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هـ(1441:  2خطة مديرية السجون مبنطقة جنران )
جنران سجون ملة لللتهديدات احملتدي تصخطة ال) 

(ا ـ عاملي (covid19)ا ـورونـكروس ـفي يـتفش راءـج
املراجع: 

.مبواصلة التدابري االحرتازية توجيه صاحب السمو أمري منطقة جنران .1
 لتشملبإعداد خطة للمنطقة وحتديثها سعادة مدير عام السجون  توجيه .2

.هـ22/7/1441يف  530024التهديد الوبائي وذلك خبطابه رقم 
هـ(1441:  1) حلاالت الطوارئسجون مبنطقة جنران الشاملة لطة اخل .3

املوقف :  .1
عام: .أ

اميا،منتفشي ميراالرونا يااةيرعةا هشيان يفالوقتالراهنحبالةالعاملرمي

إصابةأيمنالنزالءأاالعاملنيأاعمالةمهعهيديالجينو لخماطريفحاقديرتتبعلىذلكمن

،اةنو منطقةا قلالعداىلبقيةالعاملنياالجنناءامنثماجملهمعاملخالطهلمهذاالفايراسب

قيدينيه ا هقالهذاالفايراسإليهاممامناملنشآتاألمنيةاهلامةااليتقدتهعراألخطانجنرا 

يهعذنمعهإمرا يةالجييطر عليىااملهعاملنيعلىحٍدةواءالنزالءاالعاملنيأاعنهتهديدًاألنااح

بشرلجزئ أاكامل.املوقفاألميناالصح 

 جنران.نطقة مبسجون صادرة عن : مدير ال
مديرية السجون باملنطقة. ر: مقصدار اإلان مك
هـ.1/8/1441 تاريخم( ب9:30وقت : )ال
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أاالههديداتاملهوقعحداثها:االفرتاضات .ب

 للههديداتاحملهملةالهالية:الفايراسأثناءفرت ا هشانيفقدتهعراالجنو باملنطقة

لقصييفلظييراالصييح العييامل االقيييامبيعمييال ريبيييةكاالعييدااالف ييةال ييالةلاةييهل ل .1

ةواًءبقذائفأابصونايخموجهةأابالطيائراتارربييةأااملجيري بيدا املباشرأاغرياملباشر

عليىأفيرا باالعهيداءعليىالعياملنيايريو ذليكاالعهيداءأامقيراتالجينو اقهحيامأاطيان

يييةبيياملوقعاالجيييطر عليهيياباةييهخدامالجييياناتاملفخخييةأااألةييلحةالنانيييةأاارراةييةاألمن

 املواقعاملجههدفةيفالبدايةه :القنابلاليداية،ا

 االيتميرنالوصولإليهابواةطةةياناتمد يةأاةياناتجهات:ةللجننتالرئيجالبوابا

للهموييهاميرينكيذلكالوصيولهليذ هياكا تمجراقةأامتط ؤحروميةاخدميةةواًء

البوابيياتعيينطريييصأشييخانمهنرييرينبييزينعيي أابييزيالعيياملنييف ييالا ييدماتأا

اجلهاتالطبييةأااائيريناالقييامبي ط ر يانااةيهخداماألةيلحةاالقنابيلاامليوا املهفنير ثيم

 الدخوللداخلالجنن.

 دالجيييطر علييىحييراساألبييراياالييدانياتأةييوانالجيينن:االيييتميريينالوصييولإليهييابعيي

اةييهخدامالراكبييةحييولاألةييواناذلييكباةييهخداماألةييلحةالنانيييةاالقنابييلاليدايييةاكييذلك

فنير هااملرتفعةأاالج ملأاإحداثفنيواتيفاألةيوانباةيهخدامميوا م الجياناتالربري

 امنثمالدخولإىلالجنن.أابصدمهامبعداتثقيلة

لييةالعييداأاالف ييةال ييالة قييلالفييايراسإىل اخييلالجيينو أا انالهوقيييفعيينطريييصحماا .2

 خييول موعيياتمصييابةأاأاالعيياملنيبهلويييااألطعمييةاملقدمييةللجيينناءأذنعهييميفالييداخل

القيب علييهملري ييهممبهربياتأابيدا هاأميناريدا  ظمةاقإقامةاالعميلاكمخالفنيأل

.االعاملنيليجهلا هشاناملرابنيالجنناءا اناقإبعا اإ خاهلمللجنو 
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أاأا اناقإبعيا  وعينا هشيانالفيايراسيفالجين شراألخبانالراذبةاالشيائعاتاحملرضية .3

اإثانتهماكذلكذايهمعنطريصاةائلالهواصلاالجهماع أابيياةيلةأخرىبنيالجنناء

 خانيالجنن.

مطالبيةبي ط رةيراحاملظاهراتللبا اناقإبعا االقيامالهنمهراالشلبأماممقراتالجنو  .4

 .بصفةخاصة والجنالعامبصفةعامةاأمنمناألبإخ اًلمبايجبباءالجنن

الجييننأاالهوقيييفأااالعهييداءعلييىالعيياملنييفافهعييالاررائييصأاقيييامالجيينناءبييالهمر  .5

 .ةراحهمب ط رللمطالبةاتهديدأمناملوقعاإحداثشلبمجاع 

بيياقإط رهمعمييالاليوميييةلهحقيييصمطييالباألشييلعيينتنيياالالطعيياماباالمهنييا قيييامالجيينناء .6

 .أاالهوقيفقإخ لبيمنالجنناا

،ممياقيديي ريبفيايراسالرونا ياإصابةأيمينالعياملنيأاالنيزالءأاعماليةاملهعهيدينثبوت .7

 الرعبيف فوسالنزالءاالعاملنياينعرسأثر ةلبًاعلىأمنالجنو ا اناقإبعا .

القييدنا ثبييوتإصييابةعييد كييبريميينالنييزالءاالعيياملنيبالجيينو ا اناقإبعييا بالفييايراس .8

 .هم،مماجيعلالجيطر الصحيةااألمنيةصعبةلللايةاةرعةا هشان بين

 للقيامبعملياتتهريبالجنناءأااالعهداءعليهم.االفرتاضاتالجابقةل لاةهقديهم .9

 املهمة :  .2

احملهمليةالييتقيداالصيحيةإعدا خطيةأمنييةاقائييةملواجهيةالههدييداتاالظيراااألمنيية

برافَّيييةإ اناتهيياافراعهيياحبيييااييد هييذ ا طييةاقإجييراءاتجنييرا تواجههيياةيينو منطقيية

ملواجهيةكيلموقيفمبيااقيصالجييطر ال اميةاالصيحيةاالوقائييةااملهماتاالهصرفاتاألمنية

،افيراالنظيام اخيلالجينو ااملهعياملنيعليهاة مةاأمينالنيزالءاالعياملنياالصحيةاألمنية

.ال امةللمحافظةعلىذلكاالصحيةاالوقائيةاقإجراءاتاألمنيةاا اذكافةاالحهياطاتا
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 التنفيذ :  .3

 اللراأااللايةمنهذ ا طة: .أ

ا هشييانفييايراسميينخطييرااملهعيياملنيءاالعيياملنينييزالالاصييحةاةيي مةارفيياععلييىأميين

.النظاماحفظأمنالجنو افراااةهقرانهمكونا ااملجهنداالذيقديهد حياتهمأ

همليةألياحملههدييداتأيمينالطانئأاتوفرمعلوماتعينٍثدعنداقو أيح .ب

 :املنطقةااقإبعا الهابعةلجنو جنو الإ اناتأاشعبمن

حالةالهيهبمنقبلمديرالجنو باملنطقة،اةرعهاةيهدعاءفرييصإ ان األاميةيهمفرا

للجيييطر علييىاملوقييفااقإشييرااعلييىالعملييياتاالهعامييلمييعاا يياذاقإجييراءاتاألمنيييةالفونييية

.اردثافصالهعليماتاملنظمةمعأخذالرتتيباتال امةللجيطر علىاملوقفاعدمتطون 

الجيينو إ اناتاشييعبباملنطقييةالجيينو اااجبيياتاجلهيياتاملعنيييةيفمديرييية .ي

 :الهابعةهلاااقإبعا 

:املديرمرهبأااًل:

 أعمالاردث.هطوناتابيقصىةرعةباقإب غااالةهمرانيفاألعمالاملعها  ا .1

العميلبيهعملجدالللمنااباتباملرهبخ لاألنبعيةاعشيرينةياعةل يما اةيهمران .2

 .علىمدانالجاعة

:إ ان العملياتمديرثا يًا:

.اجلهاتاملعنيةالصحيةاطلبالدعممناألمنيةةا طتنفيذهذ اقإشرااعلى .1
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امهابعييةأ ائهيياةاملنطقييباقإبعييا جيينو االاالهوجيييهيفالييهحرمشييرااعلييىمراكييزاقإ .2

فيمابينهاابنيالقيا  .االنتباطااقيص

.املهعلقةبهااقإجراءاتاا اذقهاياتوثااألهميةمهابعةالب غاتااليلهامنحياالجرية .3

يفاإييوائهماميةخي لاألاقإبعيا الجنناءمنالجينو اخ ءإشرااعلىعمليات قلااقإ .4

.أاارنرالصح أماكناقإيواءاملقرن أاأثناءتنوميهمباملجهشفيات

فرا للمجا د منال باطااألاالحهيايشعبةشؤا العجررينيلهحديدمديرالهنجيصمع .5

 منيةاقتاردث.األ

 :تنفيذالواجباتالهخصصيةافقاملايل  .6

 أمنالجنو :شعبة 

ييواءمياكناقإأااقإبعيا حفظالنظامامباشر أحداثالشلبااالعهصام اخلالجينو ا .1

 اليات.ةاالهدابرياألمنيةااديداملجؤمنخ لا ططال ام

 منعكلمامنشي هاقإخ لبيمنالجننأاأماكنتواجدالجنناء. .2

 بالقو الرافيةمناألفرا .إحرامإغ رالنقاطاألمنية اخلالجنن .3

 اخيلبيمنالجنن.االشهبا اقإب غعنأيعملي ري .4

 .يواءاأماكناقإاقإبعا االجنناءامرافصالجننأجنحةتشديدارراةاتعلى .5

ليهيااتيوفريإىلأمياكناقإييواءاملهفيصعاقيتاريدثاقإبعيا لجينناءمينالجينو ا قلا .6

ارنييرالصييح اأثنيياءاجييو هميفاملجهشييفياتاأميياكنارمايييةال امييةأثنيياء قلييهم

 .افراالجيطر االمنية

 .اارنرالصح تجيريالدانياتالراجلة اخلالجننأا انالهوقيفأاأماكناقإيواء .7
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ًاملياان افقياقإبعيا ا طةال اميةيفعمليية قيلأاإخي ءالجينناءمينالجينو اتنفيذ .8

 .تعليماتبهذ ا طةامايجهندمن

نالجينناءمييخي ءالع قيةللمشييانكةيفعمليية قيلاإمنييةذاتالهنجييصميعاجلهياتاأل .9

 انيياتمينالطيررادانياتأمنييةاأالياكاملهياماالواجبياتاقتاألامةاقإبعا الجنو ا

 .ةواًءكا النقللداخلاملنطقةأاخانجهاراناغريهاامل

اأمياكناقإييواءاقإبعيا لجينو االطعياميفااتواييعتشديدارراةةعلىأماكنإعدا  .10

 .اارنرالصح 

 .أاأماكناقإيواءاألجنحةجهممنتشديدالهفهيشعلىالجنناءعند خوهلماخرا .11

يفحالييةحييداثخمالفيياتأاانترييابق يياياخملييةبيييمناالةييهدالليةا يياذاقإجييراءات .12

 الجننأا انالهوقيفأامرا اقإيواءامنثمإحالههاللنهاتاملخهصة.

 تفعيلاملصا نالجريةبنيالجنناءامجعااليلاملعلوماتاتفجريهاأمنيًا. .13

مبهابعيةالعياملنيمعهيماالهعقييبعلييهمااالبعيا ترليفال باطالعاملنيبيمنالجينو  .14

 .اارنرالصح كناقإيواءامأنالهوقيفأاا أا وللمحافظةعلىأمنالجن

 شؤا الجنناء:شعبة 

العمييلعلييىالهنجيييصااملهابعييةمييعمييدناءالجيينو بيي  ان العملييياتالجيينناءشييؤا شييعبةتهييوىل

 ءلديهم،اذلكعلىالنحوالهال :باملنطقةقإعدا بيا اتبيعاءالجنناااقإبعا 

ملنطقة:لوباءيفةنو اأاا هشانل:يفحالةحداثأيتهديدارالةاألاىل

]القهييلاتعطيييلاملنييافعللجيينناءيفق ييايايًاأةييبوعثبيا يياتتفصيييليةمجييبقةااييدَّإعييدا  .1

أااليتتنظرمنث ثةةاالق ايااليتُحِرمعلىالنزيلفيهابالقهلاكذلكاجلرائمارديَّ

 .عنداراجةللنظريف قلهم انياملنطقةمعإي احاملوقوفنيااحملرومنيمنهمق ا [
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عنييدثبييوتليييهم]الهعزيرييية[يفالق ييايايًاثأةييبوعبيا يياتتفصيييليةمجييبقةااييدَّإعييدا  .2

أخييذميينهمبعييدالعمييلعلييىإطيي رةييراحالجييعو ينياترحيييلاألجا ييببالفييايراساقإصييابة

الهوجيهمنعوأمرياملنطقة.

:يفحاالتالطوانئاألخرى:ارالةال ا ية

بيتالطالبحب الفهيديهم قلالجنناءإىلصاالتاقإخ ءااقإيواءةواء اخلالجنو أايف .1

ااجلنيياحاملخصييخل خيي ءإليييهبييدانامل حظييةاالجهماعيييةبننييرا اكييذلكإىلأااملييدانس

 أااحملافظات.جنرا يفاجلهاتاألمنيةيفمدينةتوق

للنهييةاملعنيييةمييعمراعييا اقإبعييا خ ئهييمميينالجيينو المعييام تالجيينناءعنييد قلييهمأاإ قيي .2

 اي منة مههااعدمتعرضهاللهلف.حفظهامب

 االهوجيهمركزالهحرم:-

اقإبعييا ااملنطقييةبشييرلعييامعلييىمجييهوىةيينو االصييح ميييننصييدامراقبييةالوضييعاأل .1

 .الذييرفعلجعا  املديرالعاميوم القريرهالص حيةمبوجباتقدميهالصاحبال

ملعرفييةارالييةاقإبعييا املنطقييةااملهابعييةاليوميييةمييعمراكييزالييهحرماالهوجيييهيفةيينو  .2

و االهنجيصالفونيمعهميفاراالتالطانئيةلهمرييراملعلوميةمليديرالجيناالصحيةاألمنية

 .باملنطقةيفحينه

االوقوعاتاليوميةاليتتر االصحيةمنيةلوماتاألمجعاتصنيفااليلاتقييماتوثيصاملع .3

 .اقإبعا اةمنمراكزالهحرماالهوجيهيفةنو املنطق

جتيااا لقيدن مراكيزاليهحرماالهوجييهيفةينو ميينيفحيالإ ان األامةأااردثاأل .4

 .اقإبعا اطقةاملن
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اقإبعييا اةاملنطقييجيينو الييهحرماالهوجيييه بمراكييز)بيينينتبيياطاالالهيكييدمييناقيييص .5

 .مديريةةنو املنطقةماالهوجيه يفرالهحمركزا)

 بياللصاحبالص حية.ااًللوماتاملهعلقةباروا ثانفعهاأتوثيصالبيا اتااملع .6

الهوجيهيياتاتطابقهييامييعااالهيكييدميينياهلييحاتتعليميياتتلقيي الب غيياتاالهوجيهييمجييع .7

 .اتصنيفهامنحياالجريةااألهميةالهعليمات

:اقإبعا إ اناتاشعبالجنو اثال ًا:

 .منيةاألهمالهشديدعلىحراةةمقرات .1

.ااالههماميفذلكاملوقوفنيالجنناءاالعملعلىةرعةإ هاءإجراءات .2

 مجهمر . انيةابصفةمنيةاألهمالهيكدمنالهحصيناتاألمنيةملقرات .3

الجيينناءلالفييايراسللعيياملنياوملنييعاصيياملعييد ميينقبلييهمالوقائيييةالصييحيةطييطا تطبيييص .4

 .لذلكاراجةاقإخ ءااقإيواءعنداملوقوفنياتطبيصخطةا

ملايفا طةلديهم.ماثلةاملمنقبلالشعبااألقجاماملهامتطبيصهذ ا طةبنفس .5

:ةالعجرريةطلشرا ان إنابعًا:

1.  الهيكيد بعلىمجيع اقإجراءاتالعاملنيلديهم اتعزيز االةه م أثناء اارذن اريطة يخذ

الجنن أمن املوقفاافظ يقه يه مبا حدث أي مع االهعامل ارساألمين انفع األمنية

االجنناءاالعاملني.

اأماكنااليواءمنا اني.اقإبعا القيامبهيمنيارراةةال امةاالرافيةجلميعالجنو ا .2

عليىاالتصيالتجيريالدانياتالراكبةعلىمدانالجاعةاالهيكدمنجاهزيةالج حاأجهز  .3

 .مجلحنيأ ترو الدانيةمرو ةمنةائصافر تعزيز
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 .اةائلاتصالتشليلاألبرايبراملالهنهيزاتمنأةلحةا .4

اأ ترييو مبوقييعاقييصالفيرهييونالجيييان اجملهييز برشييا جاهزيييةتفعيييلاالهيكييدميين .5

 .الجيطر األمنيةايجمحللخفراءبرؤيةمناةبة

املنطقييةااالعهييذانميينهما اناقإبعييا بأليميينمقييراتةيينو املييراجعنيعييدمالجييماحبييدخول .6

 .ظرااالصحيةالعامليةاراليةعلاةهمرانالبلباقةاذلكيف

جبميييعالنقيياطالرئيجيييةللموقييعكافييةالهييدابرياألمنيييةال اميية يياذااأخييذاريطييةاارييذن .7

 .املصرحهلمالدخولإاللألشخانالجماحباعدمفهحاألبوابا

ااملييرانعلييىمقييراتالجيينو يفأاقيياتبالهعقيييبموقييعقيييامقائييدالشييرطةالعجييرريةبرييل .8

 .ال امةاإعدا الهقانيريفحينهت يفامل حظاتخمهلفةامفاج ةا

ميين  ييزالءالجييننأاعييو اجلييد ميينهمتشييديدالهفهيييشعلييىمجيييعالجيينناءأثنيياءاةييهقبال .9

 املجهشفيات)خانيالجنن .

ألمناارماية:ا ان إخامجًا:

ارالةالصيحيةةواًءعنقدتهوفراليتعلوماتكربقدنمناملتر يفاملصا نالجريةجلمعأ .1

علييىالفييونملييديرالجيينو امتريرهيياالههديييداتاحملهملييةللعيياملنيأاالنييزالءأاالعمالييةاعيين

 للنهاتاملخهصة.باملنطقةا

تهيداإىلإ خيالخمططياتأياملهابعةمعاجلهاتاملعنيةلدعمالبحااالهحريبهداإحبياط .2

 .علىكشفذلكاتبا لاملعلوماتاليتتجاعدأيمصاببالفايراسإىل اخلالجنو 

ءالبحييااالهحييريااملجييحاألمييينلرافييةعمالييةمهعهييديالجيينو مبييافيييهمالعيياملنييفاإجيير .3

 ألطعمةالجنناءأاان الفرياسفيها.مطبخالجنناءللحيلولة ا تلوي هم
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 .ااالبعا  و اخلالجننماخيلباألماضعا ططاألمنيةللمجا د امليدا يةيفحالةحداث .4

منمقرالجننا هز بالج حااةائلاالتصال.اقتاردثإجيا  انيةةريةمد يةقريبة .5

مراقبييةةييياناتالجييننالرعيييةاليييتتقييومبنقييلأاإخيي ءالجيينناءميينإجييراءاملجييحاألمييينا .6

 اقإبعا حهىاصوهلاللنهةاملعنية. انالجنو أا

أااًلملعلومياتاالعملعلىمجعاموقعيفكلاقإجراءاتال امةللقيامبالبحااالهحريا اذ .7

للقيامبيعمال ريبييةأاامعرفةمايهمتداالهأاالرتاي لهبهداكجبتعاطفالنزالءبيال

اايريا هشيانالفيرياسبيينهماعهصاماتأامظياهراتللمطالبيةبي ط رةيراحهمخشييةمين

ال ياذللنهياتاملخهصيةامتريرهذ املعلوماتيفاقههاملديرالجينو باملنطقيةاذلكالدقةيف

 . الةهباراردثامواجهههقبلتطوناالقراناملناةب

-:الهيهيلااالص حشعبةةا ةًا:

ميينا هشييانيييةأ ااتالوقاجييهمرمييعالشييؤا الصييحيةلهييوفريمجييهلزماتاالفييونيااملالهنجيييص .1

.الفايراسللعاملنياالجنناءاا هقال

الهنجيصالفونيااملجيهمركيذلكيفتيوفريالريا نالطيتااةيهمرانتواجيداملعنيينييفالفيرا .2

.األال علىمدانالجاعةبالجنو ااقإبعا 

دعمالجيينو باألطبيياءلهنجيييصلييالهنجيييصاعقييداجهماعيياتاللننييةاحملليييةلصييحةالجيينو ل .3

.اراجةااملمرضنيااملجعفنيعند

لهيييييمنياأل ااتللجيييينو الهواصييييلمييييعاملخهصيييينييفالهيهيييييلااالصيييي حباملديريييييةالعاميييية .4

 لجنو املنطقةبيةر اقتممرن.ااملجهلزماتالوقائية

بصفةيوميةامجيهمر اميدىكفياء  ليكمهابعةقيامالجنو ا اناقإبعا باقإجراءاتالوقائية .5

اقإجراءاتاكفايهها.
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لهموينااملجهو عات:لشؤا اقإ انية/اشعبةاةابعًا:

 تيمنيكافةلواامالج مةاالدفا اامل بسااألةلحةاتوفريالذخري اقتاردث. .1

مينالفييايراساالبطا ييياتاالطراحيياتالرافيييةملنييعميينأ ااتالوقايييةتيوفرياحهييياطعييام .2

 عداملديرالعامللشؤا اقإ انية.بالهنجيصمعمجااذلكبنيالنزالءاالعاملنيا هشانالعداى

 هوفريالدعمال اماقتالطوانئ.للمهاماألمنيةلال امةلهنهيزاتااآللياتتوفريا .3

 العملعلىاةهمرانيةتوفرياحملراقاتاقتاردثابشرلٍفوني. .4

عيييداتاضيييعا طيييطال اميييةل حهياجييياتالطانئيييةحجيييباملوقيييفلهيييوفريااةيييه نانامل .5

 االرافعاتااديداجلهاتاليتميرناالةهعا ةبهالهوفريتلكاملهطلباتاقتاردث.

ترليففررالصيا ةبالقييامجبوليةملراكيزامواقيعاألحيداثلفحيخالجيياناتاصييا هها .6

 للهيكدمنجاهزيههال ةهعمال.

 اردث.تيمنيقطعالليانبي واعهالصرفهاعلىاملواقعاليتاهاجهااقت .7

لهلذية:اشعبةثامنًا:

بشييرلارييران عيينبعييداقييياسحييران العيياملنيترليييفاملهعهييدبهيييمنيأجهييز قييياس .1

 فحخاملخالطنيله.عزلااعزلمنيشهبهفيهمنهمعلىالفونامهررنيوميًا

يفمنطقييةجنييرا ااهواجييدعلييىأ ياطبيياخنيامشييرفنيةترليييفاملهعهييدبهنهيييزعماليي .2

  صابههبالفايراسمباشر .بعمنيشهبهلهعوي بهمل

عياملنياالطبياخنياالطهيا االصيرافنيشيرفنياالالهيزامامل يران الهيكيدعليىاملهعهيدب .3

باالشييرتاطاتالصييحيةاانتييداءالرماميياتاالقفيياااتالطبيييةااةييهخداماملعقميياتاعييدم

 طعامالجنناء.دخولأيشخخغريمصرحلهإىلمقراتطه اإعدا الجماحب
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ةالهلذيي قيلطيبخالهلذييةاةيياناتصاالتصيراالوجبياتبر اتطهريترليفاملهعهد .4

 يوميًاابعدكلاجبة.عند خوهلااخراجها

اتلليفهيااالصيراترليفاملهعهدب ح يانصيحو فر ييةاصيرااجبياتالجينناءفيهيا .5

 .اذلكملنعاألكلاجلماع االذييجاعدعلىا هشانالفايراسعلىحد ةننيرلل

ان ابعيدكيلاجبيةبشيرل انيالهلذييةابقاييااألطعميةبنقل فايياتاملهعهدترليف .6

 .ا اصةبصاالتالطعامااملطبخامجهو عاتالهلذيةاتطهريارااياتامواقعالنفايات

مواقيعاقإيييواءالجينو اإ ان اقإبعييا ايفترلييفمهعهييدالهلذييةبهييوفريالهلذييةللجيينناء .7

 املنقولنيإليها.

مهابعييةكافييةمنجييوب مهعهييدالهلذيييةالعيياملنييفمطييبخالجيينناءللحيلوليية ا تلييوي هم .8

 ألطعمةالجنناءأاان الفرياسفيها.

الهلذيةاملقدمةللجنناءيفالجينو ااقإبعيا امواقيعمنكفايةاكفاء اة مةالهيكد .9

 اقإيواءاتقدميهايفالوقتاحملد .

 الهيكدمنح ونمنداب اأع اءجلنةاقإعاشة. .11

.أليةببحدمطابختلذيةالجنناءألتعطلااجيا ا ططالبديلةلهوفريالهلذيةيفح .11

تقنيةاملعلومات:ااالتصاالتشعبة:تاةعًا

 .اقإبعا الهيكدمنة مةاجاهزيةاالتصاالتالجلريةاال ةلريةيفةنو املنطقةا .1

أاارنيريفأمياكناقإييواءأثنياءعمليياتإخي ءا قيلالجينناءاتيمنياةائلاالتصياالت .2

 .الصح 

 إجيا خمهصنيباالتصاالتملعاجلةأيطانئقديقعخ لاألامة. .3
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 اأماكناقإيواء.اقإبعا طا االتصاليفةنو املنطقةااضعخططبديلهل ما عدما ق .4

لاالعمييلعلييىمعاجلهييهأااًلمييعاجلهيياتاملخهصييةيفحالييةحييداثأيعطييالفييونيالهنجيييص .5

 .بيال

املنطقييةلهييوفريالهنهيييزاتالفنيييةاليييتباقإبعييا اجيينو المييدناءعلييىالهنجيييصمييعالعمييل .6

 مجهدمية.اهاجهاالعملامليدا  امايجهندبصفة

كالجيواناقإلررتا ي اغيري اضعخططبديلةيفحالعدمتوفربعي الهنهييزاتالفنيية .7

.لهيمينهااالهنجيصمعاجلهاتاملعنيةيفذلك

 ا الفنية:شعبةالشؤمدير:عاشرًا

هنفيذالواجباتالهخصصيةافقاملايل :يقومب

 الشؤا اهلندةية:قجم

بعيا اكافيةلر اليوم لرافةممراتالجنناإ ان اقإلهطهريااالصيا ةبايترليفمهعهد .1

 ما ةللمجاهمةيفذلك.األةللمنطقةمرتنييوميًااالهنجيصمعاقإصحاحالبي  ببا  اقإ انيامل

ن تنيإىلثي ثميراتيومييًاانقيلالنفايياتبشيرل انيمينميرترليفمهعهديالصييا ةب .2

 االهنجيصمعاقإصحاحالبي  للمجاهمةيفذلك.اياتارااياتامواقعالنفتطهريا

ترليفمهعهديالصيا ةبهيمنيأجهز قياسارران عنبعيداعيدمالجيماحبيدخولأيعاميل .3

أافيييينأامشيييراإالبعيييدفحصيييهاإحاليييةأيحاليييةيشيييهبهبهييياللمجهشيييفىاالرشيييفعليييى

 هممنالدخولللجنو ااقإبعا .عاملخالطنيهلاامن

يفمنطقيةجنيرا عليىأ يهواجيدااامشيرفنيةافنيينيبهنهييزعمالييالصيا ةمهعهدترليف .4

  صابههبالفايراسمباشر .بللهعوي بهمعمنيشهبه
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 .ترليفمهعهديالصيا ةبهيمنيموا الهنظيفاالهعقيملألجنحةافصالهوجيهاتبذلك .5

ناةيانات قلالجنناءقبيلترليفمهعهديالصيا ةبهطهريان الجياناتاليتتدخلللجن .6

 دعو تهم.ليهاابعصعو الجنناءإ

االلهزامبهطبيصتعليماتةيعا  امليديرالعياممبنيع خيولالعماليةألجنحيةالجينناءاالهقلييلمين .7

 ى. خوهلمألمنالجننإالعندال ران القصو

يقييع اخييلالهيكييدميينتواجييدالفنييينيميينمؤةجييةالصيييا ةاالهشييليلملعاجلييةأيطييانيقييد .8

.يفحينهاارنرالصح يواءأاأماكناقإاقإبعا الجنو ا

اجاهزيههاللعملاقتالطوانئ.االحهياطيةالهيكدمنة مةاملولداتالرهربائيةااقإضاء  .9

 اضعا ططال امةللمجا د امليدا يةيفموقعاردث. .11

 الطوانئ.تيفحااللهطبيقهااصعا ططالبديلة .11

 لج مة:اقجم

توفريارمايةال امةللجنناءاكافةالعاملنيمنمجيعاالخطاناحملهملاقوعها. .1

خطييطاالخيي ءإعييدا ا طييطال امييةلعملييياتاقإطفيياءااقإ قيياذااقإ ييذاناكييذلكإعييدا  .2

االهيكيدمينبالهنجيصمعاجلهيةاملخهصيةاقإبعا ااملنطقةيواءللجنناءاالعاملنيبجنو ااقإ

.اجلاهزيةالهامةلهطبيقهاعلىاراالتالفعليةبرلكفاء ااقهدان

االعميلعليىتقديراالحهيايالفعل مناملعداتاالهنهييزاتاملهوقيعاةيهخدامهاعنيداألاميات .3

بالهنجيصمعاجلهةاملخهصة.تيمينها

ئص.إشرااال باطااألفرا علىاقإخ ءااقإيواءاعملياتاقإ قاذاإطفاءاررا .4

كييياهل لاألايييرالجيييعو يافيييررطيييباالةيييهعا ةباجلهييياتاررومييييةذاتاالخهصيييان .5

لنقلامله رنينمنالجنناءملواقعتقديمالرعايةهلم.الطوانئبالشؤا الصحية
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 احصا ههااطاقههااالةهيعابية.ااقإيواءاارنرالصح الهيكدمنمواقعاقإخ ء .6

الهنجيصمعاجلهاتارروميةلهحديداألماكناليتميرناالةهفا  منهاكمبيا  قإييواء .7

امقيراتكاملنشآتاألمنيةاالرياضييةاالهعليمييةاقإبعا الجنناءعندإخ ئهممنالجننأا

.توقيفاجلهاتاألمنية

عييا  األاضييا املشييانكةيفإ ان موقييعارييدثااقإشييرااعلييىعملييياتاقإخيي ءااقإيييواءاإ .8

بالهنجيصمعاجلهةاملخهصة.

لهرييو جيياهز اأميياكناقإيييواءاقإبعييا الهيكييدميينصيييا ةاةييائلالجيي مةيفالجيينو ا .9

.عنداراجةمنها ةهفا  ل

اأميياكناقإيييواءاقإبعييا أبييوابالطييوانئيفمبييا  الجيينو اافاعليييةالهيكييدميينجاهزييية .11

اارنييرالصييح ااجييو مفيياتيحتلييكالبوابيياتمييعاملخهصيينيبالجيي مةعلييىمييدانالجيياعة

.الةهخدامهاعلىالفونيفحاالتالطوانئاجاهزيههااترقيمها

الطوانئااألامات.تإاالةمجيعالعوائصاليتقدتواجهفرراقإ قاذاالهدخلالجريعيفحاال .11

:األخرىاالشعباقإ اناتحا يعشر:

مجا د إ انييًاللجينو جنرا تعهربكافةاقإ اناتاالشعباملرتبطةمبديريةالجنو مبنطقة

يفكييلاريياالتالطانئيية،اترييو يفاضييعاجلاهزيييةالقصييوىااالةييهعدا الرامييلاقإبعييا ا

 .بذلكملوقعاردثعندصداناألمرالفونيللدعمااال هقال

 :اإلسناد اإلداري .4

الهجليح: .أ

النقاطيفاالعاملنيالالج حاملجلمهلماذلكأثناءالقيامباألعمالامليدا يةجيبعلى
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 )سري للغاية ـ حمظور التداول(
 

،اهيذاالجي حعبيان عينعنداألمراملوجبلذلكالةهخدامهههاالهيكدمنجاهزياألمنية

ي ينشيا ك شينروا ةييان ااحيد بي  ان ةيننعليىنشيا فيرهيون)مجيدسجليوـ

 . العامجنرا 

 النقل: .ب

تييوفرياتيييمنيمجيييعاةييائلالنقييلااحملراقيياتباملنطقييةاقإبعييا امييديريالجيينو ىعليي

لهمييييويناقجييييما اصييييةبوحييييداتهماملشييييانكةيفموقييييعارييييدثاذلييييكبالهنجيييييصمييييع

ااملجهو عات.

 :الهلذية .ي

نييفموقيعاريدثكعاشةال امةللمشيانتوفرياقإباملنطقةاقإبعا اعلىمديريالجنو 

هليمعاشةاملطلوبةالهلذيةلهيمنياقإشعبةعاشةاعليهمالهنجيصمعإذامليصراهلمبدلإ

.افصالص حيات

 اللباس: . 

ةيواًءالهقيدبالزياملعهمدمناملديريةالعامةللجنو باملنطقةاقإبعا اعلىمديريالجنو 

.للعاملنيأاللنزالء

الطبابة: . 

يل :باملنطقةمااقإبعا االجنو علىمديري

 صيخجنياحالةيهقبالالجينناءاجليد االعائيدينميناملجهشيفياتاإبقيائهمبيهمليد  .1

 ا صيخآخرلعزلاراالتاملشهبهبهاني مايهوفرالعزليفاملجهشفيات.، يومًا31)
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 )سري للغاية ـ حمظور التداول(
 

ًامييدىأنبعييأ ترييو جيياهز علييى صيييخةيييان إةييعااريياالتالطييوانئعلييى .2

 عشرا ةاعة.ا

جنييرا لقييوىاألميينااملجهشييفياتمبدينييةالعيييا اتالهخصصيييةالشيياملةالهنجيييصمييع .3

 طانيالعحا .عراصح أيلوضعا ططال امةملواجهةاباحملافظات

الطيوانئحقائب)م لملنعا هشانالفايراةاتال امةاالوقائيةتوفريالهنهيزاتالطبية .4

 .الطبيةاغريها ااملعقماتاالقفاااتكجنني.الرماماتاأُلاتةطوا .أةقإةعافيا

عييا اتقيوىمجهوصيفالجيننا لاألارالجعو ياطيبالطيوانئالهنجيصمعاهلا .5

ةعاالنقيلارياالتاملرضييةالييتيهطليب قليهاشفياتقإنةالةياناتاقإجهاألمناامل

مييعالشييؤا الصييحيةعلييىالييرقمالهواصييلاذلييكبأايفحيياالتاالشييهبا ياتللمجهشييف

 . 997 أااهل لاألارالجعو يعلىالرقم)937)

العيا اتالهخصصيةالشاملةلقوىاألمينااملجهشيفياتمجهوصفالجنناالهنجيصمع .6

االينقلللمجهشفياتلهواجداألطباءملعاجلةاراالتاملرضيةااملصابنييف فساملوقع

 .ضعةلهقييممديراملوقعاعلىمجؤاليههإالاراالتالطانئةا ا

 القيادة واالتصاالت : .5

 -القيا  : -أ

 قيا  اردثاتوجيهاجلهو االمنيةيفاملنطقةمنوطةمبديرةنو املنطقة.ترو  .1

لهييول املهمييةيفاملوقييعاعليييهتعييينيمجيياعدًالييهقيييا  اقإبعييا يهييوىلمييديرالجييننأامييدير .2

 القيا  أليعراقديقعيفحالةفقدالقائد.

 يرو مركزالقيا  امليدا  منوطمبركزالهحرماالهوجيهباملوقعاملجههدا،مامل .3
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 )سري للغاية ـ حمظور التداول(
 

 يه رنمناردثفينهقلالدانإىلمركزالهحرماالهوجيهمبديريةاملنطقة.

 -االتصاالت: -ب

اتوفريهيامبيديرشيعبةاالتصياالتاتقنييةتناطمهمةمهابعةجيو  االتصياالتااةيهمرانيهها

.ميناملوحد)ترتا مةالةلريًاه شبراتاالتصالاألاملعلومات،علمًاأ األجهز املجهخد

 تعليمات التنسيق : .6

،ايجيهلزمالهنجييصالرجيو إىلرظةاعهما هامنمديراملنطقيةمنُتعدهذ ا طةةانيًة

ههاييييييا ططاألمنيةااألاامراالهعليمياتاملنظميةملواجهيةاألحيداثااالفرتاضياتاألمنيية،ا ناة

 عاملنجوبنيافهمهاجيدًاامنتلكا ططاألمنيةاالهعليماتمايل :يييهاميييدًاامراجعهيييييييجي

د  يفحالييةارييرباملبللييةلرافييةالجيينو مبوجييبا طييةالعامييةلهنفيييذأعمييالالييدفا امليي .1

 هي.14/7/1436اتانيخ371112الهعميمنقم

 هي.16/8/1436اتانيخ433363ا طةالشاملةللمديريةالعامةللجنو نقم .2

اتيانيخ11/138524الدليلالهنظيم قإجراءاتالهعاملمعحوا ثالهفنريااملبلغبيالهعميمنقيم .3

 هي.13/3/1436

اتيييانيخ434846طيييةاالمنييييةالوقائييييةللمديرييييةالعاميييةللجييينو ااملبلليييةبيييالهعميمنقيييما  .4

 هي.18/11/1435

بهعميييمةيييديصيياحبالجييمونمليياصيدالقواعيداملنظمييةالةييهخدامالجيي حاإطي رالنييانافقيياً .5

اتيييانيخ1695/س/16امللرييي الييي العهيييد ائيييبنئييييس ليييساليييواناءااييييرالداخلييييةنقيييم

 هي16/4/1411/ا/ اتانيخ16558هيااملبلغلرافةالجنو بالهعميمنقم8/4/1411

   هياملهعلصباألةاليباملهند4/11/1437اتانيخ626527تعميمةعا  مديرعامالجنو نقم .6
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 )سري للغاية ـ حمظور التداول(
 .( 21)( من  0 ): النسخة رقم 

 )سري للغاية ـ حمظور التداول(
 

هييياملييبينعلييىبرقيييةمعييال مجيياعداايييرالداخليييةلشييؤا 5/1/1438يف14382الهعميييمنقييما

العملياتااملبنيةعلىتوجيهةيديصاحبالجموامللر ال العهد ائبنئيس ليساليواناء

هيييبشييا أةييساالةيرتاتينيةاألمنيييةملواجهييةاألةيياليباملهنييد  23/11/1436يف233967نقيم

 يماتاقإنهابية.للهنظ

نقييمتهتعميييمةييعا اهييي11/12/1434اتييانيخ382873نقييمةييعا  مييديرعييامالجيينو تعميييم .7

هيبشي ايدياا طيةاألمنييةملواجهيةاألاميات اخيلالجينو 6/2/1437اتانيخ11/78819

 .تنفيذا ططتشريلفريصإ ان األاماتيفالجنو ااقإشرااعلىا

364494الطيتاملييدا  للمنياطصاردا ييةاجلنوبييةااملبلليةبيالهعميمنقيمخطةمهميةاقإةينا  .8

 هي.9/7/1436اتانيخ

 هي.28/12/1435اتانيخ522911خطةالدفا الذات ا اصةبالجنو ااملبللةبالهعميمنقم .9

عياما طةالعامةملواجهةالههديدااملخاطرملقراتالجنو )الجد املبللةخبطابةيعا  ميدير .11

 .هي22/7/1441اتانيخ531124اكذابرقمهي3/11/1439اتانيخ11/655313الجنو نقم

األاامراالهعليماتاملهعلقةبهنظيماقإعميالاألمنييةاملبلليةقإ اناتالجينو بهعمييمةيعا  ميدير .11

 .هي27/1/1431اتانيخ11/318/16عامالجنو نقم

أاأيحييدثهأاخانجييأا انالهوقيييفالجيينن اخييلأيميينالههديييداتاحملهملييةعنييدحييداث .12

باجلهياتاألمنييةاأُلخيرىذاتااالةيهعا ةيهمفونًامواجهةاردثمعالهنجيصالعحا طانئ

 الع قةااحملافظةعلىأمنالجننمنالداخلاا اني.

 :أماكن اإليواء  .7

 : اقإيواءالداخل 

 عندحداثأيمنالههديداتاحملهملةكارريصأاافهعالهيفأحداألجنحةيهمإخ ءاإيواء .1
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 )سري للغاية ـ حمظور التداول(
 

الجنناءأااملوقوفني اخليًايفاألجنحةاملخصصةلذلكحجبالطاقةاالةهيعابية.

بالفييايراسيييهمعزلييهيفاجلنيياحاملخصييخللعييزلاشييهبا ب صييابةأيميينالجيينناءعنييدحييداث .2

علىالفيوناينجيصيفتجيليمهللنهيةاملجيؤالةعينالطبيبإحالههللمجهشفىفيحالمامليقرن

 .اقإبعا مباهومعمولبهملوقويفحراةةعزلاملجهشفياتأةوً 

 : اقإيواءا انج 

اليداخل فييهمالنقيلملواقيعاقإييواءاارنيرالصيح يفحالةعدمإمرا يةاقإخ ءااقإيواء

جبقًايفكلمنجنرا ااحملافظاتاألخرى،اهناتشانـاجلهاتاألمنيةا انج املعهمد م

مينا يانياتييمنياارنيرالصيح كافةلدعمالجينو باليدانياتاحراةيةمقيراتاقإييواء

ارمايةهلا،اكذلكاملجا د األمنيةللموقعاملهعراللحدث،ايريو ميديرإ ان العملييات

ااقإبعا باملنطقةمجؤالنيمجؤاليةكاملةعنجاهزيةأمياكنامدناءإ اناتاشعبالجنو 

االهيكدمنجاهزية واحيهااألمنيةاميدىاصيينهاشهرياقإيواءا انج اتفقدهابشرل

اإجيا ضباطاتصالمناجلهاتالييتتهبيعهلياهيذ املواقيعللهنجييصالفيونيمعهيميفارياالت

 ااقإيواءا انج :اقإخ ءالطانئة،افيمايل مواقع

 اجلهة
 

  األزمات إدارة فريق التنسيق مع الدوائر احلكومية
 حالة أبواب الطواري

 
 غري مفعل مفعل غري مفعل مفعل موقع اإليواء خارج السجن

 بيت الطالب حبي الفهد جيدة     ادارة السجن العام 
 دار املالحظة االجتماعية
 توقيف اجلهات األمنية

 بيت الطالب حبي الفهد جيدة      ادارة اإلبعاد 
 دار املالحظة االجتماعية
 توقيف اجلهات األمنية

 توقيف اجلهات األمنية جيدة      شعبة سجن شروره
 إحدى مدارس شروره
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 عامة:تعليمات  .8

اصييولالفييايراسللحيلوليية ا الواجييبا اذهييااالصييحيةالوقائيييةمييناالحهياطيياتاألمنييية

خطريهيد أمينالجينناالجينناءاالعياملنيمهمياكيا أليلهصديالللعاملنياالنزالءبالجنو 

االهقليلمنآثان قدناقإمرا مايل :ةببهامربن 

عييياملنيمييينمنجيييوب اجلهييياتاالنيييزالءاالعماليييةااملهلعييياملنيإجيييراءالفحيييخالطيييتاألالييي ل .1

 .األال طةالفراالطتارران يف قارروميةاذلكبقياس نجة

حصيراملخيالطنيعزلامشهبهب صابههبالفايراسعنمجيعالعاملنياالجنناءاللفونيلعزلاال .2

 لهاإجراءالرشفالطتالفونيعليهم.

ارييساألمييينااراليييةانفييع نجييةالييوع االصييحيةإبيي غالعيياملنيبيهميييةاألاضييا األمنييية .3

 لديهم.االصح 

عمليهم،اأ منطقيةعيدممليا ن تقليختواجدالعياملنيإىلاريداأل  يىميعالهيكييدعلييهمب .4

 جاهزيةتامةل ةهدعاءألعماهلميفأياقتااتأيعرا.يرو وايف

اافهيامهمبيهمييةالنظافيةالشخصييةااحملافظيةعليهيااجتنيبم مجيةت قيفالعاملنياالنزالء .5

 ااألةطحالناعمةااةهخداماأل ااتالوقائيةعنداراجة.األبوابامجراتاألبواب

امفهشي الشيرطةالعجيرريةاخفيراءالجينناءإلزاماملناابنيعليىأجنحيةالجينناءااملوقيوفني .6

بانتداءالقفاااتالطبيةاالرماماتاضران اةهبداهلابينيارينيااآلخيرامراتباالةهقبال

 ابشرلمهررن.

عمييالالنظافييةميينالجيينناءبشييرلمهرييرنايييوم ااحملافظييةعلييىتطهييرياألجنحييةميينقبييل .7

 رلفونيمناألجنحةاعدمتردةها. ظافههااإخرايالنفاياتبش
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 )سري للغاية ـ حمظور التداول(
 

 مناجلميعااقإب غعنأيم حظةأاأعمالمريبة.ااال هبا اليقظةأخذاريطةاارذنا .8

حراةيياتاألبييوابالرئيجييةبعييدمفييهحاألبييوابإالبعييدالهيكييدميين قيياطالفييرااالهيكييدعلييى .9

لألشيييخانهوييياتاألشييخاناالجييياناتالقا مييةللجيينناإجييراءالهفهيييشالييدقيصااليي ام

 .للموقعقبلالدخولااملركبات

أمييامبوابييةالجييننالرئيجييةيفموقييعاقييصالجيييطر الفيرهييوناضييعالجيييان املييزا  برشييا  .11

 األمنية.

 االبراي بالدنا الواقيةضدالرصاناخوذاتالرأس.يايدارراةاتا انجية)البواباتتز .11

تشليلاألبيراياتجييرياليدانياتالراكبيةحيولاألةيواناذليكعليىميدانالجياعةميعتزاييدهم .12

وةائلاالتصالال امةتزايداجلميعباالدانياتالراجلةمنالداخلتجيرياباألةلحةاالذخري 

 .افصتعليماتاديدالنطاراملرا  

الهيكدمنتوفراةائلاالتصالالجلريةاال ةلريةيفكلموقيعاالهيكيدمينجاهزيههيا .13

 علىمدانالجاعة.

باألةيلحةاملناةيبةأااقإبعيا تزايدأفرا ارراةاتاملرافقةللجنناءأثنياءبعي همخيانيالجينن .14

فيراءاتيوفرياةيائلاالتصيالال اميةاإبي غارراةياتملواجهةأياعهيداءعليىالجينناءأاا 

 بهليريخطالجريبنيفرت ااخرى.

عنييد قييلالجيينناءا طييرينافييصتعليميياتاةييهخدامهاةييهخدامالجييواناألميييناقإلررتا يي  .15

 .للمجهشفياتاعندعزهلميفارنرالصح ا انج 

حةاذخييائراالييذخائراملصييرافةاأ ترييو هنيياـأةييلةالهيكييدميينجاهزيييةاةيي مةاألةييلح .16

 قريبلوصيولالعياملنيالييهعنيداراجيةالةيهخدامهاميع صييخكافيةيفموقع)مجهو  
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اقائيدهجليماألةلحةاتإشيرااميديرالجيننلشخخمجؤالأثناءالداامالرع اخانجه

 اقاتالداامالرع .أفرخانياطا بأثناءالداامالرع اضالشرطةالعجرريةباملوقع

ميناليداخلاا يانياجاهزييةأااقإبعا الهيكدمنتوفراقإضاء الرافيةحولأةوانالجنن .17

 املولداتاالحهياطيةعندالطوانئاعندال ران .

مييعبالهنجيييصاملعهمييد ااملهييوفر اتيمينهيياميينقبييلاجلهييةاملخهصييةأااالتصييالاةييائلاةييهخدام .18

 اعاتاألمنيةااجلهاتالرعيةعنداراجة.فرا القط

بدنجيًةكيبريً مينالجيريةمينقبيلاجلمييعاحصيرتيدااهلايفأضييص طيارةإحاطةهذ ا طي .19

 ممرنامنقبلاملعنينيبهاحفاعًاعلىةريهها.

،،،،ةائلنيا للنميعالهوفيصاأ افظب   ااب  املجلمنيمنكلةوءامررا 



جنرا نطقةمبجنو المدير

عقيدال

عيدالقحطا  يائعبنةييش .
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 قائمة التوزيع التسلسل
 جنرا صاحبالجموأمريمنطقة 1

 ةعا  مديرعامالجنو  2

ةعا   ائبمديرعامالجنو 3

الجنو للعملياتةعا  مجاعدمديرعام4

ةعا  مجاعدمديرعامالجنو ل ص حاالهيهيل5

مجاعدمديرالجنو مبنطقةجنرا 6

مديرإ ان العمليات7

مديرإ ان ةننجنرا العام8

مديرا ان اقإبعا بننرا 9

مديرا ان الشرطةالعجررية11

مديرشعبةاملهابعة11

اقإ انيةمديرشعبةالشؤا 12

مديرشعبةةننشران 13

مديرشعبةشؤا الجنناء14

مديرشعبةأمنالجنو 15

مديرإ ان األمناارماية16

مديرشعبةالشؤا الفنية17

مديرشعبةتقنيةاملعلوماتااالتصاالت 18

مديرشعبةاقإص حاالهيهيل 19

مديرشعبةالهلذية21

 جخةاحهياطية21
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