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EPSC Process Safety Fundamentals are meant to stimulate awareness and discussion on operational handling on sites that deal with hazardous chemicals.  EPSC cannot be held liable for the use of this document. Questions or Contact via www.epsc.be  



 "قواعد الحفاظ على الحیاة"الفروقات بین أسس سالمة العملیات و
 أسس سالمة العملیات السالمة المھنیة: قواعد الحفاظ على الحیاة  

تجنب فقدان السیطرة على المواد الكیمیائیة والذي من الممكن أن ینتج عنھ عواقب  خفض عدد اإلصابات والوفیات األھداف
 وخیمة تؤثر على األشخاص والبیئة واألعمال

 السلوكیات في العملیات التي تشمل التعامل مع المواد الكیمیائیة الخطرة السلوكیات في السالمة المھنیة مجال الصحة والسالمة والبیئة

مشغلین العملیات، مھندسین العملیات، فنیین (فرق التشغیل في المواقع الخطرة  الجمیع األطراف المستھدفة
 )  الصیانة، إدارة العملیات

 )مثل حاالت المشاكل التصمیمیة(مبادئ أكثر تعقیداً، ال یمكن دائما تطبیقھا بالكامل  من حیث المبدأ، قواعد بسیطة یسھل فھمھا وتطبیقھا في كافة الظروف الخصائص والتطبیق

أو " قواعد الحفاظ على الحیاة"مجموعة متطلبات غیر قابلة للتفاوض  طرق التنفیذ
 "القواعد الذھبیة"

قم بتحدید الحاالت المخالفة ألسس سالمة العملیات وابدأ بمناقشة آلیة المضي لألمام، 
 "إلنجاز المھمة"وتجنب المبادرات الغیر منضبطة 

oصیاغة المبادئ التشغیلیة. ال یوجد متطلبات جدیدة. 
o التمیز التشغیلي في تطبیق سالمة العملیات. السلوكیاتاالرتقاء في. 
o قادة العملیات جمیع، مفھومة بالكامل ومدعومة من قبل المھام الحرجةالتركیز على. 
o التي قد یواجھھا موظفي الخطوط األمامیة في االمتثال لمبادئ التشغیل اآلمن المعضالتفھم. 
o المیدانیین مع مشاركة القادة في ذلك/لدى موظفي الخطوط األمامیةالحدیث والنقاش الیومي جعل سالمة العملیات ضمن. 
o واالعتماد على ممارسات دون المواصفات القیاسیةجعل المخاطر أمر اعتیادي االنتباه والحذر من. 
o التمیز في سالمة العملیاتال یوصى بالنھج اإلداري العقابي، الثقافة المنفتحة تعمل على قیادة. 



 18العناوین الثمانیة عشر  –أسس سالمة العملیات  

 طبق العزل المزدوج تحكم بأنظمة الخدمات المرتبطة بأنظمة العملیات والتشغیل
 فرغ واطرد الطاقة قبل فتح الخطوط أبلغ عن أوجھ القصور في المعدات الھامة للسالمة

 راقب نقاط التصریف المفتوحة إزالة االنسدادات من المعدات
 إدارة تجاوزات األنظمة الھامة للسالمة ابق بعیدا عن مسار الخطر

 سر مع الخطوط تحكم في عملیات التحمیل والتفریغ
 تحقق من إحكام غلق التسریبات بعد أعمال الصیانة افحص الجو داخل حجرة االحتراق قبل إیقاد الشعالت

 تجنب العمل خلف صمام عزل منفرد تجنب التحمیل المتناثر
 تحقق من حالة الخراطیم المرنة تجنب التفاعالت الخارجة عن السیطرة

 اعمل ضمن الحدود اآلمنة أبلغ عن حوادث سالمة العملیات



 أسس سالمة العملیات

 التفریغ الخراطیم المرنة شعالت األفران إحكام غلق التسریبات فتح الخطوط العزل المزدوج

 نقاط التصریف المفتوحة

التفاعالت الخارجة عن 
السیطرة

 اإلبالغ والتقریر المعدات الھامة انسداد المعدات التجاوزات حدود التشغیل

 الصمامات المنفردة السیر مع الخطوط شبكات الخدمات مسار الخطر التحمیل المتناثر



 إرشادات استخدام أسس سالمة العملیات

ydckGg4Fu9https://www.youtube.com/watch?v=l 
 للحصول على طابع إیجابي بخصوص سالمة العملیات، استرشد بالفیدیو على الرابط أدناه والذي تم إعداده من قبل شركة شل

تمثل ھذه األسس مبادئ التشغیل اآلمن المرتبط بالمواد الكیمیائیة الخطرة وذلك لتجنب االنسكابات والحرائق •
 .واالنفجارات والتعرض وانقطاع األعمال

تھدف األسس إلى إنشاء وترسیخ التمیز في سالمة العملیات في المواقع الكیمیائیة من خالل تعزیز الوعي بالعملیات •
 .الخطرة الشائعة ومناقشة التفاصیل ذات الصلة

 .قم بفھم التحدیات والعقبات على أرض الواقع والممارسات الجیدة التي تسھم في تصحیح وتصویب األوضاع•
قم باختیار عدد محدد من أسس سالمة العملیات الثمانیة عشر للبدء حسب العملیات لدیك، ومن ثم قم بالتوسع •

 .بالتفصیل في األسس المتبقیة
استخدم الالئحة الرئیسیة ألسس سالمة العملیات لبدء المناقشات، حیث أن ھذه النقاشات توفر الفھم واإلدراك •

 .للوضع الحالي وما األمور التي من الممكن تحسینھا
 .قم بعمل توافقات وإجراءات واضحة بخصوص أسس سالمة العملیات التي تم مناقشتھا•

https://www.youtube.com/watch?v=l9Fu4ydckGg
https://www.youtube.com/watch?v=l9Fu4ydckGg
https://www.youtube.com/watch?v=l9Fu4ydckGg
https://www.youtube.com/watch?v=l9Fu4ydckGg
https://www.youtube.com/watch?v=l9Fu4ydckGg


 طبق العزل المزدوج

 :المخاطر
مثل (إمكانیة حدوث انسكاب للمواد الخطرة عند فشل حاجز الحمایة 

 .وعدم توفر حاجز حمایة ثان) الصمام

 :خیارات التطبیق الصحیح
 .ال تعتمد على صمام منفرد لتأكید العزل اإلیجابي•
فلنجات عزل أو أغطیة (قم بإجراء تدقیق دوري للتأكد من أنھ تم وضع أغطیة لنھایات الخطوط •

 .على نقاط التصریف بشكل یتوافق مع مواصفات وتصنیف األنابیب) لولبیة
 .ال تتقبل عدم تركیب فلنجات العزل أو عدم تركیب كافة البراغي على فلنجات العزل•
 .قم باإلبالغ والتحقیق والتقریر بكافة الحوادث المرتبطة بالتسریبات الناتجة من نقاط التصریف•
 .من الممكن وضع األقفال على مقابض الصمامات لتجنب فتحھا الخاطئ•

 :لحظة األھمیة/فترة
التصریف وأخذ العینات، التحمیل : أثناء العملیات الروتینیة والخاصة

 .والتفریغ، وشبك الخدمات

 :التحدیات على أرض الواقع
 .تصامیم المصانع القدیمة ال توفر الحواجز المزدوجة•
 .عدم إعادة تركیب فلنجات العزل بعد أعمال الصیانة•
عدم تركیب جمیع براغي فلنجات العزل وعدم تركیب أغطیة •

 .نھایات الخطوط
 ".االحتواء الرئیسي"عدم فھم وادراك أھمیة •
 .مقابض الصمامات التي یمكن فتحھا بالخطأ•



فرغ واطرد الطاقة قبل فتح 
 الخطوط

 :المخاطر
االنبعاث الغیر المسیطر علیھ للطاقة أو المواد الخطرة أثناء فتح األنابیب 

 .أو المعدات

 :خیارات التطبیق الصحیح
قم بعمل خطة عزل صحیحة، بحیث تشمل الترقیم الصحیح لنقاط العزل حسب التسلسل كما ھو •

 .في مخطط األنابیب وأنظمة التحكم
 .قم بتنفیذ العزل من خالل نظام وضع األقفال والبطاقات لتجنب إعادة تنشیط المعدات•
 .أفرغ ونظف المعدات بشكل مناسب وآمن•
 .تحقق من اكتمال خطة العزل عبر مشغل عملیات مستقل قبل توقیع تصریح العمل•
قم بارتداء معدات الحمایة الشخصیة المناسبة حسب المواد الكیمیائیة المتبقیة والتي من الممكن •

 .عدم اكتمال تصریفھا أو تنفیسھا، وقم بتوفیر المواد الماصة لسوائل المتسربة
أجري تحلیل مخاطر اللحظة األخیرة من قبل المیكانیكیین أو المقاولین، وذلك قبل الفتح، للتحقق •

من أن قراءة مؤشر الضغط صفر، نقاط التصریف مفتوحة، النظام عند درجة حرارة الجو، ال 
 .یوجد تدفق، وتأكد من العمل على المعدة الصحیحة

 .استخدم فلنجات العزل المناسبة حسب مواصفات وتصنیف األنابیب، كما ھو مبین في قائمة العزل•
 .معدات العزل التزال سلیمة/عند حدوث تغیرات، تحقق من أن نقاط•

 :لحظة األھمیة/فترة
أثناء فك البراغي، لف وإرخاء، حفر، قطع أو قص معدات •

 .العملیات
 .أثناء العمل على المعدات العاملة•

 :التحدیات على أرض الواقع
 .العمل في المواقع الخاطئة•
 .تعقید ترتیب األنابیب أو نقاط الفصل والتركیب•
 .التنفیس/عدم إمكانیة تطبیق العزل المزدوج مع التصریف•
 .التسرب من الصمامات/ انسداد نقاط التصریف أو التنفیس •
 .تركیب فلنجات العزل•
 .من األماكن الخاطئة/التصریف في•



 راقب نقاط التصریف المفتوحة

 :المخاطر
یمكن حدوث انبعاثات غیر مقصودة وغیر متحكم بھا أثناء عملیات 

 .التصریف من الخزانات أو المعدات األخرى

 :خیارات التطبیق الصحیح
 .تعرف على عملیات التصریف الحرجة في الموقع•
وذلك للحد من معدل انبعاث المواد ) إنش كحد أقصى 1(قم بالحد من حجم خطوط التصریف •

 .الكیمیائیة الخطرة
استعن بالصمامات الزنبركیة للتأكد من بقاء مشغل العملیات في الموقع، وذلك لعملیات التصریف •

 .ذات الوقت القصیر
 .تعرف وكن على درایة بالوقت الالزم لعملیة التصریف وذلك قبل البدء بھا•
 .عزل صمام التصریف من مكان آمن/تأكد من إمكانیة إغالق•
 .تجنب القیام بأعمال أخرى أثناء مراقبة عملیة التصریف•
 .في المواقف واللحظات الحرجة، قم أوال بإیقاف عملیة التصریف ومن ثم غادر الموقع•
 .تسلیم المناوبة/أوقف عملیات التصریف خالل مرحلة تبدیل•

 :لحظة األھمیة/فترة
أثناء تصریف المیاه من خزانات المواد الھیدروكربونیة إلى •

 .المصارف
 .عند تفریغ معدات العملیات من السوائل•

 :التحدیات على أرض الواقع
 .انشغال المعنین بأمور أخرى تتطلب االھتمام•
 .  الفترات الطویلة لعملیات التصریف•
 .الظروف الجویة السیئة•
 .التقلیل من تقییم عواقب انبعاث المادة•
 .عزل صمام التصریف/عدم اغالق•



إدارة تجاوزات األنظمة الھامة 
 للسالمة

 :المخاطر
أنظمة حمایة كافیة عند توقف عمل أو تجاوز /عدم توفر ضمانات

 .األنظمة الھامة للسالمة

 :خیارات التطبیق الصحیح
 .قم بفھم األنظمة الھامة للسالمة وتعرف علیھا في الموقع•
من الممكن االستعانة (یجب الموافقة على جمیع التجاوزات بشكل رسمي بناًء على تحلیل المخاطر •

 ).بتصریح عمل خاص لعملیات التجاوز
 .حدد مدى أھمیة النظام المراد تجاوزه مثل مستوى تكامل السالمة•
 .یجب أن یتناسب مستوى التفویض مع درجة األھمیة•
 .تعرف على التدابیر الفعالة للحمایة المؤقتة وقم بتطبیقھا•
 .تدوین جمیع التجاوزات في سجل خاص یتم االحتفاظ بھ في غرفة تحكم العملیات/یجب تسجیل•
 .قم بمناقشة التجاوزات المفعلة حالیاً أثناء عملیة تسلیم المناوبة•
 .قم بتحدید الوحدات التي یجب إیقافھا في حال عدم توفر األنظمة الھامة للسالمة•
ضع حد لمدة التجاوز، في حال التجاوزات طویلة األمد قم بتعبئة نموذج إدارة التغییر مع تطبیق •

 .كافة اإلجراءات الرسمیة
 .قم بتأمین أنظمة األقفال الحمائیة ضد التجاوزات السھلة في الموقع•
 ).عادةً في االجتماع الصباحي(راجع األنظمة التي تم تجاوزھا بشكل یومي •
 .راجع اإلحصائیات المتعلقة باألنظمة التي تم تجاوزھا•

 :لحظة األھمیة/فترة
 .اعتمادیة أنظمة السالمة/عند فشل أو عدم موثوقیة•
 .اثناء فحص أنظمة األقفال الحمائیة•
 .خالل عملیات الصیانة•
 .أثناء عملیات التجھیز لدخول الخدمة، التشغیل واإلیقاف•

 :التحدیات على أرض الواقع
 .ادراك العواقب/عدم معرفة•
 .مراحل التشغیل/أنظمة الحمایة التي تمنع عملیات•
 .نقص المعرفة باإلجراءات•
 .غیاب المفوضین والمعنیین•



 سر مع الخطوط

 :المخاطر
مرغوب للمواد وذلك /أمكانیة حدوث انسكابات أو اختالط غیر مقصود

عندما تكون خطوط أنابیب النقل غیر جاھزة للعمل بسبب وجود نھایات 
خطوط أو مصارف مفتوحة أو صمامات بوضعیة خاطئة أو مسار 

 .لخزان خاطئ

 :خیارات التطبیق الصحیح
 .النقل/، قبل بدء الضخ)لكل الصمامات، الخزانات، المضخات(تحقق من الوضعیة الصحیحة •
قم بإجراء تفقد بعد تشغیل المضخة الكتشاف أیة تسرب من نقاط التصریف، الخراطیم المرنة، •

 .الفلنجات أو حوافظ المضخات
استخدم مخططات األنابیب وأنظمة التحكم أو الرسومات متساویة القیاس أثناء عملیة تفقد •

 .الخطوط
قم بوضع الملصقات التعریفیة على المعدات في الموقع، مثل الصمامات، األنابیب والمضخات، •

 .وذلك للمساعدة في عملیة التفقد المیداني
 .قم بوضع اإلشارات على جمیع نقاط التصریف والتنفیس•
تحقق بانتظام من صحة عملیة النقل من خالل تفقد مستوى المادة في الخزانات ومقارنتھا •

قم باتخاذ اإلجراءات المناسبة عند حدوث أیة . بالمستوى الحسابي بناًء على التدفق من المضخة
 .  خلل/انحراف

 :لحظة األھمیة/فترة
بعد كل تغییر في خطوط النقل، مثل بدء التشغیل بعد اإلیقاف، عزل 

 .المعدات، تغییر المعدات، أعمال الصیانة والتصریف

 :التحدیات على أرض الواقع
 .عملیات النقل التي تحدث خالل فترات تبدیل الدوریة•
 .خطوط النقل الطویلة التي ال یمكن الوصول إلیھا بشكل كامل•
 .االنشغال بأعمال أخرى•
 .سوء األحوال الجویة وضعف الرؤیة في اللیل•
 .أماكن وأوضاع األنابیب التي تصعب رؤیتھا•



تحقق من إحكام غلق التسریبات 
 بعد أعمال الصیانة

 :المخاطر
إمكانیة حدوث تسرب بعد إعادة الفلنجات أو وإغالق المعدات وذلك عند 

 .إدخال المواد الكیمیائیة الخطرة إلى النظام

 :خیارات التطبیق الصحیح
 .قم بإجراء فحص للتسرب قبل إدخال المواد الكیمیائیة الخطرة إلى النظام•
 :یمكن إجراء فحص التسرب من خالل•

 .إدخال غاز أقل خطورة ومن ثم إجراء فحص االحتفاظ بالضغط•
 .وضع محلول فقاعات الصابون على جمیع الفلنجات التي تم فتحھا•
 .استخدام قیاسات الموجات الفوق صوتیة الكتشاف التسریبات•

 .ضع معاییر لقبول نتائج فحص التسرب•
الفلنجات التي یجب (قم بتطویر إجراء خاص للفلنجات التي تم استخدامھا في فحص منع التسرب •

 ).إغالقھا بعد فحص التسرب
 .تحقق من الشد والدوران المناسب للبراغي•
 .تحقق من شد البراغي بعد تسخین المعدات ومن ثم أعد ضبطھا إن لزم•
 .سجل نتائج فحص التسرب•

 :لحظة األھمیة/فترة
 .بعد اكتمال األعمال التي تتضمن فتح المعدات والفلنجات•
تغیر الحرارة الذي من الممكن أن یؤثر على شد البراغي وبالتالي •

 .حدوث تسریبات

 :التحدیات على أرض الواقع
 .كفاءة األشخاص الذین یقومون بتركیب البراغي•
 .عدم توفر إجراءات أو تدقیق للتحقق من كفاءة األشخاص•



تجنب العمل خلف صمام عزل 
 منفرد

 :المخاطر
أثناء العمل خلف صمام عزل منفرد، من الممكن أن یتم فتحھ بالخطأ •

 .أو حدوث تسریب منھ ینتج عنھ انبعاث للمواد الكیمیائیة
قد یحدث التسرب من صمامات العزل المنفردة ألنھ لم یتم إغالقھا •

 .بإحكام أو نتیجة أتساخھا ولعدة أسباب أخرى

 :خیارات التطبیق الصحیح
 .كن على درایة وحذر عندما یكون من غیر الممكن العمل خلف صمامات عزل مزدوجة•
 .حاول طرد المادة والطاقة من النظام قبل بدء العمل خلف صمام عزل منفرد•
 :في حال عدم القدرة على تجنب العزل بصمام منفرد•

تحقق من عدم وجود تسرب من الصمام المنفرد، مثالً من عند نقطة التصریف بعد صمام •
 .العزل أو من خالل جھاز قیاس الضغط

اغلق الصمام میكانیكیا وطبق األقفال على المقبض لتجنب الفتح الخاطئ للصمام أثناء •
العمل، قم بتعطیل محرك الصمامات األوتوماتیكیة بعد التحقق من وضع أمان الصمام عند 

 .الفشل
قم بتركیب أقراص العزل أو فلنجات العزل بعد صمامات العزل المنفردة مباشرة بعد فتح •

 .الخطوط
ضع في االعتبار الحاجة لوجود أطقم االستجابة للطوارئ في الموقع أثناء فتح الخطوط •

 .وحتى تركیب فلنجات العزل
 .قم بارتداء معدات الحمایة الشخصیة المناسبة أثناء تنفیذ المھام•
 .حاول تقلیل الوقت الالزم لتنفیذ العمل وتجنب الظروف الحرجة أثناء التنفیذ•

 :لحظة األھمیة/فترة
 .أثناء وبعد فتح الخطوط بسبب أعمال اإلصالح والصیانة•
 .عندما ال یتم تفریغ الطاقة بالكامل من النظام•

 :التحدیات على أرض الواقع
في العادة ال تتضمن التصامیم القدیمة للمصانع أنظمة العزل •

 .المزدوج أو أنظمة العزل والتنفیس وذلك لعزل المعدات
الفلنجات المتصلة ) إغالق(وضع وإدخال أقراص العزل، وتدویر •

 .  بأقراص العزل



 تحقق من حالة الخراطیم المرنة

 :المخاطر
 .انبعاث السوائل الخطرة لدى فشل الخراطیم المرنة•
إمكانیة تحرك الخراطیم المرنة المضغوطة بشكل عنیف في حال •

 .ارتخاء المرابط والوصالت

 :خیارات التطبیق الصحیح
 .مادة الصنع وتصنیف الحرارة والضغط: تأكد من استخدام الخراطیم المناسبة•
افحص الخراطیم نظریاً قبل استخدامھا وتحقق من أیة عیوب مثل الصدأ، االھتراء أو التلف •

 .المیكانیكي
التي تحتوي على سوائل خطرة بشكل دوري ) بما یشمل المرابط والوصالت(افحص الخراطیم •

 .من قبل جھة مؤھلة ومعتمدة لذلك
 ).مثل الفوسجین(تجنب استخدام الخراطیم للمواد شدیدة السمیة •
 .قم بتصنیف وتعلیم الخراطیم وشملھا في جدول أعمال الصیانة•
في حال عدم استخدام الخراطیم، یحب أن یتم تخزینھا بشكل مناسب، اخذین بعین االعتبار نصف •

 .قطر اإلنحناء المناسب أو تعلیقھا بشكل عامودي أو تمدیدھا على األرض بشكل مستقیم
 .عدم ثني أو شد أو حشر الخراطیم عند وصلھا وتركیبھا•
 .اربط وأوصل الخراطیم بشكل مناسب، ومن ثم قم بمتابعة أیة اھتزازات محتملة•
 .إذا تطلب األمر قم باستبدال الخراطیم بشكل وقائي وقم بإزالة الخراطیم القدیمة من الموقع•
 .تحقق من إزالة الضغط بشكل صحیح قبل فصل الخراطیم•

 :لحظة األھمیة/فترة
 .عند استخدام الخراطیم المرنة•
أثناء فصل الخراطیم المرنة التي ال تزال مضغوطة أو تحتوي على •

 .مواد سامة

 :التحدیات على أرض الواقع
عدم تطبیق التوصیالت بشكل مناسب مما ینتج عنھ انحناء أو شد •

 .الخراطیم
 .عدم توفر مكان تخزین مناسب للخراطیم•



 اعمل ضمن الحدود اآلمنة

 :المخاطر
للتشغیل من الممكن حدوث تفاعالت أو /عند تجاوز الحدود اآلمنة للعمل

 .انبعاثات خطرة أو ضرر للمعدات

 :خیارات التطبیق الصحیح
حدد ورسخ الحدود اآلمنة للتشغیل للمتغیرات الرئیسیة للعملیة ولجمیع مراحل التشغیل واجعلھا •

 .واضحة للمشغلین
 .تحقق من أن أجھزة اآلالت الدقیقة تعمل بشكل جید•
تعرف على العوامل الحرجة في العملیة التي من الممكن ان یؤدي انحرافھا إلى ضرر في المعدات •

 .االحتواء/وفقدان السیطرة
 .  قم بتركیب أجھزة إنذار وأنظمة أقفال حمائیة للمتغیرات الحرجة للعملیة•
 .تعرف وحدد اإلجراءات الالزمة إلعادة متغیرات العملیة إلى الحدود اآلمنة للتشغیل•
 .قم باإلبالغ والتقریر ومناقشة أسباب الخروج عن الحدود اآلمنة للتشغیل•
 .تعرف على المخاطر الكیمیائیة في ظروف الغیر طبیعیة واحصل على مصفوفة التوافق الكیمیائي•

 :لحظة األھمیة/فترة
 .عند االنحراف عن التشغیل الطبیعي•
 .خالل العملیات االنتقالیة، العمل على دفعات، التشغیل واإلغالق•
 .لدى تغییر التصمیم•

 :التحدیات على أرض الواقع
 .عدم تحدید أو ضعف اإلدراك لحدود العملیات•
 .عدم االلتزام بنظام إدارة التغییر•
 .الدفع نحو المزید من اإلنتاج•



تحكم بأنظمة الخدمات المرتبطة 
 بأنظمة العملیات والتشغیل

 :المخاطر
انتقال المواد الخطرة إلى نظام الخدمات وذلك عندما یتم /إمكانیة رجوع

شبك نظام الخدمات بشكل مؤقت مع نظام العملیات عبر الخراطیم 
 .المرنة

 :خیارات التطبیق الصحیح
 .الوعي بإمكانیة وخطورة تلوث أنظمة الخدمات بالسوائل والغازات الموجودة في العملیة•
 .تعرف على قیاس الضغوط في األنظمة وكیفیة انحرافھا أثناء العملیات•
قم بتحدید واختیار أنظمة حمایة مناسبة لمنع التدفق العكسي، یجب توفر صمام منع تدفق عكسي •

 .واحد على األقل
 .افصل وأزل خراطیم الخدمات من أنظمة العملیات مباشرةً بعد انتھاء العمل•
تأكد من أن الخراطیم المستخدمة لھا نفس تصنیف الضغط والحرارة والتوافق الكیمیائي المحدد في •

 .نظام العملیات وذلك عند استخدامھا في التشغیل الطبیعي
قم بدراسة وتقییم التدفق العكسي خالل إدارة التغییر ودراسة المخاطر وقابلیة التشغیل وذلك لدى •

 .وجود وصالت ثابتھ ما بین نظام الخدمات ونظام العملیات

 :لحظة األھمیة/فترة
أثناء تطھیر وتنظیف وإزالة االنسدادات من معدات العملیات •

 .  باستخدام أنظمة الخدمات
عند اخذ العینات التي تتطلب تطھیر النظام باستخدام أنظمة •

 .الخدمات

 :التحدیات على أرض الواقع
 .غیاب الوعي واإلدراك•
 .سھولة الوصول إلى محطات الخدمات والخراطیم المرنة•
عدم تعرف دراسات السالمة على المخاطر المتعلقة بھذا •

 .الخصوص



أبلغ عن أوجھ القصور في 
 المعدات الھامة للسالمة

 :المخاطر
خسارة أي من المعدات الھامة للسالمة التي تعد حاجز أساسي /تعطل

 .لمنع أو الحد من تأثیر الحوادث الكبیرة

 :خیارات التطبیق الصحیح
 .حدد المعدات التي تعتبر ذات أھمیة بالغة للسالمة•
 .تأكد من أن العملین على علم بالمعدات الھامة للسالمة وأنھم على درایة بالمخاطر الكامنة•
 .یجب توفر نظام وجدول زمني لفحص واختبر المعدات الھامة للسالمة•
إضافة إلى باالنحرافات أثناء (قم باإلبالغ والتقریر باالنحرافات في األنظمة الھامة للسالمة •

 ).الفحص واالختبار
 .حدد اإلجراءات المناسبة، أوقف العملیة إذا لزم األمر•
 .طبق التدابیر الحمائیة المؤقتة الموافق علیھا، في حال استمرار تشغیل العملیات•
 .أعط األولویة القصوى إلصالح أو استبدال المعدات الھامة للسالمة•
 .قم بدراسة وتحلیل أسباب فشل المعدات•
 .خارجة عن الخدمة/احتفظ بسجل للمعدات الھامة للسالمة المعطلة•

 :لحظة األھمیة/فترة
 .عندما ال تعمل المعدات الھامة للسالمة بالشكل الصحیح

 :التحدیات على أرض الواقع
 .اصالح المعدات المعطلة قد یتطلب إیقاف العملیات•
 .غیاب الوعي بمدى أھمیة ھذه المعدات•
 .عدم فحص وتجربة المعدات –عدم معرفة فشل المعدات •
عدم القدرة على قراءة قیاسات المعدات، مثل زجاج قیاس المستوى •

 .المتسخ



 إزالة االنسدادات من المعدات

 :المخاطر
قد تتطلب عملیة إزالة االنسدادات فتح األنظمة التي من الممكن أن ینبعث 

 .منھا مواد خطرة بشكل غیر متوقع

 :خیارات التطبیق الصحیح
 .خذ بعین االعتبار إیقاف اإلنتاج قبل عملیة إزالة االنسدادات•
 .ال تبدء بعملیة إزالة االنسدادات قبل اعتماد خطة تتضمن تحلیالً للمخاطر•
 .حدد مصدر وسبب االنسدادات•
تعرف على المخاطر بعد إزالة االنسداد وقم بعمل خطة للحد من اآلثار الناتجة عن أیة انبعاثات •

 .غیر متوقعة
كن على علم بأن أجھزة القیاس قد تشیر إلى قراءات خاطئة أو أن صمامات األمان قد ال تعمل •

 .بالشكل الصحیح
كن على درایة بأن المعدات المفتوحة یمكن أن تحتوي على مواد خطرة مضغوطة بداخلھا خلف •

 .االنسدادات
 .طبق مبادئ العزل وفصل الخطوط األولي في إجراءات إزالة االنسدادات•
 .ال تستخدم الغازات الخطرة لنفخ وفتح الخطوط والمعدات•

 :لحظة األھمیة/فترة
عند انسداد معدات العملیات، بسبب األوساخ، البولیمرات، الصدأ، 

 .مخلفات اعمال الصیانة، إلخ

 :التحدیات على أرض الواقع
 .حدوث انحسار شدید غیر متوقع للتدفق•
 .عدم توفر اجراء أو خیارات جیدة إلزالة االنسدادات•
 .عدم الرغبة في إیقاف اإلنتاج•



 ابق بعیدا عن مسار الخطر

 :المخاطر
التعرض والتأذي في حال حدوث انبعاثات غیر متوقعة للطاقة أو المواد 
الكیمیائیة أو الحركة الغیر متوقعة لألشیاء مثل فتحة التفتیش، كما یمكن 

 .أن یشكل الضغط الفراغي خطراً 

 :خیارات التطبیق الصحیح
المحمولة، من خالل /تعرف وحدد المواقع الخطرة حول نقاط التنفیس أو أسفل األجسام المرفوعة•

 .الشرائط التحذیریة أو الدھانات التحذیریة على األرضیات على سبیل المثال
انبعاث الطاقة مثل /كن على درایة بمواقع االنبعاثات وابتعد عن المسارات المحتملة لطرد•

 .صمامات األمان، شرائح االنفجارات، والسدادات المضغوطة
 .ابعد االشخاص عن منطقة االشعاع الحراري المحیطة بنظام الشعلة•
 .المنشآت/لدى فتح المعدات) تموضع جسدك/موقع(قم بحمایة نفسك •
 .اضف حواجز مادیة لمنع األشخاص من الدخول مسار الخطر عن طریق الخطأ•
 .تأكد من أن صمامات األمان مصممة للتنفیس دائما إلى مناطق آمنة•
 .عند فتح الفلنجات، قم أوالً بفك البراغي البعیدة عنك•

 :لحظة األھمیة/فترة
 .أثناء العمل على وحدات وأنظمة ال تعمل على الضغط الجوي

 :التحدیات على أرض الواقع
التصمیم الخاطئ لنقاط التنفیس، مثل نقاط التنفیس لصمامات األمان •

 .الموجھة في ممرات األشخاص/التي تنتھي
 .العالقة) أو دخول األشخاص(فتحات التفتیش •
 .انبعاثات الحرارة من أنظمة الشعلة•



تحكم في عملیات التحمیل 
 والتفریغ

 :المخاطر
 .حدوث تفاعالت خارجة عن السیطرة•
 .تشكیل مواد كیمیائیة سامة•
 .الفیضان أو فقدان االحتواء•

 :خیارات التطبیق الصحیح
تحالیل العینات، التحالیل : تحقق من تحمیل المادة الكیمیائیة الصحیحة من خالل التعرف اإلیجابي•

 .، الشھادات، الباركود، والملصقات الواضحة)الكثافة(الفوریة 
 .قم بتوفیر إجراءات جیدة تتضمن قوائم للتفقد•
مثل الكلور، األمونیا، واكسید (خاصة للمواد الكیمیائیة الخطرة /قم بتوفیر وصالت ومرابط ممیزة•

 .لتجنب التوصیل الخاطئ) االیثلین
على الخطوط واألنابیب ونقاط ) أو الباركود القابل للمسح الضوئي(استخدم نظام الترمیز باأللوان •

 .التوصیل
متوافقة مع اتفاقیة النقل الدولي للبضائع (استخدم شركات فنیة مختصة لنقل المواد الكیمیائیة •

ر، واالتفاقیة األوروبیة المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر .د.الخطرة بالطرق البریة ا
ن، واللوائح المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحدیدیة .د.الممرات المائیة الداخلیة ا

 )د.اي.ر
 .قدم إرشادات جیدة للمقاولین المعنین بعملیات التحمیل والتفریغ•
 .تأكد من توفر مساحة كافیة في المعدات المستقبلة للمواد•
 .قم بتوفیر مصفوفة التوافق لفھم المخاطر•

 :لحظة األھمیة/فترة
 .استقبال المواد الكیمیائیة في الموقع•
 .المخلفات/عملیة مناولة النفایات•
 .تحمیل المواد الكیمیائیة في الخزانات أو المفاعالت•

 :التحدیات على أرض الواقع
 .نقص المعرفة واإلرشاد لدى المقاولین والمشغلین المعنیین•
 .ترتیب التوصیالت•
 .التعرف على المواد الكیمیائیة•



افحص الجو داخل حجرة 
 االحتراق قبل إیقاد الشعالت

 :المخاطر
انفجار الفرن الحراري اثناء إیقاد الشعالت وذلك عند احتوائھ على خلیط 
قابل لالنفجار ناتج عن تراكم كمیات كبیرة من الغازات القابلة لالشتعال 

 .في حجرة االحتراق

 :خیارات التطبیق الصحیح
یجب تطھیر األفران والغالیات بالھواء بشكل جید إلزالة كافة الغازات وتجنب تشكل األجواء •

 .القابلة لالنفجار وذلك قبل إیقاد الشعالت
على اإلدارة القیام بتدقیق دوري للتحقق من . یلزم توفر إجراءات محدثة لتشغیل االفران والغالیات•

 .تطبیق ھذه اإلجراءات بالشكل الصحیح
نظام إدارة (قم باإلبالغ والتقریر بشكل فوري عن المشاكل المتعلقة بأنظمة التحكم األوتوماتیكیة •

 .  أو االنحراف عن إجراءات بدایة التشغیل) الشعالت
 ).وحافظ على وقت كاف بین المحاوالت(حد من عدد محاوالت إیقاد شعالت الفرن أو الغالیة •
 .التزوید بالغاز قبل إیقاد شعالت الفرن أو الغالیة/قم بإجراء فحص للتسریبات على خط تغذیة•
افحص الجو داخل حجرة االحتراق قبل إیقاد الشعالت باستخدام جھاز لقیاس نسبة الغازات القابلة •

 ).إل.إي.الحد األدنى لقابلیة االنفجار إل(لالشتعال 
كاشفات الحرائق، حساسات الغازات، وأجھزة (یجب إدارة تجاوز أنظمة التحكم المتعلقة بالسالمة •

 .بعنایة) االستشعار
حد عدد األشخاص المتواجدین بالقرب من األفران والغالیات أثناء عملیات بدء التشغیل لیقتصر •

 .على األشخاص المعنین بذلك
 .تجنب الضغوطات الزمنیة أثناء عملیات بدء تشغیل أو إعادة تشغیل األفران والغالیات•

 :لحظة األھمیة/فترة
 .اثناء بدء التشغیل وإعادة التشغیل•
 .البدایة الباردة للفرن•
 .اإلغالق الطارئ للفرن/بعد تعثر•

 :التحدیات على أرض الواقع
 .موثوقیة اآلالت الدقیقة•
 .عدم توفر إجراءات وممارسات جیدة•
 .الحاجة إلعادة التشغیل بشكل سریع لتجنب اإلغالق الكامل•



 تجنب التحمیل المتناثر

 :المخاطر
ً (أثناء تحمیل سوائل قابلة لالشتعال وغیر موصلة  ، سیتم تشكل )كھربائیا

خلیط قابل لالنفجار داخل الخزانات، الذي من الممكن أن یشتعل /جو
 .عندما تُولد القطرات المشحونة كھربائیاً الشرار

 :خیارات التطبیق الصحیح
 1تأكد من أن سرعة المادة في أنبوب التحمیل الٌمسدل في الوعاء عند بدء عملیة التحمل أقل من •

 .األمر الذي یحد من تشكل القطرات ویمنع تشكل الشرار. متر في الثانیة
یجب أن یتم تنسیق تحمیل البواخر عبر التوافق بین البواخر والمرافئ بحیث یشمل ذلك قیاس •

 .األنابیب وسرعة المضخات) قطر(
 .تأكد من تأریض األنابیب، الخزانات واألوعیة•
عندما یتم غمر أنبوب التحمیل تحت مستوى السائل داخل األوعیة أو الخزانات، یزول خطر تناثر •

 .السوائل ومن الممكن بعد ذلك زیادة سرعة الضخ
 .الخالئط القابلة لالنفجار/على األجواء) الملء بغاز خامل(من الممكن أن تزیل عملیة التخمیل •
مثل البنزین، الكاز، (تعرف على المواد الكیمیائیة القابلة لالشتعال والتي لھا موصلیة منخفضة •

ھذه المواد شدیدة الخطورة حیث أنھا تشكل خالئط قابلة لالشتعال مع الھواء ). الھبتان –البیوتان 
 .وتبدد الكھرباء الساكنة ببطء

 :لحظة األھمیة/فترة
 .أثناء نقل السوائل القابلة لالشتعال•
 .عند سقوط السوائل وتشكل القطرات•

 :التحدیات على أرض الواقع
 .نقص المعرفة واالدراك•
 .مشاكل بالتصمیم، مثل المضخات أو أنابیب التحمیل المنسدلة•
 ).البواخر والمرافئ(التواصل •



تجنب التفاعالت الخارجة عن 
 السیطرة

 :المخاطر
وقعت حادثتي بوبال وسیفیسو نتیجة لفقدان السیطرة على تفاعل كیمیائي 

 .طارد للحرارة

 :خیارات التطبیق الصحیح
كن على درایة بكیمیاء العملیة والتفاعالت المصاحبة الغیر مرغوبة عند الظروف الغیر طبیعیة •

 .مثل ارتفاع درجة الحرارة
التي ال یستطیع عندھا نظام التبرید التعامل مع حرارة التفاعل ) نقطة الالعودة(تعرف على •

 .المطردة
مثل (تأكد من توفر بیانات تصمیمیة جیدة بخصوص التوازن الحراري لكافة التفاعالت المعنیة •

 ).سي.إس.منحنیات قیاسات المسح الحراري التفاضلیة د
 .كن على إلمام باآلثار المترتبة على تعطل نظم التبرید•
قم بتوفیر مصفوفة التفاعالت وتأكد من معرفة المشغلین بالتراكیب الكیمیائیة الخطرة التي یجب •

 .تجنبھا
 .تأكد من موثوقیة واعتمادیة أنظمة التبرید وقم بتوفیر نظام تبرید احتیاطي•
 .تحقق من توفر مثبطات التفاعل حسب الحاجة•
 .قم بتوفیر خط حمایة أخیر مثل أنظمة األقفال الحمائیة، لوحات القواطع، والمالجئ•
طبق إجراءات اإلخالء في حال حدوث تفاعالت خارجة عن : قم بتوفیر إجراءات طوارئ للعملیة•

 .السیطرة

 :لحظة األھمیة/فترة
 .التفاعالت الطارة للحرارة والتي تتم على دفعات•
 .تخزین المواد الكیمیائیة القابلة للتفاعل•
 .البلمرة أو التحلل الغیر متوقع•

 :التحدیات على أرض الواقع
التفاعالت والخواص الكیمیائیة عند درجات الحرارة المرتفعة قد •

 .تكون مختلفة أو غیر معروفة لدى المشغلین
من الممكن أن تتعطل أنظمة التبرید أو قد ال تكون قادرة على •

 .موائمة الزیادة المطردة في معدل التفاعل



 أبلغ عن حوادث سالمة العملیات

 :المخاطر
القبول والتغاضي عن التسریبات الصغیرة، الحوادث وشیكة الوقوع، أو 

 .الممارسات الغیر مطابقة للمواصفات القیاسیة

 :خیارات التطبیق الصحیح
قم بتوفیر . أنشئ ثقافة تعتبر اإلبالغ عن البنود السیئة ذو قیمة حسنة لالستجابة وتحسین السالمة•

 .الوقت الكافي لذلك
 .قم بتوفیر قاعدة بیانات سھلة االستخدام لتطبیق ذلك: قم باإلبالغ عن كافة االنسكابات•
 .قم بمتابعة العناصر المبلغ عنھا وقدم االستجابة الالزمة•
صنف حوادث فقدان االحتواء الرئیسي حسب المواصفات القیاسیة وقم بتوفیر مؤشرات أداء •

 .رئیسیة تتضمن أھداف واضحة
تأكد من معرفة العمال بتصنیف الحوادث من المستوى الثالث والرابع وقیامھم باإلبالغ عنھا، وھي •

 :المبكرة، والتي یجب أن تتضمن/الضعیفة أو المؤشرات الرائدة/اإلشارات األولیة

 :لحظة األھمیة/فترة
 .عندما یتعلق األمر بالمعدات الھامة للسالمة•
 .عند التسریبات الصغیرة وتفعیل حواجز الحمایة•

 :التحدیات على أرض الواقع
غیاب ثقافة التعلم والمعرفة المفتوحة التي تعمل على تحفیز الجمیع •

 .للمشاركة في مجال السالمة
 .ضغوط اإلنتاج•
 .سوء وضعف المتابعة واالستجابة للعناصر المبلغ عنھا•
 .صعوبة التعامل مع أدوات إعداد التقاریر•

 .التسریبات الصغیرة•
 .فشل أنظمة السالمة الھامة•
تفعیل خط الحمایة األخیر مثل •

 .أنظمة األقفال الحمائیة
الحرائق، ظاھرة طرق السوائل، •

 .التآكل/االھتزازات، والصدأ
تجاوز الضغط والحرارة •

 .مثل التبرید التلقائي: التصمیمیة

الصمامات التي تم وضع أقفال أو كابالت •
 .إغالق علیھا وھي في الوضع الخاطئ

اإلنذارات الطویلة األمد أو •
 .المزعجة/المتكررة

:  مصادر اإلیقاد في المناطق المصنفة•
ضعف منظومة األجھزة المعدة لالستخدام 

 ).س.ك.ت.أ(في األجواء المتفجرة 
 .مخالفة الممارسات الھامة والحساسة•
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