
السالمة أوالً السالمة أوالً   

SAFETY FIRSTSAFETY FIRST
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خالد أحمد ھزاع               خالد أحمد ھزاع               : : كیمیائيكیمیائي

رئیس قسم السالمة والصحة المھنیة والبیئةرئیس قسم السالمة والصحة المھنیة والبیئة
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تعرف السالمة والصحة المھنیة بأنھا       تعرف السالمة والصحة المھنیة بأنھا       §§
وذلك وذلك ،  ،   الذي یھتم بالحفاظ على سالمة وصحة اإلنسان        الذي یھتم بالحفاظ على سالمة وصحة اإلنسان       العلمالعلم  ((

بتوفیر بیئة عمل آمنة خالیة من مسببات الحوادث أو              بتوفیر بیئة عمل آمنة خالیة من مسببات الحوادث أو              
) ) اإلصابات أو األمراض المھنیة    اإلصابات أو األمراض المھنیة    

أو بعبارة أخرى  أو بعبارة أخرى    
في إطار   في إطار   اإلجراءات والقواعد والنظم   اإلجراءات والقواعد والنظم   ھي مجموعة من     ھي مجموعة من     

تشریعي تھدف إلى الحفاظ على اإلنسان من خطر اإلصابة          تشریعي تھدف إلى الحفاظ على اإلنسان من خطر اإلصابة          
. . والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف والضیاع       والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف والضیاع       

مفهوم السالمة والصحة المهنية   
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 حمایة العنصر البشري من اإلصابات الناجمة عن مخاطر          حمایة العنصر البشري من اإلصابات الناجمة عن مخاطر         §§
بیئة العمل وذلك بمنع تعرضھم للحوادث واإلصابات           بیئة العمل وذلك بمنع تعرضھم للحوادث واإلصابات           

..واألمراض المھنیة    واألمراض المھنیة    
الحفاظ على مقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت      الحفاظ على مقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت      §§

وما تحتویھ من أجھزة ومعدات من التلف والضیاع نتیجة               وما تحتویھ من أجھزة ومعدات من التلف والضیاع نتیجة               
. . للحوادثللحوادث

توفیر وتنفیذ كافة اشتراطات السالمة والصحة المھنیة التي           توفیر وتنفیذ كافة اشتراطات السالمة والصحة المھنیة التي           §§
تكفل توفیر بیئة آمنة تحقق الوقایة من المخاطر للعنصرین               تكفل توفیر بیئة آمنة تحقق الوقایة من المخاطر للعنصرین               

..البشري والماديالبشري والمادي

اااألھداف العامة التي تسعى السالمة والصحة المھنیة إلى تحقیقھاألھداف العامة التي تسعى السالمة والصحة المھنیة إلى تحقیقھ
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iouriour

مقومات السالمة و الصحة المھنیة      

Planning
التخطیط الفني السلیم والھادف 

ألسس الوقایة في المنشات 
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مقومات السالمة و الصحة المھنیة      مقومات السالمة و الصحة المھنیة      

§§LegislationLegislation

النابع من الحاجة النابع من الحاجة    التشریع التشریع§§
إلى تنفیذ ھذا التخطیط الفنيإلى تنفیذ ھذا التخطیط الفني
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مقومات السالمة و الصحة المھنیة      مقومات السالمة و الصحة المھنیة      

§§ImplementationImplementation
التنفیذ المبنى على األسس العلمیة  التنفیذ المبنى على األسس العلمیة  §§

السلیمة عند عملیات اإلنشاء مع توفیر  السلیمة عند عملیات اإلنشاء مع توفیر  
األجھزة الفنیة المتخصصة لضمان  األجھزة الفنیة المتخصصة لضمان  

استمرار تنفیذ خدمات السالمة والصحة   استمرار تنفیذ خدمات السالمة والصحة   
..المھنیة المھنیة 
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مقومات السالمة و الصحة المھنیة      مقومات السالمة و الصحة المھنیة      

equipments Inspection and 
measurement

أجھزة التفتیش والمتابعة
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مقومات السالمة و الصحة المھنیة      مقومات السالمة و الصحة المھنیة      

Awareness, training and behavior
التوعیھ والتدریب والسلوك
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مقومات السالمة و الصحة المھنیة      مقومات السالمة و الصحة المھنیة      

 Evaluation and test system 
efficiency

التقییم واختبار كفاءة النظام
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المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         

أسطح العمل والسیور    أسطح العمل والسیور    
§§                WALKING AND WALKING AND 

WORKING SURFACESWORKING SURFACES
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المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         

مسالك الھروب           مسالك الھروب           
MEANS OF MEANS OF 
EGRESS EGRESS 
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المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         

السوائل الملتھبة والسوائل القابلة لالشتعالالسوائل الملتھبة والسوائل القابلة لالشتعال

FLAMMABLE AND FLAMMABLE AND 
COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE 

LIQUIDS  LIQUIDS  
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المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         

مھمات الوقایة الشخصیةمھمات الوقایة الشخصیة
          PERSONAL PERSONAL 

PROTECTIVE PROTECTIVE 
EQUIPMENT EQUIPMENT   
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المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         

مخاطر المعدات واالالتمخاطر المعدات واالالت
    MACHINE HAZARDSMACHINE HAZARDS
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المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         

المخاطر الكھربیة
ELECTRICAL 

HAZARD
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المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         

مخاطر التداول والتخزین مخاطر التداول والتخزین 
CHEMICAL HAZARD CHEMICAL HAZARD 

HANDLING AND HANDLING AND 
STORAGESTORAGE
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المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         

الصحة المھنیة   الصحة المھنیة   
INDUSTRIAL HYGIENE INDUSTRIAL HYGIENE 
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المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         

اعمال اللحام والقطع والمزدوج اعمال اللحام والقطع والمزدوج 
    

  WELDING, CUTTING AND BRAZINGWELDING, CUTTING AND BRAZING
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المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         

اغالق مصادر الطاقة ووضع الفتات علیھا      اغالق مصادر الطاقة ووضع الفتات علیھا      

    LOCK LOCK –– OUT / TAGOUT / TAG--OUT OUT 
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المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         

تحلیل مخاطر الوظائف  تحلیل مخاطر الوظائف  

  JOB HAZARD ANALYSIS (JHA) JOB HAZARD ANALYSIS (JHA) 
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المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         

برنامج حمایة السمعبرنامج حمایة السمع
OSOSHAHA HEARING  HEARING  

CONSERVATION  CONSERVATION  
PROGRAM PROGRAM 
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المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         

تعلمات السالمة لالوناش  تعلمات السالمة لالوناش  
  SAFETY REGULATIONS SAFETY REGULATIONS 

FOR FORKLIFTSFOR FORKLIFTS
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المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         

الخطرة الخطرة تصنیف وتقسیم المناطق تصنیف وتقسیم المناطق 
HAZARDOUS HAZARDOUS 

(CLASSIFIED) (CLASSIFIED) 
LOCATIONS LOCATIONS 
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المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         

العمل بأمان داخل االماكن المغلقة   العمل بأمان داخل االماكن المغلقة   
WORKING SAFELY IN WORKING SAFELY IN 
CONFINED SPACESCONFINED SPACES
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المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         

الحمایة من خطر الحریق   الحمایة من خطر الحریق   
FIRE PROTECTION FIRE PROTECTION 
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المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         

الغازات المضغوطة  الغازات المضغوطة  
COPRESSED GASES AND COPRESSED GASES AND 

CYLINDARSCYLINDARS
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المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         

خطر السقوطخطر السقوط
        

FALL PROTECTION FALL PROTECTION 
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المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         المحاور الفنیة للعمل في مجال السالمة والصحة المھنیة         

العالمات االرشادیة والتحذیریة    العالمات االرشادیة والتحذیریة    

SAFETY SIGNS & SAFETY SIGNS & 
SIGNALS  SIGNALS  
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

§§١١
§§ScopeScope
األطراف  المھمین المتعاملین مع المؤسسة مثل الموردین           األطراف  المھمین المتعاملین مع المؤسسة مثل الموردین           ( ( §§

) ) والمقاولین  والمقاولین  
اعتماد الوثائق عن جھة خارجیة       اعتماد الوثائق عن جھة خارجیة       §§
تسجیل النظام والحصول علي شھادة من جھة خارجیة           تسجیل النظام والحصول علي شھادة من جھة خارجیة           §§
§§٢٢
Reference PublicationsReference Publicationsالمراجع  المراجع  §§
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

§§٣٣
§§Terms and DefinitionsTerms and Definitions

§§١١--٣٣  Acceptable riskAcceptable risk
§§Risk that has been reduced to a level that Risk that has been reduced to a level that 

can be tolerated by the organisation can be tolerated by the organisation 
having regard to its legal obligations andhaving regard to its legal obligations and  

its ownits ownااللتزامات القانونیة   االلتزامات القانونیة    OH&S policy OH&S policy 
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

§§٢٢--٣٣  AuditAudit
SystematicSystematic  نظام دوري   نظام دوري 

  , independent, independent  مستقل  مستقل
  and documented processand documented process    موثق    موثق

for obtainingfor obtaining  إلحراز  إلحراز
““adult evidenceadult evidence”” and and 

evaluating it objectively to determine the evaluating it objectively to determine the 
extent to which extent to which ““audit criteriaaudit criteria”” are are 

fulfilledfulfilled  أنجزت  أنجزت....
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

§§٣٣--٣٣  Continual ImprovementContinual Improvement
§§ReReoocurring processcurring process   تكرار العملیة   تكرار العملیة
§§of enhancing  of enhancing    لتحسین  لتحسین
§§the the OH&S Management SystemOH&S Management System
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

§§٤٤--٣٣  Corrective ActionCorrective Action
§§Action to eliminate the cause of a Action to eliminate the cause of a 

detected nonconformitydetected nonconformity
§§prevent recurrenceprevent recurrence

٥٥--٣٣  preventive action preventive action 
is taken to prevent occurrenceis taken to prevent occurrence
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

§§٦٦--٣٣  DocumentDocument
§§Information and its supporting mediumInformation and its supporting medium
§§The The mediummedium can be paper, magnetic, can be paper, magnetic, 

electronic or optical computer disc, electronic or optical computer disc, 
photograph or master sample, or a photograph or master sample, or a 
combination thereofcombination thereof
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

§§٧٧--٣٣      HazardHazard
Source, situation, or actSource, situation, or act
with a potential for harmwith a potential for harm
in terms  of human injury or in terms  of human injury or ill healthill health
or a combination of these.or a combination of these.
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

§§٨٨--٣٣  Hazard IdentificationHazard Identification
§§Process of recognising that a Process of recognising that a hazardhazard
§§exists and defining its characteristicsexists and defining its characteristics

§§٩٩--٣٣  Ill HealthIll Health
§§Identifiable, adverse physical or mental Identifiable, adverse physical or mental 

condition arising form and/or made worse condition arising form and/or made worse 
by a work activity and/or workby a work activity and/or work--related related 
situationsituation
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

§§١٠١٠--٣٣  IncidentIncident
§§WorkWork--related event(s) in which an injury related event(s) in which an injury 

or or ill health (3.8)ill health (3.8) (regardless of severity) (regardless of severity) 
or fatality occurred, or could have or fatality occurred, or could have 
occurredoccurred

§§١١١١--٣٣  NonconformityNonconformity
§§NonNon--fulfilment of a requirement fulfilment of a requirement  عدم الوفاء عدم الوفاء

بمتطلب    بمتطلب    
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

§§١٢١٢--٣٣  OH&S PolicyOH&S Policy
§§OverallOverall  عموما   عموما 
§§intentions intentions أغراضأغراض
§§and direction and direction  واتجاه   واتجاه  
§§of an of an organisationorganisation
§§related to its related to its OH&S performanceOH&S performance
§§as formally as formally  المعتبرة المعتبرة
§§. expressed by top management . expressed by top management 
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

§§33--1313  ProcedureProcedure
§§Specified way to carry out an activity or a Specified way to carry out an activity or a 

processprocess
طریقة محددة لتنفیذ النشاط أو العملیة      طریقة محددة لتنفیذ النشاط أو العملیة      §§
§§١٤١٤--٣٣RiskRisk

§§Combination of the likelihood of an Combination of the likelihood of an 
occurrence of a hazardous event or occurrence of a hazardous event or 
exposureexposure

احتمال قوي لحدوث مخاطر أو   التعرض لھا       احتمال قوي لحدوث مخاطر أو   التعرض لھا       §§
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

§§١٥١٥--٣٣  Risk AssessmentRisk Assessment
§§Process of evaluating the Process of evaluating the riskrisk

§§taking into account the adequacy of any taking into account the adequacy of any 
existing controlsexisting controls

§§and deciding or not the risk(s) is and deciding or not the risk(s) is 
acceptableacceptable

§§
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

§§٤٤                                            OH&S ManagementOH&S Management System System 
RequirementsRequirements

١١--٤٤  General RequirementsGeneral Requirements
§§٢٢--٤٤
OH&S PolicyOH&S Policyسیاسة السالمة والصحة المھنیة        سیاسة السالمة والصحة المھنیة        §§
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

§§٣٣--٤٤
التخطیط التخطیط §§
 تحدید المخاطر وتقییم األخطار          تحدید المخاطر وتقییم األخطار         ١١--٣٣--٤٤§§
§§Hazard identification, risk assessment Hazard identification, risk assessment 

and determining controlsand determining controls
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

 المتطلبات القانونیة واألخرى      المتطلبات القانونیة واألخرى     ٢٢--٣٣--٤٤§§
§§Legal and other requirementsLegal and other requirements
 األھداف األھداف٣٣--٣٣--٤٤§§
§§Objectives and programme(s)Objectives and programme(s)
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

§§١١--٤٤--٤٤
الوظائف، المسئولیات والصالحیات      الوظائف، المسئولیات والصالحیات      §§
§§Resources, roles, responsibility, Resources, roles, responsibility, 

accountability and authorityaccountability and authority
§§٢٢--٤٤--٤٤
الكفاءة والتدریب والتوعیة    الكفاءة والتدریب والتوعیة    §§
§§Competence, training and awareness Competence, training and awareness 
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

§§٣٣--٤٤--٤٤
االستشارات واالتصال  االستشارات واالتصال  §§
§§Communication, participation and Communication, participation and 

consultationconsultation
§§٤٤--٤٤--٤٤
وثائق نظام السالمة والصحة المھنیة       وثائق نظام السالمة والصحة المھنیة       §§
§§DocumentationDocumentation
§§
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

§§٥٥--٤٤--٤٤
ضبط الوثائق والبیانات      ضبط الوثائق والبیانات      §§
§§Control of documentsControl of documents
§§٦٦--٤٤--٤٤
التحكم في العملیات   التحكم في العملیات   §§
§§Operational ControlOperational Control
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

§§٧٧--٤٤--٤٤
االستعدادات لحاالت الطوارئ واالستجابة لھا    االستعدادات لحاالت الطوارئ واالستجابة لھا    §§
§§  Emergency preparedness and Emergency preparedness and 

responseresponse
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

§§٥٥--٤٤
الفحص واإلجراءات التصحیحیة     الفحص واإلجراءات التصحیحیة     §§
§§Checking Checking 
§§١١--٥٥--٤٤
مراقبة وقیاس األداء  مراقبة وقیاس األداء  §§

§§ Performance, measurement and monitoringPerformance, measurement and monitoring

§§
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

§§٢٢--٥٥--٤٤
تقییم التطابق    تقییم التطابق    §§
§§Evaluation of complianceEvaluation of compliance
§§٣٣--٥٥--٤٤
الحوادث وعدم التطابق واإلجراءات التصحیحیة والوقائیة           الحوادث وعدم التطابق واإلجراءات التصحیحیة والوقائیة           §§
§§Incident investigation, nonconformity, Incident investigation, nonconformity, 

corrective action and preventive corrective action and preventive 
actionaction

§§
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

§§٣٣--٥٥--٤٤
ضبط السجالت  ضبط السجالت  §§
§§Control of recordsControl of records
§§٤٤--٥٥--٤٤
المراجعات المراجعات §§
§§Internal auditInternal audit
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محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         محاور المواصفة الدولیة للسالمة والصحة المھنیة         

§§٦٦--٤٤
مراجعة اإلدارةمراجعة اإلدارة§§
§§Management reviewManagement review
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االثار السلبیة لألھمال فى السالمة والصحة المھنیة     االثار السلبیة لألھمال فى السالمة والصحة المھنیة     

أقتصادیة أقتصادیة §§
  –– االجور المباشرة    االجور المباشرة   –– العالج  العالج –– المعدات  المعدات ––  الخامات   الخامات 

 التعویضات    التعویضات   --المصروفات االداریة  المصروفات االداریة  
أجتماعیھ   أجتماعیھ   §§

 التأثیر على االسره التأثیر على االسره–– العجز  العجز –– االصابھ  االصابھ –– المرض  المرض 

نفسیة  نفسیة  --٣٣§§
 االسره االسره-- العاملین االخرین    العاملین االخرین   ––  العامل    العامل  
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األطراف المعنیة ودورھااألطراف المعنیة ودورھا
اوًال الدولةاوًال الدولة  §§

 متابعة التنفیذ     متابعة التنفیذ    --٣٣ التفتیش              التفتیش             --٢٢ التشریع          التشریع         --١١      
ثانیًا صاحب العملثانیًا صاحب العمل§§
 تنفیذ التشریع    تنفیذ التشریع   --٢٢ توفیر بیئة عمل امنة                    توفیر بیئة عمل امنة                   --١١    
ثالثا العاملثالثا العامل§§
األلتزام بتنفیذ تعلیمات السالمة والصحة المھنیة        األلتزام بتنفیذ تعلیمات السالمة والصحة المھنیة        --١١    
 الحفاظ على المعدات و وسائل االنتاج ومھمات الوقایة        الحفاظ على المعدات و وسائل االنتاج ومھمات الوقایة       --٢٢    
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الجھات  المعنیة  بالسالمة والصحة المھنیة الجھات  المعنیة  بالسالمة والصحة المھنیة 

اوال على المستوى الدولىاوال على المستوى الدولى§§
منظمة العمل الدولیةمنظمة العمل الدولیة١.١.
ھیئة الصحة العالمیةھیئة الصحة العالمیة٢.٢.
الوكالة الدولیة للضمان االجتماعى الوكالة الدولیة للضمان االجتماعى ٣.٣.
وكالة الطاقة الذریة وكالة الطاقة الذریة ٤.٤.
الھیئات و المؤتمراتالھیئات و المؤتمرات٥.٥.
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اوال على المستوى المحلىاوال على المستوى المحلى§§
وزارة القوى العاملة و الھجرة وزارة القوى العاملة و الھجرة ١.١.
المركز القومى لدرسات السالمة و الصحة المھنیة    المركز القومى لدرسات السالمة و الصحة المھنیة    ٢.٢.
معھد السالمة والصحة المھنیة    معھد السالمة والصحة المھنیة    ٣.٣.
ادارة الرخص بوزارة االسكان  ادارة الرخص بوزارة االسكان  ٤.٤.
 التأمینات االجتماعیة      التأمینات االجتماعیة     ––وزارة المالیة وزارة المالیة ٥.٥.
مصلحة الكفایة االنتاجیة    مصلحة الكفایة االنتاجیة    ٦.٦.
الھیئة العامة للتأمین الصحى   الھیئة العامة للتأمین الصحى   ٧.٧.
ادارة الصحة االنتاجیة بوزارة الصحة   ادارة الصحة االنتاجیة بوزارة الصحة   ٨.٨.
ھیئة االمان النووى    ھیئة االمان النووى    ٩.٩.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                        

تشریعات السالمة و الصحة المھنیة تشریعات السالمة و الصحة المھنیة                         
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واقع التشریعات فى مجال السالمة والصحة  واقع التشریعات فى مجال السالمة والصحة  
المھنیة وتأمین بیئة العملالمھنیة وتأمین بیئة العمل
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م وانضمت مصر   م وانضمت مصر   19191919فقد تأسست منظمة العمل الدولیة عام       فقد تأسست منظمة العمل الدولیة عام       §§
م ، وقد أصدرت منظمة العمل الدولیة      م ، وقد أصدرت منظمة العمل الدولیة      ١٩٣٦١٩٣٦للمنظمة عام  للمنظمة عام  
م بشأن التفتیش على العمل ،      م بشأن التفتیش على العمل ،      ١٩٤٧١٩٤٧ لسنة   لسنة  ٨١٨١االتفاقیة رقم  االتفاقیة رقم  

وجوھر ھذه االتفاقیة أن كل دولة عضو في المنظمة تنشأ جھاز         وجوھر ھذه االتفاقیة أن كل دولة عضو في المنظمة تنشأ جھاز         
حكومي للتفتیش على المنشأت لتنفیذ أحكام شروط وظروف        حكومي للتفتیش على المنشأت لتنفیذ أحكام شروط وظروف        

. . وعالقات العمل  وعالقات العمل  
م   م   ١٩٥٦١٩٥٦وبموافقة جمھوریة مصر العربیة على ھذه االتفاقیة عام       وبموافقة جمھوریة مصر العربیة على ھذه االتفاقیة عام       §§

  ٩١٩١تم إنشاء جھاز السالمة والصحة المھنیة في قانون العمل رقم         تم إنشاء جھاز السالمة والصحة المھنیة في قانون العمل رقم         
م في الفصل الخامس من الباب الثالث تحت مسمى         م في الفصل الخامس من الباب الثالث تحت مسمى         ١٩٥٩١٩٥٩لسنة لسنة 

. .  مادة في ھذا القانون    مادة في ھذا القانون   ١٥١٥التفتیش في المناجم وتضمن    التفتیش في المناجم وتضمن    
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م والذي أھتم بالسالمة ١٩٨١ لسنة ١٣٧تعدیل قانون العمل السابق بالقانون     تمثم 

.  مادة٢٤والصحة المھنیة وأفرد لھا الباب الخامس من القانون وتضمن     

جدیدة   ومع استمرار التوسع الصناعي والتقني والموافقة على اتفاقیات دولیة     

 مسایرًا لروح العصر وشامًال  ٢٠٠٣ لسنة ١٢ الدولة قانون العمل رقم    تأصدار

ة والعادیة معاییر السالمة الدولیة للحد من الحوادث واإلصابات واإلمراض المھنی  

الخامس    كتابوالمزمنة،وتقع أحكام السالمة والصحة المھنیة وتأمین بیئة العمل بال

: في سبعة أبواب وھى  ٢٣١ إلى المادة  ٢٠٢من قانون العمل الجدید من المادة   
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   :الباب األول  
    

 )٢٠٠٣ – ٢٠٢م (                     من   التعریف ونطاق التطبیق  

:لباب الثاني ا

 ) ٢٠٧ – ٢٠٤م ( من      مواقع العمل واإلنشاءات والتراخیص  

 :الباب الثالث  

 ) ٢١٥ – ٢٠٨م ( من    تأمین بیئة العمل

 :الباب الرابع 

 )٢٢٣ – ٢١٦(           من  الخدمات االجتماعیة والثقافیة والصحیة           
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:الباب الخامس  

 ) ٢٢٦ – ٢٢٤م ( یة من   التفتیش فى مجال السالمة والصحة المھن

 :الباب السادس  

 ) .٢٢٨ – ٢٢٧م ( من  تنظیم أجھزة السالمة والصحة المھنیة بالمنشأت

  :الباب السابع 

 ) .٢٣١ – ٢٢٩م ( ة من أجھزة البحوث والدراسات واألجھزة االستشاری

وقد صدرت عدة قرارات وزاریة منفذة ألحكام الكتاب الخامس من قانون  

: وھى ٢٠٠٣ لسنة ١٢العمل رقم 
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قرارات رئیس مجلس الوزراءقرارات رئیس مجلس الوزراء: : أوال أوال 

  ٢٠٠٣٢٠٠٣ لسنة  لسنة ٩٨٢٩٨٢ قرار رقم  قرار رقم --§§
 بشأن تحدید المنشات المتعلق عملھا لألمن القومي التابعة             بشأن تحدید المنشات المتعلق عملھا لألمن القومي التابعة            

. . لوزارة اإلنتاج الحربي  لوزارة اإلنتاج الحربي  

٢٠٠٣٢٠٠٣ لسنھ  لسنھ ٩٨٥٩٨٥قرار رقم قرار رقم   --  ٢٢        §§
 بشأن تشكیل مجلس االستشاري األعلى للسالمة والصحة         بشأن تشكیل مجلس االستشاري األعلى للسالمة والصحة        

    ..المھنیة وتامین بیئة العمل      المھنیة وتامین بیئة العمل      
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قرارات وزیر القوى العاملة والھجرة   قرارات وزیر القوى العاملة والھجرة   :  :  ثانیًا ثانیًا 
٢٠٠٣٢٠٠٣ لسنة  لسنة ١١١١١١ قرار  قرار --١١§§

..الرسمیة  الرسمیة  بشأن قواعد التكلیف بتفتیش أماكن العمل لیًال وفي غیر أوقات العمل          بشأن قواعد التكلیف بتفتیش أماكن العمل لیًال وفي غیر أوقات العمل                

٢٠٠٣٢٠٠٣ لسنة  لسنة ١١٤١١٤ قرار  قرار --٢٢§§
مة والصحة المھنیة      مة والصحة المھنیة         بشأن القواعد واإلجراءات الخاصة بالبحوث والدراسات في مجال السال                   بشأن القواعد واإلجراءات الخاصة بالبحوث والدراسات في مجال السال                

.  .  وتأمین بیئة العمل وتأمین بیئة العمل 

    ٢٠٠٥٢٠٠٥ لسنھ  لسنھ ٢٢٠٢٢٠ والمعدل بالقرار     والمعدل بالقرار    ٢٠٠٣٢٠٠٣ لسنة  لسنة ١١٦١١٦قرار قرار   --٣٣§§
 .  . ٢٠٠٣٢٠٠٣ لسنة   لسنة  ١٢١٢بتحدید الجھات اإلداریة المختصة بتطبیق أحكام قانون العمل رقم             بتحدید الجھات اإلداریة المختصة بتطبیق أحكام قانون العمل رقم                     

    ٢٠٠٣٢٠٠٣ لسنة  لسنة ١٢٦١٢٦ قرار قرار--٤٤§§
المھنیة واألمراض     المھنیة واألمراض         بشأن إحصائیات ونماذج إصابات العمل والحوادث الجسیمة واألمراض                   بشأن إحصائیات ونماذج إصابات العمل والحوادث الجسیمة واألمراض               

. . العادیة والمزمنة     العادیة والمزمنة     

٢٠٠٦٢٠٠٦ لسنة  لسنة ٩٨٩٨ والمعدل بالقرار     والمعدل بالقرار    ٢٠٠٣٢٠٠٣ لسنة  لسنة ١٣٤١٣٤قرار قرار   --٥٥§§
حة المھنیة وتامین    حة المھنیة وتامین    بتحدید المنشأت التي تلتزم بإنشاء أجھزة وظیفیة ولجان للسالمة والص            بتحدید المنشأت التي تلتزم بإنشاء أجھزة وظیفیة ولجان للسالمة والص                    

..الشأن  الشأن  بیئة العمل والجھات التي تتولى التدریب والقواعد التي تتبع في ھذا          بیئة العمل والجھات التي تتولى التدریب والقواعد التي تتبع في ھذا          

  ٢٠٠٣٢٠٠٣ لسنة  لسنة ١٥٢١٥٢ قرار  قرار --٦٦§§
مھنیة وتامین بیئة العمل   مھنیة وتامین بیئة العمل      بتحدید اختصاصات ونظام عمل اللجان االستشاریة للسالمة والصحة ال                 بتحدید اختصاصات ونظام عمل اللجان االستشاریة للسالمة والصحة ال              

. . بالمحافظات     بالمحافظات     
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 ٢٠٠٣ لسنھ ١٥٣ قرار -٧•
 .  بشأن كشف طبي على العامل قبل االلتحاق بالعمل وكشف القدرات        

 ٢٠٠٣ لسنة ١٥٤ قرار -٨•
.ن بیئة العمل  بتنظیم اعمل المجلس االستشاري األعلى للسالمة والصحة المھنیة وتأمی              

• 
 ٢٠٠٣ لسنة ١٨٠قرار  -٩•

 . بشأن تنظیم الرعایة الطبیة للعمال         

  ٢٠٠٣ لسنة ١٩٩قرار  -١٠•
.   بیئة العملبشأن تشكیل المجلس االستشاري األعلى للسالمة والصحة المھنیة وتامین

  ٢٠٠٣ لسنة ٢٠٠قرار رقم  -١١•
 العمال وتعیین أصناف الطعام       في شأن تحدید المناطق البعیدة عن العمران واشتراطات ومواصفات مساكن                 

  ٢٠٠٣ لسنة ٢٠١قرار رقم  -١٢•
تراطات منح   تراخیص المحال           في شأن تشكیل اللجنة المركزیة لوزارة الصناعة لوضع معاییر واش         

. والمنشأت الصناعیة   •

  ٢٠٠٣ لسنة ٢١١قرار رقم  -١٣•
لفیزیائیة والمیكانیكیة والبیولوجیة     بشأن حدود األمان واالشتراطات واالحتیاطیات الالزمة لدرء المخاطر ا                      

  .والكیمیائیة وتامین بیئة العمل  
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  ٢٠٠٣ لسنة ٢١٤قرار رقم  -١٤•
.  والصحیة والثقافیة         في شان تشكیل واختصاصات مجلس إدارة صندوق الخدمات االجتماعیة              

   ٢٠٠٣ لسنة ٢١٥قرار رقم  -١٥•
.المنشآت  في شان تحدید الحد األدنى للخدمات االجتماعیة والثقافیة على مستوى                   

  ٢٠٠٣ لسنھ ٢١٦قرار رقم  -١٦•
. الثقافیة والصحیة        في شان الالئحة المالیة واإلداریة لصندوق الخدمات االجتماعیة و               

٢٠٠٣ لسنة  ٢١٧قرار رقم  -١٧•
. ى القومي      في شان تحدید الخدمات االجتماعیة والصحیة والثقافیة على المستو              

  ٢٠٠٤ لسنة ٢٠٦قرار رقم  -١٨•
لعمل والقواعد      بشأن مناھج التدریب في مجال السالمة والصحة المھنیة  وتامین بیئة ا                 

.            والشروط المنظمة لذلك      

٢٠٠٧ لسنة ١٢٩ قرار -١٩•
.  بیئة العمل         بشأن دلیل اإلجراءات في مجال السالمة والصحة المھنیة وتأمین             

 ٢٠٠٨ لسنة ٢٠  والمعدل بالقرار رقم ٢٠٠٣ لسنة ٢٤٨قرار -٢٠•
سالمة والصحة المھنیة      بشأن تشكیل لجنة لوضع الضوابط الخاصة بتدریب أجھزة وأعضاء لجان ال              

.                    وتأمین بیئة العمل  
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    السالمة والصحة المھنیة في تشریعات أخرى السالمة والصحة المھنیة في تشریعات أخرى 
 . . بإصدار قانون تشغیل العاملین بالمناجم والمحاجر بإصدار قانون تشغیل العاملین بالمناجم والمحاجر١٩٨١١٩٨١ لسنة  لسنة ٢٧٢٧القانون رقم القانون رقم §§

. .  بشأن إقامة وإدارة اآلالت الحراریة والبخاریة  بشأن إقامة وإدارة اآلالت الحراریة والبخاریة ١٩٧٧١٩٧٧لسنة لسنة ٥٥٥٥القانون رقم القانون رقم §§
.. في شأن المنشأت الفندقیة والسیاحیة  في شأن المنشأت الفندقیة والسیاحیة ١٩٧٣١٩٧٣ لسنة  لسنة ١١القانون رقم القانون رقم §§
.. في شأن صرف المخلفات السائلة  في شأن صرف المخلفات السائلة ١٩٦٢١٩٦٢ لسنة  لسنة ٩٣٩٣القانون رقم القانون رقم §§
.. بإصدار قانون التخطیط العمراني   بإصدار قانون التخطیط العمراني  ١٩٨٣١٩٨٣ لسنة  لسنة ٣٣القانون رقم القانون رقم §§
. .  في شأن المصاعد الكھربائیة  في شأن المصاعد الكھربائیة ١٩٧٤١٩٧٤ لسنة  لسنة ٧٨٧٨القانون رقم القانون رقم §§
. .  بشأن حمایة نھر النیل والمجارى المائیة  بشأن حمایة نھر النیل والمجارى المائیة ١٩٨٢١٩٨٢ لسنة  لسنة ٤٨٤٨القانون رقم القانون رقم §§

.. في شأن التأمین األجتماعى  في شأن التأمین األجتماعى ١٩٧٥١٩٧٥ لسنة  لسنة ٧٩٧٩القانون رقم  القانون رقم  §§
: : والقرارات المنفذ ه لھذا القانون وھى          والقرارات المنفذ ه لھذا القانون وھى          §§
. .  في شأن تشكیل لجان التحكیم الطبي وتنظیم أعمالھا        في شأن تشكیل لجان التحكیم الطبي وتنظیم أعمالھا       ١٩٧٧١٩٧٧ لسنة   لسنة  ٢١٥٢١٥قرار وزیر التأمینات رقم  قرار وزیر التأمینات رقم  **§§
 ویھدف ھذا القانون لحمایة المترددین على ھذه المحال                 ویھدف ھذا القانون لحمایة المترددین على ھذه المحال                ١٩٧٧١٩٧٧ لسنة   لسنة  ٢٣٩٢٣٩قرار وزیر التأمینات رقم  قرار وزیر التأمینات رقم  * * §§

الناتجة عن اإلجھاد أو اإلرھاق من          الناتجة عن اإلجھاد أو اإلرھاق من          والمجاورین لھا والعاملین فیھا في شأن شروط وقواعد اعتبار اإلصابة                 والمجاورین لھا والعاملین فیھا في شأن شروط وقواعد اعتبار اإلصابة                 
. . العمل إصابة عمل    العمل إصابة عمل    

 في شأن تحدید اإلمراض المزمنة والمستعصیة التي تعتبر       في شأن تحدید اإلمراض المزمنة والمستعصیة التي تعتبر      ١٩٨٠١٩٨٠ لسنة   لسنة  ٢٦٦٢٦٦قرار وزیر التأمینات رقم  قرار وزیر التأمینات رقم  * * §§
. . في حكم العجز   في حكم العجز   
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تأمین بیئة العملتأمین بیئة العمل

  الباب الثالث
مخاطر بیئة العمل

المخاطر
األجتماعیةوالنفسیة

المخاطر السلبیة
٢١٢-م

المخاطر الكیمیائیة
٢١١-م

المخاطر البیولوجیة
٢١٠-م المخاطر المیكانیكیة

٢٠٩-م
المخاطر الفیزیائیة

٢٠٨-م
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المخاطر الفیزیائیة  المخاطر الفیزیائیة  : : أوًال أوًال 
مالئمة مثل الحرارة الزائدة أو الرطوبة   مالئمة مثل الحرارة الزائدة أو الرطوبة   ھي تلك المخاطر التي یتعرض لھا العاملون نتیجة التعرض لمؤثرات غیر ھي تلك المخاطر التي یتعرض لھا العاملون نتیجة التعرض لمؤثرات غیر 

لضوضاء أو التعرض لزیادة أو نقص في الضغط الجوى والتي لضوضاء أو التعرض لزیادة أو نقص في الضغط الجوى والتي  ا اأو البرودة الزائدة أو اإلضاءة غیر المناسبة أوأو البرودة الزائدة أو اإلضاءة غیر المناسبة أو
..تؤدى إلى حدوث أضرار صحیة مختلفة للعمال تؤدى إلى حدوث أضرار صحیة مختلفة للعمال 

 الحرارة الحرارة--
: : طرق الوقایة  طرق الوقایة  

حمایة العاملین من التعرض لدرجات الحرارة حمایة العاملین من التعرض لدرجات الحرارة §§
..العالیةالعالیة

أبعاد العاملین المصابین بأمراض القلب والكلى أبعاد العاملین المصابین بأمراض القلب والكلى §§
عن العمل في األماكن التي ترتفـع بھا درجة عن العمل في األماكن التي ترتفـع بھا درجة 

..الحرارةالحرارة
استخدام مھمات الوقایة الشخصیة للعمال للوقایة  استخدام مھمات الوقایة الشخصیة للعمال للوقایة  §§

..من الحرارة العالیةمن الحرارة العالیة
تقدیم كمیات كبیرة من السوائل واألقراص التي تقدیم كمیات كبیرة من السوائل واألقراص التي §§

تحتوى على أمالح معدنیة لتعویض ما یفقده تحتوى على أمالح معدنیة لتعویض ما یفقده 
الجسم من سوائل وأمالح نتیجة التعرض الجسم من سوائل وأمالح نتیجة التعرض 

..للحرارةللحرارة
نقل المصاب إلى مكان بارد وعمل اإلسعافات نقل المصاب إلى مكان بارد وعمل اإلسعافات §§

..األولیة لھ في حالة ضربة الشمساألولیة لھ في حالة ضربة الشمس
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 اإلضاءة اإلضاءة--
  ثر على سالمة العینثر على سالمة العینویقصد بھا الزیادة أو النقص في شدة اإلضاءة عن الحد المطلوب بما یؤ ویقصد بھا الزیادة أو النقص في شدة اإلضاءة عن الحد المطلوب بما یؤ 

. . ومن ذلك التعرض للوھج أثناء عملیات القطع واللحامومن ذلك التعرض للوھج أثناء عملیات القطع واللحام
: : طرق الوقایة طرق الوقایة 

..والقطعوالقطع ارتداء مھمات الوقایة الشخصیة مثل النظارات الخاصة بأعمال اللحام  ارتداء مھمات الوقایة الشخصیة مثل النظارات الخاصة بأعمال اللحام --

 الضوضاء الضوضاء--
ي الشارع العام حیث یؤثر عل نشاط العمالي الشارع العام حیث یؤثر عل نشاط العمالیقصد بھا الخلیط المتنافر من األصوات والذي ینتشر في جو العمل أو فیقصد بھا الخلیط المتنافر من األصوات والذي ینتشر في جو العمل أو ف

جي فى قوة السمع ربما انتھى إلى الصمم  جي فى قوة السمع ربما انتھى إلى الصمم  فتنقص من إنتاجھم فضًال عما تحدثھ لھم عل المدى الطویل من ضعف تدری  فتنقص من إنتاجھم فضًال عما تحدثھ لھم عل المدى الطویل من ضعف تدری  
..الكامل الذي ال عود فیھالكامل الذي ال عود فیھ

).). الخوذات التي تغضي الرأس واألذنین  الخوذات التي تغضي الرأس واألذنین -- سماعات األذن  سماعات األذن --سدادات األذن سدادات األذن ( (  استخدام مھمات الوقایة الشخصیة للعمال مثل  استخدام مھمات الوقایة الشخصیة للعمال مثل --
::طرق الوقایة طرق الوقایة 

 التھویة التھویة--
. .  صناعیة  صناعیة  یجب توفیر التھویة المناسبة داخل أماكن العمل سواء كانت طبیعیة أو یجب توفیر التھویة المناسبة داخل أماكن العمل سواء كانت طبیعیة أو--
 اإلشعاعات  اإلشعاعات --

).).حراریة أو ضوئیة أو كھربیة أو ذریة حراریة أو ضوئیة أو كھربیة أو ذریة ( ( ھي نوع من أنواع الطاقة ھي نوع من أنواع الطاقة 

::طرق الوقایة طرق الوقایة 
.. الفحص الطبي الدوري الشھري للعمال المعرضین لھذه اإلشعاعات الفحص الطبي الدوري الشھري للعمال المعرضین لھذه اإلشعاعات--
..ة ة  التخزین والنقل والتشغیل للمواد المشعة في إطار قواعد خاصة للسالم التخزین والنقل والتشغیل للمواد المشعة في إطار قواعد خاصة للسالم--
..الوقایة الشخصیةالوقایة الشخصیة توعیة العاملین بمخاطر األشعة وكیفیة الوقایة منھا وارتداء أجھزة  توعیة العاملین بمخاطر األشعة وكیفیة الوقایة منھا وارتداء أجھزة --
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--::توجد المادة الكیمیائیة في بیئة العمل فى إحدى الصور التالیة توجد المادة الكیمیائیة في بیئة العمل فى إحدى الصور التالیة 
.. الغازات واألبخرة  الغازات واألبخرة --
). ). غیر عضویة  غیر عضویة  --عضویة عضویة ( (  األتربة  األتربة --
).). المذیبات المذیبات-- القلویات  القلویات --األحماض األحماض ( (  السوائل السوائل--

--::ب كثیرة نذكر منھا ما یلي ب كثیرة نذكر منھا ما یلي لذلك تعتبر المواد الكیمیائیة من أشد وأخطر ما یواجھ اإلنسان ألسبالذلك تعتبر المواد الكیمیائیة من أشد وأخطر ما یواجھ اإلنسان ألسبا
) .) . صلبة  صلبة -- غازیة  غازیة --سائلة سائلة ( (  أن المواد الكیمیائیة تأخذ أكثر من شكل فھى تتواجد على صورة   أن المواد الكیمیائیة تأخذ أكثر من شكل فھى تتواجد على صورة  --
) .) .الجھاز التنفسي والھضمي ومالمسة الجلد الجھاز التنفسي والھضمي ومالمسة الجلد ( (  أن قدرة نفاذھا إلى جسد اإلنسان سریعة وعن طــریق  أن قدرة نفاذھا إلى جسد اإلنسان سریعة وعن طــریق --
تالي فأنھا تؤثر فیھ تأثیرًا سیئا مثل تلیف الرئة وتسمم  تالي فأنھا تؤثر فیھ تأثیرًا سیئا مثل تلیف الرئة وتسمم   أن تأثیرھا على أعضاء الجسد یتم بتفاعلھا مع بعض أعضاء الجسم وبال  أن تأثیرھا على أعضاء الجسد یتم بتفاعلھا مع بعض أعضاء الجسم وبال --

..الدم الدم 
.على اإلنسان اإلحساس بھا أو سرعة اكتشافھا  أن بعض ھذه المـواد لیس لھا طعم وال لون وال رائحة وبالتالي یصعب -

:  مخاطر المواد الكیمیائیة اشتراطات السالمة والصحة المھنیةالواجب توافرھا لوقایة العاملین من
: : ضارة مثلضارة مثلیجب توفیر الوسائل الفنیة الفعالة للوقایة من المواد الكیمیائیة ال یجب توفیر الوسائل الفنیة الفعالة للوقایة من المواد الكیمیائیة ال 

.. غیر ضارة أو أقل ضررًا  غیر ضارة أو أقل ضررًا  استبدال العملیات الصناعیة التي تستخدم موادًا ضارة بالصحة بأخـرى استبدال العملیات الصناعیة التي تستخدم موادًا ضارة بالصحة بأخـرى--
د العمال المعرضین مع تدبیر وسائل الوقایة لھذا د العمال المعرضین مع تدبیر وسائل الوقایة لھذا  عزل العملیات الصناعیة الضارة بالصحة فى أماكن خاصة بھا لتقلیل عد  عزل العملیات الصناعیة الضارة بالصحة فى أماكن خاصة بھا لتقلیل عد --

..العدد القلیل من العمال العدد القلیل من العمال 
..ارةارة استخدام طرق الترسیب أو الترطیب للتخلص من األتربة أو األدخنة الض استخدام طرق الترسیب أو الترطیب للتخلص من األتربة أو األدخنة الض--
ن تصاعد الغازات واألبخرة أو األدخنة أو األتربة  ن تصاعد الغازات واألبخرة أو األدخنة أو األتربة   استخدام التھویة سواء كانت تھویة عـامة أو تھویة موضعیة بجوار مكا استخدام التھویة سواء كانت تھویة عـامة أو تھویة موضعیة بجوار مكا--

..الضارة لتجمیعھا والتخلص منھا قبل أن تصل إلى محیط تنفس العمال الضارة لتجمیعھا والتخلص منھا قبل أن تصل إلى محیط تنفس العمال 
ن أماكن ترسبھا حتى ال تتصاعد إلى الھواء مرة أخرى  ن أماكن ترسبھا حتى ال تتصاعد إلى الھواء مرة أخرى   استخدام الكنس بالشفط أو بعد الترطیب إلزالة األتربة أو الشوائب م استخدام الكنس بالشفط أو بعد الترطیب إلزالة األتربة أو الشوائب م--

. . ویستنشقھا العمال إذا استخدمت طریق الكنس العادیةویستنشقھا العمال إذا استخدمت طریق الكنس العادیة

التعامل مع المواد الكیمیائیة       التعامل مع المواد الكیمیائیة       
( Handling Chemical )( Handling Chemical )
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كیفیة الوقایة من المواد الكیمیائیة كیفیة الوقایة من المواد الكیمیائیة 
تبعًا تبعًا  عملعملیجب إجراء القیاسات الدوریة الالزمة للمخاطر الكیمیائیة فى بیئة الیجب إجراء القیاسات الدوریة الالزمة للمخاطر الكیمیائیة فى بیئة ال§§

 ضمن   ضمن  لنوع النشاط المزاول وتسجیلھا ومقارنتھا بصفة دوریة للتأكد من أنھالنوع النشاط المزاول وتسجیلھا ومقارنتھا بصفة دوریة للتأكد من أنھا
..الحدود المسموح بھا الحدود المسموح بھا 

العمل العمل  یجب توفیر مھمات الوقایة الشخصیة للعاملین والتي تتناسب مع طبیعة  یجب توفیر مھمات الوقایة الشخصیة للعاملین والتي تتناسب مع طبیعة §§
..الذي یقوموا بھ وان تكون مطابقة للمواصفات الفنیة لذلك الذي یقوموا بھ وان تكون مطابقة للمواصفات الفنیة لذلك 

 الدوام وقبل  الدوام وقبل یجب توفیر المیاه الكافیة لالغتسال أو االستحمام للعمال بعد انتھاءیجب توفیر المیاه الكافیة لالغتسال أو االستحمام للعمال بعد انتھاء§§
ة مع ة مع مغادرتھم مكان العمل إلزالة ما یعلق بالجسم من ملوثات كیمیائیة ضارمغادرتھم مكان العمل إلزالة ما یعلق بالجسم من ملوثات كیمیائیة ضار

ویجب تأمین أدوات ویجب تأمین أدوات ))الصابون والمناشف وغیرھا الصابون والمناشف وغیرھا ( ( توفیر معدات النظافة مثل توفیر معدات النظافة مثل 
..الخاصة بالغسیل للطوارئ في أماكن العمل بحیث یسھل الوصول إلیھا الخاصة بالغسیل للطوارئ في أماكن العمل بحیث یسھل الوصول إلیھا 

سب سب یجب توفیر مكان خاص إلستبدال مالبس العمال بمالبس العمل أو العكس حیجب توفیر مكان خاص إلستبدال مالبس العمال بمالبس العمل أو العكس ح§§
..طبیعة العمل على أن تكون ھذه األماكن بعیدة عن أماكن التعرض  طبیعة العمل على أن تكون ھذه األماكن بعیدة عن أماكن التعرض  

) ) التعرضالتعرض( ( یجب توفیر أماكن لتناول العمال للطعام بعیدًا عن أماكن العمل یجب توفیر أماكن لتناول العمال للطعام بعیدًا عن أماكن العمل §§
..ویمنع تناول الطعام أو الشراب أو التدخین داخل أماكن العمل ویمنع تناول الطعام أو الشراب أو التدخین داخل أماكن العمل 

مل وكیفیة مل وكیفیة یجب توعیة العاملین بمخاطر المواد الكیمیائیة الموجودة في بیئة العیجب توعیة العاملین بمخاطر المواد الكیمیائیة الموجودة في بیئة الع§§
لشركات لشركات حمایة أنفسھم منھا وااللتزام بالتنبیھات والتحذیرات التي تصدر عن احمایة أنفسھم منھا وااللتزام بالتنبیھات والتحذیرات التي تصدر عن ا

..المنتجة للمواد الكیمیائیة المنتجة للمواد الكیمیائیة 
مع الوضع مع الوضع توفیر التھویة المالئمة داخل المخازن لیضمن سالمة المواد المخزونة توفیر التھویة المالئمة داخل المخازن لیضمن سالمة المواد المخزونة §§

..ھا الفنیة ھا الفنیة في االعتبار مراجعة وسائلھا الصناعیة تباعا وتشغیلھا في إطار قواعد  في االعتبار مراجعة وسائلھا الصناعیة تباعا وتشغیلھا في إطار قواعد  
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المخاطر المیكانیكیة المخاطر المیكانیكیة   --

ن العمل من االصطدام أو االتصال بین جسمھ وبین  ن العمل من االصطدام أو االتصال بین جسمھ وبین  یعتبر من المخاطر المیكانیكیة كل ما یتعرض لھ العنصر البشرى في مكایعتبر من المخاطر المیكانیكیة كل ما یتعرض لھ العنصر البشرى في مكا
. . جسم صلب ویكون ذلك أثناء حركة أحدھماجسم صلب ویكون ذلك أثناء حركة أحدھما

  طرق الوقایة من المخاطر المیكانیكیةطرق الوقایة من المخاطر المیكانیكیة
لفة سواء لفة سواء یجب أن تحتوى اآلالت على وسائل الوقایة المناسبة مثل الحواجز المختیجب أن تحتوى اآلالت على وسائل الوقایة المناسبة مثل الحواجز المخت

::ط التالیة ط التالیة ثابتة أو متحركة حسب طبیعة اآللة ویجب أن تتوفر بھذه الحواجز الشرو ثابتة أو متحركة حسب طبیعة اآللة ویجب أن تتوفر بھذه الحواجز الشرو 
.. أن توفر الوقایة الكاملة من الخطر المخصصة لتالفیھ  أن توفر الوقایة الكاملة من الخطر المخصصة لتالفیھ --
.. أن تحول دون وصول العامل أو جزء من جسمھ إلى منطقة الخطر   أن تحول دون وصول العامل أو جزء من جسمھ إلى منطقة الخطر  --
.. أن ال تكون سببًا في تعطیل اإلنتاج  أن ال تكون سببًا في تعطیل اإلنتاج --
.. أن ال تؤدى إلى عرقلة العامل عن تأدیة عملھ    أن ال تؤدى إلى عرقلة العامل عن تأدیة عملھ   --
.. أن تقاوم الصدأ والحریق وأن تكون صیانتھا بسیطة   أن تقاوم الصدأ والحریق وأن تكون صیانتھا بسیطة  --
.. أال یتسبب عنھا حوادث أثناء العمل  أال یتسبب عنھا حوادث أثناء العمل --

--::ما یلي ما یلي لتجنب وقوع الحوادث واإلصابات من اآلالت والعدد الیدویة یجب أتباع لتجنب وقوع الحوادث واإلصابات من اآلالت والعدد الیدویة یجب أتباع 
..لھا لھا  توفیر العدد الضروریة للعمل واستخدام كل أداة في العملیة المخصصة  توفیر العدد الضروریة للعمل واستخدام كل أداة في العملیة المخصصة --
یتھا قبل یتھا قبل  التفتیش على العدد واآلالت الیدویة قبل استخدامھا والتأكد من صالح التفتیش على العدد واآلالت الیدویة قبل استخدامھا والتأكد من صالح--

..االستخدام االستخدام 
ت الیدویة ت الیدویة  تدریب العمال على الطرق الصحیحة والمأمونة في استخدام العدد واآلال تدریب العمال على الطرق الصحیحة والمأمونة في استخدام العدد واآلال--
.. إعداد دوالیب وارفف ولوحات مناسبة لحفظ أو تعلیق العدد واآلالت  إعداد دوالیب وارفف ولوحات مناسبة لحفظ أو تعلیق العدد واآلالت --
  .. توفیر مھمات الوقایة الشخصیة المناسبة لكل عملیة وكل آداه  توفیر مھمات الوقایة الشخصیة المناسبة لكل عملیة وكل آداه --
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كیفیة الوقایة من الماكینات والمعدات الكھربائیة وفي محطات الطاقة    كیفیة الوقایة من الماكینات والمعدات الكھربائیة وفي محطات الطاقة    

 على  على إتباع اإلرشادات وحمایة األجزاء والمعدات الخطرة المتحركة والتدریبإتباع اإلرشادات وحمایة األجزاء والمعدات الخطرة المتحركة والتدریب§§
..إستخدامھا وإعتماد أنظمة العمل اآلمنةإستخدامھا وإعتماد أنظمة العمل اآلمنة

.. المتحركة المتحركةعدم إرتداء مالبس أو قفازات رخوة أو أكمام مثنیة بالقرب من المعدات عدم إرتداء مالبس أو قفازات رخوة أو أكمام مثنیة بالقرب من المعدات §§

..عمل الصیانة الدوریة ألجزاء المعدات واآلالتعمل الصیانة الدوریة ألجزاء المعدات واآلالت§§

المعدات في حالة المعدات في حالة إتباع التعلیمات عند إستخدام الماكینات مع التعلم كیفیة إیقاف ھذه إتباع التعلیمات عند إستخدام الماكینات مع التعلم كیفیة إیقاف ھذه §§
..الطوارئالطوارئ

..التركیز واإلنتباه أثناء العمل على الماكیناتالتركیز واإلنتباه أثناء العمل على الماكینات§§

 أدوات القطع  أدوات القطع التأكد من أن القطع مثبتة بشكل جید قبل بدء تشغیل ماكینات القص مثلالتأكد من أن القطع مثبتة بشكل جید قبل بدء تشغیل ماكینات القص مثل§§
..إلخإلخ......

..التأكد من عدم وجود عاملین بالجوار قبل بدء تشغیل الماكینات   التأكد من عدم وجود عاملین بالجوار قبل بدء تشغیل الماكینات   §§

..إستخدام الفرشاة وأوعیة نفایات إلزالة مواد النفایةإستخدام الفرشاة وأوعیة نفایات إلزالة مواد النفایة§§

. . المحافظة على نظافة منطقة العمل حول الماكینات ومن عدم وجود عوائق  المحافظة على نظافة منطقة العمل حول الماكینات ومن عدم وجود عوائق  §§

..حمایة العینین عند تشغیل الماكیناتحمایة العینین عند تشغیل الماكینات§§

. . التأكد من فصل التیار الكھربائي قبل البدء بصیانتھاالتأكد من فصل التیار الكھربائي قبل البدء بصیانتھا§§

. . عدم العبث على الماكینات أو المعدات الكھربائیة عدم العبث على الماكینات أو المعدات الكھربائیة §§
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عملیات اللحام والقطع    عملیات اللحام والقطع    
( Welding and Cutting Operations ( Welding and Cutting Operations 
)) ھما الحریق والخطر ھما الحریق والخطر       ھناك نوعان من المخاطر الرئیسیة التي تنجم عن ھذه العملیات و       ھناك نوعان من المخاطر الرئیسیة التي تنجم عن ھذه العملیات و 

و من األقواس و من األقواس المحتمل على الصحة التي تنتج عن األبخرة أو األشعة فوق البنفسجیة أ المحتمل على الصحة التي تنتج عن األبخرة أو األشعة فوق البنفسجیة أ 
::الكھربائیة لذلك نحتاج لآلتيالكھربائیة لذلك نحتاج لآلتي

..الحصول على تصریح قبل مباشرة العملالحصول على تصریح قبل مباشرة العمل--

فایة حریق والتدریب فایة حریق والتدریب مراقبة منطقة العمل وإبعاد المواد القابلة للإلشتعال مع التزوید بطمراقبة منطقة العمل وإبعاد المواد القابلة للإلشتعال مع التزوید بط--
..على إستخدامھا ألي طارئعلى إستخدامھا ألي طارئ

. . إرتداء المالبس الواقیة ونظارات حمایة العینینإرتداء المالبس الواقیة ونظارات حمایة العینین--

..ف منھاف منھامعاینة جمیع التجھیزات والكابالت والحجابات الواقیة وإستبدال التالمعاینة جمیع التجھیزات والكابالت والحجابات الواقیة وإستبدال التال--

..أبخرة شدیدةأبخرة شدیدةإستخدام الكمامات المالئمة عند التعامل مع المعادن التي ینتج عنھا  إستخدام الكمامات المالئمة عند التعامل مع المعادن التي ینتج عنھا  --

بوطة داخل بوطة داخل إبقاء اإلسطوانات بوضع عمودي بعیدة عن مصادر اللھب والنار وتكون مر  إبقاء اإلسطوانات بوضع عمودي بعیدة عن مصادر اللھب والنار وتكون مر  --
. . عربة خاصة بھا أو ثبتھا في مكان آمنعربة خاصة بھا أو ثبتھا في مكان آمن

جود التھویة جود التھویة إبقاء خراطیم الغاز وصفائح اللحام الكھربائي قصیرة غیر متدلیة مع و إبقاء خراطیم الغاز وصفائح اللحام الكھربائي قصیرة غیر متدلیة مع و --
PSI.(15 PSI 15).((الكافیة على أن یكون الضغط الیتعدى  الكافیة على أن یكون الضغط الیتعدى  

..حمایة أسالك اللحام بصورة صحیحة مع إستبدال التالف منھاحمایة أسالك اللحام بصورة صحیحة مع إستبدال التالف منھا--

..عدم وضع غاز اللحام أو اإلسطوانات في أماكنة محصورة أو مغلقة  عدم وضع غاز اللحام أو اإلسطوانات في أماكنة محصورة أو مغلقة  --

صحیح عند  صحیح عند  عدم إستخدام صفیحة الغاز ما لم تكن أدواة أحجبة الغاز في مكانھا ال عدم إستخدام صفیحة الغاز ما لم تكن أدواة أحجبة الغاز في مكانھا ال --
..المنظمالمنظم
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احتیاطات السالمة واآلمان بورش اللحام      احتیاطات السالمة واآلمان بورش اللحام      
عند تصمیم الورشة  عند تصمیم الورشة  : : أوًالأوًال
vv   یجب ان تكون كافة عناصر الورشة من مواد غیر قابلة   یجب ان تكون كافة عناصر الورشة من مواد غیر قابلة

. . لالشتعاللالشتعال
vv      تخصیص غرفة مستقلة من مواد غیر قابلة لالشتعال لضواغط      تخصیص غرفة مستقلة من مواد غیر قابلة لالشتعال لضواغط

الھواء بحیث تتفق واالشتراطات الھندسیة المقررة وأھمھا       الھواء بحیث تتفق واالشتراطات الھندسیة المقررة وأھمھا       
السماح بتنفیس الموجة االنفجاریة الى مكان خال ومأمون فى     السماح بتنفیس الموجة االنفجاریة الى مكان خال ومأمون فى     

. . حالة حدوث انفجار حالة حدوث انفجار 
vv         توفیر فتحات التھویة الطبیعیة بالورشة بحیث ال تقل مساحتھا         توفیر فتحات التھویة الطبیعیة بالورشة بحیث ال تقل مساحتھا

..مساحة الورشةمساحة الورشة) ) سدسسدس((عن عن 
vv      مطابقة كافة التوصیالت والتركیبات الكھربائیة لألصول الفنیة      مطابقة كافة التوصیالت والتركیبات الكھربائیة لألصول الفنیة    

. . المأمونةالمأمونة
vv       تزود الورشة بقاطع للتیار الكھربائى لفصل التیار بعد انتھاء       تزود الورشة بقاطع للتیار الكھربائى لفصل التیار بعد انتھاء

..العمل الیومى أو عند الطوارئ  العمل الیومى أو عند الطوارئ  
أثناء العمل بالورشة   أثناء العمل بالورشة   :  :  ثانیًاثانیًا

یجب التأكد بصفة مستمرة من صالحیة صمامات األمان     یجب التأكد بصفة مستمرة من صالحیة صمامات األمان     
..والعدادت والمبینات الخاصة بضواغط الھواء     والعدادت والمبینات الخاصة بضواغط الھواء     
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األدوات والعدة المحمولة   األدوات والعدة المحمولة   
( Portable Tools )( Portable Tools )

األدوات الیدویة  األدوات الیدویة  §§
ي ذلك إلى إصابات ي ذلك إلى إصابات       سوء إستخدام األدوات الیدویة أو تخزینھا بطریقة غیر آمنة یؤد      سوء إستخدام األدوات الیدویة أو تخزینھا بطریقة غیر آمنة یؤد

::ومنعھا یكونومنعھا یكون
..فحص األدوات قبل وبعد اإلستخدامفحص األدوات قبل وبعد اإلستخدام--
..إبقاء الید خلف حافة القص عند إستخدام أدوات القصإبقاء الید خلف حافة القص عند إستخدام أدوات القص--
..الحفاظ على األدوات الحادة في أماكن آمنةالحفاظ على األدوات الحادة في أماكن آمنة--
..المحافظة على نظافة األدوات المحافظة على نظافة األدوات --
..إستخدام األدوات الصحیحة للعمل مع لبس األدوات الوقائیةإستخدام األدوات الصحیحة للعمل مع لبس األدوات الوقائیة--

األدوات الكھربائیة  األدوات الكھربائیة  §§
..مات الفولطیةمات الفولطیةالتأكد من حالة األدوات الكھربائیة قبل وبعد اإلستخدام مع وجود عالالتأكد من حالة األدوات الكھربائیة قبل وبعد اإلستخدام مع وجود عال--
..معاینة الكابالت والتحقق من عالمات العزل وإبعاد التوصیالت التالفةمعاینة الكابالت والتحقق من عالمات العزل وإبعاد التوصیالت التالفة--
 بتثبیتھا في  بتثبیتھا في إبعاد الكبالت عن الماء والحرارة واألطراف الحادة وكذلك عن الممراتإبعاد الكبالت عن الماء والحرارة واألطراف الحادة وكذلك عن الممرات--

..أماكن عالیةأماكن عالیة
..فحص جمیع وصالت وأدوات الھواء المضغوطفحص جمیع وصالت وأدوات الھواء المضغوط--
..إرتداء أدوات الوقایة المناسبة لكل عملإرتداء أدوات الوقایة المناسبة لكل عمل--
..عدم العبث بالوصالت والكبالت واألدوات الكھربائیةعدم العبث بالوصالت والكبالت واألدوات الكھربائیة--
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األجسام والمواد الساقطة والوقایة من السقوط      األجسام والمواد الساقطة والوقایة من السقوط      
(Falling Objects and Materials & Fall Protection )(Falling Objects and Materials & Fall Protection )

إبعاد جمیع المواد واألدوات من حافة السطوح أو الحفر      إبعاد جمیع المواد واألدوات من حافة السطوح أو الحفر      §§
..مسافة نصف متر ما یعادل قدمان لتجنبھا من السقوط    مسافة نصف متر ما یعادل قدمان لتجنبھا من السقوط    

..إرتداء خوذة السالمة دائمًا بالشكل الصحیح    إرتداء خوذة السالمة دائمًا بالشكل الصحیح    §§
التعرف على جمیع األدوات المحمولة من یدویة     التعرف على جمیع األدوات المحمولة من یدویة     §§

. . وكھربائیة وعملیات الرفع وإجراء سالمة السقاالت   وكھربائیة وعملیات الرفع وإجراء سالمة السقاالت   
تجھیز جمیع العاملین بالمعدات المناسبة للحمایة من      تجھیز جمیع العاملین بالمعدات المناسبة للحمایة من      §§

. . السقوطالسقوط
تدریب كافة العاملین الذین یعملون في أماكن مرتفعة على   تدریب كافة العاملین الذین یعملون في أماكن مرتفعة على   §§

..طریق استخدام وسائل الحمایة من السقوط    طریق استخدام وسائل الحمایة من السقوط    
. . معاینة معدات السالمة من السقوط قبل وبعد اإلستخدام    معاینة معدات السالمة من السقوط قبل وبعد اإلستخدام    §§
إستخدام أحزمة الجسم كاملة والحبال القصیرة وخطوط       إستخدام أحزمة الجسم كاملة والحبال القصیرة وخطوط       §§

. . النجاة النجاة 
. . إرتداء سترة النجاة عند العمل في أماكن فوق المیاه    إرتداء سترة النجاة عند العمل في أماكن فوق المیاه    §§
. . إبعاد المعدات التالفة والغیر صالحة لإلستعمال    إبعاد المعدات التالفة والغیر صالحة لإلستعمال    §§
. . عدم الربط بین حبلین قصیرین مع بعضھما البعض   عدم الربط بین حبلین قصیرین مع بعضھما البعض   §§
یجب إستخدامھا إذا كان اإلرتفاع أكثر من ستة أقدام مع     یجب إستخدامھا إذا كان اإلرتفاع أكثر من ستة أقدام مع     §§

..إغالق جمیع فتحات السطح   إغالق جمیع فتحات السطح   
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الساللم المحمولة   الساللم المحمولة   
( Portable Ladders )( Portable Ladders )

. . إختیار الساللم الصحیحھ للعمل المكلف بالقیام بھإختیار الساللم الصحیحھ للعمل المكلف بالقیام بھ§§
..یجب أن تكون مسافة اإلمتداد متر واحد من مستوى أرضیة العملیجب أن تكون مسافة اإلمتداد متر واحد من مستوى أرضیة العمل§§
تتم معاینة الساللم وفحصھا بشكل مستمر والتأكد من عدم وجود أي   تتم معاینة الساللم وفحصھا بشكل مستمر والتأكد من عدم وجود أي   §§

..تلفتلف
..المحافظة على نظافة الساللم من الزیوت ومواد اإلنزالق الخطرة المحافظة على نظافة الساللم من الزیوت ومواد اإلنزالق الخطرة §§
 درجة ویجب أن توضع بحیث  درجة ویجب أن توضع بحیث ٧٥٧٥یجب وضع الساللم على زاویة یجب وضع الساللم على زاویة §§

. .  قدم  قدم ٣٣تكون المسافة من القاعدة إلى اإلنشاءات تساوي تكون المسافة من القاعدة إلى اإلنشاءات تساوي 
. . تثبیت الساللم من األعلى واألسفل أو تمسك من قبل شخص آخرتثبیت الساللم من األعلى واألسفل أو تمسك من قبل شخص آخر§§
..اإلستعانة بعاملین إثنین لنقل الساللم الطویلھ إلى مكان آخر قریباإلستعانة بعاملین إثنین لنقل الساللم الطویلھ إلى مكان آخر قریب§§
..المحافظھ على وجود ثالث نقاط في الساللمالمحافظھ على وجود ثالث نقاط في الساللم§§
..عدم السماح ألكثر من شخص أن یرتقي السلم في وقت واحد عدم السماح ألكثر من شخص أن یرتقي السلم في وقت واحد §§
..عدم وضع األدوات والمواد الثقیلة على السلم عدم وضع األدوات والمواد الثقیلة على السلم §§
..إستخدام أدوات رفع أو أي معدات أخرى لرفع معدات العملإستخدام أدوات رفع أو أي معدات أخرى لرفع معدات العمل§§
..عدم إستخدام الساللم المصنوعة من الخشب عدم إستخدام الساللم المصنوعة من الخشب §§
..عدم إستخدام السلم المزدوج للتسلق إلى السطوح عدم إستخدام السلم المزدوج للتسلق إلى السطوح §§
..التستخدم النصف العلوي من السلم اإلمتدادي كبدیل للسلم المستقیمالتستخدم النصف العلوي من السلم اإلمتدادي كبدیل للسلم المستقیم§§
..عدم وضع الساللم أمام باب ما لم یكن مقفالً عدم وضع الساللم أمام باب ما لم یكن مقفالً §§
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السقاالت  السقاالت  
( Scaffolding )( Scaffolding )

تركیب ونصب جمیع السقاالت التي إرتفاعھا أقل من ستة أمتار تحت تركیب ونصب جمیع السقاالت التي إرتفاعھا أقل من ستة أمتار تحت §§
  أما إذا كانت   أما إذا كانت scaffolds supervisorscaffolds supervisorإشراف شخص متدرب ومرخصإشراف شخص متدرب ومرخص

 إلنجاز  إلنجاز Inspector & SupervisorInspector & Supervisorالسقالة أكبر إرتفاعًأ من ذلك فیحتاج  السقالة أكبر إرتفاعًأ من ذلك فیحتاج  
..ذلك العملذلك العمل

..تزوید السقاالت بساللم ثابتھ للوصول من وإلى سطح العملتزوید السقاالت بساللم ثابتھ للوصول من وإلى سطح العمل§§
..تثبیت السقاالت بإحكام لمنع أي حركةتثبیت السقاالت بإحكام لمنع أي حركة§§
.. مم أو ما یعادلھا  مم أو ما یعادلھا ٢٥٠٢٥٠ مم إلى  مم إلى ٥٠٥٠ألواح السقاالت بسماكة ألواح السقاالت بسماكة §§
..السقاالت المزودة بعجالت تكون مجھزة بفراملالسقاالت المزودة بعجالت تكون مجھزة بفرامل§§
ھا ھا ھناك ثالث أنواع من العالمات للعمل على سطوح السقاالت البد من توفرھناك ثالث أنواع من العالمات للعمل على سطوح السقاالت البد من توفر§§

. . وفحصھا قبل الصعودوفحصھا قبل الصعود
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اإلنزالق والسقوط   اإلنزالق والسقوط   
( Slips and Falls )( Slips and Falls )

الحفاظ على موقع العمل نظیفًا ومرتبًا لتجنب اإلنزالقات والسقوط الحفاظ على موقع العمل نظیفًا ومرتبًا لتجنب اإلنزالقات والسقوط §§
..الكثیرةالكثیرة

..إستخدام وسائل الحمایة من السقوطإستخدام وسائل الحمایة من السقوط§§
إستخدام الممرات المناسبة وتفاد الطرق المختصرة مع التمسك إستخدام الممرات المناسبة وتفاد الطرق المختصرة مع التمسك §§

..بدرابزین الساللم والدرجبدرابزین الساللم والدرج
..إرتداء أحذیة السالمة المعتمدةإرتداء أحذیة السالمة المعتمدة§§
التخلص من النفایات والزیوت الموجودة على األسطح التخلص من النفایات والزیوت الموجودة على األسطح §§

..واألرضیاتواألرضیات
..اإلبالغ عن األضرار والعوائق التي تحد من حركة العاملیناإلبالغ عن األضرار والعوائق التي تحد من حركة العاملین§§
..التأكد من إغالق جمیع الفتحات المؤقتھ في الممرات بإحكامالتأكد من إغالق جمیع الفتحات المؤقتھ في الممرات بإحكام§§
عدم ترك العوائق في الممرات والدرج مثل أسالك اللحام  عدم ترك العوائق في الممرات والدرج مثل أسالك اللحام  §§

..واألسالك الكھربائیة وغیرھا من األدواتواألسالك الكھربائیة وغیرھا من األدوات
عدم التسرع أو الركض في الممرات فذلك یزید من وقوع   عدم التسرع أو الركض في الممرات فذلك یزید من وقوع   §§

..الحوادثالحوادث
..عدم السیر دون وضوح في الرؤیة  عدم السیر دون وضوح في الرؤیة  §§
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المخاطر الناتجة عن أعمال الحفر والبناء واإلنشاءات الھندسیةالمخاطر الناتجة عن أعمال الحفر والبناء واإلنشاءات الھندسیة
( Construction & Excavate Works Hazards )( Construction & Excavate Works Hazards )

إحیتاطات السالمة لوقایة العاملین من أخطار أعمال إحیتاطات السالمة لوقایة العاملین من أخطار أعمال           
..الحفر والبناءالحفر والبناء

vv    عند حفـر خندق أو حفرة یجب أن تبدأ عملیة الحفر من أعلى    عند حفـر خندق أو حفرة یجب أن تبدأ عملیة الحفر من أعلى
إلى أسفل وان تكون الجدران بمیل مناسب وتدعیم جوانب الحفر     إلى أسفل وان تكون الجدران بمیل مناسب وتدعیم جوانب الحفر     

بعوارض خشبیة لمنع انھیارھا على عمال الحفر وان تجھز    بعوارض خشبیة لمنع انھیارھا على عمال الحفر وان تجھز    
ممرات آمنة لعمال ورفع األتربة كما یجب وضع إشارات تحذیر      ممرات آمنة لعمال ورفع األتربة كما یجب وضع إشارات تحذیر      

. . على حواف الحفرة للوقایة من خطر السقوط فیھا   على حواف الحفرة للوقایة من خطر السقوط فیھا   

vv     یجب أن تكون السقاالت والمشایات بعرض كاف یسمح بمرور     یجب أن تكون السقاالت والمشایات بعرض كاف یسمح بمرور
كما یجب إحاطة   كما یجب إحاطة   .  .  العمال علیھا بأمان دون التعرض للسقوط  العمال علیھا بأمان دون التعرض للسقوط  

ھذه السقاالت أو المشایات بحواجز جانبیة إذا كان ارتفاعھا یزید        ھذه السقاالت أو المشایات بحواجز جانبیة إذا كان ارتفاعھا یزید        
على مترین من مستوى سطــح األرض ، كما یجب تزوید   على مترین من مستوى سطــح األرض ، كما یجب تزوید   

. . العمال بأحزمة اآلمان لوقایتھم من حوادث السقوط  العمال بأحزمة اآلمان لوقایتھم من حوادث السقوط  

vv    الوقایة الشخصیة المناسبة لوقایة العاملین        الوقایة الشخصیة المناسبة لوقایة العاملین        معدات معدات یجب توفیر  یجب توفیر
من مخــاطر السقوط أو االنزالق أو سقوط األجسام الصلبة      من مخــاطر السقوط أو االنزالق أو سقوط األجسام الصلبة      

..علیھمعلیھم
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الرفع والمناوبة الیدویةالرفع والمناوبة الیدویة
( Manual Lifting and Handling )( Manual Lifting and Handling )

قیم الحمولة وحجم العمل قبل رفعھا وأنھ ال یزید الحمل الواحد      قیم الحمولة وحجم العمل قبل رفعھا وأنھ ال یزید الحمل الواحد      §§
.. كج كج٢٢٢٢عن عن 

إستخدام وسائل المساعدة المیكانیكیة المتوفرة في عملیات        إستخدام وسائل المساعدة المیكانیكیة المتوفرة في عملیات        §§
. . الرفعالرفع

یتطلب الرؤیة الواضحة أثناء رفع ونقل أي حمولة والعمل       یتطلب الرؤیة الواضحة أثناء رفع ونقل أي حمولة والعمل       §§
. . على إزالة كافة المعوقات ووجود مساحة خالیة للحمل   على إزالة كافة المعوقات ووجود مساحة خالیة للحمل   

التأكد من عدم وجود أي أطراف حادة أو أسالك مع إرتداء     التأكد من عدم وجود أي أطراف حادة أو أسالك مع إرتداء     §§
. . القفازات لذلكالقفازات لذلك

الوقوف بالقرب من المادة بحیث تكون المسافة بین قدمي      الوقوف بالقرب من المادة بحیث تكون المسافة بین قدمي      §§
.. إنش إنش١٢١٢ إلى  إلى ٨٨العامل العامل 

إمساك المادة المنقولة بإحكام من األطراف وإبقاء الظھر      إمساك المادة المنقولة بإحكام من األطراف وإبقاء الظھر      §§
. . مستقیمًا مع عدم تغییر وضعیة المسك أثناء النقل   مستقیمًا مع عدم تغییر وضعیة المسك أثناء النقل   

. . عدم ثني الظھر أثناء العمل وإذا كان ھناك إصابة أقف العمل      عدم ثني الظھر أثناء العمل وإذا كان ھناك إصابة أقف العمل      §§
التحقق من محتویات البرامیل واإلسطوانات عند نقلھا مع       التحقق من محتویات البرامیل واإلسطوانات عند نقلھا مع       §§

..إتخاذ اإلجراءات الوقائیة في حالة إنسكابھا      إتخاذ اإلجراءات الوقائیة في حالة إنسكابھا      
التحقق من إغالق سدادات البرامیل وأغطیة اإلسطوانات       التحقق من إغالق سدادات البرامیل وأغطیة اإلسطوانات       §§

. . بإحكام مع إستخدام أدوات میكانیكیة لعملیات النقل     بإحكام مع إستخدام أدوات میكانیكیة لعملیات النقل     
. . وضع اإلسطوانات والبرامیل بشكل عمودي    وضع اإلسطوانات والبرامیل بشكل عمودي    §§
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الحفریات والخنادق   الحفریات والخنادق   
( Excavations and Openings )( Excavations and Openings )

..قبل بدء أي حفریات یجب تعبئة وأخذ تصریح بعمل ذلك     قبل بدء أي حفریات یجب تعبئة وأخذ تصریح بعمل ذلك     §§
..یة یة وضع حواجز ولوح وأنوار تحذریھ على كافة جدران وأوجھ الحفریات للحما    وضع حواجز ولوح وأنوار تحذریھ على كافة جدران وأوجھ الحفریات للحما    §§
. .  قدم من طرف الحفریات   قدم من طرف الحفریات  ٢٢إبعاد جمیع آالت ومخلفات الحفر من أتربة وغیرھا مسافة    إبعاد جمیع آالت ومخلفات الحفر من أتربة وغیرھا مسافة    §§
. . توفیر أسالیب آمنھ للدخول والخروج من الحفریات   توفیر أسالیب آمنھ للدخول والخروج من الحفریات   §§
. . تزوید العاملین في الحفریات بالمعدات الوقائیة االزمة    تزوید العاملین في الحفریات بالمعدات الوقائیة االزمة    §§
. .  متر تحتاج إلى منحدرات إنسیابیة لتأمین الخروج والدخول السلیم      متر تحتاج إلى منحدرات إنسیابیة لتأمین الخروج والدخول السلیم     ١٫٢١٫٢الحفریات التي عمقھا أكثر من  الحفریات التي عمقھا أكثر من  §§
 درجة بحیث یكون إمتداد السلم من     درجة بحیث یكون إمتداد السلم من    ٧٥٧٥ قدم مثبتھ من أعلى وأسفل الحفریات وبزاویة    قدم مثبتھ من أعلى وأسفل الحفریات وبزاویة   ٢٥٢٥توفیر ساللم كل توفیر ساللم كل §§

. .  قدم قدم٣٣حافة الحفرة إلى أعلى  حافة الحفرة إلى أعلى  

These workers are not protected from a 
cave-in, nor do they have any apparent safe 
access or egress from the trench..
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الكھرباء الكھرباء 
( Electricity )( Electricity )

::تنقسم المخاطر الكھربائیة حسب تأثیرھا إلى قسمین أساسینتنقسم المخاطر الكھربائیة حسب تأثیرھا إلى قسمین أساسین
:: مخاطر تؤثر على اإلنسان  مخاطر تؤثر على اإلنسان --

ض أو مالمستھ لبعض أجزاء من مبنى وحینئذ یكمل ض أو مالمستھ لبعض أجزاء من مبنى وحینئذ یكمل نتیجة مالمستھ ألجزاء حاملة للتیار الكھربائي أثناء وقوفھ فوق األر نتیجة مالمستھ ألجزاء حاملة للتیار الكھربائي أثناء وقوفھ فوق األر 
::ي ي الدائرة الكھربائیة ویسرى فیھ التیار الكھربائي وینتج عن ذلك ما یل  الدائرة الكھربائیة ویسرى فیھ التیار الكھربائي وینتج عن ذلك ما یل  

:: عوامل منھا  عوامل منھا  قد تؤدي للوفاة وتختلف شدة الصدمة التي یتعرض لھا اإلنسان علي عدة  قد تؤدي للوفاة وتختلف شدة الصدمة التي یتعرض لھا اإلنسان علي عدة :: صدمات كھربائیة  صدمات كھربائیة --أأ
). ). فالتیار المستمر أقل تأثیرًا من التیار المتغیرفالتیار المستمر أقل تأثیرًا من التیار المتغیر(( شدة ونوع التیار المار بالجسم  شدة ونوع التیار المار بالجسم --
..سم زاد تأثیره الضار سم زاد تأثیره الضار  مدة سریان التیار في الجسم ، فكلما زادت مـدة سریان التیار في الج مدة سریان التیار في الجسم ، فكلما زادت مـدة سریان التیار في الج--
..أثرًا بالكھرباء أثرًا بالكھرباء  العضو الذي یسرى فیھ التیار فالجھاز العصبي والقلب اكثر األعضاء ت العضو الذي یسرى فیھ التیار فالجھاز العصبي والقلب اكثر األعضاء ت--
. .  فالجلد الجاف أكثر مقاومة لإلصابة بالكھرباء من الجلد الرطب فالجلد الجاف أكثر مقاومة لإلصابة بالكھرباء من الجلد الرطب-- حالة الجلد  حالة الجلد --
  .. مدى مقاومة الشخص لتأثیر الكھرباء مدى مقاومة الشخص لتأثیر الكھرباء--
نشأ عن تیارات ذات ضغط عالي  نشأ عن تیارات ذات ضغط عالي   تختلف شدتھا من حروق بسیطة تنشأ عن تیارات ضعیفة إلى حروق شدیدة ت   تختلف شدتھا من حروق بسیطة تنشأ عن تیارات ضعیفة إلى حروق شدیدة ت  :: حروق  حروق --بب

..والتي تؤدي إلى تدمیر لمعظم طبقات الجلد والتي تؤدي إلى تدمیر لمعظم طبقات الجلد 
 وینتج عن    وینتج عن   ––سریان التیار المباشر سریان التیار المباشر ینتج عن الصدمة الكھربائیة فتحدث عتامة في العدسة كنتیجة لدخول أو   ینتج عن الصدمة الكھربائیة فتحدث عتامة في العدسة كنتیجة لدخول أو   : :  انبھار العین  انبھار العین --جج

..رباء رباء تعرض العین للومیض الكھربائي التھابات كما یحدث لعامل اللحام بالكھتعرض العین للومیض الكھربائي التھابات كما یحدث لعامل اللحام بالكھ
:: مخاطر تؤثر على المنشآت والمواد  مخاطر تؤثر على المنشآت والمواد --

بالمعدات بسبب سوء استخدام الكھرباء ولقد دلت بالمعدات بسبب سوء استخدام الكھرباء ولقد دلت وفي ھذه الحالة قد تحدث انفجارات وحرائق أو اإلحصائیات على أن تلف وفي ھذه الحالة قد تحدث انفجارات وحرائق أو اإلحصائیات على أن تلف 
::أسباب الحوادث الناجمة عن استعمال الكھرباء تنحصرأسباب الحوادث الناجمة عن استعمال الكھرباء تنحصر

.. التحمیل الزائد ، قصور الدائرة  التحمیل الزائد ، قصور الدائرة --
.. استعمال معدات أو مھمات كھربائیة تالفة  استعمال معدات أو مھمات كھربائیة تالفة --
.. سوء االستعمال للمعدات والمھمات الكھربائیة  سوء االستعمال للمعدات والمھمات الكھربائیة --
.. لمس أجزاء مكھربة  لمس أجزاء مكھربة --
 . عدم توصیل األجھزة والمعدات باألرضي   عدم توصیل األجھزة والمعدات باألرضي  --
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  طرق الوقایة من المخاطر الكھربائیة        طرق الوقایة من المخاطر الكھربائیة                   
ر معزولة من الداخـــل ر معزولة من الداخـــل یجب عند تركیب األسالك الكھربائیة ألغراض اإلنارة أن تكون في مواسییجب عند تركیب األسالك الكھربائیة ألغراض اإلنارة أن تكون في مواسی§§

حرارة وتؤدى إلى قصر حرارة وتؤدى إلى قصر وال یجوز تركھا مكشوفة حتى ال تتسرب إلیھا الرطوبة أو تؤثر فیھا الوال یجوز تركھا مكشوفة حتى ال تتسرب إلیھا الرطوبة أو تؤثر فیھا ال
..كھربائي كھربائي 

الحوائط وألغراض التقصیر الحوائط وألغراض التقصیر یجب أال یعقد السلك المدلى لتقصیره أو یدق علیھ مسامیر لتقریبھ من یجب أال یعقد السلك المدلى لتقصیره أو یدق علیھ مسامیر لتقریبھ من §§
..یقطع السلك حسب المقاس المطلوب یقطع السلك حسب المقاس المطلوب 

مناسبة للتیار المار بھا مناسبة للتیار المار بھا یجب أن تكون األسالك والكابالت المستخدمة في التوصیالت الكھربائیة یجب أن تكون األسالك والكابالت المستخدمة في التوصیالت الكھربائیة §§
..وتوصیل الھیاكل المعدنیة لألجھزة الكھربائیة باألرض وتوصیل الھیاكل المعدنیة لألجھزة الكھربائیة باألرض 

في المفاتیح أو في المفاتیح أو یجب عدم تحمیل أي مقبس كھربائي زیادة عن حده وعند مالحظة أي سخونة یجب عدم تحمیل أي مقبس كھربائي زیادة عن حده وعند مالحظة أي سخونة §§
 القیام بأي أعمال  القیام بأي أعمال التوصیالت الكھربائیة إبالغ الكھربائي المختص لعمل الالزم ویجب عدمالتوصیالت الكھربائیة إبالغ الكھربائي المختص لعمل الالزم ویجب عدم

 . .توصیالت كھربائیة أو إصالحات إال بمعرفة المختصین في مجال الكھرباءتوصیالت كھربائیة أو إصالحات إال بمعرفة المختصین في مجال الكھرباء

..ت فور تولدھا ت فور تولدھا  توصیل األجھزة والمعدات بمجمع ارضي استاتیكى مناسب لتفریغ آي شحنا توصیل األجھزة والمعدات بمجمع ارضي استاتیكى مناسب لتفریغ آي شحنا§§

وإذا وضعت في وإذا وضعت في ، ، اایجب وضع األجھزة الكھربائیة في أقل مساحة ممكنة أو في حجرة خاصة بھیجب وضع األجھزة الكھربائیة في أقل مساحة ممكنة أو في حجرة خاصة بھ§§
. . العراء فیجب تسویرھا بالحواجز الواقیة لمنع االقتراب منھاالعراء فیجب تسویرھا بالحواجز الواقیة لمنع االقتراب منھا

لكھربائي تبین مقدار لكھربائي تبین مقدار یجب وضع تعلیمات تحذیریة بجانب األجھزة والموصالت الحاملة للتیار ایجب وضع تعلیمات تحذیریة بجانب األجھزة والموصالت الحاملة للتیار ا§§
..الفولتالفولت

یة مخاطر یجرى إصالح یة مخاطر یجرى إصالح یجب إجراء صیانة دوریة لألجھزة الكھربائیة وعند اكتشاف أي عطب أو آیجب إجراء صیانة دوریة لألجھزة الكھربائیة وعند اكتشاف أي عطب أو آ§§
..العطب وإزالة أسباب المخاطر فورًاالعطب وإزالة أسباب المخاطر فورًا

والمخازن بعد انتھاء الدوام والمخازن بعد انتھاء الدوام یجب قطع التیار الكھربائي عن جمیع المنشآت في حالة إخالئھا كالورش یجب قطع التیار الكھربائي عن جمیع المنشآت في حالة إخالئھا كالورش §§
. . وعند مغادرة المنزل لمدة طویلة وعند مغادرة المنزل لمدة طویلة 

  

Ground Fault Interrupter (GFCI )
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یوجد نوعان من الكھرباء، ھما الكھربیة یوجد نوعان من الكھرباء، ھما الكھربیة §§
والكھربیة الساكنة والكھربیة الساكنة ) ) الدینامیكیةالدینامیكیة((المتحركة المتحركة 

).).اإلستاتیكیةاإلستاتیكیة((
ھى عبارة عن  ھى عبارة عن  ) ) الدینامیكیةالدینامیكیة((الكھربیة المتحركة الكھربیة المتحركة §§

))األسالكاألسالك((حركة اإللكترونات فى الموصالت حركة اإللكترونات فى الموصالت 
الموصالت ھى مواد بھا كمیات كبیرة من الموصالت ھى مواد بھا كمیات كبیرة من §§

األلكترونات الحرة ولھا القابلیة على توصیل التیار األلكترونات الحرة ولھا القابلیة على توصیل التیار 
) ) المعادنالمعادن((الكھربائى الكھربائى 

المواد العازلة ھى مواد بھا كمیات قلیلة جدا من  المواد العازلة ھى مواد بھا كمیات قلیلة جدا من  §§
اإللكترونات الحرة وغیر قادرة على توصیل التیار  اإللكترونات الحرة وغیر قادرة على توصیل التیار  

))الخشب ، الزجاجالخشب ، الزجاج((الكھربائى الكھربائى 
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Electrical HazardsElectrical Hazardsمخاطر الكھرباءمخاطر الكھرباء
::تنقسم المخاطر الكھربائیة حسب تأثیرھا إلى قسمین أساسینتنقسم المخاطر الكھربائیة حسب تأثیرھا إلى قسمین أساسین

:: مخاطر تؤثر على اإلنسان   مخاطر تؤثر على اإلنسان  --
ض أو مالمستھ ض أو مالمستھ نتیجة مالمستھ ألجزاء حاملة للتیار الكھربائي أثناء وقوفھ فوق األر نتیجة مالمستھ ألجزاء حاملة للتیار الكھربائي أثناء وقوفھ فوق األر 

ار الكھربائي  ار الكھربائي  لبعض أجزاء من مبنى وحینئذ یكمل الدائرة الكھربائیة ویسرى فیھ التی   لبعض أجزاء من مبنى وحینئذ یكمل الدائرة الكھربائیة ویسرى فیھ التی   
::وینتج عن ذلك ما یلي  وینتج عن ذلك ما یلي  

::مخاطر تؤثر على المنشآت والمواد  مخاطر تؤثر على المنشآت والمواد    --
استخدام الكھرباء  استخدام الكھرباء  وفي ھذه الحالة قد تحدث انفجارات وحرائق أو تلف بالمعدات بسبب سوء   وفي ھذه الحالة قد تحدث انفجارات وحرائق أو تلف بالمعدات بسبب سوء   
::رباء تنحصر رباء تنحصر ولقد دلت اإلحصائیات على أن أسباب الحوادث الناجمة عن استعمال الكھولقد دلت اإلحصائیات على أن أسباب الحوادث الناجمة عن استعمال الكھ

.. التحمیل الزائد ، قصور الدائرة  التحمیل الزائد ، قصور الدائرة --
.. استعمال معدات أو مھمات كھربائیة تالفة      استعمال معدات أو مھمات كھربائیة تالفة     --
.. سوء االستعمال للمعدات والمھمات الكھربائیة      سوء االستعمال للمعدات والمھمات الكھربائیة     --
.. لمس أجزاء مكھربة   لمس أجزاء مكھربة  --
 . عدم توصیل األجھزة والمعدات باألرضي  عدم توصیل األجھزة والمعدات باألرضي --
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مخاطر تؤثر على اإلنسان  مخاطر تؤثر على اإلنسان  

§§ShocksShocks      الصعقة الكھربائیة       الصعقة الكھربائیة 
§§BurnsBurns   الحروق    الحروق 
§§Arc Arc –– BlastBlast  حدوث شرز وفرقعة    حدوث شرز وفرقعة  
§§Fires and ExplosionsFires and Explosions   الحرائق واإلنفجارات   الحرائق واإلنفجارات
    FallsFallsالسقوط  السقوط  §§
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::تنقسم المخاطر الكھربائیة حسب تأثیرھا إلى قسمین أساسینتنقسم المخاطر الكھربائیة حسب تأثیرھا إلى قسمین أساسین
:: مخاطر تؤثر على اإلنسان  مخاطر تؤثر على اإلنسان --

نتیجة مالمستھ ألجزاء حاملة للتیار الكھربائي أثناء وقوفھ فوق  نتیجة مالمستھ ألجزاء حاملة للتیار الكھربائي أثناء وقوفھ فوق  
األرض أو مالمستھ لبعض أجزاء من مبنى وحینئذ یكمل األرض أو مالمستھ لبعض أجزاء من مبنى وحینئذ یكمل 

الدائرة الكھربائیة ویسرى فیھ التیار الكھربائي وینتج عن ذلك    الدائرة الكھربائیة ویسرى فیھ التیار الكھربائي وینتج عن ذلك    
::ما یلي ما یلي 

 قد تؤدي للوفاة وتختلف شدة الصدمة   قد تؤدي للوفاة وتختلف شدة الصدمة  :: صدمات كھربائیة  صدمات كھربائیة --أأ
::التي یتعرض لھا اإلنسان علي عدة عوامل منھا التي یتعرض لھا اإلنسان علي عدة عوامل منھا 

فالتیار المستمر أقل تأثیرًا من فالتیار المستمر أقل تأثیرًا من (( شدة ونوع التیار المار بالجسم  شدة ونوع التیار المار بالجسم --
). ). التیار المتغیرالتیار المتغیر

 مدة سریان التیار في الجسم ، فكلما زادت مـدة سریان التیار  مدة سریان التیار في الجسم ، فكلما زادت مـدة سریان التیار --
..في الجسم زاد تأثیره الضار في الجسم زاد تأثیره الضار 

 العضو الذي یسرى فیھ التیار فالجھاز العصبي والقلب اكثر  العضو الذي یسرى فیھ التیار فالجھاز العصبي والقلب اكثر --
..األعضاء تأثرًا بالكھرباء األعضاء تأثرًا بالكھرباء 

 فالجلد الجاف أكثر مقاومة لإلصابة بالكھرباء  فالجلد الجاف أكثر مقاومة لإلصابة بالكھرباء -- حالة الجلد  حالة الجلد --
. . من الجلد الرطبمن الجلد الرطب

  .. مدى مقاومة الشخص لتأثیر الكھرباء مدى مقاومة الشخص لتأثیر الكھرباء--
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    الصعقالصعق

n     تعتمد شدة الصعقة الكھربائیة
المسار الذى یسلكھ التیار      : على

 الوقت ، حجم    فى جسم اإلنسان، 
الجھد الكھربائى ، المكان الواقف      

علیھ اإلنسان وھل ھو جاف أو       
مبتل، جسم اإلنسان نفسھ وھل        

. ھو جاف أو مبتل  
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. .  فولت فولت٢٤٠٢٤٠فى حالة ما یكون الجھد الكھربائى    فى حالة ما یكون الجھد الكھربائى    §§
=  =  التیار المار فى حالة الجلد الجاف   التیار المار فى حالة الجلد الجاف   §§

 ملى أمبیر   ملى أمبیر  ١١ =  = ٢٤٠٠٠٠٢٤٠٠٠٠//٢٤٠٠٠٠٢٤٠٠٠٠
=  =  التیار المار فى حالة الجلد المبلل بالعرق     التیار المار فى حالة الجلد المبلل بالعرق     §§

 ملى أمبیر  ملى أمبیر ٢٤٠٢٤٠ =  = ١٠٠٠١٠٠٠//٢٤٠٠٠٠٢٤٠٠٠٠
 /  / ٢٤٠٠٠٠٢٤٠٠٠٠= = التیار المار فى حالة الوقوف فى الماء    التیار المار فى حالة الوقوف فى الماء    §§

 ملى أمبیر    ملى أمبیر   ١٦٠٠١٦٠٠ =  = ١٥٠١٥٠

كمیة التیار المار فى جسم اإلنسان  كمیة التیار المار فى جسم اإلنسان  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


BurnsBurnsالحروق الحروق       
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Arc Arc –– BlastBlast   الشرز والفرقعة    الشرز والفرقعة     

یحدث الشرز والفرقعة فى حالة ما   یحدث الشرز والفرقعة فى حالة ما   §§
یقفز تیار كھربائى عالى من موصل       یقفز تیار كھربائى عالى من موصل       
ألخر أثناء تشغیل أو إیقاف الدائرة      ألخر أثناء تشغیل أو إیقاف الدائرة      

. . الكھربائیة الكھربائیة 
تحدث الفرقعة فى الھواء   تحدث الفرقعة فى الھواء   §§
یحدث كذلك عند تفریغ الشحنات     یحدث كذلك عند تفریغ الشحنات     §§

الكھربائیة الساكنة    الكھربائیة الساكنة    
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FallsFalls
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Fires and ExplosionsFires and Explosions
الحرائق واإلنفجاراتالحرائق واإلنفجارات

: :  مخاطر تؤثر على المنشآت والمواد        مخاطر تؤثر على المنشآت والمواد       --§§
وفي ھذه الحالة قد تحدث انفجارات وحرائق أو      وفي ھذه الحالة قد تحدث انفجارات وحرائق أو      

اإلحصائیات على أن تلف بالمعدات بسبب سوء استخدام         اإلحصائیات على أن تلف بالمعدات بسبب سوء استخدام         
الكھرباء ولقد دلت أسباب الحوادث الناجمة عن استعمال       الكھرباء ولقد دلت أسباب الحوادث الناجمة عن استعمال       

: : الكھرباء تنحصر   الكھرباء تنحصر   
.. التحمیل الزائد ، قصور الدائرة      التحمیل الزائد ، قصور الدائرة     --
.. استعمال معدات أو مھمات كھربائیة تالفة           استعمال معدات أو مھمات كھربائیة تالفة          --

..لمس أجزاء مكھربة لمس أجزاء مكھربة   --
 . عدم توصیل األجھزة والمعدات باألرضي عدم توصیل األجھزة والمعدات باألرضي--
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الحرائق واإلنفجارات الحرائق واإلنفجارات 

فى حالة التحمیل الزائد على فى حالة التحمیل الزائد على §§
الدائرة الكھربائیة ترتفع درجة  الدائرة الكھربائیة ترتفع درجة  
حرارة األسالك وقد تتسب فى حرارة األسالك وقد تتسب فى 

تسییح العازل وإشتعال أیة تسییح العازل وإشتعال أیة 
مواد قابلة لإلشتعال بالقرب من مواد قابلة لإلشتعال بالقرب من 

..الدائرة الكھربائیة الدائرة الكھربائیة 
فى حالة حدوث الشرز فى حالة حدوث الشرز §§

والفرقعة من الممكن أن تتسبب والفرقعة من الممكن أن تتسبب 
فى إشتعال أیة مواد قابلة فى إشتعال أیة مواد قابلة 

..لإلشتعال بالمنطقةلإلشتعال بالمنطقة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


السالمة في التخزین الداخلي   السالمة في التخزین الداخلي   
( Internal Safety Storage )( Internal Safety Storage )

لمخزن لمخزن  إقامة كافة منشآت المخازن من مواد غیر قابلة لالشتعال، وأن یكون ل إقامة كافة منشآت المخازن من مواد غیر قابلة لالشتعال، وأن یكون لجبجبیی§§
..أكثر من مخرج واحد أكثر من مخرج واحد 

 فتحات   فتحات  توفیر فتحات اإلضاءة والتھویة الطبیعیة المناسبة ویجب أن تكون ھناكتوفیر فتحات اإلضاءة والتھویة الطبیعیة المناسبة ویجب أن تكون ھناك§§
ي ي للتھویة باألسقف وأیضًا فتحات تھویة سفلیة أعلى مستوى الحاجز األرضللتھویة باألسقف وأیضًا فتحات تھویة سفلیة أعلى مستوى الحاجز األرض

لصناعیة أن  لصناعیة أن  لضمان التجدید األمثل للھواء، ویجب عند استخدام اإلضاءة والتھویة الضمان التجدید األمثل للھواء، ویجب عند استخدام اإلضاءة والتھویة ا
داث حریق داث حریق تكون جمیع التجھیزات من األنواع المأمونة بحیث ال تكون سببًا في إحتكون جمیع التجھیزات من األنواع المأمونة بحیث ال تكون سببًا في إح

. . أو انفجار داخل المخازنأو انفجار داخل المخازن
كبة كبة یجب أن تكون جمیع التوصیالت والتجھیزات الكھربائیة داخل المخازن مریجب أن تكون جمیع التوصیالت والتجھیزات الكھربائیة داخل المخازن مر§§

ریق ریق وفق األصول والمواصفات الفنیة التي تضمن سالمة المخازن من خطـر الحوفق األصول والمواصفات الفنیة التي تضمن سالمة المخازن من خطـر الح
الدوام أو الدوام أو یجب تزوید كل مخزن بقاطع خارجیة لفصل التیار الكھربائي عند انتھاء یجب تزوید كل مخزن بقاطع خارجیة لفصل التیار الكھربائي عند انتھاء §§

..في حاالت الطوارئ في حاالت الطوارئ 
ات ات یجب تجھیز المخــازن بأجھزة ومعـدات اإلطفاء التي تتناسب مع المساحیجب تجھیز المخــازن بأجھزة ومعـدات اإلطفاء التي تتناسب مع المساح§§

ھیز ھیز المخصصة لھا ونوعیة المواد التي سیتم تخزینھا بالمخازن ، ویراعى تجالمخصصة لھا ونوعیة المواد التي سیتم تخزینھا بالمخازن ، ویراعى تج
.. خطورة عالیة خطورة عالیةمخازن المواد الكیماویة بنظام لإلطفاء التلقائي نظرًا الن لھا درجةمخازن المواد الكیماویة بنظام لإلطفاء التلقائي نظرًا الن لھا درجة

اومة اومة یجب أن تكون األبواب والفتحـات الموجودة بالفواصـل من األنواع المقیجب أن تكون األبواب والفتحـات الموجودة بالفواصـل من األنواع المق§§
تغلق تلقائیًا تغلق تلقائیًا للنیران ویجب أن تظل مغلقة بصفة دائمة أو أن تكون من األنواع التي للنیران ویجب أن تظل مغلقة بصفة دائمة أو أن تكون من األنواع التي 

..عند حدوث حریق حتى ال تكون وسیلة لنفاذ النیران منھا عند حدوث حریق حتى ال تكون وسیلة لنفاذ النیران منھا 
الذي الذي یجب أن تكون األسوار الخارجیة المحیطة بالمخازن باالرتفاع المناسب یجب أن تكون األسوار الخارجیة المحیطة بالمخازن باالرتفاع المناسب §§

ازن ازن یضمن عدم تسلقھا وكذلك بناء غرفة للحارس عند البوابة الرئیسیة للمخ  یضمن عدم تسلقھا وكذلك بناء غرفة للحارس عند البوابة الرئیسیة للمخ  
..وتجھیزھا بمعدات السالمة ولوحة إنذار الحریق الرئیسیة وتجھیزھا بمعدات السالمة ولوحة إنذار الحریق الرئیسیة 

زین زین  یجب أن تكون األرضیات مناسبة لطبیعة المعدات المستخدمة في نقل وتخ یجب أن تكون األرضیات مناسبة لطبیعة المعدات المستخدمة في نقل وتخ§§
..المواد داخل المخازن المواد داخل المخازن 

مة مة یجب تقسیم المخازن ذات المساحات الكبیرة إلى وحدات صغیرة وذلك بإقایجب تقسیم المخازن ذات المساحات الكبیرة إلى وحدات صغیرة وذلك بإقا§§
كن كن فواصل من مواد مقاومة للنیران بحیث یصعب نفاذ الحریق منھا وبذلك یمفواصل من مواد مقاومة للنیران بحیث یصعب نفاذ الحریق منھا وبذلك یم

  ..حصر الحریق داخل الحیز المحدود دون االنتشار إلى باقي المبنى حصر الحریق داخل الحیز المحدود دون االنتشار إلى باقي المبنى 
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السالمة في التخزین الخارجي   السالمة في التخزین الخارجي   
( Safety Storage Material Outside )( Safety Storage Material Outside )

. . أسباب الحرائق بأماكن التخزین الخارجي أسباب الحرائق بأماكن التخزین الخارجي    

ooاتصال بقایا سیجارة مشتعلة بالمواد المخزنةاتصال بقایا سیجارة مشتعلة بالمواد المخزنة..
ooاتصال شرر أو أجزاء متطایرة من نار قریبة من موقع التخزیناتصال شرر أو أجزاء متطایرة من نار قریبة من موقع التخزین..
ooد سھلة د سھلة غالبیة األغطیة المستخدمة لحفظ البضائع من التأثیرات الجویة من مواغالبیة األغطیة المستخدمة لحفظ البضائع من التأثیرات الجویة من موا

..االحتراق التي تساعد على انتشار الحریق بالمواد المخزونةاالحتراق التي تساعد على انتشار الحریق بالمواد المخزونة
oo    تعرض المواد المخزنة لدرجات حرارة عالیة خاصة في فصل الصیف ویساعد    تعرض المواد المخزنة لدرجات حرارة عالیة خاصة في فصل الصیف ویساعد

..ذلك على اشتعال المواد المخزونة بسھولةذلك على اشتعال المواد المخزونة بسھولة
ooن ن سھولة الوصول إلى المواد المخزنة وحرقھا یكون أسھل من حاالت التخزیسھولة الوصول إلى المواد المخزنة وحرقھا یكون أسھل من حاالت التخزی

..الداخلي باألبنیة المغلقةالداخلي باألبنیة المغلقة
التدابیر الواجب توافرھا للوقایة من انتشار الحریقالتدابیر الواجب توافرھا للوقایة من انتشار الحریق    
oo یجب إقامة ھذه الحواجـز واألسوار یجب إقامة ھذه الحواجـز واألسوار .. .. إقامة حواجز أو أسوار حول منطقة التخزین إقامة حواجز أو أسوار حول منطقة التخزین

داث داث بارتفاع مناسب یضمن عدم دخول أي من األغراب الذین قد یتسببون في إح   بارتفاع مناسب یضمن عدم دخول أي من األغراب الذین قد یتسببون في إح   
..الحرائق بالمواد المخزونة أو السرقة الحرائق بالمواد المخزونة أو السرقة 

ooیراعى أن تكون األغطیة یراعى أن تكون األغطیة  ..  .. یجب أن تكون أغطیة المواد المخزنة مقاومة للحریقیجب أن تكون أغطیة المواد المخزنة مقاومة للحریق
ع الغیر قابلة ع الغیر قابلة التي تستخدم لوقایة المواد المخزونة من التأثیرات الجویة من األنواالتي تستخدم لوقایة المواد المخزونة من التأثیرات الجویة من األنوا

..لالشتعال أو مقاومة بقدر اإلمكان لالشتعاللالشتعال أو مقاومة بقدر اإلمكان لالشتعال

ooیجب مراعاة وضع الرصات یجب مراعاة وضع الرصات .. ..  وتقسیم مناطق التخزین  وتقسیم مناطق التخزین ترتیب وضع الرصاتترتیب وضع الرصات
..وجوداتوجوداتوتوفیر المسافات الكافیة لتسھیل عملیات المكافحة للحریق وإنقاذ الموتوفیر المسافات الكافیة لتسھیل عملیات المكافحة للحریق وإنقاذ الم

  
ooتوفیر أجھزة اإلطفاء بمواقع التخزینتوفیر أجھزة اإلطفاء بمواقع التخزین. . 
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الوقایة الشخصیة    الوقایة الشخصیة    معدات معدات   
( Personal Protective Equipment )( Personal Protective Equipment )

عمال من ھذه المخاطر وحمایتھم من إصابات عمال من ھذه المخاطر وحمایتھم من إصابات طرق الوقایة الھندسیة والتشریعیة والطبیة الواجب إتباعھا لوقایة الطرق الوقایة الھندسیة والتشریعیة والطبیة الواجب إتباعھا لوقایة ال§§
آت التي تشكل خطرًا على األشخاص آت التي تشكل خطرًا على األشخاص العمل ، مثل تصمیم وتركیب أنظمة السالمة في اآلالت والمعدات والمنشالعمل ، مثل تصمیم وتركیب أنظمة السالمة في اآلالت والمعدات والمنش

اطة وتعتبر ھذه المعدات واألنظمة خط الدفاع اطة وتعتبر ھذه المعدات واألنظمة خط الدفاع العاملین فیھا ومن أمثلة ذلك الحواجز الواقیة المركبة على آلة الخرالعاملین فیھا ومن أمثلة ذلك الحواجز الواقیة المركبة على آلة الخر
أسالیب الوقایة من مخاطر العمل بأنھا أسالیب الوقایة من مخاطر العمل بأنھا األول للسالمة، ورغم أن مھمات الوقایة الشخصیة یتم وضعھا في تصنیف   األول للسالمة، ورغم أن مھمات الوقایة الشخصیة یتم وضعھا في تصنیف   

لھ بسبب ظروف العمل الذي یقومون بھ لھ بسبب ظروف العمل الذي یقومون بھ خط الدفاع األخیر لوقایة العاملین من عوامل الضرر الذي قد یتعرضون خط الدفاع األخیر لوقایة العاملین من عوامل الضرر الذي قد یتعرضون 
ل لحمایة العاملین من المخاطر كما ھو الحال ل لحمایة العاملین من المخاطر كما ھو الحال ،إال أنھ وفي بعض األحیان تعد مھمات الوقایة بمثابة خط الدفاع األو،إال أنھ وفي بعض األحیان تعد مھمات الوقایة بمثابة خط الدفاع األو
... ... دن أو عند تناول وتداول المواد الكیماویة    دن أو عند تناول وتداول المواد الكیماویة    في ارتداء النظارات الواقیة للعاملین في أعمال اللحام وتشغیل المعافي ارتداء النظارات الواقیة للعاملین في أعمال اللحام وتشغیل المعا

. . الخالخ
إلجراءات واالحتیاطات التي تتخذ لتأمین إلجراءات واالحتیاطات التي تتخذ لتأمین تعتبر معدات الوقایة الشخصیة وسیلة وقائیة إضافیة ومكملة لمجموعة ا تعتبر معدات الوقایة الشخصیة وسیلة وقائیة إضافیة ومكملة لمجموعة ا §§

. . وحمایة العمال المعرضین لمخاطر وحوادث العملوحمایة العمال المعرضین لمخاطر وحوادث العمل
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 المالبس الواقیة  المالبس الواقیة --

 الوقایة الشخصیة      الوقایة الشخصیة     معدات معدات أنواع أنواع 

جسم تقریبًا ، ویعتمد كل نوع من ھذه  جسم تقریبًا ، ویعتمد كل نوع من ھذه  توجد عدة أنواع من مھمات الوقایة الشخصیة والتي تغطي جمیع أعضاء ال توجد عدة أنواع من مھمات الوقایة الشخصیة والتي تغطي جمیع أعضاء ال 
.. التي تستخدم ھذه المعدات من أجلھا التي تستخدم ھذه المعدات من أجلھاوالغایةوالغایةالمعدات على طبیعة المخاطر الموجودة في بیئة العمل المعدات على طبیعة المخاطر الموجودة في بیئة العمل 

 معدات حمایة الرأس معدات حمایة الرأس--

معدات حمایة السمع معدات حمایة السمع     --

  الجھاز التنفسيالجھاز التنفسيمعدات حمایة معدات حمایة   --

معدات حمایة الیدین معدات حمایة الیدین   --

 معدات حمایة القدمین  معدات حمایة القدمین --

 معدات حمایة الوجھ والعینین  معدات حمایة الوجھ والعینین --

 أحزمة األمان  أحزمة األمان --
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الشروط الواجب توافرھا بمعدات الوقایة الشخصیة       الشروط الواجب توافرھا بمعدات الوقایة الشخصیة       
لمیة حتى تقلل األخطار التي تستخدم من لمیة حتى تقلل األخطار التي تستخدم من یتم اختیار معدات الوقایة الشخصیة بحیث تكون مطابقة للمواصفات العا یتم اختیار معدات الوقایة الشخصیة بحیث تكون مطابقة للمواصفات العا 

..خاطر التي یتعرض لھا العامل خاطر التي یتعرض لھا العامل أجلھا ألقل حد ممكن ، أي أنھا یجب أن تكون فعالة في الوقایة من المأجلھا ألقل حد ممكن ، أي أنھا یجب أن تكون فعالة في الوقایة من الم

أن تمكن العامل من القیام بالحركات أن تمكن العامل من القیام بالحركات  یجب أن تكون مناسبة للجسم ومریحة للعامل وسھلة االستخدام ، بمعنى  یجب أن تكون مناسبة للجسم ومریحة للعامل وسھلة االستخدام ، بمعنى 
..استخدامھا من قبل العاملاستخدامھا من قبل العاملالضروریة ألداء العمل وإنجاز المھام بدون صعوبة وحتى ال یتم إھمال الضروریة ألداء العمل وإنجاز المھام بدون صعوبة وحتى ال یتم إھمال 

..بحیث ال تتلف بسھولة بحیث ال تتلف بسھولة  یجب أن یكون حجمھا مناسبًا وشكلھا مقبوًال، وأن تتحمل ظروف العمل  یجب أن یكون حجمھا مناسبًا وشكلھا مقبوًال، وأن تتحمل ظروف العمل 

واجبات العامل تجاه معدات الوقایة الشخصیة واجبات العامل تجاه معدات الوقایة الشخصیة §§
 یجب تدریب العامل على االستخدام الصحیح لمعدات  یجب تدریب العامل على االستخدام الصحیح لمعدات --

الوقایة الشخصیة لتوفیر األلفة بینھما حتى تكون جزء من الوقایة الشخصیة لتوفیر األلفة بینھما حتى تكون جزء من 
..برنامج عملھ الیومي برنامج عملھ الیومي 

 یجب تطبیق لوائح وأنظمة السالمة بالمنشأة إللزام العاملین  یجب تطبیق لوائح وأنظمة السالمة بالمنشأة إللزام العاملین --
على استخدام معدات الوقایة الشخصیة وتنظیم برامج  على استخدام معدات الوقایة الشخصیة وتنظیم برامج  

 لھم  لھم اإلصاباتاإلصاباتالتوعیة لھم لتوضیح فوائدھا في تجنب وقوع    التوعیة لھم لتوضیح فوائدھا في تجنب وقوع    
بجانب عملیات الفحص والصیانة والنظافة المستمر لھذه بجانب عملیات الفحص والصیانة والنظافة المستمر لھذه 

..المعداتالمعدات

 الوقایة الشخصیة الوقایة الشخصیةمعداتمعداتأنواع أنواع §§
توجد عدة أنواع من معدات الوقایة الشخصیة والتي تغطي  توجد عدة أنواع من معدات الوقایة الشخصیة والتي تغطي  

جمیع أعضاء الجسم تقریبًا ، ویعتمد كل نوع من ھذه جمیع أعضاء الجسم تقریبًا ، ویعتمد كل نوع من ھذه 
المعدات على طبیعة المخاطر الموجودة في بیئة العمل المعدات على طبیعة المخاطر الموجودة في بیئة العمل 

. .  التي تستخدم ھذه المعدات من أجلھا التي تستخدم ھذه المعدات من أجلھاوالغایةوالغایة
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الحرائق وكیفیة مكافحتھا       الحرائق وكیفیة مكافحتھا                 
( Fire Prevention & Protection )( Fire Prevention & Protection )

سبب إھمال في إتباع طرق الوقاية من الحرائق         سبب إھمال في إتباع طرق الوقاية من الحرائق         تبدأ الحرائق عادة على نطاق ضیق ألن معظمھا ينشأ من مستصغر الشرر ب            تبدأ الحرائق عادة على نطاق ضیق ألن معظمھا ينشأ من مستصغر الشرر ب            
، ونظرًا    ، ونظرًا     خسائر ومخاطر فادحة في األرواح والمتاع واألموال والمنشآت             خسائر ومخاطر فادحة في األرواح والمتاع واألموال والمنشآت            مخلفة مخلفة ولكنھا سرعان ما تنتشر إذا لم يبادر بإطفائھا          ولكنھا سرعان ما تنتشر إذا لم يبادر بإطفائھا          

من أشیاء وفي مختلف مواقع تواجدنا والبیئة المحیطة بنا           من أشیاء وفي مختلف مواقع تواجدنا والبیئة المحیطة بنا           لتواجد كمیات كبیرة من المواد القابلة لالشتعال في كل ما يحیط بنا            لتواجد كمیات كبیرة من المواد القابلة لالشتعال في كل ما يحیط بنا            
م وغیرھا من المواقع، والتي لو توفرت لھا بقیة عناصر            م وغیرھا من المواقع، والتي لو توفرت لھا بقیة عناصر            في البیت والشارع والمدرسة ومكان العمل وفي أماكن النزھة واالستجما              في البیت والشارع والمدرسة ومكان العمل وفي أماكن النزھة واالستجما              

لذلك يجب علینا اتخاذ التدابیر الوقائیة من أخطار نشوب الحرائق             لذلك يجب علینا اتخاذ التدابیر الوقائیة من أخطار نشوب الحرائق             . . الحريق أللحقت بنا وبممتلكاتنا الخسائر الباھظة التكالیف            الحريق أللحقت بنا وبممتلكاتنا الخسائر الباھظة التكالیف            
ي حالة نشوبھا وإخمادھا في أسرع وقت ممكن بأقل            ي حالة نشوبھا وإخمادھا في أسرع وقت ممكن بأقل            لمنع حدوثھا والقضاء على مسبباتھا، وتحقیق إمكانیة السیطرة علیھا ف              لمنع حدوثھا والقضاء على مسبباتھا، وتحقیق إمكانیة السیطرة علیھا ف              

--: :  في الثالث أنواع التالیة       في الثالث أنواع التالیة      الخسائر، ويمكن تلخیص المخاطر التي قد تنتج عن الحريق         الخسائر، ويمكن تلخیص المخاطر التي قد تنتج عن الحريق         

بیر للنجاة من     بیر للنجاة من     وھي المخاطر التي تعرض حیاة األفراد لإلصابات مما يستوجب توفیر تدا              وھي المخاطر التي تعرض حیاة األفراد لإلصابات مما يستوجب توفیر تدا              )  )  الخطر على األفراد     الخطر على األفراد     (  (    :: الخطر الشخصي  الخطر الشخصي --
. . األخطار عند حدوث الحريق     األخطار عند حدوث الحريق     

نتیجة للحريق وتختلف شدة ھذا        نتیجة للحريق وتختلف شدة ھذا         المقصود بالخطر التدمیري ھو ما يحدث من دمار في المباني والمنشآت           المقصود بالخطر التدمیري ھو ما يحدث من دمار في المباني والمنشآت          :: الخطر التدمیري  الخطر التدمیري --
لخطر الناتج في المبنى المخصص للتخزين يكون غیر             لخطر الناتج في المبنى المخصص للتخزين يكون غیر             التدمیر باختالف ما يحويه المبنى نفسه من مواد قابلة لالنتشار ، فا          التدمیر باختالف ما يحويه المبنى نفسه من مواد قابلة لالنتشار ، فا          

 إلى أن المباني المخصصة لغرض معین يختلف درجة              إلى أن المباني المخصصة لغرض معین يختلف درجة             المنتظر في حالة المباني المستخدمة كمكاتب أو للسكن ، ھذا باإلضافة           المنتظر في حالة المباني المستخدمة كمكاتب أو للسكن ، ھذا باإلضافة           
 ومدى قابلیتھا لالحتراق وطريقة توزيعھا في داخل المبنى               ومدى قابلیتھا لالحتراق وطريقة توزيعھا في داخل المبنى              تأثیر الحريق فیھا نتیجة عوامل كثیرة منھا نوع المواد الموجودة بھا              تأثیر الحريق فیھا نتیجة عوامل كثیرة منھا نوع المواد الموجودة بھا              

طورة الحريق     طورة الحريق     ھذا كله يعني أن كمیة وطبیعة مكونات المبنى ھي التي تتحكم في مدى خ            ھذا كله يعني أن كمیة وطبیعة مكونات المبنى ھي التي تتحكم في مدى خ            . . إلى جانب قیمتھا االقتصادية       إلى جانب قیمتھا االقتصادية       
. . واستمراره واألثر التدمیري الذي ينتج عنه        واستمراره واألثر التدمیري الذي ينتج عنه        

یه الخطر    یه الخطر    وھي المخاطر التي تھدد المواقع القريبة لمكان الحريق ولذلك يطلق عل              وھي المخاطر التي تھدد المواقع القريبة لمكان الحريق ولذلك يطلق عل              )  )  الخطر على المجاورات      الخطر على المجاورات       (  ( :: الخطر التعرضي  الخطر التعرضي --
ھذا وتنشأ ھذه الخطورة عادة نتیجة         ھذا وتنشأ ھذه الخطورة عادة نتیجة         . . المعرض للخطر     المعرض للخطر     الخارجي ، وال يشترط أن يكون ھناك اتصال مباشر بین الحريق والمبنى               الخارجي ، وال يشترط أن يكون ھناك اتصال مباشر بین الحريق والمبنى               

لذلك فعند التخطیط     لذلك فعند التخطیط     . . بنى لحرارة ولھب الحريق الخارجي           بنى لحرارة ولھب الحريق الخارجي           لتعرض المواد القابلة لالحتراق التي يتكون منھا أو التي يحويھا الم             لتعرض المواد القابلة لالحتراق التي يتكون منھا أو التي يحويھا الم             
طقة غیر سكنیة أو يراعى أن تكون المباني السكنیة             طقة غیر سكنیة أو يراعى أن تكون المباني السكنیة             إلنشاء محطة للتزود بالوقود فمن المراعى عند إنشائھا أن تكون في من            إلنشاء محطة للتزود بالوقود فمن المراعى عند إنشائھا أن تكون في من            

 ما إذا ما وقع حريق ما بھذه المحطة وھذا ھو ما          ما إذا ما وقع حريق ما بھذه المحطة وھذا ھو ما         على بعد مسافة معینة حیث يفترض تعرض ھذه المباني لخطر كبیر في حالة              على بعد مسافة معینة حیث يفترض تعرض ھذه المباني لخطر كبیر في حالة              
. . يطلق علیه الخطر التعرضي      يطلق علیه الخطر التعرضي      
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أسباب الحرائق  أسباب الحرائق  
من أھم األسباب التي تؤدي إلى حدوث الحرائق وخاصة في المواقع  من أھم األسباب التي تؤدي إلى حدوث الحرائق وخاصة في المواقع                

: : الصناعیة ما یليالصناعیة ما یلي

.. الجھل واإلھمال والالمباالة والتخریب الجھل واإلھمال والالمباالة والتخریب--

.. التخزین السیئ والخطر للمواد القابلة لالشتعال أو االنفجار التخزین السیئ والخطر للمواد القابلة لالشتعال أو االنفجار  --

 تشبع مكان العمل باألبخرة والغازات واألتربة القابلة لالشتعال في  تشبع مكان العمل باألبخرة والغازات واألتربة القابلة لالشتعال في --
..وجود سوء التھویةوجود سوء التھویة

 حدوث شرر أو ارتفاع غیر عادي في درجة الحرارة نتیجة االحتكاك  حدوث شرر أو ارتفاع غیر عادي في درجة الحرارة نتیجة االحتكاك --
..في األجزاء المیكانیكیةفي األجزاء المیكانیكیة

 االعطال الكھربائیة أو وجود مواد سھلة االشتعال بالقرب من أجھزة  االعطال الكھربائیة أو وجود مواد سھلة االشتعال بالقرب من أجھزة --
..كھربائیة تستخدم ألغراض التسخینكھربائیة تستخدم ألغراض التسخین

 العبث وإشعال النار بالقرب من األماكن الخطرة أو بحسن النیة أو  العبث وإشعال النار بالقرب من األماكن الخطرة أو بحسن النیة أو --
..رمي بقایا السجائررمي بقایا السجائر

 ترك المھمالت والفضالت القابلة لالشتعال بمنطقة التصنیع والتي  ترك المھمالت والفضالت القابلة لالشتعال بمنطقة التصنیع والتي --
..تشتعل ذاتیًا بوجود الحرارةتشتعل ذاتیًا بوجود الحرارة

   وجود النفایات السائلة والزیوت القابلة لالشتعال على أرضیات منطقة وجود النفایات السائلة والزیوت القابلة لالشتعال على أرضیات منطقة--
 . .التصنیعالتصنیع
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  ))نظریة االشتعال نظریة االشتعال ( ( عملیة االحتراق عملیة االحتراق 
بأكسجین الھواء بعامل تأثیر درجة حرارة  بأكسجین الھواء بعامل تأثیر درجة حرارة  ھي تلك الظاھرة الكیمیائیة التي تحدث نتیجة اتحاد المادة المشتعلة   ھي تلك الظاھرة الكیمیائیة التي تحدث نتیجة اتحاد المادة المشتعلة   

، ویتضح من ، ویتضح من ) ) نقطة االشتعال نقطة االشتعال ( ( دة وتسمى دة وتسمى معینة لكل مادة من المواد وتختلف درجـة ھذه الحرارة بالنسبة لكل مامعینة لكل مادة من المواد وتختلف درجـة ھذه الحرارة بالنسبة لكل ما
ارة واألكسجین وھو ما یطلق علیھ ارة واألكسجین وھو ما یطلق علیھ ذلك أنھ لكي یحدث حریق یجب أن تتوافـر ثالثة عناصر ھي الوقود والحرذلك أنھ لكي یحدث حریق یجب أن تتوافـر ثالثة عناصر ھي الوقود والحر

    --: : مثلث االشتعالمثلث االشتعال

والحالة والحالة ))الخالخ........القماشالقماش..الورقالورق..الخشبالخشب(( ویوجدفي صورة صلبة مثل   ویوجدفي صورة صلبة مثل  :: الوقود الوقود--        

) ) الخالخ......الكحولالكحول..البنزینالبنزین..مثل الشحوم بجمیع أنواعھا والزیوتمثل الشحوم بجمیع أنواعھا والزیوت( ( السائلة وشبھ سائل السائلة وشبھ سائل 

))الخ الخ ....المیثانالمیثان..االستلیناالستلین..غاز البوتانغاز البوتان( ( والحالة الغازیة مثل والحالة الغازیة مثل 

 الدرجـة الالزمة لالشتعال ومصدرھا  الدرجـة الالزمة لالشتعال ومصدرھا إلىإلى أي بلوغ درجة الحرارة  أي بلوغ درجة الحرارة :: الحرارة  الحرارة --

    .. الخ الخ  ……الشرر،اللھب ،االحتكاك ، أشعة الشمس ، التفاعالت الكیمیائیة الشرر،اللھب ،االحتكاك ، أشعة الشمس ، التفاعالت الكیمیائیة 

%) . %) . ٢١٢١--١٩١٩((یتوافــر األكسجین في الھواء الجوى بنسبة یتوافــر األكسجین في الھواء الجوى بنسبة   :: األكسجین  األكسجین --
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    خطة إدارة األزمات واإلخالء في حاالت الطوارئ  خطة إدارة األزمات واإلخالء في حاالت الطوارئ  
آمن للخروج من آمن للخروج من عند نشوب حریق داخل موقع العمل یجب أن یكون ھناك تصرف سریع وفعال وعند نشوب حریق داخل موقع العمل یجب أن یكون ھناك تصرف سریع وفعال و§§

فین ومن مھام ھذا فین ومن مھام ھذا المبنى ویجب أن یكون في كل مبنى فریق معد للطوارئ یترأسھ أحد الموظالمبنى ویجب أن یكون في كل مبنى فریق معد للطوارئ یترأسھ أحد الموظ
ى بسرعھ ومن أقرب ى بسرعھ ومن أقرب الفریق تحدید موقع الخطر وتوجیھ بقیة الموظفین الى الخروج من المبنالفریق تحدید موقع الخطر وتوجیھ بقیة الموظفین الى الخروج من المبن
مع في منطقة التجمع المتفق مع في منطقة التجمع المتفق المخارج، والتأكد من خروج الجمیع قبل مغادرتھا المبنى، ومن ثم التجالمخارج، والتأكد من خروج الجمیع قبل مغادرتھا المبنى، ومن ثم التج
الى موقع الخطر إال بعد الى موقع الخطر إال بعد علیھا مسبقًا والتأكد من وجود الجمیع، والیسمح بعدھا ألحد بالرجوع علیھا مسبقًا والتأكد من وجود الجمیع، والیسمح بعدھا ألحد بالرجوع 

..وذلك بعد التأكد من عدم وجود مخاطروذلك بعد التأكد من عدم وجود مخاطر. . األذن من الشخص المسؤولاألذن من الشخص المسؤول
 ویؤمن منطقتة قبل  ویؤمن منطقتة قبل  في حالة الطوارئ على كل شخص في المبنى أن یكون سریعًا في إستجابتھ في حالة الطوارئ على كل شخص في المبنى أن یكون سریعًا في إستجابتھ§§

..الخروج منھا مثل إطفاء األجھزة وإغالق إسطوانات الغازالخروج منھا مثل إطفاء األجھزة وإغالق إسطوانات الغاز

كتفى بوجودھا بل كتفى بوجودھا بل  من الضروري وجود خطة واضحة وسھلة لألخالء أثناء حوادث الحریق والی من الضروري وجود خطة واضحة وسھلة لألخالء أثناء حوادث الحریق والی§§
..یجب أن یدرب علیھا جمیع العاملینیجب أن یدرب علیھا جمیع العاملین

لشبابیك والممرات لشبابیك والممرات  كما یجب إن تحتوي الخطھ على رسم للموقع یبین فیھ مواقع األبواب وا كما یجب إن تحتوي الخطھ على رسم للموقع یبین فیھ مواقع األبواب وا§§
 الھروب منھا  الھروب منھا مع مالحظة أن المصاعد الكھربائیھ قد تأخذك الى موقع النار بدًال منمع مالحظة أن المصاعد الكھربائیھ قد تأخذك الى موقع النار بدًال من. . والساللموالساللم

..باالضافة الى إمكانیة تأخرھا بالحریق فتكون حبیسًا فیھاباالضافة الى إمكانیة تأخرھا بالحریق فتكون حبیسًا فیھا

 الى وجود سلم خارجي  الى وجود سلم خارجي  یجب أال توضع ھذه المصاعد ضمن الخطة مطلقًا والبد من دراسة الحاجة یجب أال توضع ھذه المصاعد ضمن الخطة مطلقًا والبد من دراسة الحاجة§§
المسار الذي یتخذ لألخالء سلیم وآمن وخال المسار الذي یتخذ لألخالء سلیم وآمن وخال أن أن والتأكد من والتأكد من ، ، لإلخالء إذا كان المبنى متعدد األدوار لإلخالء إذا كان المبنى متعدد األدوار 

..وان تكون الشبابیك سھلة الفتحوان تكون الشبابیك سھلة الفتح. . مما یعیق سرعة الحركةمما یعیق سرعة الحركة

لإلخالء من كل مكتب خاصة المواقع التي یكثر فیھا لإلخالء من كل مكتب خاصة المواقع التي یكثر فیھا ) ) على األقل على األقل ( (  یجب ان تشمل الخطة طریقتین  یجب ان تشمل الخطة طریقتین §§
یوضح في یوضح في مع تحدید موقع للتجمع للتأكد من وجود الجمیع بدون إصابات والبد أن مع تحدید موقع للتجمع للتأكد من وجود الجمیع بدون إصابات والبد أن . . عدد العمالعدد العمال

مھ لدى الجمیع، ومكتوبھ في مھ لدى الجمیع، ومكتوبھ في الخطة أرقام ھواتف أقسام األطفاء والعیاده واألمن یجب أن تكون معلوالخطة أرقام ھواتف أقسام األطفاء والعیاده واألمن یجب أن تكون معلو
..موقع بارز كي التنسى إلستخدامھا عند الحاجھموقع بارز كي التنسى إلستخدامھا عند الحاجھ

ار فعلیھ أن یلجأ الى ار فعلیھ أن یلجأ الى  إذا كان الشخص في وضعیھ تمنعھ من مغادرة المبنى نظرًا لمحاصرة الن إذا كان الشخص في وضعیھ تمنعھ من مغادرة المبنى نظرًا لمحاصرة الن§§
حول الباب كي الینفذ حول الباب كي الینفذ مكتب لھ نافذه الى الخارج ویغلق الباب جیدًا ویحاول وضع قطعة قماش مكتب لھ نافذه الى الخارج ویغلق الباب جیدًا ویحاول وضع قطعة قماش 

..الدخان الیھ ویقف بجانب النافذه ویطلب المساعدهالدخان الیھ ویقف بجانب النافذه ویطلب المساعده
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))نظریة اإلطفاء    نظریة اإلطفاء    ( ( طرق إطفاء الحرائق    طرق إطفاء الحرائق    
مل الثالثة السابق ذكرھا المحدثة للحریق ، آي أن مل الثالثة السابق ذكرھا المحدثة للحریق ، آي أن  نظریة إطفاء الحریق على الحد من تعاصـر عامل أو أكثر من العــــوا نظریة إطفاء الحریق على الحد من تعاصـر عامل أو أكثر من العــــواتعتمدتعتمد

ل أضالعھ و لذلك تخضع عملیات اإلطفاء لثالث وسائل ھي ل أضالعھ و لذلك تخضع عملیات اإلطفاء لثالث وسائل ھي نظریة اإلطفاء تعتمد على كسر مثلث االشتعال بإزالة أحد أضالعھ أو كنظریة اإلطفاء تعتمد على كسر مثلث االشتعال بإزالة أحد أضالعھ أو ك
::--

تبرید الحریق تبرید الحریق : :      أوًال      أوًال 
التي یتم قذفھا  التي یتم قذفھا  ویقصد بھ تخفیض درجة حرارة المادة المشتعلة وذلك باستخدام المیاه و ویقصد بھ تخفیض درجة حرارة المادة المشتعلة وذلك باستخدام المیاه و 
رة المادة رة المادة على الحریق وتعتمد ھذه الوسیلة أساسًا على قـدرة إمتصاص الماء لحراعلى الحریق وتعتمد ھذه الوسیلة أساسًا على قـدرة إمتصاص الماء لحرا

وعین من التغیرات  وعین من التغیرات  المشتعلة فیھا النار ، ویالقى الماء عند استخدامھ ألغراض التبرید نالمشتعلة فیھا النار ، ویالقى الماء عند استخدامھ ألغراض التبرید ن
ر یعلو سطح ر یعلو سطح فأنھ ترتفع درجة حرارتھ إلى أن تصل إلى درجة غلیانھ وتحولھ إلى بخافأنھ ترتفع درجة حرارتھ إلى أن تصل إلى درجة غلیانھ وتحولھ إلى بخا
. . واء واء الحریق ، ویفید ذلك في عملیات كتم النیران بإنقاص نسبة أكسجین الھـالحریق ، ویفید ذلك في عملیات كتم النیران بإنقاص نسبة أكسجین الھـ

خنق الحریق  خنق الحریق  :  :  ثانیًا ثانیًا 
الوسائل الوسائل یتم خنق الحریق بتغطیتھ بحاجز یمنع وصول أكسجین الھواء إلیھ وذلك بیتم خنق الحریق بتغطیتھ بحاجز یمنع وصول أكسجین الھواء إلیھ وذلك ب

::      التالیة       التالیة 
في الھواء إلي في الھواء إلي  غلق منافذ وفتحات التھویة بمكان الحریق للتقلیل من نسبة األكسجین  غلق منافذ وفتحات التھویة بمكان الحریق للتقلیل من نسبة األكسجین --

..النسبة التي ال تسمح باستمرار االشتعال النسبة التي ال تسمح باستمرار االشتعال 
.. تغطیة المادة المشتعلة بالرغاوى الكیماویة  تغطیة المادة المشتعلة بالرغاوى الكیماویة --
كیماویة الجافة أو كیماویة الجافة أو  إحالل األكسجین ببخار الماء أو ثاني أكسید الكربون أو المساحیق ال إحالل األكسجین ببخار الماء أو ثاني أكسید الكربون أو المساحیق ال--

..أبخرة الھالوجینات أبخرة الھالوجینات 
لك عن طریق لك عن طریق  یمكن إطفاء الحریق بفصل اللھب عن المادة المشتعلة فیھا النیران وذ یمكن إطفاء الحریق بفصل اللھب عن المادة المشتعلة فیھا النیران وذ--

متبعة عادة متبعة عادة نسف مكان الحریق باستخدام مواد ناسفة كالدینامیت ، وھذه الطریقة النسف مكان الحریق باستخدام مواد ناسفة كالدینامیت ، وھذه الطریقة ال
..إلطفاء حرائق آبار البترول إلطفاء حرائق آبار البترول 
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CLASSIFICATION OF FIRECLASSIFICATION OF FIREتصنیف الحــرائق  تصنیف الحــرائق  
  --::تصنیف وتقسیم الحرائق إلى أربع أنواع ھي  تصنیف وتقسیم الحرائق إلى أربع أنواع ھي  

  CLASS (A) FIRESCLASS (A) FIRES حرائق النوع األول  حرائق النوع األول --
)  )  مركبات الكربون مركبات الكربون ( ( وھى التي تنشأ في المواد الصلبة التي تكون غالبًا ذات طبیعة عضویة   وھى التي تنشأ في المواد الصلبة التي تكون غالبًا ذات طبیعة عضویة   

 على ھیئة جمرات  على ھیئة جمرات كالورق والخشب واألقمشة وغیرھا من األلیاف النباتیة وھى عادة تحترق  كالورق والخشب واألقمشة وغیرھا من األلیاف النباتیة وھى عادة تحترق  
تتشرب الماء بما یؤثر على تتشرب الماء بما یؤثر على متوھجة ، وتتمیز بأن ھذه غالبیة ھذه المواد مسامیة ویسھل علیھا أن   متوھجة ، وتتمیز بأن ھذه غالبیة ھذه المواد مسامیة ویسھل علیھا أن   
..ا النوع من الحرائق ا النوع من الحرائق تبریدھا من الداخل لذلك یعتبر الماء أكثر الوسائل مالئمة إلطفاء ھذتبریدھا من الداخل لذلك یعتبر الماء أكثر الوسائل مالئمة إلطفاء ھذ

  CLASS (B) FIRESCLASS (B) FIRES حرائق النوع الثاني  حرائق النوع الثاني --
ال وألجل تحدید أنسب مواد ال وألجل تحدید أنسب مواد وھى الحرائق التي تحدث بالسوائل أو المواد المنصھرة القابلة لالشتعوھى الحرائق التي تحدث بالسوائل أو المواد المنصھرة القابلة لالشتع
--: : إلطفاء ھذه الحرائق یمكن تقسیم السوائل القابلة لاللتھاب أي نوعین إلطفاء ھذه الحرائق یمكن تقسیم السوائل القابلة لاللتھاب أي نوعین 

.. سوائل قابلة للذوبان أو االمتزاج في الماء  سوائل قابلة للذوبان أو االمتزاج في الماء --
.. سوائل غیر قابلة للذوبان مع الماء  سوائل غیر قابلة للذوبان مع الماء --

 رشاشات المیاه أو  رشاشات المیاه أو وعلى ضوء ذلك یمكن تحدید نوعیة الوسیط اإلطفائي المناسب ویتضمن ذلك   وعلى ضوء ذلك یمكن تحدید نوعیة الوسیط اإلطفائي المناسب ویتضمن ذلك   
..لكیماویة الجافة لكیماویة الجافة الرغاوى أو أبخرة الھالوجینات أو ثاني أكسید الكربون أو المساحیق االرغاوى أو أبخرة الھالوجینات أو ثاني أكسید الكربون أو المساحیق ا

  CLASS (C)FIRESCLASS (C)FIRES حرائق النوع الثالث  حرائق النوع الثالث --
لة كالبروبان والبیوتات لة كالبروبان والبیوتات وھى حرائق الغازات القابلة لالشتعال وتشمل الغازات البترولیة المساوھى حرائق الغازات القابلة لالشتعال وتشمل الغازات البترولیة المسا

 في حالة السیولة عند   في حالة السیولة عند  وتستخدم الرغاوى والمساحیق الكیماویة الجافة لمواجھة حرائق الغازاتوتستخدم الرغاوى والمساحیق الكیماویة الجافة لمواجھة حرائق الغازات
..لغاز لغاز تسربھا على األرض وتستخدم أیضا رشاشات المیاه ألغراض تبرید عبوات اتسربھا على األرض وتستخدم أیضا رشاشات المیاه ألغراض تبرید عبوات ا

  CLASS (D) FIRESCLASS (D) FIRES حرائق النوع الرابع  حرائق النوع الرابع --
ا كما وأن استخدامھا لھ ا كما وأن استخدامھا لھ وھى الحرائق التي تحدث بالمعادن ، وال تستخـدم المیاه لعدم فاعلیتھوھى الحرائق التي تحدث بالمعادن ، وال تستخـدم المیاه لعدم فاعلیتھ

یق الكیماویة الجافة على یق الكیماویة الجافة على مخاطرة ، كذلك الحال عند استخدام غاز ثاني أكسید الكربون أو المساح مخاطرة ، كذلك الحال عند استخدام غاز ثاني أكسید الكربون أو المساح 
الجاف أو أنواع أخرى من الجاف أو أنواع أخرى من البیكربونات ویستخدم عادة مسحوق الجرافیت أو بودرة التلك أو الرمل  البیكربونات ویستخدم عادة مسحوق الجرافیت أو بودرة التلك أو الرمل  

..المساحیق الكیماویة الجافة إلطفاء ھذا النوع من الحرائق المساحیق الكیماویة الجافة إلطفاء ھذا النوع من الحرائق 
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حرائق التجھیزات الكھربائیة   حرائق التجھیزات الكھربائیة   * * 

      طبقًا للتصنیف الحدیث ألنواع الحرائق لم یخصص نوع مستقل لحرائق    طبقًا للتصنیف الحدیث ألنواع الحرائق لم یخصص نوع مستقل لحرائق

بائیة بائیة الكھرباء ویعزى ذلك إلى أن الحرائق التي تبدأ بسبب التجھیزات الكھرالكھرباء ویعزى ذلك إلى أن الحرائق التي تبدأ بسبب التجھیزات الكھر

ویجب ویجب . . ي ي فأنھا في الواقع تنشأ بمواد تعتبر حرائقھا من النوع األول أو الثانفأنھا في الواقع تنشأ بمواد تعتبر حرائقھا من النوع األول أو الثان

::لمواجھة حرائق التجھیزات الكھربائیة أتباع ما یلي لمواجھة حرائق التجھیزات الكھربائیة أتباع ما یلي 

.. فصل التیار الكھربائي قبل إجراء عملیة اإلطفاء  فصل التیار الكھربائي قبل إجراء عملیة اإلطفاء --

.. النار  النار  استخدام وسائل اإلطفاء التي تتناسب مع نوعیة المواد المشتعلة فیھا استخدام وسائل اإلطفاء التي تتناسب مع نوعیة المواد المشتعلة فیھا--

خدم مواد  خدم مواد   في حالة تعذر فصــل التیار الكھربائي أو عــدم التیقن من ذلك فتست  في حالة تعذر فصــل التیار الكھربائي أو عــدم التیقن من ذلك فتست --

یر الضـار یر الضـار اإلطفـاء التي لیست لھا خاصیة التوصیل الكھربائي وأیضًا عـدم التأث اإلطفـاء التي لیست لھا خاصیة التوصیل الكھربائي وأیضًا عـدم التأث 

اویة اویة على التجھیزات وھذه لمواد تتضمن أبخرة الھالوجینات والمساحیق الكیمعلى التجھیزات وھذه لمواد تتضمن أبخرة الھالوجینات والمساحیق الكیم

. . الجافة وثاني أكسید الكربون الجافة وثاني أكسید الكربون 
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الیدویة المتنقلةالیدویة المتنقلةإطفاء الحریق إطفاء الحریق معدات معدات   
یین المتواجدین یین المتواجدین والتي تسـتعمل لمكافحة الحریق في أول مراحلھ من قبل األشـخاص العاد   والتي تسـتعمل لمكافحة الحریق في أول مراحلھ من قبل األشـخاص العاد   " " المكافحة األولیة المكافحة األولیة " " ھي المعدات الیدویة المتنقلة ھي المعدات الیدویة المتنقلة 

وتعد مطفأة البودرة الجافة   وتعد مطفأة البودرة الجافة   ، ، یة والمعتمدة من الجھات المختصة  یة والمعتمدة من الجھات المختصة  في المبنى ، ویجب أن تكون المطفأة الیدویة مطابقة للمواصفات القیاس    في المبنى ، ویجب أن تكون المطفأة الیدویة مطابقة للمواصفات القیاس    
، وتنقسم ، وتنقسم ال تسبب أضرارا مادیة ومعنویة من جراء استخدامھا    ال تسبب أضرارا مادیة ومعنویة من جراء استخدامھا    أفضل المطفآت المستخدمة إلطفاء حرائق المركبات على اإلطالق لكونھا     أفضل المطفآت المستخدمة إلطفاء حرائق المركبات على اإلطالق لكونھا     

--: : أنواع المطفأت الیدویة إلى  أنواع المطفأت الیدویة إلى  
))  AA( (  مطفأة الماء المضغوط  مطفأة الماء المضغوط --

ال  ال  .. .. انتبھ انتبھ .. .. حرائق األخشاب واألوراق والنسیج والبالستیك  حرائق األخشاب واألوراق والنسیج والبالستیك  عبارة عن أسطوانة معباة بالماء تحت ضغط غاز خامل ، وتستخدم إلطفاء         عبارة عن أسطوانة معباة بالماء تحت ضغط غاز خامل ، وتستخدم إلطفاء         
المتصلة بالتیار الكھربائي الحي أو حرائق الزیوت والشحوم أو         المتصلة بالتیار الكھربائي الحي أو حرائق الزیوت والشحوم أو         یمكن استخدام ھذا النوع إلطفاء حرائق األجھزة والمعدات الكھربائیة  یمكن استخدام ھذا النوع إلطفاء حرائق األجھزة والمعدات الكھربائیة  

..ومطفأة الماء تعمل على تخفیض درجة حرارة المواد المشتعلة     ومطفأة الماء تعمل على تخفیض درجة حرارة المواد المشتعلة       ..المعادنالمعادن

 ) )BCBC( (  مطفأة ثاني أكسید الكربون  مطفأة ثاني أكسید الكربون --
یستخدم إلطفاء حرائق الزیوت والشحوم  یستخدم إلطفاء حرائق الزیوت والشحوم   و ودرجة اإلسالةدرجة اإلسالةأسطوانة من الصلب تحتوي على غاز ثاني اكسید الكربون الذي تم ضغطھ ل   أسطوانة من الصلب تحتوي على غاز ثاني اكسید الكربون الذي تم ضغطھ ل   

 ینطلق   ینطلق   یعمل غاز ثاني أكسید الكربون على خنق اللھب وتبرید درجة الحرارة ،       یعمل غاز ثاني أكسید الكربون على خنق اللھب وتبرید درجة الحرارة ،      . . واألصباغ وحرائق الكھرباء والسوائل سریعة االشتعال    واألصباغ وحرائق الكھرباء والسوائل سریعة االشتعال    
. . صوتًا قویًا عند االستخدام  صوتًا قویًا عند االستخدام  ، المطفأة ضعیفة التأثیر في الھواء الطلق، تتبدد بفعل الریح ،تصدر       ، المطفأة ضعیفة التأثیر في الھواء الطلق، تتبدد بفعل الریح ،تصدر       ) )  تحت الصفر   تحت الصفر  ٧٦٧٦((بدرجة حرارة  بدرجة حرارة  

 ) )BB( (  مطفأة الرغوة  مطفأة الرغوة --
أنتبھ  أنتبھ  .. .. تستخدم المطفأة إلطفاء حرائق الزیوت والبترول والشحم واألصباغ      تستخدم المطفأة إلطفاء حرائق الزیوت والبترول والشحم واألصباغ      وو) ) الفوم  الفوم  ( ( اسطوانة معبأة بالماء ومواد عضویة تنتج الرغوة    اسطوانة معبأة بالماء ومواد عضویة تنتج الرغوة    

عزل سطح المادة عن   عزل سطح المادة عن   تعمل على  تعمل على  ..لتیار الكھربائي الحي    لتیار الكھربائي الحي    ال یمكن استخدام المطفأة مع حرائق التجھیزات الكھربائیة المتصلة با    ال یمكن استخدام المطفأة مع حرائق التجھیزات الكھربائیة المتصلة با    .. .. 
. . التبرید الحتوائھ الماءالتبرید الحتوائھ الماءوواألكسجین األكسجین 

 ) )DD( (  مطفأة البودرة الكیماویة الجافة  مطفأة البودرة الكیماویة الجافة --
(   (   والمعادن والمعادن واألصباغ والمواد سریعة االشتعال  واألصباغ والمواد سریعة االشتعال    تستخدم إلطفاء حرائق الكحول والبترول   تستخدم إلطفاء حرائق الكحول والبترول   ووأسطوانة معبأة بالبودرة الكیماویة الجافة   أسطوانة معبأة بالبودرة الكیماویة الجافة   

. . عزل سطح المادة المشتعلة  عزل سطح المادة المشتعلة  ، تعمل على  ، تعمل على  ) )  بوتاسیوم  بوتاسیوم -- صودیوم   صودیوم  --ماغنسیوم ماغنسیوم 

))أبخرة السوائل المخمدة أبخرة السوائل المخمدة ( (  مطفأة الھالون  مطفأة الھالون --
على قاعدة من على قاعدة من ألنھ ألنھ . .  مستخدمیھا وخاصة في األماكن المغلقة   مستخدمیھا وخاصة في األماكن المغلقة  ال یفضل استخدام ھذا النوع ألن األبخرة الناتجة عنھ سامة وتؤثر على  ال یفضل استخدام ھذا النوع ألن األبخرة الناتجة عنھ سامة وتؤثر على  
. . مطفأ جید لجمیع أنواع الحرائق مطفأ جید لجمیع أنواع الحرائق  وھو  وھو ..الكلور والفلور والبروم وكلھا غازات سامة وتؤثر على طبقة األوزون       الكلور والفلور والبروم وكلھا غازات سامة وتؤثر على طبقة األوزون       

 بطانیة الحریق بطانیة الحریق--
    عع الحریق بھا لمن  الحریق بھا لمن في المواقع یتم سحب البطانیة من داخل العلبة وفتحھا بالكامل وتغطیة   في المواقع یتم سحب البطانیة من داخل العلبة وفتحھا بالكامل وتغطیة   ) ) بطانیة الحریق  بطانیة الحریق  ( ( یستخدم غطاء الحریق یستخدم غطاء الحریق 

..األكسجین األكسجین 
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