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 (هفهىم وههبم االهي الصٌبعيعٌىاى الوحبضرة)

 

 تعريف األهي الصٌبعي :

أٌ ٚؤثش ثطشٚقخ أٔ ثأخشٖ ػهٗ ساليخ ْٕ إٚدبد انجشايح انًُبسجخ نتالقٙ يب ًٚكٍ 

ٔرنك ػٍ غشٚق يتخصصٍٛ فٙ ْزا  انؼبيهٍٛ ٔانًًتهكبد ٔسٛشح انؼًهٛخ اإلَتبخٛخ

تتٕفش انخجشح ٔانكفبءح تؼًٛى ْزِ انجشايح ٔتحقٛق انٓذف انًُشٕد أال ْٕٔ  انًدبل

 أسبنٛت انحًبٚخ انٕقبئٛخ  ،َتٛدخ نزنك فئٌ األيٍ انصُبػٙ ْٕ انز٘  تٕفٛش كبفخ

 .ٚتعًٍ َظبيٍٛ يتكبيهٍٛ يؼًٓب

 

 األيٍ انصُبػٙ انز٘ ٕٚفش ٔقبٚخ نهًٕاسد انجششٚخ يٍ أخطبء ٔحٕادث انؼًم .-أ 

 

انتأيُٛبد االختًبػٛخ انتٙ تٕفش سػبٚخ ٔحًبٚخ ظذ األخطبء انًختهفخ انتٙ -ة

 ٚتؼشض نٓب انًٕظف تفٙ يٕقغ انؼًم .

 

 .الصناعي األمن أهداف
 :يلي فيما الصناعي األمن أهداف تتمثل 

ثٛئخ انؼًم :ظشٔسح تٕفٛش ٔسبئم األيٍ ٔانصحخ ٔانٕقبٚخ فٙ ثٛئخ انؼًم ثبنطشٚقخ -

 أخطبس انؼًم .يٍ  انتٙ تقٙ انًٕظفٍٛ 

 

انؼبيم َفسّ :ٔٚتًثم انٓذف ُْب ثعشٔسح تٕػٛخ انؼبيهٍٛ ٔتشدٛؼٓى ػهٗ انًحبفظخ -

 . نهٕقبٚخ يٍ أخطبس انؼًماأليٍ انصُبػٙ  ػهٗ أَفسٓى ٔإتجبع ششٔغ ٔتؼهًٛبد

 

 انز٘ انؼبيم ٔسػبٚخ ٔتأْٛم ػالج ثسشػخ انٓذف ْزا ٔٚتًثم: ٔانتأْٛم انؼالج -

 ٚتعًٍ ،كًب رنك أيكٍ كهًب انسبثق ػًهّ إنٗ ػٕدتّ ٔظًبٌ ػًم ثحبدثخ ٚصبة

 . ٔتأْٛهّ ػالخّ يذح غٛهخ انًصبة نؼبيم يُبست دخم ظًبٌ أٚعب انٓذف ْزا

 

 .الصٌبعي األهي ههبم

 ٔتحهٛم تحذٚذ إنٗ ثئظبفخ انٕقبئٛخ يًٓخ ْٙ انصُبػٙ نأليٍ األسبسٛخ انًًٓخ

 كم ٔظغ أٚعب َدذ ،كًب انحشائق ٔيخبغش انساليخ ٔيخبغش األيُٛخ انًخبغش

 ثؼٍٛ أخز يغ ٔانعشٔسح انًُبسجخ ٔانحهٕل ٔاالستؼذاداد ٔاإلخشاءاد انتشتٛجبد

 انجؼط ثؼعٓب يغ اإلخشاءاد ْزِ تكبيم االػتجبس

 

 



 

 

 

  .الوهٌيت الصحت و السالهت و الصٌبعي األهي بيي الفرق

 انساليخ ٔانصحخ انًُٓٛخ االيٍ انصُبػٙ

ٚشتجػ ثكم إَاع انؼًم داخم انًصبَغ  ٚشتجػ ثبنصُبػخ ٔانًصبَغ فقػ

ٔخبسخٓب ٔسبئش انًششٔػبد )انضساػٛخ 

 ٔانصُبػٛخ ٔانتدبسٚخ ٔانخذيٛخ(

ٚشتجػ ثًُغ انحٕادث ٔاالصبثبد ٔانؼُبٚخ  ٚشتجػ ثًُغ انحٕادث ٔاالصبثبد 

 ثبنغزاء انًتٕاصٌ ٔانؼٕايم انُفسٛخ نهؼبيهٍٛ

 

 

 : الصٌبعي األهي برًبهج عٌبصر

 انؼهٛب اإلداسح قجم يٍ انذػى 1-

 ٔرنك يٍ خالل تحذٚذ انشخص انًسؤٔل ػُٓب . انصُبػٙ األيٍ يسؤٔنٛخ تحذٚذ -2 

ُْذسخ انؼًم ٔتشًم تحذٚذ االخشاءاد انالصيخ الستخذاو اخٓضح ٔيؼذاد انٕقبٚخ -3 

 .اثُبء انؼًم ٔكٛفٛخ استخذاو انًٕاد راد انخطٕسح 

انتؼهٛى ٔانتذسٚت ٔٚشًم تًُٛخ انٕػٙ نذٖ االفشاد انؼبيهٍٛ نتدُت انًخبغش -4 

 ٔانحٕادث انصُبػٛخ.

 د خبصخ حٕل انحٕادثيٍ انعشٔس٘ االحتفبظ ثسدالتسدٛم انحٕادث -5 

ٔاأليشاض  انصُبػٛخ فٙ كم يُظًخ ْزِ انسدالد تٕظح ػذد َٕٔع انحٕادث

 انحٕادث.انصُبػٛخ ٔكزنك انخسبئش انُبخًخ 

إٌ انٓذف األسبسٙ يٍ تحهٛم انحٕادث ْٕ نتؼشٚف األفشاد  تحهٛم انحٕادث-6 

 .انؼبيهٍٛ ثبنتكبنٛف انحقٛقخ انًتسججخ خشاء انحٕادث 

 


