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ركة    هو عبارة عن اجتماع قصير وغير رسمي يرتكز على مواضيع السالمة العامة الخاصة بالوظائف المتعددة داخل ش

ردنية او الموانئ الصناعية االردنية وأيضا لنقل احداث المعلومات الخاصة بسالمة العامة داخل شركة الموانئ الصناعية اال

ين حول خارجها بهدف نشر الوعي والثقافة بين الموظفين وأيضا نعمل على إيجاد الية للتفاعل والتواصل بين الموظف

.مواضيع السالمة العامة مما يضمن تحسين ثقافة السالمة العامة بشكل كلي 
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حــديــث الســالمــة العــامــة
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صندوق االسعافات االولية

-: مالحظات هامة 
.توضع حقيبة االسعافات االولية في مكان واضح يحمل لوحة ارشادية تمكن الجميع من الوصول اليها بسهولة -

.لناقصة يقوم قسم السالمة العامة بتفتيش دوري على حقيبة االسعافات األوليه للتأكد من تاريخ وصالحية المحتوى وتزويد المواد ا-

.احتفظ بقائمة ارقام الطوارئ بصندوق اإلسعافات األولية -

.يمنع استخدام األدوية اال باشراف المسعف المختص او باستشارة ضابط السالمة العامة  -

مكوناته صندوق اإلسعافات األولية  #

لفاف طبي  1

عالج خافض للحرارة ومسكن  2

قطن طبي  3

لصقات للجروح 4

شاش طبي  5

الصق طبي  6

قفازات طبية  7

دهون للحروق  8

مشد طبي  9

ربطات مثلثية  10

يود طبي  11

مطهر للجروح  12

ملقط طبي 13

مقص طبي 14

يعتبررر صررندوق اإلسررعافات األوليررة ضرررورة ال  نررى عنرره فرري العمررل او المنررزل او الرررحالت فوجررود -:صننندوق اإلسننعافات األوليننة 

.صندوق اإلسعافات األولية تساعد على اسعاف المصاب بسرعة وتجنب حدوث المضاعفات المترتبة عن اإلصابة 

-: خطوات التبليغ عن حاالت الطوارئ 
.قيم خطورة الحالة حيث يجب التأكد بان الحالة حقيقية  و تتطلب وجود جهة  مختصة لوقفها -

.واي حدث يوثر على حياة األشخاص او الممتلكات ( حوادث السيارات , الحريق : ) مثل 

962791129474+: اتصل برقم الطوارئ لمكتب السالمة العامة رقم -
.قم بوصف الموقع بشكل دقيق  وواضح -

.في حالة سقوط األشخاص من المرتفعات يمنع حمل االشخاص اال من قبل مختصين -

.الوصف الدقيق للحالة يمكن المسعفين من تشخيص الحالة بشكل أسرع -

.اتبع التعليمات الصادرة من قسم السالمة العامة و حاول االبتعاد عن أي مصدر خطر قد يكون قريب منك -
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المة تحرص ادارة شركة الموانئ الصناعية االردنية األردنية على ضمان سالمة كادرها وذلك بسرعة االسعاف الذي يضمن س

واالردنية موظفينها لذلك توفر الشركة صناديق اسعافات اولية في جميع مواقع العمل ضمن أعلى معايير السالمة االوربية

.وتخضع لتفتيش دوري من خالل دائرة السالمة العامة
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طفايات الحريق وانواعها

ن من إخماده،هي عبارةٌ عن أداٍة أسطوانيّة الشكل، وتحتوي على مادٍة قابلة للتفاعل من الحريق حتى تتمك-:طفاية الحريق

.وتخزن فيها مواد تطفئ الحريق المشتعل، من أجل المحافظة على المادة الموجودة داخلها

-:انواع طفايات الحريق 

.اءتستخدم إلطفاء حرائق الزيوت ، البترول والدهان  والشحوم  وال تستخدم لحرائق الكهرب(: الرغوة -الفوم) طفاية ✓

حرائنق ) مثنل ( B,C)تستخدم في إخماد الحرائق الناتجة من السنوائل والتينار الكهربنائي الفئنة : طفّاية ثاني أكسيد الكربون✓

(.الزيوت والشحوم والوحدات الكهربائية والمحركات الكهربائية واالجهزة الكهربائية 

حينث تعمنل  (A,B,C,D,E,F)وهي األكثر إستخداماً لكونها تالئم جميع أنواع الحرائنق: البودرة-طفاية المسحوق الجاف ✓

.على عزل سطح المادة المشتعلة عن األكسجين ومن ثم إخماد الحريق 

األخشاب، الورق، القماش، السجاد مطاط، بعض اننواع البالسنتك، ( A)في مكافحة حرائق المواد الصلبة الفئة :  طفاية الماء✓

(.الكبريت

مل داخل قامت شركة الموانئ الصناعية االردنية من خالل دائرة السالمة العامة بتوفير طفايات الحريق في جميع مواقع الع

.الميناء وذلك لتجنب الحرائق وضمان سالمة المنشأة وموظفينها

يةطريقة استخدام طفاية الحريق اليدو

.التوجه الى مكان الحريق حامال معك الطفاية اليدوية-1

.اسحب مسمار االمان الموجود باعلى جسم الطفاية-2

.قف مع اتجاه الريح وليس معاكسا لها-3

اضغط على المقبض في نهاية الخرطوم مع توجيهه الى -4

.  قاعدة اللهب
.ريةقف على بعد مناسب من الحريق لتتمكن من مكافحته بح-5

ريقاالجزاء الرئيسية لطفاية الح
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السالمة في الموقع
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السالمة في الموقع

السقوط
ارتنننننننند معنننننننندات الوقايننننننننة -1

ام الشخصننية المناسننبة مثننل حننز

.االمان الوقائي

ز اسننتخدم ثالثننة نقنناط ارتكننا-2

ل للتمسنننك اثنننناء الصنننعود للعمننن

.لمعلى المرتفعاتمن خالل السال

ال تحنناول الوصننول لمننناطق -3

العمل البعيدة خنالل عملنك علنى

.المرتفعات

اعمل خلف الحواجز وبعيندا -4

.عن الحواف

الصعقات الكهربائية
فية ضع قفل وبطاقة تعري-1

لمننننع التشنننغيل علنننى االالت

عنزل مصنادر )خالل الصيانة

(الطاقة

ال تعمننننل فنننني المننننناطق -2

المبتلة

ال تعمل في ظروف غينر-3

امنة

يمنننننع لمننننس او تشننننغيل -4

معننننندات الكهربننننناء اال منننننن 

خننننننننننننننننالل االشننننننننننننننننخاص 

فننننني الكهربنننناء )المختصننننة

(ومهندسي الكهرباء

االجسام الساقطة
كن حذرا ومنتبها لمحيطك-1

ارتنننننننند معنننننننندات الوقايننننننننة -2

.(الخوذة)الشخصية المناسبة

ة ال تتعنند الخطننوط التحذيرينن-3

.واالرشادية

نناء السير بعيدا عنن الناقنل اث-4

ات التشننغيل  وبعينندا عننن البكننر

.المتحركة

يةالصعقات الكهربائالسقوط االجسام الساقطة

االجزاء المتحركة والدوارة
حنننافظ علنننى اصنننابعك وبننناقي -1

.اجزاء جسمك بعيدا

.ال تعمل في ظروف غير امنة-2

.ال تتعجل وحافظ على هدوئك-3

ال تلننبس االوشننحة او اللفحننات-4

التننننننى مننننننن الممكننننننن ان تعلننننننق 

.باالجهزة الدوارة 

ة تأكد دائما من ان االكمام مقفل-5

ة وابتعد عنن لنبس االكمنام الطويلن

. الزائدة عن اليدين 

االجزاء المتحركة والدوارة

..حافظ على سالمتك

..من المخاطر االربعة القاتلة

ى تهدف دائرة السالمة العامة إلى المحافظة على سالمة العاملين والمعدات والحند منن اإلصنابات وحنوادث عمنل، باالضنافة الن

وحنات حماية البيئة، وقد قامت دائرة السالمة العامة إجراءات عديدة لتعزيز السالمة العامة في مختلف مواقع العمنل ومنهنا  ل

.وطرق الوقاية من الحوادثاالسترشادية في مواقع العمل و المباني 

الوقاية من المخاطر االربعة القاتلة
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االجهاد الحراري

احرص على شرب كميات كافية من الماء

احرص على اخذ استراحة كافية 

خالل فترات مختلفة من اليوم

ارتد مالبس مناسبة لالجواء الحارة 
(وذات الوان فاتحة, مريحة, قطنية)

تناول الغذاء الصحي والخفيف

قلل من الجهد البدني قدر االمكان

تجنب شرب السوائل التي تحتوي

على كميات كبيرة من السكر

ب ، والتي تحدث بسب(أمراض الحرارة) يعتبر أحد األمراض التي تسببها ارتفاع الحرارة الحراريأو االنهاكاالجهاد الحراري

فقدان الجسم لألمالح، : ... االجهاد الحراريالمرتفعة المصحوبة بجفاف الجسم، كما أن هناك نوعين منللحرارةتعرضك

.وأعراضه اإلغماء والغثيان، وتشنجات في العضالت، والدوار
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-:لية اخي الموظف حفاظا على سالمتك اثناء العمل في االجواء الحارة اتبع التعليمات التا

ارتد معجات الوقاية الشخصية المناسبة

االمكانقدرالحارةاالماكنفيالعملتجنب

الحرارةاشتدادفتراتفيخاصة

العصروحتىالظهيرةوقت
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قسم التدريب والتطوير

محمننننند أبنننننو :  المننننندرب 

غريقانة 

2019/3/4: التاريخ 

18: عدد الحضور 

: النننننننندوائر المشنننننننناركة 

يننة النندائرة الفن, العمليننات 

, السنننننننننالمة العامنننننننننة , 

المستودعات

علم التالؤم

Ergonomic

احمند الحلمنان : المدرب 

محمد أبو غريقانة & 

2019/1/8: التاريخ 

30: عدد الحضور 

: الننننننندوائر المشننننننناركة 

نية الدائرة الف, العمليات 

, السننننننننالمة العامننننننننة , 

المستودعات

Power Tools & Color 

Code 

احمد الحلمان : المدرب 

2019/1/10: التاريخ 

10: عدد الحضور 

: الننننننننندوائر المشننننننننناركة

ينة الندائرة الفن, العمليات 

السالمة العامة , 

جهاز التنفس الذاتي المحمول

Self-contain Breathing 

Apparatus

مهندسننة االء :  المنندرب 

الحويطات 

2019/3/25:التاريخ 

19: عدد الحضور 

: النننننننندوائر المشنننننننناركة 

ينة الندائرة الفن, العمليات 

, السنننننننننالمة العامنننننننننة , 

المشتريات 

القوانين والسياسات البيئية 

Environmental

Policies & Low

4 3 2 1

العمل ونشر ثقافة, تهدف شركة الموانئ الصناعية االردنية من خالل قسم السالمة العامة الى زيادة التوعية والتدريب

صحة اآلمن بين موظفيها ضمن برنامج تدريبي دوري يشمل جميع دوائر الشركة ويتسم بالمواضيع المختلفة عن ال

.والسالمة والبيئة واالمن



Fire Drill

اء احمد جميل دورة تدريبية في نظام اإلطفاء داخل المين: نظمت دائرة السالمة العامة ممثلة بمدير السالمة العامة السيد

إلطفاء مثل واشتمل البرنامج التدريبي على العديد من المواضيع بشأن التعرف على مفاهيم في علم ا.طريقة مكافحة الحريق

خل شركة ونظام اإلطفاء دااالنواع كيمياء الحريق وعناصر اشتعال النار وطرق انتقالها وكيفية إخمادها، والتعرف على جميع 

م أثناء الموانئ الصناعية واستخداماتها، واإللمام بأنواع المعدات وطرق واستخدامها، باإلضافة إلى كيفية التصرف السلي

ريق كما تضمن برنامج الدورة تقديم عروض نظرية وعملية في الح. حدوث حريق واستخدام معدات السالمة في الرصيف

يلة وطرق على كيفية استخدام خراطيم الحريق وشبك الخراطيم لمسافات طوعملي ومكافحته، حيث قام المشاركون بتدريب 

.المكافحة ومعرف جميع أنواع المعدات وطريقة تركيبها

سائر المالية تتمثل األهداف الرئيسية للحماية من الحرائق في تقليل اإلصابات الخطيرة ومنع انتشار الحرائق واألضرار والخ

.والمرافقللمعدات 
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جولة السالمة العامة 

طر هي عبارة عن جولة كشفية ميدانية داخل الميناء تقام كل أسبوع داخل شركة المؤاني الصناعية وذلك لتحديد المخا

.  وتقيميها 

-:المشاركون في الجولة 

.المقاولين الفرعين-االشراف -المقاول الرئيسي -قسم السالمة العامة -اإلدارة -

-:الهدف من جولة السالمة العامة والصحة المهنية والبيئة 

المخاطر المقاول بتطبيق وتعليمات الصحة والسالمة المهنية والبيئة لتامين بيئة عمل امنة وخالية منوالزام متابعة •

.للعنصرين البشري والمادي

القيام بتحديد المخاطر داخل الميناء •

.القيام بوضع التوصيات بغرض تنفيذها•

.متابعة التوصيات ولعمل على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية•

-:عدد جوالت السالمة العامة 

.6/2019الي 1/2019شهر خالل جولة 20-

خاطر ال يقتصر دور دائرة السالمة العامة برصد وتحديد المخاطر بل تتعداها الى االستمرار في متابعة واغالق جميع الم

.واألشراف على تأمين بيئة عمل آمنة للجميع 
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January February March April May June

2019عدد المخالفات 

January February March April May June

3 0 3 5 0 0

2019االجراءات التصحيحية 
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الدائرة الفــــــنية

.  تعمل الدائرة الفنية كمجموعة من المهندسين الذين يقومون بإدارة وتنفيذ وفحص العمل الفني والتقني 

لك الفني المسؤول عن إدارة وصيانة وإصالح ومراقبة جميع المعدات في شركة الموانئ الصناعية االردنية وذالقسم 

.بالتنسيق مع اإلدارات المعنية لوضع خطة إلصالح وشراء المعدات في التسلسل الصحيح

.قاريريقوم القسم الفني أيًضا بترتيب إمدادات قطع الغيار والمخزون بما في ذلك الفحص الدوري للمعدات وإعداد الت

-:يتكون من أربعة أقسام

.قسم المخازن-قسم تكنولوجيا المعلومات -قسم الصيانة -التخطيط قسم-

-:الفنيالقسم األهداف الرئيسية لإلدارة 

.مناسبة للعملوبشراء قطع الصيانة ضمان تقدم العمل والسالمة والجودة وإدارة المعدات واآلالت باستخدام ادوات . 1

.عداتيسعى القسم جاهدة لتحسين أداء شركة الموانئ الصناعية االردنية باتباع خطط الصيانة لجميع األجهزة والم. 2

.قيادة أنشطة التطوير التقني. 3

2018–6/2019انجازات الدائرة الفنية 
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السالمة العامة

2019العدد الثاني لعام –مجلة السالمة العامة –شركة الموانئ الصناعية االردنية 

61

4
412,024 H

30
5

1

48
2

8
532

3

42

Man hours worked 

In House Training

Toolbox Talk / PHB

Safety Induction  

Evacuation Drill

Progress Meeting PHP

Safety Meeting / JIPC

Visitors HSE Daily Report  

Fire Accident

HSE Inspections

Ship Shore Safety Checklist  

2019انجازات قسم السالمة العامة لعام 
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السالمة العامة

2019العدد الثاني لعام –مجلة السالمة العامة –شركة الموانئ الصناعية االردنية 

انجازات قسم السالمة العامة 

0

29

220

16

779

17 511

First Aid Cases (Slip .Trip. Cuts..)

Accidents 

Near Misses Report 

HSE Violation

Incident Report 

General Work Permit 

Risk Assessment 

Safety walk PHP/RH/JIPC



Security Breaches Presentations

2

Documents

13

قســــــم األمــــــن

ائل الحماية تعمل منظومة السالمة و االمن في شركة الموانئ الصناعية االردنية بالقوانين واالنظمة الدولية لتوفير افضل وس

.لجميع مستخدمين الميناء

2019العدد الثاني لعام –مجلة السالمة العامة –شركة الموانئ الصناعية االردنية 

2019ابرز انجازات قسم االمن لعام 

AuditMeetingsTraining

VisitsDrills

6 3

2 3 2

5 3
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البيئة

2019العدد الثاني لعام –مجلة السالمة العامة –شركة الموانئ الصناعية االردنية 

2019انجازات البيئة لعام 

External Training

Meetings

Environment violation 

Spills violation

site visits 

housekeepingChemical waste 

Sewage from ships

Solid waste 

Domestic waste 

Hazardous Waste 

Inert Waste

Industrial Waste 

Municipally Waste
Presentation

ومتابعة قامت شركة الموانئ الصناعية االردنية بتوفير احدث وافضل االنظمة والمعدات للحفاظ على البيئة المحيطة بالشركة

.التغريات في البيئة المحيطة

0

1

0

0

0

1

5
3

4

4

0

20

0
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نشاطات الشركة

يب قامت شركة المؤاني الصناعية بدعم من المدير العام المهنندس عنارف السنماوي رفنع كفناءة المنوظفين منن خنالل التندر

( نينةالسنالمة العامنة و التشنغيل و الندائرة الف)والتطوير إعطاء دورة تدريبينة خارجينة منن خنالل مشناركة الندوائر الشنركة 

.من اجل االطالع على عمل الية المناولة الخاصة بمادة بحامض الفوسفوريك( IFCO)زيارة الي الهند الي شركة 

لجميننع المننوظفين 20/5/2019قامننت شننركة المننؤاني الصننناعية األردنيننة حفننل اإلفطننار الرمضنناني السنننوي فنني تنناريخ 

الشركة برعاية مديرها العام المهندس عنارف السنماوي ومنديري اإلدارات والمنوظفين لينأتي هنذا اإلفطنار ضنمن اهنداف 

.اإلدارة التي تسعى الي تحقيق االلفة والروح االجتماعية بين المسؤولين والموظفين

2019العدد الثاني لعام –مجلة السالمة العامة –شركة الموانئ الصناعية االردنية 
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ريغ البواخر تقوم دائرة السالمة العامه في شركة المؤاني الصناعية بتوفير جميع معدات السالمة العامة اثناء عملية التحميل وتف

.من اجل حماية جميع المعدات و المواد واالشخاص والبيئة 

Highlights Activity JIPC

2019العدد الثاني لعام –مجلة السالمة العامة –شركة الموانئ الصناعية االردنية 

منصة تحميل السوائل االشارات التحذيريةالباخرةاصطفاف

الغازاتكشفجهازESDنظام ايقاف الطوارئ جهاز التنفس الذاتي

كالفوسفوريمعالتعاملمعدات



2019العدد الثاني لعام –مجلة السالمة العامة –شركة الموانئ الصناعية االردنية 

17

الزيارات لشركة الموانئ الصناعية االردنية االردنية

16/4/2019البنك الدولي 

3/4/2019وزيرة الطاقة 14/3/2019الوفد الصيني -مجلس االدارة  

26/2/2019السلطة البحرية 

13/2/2019سلطة العقبة –مديرية البيئة 

20/1/2019مجلس االدارة برنت ادوارد 

البرازيليزيارة شركة البوتاس مع الوفد 

30/6/2019
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مسابقة السالمة العامة

زمالئنا األعزاء

جوائز عينية: سيحصل الموظفين الذي يتم اختيارهم من قبل دائرة السالمة العامة على 

2019العدد الثاني لعام –مجلة السالمة العامة –شركة الموانئ الصناعية االردنية 

ما هو تعريف السالمة ؟ -:السؤال األول 

ما هي أهداف السالمة العامة ؟-:السؤال الثاني 

ما هي أنواع تصاريح العمل داخل شركة الموانئ الصناعية االردنية األردنية ؟ -:السؤال الثالث 

ما هي عناصر هرم الحريق ؟ -:السؤال الرابع 

ما هي أنواع الطفايات ؟-:السؤال الخامس 

ما هي الخطوة األولى عند استخدام طفاية الحريق ؟-:السؤال السادس 

داخل شركة الموانئ الصناعية االردنية ؟(Conveyer Belts)ما هي عناصر السالمة العامة في االحزمة الناقلة -:السؤال السابع 

؟ SHIPLOADER))ما هي عناصر السالمة العامة في جهاز التحميل البحري-:السؤال الثامن 

ما هي وظيفة  جهاز فحص العازات داخل شركة المؤاني الصناعية  وما هي الغازات التي يتم فحصها ؟-:السؤال التاسع 

؟ما هو اللون المتبع لشهر أغسطسما تعريف وفيما يختص ؟( Color Coding)تتبع شركة الموانئ الصناعية االردنية االردنية نظام-:السؤال العاشر 

لمشاركة سوف تقوم دائرة السالمة العامة بأطالق مسابقة تتضمن أسئلة عن دائرة السالمة العامة في إصدارات المجلة فعلى من يرغب با

لم نموذج والدخول في السحب لجائزة مسابقة السالمة العامة تعبئة أجوبة في النموذج المخصص والمتوفر في مكتب السالمة العامة وتس

.اإلجابات



......ليس هناك تحدي أكبر من تحسين وتطوير ذاتك

Jordan Industrial ports company (JIPC), Jordan's 
premier gateway for international fertilizer 
commerce. Established in 2009, strategically located 
in Aqaba, 22km south of downtown Aqaba, the Port 
encompasses 68,770 m square land, 3 cargo Jetties. 
As an integrated fertilizer commerce hub offering 
sea and land connectivity, JIPC plays a vital role in 
the Jordan's economy.

شركة الموانئ الصناعية االردنية
Phone : +9623 201 7461 

fax : +9623 201 7459 Aqaba

Email : info@jipc-jo.com

Jordan Industrial ports Company


