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 .انًهاو انىظيفية أليين انًعًم ين انتنظيى واإلدارة بانجايعة:1

 االغرتاى يف ػٗٝص املعٌُ الضتكباٍ ايطالب يف ايدزٚع ايع١ًُٝ باملعاٌَ. .1

 َطاعد٠ ايطالب َٔ سٝح تٛؾري األدٚات ٚايهُٝاٜٚات يًُػازٜع ايبشج١ٝ. .2

 اضتالّ عٗد املعاٌَ ٚاحملاؾع١ عًٝٗا. .3

ؼت٣ٛ ع٢ً املٛدٌٜ ٚاالضتدداّ ٌٝ يهٌ دٗاش ٚبطاق١ ٚؾـ يًذٗاش عٌُ دؾرت تػػ .4

 َعًك١ ظاْب اؾٗاش.

 اإلبالؽ عٔ أٟ أعطاٍ أٚ ايتًؿٝات اـاؾ١ باألدٗص٠ َٚتابع١ ؾٝاْتٗا. .5

 االغرتاى يف ػٗٝص املعٌُ الَتشاْات ايػؿٟٛ. .6

 َتابع١ ْعاؾ١ أدٚات املعاٌَ املطتدد١َ يف ايدزٚع ايع١ًُٝ. .7

 اقؿات ٚايؿشـ ٚاملُازضات اـاؾ١ بأدٚات املعاٌَ.املػازن١ يف ؾإ املٓ .8

 إقاؾ١ األؾٓاف اؾدٜد٠ ايٛازد٠ يًُعٌُ ٚسرف اييت مت تهٗٝٓٗا. .9

 ٜؤدٟ َا ٜطٓد إيٝ٘ َٔ أعُاٍ أخس٣ مماث١ً.   .10
  

 :انًعًم يهاو أيين.2

ـ   ٌ املطو٦ٍٛ عؤ    ٖوٛ ايػود َؤ   ٖٚوٛ ٜوؤدٟ دٚزا  بوازشا  يف ايعًُٝو١ ايتعًُٝٝو١      ؾٓٝوا  ٚإدازٜوا     املعُو

 عًوو٢ أدا٤ دٚزٖووِ ايعًُووٞ بػووهٌ دٝوود   أعكووا٤ ٦ٖٝوو١ ايتوودزٜظ ٚامل٦ٝوو١ املعاْٚوو١ خووالٍ َطوواعد٠ 

 ٘ؾؿات٘ إٔ ٜهوٕٛ قوب يعًُو   َٚٔ أِٖ  ًتذازب ايع١ًُٝٚايتذٗٝص ياإلعداد  ٚذيو عٔ طسٜل

ٜتعاَوووٌ باحملبووو١ ٚايتؿووواِٖ ٚايتعوووإٚ ًُطووو٦ٛيني ٚقوووٌ ثكووو١ يتشًوووٞ بايٓصاٖووو١ ستووو٢ ٜهوووٕٛ ٜٚ

أٚ امل٦ٝوو١ املعاْٚوو١ أٚ ايووصَال٤ أٚ ايطووالب أٚ   توودزٜظ اي٦ٖٝوو١ أعكووا٤ ضووٛا٤ املطووتُس َووع اؾُٝووع  

 ايعُاٍ.
 

 ًعًم انفنيخ واإلداريخ وانًبنيخانواججبد أيين 

 عًم فني :أوال

  .ٞػٗٝص األدٗص٠ ٚاملعدات ٚايهُٝاٜٚات املطًٛب١ يًعٌُ ايتعًُٝٞ أٚ ايبشج 

 ٥١ٝاٝاملٛاد ايهُٝٚاملعدات ٚاألدٗص٠ حملاؾع١ ع٢ً ا.  

 .اضتعُاٍ األدٗص٠ اؾدٜد٠ ٚال تعٌ سبٝط١ ايدٚايٝب 

  ع١ًُٝ  إبالؽ املػسف ع٢ً املعٌُ باألدٗص٠ اييت ؼتاز يؿٝا١ْ أٚ تهٗني ٚذيو أثٓا٤

 . ايطٟٓٛ اؾسد

 .َطاعد٠ عكٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف ػٗٝص املعٌُ يًدزٚع ايع١ًُٝ      
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 :وياني إداريثانيا :عًم 

 ٚقتٜٛات٘ ٚذيو بعد اضتالّ ايعٗد٠ املعٌُ ي١ٝ ايها١ًَ ع٦ٔٛاملط.  

 ستاز األَس اإٕ  ايدزاضٞ كسزش١َ يًُال١ٝ اي٦ٝٚاألدٗص٠ ٚاملٛاد ايهُٝ طًب ؾسف األدٚات

 ذيو.

  املعٌُٚتؿٓٝؿٗا بطسٜك١ تطاعد ع٢ً أدا٤ ايعٌُ داخٌ  املعٌُتٓعِٝ ٚتستٝب قتٜٛات 

 .بطٗٛي١

  ٌٝص١ْٝكضذالت عٌُ دؾاتس َٚأَني سٝح إٔ يهٌ  املٓؿسؾ١ األؾٓاف ايٛازد٠ أٚتطذ  ٚ

  ٚايصٜاد٠ ًَؿات ايٓكـ-ًَؿات االضتٗالى  -دؾاتس َػرتٜات  َجٌ: دؾاتس َع١ًُٝ

 ٌايتطًِٝ - ذٕٚ اإلقاؾ١أ _أذٕٚ ايؿسف َٔ املداشٕ : ًَؿات ؿؿغ املطتٓدات َج

 ايطٟٓٛ. اؾسد –ٚايتطًِ 

  املعٌُٜػهًٗا َدٜس عاّ دزاضٞ مبٛدب قكس ؾ١ٓ  َع ْٗا١ٜ نٌ املعٌُدسد عٗد٠ 

 .ملرا ايػسض

 انذراسخء ن انًعًم قجم ثذيأي واججبد

  ٚاملٛاد  تٛؾري األدٗص٠ ٚاألدٚاتٚ ايتذٗٝص ناٌَ ٜهٕٛعداد املعٌُ َٚسؾكات٘ بإٔ إ

 يًُكسز.ا١ٝ٥ ايالش١َ ٝايهُٝ

 اييت ؼتاز إلؾالح ايهٗسب١ٝ  ايتٛؾٝالت ٚمجٝع يبٓػاتا كاطب١ املدتؿني إلؾالح

 .يف خط١ ايؿٝا١ْ َطتكبال  ٛقعتِ إؾالسٗا ٜت ٚإٕ مل 

 واججبد أيين انًعًم أثنبء انذراسخ
  .أٚ َٔ سطاب املعٌُ اـاَات ًؿ١ُض ايدزاضٞ عٔ طسٜلملكسز غسا٤ َا ًٜصّ ا .1

 ٚتستٝب األدٚات ٚاألدٗص٠ ٚاملٛاد َٜٛٝا قتٜٛات٘ٚ ملعٌُابع٢ً أعُاٍ ايٓعاؾ١ اإلغساف  .2

 بعد اْتٗا٤ ايّٝٛ ايدزاضٞ. ايهُٝا١ٜٚ

تطًبات املاملػازن١ يف ػٗٝص املعٌُ يالَتشاْات ايع١ًُٝ ٚايػؿ١ٝٗ باملعٌُ ٚتٛؾري  .3

  ريو.ايالش١َ ي
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 انذراسي فى نهبيخ انعبو واججبد أيين انًعًم

تدٜٚٔ َا مت اضتٗالن٘ يف ٚبٗا زٜدات خطاز ايتٛإنػٛف بايٓكـ ٚايصٜادات ٚ عدادإ  .1

 ْٗا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ.

  .ايؿعًٞ َٔ دؾاتس ايعٗد٠ يكٝاّ باؾسدادسا٤ اؾسد ايطٟٓٛ َع إ  .2

ايتدًـ َٔ األؾٓاف ٚ شٜاد٠ عذص اٚ شٜاد٠ ؾ٢ ساي١ ظٗٛز عذص اٚ حيسز نػٛف  .3

  .ايتايؿ١

 ين وانلماية انىاب  إبااعها بانًعايم:قىاعذ األ.3

 قىاعذ األين وانساليخ انىاجت إتجبعهب ثبننسجخ نهسبدح فنيى انًعبيم:

 تعًٝل طؿا١ٜ اؿسٜل يف املهإ املدؿـ ملا ٚعدّ تسنٗا ع٢ً األزض. .1

ايتأند َٔ تازٜذ ؾالس١ٝ طؿاٜات اؿسٜل املٛدٛد٠ باملعٌُ ٚاالتؿاٍ مبط٦ٍٛ ٚسد٠  .2

 تػٝريٖا.ايطال١َ ٚايؿش١ ي

أٚ تكدِٜ طًب يًذٗات طبان١ اياإلبالؽ عٔ أٟ أعطاٍ يف ايهٗسبا٤ أٚ ايتًٝؿْٛات أٚ  .3

 املدتؿ١.

 أٚ تكدِٜ طًب يًذ١ٗ املدتؿ١.اإلبالؽ عٔ ايبٓػات ايتايؿ١ أٚ اييت ؼتاز إيٞ إؾالح  .4

ايتٛادد باملعٌُ طٛاٍ ؾرت٠ ايّٝٛ ايدزاضٞ ٚعدّ َػادز٠ املهإ إال بإذٕ َطبل َٔ  .5

 املػسف عًٞ املعٌُ أٚ َٔ إداز٠ املعاٌَ. ايدنتٛز/

أٚ غريٖا يف ايدٚايٝب ٚيهٔ  CIQAPعدّ ٚقع األدٗص٠ اؾدٜد٠ ايٛازد٠ َٔ َػسٚع  .6

 عسقٗا ٚتػػًٝٗا.

عٌُ دؾرت تػػٌٝ يهٌ دٗاش َٛدٛد باملعٌُ عًٞ ق٤ٛ ايُٓٛذز ايرٟ مت تٛشٜع٘ َٔ إداز٠  .7

 املعاٌَ ٚعٌُ أنٛاد يهٌ دٗاش َٛدٛد باملعٌُ.

يكُإ عدّ  اق١ ٚؾـ يهٌ دٗاش ظاْب٘ أٚ ؾٛق٘ بٗا اضِ اؾٗاش ٚاضتدداَ٘ٚقع بط .8

 .ايعبح ب٘ ٚإتالؾ٘

َجٌ )ايكؿاشات ٚايبالطٞ ٚاألقٓع١ ٚضدادات ٚضا٥ٌ ايطال١َ ايػدؿ١ٝ املٓاضب١  اضتدداّ .9

األذٕ ٚغريٖا ..(ع٢ً سطب طبٝع١ ايتذازب ايع١ًُٝ اييت ػس٣ باملعٌُ ٚٚقعٗا يف َهإ 

 تػالملا.ظاٖس يٝطٌٗ اض
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 .ا١ٝ٥ٝع٢ً سطب طبٝع١ املاد٠ ايهُٝ إتباع ايطسم ايط١ًُٝ يًتعاٌَ ٚسؿغ ايهُٝاٜٚات .10

 .ايتذازب َٚتابع١ ْعاؾت٘ قبٌ ٚبعد إدسا٤ املعٌُت١٦ٝٗ   .11

عٓد االْتٗا٤ َٔ ايعٌُ باملعٌُ جيب ايتأند َٔ إقؿاٍ ايٓٛاؾر ٚؾؿٌ األدٗص٠ ثِ ؾؿٌ  .12

قبظ املٝاٙ ٚأخريا غًل ايباب ايس٥ٝطٞ ايهٗسبا٤ َٔ ايًٛس١ ايس٥ٝط١ٝ يًُعٌُ ٚغًل 

 يًُعٌُ. 

يهٌ َعٌُ بابني جيب إٔ ٜعٌ َٔ ايطٌٗ ؾتشُٗا يف ساي١ ايطٛاز٨ ٚال جيٛش غًل  .13

َُعدات خًـ أسدُٖا.  أسدُٖا بٛقع أدٗص٠ أٚ ساٜٚات أٚ تهٗني 

 :طاز٨ جيب االتؿاٍأٟ عٓد سدٚخ  .14

 1500ٚسد٠ األشَات ٚايهٛازخ       و    1491إداز٠ املعاٌَ 

 (نهطالة ويستخذيي األجهزح) :إرشبداد عبيخ داخم انًعبيم

 (ٜكّٛ أَني املعٌُ بعٌُ يٛس١ إزغاد١ٜ بريو ٚتعًٝكٗا يف املعٌُ) 

 .ايرتنٝص أثٓا٤ ايعٌُ ٚااليتصاّ بكٛاْني ٚغسٚط ايطال١َ ايالش١َ 

 .ٌُعدّ ايتدخني أٚ األنٌ أٚ ايػسب داخٌ املع 

 دعدّ تػػٌٝ أنجس َٔ دٗاش يف قابظ ٚاس. 

  ّبايطسٜك١ ايط١ًُٝ ٚعدّ ايتدسٜب أٚ ايعبح بؿٛز٠ غري ال٥ك١.األدٗص٠ اضتددا 

 هإ ْعٝـ َٚستب بعد ايعٌُ.امل تسى 

 ٓايعٌُ ع٢ً اآلالت ٚاملانٝٓات أٚ ازتدا٤  دازتدا٤ املالبظ ذات األنُاّ ايكٝك١ ع

 .ايبايطٛ

 عدّ ازتدا٤ اـٛامت أٚ األضاٚز أثٓا٤ ايعٌُ عًٞ اآلالت ٚاملانٝٓات.    
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 ) ُتعهق عهى ثبة انًعًم(:قجم انذخىل إنى انًعًم إتجبع اآلتيعهى جًيع انطالة 

 بايطٛ املعٌُ أٚ ايٛزغ١( ازتدا٤ ايص٣ املٓاضب (. 

  ٚايعٌُ عًٝٗا األدٗص٠ ٚاألدٚات عٓد اضتالّإظٗاز نازْٝ٘ ايه١ًٝ. 

  املػسٚبات داخٌ املعٌُ. ٚ األطع١ُ ممٓٛع َطًكا 

 عٌُ طًب ايهازْٝ٘ َٔ ايطايب أٚ ضشب٘ يف ساي١ سدٚخ أٟ ػاٚش.َٔ سل أَني امل 

 ) نىحخ إرشبديخ نهطالة( :إتجبع اآلتي أثنبء انتىاجذ ثبنًعًمعهى جًيع انطالة 

 .ٌُجيب ع٢ً ايطايب إٔ ٜهٕٛ ٜكغ َٚٓتبٗا طٛاٍ ؾرت٠ ٚدٛدٙ يف املع 

 .ٌُجيب ايتؿسف بطسٜك١ َط٦ٛي١ ٚدد١ٜ يف مجٝع األٚقات داخٌ املع 

 ب عدّ ملظ األدٗص٠ املٛدٛد٠ باملعٌُ إال بتٛدٝٗات َٔ املط٦ٍٛ عٔ املعٌُ.جي 

 خس إال ع٢ً ايطايب االيتصاّ باملهإ املدؿـ ي٘ داخٌ املعٌُ ٚعدّ ايتٓكٌ َٔ َهإ آل

 يًكسٚز٠ اييت ٜتطًبٗا ايعٌُ.

 .جيب اؿؿاظ ع٢ً َهإ ايعٌُ ْعٝؿا طٛاٍ ايٛقت ٚبعد االْتٗا٤ َٔ ايدزٚع ايع١ًُٝ 

 إعاد٠ األدٗص٠ ٚاألدٚات إىل املهإ املدؿـ ملا بعد االْتٗا٤ َٔ ايعًُٞ. جيب 

 .ٌُجيب ايتأند َٔ إطؿا٤ األدٗص٠ ايهٗسبا١ٝ٥ قبٌ َػادز٠ املع 

 .ٌُممٓٛع اضتدداّ املاتـ احملٍُٛ داخٌ املع 

 .ٌَجيب اإلبالؽ ؾٛزا عٔ ٚقٛع أٟ كايؿات داخٌ املعا 

  .ٌُػٓب ايتدخني داخٌ املع 

 َٔ ضال١َ تٛؾٝالت ايهٗسبا٤ قبٌ تػػٌٝ األدٗص٠ ايهٗسبا١ٝ٥ بؿؿ١ دٚز١ٜ. ايتأند 

 .االيتصاّ ظدٍٚ اإلغػاٍ اـاف باملعٌُ ٚعدّ اؿكٛز يف َٛاعٝد كايؿ١ 

 امُلعًك١ يف املعٌُ ٚع٢ً باب املعٌُ ٚؽـ ٚضا٥ٌ  اإلزغاد١ٜنٌ َا دا٤ يف ايًٛسات  إتباع

 األَٔ ايؿٓاعٞ.
                                

 صبالد انحبست ثبألقسبو انًختهفخداخم  األين وانساليخقىاعذ 

 .ٍٛإظٗاز ايهازْٝ٘ عٓد ايدخ 

  ؾالغ٘ آخسممٓٛع ْطذ قت٣ٛ ايكسف املدَر ع٢ً أٟ قسف(_ CD.) 

 .اؿؿاظ ع٢ً األقساف املدف١ 
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 .ٕإعاد٠ ايهساضٞ إىل أَانٓٗا عٓد َػادز٠ املها 

 .ٌُايتصاّ املد٤ٚ داخٌ املع 

 ح باملػسٚبات ٚاملأنٛالت داخٌ املعٌُ.عدّ ايطُا 

 .عدّ اضتدداّ املعٌُ ألٟ أغساض أخس٣ غري تع١ًُٝٝ 

  اإلبالؽ ٚايتشرٜس عٔ ٚدٛد أٟ َاع نٗسبٞ يف أٟ َٔ األدٗص٠ أٚ ٚدٛد تعس١ٜ أٚ قطع يف

 بعض األضالى.

 .ٌُممٓٛع ؼسٜو أٚ قبط نٝط١ ايهُبٝٛتس ٖٚٛ ٜع 

 ٛد املط٦ٍٛ عٔ املعٌُ.عدّ ؾتح أٚ اضتدداّ األدٗص٠ إال يف ٚد 

 .ممٓٛع ايًعب باألشزاز أٚ األضالى اـاؾ١ بايهُبٝٛتس 

 .ممٓٛع ايتدخني 

 .ٌُجيب ايتأند َٔ إطؿا٤ األدٗص٠ ايهٗسبا١ٝ٥ قبٌ َػادز٠ املع 

 .ؼدٜح بساَر ايتػػٌٝ بؿؿ١ دٚز١ٜ 

 .عدّ تٛؾٌٝ أنجس َٔ دٗاش يف قابظ ٚاسد 

 :صف نكم بهازوبطاقة انى ر بشغيم األبهسة وانًعذات .دفت4

 ٌٜٝطتددّ نُؿهس٠ ألَني املعٌُ ؼتٟٛ ع٢ً بٝاْات نٌ دٗاش ٚأٚقات  :دؾرت ايتػػ

ايت٢ ؿٝا١ْ اي تػػًٝ٘ ٚاضِ ايباسح أٚ ايطايب ايرٟ قاّ بايعٌُ عًٝ٘ ٚنِ عدد َسات

ٖٚٞ ْاس١ٝ تٓع١ُٝٝ ألَني املعٌُ ٚيًشؿاظ ع٢ً األدٗص٠ امل١ُٗ  اؾٗاشتًو سدثت ي

 .ايف تػػًٝٗ اإلُٖاٍٚ أا َٔ األعطاٍ أٚ ايعبح بٗ

 عباز٠ عٔ نازت ٜهتب عًٝ٘ اضِ اؾٗاش ٚاضتدداَ٘ يف إجياش  :بطاق١ ايٛؾـ يهٌ دٗاش

 ٜٚتِ تعًٝك٘ ظٛاز نٌ دٗاش.
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 بطاق١ ايٛؾـ يًذٗاش )نازت ايٛؾـ يًذٗاش(

 االضِ:

 االضتدداّ:

 

 

 

 

 

 

 

 يًذٗاش ايتػػٌٝ دؾرت

 زقِ ايهٛد    :        /

 ايٓٛع١ٝ )دٗاش/ َعد٠(:

 ايكطِ ايعًُٞ:

 املعٌُ:
 بٝاْات اؾٗاش ايؿ١ٝٓ

 اضِ اؾٗاش )عسبٞ(

 اضِ اؾٗاش  )الًٝصٟ(
 

  املٛدٌٜ أٚ ايطساش:

  ًَشكات اؾٗاش )إٕ ٚدد(:

  ٗاش:اضتدداَات اؾ

ْٛع ايؿٓـ: زقُٞ أّ َؤغس أّ ٜدٟٚ 

 أّ نٗسبٞ أّ بطاز١ٜ:

 

 

 املٛاؾؿات ايؿ١ٝٓ :
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 ددٍٚ ايتػػٌٝ

 ايتٛقٝع َد٠ ايتػػٌٝ ايطاع١ ٜذايتاز

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 ددٍٚ ايؿٝا١ْ

 ايتٛقٝع ضبب ايعطٌ ايطاع١ ايتازٜذ
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 :آنية انقياو بعًهية انجرد انلنىي نألبهسة وانًعذات.5

ايتٛزٜدات َع األضتاذ ٌ ي٘ يف ثؾرت املُاد ايُعٗد٠ يدٜ٘ بايمبسادع١ دؾرت املعٌُ ٜكّٛ ايطٝد أَني

ايُعٗد٠ يف قاقس اؾسد ٜٚتِ تكدميٗا ٜكّٛ بتدٜٚٔ نٌ َا خيؿ٘ َٔ املدتـ بريو  ثِ 

 .ضٜٓٛا 

يف ساي١ عٌُ أسد ايباسجني ع٢ً دٗاش َعني ؾرت٠ ط١ًٜٛ ؿني االْتٗا٤ َٔ  َع١ًَٛ تُٗو:

ُٜطًُ٘ اؾٗاش بإٜؿاٍ نُتكأَ َع٘ ؿني ايبشح ايرٟ خيؿ٘  َٔ سل أَني املع ٌُ إٔ 

اْتٗا٥٘ َٔ ايعٌُ عًٝ٘ ٜٚهٕٛ ًَتصّ إزداع٘ ضًِٝ ٚؾٝاْت٘ ع٢ً ْؿكت٘ اـاؾ١ يف ساي١ 

 ايُعطٌ.

 و انعًم عهيها : ات.بعهيًات إدارة انًاكين6

  عٓد إعداد املان١ٓٝ يًعٌُ ع٢ً قٝاع كؿـ ٜساع٢ إٜكاف املان١ٓٝ متاَا قبٌ بد٤

 قبطٗا.

 رتع َٔ َطح أٚ تٓعٝـ أٚ إؾالح املانٝٓات أثٓا٤ دٚزاْٗا ايتأند َٔ عدّ دٚزاْٗا اس

 أٚتَٛاتٝهٝا أثٓا٤ ايتٓعٝـ.

  ازتدٟ ايكُٝـ ْؿـ نِ ٚال تعتُد ع٢ً يـ نِ ايكُٝـ ايطٌٜٛ عٓد ايعٌُ ع٢ً

 اآلالت املتشسن١ ألْ٘ عسق٘ يالغتباى.

  ٢ً ايسضؼ يف األعُاٍ األخس٣ غري ميهٔ ازتدا٤ ايكُؿإ ذات األنُاّ ايط١ًٜٛ احمله١ُ ع

 ايعٌُ ع٢ً اآلالت ايدا٥س٠.

 .عدّ ازتدا٤ اـٛامت أٚ املٝدايٝات أٚ ضاعات ايٝد ملٓع خطس ايؿدَات ايهٗسب١ٝ 

 .جيب إٔ تػطٌ َالبظ ايعٌُ باضتُساز نٛقا١ٜ يًذًد َٔ االيتٗابات ٚايعد٣ٚ 

 تباى.عدّ ازتدا٤ ايهٛؾٝ٘ أثٓا٤ إداز٠ املان١ٓٝ ألْٗا َعسق١ يالغ 

 :وانًىاد انخطرة انكيًيائية نهًىاد اآلين نهتذاول انعاية اإلرشادات.7

 .املعٌُ يف نُٝٝا١ٝ٥ َاد٠ أٟ أبدا  تترٚم ال .1

 .َكس٠٤ٚ ْعٝؿ١ اٗٚسؿع دٝدا املٛدٛد٠ ع٢ً ايصداد١  ايبطاق١ قسا٠٤جيب  .2

 ذيو ألٕ األؾًٞ بعد اضتدداَٗا ايصداد١ يف ثا١ْٝ َس٠ ايهُٝٝا١ٝ٥ املاد٠ ٚقع عدّ .3

 .األؾًٞ احملًٍٛأٚ ٜػري َٔ َهْٛات٘   ضًٝٛخ

 ست٢ ال ؽتًـ ايرتنٝص يهٌ َٓٗا. املاد٠ ايهُٝٝا١ٝ٥ يٓؿظ أنجس أٚ شدادتني َصز عدّ .4
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سؿغ املٛاد ايطا١َ أٚ اـطس٠ يف َهإ خاف بعٝدا  عٔ ايصدادات املطتدد١َ بؿؿ١  .5

  َٓتع١ُ.

 ايتدًـ َٔ املسنبات ٚاملٛاد َٓت١ٝٗ ايؿالس١ٝ. .6

َٛاد ملا زا٥ش١ ْؿاذ٠  إدسا٤ ايتذازب ٚاضتدداّضشب املٛا٤ أتٓا٤ أدٗص٠ املساٚح ٚ تػػٌٝ .7

 غريٖا....ٚ ايٓػادز ٚأخاْك١ َجٌ األمحاض 

 .اضتدداّ ٚضا٥ٌ اؿُا١ٜ ايػدؿ١ٝ َٔ قؿاشات ْٚعازات ٚأقٓع١ َسغش١ يًٗٛا٤ .8

  :انخطرح ثبنًىاد انًقصىد

 أٚ بٝٛيٛدٞ أٚ نُٝٝا٥ٞ َسنب أٚ َاد٠ نٌ :  املؿس١ٜ ايب١٦ٝ ٚشاز٠ َؿّٗٛ سطب فعسُت

 اؿٝٛإ أٚ باإلْطإ قسز سدٚخ إىل َباغس٠ غري أٚ َباغس٠ بطسٜك١ تؤد٣ إ ميهٔ إغعاعٞ

 .عا١َ بؿؿ١ بايب١٦ٝ أٚ ايٓبات أٚ
 

 انخطرح انًىاد تصنيفبد ين 

 انًشتعهة انكيًيائية انًىاد 

 – ٖٝدزٚدنيھ – ايؿٛدّٜٛ – األثًٝني أثري – أضٝتٕٛ : املػتع١ً ايهُٝٝا١ٝ٥ يًُٛاد أَج١ً

 اإلٜجًٝٞ ايهشٍٛ – إضٝتًٝني

 :انتخسين

 األمحاض َٔ قسٜبا  املػتع١ً املٛاد ؼؿغ إٔ جيب ال. 

 َع ايبداز خًط ساي١ يف االغتعاٍ يتُٓع بازد٠ أَانٔ يف املٛاد ٖٙر ؼؿغ إٔ جيب 

 .ٛا٤امل

 ايبداز تهٕٛ ملٓع ناؾ١ٝ ١ٜٛٗت ٚدٛد جيب. 

 بٛاضط١ تتٛيد اييت ايػساز٠ ألٕ عاد١ٜ ثالدات يف املػتع١ً املٛاد سؿغ ػٓب جيب 

 ؾتتطبب ايجالد١ ٌداخ املٛاد تًو إغتعاٍ تطبب إٔ ميهٔ تسَٛضتات أٚ ايداخًٞ ايك٤ٛ

 .خطري اْؿذاز يف

 ٚجيب   اؿؿغ َهإ َٔ قسٜب َهإ يف َٛدٛد دٝد سسٜل إطؿا٤ اشٗد ٜهٕٛ إٔ جيب 

 أنطٝد ٚثاْٞ زغ٠ٛ  داؾ١  نُٝٝا١ٝ٥ َاد٠ ع٢ً احملٍُٛ اؿسٜل إطؿا٤ دٗاش حيت٣ٛ إٔ

 .اؿسٜل إلمخاد ايهسبٕٛ

 ١ًٝقً بهُٝات املػتع١ً املٛاد ؼؿغ إٔ جيب. 
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 املٛاد ٚسؿغ اضتدداّ أَانٔ يف ًَؿك١ "ايتدخني ممٓٛع"  عال١َ تتٛادد إٔ جيب 

 .املػتع١ً

 : انتذاول

 ّاملػتع١ً األغس٠ أٚ ايطٛا٥ٌ َعاؾ١ عٓد ٚاق١ٝ ْٚعازات قؿاشات اضتددا. 

 املػتع١ً ايطٛا٥ٌ اضتدداّ أٚ ْكٌ عٓد املٓطك١ َٔ اٍاإلغع َؿادز نٌ إبعاد جيب. 

 ّاملػتع١ً ايطٛا٥ٌ ْكٌ عٓد ؾٓدٚم خػب٢ اضتددا. 

  َّباغس٠ بطسٜك١ املػتع١ً ًطٛا٥ٌاملباغس٠ ي ؿساز٠اجيب أال تطتدد. 

 ايؿشٞ ايؿسف أٚ األسٛاض يف يالغتعاٍ ايكاب١ً َٔ تتدًـ ال. 

 انحارقة( األكانة انكيًيائية انًىاد ( 

 :آكمانت

 ٔٚؼسم اؾًد اؿ١ٝ األْطذ١ ادِٗٚت تدَس ؼسم  إٔ اآلن١ً ايهُٝٝا١ٝ٥ يًُاد٠ ميه 

 اـٛاف ذات املٛاد   تؿاب ٚاملعد٠ ايس١٥ أْطذ١ ؾإٕ ايبًع أٚ االضتٓػام عٓدٚأٜكا  

 قاعدٟ. أ١ٚ محكٝ تهٕٛ إٔ ميهٔ اآلناي١

 :انًتذاونخأو انحبرقخ  اآلكبنخ نهًىاد أيثهخ

 دزٚنطٝدٖٝ - ايٓٝرتٜو محض - املٝدزٚنًٛزٜٚو محض - ٝوايهربٜت محض 

 . ايؿٛدّٜٛ ٚنطٝدٖٝدز-األَّْٛٝٛ

 : انتخسين

 االغتعاٍ ايطسٜع١ املٛاد بعٝدا  عٔ اآلناي١ ٚاملٛاد ايكٛاعد عٔ األمحاض عصٍ .1

 .ٚايعك١ٜٛ

 .األزؾـ َٔ ٗاضكٛط خطٛز٠ يتكًٌٝ األزض َٔ قسٜبا  اآلناي١ املٛاد سؿغ .2

 ٚجيب ايػُظ ق٤ٛ عٔ ٚبعٝدا  ١ٜٛٗايت ٚدٝد٠ داؾ١ بازد٠  أَانٔ يف املٛاد ٖرٙ سؿغ .3

 .اؿساز٠ يدزدات ايطسٜع١ يًتػريات َعسق١ اؿؿغ أَانٔ تهٕٛ أال

 :انتذاول

  أقٓع١ َسغش١ يًٗٛا٤    َطاط١ٝ قؿاشات  عٌُاملْعاز٠ َجٌ  ٚاق١ٝ َعدات تستدٟ إٔ جيب

 (. Fume hood) غسؾ١ ايػاشات أٚ ايعٌُ داخٌ اـطري٠ األدخ١ٓ َٔ يًشُا١ٜ ٚذيو

 يًشاَض املا٤ ٚيٝظ املا٤ إىل األمحاض إقاؾ١ دا٥ُا  جيبنُا  ببط٤ هاغـاي إقاؾ١ 

 ع٢ً اإلطالم.
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 األين انصناعي. 8

عباز٠ عٔ تكدِٜ خدَات ٚػٗٝصات ٚإْػا٤ات َٔ غأْٗا محا١ٜ  اعٞ:َؿّٗٛ األَٔ ايؿٓ

عٓاؾس اإلْتاز فتُع١ ٚع٢ً زأضٗا ايعٓؿس ايبػسٟ )ايعاٌَ( َٔ كاطس األعُاٍ 

ٚاـدَات املدتًؿ١  أٟ تٛؾري َا ًٜصّ َٔ ايػسٚط ٚاملٛاؾؿات ايؿ١ٝٓ ٚاإلدسا٤ات ايتٓع١ُٝٝ 

 يف ب١٦ٝ ايعٌُ يتذعًٗا َأ١َْٛ ٚؾش١ٝ. 

 خبطر انتي تىاجه انعبيم في ثيئخ عًهه ثالثخ أنىاع:انً

 أواًل: انًخاطر انهنذسية وطرق انىقاية ينها:

عووسض ٜٚعتُوود اختٝوواز ْٛعٗووا عًوو٢ ْووٛع املدوواطس ايوويت ٜتعووسض ملووا ايعاَووٌ ٚأدووصا٤ اؾطووِ املُ        

 يإلؾاب١ بٗا.

١ أٚ املًٛث١ يًٛقا١ٜ َٔ االْصالم عٓد ايطري ع٢ً األزض املبتً األسر١ٜ املاْع١ يالْصالم: .1

 بايػشِ ٚايصٜٛت.

 : ؿُا١ٜ ايسأع َٔ ايؿدَات ٚاألغٝا٤ ايطاقط١.اـٛذات ايٛاق١ٝ .2

: سٝح ٜؿٓع بٛشٖا أٚ َكدَتٗا َٔ ايؿاز ؿُا١ٜ ايكدّ َٔ ضكٛط األسر١ٜ املؿؿش١ .3

 األغٝا٤ ايجك١ًٝ عًٝٗا.

ؿدز عٓد : ؿُا١ٜ ايهتـ ٚايعٗس ٚايبطٔ ٚاياملالبظ اؾًد١ٜ املبط١ٓ بايًباد أٚ ايكطٔ .4

 محٌ األثكاٍ َٔ قػط اؿباٍ بايٓطب١ يًعُاٍ.

: يٛقا١ٜ ايٛد٘ ٚايعٝٓني َٔ األقٓع١ ايػؿاؾ١ َٔ ايبالضتٝو أٚ ايطًو املعدْٞ ايسقٝل .5

 تطاٜس األدطاّ ٚ ايساٜؼ نُا يف َعاٌَ املانٝٓات ٚإداز٠ ايٛزؽ.

ٔ ايطٛا٥ٌ : ؿُا١ٜ ايعٝٓني َٔ املٛاد املتطاٜس٠ ٚتطاٜس أدصا٤ َايٓعازات ايٛاق١ٝ .6

 ٚيًشُا١ٜ َٔ تأثري اؿساز٠.

 : يٛقا١ٜ ايٝدٜٔ َٔ األدطاّ اؿاد٠.ايكؿاشات املكٛاٙ باؾًد أٚ بكطع َعد١ْٝ .7
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 ٚٚضا٥ٌ اؿُا١ٜ ايػدؿ١ٝأدٚات 
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 ثانيًا انًخاطر انكيًيائية وانىقاية ينها:
محا١ٜ األٜدٟ بٛاضط١ قؿاشات ٚاق١ٝ َٔ املطاط ايطبٝعٞ أٚ ايؿٓاعٞ أٚ ايبالضتٝو  .1

 ١ٝ َٔ َالَط١ اؾًد ٚتأثريٖا ايكاز.ٝا٥ا  يًُاد٠ ايهَُٝٓع

ازتدا٤ األسر١ٜ ذات ايٓعٌ اـػٔ ملٓع االْصالم ٚإٔ تهٕٛ ذات نعب َٓدؿض َٚػط١ٝ  .2

 ايسدٌ نا١ًَ ست٢ ال تٓطهب ايهُٝاٜٚات عًٝٗا.

 محا١ٜ اؾرع ٚاملالبظ بازتدا٤ املساٌٜ املطاط١ٝ ايط١ًٜٛ اييت تػطٞ اؾطِ متاَا . .3

عٝٓني باضتدداّ ْعازات غؿاؾ١ َٔ ايبالضتٝو ذات ؾتشات ت١ٜٛٗ َٔ اؾٓب محا١ٜ اي .4

إٕ ناْت ايهُٝاٜٚات ضا١ً٥ ٚيٛ ناْت املاد٠ غاش١ٜ أٚ تساب١ٝ برزات دقٝك١ ددا  تهٕٛ 

 ايٓعازات َػطٝ٘ َٓطك١ ايعٝٓني نا١ًَ.

 يًٛقا١ٜ َٔ األتسب١ تطتددّ األقٓع١ املسغش١. .5

ددّ أقٓع١ املٛا٤ أٚ املسغش١ اييت ؼتٟٛ ع٢ً ؾًرت يًٛقا١ٜ َٔ ايػاشات املتؿاعد٠ تطت .6

 َٔ ايكطٔ أٚ ايًباد.

أدٗص٠ ايتٓؿظ عٓد اؿاالت اـطس٠ َجٌ : ازتؿاع ْطب١ ايػاشات أٚ األتسب١ اييت ال ُتذدٟ  .7

 ؾٝٗا األقٓع١ أٚ ساالت ْكـ األنطذني أٚ اْتػاز غاشات ضا١َ.

 ثانثًا انًخاطر انطايعية وكيفية انىقاية ينها:

اـٛذات ٚايكؿاشات ٚساز٠: تطتددّ أدٚات يًٛقا١ٜ َٔ ايتعسض يًشساز٠ َجٌ ايكبعات اؿ .1

 ٚاألسر١ٜ ٚاملالبظ قعٝؿ١ ايتٛؾٌٝ يًشساز٠ َجٌ  بدٍ االضبطتٛع.

 اإلغعاعات: تطتددّ ايٓعازات املعت١ُ ٚاييت تهٕٛ َؿٓٛع١ َٔ ايسؾاف. .2

 غط١ٝ األذٕ.ايكٛقا٤: يٛقا١ٜ األذٕ َٔ ايؿُِ املٗين ٜٚطتددّ ضدادات أٚ أ .3

ايهٗسبا٤: تطتددّ املالبظ ٚاألدٚات اييت ال تٛؾٌ ايهٗسبا٤ َجٌ املطاط ملٓع ايؿعل  .4

ايهٗسبٞ ناألسر١ٜ ٚاـٛذات ٚاملساٌٜ ٚايكؿاشات املؿٓٛع١ َٔ املطاط اـايٞ َٔ 

 ايهسبٕٛ ألْ٘ ٜٛؾٌ ايهٗسبا٤.

 عنذ اكتشبف حريقًب يتى يب يأتي:

 دعا٤ ؾسم اإلطؿا٤. ٜتؿٌ ؾٛزا  بسقِ ٖاتـ ايطٛاز٨ الضت .1

 ٜهاؾح اؿسٜل إذا أَهٔ باضتدداّ أقسب َطؿأ٠ َٓاضب١ يٓٛع اؿسٜل نُا ٜأتٞ : .2
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 طؿأ٠ دٝدا  بٛاضط١ َكبض اؿٌُ. إَطاى امل 

  ب َطُاز األَوووإ باملطؿوأ٠ . اضش 

  ٘ؾ١ٖٛ املطؿأ٠ إىل قاعد٠ ايًٗب. ٚد 

 ط ع٢ً املكبض يتػػٌٝ املطؿوأ٠. اقػ 

  ٢ً قاعد٠ ايٓاز ميٝٓا  ٜٚطازا  ؼسٜو َٛاد اإلطؿا٤ ع. 

املسٚب إذا  وٚأْ٘ باضتطاعت وـ ؾٝ٘ ال ٜػهٌ خطٛز٠ عًٝتكتأند إٔ املهإ ايرٟ  .3

 .اْتػس اؿسٜل

ضتدداّ َطؿأ٠ اؿسٜل ايٝد١ٜٚ يف املٛا٤ ايطًل ٜساع٢ ايٛقٛف َع اػاٙ ايسٜح ع٢ً ال .4

 َطاؾ١ َرتٜٔ إىل ثالث١ أَتاز َٔ ايٓاز. 

 سٜل إال إذا نإ ؾػريا  ٚنٓت ٚاثكا  أْو قادز ع٢ً إمخادٙ. ال ؼاٍٚ إطؿا٤ اؿ .5

 إذا نإ اؿسٜل نبري غادز غسؾتو ٚأغًل ايباب خًؿو ٚغػٌ دٗاش اإلْراز.  .6

يف ساي١ ٚدٛد دخإ نجٝـ ٜهٕٛ ايتدسسز ع٢ً األزض أؾكٌ ٚض١ًٝ يٛدٛد املٛا٤  .7

 ايٓكٞ.

 رز ٚأخسز . ؼطظ ايباب ٚاملكبض بعاٖس ٜدى ؾإذا مل ٜهٔ ضاخٓا  اؾتح ع .8

 إذا ٚددت ايباب ضاخٓا  عٓد َالَطت٘ ؾال تؿتش٘. .9
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the pin, this  PULL

unlocks the lever and 

allows you to 

discharge the 

extinguisher. 

 اسحب مسمار األمان

P 

 

low: point the   AIM

extinguisher nozzle (or 

hose) at the base of the 

fire 

إلى قاعدة   وجة الخرطوم

 الحريق.

A 

 

the lever  SQUEEZE

above the handle: this 

discharges the 

extinguishing agent 

 اضغط على المفتاح.

S 

 

from side to  SWEEP

side moving carefully 

toward the fire 

 حرك الطفاية مه جاوب آلخر.

S 
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 :قىاعذ إجرائيخ نهىقبيخ ين انحريق

 -يٛقا١ٜ املعاٌَ ايدزاض١ٝ َٔ ايتعسض يًشسا٥ل جيب االيتصاّ مبا ًٜٞ:
 .ٌُػٓب ايتدخني داخٌ املع 

 .ايتأند َٔ ضال١َ تٛؾٝالت ايهٗسبا٤ قبٌ تػػٌٝ األدٗص٠ ايهٗسبا١ٝ٥ بؿؿ١ دٚز١ٜ 

 يٛسات إزغاد١ٜ يهٝؿ١ٝ ايتعاٌَ ايؿشٝح يألدٗص٠ املٛدٛد٠ باملعاٌَ ع٢ً ددزإ  تعًٝل

 املعٌُ.

  املتابع١ باٖتُاّ ضًٛنٝات ايطالب داخٌ املعٌُ ٚايتدخٌ ؾٛزا يتؿشٝح أٟ ضًٛى

 خاط٧.

 بهًنا سمايتك.  9

 :نساليتـــك يرجى يراعبح اآلتي انكهيخعنذ دخىنك يجنى 

 يسداٍ األَٔ  ٜطُح ايرٟ ٓشٛايٚع٢ً  بٗرٙ ايه١ًٝ إظٗاز ايبطاق١ اييت تجبت عًُو

 .َػاٖدتٗا بطٗٛي١

 قبٌ زداٍ األَٔ عٓد دخٛيو املب٢ٓ إذا طًب َٓو ذيو تكبٌ إدسا٤ ايتؿتٝؼ َٔ. 

  . ٌُعدّ دًب األغٝا٤ ايػري َطُٛح بدخٛملا ٚال ؽـ ايع 

 ايطٝازات طبكا يتعًُٝات األَٔ ٚايطال١َ بٗرا اـؿٛف اضتدداّ َٛاقـ. 

 ٝل تعًُٝات األَٔ ٚايطال١َ داخٌ املبين َٚعسؾ١ خطط ايطٛاز٨تطب 

 ٕاملهاتب أٚ باإلَهإ سؿعٗا يف  ال ترتى أ١ٜ َطتٓدات أٚ أٚزام ٖا١َ ع٢ً املهتب إذا نا

 َهإ خاف ؿؿغ املطتٓدات.

   ايٓكد١ٜ ٚاألٚزام املاي١ٝ ع٢ً َهتبو عٓد َػادزتو ايعٌُ. ترتى املبايؼٚال  

 َكؿٌ  ٚقِ  اضٞ تأند َٔ مجع ناؾ١ املطتٓدات ٚسؿعٗا يف َهإعٓد ْٗا١ٜ ايّٝٛ ايدز

 .إقؿاملابإغالم مجٝع ايٓٛاؾر ٚاألبٛاب ٚإسهاّ 

 :انساليخ وانصحخ انًهنيخ إرشبداد عن 

 .ٌٝايتأند َٔ تٛاؾس ٚضال١َ أدٗص٠ إطؿا٤ اؿسٜل ٚؾالسٝتٗا يًتػػ 

  .ايتأند َٔ تٓؿٝر تعًُٝات ايٓعاؾ١ ايعا١َ 

  ٌأعٛاد ايجكاب ٚايٛالعاتَٓع ايتدخني ٚمح.  
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 جيب َٓع ايتدخني ْٗا٥ٝا  يف أَانٔ ايعٌُ اييت تتٛاؾس بٗا َٛاد قاب١ً يالغتعاٍ ٚغريٖا 

ٚقع الؾتات )ممٓٛع ايتدخٝووؤ( يف املٓاطل احملعٛز ؾٝٗا ايتدخني ٚتٓؿٝر ٖرٙ َع 

 ايتعًُٝات بدق١ َٔ املػسؾني ٚايصٚاز ٚايعاًَني.

 تعاٍ يف أٚع١ٝ َهػٛؾ١ أٚ شداد١ٝ )دؿـ َا ٜٓطهب َٔ ٖرٙ ال ؽصٕ املٛاد ايكاب١ً يالغ

ٚنريو ؽصٜٓٗا يف أَانٔ  املٛاد بطسع١ ٚال ؽصْٗا ظٛاز َؿادز اؿساز٠ ناملٛاقد(

 دٝد٠ ايت١ٜٛٗ ست٢ ال تستؿع دزد١ سساز٠ املدصٕ املٛدٛد ب٘ تًو املٛاد.

  يطٗٛي١  سٛي٘ ٚملعٌُ أأَاّ باب اساؾغ دا٥ُا  ع٢ً قسٚز٠ عدّ ٚدٛد أٟ أٚزام أٚ كًؿات

 غساز٠ تًُطٗا. بأٟاضتعُاملا 

 :ٞتٛيد خؿٝـ يًشساز٠ ٚتصداد ست٢ تؿٌ إىل دزد١ إغعاٍ ايٛقٛد   ظاٖس٠ االغتعاٍ ايرات

َع عدّ ٚدٛد ٖٛا٤ ناف إلبعاد اؿساز٠ اييت تتٛيد ٚذيو حيدخ يف َٛاد َجٌ ايٛزم 

 ٚاـػب.

 
 
 

 املراجع

  ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعاىل.َٛقع 

  خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ باؾاَع١ َٛقع. 

  ايتٓعِٝ ٚاإلداز٠ باؾاَع١.ازغادات َٔ 

  باملعٗد ايؿ٢ٓ ايتذاز٣األَٔ ايؿٓاع٢ نتاب. 


