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دور الىزاراث في تنظين الوعارض السراعيت
ممب الزيت فيً أن وجبح المعبزض مسٌُن إلّ أثعد الذدَد ثم دِ رع بَن اليي بداد الايبة يخ
علّ أعلّ مازَُِ ،إوىّ إذ أرصُز إخزصبصبد كل جٍ خ يمن ه االة زةبدح مىٍ ب دا ت ميزع يبد
عملٍ بَ ،وا زعسض فيم ب يل ّ مٍ با ثع ط ال ُشازاد َالممن ه أن ري ُا ثٍ ب ف ّ رىا يا المع بزض
الصزاعيخ:
 وزارة الحكن الوحلً:الزذا يه العمساو ّ للمىؽي خ َا ٌزم با ثبلىابف خ العبم خ َإوش بم ما بدبد خع سام ثمىؽي خ
المعسض َالؽسق السئيايخ المؤديخ إليً َإوشبم شجنبد الميبي َالصسف الصذّ.
 وزارة الذاخليت:دةظ األمه َالىابا فّ االفزز بح َالتز با َر أميه الشتص يبد الٍبم خ َرىا يا دسك خ الم سَز
َرأميه المعسَظبد مه الاسقبد أَ الذسائق.
 وزارة اإلعالم:الزغؽيخ ا عالميخ المزنبملخ أَ الشبملخ للمعسض َمذبَلخ ويل أدداثً (وش بؼً عل ّ الٍ ُام
مجبشسح َعمل الدعبيخ النبفيخ لً َكيةيخ ا وزيبل إليً.
 وزارة الثقافت:ا ةٍبا فّ رتؽ يػ َرىةي ر دةلز ّ االفزز بح َالتز با َرىةي ر ع سَض للةى ُن الش عجيخ َالة سق
اليُميخ َالىدَاد الثيبفيخ َالةنسيخ.
 وزارة الصحت:السعبي خ الؽجي خ للجعث بد المسافي خ للمعسَظ بد األجىجي خ – ف ّ دبل خ المع بزض الدَلي خ –
َرُفيس السعبيخ الصذيخ للجمٍُز داخل المعسض.
 وزارة التوىين:رُفيس المُاد الزمُيىيخ الالشمخ ثنا يزىبةت َدجا الجمٍ ُز َذل ف ف ّ مىؽي خ المع سضَ ،ال
م بوم م ه رُفيسٌ ب داخ ل المع سض ف ّ ص ُزح َجج بد ج بٌصح َك را ر ُفيس ثع ط المش سَثبد
َالمعلجبد.
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 وزارة السياحت:ر ُفيس الةى بدق النبفي خ َعم ل الدعبي خ الالشم خ الة زيؽبة ال صَاز ثع د اوزٍ بم الع سض
َرجصيسٌا ثبلمعبلا الايبديخ داخل الُؼه.
 وزارة الكهرباء:االة زعداد لصي بدح األدم بل ف ّ مىؽي خ المع سض َالعم ل عل ّ مى م األعؽ بل ثي دز ا من بن
َراٍيل عمليخ الذصُل علّ النٍسثبم َدفم ميبثل االةزٍالك.
 وزارة النقل والوىاصالث:رمٍيد الؽسق المؤديخ إلّ المع سض َر ُفيس ة جل االرص بل الا لنّ َالالة لنّ َشي بدح ع دد
َة بئل الىي ل الع با ال ّ المع سض َرتة يط أة عبز الىي ل ثبلىا جخ لل سدالد الجمبعي خ ؼ ُل فز سح
العسض.
 وزارة التعلين:إعداد َرشجيم السدالد الجمبعيخ إلّ المعسض َرُفيس أخصبئييه للشسح َالزعليا.
 وزارة السراعت: -1رشجيم جميم شسكبد اليؽبع العبا الصزاعّ علّ المشبزكخ ثمعسَظبرٍب.
 -2رُفيس مابدبد خعسام داخل المعسض َكرا وجبربد الصيىخ إذا ؼلت مىٍب ذلف.
 -3رُفيس األخصبئييه المدزثيه للييبا ثبلشسح َالسد علّ اةزةابزاد الصَاز.
 -4إقبمخ عسَض ا يعبح العملَّ ،ع سض األف الا الا يىمبئيخ ا زش بديخ الصزاعي خ المزىُع خ ف ّ
المجبل الصزاعّ لزجصيس الصَاز ثمدِ ريدا اليؽبع الصزاعّ.
 -5عمل المابثيبد ثيه العبزظيه َرُشيم الجُائص علّ أفعلٍا.
 -6إع داد َرُشي م وش ساد إ زش بديخ شزاعي خ خةية خ ف ّ مج بل المذبص يل َالص ىبعبد السيةي خ
َا وزبج الذيُاوّ َالىذلّ..........الخ.
 -7مذبَلخ الزعسف علّ مشبكل الصَاز َالعمل علّ إيجبد دلُل عمليخ لٍب.
 -8الذجس الصذّ علّ كل مب ٌُ َازد مه وجبربد َثرَز َريبَِ خالل المُاوّ َالمؽبزاد.
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 وزارة الصناعت: -1رشجيم جميم شسكبد اليؽبع العبا الصىبعّ علّ المشبزكخ ثمعسَظبرٍب.
 -2إعداد المابثيبد ثيه العبزظيه َرُشيم الجُائص علّ أفعلٍا.
 -3عمل وشساد خةيةخ عه وشبؼٍب رُشع ثبلمجبن للدعبيخ َا عالن.
 -4مذبَلخ الزعسف علّ ادزيبجبد الجمٍُز َالعمل علّ رُفيسٌب.
 -5الييبا ثعسَض ا يعبح العملّ لتدمخ الجمٍُز (رعليا َردزيت .
 -6رلجيخ ادزيبجبد الصزاع مه مازلصمبد ا وزبج َراٍيل الجيم َالشسام.
 -7رُفيس المزتصصيه للشسح َالزدزيت.
 وزارة الواليت:راٍيل عمليخ الجمبزك َالعسائت َرُفيس مىةر رغييس العملخ داخل المع سض أَ ث بليسة مى ً
َذلف فّ دبلخ المعبزض الدَليخ.
ثالثاً :تقيين الوعارض السراعيت
ٌىبك أكثس مه رعسيف للزيييا وركس مىً علّ ةجيل المثبل:
التقيين ٌُ :رذديد م دِ الذص ُل عل ّ األٌ داف المسوُث خ .أَ مي داز الزذ سك ال رِ ر ا ددَث ً ف ّ
االرجبي المسوُة .كم ب يىا س للزيي يا عل ّ أو ً عملي خ مىام خ للذن ا عل ّ مي دزح أَ فبعلي خ أَ كة بمح
شّم مب ؼجيبً لمعبييس مذددح َأدلخ ملمُةخ ََقبئم َأٌداف مُظُعخ.
لوارا نجري التقيين؟
رىؽُِ عمليخ الزيييا ثشنلٍب السةمّ علّ ا جساماد الزّ ييُا ثٍب الةسد َثبلزبلّ عه َع ّ
شعُزِ صداز أدنبا عه قيم خ المعسَظ بد ؼجي بً لمع بييس مزة ق عليٍ ب َأة بليت رجمي م َرذلي ل
األدلخ المزصلخ ثٍري المعبييس.
ويوكن تلخيص هجاالث االستفادة هن عوليت التقيين فيوا يلً:
 -1رذديد إلّ أِ مدِ را رذييق األٌداف المُظُعخ.
 -2ا شبزح إلّ ويبغ الععف َاقزساح الزذايىبد الالشمخ.
 -3الُقُف علّ مدِ كةبمح الزتؽيػ َمدِ إجبدح الزىةير.
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َ -4ظم ما زُيبد قيبة يخ أَ مع بييس للذن ا عل ّ كة بمح األدام م م إرج بع أة بليت فعبل خ لل زذنا ف ّ
ةيس رىايا أَ إقبمخ المعسض.
 -5المابعدح فّ زفم السَح المعىُيخ للعبمليه أَ المشبزكيه فّ رىايا المعسض.
 -6المابعدح علّ ارتبذ قسازاد رزعلق ثبلميصاويخ.
َ -7ظ م ال دَل أَ الش سكبد َاألف ساد المش بزكخ ف ّ الع سض عل ّ دزج بد مزةبَر خ را بعد إدازح
المعسض فّ رُشيم الجُائص عليٍب فّ وٍبيخ العسض (فّ الذةل التزبمّ .
هن هن الوشاركين فً عوليت التقيين؟
يشبزك فّ ٌري العمليخ كل مه - :إدازح المعسض – ممثليه ع ه ال صزاع – وتج خ مزتصص خ
فّ مجبل ريييا المعبزض َيمنه أن يؽلق عليٍا اةا خجسام "ةُام كبوُا مه الداخل أَ التبزج".
هىاصفاث أعضاء لجنت التقيين:
يجت أن يزُافس فّ أ ععبم لجىخ الزيي يا مجمُع خ م ه الص ةبد الشتص يخ العبم خ مىٍ ب عل ّ
ةجيل المثبل:
 -1المُظُعيخ "عدا الزذيص".
 -2الدقخ فّ ريديس قيمخ َأٌميخ األشيبم.
 -3اليدزح َالنةبمح.
 -4األمبوخ فّ الزعبمل مم العبزظيه.
 -5الثيخ ثبلىةس.
 -6اليدزح علّ االرصبل الُاةم.
 -7الثجبد.
 -8الركبم.
 -9المسَوخ.
 -11االرصان االوةعبلّ (اليدزح علّ ظجػ الىةس .
هجاالث التقيين داخل الوعرض:
 -1مدِ كةبمح األجٍصح أَ اللج بن المتزلة خ الز ّ أش سفذ عل ّ إع داد المع سضَ .رن ُن ٌ ري مٍم خ
"ٌيئخ المعبزض" وبلجبً.
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 -2مدِ االةزةبدح مه المعسض فّ الىُادّ الزعليميخ أَ الزدزيجيخ أَ االرصبالد أَ فّ الزىايق ث يه
الجذث العلمّ َالزؽجيق الميداوّ أَ رُفيس مازلصمبد ا وزبج الصزاعّ ثععٍب الجعطَ .ري ُا ث رلف
ٌيئخ المعبزض وبلجبً.
 -3ريييا المعسض كنل مه دي ث م دِ رذييي ً لن ل م ه األٌ داف الزبلي خ :الٍ دف الزعليم ّ  -الٍ دف
الزدزيجّ  -الٍدف ا عالمّ  -الٍدف الزسفيٍّ – الدعبيخ  -عدد ال صَاز كن ل .إل ّ جبو ت الص ةيبد
الزّ عيدد مه خالل المعسض.
 -4ريييا كل دَلخ أَ شسكخ عبزظخ مه ديث:
 الماٍ س الت بزجّ لأجىذ خ التبص خ ثٍ ب َك را ا ظ بمح ،المُة ييّ،اةزغالل األلُان ،وُعيخ المعسَظبد َأٌميزٍب.
 ؼسييخ العسض وةاً "رىايا المعسَظبد داخل صبالد العسض". دزجخ الزةبعل مم الصَاز َإجبدح االرصبل ثٍا. الالُك العبا للجٍخ العبزظخ. مدِ إدزساا اليُاويه َاللُائخ للدَلخ المعيةخ َكرا لُائخ العسض. دزجخ المشبزكخ فّ إعداد الذةل التزبمّ للمعسض. مدِ االوصيبع لزُصيبد ٌيئخ المعسض. مدِ االلزصاا ثبلمُاعيد. م دِ المذبفا خ عل ّ الملني خ العبم خ َك را المساف ق الميبم خ ث أزضالمعسض.
 الييبا أَ عدا الييبا ثب يعبح العملّ.َريُا ثٍري المٍ با إ دازح المع سض

خج سام ف ّ الزيي يا

ممثل يه ع ه ال صزاع دي ث رعؽ ّ

دزجبد مزةق عليٍب ثبلىاجخ لنل مذُز مه المذبَز الابثيخ َمجمُع ال دزجبد لٍ ري المذ بَز يمث ل
السقا المميص "الت ب"" لن ل ش سكخ عبزظ خ ك ل عل ّ د داٌب ،يل ّ ذل ف رسري ت الجٍ بد العبزظ خ
رىبشليبً َفيبً للدزجخ النليخ الزّ دصلذ عليٍب جٍخ َيةيد ذلف فّ رذدي د الة بئصيه ف ّ الع سضَ .م ه
ثا رُشيم الجُائص.
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