٤٬ 

 - اهلل ؿ١٦ٝمب -ٖٚصا َا غرينع عًٝ٘ ٖصا ايسيٌٝ ارتطط ْٚكًٗا إىل َٓطك١ آ١َٓ، 

 ايتاي١ٝ : أٖساؾَ٘ٔ خ٬ٍ 

 .ٚتٛسٝسٖا عًُٝات اإلخ٤٬ يف املساضؽ إدطا٤اتتٓعِٝ  -1

 . ا٭زٚاض بؿهٌ عًُٞ إتكإٚايتأنس َٔ  ُٗاتاملحتسٜس  -2
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 ٚإسػاؽ ادتُٝع باملػ٪ٚي١ٝ . ايتع١ًُٝٝاملٓؿأ٠ ايعٌُ يف َٓع١َٛ َٛسس٠ زاخٌ  -3

ا٭ططاف ٚعسّ ا٫تهاي١ٝ أٚ ا٫ظزٚاد١ٝ يف َباؾط٠ اذتا٫ت ناؾ١  ؾطاىإ -4

 ٚايبعس عٔ ايتكطؾات ايعؿٛا١ٝ٥ . ايطاض١٥

 . ا٭زا٤ ِٜٛغٗٛي١ املطادع١ ٚايتكشٝح ٚتك -5

 

إيٝ٘ َٚا تهُٓ٘ ٖصا ايسيٌٝ َٔ  هلل ايعًٞ ايكسٜط إٔ حيكل َا ْػع٢ا غا٥ًني      

أٖساف تطَٞ إىل  تٛؾري ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ ٭بٓا٥ٓا ٚبٓاتٓا ط٬ب ٚطايبات املساضؽ ٚإٔ 

ٜهٕٛ خري َعني يًكا٥ُني ع٢ً ايعٌُ املٝساْٞ املٓؿصٜٔ حملت٣ٛ ٖصا ايسيٌٝ َٔ أعُاٍ 

يطايبات ايط٬ب ٚا -ط ثكاؾ١ ايػ١َ٬ بني املػتٗسؾني ٓؿيٚقا١ٜ ٚاغتعساز َٚٛاد١ٗ ٚ

يف َٓاظهلِ ٚأُٜٓا ناْٛا  هلايُٝتجًٛا تعًُٝات ايػ١َ٬ يف املسضغ١ ٜٚهْٛٛا غؿطا٤  -

بأ١ُٖٝ ايػ١َ٬ بني أدٝايٓا إىل ايكٓاع١ ٚاإلزاض٠ ايصات١ٝ ٜكٌ َػت٣ٛ ايٛعٞ  ؾشني

٫َٚػٓا قس سككٓا اهلسف   َٓعُني َٚٓؿصٜٔؾصاى ٜعين أْٓا بكؿتٓا  اْٗذا ٚغًٛن

ي٘ ز٫ي١ ع٢ً ضقٞ ا٭َِ ٚحتهطٖا َػتُسٜٔ ايعٕٛ َٔ اهلل عًٝ٘ تٛنًٓا  اٖاَ َ٪ؾطا

 ٚب٘ ْػتعني .

 

 

 

*** 
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 :مصطلحات الدليل 

 يف املٓؿآت ايتع١ًُٝٝ . اإلخ٤٬خطٛات اغرتؾازٜ٘ ٜتِ مبٛدبٗا تٓعِٝ عًُٝات  : ايسيٌٝ

 . نٌ عٌُ ٜتعًل بايتدطٝط ٚايتٓعِٝ ٚا٫غتعساز :دطا١ٝ٥ اإل ُٗاتامل

ناؾ١ ا٭عُاٍ ٚايتذٗٝعات ٚأعُاٍ ايهؿـ ٚتعسٌٜ ايٛنع يت٬يف ارتطط قبٌ  :ايٛقا١ٜ 

 ٚقٛع٘ .

 . املتدص٠ ٚايتسابري اي٬ظ١َ يتشكٝل ايػ١َ٬ بهاؾ١ َطاسًٗا اإلدطا٤ات نٌ : اإلعساز

 ٚإدطا٤ٚسكط املداطط احملت١ًُ  ُٗاتاملادتاٖع١ٜ ملٛاد١ٗ اذتسخ َٔ حتسٜس  ا٫غتعساز :

 .ايؿطنٝات ٚايتسضٜبات اي٬ظ١َ 

 . ؾدل 300 ع٢ًعسز املٛدٛزٜٔ ؾٝٗا  ٜعٜسَساضؽ  :٠ اذتذِ هبرياياملساضؽ 

 . ؾدل 300 إىل 100اٚح ؾٝٗا عسز ا٭ؾدام َٔ َساضؽ ٜرت: املساضؽ املتٛغط١ اذتذِ 

 ؾدل . 100َساضؽ ٜكٌ ؾٝٗا عسز ا٭ؾدام عٔ : املساضؽ قػري٠ اذتذِ 

 .ثاْٟٛ –َتٛغط  –بتسا٥ٞ ات حتٟٛ ناؾ١ املطاسٌ ايتع١ًُٝٝ ازتُع :اجملُعات ايتع١ًُٝٝ 

 .ضٜاض ا٭طؿاٍ ٚاذتها١ْ ٜككس بٗا  :املطاسٌ َا زٕٚ ا٫بتسا٥ٞ 

ايع١ًُٝ ايتطبٝك١ٝ غٛا٤ خ٬ٍ ايؿطنٝات أٚ اذتٛازخ  املُٗاتناؾ١  :املٝسا١ْٝ  املُٗات

 . اذتكٝك١ٝ

زتُٛعات ١َ ٚايطٛاض٨ ٜتِ تكػُِٝٗ دت١ٓ َؿه١ً َٔ أعها٤ دت١ٓ ايػ٬ : ايًذ١ٓ ايتٓؿٝص١ٜ

 ايتٓؿٝص خ٬ٍ ايؿطنٝات ٚاذتٛازخ اذتكٝك١ٝ . أعُاٍيِٝٗ ٚتٛنٌ إ

ٚاإلطؿا٤ ٚاإلغعاف  ع١ًُٝ تٓؿٝص املُٗات َٔ خ٬ٍ تٓؿٝص ٚتطبٝل عًُٝات اإلخ٤٬ املٛاد١ٗ :

 . ٚإعاز٠ ايٛنع
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 . املٛاد١ٗ أعُاٍ ٛنٌ إيِٝٗ عٌُ ستسز َٔعسز َٔ أعها٤ ايًذ١ٓ ٜاجملُٛع١ : 

اضٙ َٔ ايٛن٤٬ / ايٛن٬ٝت ٚنباض سس أعها٤ ايًذ١ٓ ٜٚػتشػٔ اختٝأ : اجملُٛع١ض٥ٝؼ 

     .املعًُات املعًُني / 

اجملُٛع١ حيٌ ستٌ ض٥ٝؼ اجملُٛع١ يف ساٍ غٝاب٘ أٚ  أعها٤سس أ : اجملُٛع١ْا٥ب ض٥ٝؼ 

         . املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝاْؿػاي٘ خاضز 

 . ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ أٚ ْا٥ب٘: قا٥س املٛقع 

ايطايبات عٔ َهإ ارتطط ْٚكًِٗ عرب املػايو املٗٝأ٠ ايط٬ب /  إبعازعًُٝات  : اإلخ٤٬

 ٭َانٔ آ١َٓ .

َباؾط٠ سٛازخ اذتطٜل باغتدساّ ٚغا٥ٌ اإلطؿا٤ املتاس١ يف َهإ اذتسخ  زٕٚ : اإلطؿا٤ 

 تعطٜض ايٓؿؼ يًدطط .

احملتذعٜٔ ٚاحملاقطٜٔ يف َهإ اذتسخ َٚػاعس٠ املكابني إلبعازِٖ عٔ  إخطاز :اإلْكاش 

 . َهإ ارتطط

ا٭ٚي١ٝ يًُكابني َٚٔ أُٖٗا تكسِٜ ايتٓؿؼ ا٫قطٓاعٞ ٚٚقـ  اإلغعاؾاتتكسِٜ  : اإلغعاف

 ايٓعٜـ ٚتجبٝت ايهػٛض ست٢ ٚقٍٛ ادتٗات املدتك١ .

ٖٞ زتُٛع١ اإلخ٤٬ ارتاق١ باملطاسٌ َا زٕٚ ا٫بتسا٥ٞ ٚاذتا٫ت  : اجملُٛع١ ارتاق١

 ارتاق١ .

يًذُٝع آ١َٓ ٜتذُع ؾٝٗا  َٚعطٚؾ١ستسز٠ ٚ: غاس١ أٚ عس٠ غاسات َطق١ُ ْكط١ ايتذُع 

 . ايطايبات أثٓا٤ عًُٝات اإلخ٤٬ايط٬ب / 

 ارتٛف ٚاهلًع .ا٭قٛات املطتؿع١ ٚايتػًب ع٢ً ايطايبات ٚجتٓب طُأ١ْ ايط٬ب /  : ايتٗس١٥
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،  املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝعباض٠ عٔ جتطب١ ٜتِ اإلعساز هلا ٚإع٬ْٗا يف ٚقت ستسز إلخ٤٬  ايؿطن١ٝ :

ايطايبات ع٢ً عًُٝات ايط٬ب / تعٜٛسٚاض ٭عها٤ ايًذ١ٓ ٜٚتِ َٔ خ٬هلا اختباض أزا٤ ا٭ز

 اإلخ٤٬ ٚنػط سادب ارتٛف ٚاهلًع .

 اإلخ٤٬عٓس ٚقٛع ارتطط ٚجيب تطبٝل خط١  إط٬ق٘قٛتٞ ٜتِ  إْصاضٚغ١ًٝ  :دطؽ اذتطٜل 

 ايؿٛضٟ عٓس مساع٘ .

إىل يٛس١  إؾاض٠نٗطبا١ٝ٥ تعٌُ ع٢ً انتؿاف اذتطٜل ٚتطغٌ ٚغ١ًٝ ايهرتٚ : اإلْصاضْعاّ 

 قٛت  ٚن٤ٛ سػب ْٛع نٛاؾـ ايٓعاّ . إقساضايتشهِ حتسز َهإ اذتطٜل َع 

 

*** 
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 املنشأة التعليميةخالء احلاالت اليت تستوجب إ

 سٛازخ اذتطٜل بأْٛاعٗا . 

  سٛازخ اْتؿاض ايػاظات ايػا١َ ٚاملٗٝذ١. 

 سٛازخ ايتكسعات ٚا٫ْٗٝاضات . 

 تػطبات املٝاٙ ايك١ٜٛ اييت خيؿ٢ إٔ تًشل نطضا باملب٢ٓ . 

  سسٚخ سسخ َا يف املٓؿآت أٚ ايططقات اجملاٚض٠ يًُسضغ١ خيؿ٢ اَتساز نطضٙ إىل

َجٌ سٛازخ اذتطٜل ٚا٫ْٗٝاضات ٚتػطبات املٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥  ايتع١ًُٝٝاملٓؿأ٠ زاخٌ 

 ٚخ٬ؾ٘ .

  ٍٛإٔ ًٜشل ايط٬ب أٚ  خؿ١ٝأؾدام يف ساي١ غري طبٝع١ٝ اٚ سٝٛاْات َؿرتغ١ زخ

 ايطايبات نطضا دطا٤ شيو .

 

 

 

*** 
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  متطلبات تطبيق عمليات اإلخالء

ايتكٝس ايتاّ بايطاق١ ا٫غتٝعاب١ٝ يًُب٢ٓ ٚمبا ٜتٛاؾل َع ْكٛم ايًٛا٥ح حبٝح ٫ -1

 تكٌ املػاس١ املدكك١ يًطايب عٔ َرت ْٚكـ نشس أز٢ْ . 

 ُطُ(  ي90ً)غِ  ني قؿٛف ايطا٫ٚت حبٝح ٫ تكٌ عٔ تػعنيَطاعا٠ املُطات ب-2

ايصٟ خيسّ قؿني ( يًُُط 1.10)ايصٟ خيسّ قـ ٚاسس َٔ ايطا٫ٚت َٚرت ٚعؿط٠ غِ 

 َٔ ايطا٫ٚت .

ٚدٛز شتاضز يًطٛاض٨ ٚممطات ٖطٚب ناؾ١ٝ ٚغايه١ ٚخاي١ٝ َٔ ايعٛا٥ل -3

َع أ١ُٖٝ ٚدٛز يٛسات َه١٦ٝ تسٍ ع٢ً املداضز ٚأغِٗ ،   ٚست١ُٝ نس تػطب ايسخإ

ٚدٛز شتططات تٛنٝش١ٝ ع٢ً أبٛاب ؾكٍٛ ايسضاغ١ َٔ ، ٚتسٍ ع٢ً ممطات اهلطٚب 

ايعا١َ اييت ٜتٛادس  يف املٛاقع ٚنصيو  ٚاقطب شتاضز يًطٛاض٨ ايساخٌ تٛنح املٛقع 

 . ٗا ايعٚاضؾٝ

املب٢ٓ بططٜك١  دعا٤أٚأدطاؽ سطٜل ناؾ١ٝ َٚٛظع١ ع٢ً ناؾ١  إْصاضٚدٛز ْعاّ -4

َهْٛات عًُا بإٔ ، ؾ١ٝٓ قشٝش١ ٚقاذت١ يًعٌُ َٔ خ٬ٍ ْعاّ قٝا١ْ ٚتؿكس زٚضٟ

يٛس١ حتهِ  -نٛاؾـ تػطب ايػاظ –نٛاؾـ سطاض٠  –نٛاؾـ زخإ )ايٓعاّ 

 .( اإلْصاضْعاّ طتبط بٗا ناؾ١ نٛاؾـ ت

تؿٌُ غطؾ١ شتكك١ يإلغعاؾات  املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝتٛؾري خسَات قش١ٝ أٚي١ٝ يف -5

دٛز ؾدل أٚ أؾدام َسضبني نطٚض٠ َٚع ا٭ٚي١ٝ بهاٌَ جتٗٝعاتٗا ايطب١ٝ ا٭ٚي١ٝ 

حيًُٕٛ ؾٗازات َٔ ادتٗات املدتك١ ا٭ٚي١ٝ ايهطٚض١ٜ ايٛاضز٠ يف ٖصا  اإلغعاؾاتع٢ً 

 عُاٍ اإلغعاؾات ا٭ٚي١ٝ ايتاي١ٝ :ِ ايرتنٝع ع٢ً أٜتٕ يف ٖصا اجملاٍ ع٢ً أ

 - تهُٝس ادتطٚح ٚتعكُٝٗا- ٚقـ ايٓعٜـ- اْعاف ايكًب- عًُٝات ايٓؿؼ)

 .( ايكشٝش١ يًُكابططم اذتٌُ -تجبٝت ايعٓل ٚايعُٛز ايؿكطٟ -يهػٛض تجبٝت ا
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ٜتِ اتباعٗا يف اذتا٫ت  َػبكا تعًُٝات ٚانش١ َٚؿ١َٛٗ يس٣ ادتُٝع ٚدٛز-6

 ايطاض١٥ .

 هتؿـُٜ عٓسَاايتكطف ايكشٝح  َٚعطؾتِٗ اإلْصاضط٬م ْعاّ ادتُٝع إلَعطؾ١ -7

 . املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝاذتازخ زاخٌ  ستٝط 

يس٣ ادتُٝع ي٬جتاٙ إيٝٗا ٚايتذُع ؾٝٗا أثٓا٤ عًُٝات  َعطٚؾ١ٚدٛز غاس١  -8

 . ٤  اإلخ٬

 .دطا٤ تسضٜبات ٚؾطنٝات زتسٚي١ يعًُٝات اإلخ٤٬إ-9

 

 

*** 
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 إلخالء :أساسية لعمليات ا مهمات

َٚٔ إسػاغٓا باملػ٪ٚي١ٝ جتاٙ  أْؿػٓاجيب إٔ ٜهٕٛ يسٜٓا قٓاع١ تا١َ تٓبع َٔ أ٫ٚ : 

غ١َ٬ أبٓا٥ٓا ٚبٓاتٓا بأ١ُٖٝ ايتٓعِٝ ٚايتدطٝط ٚايتٗٝ٪ ٚا٫غتعساز يسض٤ ارتطط قبٌ 

 . بعس ا٫تهاٍ ع٢ً اهلل ٜكع باسرتاؾ١ٝ عاي١ٝ عٓسَاٚقٛع٘ ٚايتعاٌَ َع٘ 

ط٬ب  املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝظضع ٖصٙ ا٭١ُٖٝ ٚا٫ٖتُاّ يس٣ ناؾ١ ايعٓاقط يف  ثاْٝا :

ٚطٛاقِ ايكٝا١ْ َٚػتدسَات ٚسطاؽ طايبات َعًُات ٚإزاضٜات / عًُني ٚإزاضٜني َٚ

 . املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝٚايٓعاؾ١ ايعاًَني يف 

بكؿتِٗ ادتُٝع  ٚإؾطاى املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝتهٜٛٔ دت١ٓ ايػ١َ٬ ٚايطٛاض٨ يف  ثايجا :

 .أعها٤ يف ٖصٙ ايًذ١ٓ 

املتتاي١ٝ ٚاجملسٚي١ يرتغٝذ َؿّٗٛ عًُٝات اإلخ٤٬ ٚؾل ٖصا عكس ا٫دتُاعات  ضابعا :

ست٢ ٜعٞ ادتُٝع إٔ ٖصا ا٭َط  باغتُطاضايسيٌٝ ٚبايططٜك١ ا٫سرتاؾ١ٝ املتدكك١ 

 . إناؾ١ٝٚسهاض٠ زتتُع١ٝ ٚيٝػت أعبا٤  ايعاَٝا ٚايتكٝس بتعًُٝات٘ أزبا ٚثكاؾ١ ٚضقٝإ

ٝح َٔ خ٬ٍ َطادع١ امل٬سعات ا٫غتُطاض١ٜ ٚاملتابع١ ٚاملطادع١ ٚايتكش خاَػا :

َٚطاقب١ عًُٝات ايتطبٝل ٚا٫غتعا١ْ بآضا٤ املتدككني يف ٖصا ايؿإٔ زاخٌ ايٛظاض٠ 

 ٚخاضدٗا . 

 . املٓؿأ٠ ايتع١ًَُٝٝػ٪ٚي١ ايػ١َ٬ يف  َػ٪ٍٚ /:  أَني يًذ١ٓتعٝني  غازغا :

)َػ٪ٚيٞ ايًذ١ٓ  َني / أ١َٓٝتٛؾري ناؾ١ املتطًبات ٚايتذٗٝعات اي٬ظ١َ ٭ غابعا :

ٚٚغ١ًٝ اتكاٍ َٚػتًعَات ايطباع١ ٚايٓػذ ٚدٗاظ ساغب َهتب : َٔ ايػ١َ٬ ( 

 ٚايتكٜٛط َٚػتًعَات اذتؿغ َٔ زٚايٝب ًَٚؿات ٚخ٬ؾ٘ .
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يًتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ ا٫يتعاّ  املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝثآَا : عكس ايًكا٤ات ايسٚض١ٜ يهاؾ١ َٓػٛبٞ 

بتعًُٝات ايػ١َ٬ َٚعطؾ١ ايططم ايكشٝش١ ٚايتكطف ايكشٝح عٓس ٚقٛع اذتٛازخ 

 . املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝزاخٌ 

 

 

*** 
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 طريقة التنفيذ

 تٓكػِ ططٜك١ تٓؿٝص إدطا٤ات زيٌٝ عًُٝات اإلخ٤٬ إىل قػُني :

 :تٓع١ُٝٝ َُٚٗات  إدطا٤اتايكػِ ا٭ٍٚ : 

ذعأ َٔ ايتٓؿٝص ٜٚعس ٫ ٜت اغبل اإلؾاض٠ إيٝ٘ يف َكس١َ ٖصا ايسيٌٝ دع٤ ٜعس َا -1

 يًتٓؿٝص . ًاْادش َٚسخ٬ً بسا١ٜ قشٝش١

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : املٓؿأ٠ ايتع١ًٌُٝٝ دت١ٓ ايػ١َ٬ ٚايطٛاض٨ يف تؿه -2

 

 

 

املٓؿأ٠ بصيو حتت تٛقٝع َسٜط/ َسٜط٠  إزاضٟقطاض  ٚإقساضٝل اهلٝهٌ بطت-3

ٜٚهٕٛ  املٓؿأ٠ ايتع١ًُٜٝٝٚبًؼ يًذُٝع ٜٚٛنع يف يٛس١ يف َهإ باضظ زاخٌ  ايتع١ًُٝٝ

 ْل ايكطاض نايتايٞ :
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 قطاض إزاضٟ ضقِ )      ( ٚتاضٜذ    /     / 

املبًؼ يٓا  اإلزاض١ٜإؾاض٠ ملا ٚضز يف ايسيٌٝ ايتٓعُٝٞ ٚاإلدطا٥ٞ ايكازض َٔ ايًذ١ٓ 

 ؾكس تكطض اٯتٞ :     /    /    ( ٚتاضٜذ       بارتطاب ضقِ ) 

 بط٥اغتٓا ٚعه١ٜٛ نٌ َٔ:  املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝتؿهٌٝ دت١ٓ يًػ١َ٬ ٚايطٛاض٨ يف  أ(

 ْا٥با / ْا٥ب١ يًط٥ٝؼ / ..........................................................  ا٭غتاش٠/  ا٭غتاش

 أَني/ أ١َٓٝ يًذ١ٓ/ ..........................................................  ا٭غتاش٠/  ا٭غتاش

 عهٛا / .......................................................... ا٭غتاش٠/  ا٭غتاش

 / .......................................................... عهٛا ا٭غتاش٠/  ا٭غتاش

 / .......................................................... عهٛا ا٭غتاش٠/  ا٭غتاش

 / .......................................................... عهٛا ا٭غتاش٠/  ا٭غتاش

 / .......................................................... عهٛا ا٭غتاش٠/  ا٭غتاش

 ميجٌ ايط٬ب / ايطايبات يف ٖصٙ ايًذ١ٓ :ٚ

 ايطايب / ايطايب١ ...................................................... عهٛا

 ايطايب / ايطايب١ ...................................................... عهٛا

 ........ عهٛاايطايب / ايطايب١ ..............................................

 ايطايب / ايطايب١ ...................................................... عهٛا

 ا٭َٗات :/ ٤ٚميجٌ اٯبا
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 ايػٝس / ايػٝس٠ ...................................................... عهٛا

 ...................................................... عهٛاايػٝس / ايػٝس٠ 

 ايػٝس / ايػٝس٠ ...................................................... عهٛا

 املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝزاض٠ أٚيٝا٤ ا٭َٛض زا٥ُٞ ايتٛاقٌ َع إ: ٜػتشػٔ اختٝاض ٬َسع١ 

با٤ ٚا٭َٗات ٚأخص ظ يف زتايؼ اٯاِضٚممٔ هلِ سهٛض ب ٚاملتابعني ٭بٓا٥ِٗ ٚبٓاتِٗ

 َٛاؾكتِٗ َػبكا .

ًٜػٞ ٖصا ايكطاض َا غبك٘ َٔ أٚاَط ٚتعًُٝات يف ٖصا ارتكٛم ختايـ أٚ  –ب( 

 تتعاضض َع ْك٘ .

 . ٜػطٟ ايعٌُ بٗصا ايكطاض اعتباضا َٔ تاضخي٘ -ز(

 ٚايتأنس َٔ اغت٬َ٘  يهٌ َٔ ٚضز امس٘ بعايٝ٘ إب٬غ٘ايًذ١ٓ  أَني / أ١َٓٝع٢ً  -ز(

 َتُٓني ايتٛؾٝل يًذُٝع .

 

 . املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝايتٛقٝع / َسٜط / َسٜط٠ 

 ٚتٛظع ْػذ ايكطاض نايتايٞ :

  إزاض٠ ا٭َٔ ٚايػ١َ٬  / املٓطك١ أٚ احملاؾع١يف ملسٜط١ٜ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ْػد١

 .املسضغ١ٝ

  ايًذ١ٓ أ١َٓٝ٭َني / ْػد١ . 

  ايكطاضْػد١ يهٌ َٔ ٚضز امس٘ يف . 

 



 

 
16 

 

يًعُّٛ ٜتِ حتسٜس َٛعس ٭ٍٚ ادتُاع  ٚإب٬غ٘ايكطاض  ٚإقساضبعس تٓطٝل اهلٝهٌ -4

 ،ايكطاض إب٬ؽَٔ تاضٜذ  أغبٛعنيايًذ١ٓ حبٝح ٫ ٜتذاٚظ  أَني / أ١َٓٝيًذ١ٓ عٔ ططٜل 

ٚحتهريٖا  إعسازٖااييت مت عًِٝٗ   ُٗاتاملٜٓاقـ يف ٖصا ا٫دتُاع زٚض ايًذ١ٓ ٚتٛظع 

 ٖصا ٚأخص َٛاؾك١ ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ عًٝٗا ٚميهٔ يف َني / أ١َٓٝ ايًذ١َٓػبكا عٔ ططٜل أ

ض٥ٝػ١ ايًذ١ٓ َٔ شٟٚ ارترب٠ يًُؿاضن١ يف  تطاٙض٥ٝؼ /  ا٫دتُاع اغتسعا٤ َٔ ٜطاٙ

أ١ُٖٝ ٖصا ايسٚض ايؿاعٌ يف حتكٝل غ١َ٬ بٓاتٓا ٚأبٓا٥ٓا  ٚإبطاظايؿطح ٚايتٛنٝح 

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : ُٗاتاملٚتهٕٛ 

 ض٥ٝؼ / ض٥ٝػ١ ايًذ١ٓ : َُٗات: أ٫ٚ 

 قطاض إزاضٟ بصيو . ٚإقساضتٓطٝل ٖٝهٌ ايًذ١ٓ  -1

اإلؾطاف ٚاملتابع١ ٚاعتُاز دسٚي١ ادتُاعات ايًذ١ٓ ٚحتسٜس َٛانٝع  -2

عٔ ططٜل  بٛقت ناٍف٭عها٤ ايًذ١ٓ قبٌ َٛعس ا٫دتُاع  ٚإب٬غ٘ا٫دتُاع 

 .ايًذ١ٓ أَني / أ١َٓٝ

تطأؽ ا٫دتُاع ٚاذتطم ع٢ً تسٜٚٔ نٌ َا ٜسٚض يف ادتُاعات ايًذ١ٓ  -3

امل١ُٗ ٚتطٜٛط ايعٌُ ادتُاعٞ ؾٝٗا ٚتطغٝذ  إصتاحَٔ آضا٤ َٚكرتسات تػِٗ يف 

املػتٗسؾ١ ) ايط٬ب /  ايؿ١٦ُٗا أ١ُٖٝ ايػ١َ٬ يس٣ ناؾ١ ا٭ططاف َٚٔ أٖ

 ايطايبات ( .

ٚاقرتاسات خ٬ٍ تؿعٌٝ َا تتٛقٌ إيٝ٘ ايًذإ َٔ قطاضات ٚآضا٤  -4

ق٬س١ٝ ٚإَهاْات  ٔعمبا خيطز يًذٗات شات ايع٬ق١ ادتُاعاتٗا ٚايطؾع 

ض٥ٝؼ / ض٥ٝػ١ ايًذ١ٓ َٚا ٜطاٙ / تطاٙ نطٚضٜا ْٚاؾعا يتسعِٝ ع١ًُٝ اإلخ٤٬ 

يتشكٝل َع تًو ادتٗات ٚاملتابع١ ايسا١ُ٥  املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝٚتععٜع ايػ١َ٬ يف 

 املتاس١ . اإلَهاْاتشيو ٚؾل 

ع٢ً أعها٤ ايًذ١ٓ املٓؿصٜٔ رتط١ اإلخ٤٬ يف  املُٗات ٚؾطسٗاتٛظٜع  -5

 . ٚؾل َا غريز ٫سكا يف ٖصا ايسيٌٝ املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝ
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اإلؾطاف املباؾط ع٢ً عًُٝات اإلخ٤٬ غٛا٤ ناْت ؾطنٝات أٚ ناْت  -6

يف  ٤َا داعًُٝات إخ٤٬ سكٝك١ٝ ٚايتأنس َٔ تٓؿٝصٖا بايططم ايكشٝش١ ٚؾل 

عًُٝات اإلخ٤٬ بهاؾ١  أثٓا٤ادتُٝع با٭زٚاض املٓاط١ بِٗ  ٚإملاّايسيٌٝ  ٖصا

 .َطاسًٗا

 ٚ ِٜ عٔ ططٜل املتابع١ ٚايتكٛعًُٝات ايتعسٌٜ ٚايتكشٝح  إدطا٤ -7

املٓؿأ٠ ٚنصيو َٔ خ٬ٍ ايتطبٝكات ايؿطن١ٝ زاخٌ  ُٗاتاملٓاقؿ١ ا٭زٚاض ٚمب

 . ايتع١ًُٝٝ

س َٔ ع٢ً ستٌُ ادتاذتعّ أثٓا٤ تٓؿٝص ايؿطنٝات ٚأخص ٖصا ا٭َط  -8

ؿٝص ايتذطٜيب اييت قس تؿٛف عًُٝات ايتٓادتُٝع ٬َٚسع١ بعض ايعٓاقط 

يف محا١ٜ  اإلخ٤٬تطبٟٛ َ٪ثط بأ١ُٖٝ عًُٝات  بأغًٛبٚإؾٗاَِٗ بؿهٌ ٚزٟ ٚ

 ا٭ضٚاح.

 املٓؿأ٠ ايتع١ًَُٝٝتابع١ تٛؾط َتطًبات تٓؿٝص عًُٝات اإلخ٤٬ يف  -9

 ٚايتٓػٝل َع ادتٗات املدتك١ يف شيو .

 . املٓؿأ٠ ايتع١ًَُٝٝتابع١ تؿكس ٚقٝا١ْ جتٗٝعات ايػ١َ٬ يف  -10

ٚايعٌُ ع٢ً  املٓؿأ٠ ايتع١ًُِٜٝٝ ايػ١َ٬ يف ُاض٠ تكَٛتابع١ ْتا٥ر اغت -11

قٌ تكسٜط  ٚمبا اذتس املكبٍٛ ع٢ً أ إىلضؾع َػت٣ٛ ايػ١َ٬ ؾٝٗا ست٢ ٜكٌ 

 يف ا٫غتُاض٠ . تكِٜٛ% َٔ زضدات اي70ٜٛاظٟ 

بططم اإلخ٤٬ ٚاإلطؿا٤  املٓؿأ٠ ايتع١ًَُٝٝتابع١ تٛع١ٝ َٓػٛبٞ  -12

 غعاف ٚشيو َٔ خ٬ٍ عكس ايرباَر ٚايًكا٤ات ع٢ً ؾرتات َتتاي١ٝ .ٚاإل

 ْا٥ب ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ : َُٗات ثاْٝا:

 ٚتطأؽ ايًذ١ٓ . ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ يف ساٍ غٝاب٘ أٚ اْؿػاي٘ ُٗاتايكٝاّ مب -1

ٚايتٛاقٌ ايسا٥ِ ايتٓػٝل َع أٚيٝا٤ ا٭َٛض ٚاختٝاض أعها٤ ايًذ١ٓ َِٓٗ  -2

نصيو يتععٜع ايػ١َ٬ ؾٝٗا،  املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝ مبا ٜتِ يف ٚإؾعاضِِٖٗ َع

 .مبٛاعٝس تٓؿٝص ايتذاضب ايؿطن١ٝ  إؾعاضِٖ
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ايطايبات َٔ شٟٚ ا٫ستٝادات سٜس اذتا٫ت ارتاق١ بني ايط٬ب / حت -3

ارتاق١ أٚ اذتا٫ت املطن١ٝ اييت تػتسعٞ َعا١ًَ خاق١ ٚاْتباٙ أثٓا٤ تٓؿٝص 

 . ايتذاضب ايؿطن١ٝ

عكس ا٫دتُاعات ايتشهري١ٜ ٚحتسٜس املٛانٝع اهلا١َ يعطنٗا  -4

 َٚٓاقؿتٗا حبهٛض ناؾ١ أعها٤ ايًذ١ٓ .

ايطأٟ  ٚإؾطانِٗايتٓػٝل َع ادتٗات اذته١َٝٛ شات ايع٬ق١  -5

 ٚا٫غتؿاز٠ َٔ خرباتِٗ يف نٌ َا خيسّ أٖساف ايًذ١ٓ ٜٚػِٗ يف حتكٝكٗا .

 - إٕ ٚدس - عٛا٥ل أزا٤ ايعٌُبحتكٝك٘ ٚ إعساز تكاضٜط زٚض١ٜ مبا مت -6

 ٚعطنٗا ع٢ً ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ َع اذتًٍٛ املكرتس١ .

 تٓؿٝص َا ٜطًب َٓ٘ يف ٖصا ادتاب أٚ ٜهًـ ب٘ َٔ ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ . -7

 

 ايًذ١ٓ : أَني / أ١َٓٝ َُٗات ثايجا:

ناؾ١ ا٭ٚاَط ٚايتعًُٝات ايكازض٠ َٔ ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ أٚ ْا٥ب٘  إب٬ؽ -1

 . يهاؾ١ أعها٤ ايًذ١ٓ ٚادتٗات شات ايع٬ق١

 املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝايؿكًٞ يًػ١َ٬ يف تكِٜٛ َتابع١ تٓؿٝص اغتُاض٠ اي -2

يك٠ٛ ٚايهعـ يف ٚحتًًٝٗا ٚضؾع ْتا٥ذٗا يط٥ٝؼ ايًذ١ٓ َع تٛنٝح َٛاطٔ ا

 . ايتع١ًُٝٝاملٓؿأ٠ جتٗٝعات ايػ١َ٬ يف 

 . يهاؾ١ ا٭عها٤ ٚإب٬غٗاَتابع١ دسٚي١ ادتُاعات ايًذ١ٓ  -3

تسٜٚٔ نٌ َا ٜسٚض يف ادتُاعات ايًذ١ٓ َٔ آضا٤ َٚكرتسات ٚإعساز  -4

ستهط ْٗا١ٜ نٌ ادتُاع مبا تٛقٌ إيٝ٘ اجملتُعٕٛ ٚتٛقٝع٘ ٚايطؾع ب٘ يًذٗات 

 شات ايع٬ق١ سػب َا ٜٛد٘ ب٘ ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ أٚ ْا٥ب٘ .
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ايًذ١ٓ  أعها٤عطنٗا ع٢ً ٚ املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝ ايؿطنٝات زاخٌدسٚي١  -5

يهٌ َٔ ي٘ ع٬ق١ بٗصا  ٚإب٬غ٘خ٬ٍ ادتُاعٗا ٚاعتُاز شيو َٔ ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ 

 ا٭َط .

ايًذ١ٓ ناؾ١ ا٭عُاٍ ايهتاب١ٝ ٚايٓػذ ٚايتكٜٛط  أَني / أ١َٓٝتٛىل ٜ -6

 ًذ١ٓ .يحتت تٛدٝ٘ ض٥ٝؼ ا املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝؾُٝا ٜتعًل بايًذ١ٓ ٚغ١َ٬ 

 

 ا٭عها٤ : َُٗات ضابعا:

ايصٟ حيسزٙ ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ سهٛض ادتُاعات ايًذ١ٓ يف املهإ ٚايعَإ  -1

 .أٚ ْا٥ب٘ 

ٚٚنع ارتطط  املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝتععٜع أعُاٍ ايٛقا١ٜ يف  املػا١ُٖ يف -2

 يًُٛاد١ٗ َع ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ .

َٛانٝع ٚايتشهري املػبل هلا ٚإبسا٤  ايتؿاعٌ ايتاّ َع َا غٝططح َٔ -3

املٓؿأ٠ ايطأٟ ٚا٫قرتاسات اييت تػِٗ يف تععٜع ٚتطٜٛط داْب ايػ١َ٬ يف 

 طا٥ٞ ٚايعًُٞ ٚايتجكٝؿٞ .داإل ايتع١ًُٝٝ

إيِٝٗ  املٛن١ًاإلدطا١ٝ٥ ٚايع١ًُٝ  ُٗاتاملايكٝاّ بهاؾ١ ا٭زٚاض ٚ -4

 َُٗاتايًذ١ٓ ٜٚكطٙ ض٥ٝػٗا َٔ أعُاٍ أٚ  اتتؿل عًٝٗ اييتخط٣ ٚا٭زٚاض ا٭

 . إناؾ١ٝ

َا ٜطْٚ٘ ٖاَا ْٚاؾعا ايًذ١ٓ ٚعطض  أَني / أ١َٓٝايتٛاقٌ ايسا٥ِ َع  -5

 ايًذ١ٓ . َعملٓاقؿت٘ 

يف عًُٝات ايتٛع١ٝ ٚايجكاؾ١ اييت حتكل عٛاٌَ ايػ١َ٬ يف  اإلغٗاّ -6

 . املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝستٝطِٗ زاخٌ ٚخاضز 

ايتٓؿٝص١ٜ ايع١ًُٝ اييت تػٓس إيِٝٗ  َٔ ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ أٚ  ُٗاتامل إتكإ -7

ايتٓؿٝص١ٜ اييت غرتز يف ٖصا ايسيٌٝ ٚشيو خ٬ٍ تٓؿٝص  ُٗاتاملْا٥ب٘ ٚؾل 

 .ايؿطنٝات أٚ خ٬ٍ عًُٝات اإلخ٤٬ اذتكٝك١ٝ 
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 :ع١ًُٝ ) َٝسا١ْٝ (  إدطا٤اتايكػِ ايجاْٞ : 

زتٌُ َا اؾتًُ٘ ايكػِ ا٭ٍٚ َٔ ططٜك١ ايتٓؿٝص ٜسخٌ يف َطس١ً ايٛقا١ٜ       

بُٝٓا َا غٝتهُٓ٘ ايكػِ ايجاْٞ َٔ ططٜك١ ايتٓؿٝص ٜسخٌ يف َطس١ً ،ٚا٫غتعساز 

 ا٭ٚناع ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : ٚإعاز٠املٛاد١ٗ 

 ايتٓؿٝصٟ :ٖٝهٌ ايًذإ  -1

 تٓطٝل اهلٝهٌ : -2

ادتُاع ايًذ١ٓ َٚٔ خ٬ٍ أعها٥ٗا ٜٚطاع٢ يف تٓطٝل  ٜتِ تٓطٝل اهلٝهٌ َٔ خ٬ٍ

 اهلٝهٌ ايتٓؿٝصٟ َا ًٜٞ :

زتُٛعات حبٝح ٫ تكٌ اجملُٛع١  مخؼايًذ١ٓ إىل  أعها٤ٜتِ تكػِٝ  - أ

يف املساضؽ  أؾدامايٛاسس٠ عٔ غت١ أؾدام يف املساضؽ ايهبري٠ ٚأضبع١ 

 . املتٛغط١  ٚؾدكني يف املساضؽ ايكػري٠

ٕ إَا إٔ تؿهٌ دتإ َٛسس٠ ضغ١ٝ ؾٗٓاى خٝاضااملسيف ساي١ اجملُعات  - ب

ايًذ١ٓ عٔ مثا١ْٝ أؾدام أٚ تؿهٌ دتإ يهٌ  أعها٤حبٝح ٫ ٜكٌ عسز 

 . ( أع٬ٙ 1 َطس١ً ٜٚٓطبل عًٝٗا َا ٚضز يف ايؿكط٠ ضقِ )

 قائذ المىقع

رئيس 
مجمىعة 
 اإلسعاف

مجمىعة 
 اإلسعاف

رئيس 
مجمىعة 
 اإلطفاء

مجمىعة 
 اإلطفاء

رئيس 
مجمىعة 

 اإلنقار

مجمىعة 
 اإلنقار

رئيس 
مجمىعة 

 اإلخالء

مجمىعة 
 اإلخالء

مجمىعة 
التنظيم 
 والتعذاد

استقبال 
جهات 
 الطىارئ

رئيس 
المجمىعة 

 الخاصة

مجمىعة 
اإلخالء 
 الخاصة
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ٜػتج٢ٓ مما شنط بعايٝ٘ املطاسٌ زٕٚ ا٫بتسا٥ٞ ٚاملعاقني ٚشٟٚ اذتا٫ت  - ز

 ايكش١ٝ ارتاق١ سٝح تتطًب َا ًٜٞ :

 . سكط ناؾ١ ٖصٙ ايؿ٦ات يف ايسٚض ا٭ضنٞ-

ختكٝل زتُٛع١ خاق١ بِٗ تباؾط عًُٝات اإلخ٤٬ ٚاإلطؿا٤ ٚاإلغعاف  -

 . بؿهٌ َتدكل ٜتٓاغب َع اذتاي١ ايعُط١ٜ ٚاذتاي١ ايكش١ٝ

ٜهٕٛ اإلخ٤٬ امل١ُٗ ايط٥ٝػ١ٝ هلصٙ اجملُٛع١ ٚميهٔ َػاْستٗا َٔ باقٞ  -

 . اجملُٛعات سػب سذِ اذتسخ

ٖصٙ اجملُٛعات جتٗٝعات خاق١ تتُجٌ يف ٚدٛز أبٛاب  إخ٤٬ب ٜتطً -

 . طٛاض٨ قطب تٛادسِٖ تكٛز يًداضز َباؾط٠

 ط٠ِغاً٭ايطابع١ يف زتُٛعات َجٌ غٔ ٚغا٥ٌ محٌ إلخطاز ا٭طؿاٍ حتت  -

 . ايكػري٠ ٚاذتُا٫ت  ٚايعطبٝات ايٝس١ٜٚ

حبٝح ٫ غٗٛي١ ممطات اهلطٚب ٚعسّ ٚدٛز زضز ٚقكط َػاؾ١ ا٫ْتكاٍ  -

ا َع ٚدٛز إؾاضات ن١ٝ٥ٛ ٚقٛت١ٝ تتٓاغب َع سا٫ت َرت 20- 15تعٜس عٔ 

 . شٟٚ ا٫ستٝادات ارتاق١

 ٜطاع٢ يف ختكٝل اجملُٛعات َا ًٜٞ : -ز

 ايكسضات ايكٝاز١ٜ يف ض٩غا٤ اجملُٛعات . -

 . ٍَٝٛ ايعهٛ يًعٌُ ايصٟ ٜط٣ أْ٘ غٝبسع يف تٓؿٝصٙ -

 . ايكسضات املعطؾ١ٝ ٚادتػ١ُٝ -

ازخ املٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥ املدتربات َٚعًُٞ ايهُٝٝا٤ يًتسخٌ يف سٛ ؾطاى ؾينإ -

غعاؾات ا٭ٚي١ٝ يف سا٫ت اإلقابات ايؿطز١ٜ أٚ ادتُاع١ٝ ايٓاجت١ عٔ ٚتكسِٜ اإل

 اْػهاب اسس ٖصٙ املٛاز .

 . املٛاظب١ ٚايتٛادس ايسا٥ِ -

 . سػٔ ايتكطف ٚايتٛدٝ٘ ايػًِٝ ٚغطع١ اختاش ايكطاض -
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ْٚا٥ب٘ ٜتِ حتطٜط ستهط مبا مت ا٫تؿام عًٝ٘ َٔ تٛظٜع اجملُٛعات ٚحتسٜس ض٥ٝؼ  -ٖـ

 .ٚتٓطٝل اهلٝهٌ  يهٌ زتُٛع١

 ٬َسع١ : 

ا٭َٛض عسا َٔ ٜطغب َِٓٗ املؿاضن١ ؾطٜط١ َٔ أٚيٝا٤ عها٤ ا٭ٜتِ اغتجٓا٤ -1

َٚٛاق٬ت تهُٔ  ؾاع١ًٚٚدٛز ٚغ١ًٝ اتكاٍ  املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝتٛادسٙ ايسا٥ِ قطب 

 ٚقٛي٘ عٓس اغتسعا٥٘ .

َٔ أعها٤ اجملُٛع١ شاتٗا حيٌ  ٫ بس َٔ تعٝني ْا٥ب يهٌ ض٥ٝؼ زتُٛع١-2

 . املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝستً٘ يف ساي١ غٝاب٘ أٚ اْؿػاي٘ خاضز 

 : ُٗاتامل -3

    ضغِ َا متجً٘ َٔ أ١ُٖٝ بايػ١ (ٖٝهٌ ايًذ١ٓ ايتٓؿٝص١ٜ)مل تطز يف  َُٗاتٖٓاى       

 ٚ غٓسضدٗا ؾُٝا ًٜٞ:

 ١َُٗ َهتؿـ اذتسخ :-أ

      كس ٜهٕٛ ؾْ٘ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ أٟ ؾدل ٭ ايػبب يف عسّ إزضاد٘ يف اهلٝهٌ

عاٌَ قٝا١ْ –َػتدس١َ  ٚأساضؽ –َٔ اإلزاضٜني  –َعًِ أٚ َع١ًُ  –) طايب أٚ طايب١ 

 ايصٟ ٜتُجٌ يف:     ٖصا ايسٚض بايؼ ا٭١ُٖٝ إُٖاٍأٚ ْعاؾ١ ( إ٫ إٔ شيو ٫ ٜعين 

  اذتطٜلدطؽ قطع . 

 ِٖٚإبعاز إؾعاض املتٛادسٜٔ سٍٛ َهإ ارتطط. 

  ٌاملتٛؾط٠ إٕ نإ اذتازخ سطٜكا زٕٚ تعطٜض  اإلطؿا٤َباؾط٠ اذتسخ بٛغا٥

 ْؿػ٘ يًدطط .

  :دطؽ اذتطٜل١َُٗ املعًِ / املع١ًُ املتٛادسٜٔ زاخٌ ايؿكٌ ايسضاغٞ أثٓا٤ مساع -ب

 تٗس١٥ ايط٬ب / ايطايبات . 

  ايؿكٌ يتشسٜس َػاض اإلخ٤٬ ايبعٝس عٔ َٛقع ارتططايٓعط َٔ خ٬ٍ باب . 
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  ٌْكط١ ايتذُع إىلتعٝني أسس ايط٬ب / ايطايبات يٝكٛز زتُٛع١ ايؿك . 

 ٌايتأنس َٔ خطٚز ناؾ١ ط٬ب ايؿكٌ ٚارتطٚز َعِٗ بعس قؿٌ باب ايؿك، 

ٚايتأنس َٔ ٚقٛهلِ ْكط١ ايتذُع ٚتػًِٝ تعسازِٖ جملُٛع١ ايتعساز يف ْكط١ 

 . ايتذُع

  ا٫ْهُاّ إىل اجملُٛع١ املٓتُٞ إيٝٗا ٚؾل تٛظٜع ايًذإ ايتٓؿٝص١ٜ ٚمماضغ١ زٚض

 املػاْس٠ .

( ٜٚطَع ي٘ يف ايًذ١ٓ  املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝض٥ٝؼ ايًذ١ٓ ) َسٜط / َسٜط٠  َُٗات-ز

 ايتٓؿٝص١ٜ بكا٥س املٛقع :

 اهل٬ٍ ا٭محط  –عًُٝات ايؿطط١  –ايسؾاع املسْٞ ادتٗات املدتك١ :  إب٬ؽ– 

اض٠ ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ املسضغ١ٝ املٓطك١ أٚ احملاؾع١ / إزيف  ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ إزاض٠

اييت َٔ خ٬هلا ٜتِ إزخاٍ ايب٬ؽ إىل َٛقع اإلزاض٠ ايعا١َ يٮَٔ ٚايػ١َ٬ 

 .املدكل يصيو املسضغ١ٝ 

 : ٞٚقـ اذتسخ بؿهٌ زقٝل َع ٬َسع١ ايتاي 

 ؾصاى ٜعين إٔ ٖٓاى  دطؽ اذتطٜلغتؿعط اذتازخ عٔ ططٜل قطع إشا ا

 . ؾٛضا اإلب٬ؽسازخ ؾعًٞ ٚعًٝ٘ 

  ؾ٬ بس َٔ ايتأنس إٔ ٖٓاى  اإلْصاضعٔ ططٜل ْعاّ  اإلؾعاضنإ إشا

 خاط٧ . إْصاضسازخ ؾعًٞ ٚيٝؼ 

  ٗا ٚؾل ارتط١ .ُٗاتملايتأنس َٔ َباؾط٠ اجملُٛعات 

 ايطايباتست٢ ٜتأنس َٔ خطٚز مجٝع ايط٬ب /  َتابع١ زتُٛع١ اإلخ٤٬. 

 َٞتابع١ ايؿطق١ ارتاق١ يٛ نإ ٖٓاى َطس١ً تع١ًُٝٝ زٕٚ ا٫بتسا٥ . 

 ِٗا٫ط٦ُٓإ ع٢ً شٟٚ ا٫ستٝادات ارتاق١ ٚايتأنس َٔ إخ٥٬. 

 ٘أنس َٔ عسّ ٚدٛز َؿكٛزٜٔايتإىل َٓطك١ ايتذُع ٚ ايتٛد . 
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 ٍشا نإ اذتازخ ٚحيسز َٛقع٘ ٚخيربِٖ إؾطم ايطٛاض٨ ٜٚكـ هلِ  اغتكبا

 . َهإ استذاظِٖٖٓاى َؿكٛزٜٔ ٚحيسز 

 سايتِٗ  َٚتابع١شا نإ ٖٓاى َكابني ٚٚد١ٗ ْكًِٗ ٜتابع ساي١ املكابني إ

 أ٫ٚ بأٍٚ .

  / خطط عًِٝٗايطايبات يًُسضغ١ يف ساٍ عسّ ٚدٛز َتابع١ إعاز٠ ايط٬ب 

 . أٚ ضدٛعِٗ إىل َٓاظهلِ

  ٜٔٚايًذ١ٓ يف  أعها٤اذتازخ ٚحبجٗا َع  ٚأغبابٚايػًبٝات  اإلجيابٝاتتس

 أٍٚ ادتُاع هلا بعس اْتٗا٤ اذتازخ نسضٚؽ َػتؿاز٠ .

 

 َػاعس قا٥س املٛقع : َُٗات - ز

 ؾكٌ ايتٝاض ايهٗطبا٥ٞ عٔ َٓطك١ اذتسخ . 

 يط٬ب / ايطايبات ملداضز َتعسز٠ َع ْكشِٗ ايتأنس َٔ ؾتح ا٭بٛاب ٚتٛدٝ٘ ا

 . ٚارتطٚز بؿهٌ ٖاز٨ ايكطارعسّ ايتساؾع أٚ ب

  ُِٗٗاتٚايتأنس َٔ قٝاَِٗ مب ٚاإلغعاف ٚاإلْكاش اإلطؿا٤َتابع١ زتُٛع١ 

 . املٓاط١ بِٗ

  ٌُٚإب٬ؽ - إٕ ٚدس- ٚإقاباتمبا ْتر عٔ اذتازخ َٔ خػا٥ط  إسكا١ٝ٥ع 

 يطؾعٗا يًُطدع. املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝشيو ملسٜط / َسٜط٠ 

  َع  بايتٓػٝلاملػري٠ ايتع١ًُٝٝ ايبسٌٜ ٫غتُطاض  إجيازا٭ٚناع أٚ  إعاز٠َتابع١

 احملاؾع١ .املٓطك١ أٚ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف  إزاض٠ادتٗات املدتك١ زاخٌ ٚخاضز 

 زتُٛع١ اإلخ٤٬ : َُٗات -ٖـ

 تؿهٌ َُٗات زتُٛع١ اإلخ٤٬  : ١ٖٓاى ث٬خ َُٗات ض٥ٝػ

  ٘ٚإبعاز زخ اإىل َٛقع اذتساٍ مساع اإلْصاض َباؾط٠ امل١ُٗ ا٭ٚىل  :ايتٛد

دِٝٗٗ إىل شتاضز ايطٛاض٨ اٯ١َٓ تٛارتطط ٚعٔ َهإ ٬ب / ايطايبات ايط

  .عهؼ َٛقع اذتازخ
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 ٚتٓعِٝ ع١ًُٝ اإلخ٤٬ ايسضز ٚأغؿٌ غ٬مل  امل١ُٗ ايجا١ْٝ  : ايتٛادس أع٢ً

 . ٚتٛدٝ٘ ايط٬ب / ايطايبات إىل ْكط١ ايتذُع اٯ١َٓ

 بٛاب ٚاغتكباٍ ؾطم ايطٛاض٨امل١ُٗ ايجايج١ :  تؿكس ؾتح ا٭ . 

عٌُ اإلخ٤٬ بني أؾطاز زتُٛع١ اإلخ٤٬ ٚؾل ٖصٙ املُٗات ٜٚتِ تكػِٝ        

دطا٤ إٚ ايتسضٜبايتطبٝل ٚ تِ مجٝعٗا يف ْؿؼ ايٛقت َٔ خ٬ٍايج٬خ اييت ت

ايتذاضب ايؿطن١ٝ ٚع٢ً ض٥ٝؼ اجملُٛع١ تٛظٜع ا٭زٚاض ع٢ً زتُٛعت٘  مبا 

 ٜهُٔ تٓؿٝص املُٗات ايتاي١ٝ : 
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  ارتاق١ :اجملُٛع١ 

 ٚإخ٥٬ِٗىل َٛقع ا٭طؿاٍ زٕٚ املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ اإلْصاض إ ا٫جتاٙ ساٍ مساع 

 . قطب شتطز إىل خاضز املب٢ٓعرب أ

 إلخ٤٬ ا٭طؿاٍ حتت غٔ ايطابع١ ع٢ً  اغتدساّ ايٛغا٥ٌ املتاس١ غًؿا

  . زتُٛعات

 ٚ ِٗزٕٚ َطاقب١  َطاقبتِٗ يف َٓطك١ ايتذُع ٚعسّ تطنِٗتٗس٥ت. 

  َٔ إخ٥٬َِٗػاعس٠ شٟٚ ا٫ستٝادات ارتاق١ ٚايتأنس . 

 اذتسخ  يًُػاْس٠ يٛ نإ ٚاإلغعاف ٚاإلْكاش اإلطؿا٤ا٤ زتُٛعات عاغتس

 . إخ٥٬ِٗقطب إىل َهإ ا٭طؿاٍ ٚخيؿ٢ اَتسازٙ ٚتأثريٙ عًِٝٗ قبٌ أ

 : ٚاإلغعاف اإلْكاشزتُٛع١ 

  ٚإخطازَػاعس٠  يف ٚاإلغٗاّملٛقع اذتازخ  اإلْصاضايتٛد٘ ساٍ مساع 

 . عٔ َٓطك١ ارتطط ٚإبعازِٖاحملتذعٜٔ ٚ ْكٌ املكابني 

 َطنع  أٚقطب َػتؿؿ٢ أ إىلٚ َتابع١ ْكٌ املكابني  ا٭ٚي١ٝ اإلغعاؾات إدطا٤

املٓؿأ٠ َسٜط٠ / َسٜط  ٚإب٬ؽٚٚد١ٗ ْكًِٗ  ٚا٭عساز ا٭مسا٤قشٞ َع تػذٌٝ 

 .بصيو ايتع١ًُٝٝ

 : اإلطؿا٤زتُٛع١ 

املتاس١ شا نإ سازخ سطٜل ٚاغتدساّ ايٛغا٥ٌ إيف استٛا٤ اذتازخ  اإلغٗاّ     

 ْؿػِٗ يًدطط .أإلمخازٙ زٕٚ تعطٜض 

 : ١َُٗ ايتعساز

ٚقٛع اذتازخ  أثٓا٤ عٔ ؾكً٘ؾٗٛ َػ٪ٍٚ َع١ًُ / ايتعساز ١َُٗ نٌ َعًِ     

َٔ  أٚاملسٜط٠  /يًُسٜط  عًٝ٘ َطاؾكتِٗ إىل ْكط١ ايتذُع ٚأخص تعسازِٖ ٚإعطا٥٘ٚ

ٚيف ساي١ ؾكسإ أسس ُٝع ادتًتأنس َٔ خطٚز ييف ارتط١ خص ايتعساز أيٝ٘ إٜٛنٌ 
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ٚعسز املؿكٛزٜٔ يػٗٛي١ َهإ هلِ سز تبًؼ ؾطم ايطٛاض٨ ٚحيايط٬ب / ايطايبات 

 ايبشح ٚغطع١ إخطاز احملتذعٜٔ .

 

 : اغتكباٍ ؾطم ايطٛاض٨

 أٚي١َٝع١ًَٛ  ِٗٚإعطا٥َهإ اذتازخ  إىلاغتكباٍ ؾطم ايطٛاض٨ ٚتٛدِٝٗٗ  

نٌ ٖصٙ املعًَٛات تعٜس َٔ غطع١  أٚ ٫ ٜٛدس ، ٖٓاى َؿكٛزٜٔ نإ شا إ ٚإؾعاضِٖ

 ا٭ضٚاح إْكاشٚؾاع١ًٝ َباؾط٠ اذتازخ ٚايػٝطط٠ عًٝ٘ ٚتػِٗ بؿهٌ ؾاعٌ يف 

 احملتذع٠ يف ايٛقت املٓاغب .

 : إعاز٠ ايٛنع

ايٛنع يتػتُط َػري٠  إعاز٠تتِ ايػٝطط٠ ع٢ً اذتسخ ؾ٬بس َٔ غطع١  إٔبعس   

ايهطض بأغطع َا  ٚإظاي١تؿتٌُ خططٓا ع٢ً دت١ٓ إلعاز٠ ا٭ٚناع  إٔيصا ٫بس ; ِٝايتعً

يٛنع٘ يف ٚقت  إعازت٘ايبس١ًٜ يف ساي١ تهطض املهإ ٚقعٛب١  ا٭َانٔ ٚإجيازميهٔ 

 ع .ٚدٝ
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 إضؾازات ٖا١َ

 َطاسٌ تٓؿٝص ايؿطنٝات :-1

 املطس١ً ا٭ٚىل :

ثٓا٤ عًُٝات اإلخ٤٬ يس٣ ايط٬ب / ٚتأقٌٝ أ١ُٖٝ اهلس٤ٚ أ ُٗاتاملحتسٜس         

ايط٬ب  إؾطاىايًذ١ٓ زٕٚ  أعها٤يس٣ ناؾ١  ُٗاتاملاختباض يتأز١ٜ  ٚإدطا٤ايطايبات 

ٓع إٔ ٜهٕٛ شيو مبؿاٖس٠ ايط٬ب / ايطايبات عسا املؿاضنني يف ايًذ١ٓ ٫ٚ مي/ 

 .١ُٖٝ ا٭َط بأ ٚإؾعاضِٖايطايبات َع ايتشهِ يف عًُٝات ايهشو 

 املطس١ً ايجا١ْٝ :

مساع ٖصا ادتطؽ  أثٓا٤ايتكطف ايكشٝح نٝؿ١ٝ ؾطح ط٬م دطؽ اذتطٜل ٚإ       

 . يًط٬ب / ايطايبات

 املطس١ً ايجايج١ :

ايطايبات بعس ؾطح ايؿطن١ٝ هلِ بؿهٌ ؾطن١ٝ مبؿاضن١ ايط٬ب /  إدطا٤       

 .بأ١ُٖٝ ايتطبٝل ٚإٔ شيو ٜػِٗ يف غ٬َتِٗ ٚاذتؿاظ عًِٝٗ  ٚإؾعاضِٖمجاعٞ 

 املطس١ً ايطابع١ :

ايط٬ب / ايطايبات  ٚإؾعاضعٓٗا  اإلع٬َٕع  بؿهٌ زٚضٟتهطاض ع١ًُٝ اإلخ٤٬        

 أعها٤َٚتابعتِٗ َع َتابع١ تٓؿٝص ا٭زٚاض املٓاط١ بهاؾ١  دطؽ اذتطٜلط٬م بػاع١ إ

َٔ اتكإ عًُٝات اإلخ٤٬ ٚأزا٤  املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝست٢ ٜتأنس َسٜط / َسٜط٠ ايًذ١ٓ 

دطؽ ايطايبات أثٓا٤ مساع ارتٛف ٚاهلًع يس٣ ايط٬ب / ع ط سادا٭زٚاض ٚنػ

  .اذتطٜل

 املطس١ً ارتاَػ١  :

بعس  ٫إبؿهٌ ؾذا٥ٞ َع َطاعا٠ إٔ ٫ تطبل ٖصٙ املطس١ً  دطؽ اذتطٜلط٬م إ      

/ ايطايبات ع٢ً دطؽ اذتطٜل ٚارتطٚز بؿهٌ َٓعِ  ايط٬ب تعٜٛسايتأنس ايتاّ َٔ 

 ٖٚاز٨ .
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 َػاس١ َٚٛاقؿات :-2

  كل ٚايؿػح.: جيب إٔ ٜتُٝع بكٛت خيتًـ عٔ دطؽ اذت اذتطٜلدطؽ 

 ايػشب  –ايهػط  سػب ْٛع٘ : دطؽ اذتطٜلط٬م ًٜعّ ايتعطٜـ بهٝؿ١ٝ إ– 

 . ايهػط

  ٌايط٬ب / ايطايبات َٔ بعازإٜػتشػٔ عسّ اغتدساّ طؿاٜات ايبٛزض٠ قب 

 . ، ٚظٜاز٠ اهلًع عٓس تكاعس غشاب١ ايبٛزض٠َٛقع ارتطط خٛؾا َٔ اْعساّ ايط٩ٜا

 : جيب اختٝاض َٓطك١ ايتذُع ٚؾل املٛاقؿات ايتاي١ٝ 

 َهإ ٜػٌٗ ايٛقٍٛ إيٝ٘ َٔ خ٬ٍ ناؾ١ شتاضز ايطٛاض٨ امل٪ز١ٜ يًداضز -

 ع٢ً ايط٬ب / ايطايبات . أؾٝا٤عٔ أٟ تٗسٜس بػكٛط  ابعٝس

 . عسّ عبٛض ايؿٛاضع يًٛقٍٛ إىل ْكط١ ايتذُع -

َرت َطبع  مبعسٍ املٓؿأ٠ ايتع١ًَُٝٝػاس١ تػتٛعب مجٝع ط٬ب / طايبات  -

 . يهٌ طايبني

يف ساي١ عسّ ٚدٛز َٓطك١ َؿتٛس١ تػتٛعب ناؾ١ ايط٬ب / ايطايبات  -

 .تٓطبل عًُٝٗا ْؿؼ املٛاقؿاتؾُٝهٔ اختٝاض َٛقعني يًتذُع 

 

 ؾرتات تطبٝل ايؿطنٝات :-3

 ٗاَُٗاتتؿعٌٝ ايًذإ ٚتطبٝل  ٜبسأ تؿعٌٝ ايسيٌٝ بؿهٌ عًُٞ َٔ خ٬ٍ - 

ٚتسضٜبِٗ ع٢ً عًُٝات  دطؽ اذتطٜلايطايبات ع٢ً مساع ٜس ايط٬ب / ٚتعٛ

سػب َا ٜطاٙ َسٜط/ َسٜط٠ تككط قس تطٍٛ  أٚ اإلخ٤٬ اهلاز١٥ املٓع١ُ ٖصٙ املطس١ً 

٘ املطس١ً ا٭ٚىل َٔ تسٝح ٜتِ ا٫غتُطاض يف تطبٝكٗا مبا تهُٓ املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝ

ٜتهٕٛ يسِٜٗ ا٫ط٦ُٓإ ع٢ً إداز٠ عًُٝات  َطاسٌ تطبٝل ايتذاضب ايؿطن١ٝ ست٢

 .اهلاز١٥ املٓع١ُ اإلخ٤٬ بكؿتٗا ايكشٝش١ 

بسا١ٜ نٌ ؾكٌ زضاغٞ )َطتني يف ٜتِ تطبٝل ايؿطنٝات بعس شيو ميهٔ إٔ  -

 يف ايػ١ٓ ايسضاغ١ٝ ايٛاسس٠ ( .
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 ختاَا :

ضناٙ : ٌ أبٛ شض ايػؿاضٟ ضنٞ اهلل عٓ٘ ٚأْكٍٛ نُا قاٍ ايكشابٞ ادتًٝ      

ْت ْعِ ايٛنٌٝ َا ؾا٤ اهلل نإ ضبٞ ٫ اي٘ إ٫ أْت عًٝو تٛنًت ٚأ)ايًِٗ أْت 

اعًِ إٔ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط  ، ٜهٔ ٫ٚ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ ا٫ باهللَٚا مل ٜؿأ مل

 . (ًُا إٕ ضبٞ ع٢ً غطاط َػتكِٝساط بهٌ ؾ٤ٞ عٚإٔ اهلل قس أ
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 فريق العمل

 

 

 املشرف العام

 َسٜط عاّ ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ املسضغ١ٝ

 َادس بٔ عبٝس اذتطبٞ

 

 اإلعداد

 املػتؿاض  /  عبساهلل بٔ عًٞ َعسٟ

 

 املراجعة الفنية واللغوية:

 ا٭غتاش / ٜٛغـ بٔ سػٔ ايكشطاْٞ ا٭غتاش٠ /  ٢َٓ بٓت غًطإ باٖربٟ

 ا٭غتاش٠ / ٖس٣ بٓت ستُس املكطٕ ا٭غتاش٠ /  ًٖٝ٘ بٓت ظاؾط ا٭محطٟ

 


