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المقدمة
 وضععل ال عع ( )901مععل التشععريمات المل عرية الخالععة دععالليرال الم ععدن والمتم ععق دع ع مل اللي عرال لمق ععدمالخدمات األمنية ليلف اإل ار ات والتدادير األمنية الوا ب االلت ام دها ل ممل داخل الملارات الملرية .
 يخضل كال مل (الكشف األمنع ل ع الركعاب وحقعا دهم اليدويعة – الكشعف األمنع ل ع الحقا عب الم ع ة –الكشععف األمنع ل ع الدضععا ل والدريععد – الكشععف االمن ع ل ع اإلمععدادات ال ا يععة – مراقدععة الععدخول  :مناف ع

دخول األشخاص/المركدات) لكل ما ورد ده ا ال

مل أحكام وتدادير وا ع ار ات أمنيعة ي عب تنهيع ا للديمعة

النشال.
 -تم إلداد ال

( )901مل التشريمات الملرية ل ليرال المدن مل خالل قوالد وتوليات الدرنامج الولن

الملععرم ألمععل اللي عرال المععدن والدرنععامج الععولن الملععرم لمراقدععة ععود أمععل اللي عرال والدرنععامج الععولن

الملرم ل تدريب ل

أمل الليرال .

 -يتكول ال

( )901مل دمة فلول.

 -يوضح ال

( )901مل التشريمات الملرية الخالة د مل مقدم الخدمات األمنيعة الوا دعات والم ع وليات

لكافة المام يل د مل الليرال والت يل والتدريب األمن الال م ألدا ت ك المهام المتم قة دالخدمات األمنية .

 تتضمل الدرامج الولنيةالخالةد مل الليرال مواد إرشادية تتم ق دتنهي اإل ار ات والخدمات األمنية التينص ل يها
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 9 – 901الهدف :
( )109مععل

أ) الهععدف األ ا ع لكافععة ال هععات المنععول دهععا تنهيع ع اإل ع ار ات والتععدادير األمنيععة ال عوارد دععال

التشع عريل المل ععرم المتم ععق دع ع مل مق ععدم الخ ععدمات االمني ععة ععو تع ع ميل ععالمة الرك ععاب والل ععاقم والم ععام يل
األرضييل وال مهور و لك ف

ميل األمور المتم قة دحماية الليرال المدن مل أفمال التدخل غير المشعرو

ليتوافق مل يا ة مهورية ملر المردية ف م ال أمل الليرال والت ترم إل حماية الليرال المدن مل
كافة أفمال التدخل غير المشرو .
ب) وضل الشرول والقوالد التى ي ب ال ت ت م دها الشركات التى تقدم خدمات أمل الليرال دالملارات الملعرية
والشرول والقوالد الال مة لتمييل وتدريب وترخيص موظهى أمل الليرال.

 3 – 901االساس القانوني واصدارت سلطة الطيران المدني المصري :
أ) قانول الليرال المدن الملرم رقم  28ل نة  1981وتمديالته دالقانول رقم  136ل نة . 2010
ب) قانول رقم  93ل نة  2003دإلدار قانول ر وم الليرال المدن .
ج) قانول المقودات .
د) ال

 107مل تشريمات الليرال المدن الملرم ( أمل الملارات ) .

ه) ال

 108مل تشريمات الليرال المدن الملرم ( أمل شركات الليرال ) .

و) الدرنامج الولن الملرم ألمل الليرال لدقا ل ماد  27مل قانول الليرال المدن الملرم .
) الدرنامج الولن الملرم ل تدريب ل

أمل الليرال .

ح) الدرنامج الولن الملرم لمراقدة ود أمل الليرال .
ل) قعرار ر ععيل م ععل الععو ار رقععم  1200ل ععنة  2004دتشععكيل ال نععة الولنيععة الم يععا ألمععل وت ععهيالت الليعرال
المدن

وتمديالته .

م) لوا ح وتم يمات

لة الليرال المدن الملرم .

مالحظة  :إن الطبعة األخيرة من القوانين واللوائح والتي ذكرت بهذا البند هي القابلة للتطبيق .
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 5– 901التطبيق :
-

تنلدق أحكام ع ا التشعريل ل عى الشعركات التعى تقعدم الخعدمات األمنيعة دالملعارات والحعا
تش يل ارية وممتمد مل
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الفصل األول

 7– 901التعريفات

 9 –7– 901الخدمات األمنية Security service provider
ألغراض

ا التشريل تمرف خدمات أمل الليرال ل

دالملارات الملرية والت تشمل ل

ديل المثال ال الحلر ما ي

مراقدة الدخول الكشف  /التهتيش األمن ل
الكشف األمن ل

ديل اال ترشاد د نها القيام دتنهي إ ار ات أمل الليرال
:

الركاب وحقا دهم المحمولة والمشحونة .

الدضا ل والدريد واإلمدادات ال ا ية ل لا رات .

الكشف  /التهتيش األمن ل

الموظهيل ومناف دخول الملار .

ا ار ات التحكم ف الدخول وحماية اللا ر .
ا ار ات حماية الحقا ب الم

ة.

ا ار ت حماية الدضا ل .
ا ار ات حماية االمدادات ال ا ية ل لا ر ( كاترنج ) .

حماية المدان والمنشآت الت تخدم مرافق الليرال المدن .
 2–7– 901أفعال التدخل غير المشروعActs of unlawful interference :

أفمال أو محاوالت أفمال تمرض المة الليرال المدن والنقل ال وى ل خلر مثل -:
اللا رات .

اال تيال غير المشرو ل

تدمير اللا ر المام ة ف الخدمة .
أخ ر ا ل ل

متل اللا رات أو ف الملارات .

الدخول لنو إل متل لا ر أو ملار أو ت هي ات الليرال
إدخال الح أو ها خلر أو ماد خلر ل

متل لا ر أو ف الملار دنية ا تممالها ألغراض ا رامية.

ا تخدام لا ر لام ة ف الخدمة د رض احداث الوفا أو اإللادة ال

دية أو الضرر ال

توليل مم ومات كا دة مل ش نها أل تمرض ل خلر المة اللا ر و

ف

يم ل ممت كات أو الدي ة.

حالة ليرال أو

واقهة ل ى

األرض  ,أو المة الركاب  ,أو اللاقم أو المام يل ف الخدمات األرضية أو ال مهور ف الملار أو مدان

ت هي اتالليرال المدن .
أم أفمال أخرى لم ترد ضمل ما دق تؤثر ل
 3–7– 901أمتعة بصحبة الراكب

أمل و المة الليرال المدن .

Accompanied hold baggage

أمتمة مقدولة ل نقل فى م تود اللا ر مل و ود الراكب ل ى متل اللا ر .

 4–7– 901موقف الطائرة

Aircraft stand

م احة ممينة لوقوف اللا ر فى احة وقوف اللا رات .

 5–7– 901المطار

Airport

أم منلقة فى دولة لضو مهتوحة لمم يات اللا رات الت ارية .

 6–7– 901منطقة التحركات المراقبة (الجانب الجوى)

Airside

منلقة الملار المخللة ل تحركات وما ي اور ا مل أراض ومدال أو أ ا منها تكول مناف ا مراقدة .
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 7–7– 901سلطة مختصة بأمن الطيران Appropriate authority for aviation security

ال ع لة التععى تمينهععا الدولععة ضععمل تنظيمهععا الحكععوم لتكععول م ع ولة لععل إلععداد وتنهي ع ولععيانة الدرنععامج الععولن

ألمل الليرال المدنى.

مالحظة:

لة الليرال المدنى الملرى ى ال لة المختلة د مل الليرال د مهورية ملر المردية

 1–7– 901مركبة ركاب تعمل فى ساحة وقوف الطائرات Apron passenger vehicle
أم مركدة ت تممل لنقل الركاب ديل اللا رات ومدان الركاب .

 1–7– 901التحريات الشخصية Background check

التحقق مل وية الشخص وخدرته ال ادقة ،دمافى لك تاريخه ال نا

ح ب الم موح ده قانونا ،ك

أ ية الشخص لتنهي المراقدة األمنية و/أو الدخول ددول ح ار ةإلى أم منلقة أمنية مقيد .

 90–7– 901األمتعة

مل تقييم

Baggage

ممت كات الركاب أو اللاقم الشخلية التى تنقل ل ى متل اللا ر داالتهاق مل المش ل ال وى .

 99–7– 901حاوية األمتعة

Baggage container

حاوية لنقل األمتمة ل لا ر .

 92 –7– 901ساحة فرز األمتعة

Baggage sorting area

الموقل ال م يتم فيه فر األمتمة الم ادر فى شحنات منهرد لكل رح ة .

 93 –7– 901منطقة تخزين األمتعة

Baggage storage area

موقل تخ يل األمتمة التى تم فر ا إلى أل يحيل نق ها إلعى اللعا رات أو إلعى مخع ل األمتمعة المهقعود  ،و لعك إلعى
أل يحيل مولد نق ها أو المثور ل ى لاحدها أو التلرف فيها .

 94 –7– 901إنذار بقنبلة

Bomb alert

حالة ت ب تم نها ال لات المختلة لتهميل خلة ل تدخل  ،دهعدف التلعدم لآلثعار المحتم عة المترتدعة ل عى ت قعى

تهديد م هول الملدر أو مم وم الملدر أو المترتدة ل ى اكتشاف ل

ها مريب أو أى أدا مريدة أخرى فى

اللا ر أو فى الملار أو فى أم مل مرافق الليرال المدنى .
 95 –7– 901تهديد بتفجير قنبلة

Bomb threat

تهديد مد غ معل شعخص م هعول الهويعة أو مم عوم الهويعة يعوحى أو ي عتنتج منعه عوا كعال لعك لعحيحا أم ا هعا ،
د ل المة لا ر ما أثنا ليرانها أو ل ى األرض  ،أو فى أم ملار أو أم مرفق معل م ارفعق الليعرال المعدنى أو

أم شخص  ،قد تكول ممرضة ل خلر مل ماد مته ر أو أم أدا أو ها آخر .
 96 –7– 901أمتعة المقصورة

Cabin baggage

األمتمة التى تنقل فى مقلور ركاب اللا ر .

 97–7– 901البضائع

Cargo

أم ممت كات منقولة ل ى اللا ر دا تثنا الدريد وامدادات اللا ر واألمتمة دلحدة الركاب أو األمتمة المهقود .

 91–7– 901منطقة البضائع

Cargo area

كععل الم ععاحة األرضععية والت ععهيالت المخللععة لشععحل الدضععا ل .وتشععمل ععاحات وقععوف اللا راتومدععان الدضععا ل
والمخا ل ومنالق االنتظار ل مركدات واللرق المتل ة دها .

Page 8 of 44

Dated January, 2019

Issue 6, Rev. 1

Ministry of Civil Aviation
Egyptian Civil Aviation Authority

ECAR Part 109

 91–7– 901مبنى البضائع

Cargo building

المدنى ال م تمر مل خالله الدضا ل خالل نق ها وا ودع ار و الع م تو عد فيعه م ارفعق وخعدمات لم يعات الدضعا ل أو

ال م تخ ل فيه الدضا ل إلى أل يحيل نق ها واً أو د اًر .

 20–7– 901اإلمدادات

Catering stores

ميل الدنود الال مة لخدمة الركاب ل

 29–7– 901التموين

اللا ر مثل ال ار د والم الت دا تثنا التمويل.

Catering supplies

الم كوالت والمشرودات والمواد ال افة األخرى والممدات الال مة لها ل ى متل اللا ر .

 22–7– 901الترخيص

Certification

تقييم ر م واثدات مل انب ال لة المختلة الم ولة لل أمل الليرال أو دالنيادة لنها د ل شخلا يتمتل
داأل يات الضرورية ل قيام دالوظا ف المك ف دها ل ى م توى مقدول ح دما تحدده ال لة المختلة .
 23–7– 901عملية نقل جوى تجارى

Commercial air transport operation

لم ية لا ر لنقل الركاب أو الدضا ل أو الدريد نظير مكاف أو أ ر .

 24–7– 901خطة الحاالت الطارئة

Contingency plan

خل ععة "ا ععتداقية" تش ععمل الت ععدادير واإل ع ع ار ات ل تل ععدم لمخت ععف م ععتويات التهدي ععد وتقييم ععات الخل ععر  ،والت ععدادير
األمنية المرتدلة د لك والوا ب تنهي ا  ،و لك دهدف توقل األحداث أو التخهيف مل أثر ا  ،داإلضافة إلعى ت عب
كععل األلعراف الممنيععة التععى لهععا أدوار وم ععؤوليات فععى حالععة وقععو فمععل مععل أفمععال التععدخل غيععر المشععرو  ،وتحععدد
خلة اللوارئ اإل ار ات األمنية اإلضافية التعى يمكعل تنهيع ا لنعد حعدوث يعاد فعى م عتوى التهديعد  .ويمكعل أل

تكول خلة م تق ة أو

ا مل "خلة إلدار األ مة" .

 25–7– 901عضو الطاقم

Crew member

أم شخص يك هه المش ل ال وى دالممل ل ى اللا ر خالل مد الم مورية ال وية .

 26–7– 901إدارة األزمة

Crisis management

اإل ار ات اللار ة المنه ا عت ادة الرتهعا م عتويات التهديعد  ،فضعال لعل تنهيع اإل ع ار ات والتعدادير ل تمامعل معل

الحاالت اللار ة دما فيها أفمال التدخل غير المشرو .
 27–7– 901بضائع خطرة

Dangerous goods

الدضععا ل أو المعواد التععى يمكععل أنتشععكل خلع ار ل ععى اللععحة أو ال ععالمة أو الممت كععات أو الدي ععة والتعى أدر ععت فععى
التم يمات الهنية أو الملنهةدمو ب

 21–7– 901شخص مبعد
و شخص محت له

ه التم يمات .

Deportee

لات الدولة ددخول أراضيها دلهة قانونية  ،أو كال قعد دخ هعا دلعهة غيعر قانونيعة  ،ثعم

أللته فى وقت الحق أم ارً ر ميا دم ادر ت ك الدولة .

مالحظة  :ل لات المختلة أل توفر ح ار ة لهؤال األشخاص .

 21–7– 901حقيبة دبلوماسية

)Diplomatic pouch (bag

حاوية شحل تتمتل دالحلانة الدد وما ية مل التهتيش أو الملادر مادامت ملحودة دالوثا ق الر مية المقرر .

 30–7– 901منطقة عبور مباشر

Direct transit area

منلقة خالة فى ملار دول دموافقة ال لات المامة المختلة وتقل تحت إشرافها المداشر أو مراقدتهعا المداشعر

 ،ويمكل ل ركاب أل يمكثوا فيها أثنا لم ية المدور أو موال ة ال هر دول التقدم دل ب دخول الدولة .
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 39–7– 901الراكب المشاغب

Disruptive passenger

الراكب ال م ال يحترم قوالد ال وك فى الملار أو ل ى متل اللا ر أو ال يتقيد دتم يمات موظه الملار أو

لاقم اللا ر ويخل د لك دح ل النظام واالنضدال فى الملار أو ل ى متل اللا ر .
 32–7– 901خطة الطوارئ

Contengency plan

الخلة التى تنص ل ى إ ار ات تن يق التلدم ل لوارئ ديل مخت ف الوكاالت الممنية أو الخدمات المو ود
الم اور الت دو مها أل ت الد ل

ف الملارات و ي ات الم تمل المح
 33–7– 901نظام كشف المتفجرات

التلدم ل لوارئ .

)Explosive detection system (EDS

نظام أو خ يل مل التكنولو يا المخت هة التى يمكنها الكشف  ،واإلشار دو ي ة تح ير  ،لل و ود ها مته ر،

و لك دكشف لنلر أو أكثر مل لنالر أم ها مو ود فى الحقا ب  ،د ض النظر لل ماد لنل الحقيدة .
 34–7– 901نظام كشف جهاز تفجيري

)Explosive device detection system (EDDS

نظام أو خ يل مل التكنولو يا المخت هة التى يمكنها الكشف  ،واإلشار دو ي ة تح ير  ،لل و ود ها مته ر،

و لك دكشف لنلر أو أكثر مل لنالر أم ها مو ود فى الحقا ب  ،د ض النظر لل ماد لنل الحقيدة .
 35–7– 901المادة المتفجرة

Explosive substance

الماد الل دة أو ال ا ة ( أو أم خ يل منهما ) التى تنتج دالتهالل الكيميا

ف در ة حرار ممينة وف ض ل

مميل ود رلة ممينة غا ي حق الضرر داألماكل المحيلة وتشمل الماد المته ر مواد األلماب النارية حتى وال

لم تلدر غا ولكنها ,ال تشمل المواد الت لي ت ف حد اتها مته ر حت وال كانت قادر ل

انتاج غا ات

أو أدخر أو أتردة مته ر .
 36–7– 901تسهيالت النقل

Facilitation

اإلدار الهمالة لمم ية المراقدة الضرورية  ،دهدف اإل ار

مل إنها إ ار ات األشخاص أو الدضا ل ومنل

الت خيرات التش ي ية غير الضرورية .
 37–7– 901الشحن

Freight

و دضا ل أو دريد يتم شحنه دوا له ناقل وم ويخضل ل ضوادل األمنية المال مة .

 31–7– 901مبادئ العوامل البشرية

Human Factors principles

مدادئ تن لدق ل ى التلميم  ،والترخيص  ،والتدريب  ،والمم يات  ،والليانة  ،وت مى إلى إقامة ترادل م مول
ديل المنالر الدشرية وغير ا مل لنالر النظم دإدال االلتدار ال يم لألدا الدشرى .
 31–7– 901األداء البشرى

Human performance

القدرات والحدود الدشرية التى لها ت ثير ل ى المة لم يات الليرال وأمنها وكها تها .

 40–7– 901بطاقات الهوية

Identification cards

دلاقة تلدر لتحديد وية االشخاص ال يل يحتا ول الى الدخول الملرح ده ل ملار أو منلقة التحركات

المراقدة أو منلقة أمنية مقيد ددول مرافقة أمنية وال رض منها تمريف الشخص وت هيل الدخول .
 49–7– 901شخص ممنوع من الدخول
شخص ترفض

Inadmissible person

لات الدولة دخوله إلى الدالد حاليا أو م تقدال  .وي ب فى الماد أل يقوم م تثمر اللا ر

التى ولل ل يها مثل ؤال األشخاص دإلادتهم إلى دولة الم ادر أو إلى أم دولة أخرى تقدل دخولهم  ( .أنظر
القوالد القيا ية ات الل ة فى الهلل الخامل مل الم حق التا ل – الت هيالت ) .
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 42–7– 901ضابط أمن على متن الطائرة

In-flight security officer

الشخص ال م توظهه وتدرده حكومة دولة المش ل أو حكومة دولة الت

يل لك

حمايتها وحماية المو وديل فيها مل أفمال التدخل غير المشرو  ،وي تدمد مل

يممل ل ى لا ر د رض

ا التمريف األشخاص الممينيل

حلرياً لتقديم حماية خالة لواحد أو أكثر مل األشخاص الم افريل ل ى اللا ر  ،و لك كحرال أمل شخل .

 43–7– 901أمتعة محولة

Interline baggage

أمتمة الركاب التى تحول مل لا ر أحد مش

 44–7– 901مطار دولي

اللا رات إلى لا ر مش ل آخر أثنا نهل رح ة الراكب .

International airport

أم ملار تمينه الدولة المتماقد داخل إق يمها كملار لدخول وم ادر الحركة ال وية الدولية وتتم فيه اإل ار ات

الر مية المتم قة دال مارك واله ر واللحة المامة والح ر اللح ل حيوانات والنداتات  ،واإل ار ات المشادهة
األخرى .
 45–7– 901المنطقة المفتوحة للجمهور (الجانب البرى)

Landside

المنلقععة مععل الملععار ومععل المدععان التععى ي ععمح ل ركععاب الم ععافريل وال مهععور غيععر الم ععافر ل ععى ال عوا دععدخولها

ددول قيود ( .أنظر أيضا منلقة غير مقيد ) .
 46–7– 901البريد

Mail

الم ار ععالت والدنععود األخععرى المر ع ة مععل مكاتععب دريععد لنق هععا إلععى مكاتععب دريععد أخععرى وفقععا لقوالععد اإلتحععاد الدريععدم

المالم .
 47–7– 901األمتعة المفقودة

Mishandled baggage

أمتمة الركاب أو اللاقم التى لم ت م إليهم أل داب ال إرادية أو د دب ال هو .

 41–7– 901منطقة التحركات

Movement area

مل الملار ت عتخدمه اللعا رات لالقعال والهدعول وال عير ل عى الممعرات األرضعية ويتكعول معل منلقعة المنعاور

و احة أو احات وقوف اللا رات .
 41–7– 901المنطقة المفتوحة

Non-restricted area

األماكل فى الملار التى ي مح ل مهور دالتوا د فيها  ،أو التى ال يكول الدخول إليها مقيدا .

 50–7– 901التصاريح

Permits

يتكععول نظععام التلععاريح مععل دلاقععات أو أم م ععتندات أخععرى لععادر ل ععى أ ععال فععردى ألش ععخاص يمم ععول فععى
الملععارات أو يحتععا ول إلععى الععدخول الملععرح دععه ل ملععار أو منلقععة التحركععات المراقدععة أو منلقععة أمنيععة مقيععد .

وال رض منها تمريف الشعخص وت عهيل العدخول  .وتلعدر تلعاريح المركدعات وت عتممل ألغعراض مماث عة ل عماح

ددخول المركدات  .وأحيانا يشار إلى التلاريح دم ميات مثل دلاقة الهوية أو دلاقات المرور لدخول الملار .

 59–7– 901الشخص المعاق ( الذي تقل قدرته على الحركة )
)Person with disabilities (with reduced mobility
أم شخص ق عت حركتعه د عدب ضعمف عمان (ح ع أو حركع ) أو ل ع لق ع أو د عدب الممعر أو أم مميعق
آخر ،وي تخدم و ا ل النقعل  ،وتتل عب حالتعه لنايعة خالعة وتكييعف الخعدمات التعى تقعدم إلعى ميعل الركعاب وفعق
احتيا اته .
 52–7– 901قائد الطائرة

Pilot-in-command

الليار الم ول لل تش يل اللا ر و المتها أثنا مد الليرال .
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 53–7– 901البنود المقيدة

Restricted articles

األشيا التى تمرف فى ال ياق المحدد ألمل الليرال دالتدار ا أدوات أو أ ه أو مواد يمكل ا عتخدامها الرتكعاب

أحعد أفمععال التعدخل غيععر المشععرو ضعد الليعرال المععدنى والتع يمكععل أل تمعرض ل خلععر ععالمة اللعا ر ومععل ل ععى
متنها أو المنشآت أو ال مهور المام .
 54–7– 901التخريب

Sabotage

فمل أو إ مال متممد دقلد إحداث تعدمير متممعد أو لعا ش ل ممت كعات  ،ويمعرض ل خلعر عالمة الليعرال المعدنى

الدولى ومنشآته وخدماته  ،أو ينتج لنه تدخل غير مشرو فيها .
 55–7– 901الكشف األمني

Screening

تلديق و ا ل فنية أو و ا ل أخرى يقلد دها تحديد و  /أو كشف و ود أ حة أو مته رات أو أ ه خلر
أخرى أو أشيا أو مواد قد ت تخدم الرتكاب أحد أفمال التدخل غير المشرو .

مالحظة  :دمض األشيا أو المواد الخلر لنهت كدضا ل خلر فعى الم حعق الثعامل لشعر وفعى وثيقعة التم يمعات
الهنية ل نقل اآلمل ل دضا ل الخلر دلريق ال و (  ) Doc 9284ول لك ي ب نق ها لدقا لت ك التم يمات .

 56–7– 901األمن

Security

حمايععة اللي عرال المععدنى مععل أفمععال التععدخل غيععر المشععرو  .ويتحقععق ع ا الهععدف دم ع يج مععل اإل ع ار ات والم عوارد

الدشرية والمادية.

 57–7– 901التدقيق األمني

Security audit

فحص متممق لمدى االمتثال ل ميل وانب تنهي الدرنامج الولن ألمل الليرال المدنى .

 51–7– 901تفتيش أمنى للسوائل والهالميات واإليروسوالت واألكياس المؤمنة والتي يمكن اكتشاف التالعب

فيها

Security checks for LAGs and STEBs

تهتيش دلرم أو ضوادل أمنية يقوم دها موظهو األمل ل ت كد مل لدم و ود أم لالمات ل عى التعدخل وخلولعا

التاللب فى األختام أو ال رقة أو إدخال أ ه أو أدوات أو مواد يحتمل أل تكول خلير  ،وي ب إ ار لم يات
التهت ععيش ف ععى أول نقل ععة دخ ععول ف ععى منلق ععة المم ي ععات المراقد ععة  .وي ععب إ راؤ ععا ل ععى مي ععل إم ععدادات ال ع عوا ل
والهالميععات واإليرو عوالت واألكيععال المؤمنععة والت ع يمكععل اكتشععاف التاللععب فيهععا ل ت كععد مععل أنهععا محميععة وأنععه ال
يو د دليل اشتداه ل تاللب فيها وأل الم تندات الضرورية
 51–7– 901المراقبة األمنية

يمة.

Security control

و ععي ة لمن ععل إدخ ععال األ ع ع حة أو المته ع عرات أو األ هع ع أو األش ععيا أو المع عواد الخل ععر األخ ععرى الت ععى ق ععد ت ععتخدم

الرتكاب أحد أفمال التدخل غير المشرو .
 60–7– 901معدات األمن
أ هع

Security equipment

ات لععادل تخلل ع ت ععتخدم عوا منهععرد أو ك ع مععل نظععام لمنععل أفمععال التععدخل غيععر المشععرو ضععد

الليرال المدنى وت هي اته أو فى كشف ت ك األلمال .
 69–7– 901التدريب األمني

Security exercise

ا التدريب نولال :


التععدريب األمنع الشععامل و ععو محاكععا أحععد أفمععال التععدخل غيععر المشععرو دهععدف الت كععد مععل كهايععة الخلععة
األحتيالية ل تمامل مل مخت ف أنوا اللوارئ .
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ع و ععو محاكععا أحععد أفمععال التععدخل غيععر المشععرو دهععدف الت كععد مععل كهايععة ععدل

التلععدم لععدى دمععض الوكععاالت المشععاركة ف ع الخلععة األحتياليععة أو الت كععد مععل كهايععة دمععض لنالععر
الخلة األحتيالية مثل لنلر االتلاالت .
 62–7– 901التفتيش األمني

Security inspection

التهتيش ال م ي ريه مش ل اللا ر أو الملار أو أم كيال آخر ممن داألمل وفقاً ل شرول ات الل ة الوارد ف

الدرنامج الولن ألمل الليرال المدن .
 63–7– 901التحريات األمنية

Security investigation

التحرم لل أم فمل تدخل غيعر مشعرو ضعد الليعرال المعدنى أو لعل محاولعة ارتكعاب أم فمعل معل ع ا القديعل أو

أم حالععة م لومععة أو مشععتده فيهععا مععل حععاالت لععدم االلتع ام دالدرنععامج الععولن ألمععل الليعرال المععدنى أو غيعره مععل
الشرول القانونية و  /أو الشرول التنظيمية األخرى المتم قة د مل الليرال المدن .
 64–7– 901برنامج األمن  /البرنامج األمني

Security Programme

التدادير المكتودة الت أقرت لحماية الليرال المدنى الدولى مل أفمال التدخل غير المشرو .

 65–7– 901المنطقة األمنية المقيدة

Security restricted area

م احات منلقة التحركات المراقدة دالملار المحدد د نها منعالق خلعر ل عى عديل األولويعة حيعث تلدعق ضعوادل
ه المنعالق لعاد  ،ضعمل معا تشعم ه  ،ميعل منعالق م عادر

أمنية أخرى داإلضافة إلى مراقدة الدخول  ،وتشمل

ركاب الليرال الت ارم ديل نقلة الكشف األمن واللا ر  ،و احة وقوف اللا رات ومنالق ت ميل األمتمة  ،دمعا

فعى لععك منععالق خدمععة اللععا رات ووضععل األمتمععة والدضععا ل التعى تععم الكشععف األمنع ل يهععا  ،وحظععا ر الدضععا ل ،
ومراك الدريد والمدان المخللة فى منلقة التحركات المراقدة لت ويد اللا رات داإلمدادات وتنظيهها .
 66–7– 901االستقصاء األمني

Security survey

تقيعيم لالحتيا ععات األمنيعة دمععا فعى لععك تحديععد نقعال الضععمف التعى يمكععل أل ت ععت ل لتنهيع فمععل معل أفمععال التععدخل
غير المشرو  ،والتولية دإ ار ات تلحيحية .

 67–7– 901اختبار األمن

Security test

ت ريب رى أو ل ن ألحد تدادير أمل الليرال يحاكى محاولة ارتكاب فمل غيرمشرو .
 61–7– 901األسلحة الصغيرة

Small arms

ولف لام يل ق ل ى كل األ حة النارية اليدوية .

 61–7– 901منطقة معقمة

Sterile area

المنلقععة الواقمععة دععيل نقلععة التهتععيش  /الكشععف ل ركععاب واللععا ر والتع يخضععل الععدخول إليهععا لرقادععة شععديد (.تمععرف

أيضا كمنلقة أمنية مقيد ) .
 70–7– 901المخزونات ( اإلمدادات ) لالقتناء

Stores (Supplies) to be taken away

ال ل التى تدا ل ركاب و أفراد لاقم اللا ر  ،د رض أخ ا ممهم مل اللا ر .

 79–7– 901األكياس األمنية الكاشفة للعبث

Supplies of STEBs

األكي ععال المل ععممة خليلع عاً لت ععتمم ها حلع ع اًر منافع ع الدي ععل فع ع المل ععار أو ل ع ع م ععتل الل ععا رات لدي ععل ال ع عوا ل

والهالميات واأليرو والت .
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 72–7– 901مبنى محطة اإلركاب

Terminal

المدنععى الر ي ع أو م مولععة المدععان التععى يععتم فيهععا إنهععا إ ع ار ات ركععاب اللي عرال الت ععارم وا ع ار ات الدضععا ل

والم ادر ل

اللا رات .

 73–7– 901عرض صورة التهديد

)Threat image projection (TIP

درنامج إليكترون توافق ل يه ال لة المختلة ويمكل تركيده فى دمض آالت األشمة ال ينية  .ويمرض الدرنعامج

لععور إليكترونيععة لععألدوات الخلععر (مثععل الم د ععات وال ععكاكيل واأل ه ع الته يريععة اليدويععة) داخععل لععور األشععمة
ال ينية لحقيدة فم ية أو دمعد الهحعص أو لعور كام عة ل حقا عب التعى تحتعوى ل عى األدوات الخلعر ويقعدم مم ومعات
فورية لمش

آالت األشمة ال ينية دش ل قدرتهم ل ى كشف

 74–7– 901معدات كشف األثر
نظععام تكنولععو

ه اللور .

Trace detection equipment

أو م ع يج مععل تكنولو يععات مخت هععة لععه القععدر ل ععى كشععف كميععات ض ع ي ة ععدا مععل المعواد المته ععر

واإلشار دإلدار تنديه إلى ت ك المواد المو ود دالحقا ب أو األشيا األخرى الخاضمة ل تح يل .

 75–7– 901ركاب محولون  /أمتعة محولة

Transfer passengers/baggage

انتقال الركاب  /األمتمة مداشر مل رح ة إل أخرى لموال ة ال هر .

 76–7– 901ركاب عابرون ( ترانزيت )

Transit passengers

ركاب ي افرول مل ملار ل ى نهل الرح ة التى ول وا ل يها .

 77–7– 901وثيقة السفر
عوا

Travel document

ععهر أو أم وثيقععة أخععرى ر ععمية لتحديععد الهويععة تلععدر لععل دولععة أو منظمععة لي ععتخدمها لععاحدها القععانون

ل هر دولياً .

 71–7– 901األمتعة غير المصاحبة

Unaccompanied baggage

األمتمة التى تشحل كدضالة ل ى اللا ر وا اللا ر التى تقل لاحب

 71–7– 901األمتعة المتروكة

ه األمتمة أو لا ر أخرى .

Unclaimed baggage

األمتمة التى تلل إلى الملار وال يت مها الراكب وال يلالب دها .

 10–7– 901األمتعة المجهولة

Unidentified baggage

األمتمة التى تلل إلى الملار ددلاقة تمريف أو ددونها  ،ولم ي ت مها راكب أو لم يتمرف ل يها.

 19–7– 901الركاب غير المنضبطين

Unruly passengers

األشخاص ال يل يرتكدول ل ى متل أم لا ر مدنية أحد األلمعال التاليعة معل لحظعة غ عق دادهعا قدعل اإلقعال إلعى

لحظة إلاد فتحه دمد الهدول :
 ألمال اله وم أو التخويف أو التهديد أو الرلونة المتممد الت تخل دح ل النظام أو تشكل خل ار ل ى المةالممت كات واألشخاص .

 -ألمال اله وم أو التخويف أو التهديد أو التدخل ضد أحد ألضا اللاقم أثنا آدا وا داته أو الحد معل قدرتعه

ل

آدا وا داته .

 ألمععال الرلونععة المتممععد أو ألمععال اإلض عرار داللععا ر أو ممععداتها أو أمععاكل وممععدات اللععاقم دمععا يخععل دح ععلالنظام ويشكل خل اًر ل

المة اللا ر و المو وديل ل

متنها.

 -االدالغ لل مم ومات ممروف أنها كا دة دما يمرض ل خلر المة اللا ر و

ف حالة الليرال .

 لليال األوامر أو التم يمات المشرولة اللادر دضمال المة المم يات وانتظامها وكها تها .Page 14 of 44
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 12–7– 901موقع حساس

Vulnerable point

أم مرفق يو د فى الملار أو يكول مرتدلا ده يؤدى إتالفه أو تدميره إلى إضماف كها

 13–7– 901دليل العمليات

تش يل الملار ددر ة خلير .

Operation manual

دليل يحتوى ل ى اإل ار ات والتم يمات واإلرشادات الت ي ب أل يتدمها أفراد التش يل لند أدا وا داتهم.

 14–7– 901البضائع المحولة والبريد المحول Transfer cargo and mail
الدضا ل المنقولة والدريد المنقول ل ى لا ر غير ت ك الت ول ت ل

متنها .

 15–7– 901البضائع العالية المخاطر أو البريد العالي المخاطر High-risk cargo or mail

تمتدعر الدضععا ل أو الدريععد الع م تقدمععة ي ععة غيرممروفععة أو التع تظهععر ل يهععا لالمععات المدعث لاليععة المخععالر فع

حالة ما أ توفت أيضاً احد الممايير التالية:

 .1مم ومات ا تخداراتية محدد تشير إلى أل الدضا ل أو الدريد تشكل تهديداًل ى الليرال المدن .
 .2تديل الدضا ل او الدريد ليوداً مثير ل شكوك .

 .3تكول لديمة الدضا ل أو الدريد ل ع نحعو ممعيل يدعيل أل التعدادير األمنيعة األ ا عية وحعد ا ال يعر ح أل ت عمح
دكشف المواد المحظور الت قد تمرض اللا ر ل خلر .

ودل ععرف النظ ععر لم ععا إ ا كان ععت الدض ععا ل أو الدري ععد قادم ععة م ععل ي ععة ممروف ععة أو غي ععر ممروف ععة ,ف ععإل المم وم ععات
اال تخداراتية المحدد الت تتوفر لدم الدولة دش نها قد ت م ها لالية المخالر .
 16–7– 901عدم القدرة علي التنبؤ

Unpredictability

تنهي التدادير األمنية مل ا ل ياد قدرتها ل

الرد وكها تهعا و لعك معل خعالل تلديقهعا دشعكل غيعر منعتظم وفع

أماكل مخت هة و/أو دلرق شت وفقاً إللار لام محدد .

 17–7– 901الكشف عن السلوك Profiling
تلديق ا اليب فنية ف

ل

ياق أمل الليرال ل تمرف ل

ديل المثال ال الحلر الت تمدر لل

المدن .
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الفصل الثاني

الشروط العامة

 1– 901مراحل توثيق شركات الخدمات االمنية -:
 9–1– 901المرحلة االولى (خطاب النوايا) -:

 -تقديم خلاب تمدير النوايا ويتضمل (ا م الشركة – لديمة لمل الشركة – تاريخ االنشا – رقم ال

ل الت ارى

– رقم الم ف الضريد – االنشلة التى تمار ها الشركة – الهيكل التنظيم – ديال دالوظا ف الر ي ية وأرقام
الهواتف ولنوال الم ار الت  -الخدرات الهنية ل شركة – ال تكول الشركة ملرية دن دة  -%100أل ت توفى
الشرول والمتل دات التى تحدد ا

لة الليرال المدنى الملرى)

 أل تكول الشركة منش لدقا ل قانول رقم  86ل نة  2015دشركات األمل والح ار ة وأل ينلدق ل يها المادرقم  75مل قانول الليرال المدنى رقم  28ل نة  1981والممدل دالقانول رقم  136ل نة  2010وقرار و ير
الليرال المدنى رقم  607ل نة 2015
 2–1– 901المرحلة الثانية (تقديم طلب رسمي) -:

تقديم ل ب أو خلاب ر م د م ر يل

لة الليرال المدن إللدار شهاد م اولة النشال.

 3–1– 901المرحلة الثالثة (الوثائق واالعتماد) -:

تقديم الوثا ق وااللتماد ل منالب القيادية لدقاً لمتل دات
وفيما ي

لة الليرال المدن :

الوثا ق المتم قة د مل الليرال :

 درنامج األمل .
 درنامج مراقدة ود أمل الليرال .
 درنامج التدريب ل

أمل الليرال .

 ديال االمتثال ل تشريمات الولنية ال

(. )109

 إ ار ات تش يل قيا ية .
الت التحريات الشخلية ل مام يل تتضمل (لحيهة حالة نا ية – الدلاقة الشخلية – الخدمة



الم كرية – الموافقات األمنية) .

الت التدريب ل قا ميل دمهام الكشف األمن والتهتيش تتضمل التدريب األ ا



–

الت التماد

وترخيص القا ميل دمهام الكشف األمن .
 التماد مدير أمل الشركة لل لريق

لة الليرال المدن .

 4–1– 901المرحلة الرابعة (االستعراض والتفتيش) -:

اال تمراض والتهتيش وتقييم اإل ار ات األمنية المقدمة مل الشركة وتنق م إل ق ميل :
القسم االول مقر الشركة -:

أ -توفير الوثا ق المتم قة داألمل دالمقر الر ي

ل شركة المشار إليها دالمرح ة الثالثة مل إ ار ات التوثيق

لاليه .
ب -التهتيش والم ار مة ل وثا ق تمهيداً ل توثيق والدار شهاد كها
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القسم الثاني المطار (المحطة) -:

الشركة االلت ام دتوفير متل دات

ا -ي ب ل

تقديم الخدمات األمنية ده و

لة الليرال المدن د م ملار تكول الشركة م ولة لل

:

 ن خة مل درنامج أمل الشركة .
 إ ار ات التش يل القيا ية  SOPsتحدد وتوضح المهام والوا دات والم وليات لكافة المام يل
دنقال الكشف دالملاروفقاً ل منه ية الموحد .

 ديال موثق وممتمد وفقاً ألخر تحديث مل كشوف المام يل الممنييل دالخدمة األمنية دالملار
(ديال المام يل) .

الت التدريب األمن وفقاً لديال المام يل ل



األمن

– التدريب األ ا

الكشف األمن .

– التدريب التنشيل

أل يتضمل الدورات التدريدية المتم قة دالكشف
– التدريب أثنا الممل  OJTل قا ميل دمهام

الت التحريات األمنية لكافة المام يل وفقاً لديال المام يل .



 الوثا ق الدالة ل
دالملار ل

تنهي مراقدة ود أمل الليرال المنه مل إدار ال ود دالشركة ل

المام يل

أل تشمل خلة نوية ألنشلة مراقدة ود أمل الليرال – قوا م التهتيش األمن –

التقارير – الخلة التلحيحية – المتادمة .

ب -التهتيش والم ار مة لكافة اإل ار ات والتدادير األمنية المنه

دكافة نقال الكشف دالملار ومناف

الدخول وتهتيش األشخاص والمركدات وكافة المنالر ات المالقة دمهام ووا دات وم وليات مقدم
الخدمات األمنية دالملارات تمهيداً ل ترخيص والدار شهاد كها

التش يل .

 5–1– 901المرحلة الخامسة-:
الدار شهاد كها
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الفصل الثالث
99– 901ادارة أمن الطيران بالشركة :

التنظيم

 9 –99– 901يجب علي شركات مقدمي خددمات امدن الطيدران تعيدين ادارة المدن الطيدران بتنظيمهدا االداري
وتكون مهامها كالتالي:

 الداد وتنهي وليانة وتحديث درامج الممل الال مة ومنها ( درنامج أمل الشركة – درنامج ود أمل
الليرال دالشركة – درنامج التدريب ل ى أمل الليرال – اقرار االمتثال ل تشريل الملرى ال

(.)109

 تمييل مدير ألمل الليرال دالشركة متهرغ لمتادمة تنهي مهام وم وليات إدار أمل الليرال.
 القيام دالتن يق الال م مل كل ال هات الممنية د مل الليرال مل لمل الدروتوكوالت الال مة لتنظيم
وتو يل المهام األمنية .

 توفير الموارد والت هي ات الت تتل دها خدمات أمل الليرال (تشريمية – مادية – فنية) لتلديق إ ار ات
أمل الليرال .
 تمكيل مهتش أمل الليرال د لة الليرال المدن الملرم دالتدار ا ال لة المختلة لل امل
الليرال المدن د مهورية ملر المردية مل التهتيش والمراقدة ل ى ميل اإل ار ات والتدادير المتخ
واإللال ل يها أو أخ ن خ مل ال

 متادمة تنهي

الت المتم قة ده ه اإل ار ات والتدادير.

ميل الدرامج والخلل والتدادير األمنية المتم قععة د مععل الليرال المعدنع .

 القيام دام انشلة او مهام اخرم تتم ق د مل الليرال ح ب متل دات

لة الليرال المدل الملرم او

أم مهام تتم ق دتنهي اال ار ات االمنية .
 االلت ام دتهميل النشرات والتو هات األمنية الخالة د فمال التدخل غير المشرو والتهديدات المو هة
ل ليرال المدن ومرافقه الوارد مل

 االلت ام دموافا

لة الليرال المدن وال هات ات المالقة دتنهي مهام أمل الليرال

لة الليرال المدن الملرم دما تم اتخا ه مل إ ار ات وتدادير لتهميل النشرات

والتو هات األمنية مل وا دات وم وليات ومم ومية ونشر لكل الم تويات فور ا تالمها (مديرم األمل
– مشرفى األمل –المام يل) .
 2 –99– 901مديري أمن الطيران لمقدمي الخدمات األمنية :
أ -المؤهالت  :يجب علي مديري األمن المسئولين عن متابعة وتنفيذ تدابير األمن أن يكون لديهم المؤهالت

والدراية والخبرة الضرورية دما يشمل :
 مؤ ل لال .

 إ اد ال ة االن ي ية كتادة وتحدث .
 ا تيا الدورات الخالة د مل الليرال .
 خدر فى م ال أمل الليرال ال تقل لل ثالث نوات او لديه خ هية ل كرية او شرلية ال تقل لل
لشر نوات .

 ا تيا األمتحال المؤ ل لش ل الوظيهة دن دة ال تقل . %85
 الممرفة دالم االت المحدد التالية :
 oالممرفه دالتشريمات الدوليه والولنيه ف م ال أمل الليرال .
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 oنظم األمل ومراقدة نقال الدخول (ال يلر ل

المناف ) .

 oالدنود المقيد والدنود المحظور .
 oفكره لامة لل التهديدات والمخالر .

 oفكره لامة لل األ ه الم تخدمة فى نقال التهتيش  /الكشف .
 التهرغ الكامل ألدا مهام أمل الليرال المدن دول ممار ة أية وظا ف تتم ق د ية أنشلة أخرى دخالف
األمل.
 أل يتمتل دلحه يد (ال مل – الدلر– الخ و مل االمراض الت تؤثر ل

القدره التش ي يه) .

ب -الواجبات والمسئوليات :

 وضل وتنهي وتحديث درامج أمل الشركة وفقا لمتل دات ال لة المختلة .
 تععوفير الوثععا ق المتم قععة دععاألمل (درنععامج االمععل  -درنععامج التععدريب ل ع أمععل اللي عرال – درنععامج مراقدععة
ععود أمععل الليعرال – إقعرار االمتثععال ل تشعريمات الولنيععة – ع ل خععاص دالنشعرات والتو يهععات األمنيععة

ال ع عوارد واللع ععادر – ع ع الت المع ععام يل لتشع ععمل التحريع ععات الشخلع ععية والمع ععؤ الت والع ععدورات التدريديع ععة
الحال يل ل يها).
 إنشا خلل تدريب نوية ل مام يل لتحديد احتيا ات التدريب .
 إنشا خلل نوية ألنشلة مراقدة ود أمل الليرال .

 التن يق مل إدار الملار لت ويد الشركة داأل ا المال مة مل درنامج أمل الملار وت يم إدار الملار
ن خة مل درنامج أمل الشركة .
 المشاركة ف ا تمالات ل ال أمل الملار وتنهي تولياتها .
 التن يق مل ال هات األمنية الممنية دالملار لوضل ال يا ة الخالة دالممل المشترك دينهم .
 تمريف ووضل ال يا ة المامة ألمل شركة ولرضها ل ى اإلدار الم يا ل موافقة ل يها.

 المشاركة ف الخلل االحتيالية وخلل اللوارئ ممإدار الملار وال لات المختلة لموا هة أم
ألمال قد تمرض أمل و المة الليرال المدن ل خلر .
 الممل ل

رفل الول األمن لدى ميل المام يل دالشركة .

 توفير التدريب المال م ألفراد الشركة لدقاً للديمة لم هم .

 إدالغ ال لةالمختلة د مل الليرال ( لة الليرال المدن الملرم) د ميل الوقا ل األمنية فور
وقولها.
 تهميل النشرات والتو هات األمنية الخالة د فمال التدخل غير المشرو والتهديدات المو هة ل ليرال
المدن ومرافقه الوارد مل

لة الليرال المدن وال هات ات المالقة دتنهي مهام أمل الليرال وف

حالة ا تالمه النشرات والتو يهات االمنيه ي ب أل يقوم دالنشر والتو يل ل
االختلاص دش ل ما ورد دالنشره االمنيه وادالغ

المام يل و هات

لة الليرال المدن دما تم اتخا ه مل ا ار ات

لتهميل ما ورد دالنشرات األمنية .
 االشراف والمتادمة الم تمر ل تنهي الهمال إل ار ات وتدادير االمل.
تمرض ومراقدة نتا ج التحريات الشخلية ل مام يل دالشركة .
 ا ا
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يل (الوقا ل األمنية – المينات المشوا ية ل تهتيش اليدوم ل ركاب وحقا دهم

المحمولة والمشحونة – اختدار أ ه الكشف األمن – المينات المشوا ية مل الركاب ال يل خضموا
ل كشف دوا لة أ ه كشف أثر المته رات – دخول المركدات ل منالق األمنية المقيد ) .

 - إلداد إ ار ات لمل قيا ية مكتودة وتدريب المام يل ل يها مما ي الد م ل ى القيام د لمالهم
المة التش يل واألدا .

والخدمات المتل ة دها دما يضمنكها

ج -اعتماد مديري أمن الطيران لمقدمي الخدمات األمنية:
 تقوم

لة الليرال المدن دالتماد مديرم أمل الليرال المدن ل ت كد مل لالحية وت يل المرشح

وضمال التنهي الم تمر ل قوالد القيا ية الولنية لدقا ل ال ار ات التالية .
 ي ب ل ى المرشح ا تيا االختدارات المل ودة دن اح قدل أل يميل كمدير أمل ل ليرال المدن و

:

 oاختدار تشريمات أمنية لقيال مدى إلمام المرشح دالقوانيل والتشريمات الولنية .
 oاختدارات ال ة األ ندية ل ت كد مل القدر ل
 ي ب أل ي تا المرشح االختدارات دحلوله ل
 تقوم
 تقوم

التوالل مل ال هات المخت هة .

م مو در ات ال يقل لل . % 85

لة الليرال المدن دإلدار خلاب التماد لمديرم األمل ي دد نوياً .

لة الليرال المدن دإن ار أو تم يق االلتماد أو حده و إل اؤه إ ا أخل مديرم امل الليرال

وموظه االمل اللادر لهم التماد مل

لة الليرال المدن الملرم لدقا ل وظا ف الوارد ده ا

التشريل ا تم االخالل د حد مهام الوظيهته أو فقد أحد المؤ الت لش ل الوظيهة .
 3–99– 901المشرف العام  (:مدير أمن الشركة بالمطار) – الوظائف التنفيذية
تقوم

لة الليرال المدن دالتماد مديرم أمل الشركة دالملار ل ت كد مل لالحية وت يل المرشح وضمال

التنهي الم تمر ل قوالد القيا ية الولنية لدقا ل مؤ الت واال ار ات التالية:
أ -المؤهالت  :يجب علي مديري أمن الشركة بالمطار المسئولين عن متابعة وتنفيذ تدابير األمن أن يكون

لديهم المؤهالت والدراية والخبرة الضرورية دما يشمل :
 مؤ ل لال .

 إ اد ال ة االن ي ية كتادة وتحدث .
 ا تيا الدورات الخالة د مل الليرال .
 خدر فى م ال أمل الليرال ال تقل لل ثالث نوات .

 ا تيا األمتحال المؤ ل لش ل الوظيهة دن دة ال تقل . %85
 الممرفة دالم االت المحدد التالية :
 oالممرفه دالتشريمات الدوليه والولنيه ف م ال أمل الليرال .
 oنظم األمل ومراقدة نقال الدخول (ال يلر ل
 oالدنود المقيد والدنود المحظور .

المناف ) .

 oفكره لامة لل التهديدات والمخالر .
 oفكره لامة لل األر اب .
 oفكره لامة لل األ ه الم تخدمة فى نقال التهتيش  /الكشف .
 التهرغ الكامل ألدا مهام أمل الليرال المدن دول ممار ة أية وظا ف تتم ق د ية أنشلة أخرى دخالف
األمل.
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 ال يتمتل دلحه يده (ال مل – الدلر– الخ و مل االمراض الت تؤثر ل

القدره التش ي يه) .

ب -الواجبات والمسئوليات :

 االشراف والمتادمة والتن يق الم تمر ل تنهي الهمال إل ار ات وتدادير االمل .
 ا تقدال أفراد النودة المام يل تحت قيادته والت كد مل ولولهم ف مواليد م المحدد وم ار مةإ ار ات
االمل ممهم .

 تو يل أفراد النودة ل ى أماكل لم هم المخت هة والت كد مل تمام ا تالمهم ل ممدات الم تخدمة ف
التش يل لدقاً ل تم يمات المنظمة ل لك .

 المرور الم تمر ل ى أفرادالنودة والت كدمل الت ام كل منهم دالمهام الموك ة اليه.
 إدالغ إدار أمل الشركة دالوقا ل األمنية .
 م ار مة ال

الت دنقال الكشف الخالة دت

يل (المينات المشوا ية ل تهتيش اليدوم ل ركاب – المينات

المشوا ية ل كشف د ها كشف أثر المته رات  -اختدار أ ه التهتيش /الكشف األمنى قدل الممل

دكل وردية – الوقا ل األمنية واألدالغ لنها– المركدات المتردد ل
 اإللمام التام داإل ار ات األمنية ددرنامج أمل الملار واإلشراف ل

منلقة التحركات المراقدة) .
تنهي ا .

 تهميل النشرات األمنية الوارد مل إدار أمل الشركة .

 الت كد مل لحة حهظ المم ومات ال رية لتهادم الولول ال ير ملرح ده .
 المشاركة ف ا تمالات ل ال أمل الملار .
 المشاركة ف ت ارب اللوارئ الك ية وال

ية الت يتم تنهي ا دالملار .

 التن يق واالتلال الم تمر مل ميل ال هات الممنية داخل الملار .
- مراقدة الركاب المحوليل والمادرول والت كد مل لدم اختاللهم دالركاب المادييل وا الركاب الم ادريل
أو القادميل خالل توا د م ف المنلقة المراقدة دمدنى الركاب ف الملار وا ا ما حدث اختالل ديل
الركاب يتم إلاد التهتيش ل ميل الركاب.
 منل ت رب الركاب ال يل أنهوا إ ار اتهم والمتوا ديل دالمنلقة الممقمة إلى خارج الملار.
 اتخا اإل ار ات األمنية المشدد ل كشف ل ى الدضا ل والدريد المالية المخالر ل حد مل التهديدات
المرتدلة دها.

 4 –99– 901رئيس النوبات بالمطار :

تقعوم ع لة الليعرال المععدن دالتمععاد ر عيل النودععات دالملععار ل ت كععد مععل لعالحية وت يععل المرشععح وضععمال التنهيع
الم تمر ل قوالد القيا ية الولنية لدقا ل ال ار ات التالية:

أ -المؤهالت  :يجب علي مديري النوبات بالمطار المسئولين عن متابعة وتنفيذ تدابير األمن أن يكون لديهم
المؤهالت والدراية والخبرةالضرورية دما يشمل :
 مؤ ل لال .

 إ اد ال ة االن ي ية كتادة وتحدث .
 ا تيا الدورات الخالة د مل الليرال .
 خدر فى م ال أمل الليرال ال تقل لل نتال.
 ا تيا األمتحال المؤ ل لش ل الوظيهة دن دة ال تقل . %85
 الممرفة دالم االت المحدد التالية :
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 oالممرفه دالتشريمات الدوليه والولنيه ف م ال أمل الليرال .
 oنظم األمل ومراقدة نقال الدخول (ال يلر ل

المناف ) .

 oالدنود المقيد والدنود المحظور .

 oفكره لامة لل التهديدات والمخالر .
 oفكره لامة لل األر اب .
 oفكره لامة لل األ ه الم تخدمة فى نقال التهتيش  /الكشف .
 التهرغ الكامل ألدا مهام أمل الليرال المدن دول ممار ة أية وظا ف تتم ق د ية أنشلة أخرى دخالف
األمل.

 ال يتمتل دلحه يده (ال مل – الدلر– الخ و مل االمراض الت تؤثر ل

القدره التش ي يه) .

ب -الواجبات والمسئوليات :

 االشراف والمتادمة والتن يق الم تمر ل تنهي الهمال إل ار ات وتدادير االمل .
 ا تقدال أفراد النودة المام يل تحت قيادته والت كد مل ولولهم ف مواليد م المحدد وم ار مة إ ار ات
االمل ممهم .
 تو يل أفراد النودة ل ى أماكل لم هم المخت هة والت كد مل تمام ا تالمهم ل ممدات الم تخدمة ف
التش يل لدقاً ل تم يمات.

 الت كد مل إتمام تنهي االختدارات اليومية لأل ه الم تخدمة ف نقال التهتيش/الكشف .
 متادمة تنهي مماير األ ه الم تخدمة ف نقال التهتيش/الكشف دالتن يق مل الهنييل الم وليل
دالملار .


رلة إدالغ الهنييل ف حالة حدوث أم للل داأل ه الم تخدمة ف نقال التهتيش/الكشف .

 المرور الم تمر ل

أفراد النودة والت كد مل الت ام كل منهم دالمهام الموك ة إليه .

 إدالغ مدير أمل الشركة دالملار دالوقا ل األمنية خالل النودة .
 م ار مة ال

الت دنقال الكشف الخالة دت

يل (المينات المشوا ية ل تهتيش اليدوم ل ركاب – المينات

المشوا ية ل كشف د ها كشف أثر المته رات  -اختدار أ ه التهتيش /الكشف األمنى قدل الممل

دكل وردية – الوقا ل األمنية واألدالغ لنها– المركدات المتردد ل
 اإللمام التام داإل ار ات األمنية ددرنامج أمل الملار واإلشراف ل

منلقة التحركات المراقدة) .

تنهي ا .

 تهميل النشرات األمنية الوارد مل إدار أمل الشركة .
 الت كد مل لحة حهظ المم ومات ال رية لتهادم الولول ال ير ملرح ده .
 المشاركة ف ت ارب اللوارئ الك يو وال

ية الت يتم تنهي ا دالملار.

 التن يق واالتلال الم تمر مل ميل ال هات الممنية داخل الملار .
 مراقدة الركاب المحوليل والمادرول والت كد مل لدم اختاللهم دالركاب المادييل وا الركاب الم ادريل
أو القادميل خالل توا د م ف المنلقة المراقدة دمدنى الركاب ف الملار وا ا ما حدث اختالل ديل
الركاب يتم إلاد التهتيش ل ميل الركاب.

 منل ت رب الركاب ال يل أنهوا إ ار اتهم والمتوا ديل دالمنلقة الممقمة إلى خارج الملار.
 اتخا اإل ار ات األمنية المشدد ل كشف ل ى الدضا ل والدريد المالية المخالر ل حد مل التهديدات
المرتدلة دها.
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 5–99– 901مشرفي نقاط الكشف :
تقوم

لة الليرال المدن دالتماد مديرم أمل الليرال المدن ل ت كد مل لالحية وت يل المرشح وضمال

التنهي الم تمر ل قوالد القيا ية الولنية لدقا ل ال ار ات التالية
أ -المؤهالت :

 مؤ ل لال .
 إلمام دال ة االن ي ية .
 األلمام التام دالخواص الهنية والتش ي ية لأل ه الم تخدمة فى نقال التهتيش /الكشف .
 ا تيا الدورات الخالة د مل الليرال .

 ا تيا الدورات الخالة دالكشافيل دن اح مل مرك تدريدى ممتمد .
 إ تيا األختدارات المل ودة مل

لة الليرال المدنى (نظرية – لم ية )

 ن دة الن اح ف األختدارات النظرية التقل لل . %85
 الممرفه دالتشريمات الولنيه ف م ال أمل الليرال .
 نظم األمل ومراقدة نقال الدخول (ال يلر ل

المناف ) .

 الدنود المقيد والدنود المحظور .
 فكره لامة لل التهديدات والمخالر
 األختدارات المم ية فى الممل ل ى نقال التهتيش /الكشف ( .دن دة ن اح التقل لل ) %85
 مهارات يد ل توالل .

 خدر فى م ال أمل الليرال ال تقل لل نتال .
 ال يتمتل دلحه يده (ال مل – الدلر– الخ و مل االمراض الت تؤثر ل

القدره التش ي يه) .

ب -الواجبات والمسئوليات :

 م ار مة الحالة الهنية أل ه الكشف وح ا يتها .
 متادمة أدا المام يل دنقلة الكشف والتدخل ف حالة الضرور وتو يههم لال ار اللحيح مل لدم
االشتراك ف إ ار ات الكشف والتهتيش دنقلة الكشف .

 تقييم لمل األفراد المام يل دنقلة الكشف .

 إدالغ مدير النودةف حالة حدوث أم وقا ل أمنية أو حوادث .
 التن يق التام مل مناودى الشرلة فى الملار فى حالة حدوث أم وقا ل أمنية أو حوادث .
 الت كد مل ت

يل المينات المشوا ية مل التهتيش اليدوم ل ركاب دال

 الت كد مل إتمام اختدار أ ه الكشف قدل كل نودة وت

ي ها دال

الت الخالة د لك .

الت الخالة د لك .

 لمل ت قيل و تولية أمنية ل مام يل قدل دد النودة.
 تنظيم الممل ديل األفراد دنقلة الكشف وااللت ام دالمدد المحدد ل تناوب ديل أفراد النقلة لتوفير ال هد
ولهمالية اإلدا .
 6–99– 901موظفي الكشف األمني :
أ -المؤهالت :

 مؤ ل ل م منا ب (ال يقل لل مؤ ل متو ل) أو م يج مل التم يم والخدر ألدا الوا دات المل ودة
وداإلضافة إل
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 ال يتمتل دلحه يده (ال مل – الدلر– الخ و مل االمراض الت تؤثر ل
ل

القدره التش ي يه  -القدر

تميي األلوال (لمى األلوال) لتش يل ممدات األشمة ال ينية وفحص ميل أنوا التلاريح) وأل

يوقل الكشف اللد ل يه دوا لة هة لدية حكومية .

 القدر ل

التمرف ل

ته ير ما يظهر ل

شاشة ها األشمة ال ينية .

 األلمام التام دالخواص الهنية والتش ي ية لأل ه الم تخدمة فى نقال التهتيش /الكشف .
 ا تيا الدورات الخالة د مل الليرال .
 ا تيا الدورات الخالة دالكشافيل دن اح مل مرك تدريدى ممتمد .
 إ تيا األختدارات المل ودة مل

لة الليرال المدنى (نظرية – لم ية )

 ن دة الن اح ف األختدارات النظرية التقل لل . %85
 الممرفه دالتشريمات الولنيه ف م ال أمل الليرال .
 نظم األمل ومراقدة نقال الدخول (ال يلر ل

المناف ) .

 الدنود المقيد والدنود المحظور .

 فكره لامة لل التهديدات والمخالر.
 األختدارات المم ية فى الممل ل ى نقال التهتيش /الكشف ( .دن دة ن اح التقل لل . ) %85
 مهارات يد ل توالل .
ب -الواجبات والمسئوليات :

 إ ار الكشف /والتهتيش األمن ل

الركاب الداد يل /المحوليل /التران يت وحقا دهم المحمولة

والمشحونة دمد الت كد مل (وثا ق هر لحيحة و ارية اللالحية) .
 إ ار الكشف /والتهتيش األمن ل

األشخاص غير الركاب والدنود الت يحم ونها والتحقق مل

التلاريح الخالة دهم والتاكد مل لحة منالق االرتياد .

 إ ار الكشف األمن ل

الدضا ل والدريد الداد ة والمحولة والتران يت .

 إ ار الكشف األمن ل

اإلمدادات ال ا ية .

 إ ار الكشف األمن ل

المركدات .

 تنهي الن دة المشوا ية مل التهتيش اليدوم ل ركاب وحقا دهم المحمولة والمشحونة دن دة  %20أو فى
حالة لدور تم يمات أخرى مل

لة الليرال المدنى لدقا لحالة التهديد .

 إ ار الكشف األمن دا تخدام أ ه كشف أثر المته رات والكشف ل
ال

ال وا ل وأ ه الما ح

دى.

 اإلدالغ لل وقا ل ال وكيات اإل رامية وملادر الدنود المحظور واإلدالغ لل أم خلر مثل محاولة
الدخول ددول تلريح ل منالق األمنية المقيد .
 مراقدة الدخول إلى المنالق المقيد دالن دة ل ركاب دمد الت كد مل (وثا ق هر لحيحة و ارية
اللالحية).
 ا تخدام أ ه الكشف لل الممادل( وا الدوادات أو اليدوية أو أ ه
داألمتمة واللرود والدضا ل) .

األشمة ال ينية الخالة

 اتخا اإل ار ات األمنية المشدد ل كشف ل ى الدضا ل والدريد المالية المخالر ل حد مل التهديدات
المرتدلة دها .
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 إ ار الكشف األمنى ل ى الدضا ل والدريد المالية المخالر لدقا لتم يمات

لة الليرال المدنى .

 ت دية ل دات الناقل ال وم ف إ ار أية تهتيشات إضافية ل ى لا رته ا ت ادة لتقييم التهديدات .
 مراقدة الركاب المحوليل والمادرول والت كد مل لدم اختاللهم دالركاب المادييل وا الركاب الم ادريل
أو القادميل خالل توا د م ف المنلقة المراقدة دمدنى الركاب ف الملار وا ا ما حدث اختالل ديل
الركاب يتم إلاد التهتيش ل ميل الركاب.
 منل ت رب الركاب ال يل أنهوا إ ار اتهم والمتوا ديل دالمنلقة الممقمة إلى خارج الملار.
ترخيص وتدريب واعتماد الكشافين :

مراجعة الفصل الخامس الفقرة (ز  -ترخيص الكشافين) .
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الفصل الرابع

برنامج األمن
 9 – 93– 901عام :

ي ب ل ى مقدمى الخدمات األمنية الداد وتنهي وتحديث درنامج أمل وأل يتضمل ل ى األقل ماي ى:
 أل يكول لك الدرنامج مكتوداً وموقما دوا لة الشركة .
 أل يكول ممتمداً مل

لة الليرال المدن الملرم .

 ي ب ل ى الشركة االحتهاظ دن خة مل درنامج األمل وتقديم ن خة أخرم إلى
الملرم لند ل دها ون خة دكل ملار تقدم فيه الخدمة األمنية.

لة الليرال المدن



دف الدرنامج واال اليب واال ار ات الت ينه ا لموا هة افمال التدخل غير المشرو .



يكل تنظيم يوضح وا دات وم وليات مخت ف الكيانات الممنيه د مل الليرال دالشركه .

 قنوات االتلال لتدادل المم ومات ديل ال له المختله د مل الليرال ومقدم الخدمه .
 االلت امات الولنيه والدوليه .

 اال ار ات الخاله دالتهتيش والخلوات الوا ب اتخا ا لند اكتشاف اداه مشتده دها .
 اال ار ات الخاله دم ار مة ومضا ا وثا ق ال هر دالن ده ل ركاب .


يا ة الشركه ت اه الم افريل خ ه والتدادير الوقا يه واال ار ات الوا ب اتخا ا .

 اال ار ات الوا ب اتدالها لند اكتشاف دنود محظوره .
 اال ار ات المتم قه داال حه واال حه الناريه .

 اال ار ات الوا ب اتدالها لند اكتشاف الح او خا ر داالمتمه الخاله دالركاب .
 ا ار ات الركاب والحقا ب الدد وما ية والدريد الحكوم .
 اال ار ات والتدادير االمنيه الخاله دالمخ ونات واالمدادات ال ا يه (الكاترينج) .
 تمييل المام يل والتحريات الشخليه .

 االدالغ لل الوقا ل وولف ا ار ات االدالغ وقنوات االتلال ديل ال له المختله د مل الليرال
وشركات مقدم الخدمه االمنيه .
 مراقدة ال وده وم خص تدادير مراقدة ال وده .
 ا ار ات الملار المح

.

 حماية المنلقة االمنيه المقيده .
 مراقدة الدخول ال المنالق االمنيه المقيده .
 الكشف والتهتيش األمن ل

الموظهيل قدل دخولهم ال المنلقه االمنيه المقيده .

 تهتيش المركدات .

 مراقدة دخول الركاب .
 الكشف والتهتيش األمنى ل

لواقم اللا رات .

 الهلل االمن ديل الركاب ال يل تم الكشف ل يهم والركاب ال يل لم يتم الكشف ل يهم أمنياً .
 ولف ممدات االمل .
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 موظهو االمل (ولف م تويات الموظهيل ومواقمهم والتناوب ف الوا دات لند كل نقلة تهتيش /
كشف أمن .
 حماية منلقة ت ميل االمتمه واالشراف ل يها .
 حماية حقا ب الم تود غير الملاحده .
 ي بل

إدار الشركة ف حال و ود أم تمديالت ل ى الدرامج وأدلة لمل الشركة إخلار ال لة

المختلة دها ل م ار مة وااللتماد.
 2 –93– 901االعتماد والتعديالت:

أ-

القبول المبدئي لبرنامج األمن

الخدمة األمنية أل تقوم دتقديم درنامج األمل المقترح ل شركة إلى

ي ب ل ى كل شركات مقدم

لة

الليرال المدن الملرم حتى يتم التماده ف فتر ال تقل لل  30يوم و لك قدل ددأ التش يل لل لريق
الخلوات اآلتية :
 ف

خالل  15يوماً مل ا تالم درنامج األمل المقترح تقوم

لة الليرال المدن

الدرنامج أو إللا الشركة مالحظات مكتودة لتمديل الدرنامج ليتوافق مل متل دات

الملرم دقدول

ا ال

.

 دمد ا تالم المالحظات الخالة دالتمديل فإل الشركة تقوم دتقديم درنامج األمل الممدل إلى

لة

الليرال المدن الملرم ل م ار مة او دل ب وضل إ ار ات ددي ة ل تمديالت المقترحة .
 يتم ت ديد التماد درنامج أمل الشركة نويا و لك لل لريق الخلوات األتية :
 oم ار مة الدرنامج نظريا وك لك ادخال اى تمديالت تم ار الها مل

لة الليعرال االدخالهعا دوا علة

الشركة ل ى الدرنامج .
 oقيام مهتشى أمل الليرال د لة الليرال المعدنى دعالتهتيش الميعدانى ل عى الشعركة )المقعر االدارم –
الملارات(الت تممل الشركة دها ل ت كد مل مدى ملادقة اإل ار ت االمنية المنه .
 oتقوم الشركة داتخا كل اإل ار ات الال مة لت هيل تنهيع تهتعيش ع لة الليعرال المعدن و لعك خعالل
 30يوم قدل االنتها خلاب االلتماد.

ب -تعديل برنامج األمن بواسطة الشركة:

 فى حالة قيام الشركة دار ال اى تمديل ل ى درنامج األمل فإل

لة الليرال المدنيالملرم تقوم

دالتماد التمديل أو رفضه و لك كتادياً ل شركة خالل  15يوما مل تاريخ ا تالم ل ب التمديل .

 تقوم

لة الليرال المدن الملرم دالتماد التمديالت ف حال أنها:

 oتقدم الم توم األمن المل وب.

 oلدم تمارضها مل التشريمات والقوانيل المنظمة د مهورية ملر المردية .
ج -تعديل برنامج األمن عن طريق سلطة الطيران المدني المصري :
ي و ل لة الليرال المدن

د-

الملرم أل تل ب تمديل درنامج األمل الممتمد لو رأت فى حال أل ت ك

التمديالت مل ودة لدقاً لتقييم التهديد أو ف حالة إ ار أم تمديالت ل

الدرامج والتشريمات الولنية .

تعليق  /وقف اعتماد البرنامج االمني

يتم تم يق او وقف التماد الدرنامج االمن لشركات مقدم الخدمات األمنية ف الحاالت االتية -:

 لدم الت ام الشركة دتنهي ما ا د لك ال
 االخالل ال
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 تقديم مم ومات او م تندات م اير ل واقل مل ش نها الت ثير المداشر ل
 تقالل إدار أمل الليرال لل القيام دوا داتها ف

أمل و المة الليرال المدن .
نت ت

اتخا اإل ار ات التلحيحية الال مة والت

لل المال التدقيق والتهتيش والم ح االمن ل ملارات الت تممل دها والت تتم لل لريق مهتش أمل

الليرال د لة الليرال المدنى الملرى.
 3 –93– 901حفظ وثائق األمن وتصنيف المواد.

 تخت ف در ات ال رية لكل وثيقة لل األخرى وفقاً لما تحتويه مل مم ومات ل لك يتم إللا كل وثيقة
در ة ال رية المنا دة مل لدم اإلفرال ف وضل در ات ال رية حتى ال يضمف النظام د كم ه .

 حهظ المم ومات ل ى األقراص الل دة ل حا ب اآلل
فقلداإلضافة إل

المتلل دشدكةالمم وماتوالديانات المؤمنة

أنه يتم حهظ المم ومات ل ى و ا ل التخ يل اآللية الخالة (األقراص المرنة -

اال لوانات المض ولة – وحدات التخ يل الخار ية) والت يمكل دمد لك تخ ينها فى أماكل مؤمنة .

 تميي كافة و ا ل التخ يل دم لق مكتوب ل يه "مم ومات أمنية ح ا ة" .

 حهظ ميل الوثا ق األمنية المقيد التو يل ف مكال محكم ال ق ي مح ل دخول إليه فقل لدد ق يل مل
المام يل الملرح له داإللال وحهظ

ه ال

الت .

 ت نب نقل المم ومات األمنية الح ا ة لل لريق الدريد اإللكترون

ال ير ر م

ويتم إ تخدام دريد

إليكترون آمل ويتم أيضاً نقل المم ومات األمنية الح ا ة شخلياً مل موظف آلخر أو لل لريق
المام يل دالشركة د ض النظر لل و ي ة النقل والمتادمةوي ب و ود نظام لالقرار داال تالم .

 تقييد المم ومات األمنية وتو يمها وافشا ا واتاحتها لألشخاص الملرح لهم د لك ويكول الممرفة ل ى
قدر الحا ة والقلد مل اإلشار الت ت تممل لتلنيف وحماية وثا ق األمل الهامة والت ت

ل لاد

ل ى اللهحة ال الفية له ه الوثيقة أو ف لهحة تالية لها و تالف المدث دالمم ومات الوارد ف

الوثيقة وتالف اإلفشا لل محتوياتها إلى أشخاص غير ملرح لهم د لك .
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الفصل الخامس

االختيار والتعيين والتدريب
 9–95– 901المقابالت الشخصية :

أ) ي ععب ل ع الشععركة تنظععيم مقاد ععة شخلععية مععل كععل مرشععح ي ريهععا م ع ول مععل الشععركة تت عوافر فيععه المهععارات
المال مععة لتنهيع ع إ ع ار ات التوظي ععف وي ععب الت كععد مععل أل المرشععح يععدرك م ععدم أ ميععة اإلقع ع اررات ال عوارد فعع
اال تمار

ب) ي ععب ل ععى ميععل المرشععحيل ا ععتيها نمععو ج الل ععب وتقععديم ديانععات تهلععي ية كام ععة لهتععر منيععة ال تقععل لععل
خمل نوات ادقة وتشمل

ه الديانات ما ي

:

 ديانات شخلية ترفق لور حديثة وموثقة .
 التم يم .
 التدريب .
 الممل ال ادق .

 الت كدمناأل دادالتي دتإليتركالممالل ادق.
 الت كدمنمدمو ودفتارت ت ييرمم ومة.

 مم ومات أخرم ات ل ة تشمل إثدات الهوية والخدر ال ادقة دما فى لك أى وادق نا ية.
ج) وي ب أيضا أل يتضمل نمو ج الل ب ما ي

-:

 إقرار د ل ميل المم ومات كام ة ودقيقة .
 نتا ج التحريات الشخلية .
 إقرار مل المرشح د ل أم تشويه ل حقا ق يشكل أ ا ا لرفض التوظيف أو فرض إ ار ات
ت ديدية أو تو يه تهم نا ية .

 موافقة المرشح ل

إمكانية الحلول ل

مم ومات شخلية ومهنية مل ألحاب الممل

ال ادقيل أو المؤ ات التم يمية أو الوكاالت الحكومية أو م ار ل شخلية ل رض التحقق مل
لحة المم ومات.

 توقيل المرشح .

د) وي ععب أل تحععتهظ الشععركة دنمععو ج الل ععب لعوال مععد التوظيععف وي ععب أل يكععول ع ا النمععو ج متعواف ار لاللععال
ل يه دنا ل

لب

لة اللي ارل المدن .

 2 –95– 901عملية االختيار:

أ) ت ععهر لم يععة االختيععار الهمالععة لععل انتقععا أل ع ح المرشععحيل لمخت ععف المنالععب واالختيععار ال ع يم يحقععق أقل ع
فال ية مل التدريب ويضمل األدا ال يد ف أثنا الممل وي يد رض الموظف ويق ل مل تدديل الموظهيل

ب) مل المهم أل يكول االختيار ل

أ ال ولف مهلل الحتيا ات الممل يشمل ميل المنالر ات الل ة

مثل المهعام والوظعا ف الوا عب اداؤ عا والكهعا ات الشخلعية المل ودعة والدي عة التنظيمعة ألدا الوا دعات ويمكعل
ا عتخدام أولعاف المنلعب الثدعات لعحة لم يعة االختيععار وخالعة لاللتع ام دالشعرول القانونيعة وشعرول شع ل

الوظيهة .
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 3 –95– 901سجالت التوظيف.

أ) يجب األحتفاظ بسجالت التوظيف لكل موظف الثبات ما يلي:
 تهاليل المقاد ة الشخلية .
 نتا ج لم ية التحقق ل

نحو

يم دما ف

لك نتا ج التحريات الشخلية (الموافقات األمنية) .

 شهاد ال ياقة اللديعة ومعا يهيعد دع ل تقيعيم الحالعة ال

عمانية ل مرشعح ال تظهعر أم موانعل ل ع قدرتعه ل ع

أدا مهام الوظيهة.
 نتا ج لم ية التحقق دما ف

لك اال تنتا ات الت تم الولول إليها دش ل أم فتر منية غير مم ة .

 ا م ومنلب المدير التنهي م ال م قرر أل المرشح منا ب ل تمييل .
ب) األشخاص الذين تم اختيارهم لمناصب إدارية أو إشرافية .

ي ععب ل ع األشععخاص ال ع يل أختيععروا لش ع ل منالععب إداريععة أو اش عرافية أل يثدت عوا مهععاراتهم القياديععة وتمععتمهم

دععالخدر والمععؤ الت الضععرورية فع م ععال أمععل اللي عرال وي ععب دو ععه خععاص أل يكونعوا قععادريل ل ع رلععد أدا
موظه أمل الليرال رلداً فماالً وال يكونوا مدركيل أل مية مراقدة ود امتثال التدادير األمنية .

 4 –95– 901سجالت التحريات األمنية (صحيفة الحالة الجنائية) :
ي بل
ل

مقدم الخدمات األمنية االلت ام دإخضا األشخاص ال يل ينه ول ضعوادل األمعل ل تحريعات الشخلعية

أل يشمل :

 كعل شعخص يلععدر لعه تلعريح دخعول ل منععالق االمنيعة دالملعارات او دع م منشع تادمععة ل ليعرال المععدن
الملرم.
 أم ش ععخص مل ععرح ل ععه ألدا وظ ععا ف الكش ععف األمنع ع فع ع األم ععاكل المخلل ععة لع ع لك فع ع المل ععارات
الملرية .
 كل شخص يقوم دمهمة التهتيش األمن ل ركاب والحقا ب واللا ر .

 لععدم ا ععتمرار أم ش ععخص ف ع أدا لم يععة الكشععف دول أل يك ععول قععد تععم الكشععف لععل لععحيهة الحالععة
ال نا ية ل لك الشخص .
 يتم تحديثها مره كل  5نوات .
 5 –95– 901فقد األهلية :

يهقد الشخص األ ية ل دخول إل المنالق االمنية المقيد لممار عة مهعام لم عه لعو اتضعح د ع ه ال نعا
مدال أو م نب الرتكاده ار م قدل حلوله ل ى تلريح دالدخول وتشمل
 ال ار م ال نا ية .

أنعه

ه ال ار م :

 أم فمل مل أفمال التدخل غير المشرو .


ار م الشرف وخيانة االمانة .

 6 –95– 901مقتضيات التدريب والترخيص :
أ) عام :

 تلدق ميل أحكام

ا التشريل ل

الموظهيل االمنييل وغير االمنييل واإلداريعيل الع يل ينهع ول ضعوادل

أمل الليرال .
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 ي ععب ل ععى شععركات مقععدم الخععدمات األمنيععة االلت ع ام دضععمال تمتععل األشععخاص ال ع يل ينه ع ول ا ع ار ات
مرتدلة د مل الليرال المدن دكل القدرات الال مة لالضلال دمهامهم وتدريدهم تدريدا وافيا وفقا لشرول
الت مال مة دش نهم وتحديثها

الدرنامج الولن ل تدريب واالحتهاظ د

 تقععوم ميععل االدارات الم ع ولة لععل د عرامج التععدريب دممععل ع الت واالحتهععاظ دهععا لععل كععل تععدريب ولععل
األشععخاص ال ع يل تععم تععدريدهم وتقععوم ع ه االدارات دإمععداد ع لة اللي عرال المععدن الملععرم دالمم ومععات
المل ودة ف

ل شركة أو دالمحلات الت تممل دها الشركة .

ا الش ل لند ل دها وا دالمقر الر ي

 ي ععب إتمععام التععدريب األول ع والمتكععرر تحععت إش عراف ع لة اللي عرال المععدن وأل يكععول الهلععل الد ار ع
والمنهج التم يم ومدرد أمل الليرال ممتمديل مل

لة الليرال المدن .

ب) االدارة العليا لمقدمى الخدمات األمنية :

 التهديدات التى تؤثر حالياً ل ى لنالة الليرال المدنى .
 خلا ص مرتكد اله مات ضد الليرال المدنى .
 خلا ص مشتركة ل ميل حاالت األ مات .
 المدادئ األ ا ية إلدار األ مات .
 مراقدة األ مة .

 خلل إدار األ مات .
 المراك الضرورية ل قياد والمراقدة .
 تمرينات إدار أ مات الملارات .

مالحظة - :يتم إجراء تمارين نظرية .

ج) مديري عام أمن الطيران لمقدمي الخدمات األمنية :

 ي ععب أل يحلععل المععديريل األمنيععيل ل ععى تععدريب يه ع دمدععادئ أمععل الليعرال وال عوا ح الولنيععة وي ععب أل
يتيح التدريب الهرلة ل مديريل لاللمام د ميل وانب إدار أمل الليرال .
 يند

ل

األقل أل يحلل مدير األمل ل

 oدور أمل الليرال المدن األ ا

 oدور مديرم أمل الليرال المدن .

الدورات التدريدية التالية :

.

 oتكنولو يا أمل الليرال .
 ي ب إتمام التدريب التنشيل لمديرم لام أمل مقدم الخدمات األمنية مر كل لام .
د) مديري إدارة التدريب األمني لشركات مقدمي الخدمات األمنية :

 ي ععب أل يحلععل مععديرم إدار التععدريب األمنع ل ع تععدريب يه ع دمدععادئ أمععل اللي عرال وال عوا ح الولنيععة
وي ب أل يتيح التدريب الهرلة ل مديريل لاللمام د ميل وانب إدار أمل الليرال .

 يند

ل

األقل أل يحلل مديرم إدار التدريب األمن ل

الدورات التدريدية التالية :

 oدور أمل الليرال المدن األ ا
 oدور مديرم أمل الليرال المدن .
 oتكنولو يا أمل الليرال .
 ي ب إتمام التدريب التنشيل لمديرم إدار التدريب األمن مر كل لام .
ه) مديري إدارة مراقبة الجودة لشركات مقدمي الخدمات االمنية :
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 ي ععب أل يحلععل مععديرم إدار مراقدععة ال ععود األمنيععة ل ع تععدريب يه ع دمدععادئ أمععل اللي عرال وال عوا ح
الولنية وي ب أل يتيح التدريب الهرلة ل مديريل لاللمام د ميل وانب إدار أمل الليرال .
 يند

األقل أل يحلل مديرم إدار مراقدة ال ود األمنية ل

ل

.

 oدور أمل الليرال المدن األ ا

الدورات التدريدية التالية :

 oدور مراقدة ال ود الداخ ية واألنشلة المرتدلة ده .
 oتكنولو يا أمل الليرال .
 ي ب إتمام التدريب التنشيل لمديرم إدار مراقدة ال ود األمنية مر كل لام .
و) مشرفى األمن بنقاط الكشف  /التفتيش :
 يند

األقل أل يحلل مشرفى األمل دنقال الكشف  /التهتيش ل

ل

 oدور أمل الليرال المدن األ ا

الدورات التدريدية التالية :

.

 oدور مراقدة ال ود الداخ ية واألنشلة المرتدلة ده .
 oتكنولو يا أمل الليرال .
 ي ب إتمام التدريب التنشيل لمشرف األمل دنقال التهتيش/الكشف مر كل لام .
 ي ب أل يحلل المشرفول األمنيول ف نقال التهتيش ل
المدن .

ز) موظفي الكشف األمني :

 ي ب تدريب م ول األمل والمام يل ل

الترخيص الضرورم دوا لة ع لة الليعرال

تنهي إ ار ات الكشف األمن التدريب األول والتدريب أثنعا

الممل والتدريب المتكرر وي ب أل يتضمل التدريب:
 oدور أمل الليرال المدن األ ا

.

 oتكنولو يا أمل الليرال .
 وي عب أل يشعمل التعدريب ل ع تكنولو يعا أمعل الليعرال (تعدريب نظعرم – تعدريب قعا م ل ع الحا ععوب –
تدريب لم ) .

 oاوال  :التدريب النظرى :
-

الخواص الهنية ل ها W.T.M.D

-

الخواص الهنية ل ها كشف االشمة ال ينية .X-Ray

-

الخواص الهنية ل ها كشف آثر ادخر المته رات .ETD

-

الخواص الهنية ل ها كاشف الممادل اليدوم . H.H.M.D

-

األ وب األمثل ل تهتيش ال

-

األ وب األمثل ل تهتيش اليدوم لألمتمة.

 oثانياً  :التدريب القا م ل
-

الحا وب :

مان .

ي ب أل يشمل التدريب القا م ل

الحا وب الخاص دالمام يل دالكشف األمن

مواد

تم يمية دشال موضو خاص مل أ ة وأمث ة قا مة ل تلديق تمكل المتدرديل مل التحقق
مل فهمهم ومل التم م مل خالل التم يقات والمم ومات وردود الهمل لوال دور التدريب .
-

ويمكل أيضا ا تخدام التدريب المحاك
التم يمية وتوفير التدريب ف
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وت هيل ته ير لور األشمة ال ينية مل خالل إمداد المتدرديل دمهام مماث ة ل مهام الت
يل ب منهم أداؤ ا ف دي ة تش ي ية واقمية .
-

ي ب أل يشمل درنامج التدريب القا م ل

الحا وب مكتدة كدير مل اللور تتضمل

م مولة تمثي ية متنولة مل مواد التهديد (ل

األقل  100لور أللناف مل مواد

التهديد قاد ة ل مرض ف  24لور مخت هة ل

األقل) ودالن دة لألمتمة اليدوية ي ب

أل تشمل لور ل م د ات وال كاكيل واأل ه
داإلضافة إل

مواد تهديد أخرم ودالن دة لألمتمة الم

األمن دوا لة األشمة ال ينية ل

.

 oثالثاً :التدريب المم

الته يرية المرت ة و/أو مكوناتها
ة وف

الدضا ل ي ب التركي ل

حالة ا تخدام الكشف
أ ه الته ير المرت ة

:

-

ها WTMD.

-

ها كشف االشمة ال ينية .X-Ray

-

ها كشف آثر ادخر المته رات .ETD

-

ها كاشف الممادل اليدوم . H.H.M.D
مان .

-

األ وب األمثل ل تهتيش ال

-

األ وب األمثل ل تهتيش اليدوم لألمتمة ( الم

ة والمحمولة ل ى مقلور الركاب )

-

ي ب إتمام التدريب أثنا الممل لمد  40الة قدل دد الممل الهم

-

ي ب إتمام التدريب التنشيلى لموظه الكشف األمن مر كل لام .

.

ح) ترخيص الكشافين :

 تععتم إ ع ار ات التععرخيص ل مععام يل ل ععى نقععال التهتععيش /الكشععف لدق عاً لمتل دععات الدرنععامج الععولن المععل
الليرال المدن تحت إشراف

 تقوم

لة الليرال المدن

لة الليعرال المعدن دمراقدعة لم يعة التعرخيص لضعمال لعدم و عود أم ث عرات ونقعال الضعمف فع
ععدق منحهععا

لم يععة التععرخيص مععل خععالل تهميععل لنالععر مراقدععة ععود أمععل الليعرال ل ععى ال هععات الت ع

التهويض دالترخيص
 المنالر اال ا ية

 oي ععب أل يتمتععل ميععل األشععخاص ال ع يل ينظععر ف ع تمييععنهم ف ع م ععال امععل الليع عرال أو كمععام يل
دالكشف األمن ف الملارات دلحة

مانية ولق يعة لكع يتمكنعوا معل أدا وا دعاتهم لدقعا لمميعار

مال ععم وي ععب إلععدار التععرخيص اللد ع لنععد الل ععب مععل قدععل شععخص يمععارل الممععل ف ع الم ععال

المختص .
 االختدارات
 oتكول االختدارات النظرية الخالة دالموظهيل القا ميل دالكشعف األمنع ل ع أ عال محتعوم درنعامج
التععدريب القيا ع  /123أ ا ع اللععادر لععل المنظمععة الدوليععة وي ععب إلععداد مر ععل واف ع أل ع ة
االختدارات لضمال و ود قالد موثوقة ولالحة وموحد مل ا ل إلدار الترخيص .

 oيمكل إضافة أ ع ة محعدد مرتدلعة دالمهعام المحعدد إلع االختدعار النظعرم و لعك دالن عدة ل تعرخيص
الدورم لم ول الكشف األمن .
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 االختدارات المم ية
 oي ب أل يختدر الموظهيل ل ت كد مل توفر الكها ات التالية :
-

قدر م ول الكشف األمن ل

-

ممرفة أ ا وموالهات نظم أ ه األشمة ال ينية الم تمم ة وممن

ل م ا ل المرتدلة دال المة.

تش يل الممدات األمنية الم تخدمة ف الموقل وفهمهم
ا تخدام األلوال

(ح ب الحالة) .
-

الكشف األمن

والهحص اليدوم لألشخاص واألمتمة والقدر ل

ا تخدام اإل ار ات

ال يمة .
-

قوالد ال وك ل تمامل مل الركاب وموا هة األوضا الحر ة .

 اختدارات ته ير لور األشمة ال ينية
 oي ععب ل ع م ع ول الكشععف األمن ع ممرفععة كيهيععة التمععرف ل ع األشععيا المقيععد والم عواد الممنولععة
و لععك دععالنظر إل ع اللععور الم تقلععة داألشععمة ال ععينية لحقا ععب الركععاب والمععام يل وي ععب تقيععيم ع ه
القععدر مععل خععالل اختدععار لته ععير لععور األشععمة ال ععينية ل ع أ ععال م مولععة مععل األشععيا دمععا فع

لععك لععور أكثععر مععل لععنف مععل األلععناف المقيععد والم عواد الممنولععة ولععدد مععل لععور (الحقا ععب
النظيهة) .
 oي عب أل تكععول المععد الم ععموح دهععا لته ععير اللععور م عاوية لمععد الكشععف فع نقلععة التهتععيش الهم يععة
ودالن دة لكل لور ي ب ل

إ ا كا ل يند

المرشحيل اإلشار إل ما إ ا كال األمر يتم ق دحقيدعة نظيهعة أو معا

إ ار فحص يدوم كما يند

أل يل ب مل المرشحيل التمرف ل

األشيا المقيد

والمواد الممنولة .
 oي ععب أل تح ععدد در ععات االختد ععار ل ع ع أ ععال (مم ععدالت التم ععرف) فض ععال ل ععل مم ععدالت اإلنع ع ار
الخععالو وداإلضععافة إل ع

لععك أو كدععديل ل ع لك يمكععل أل تحععدد در ععات االختدععار ل ع أ ععال لععدد

األشيا المقيد والمواد الممنولة الت تم التمرف ل يها.

 oلن ععد إلع ععداد االختد ععارات يتوق ععف احتم ععال الكش ععف فق ععل ل ع ع ق ععدر التمعععرف ل ع ع األشعععيا المقي ععد
والممنولععة د ععاإللال ل ع ش ععك ها ولك ععل أيض ععا وفق ععا لموقمه ععا وترتيده ععا داخ ععل الحقيدععة وم ععدم تمق ععد
الحقيدة وكيف تم وضل معواد أخعرم ل ع المعواد المقيعد أو الممنولعة ويعتم وضعل اختدعارات منهلع ة
ت خ ف االلتدار

ه ال وانب دا تخدام م تويات مخت هة مل اللمودة ف ته ير اللور

 oي ب أل يتم التدريب تحت إشراف

لة الليرال المدن أو هة ممتمد مل انب

المدن وقدل أل يرخص ل متدرديل دالقيام داألنشلة األمنية ي ب حلولهم ل

لة الليعرال

تعرخيص أو شعهاد

د لك .
 oي ععب أل تتضععمل د عرامج التععدريب إ ع ار تععدريب ف ع أثنععا الممععل ( )On Job Trainingتحععت
إشراف مشرفيل متمتميل دالخدر وداإلضعافة إلع

لعك تشعرف ع لة الليعرال المعدن الملعرم ل ع

أنشععلة التععدريب لضععمال القيععام دهععا وفقععا ل ممععايير الولنيععة وي ععب أل يقععوم مععدردول مؤ ععول دتععوفير
التدريب األول والتعدريب فع أثنعا الممعل وي ارلع خعالل التعدريب فع أثنعا الممعل أل يكعول القلعد
منه و نقل الممرفة الد ار ية إل الخدرات المم ية وليل اتخا الم تخدمول تحت التدريب القع اررات

Page 34 of 44

Dated January, 2019

Issue 6, Rev. 1

Ministry of Civil Aviation
Egyptian Civil Aviation Authority

ECAR Part 109

المتم قة دإدلال مهمول أ ه اإلن ار وي ب أال يتخ الم تخدمول خالل ع ه الهتعر قع اررات خالعة
د م ها إن ار .
 oي ععب إن ععا التععدريب الهم ع دلععرق مخت هععة دمععا فع

لععك تنظععيم دورات تدريديععة ف ع فلععول تدريديععة

ممتمععد مععل ع لة الليعرال المععدن وتحععت إشعراف مو ععه والتععدريب القععا م ل ع الحا ععوب والع م تععم

تمريهععه فع

ع ا الدرنععامج دالتدععاره تععدريدا دوا ععلة الحا ععوب دمععا فع

والتدريب القا م ل


لععك أ ه ع الكمديععوتر الم ععتق ة

أ ال الشدكة والتم م االلكترون .

التدريب التنشيل (المتكرر)
 oي ب إلداد درنامج تدريب متكرر تنشيل يت م دالهال ية وي ب أل يت قعى م ع ول الكشعف األمنع
تدريدا متكر اًر ل

فترات منتظمة لضمال ا تمرار كها تهم أو لتح عينها وداإلضعافة إلع

لعك يمكعل

أل تكيععف د عرامج التععدريب المتكععرر مععل احتيا ععات م ع ول الكشععف ل ع أ ععال رلععد منععتظم ألدا

مهعامهم المحععدد وي ععب أل ي مععل التععدريب المتكععرر دعيل التععدريب القععا م ل ع الحا ععوب أو التععدريب
القععا م ل ع الشععدكة والتععدريب المم ع القععا م ل ع المهععارات دمععا ف ع

لععك لم يععة ت ديععد المم ومععات

دش ل التهديدات والم ا ل المح ية والت ييرات الت تل أر ف اإل ار ات والممدات.

 oي ععب تخلععيص  20ععالة ف ع ال ععنة ل ع األقععل ل تععدريب المتكععرر القععا م ل ع الحا ععوب لته ععير
لور األشمة ال ينية وي ب أال ي ت رق التدريب أكثعر معل عالة واحعد فع اليعوم ويولع دتنظعيم
دورتععيل تععدريديتيل لمععد لش عريل دقيقععة ف ع األ ععدو وي ععب أل يتععاح لم ع ول الكشععف األمنع القيععام

دالم يد مل التدريب خارج الات ال رو وف أوقات فراغهم .
 إلاد التقدم إل االختدارات

ي ب إلاد التقدم إل االختدارات لت ديد الترخيص وت

ل

ه االختدارات ف وثا ق الترخيص

 الحهاظ ل ى الترخيص
 oي ب أل يخضعل كعل موظعف مك عف دالكشعف األمنع لالختدعار دمعد إتمعام العدور التدريديعة األ ا عية
(الترخيص األول ) ثم مر ف ال نة ل

األقل (الترخيص الدورم) .

 oي عب تقيعيم المعوظهيل المك هعيل دالكشعف األمنع دشع ل كعل وانعب التعدريب الع م ت قعوه ويمكعل تقيععيم
الموظف المك ف دالكشف األمن دإحدم ال وا ل التالية :

كها
-

اختدار كتاد .

-

اختدار لته ير لور م تقلة داألشمة ال ينية (حيثما كال لك ممكنا مل مرالا أل
درنامج الترخيص ينلدق ل

مش ل أ ه األشمة ال ينية  X-RAYول

الموظهيل

ال يل يقومول دهحص أشخاص آخريل وي ب أل تكيف محتويات االختدار مل وا دات
المك هيل دالكشف األمن أم أل الموظف المك ف دالكشف األمن المرخص فقل لتهتيش
األشخاص ال يحتاج دالضرور إل

أل يختدر دشال ته ير اللور الم تقلة داألشمة

ال ينية (أم اختدار دش ل التدريب القا م ل

الشدكة .
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 oي ب تقييم المهارات دوا لة اختدعارات مال معة قا معة ل ع الحا عوب أو اختدعارات لم يعة وتعتم إدار
االختدععارات دوا ععلة ع لة اللي عرال المععدن الملععرم أو هععة مععا تهوضععها ع لة اللي عرال المععدن
الملرم .

 oي ععب ا ععتخدام الممععايير ال ععادق كر ععا ألععاله لتقيععيم ا ععتخدام الموظععف المك ععف دالكش ععف األمنعع
لممدات وتكنولو يا خالة دالكشف األمن ف مكال الممل .
 oي ععب أل تكععول در ععات االختدععار ل ع أ ععال لععدد األ ودععة اللععحيحة مععل لععدم مععنح در ععات أو
لالمععة ل عواب غيععر لععحيح أو ل ع أ ع ة لععم تقععدم أ ودععة دشع نها وي عب أل تععرد النقععال المخر ععة
دالن دة لكل اختدار ل

أنها نقال تقييم مو ونة ف إلار الحد األدنى مل در ات الن اح وأال تقعل

در ات الن اح ال تيا االختدار لل  85ف الما ة كحد أدنى.

 oي ععب ل مرشععح أل يععن ح ف ع كععل لنلععر لك ع يحلععل ل ع التععرخيص وف ع حالععة لععدم ا ععتكمال
لنلر أو أكثر مل لنالر الترخيص ي ب أل ي مح ل مرشح دإلاد االختدارات .
 oيمتدر الن اح ف الترخيص األول شرلا م دقا ل ممل كموظف مك عف دالكشعف األمنع ودمعد إتمعام

لم ي ععة الت ععرخيص دن ععاح يم ععنح الموظ ععف المك ععف دالكش ععف األمنع ع ش ععهاد ر ععمية تتض ععمل إقع ع ار ار

دالكها

.

 oي ععب إلععاد النظععر ف ع قععدر الموظععف المك ععف دالكشععف األمن ع ل ع االضععلال دمخت ععف المهععام
المرتدلة داألمل إ ا ر ب ف أم لنلر مل لنالر اختدار الترخيص .

 oأل كل هة مل ال هات الت تش ل موظهيل دالكشف األمن م ولة لل ضمال كونهم مرخلعيل
أو مؤ يل ل ى النحو الوا ب وفقا ألحكام الدرنامج الولن ل تدريب ل ى أمل الليرال المدنى .
 oألغعراض الرلععد تقععوم ع لة الليعرال المععدن دا ععتمراض لم يععة التععرخيص مععل خععالل ل ععب م ععتند
إثدععات التععرخيص لكععل موظععف مك ععف دالكشععف األمنع لععل لريععق القيععام د نشععلة مراقدععة ععود امععل
الليرال .

 oي ععب إل ععداد دورات تدريدي ععة ت ععؤدم إلع ع الت ععرخيص ل مي ععل وان ععب الكش ععف األمنع ع وي ععب ت ععدريب
الم تخدميل دو ه محدد ل

كل مهمعة عيقومول د دا هعا (معثال الكشعف األمنع وتهتعيش أو فحعص

األشعخاص واألمتمعة والمركدععات والكشعف اليععدوم لألمتمعة اليدويععة والكشعف األمنع لألمتمعة الم ع ة
والكشف األمن ل دضا ل) .

 oي ب أل يتم خالل التدريب ف أثنا الممل ( )On Job Trainingال عادق لمعنح التعرخيص لنعدما
يكععول الم ععتخدمول تحععت إشععراف شععخص يتمتععل د ععالخدر والكه ععا

أل يك ععول القلععد منععه ععو نق ععل

الممرفععة الد ار ععية إل ع الخد عرات المم يععة ولععيل اتخععا الم ععتخدمول تحععت التععدريب الق ع اررات المتم قععة
دإدلععال مهمععول أ ه ع اإلن ع ار وي ععب أال يتخ ع الم ععتخدمول خععالل ع ه الهتععر ق ع اررات خالععة د ع م
ها إن ار .

 إلاد الترخيص

ي ب إلاد التقدم إل االختدارات لت ديد الترخيص وت



حب  /ال ا الترخيص

ل

ه االختدارات ف وثا ق الترخيص .

 oل ع لة اللي عرال المععدن الحععق ف ع لععدم إلععدار أو ت ديععد أو التمععاد أو مععد مهمععول التععرخيص ممععا
يععدخل ف ع اختلالععها لدق عاً ألحكععام ع ا الد عاب  ،كمععا يكععول لهععا الحععق ف ع
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ايقافها او ال ا التماد ا ،و لك ا ا تديل لها ال لالب

ا الترخيص أو حا ه انخهض م تواه لل

الم توى المل وب أو إ ا خالف أم حكم مل االحكام ال ادقة.
 oالي و لحا

أم ترخيص أل ي تمر ف أدا االلمال الت تخعول لعه حعق القيعام دهعا  ،ا ا ل عم أو

تععوفر لديععه مععل األ ععداب مععا يحم ععه ل ععى االلتقععاد دع ل حالتععه اللععحية ال ت م ععه لععالحاً ل قيععام دهع ه
األلمال وا دلهة مؤقتة أو دا مة .

 يمتدر الترخيص الم كور موقوفا لدقاً ل شرول االتية :
 oاالخالل او لدم القدره ل

القيام دمهام الوظيهة أل داب أمنيه او لحيه او ارتكاب احدم ال ار م

المتم قه دهقد اال يه .

 oلدم الحلول ل ى تدريب تنشيل متكرر مل مرك تدريب ممتمد .
 oف حالة تك ارره ل مخالهات ال ادقة .
ط) التوعية االمنية :

 ي ب أل يتم حلول ميل الموظهيل ال ير أمنيعيل ل ع تعدريب اولع فع م عال التوليعة األمنيعة وكع لك
ععرلة إدععالغ

التععدريب المتكععرر لتم يع الععول دالمخععالر المو هععة ل لي عرال المععدن وي ععب تععدريدهم ل ع
ال لات الممنية د م حادث أو واقمة أمنية تشكل تهديداً ألمل الليرال .

 ي ععب أل ي ععتم الت ععدريب ل ع ع التولي ععة األمني ععة ل ع ع م ععتوييل دحي ععث يخل ععص الم ععتوم األول لمق ععدم
ل دات الحلول ل
 ي ب إتمام التدريب ل
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الفصل السادس
التشغيل

 9–97– 901األساس القانوني :
تقوم شركات مقدم

الخدمات األمنية دإلداد وتنهي وتحديث درنامج أمن

الدرنامج الولن الملرم ألمل الليرال المدن ل

دشرول

مكتوب دال ة المردية يه

أل يتضمل كحد أدنى اإل ار ات الال مة لمنل إدخال أم

أ حةأو مته رات أو أم أ ه أو أشيا أو مواد خلر يمكل ا تممالها ف

ارتكاب أحد أفمال التدخل غير

المشرو وأية أشيا أخرى تهدد أمل و المة الليرال المدن  ،وال يو د تلريح دحم ها أو نق ها ،د م لريقة
كانت ،ل ى متل لا ر لام ة ف الليرال المدن .

 2–97– 901مراقبة الدخول :
أ) مراقبة دخول األشخاص.

 ال يتم ال ماح ل ركاب ددخول المنالق األمنية اال دمد الت كد مل توفراآلت :

 oوث ععا ق ععهر ل ععحيحة و ععارية الل ععالحية ( ع عوا ات ععهر  -دلاق ععات وي ععة  -ش ععهادات ألض ععا
اللاقم– ت كر هر) .
 oدلاقة لمود اللا ر لادر مل الناقل ال وى تحمل دلاقات اللمود ا م الراكب الم

ل.

 oالموظهيل ال يل يحم ول تلاريح ارية ومال مة لكل منلقة مقيد .
ب) مراقبة دخدول المركبات/المعدات.

 ي ب لدم ال ماح ل مركدات التى تدخل الى المنالق المقيد اال دمد الت كعد معل و عود التلعريح الخعاص
دها وي ب وضل التلريح الممنوح لها ل عى ال عاج األمعام ل ممد أوالمركدعة ل عى ي عار ال عا ق وي عب
أل يوضح التلريح منلقة االرتياد الم موح دها ومد

ريال التلريح ل مركدة.

 ي ب القيام دكل اإل ار ات التى تضمل أل االفراد والمركدات الم موح ددخولهم ال المنالق المقيده م
واالشيا الت يحم ونها وما دداخل المركدات يخضمول لمم يعات الكشعف والتهتعيش األمنع المال عم دن عدة
. % 100
 3–97– 901الكشف والتفتيش األمني علي الركاب (البادئين/المحولين/الترانزيت) وأمتعتهم اليدوية :
أ) عام :

 يند
ل
 يند

اختيار أفراد األمل المام يل دنقال الكشف األمن دمناية وتدريدهم واختدار م ل تحقق معل حلعولهم
المؤ الت والدراية والمهارات الضرورية قدل التماد م ألدا مهام الكشف األمن ل

الركاب .

ت ويد نقال الكشف األمنع ل ركعاب دع فراد معل الع كور واإلنعاث حتعى يت عنى إ ع ار التهتعيش اليعدوم

ل ركاب دوا لة مهتش مل ن ه .

 يند

أل تت لف نقلة الكشف األمن ل

الركاب ل

أفراد لتنهي المهام التالية :

 oم ول فحص وثا ق ال هر لمنل دخول منلقة الكشف األمن إال لمل ف حو تهم ت اكر هر .
 oم ول إلرشاد الركاب دش ل ما ي م الت رد منه أثنا الكشف وأل يو ه الركاب لدعر نقلعة الكشعف
األمن ع لضمانوضععل األمتمععة ل ع ال يردالوضععل ال ع يم لضععمال التقععال لععور يععد لهععا داألشععمة

ال ينية وأل يل عب معل الركعاب أيضعاً وضعل أ هع تهم االلكترونيعة مثعل الكمديعوتر المحمعول والهعاتف
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المحم ععول فع ع الحاوي ععات الخال ععة دع ع لك لكع ع يم ععر الرك ععاب لد ععر كاش ععهات المم ععادل د ععدول تش ععويش
إلكترون وكافة المتم قات الشخلية األخرى .
 oمش ل ها األشمة ال ينية ويل ب التهتيش اليدوم ل
.

 oمهتش الركاب ال م ينه الكشف األمن اإلضاف ل

الحقا عب التع تحتعوم ل ع دنعود محظعور
الركاب دمد لدور م نقلة التهتعيش وأل يقعوم

دتهتيش الركاب يدوياً وأل يتم التهتيش مل نهل ال نل (ر ل  +لنلر ن ا ) .

 oمراقب األمتمة لتو يعه ولع ل ومراقدعة األمتمعة المنتقعاه لتهتيشعها يعدوياً ومهعتش لتهتعيش الحقا عب يعدوياً
وي تخدم أ ه كشف أثر المته رات دمد الكشف ل يها داألشمة ال ينية .

 oرؤ ا نقال الكشف األمن ل
الكشف األمن ل
 يند

الركاب (المشرفيل) و م م ولول لل الكهعا

المامعة فع منلقعة

الركاب .

أل تحتوم كل نقلة كشف ل ع األقعل ل ع ثالثعة أفعراد معدرديل ومعؤ يل ومرخلعيل ل ممعل ل ع

أ ه األشمة ال ينية لتلديعق التنعاوب ديعنهم دانتظعام فع نقلعة الكشعف األمنع ل ع الركعاب خعالل نودعة
الممل ولتهادم اإلر اق ل

أال يوالل متادمة شاشة ها األشعمة ال عينية لمعد لوي عة تت عاو  20أو

 30دقيقة وال يمود لمتادمة الممل ل

الشاشة إال دمد انقضا فتر راحة تتراوح ديل  40أو  60دقيقة .

 ي ب تلديعق اإل ع ار ات وتنهيع التعدادير األمنيعة الخالعة دالكشعف ل ع ركعاب العرحالت ال ويعة الت اريعة
وأمتمععتهم اليدويععة قدععل أل ي ععتق وا لععا ر م ععادر مععل منلقععة أمنيععة مقيععد د ععرض منععل إدخ ععال األ ع ع حة

والمته عرات واألشععيا الخلععر والم عواد الخلععر إل ع مععتل اللععا ر ال ععتممالها ف ع ارتكععاب فمععل مععل أفمععال
التدخل غير المشرو .
 يتم تهتيش الركاب الم ادريل وأمتمتهم اليدوية دا تخدام ممدات كشف الممادل وأ ه كشف المته رات.
 ي ععرى التهت ععيش الي ععدوم ل ععى مي ععل الرك ععاب الم ععادريل وأمتم ععتهم اليدوي ععة لن ععدما تك ععول مم ععدات وأ هع ع
الكشف متمل ةلل الممل أو غير متاحة وي ب إ ار التهتيش اليدوم أيضعاً ل تمعرف ل عى األشعيا غيعر

المحدد .

لن دة معل الركعاب وأمتمعتهم اليدويعة دوا علة معوظه التهتعيش ال

 تنهي ن دة مل التهتيش اليدوم المشوا

تقععل لععل (  % 20مععل الركععاب و % 20مععل األمتمععة اليدويععة واألمتمععة الم ع ة ) دمععد التهتععيش د ع ه
الكشعف ،و لععك ل يععاد احتمععال المثععور ل ع أدوات تهديععد غيععر ممدنيععة ل ع

ف ع ال ع الت الخالععة دععالتهتيش المش عوا

ععم ال اركععب ويععتم ت ع ي ها

وترفععل ع ه الن ععدة لنععد ا ديععاد التهديععد أو دنععا ا ل ععى ل ععب

دمض الدول تشديد إ ار ات التهتيش ل ى دمض رحالتها ال عويعة مل خالل إ ار ات تتم ل ى العرحالت
ال وية المت هة الى

ه الدول .

 اتخععا الترتيدععات الال مععة لهحععص الدنععود الت ع يشععتده فععى كونهععا أ ه ع خليععر أو تشععكل مخععالر محتم ععة
أخرى.

 كل شخص يرفض الخضو ل تهتيش ال ات أو يرفض تهتيش األمتمة الت دلحدته أو األمتمة الم ع ة
الخالة دهيمنل مل المرور إلى "المنلقة الممقمة " ومنهعا إلعى اللعا ر (إ ا رفعض ال اركعب التهتعيش ي عى
هره).
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 ي ب وضل اإل ار ات الت تضمل حماية الركاب مل أمتمتهم اليدوية،وال يل خضموا ل هر معل التعدخل
غير الملرح ده منع نقلعة الهعر إلعى أل يلعمدوا ل عى معتل لعا رتهم وا ا معا حعدث اخعتالل أو اتلعال
مل أشخاص لم يخضموا ل كشف األمن .

 ف ع حالععة حععدوث اخععتالل ل ركععاب ال ع يل تععم تهتيشععهم مععل الركععاب ال ع يل لععم يععتم تهتيشععهم تتخ ع اإل ع ار ات
التالية :
 oيععتم إخععال المنلقععة الممقمععة وي ععرى تهتععيش ك ععى دقيععق ل ععى ميععل الركععاب وتقععوم شععرلة الملععار
دإ ار

ا التهتيش.

 oيماد تهتيش الركاب الم ادريل ويماد تهتعيش أمتمعتهم الملعاحدة لهعم تهتيشعاً دقيقعا قدعل أل ي عمح لهعم
داللمود إلى اللا ر .

 oإ ا حععدث أل لععمد أحععد الركععاب الم ععادريل إلععى اللععا ر دمععد حععدوث اخععتالل الركععاب (ال ع م حععدث
ملادفة ومل غير قلد) يتم تهتيشاللا ر دالكامل .
 إ ا حععدث دمععد أل غععادرت إحععدى اللععا رات الملععار أل أكتشععف حععدوث تقلععيرأو و ععد شععك ف ع تنهي ع
الضعوادل األمنيعة الوقا يعة دالن عدة لت عك اللعا ر في عب إدعالغ الدولعة التع

عتهدل دهعا اللعا ر لعل لديمعه

القلور ال م حدث .
 4–97– 901الكشف األمني علي األشخاص غير الركاب :

 يععتم فحععص تلععاريح األشععخاص غيععر الركععاب قدععل دخععولهم إل ع المنععالق المقيععد ل تحقععق مععل شخلععية
حامل التلريح والت امه دمنالق األرتياد الم موح له دها .
 ال ي ععمح دم ععرور أم م ععل المع ععام يل واللع عواقم ال وي ععة إلع ع المنع ععالق االمني ععة المقيعععد إال دمع ععد الخضع ععو
إل ع ار ات الكشععف والتهتععيش األمنع لععل لريععق دوادععة الكشععف لععل الممععادل والكشععف ل ع

ميععل الدنععود

الت يحم و ا دوا لة ها األشمة ال ينيةو/او انظمة كشعف المته ارتعويتم أخع لينعة لشعوا ية لتخضعل
ل تهتيش اليدوم دن دة ال تقل لل . %20
 5–97– 901الكشف األمني علي الفئات الخاصة من الركاب :

عام :

يو ععد المديععد مععل اله ععات الخالععة مععل الركععاب والتع تتل ععب احتيا ععات خالععة مععل ناحيععة متل دععات الهحععص

األمن وتضمل

ه اله ات ما ي :

أ) الركاب المعاقين أو غير القادرين علي الحركة/الركاب ذوي االحتياجات الخاصة :

 ي ب أل يخضموا لمم ية التهتيش حت يتم الت كد مل لدم حم هم ل دنود األمنيعة الممنولعة وي عب أل يعتم
التهتيش ح ب ما تتل ده لديمة اإللاقة وت مح ده وا ا ما تم ا تخدام كر
تخضل لمم ية التهتيش .

 ي ب أل يتم الحهاظ ل

خلولية األفراد ال ير قادريل ل

متحرك أو نقالة ال دد وأل

الحركة و لك دتهتيشهم ف أماكل خالة

ومل الضرورم أل يتم إدالغ األفراد المماقيل وال ير قادريل ل ع الحركعة دلديمعة الضعوادل األمنيعة التع
يخضمول لها .
 يمكل الكشف ل ى الركاب ال يل تو د دحو تهم مقتنيات ثمينة ،الركاب ال يل ي تخدمول منظم لضردات
الق ب ف مكال دميد لل م ال رؤيعة دعاق الركعاب ويعتم الكشعف ل عى الركعاب وأمتمعتهم اليدويعة دوا علة
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ها األشمة ال ينية أو د ها الكشف لعل الممعادل والتهتعيش الع ات الع م يقعوم دعه أفعراد معدردول ل عى
لك .
 ي ععب إلهععا األمتمععة اليدويععة الت ع تحتععوم ل ععى م عواد حيويععة مثععل مشععتقات الععدم واأل نععة الدش عرية ونخععا

المظام أو األلضا الدشرية المرتدلعة د ارلعة األلضعا دشعرل تقعديم شعهاد معل إحعدى ال هعات الممنيعة

داللحة تتضمل ولعف الدنعد رقعم الرح عة والتعاريخ ا عم وتوقيعل ال هعات اللديعة الم ار ع ة والم عت مة ومعل
الضععرورم أال تك ععول ع ع ه الدن ععود ض ععمل تل ععنيف الدض ععا ل الخلر وي ععب أل تخض ععل كاف ععة المش ععحونات
ل هحص الدلرم حيثما أمكل لك لم ياً .

 يمكعل إلهععا اإلنعا الع م يحتعوم ل ععى دقايعا حععرق المععوتى معل التهتععيش دشعرل و ععود شعهاد تهيععد اإلحعراق
وشهاد وفا وقد يكول مل الضرورم الت كد مل أل اإلنا يمكل وضمه ل ى ها األشمة ال ينية .

ب) الرضع واألطفال داخل العربات الخاصة بهم :

 كل األشخاص الم افريل حتى األلهال ي ب أل يخضموا لمم ية التهتيش قدل أل يقومعوا داللعمود ل ع
متل اللا ر .
 ي ععب أل يععتم رفععل اللهععل مععل المردععة الخالععة دععه أو مععل الحامععل ال ع م يوضععل دععه وأل يععتم تهتععيش ت ععك
األدوات .

 ي ب أل يتم ال ماح لأللهال القادريل ل

المرور مل خالل دوادعة الكشعف لعل الممعادل د نه عهم دعدول

لردات .
 كععل األدوات الخالععة داأللهععال مععل المردععات المدفولععة أو الحامععل الخععاص داللهععل أو أم أدوات أخععرى
ي ب أل تخضل ل تهتيش دوا لة ها األشمة ال ينية .
ج) السيدات الحوامل :

 ي عب أل تخضععل ال عيدات الحوامععل ل كشعف تمامعاً مثععل الم عافريل المععادييل ول ع الععرغم معل لععك إ ا مععا
كانت يد حامل تمان مل شيو مل الممكل أل تل ب تهتيشاً يدوياً دعدالً معل المعرور ل ع دوادعة كشعف
الممادل .

د) األسباب الدينية  /العقائدية  /الثقافية التي تمنع من التفتيش اليدوي لبعض األشخاص وحقائبهم :

 ف ع دمععض المنععالق مععل المععالم تو ععد دمععض الممار ععات وال ع وكيات الت ع يععتم ممار ععتها لدق عاً ل مععادات

والتقاليد والثقافة المتدمة أو التماليم الدينية ومل ثعم تت عدب فع إحعداث الموا عق إل ع ار التهتعيش المولعى

دععه فه ع مثععل ع ه الحععاالت يو عد دمععض الترتيدععات الت ع ال دععد مععل إلععداد ا لتهتععيش عؤال األف عراد ف ع
خلولية لدقاً لممتقداتهم .

ه) الدبلوماسيون والشخصيات البارزة :
 يتم الكشف ل

الدد وما ييل وكدار ال وار دنهل اللريقة الت يتم دها الكشف األمن ل

الركعاب معل

خععالل أ هعع األشععمة ال ععينية وفع ع حالععة الشععك فع ع و ععود م عواد محظ ععور لععمود ا ل عع مععتل اللععا ر

داألمتمة اليدوية ي ب فتحها ف توا د مندوب مل و ار الخار ية .
 ي ععتم الكش ععف ل ع ع األفع عراد المع عرافقيل ل دد وما ععييل وكد ععار الع ع وار وكع ع لك تهت ععيش أمتم ععتهم اليدوي ععة د ععنهل
اللريقة الملدقة ل

الراكب المادم .

 الحقا ب الدد وما ية الت تحمل لالمات خار ية ل يها ا م الدولعة فإنهعا ال تخضعل ل تهتعيش وال تهحعص
دشععرل أل تكععول محكمععة اإلغععالق ومختومععة ودشععرل أل يدععر حامععل الحقيدععة الدد وما ععية دلاقععة تحقيععق
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شخلععيته أو دلاقععة تمريععف مقدولععة ومنا ععدة داإلضععافة إلععى تهععويض ( عوا

ععهر دد وما ع أو يثدععت أل

ا الشعخص لعه لعهة ر عمية أو خلعاب تهعويض) دحمعل الحقيدعة الدد وما عية .أمااألشعيا األخعرم التع
يحم هععا ل ععك الش ععخص فإنهععا ال ت ععتثنى مععل الهح ععص وتمامععل نه ععل الممام ععة التعع يمامععل دهععا الرك ععاب

اآلخرول .

 ي تثن مل التهتيش رؤ ا الدول والشخليات األخرم المدر ة ف قا مة خالعة و لعك لنعد عهر م فع
مهام ر مية و يظل

ا اال عتثنا فع أضعيق الحعدود ويعتم إدعالغ إدار الملعار وخعدمات األمعل دالملعار

لممل الترتيدات الال مة لألشخاص ال يل يتمتمول ده ا اال تثنا .
و) اإلجراءات المتعلقة برفض الخضوع للتفتيش :

 كل شخص يرفض الخضو ل تهتيش ال ات أو يرفض تهتيش األمتمة الت دلحدته أو األمتمة الم ع ة
الخالة ده يمنل مل المرور إلى "المنلقة الممقمة " ومنها إلى اللا ر (إ ا رفض الراكب التهتعيش ي عى
هره).

 6–97– 901اإلجراءات المتعلقة بالبضائع والبريد (البادئ/المحول/الترانزيت) :

 ي ب تلديق إ ار ات مراقدة الدخول لمدان الدضا ل والدريد لمنل الدخول ال ير ملرح ده .
 ي ب تلديق الكشف االمن ل

ميل شحنات الدضا ل والدريد ح ب لديمة الشحنة .

 ي ب تلديق الكشف االمن ل

ميل شحنات الدضا ل والدريد دوا لة أ ه الكشف داألشعمة ال عينية

(إل أمكل).

 ي ععب أخع ع لين ععة لشع عوا ية م ععل ش ععحنات الدض ععا ل والدري ععد واخض ععالها ل كش ععف دوا ععلة أ هع ع كشعععف
المته رات أو دا تخدام الكالب الشامة .
 ي ععب إ ع ار الكشععف األمنع المنا ععب ل ع الشععحنات كديععر الح ععم التع يلععمب الكشععف ل يهععا دوا ععلة
أ ه األشمة ال ينية مثل التهتعيش اليعدوم/ا عتخدام أ هع كشعف أثعر المته عرات/الكشعف ل يهعا دوا علة
الكالب الشامة.

 ي ب إ ار الكشف األمن المنا عب ل ع شعحنات الدضعا ل لاليعة الخلعور دلعريقتيل مخت هتعيل ل كشعف
األمنى .
 ي ب توفير الحمايعة الال معة ل دضعا ل والدريعد معل نقلعة الكشعف ل يهعا وحتعى تحمي هعا ل ع معتل اللعا ر
مل المدث أو التاللب أو دل دنود محظور لمود ا ل

 ي ب م ار مة الدرنامج الولنى ألمل الليرال (ال

متل اللا ر .

الخاص دالدضا ل) .

 7–97– 901أمن أمتعة المستودع (منطقة فرز األمتعة) :
 ي ب إتمام الكشف االمن ل

حقا ب الركعاب الم ع ة والمنقولعة فع م عتود اللعا ر دو عا ل الكشعف

المنا دة لدقاً لت هيع كعل ملعار عوا دا عتخدام أ هع األشعمة ال عينية أو أ هع كشعف أثعر المته عرات
أو لل لريق ا تخدام الكالب الشامة .

 ي ب إتخا اإل ار ات األمنية المال مة لمنل الولول ال ير ملرح ده إل منلقة فر األمتمة .
 األمتمة ددول لحدة راكب

األمتمة الت ول ت إل الملعار دعدول لعحدة الشعخص الم عافر فمثعل

ت ععك الحقا ععب ي ععب الكش ععف ل يه ععا دع ع ه األش ععمة ال ععينية وي ععتم فتحه ععا إ ا ل ععم ي ععتم التم ععرف ل يه ععا أو
محتوياتها وتخضل كافة المحتويات ل كشف والدحث لل ديانات تعدل ل ع مالكهعا إلع

انعب ل لهعا إلع

مكال ال ُيشكل أية خلور .
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 األمتمة الم هولة

ت ك األمتمة المو ود ف الملار و وا كال يو د ل يها م لق أمتمة مل لدمه

والت لم ي ت مها أو يتمرف ل يها أم راكب يتم تخليص مراقدة أمنية لمثل

ه األمتمة .

 1–97– 901مدخالت األسواق الحرة والمستأجرين والمواد الخام :

 ي ععب تلدي ععق إ ع ع ار ات أمني ععة ل ع ع م ععدخالت األ ع عواق الح ععر والم ععت ريل داخ ععل المل ععار المتوا ععديل
دالمنلقة األمنيعة المقيعد دوا علة أ هع األشعمة ال عينية لضعمال لعدم دخعول أو تمريعر أم دنعود محظعور
لمود ا ل

متل اللا رات ت الد ف فمل مل أفمال التدخل غير المشرو .

 يمكل إخضا ن دة لشوا ية مل مدخالت األ واق الحر والم ت ريل ل كشف دوا لة أ ه كشف أثر
المته ارت أو الكالب الشامة .
 1–97– 901اإلمدادات الغذائية :

 ي ب تلديق إ ار ات أمنيعة ل ع اإلمعدادات ال ا يعة دوا علة أ هع األشعمة ال عينية لضعمال خ و عا معل
أم دنود محظور لمود ا ل

متل اللا رات .

 يمكع ععل إخضع ععا ن ع ععدة لش ع عوا ية مع ععل لردع ععات اإلمع ععدادات ال ا يع ععة ل كشع ععف دوا ع ععلة أ ه ع ع كشع ععف أثع ععر
المته رات أو الكالب الشامة .
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الفصل السابع
مراقبة الجودة

 9 –91– 901عام :

 أحععد المنالععر األ ا ععية ف ع نظععام أمععل اللي عرال المععدن

ععو التنهي ع الهمععال إل ع ار ات مراقدععة ال ععود ،

وتمععرف إ ع ار ات مراقدععة ال ععود د نهععا و ععا ل وأنشععلة المراقدععة الال مععة لتقيععيم نظععام أمنععالليرال المععدن ،
والقيام ح ب االقتضا د د الث ار ت الت تكتشف مل خالل

ا التقييم وتنهي اً إل ار ات مراقدة ال ود

ي ب الت ام مقدم الخدمات األمنية دإلداد وتنهي وتحديث درنامج لمراقدة ال عود تكعول أ دافعه الر ي عية
:
 oالت كد مل التنهي الهمال ل ضوادل األمنية الوارد ددرنامعج أمل مقدم الخدمات األمنية .
 oاالمتثال ل قوالد القيا عية وأ اليب الممل المولع دهعا العوارد فع الدرنعامج العولن ألمعل الليعرال
المدن .

 oتحديد أو ه القلور ف إ ار ات التش يل.
 oالت كد مل مدى قدر الشركة ل عى تنهيع ما عا دالدرنام عالولن الملعريألمنالليرانالمدن والدرنعامج
الولن الملرم لمراقدة ود أمل الليرال .
 2–91– 901األساس القانوني :

يرتك درنامج ود أمل الليرال لمقعدم الخعدمات األمنيعة ل ع معا عا معل قوالعد قيا عية وتولعيات دالدرنعامج

الولن ألمل الليرال المدن والدرنامج الولن لمراقدة ود أمل الليرال .
 3–91– 901أنشطة مراقبة جودة أمن الطيران :

 ي ععب ل ع مقععدم الخ ععدمات األمنيععة إنشععا

ع ل لمراقدععة ععود أمععل اللي عرال يشععمل (مخلععل ععنوم

ألنشععلة مراقدععة ععود أمععل الليعرال – القعوا م الم ععتخدمة لألنشععلة المخت هععة – نتععا ج االختدععارات ال عرية
والم نية  -الخلة التلحيحية ل ث رات ونقال الضمف المكتشهة) وتشمل أنشلة مراقدة ال ود األت :
 oالتهتيش
 oالتدقيق

 oاالختدارات
 oالم وحات
 oالتحقيقات
 يععتم لمععل المخلععل ال ععنوم ألنشععلة مراقدععة ععود أمععل الليعرال دنععا اً ل ع تقيععيم التهديععد لتحديععد أولويععات
وتواتر األنشلة المخت هة .

 ي ب أل تنه أنشلة مراقدة ود أمل الليرال دوا لة موظهيل معؤ يل ومعدرديل لدقعاً لشعرول الدرنعامج
الولن الملرم ألمل الليرال المدن .

 ي عب ل ع الشععركة االلتع ام دتععوفير كافعة الوثععا ق الدالعة ل ع تنهيع أنشععلة مراقدعة ال ععود دعالمقر الر ي ع
ل شركة والن خة المتم قة دمراقدة ال ود دالملارات ات المالقة .
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