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 األملألا ابولا لداملط تاألل تابلطتم

تييتم لا  صلنيإدتم خنرم راإصي ي تتنرإ صلنضرنإ صدننتت صل نيتت  . تقييمات المخاطر األمنية1

  .ي ييإص  يدصختإ يلناترإ صدنم صلنردا

تييتم لا  صلنيإدتم خنرم ينريا صلاايصإ صلين ير يلدتدلر خيخت 

ضنت رام  هيرإتب صلينا يصلنااتت يصلي اترع ينخرإاي)ر نت خنط 

 .خرإااتا لا  صلنلي صلننر ب

ي تتر دىتع لختيت صدنم صلنردا لانيإد يخيصخنل يلناتريل ي يرلتيل صللرلتتن ننر تينا لا  يلدتد  خنرم راإصي

ن رن صلخيح ي د صلاايصإ صلين يا إ صلينرتت صلار تتن  خما لم صللد نم نضرنإ صلض رإل  ي رللرع صلخإإ 

 .تنتتخنايا خنط خرإااتا يص خإصإ خرل نيت يم ي ص دصنت  ي  إ  صلبإصنت صلينب

تييتم لا  صلنيإدتم خنرم يي تع نبر يلناترإ نإصىخت صليايا  . مراقبة الوصول2

  .صلايرلت ينخإلر لانتت صلنيإدتم

خنرم لدر صل نر  دلد  يو صلنيباتم صلناإ  ل)ر خرلدضيا رل  نيصىت صلنيإدتمن يخرليرلن صللد نم نضرنإ 

 خب  ن صلييإ  لاض ريإ صلنرلتت يص خإصإ خرل نيت يم ي صلض رإل  ي رللرع صلخإإ خنايا خنط خرإااتا صلين يي

 .ص دصنت  ي  إ  صلبإصنت صلينبتنتت

. نظام اكتشاف الدخالء اإللكتروني 3

 والدوائر التلفزيونية المغلقة

تييتم لا  صلنيإدتم خنرم نخإ صليدصختإ صلننر ختن خنر  ن  لط  ا)ال 

صلياااتينتت صلنبا ت لنإصىخت  ص ن صإ ي تدتي اخح صللإات يصلديصيإ

ياخح ييلدتد صليايا لتإ صلناإ  خل يصلليصدو صدننتت. يتاب 

 م يييص ع صلنيدصإ نت صلنيرتتإ صليننتت يصلانرلتت نم لتو صليإاتب 

يصليخبتا يصلنإصىخت يصلاترنتن انر تاب يضاتم صلايإ يصلخترنرإ  ن 

لن)ر خرليىإ  ننرنع ةننت ينلبيإل  خما لم يي تإ رنارنتت صلخلو

ر  ي ي  ار لا يصنتم  30يصليرإتب يصيليارب خ)ر لايإل ي ي ا لم  تينا

 . يصلايصي  صلنلاتت

خنرم لدر صليايا لتإ صلناإ  خل لانيصىت يصلنخرنن صلين يياد  ت)ر  ايا خنط خرإااتا يخترنريلن  خما لم 

 .صايخرح لريإ صليايا لتإ صلناإ  خل  ن صليىإ صلننر ب

تييتم لا  صلنيإدتم خنرم نخإ ن ريلن صدنم خنإت ت يينر ب نت  مسؤولو األمن. 4

صلنضرنإ صلين ير يلدتدلر يصلين ييناب صلييصاد صلايان لايضاتح نم 

لدي)ر  ي  ن صدنرام صلين ي يينا  ت)ر صلنبر ص لايإينتت يم ي نبر 

انر صلنإصىخت لم خيد خخاا  يرا لا  صليضاتح نم لدل ل ن صلنضرنإن 

ص ينخإلر خنر تييص ع نت صل يصنتم  تاب يدإتب ن ريلن صدنم اتدا

 .يصلايصي  صلنلاتت ينيناخرإ صليإضتو

ىد تردا لدر ينات  ل ن صلنيناخرإ رل  صليايا لتإ صلناإ  خل رل  صلنيصىت يصلنخرنن صلين يياد  ت)ر  ايا خنط 

نر بن ننر تينا لا  اتردل نضرنإ صلييإ  خرإااتا يخترنريل  ي لدر صايخرح لريإ صليايا  ن صليىإ صلن

لاض رإل  ي رللرع صلخإإ خنايا خنط خرإااتا صلين يي خب  ن صلض ريإ صلنرلتت يص خإصإ خرل نيت يم ي ص دصنت 

 . ي  إ  صلبإصنت صلينبتنتت
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. مستويات االستجابة وإدارة الحوادث 5

 األمنية

صدننتت  تييتم لا  صلنيإدتم يخت راإصيصإ  دصإل صلليصدو

يصليل ت رإ. ي ن لرلت ين إ  ايا خنط خرإااتان تاب نخرإات ي رإتإ 

صلليصدو يياراتا صليل ت رإن خنر  ن  لط خترنرإ نإصىخت صليايا 

يايإ صلديصيإ صلياااتينتت صلنبا ت لند صللرات يخنر تييص ع نت صل يصنتم 

 .يصلايصي  صلنلاتت

 ت خنط خرإااتا  ن صنيمط صلنيإد للاإصيصإ صلني  ت يصلنضيخإل ىد تردا لدر ينات  ل ن ص اإصيصإ رل  لدر  

صلار تت  دصإل صلليصدو صدننتتن يصل ا تردا خديإن رل  صيضر  راإصيصإ لتإ ننر خت ل ب يىيو صللردو يخرليرلن 

 اتردل نضرنإ صلييإ  لاض رإل  ي رللرع صلخإإ خنايا خنط خرإااتا  ي خترنريل صلين يي خب  ن ص خإصإ

 .خرل نيت يم ي ص دصنتم إ  صلبإصنت صلينبتنتت

تييتم لا  صلنيإدتم خنرم ن ا انتت خترنرإ خنط خرإااتا ي ايلل  . النقل6

 .خننرم

لنرتت خترنرإ خنط خرإااتا ي ايلل صلين تير ن ا)ر نم صلنيإد يم ي نيصىت صلخنطن ننر تينا لا  صنضار  نضرنإ 

 .يص خإصإ خرل نيت يم ي ص دصنتم إ  صلبإصنت صلينبتنتت صلييإ  لاض رإل  ي صل إىت  ي صلخإإ

 


