
 السالمة و الصحة المهنية 

 البيان البند م

 القطاعنبذة تاريخية عن  1

قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر الصادر فى جدول أعمال 

استحداث  27/11/2012المنعقدة فى  2012الجلسة الرابعة عشرة لسنة 

قطاع السالمة والصحة المهنية والدفاع المدنى بالهيكل التنظيمى بالشركة 

تقييم اإلدارة  والشركات التابعة وذلك لرفع مستوىالقابضة لكهرباء مصر 

العامة للسالمة والصحة المهنية بالشركة القابضة لكهرباء مصر إلى قطاع 

السالمة والصحة المهنية ويتبعه ) اإلدارة العامة للسالمة والصحة المهنية 

ان لمحطات التوليد والشبكات الكهربائية / اإلدارة العامة للدفاع المدتى والديو

 العام ( ويتبع لرئيس مجلس اإلدارة مباشرة

تقع هذه الوظيفة على رأس قطاع السالمة والصحة المهنية التابع لرئيس 
مجلس اإلدارة و تختص باإلشتراك فى إعداد الخطط اإلستراتيجية الخاصة 

 بالسالمة والصحة المهنية فى مجال حماية األفراد و 
والصحة المهنية بالشركة و اإلشتراك فى المعدات والمنشآت و مهمات السالمة 

مؤتمرات السالمة والصحة المهنية و حماية البيئة مع مراكز األبحاث 
 المتخصصة فى فحص نسب التلوث للبيئة وأعمال الدفاع المدنى.

 

 رؤية القطاع 2

 المنشآت.التخطيط الفني السليم والهادف ألسس الوقاية في 

 التشريع النابع من الحاجة إلى تنفيذ هذا التخطيط الفني 

التنفيذ المبني على األسس العلمية السليمة عند عمليات اإلنشاء مع 

توفير األجهزة الفنية لضمان استمرار تنفيذ خدمات السالمة والصحة 

 المهنية.

إن تحقيق ما سبق ذكره يتحقق من خالل تطبيق شروط السالمة 

وتهيئة البيئة المالئمة السليمة للعمل من خالل  والصحة المهنية

 تأمين:

سالمة اآلالت ووسائل اإلنتاج وتوفير أجهزة السالمة والوقاية من 

 .الحوادث 

سالمة أماكن العمل وتهيئة الظروف المالئمة للعمل لمنع وقوع 

 .الحوادث واإلصابات 

توفير معدات السالمة العامة وشروط العمل اآلمن كالتهوية وعزل 

العمليات الخطرة والضارة وصيانة اآلالت وتوفير وسائل الحماية من 

 والكهرباء.مخاطر المعدات واآلالت 

توفير معدات السالمة والوقاية الفردية للعمال المعرضين للمخاطر 

ن الغازات الضارة المهنية كتوفير مالبس خاصة للعمل وواقيات م

المنتشرة في العمل كالكمامات وواقيات الراس والوجه والقفازات 

  .الواقية حسب تنوع استعمالها

وكذلك النظارات الواقية وواقيات الضوضاء واألحزمة الواقية 

 العمل.واألحذية المالئمة والمناسبة لطبيعة األعمال ومواقع 



 اع ــقطلكــل  وبةــــالمطل اناتـــــالبي
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 رؤية القطاع تابع 2

وكذلك النظارات الواقية وواقيات الضوضاء واألحزمة الواقية 

 العمل.واألحذية المالئمة والمناسبة لطبيعة األعمال ومواقع 

كشف وتحديد المخاطر ومواقعها ويتم ذلك من قبل أخصائي 

السالمة والصحة المهنية وذلك بإجراء الدراسات والبحوث 

التي من شأنها كشف مواقع الخطر ووضع الحلول للحد من 

أثارها بعد إجراء القياسات الالزمة في مواقع العمل وعلى 

ل اآلالت واألجهزة كقياس درجات الضوضاء في مواقع العم

 .ودرجات اإلنارة والحرارة والرطوبة وقياس شدة اإلشعاع 

أهمية دور طبيب المنشأة في تحقيق سالمة العمال المعرضين 

للمخاطر والملوثات الضارة وعليه االشتراك في وضع وسائل 

الوقاية للعمال المعرضين إلى مخاطر مهنية بحسبان أن 

ة أو التعرض للعوامل الخطرة في مواقع العمل كيميائي

فيزيائية تنعكس أثارها على صحة وسالمة العامل وبالتالي 

 .البحث عن وسائل الوقاية أوال ثم العالج في حالة الضرورة 

أهمية تدريب وإرشاد العمال على استعمال وسائل الوقاية 

 .الفردية

إن تحقيق وتنفيذ مهام السالمة والصحة المهنية تقع 

مسئوليته على أطراف اإلنتاج مجتمعين فعلى الحكومات تقع 

مسئولية وضع التشريعات وسن القوانين والنظم التي تؤمن 

مراقبة تنفيذ اشتراطات السالمة والصحة المهنية وذلك من 

 .خالل مفتشي السالمة والصحة المهنية 

ولية تنفيذ شروط السالمة األعمال مسئوعلى أصحاب  

ووضعها وضع التنفيذ الفعلي والعملي وتأمين وسائل  المهنية

القياس حسب طبيعة العمل والمخاطر المتواجدة به وتزويد 

العمال المعرضين للمخاطر المهنية بوسائل الوقاية الفردية 

المناسبة لمنع حدوث المرض المهني وإصابات العمل وكذلك 

سائل الوقاية العامة من تهوية وإنارة وتأمين مناخ توفير و

 وجو عمل مناسب وكذلك تحقيق بيئة اجتماعية وإنسانية 

وتقع على النقابات وممثلي العمال مسئولية التوجيه 

والتوعية في مجال السالمة والصحة المهنية والمشاركة في 



 

لجان السالمة المهنية في المنشآت من خالل مسئولية أطراف 

والجهاز  مل الثالث ولجان السالمة والصحة المهنيةالع

 الوظيفي للسالمة وذلك على التفصيل الذي سيرد
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  رسالة القطاع                 3 

تعرف السالمة والصحة المهنية بأنها العلم الذي يهتم 

بالحفاظ على سالمة وصحة اإلنسان ، وذلك بتوفير بيئات 

عمل أمنة خالية من مسببات الحوادث أو اإلصابات أو 

األمراض المهنية ، أو بعبارة أخرى هي مجموعة من 

اإلجراءات والقواعد والنظم في إطار تشريعي نهدف إلى 

اإلنسان من خطر اإلصابة والحفاظ على الحفاظ على 

 .الممتلكات من خطر التلف والضياع 

وتدخل السالمة والصحة المهنية في كل مجاالت الحياة 

فعندما نتعامل مع الكهرباء أو األجهزة المنزلية الكهربائية 

فال غنى عن إتباع قواعد السالمة وأصولها وعند قيادة 

ج إلى إتباع فإننا نحتا السيارات أو حتى السير في الشوارع

وبديهي أنه داخل المصانع  وأماكن  قواعد وأصول السالمة

العمل المختلفة وفي المنشآت التعليمية فإننا نحتاج إلى 

قواعد السالمة ، بل إننا يمكننا القول بأنه عند تناول األدوية 

للعالج أو الطعام لنمو أجسامنا فإننا نحتاج إلى إتباع  قواعد 

 السالمة

 الواجبـــات و المسئوليـــات ـ

ـ  وضع الخطة اإلستراتيجية لتأمين األفراد و المعدات و 

 المبانى و اإلشراف على تنفيذها.

ـ وضع خطط إختبارات مهمات الوقاية الشخصية و مهمات 

 0الدفاع المدنى و الحريق

 0ـ وضع خطط الحماية المدنية و متابعة إعتمادها

ـ وضع سياسات أعمال المرور الدورى على المواقع 

  0المختلفة للشركة

ـ اإلشراف على تنفيذ تعليمات األمان بالتشغيل و الصيانة 

 0للمعدات المختلفة

ـ اإلشتراك فى مؤتمرات السالمة و الصحة المهنية و حماية 

 0البيئة

ـ مراقبة تنفيذ تعليمات السالمة و الصحة المهنية لحماية 

  0اد و المعدات و المنشآت من األخطاراألفر

ـ متابعة التعاون مع مراكز األبحاث المتخصصة فى فحص 

  0التلوث و أعمال الدفاع المدنى و الحريق

ـ متابعة إعداد التقارير الدورية الخاصة بإجراءات أعمال 

  0السالمة و الصحة المهنية

ة و ـ اإلشراف على برامج التدريب المختلفة ألعمال السالم



 

 0الصحة المهنية و أعمال الدفاع المدنى

 ـ القيام بما يسند من أعمال أخرى مماثلة.

 
 

4 
األعمال التى تقوم بها االدرات        

 القطاعالتابعة 

حماية العنصر البشري من اإلصابات الناجمة عن مخاطر 

بيئة العمل وذلك بمنع تعرضهم للحوادث واإلصابات 

 المهنية.واألمراض 

الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت 

وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة 

 للحوادث.

توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السالمة والصحة المهنية 

كمنهج علمي تثبيت األمان والطمأنينة في قلوب العاملين 

الفزع الذي أثناء قيامهم بأعمالهم والحد من نوبات القلق و

ينتابهم وهم يتعايشون بحكم ضروريات الحياة مع أدوات 

ومواد وآالت يكمن بين ثناياها الخطر الذي يتهدد حياتهم 

وتحت ظروف غير مأمونة تعرض حياتهم بين وقت وآخر 

 .ألخطار فادحة 
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اإلدارة العامة للسالمة والصحة المهنية والدفاع المدنى 

أبوقير  –أبوقير  –والحريق بمواقع الشركة ) سيدى كرير 

 كفر الدوار ( –دمنهور  –الجديدة 
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نبذة عن اإلدراة وأهدافها 

 ومسؤلياتها

 والسلطات والصالحيات

تأمين العاملين بكافة المواقع التابعة للشركة ضد الحوادث 

واإلصابات واألمراض المهنية وكافة المخاطر التي قد 

 0يتعرض لها العاملون

 

حماية األجهزة والمعدات من التلف ومن مخاطر الحرائق 

 0واالنفجارات والكوارث

 

رفع الوعي الوقائي لدى مختلف فئات العاملين فى مجال 

السـالمة والصحة المهنية عن طـريق خطة تدريب فى هذا 

تنفيذها فى المراكز المتخصصة للسالمة المجال يتم 

 0والصحة المهنية

 

حماية البيئة المجاورة لمحطات التوليد من تأثير الملوثات 

والحفاظ على بيئة عمل نظيفة  تسرب الغازاتالتى قد تنتج 

 0وصحية

 

 0االلتزام بتنفيذ تعليمات التشغيل والصيانة



 

والصيانة االلتزام بتعليمات الشبكة الموحدة فى التشغيل 

 0واألمن الصناعى

 

االلتزام بتحرير أوامـر الشغل المعدة وتنفيذ كافة بياناتها 

بكل دقـة عند إجراء أى صيانة وتحت إشراف مسئول 

 0السالمة والصحة المهنية بالموقع

 

تنفيذ توصيات لجان السالمة والصحة المهنية ولجان تحليل 

 0الحوادث واالعطال

 

: 

مـر الشغل التي يتم تنفيذها بصفة المراجعة الدورية ألوا

دورية والتأكـد من االلتزام بتعليمات الشـبكة الموحدة 

 0ومراجعة إجراءات االمان

 

المرور الدوري على أماكن العمل الكتشاف أية مخاطر 

وتسجيل ذلك فى السجالت الخاصة وكذلك التأكد من االلتزام 

 0باستخدام مهمات الوقاية الشخصية

 

يئة العمـل ) مرة كل أسبوع على األقل ( قياس دوري لب

يشمل قياس معدل الضوضاء / شدة اإلضاءة / الوطأة 

الحرارية / تسرب الغازات السامة وذلك باستـخدام أجهزة 

القياس المتوافرة بالشركة والتبليغ عن الحدود التى تتعدى 

 0المسموح به دوليا

 

                

احتراق الوقـود )  قياس دوري للملـوثات الناتجة عن

أسـبوعيا ( وذلك باستـخدام االجهزة المتوافرة بالشـركة 

والعرض على لجان السالمة والصحة المهنية بالمحـطات 

 0واللجنة االشرافية للسالمة والصحة المهنية بالشركة

 

 

                                          

العاملين تنفيذ خطة الكشف الطبي الدوري على كافة 

 0بالمحطات سنويا طبقا لنوع التعرض المهنى

 

مراجعة إصابات العمل وتحليلها شهريا من خالل لجان 

 0السالمة والصحة المهنية واللجنة االشرافية

 

مراجعة واختبار مهمات الوقاية الشخصية وأجهزة االمان 

مرة كل ستة أشهر وتشمل النظارات الواقية / القفازات 

جهـزة العازلة / الكمامات / أجهـزة التنفس العازلـة / األ

الصناعي وكذلك مبينات الجـهد / العصا العازلة / أرضى 



  0المحطة

 

تنفيذ خطة التدريب فى مجال السالمة الصحة المهنية 

للسادة العاملين بمجال السالمة ) أخصائي السالمة / فنيى 

السالمة / مسئولي اإلطفاء ( وكذلك العاملين بالتشغيل 

وذلك بكل من  2004الصيانة طبقا لبرنامج التدريب لعام و

معهد األمن الصناعي والمركـز القومي لدراسات االمـن 

 0الصناعي وادارة الدفاع المدني والحريق

مراجـعة أنظمة اإلنذار واإلطفاء الذاتي بالمواقـع المختلفة 

بالشـركة سواء تلك الموجودة على وحدات اإلنتاج أو 

المحوالت وإجراء ما يلزم من صيانة أو  الموجودة على

 0استبدال خالل العام الحالى

 

مراجـعة شبكات اإلطفاء بالمحطات والمواقـع التابعة 

للشركة شهريا والتأكد من سالمة شبكات اإلطفاء وخراطيم 

اإلطفاء وقواذف المياه وكذلك التأكد من كفاءة ضغط المياه 

 0فى الشبكة وحالة طلمبات الحريق

 

جعة أنظمة اإلطفاء بالرغوي على خزانات الوقـود مرا

والتأكد من سالمة المعـدات وصالحية االجهزة المولدة 

للرغوى وسالمـة السائل الرغوي وذلك بصفة دورية مرة 

كل أسبوع ويسجل فى سجل الحريق الموجود بكافة 

 0المواقع

 

وكذلك   CO2  /  FM200مراجعة نظم االطفاء بالغاز 

ـأكد من صالحية النظام مرة كل ستة شهور الهالون والت

وتسجيل ذلك فى سجل نظم االطـفاء الموجود بكل المواقع 

مع إجراء إحالل وتجديد لألنظمة التى تحتاج الى احالل 

 0أوتجديد

 

مراجعة كفاءة أجهـزة اإلطفاء المحمولة الموجودة بكل 

موقع والتأكد من سالمتها أسبوعيا بصفة دورية وتشمل 

وأجهـزة البودرة الكيماوية بكافة سعاتها   CO2أجهـزة 

وأجهزة الرغوي الميكانيكي وأجراء الصيانـة الالزمـة 

بمراكـز الصيانـة الموجـودة بالمحطات الرئيسـية ) كهربـاء 

 أبـو قيـر / 

 0كهرباء سيدى كرير (     

 

مراجعة أرصدة البودرة الكيماوية والسائل الرغوى 

 0يلزم سنويابالمحطات واستكمال ما 

 

مراجعة خطة اإلخالء والدفاع المدني بكل موقع من مواقع 

الشركة وإجراء تجارب حريق وهمية مرة كل شهر بجميع 

    0لمحطات
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الوسائط المتعددة مثل الصور 

 والفيديوهات ونحوها
 

 يتم عمل صور خارج الجدول

 خطة تطوير القطاع 9

 

تأمين العاملين بكافة المواقع التابعة للشركة ضد الحوادث 

واإلصابات واألمراض المهنية وكافة المخاطر التي قد 

 0يتعرض لها العاملون

 

حماية األجهزة والمعدات من التلف ومن مخاطر الحرائق 

 0واالنفجارات والكوارث

 

الوقائي لدى مختلف فئات العاملين فى مجال رفع الوعي 

السـالمة والصحة المهنية عن طـريق خطة تدريب فى هذا 

المجال يتم تنفيذها فى المراكز المتخصصة للسالمة 

 0والصحة المهنية

 

حماية البيئة المجاورة لمحطات التوليد من تأثير الملوثات 

مل والحفاظ على بيئة ع تسرب الغازاتالتى قد تنتج عن 

 0نظيفة وصحية
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المزيد من البيانات الخاصة 

 بالقطاع  والمراد عرضها

 مسئول عن متابعة اوامر الشغل وتأمينها وفتحها وغلقها 

 ) مدير ادارة (

مسئول عن القياسات البيئة بالمحطة يوميا" واسبوعيا" 

 وشهريا"

ة ) رئيس ـمسئول عن االحصائيات الشهرية والنصف سنوي

الكشف الطبى الدوري السنوى على العاملين م ( وعمل ـقس

از شئون البيئة وجميع ـبالمحطة ومتابعة مكتب العمل وجه

 الجهات الخارجية

زاء ـيع اجـة والمرور على جمـمسئول عن المتابعة اليومي

المحطة ) رئيس قسم ( وعلى االدارات وشبكات الحريق 

 وعمل االختبارات الالزمة وعمل مناورة حريق كل اسبوع

 لكل سيارة اطفاء على حدا

ى ـمسئول عن المرور على جميع اجهزة الدفاع المدن

ا والتوقيع عليها من ـوالحريق الثابته والمتنقلة واختباره

قانى اكسيد  –بودرة  –اجهزة اطفاء الى مقطورات ) رغوى 

ق اليدوى ـكربون ( والمرور على جميع انظمة الحري



 

ل االختبارات ـوعم FM200ام الـ ـواالتوماتيك ونظ

     ات الالزمة وتسجيلها فى السجالت الخاصة بذلكـوالقياس

0  

تنفيذ خطة الدفاع المدنى والحريق وخطة االخالء مرة كل 

  0  شهر

 0   متابعة اعمال اى مقاول يعمل داخل المحطة

سوالر ( وكذلك محطة  –المرور على التنكات ) مازوت 

 تأمينهاتخفيض وخطوط الغاز يوميا" ومتابعة 

تأمين االوناش الثابتة والمتحرقة والمعدات الثقيلة بالمحطة 

 يوميا"

تأمين السقاالت واختبارها قبل العمل عليها وذلك التأمين 

 العاملين

تأمين االسانسيرات وصيانتها واستخراج التصاريح الخاصة 

 بها

وضع الخطط التدريبية وتدريب جميع العاملين على مراحل 

 مختلفة

لجنة السالمة والصحة المهنية شهريا" التخاذ عمل 

 التوصيات حيال اى مشكلة

عمل لجنة الدفاع المدنى والحريق شهريا" ومتابعة سير 

 الخطة

عمل لجان طارئة فى حالة وقوع اى حادث جسم داخل 

 المنشأة

تعاون جهاز السالمة والصحة المهنية مع لجنة تقييم االمن 

 مهمتها الصناعى النعقاد اللجنة ونجاح

عمل خطة تأمين لجميع المنشآت بالمحطة والمرور يوميا" 

 0 على المحوالت العمالقة للوحدات

عمل محضر اصابة العمل والتحقيق بها ووضع القواعد 

 0 التى تمنع تكرارها

                    

 


