
 

 

 

 

 

 

 

 ةيميلقإلا نمألا ةسايس
 

 
  :ةياغلا
 
 
 اًدئار اْدوزم دعُن ذإ ،لبقتسملا ةراجت يف ةرادصلا ةناكم ءوبت ىلإ ىعسنو ،ةراجتلل اًيملاع اًنكمم دلرو يب يد يف ربتعُن
 ةيلحملا انتكبش لمشتو ،ملاعلا ربع ةيراجتلا تالماعتلاو عئاضبلا ةكرح بايسنا ىلع دعاسن امك ،ةيكذلا ةيتسجوللا لولحلل
 انلمع يف فرشتسنو .ةرحلا قطانملاو ئناوملا ىلإ ةفاضإ ،ةيرحبلا تامدخلاو ،ةيتسجوللا تامدخلا تاطحم ةيملاعلاو
 .عمتجملا ىلع يباجيإ لكشب ريثأتلا يف مهست ةركتبم ةيراجت لولح داجيإ ىلع لمعن امك ،تاريغتملا بكاونو لبقتسملا
 
 موقن يتلا ةيراجتلا ةطشنألا عيمج لاثتما نمضت ةنمآ لمع ةئيب ريفوتب ماودلا ىلع تارامإلا "دلرو يب يد" يف مزتلنو
 .ةيملاعلاو ةينطولا نيناوقلاو حئاولل اهب

 نييراجتلا انئاكرشو ،انعم نيلماعتملاو انيفظوم نمأ نامضل تارامإلا "دلرو يب يد" يف ةسايسلا هذه عضو مت دقو
 .انلامعأ ومن رارمتسال ةيرورضلاو ةيويحلا انلوصأ عيمج ةمالس ىلإ ةفاضإ ،راوزلاو

 
  :فادهألا
 
 :يلي ام قيقحت ىلإ تارامإلا "دلرو يب يد" يف ةسايسلا هذه قيبطت فدهي
 

 نمأل ةيلودلا ةنودملاً اديدحتو ،اًيلودو اًينطو ةينمألا ريياعملل ةيميظنتلا رطألا لكل لاثتمالا نامضو ةبقارمب مازتلالا .1
 ةرادإلا ماظنو ،ةيملاعلا "دلرو يب يد" ةعومجمل نمألا ةرادإ ماظن تابلطتمو )ISPS( ةيئانيملا قفارملاو	نفسلا
 )28000:2022 وزيآ( عم ىشامتي امب )RSMS( ةيميلقإلا ةينمألا
 ذاختاو ،رطاخملل يرود مييقت ءارجإ لالخ نم نمألاب ةقلعتملا رطاخملا عيمج ةبقارمو مييقتو ءاشنإو ديدحت . .2

 لمعلا ربع ،لوبقملا ىوتسملا ىلإ رطاخملا مجح ليلقتل نييجيتارتسالا انئاكرش عم لصاوتلاو ،ةمزاللا ةباقرلا ريبادت
 .ةيقابتسا ةينمأ ريبادت ذاختا ىلع

 نمضي لكشب تايجيتارتسالا ريوطت ىلع لمعلا لالخ نم اهتايوتسم عيمجب ةينمألا ثداوحلا ةرادإ ةموظنم زيزعت .3
 ."دلرو يب يد" ةعومجم ةيجيتارتسا عم اًيشامت ةسسؤملل ةيراجتلا لامعألا رارمتسا
 تاسرامملا لضفأو ةركتبملا ةينمألا ايجولونكتلا ينبت لالخ نم ،لاعف لكشب نمألاب ةقلعتملا عيراشملا ميدقت .4

 لمع ةئيب ريفوتب رمتسملا مازتلالا ىلع ديكأتلا عم ،ةينمألا تايلمعلا يف ةءافكلا رصنع قيقحت اهنأش نم يتلا
 .ىرخألا ةيراجتلا لامعألاب ةقالع هل ام لكو ءاكرشلاو لوصألاو نيفظوملل ةنمآ

 ،ميلعتلل ةيجراخلاو ةيلخادلا تاردابملا قالطإ ربع ةيراجتلا لامعألاب نيينعملا عيمج نيب ينمألا يعولا زيزعت .5
 .ديروتلا ةلسلسو "دلرو يب يد" ـل ةيملاعلا لامعألا ةيامح يف ةيلعافب ماهسإلل كلذو ،لاصتالا جمارب رود ليعفتو



 ةيلعافو ءادأ ةبقارمل ةيرود ةفصب اهسايق متي يتلا ةينمألا فادهألا قيقحتل )KPI( ةسيئرلا ءادألا تارشؤم عضو .6
 .)RSMS( ةيميلقإلا ةينمألا ةرادإلا ماظن ةءافكو

 عيمج ةيبلت لالخ نم ،ةسسؤملا ربع  RSMS ةيميلقإلا ةينمألا ةرادإلا ماظن ءادأل رمتسملا نيسحتلا نامض .7
 ةعومجم ةيجيتارتساو ،يلودلاو ينطولا ىوتسملا ىلع اهب لومعملا ةينمألا ريياعملل ةيميظنتلا تابلطتملا
 .دلرو يب يد

 
 
 
 :ضرغلا
 

 نيح يف ،يميلقإلا ىوتسملا ىلع ،ةسسؤملا ربع ةسايسلا هذه اهنمضتت يتلا ئدابملاب مازتلالاب ايلعلا ةرادإلا موقتس
 .ةرورضلا هيضتقت امبسح ةيميلقإلا ةينمألا ةرادإلا ةسايسو ءادأ ةعجارمب يرود لكشب ةيذيفنتلا ةرادإلا قيرف موقيس
 
 نمضي امب اهيلع ظافحلاو ةينمألا ةرادإلا ةمظنأ قيبطت ةيلوؤسم لامعأ ةدحو ّلك يف نيفرشملا مقاطو ةرادإلا ىلوتت
 ماسقألا موقتس ،ىرخأ ةهج نمو .ءادألا ىوتسمو لاثتمالا ةيلوؤسم اًضيأ نولمحتيس امك ،ةسايسلا هذهل لاثتمالا
 .ةيميلقإلا ةينمألا ةرادإلا ماظن ةيلمع معدب اهريغو نيفظوملا نوؤش ماسقأو ةيسدنهلاو ةيراجتلاو ةيليغشتلا
 
 يب يد" ىلع اًينمأ اًديدهت اوّلكشي نأ نكمي صاخشأ وأ تاسرامم وأ تاظحالم ّيأ نع غالبإلا فظوم ّلك ىلع بجوتيو
 .هيف لمعت يذلا عمتجملاو "دلرو
 

 تاسسؤم عم جامدنالا /وأ ذاوحتسالا تالاح يف وأ ،ةرورضلا تضتقا امثيح ةسايسلا هذه ةعجارمب ةسسؤملا موقتس
 عوقو دنع وأ ،ىرُبك عسوت ةيلمعب مايقلا لاح يف وأ ،ةسسؤملاا لمع قاطن ىلع أرطت دق تارييغتب مايقلا دنع وأ/ىرخأ
 ىلع ظافحلل ةيئارجإ ريبادت ذاختا يضتقت يتلا ةرورضلا بسح وأ ،ةيروف ةعجارمب مايقلا يعدتست ةريطخ ةينمأ ةثداح
 .ةسايسلا هذه فادهأل لاثتمالا
 
 
 
 
 
 ناثيمد نب هللادبع
 ماعلا ريدملاو يذيفنتلا ريدملا
 ازفاجو تارامإلا "دلرو يب يد"
 
 


