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 ةــقدمـم

لقدددرضت مدددةضحرددد الضن دقدددعضدلة دددجريضدلفجقحدددلضحدددحض رادددرض ةحددد جضداددد ضدلحدددجنلض ج دددلض فدددرضن  دددعضت دددر احض
 دلن دقدددعضححددداح مضحدددجرددض  دددجدضاادددرمضلاة دددجريضدلفجقحدددلضض جأل  ددد   با دددجضن  دددعضت دددر احضض أحددد دحددددجقحاحض
اد ض اادرمضدلة دجريضب د د ض فمد جضتد ضدل اد ض ا  د ضت ر جضدجقحجضبدر حضحد دمضح  دفمضتد ضدل 280    رض

ضأح دحضإل ثدضاف رضض جأل   ت ر جضدجقحجض280ححضضأاث ناثضاا حعضض جأل   ا دضدالث احضضأاث دلحر الض
أابد ضضإلد ضدأل  د دلا ضانرثضتا جضحرد  دجةضلان  د ضضدأل   ح مض دنرمضححجضينرثضد ا جاجضت ضر د عض

ض أحد دحضدأل  د ارمضدلنجتالةضدلحديجنيلضداد ض د   يلضدل اد ضتد ضإل ضاض جإلمجتلحانفضدجلح ضحةا حض
ال ا ج ضدلحيجحضلقمجءضب دح  دضدلحيجنيلض جلب ضدلر   ض دلغ ب ض لاحضا ق ضدلحر الضدأل دض دأل ط ض  ض

دال ادد دحضدلددقدضاقددرحةض ددلضرددف لضدلة ددجريضدلفجقحددلض غ تددلضضدآلحن دقددعضدلة ددجريضدلفجقحددلض حادد ضاندد  ض نادد ض
 قددجوض حنطددجةضضإ رددجءحردد  عضحااجحدد ضلاددأحاحضدلة ددجريضدلفجقحددلضحددحضدلن دقددعضحددحض ددال ضضدلحدديجنلضلا ةاددق

ضإطةدجءحنطدلض 12ضإل جحدلضأحد دحناد ضضدأل  د  رارمض ط  ضححدج ضدلبد د  ض دلة دجريضدلفجقحدلضحدحضضإطةجء
   فض ن ضثجبادلض حان  دلضل حدعضح اةدجةضدلة دجريضدلفجقحدلض نحجاا دجضحدحضدلن دقدعضدلاد ضحجفدلدةضنبد دض

دلة دددجريضحرددد الضاادددرمضضإحضدآلحض.حددد دمض رادددرمضناددد ضضإ ردددجءددددردضدلبدددةضتددد ضضإلددد ض جإلمدددجتليضداددد ض  ض
ااددرمضضإلدد ض جإلمددجتلافابدد ض طدد دضا ددررضدلحدديجنلضدل اايددلضتدد ضحقادد ضض أحدد دحض جأل  دد دادد ضدل ادد ضضدلفجقحددل

ت ددجريضدجقحددلضب دد د ض فمددجض دد ضدل طدد ضدلنقيقدد ضتدد ض 5 ددقاضدلة ددجريضب دد د ض فمدد جض   دد رضأاثدد ضحددحض
 ددقاضضأحضإلدد ض جإلمددجتلض دألر  ددلإلدد ضدلاادد ثضدلددقدضانرثددلض ددقاضدلة ددجريضحددحضدلحطددجب ضض جإلمددجتلقددعضدلن د

دلة جريضاقم ضدا ض ج   دحجضدل ا ض  حجللض  دجدضتجلفرادرضحدحضدلة دجريضتد ضنجلدلضا  دفضالضا  درضب دجضطدج دض
أدضن  دعضححضدلفجحااحضينح ضدلة ريضتد ضنجلدلضندر ثضأدضحرد الض   دجضااحدحضدلحرد الضتد ضنجلدلضندر ثض

حددحض دد دةضدلنحجيددلضدلحر يددلضدحضا قددقضضإطةددجء  ددجفضضألديح ددحضضحجض ال  حددبتضااددرمضدلة ددجريضب دد د ض فمدد
دلة ريضدلفجقدضت ضنجلدلضندر ثضن  دعضدالض فدرضدلقمدجءضدايدلض  جقيدجض جلادجل ضمديجعضحايدج دةضدل  ا دجةضتد ض

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض.لض حبتضن درثضدلن دقعدل ضدلقمجءضدا ضححفلضدلحيجنلضدل اايض جإلمجتلدحاثحج دةضدلة جريضدلفجقحلض
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 االستمتاعالفنادق العائمة ورحالت  وأهميةتاريخ 
ةضدالحداحاجعضدأل  ج ضيطاعضداا جضدحددض ندالضأ  نالةضدلة جريضدلفجقحلضح دءضتىضدل نج ضضحإ

cruises رضنرثضاط  ض جق ضتىضاادضدل  جدلضتىضدلةا مضدأل ا مض يح حض  فض نالةض  
 حدحضحفددض ةيدلض ف دج مضأاثد ضضأ دةحافدررمضدلح د دعضنادثضيح  ددضضأ دجفم أ  دجدالحداحاجعضدادىض

دل ندج ضضدإل حدجح  درضدحدا ردضض دالحدا  جءححضح  دعض دال ض نادلضححافدلضا تا يدلضطا دجضلا دندلض
 ط يضلاا ج مض دل نالةض دلن درثضدل جا لضددحضاقا دجةضدل  دجحضنادىض  د ةضدلحدةحضض دأل  ج 
                                                                                .دلا ج  ل
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نج يددلضااندد دضتفايددجضضأ   ت  حددجضتددجحضض أح   ددج  فددرضدراددرضحددحضدلا ددج تضتددىضدلححااددلضدلحانددرمض
تدىض  دجمض اادرضدل د فدلضتدىضدحد اا ردضحد لضضلا رحل ج ةضدلقجط مضرج ل ةضر ردمضناثضا   ةض

ا فا ددجضدلح  دتضت لادد حض اا ح  دةض ادددضب جق دجض جل اليددجةضدلحاندرمض  ددرض1081 تدىضحد لض1081
دلحانددرمضب ددجءضحددةا لضن بيددلضافحدد ضضدل اليددجةضأاحاددة ن  ددلضدال  ااف ددلضدلحاايددلضبا حددجضا جضدلأ رددأ

مدرضب  طج يدجض تدىضحد لض 1011 جلب ج ضريح ضل   مض دحا رحةضتىضدلقاج ض دلند  تضحد لض



حدددددةا لضان   دددددجضدلبدددددردالةضدلب ج  دددددلض  حادددددةض  دددددرضض طادددددتضدلحدددددالحضدل نددددد  ضدلحااددددد1011
ا ددجضلا  يددلضدلبددردالةضالآجضق ددددجضحاقبددق جض حدديطجضتددىض  ا دددحددا رحةضدلح داددتضدلب ج  ددلضتددىض جا

بيلض دريحجضانحدد ضحدجضي ةا ددجضحددحضرددب  حدا حض  دد ةضدلحدةحضدل  حدعضدطدداليضدالاندجرضدلحدد تااىض
دلحدةا لضحدجتج جض دلححا  دلضلرد  لضضأ ند ة 1010   رضي ةىضل نالضحجنايلض  ا مض تىضحد لض

دل  يدلضضدألند د  غدضحدحضحد ءض  دجتض دادىضدلد 0حضالاحضدلدىض ا  د  دض دادىض    دج ض الدضب ض
تددىض ددقدضدل  ددةضحددحضدلحدد لضلفبدد  ضرددحج ضدالطا طددىضلا دد ضدلددىضلية بدد  ضححددااحالضد  ض ناددلض

                                                                                                             .ا دض10ض  جتضح ر للضدب ضدالطا طىض دحاغ  ةضن دلى
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دل نالةضدل ن  لضضإلىض جإلمجتلافررةض نالةضدب  ضدالطا طىضح د دض اا د دض حةحضا ج  لض
دال  ااف لضدلححاالضدلحانرمضرحج ضضدألرحا دليلح نةض1938 دل  رض تىضح لضضأت  قيجل   تض
ا ليلضداىضر فض 4ح دطحض  ر ض ح قا ض   ج رض تىضا دضضإلىافج رضح درضب  ريلضضأح   ج

 ب  ضلا  ضدلىض جليةجامض قلدضدل اليجةضدلحانرمضدالح   يلضد ن ةضدلحةا لضب  اج يجضححضلية
 فاةض فضضدلحةحضحث ض 1080ا ليلض تىضح لض18ا ليلضثدضدلىضب حطحضا دض11دا ض

حج جضلا  جتضدحضدلحةحضدال   ضدلاىضا ق ضأ طىضداث ضب   ا ضدب  ضرحج ضدالطاب  اج يجض ض
دلب  رض دل  جتض دلحاعضتىضح ددارضح ا حلض جألمجتلضدلىضا ةيضضدفح لضدل نالض ر  ض

ررحضب   ا ضدلحةا لض   ةضب  ااحض أ  ضحةا لض  جتضي  عض1048 تىضح لض,حان ظض
لااط  دةضض قدضدل ح قجض جمفجض أ  حبر  جضححضدلنرارض ان   جض تج جةضح  نيلض

دلح ج ض دلط  عضضأتحنةض دلا ضآلالا جدلححاقبايلض دحاغ ىضدحضدلق دعضدلحاقبقتضدل حيطض
ةضر  لض  داةضحاج ضفرت1081لاحن  جةضدلا رريلضثدضااا جضدلا  با جةض تىضح لض

 ألنعض   ج رض الضححض1081دلب  طج يلضدلحةا لض ااايدضلافح ض جل رحلض ب ضنا  ضح لض
ضGRTدلفض ىضاىضد ض88888جض ل ف اج يجض جل رحلض  ج جضداث ضححضدلحةا ااحضح   اج ي

 رحةضر  لض  داةضحاج ضدلحةا لضد ليح دض1011  نا  ضح لضحضدال حجلىض جلطدل فحض
دلحةا لضدلفحال لضاجاا دض دداب ضتىضقلدضدل  ةضدحضدب  ضدالطا طىض1912 دلاىضااا جضح لض

دب   ضبا حجض11نرثضدلطجحلضدلاب  ضتى ب ضغ   جض ضرئضدححض لاحض ج ةضدلحة  مض دلا ج ىض
ادضاف  فض نالةضدالحاحاجعضلااحاافضبا  جض باحضدل نالةض,وقد ض ج ةضد  ض نالض ن  لضل ج



دلح ا دضد ضدل ق ضضدل ن دضدل طض آل  دل ن  لضدال   ضدب ضدالطا طىضل ق ضت رضححضح جحض
نا  ضدلب ج ضدلق ضححجضد  ض جلر   ضح   دضتىض  جدلضدلرنحض جلحةحض قلدض فرض جلحفريلض

 جحةض1080تىضح لضض ض رحجةضح  نلض دلاىضافاحرضداىضدل  جحضإلا جرد  رضدلقر مض
دلحةا اجحضدلب ج  اجحضحا   مض    ةض يحا حضب نالةضحافررمضلفب  ضدالطا طىض  رض جحض

 نالضدب ضدالطا طىضلالحاحاجعض غ ضضدالبا ججضضأ  ححضر ددىضدال ر جلضدحضااارفض
د رحجض جحةضر  لض درجا دضيج اا  ض ر دءضحةا لض1001تىضغ مضح لضض دلح   ض  جحضقلد

(P&O) ددجرةضددحج  جض ا  اف  جضلاا حضحةا لض نالةضدحاحاجعضافح ض  جح ضطج ا جض 
ل نالضدحاحاجعضن  ضضي   ضلقلدض اتضإدالحضأ   جحضض ضدأل   ب ط د ضدل  ةضتىضدلح يض

دل نالضداىضدل غدضححضد لضتىضح لضضلدضا ةقض قا1853د    ىض  ف ضرااال رض قلدضح لض
احةحضلض  north of Scotland and Orkney and Shetland رحةضر  لض1001

ر ال داىضحاحضحةا ا دضحج ةض    ةجلرض11  يلضدحا لا ى18دل ن  لض نالةضدحاحاجعض  ا 
 p&oض داىضغ د ض نالةضدالحاحاجعضحجفدلةضافح ض قاضدل نالةضدلىضا ح جض قدض ححضاال د

scottlish ferriesض 
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 احددفحجقلض جحددةضردد  لض  داددةضحدداج الاحض حددجضل ددجضحددحضنددعضحردد  عض ردد  لضضألددف بادد ض ددجا  مض
اددحضح ددقضالاددحضباحدداا ض نددالةضدحدداحاجعضح ا حددلض حددجض جحددةضردد  لضد    ددةضالضأح   ددج دجحب  جض

دلاحدفا جةض فدرضدلدفض ثحج حجقدلض جلقيددجدضبد نالةضح ا حدلضدادىض  دد ضثدالثضحدةحضحدحضح داب ددجض
 قلدددددضلح طقاددددىضدلاددددج  بىض دل ندددد ضدألبدددديضض دلددددر  ضدألحدددد  ر جتيلض  ددددجحضدل  ددددجتضدأل  ااددددفض

 تىضحد لضا اجر حضح طقاىضدل ن ضدألبيضض دلةا  ردةضدل     يلضداىضدلف مضتىضديجح جض قاض
رضدلحدددددةا ااحضالا  يدددددجض ت دا  يدددددجضلغددددد ضضحدددددفر جض  ددددد ضاردددددغا ض ندددددالةضرردددددحض   دددددج ض1011

 ادددةضضدآل  دددلدالحددداحاجعض تدددىض ةدددمضدل  دددةضاردددغاا حجضل طددد وضحالنيدددلضح ا حدددلض تدددىض دددقاض
  دد ضدلدد نالةضدل ن  ددلضبدداحضضدأل ددا ضدلا ددج دضدلفحدد ضضإلددىضإمددجتيجرددج جضضدالحدداحاجع نددالةض

دل طددد وضدلحالنيدددلضضحإ.دادددىض ادددللضغجليدددلضدلاادددجلافض  ج ددد مض قطاددداحضثدددجباااحض  ج دددةضدلفطاددد
 ردد جبي  جضدلحطاددلضداددىضح ددج  ضضإح ج يجا ددجادد فدضب حددجق ضدلادد فض دل تج يددلضتا ددجضضدلادد دل راددرمض

تادد مضضأث ددجء  ددرض  دداةضا ددج مضدل طدد وضدلحالنيددلضق  ا ددجضدل ندد ض ا ددحيحجةضدلددري   ضدلة يددلض



 دددمضنادددثض احدددفحجقلضحثددد ضحدددةحض   حج دددر ض  ددد  حضحدددج  ض بددد  ححض  ضضألدددفدلثالثا يدددجةض فدددرض
 ج ددةضض ضدآلح ددقاضدألحددحجءضحأل تددلض دجريددلض د ادد ةضداددىض دد عضحددحضدل تج يددلضناددىضضأ دد نة

حددعضن دد دةض دحددفلضل ادد مضدل ح دد  ضحددحضأ ضض دإل ددج مدلحددةحضأل  ضحدد مضااحاددعض حددب ضدلا  يددلض
ط قدددلض   ديدددلض حدددجضأ  دددجضح  دددفمضاحجحدددجضلاقددد دضبددد نالةضدحددداحاجعضحا دليدددلضلا تج يدددلض دلحددد   ض

ضأ ندد ة1080تددىضحدد لض, ضض ددا دداددىض ددطضحالنددىضحض ددججدضب د  جا ددجض فحادلددىضدلقيددض جإلمددجتل
 ج ةضافاب ضححضأ حد ضحدجضردارضحدحضحدةحض)دلحةا لض   حج ر ضححضدل ط وضدلحالنيلضدلة  حيلض

  د ر ض دج ا  ض ض-ا حجضحدحض ا  د  دض 22ب نالضحرا جض 1080  رض جحةض قاضدلحةا لضح لض(
ر ال ض0188ر ال ض دغال دجض 803ضإلدىمض  د ضحدف ضدلادق  ضضإق ا  د  دض دأ  اضدلادقدا ضض-

 داددىض ددفارضد دد ض حددجضق   ددجضحددج قجضتةددىضدلححااددلضدلحانددرمضبيفددةضدلاددق  مضلفجحددلضدلرددفتضتددىض
لح ادجر ض ندالةضضأحدب داحلحدرمض ر ال 40  يدلضدحدا لا ىض 88غاد ضأ  دجةضدلفطدالةض حباد ض

الةضدالحداحاجعضبفدجحلضدر لفض ااد ض جحدا رددض ندضدأللحج يل حجض جحةضدلن  حلضض.دالحاحاجعض
  strength through joyدلقد مضدلفجحادلض  ج دةضدلحدةا لضضلح جتدأمضحيجحد ضإ د دءداىضد  دجض

افحد ضتدىضح دج ض ندالةضدالحداحاجعضاندةضافايحدجةض فد مضدلردجيدلضد ضدلق مضحدحض دال ضدلحد حض
 حددحضضأاثدد ررددحضداللحددجحضحددةا ااحضنح لا حددجض 1080/1080  بدد ضنادد  ضدلفددجدض  دإلدددالد
 غ  ددةض جاددجحضضRobert ley ض wilhelm gustloff   حددجض اددىضضد  ددىض 13888

دأل  دحض دد تض  جيددلضدلندد تضدلفجلحيددلضدلثج يددلض  ج ددةض جاددجحضضتدد دلحددةا اجحضحددعض حددج مضدجليددلض
حددحض دد حضل حددجض جلقيددجدضبدد نالةضدالحدداحاجعضناددثض ج ددةض ددقاضضأ  دلح  باددجحض  ددةلض ج ددلض

ارداارضحدةحض ج دلضضتد  دلضضيناقدضلقدددلح داتضحاةالضلا   ضتىض قجوض ثا مض دلحث ضدألداىض
 قاضداىض ج تض با ضححضدأل حيلضتدىضادج   ضضدالحاحاجع ج ةض نالةضض ل نالةضدالحاحاجعض

 دد جدلض ددقاضدلن تددلضتقددرضأ دد نةض ددقاضدلدد نالةضحاجنددلضلاط قددجةضدلحا حددطلض دلاجرنددلضح  ددجض
جقعضدقض طددئضحدحضدلحفاددجرضالضانحد ض مددأ ج دةض  ددجدض طد وضحالنيدلض.ضدألغ يددجء جلحقج  دلضحدعض

ي د عضدادىضأحجحددلضحدجضاايدلضحثدد ضدلحدةا لض  يدج ضب  حدديمضضدلددقدضدألحجحد أ د نةضدل حد قجض
 . لضتيحجض فرضألاحجعض قاضدل  جدلضيناقدضد  نةضدلرلا ضدلقأض دلا

                                                                    

ض(0221و /) حالب

 سفينة تايتنك



عمالقة كانت مملوكة  إنجليزية ركاب باخرة هي RMS Titanic :باإلنكليزية تيتانيك
   هارالند آند وولف ، تم بناؤها في حوض White Star Line وايت ستار الين لشركة

Harland and Wolff ا الشماليةبـأيرلند والتي تعرف اآلن بلفاست لبناء السفن في. 

في أول رحلة ،و كانت التيتانيك أكبر باخرة نقل ركاب في العالم تم بناؤها في ذلك الوقت
وبعد أربعة أيام من  المحيط األطلسي عبر نيويورك إلى لندن من 1912 أبريل 10 لها في

' شماال 11°14عند الموقع  بجبل جليدي اصطدمت الباخرة 1912 أبريل 14 يانطالقها ف

 ' غربا قبل منتصف الليل بقليل، مما أدى إلى غرقها بالكامل بعد ساعتين75°14و 
كان على  .1912 أبريل 15 ليوموأربعين دقيقة من لحظة االصطدام في الساعات األولى 

حتفهم.  شخص 4,745شخص فيما لقي  507راكب، نجا منهم  2,222متن الباخرة 
الكافي من قوارب  السبب الرئيسي الرتفاع عدد الضحايا يعود لعدم تزويد الباخرة بالعدد

قوارب للنجاة تكفي لـ  النجاة للمسافرين الذين كانوا على متنها، حيث احتوت على
شخص. غرق عدد  2,715شخص على الرغم من أن حمولتها القصوى تبلغ  4,4,5

إعطاء األولوية للنساء  كبير من الرجال الذين كانوا على ظهر التيتانيك بسبب سياسة
بناء التيتانيك على أيدي أمهر المهندسين وأكثرهم وقد تم ، واألطفال في عملية اإلنقاذ

لتي ال ساد االعتقاد بأنها السفينة االتقنيات تقدما خبرة، وقد استخدم في بنائها أكثر أنواع
يمكن إغراقها، وكان غرقها صدمة كبرى للجميع حيث أنها قد زودت بأعلى معايير 

  .السالمة

 )ويكيدبيديا(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:10_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:10_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1912
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_%28%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_%28%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:14_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:14_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1912
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:15_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:15_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1912


ض
 تشغيل أولى فنادق شتايجنبرجر األلمانية العائمة في مصر أكتوبر المقبل

فنززادق تشززتايجنبرجرت األلمانيززة تشززثيل أول ثالثززة فنززادق عائمززة لهززا فززي  تعتزززم مجموعززة
األقصزر  بر المقبل تحت عالمة تشتايجنبرجرت، لتنمية نمط السياحة الثقافية بزينأكتو مصر

وهززذ   األلمززاني وأسززوان، وخاصززة أن هززذا الززنمط السززياحي لززد طززابع خززاص لززدى السززائ 
 النيلية تحت اسم تليجاسيت وتمينرفات بين األقصر وأسوان، باإلضافة إلى تعمزر البواخر

  .نجوم 7ة فئة الخيامت على بحيرة ناصر، والثالث

                                                                                                                                            

(www.elgomaa.com) 

 أن يتم تشثيل الباخرتان تشتايجنبرجر ليجاسيت وتشزتايجنبرجر مينرفزات فزي ومن المقرر

البزاخرة  ليزالي، أمزا 5و 2ت النيليزة بزين األقصزر وأسزوان فزى بزرامح تتزراو  بزين الزرحال
برامجهزا التزي  تشتايجنبرجر عمر الخيامت سوف تقوم برحالتها بين أسوان وأبو سمبل فزى

بالذكر أن البواخر أنشأت حديثا وتضم كل منهزا مزا  الجديرو ليالي 5و 2تتراو  أيضا بين 
ينززة وجنززا ، تتميززز بالتصززميمات الحديثززة والعالميززة، وتشززمل كاب 0,إلززى  50يتززراو  بززين 

 .من المطاعم والخدمات ووسائل الرفاهية البواخر مجموعة



                                                            (www.elgomaa.com) 

 

 ق العائمةإدارة الفنادق الثالثة شركة تترافكوتلزت صاحبة أكبر أسطول للفناد وتشارك فى

 باخرة خمس نجوم، وبهذ  اإلضافة تتمكن مجموعة فنادق شتايجنبرجر 20بمصر ويضم 

ومنتجعزات أخزرى  فنزادق 1األلمانية من تنوع منتجها الفندقى المميز فى مصر الذي يضزم 
فززي كززل مززن ألمانيززا،  فنزدقا 57فزى األقصززر والثردقززة والجونززة، وتززدير المجموعززة عالميززا 

 .وهولنداوسويسرا، والنمسا، 

                                                                                                                                            

(www.elgomaa.com) 

 

 

 

 رحالت االستمتاع فى الفنادق العائمة مالها وما عليها
ج لدددلضحف تدددلضدألحددد جتضدلنقيقيدددلض  دءض ندددالةضد   دددةضر دحدددلضدادددىضددددررضحدددحضدألرددد جاضلحن

ضأ دددد  دددقلدضحف تدددلضددددردض غ دددلضدألرددد جاضتدددىضدلقيدددجدض حثددد ض دددقاضدلددد نالةض حدددحضضدالحددداحاجع
 تىضدالاىضإليلحجضادضدلا   ضضدالحاحاجع نالةضضأح جت



 relaxation االسترخاء -1

ح  نددددلضلا ددددفالءضبرديددددلضحددددحضدحددددا رددضدل حدددداالضدلضدالحددددا  جءضدالحدددداحاجعناددددثضادددد ت ض نددددالةض
دلدددىضض جإلمددجتللا  دد  ضدلددىضدلحدددةحضثدددضد ددفد ضدلنقجقدددتضلا  ددجتض دل  ددد  ضدلددىضدلغ تددلض دددقدض

             .دلن   ضداىضنحجدضرحم

                                                                                       

ض(0221/) حالبو 

 

 safetyمان األ -2

لحرج رمضدلفجلدض حجضد ف دمضقلددضدادىض  دج ضضح لدآلدلط يضضإنر ضجعدالحاحادداب ةض نالةض
دالحدداحاجعض ددجلا فض دلاحددايلضلدديالضر حضدلافدد ضضضبإح ج يددلد يحددجضضإد ج ددجضناددثضأد بدد ددلحددحض

 .لحغجح دةضغا ضحنح رمضدلف د ت

                                                                                       

ض(0221 حالبو / )

 

 socialاجتماعيا  -3

 حجدددلضر حضغا  ددجضضأ دلقج دد مضداددىضردد اضضدألردديجءضأاثدد  ج ددةض نددالةضدالحدداحاجعضحددحض 
ضدألرد جابداحضضأ ح دءضحجضباحضدلفجقالةضضدال احجد  حاالضلف جرمضدلا د طضضأ  نةضأ  جضإال

 .ال ض مجءضتا مضدل دنلضداىضدلح  تدلحف تلضححض ض نراث

                                                                                

ض(0221/) حالبو 

الذين ال يرغبون فى القيام برحالت االستمتاع فيرجع الى العوامل   لألشخاصبالنسبة  أما
 التالية 

 expensesالتكلفة االقتصادية  -1



ضأح بادد مضحددحضدل ددجمض ج ددلض ج ددةضااددجلافضدل ناددلضداددىضدلة ددجريضدلفجقحددلض جل حدد لضلح ح دددلض
 لددضض discretainery income قاضدل نالةضبرأةضحق   مضداىضط قدلضقدةضر د ضح اةدعض

                        .ا دعضدلر   ضدلح  ةمل

ض(0221/) حالبو 

 

 exclusivityالحقوق المقصورة   -2

حق دد  ضضد احددجد نددعضضأ  ددج نددالةضدالحدداحاجعضحددحض ددال ض ثادد ضحددحضدل ددجمضداددىضضإلددى  دد دض
دادددىضتقدددلضحفا دددلض   ددد ةض دددقاضدلة ددد مضد دددرضدحدددا رددض ندددالةضدالحددداحاجعضدادددىض طدددجيض دحدددعض

حاجنددلضلادد ضدل ددجمضضأ دد نةضأحضإلددىلاةددجقف حضتددىضلف ددلضدلندداض دليج ج دداتض لاددحضدلندد ضاغادد ض
                .دل دغباح

                                                                          

ض(0221 حالبو / )

 

  familyالعائلة  -3

 نددالةضدالحدداحاجعض جلفطاددلضاا جحددتضلاا ددج ضتقددطض لدديمضدألطةددج ضضأحددابدد ض ثادد ضحددحضدل ددجمض
 ندددالةضضأ ددد نةدل دددرحجةضدلحقرحدددلضحدددحض دددال ضدلرددد  جةضدلحجلادددلضضتددد  لادددحضحدددعضدلاطددد  ض

لاد ضضحد يضد يحدلضلاد تا ضدلا تيدلض دلاحدايلض أ د نةضدألدحدج دالحاحاجعضاا جحتضحعض حيدعض
 . دلفجقالضأت در

                                                                                         

ض(0221/) حالبو 

 

 seasicknessمرض دوران البحر  -4

ح ح ددلضحدحضدل دجمضا د ت دضحدحض ندالةضدالحداحاجعض حدبتضاف مد دضلحدد ضضر  دحضضأ  د ة



دلحمدددجرمضحدددعضدال احدددجدض  ددديج لضضدألر يدددللددددض جحدددا رددضدل نددد ض لادددحضيح دددحضدلاغادددتضدادددىضق
ضدلاد ح دجطعض ندالةضدالحداحاجعضضأ ددلح  تضلاححجدرمضداىضدافد  جض ا محضدل   طلضدلاجليلض

  .دلفجلدضت اق دضب جضدلة جريضدلفجقحلض

                                                                                         

ض(0221/حالبو ) 
 1793( لسنة 1المنشات الفندقية والسياحية طبقا للقانون رقم )

 

                                            
 (1991/ )الكحلى

نظرا للتطور الهائل فى بناء وإعداد الفنادق العائمة فى الفترة األخيرة وحفاظا على سمعة 
 1/4440/,4( بتاريخ 0,الوزارى رقم ) البالد لأللتزام بالمواصفات فقد صدر القرار

بشأن وضع قواعد وتصنيف الفنادق العائمة لتكون مواكبة للتطور الذى حدث فى صناعة 
 الفنادق والذى قسم الفنادق العائمة إلى أربعة درجات

 
 (08قرار وزارى رقم )

 10/4/1778صادر بتاريخ 
 وزير السياحة والطيران المدنى 

 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية 4452( لسنة 4ن رقم )بعد اإلطالع على القانو
 44,2( لسنة 27وعلى المذكرة اإليضاحية لقرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم )

 بقواعد توصيف وتقييم الفنادق بدرجاتها المختلفة.
وعلى مذكرة السيد وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع العالقات العامة المرفق بها 

 تقييم الفنادق العائمة.مواصفات 
 قرار

 (4مادة )
تطبق قواعد تصنيف وتقييم الفنادق العائمة المرفقة بدرجاتها الموضحة بالجدول المرفقة 

 على الفنادق العائمة.
 (2مادة )

 ينشر هذا القرار  فى الجريدة الرسمية ويعمل بد من تاريخ صدور .
 (2مادة )

 رعلى جهات االختصاص تنفيذ القرا

 
 
 



 فات الفنادق العائمةمواص

مسلس

 ل

البيــــــــــــــــــــــــــ

 ــــان
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 نجوم
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 نجوم

نجو3

 م

نجمتي

 ن

ضضضض نقاط عامةض1
دداحددددجرضدل حدددد حجةض دلا ددددحيحجةضدل  رحدددديلضحددددحض اقددددلضدل قدددد ضض1/1

ضدل   دض
ضاافدضاافدضاافدضاافد

اقدددريدضحدددجضيةادددرضدلافج دددرضحدددعضإندددر ض اقدددجةضدإلرددد دفضدلر ليدددلضض1/1
ةحضلح جردددد مض حاج فددددلضدلا ةاددددقض تقددددج ضلاا ددددحيحجةضباحدددد ا ضدلحدددد

ضدلحج قلض  ج لضححضناثض1/1دلح منلض جل ح لض

ضضضض

ضضضضضحالحلضدلب جءض1/1/1
ضضضضضنجالةضدالافدحض1/1/1
 ددد دءضض-حدددالحلضدلبدددرحض دآلالةض  حيدددعضدلا  ددديالةض)   بدددجءض1/1/8

ضحيجا(ضض–اااافضض–حمغ وض
ضضضض

ضضضضضريض دل فالء.ضا دت ض حجق ضدلاأحاحضدا ضدلة ض1/1/4
ضضضضضاقريدضحجضيةارضدلاأحاحضدلة ريض دل فالءض1/1/3
د ددرضدلن دد  ضدادد ضدلادد  ياضأ ضا راددراضااددفدضاقددريدضردد جرمضض1/8

 ددالنيلضدلحددا ضحددحض اقددلضدل قدد ضدل  دد دضدددال مضدادد ضردد جرمض
 النيلضححضإنر ض اقجةضدإلر دفضدلر ليلض حجضيغط ض حيعض

ض1/1دلب  رضدلح منلض جلةق مض

ضاافدضاافدضافداضاافد

االشــتطاتات الفندةيــة لبنــاد الفنــدق ض1

ضضضضضالعائم

ضد18ضد18ضد13ضدض13ضدررضدلا جقحضالضيق ضدح:ضض-ض1/1/1
ضححجنلضدلاجبا لضب الفضدلحر  ض دلنحجد:ض-ض1/1/1

ضدلحة رمضالضاق ضدح:
ضدلحفر  لضالضاق ضدح:ض -

ض
ض1د1
ض1د18

ض
ض1د3
ض1د0

ض
ض1د4
ض1د1

ض
ض1د4
ض1د1

ض1د1.4ض1د1.3ض1د1ض1د1ضالضيق ضدح:ضححجنلضدلنحجدضض-ض1/1/8
ضضدل جل حض دل ج ض دلريح  /ضدلححجنلضلا ض جبا ل:ضض1/1/1

ض1د1
ض
ض1د1.0

ض
ض1د1.1

ض
ض1د1.4
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 ددددجالةضدلطفددددجدضالضاقدددد ضدلححددددجنلضدلح   ددددلضلادددد ض جبا ددددلضض1/1/1
ضدح.ض

ض1د1.4ضد1.1ض1د1.0ض1د1

ض1د8.0ض1د8.0ض1د1ض1د1ضدلححجنلضلا ض جبا لض– جللضدالحاق ج ضض1/1/8
ضدض1ضد1ضد1.8ضد1.8ضدلحادضدل قيح ضالضيق ضد ملضدحضض1/1/4
ض13ض13ض83ض83ضأ  ضدف ض  ا ض)ريحب (ض1/8/1
ض1ض1ض1.1ض1.1ض1ض–أ  ضدف ضن د دض دةضدضض1/8/1
ضاافدضاافدضاافدضاافدضاااافضدلا جقحض ح دتعضدل رحلضدلفجحلض1/4/1
ضيحانححضاافدضاافدضاافدضدلحر  ضدل قيح ض آ  ضلافجحااحض دل مجقعض1/3/1
ضيحانححضيحانححضاافدضاافدضر  دةضدلحيجاضدلفجحلض1/1/1
ضضضضضالمستلزمات الفندةية لكبائن النزالدض8
 مقاس السرير المفرد لشخصين واحد ال يق  عنض8/1/1

ضضمقاس السرير المفرد لشخص واحد ال يق  عن
041×
011 
011×
011 

041×
011 
011×
011 

031×
091 
011×
011 

031×
091 

91×091 

ضر التضدلحال مضلااجبا لضدلحفر  لضالضيق ضدحض8/1/1
ضر التضلاحال مضلااجبا لضدلحة رمضالضيق ضدح

02×
031 
02×

011 

02×031 
02×91 

02×001 
02×01 

02×011 
02×01 

ضددددددددددددددددددددددددددددضدددددددددددددددددددددددض1ض1ضدلا دح ضالضاق ضدح:ضض8/1/8
ضددددددددددددددددددددددددددددضدددددددددددددددددددددددض1ض1ضح مرمض غا مض8/1/4
ضددددددددددددددددددددددددددددضدددددددددددددددددددددددضاافدضاافدضنجح ضنقجقتض8/1/3
ضددددددددددددددددددددددددددددضدددددددددددددددددددددددضاافدضاافدض  ح را  ض8/1/1
ضددددددددددددددددددددددددددددضدددددددددددددددددددددددضاافدضاافدضاح  نلض ح آمض   ح ض8/1/1
ضاافدضاافدضاافدضاافدضحالضح حالةضض8/1/0
ضددددددددددددددددددددددددددددضدددددددددددددددددددددددضاافدضاافدضأر دةض اجبيلض أر دةض يجطلض8/1/0
ضاافدضاافدضاافدضاافدضطةجيلضح جق ض  ب  ة/8/1
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ض18
8/1/

ض11
ضاافدضاافدضافداضاافدضدأل ميلضحة  رلض جلح  اة

8/1/
ض11

مجءمضدلاح  نل ضيحانححضاافدضاافدضاافدضإمجءمضدلح   ض د 

8/1/
ض18

ضددددددددددددددددددددددددددددضددددددددددددددددددددددددضاافدضاافدضأ ج   مضأ ضإمجءمض جلحر  

8/1/
ض14

ضيحانححضاافدضاافدضاافدضااية حضدلا جقح

8/1/
ض13

ضححيحانضاافدضاافدضاافدضإقددلضرد ايلض

8/1/
ض11

سميكة ضحاجق ضدل  دتق
ضح جح لضح جح لضححي ل مزدوجة

ضاافدضاافدضاافدضاافدضا تا ضدلحيجاضضدلحج  لض جلنحجدض رةجوضلا  دءض8/1/1
ضاافدضاافدضاافدضاافدضن ضضغحا ضلألار ض ح آمض  فضض8/1/1
ضاافدضاافدضاافدضاافدضرلض حاج مض8/1/8
ضجحتح ض ارضض ارض ردضححاجفضضدلح نجضض8/1/4
ت يضض نرمضإمجءمض8/1/3

دلن ضض
ض دلحقف

ت يض
دلن ضض
ض دلحقف

ت يض
دلن ضض
ض دلحقفض

ت يضض
دلن ضض
ض دلحقف

ضدددددددددددضدددددددددددضيةم ضاافدضتيرلض   بجءض8/1/1
ضدث احضثالثلضضأ بفلض ححلضأ  ضدررضلا رجاا ض دلة وض8/1/1
 جب حضضححاافحجةضنحجحجةضدلا جقحضض8/1/0

ضنحجد
ضرجحب 

 جب حض
ضنحجدض
ضرجحب 

 جب حض
ضنحجد
  يض

 جب حض
ضنحجد

  يض
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  يض
ضلاةا د

ح جرا ض
ض  يض

غطجءض
ضلا أم
طةجيلض
ضح جق 
حالض
ضح حالة

  يض
ضا دلاة
حالض
ضح حالة

ضا دلاة
ض

ضا دلاة

ـــطاح  ض4 ـــة لم ـــتلزمات الفندةي المس

 الخدمة العامة
ضضضض

ضاافدضاافدضاافدضاافدضدل جل حض دل ج ض دلريح  ض دل حةض حفردةضدلح حيقىضض4/4/1
ضيحانححضاافدضاافدضاافدضا تا ضاايةف  حض تارا ض جل جل حضدل قيحىضض4/1/1
ضاافدضاافدضاافدضاافدضااية حضدح حىض جل جل حضض4/1/8
ض جللضدلطفجدضدل قيحيلضحف رمضبااية حضض4/1/1

ض   جدضدإلقددلضدلرد ايلض دل رحجةضدلفجحل
ضاافدضاافدضاافدضاافد

ضضضضضضالخدمات العامةض3
ضاافدضاافدضاافدضاافدضنلنحجدضح جض3/1
ضاافدضاافدضاافدضاافدضدل رحجةضدلب  ريلض3/1
  دتا ضضدلحنالةضض3/8

ض  جفد 
حن ض
ض جفد 

ضددددددددضددددددد

ضحااجحالضدل رحجةضدلطبيلض3/4
انةض
ضإر دف
طباتض

ضأ فد ج ل
لإلحفج
تجةض
ضدأل ليل

ضأ فد ج ل
لإلحفج
تجةض
ضدأل ليل

ضأ فد ج ل
لإلحفجتج
ضةضدأل ليل
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ضحقيد
ضيةم ضيةم ضاافدضضاافدضغحا ض دلاىدلض3/3
 فدقحضضدل فدقحض3/1

ضححاقال
إاردعض
ضأحج جة

إاردعض
ضأحج جةض

إاردعض
ضأحج جةض

ضددددددددددددددددددددددددضددددددددددددددددددددددددددضيةم ضاافدضدأللفجتضدلا تا يلض3/1
ضددددددددددددددددددددددددددضددددددددددددددددددددددددددضددددددددددددددددددددددددددضيحانححض جر ض  جمىض نىض3/0
ضضضضضخدمات الطاةمض1
ضاافدضاافدضاافدضاافدضدلا جقحض دلنحجحجةض1/1
ضاافدضاافدضاافدضاافدض جدلضطفجدضلافجحاحض)دحا دنلض ج لضب د(ض1/1
ضضضضضدل  جيلضدل نيلض1
حيدددجاضدلرددد تضدلاددددىضين ددد ضداا دددجضحددددحضدل  ددد ض  دددادضاا    ددددجضض1/1

ضدل ج لض حفجل ا جض جلحفردةض
ضاافدضاافدضاافدضاافد

نةددداضدلحدددأا الةضب دحدددطلضح دددجفحض ثال دددجةضط قدددجضلاافايحدددجةضض1/1
ضدل نيلض

ضاافدضاافدضاافدضاافد

دلا ااضححضدلةمالةضدآلرحيدلضا حدعض افدجلوضب دحدطلض  دجفضض1/8/1
ضحفجل لضدل  فضدل نى

ضاافدضاافدضاافدضاافد

حدددتضدلدددا ااضحدددحضدلح حدددالةضا حدددعضتددد ضأايدددجمض ح دددجحضح جض1/8/1
ضلاا ااضح  جضدا ضدلح دح .

ضاافدضاافدضاافدضاافد

دالرا دطجةضدل نيلضلافجحااحضدحضط  عضدلر جردةضدل دنيلضض1/8/8
ض دلارفضدلر  دضدلالفد

ضاافدضاافدضاافدضاافد

ط قجضضدل  جيلضححضدلن  عض دلغ يضض1/8/4
لر  وض
دلرتجعض
ضدلحر  

ط قجض
لر  وض
دلرتجعض
ضدلحر  

ط قجض
لر  وض
دلرتجعض
ضدلحر  

قجضط 
لر  وض
دلرتجعض
ضدلحر  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثانىالفصل  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ادارة المخاطر
ضأباردءد ضيح حضدلق  ضلا ط ضحرل الةضحنررمض ح ااةلض أ االفضدلفد يلضدلا ضا   ضدلا جض

                                                                                        

 (1999 / الوردي)

ا   ضلا ط ضححضدلفد يلضدلحجي  ل  يلضداىضدلححا  ضدلة رد,ض  احث ضض  جدضحح ض
 جلحةج قجةض دل حجق ضدلا ضيح حضدحضااف ضضل جضح دءضأاجحضقلدضت ض اجقوضأدحجللضأ ض
ر  ل,ض  اةج ةضا حاحض اق يدضآثج ض قاضدلح جط ضححضر اضآل  ض  قدضحجضيححىض

دحجحيجحض  حجضدلا  ا لضدل ةحيلضلحا قضدلق د ضححضض دلقدضين حلضدجحالحض جل ط ضدلقدا .
حريجةضدال ن دفضد  جضححض ج تض ج تض ا  بالض دلحفا حجةضدلحاجنلضللضدحضدل اجقوض ض

  ض يجمضألح ج يلضض ضآ  ,ض   جلدضاةحا ض  جم ضلا ط ضيفاحرضدحجمض    لضدالناحجالة
دضيفب ضدحضر  لضأ ضاا د ض   عضنجرثضحج,ضأ ضانقعضت  لضحفا لضب رفضدلا   ضدلىض  

دل ج  مض دل   فضداىضة  ل,ض لحف تلضدلف دح ضدلا ضان دض يحلض قاضدالح ج يلضأ ضدل
ضدا ج جةضن  ا ج.

 (7002/ شُبط   )                                     



ض يح حضدحض ق  ض  جض فضضدلحةج يدضدلحاقج بلض دلحارد الضحعضحة  دضدلح جط ضحث 
 .ض(emergency احلضطج ئض) -

ض جال  ااف لضحراقلضححضأ  ض ض دلااحل ضت   ج  ضغا ضحا  عضااطاتضا  تج  ضأ ضح  ةج  اف  ضنرثج 
الاا  ض  ضدلةف ض حف ىضا بثعضدحضأ ضااة  ضدحضلقلدضاامححضدلنجرثض دلححبتضلا حج مض
ض حبتض   فضدل ن ض ض غ   ج ضدلحةا ل ض    ح ضدل ن  ل ضدلفج ةل ضحث  ضت   ج    اطاتضا  تج 

ط ضدل ن د(ض  قلدضن درثضدلحيج دةض جال طرددضأ ضدلح  لضأ ضدلن  عضتار  ضمححض)دل 
ض غا  ج.

 (7002/شُبط /  )                                     

 (ضproblem احلضحر الض) -

(ض اف  ضأح  د ضي فتضا ااب جضأ ضي فتضانرارضproblema  ضديمج ضححضأ  ضا  ج  ض)
  جض   ضحة  دضدلحر الضحة  دض حب ضححضناثضأتم ضححج ضل جضأ ضأتم ضأ  دءضنيجل ج,ض ض

دلفحجحض دلح جحض دألط ضدلحف يلضلقرض  ةضدلفجرمضداىضاححيلضدلحر الضدلا ضا اضر للضأ ض
ضدرمضر  ض)أفحل(ضتيقج ضأفحلضدل طجلل,ضدالفحلضدال احجديل,ضدفحلضدلر يضدال حط...دل .

 (7002/ شُبط   )                                     

ضححضأ  ضا  ج  ض  ض احلضcrisisحلض)تجالفض (ض احلضت ضدلاغلضدال  ااف لض احلضحراقلضديمج 
(krisis(ض   ضدالحدضححضدلةف ض)krineinض   ضاف  ضدل قطلضأ ضدلان لضدلا ضا  تضدا جقض)

ض.دلق د ض حف ىضدلان لضدلنجححلضأ ض قطلضدلان  

 (1991/ موسى)                                        

فحلض  ضحر الضححض  عضآ  ضغجل ج ضحجضااطاتض   رضأاب ضلحفجل ا جضأ ضدرد ا جض ت ض دال
نج ضدلةر ضت ضنا جضاا حض اجق  جضأاث ض ط  مضحث ضد رالعضن تضأ ضث  مض دلاىض  نةض

ار مضت ضدل جحفجةضدلفجلحيلضحث ضدالرد مضدالحا داا يلضأ ضحفجل لضدرد مضالفحجةض  افض
فا ضضنيجا جض أت درضأ ضحةححجةضأ ضر  ضض اا قضدال  دءدةض افجح ضحعضدلحر الةضدلا ضا

دل  جقيلضلح عضنر ث جضأ ضدلا طيطضلحفجل ا جضت ضنج ض   د جض   اق ضت ضافجحا جضحعض
 .دلحر الةضححضدلفقايلضدال ةفجليلضدلىضدلفقايلضدلةجدال

 (0221/علي)ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

 

دلح جط :ضححضدل جنيلضدل    لضا اح ضدرد مضدلح جط ضدلىضدادضدالرد مضضأقحضحجض  ضحة  دضدرد م
ضاقعضمححض ضدلح جط  ضدرد م ض لقلد ضدلىضدحا داا يجةضدلفح  ضا اح  ضدلححا  ضدلاطبيق   داى



ح جدضدالرد مضدلفايجضلاح  حلض   ضافاب ض فءد ضدم يج ضححض  جقفضدالرد مضدقضالضيح حضانقاعض
ض حلض غيجتضدرد مض ج  لضلأل طج ضدلا ضا د   ج.ضدالحا رددضدالحث ضلح د رضدلح 

ض
ض(7002/ شُبط   )                         ض

ضل يمض ضدلة  ح  ضدالرد م ضدحاجق ضيفب  ض  قد ضدلافء ضلألرد م ضدلفد يل ضن   ض   ضدآلح ل تجألرد م
دحضأ ردفضدالرد مضدآلح لض ااحث ضت ضنحجيلضدالح د ض دالر جاضض1011   دضتجا  ضح لض

 دلن  عض دلةيمج جةض دل  دقد,ض داىض  لضدلفح دض جتل,ضدالمط د جةضدال احجديلضححضدلح  لض
ضدلاردبا ض ض جتل ضآ   ض بافبا  ضددحجل ج ض ح ا  ضدلح  حل ضاقرد ضا رر ضدلا  ضدلطبيفيل  دلا د ث

ضدلاةاالضبا تا ضدالحجحضلاحر  عض دلطحأ ا لضلاة ر.
 (1999الوردي/ ) ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ضدل ط ض   ضت ضد دحطضدل ححا جةض ت ضح ج ضدلاأحاحض ر  ض جاضحضح طاحضإ درد م
ضداىض ضدل ط  ضدرد م ض  د ت ضح ااف ضافجلو ضدلا  ض دل ر دة ض دلحقجالة ضدال رد دة  ا دلة
دلححا  ضدل   دض دلاطبيق ضت ضم ءضدلاغا دةضدل ق  لضدلا ضن اةضداىض جتلضدلححا يجةض

 د ضدلح احعض دل أدضدلفجدض جلح جط ضدل جرقلضضدلاا  ل  يلض دال ا جريلض دال احجديلض ا جح 
دحضدلاط  ضدلاا  ل   ضأ ضدحضدلطبيفلض د ف جمضقلدضت ضار  فجةضدلر  ض حجض  ضدلنج ض
ت ض ط ضدلاا ثضدلباق ضأ ضدلححة ليلضدلح  يلض أ  دد ج,ض ناىضدال طج ضدل جرقلضدحضدلف فض

ضل ض دل ر دة ضدلحةاح دة ضافقر ضدلر   ض برأة ض دلن  ت ض ر دحلض دال  جت ضدلقمجيج ض قا ط ح
ض حب ض ض ددالحيج  ض ناىض نيج  ض د ا جريج  ض حيجحيج  ض ثقجتيج  ضد احجديج  ض دلحابيل ضدلفحيقل آثج  ج
حفجل ا جض انقاعضنرمضآثج  جضداىضدلح احفجةض ااجلافضحفجل ا جض أ حيلضدلنج لضدلىضا جر ض

ضدل ب دةضتيحجضبا  جضت ض قدضدلح ج .ض
ض(7002/ شُبط   )ضضضضضضضضضضضضضضض

ضدلحفج  : ض حة  ح ج ضدلح جط  ضدرد م ضدلا ضض-دقح ضدلح جط  ضلحفجل ل ض رجح  ض دحع دطج 
دلحفج  ضاحث ض ا د   جضدلح  حلضأ ضأيلض نرمضد ا جريلضلقلدضتأحضدرد مضدلح جط ضت ضدطج  ج

ضق  يلض ضباط    ضدال ضدلاطبيقيل ضأ فجر ج ضاأ ق ضأح ضدل ج  م ضل قا ضيح ح ضال ض رارم ض  ديل  ج  م
ضدال ضدفدء ضمححضرح ليل ضلحفجل ا ج ضدلفقال يل ضدلحب  ض ا حد ض  د ب ج ض جتل ضحع ض اافجح   طج 

ضأا جالةض ا حاعض ض   د ض حفا حجةضأري ضح ج دةض ارم ضقلدضا ت  ضااجحا ض يحاافد ب  جحو
 .حاقرحلضباحضدل  جةضدلحف يلضرد  ضدلح  حل



 (1999/الوردي)                                               
 المخاطر إدارة نبذة عن

 إرد م   يةا ج دل  جديل دلحر  دجة ت  حا   ل إرد م در  دلاجحع دلق حض برديل حع    ة
 لححاااجة دألحح ا تا    قلد  جلحر  ع لافجحااح دألحح ا تا   رجط ج أ د حح  جح ناث دلح جط ,

  حع . لح جط  د لح د  ل دلفاحيل دألحجلات  جحا ردد دلفجلد د اد دلاج    لد ق  ح ق دلحرج  ع,  قا
 دلح ج ى إ رجء ااجلاف  د اةجع دلحر بل دلفجحال دألار   فض ت  م  ر      ر دل  جديل دلث  م     
 ااف ض دلا  دلح جط   اقاا  لح ع دلححاح  لاحفى دألدحج   أ نجت أر  قلد    دلحفردة,  ر دء

 دألحح  حجق  دا جع داى دألدحج  أ نجت انث دلا  دلار  فجة نررة  حج  دلححاااجة, دلفحج  ل ج
ض.ضدلفح   حبت  حجق  حح ل د ينرث دحج دألت در  اف يض دألت در دلححاااجة ل  جيل
 د ر دل حجق  ن د حح  دلاقاا  دل ط , لح ع دلا    ح ج   ى دلح جط  إرد م أح   ر  قد  داى

 إرد م احار ج ح ححاق ال, لاالتيل  ط     نر ث أح جت بر دحل اا د ا درد داى  دلفح  نر ثل,
 دح اا  ف ال ناى انرث دلا  دل حجق  دح دلحر  ع لاف يض دلالفحل دألح د  اربا  إلى دلح جط 

 إرد م ااجلاف بر دحجم  فار نر إلى ا اح حض حر  ع أ  إرد م داى دلقجقح حض  أ  ح  دإل اجج, دلفح 
 .دلح جط 

ض(0221)الكاشف واخطون /                    
 حح  ل ااجلاف  أ   دلحا  فل دل حجق  لح د  ل حيجحل أ حت  مع    دلح جط  إرد م حح  دل رف
 :ااى تيحج دلح جط  حرا    يةل  ا ن   .دلح جط  حرا  يححى ر ا دل  يةل  قا دجرم   ا لى
 لحر  ع أ  لة ر دل رجو  قد  جح ح دء نرم داى  رجو     دل ج ل دلح جط  داارجف  

  جلح جط   دال ال  ححب جال طبيفال  حف تل داارجت ج اد دلا  دلح جط  حح  ط     اناا  
  دأل   ض

 دل حج م ن د  اقرا  دلنجرث نر ث  دناحج  دل ط  م ر  ل  يجم 

  ر  جة نحت دلحر  ع أ  دلة ر لر  دلح   رم دلح جط  حح    إلرد م  حاال أ حت د ايج 
 .دلالفحل  دلاااةل دألحجح

 (0221)الكاشف واخطون /                
 

 الخطر معنى
   ف ف  ة د أح ا ت  لقد تفجال اأثا د دلحرج  ع داى اةث  دلا  دلنا يل دلحرجا  أ د حح دل ط  يفاب 
 ااف ض دلحرج  ع    إح  ناث .حر ال إلى اان   دل ط  دفريجر ألح داحى  ر   دل ط   احل حف ى

 ر ل أاث   ر    نرر ج أ  لح جط د  قا أ  دع  ق ح أح دلفحايل دلر دحل  ال  حح يح ح تإ ل لاح جط 
 :دلاجلى دل ن  داى



 دلحر  ع حا  داى اةث   ال  ااالرى  حيطل افاب  دلح جط   فضض-0
 ح  فج إل الن ج  طل  مع    ت د فجر ج ل ج حر ال إلى لاان   ااط   دلح جط   فضض-0
   جلاجح   جلحر  ع اف ف  ر أفحجة إلى اان   دلح جط  حح  ااال  ح لض-3
 احجحج ااالرى أح يح ح دلثجلث دل  ع أح داى دلاأاار    دلح جط  إرد م ر دحل حح ل رف د

 .دلح جط  إرد م  ب  حح لل دل ار دلا طيط ااد د رحج
                                                     

 (0221/ الكاشف واخطون)

 

  مفهوم أدارة االزمات
ح ح دلضدال ا ج جةضدلا ض   ضدلف فضداىضضاباحضدحض  جدضأ ا ج ج ضأمافضدلى

أ  جضح جدضدالرد مض  قدضدال ا جاض  ضأرد مضدالفحجةض أ لضيحا دضحعض قيلض
لضدال ا ج جةضحث ضدلا طيطض دالر دفض دل  ج لض دلا رارض دلاط   ض احثا ضدلح  ح

حعضأرد مض حبعض أحضد م جضح طانجةضحاقج بلضض دلفال جةضدلفجحلض حجضدلىضقلد
ض  ضح ح عض   جضيح حضدلق  ضدحضدرد مضدالفحجةضض درد مضدالفحجةضدلح جط 

لححج حجةضدلا ضيح حضاطبيق جضد رحجضا رأضح  فضأ ض معضيحث ضاغاا د ض ق  ج ضت ض
أ مجعضححاق مضاقااريلض دحض قاضدلححج حجةضاادض يجغا جضت ض اقلض طلضافاحرضت ض

أ ضار  حضدالفحلض   ال ضضددردر جضداىضا دت ضدررضححضدل ب دةض ابرأضباناا ض ار يا
لح   جا جض ححجا جض حجضاا  عضححضآثج  جض دحض قدضدلاناا ضالبرض دحضااحدض جلر لضناىض

 .ي  حض  ضحجضب  ضدايلضحايحج ض ر يقج ض ح ا ج ض
 (1991/موسى)                

 

 أسباب وأنواع االزمات: 
 دجةض قيحيلضلألفحجةضدقدضاق تض ب دءضدرد مضدالفحجةضدلىضد لضا  رضد بفلض  ديجةضأ ضح ح

أح حضدلاف فضداا جضأح حضدلناا للضر حض   د جضأ ضدلا ةافضححضد د ب جضأ ضدالحاةجرمضح  جض
ض   :ض
 دل ر ضد رحجضا طق ح.ض -أ

 دالالةضد رحجضا ا ضدردة ج.ضض -ب

 داللي ا   يجةضد رحجضامط تض  جقة ج. -ج



 دلطبيفلضد رحجضاغمتضداا جض د رحجض فاردضداا ج. -د

 

طجءضدل ر ضاا  فضدحجحج ضت ضدررضححضدلححجةض دلححج حجةضدال حج يلضدلا ض دلنراثضدحضأ 
ض- قعضتا جض حيفج ضت ض  ةضححضدال  جةضح دءض حبت:

ح ءضدلاقرا ضأ ضدردضدلقر مضداىضدلا  عض دردضدلحيط مضداىضدل ةمض دلطحعض دليأمض دلف رض
ضأ ض حبتض قجوضدلمففضدل ر دضحث ضدلنتض دلا د يلضأ ضنتضدل ضأ ضنتض دلح جب م حيط م

ضححض ض  د ت ض  فض ضدلحيجحيل ض دالفحجة ضدلن  ت ضأح ضدالفحجة ض ب دء ضا   دلثأ , ل قد
ضدلف فض ضدنردث ضناى ضدالح جت ضحح ضدلح ح دل ض قا ض طجي ضت  ضاقع ضدال ا جريل دالفحجة
ضدلا   ض ض طأ ض   ضدب ف ج ضلف  ضدل ر  ل ضد طجء ض جاو ضنقيقل ض   ضد حج  دلاط فض دال  جت

ضت ض طأ ضدايل ضاا ات ض حج ضدآل   حضلح  ف ض أ  دح ضدالحا ج ل ضدلى ض جألمجتل ضدلا  ف  
  ج لضححجضليح دضط تج ضت ضدل فدعضحث ض  دج ضححضدل ا ضت ضدلاة ا ضغا ضحب  ,ض  رضر رض
ض أطقح جض ضححضد اطجفضدلطجق دةض دحا رددض  جب ج دلفجلدضح  جةضححض   ضدلف فضدباردءد 

ضض   جقحض د ااطةضدلحيجحلض  جال ا جرض جل   حلضدلفجريل.
ض(7002/ شُبط   )ضضضضضضضضضضضضضضضض

 

 المخاطر إدارة خطوات
 ل ج ااف ض  ر دلا  دلح جط  أ  دع لا   حة   رجح   اناا  تنا  فح  دلح جط  إرد م دحايل اق د

 :دلاجلى دل ن  داى أحجحيل  ط دة  حم باطباع قلد   اد دلح جط  ر دحل ح مع
 . جلفح  دلحنيطل دلح جط  داى اف فلا دأل لى دألحجحيل دل ط م   ى :دلح جط  اف  ف .0

 .دأل ايل ح جر ا داى  دل   ف دل ط  ا  اف ب ج   اد :دلح جط  اناا  .0

 :دل ط  د    ض انرار     :دلح جط  اقايد .3

  ط     ينرث ج دلا  دآلثج  

  ط     نر ث دناحج  

 ج ا آث دل ط  دناحج  لاقاا  احا رد دلط يض أ  انرار ااد  ب ج :دلح جط  ت  دلان دض-4
 ت  دلان د تر  أ   رارم  ط  ح جر  أ  حاارجف ال  ااد : دلر   ل  دلحاج فل دلح د  لض-2

 .حج قل ح جط 
 (0221/ )الكاشف واخطون                 

 المخاطر تعريف 



ضأث جء  لاح نرم, داى    ح  ج  ق  بفمج ح ف دلح جط ؛ لاف  ف دحا ردح ج يح ح  حجق  درم ا  ر
ضااد  ر دلا  دلح جط  حح  ر  أاب  داى لااف ف حفج حاةجدااح  حاال حح  أاث  حافج لدال ااد دلاطباع
ضر دحال ااد دلق   جلفح 
 الخبراء آراء

ر دال دل با   دى داى  افاحر ضا ت  لاح لااف  ف, دلط يض أح   افاب    ى دل ط , ن د لحر   د 
 ر دحجةضإلى اناجج  ال دلحفقرم غا  ا مدل غ دلحر  دجة ت  إال ي ةى ال  نر ج دل ب دء آ دء أح دلفاد

  . با م  ر  ض
                                                     

 (0221/ )الكاشف واخطون
 الخطة تقسيم
ض   ت  دلح جط   ر دحل دلفح   طل اقحيد ط  ع دح دلحر  ع رد   ت  دلاجح ل دلح جط  افجلو   ى
ضدلب ح يجة( – دلر  جة (دلاا  ل  يل دلحر  دجة ل فض ا اح نرم, داى  فء

                                                     

 (0221/ )الكاشف واخطون
 القرارات استنباط

  دل حج م دلح حت اناا  دحا ردد  يح ح ينرث ح ف حج أح  د أح إلى ارا  دلا  دلاأثا دة   ى
 دلق د  دحا  جو نجلل ت    د دةض جطقل إلى اةر   ر لدق أح دالدا ج  ت  دأل ق حع دلق د دة, الحا  جو

 دألح   قد ت  حامجرم اا حض  ر أ  ل درم  جلةف     جد دلاناا , لل  مع لحج ح ااف أحجم داى
 دلحر  أ  دلنا  ض دلحرجا , أ  دلة ى,  دل ج ت دلاح  ع أ  دلا ةاق,  حيجحل دلة ى دل ج ت :حث 

ض.ضدل ب دء آ دء  دحا ردد نراثل اا  ل  يج ددحا رد أ  دل فار,  دلحر  دلق ا 
                                                     

 (0221/ )الكاشف واخطون
ضاألفكار تداول
االجتماعات  أثناء النتائح أفضل إلى للوصول السابقة التعريفات جميع من توليفة لعمل تستخدم وهى

هذ   لها تتعرض قد التي المخاطر أنواع ولكن البعض، ضهابع عن المشاريع اختالف من الرغم وعلى
 أن الطريقة نعرف أن ويجب بعد فيما دقة أكثر بشكل توضيحها سيتم شائعة كما تكون قد المشاريع
 يمكن أن ما كل وتسجيل رصد هى للمخاطر المشاريع تعرض عن الناجمة الخسائر لتقليل الوحيدة
بكل  اإلدارة وتبليغ خطر، أى حدوث عند الالزمة راءاتاإلج واتخاذ المخاطر هذ  من نتوقعد

إدارة  ودور .المناسب الوقت في الالزمة القرارات اتخاذ في التحرك سرعة لضمان الالزمة التفاصيل

 المشكلة، وقوع فور لتطبيقها لها حلول وإيجاد وتصنيفها المخاطر أنواع تحديد في يتمثل المخاطر

 .حدوثد منع إلى تؤدى التي الظروف كل وتحسين الخطر هذا في التحكم طريق عن ويتم ذلك

 تعترض قد التي للعقبات المستقبلية الرؤية لديهم تكون أن يجب المشروع على فالمديرون القائمون
                       .المشروع



                                                    

 (0221/ )الكاشف واخطون

 

ضالمشروعات إدارة في لشائعةا المخاطر
ضالعم  فريق عن ناجمة مخاطر
 المناسب الوقت في مستعدا المشروع في العمل فريق يكون ال قد 
 إليها الحاجة عند العالية المهارة ذات العمل مجموعة تتوفر ال قد 
 المشروع تنفيذ أثناء يستقيل قد العمل فريق 
ضاألجهزة عن ناجمة مخاطر
 دلح جحت دل  ة ت    عدلحر أ  فم احاد ال  ر 
 دلحةج قل لألدطج  دأل  فم ااف ض   ر 
 اإلدارة عن ناجمة مخاطر
 خبرة أقل آخرون ويُستقدم الخبرة ذوى الموظفين بعض تثير يتم قد 

 المناسب الوقت في الالزمة القرارات اتخاذ يتم ال قد. 

 للتنفيذ الزمنى بالجدول يلتزمون ال قد المشروع منفذو 
 واضحة رؤية وجود عدم عن ناتجة مخاطر
 لاحر  ع دلح ةقم لإلرد م د  ج دلاباي  ااد ال دلا ةاق أث جء دلحر  ع داى إمجتيل اغا دة انرث  ر 

 .دلح جحت دل  ة ت 
 التكنولوجيا عن ناتجة مخاطر
 حفا ل اا  ل  يج الحا ردد نر ر   جد اا حض  ر 

 لة ح ج إمجتى ل  ة دلححا رحل دلاا  ل  يج اناجج  ر 

 بالمشروع يضر مما تتكامل ال قد للمشروع التكنولوجية تالمكونا 
 الطبيعية المخاطر
 تيمجح,.......( دلا د ثض)ن  ع, حح   ع أل  دلحر  ع ااف ض  ر 

 إلدارة األساسى الدور لتحقيق الشائعة المخاطر أهم بد جدول عمل يجب مشروع بأى القيام عند لذا
 .المشاكل هذ  لحل برنامح ووضع لةالمحتم المخاطر أنواع جميع بتحديد المخاطر

                                                     

 (0221/ )الكاشف واخطون

 المخاطر تحلي 
 لد تتم الذى المشروع بحسب منها األنسب ويطبق مختلفة بطرق للمخاطر تحليل عمل يتم

 على تطبيقيًا مثاال ونذكر ر،المخاط تصنيف هو انتشارا وأوسعها الطرق هذ  أبسط الدراسة،ومن
 :كاآلتى تصنيفات خمسة تحت مشروع لها يتعرض أن يمكن التي المخاطر تصنيف ذلك؛

 المتوقعة غير الخارجية المخاطر 



ويمكن  .بالمرة متوقعة غير وهى الشركة أو المدير سيطرة نطاق خارج تكون التي المخاطر وهى

بعض  نتيجة تحدث قد وهى .المشروع يواجد وفس منها أى تحديد يصعب ولكن قائمة، في جمعها

أو  مثال، طبيعية كوارث حدوث نتيجة المشروع استكمال على القدرة عدم أو الحكومية، اإلجراءات
 .المناخية التثيرات أو الحروب أو للسوق الخارجية التثيرات مواكبة في الفشل

 (0221/ )الكاشف واخطون                     

 المؤكدة وغير المتوقعة يةالخارج المخاطر 

 . المشروع على تؤثر سوف مدى أى إلى نعرف ال ولكن تحدث أن نتوقع التي المخاطر وهى
 أكبر يكون قد للخطر الفعلى التأثير ولكن معيارية قيمة حساب البيانات بعض جمع خالل من ويمكن

 :المخاطر هذ  على ومثال .المعيار هذا من أقل أو

 يحدد مما السلع لبعض احتياطى وجود عدم أو الخام المواد لنقص لسوق ا استجابة .4
 .عليها والطلبا أسعاره

 .والضرائب التضخم العملية، سعر على تؤثر التي المالية السياسات .2

 .وغيرها البيئية، العوامل الصيانة، مثل التشثيل آليات تشمل أيضا وهى
 (0221/الكاشف واخطون)

 الداخلية الفنية المخاطر 

 المنتح تصميم أو المشروع بناء أو تصميم من المشروع في المستخدمة التكنولوجيا من شأتن والتى

  .المطلوبة األداء مستويات تحقيق عدم خطورة على تحتوى وهى .النهائى
                                                     

 (0221/ )الكاشف واخطون

 الداخلية الفنية غير المخاطر

 على اإلدارة فشل أى ، المشروع عن المسئولين المديرين من الجيدة السيطرة عدم عن ةناجم وهى

 .المطلوبة للنتائح للوصول أكبر مجهود بذل الجزء هذا على القائمين على ويجب .العمل مستوى

                                                     

 (0221/ )الكاشف واخطون

 القانونية المخاطر 

 العميل مع القانونية العقود في يتمثل المدنى والقانون والجنائى، المدنى القانون طائلة تحت تقع وهى
 األمن وطرق الصحية بالجوانب يتعلق ا م كل فهو الجنائى القانون أما وغيرها، العمل وتصاري 
 على ولكن صناعةال مجال على فقط ينطبق ال وهذا العمال على أو البيئة على سواء العامة والسالمة

 .األخرى المجاالت كل

                                                     

 (0221/ )الكاشف واخطون

 االتصال مخاطر تحليل

 :  د  جلحر  ع دلحف يل دألط دف    باح دا ج  إا جر    دلح جط  اناا  ل ح قج دل  جقى دل رف إح

 .دلح جحت دل  ة تى لحر  عد دنايج جة ا ت  د لاى دلحر  ع, حجلاى -



  دلاف ف  ل دل ج ل دلحيجحجة يط   د أح يحاطيف د لاى دلحر  ع ا ةاق داى دلقجقحاح دلحرا  ح -
ا جر أ فدءا    داى  دلحف  ف اناا   دحا ردد  تفجلل ح ال دا ج  أردم  د 

 .دلا ةاق أث جء ا    دلا  دلح جط  إرد م حح لاح ا  د دلحر  ع ا ةاق داى دلقجقحاح -

  حج دلا ةاق حيجحجة داى إطالد د ا ت  دلقاح دلا ةاق أث جء  جلحر  ع ااانق حض دلقاح دلفجحااح -
 . جلحر  ع تا ج دلانق د دلا  دلح نال ت   ر   د ح  ج اد

 .دلححا رحاح -

 ي  حض لاى  جلح   ل احاع د    يج  حيطج ي  حض أح ا ت دل ح قج تإح تفجلل دالا ج  أردم ا  ح  لاى
  ر    حض دلااجح   قد ينقع  ح قج  بب جء .م  با  ح   ردة بق  ا ت  قد إلى     ى لا حااجحال,

 .دلح جط  لاناا  دلالفد دلح   ر حح % 18 نقق ج

                                                     

 (0221/ )الكاشف واخطون
 

 المخاطر تقييم

  قلد  ط  م؛ أرر ج لانرار دلح جط  ر  ل ايداق إلى  ناجج  انااا ج دلح جط  ح جر  انرار  فر
 ح  ج دأل   ااا ج أ ال دلح جط  أرر حفج ل ت   جلبرء دلاجليل دل طل ت   جلح جط  دلان د دح  ل ر لل

ضثد م نر داى  ط      دناحج  اأثا   نحت ح ف  برديل دلح جط ,  جقحل ا ا ى ناى    قد ررم
  .دلا حيفى اأثا  ج  نحت

                                                     

 (0221/ )الكاشف واخطون

 الخطر تقييم-0

 أاث  ج   أ حط ج لاح دل ط  ر  ل اقايد ب دحطا ج يح ح دلا  ن جقيل دإل دلط يض حح دلفرار   جد
  اقايد .د  ر ح  ةمل ,ةملض ح  حا حطل, دجليل,  رد, دجليل  أ  ج دل ط  ر  ل   ف    تجدايل
 : ج اااح داى افاحر دل ط  ر  ل

 دل ط  اأثا  .4

 دل ط  نر ث دناحج  .2

 مثال
ضاااحضحر   ل نرثة  ر دلة ريضدلفجقد(ضض(دلحر  عض أح  ةا ض
  مت أ دلح  ة حض دحاقج 

 جق  ن  عض ر ت  



 أحضدلح  ةاح يةا ض دأل لى دلنجلل تى ألح  قلد حا حط أ ل داى دل ط  حح دل  داح  ال     ف 
 لاح  ف برا  افااح يح ح أ ل  حج آ   ح ح  ةاح إلى دح  حح أ  ف ا حج حض ضيحاح ح ف دلححاقااح
 .دلححاقا 

 ح  ةض ي  حض  ر دناحجلل لاح لاحر  ع حرح د  جح دل ط  اأثا  أح حح ت جل غد دلثج يل دلنجلل ت  أحج
 تإح دلق ب ح يجة داى يفاحر دلحر  ع  جح إقد نايجطيل دال دل ح  داى  جالداحجر اقااال يح ح  دل ط 
 دل ط  ر  ل تإح قلد  داى إلا ج,  ارد  دال ا جا نرم أاث  ج داى دلاف ف حح يح   ج دل ط  ا  اف
  .حف ج دلافجح  ت  دأل ل يل ل ج  دلفجليل,  رد دلفجليل

                                                     

 (0221/ )الكاشف واخطون
 
 التجميعى المخاطر تقييم-0

 حة ال  جقحل ت  دل ط  ح جر     ب حع  ق د لقلد دلحر  ع ت   دنر دل ط  ح ر  ي  حض حج  جر د
قد م نر داى ح  ج ح ر     دح ا  د  ر دلا  دلح جط   حف تل لانرار       حع أح دحاطف ج  د 
 حح  اا  درر داى د احجح ج    ف لقد , لاغجيل د حارج د   را تح ف  دنر  ح قج ت  دلح جط  ح جر 

 % 08 اأثا  ل ج دلا  دلح جط  حح % 18  ح ل  لااح , دلحر  ع داى لق دض د دلاأثا  قدة ح جط دل
 :ط  قاجح ا  ر دلفحايل دلنيجم  تى دلحر  ع داى

 القمة إلى القاع من طريقة .4

انرر  تا ج  .ح جح ل  ط  قل حف ج لاافجح  دناحجالا ج حع دلح  ةض دلححا  ض قدة دلح جط  ُ 

 وطوالهب الصعود طريقة .2

انرر  تا ج نرمض ىدا حف ج  دلافجح  ر  ا ج  اقايد دلح جط  حح ر  ل أداى إلى اةر  دلا  دلف دح  ُ 
 احر دلط  قل   قا . دلح جط   قا حع دلافجح  ت  دلحج قل دلحرا  ح  ب م داى ب جء دلحر  ع, دح  فارد

 حح   ع    ددطجء طيف حضيحا دلحج قل  ب ا د داى  ب جء لاح جط  دلححب ل دلف دح   قجقحل دلحرا  ح
 ت  دلان د لط يض اةر  دلا  دل ط  ت  دلان د دال جة انرار ثد ل ج دلح جح ل دأل حيل ر  ل دلح جط 

 .دلحر  ع داى دلحابى دلاأثا  ت  دلفجليل دلر  ل قدة دلح جط 
                                                     

 (0221/ )الكاشف واخطون
 النادرة الحوادث وقعت -3      

   ى لاحر  ع, دلحنررم  جل طل داللافدد درد إلى اةر  دلا  لل دلحناد  جألح جت دلا بة داى دلقر م   
 أ  " حجر  ج  حض"  يححى دلح جط  حح   ع إلى اةرد دلا   جألنردث دلا بة ت  دلفجحااح حح دلفرار  ب م

 د ر ج ينرث ح ف دل ط  تإح لا ط , ح دمع ا حاح أح ح إقد" "ح  ت   ج  حض"



  ج ت اأحح تح ف دلحائ دالا جا ت  دألح   احا  أح ا  فة إقد أ د    دلا  ل ل قد دلنقيقيل  دلقيحل
 حا  فل دطج  دأل اا حض  ح ف .د لل نا   إلا جر ح  فج احا ات  ح ف دلحةج ئ دلحرجا     ع
 دل جم  فض ."دلح جط  ح د  ل" ت يف ف حج   قد لح د  ا ج دل طل ت  م حفر  دلنا   د,  ل  حا  أ

دل ط ض ح دمع لانرار ح طقى   جد ب جء إلى يناجج  دل فض ا د  طبيع دلح جط  ل   ع يناجط حض
ض.ل ج دحا جبا د لافف ف  انااا ج

                                                     

 (0221/ )الكاشف واخطون
 مشروعال حياة دورة أثناء المخاطر اختالف -4

 حفا ل حرجا  لن  تفج   ح قج د ايج  ط  ع دح ح  ع  ر   حف ج دلافجح  يح ح دال االتجة   قا
 دلح  بل دلنا    قا احا رد ح ف  جلاجل     جلةف , ل   دلح  قا    نة دلحرج  ع حح دلفرار  د  ة

 . فر ا  ت لد أل  ج حمح  ل غا  اا حض  ر  رارم نا   دح دل نث حح برال
                                                     

 (0221/ )الكاشف واخطون

 

 المخاطر في التحكم

رد  ا طيط دحايل    دلح جط  ت  دلان د  ل ج ااف ض  ر دلا  دلح جط  أ  دع انرر أح ي ةى تال .م  د 
 ال تفج     ر نر ث ج نجلل ت  د حفل دلافجح    يةيل  جحال ر ديل داى    حض أح ا ت ب  دلحر  ع,

 داى    ت دلحر  دجة, ا د ل دلا  دلح جط  ت  لاان د ح ااةل ط يض    جد دلفح , حا  داى اةث 
  قلد دلحر  ع,  ر  ض ر دحل ت  د اف  ةل اد دلا   جلحرجا  اجد  دى داى ي  حض أح دلفح  ت  ع

   ر حض د يفط أح دلفح  ححق ليل اا لى حح  ار  ت  أ  , أ ال ا    دلا  دلح جط  ه  ق لحاج فل
 أاث   ر   دلح جط  حع دلافجح  ااد ناى دل طل, لا ةاق  ل دل ج ل  دلافايقجة دلحالن جة  حيع
  .دلححاقب  ت  تجدايل

                                                     

ض(0221/)الكاشف واخطون
ض
 الخطر في التحكم استمارة -1

 دلح جط  داى لااف ف دلفح  ت  ع حع تيل احع او ر   ج ل  ا حح  فء ا  يا دلحر  ع حرا  داى

. بقلد  ج ل دحاحج م إدردر   اد دال  ج, دلحجبع دلح جط   ح د فل دلحر  ع, ا د ل  ر دلا  دل رارم
ض جلر  ضدلاجلى ل ج حثجال  فط 

ض
ض



ض
ض
ض

 الخطر في التحكم استمارة
 الخطر في التحكم استمارة

 .......................:دلاج      ...........................:دلحر  ع دحد

 :دل ط    ر
 :دل ط    ف

 :دالناحج 
 :دلاأثا 

 :دلر  ل

ض
داا جض دلاف ف ااد  ناث إر د  ج ااد دلا  دلح جط  ل  ع  حف أ  ح ا   دحد داى انا  ض  ناث
دلا ض  دةدلاغا ااا ع   ر   دل ط , ل  ع حة      ف دط , دلح  ح د فل أ  دلاقج    ت   ح  لل

أحض دلافااع ت   ي ات إفدلال احة  ر أ ل ا مح دالحل  مع دل ط  فد  تإقد دل ط , داى اط أ
 حرا  ا د ل  رض. جحاح د  دلحالن ل انة ا فال دل ط  ت  دلان د دحاحج م تإح  ل قد فد , دل ط 

 اأثا  دةاا حضق   ر  رد ح  ةض دناحج  قدة لح جط  ا طيط د  ا  ر ال دح  دلع  أح دلحر  ع
 ا دا دل ط ضدلق  لاقاا  إمجتيل ح د ر طات د ر  ج ل دلحر  ع داى ررارم  ط  م يحث    قد دج ,
 .ضدجلي ج أ   رد دجلي ج دلحرا 

                                                     

ض(0221/ )الكاشف واخطون
ض
ضالتنفيذية الخطوات -0
    ت .د د نر إلى دلح جط  اقاا  اااةل اغطيل ت  اااةل أل  د دلح جر  دح   نث أح قحج رد ا تض

 دناحجالة ينرر أيمج دلح جط , حح دل رارم دأل  دع   ف ت  دلحرا  ا د ج دلا  ا ثاعضدألح جت
 دلا ميح دألر ج   جحا ردد قلد ح منج لاحر  ع  جل ح ل داا ج دلحا ا ل  دآلثج   قاضدلح جط  نر ث

 لاقاا  دلحطا  ل دلاح    ح جر   يطات دلحر  ع  حاج فل دل ج ل   لدلا ت ضد احجع  قلد يل,
 دناحجلل داى دلررار دلا بيل تا ت دل ط  لاقاا  دلحطا  ل ح ج يجة دإل ااد لدضاا ت  إقد   دلح جط ,

 ا د ل تقر حجري ج د ج  دي دل ط  أ  ح إقد ناى دلح جط  لح د  ل  طل ا تض مع  حج  رد, دلفجلى



  با  ح   ر إلى يناجج ح  ج     ,  دلفجليل  رد دلفجليل دلر  ل حح دلح جط ضحح  با  درر دلحر  ع
 ض.آثج ا لاقاا  دلثحح  غجليلضح ثةل ررارم  د   دءدة

                                                     

ض(0221/ )الكاشف واخطون
ض
ض
ضالخطر درجة تقلي  -8
 د اأثا  باقاا  أ  دل ط , نر ث دناحج  باقاا  دلحر  ع لل ضااف ض دلق  دل ط  ر  ل اقاا  ااد

 تإح لقد    تل, ت  د حاة ر ي  حض حر  ع    إح  ناث .د حع  دلاأثا  ناحج  دال باقاا  ل ط ضأ 
 ح جرئ   جد أح دالدا ج  ت  دأل ق حع .م نر داى حر  ع       ف نحت دلح جط ضي  حض اقاا 
ضض.ا ح جط ض حر  ع داىض   اطبع دجحل

                                                     

ض(0221/ )الكاشف واخطون
ض
ضاألعذار إزالة (1-8)

دلحر  عض يحر دلق  دلفح  أ  دلفح  ت  ع ا اج  ح د حفاحض)حث  ر ا داى دلحر  ع يفاحر د رحج
دلر اض  قد أح حح دلاأار (ضتا ت.... دل جد, دلح در داى اافج ر دلق   اجج دإل  ط حرا  أ   جأل  فم

ضج.احجح لل دلحنرر دل  ة ت  دلحر  ع لانقاع  ل داللافدد ا ت دلق  دلفح ى  جل ر   اجحل ر ديل داى
ض   ار ت  ناث ر    فر دتااجن ج ااد ح ف  رارم لر  ل ح  ةاح بار  ت يق د ح ف حرا   حثج 
ضت   ا  ينرث ال ناى ب ج ح افدل دلححق ليل  ارد ح  ف    يف ف ناى  ارد ار   ج دلفح  طج د
 حيفجر اة   أح دايد دلار  ت تا م  ا جء ال حنرر حيفجر انرار احاطيع ال   ة تإقد دلفح , برديل
 ض.دلحر  عضدتااجح

                                                     

ض(0221/ )الكاشف واخطون
ضالطلب دراسة (1-8)

ضدلفحايل ل قا حاج ع ر ا   جد ي  حض أح ا ت حج, رئ لا  ا  ر ا داى دلحر  ع يفاحر د رحج
   جد  جحضإقد تحثال دلاحايد,  ب  دايل دلالفد دلةنا  دح  دلا  ا  حالحل حح دلح اج ع ااأار  ناث
ا د ت أح تا ت ا  يفل حطا ت   جف  ا د ت  ناثضدأل  فم  قا ت  حا  ا حح دلا  يع دحايل ُ 

 حح  دلاأارضطا  ل دلد لاح د ةجة دلح او حطج قل حح  دلاأار  ارم  لح د   أ   أ ال دلا  يع  ط دة
 حح ح ح دلضل ج  مع أح تا ت ر   , ر   ت اا  م د دلفحايل  قا  ج ة تإقد اأ ا ,    ر درد



ارد   ناث دلح د فل دحايل لاح ا  دل ط دة  .  حيط  دمحضأحجم داى  دلح د فل دلا  يع دحايل ُ 
ض:دلثجبال دل ط دة حح ح ح دل   جد حج طابيل دحاالد د ر تحثال
 جحاالح ج   جد حح  

 ح د فا ج   جد حح  

    دلح د فل  إل  د  دلر  ل رد   حفا ل حاطل   جد 

    ال  أ  حايحل  ج ة 

ضداى اةث  أح ر حض  حيط  ر   حطا  ل افريالة أ      ض أح  حاطيع  ارد دل قجو  قا دحايفجت  حع
 ض.دلفح  حا 

                                                     

ض(0221/ )الكاشف واخطون
ضالبديلة الخططض(8-8)

ضححا  ض لانحاح  ل  ق د أح يح ح دلق   حج ر      ر   دحا ج اةر  ال دأل  فم  ج ة إقد ينرث حجقد
تقر إقد دلا  ف     حج أردق ج  ضر حض  ج غا ض دلاةجءدة دحابرد  ااد   اف دلحر  ع  أث جء دلفح  ت  ع ُ 
 ال ناى , لإلنال   ج فم دلبراال دل طط اا حض أح ا ت  ل قد ؛ دلفح     رم ححا  ض داى دلاأثا 
 ض.دلفح  حا ضاافط 

                                                     

 (0221/ )الكاشف واخطون

ض
ضالمخاطر ضد التأمين( 4-3)

ضدلحا  فل غا  دل ج  يل دلف دح  حب ل ي  حض  ردقحج تقط دل حج م إلى اةر  دلح جط  حح دل  ع   قد
 دلرد ايل  دالمط د جة دلن  ت حث  دلح جط ,  قا    اغطيل دلاأحاح ر  جة احاطيع ال  دجرم
ح دافض بإ جحل دلح جط  إلرد م دل حجق  أ حت دح لا نث  أ ةح د حف د دألدحج  أ نجت   ر , لقلد
 دلاأحاح ر  جة أح  حج حجريج, دلح داف لااد درا د ححج أ  دل  جدى لألحح دلحا   ل لا ن ث

 تاقلد دل حجق  ااد اقاا   جلن ج حح دل حجق , نر ث د ر دلاف يمجة برتع اق د دلا   ج لض  ى
 أنرث ا جع ال  أ نجث د  جل ب دء  دالحافج ل لااناا  ف  ح دد  دأل نجث دل ر دة داىضإ جحل افح 

 دأل  فم أنرث لر دء دلن  حيل دإلطةجء إرد دة ححجدرم إلى    ر ج يحار ب  إلرد مضدلح جط , دألحجلات
ض.حح  ل  حجق   أ   دلن دقع ححضحقج حل ااح ح ناى

ض:دلح جط  مر دلاأحاح  يرح 
ض:لاحاايل دلح جر  دلااف-1
ضدال  فمضد رضاحايح جض حبتض ث مضدل ق ض  ث مضدلن  لضااف حث 
ض:دلح حل دأل فدء ااف -1ضضض



ض.دلاجد دلااف  اا ل حاجنل غا  لدل رح أ  نة إقد
ض:دلقج   يل دلحف  جة -8ضضض

ضغا  دلحر  ع  جح إقد أ  دلفقر ت  م دلحنرر دلح ددار ت  دلحر  ع احايد يحاطيع ال د رحج ينرث
 لاح د ةجة حطجبع

ض:دلر  يل دل حجق  -4ضض
  .دلحر  ع ت  دلفح  أث جء أت درا أنر أ  ات إقد دلفح  لة  ع انرث  ر دلا 

                                                     

ض(0221/ )الكاشف واخطون
ض

ضالمخاطر في التحكم خطط
ض طط بر دحل ل ج يححح  مع ت   نح د  ل دلان د  يةيل داى  دلاف ف دلح جط   اقايد انرار  فر

ض:دا ج جة ثالث لقلد  ا  ر .دلح جط  ت  دلح ااةل دلان د
 دلا طيط بإدجرم دل ط  نر ث ح ع 

 حفل لاافجح  دلحر  ع ت  آ   ححق   إلى با ناال دل ط  إ فجر 

 دل ط     ع د ر دلح جحت دل  ة ت  الحا ردح ج ط د ئض  طل  مع 

دلا ض دلح جط  ا جا دإل حجح ب ج يق د دلا  دلرتجع  طل ل مع)  رحجح(ضضحنجاجم لقلد حثجال   أ ق
أ ض , لا  جيل د ر ع ض اا ق أ  دل  جا, حح نحجيللا حجا    دءاحىضين أ ال ت   دلن  ت ت  ا د  ل
 .تدلن ض ت  أ ات إقد لافالج  طل    ر حع دل ا دح ا د ل

                                                     

ض(0221/ )الكاشف واخطون
ض
ضالخطر حدوث منعض-1
دألحجحجةض  مع أث جء ا  دلح حق و  ط  ح ع دلح در   جح لا مجقع ح فحض ب جء    دلحر  ع  جح إقد

ضح ع نجلل ت  قلد  داى دلثا ج, احج ط ح حد برديل  ب   جف ب  ة دألحجحجة ب مع دلا  ا  تفاا ج
 دل ط  لاقاا  دأل ردف حح ح ح دل أد أ  دل طل أ ردف حح  رف أد ت   غا  تإ  ج دل ط  نر ث

 .احجحج أ ضح فل

                                                  

 ض(0221/ )الكاشف واخطون
ض
ضالخطر إبعادض-1



افج ر حجض ت  د   د لحر  ع, د ح ةق  يرج  ل دلحر  ع حجلد باح  ال يق د حر  ع إ جحل لقلد حثجال  أ ق
ض:دل ط  إل فجر ط يض ثالث ا  ر دلنجلل  قا  تى دلحر  ع؛ دح دل ط  إ فجر أ درد

ضالتأمين(ض1-1)
 . دناحجلل دل ط  ر  ل يف م دلحر  ع دح اأحاح  حط رتع عط   دح دل ط  آ   ط ف اانح   تيل

 ثجلث ط ف إلى دل ط  اة    بقلد

 التأمين وديعة صك (2-2)

  ط   ج ثل   فة إقد  ناث د ح  نحجت ت  دلحج  حح د حبا  دلحافج راح دلر   اح  ال ا رع  تيل
 آ   لط ف دل ط  ق   ط يض إنر    ى  اف يض, دل ريفل يأ ق أح يحاطيع د  دلحض دلط ف تإح

ض.دل ط  حح ط ف     بقلدضيأحح
 التعاقد(ض8-1)

 حجلا  باح ح فدج دل ط  ا ف    قد    اح  دلقج دأل اااح دلحافج راح باح حرا  ج دل ط  ي  ح  تيل

ض.دلحر  ع
ض(0221/ )الكاشف واخطونضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

ض
 الطوارئ  خططض-8

جضلحفجل ا   ليم دلح جط  لاقاا  أ  دلح جط , نر ث علح  دل طط  مع دألتم  حح أ ل  جلط ع  فاد
ححض  ر   أ   دلح جط  ح د  ل حح اح   ج دلا  د ئض دلط   طط  مع ا ت أيمج  لاح د,    دل  فر

لاا حض يل؛  ف ج د ايج  د ااد أت در داى لافاحر ط د ئض  طل  ا مع دل ط ,    ع نج  ت  دل حجق 
با  دض دال احجع   اد دلط د ئ, إرد م ت  ع داا د يطاع ض دل ط , نر ث   ة دلا  ف حاطل ل د

اغا لض نجلل ت  د ل ا  ت بريال ح  د       اج   انراث ج, دلح م دل دلط د ئض طط خ لح د فل ر   ج؛
ضدلط د ئض إرد م ت  ع ح جد حح ي  حض   قلد دل ط , نر ث نجلل ت   ا بر  إدالحل ححق ليل حانحال
ض.دلنجلل  قا ت  دا جد ج دلالفد  دإل  دءدة دل ط  نر ث  ة ض دلا  ف داى دلفجحااح ار  ت

                                                     

ض(0221/ )الكاشف واخطون
ضاالحتمالية األحداثض-4
ض

 أ ردف ا ةاق ت  ح نال أد د ر دلطج قل دألنردث دالدا ج  ت  دأل ق دلح جط  اقاا  ط يض حح أيمج

ضض:ط  قااح لقلد     ر دلحر  ع,
 حافد يل ف جرم أ  أط   ححجح تا م د افط لقلد دلحناحال دلح جط  نجالة دالدا ج  ت  دأل ق 

 .دلحر  ع



 ح جط     ع د ر تا ج دلافرا  يح ح  ناث ح  ل  طل  مع. 

 

 (0221/ )الكاشف واخطون                            

 والوقت التكلفة -5

ا ةاقض  ط دة حح  ط م    أث جء بإمجتا ج أ      لاحر  ع قلدلطج ض دلح جط  نحجت أ ق يح ح
نر ثض ناحجالة ال حبرقى اقرا  لريل ي  حض أح ا ت دلحر  ع حرا  تإح دلط  قل  ج ة د  أد دلحر  ع
 .ل قد دلالفد  دل  ة قلد     اااةل نر ث ج لفرد آ    اقرا  دلطج قل دلح جط 

                                                     

 (0221/ )الكاشف واخطون

 المشروعات إدارة مخاطر في التحكم خطط -6

 حح   ع    باا ع  قلد د, اقااال دحا داا يل   مع دلحر  ع لا ةاق دلح جن ل  جلح جط  اف ف   ى

  جدرم  فح  ي  حض  قلد .د ح ل   ع    دح دلحفا حجة لاح ا  إطج   مع ط  ع دح دلح جط 
 .دألحقال  قا داى دإل ج ل  للبيج جةض حنج

 دل ط    قد اأثا  لاقاا   ةف  حجقد 

 دلحر  ع  داى دل ط   قد اأثا  اامح حاى 

 دل ط    قد ن  دح دلححق   حح 

 دل ط    قد اأثا  اقاا  إلى      اف 

 دل ط    قد داى دلاغات اااةل  ى حج 

 :دلاجليل دل ط دة ط  ع دح لدل ط ل قا ا ةاق حيجحل  مع دلح جط  ت  دلان د  طل إدردر   فر
 لاان د  طل  مع. 

 د  ج دل   ج  درد  جل طل داللافدد حنج لل. 

 دلحا  ع دح دال االتجة نحجت. 

 دال االتجة  قا لاقاا   ط دة دا جق. 

 (0221/ )الكاشف واخطون                             

 

 للمخاطر الدورية والمتابعة المراقبة -7

    – أحب داح    – أحب ع   ) ر   ج دلحر  ع ل ج ااف ض أح يح ح دلا  دلح جط  ا د ت

 .دل ط   قد ت  دلان د أح ح حر  أد إلى لحف تل حح قج حنررم فح يل تا م أد د ر أ ( ....ر  ,

 من جديدة أنواع ظهور يمكن وأيضا ، المخاطر لهذ  جديد تقييم إعطاء ن يمك هذا وعلى
 أثناء مدرجة تكن لم التي ة الجديد المخاطر نتجاهل ال لكوبذ المشروع تنفيذ أثناء المخاطر

والشكل  المشروع سير على تأثيرا مخاطر ة عشر أكثر وترتيب المخاطر إدارة خطط وضع
 .  االتصاالت شركات إحدى في الخطر تتبع طريقة يوض  التالى

 (0221/ )الكاشف واخطون                             
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َوِإَذر َمسَّمممهللُُا  "بسممهللا ا رحمم الر رحمم ا هللا قززال ت تعززالى 

رْحضُّ ُّ ِفي رْحبَْحِ  َضلَّ َمر َتْدُعوَن ِإالَّ ِإيَّمهُُ َفََلَّمه 

 " َنجَّهُكهللْا ِإَحى رْحبَ ِ  َأْعَ ْضُتهللْا َوَكهَن رإِلْنسَهُن َكُفورر  
 صدق ا رحعظ هللا

ض(11ح  مضدالح دءضداليلض)

 أمثلة واقعية على الفنادق العائمة

داىضدل غدضححض   رضدل  جةضدلحف يلض رأحضدلب د  ض دلة جريضدلفجقحلضت ضح  ضلاناا للض
ححضر حضاف ضضاادضدلح رآةض   در جضلح جط ضدلغ يض دلن  ع,ضإالضدحضححاح ضن درثض

ض د  ج لحجقنج ض118جمض دلا ض جحضح  جض  ضافد ضححاح د ضضدلب د  ضدلحيجنيلض دلة جريضدلفجقحلضال
دلححا  لضلر  لضح  ن ضلاحالنلض  تقردحضدح ج  ضت ضنجرثضدلن  عض جل ج  مض  ل 11

دل    ل,ض دلا ضربةضب جضدل ا دحضأحجدض   لضدلر د ال,ضح  فضدرت ,ض ال ض يجح جضب نالض
ناثض جاةض قاضدلن درثض ط د ضا ررضن  لضدلحيجنلضدل اايلضض أح دححيجنيلضباحضدأل   ض

              حرحضح  ضدألث  لض دلحيجنيلباحض

 (www.aawsat.com)  



ض
تد ضضأحد دح حد اض حرا دلضضأث دجء   جحضححضأ طد ض دقاضدلند درثضد اد ديضدلة دريضدلفدجقدضحد  ن 

حجقنج ضحدحض  حديجةضح ااةدلض أحدة ضدلن  دعض141 فارضح  ضح قضدرمضح  دة,ض داىضحا لض
ا دددجضنحدددتضاقدددرا دةضدل يج دددلضدلفجحدددلضددددحضح ددد عضحدددجقنلضبا ي يدددلض  حدددجق ضحجريدددلضباغدددةض يح

درددافاةضدل ادد دحضتدد ضدلة ددريض حالادداحض  يددل,ض تدد ضدلادد دضدلاددجل ضالنادد ديضحدد  ن  18ندد دل 
تد ض دفارضح د ,ض اح  دةضأ  دفمضدلدرتجعضدلحدر  ضحدحضضدأل  د تد ضحرا دلض 1 دلفدجقدض اد  م

ضدلحددديط مضدادددىضدلن  دددعض بددد ضندددر ثض حدددجق ض باددد م,ض ا دددجرفض  ددد رض دددفالءضدلة دددريضدل دددجلغاح
 .حجقنجضت ض  للضحيجنيلض حرا لضدال   ضدلاج   يلضت ض فارضح   130

  جاد ض  حجضرد رةضحرا دلضدال  د ضدألث  دلضتد ض دفارضح د ضدناد ديضدل دج  ااحض جاد ض د دلاا 
حااد حض  يدلضح د د,ض رد رةضحدرا اجضدال  د ض 88حدب ة,ض باغدةض حدجق ضدلن  دعضدلحد  عض

لن  دعض دلردن وضلفدررضحدحضدلبد د  ض دح دحضتد ض دفارضح د ضح ح ددلضحاة  دلضحدحضند درثضد
 . دلحيجنيلض دلة جريضدلفجقحل
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دلححادد دض م دد  دحضب  حددي  ددجحضآ دد ضندد درثضدلة ددجريضدلفجقحددلض دد ضافدد ضضدلة ددريضدلفددجقدض



نل,ضلاغ يض ب ضأيجدضأث جءض ر حدلضحدحضحرا دلضدحد جضدلدىضحرا دلضدال  د ضتد ضلر  لضا دت  ضلاحيج
حدددجقنج,ض قلددددض فدددرضدحضد دددطردض ن ددد ض اا دددلضد  ةدددجضض 80 دددفارضح ددد ,ض دادددىضحا دددلض

حددضأحدةالض دحداالءضدلدر  ض188حددض  08ح حد تضحيدجاضدل اد ضححدجضأر ضلندر ثضثقبداحض طد  ض
 ندد ض ددجعضدل  دد ,ض أحدد عضدلادد دءضحقرحاددلض حجلددةدأل مدد ضرد دد ضدلة ددريضدلفددجقدض جلحيددجاضناددثض

تددد ض دددفارضح ددد ,ض  يدددجردةضرددد طلضدلحددديجنلضضدأل  ددد تدددج  يضدل دددج دضحدددرا ضأحدددحضحرا دددلض
 دآلثدددددج ضلح  دددددعضدلندددددجرثضدادددددىض أمض ددددد دةضحدددددحضدلدددددرتجعضدلحدددددر  ض دال قدددددجقضدل  ددددد دض رددددد طلض
دلححددددطنجةضدلحجقيددددل,ض اح  ددددةضدلقدددد دةض فددددرض  دددد رض ط ليددددلض ج ددددةضحندددد ضدرددددجرمضحددددحضأتدددد درض

نيلضحددحضد قددجقضحددحض ددج  دضداددىضحدداحضدلة ددريضدلفددجقدضحددحضدأل ج ددتض دلح دد  احضدلح ح دددلضدلحدديج
 حدددنتضدلحيدددجاضدلاددد ضحدددألةضدلة دددريض  ددد اضدلدددىضدل ج دددتضدلغ بددد ضحدددحضدل اددد ض حرا دددلضدال  ددد ض

 .                                         دلاج   يلضت ض فارضح 
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هذا فضال عن تلويث الفنادق العائمة للنيل سواء من المواد الثير معالجزة او الزيزوت التزى 
تجا  الفنزادق الفصل سوف نتحدث عن دور واهمية ادارة المخاطر وفى هذا تتسرب منها ،

 :العائمة والتقليل من اخطارها كما يلى 

 النيل نهر اعالن براءة الفنادق العائمة من تلويث :شعبة الفنادق العائمة رئيس 

رغمما مشكالممالع مشةداممد  مشطمما سيممة  لنشلممةنعم مشلةنةممم وعكممة مش لممنسب مشةن كممم        لمم م 

مشةداممد  ممم مشكالممالع مشطمما سنمدمم  مش لممنسب وتمززت االشززارة الززى  مألشمملنب ل ممن شمم دع  اممنس 

 معم  و يامنع بميا ين،ةمم, ،ما عمةم  يمد ودمنس  ودمنسمشةن كمم ومشطما سعدمل  شما عمد  

 معم  ددامد  و يامنع بميا شنامعح مشاميا  مشةداد  م مشكالمعوعنع مشانةمم لش المن 

و وضح    هلمن  طامم سممن  ل من و مر  مشلمةنعم لنشطةمنو      وسكناة مشا علن  ومشطنة ن نع

 مم طملب   المن  و بمنم  وغع،مم مش لمنسب شنل منل لنش لمنسب مشةن كمم   ل  ين،ظطا مألقاع

سممن   مشيداثم مشطا سطضكم ية مشاد نع وسكلل سكنً ن  الالع مشطننث مشطا  ن مشت مشكعمبا

ومشك  مة  و مم   ل ن لةض مش لنسب مشةن كمم عطما م    طة مم عمد  ودمنس مشكعمبما مشان،ةمم

مألقاع مشطا سةمن ا  مشكالعوعنع مشانةم لنشاعح مشايا, عةث بةطا   الن   عبةةم ،ا

سا مإلعل  عل كن وهد   دمةم   شكعمبا لةد سأطع   الن  مشكعبةةم مشةنشكةةم مشطا م  م  م

مألقامع مشطما سةمة  ل من مشكين،ظمم ومشطما   م مشكعمبا مشينشةم ضكم طام ساناع ينر ةش

ومعممد, لنإلضممن،م  شمما  الممالع ،مما مشاممعح   سع  شمما ودممنس  يثممع  ممم ،لممدب ،مما ةمم 

ن  بمنح سمطان  مش لمنسب مشةن كمم  مم دكةمل عم مشايا ومشطنة ن نع ومشا علن  وشام طملب



 2ومشطما بططضمكم لنإلضمن،م  شما  عمبما مألقامع   المن    المالس ن لةمد سل ةمذ همذخ مشاامم

 م و مر  مشلةنعم وهةئم مش يةع   عمدهكن لأبمنم  وم طمع   عبا ،ا ليةع   نةع لععنام

غنلمنع لنإلضن،م  شا  يام شناعح مشاميا سممن  للميا مشامعح و  المن   ،ا  لن بك ة

،ا مشيد  م مشطننث والطاد  ثكعهن ،ا سن،ةع  انع مشان عمع ومش مدح  مم  ش عام سلنها

 مم  سا ةع مش يةع   م مشطننث طلب عن  وامطا مإلعمل  عمم لمعم   مش لمنسب مشةن كمم ذشك هن

لنشلةممة  مشطنممنث مشممذع اطةممعل شمم  مشلةممة وا ممما سور مش  ممنع مألطممعع شنمضممن  عنمما مشطنممنث

نم    سةن ا  م  الالع ،ا مشكعمبا  و مشطنمنث أل  ل من  يامنع بميا     بن يكن   ن ة

 و عم     ة    ن مألقاع ،ةلد ن سلط ا  عمبة ن مش داد  بنح اطا مشمضمن  عنما ةعح

 ل من  282و بمنم   مشطننث مشينشا  الةًعم  شا    عدس مش لمنسب مشةن كمم مشةن نمم لمةم مألقامع

،لممدقنً سيممت  73ودممنس  طاممناع لنإلضممن،م  شمما،لممدقنً سيممت مشاممةن م ومش 42سةكممة و  242

،ا مشنقت مشيمنشا    لةمد م  ط من   مإل الن  وشا سما و مر  مشلةنعم لكلح  ام سعمطة  دداد 

مشكعمبمما مشينشةممم لنشالمماة مشممذع ايممم  ودممنس   ممم   الممن  مشكعمبمما مش داممد  وساممناع دكةممل

   هلمن  رقنلمم ةمنر م  و يد ر ةس شمة م مش لمنسب مشةن كمم  عمبا سلطنعا مش لنسب مش داد

ومشكين،ظم وو مر  مشايم عنا مش لمنسب مشةن كمم و مم اامنش  امطا وق م    م و مر  مشلةنعم

 عور سورع و  ندئ وشذشك ،ش   ةينب مش لمنسب امدرين  طامنر  مشكانش مم,  ،نرم وهلن 

  اممن  شما  ةظما مشكانش منع مشطما سممن  ل من مش لمنسب مشةن كمم شف مشمم مش نرامم وعلمد ن  المةعم

و ضمنح   م  ،ما   منر  لمنعد  مش لمنسب عنما    ةنعا مش لدب لشةلع ن الكح شم  لنشةكمة

مشةن كم ،مد قن ت و مر  مشلةنعم لش الن  وعد  شنطمدراا  سن،ةع علنةع مشلل م عنا مش لنسب

مش لنسب مشةن كم, وذشك  م طلب  العوع  عنس  سمةةا مش لمنسب مشمذع  مشايا شنةن نةم لكانلخ

ثنشمث  دكةل مشكلن   مشلةنعةم و م لةل من مش لمنسب مشةن كمم مشطما سةط مع  ي مع  لطنع اطا عنا

لنش لممنسب   نقممم ،لدقةممم ،مما  اممع لةممد شممع  مشالممةخ ومشلعسقممم, عةممث اممطا سنعةممم مشةممن نةم

سةمنس عنمة ا و ملي ا  لنشالعو  ومشكنمة نع مشكاننلم وية ةم سيمةم ن و دع م بط نس  مشطما

  .  ةةا  م سةداة  نم شطل ةذ  ن سان   ش ن  مشطم
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ضحجحض دلحالحلضحفردةضدأل أوال:

  ي:السفن على ما يل ييجب توافرها ف يرواح التنقاذ األ إتشم  معدات  

   د تضدل  جمض ج  دد ج -1

 ض أ  دد ج حجقجةضدل  جمض -1

 دجقحجةضدل  جمض -8

 دل  جمضضأط دي -4



 محا دةضدل  ج -3

   د   ضدالحاغجثل -1

  جقتجةضدلنب ضدل ج   ى -1

 دا ج ضضأ  فم -0

 ضضض.ضإ قد ضأ  فم -0
 (0221/) حالبو ضضضضضضض

 إلى:السابقة تبعا  األدواتيختلف تواجد 

 دردرضدلححح حض جلا د رضداا ج  عضدلحةا لضححضناثضدلححجنلض دأل -1

 حرمضدل نال -1

  ا / طضدلحا ض ن  -8

  مجقع/طبيفلضدل نالض  جت -4

احض دلاردد  فجةضااددفدضحجلدددضدل ددج  مضبادد دت ضحفددردةضدل ددج  مضبادد دت ضدلقدد د ضأح   ددرض -3
لح  د رمضححضحالقحدلضدلحفدردةضدضلااأارضدلر  دض  ادضدلاةايلضضدأل  دحضإ قجقحفردةض

 .تىضدلحةا لضلحجض  ضحطا ت
 (0221/) حالبو ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

 

 : األرواح إنقاذيجب توافرها فى معدات  التياالشتراطات  

ضدأل  دالردا دطجةضدلاجليدلض اددضا ةادق جضددا دج دضحدحضضدأل  دحضإ قدجقرض دحضااد دت ضتدىضحفدردةضالب
 :ض1991ححضا لا ضح لض

 ا  يعض ارض  ح درضح جح لض-1



 ر  لضحق يل 60ر  لضحق يلض  30الضااافض  ىضتىضر  لضن د مض  دءضباحضض-1

 تضدحضافح ضتدىضر  دلضقدض جحضححضدلحناح ضغح  جضتىضحجءضدل ن ض ال ضدالحا رددضتاإض-8
 حق يل88+حق يلض ض -1ن د مضباح

 ض ح ج حددلضدلةط  ددجةضأ ضدلف ددةضأث ض حيددجاضدل ندد ضأادد ض الضااددأدلاضلافة  ددلض اادد حضحقج حددلضض-4
 .ضل ج

  فدق جضححضل حض دمحضاحجحجض ناثضيحجدرضداىض ة ا جض داارجت جأحضاا حض حيعضأض-3

 الضااافضد رضاف م جضلارحمأض-1

 دجاحلضحضاف رض حجرمأض-1

اااددفضحددعضدلددفححضض   دحضدلاددطلضتادد مض ددالنيلضحفددردةضحددالحلضدألا ضدلحددأرد مض ددقدض انددررضدإل
ض. ضاج   ضدحابردل جأ حجضا تض معضدالحلضاحاافضداىضحفردةضدلحالحلضلانرارضدح  جض

ض(0221/) حالبو ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
 :ية صمعدات السالمة الشخ

 :  يلضداىض اراح ضحفردةضدلحالحلضدلر

 life buoysأط ديض  جمض-

حدددطحضدلح ااةدددلض جلحدددةا لض ح طقدددلضدلحدددة  مض   دددددىضاحددداية جضاددد فعضدادددىض دددالضحدددحض دددج بىضدأل
  ح دلض يح عضاثباا جض  ةلضردقحلضإلقجق ج ح مف جض ناثضيح حض

 ط  ضنب ضط يضدل  جم-

ضدأل د دادىضضاادضاثباةضنبد ض  دجمض جبد ضلاطةد ض طد يضدل  دجمض   دتضاف  درضطد يضدل  دجمض دندر
 حا  30   ض ج تضب قدضدلنب ض  ا د حضط  ضدلنب ضتىضدلفجرمض

  ط يضدل  جمضدأل  د -



اددف رض حددجضالضيقدد ضدددحض  ددفضدلفددررضدلااددىضالطدد ديضدل  ددجمضب دد  ضد ضدرددج مضر ددجحضافحدد ضقدايددجض
 اادددد حض ددددجر مضداددددىضدالاددددفدحضدلحدددد  عض  ددددادضا ف ددددعضدالطدددد ديضدلحددددف رمضب دددد  ض درددددج دةضر ددددجحض

 ج بىضدلحةا ل جلاحج  ضداىض 

 دلحفا حجةضدلحر  لض ط يضدل  جم-

ا مددعضدالحددجةضاحااددفضداددىضدطدد ديضدل  ددجمض ددجالن فضدل  حج يددلضا مددحضدحدددضدلحددةا لض حا ددجءض
 اح اا ج

 life jacketsحا دةضدل  جمض-

ا ددتضادد دت ضحددا مض  ددجمضلادد ضتدد رضتددىضدلحددةا لض ددقلدضدددررض ددجفضحددحضحددا دةضدل  ددجمضدل جحدد لض
حدددحضددددررضدل  دددجتضدلححدددح حضلاحدددةا لض نحا ددددض دقدضا د دددرضض ددد دألدادددىضض%18اباددد ضضلألطةدددج 

 ية يض قاضدل ح لضتا تضا تا ضحا دةض  جمضل قدضدلفررضدألطةج  جلحةا لضدرردضححض

 ح  عضحا دةضدل  جم-

 دقاضضإلىب م حضضدإلرج ميح  ضدل    ضدلا جض   تضضأحجاحا تضاحاافضحا دةضدل  جمضتىض
قدضدألحدددجاح دةضدل  دددجمض  اا ددددلضلدددد فضضدلا  اددددفدةضدل ج ددددلضافددددق ضدل  دددد  ضالحددددجاحضحددددا ضض د 

 ححضرج  جضف جرمضدررضحا دةضدل  جمضأن جد جلحةا لضتا  فضلاحاطلض معض

 بر ضدلغح ض دلنحجيل-

 دإل قجقطج دض ج تضضأت درا تضا دت ضبرللضغح ضلا ضت رضححضض-

 .ضل  جتضدلحةا لضإ رجردة-

                                                                              

 (0221/) حالبو 

 أرواحهددميعلمهددا ركدداب السددفينة للمحاف ددة علددى  أنيجددب  التددي اإلرشدداداتتوجددد بعددض 
  ي: تشمل ما يل والتي

 تىضنجللضدلط د ئضضإا جد جاف رض  ضر اض جلحةا لضبافايحجةض دمنلضا تضدايلضض-1



 دمنلض جلحةا لض حجضتىضضأحجاحمضتىضا معض  دقدضا ف عضدت درضدلطج دضداىضح دافضدلح ج  ضض-1
 دإلدجرلض أحجاحضدآلالةقلدضححرىضدلقيجرمض غ تلض

دال  ااف دلض -ا تض معض ح حجةضا مدينيلضحة دالض افايحدجةض جلاغدلضدلح جحد لضدلف بيدلض-8
ا د درضدل  دجتضا مدحضل ددضحدجضض أحدجاحدال دجةضرد د ضغد فضدل  دجتضإض د ضدادىضل ندلضداىضدأل

 ض- :اا

 دل  جمط  قلضد اردءضحا مض-

 تىضنجللضدلط د ئضضإا جد جدحج ضدل قيحيلضدلاىضا تضداىض  ضت رضدأل-

دددردرضحا ددقجةض ح ددجطعضدجقحددجةضدل  ددجمضا مددحضط  قددلضارددغا ضدلحفددردةض  ددقلدضإضا ددتضض-4
 دلانقا دةضدلح جح لضل جض  رضارح ض قاضدلحا قجةضافايحجةض اجبيلضححا رحجضدل ح فض

 .ضدلط د ئضض د أ  حجضا تض ة ا جضب م حضتىضنجللضدحا رددض

                                                                                       

 (0221/) حالبو 

  :  التخلص من مخلفات الفنادق العائمة

دلر لددددلضالضااحثدددد ضتددددىض تدددد مضدلحدددد د رضدلطبيفيددددلضض لااقددددردض دالفر ددددج ضتددددض حضدلحقيددددجمضدلنقيقددددأ
 دددردفضدلحندددررمض  دددىضدحددداةجرمضح  دددجض حدددجضا دددردضدألأىضانقادددعضلاف ج ددد ض قدددر ضحدددجضااحثددد ضتددد

 يفابدد ضدلحددجءض دد ضدغاددتضدلحدد د رضدلطبيفيددلضض لحيجحددلضدلر لددلض غددىضدل  جيددلضف ددجرمضدلددر  ضدلقدد ح
 حجمضدلنيجمض  رض ج ضهللاضافجلىضأ لضدال جض يحلضألأضن حجض ض

وجعَنه مر رحلهء كمل  "بسهللا ا رح الر رح ا هللا 

 صدق ا رحعظ هللا"شئ اى 

 ححض قدضدلح طعض جحضالبدرضحدحضدلحنجت دلضدادىضدلحيدجاض  يةدلض قيدلض دجلنلضلالحدا رددضحد دءض
ا دج حضتددىضدلحنجت دلضدلدد ضدلحيدجاضاددةر ضدلددىضضأدحضأناددثضض  ضدلف دددأض  ضدل دد جدأضىرحددأل

 ضلإل حجحنر ثضح جط ضحافررمض



ضأ ندجءضلاحيجاضتىضح  ض  ض   ضدل ا ض ااة عضح لضت  عضح ار مضتدىض حيدعضدل قيح  دلح ر ض
لان دد  ضداددىضدلددف عضضدأل ضدلدد الرضحددحض ددال ضردد  لضدلادد عضناددثضا قدد ضدلحيددجاض ادد   ضب ددجض

 حددددقىضدلنادددد دحض ارددددغا ضضدإل حددددجح  ددددقلدضاافددددررضدحددددا ردحجةضحيددددجاض  دددد ضدل ادددد ضحددددحضردددد تض
 دلح ج عض ا لارضدلا  بجءض احاا ضدلحالنل

ض اأافحا ضدل ن دءض الضيدضاا لضدلىضأح    دضلاف جرمضدلح ج يلضدلححاح مضتىضدل الرض جحضالفحجض
غد دضضألضأ د  ضدحدا رددضحيدجاضدل د فضحد مضضإددجرمالضبا تا ضدلحيجاضل جض ادضدلاة ا ضتدىضإقلدض

 بدد ضض اأ يددضإحدد دفضآ ضإ درد دلد  ض دحددانردثضطدد يضلادد  ض رادرمضانةدداضح د ر ددجضدلحجقيددلضر حض
 دددقدضضحا دددجض  ندددجتاضداا دددجضحدددحقلدددض ادددلضتدددىضدلنةدددجظضدادددىضدلحيدددجاض  يةددلضر حضاا  دددثض دحض ن

ض.دلاا ث
ض(0221/) حالبو ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

على ما سبق ذكره فقد صدرت عددة قدوانين وتشدريعات للمحاف دة علدى ميداه نهدر  ءوبنا
 ي:تالنيل من التلوث ممثلة فى اآل

  دددد ضادددد  دض دددد فضدلح اةددددجةضحددددحضدلحنددددالةضدلا ج  ددددلض1953لحدددد لض196دلقددددج  حض  دددددضض-1
قلددددض ددد فضدلح اةدددجةضدلحدددجقالضضإلدددىض جإلمدددجتللحيدددجاض  دددجحضابددديحض دل ددد جديلضتدددىضح دددج  ضد

فدضلدددقلدضحدددحض فد مضالدلحفدددجلوض فدددرضدلن ددد  ضدادددىضدلاددد  ياضدلدددضدل دددن لفحايدددجةضدل ددد فض
ضدلفح حيلضدإلح جح

 اددددضد دددرد اضحفدددرالضلددد فضضدن دددجدضدلقدددج  حضدلحدددجبعضتيحدددجض1954لحددد لض33دلقدددج  حض  ددددضض-1
 جلح دتقددلضداددىض دد فضدلح اةددجةضدلددىضضا ددااضبانراددرض  ددجةضدال ا ددجاضلحدد حضدلادد د يا

 دلح ج  ضدلحجقيلض

 د ادض رجحض  فضدلح اةجةضدلحجقالضض  ر1011لح ل08دلقج  حض  دضض-8

    ض جاض رجحضدل  ض دل  فض1011لح ل14دلقج  حض  دض-4

 رجحضنحجيلض   ضدل ا ض دلح ج  ضدلحجقيلض    دضلردح ليلض دقدض1001لح ل40دلقج  حض  دضض-3
ض1001 لح ل40   د  ج  حض  : اض حجضاادلقج  حضح فض ق 



 (1991/ )شحاتهضضضضضضضضضض

ض

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه وقد اصدرناه

 (5)مادة رقم 

ضبإا دجرااافدضحالدضدلفجقحجةضدلحد  يلض دلحديجنيلض غا  دجضدلح  د رمضتدىضح د  ضدل اد ض ت ديدلض 
لقجق ددددجحددددجاحضحنددددررمض  فن ددددجضأضتدددد جضا حيف ددددضأ  حدددداالضلفددددالجضح اةجا ددددجض ضأ تددددىضح ددددج  ضض د 

 .ضححضح اةجا جضداىضدل ا ضد ضح ج  ضدلحيجاضأد الضا  فض  فضضدل ن ح حفجةضدل  فض

ن جدض قدضدلقج  حضتىض  ضردق مضد ا ج دلضدلاةاديلضأدلح اة حضباطباعضضدض  ا لىضح  رح ضدل ض
لحجرمضيفطدىضحجلددضدلفجقحدلضح ادلضن جدض قاضدقدضاباحضح اةجا جضألإداىض قاضدلفجقحجةضتضدضدلر  ض

قدضلدددضاددادضقلدددض فددرضإفدلددلضححددب جةضدلمدد  ضتددد ضردد  ضالحددا رددض حدداالضلافددالجض ضأحنددررمضثالثددلض
 د ا جءضدلح الضدلحنررمضااغىضا  ي لض

 (4)مادة رقم 

 جحددلضدلفجقحددجةضدل راددرمض ا راددرضادد د ياضدلفجقحددجةضإ ددرد ضادد د ياضإبضدض مضدلدد ضدا ددااض فض
ح رددجةضا دداوضد  ددجضح اةددجةضا دد فضتددىضح ددج  ضضليددأ جحددلضإحضبدلقجقحددلض حددجضا ددااض جلا دد  

 .دلحيجاض

 (7)مادة رقم 

ين ددد ضدادددىضدل ندددردةضدل    دددلضدلحان  دددلضدلححدددا رحلضلا قددد ضد ضدلحددديجنلضد ضغا  دددجضدلحدددحجحض
 باح  تضدل   رضدلححا ردضلارغاا جضتىضح ج  ضدلحيجاض

 ححض قدضدلقج  حض (5)دلحجرمض  دضضأن جد اح  ضداىض قاضدل نردةض



 (8)مادة رقم 

ل ندردةضحفجل دلضدلح اةدجةضدلاف دلضد ضضأاثد ضأ  مدعض حد قجضضدل دن اا لىضح تدعضدل د فض
 دلفجقحدددجةض دل ندددردةضضدل    دددلض حدددجضضدأل ددد  ضدلححدددجاحض دلح ردددجةضضأ دلحدددجقالضحدددحضدلح دددج عض

  قدضدلقج  حضضألن جدينقعضحطج قا جضلاح د ةجةض دلحفجاا ضدلحنررمض تقجض

 

 (9) رقم مادة

 دلح اةدجة حفجل دل  ندرم بادربا   يجحل اثبة حج دضدل ض ل فد م ااقرد  جح دلا  يا طجلت ااافد
   الناا ج دلحفجل ل ل نرم  حفجا ال  دل ن دل  ف ح تع حح  ر جرم

 (13) رقم مادة

 ححداح م اةاديل ر   دجة دحد  دلرد ايدل لد فد م دلاج فدل دلحجقيل دلححطنجة ر طل إرد م اا لى
 أح جت إفدلل  تى دلح اةجة م ط تى دلح ا ل دأل  فم رم ححجد دلحيجا ح ج  ض ط   داى

 دلقج  حض  قد ألن جد ح اةجة أيل دح  دإل الغ دلاا ث

 (14) رقم مادة

 اطبادع ددح دل جا دل  دلاادجلاف  دلغ دحدجة دل حد د ن داال ليدلإ ادة    دجا  د ر يض أا رد
 ل:ضايدآل دلنجالة داى ح ل  ي  ف دلقج  حض  قد ن جدأ

  لاح اةجة رد  لدإل دإلفدلل ااجلاف -1

 دل  ف  ب  لاح اةجة حفجل ل حنطجة بإ رجء اق د دلا  لا  جة ححجدردة -1

 دلحفحايل  دل ن ث دلر دحجة إ  دء -8

 دلقج  حض ألن جد  جلح جلةل اقع دلا  لا  دقد  دلمج طاح لاح رراح ح جتآة -4

 : تتعرض لها السفينة التي األخطارمواجهة 



احددا ضانددةض نحددلض دد  ضضتإ  ددجيفابدد ض دد مضلدددضاق دد ضالضفد ضضد ضدلحددةحض ددجل ن ضدلددقحددطجلحددجضاف
 د د دفض   دجحض ايدج دةض لد ض نث دجضدادىضحدرد ضدلحد  دةضدلحدج قلضل  در جضضأ د دءدلطبيفلضحدحض

ااحثدددد ضضأحاافدددد ضضل ددددجضدلحددددةحضالضا دددد جضدددددحضح ح دددددلضثجباددددلض يح ددددحضضدلادددد ضدأل طددددج ضأح
ضاا تيحجضضدأل طج 

بدددرد جةضدلحرتفيدددلضضأ  جل دد د   ضضأ دةض جلط  بادددرضأحدددجدلحفدددج دضدلن بيددلضضأث دددجءضدإل ددج جة-1
ض دلطجق دة

ض اا لضدط ضدلرتجةضضأ دلح ج  دةضتىضدلم جتضضأث جءدال طرددض-1

ضأ داددددىضدلردددد دطئض اا ددددلضدطدددد ضدلددددردتفجةضضأ دل  دددد حضتددددىضدلححدددد دةضدلحالنيددددلضدلمدددديقلض-8
 ةاندجةضتدىض دطضضلإل دج لضدألنيجحححجضيف م جضتىض فضضضأحالنيلضدأل طج ضأ دلف د فض

ضتااحبتضتىضغ   جضدلحيجا

ضنر ثضد ة ج ضرد  ضدلحةا ل-4

ضنر ثضن  عضرد  ضدلحةا ل-3

ح جتندلضن  ددعضرد ا ددجضححدجضااحددبتضد ددلضدحدداالءضضأث ددجءتقدردحضدلحددةا لضالافد  ددجض اا دلض طددجض-1
ض طجعض جلحيجا

ضفدقرمضححجضااحبتضتىض ح ضدلق  يلضإ  جراف ضضبرحضدلحةا لضلق  ض-1

ضدل ند دض دإل قدجقحدةحض درضاف مد جضلاغد يض ااد حضح حدلضدلضإندر ا د دلضضدلاد  قاضدل   فضضحإ
حددد دءض ج اردددجل دضحدددحضدلحدددجءضضدأل  طدددج دض   دددجتضدلحدددةا لض جلحقدددجدضضإ قدددجقض تدددىض دددقاضدلنجلدددلض ددد

ا ت ضل دضدل  ةضالحا ردح جض  دقاضدلح ددضاقدعضدادىضضإقدححض حجق ض حفردةضدل  جمضضأ ح جر مض
ض.دلح جط ضإرد مدجاعض

                                                                                                       

 (0221/) حالبو 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابعالفصل  
 
 
 



فى هذا الفصل سوف نعرض النتائح التى تم التوصل إليها من خالل إستمارة االستبيان 
 :اآلتية

 

 مةدارة المخاطر فى الفنادق العائإستمارة إستبيان عن إ

 

 عن االسئلة اآلتية  أجب: 

 

 ألنظمة إطفاء الحرائق تمكننا من السيطرة عليها والتكنولوجى األستخدام العلمى

 

  ذيع لةض مألد ة  مشكلطاد م ،ا   ظكم    ن  مشيعم  . .1

.............................................................................................................. 

 

 كام س لا مشيعم   ق ة عدوث ن ومشلةاع  عنة ن   اعم؟هة ا .2

 

  ذم ين ت  دنلطك للةا وضح )لكثنب سالنشندا(

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

 االهتمام باجراءات الطوارئ فى الفنادق العائمة

 

قد سطةعل مشل م مشا مشةداد  م مألطانر مشطا سطانا ودنس طام  نمرئ ش ن هة  .1

  م مشككام م  سذيع لةض هذخ مألطانر.

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

  ذم يلت عنا ظ ع  عدع مشل م وعدثت م ن ك عنشم ععا  وضح  ن اكالك ،ةن  .2

 طانمع. )لنبننب عنكا( 7ليد مقاا 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

 هناك بعض االحتياطات والتدابير الوقائية عند اسعاف االشخاص المصابة

 

 .هة  م مشككام م  سنضح لةض مألسومع مشطا ايطنا ن ةلدوب مألبةن،نع.1

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

 م. .هلن  شنعنع  رشنسام  ةنمم ،ا  غنا مأل نيم عنا مش لنسب مشةن ك2

 وضح  م ود م  ظع   اةيطةم اكام مألبط نس   ل كن .



.........................................................................................................

......................................................................................................... 

 

 

 هة اكام م بط نس   م وعدمع مشكةنش م ،ا مش لنسب مشةن كم؟

 

 مذم ين ت مدنلطك للةا ضل  ثن  عنا م بط نس   م وعدمع مشكةنش م ،ا مش لنسب مشةن كم.

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

 هناك أسس علمية تقوم عليها خطط إدارة المخاطر

 

 ق ة  قلع مشل ةلم..1

 .علد سعيةا وساللةة  د ة  مشطاةة  ،ا مشا ن م.2

 .علد مشمةن  لأعكنب مشلظن،م.7

 

 م ،ةن   م  بس عنكةم  ططع ومعد   م مشثلث  من  ووضح  ن اكا

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 
 

 تحليل االستمارة
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 .لطرد هواء وفوطة جافة فى عملية التنظيف
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االستهالكى للمكيف كما اند يؤدى الى مشاكل اضخم من ذلك وقد يحدث ماس  العمر
 .وبعد ذلك تكون مشكلة خطيرة

عدم إستخدام الميا  بكثافة عند القيام بأعمال النظافة ويجب البعد عن األجهزة  -11

 الكهربائية.

 إستخدام المبيدات الحشرية فى أوقات عدم تواجد المسافرين فى الكبائن. -12

إستخدام األجهزة الحديثة فى أعمال النظافة بدال من األعتماد على األدوات  -17

 التقليدية.
 إستدعاء عمال الصيانة فى حالة حدوث مشكلة أثناء القيام بأعمال النظافة. -14
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 ) معدن / خشب / أخرى (

 

 

 النتائج
 

 من خالل ما سبق من تحليل ألستمارات األستبيان التى تمت األجابة عليها أوال
يمكن األعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة فى كثير من األتجاهات لمواجهة 
فاء المخاطر والتعامل معها مثل إستخدام األجهزة التكنولوجية الحديثة فى أن مة إط

 :الحرائق ومن هذه األجهزة ما يلى

  البطانية و  جردل رمل الحريقو  الجهاز الكيميائى المائىاألجهزة الكيميائية مثل
و  جهاز رابع كلوريد الكربون اليدوىو  الجهاز الكيميائى الرغوىو  االسبستوس

جهاز رابع كلوريد الكربون بضثط الثاز و سوف نعرض منها أمثلة لبعض 
 :ثل األجهزة م

 

 الجهاز الكيميائى المائى -أ
كلمة كيميائى هنا تعنى أن الجهاز يعتمد فى تشثيلد على تفاعل كيميائى كما أن كلمة مائى 

تعنى ان مادة االطفاء التى ينتجها هذا الجهاز هى الماء وقد يسمى بجهاز الحامض 
مسحوق  والصودا نسبة لمكونات عبوتد وتتكون عبوة هذا الجهاز من جزأين احدهما

لتر من  ,ولتعبئة الجهاز يذاب المسحوق فى حوالى  % 45-50بيكربونات الصوديوم 
الماء النظيف ويصفى المحلول فى الوعاء الخارجى ثم توضع زجاجة الحامض فى 
مكانها بالحامل بعد نزع سدادتها وتثطيتها بالثطاء الخاص بها فى مجموعة الرأس 

ة النيران ثم يقلب الجهاز رأس على عقب فيؤدى والستعمال الجهاز يوجد القاذف ناحي
هذا الوضع الى انزالق غطاء زجاجة الحامض من فوهة الزجاجة فيختلط حامض 

الكبريتيك بمحلول البيكربونات ويحدث التفاعل الكيماوى وينتح عند غاز ثانى اكسيد 



جهاز الكربون الذى يتجمع فوق سط  المزيح ويضثط عليد ليخرجد من القاذف ويظل ال
 .مقلوبا حتى يتم تفريغ عبوتد نهائيا ثم يثسل ويعبا من جديد

 
 .البطانية االسبستوس -ب 

وهى مصنوعة من نسيح يقاوم الحرارة الى حد كبير ويمكن استخدامها فى تثطية 
االوعية الصثيرة للمواد سريعة االشتعال اذا اشتعلت فيها النيران حيث تقوم بمنع وصول 

 .زم ألستمرار االشتعال فتنطفئ النيراناكسجين الهواء الال
 
 .الجهاز الكيميائى الرغوى -ج
 

تدل كلمة رغوى على ان مادة االطفاء المنتجة من هذا الجهاز عبارة عن مواد رغوية 
تطفو فوق سط  السائل المشتعل وتكون طبقة كثيفة تمنع وصول الهواء اليد وبذلك 

ن الصاج الثقيل المجلفن ومجموعة الرأس تنطفئ النيران ويتكون الجهاز من اسطوانة م
غاز ثانى اكسيد  من ويتكون،  واسطوانة من الزنك او النحاس األحمر سعتها لتر

الكربون الذى يدخل جزء بسيط مند فى تكوين فقاعات المادة الرغوية و الجزء االكبر 
الرغوية  مند يتجمع فوق سط  هذ  المادة ويقوم بدفعها خارج الجهاز ويبلغ حجم المادة

أضعاف حجم المحاليل  ,الى  7جالون اى ان حجمها يتضاعف من  47الناتجة حوالى 
وتد تماما ثم يثسل االصلية المكونة لها تقريبا ويبقى الجهاز مقلوبا حتى يتم تفريغ عب

 ويعبأ من جديد.
 

 .أجهزة الحنفيات العمودية 

الحريق بثرض تثذية متر وتوضع حنفيات 0670عبارة عن قائم يبرز عن سط  األرض 
الخراطيم والمضخات بالماء الالزم بشرط توافر ضثط عال وكاف فى المواسير قد يصل 

كجم /سم مكعب وان لم يتوفر هذا الضثط فتستعمل طلمبات ماصة كابسة تركب  ,الى 
 .على حنفيات الحريق المكان قذف الماء بقوة اندفاع كبيرة

 

  الرؤوس الرشاشة التلقائيةأجهزة. 

ب على مواسير للميا  او غاز ثانى اكسيد الكربون ومعلقة بالسقف وتبعد الواحدة عن ترك
متر تخرج منها الميا  بشكل الدوش وتشتعل تلقائيا بارتفاع 2600االخرى مسافة ال تتعدى 

درجة حرارة الجو المحيط حيث يسي  جزء ت باغة ت من الجهاز ترتكز عليد سداد  فوهة 
ر قابلة للصدأ فتسقط السدادة عن فوهة الرشاش وينزل الماء الرشاش وهى من مادة غي

 .غزيرا  بتأثير الضثط الموجود بالمواسير
 

فللى الخطللط الموضللوعة إلدارة المخللاطر فللى الفنللاد  ثانيددا األعتمدداد علددى األسددس العلميددة 
 :العائمة من خالل



 نةبعض األسس العلمية التى تقوم عليها خطط إدارة المخاطر قبل إقالع السفي 

  ططةنر مشنقت مشكلنبا ألقلع مشل ةلم. -1

 مشطأيد  م دنس  لد  مشل ةلم ق ة  قلع ن  ثة  ن ايدث ،ا مشكانرمع. -2

 مشطأيد م  دكةل  د ة  مأل ذمر سةكة لا ن  . -7

  عمدةم عمن ا مشكلن،عام مشكندنس  عنا ظ ع مشل ةلم. -4

 ،ي  غةنب مشكلن،عام وسل ةة مشينضعام  ل ا. -5

 

  األسس العلمية التى تقوم عليها خطط إدارة المخاطر عند تركيب وتشغيل بعض

 أجهزة التكييف فى الكبائن

 .أختيار المكان المناسب لتركيب اجهزة االنذار -1

ترك فراغ مناسب حول المكيف وعدم وضع عوائق امام مداخل ومخارج سحب  -2
 .الهواء

يف بحيث ال يتصل معد على تخصيص مصدر تيار لتشثيل جهاز او اجهزة التكي -2
 جهاز أخر. نفس التيار

عند تنظيف مكيف الهواء يراعى عدم رش ماء على الجهاز حتى ال يتلف او  -1
يتسبب الماء فى احداث صواعق او حرائق كهربائية ولكن يراعى استخدام جهاز 

 .لطرد هواء وفوطة جافة فى عملية التنظيف
شثيل الجهاز والمرفقة معد من حيث شدة التيار إذا لم تراعى التعليمات الخاصة بت -7

سواء مرتفع او منخفض فان ذلك يؤدى الى حرق المنصهر مما يسبب قصر العمر 
االستهالكى للمكيف كما اند يؤدى الى مشاكل اضخم من ذلك وقد يحدث ماس وبعد 
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 عند القيام بأعمال  بعض األسس العلمية التى تقوم عليها خطط إدارة المخاطر
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عدم إستخدام الميا  بكثافة عند القيام بأعمال النظافة ويجب البعد عن األجهزة  -1
 الكهربائية.

 إستخدام المبيدات الحشرية فى أوقات عدم تواجد المسافرين فى الكبائن. -2
ت إستخدام األجهزة الحديثة فى أعمال النظافة بدال من األعتماد على األدوا -2

 التقليدية.
 إستدعاء عمال الصيانة فى حالة حدوث مشكلة أثناء القيام بأعمال النظافة. -1
 عدم ترك أرضية السفينة بها ميا . -7
 إستخدام منظفات تتناسب مع نوع المادة التى سيتم تنظيفها سواء كانت  -7

 ) معدن / خشب / أخرى (
 

 



 .لعائمة خاصة والسفن عامةاالهتمام باجراءات الطوارئ فى الفناد  اثالثا 

و التززى تسززتدعى الطززوار   أثنززاء إبحارهززا إلزى العديززد مززن حزاالت السززفن قزد تتعززرض
للحفزاظ علزى أروا  مزن علزى  التصرف السريع للمحافظة علزى السزفينة مزن الثزرق أو

فيجززب أوال تحديززد أهززم  ركززاب . و حتززى نززتمكن مززن التصززرف السززفينة مززن طززاقم أو
 لالمثا و هى على سبيل السفن المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها

 الحريق. -1

 التصادم. -2

 الميل الزائد. -2

 .بمن  شا  ،ا مش يع -1

 .مشكةة مشةم د -3

ضدلغ ي.ض-1

   Contingency Planارئ الطو خطط

مإلبممطةدمس  سيممت علممنم    ISM  مشلممل م سل ةممذم شكممن دممن  ،مما مشاممنس مشممدوشا إلسمر 

سمممن  لشعممدمس طاممم  شناممنمرئ ،ش مم  اطةممةم عنمما مشالممعيم مشكلعةممم مشطمما سممداع مشلمم ةلم   

شكنمد مم  هما  ،ضمة مشينمنب انمرئمش و مشطااة  و مشط  ةة شك نل م عن ع شنانمرئ

مشطما سمىسع  شما بمععم مشطامعح و  سامنذ  مشكاطن م و مشطةن مة  ة من و رئمشانم عن ع

،ممم  و شممةس مشيممن ع  مشاممنمرئ شك نل ممم عمن ع مشاممنمرئ و سلممطاد  طامم  مشممعمر

 : مشين ع م سةم مشيعدم  و مشلةع  طنقةم و شذم ، ا سلطاد  ،ا

،ا طاع  مشل ةلمعلد ن سان  مشل ةلم  و  ،عمس  قد عدثت لنش ةة مشانمرئ سان  عنشم

 ا عنشم  ط نب مشنبن ة مشنقن ةم  و شا اام  م مشكلطانع  بطادم  ن مإلبطادم ،,و  سمها

و مش دح مألبنبا  م  بطادم   سلطاد  يشدعم  شنطلنا عنا مشينشم مشانر م مأل ثة

مش ةئم مش يعام و  عكنام ل ةلم و مش ضن ل وهن مشي نظ عنا مألرومح و مش مشانمرئ طام

و ا ا عنا ية ،عس  مشانمرئ  شا رس ،ةة بعال و  لنبا شنطلنا عنا عنشم مشيندم

مشانقا مشطدرب عنا هذخ مشاام شاا اةعح ومد نس  و  ن عنة  مشمةن  ل  ،ا  م  ،عمس 

ض.       مشينشم هذخ

 (حبث عن الطوارئ واحلرائق الىت تواجه السفن )محدان/

   Emergency Head Quarter  مركز الطوارئ الرئيسى :
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د الطاقم عند  هو مخزن على السط  الرئيسى للسفينة و فى حالة الطوار  يتجمع أفرا
للتأكد من تواجد جميع األفراد و للحصول على المعدات المطلوبة لمكافحة الحريق ، و 
يجب أن يكون هذا المركز معزول عن أجزاء السفينة المجاورة بمواد غير قابلة للحريق 

. 

 محتويات مركز الطوارئ الرئيسى :

 لوحة مكتشف الحريق .   .1

 لبلوف .لوحة التحكم عن بعد فى ا   .2

 لوحة معدات السالمة .   .7

 قائمة التجمع .   .4

 قائمة الفحوصات .   .5

 أجهزة التنفس + اإلسطوانات اإلضافية + ضاغط هواء .   .6

 بدل حماية ضد الحريق .   .3

 جهاز راديو نقالى + بطاريات + شاحن .   .8

 كشافات أمان قابلة للشحن + بطاريات إضافية .   .9

 إنقاذ + حزام .حبل    .12

 وصلة الشاطئ الدولية .   .11

 خراطيم حريق إضافية .   .12

  .وفى بعض السفن يحتوى المركز على صهاريح الرغوة و بلوفها 

 (حبث عن الطوارئ واحلرائق الىت تواجه السفن )محدان/

 

  مجموعات مجابهة المخاطر على السفينة :

فإند يتعين على الشركة المالحية   ISM  سالمةتنفيذا لما جاء فى الكود الدولى إلدارة ال

التى تدير السفينة إتخاذ كافة الوسائل الممكنة للتأكد من أن إدارة الشركة قادرة على 



مجابهة كافة المخاطر المعروفة لديها فى أى وقت على كافة سفن الشركة و التى تقوم 
ديد من األعمال التى تقوم بإدارتها . و مجموعات مجابهة المخاطر على السفينة لها الع

بها فى حاالت الطوار  المختلفة على السفينة . كل مجموعة من هذ  المجموعات يكون 
لها رئيس و يكون الفريق مكون من مجموعة من العاملين على السفينة من القطاعات 
المختلفة لها معا مثل السط  و الماكينات ، بحيث يمكن تحقيق التكافؤ فى المعرفة و 

 فاءة لكل فريق على حدة .الك

 (حبث عن الطوارئ واحلرائق الىت تواجه السفن )محدان/

   : فى مركز الطوارئemergency teamفريق الطوارئ) المكافحة ( 

يتكون الفريق من ضابط أول + مهندس ثانى + رئيس البحارة + البراد + بحارة أكفاء و
 + ميكانيكية 

 يبلغ تقرير  إلى مركز القيادة . يقيم الضابط األول الوضع و       ·

 ينص  بأى تصرف يجب إتخاذ  و ما هية المساعدة المطلوبة .       ·

 .يقوم الفريق بالمقاومة الفعلية لمواجهة حالة الطوار        ·

 (حبث عن الطوارئ واحلرائق الىت تواجه السفن )محدان/

 وسائل اإلتصاالت على السفينة أثناء الطوارئ :

 الفرق فى حالة الطوار  بوسيلة إتصاالت فعالة مثل :يجب ربط 

 VHF/UHF   (walky talky  . )  جهاز السلكى نقالى من نوع       ·

 .   VHF/UHF    الالسلكى الثابت       ·

 نظام اإلذاعة الداخلية .       ·

  نظام اإلتصاالت بواسطة األقمار الصناعية .       ·

 (احلرائق الىت تواجه السفنحبث عن الطوارئ و  )محدان/

 

بها عند حدوث حريق فى ذ االحتياطات والتدابير الوقائية التى يجب االخرابعا 
 .الفندق



ا ا مشلةا سم كن مشا س لا وقنع مشينمسث و لل عدوث ن أل  ن  شا دن ا    ن ضنر  

دمطنا لايم وعةن  مشةن نةم ،ش  ن  ان م شنكلالأ  ويذشك ا ا مشةنا     داع مإلشعمح مش

 لئنب عم دكةل مشلن  سمطة مش لدب  ة   ين نم    عن نةم و وعنة  سنطا مشيذر 

 مشمةكم.ومألهطكن  عن ل  ضعوران  شيكنام مشلن  و اضن شألشةن  

 م بةن،نع  و مشكلنعدمع مألوشةم. - 

،كم مشا ةةا    اطنمدد ل كةل  انسا  داعع مإلشعمح ةلدوب  و عنة  سو ب ةلةع 

 ةن،نع مألوشةم اان  لدمطن ن  و سيطنع عناطنص لن ب

 سع ن طع   ا. -1

  دندنع ش ةض  سوام. -2

 شنش  ةما. -7

 ضكنسمع دعوح. -4

  ا عمع. -5

 قام. -6

  نينظم / م بةن،نع مألوشةم   سالكة  ام  سوام  و عمنقةع   ةم  نةا عنة ن.

 مشطدملةع مشنقن ةم ومألعطعم   م مشيعا . -ب

شيعا  ومشطدملةع مشنقن ةم سطنا  ،ا ثلث ينكنع وها    مألعطعم   م م

 )مشكلل/مشطياا/م  منذ(

عد  مشطدطةم ومشطأيد  لن ودنس عدس ين،ا  م  واماد  لل مو رسع مشيعا  عم  عا 

و دعم  مطط نر معطعمب مشكنمس شنطةعح عنا  دع قنلنةط ن شألشطةنب ,و م   نانع مشل ن ع 

شطياا ،ا عنسمع و  نع مشلة   و دع ةةنلم ذشك مشكةعوح      م مشا ةةا ةةنلم م

وشام ،ا   س مشنقت اكاللن و شا عد ي ةع مشطياا ،ا عنسمع ورقنلم مشةن نةم.   ن مشطياا 

،ةماد ل  مشطياا ،ا مشلةعم  عةم م د ع ن ومشطةنش ن ، أ  وهذم شم اطيم     لنس نع   لا 

  مشطدراا مش د ا ومشةمنا هن مشذع ايم  و عدث  عب  ان،يم مشلةعم .   ن مإل منذ ،ةةلا  

ذشك وعم  عا  سيداد  لن،ذ و انرج مشيعا  لنألسومر ومشكنضيم عنا مشننعنع 

 مإلرشنسام مشكالنر  شة ن لةل نع ومضيم اكام رؤاط ن سو  علن .

التى تؤدى الى رفع معدالت االمان والتقليل من المخاطر فى الفنادق  العوامل خامسا
 .العائمة



 تأثير لها التى التصميمية العوامل أن حدوثها وأسباب الحوادث أنواع تحليل من يتضح
 التحكم للمصمم يمكن العوامل هذه بعضة , و ومتنوع عديدة السفينة سالمة على مباشر

 أنه البديهى منا , و بشأنه السليم القرار إلتخاذ متأنية دراسة يتطلب اآلخر والبعض فيها
 هناك ولكن % 100 فيها السالمة ضمانات تكون العالم فى كانم أى فى سفينة توجد ال

 بصفة العام والرأى المجتمع من مقبولة السالمة من درجة لضمان توافره يجب أدنى حد

 المالحى والمجرى والطاقم والرآاب بالسفينة المعنية الدولة أجهزة من ومقبولة عامة
 الممولة والبنوك التأمين وشرآات السياحية الباخرة لمالك مقبولة وآذلك خاصة بصفة

 الرئيسية العوامل على الضوء بعض إلقاء يمكنرة ,والباخ لبناء المطلوبة لإلستثمارات
 :يلى كما النيلية السياحة لسفن السالمة ضمانات على تؤثر التى

 : تصميمية عواملمنها 

 تأثير توضيح يمكنو خاصة بصفة العلوية ككل وللمنشآت للسفينة المناسبة األبعاد إختيار-1
 : كما يلى األولى اإلتزان عوامل بعض على الباخرة عرض فى التغير

 إختيار فإن لذلك %20 بنسبة األولى اإلتزان زيادة إلى ويؤدى % 10 بنسبة السفينة عرض زيادة

 ودرجة غرفة آل ومساحة الغرف وأعداد السياحة بمتطلبات فقط يرتبط أن يجب ال الباخرة عرض
 إتزان حسابات فى البالغة ألهميتة بعناية يدرس أن يجب وإنما التشغيل عائد إلرتفاع ماناض تجهيزها
 .الباخرة

 بمجرد مباشرة الباخرة بغرق تسمح ال بدرجة آافيا اإلحتياطى والطفو الحر الظاهر يكون أن يجب-2

 .آلخر أو لسبب جانبيها أحد على ميلها أو لها حادث أى حدوث

 أو حوادث حدوث دون ومقبولة محدودة تشغيلية أخطاء حدوث بإستيعاب يمالتصم يسمح أن يجب-7

 .توافره الواجب األدنى الحد تمثل بالسفينة السالمة ضمانات تكون أال يتطلب وهذا آوارث

 ظروفه له مالحى مجرى فى تسير عائمة سفينة عن عبارة السياحية الباخرة أن إعتبار يجب-4
 غير عائم فندق وآأنها الباخرة معاملة وأن شديدة وأحيانا يرةمتغ جوية لظروف وتتعرض الخاصة
 .النيلية السياحة لسفن حدثت التى الغرق حوادث معظم حدوث إلى أدى متحرك

 تحت الغاطس فى والتغير الطولى والميل الغاطس عن دقيقة معلومات على التصميم يعتمد أن يجب-5

 .المختلفة التشغيل ظروف

 وإنما ومحدودة ثابتة قيما ليست التصميم عناصر جميع أن اإلعتبار فى يأخذ أن المصمم على يجب-6

 الحساسية تحليل حسابات إجراء يتطلب وهذا الخطأ وإحتماالت التأآد عدم لعناصر تخضع جميعها
 .السفينة سالمة عناصر آافة على

 .ليةالني السياحة سفن عمل لطبيعة ومناسبة ومألوفة بها مرخص خامات إستخدام يجب-3



 خاصة بصفة السفينة وإتزان عامة بصفة السالمة من عالية درجة العام التصميم يوفر أن يجب-8

 تحت الخطورة درجة لتحليل الالزمة الدراسة بإجراء وذلك المختلفة والبيئية الجوية الظروف تحت
 .التشغيل ظروف جميع

 (7991)شامة/

 التوصيات والمقترحات

 فززى الفنززادق العائمززة سززواء فززى التصززميم او  عالانتقززاء مززواد غيززر قابلززة لالشززت
 .األجهزة المستخدمة

 0ان تجهز المبانى بنظم المرشات التلقائية 
 .فى حالة استعمال مواد قابلة لالنصهار مثل الحديد يجب تثطيتد بمواد عازلة 
  فززى حالززة اسززتعمال مززواد قابلززة للحريززق مثززل الخشززب يجززب معالجتززد بمحاليززل

 درجة اشتعالد. كيميائية تؤخر من بدء
 .ان تجهز تللك الفنادق العائمة ضد الصواعق 
 .يجب عزل مواسير التكييف فى المبانى 
  يجب لصق لوحات ارشادية فزى المبزانى العامزة والفنزادق السزتعمالها فزى حالزة

 نشوب حريق.
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