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تمهيـــد:
رٙذف اجراءاد ِراجؼخ ٚرذل١ك ِّبرضبد اٌطالِخ ف ٟث١ئخ اٌؼًّ اٌ ٝرمِ ُ١١طز٠ٛبد
اٌطالِخ ،وّب أٔٙب رطبػذ ف ٟرحذ٠ذ ِّبرضبد ٚأضبٌ١ت اٌؼًّ غ١ر إِ٢خٚ ،ح١ش أْ
ِؼظُ اٌحٛادس اٌظٕبػ١خ رحذس ٔز١جخ ٌّّبرضبد خبعئخ ِٓ لجً األفراد فبْ اإلضزجبثخ
ٌٍّؼٍِٛبد اٌز٠ ٟزُ رحظٍٙ١ب ِٓ اٌزذل١ك رّىٓ ِٓ رجٕت اٌحٛادس ِطزمجال٠ .جت أْ
٠ىٌ ْٛذ ٜوً ِٕشؤح طٕبػ١خ وج١رح ثرٔبِج ٌٍزذل١ك ِزضّٕب رذل١مبد ِٕزظّخ ِغ اٌزرو١س
ػٍ ٝاٌطالِخ ف ٟاٌّظٕغ ،اٌّىبئٓ ٚا٢الد ،اٌّؼذاد ٚاإلجراءاد اٌّزجؼخ.
ض١ىِ ْٛغٍٛثب ِٓ اٌّظبٔغ اٌرئ١ط١خ ف ٟاِبرح دث ٟاجراء رذل١ك ٌٍطالِخ ٌضّبْ اإلٌزساَ
ثؤحىبَ األِر اٌّحٌٍ 61 ٟطٕخ ( 1991أٔظّخ اٌطالِخ اٌؼبِخ ف ٟاِبرح دث.)ٟ
إرشــــــادات:
 )1األهـــــــداف

ٙ٠ذف رذل١ك اٌطالِخ اٌ ٝا٢ر:ٟ
 1-1رم ُ١١اٌّظبٔغ اٌحبٌ١خ فّ١ب ٠زؼٍك ثجٛأت اٌظحخ ٚاٌطالِخ اٌّ١ٕٙخ ٚرحذ٠ذ ِٛاضغ
اٌزحطٕ١بد اٌزّ٠ ٟىٓ اجراإ٘ب.
ِ 2-1راجؼخ ِخغغبد ِٛٚاطفبد ِٚؼذاد إٌّشآد اٌجذ٠ذح ٌٍزؤوذ ِٓ ِغبثمزٙب
ٌّزغٍجبد اٌظحخ ٚاٌطالِخ ٚاجراءاد اٌؼًّ اٌطٍّ١خ.
ِ 3-1راجؼخ ِذ ٜاإلٌزساَ ثؤٔظّخ اٌجٍذ٠خ.
 4-1رحذ٠ذ األخغبر ٚاٌم١بَ ثبإلجراءاد اٌٛلبئ١خ ٚاٌزظح١ح١خ اٌالزِخ.
 5-1رم ُ١١ض١بضخ ِٚطئ١ٌٚبد ٚاشراف اٌشروخ ٚدٚر٘ب فِ ٟزبثؼخ ٚرغج١ك ثراِج اٌطالِخ
ٚفؼبٌ١خ اٌزحىُ ف ٟاألخغبر.
 6-1رم ُ١١األداء ف ٟجٛأت اٌطالِخ ثبٌّظٕغ.
 7-1رم ُ١١اٌّخبعر ٚخغخ اٌغٛارٜء.
 )2مراحل تدقيق السالمة
 1-2اخز١بر فر٠ك اٌزذل١ك:
٠جت رشى ً١فر٠ك ٌٍزذل١ك ِىٔٛب ِٓ لبئذ ٌٍّجّٛػخ ٚأػضبء آخر٠ٚ ٓ٠ؼزّذ حجُ اٌفر٠ك
ػٍ ٝا٢ر-:ٟ
أ -اٌفزرح اٌسِٕ١خ اٌّغٍٛثخ ٌٍزذل١ك.
ة -رٛفر األفراد.
ج -اٌؼٍّ١بد اٌظٕبػ١خ اٌّٛجٛدح ِٚذ ٜحجّٙب.
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ٚلـــذ ٠زى ْٛفر٠ك اٌزذل١ك ِٓ:
اضزشبر١٘( ٞئخ خبرج١خ ِطزمٍخ).

ِذ٠ر ػبَِ /ذ٠ر ٌألػّبي (ِٓ اٌّظٕغ).

ِذ٠ر /ضبثظ ٌٍطالِخ.

ِٕٙذش /ضبثظ ث١ئ.ٟ

ِرالتِٕٙ /ذش ِٓ وً ٚحذح طٕبػ١خ.

ضبثظِ /طئٛي عج.ٟ

ضبثظ ِٓ لطُ اٌطالِخ اٌؼبِخ  -ثٍذ٠خ دث ٟارا عٍت رٌه.

ِ 2-2جـــبي اٌزذل١ــك:
ض١زُ رحذ٠ذ ِجبي اٌزذل١ك ثٛاضغخ ادارح اٌظحخ  ٚاٌطالِخ اٌؼبِخ ػٕذِب ٠غٍت ِٓ طبحت
اٌؼًّ اجراء رذل١ك اٌطالِخ .لــذ ٠شًّ اٌزذل١ك لطُ /ػٍّ١خ طٕبػ١خ ِفردح ِٓ اٌّظٕغ أٚ
إٌّشؤح اٌظٕبػ١خ ثؤوٍّٙب أ ٚفِ ٟجبي ِحذد ػٍٚ ٝجٗ اٌخظٛص.
٠ٚجٛز إلدارح إٌّشؤح اٌم١بَ ثزذل١ك اضبفٌٍ ٟطالِخ ػالٚح ػٍِ ٝب ِ٘ ٛغٍٛة ِٓ لجً ادارح
اٌظحخ  ٚاٌطالِخ اٌؼبِخ.
 3-2جّــغ اٌج١بٔــبد:
رؼزجر اٌج١بٔبد األضبض١خ ٌٍؼٍّ١بد اٌظٕبػ١خ ِؼٍِٛبد ح٠ٛ١خ أل ٞثرٔبِج ٌزذل١ك اٌطالِخ،
ٚفّ١ب ٛٔ ٍٟ٠ع اٌّؼٍِٛبد اٌّغٍٛثخ إلجراء رذل١ك اٌطالِخ:
ِ -1ؼٍِٛبد اٌزظّ:ُ١
ِخغغبد ٚرضِٛبد رفظ١ٍ١خ ٌٍّظٕغ ٚاٌّىبئٓ اضبفخ اٌ ٝرضِٛبد اٌّطبلظ اٌرأض١خ

ٚاٌجبٔج١خ ٚاٌمغبػبد اٌؼرض١خ ٌٍّجبٔ.ٟ
ِخغظ رفظٌ ٍٟ١ط١ر اٌؼٍّ١بد اٌظٕبػ١خ.

اٌّٛاد اٌخبَ اٌّطزؼٍّخ

رفبط ً١اٌؼٍّ١بد اٌظٕبػ١خ ٚدٌ ً١اٌزشغ.ً١

رفبط ً١اٌّىبئٓ ٚاٌّؼذاد ف ٟاٌّظٕغ.

رظبِ ُ١اٌّظٕغ ِزضّٕخ اٌّخبرج ٚعرق اإلخالء.

 -2ػٍّ١بد اإلٔزبج /األٔشغخ ٚاٌظ١بٔخ ٚاإلجراءاد:
أٚطبف اٌّٙبَٚ /ظبئف األفراد.

اجراءاد اٌزشغ.ً١

أٔشغخ اٌظ١بٔخ /اٌفحض اٌذٚرٌٍّ ٞظٕغ ٚاٌّؼذاد.

اٌؼٍّ١بد ٚاألٔشغخ اٌخغرح.

اٌّخبعر اٌف١س٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌجٌٛٛ١ج١خ ف ٟاألٔشغخ اٌّخزٍفخ.
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ث١بٔبد ضالِخ اٌّٛاد اٌى١ّ١بئ١خ MSDS
األفراد اٌؼبٍِِ ٓ١زضّٕب اٌّرالج.ٓ١
رحذ٠ذ ٔٛػ١خ وً ِىبْ ػًّ.

 -3أٔشغخ اٌطالِخ:
اٌزساَ اإلدارح ثجٛأت اٌطالِخ -ض١بضخ اٌطالِخ اٌّزجؼخٚ -ثراِج ِٕغ اٌحٛادس.

اٌحّب٠خ اٌشخظ١خ ٚاٌفحض اٌغج.ٟ

احظبئ١بد اٌحٛادس /األِراع اٌّ١ٕٙخ /أداء اٌطالِخ.

اجراءاد ٚأضبٌ١ت ضجظ اٌطالِخ.

اٌزذر٠ت فِ ٟجبي اٌطالِخ.

رم ُ١١األخغبر /رمبر٠ر اٌطالِخ.

 4-2اٌزفز١ش ٚرحذ٠ذ اٌّخبعر ف ٟاٌّظٕغ.
 -1اْ اٌٙذف اٌرئ١ط ٟأل ٞرفز١ش ٘ ٛاٌزؼرف ٚرمذ٠ر اٌحٛادس ٚاٌظرٚف اٌّئد٠خ
ٌٍخطبئر اضبفخ اٌ ٝالزراح عرق ٚاجراءاد ٌزجٕت اٌحٛادس ٚٚضغ ثراِج ٌىً ِىبْ
ػًّ.
٠ -2جت أْ ٠حذد رفز١ش اٌطالِخ اٌزفظ ٍٟ١اٌّخبعر اٌف١س٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌجٌٛٛ١ج١خ فٟ
ث١ئخ اٌؼًّ.
٠ -3جت أْ ٠روس رفز١ش اٌطالِخ ػٍ ٝاٌؼٍّ١بد ٚاألٔشغخ اٌخغرح ٚػٍ ٝاٌّالحظبد
اٌٛاردح ف ٟأ ٞرذل١ك ضبثك.
٠ -4جت أْ ٠زضّٓ اٌزفز١ش ظرٚف ث١ئخ اٌؼًّ اضبفخ اٌ ٝاٌّّبرضبد اٌّزجؼخ ِٓ لجً
األفراد.

رقم

5-2

رم ُ١١اٌطالِخ اٌشبًِ ٌٍّظٕغ.
٠زُ اٌم١بَ ثزذل١ك شبًِ ٌٍطالِخ ف ٟاٌّظٕغ ثبإلضزؼبٔخ ثزحٍ ً١شبًِ ٌزمبر٠ر رفز١ش اٌطالِخ
ٚاٌج١بٔبد األخر ٜاٌز ٟرُ رحظٍٙ١ب٠ .جــت أْ ٠غغ ٟاٌزم ُ١١جٛأت اٌطالِخ ف ٟاٌزظُّ١
ٚرشغ ً١اٌّظٕغ ٚاٌّؼذاد ٚاإلجراءاد اضبفخ اٌ ٝضٍٛن اٌؼّبي ٚاٌّّبرضبد أصٕبء اٌؼًّ.

6-2

رم ُ١١أداء اٌطالِخ ٚاإلٌزساَ ثبألٔظّخ.
 -1احظبئ١بد اٌحٛادس:
أ -رطبػذ احظبئ١بد اٌحٛادس ف ٟاٌزؼرف ػٍ ٝاٌؼٛاًِ اٌّطججخ ٚفّ١ب ارا وبْ ِٓ
اٌضرٚر ٞرٛف١ر ِزغٍجبد اضبف١خ ٌٍطالِخ إلزاٌخ أ٠خ ِطججبد ِطزمجال.
ة -رطبػذ اإلحظبئ١بد اٌّزؼٍمخ ثبٌحٛادس ٚاإلطبثبد ٚاٌخطبئر اٌجشر٠خ ػٍ-:ٝ
 )1اٌّمبرٔخ ِٓ فزرح ألخر.ٜ
 )2اإلشبرح ٌٛجٛد رحطٓ أ ٚرذ٘ٛر ٚرم ُ١١أداء اٌطالِخ ثبٌٕطجخ ٌٍشروخ.
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٠ -2جت رم ُ١١اٌجٛأت اٌّخزٍفخ ٌٍطالِخ ثبٌٕطجخ ٌٍّمب١٠ص ٚاألٔظّخ ٚاٌّّبرضبد اٌّزجؼخ
ِزضّٕخ اٌزؼرع ٌٍىّ١ب٠ٚبد ف ٟث١ئخ اٌؼًّ.
٠ -3جت اػذاد رمر٠ر حٛي ِّبرضبد اٌطالِخ ف ٟاٌشروخ ٚاٌط١بضبد اٌالزِخ ٚأٔظّخ ِٕغ
اٌحٛادس اضبفخ اٌ ٝاجراءاد اإلخالء ػٕذ اٌغٛارٜء.
7-2

اػذاد رمر٠ر رذل١ك اٌطالِخ
٠ )1جت رٛص١ك ٚحفظ جّ١غ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّالحظبد ثؼذ رجّ١ؼٙب ٌٍرجٛع اٌٙ١ب ػٕذ
اٌحبجخ.
٠ )2جت أْ ٠غغ ٟرذل١ك اٌطالِخ ٔزبئج اٌزذل١ك ٚاٌزٛط١بد ثبٌٕطجخ ٌٍطالِخ ٚاٌظحخ
اٌّ١ٕٙخ.

نمــــــىذج التقريــــــــــــر:
أ -مقدمـــــــــة
 ػٍّ١بد اٌشروخ. رٛار٠خ اجراء اٌزذل١ك. أفراد اٌفر٠ك اٌّشبرن. لضب٠ب اٌطالِخ ٚإٌظبفخ ٚاٌظحخ اٌّ١ٕٙخ ٚاٌج١ئ١خ اٌز ٟشىٍذ األضبش ٌؼٍّ١خ اٌزذل١ك.ب -مـجــال الـتدقيــق
 اٌشرٚط اٌّرجؼ١خ ٚاأل٘ذاف اٌّغٍٛثخ ٌزذل١ك ػٍّ١خ طٕبػ١خ ِحذدح ٚاٌّؼذاد اٌذاخٍخفٙ١ب.
 رفبطِٚ ً١خغغبد اٌّظٕغ.ج -نـتائـج الـتدقيــق
 رٛف١ر ٚطف ٔٛػٚ ٟوٌّ ٟجٛأت اٌطالِخ ثبٌزؼرف ػٍ ٝوً ِىبْ ػًّ وبٌزبٌ:ٟ اٌؼٍّ١بد اٌظٕبػ١خ.
 أٔشغخ اٌظ١بٔخ.
 اٌغرق ٚاٌّّبرضبد.
ِّ برضبد اٌزخسٚ ٓ٠اٌزؼبًِ.
 أ٠خ جٛأت أخر ٜرزؼٍك ثطالِخ األفراد ٚاٌّظٕغ ٚاٌّؼذاد ثّب فٙ١ب ِخبعر اٌحر٠ك.
د -تقيــيم التدقيــق
 )1رٛف١ر رم ُ١١ادارٚ ٞفٌٕ ٟمضب٠ب اٌطالِخ ٚاٌظحخ ٚإٌظبفخ رحذ ثرٔبِج اٌظحخ
اٌّ١ٕٙخ ٚاٌطالِخ.
 )2رم ُ١١اإلٌزساَ ثؤٔظّخ اٌطالِخ اٌؼبِخ (األِر اٌّحٍ.)91/61 ٟ
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 )3رم ُ١١خغخ اٌغٛارٜء ٚاجراءاد اٌّظٕغ رجؼب ٌٍظرٚف اٌّحٍ١خ.
ٛ٠ )4ط ٟاٌزذل١ك ثب٢ر-:ٟ
أ -رغ١١راد ف ٟاٌط١بضخ ٚاإلجراءاد ٚاٌّّبرضبد ٚاٌجراِج األخرٌّٕ ٜغ اٌحٛادس.
ة -ادخبي ثرٔبِج شبًِ ٌٍظحخ اٌّ١ٕٙخ ٚاٌطالِخ.
ج -خغخ ػًّ ٌٍزٛط١بد اٌّخزٍفخ.
دِ -زغٍجبد اٌزذر٠ت.
ٖ -رؼذ ً٠أ ٚاحالي ٌّؼذاد اٌّظٕغ.
 )3تقديــم التقاريـــر
٠جت رمذٔ ُ٠طخخ ِٓ رمر٠ر رذل١ك اٌطالِخ اٌ ٝلطُ اٌطالِخ اٌؼبِخ ٚفمب ٌٍّزغٍجبد اٌالزِخ
إلػذاد اٌزمبر٠ر.
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