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تعريف السالمة المهنية 
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مجموعة االجراءات التي تؤدي لتوفير الحماية المهنية للعاملين و الحد من خطر 

المعدات و اآلالت على العمال والمنشأة و محاولة منع وقوع الحوادث أو التقليل من 

.حدوثها، وتوفير الجو المهني السليم الذي يساعد العمال على العمل



اهدف السالمة المهنية

3

الوصول إلى إنتاج من دون حوادث وإصابات
األفرادحماية -1
المخاطرالحماية من -أ
إزالة الخطر من منطقة العمل-1

.تقليل الخطر إذا لم تتم إزالته -2
ة الخطر توفير معدات الوقاية الشخصية ويأتي الترتيب حسب األهمية فمن المفروض إزال-3

لوقاية وإن لم نستطيع فالتقليل منه وعند بقاء بعض اآلثار للخطر يتوجب استخدام معدات ا
(  الكمامات المفلترة لتجنب الغازات-مثل واقيات السمع لتجنب الضجيج )الشخصية 

عمل المريحة لل... من حيث االضاءة والرطوبة ودرجة الحرارة : توفير الجو المهني السليم-ب
مثالً ف)حتى ولو لم تكن هذه األمور تتجاوز الحد الذي يمكن اعتباره خطر على العامل والمنشأة 

(.درجة26درجة الحرارة التي ينصح بوجودها في مكان العمل هي 
بما في ذلك اآلالت والمواد من المخاطر الممكن حدوثها كالصدم: حماية المنشأة-2



يةنتائج العمل بنظام الصحة والسالمة المهن
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يؤدي من خالل تعرف العامل على الخطر الكامن في العمل وسبل تالفيه: نتائج مباشرة

:إلى

تقليل اصابات العمل واألمراض المهنية للعمال-1

ندرة الحوادث والكوارث الناتجة عن العمل في المنشأة-2

:نتائج غير مباشرة

بتقليل االصابات والحوادث نحافظ على األيدي العاملة الماهرة مما يؤدي لزيادة-1

االنتاجية وبالتالي فاقتصاد رابح

ن عند مقارنة المبلغ المصروف على السالمة المهنية في المنشأة مع المبلغ الممك-2

صرفه في حال حدوث االصابات نجد أن معدل التوفير مرتفع 

بتقليل الحدادث لآلالت نصرف المبلغ الذي كنا سنصرفه على اصالح اآلالت-3

.المتضررة إلى شراء آالت جديدة وبالتالي تطوير المعمل



الجهة المسؤولة على السالمة المهنية 
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عنى إن بناء منشأة نموذجية قد ال يكون سبباً في منع الحوادث لذا ال بد وجود لجنة ت  

كبير بمتطلبات الصحة والسالمة المهنية وتقوم بمراقبة التطبيق لما في ذلك األثر ال

:للسيطرة على مخاطر العمل، وتتألف هذه اللجنة من

1- ً مدير المنشأة أو نائبه رئيسا

مشرف السالمة المهنية في المنشأة عضواً ومقرراً للجنة-2

طبيب المنشأة-3

ممثل عن اللجنة النقابية أو ممثل عن العمال -4

ممثل عن اإلدارة الفنية-5



:  رؤساء األقسام وتكون مهمتها-6

ة بعد لمنشأوضع خطة متكاملة لتحقيق متطلبات الصحة والسالمة المهنية على صعيد ا-1

الخطة بعة تنفيذ هذهتحديد مخاطر العمل الموجودة والمتوقعة وأساليب السيطرة عليها، ومتا

.  على أرض الواقع

لمهنة خاطر اوضع خطة توعية وتدريب للعمال وخاصة للعمال الحديثين لتعريفهم على م-2

.  وسبل تالفيها
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ن اجتماعات دورية لتقييم مرحلة العمل السابقة من خالل الجوالت الدورية التي تقوم بها أو م-3

.  خالل تقارير الجوالت اليومية لمشرف الصحة والسالمة المهنية

اجتماعات طارئة في حال طلب مشرف الصحة والسالمة المهنية اجتماعها عند وجود حادث عمل -4

.جسيم أو أمر ال يحتمل التأجيل

.  فيهادراسة احصائيات إصابات العمل واألمراض المهنية الحاصلة ووضع الحلول المناسبة لتال-5

(.خطة إدارة األزمات)وضع خطة للطوارئ واإلخالء في حال حدوث الكوارث -6



الحوادث الصناعية ونتائجها 
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لها وقوع أن تنفيذ األعمال الصناعية في المنشآت في ظروفها الخطرة يتخل

:العديد من الحوادث والتي يمكن حصرها بما يلي

.الحرائق. 1

.االنفجارات. 2

.عطل األجهزة. 3

.الحوادث الشخصية. 4

.األمراض المهنية. 5
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أن حدوث أي نوع من الحوادث المذكورة أعاله يؤدي الى العديد من 

:الخسائر منها مادية ، ومنها معنوية ، ويمكن تلخيصها بما يلي

.تلف وعطل المعدات واألجهزة.  1

.تلف في المواد المنتجة والمواد األولية. 2

.إضاعة ساعات العمل. 3

.تكاليف التأمين والتعويض. 4
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أسباب الحوادث الصناعية

:يبسبب أعمال غير سليمة من قبل الفني أو العامل وكاآلت% 92. 1

.عدم تطبيق تعليمات السالمة. أ

.عدم أستخدام األجهزة الواقية. ب

.دفع ثقل بطريقة غير سليمة. ج

.تشغيل مكائن أو آالت بدون موافقة. د

:أعمال شخصية غير سليمة وكاآلتي% 3. 2

.عادات غير صحيحة. أ

قلة الخبرة أو المهارة في العمل. ب

.عاهات جسمية أو عقلية. ج
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:وكاآلتي. حاالت غير مأمونة داخل المنشآة الصناعية% 5. 3

.وجود حواجز على األدوات. أ

.سوء أستعمال األجهزة ، أو استعمال أجهزة معطوبة. ب

.تهوية غير صحيحة. ج

.إضاءة غير صحيحة. د

.عدم لبس مالبس وأجهزة وقاية. هـ
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اإلصابات المهنية

هي حالة تنتج من جراء الحوادث ولها مردودات سلبية من الناحيتين : األصابة 

.األنسانية واألقتصادية

:أنواع األصابات 

.وهي األصابة التي تحتاج الى أسعافات أولية فقط: األصابة الطفيفة . 1

.لهوهي األصابة التي تؤدي الى غياب المصاب عن عم: األصابة المضيعة للوقت . 2

وهي األصابة التي تؤدي الى عوق جسماني للمصاب ويحرم: األصابة المعيقة . 3

.منشآته الصناعية من جهوده

.وهي اإلصابة التي تؤدي الى وفاة المصاب في الحادث: اإلصابة المميتة . 4
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أصناف اإلصابات 

.أصطدام المصاب بجسم متحرك. 1

.أصطدام المصاب بجسم ثابت. 2

.أنحشار جسم المصاب بين جزئين. 3

.التعرض للمواد الكيمياوية. 4

.التعرض للتيار الكهربائي. 5

.التعرض لدرجات الحرارة العالية جداً . 6

.التعرض لجهد عال. 7

.السقوط من مستوى مختلف. 8
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الحرائق وكيفية مكافحتها

سبب بدأ الحرائق عادة على نطاق ضيق ألن معظمها ينشأ من مستصغر الشرر ب

إهمال في إتباع طرق الوقاية من الحرائق 

حة في ولكنها سرعان ما تنتشر إذا لم يبادر بإطفائها مخلفة خسائر ومخاطر فاد

د األرواح والمتاع واألموال والمنشآت ، ونظراً لتواجد كميات كبيرة من الموا

جدنا القابلة لالشتعال في كل ما يحيط بنا من أشياء وفي مختلف مواقع توا

ن والبيئة المحيطة بنا في البيت والشارع والمدرسة ومكان العمل وفي أماك

النزهة واالستجمام وغيرها من المواقع، والتي لو توفرت لها بقية عناصر

.الحريق أللحقت بنا وبممتلكاتنا الخسائر الباهظة التكاليف

حدوثها لذلك يجب علينا اتخاذ التدابير الوقائية من أخطار نشوب الحرائق لمنع

وبها والقضاء على مسبباتها، وتحقيق إمكانية السيطرة عليها في حالة نش

وإخمادها في أسرع وقت ممكن بأقل الخسائر
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الث ويمكن تلخيص المخاطر التي قد تنتج عن الحريق في الث

-:أنواع التالية 

وهي المخاطر التي( الخطر على األفراد : ) الخطر الشخصي -1

للنجاة تعرض حياة األفراد لإلصابات مما يستوجب توفير تدابير

.من األخطار عند حدوث الحريق 

المقصود بالخطر التدميري هو ما يحدث من دمار في : الخطر التدميري -2

يحويها المباني والمنشآت نتيجة للحريق وتختلف شدة هذا التدمير باختالف م

صص المبنى نفسه من مواد قابلة لالنتشار ، فالخطر الناتج في المبنى المخ

سكن ، للتخزين يكون غير المنتظر في حالة المباني المستخدمة كمكاتب أو لل

ر هذا باإلضافة إلى أن المباني المخصصة لغرض معين يختلف درجة تأثي

يتها الحريق فيها نتيجة عوامل كثيرة منها نوع المواد الموجودة بها ومدى قابل

هذا . ية لالحتراق وطريقة توزيعها في داخل المبنى إلى جانب قيمتها االقتصاد

رة كله يعني أن كمية وطبيعة مكونات المبنى هي التي تتحكم في مدى خطو

.الحريق واستمراره واألثر التدميري الذي ينتج عنه 
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وهي المخاطر التي تهدد المواقع ( الخطر على المجاورات : ) التعرضيالخطر -3

هناك القريبة لمكان الحريق ولذلك يطلق عليه الخطر الخارجي ، وال يشترط أن يكون

.اتصال مباشر بين الحريق والمبنى المعرض للخطر 

ن منها هذا وتنشأ هذه الخطورة عادة نتيجة لتعرض المواد القابلة لالحتراق التي يتكو

. المبنى لحرارة ولهب الحريق الخارجي يحويهاأو التي 

تكون لذلك فعند التخطيط إلنشاء محطة للتزود بالوقود فمن المراعي عند إنشائها أن

عينة حيث في منطقة غير سكنية أو يراعى أن تكون المباني السكنية على بعد مسافة م

حطة يفترض تعرض هذه المباني لخطر كبير في حالة ما إذا ما وقع حريق ما بهذه الم

.التعرضيوهذا هو ما يطلق عليه الخطر 
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أسباب الحرائق

-:من أهم األسباب التي تؤدي إلى حدوث الحرائق وخاصة في المواقع الصناعية ما يلي

.الجهل واإلهمال والالمباالة والتخريب-1

.التخزين السيئ والخطر للمواد القابلة لالشتعال أو االنفجار-2

.تشبع مكان العمل باألبخرة والغازات واألتربة القابلة لالشتعال في وجود سوء التهوية-3

.حدوث شرر أو ارتفاع غير عادي في درجة الحرارة نتيجة االحتكاك في األجزاء الميكانيكية-4

.خيناالعطال الكهربائية أو وجود مواد سهلة االشتعال بالقرب من أجهزة كهربائية تستخدم ألغراض التس-5

.العبث وإشعال النار بالقرب من األماكن الخطرة أو بحسن النية أو رمي بقايا السجائر-6

.ارةترك المهمالت والفضالت القابلة لالشتعال بمنطقة التصنيع والتي تشتعل ذاتياً بوجود الحر-7

.وجود النفايات السائلة والزيوت القابلة لالشتعال على أرضيات منطقة التصنيع-8
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(نظرية االشتعال ) عملية االحتراق 
هواء بعامل هي تلك الظاهرة الكيميائية التي تحدث نتيجة اتحاد المادة المشتعلة بأكسجين ال

ادة تأثير درجة حرارة معينة لكل مادة من المواد وتختلف درجـة هذه الحرارة بالنسبة لكل م

ثالثة ، ويتضح من ذلك أنه لكي يحدث حريق يجب أن تتوافـر( نقطة االشتعال ) وتسمى 

-:عناصر هي الوقود والحرارة واألكسجين وهو ما يطلق عليه مثلث االشتعال
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خ  ال....القماش.الورق.الخشب) ويوجد في صورة صلبة مثل : الوقود-1

مثل الشحوم بجميع أنواعها ) والحالة السائلة وشبه سائل (

غاز ) والحالة الغازية مثل ( الخ...الكحول.البنزين.والزيوت

(الخ..الميثان.االستلين.البوتان

أي بلوغ درجة الحرارة إلى الدرجـة الالزمة لالشتعال : الحرارة -2

ائية ، أشعة الشمس ، التفاعالت الكيمياللهب،االحتكاكومصدرها الشرر، 

.  الخ…  

%( .21-19)يتوافــر األكسجين في الهواء الجوي بنسبة : األكسجين -3

ومع ذلك فقد أوضحت الدراسات الحديثة أنه يوجد أربعة عوامل متداخلة 

-الحرارة -الوقود ) لحدوث الحريق وليست ثالثة ، وهذه العوامل هي 

.باعي ويمكن تمثيلها بشكل ر( المتسلسل غير المعاق النفاعل-االكسجين 
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(نظرية اإلطفاء ) طرق إطفاء الحرائق 

الثة تعتمد نظرية إطفاء الحريق على الحد من تعاصـر عامل أو أكثر من العــــوامل الث

السابق ذكرها المحدثة للحريق ، اي أن نظرية اإلطفاء تعتمد على كسر مثلث 

ث االشتعال بإزالة أحد أضالعه أو كل أضالعه و لذلك تخضع عمليات اإلطفاء لثال

-:وسائل هي 

تبريد الحريق: أوالً 

يتم ويقصد به تخفيض درجة حرارة المادة المشتعلة وذلك باستخدام المياه والتي

رارة قذفها على الحريق وتعتمد هذه الوسيلة أساساً على قـدرة امتصاص الماء لح

عين من المادة المشتعلة فيها النار ، ويالقى الماء عند استخدامه ألغراض التبريد نو

بخار التغيرات فأنه ترتفع درجة حرارته إلى أن تصل إلى درجة غليانه وتحوله إلى

سجين يعلو سطح الحريق ، ويفيد ذلك في عمليات كتم النيران بإنقاص نسبة أك

.الهـواء 
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خنق الحريق: ثانياً 

ائل التاليةيتم خنق الحريق بتغطيته بحاجز يمنع وصول أكسجين الهواء إليه وذلك بالوس

الهواء إلي غلق منافذ وفتحات التهوية بمكان الحريق للتقليل من نسبة األكسجين في-

.النسبة التي ال تسمح باستمرار االشتعال -

.تغطية المادة المشتعلة بالرغاوى الكيماوية -

لجافة أو إحالل األكسجين ببخار الماء أو ثاني أكسيد الكربون أو المساحيق الكيماوية ا-

.أبخرة الهالوجينات 

يق يمكن إطفاء الحريق بفصل اللهب عن المادة المشتعلة فيها النيران وذلك عن طر-

ة نسف مكان الحريق باستخدام مواد ناسفة كالديناميت ، وهذه الطريقة المتبعة عاد

.إلطفاء حرائق آبار البترول 
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تجويع الحريق: ثالثاً 

-:لية يتم تجويع الحريق بالحد من كمية المواد القابلة لالشتعال بالوسائل التا

اللهب مثل نقل البضائع والمواد المتوفرة بمكان الحريق بعيداً عن تأثير الحرارة و-

سحب السوائل القابلة لالشتعال من الصهاريج الموجود بها الحريق ، أو نقل

البضائع من داخل المخـازن المعرضة لخطر وحرارة الحريق ، أو أزاله النباتات 

.واألشجار باألراضي الزراعية لوقف سريان وانتشار الحريق 

شتعال إزاحة وإزالة المواد المشتعلة فيها النيران بعيداً عن المجاورات القابلة لال-

كان لخطر الحرارة واللهب كسحب باالت األقطان المشتعلة فيها الحريق من داخل م

.التخزين إلى مكان آخر ال يعرض المجاورات لألخطار 

.غلق محابس الغازات القابلة لالشتعال -

يمكن تقسيم المواد المحترقة إلى أجزاء صغيرة لتصبح مجموعة حرائق صغيرة-

غيرة أو السيطرة عليها مثل الطرق على األخشاب المشتعلة لتفتيتها إلى أجزاء ص

.مزج جزئيات الماء بسطح السوائل القابلة لاللتهاب 
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CLASSIFICATION OF FIREتصنيف الحــرائق 

لى أربع التصنيف الحديث الذي اتفقت عليه الدول األوربية هو تقسيم الحرائق إ

-:أنواع هي 

CLASS (A) FIRESحرائق النوع األول -1

ة وهى التي تنشأ في المواد الصلبة التي تكون غالباً ذات طبيعة عضوي

ة وهى كالورق والخشب واألقمشة وغيرها من األلياف النباتي( مركبات الكربون ) 

امية عادة تحترق على هيئة جمرات متوهجة ، وتتميز بأن هذه غالبية هذه المواد مس

بر الماء ويسهل عليها أن تتشرب الماء بما يؤثر على تبريدها من الداخل لذلك يعت

.أكثر الوسائل مالئمة إلطفاء هذا النوع من الحرائق 
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CLASS (B) FIRESحرائق النوع الثاني -2

تعال وهى الحرائق التي تحدث بالسوائل أو المواد المنصهرة القابلة لالش

وألجل تحديد أنسب مواد إلطفاء هذه الحرائق يمكن تقسيم السوائل

-:القابلة لاللتهاب أي نوعين 

.سوائل قابلة للذوبان أو االمتزاج في الماء -

.سوائل غير قابلة للذوبان مع الماء -

تضمن المناسب وياإلطفائيوعلى ضوء ذلك يمكن تحديد نوعية الوسيط 

ذلك رشاشات المياه أو الرغاوى أو أبخرة الهالوجينات أو ثاني أكسيد

.الكربون أو المساحيق الكيماوية الجافة 
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CLASS (C)FIRESحرائق النوع الثالث -3

ر وبان وهى حرائق الغازات القابلة لالشتعال وتشمل الغازات البترولية المسالة كالب

والبيوتان

الة وتستخدم الرغاوى والمساحيق الكيماوية الجافة لمواجهة حرائق الغازات في ح

السيولة عند تسربها على األرض 

.وتستخدم أيضا رشاشات المياه ألغراض تبريد عبوات الغاز 
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CLASS (D) FIRESحرائق النوع الرابع -4

وهى الحرائق التي تحدث بالمعادن ، 

وال تستخـدم المياه لعدم فاعليتها كما وأن استخدامها له مخاطرة ، 

جافة كذلك الحال عند استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون أو المساحيق الكيماوية ال

على البيكربونات

أو الرمل الجاف أو أنواع أخرىالتلكويستخدم عادة مسحوق الجرافيت أو بودرة 

.من المساحيق الكيماوية الجافة إلطفاء هذا النوع من الحرائق 
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حرائق التجهيزات الكهربائية* 

لكهرباء طبقاً للتصنيف الحديث ألنواع الحرائق لم يخصص نوع مستقل لحرائق ا

ي الواقع ويعزى ذلك إلى أن الحرائق التي تبدأ بسبب التجهيزات الكهربائية فأنها ف

ويجب لمواجهة حرائق . تنشأ بمواد تعتبر حرائقها من النوع األول أو الثاني 

:التجهيزات الكهربائية أتباع ما يلي 

.فصل التيار الكهربائي قبل إجراء عملية اإلطفاء -

.ار استخدام وسائل اإلطفاء التي تتناسب مع نوعية المواد المشتعلة فيها الن-

مواد في حالة تعذر فصــل التيار الكهربائي أو عــدم التيقن من ذلك فتستخدم-

الضـار على اإلطفـاء التي ليست لها خاصية التوصيل الكهربائي وأيضاً عـدم التأثير

ة التجهيزات وهذه لمواد تتضمن أبخرة الهالوجينات والمساحيق الكيماوية الجاف

.وثاني أكسيد الكربون 
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االمراض المهنية

ن يمك. سمى المرض التي يصاب بها الشخص نتيجة لعمله او مهنته المرض المهنية

فيزيائية، لإلصابة ان تكون ناتجة عن التعرض لعوامل ضارة مختلفة، قد تكون كيميائية،

وخالفا ال صابة العمل التي تكون ناتجة (. radioactive)بيولوجية، مسرطنة او مشعة 

بالعادة عن وقوع حادث لمرة واحدة، فان المرض المهني عادة ما يكون ناتجا عن 

.التعرض الدائم والمتكرر لمسبب الضرر على امتداد فترة زمنية معينة

هني الشخص الوحيد القادر على تحديد موعد ظهور االصابة بالمرض المهني، هو الطبيب الم

مكانباالوعلى سبيل المثال، . المصاب( جهاز الجسم)المختص بفحص العضو ( الصناعي)

السيليسيعلى حاالت التسمم بالرصاص، السحار " مرض مهني " اطالق اسم 

(silicosis) االميانت، وكذلك على داء(asbestosis.)

التي ( asbestos)االميانتمثال،  يتعرض المريض لمركبات االميانتعند االصابة بداء 

ار كما ان استمر. بااللتهاب الرئوي المزمنلالصابةتدخل الى الشعب الهوائية، مما يؤدي 

غشاء بنوع معين من السرطان يصيبلالصابةالتعرض لهذه المركبات مستقبال، قد يؤدي 

(.mesothelioma" )ورم المتوسطة " ويسمى بـ ( pleura-الجنبة )الرئتين 

ض المعدية التي يسببها ممرباالمراضعلى االصابة " العدوى المهنية " يتم اطالق اسم 

(.microbial pathogen)ميكروبي 
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األمان والسالمة الصناعية

بأنه عبارة عن تقديم  INDUSTRIAL SAFETYيعرف األمان والسالمة الصناعية 

مايته خدمات وتجهيزات لحماية عناصر اإلنتاج الثالثة وأهمها العنصر البشري ، لح

ال من المخاطر في كافة مجاالت العمل الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية و

عة فقط يعني تسمية األمان الصناعي بهذا االسم ألن المخاطر ال توجـد إال في الصنا

عمل ، ولكن في الواقع بأن الحوادث يمكن حدوثها في جميع األعمال ،حيث ال يوجد

ع للمخاطر ، ومن ثم فإنه يجـب العمل علي وضتعرضاتمن األعمال إال وتصحبه 

األمان ) قواعد للوقاية منها ، لذلك فإن أقرب اسم يطلق علي هذا المجال هو 

، إال أن األعمال الصناعية هي األقرب للمخاطر من غيرها من ( وسالمة العاملين 

األعمال األخرى لكثرة أجـزاء اآلالت المتحركة ، والعدد والمعدات ذات األجزاء 

الحادة ، واألبخرة والغازات المتصاعـدة مـن المـواد الكيميائيـة أثناء عمليات 

ي ، لذلك التشغيل أو التداول ، هذا باإلضافة إلى المخاطر الناتجة عن التيار الكهربائ

. أطلق عليه اسم السالمة والصحة المهنية أو األمان الصناعي 
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وقد ال يكون مفهوم السالمة والصحة المهنية أو األمان الصناعي واضحاً عند 

وقائية الكثيرين ، وقد يفسرونه بأنه عبارة عن ارتداء العمال والفنيين لألدوات ال

وغيرها ، … الشخصية كالخوذة والقفاز والحذاء 

مال أدوات استعيتعديولكن مفهومه أبعد وأكثر شموال وبعيداً عن ذلك بكثير ، فهو 

الوقاية الشخصية التي يمكن أن تتفادي اإلصابات قبل حدوثها ، 

بل إن السالمة واألمان الصناعي هو إحدى الجوانب األساسية لعناصر اإلنتاج 

الناجحة ، 

ية تأمين علماً بأن اكتساب الخبرات والسعي للتدريب مع التطبيق العملي علي كيف

األمان والسالمة في مجاالت األعمال المختلفة بأقصى قدر ممكن ، والوقاية من 

. المخاطر قبل حدوثها كلما أمكن ذلك 

.هو من أهم واجبات السالمة والصحة المهنية أو األمان الصناعي 
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مفهوم األمان الصناعي
المقصود باألمان والسالمة الصناعية هو كل إجراء يتخذ للحد أو لتخفيض من حوادث العمل

.واألمراض المهنية ، أو تقديم وسائل الوقاية واإلسعاف مع توفير ظروف مناسبة للعمل 

و العجز فكلنا نعلم أن من الحوادث الصناعية التي تصيب الفنيين ، منها ما يؤدي إلى الوفاة أ

قت هذا بخالف األلم الذي صاحب اإلصابة ، وضياع الو.. الكلي أو الجزئي أو الي إصابة خطيرة 

.  والمال ، وتعطيل العمل ، مما يؤدي الي خفض مستوي اإلنتاج 

ادة وإذا كنا اليوم مطالبون بالعمل علي زيادة اإلنتاج مع االرتفاع بمستوي الجودة بقصد زي

من فإن أهم الواجبات هي الحرص علي حماية العاملين. صادراتنا ، للرفع من مستوي المعيشة 

حوادث العمل واإلصابات البالغة ، كما نحرص بمواقع العمل علي سالمة اآلالت والمعدات 

.  والمنتجات المصنعة 

ترجـع إلى ( القضاء والقدر ) إذا استبعدنا .. إن تكرار وقـوع الحوادث من بعض األشخاص 

ين األشخاص الذين ال يقدرون المسؤولية ، كما ترجـع إلى الحالة النفسية للعاملين والفني

.  ومستوي كفاءتهم اإلنتاجـية ، وأيضا تصميم اآلالت ومواضعها 

دام تقع الحوادث في المنـشآت الصناعية من خالل أخطاء العاملين أو الالمباالة ،أو سوء استخ

.اآلالت والماكينات ، أو عدم تنظيم المكان ، وفيما يلي عرض ألكثر أسباب وقوع الحوادث 
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أهمية األمان الصناعي

ة ، تعتمد الصناعات المختلفة على عدة مقومات ضرورية منها المواد األولي

واآلالت والمعدات ، والطاقة الكهربائية ، واألداء البشري ، وتهيئة ظروف

عمل آمنة بمكان العمل ، 

اسبت ومن خالل التنسيق بين المقومات المذكورة بأساليب وطرق فنية ، تن

ل هذه المقومات مع بعضها البعض ، وبذلك تمكنت هذه الصناعات من تشغي

وتصنيع منتجاتها بجودة عالية وبأقل جهد وتكلفة ممكنة ، 

ـع األمان الصناعي بوضإهتملذلك قد . الذي أدي الي تحقيق هدف الصناعة 

مجموعة من القوانين واللوائـح للعمل بها ، 

ترتب وذلك لحمايـة عناصر اإلنتاج الثالثة من المخاطر ، والتي تؤدي الي ما ي

.عليه من زيادة في اإلنتاج 

-:وهذه العناصر هي كاآلتي 
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MAN POWERالقوى البشرية القوي البشرية : أوال 

ين المهندسين والفني) تعني العنصر البشري الذي يتمثل في جميع العاملين 

في الوحدات الصناعية المختلفة ، ( واإلداريين والعمال 

ت يدوية أي الذين يشكلون العصب األساسي في دائرة العمليات الصناعية سواء أكان

إلنتاجية ، أم نصف يدوية أم آلية ، وما يترتب عليه من نتائج بالغة في تعظيم القدرة ا

.لذلك فإنه يجب العمل علي منع وقوع الحوادث بقدر المستطاع 

قـوع وقد أولي القائمـين علي الصناعة اهتماماً خاصاً بهذا القطاع وعمل علي منع و

اآلالت) الحوادث ، من خـالل توفر األدوات واألجهزة الوقائية اآللية أو الشخصية 

وقاية والمعدات التي تحتوي علي أجهزة وقائية تعمل آلياً ، باإلضافة الي أدوات ال

( الشخصية للعاملين ، كل بما يتناسب مع طبيعة عمله 

ن أفضل هذا باإلضافة الي الدورات والندوات التثـقيفية التي تعرف وتشرح للعاملي

طرق الوقاية من الحوادث والمخاطر التي يمكن حدوثها ، وقد أدي هـذا الجهد الي 

. تهيئة ظروف عمل آمنة في وحـدات التشغيل واإلنتاج 
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ـري من هذا المنطلق فقد اهتم األمان الصناعي بحماية مقومات اإلنتاج بصفة عامة والعنصـر البش

-:بصفة خاصة ، وذلك عن طريق اآلتي 

توفير المالبس واألدوات الوقائية الشخصية المناسبة لألعمال المختلفة . 1.

.توفير العدد اليدوية المناسبة للعمل والتأكد من سالمتها . 2

.التدريب األمثل علي استخدام العدد اليدوية واآلالت والمعدات . 3

ضافة إحاطة الفنيين بمخاطر العمل وأضراره ، عن طريق إقامة الدورات والندوات التثـقيفية ، باإل. 4

.الي الالفتات والملصقات اإلرشادية 

كات تسوير وحجب مصادر الخطر باآلالت والماكينات ، من خالل وضع وقاء جيد كاألغطية أو الشب. 5

.المعدنية أمام السـيور والتروس والحافات واألجزاء الخطرة 

تهيئة ظروف عمل آمنة مثل مكان متسع ، إضاءة جيدة ، تهوية ، خفض الضوضاء بقدر . 6

.الخ ..المستطاع 
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اآلالت: ثانيا 

ات يهتم األمان الصـناعي بالمحافظة على المال العام المتمثل في اآلالت والمعد

-:ية واألجهزة وما شابه ذلك من التلف والمخـاطر المختلفة باتباع اإلرشادات اآلت

عـدم إساءة استخدام اآلالت والماكينات أو تشغيلها في غير األغراض . 1

.المخصـصة لها 

صيانة اآلالت والماكينات من خالل إتباع اإلرشادات التالية . 2:-

اإلنزالقيةنظافة الماكينات وتزييتها وخاصة األسطح .. ) صيانة دورية ( أ)

لزمن والمتحركة ، حماية لها وحفاظا على حساسيتها ودقتها ، باإلضافة إلى امتداد

( . تشغيلها لمدة أطول 

عند حـدوث أي عطل يجب استدعاء الفني المختص .. ) صيانة طارئة ( ب)

( . إلصالح العطب 

.فصل التيار الكهربائي بعد االنتهاء من العمل اليومي ( ج)
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المـواد:ثالثا 

.. تاجية يهتم األمان الصناعي بالمحافظة علي المواد الخام والحصول علي الكفاية اإلن

مواصفات أي تطبيق خطة اإلنتاج من خالل الحصول علي المنتج المصنع بالكميات وال

لف والضياع المطلوبة في الزمن المحدد وبأقل التكاليف ، وأيضاً المحافظة عليه من الت

-:باتباع اآلتي 

التخزين الجيد للمواد الخام والمنتجات المصنعة . 1.

العمل علي المحافظة عليهما من التلف والضياع من خالل الوقاية من الحوادث. 2

بالغ تزيد ونشوب الحرائق التي تؤدي إلى خسائر المنشأة ، كما تضيف علي المنتج م

.من تكاليفه 

أة وأيضا العمل علي عدم توقف اإلنتاج ألي سبب من األسباب ، حيث تتحمل المنش. 3

.المنتج مبالغ إضافية نتيجة لذلك 
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هدف األمان الصناعي وأثره علي اإلنتاج

من أهم أهداف األمان الصناعي هو وتطبيق خطة اإلنتاج بنجاح ، والمحافظة 

من الحوادث ،( األيدي العاملة و اآلالت والمواد ) علي مقومات اإلنتاج الثالثة 

.حيث وجود حوادث يعني إصابات بعض العاملين 

وبالتالي حدوث أعطال باآلالت وتلف بالمواد ، ويترتب علي هذه الحوادث 

ت التي واإلصابات إنفاق مبالغ كبيرة علي عالج المصابين وأيضا لصيانة اآلال

.لحقت بها بعض األضرار نتيجة لهذه الحوادث 

-:ي ويمكن توضيح قيمة التكاليف الناتجة عن الحوادث واإلصابات في اآلت

تكاليف مباشرة . 1.

. تكاليف غير مباشرة . 2
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التكاليف المباشرة: أوال 

من خالل المصروفات والنفقات علي  Direct Costsتتمثل التكاليف المباشرة 

-:المصابين والمتضررين في اآلتي 

نفقات عالج المصابين . 1.

.التعويضات والمعاشات . 2

.التي حدثت باآلالت والمعدات التلفياتقيمة صيانة . 3

. قيمة تلف المواد والمنتجات المصنعة . 4
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رةالتكاليف الغير مباش: ثانيا 

الناتجة عن الحوادث في  INDIRECT COSTSتتمثل التكاليف الغير مباشرة 

كاليف انخفاض اإلنتاج نتيجة للساعات واأليام الضائعة ، ويمكن حساب هذه الت

-:من خالل اآلتي 

الزمن الضائع للمصابين بسبب توقفهم عن العمل . 1.

الساعات الضائعة لزمالء المصابين بسبب عدم تأديتهم ألعمالهم ، أو . 2

ات النخفاض إنتاجهم نتيـجة للهزة النفسية ورد الفعل لهم عند حدوث اإلصاب

.الناتجة عن الحوادث 

.الزمن الضائع نتيجة لتوقف العمل بسبب الحادث . 3

ض انخفاض كفاءة العامل المصاب بعد عالجه من اإلصابة ، وبالتالي انخفا. 4

.اإلنتاج
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مواعيد غرامات التأخير والمصاريف القضائية بسبب عدم تسلم المنتـجات في ال. 5

.  المحددة 

وقد قامت مجموعة من المهندسـين ومجموعة أخري من خـبراء المحاسبـة بعمل 

متها تصل دراسة تفصيلية للتكاليف الغير مباشرة للحوادث المختلفة ، فوجدوا إن قي

.الي ما بين أربع أضعاف إلى عشر أضعاف قيمة التكاليف المباشرة 

األمر الذي يحتم وقوف المسؤولين بالمنشآت الصناعية وأصحاب األعمال علي 

الحقائق الخافية ،

قوع والتي قد تكون حافزا لهم علي تطبيق قواعد وإرشادات األمان الصناعي لمنع و

الحوادث واإلصابات ،

ية إلى وبالتالي سير العمل في جو يسوده األمان والطمأنينة ، والذي يؤدي في النها

.نجاح خطة اإلنتاج 


