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خطح انطىارئ ـمفهىو األسمح 



األسمح ماهً
 " ٔحبنخ رٕرش َٔمـخ رحٕل رزـهت لشاسًا ٌُزظ ػُّ يٕالف عذٌذح عهجٍخ كبَذ أ

”اٌغبثٍخ رئصش ػهى يخزهف انكٍبَبد راد انؼاللخ

 ": ظشف اَزمبنً ٌزغى ثؼذو انزٕاصٌ ًٌٔضم َمـخ رحٕل رحذد فً ػٕئٓب أحذاس

.“انًغزمجم انزً رئدي انى رغٍٍش كجٍش

 حبنخ ؿبسئخ أٔ حذس يفبعئ ٌئدي انى اإلخالل ثبنُظبو انًزجغ فً انًُظًخ، يًب

ٌؼؼف انًشكض انزُبفغً نٓب ٌٔزـهت يُٓب رحشكًب عشٌؼبًً ٔاْزًبيًب فٕسًٌب، 

ٔثزنك ًٌكٍ رظٍُف أي حذس ثؤَّ أصيخ اػزًبدا ػهى دسعخ انخهم انزي ٌزشكّ 

.”ْزا انحذس فً عٍش انؼًم االػزٍبدي نهًُظًخ

حبنخ غٍش ػبدٌخ رخشط ػٍ َـبق انزحكى ٔانغٍـشح ٔرئدي انى رٕلف  :" 

حشكخ انؼًم أٔ ْجٕؿٓب انى دسعخ غٍش يؼزبدح، ثحٍش رٓذد رحمٍك  
".األْذاف انًـهٕثخ يٍ لجم انًُظًخ ٔفً انٕلذ انًحذد



سماخ رئٍسٍح نألسمح
ٔعٕد خهم ٔرٕرش فً انؼاللبد.

انحبعخ انى ارخبر لشاس.

ػذو انمذسح ػهى انزُجئ انذلٍك ثبألحذاس انمبديخ.

َمـخ رحٕل انى األفؼم أٔ األعٕأ.

انٕلذ ًٌضم لًٍخ حبعًخ.



5

الرئيست لألزمــــــاث االسباب
عامــــــــــــــــــة اسباب   

االَغبٌخبسعخ ػٍ لذساد  اعجبة1.

.عٕء انزمذٌش ٔانزمٍٍى ٔانفٓى نًٕػٕع يؼٍٍ ) رشعغ نإلَغبٌ اعجبة2.

.انجششٌخ خالل انؼًم  االخـبء3.

االشبػبد4.

ٔاالْــــذافرؼبسع انًظبنح 5.
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الرئيست لألزمــــــاث االسباب
مزذثطح تانمؤسسح اسثاب

.ثًفٕٓو ػٍك  االداسحيًبسعخ 1.

انذفبػٍخ نإلداسح ٔانًئعغخ  االعبنٍت2.

انًؼزمذاد ٔانضمبفخ انخبؿئخ3.

ٔانًبنً االداسيانؼؼف 4.

ػٕايم يزؼهمخ ثبنًئعغخ ًَْٕٔب 5.



مزاحم األسمح

ٍرحيت  
اىَيالد

ٍرحيت  
اىَْى  

واإلتسبع

ٍرحيت  
اىْعح

ٍرحيت  
-اإلّحسبر
اىتقيص

ٍرحيت  
اإلختفبء
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أهم أنىاع األزماث يف التمىيل األصغر
(تزاكٍه –سالسل  -فٍضاواخ –اعاصٍز–كىارز )طثٍعٍح  اسماخ

(.انشغة  اعمال/انفره انطائفٍح)اجرماعٍح  اسماخ

اضزاتاخ–مظاهزاخ –شغة –حزائق :)أمىٍح/ سٍاسٍح  اسماخ–

ذخزٌة وذذمٍز

إقرصادٌح اسماخ  

انرحاٌم اسماخ

أسماخ اإلشاعاخ
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الرئيست لألزمــــــاث االسباب

وانرصىٍف انزئٍسً وانذي ٌعرمذ عهٍه انحم

(ًْٔ انزً رٓذد كٍبٌ انًئعغخ انذاخهً) :داخهٍح اسماخ1.

ًْٔ انفؼم أٔ انحذس انزي ٌحذس فً انجٍئخ ) خارجٍح اسماخ2.

(انزً رؼًم انًئعغخ ٔنٍظ نٓب عٍـشح ػهٍّ 
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وخطت الطىارئ ـملاذا إدارة األزماث 
انرغهة عهٍها تاألدواخ انعهمٍح واإلدارٌح انمخرهفح وذجىة 

سهثٍاذها واالسرفادج مه اٌجاتٍاذها

مه مشاٌا ماٌمكهأكثز  واإلسرفادج ـمه خسائز  ماٌمكهذقهٍم أكثز 

انرفٍكزانرفكٍز فً حهىل وأود خارج انضغىط ذماما غٍز  وإعرٍادٌا

وأود فً األسمح 



بني مفهىمني
عملي تقليدي
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رحهٍم انًشكالد  اعهٕة  (
 -ٔػغ انجذائم -انزشخٍض

(انمشاس–ارخبر انمشاس 

انغٍُبسٌْٕبد  اعهٕة
َظبو –غشفخ انؼًهٍبد )

–اػاليًَظبو –ارظبل 
انزؤصٍش  ادٔاد–يؼهٕيبد 

فشٌك –ٔانظذاو ٔانحشكخ 
( االصيخ اداسح

ٔانزؼزٍى   االصيخ اَكبس* 
 االػاليً

 االصيخكجذ * 

انزمهٍم يٍ اَصبس انُبعًخ  * 
ػُٓب

االصيخرُفٍظ * 

رشكٍم نغُخ انجحش* 
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انمشاس

ال ٔعٕد  انٕالغ
نألصيخ

اصيــــــخ

ال ٔعٕد نألصيخ
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االزمتالتعامل مع 
األصيخٔلف رظؼٍذ 1.

رغُت انغهجٍبد 2.

االعزفبدح يٍ االٌغبثٍبد3.

أْذافٓىيٍ رحمٍك األصيخ حشيبٌ طبَؼً 4.

أٔنٌٕخ 
اإلعشاءاد
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االزمة

اكتشاف اشارة االنذار االستعداد والىقاية احتىاء االضزار أو الحد منها

(دروس مستفادة) التعليم  استعادة النشاط
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االزمات ادارةبعض املهارات واألساليب يف 
 خهك آنٍخ رهمبئٍخ رمٕو ػهى االعزغبثخ انغشٌؼخ ٔانًشَخ نإلحذاس

 األصيخَضع فزٍم

 األصيخرًٍُخ ثذائم ػذٌذح نًٕاعٓخ

 ثشدٔد األفؼبلانٕلٕع دٌٔ األصيخ نًٕاعٓخ األيضم انمذسح ػهى اخزٍبس انجذٌم

ثبنًكبفؤح ٔارخبر انمشاس انزهٌٕح ثبنمٕح أٔ انؼغؾ يغ انزهٌٕح

 كبفخ انًؼهٕيبد راد انظهخ  انى انٕطٕل

  انٍمظخ ٔانحزس

انزجبدل انغشٌغ نهًؼهٕيبد

انزحؼٍشاد انضيٍُخ انالصيخ إلٌغبد ؿشق انحم

يشاػبح رالإو ٔرٕاإو انخـؾ



2011يبسط 

انطىاريخطح  ـانمخاطز  ـاألتعاد 



خهفٍح
شحٍ عٍبعً ٔرظؼٍذ يزالحك.

 (.رَٕظ، يظش، نٍجٍب) أحٕال انًُـمخ انؼشثٍخ

يظبْش نًظبْشاد يغهحخ فً ثؼغ انًُبؿك.

 األصيخ نًبثؼذغٍبة سإٌخ رًبيب.



انمشاكم انمرىقعح
ٍظبهر ٍتىقغ ىألزٍت:

اَمـبع ٔعبئم االرظبل.

اَمـبع ٔعبئم انًٕاطالد.

سكٕد الزظبدي ػبو ، ٔاغالق انًحالد انزغبسٌخ.

اػالٌ حبنخ انـٕاسئ ٔيُغ انزغٕل.

يغبدس انغكبٌ نًذَٓى ٔػٕدرٓى انى لشاْى.

ّأحذاس رؼذي ػهى فشٔع انجُك ٔيُشآر.

ٍظبهر داخييه ىألزٍت

الفبل فشٔع انجُك.

ػذو رحظٍم األلغبؽ انًغزحمخ.



مزاحم األسمح انمرىقعح

اىَرحيت األوىً

بذء األزٍت

.إػتصبٍبث•

.بؼط أحذاث شغب•

تعرر بؼط •
.اىؼَالء

اىَرحيت اىثبّيت

َّى األزٍت

.قبّىُ اىطىارئ•

.زيبدة أػَبه اىشغب•

زيبدة اىؼَالء •
.اىَتعرريِ

اىَرحيت اىثبىثت

االشتؼبه

.ٍْغ اىتدىاه•

.أػَبه ػسنريت•

.أػَبه تخريبيت•

.تعرر مو اىؼَالء•

اىَرحيت اىرابؼت

االّحسبر

ػىدة اىحيبة اىطبيؼيت •
.تذريديب

ػذً وخىد مو •
.اىؼَالء في أٍنبّهٌ

ظؼف األػَبه ّتيدت •
ىألحذاث

اىَرحيت اىخبٍست

ػىدة اىحيبة اىطبيؼيت

ػىدة اىْبش إىً •
.أٍبمْهٌ

.إحصبء األظرار•

بذء األػَبه ٍِ  •
خذيذ



انحهىل انمرىقعح
خطت اىؼَييبث.

خطت اىَىارد اىبشريت.

خطت ّظٌ اىَؼيىٍبث.



2011يبسط 

فً األسمح انعمهٍاذًانعمم 



 انعمهٍاذٍحخطح انطىارئ 
العملياتيةاخلطة  السمات املرحلة

.سرػت االّتشبر تخفيط -

إػطبء اىصالحيت ىَذراء اىفروع فيَب يخص األزٍت واىتؼبٍو -

(.وسذاد ـتَىيو )ٍؼهب 

.زيبدة اىىػي اىذاخيي بَينيت اىبْل واىتأميذ ػييه-

ٍحذدة إػتصبٍبث

خذا أػَبه شغب ٍحذودة

“ٍتحرمت”اىبيئت االقتصبديت 

اىَرحيت 

األوىً

تؼذيو سيبسبث االئتَبُ وإيقبف بؼط اىتَىيالث، وزيبدة -

اإلخراءاث ػيً اىتَىيالث األخري

ٍتببؼت اىتحصيو بشنو يىٍي وٍْح ٍذراء اىفروع صالحيت -

.تأخيو بؼط األقسبغ بْبء ػيً أوظبع اىؼَالء

.تأخيو صرف اىتَىيالث اىتي ال تطبق ػييهب اىَؼبيير -

.ػَو تْظيٌ ىؼَييت اىسحب ٍِ اىَذخراث-

ػَو تْظيٌ اىْقذيت في اىفرع واإليذاع في اىبْىك بشنو يىٍي -

.أىف ريبه50ػِ  التسيذبْقذيت  واإلحتفبغ

واىَظبهراث اإلػتصبٍبثتصبػذ 

أػَبه اىشغب تسايذ

ظؼف اىبيئت االقتصبديت

اىَرحيت 

اىثبّيت

.اىتىقف اىتبً ىؼَييت اىتحصيو-

.اىتىقف اىتبً ىؼَييت اىتَىيو-

.سحب ٍذخراث/اىتىقف اىتبً ىؼَييت تىريذ-

ٍْغ اىتدىاه

أػَبه ػسنريت

أػَبه تخريبيت

تعرر مو اىؼَالء

اىَرحيت 

اىثبىثت



 انعمهٍاذٍحخطح انطىارئ 

مل يكن العملياتيةاخلطة  السمات املرحلة
بقىة وإشؼبر اىْبش بأُ شيب اىبذء-

.اىبذء بؼَييت اىتحصيو-

.تأخير األقسبغ اىَتأخرة -

.ػىدة اىحيبة اىطبيؼيت تذريديب

.ػذً وخىد مو اىؼَالء في أٍنبّهٌ

ظؼف األػَبه ّتيدت ىألحذاث

 اىَرحيت

اىرابؼت

.فصو اىَحفظت اىقذيَت-

.اىخبصت ببىتأخير بشنو تذريدي زيبدة اىَخصصبث -

.اىتحصيو واىبذء ببىتَىيو ٍتببػت -

.ػىدة اىْبش إىً أٍبمْهٌ

.إحصبء األظرار

بذء األػَبه ٍِ خذيذ 

اىَرحيت 

اىخبٍست



انرمىٌالخ أثىاء انخطز

ٍخبطر 
اىتَىيالث

اإلستقراريت

اىتطىير

اىسيىىت 

تىائٌ 
اىغرض ٍغ 

اإلحتيبج



اداسح انًٕاسد انجششٌخ

2011يبسط 

انحفاظ عهى األصىل واألمان



إحرزاسٌحإجزاءاخ 

.انزؤيٍٍ ػهى األطٕل•

.ػذو فزح انفشٔع اال يٍ أكضش يٍ شخض•

انحفبف ػهى 
األطٕل

انزؤيٍٍ ػهى انُمذٌخ انًُمٕنخ ٔانًحفٕظخ•

ػذو فزح انفشٔع اال يٍ أكضش يٍ شخض•
أػًبل انغشلخ

.انزؤيٍٍ ػهى خٍبَخ األيبَخ• أػًبل 
االخزالط



إحرزاسٌحإجزاءاخ 

.رُظٍى انذٔاو فً انًشحهخ األٔنى•

.انزٕلف فً يشحهخ انخـش انزبو•

يشبكم انذٔاو 
ٔانٕطٕل انى انؼًم

.فظم انزٍبس انكٓشثبئً•

. اسشٍفػًم ؿفبٌخ حشٌك أٔرٕيبرٍكً فً كم •
يشبكم انحشائك

فظم انًٍبِ يٍ يظبدس انًٍبِ فً انخضاَبد •
.انؼٕنٍخ يشبكم انًٍبِ



اداسح َظى انًؼهٕيبد

2011يبسط 

انمعهىماذٍح



إحرزاسٌحإجزاءاخ 

ػًم َغخ يزؼذد يٍ لبػذح انجٍبَبد•
انُغخ 

اإلحزٍبؿً

ػًم َغخخ يحهٍخ فً أعٓضح انفشع  •
.رحزٕي ألغبؽ انزًٌٕم

فمذاٌ انشثؾ 
يغ انفشٔع

.انؼًم ػهى رٕفٍش انٕلٕد انكبفً ٔانضٌذ•

.طٍبَخ ٔرُظٍف انًٕنذ ثشكم دائى•

انًٕنذاد 
ٔرٕفش انٕلٕد



انزغٌٕك -انًٕاسد –اداسح انؼًهٍبد 

2011يبسط 

تانعمٍم  واإلرذثاطانسمعح انعامح 
وانمىظف



إحرزاسٌحإجزاءاخ 

صٌبسح انؼًالء ثشكم دٔسي ٔرفمذ أَشـزٓى، •
.ٔأػبػٓى

سثؾ ػاللخ 
عٍذح ثبنؼًالء

.انزؤكٍذ ػهى يفٕٓو انًهكٍخ •

.انزؤكٍذ ػهى انضمبفخ انخبطخ ثبنًٕظفٍٍ•

سثؾ انؼاللخ 
يغ انًٕظفٍٍ

انحشص ثشكم كجٍش ػهى ػذو سثؾ انجُك ثؤي ؿشف •
.عٍبعً

انزؤكٍذ ػهى يفٕٓو ٔعٕد انجُك فً خذيخ انشؼت•

 اإلسرجبؽػذو 
انغٍبعً


