
الطوارئعرض لخطة اإلخالء فى حاالت   

 جامعة القاهرة  كلٌة الهندسة

2012-11-11: األحد  

 قسم 
 هندسةاإللكترونٌات 

 و
 االتصاالت الكهربٌة



 :الموارد مثللحماٌة جمٌع وقائى  منظومىمنهج : إدارة المخاطر

 وبٍئخهى األفشاد،ساليت وصحت 1.

 واألصىلانًًخهكبث 2.

 أدواث ويؼذاث اإلنخبس3.

 انخكنىنىجٍب 4.

 انًبل وانىقج5.

 أهذاف انؼًم6.

 االجخًبػٍتانؼالقبث 7.

 وانخفبهى وانخىاصمانفهى انفشص، 8.

 انخحكى، وضبظ انزاث9.
 وانجىدةوانسًؼت  انزقت10.
 انؼًم11.

 ضد

االستخدام كل أنواع سوء 

تتسبب فى والفساد التى 

أضرار اوخسائر لهذه 

 الموارد

 سوء اإلدارة 
 بكل مظاهرها



 صور من الواقع



 واقع جمٌلصور من 



 ينظىيت انًخبطش

الموارد األخرى 
والمخلوقات األفراد والبنٌة األساسٌة  

 العوامل المحٌطة 

 والبٌئة
  األنشطة

 المكانثقافة و

 أقم قذس ين انًخبطش



 نحى حبنى رقبفت انًخبطش

خرٌطة المكان 

 منافذ الخروج

 والهروب

 تعلٌمات الطوارئ

 واإلخالء

مسئولى الطوارئ 
نقطة التجمع 

  عند تواجدك فى أى مكان ابحث عن
Board 

Muster Point 



 الجمعٌة المصرٌة لدرء المخاطر
 التعرٌف بالجمعٌة

 
 الجمعٌة المصرٌة لدرء المخاطر هى إحدى جمعٌات المجتمع المدنى التى تقوم 

 
 2011لسنة  3880على خدمة المجتمع وتم إشهارها تحت رقم 

 
 المؤسسون

 
 أساتذة جامعٌون غالبٌتهم من كلٌة الهندسة جامعة القاهرة        

 
 مهندسون حاصلون على الدراسات العلٌا فً

 
.هندسة المخاطرمن كلٌة الهندسة جامعة القاهرة     

 



 أهمٌة إدراك مصادر الخطر

 حتى الٌكون هناك ضحاٌا



 سالمتك سالمتك

 سالمتك

نود 
 لك

 لدرء المصرٌة

 رسالة الجمعٌة

 

 رسالتها نشر ثقافة األمان فً المجتمع. 



الطوارئخطة اإلخالء فى حالة   

 لمنشأات كلٌة الهندسة 

 

 جامعة القاهرة





 تعرٌف

 

ُتَعرف خطة اإلخالء بأنها الدراسة الشاملة لمواجهة األزمات 

والحاالت الطارئة المتوقعة وذلك من خالل اإلستعداد لها 

والتعامل معها إذا ما حدثت وذلك بهدف ضمان توفٌر الحماٌة 

وتتضمن الخطة كٌفٌة إخالء المنشأة ,الشاملة لؤلفراد والمنشأة 

من شاغلٌها من العاملٌن واتخاذ كافة االحتٌاطات والتدابٌر 

الالزمة ضد أي تهدٌدات لسالمتهم والحفاظ علٌهم وتأمٌن 
 .سالمة المنشأة

 خطة اإلخالء فى حاالت الطوارىء



فرٌد  مواجهدة إدارة األزمدات والحداالت الطارئدة بكدل تشكٌل وتددرٌب 2.

منشدددأة وتحدٌدددد المهدددام لكدددل عضدددو بدددالفرٌ  لتنفٌدددذ خطدددة اإلخدددالء 

ومكافحة الحرائ  وعملٌات اإلنقاذ وحماٌة األفراد بالتنسٌ  والتعاون 

 .مع إدارة الحماٌة المدنٌة

الخسدددائر ومندددع إنتشدددار علدددى الخطدددر والعمدددل علدددى تقلٌدددل السدددٌطرة 3.

 . من خالل إستخدام الوسائل الفعالة لمكافحة الحرائ الحرائ  

تهدددددف خطددددة اإلخددددالء إلددددً مواجهددددة األزمددددات 

 والحاالت الطارئة بالمنشأة

المبانى من شاغلٌها فور سماع جرس  إخالء1.

( الحرٌددد  مدددثال)أو وسدددٌلة اإلندددذار بدددالخطر 

 وتوجٌههم إلى نقاط التجمع المحددة سلفا  



 1- أنشصذ
 

هو ٌعنى الرصد 

البشرى عن طرٌ  

الحواس أو عن أى 

طرٌقة أو وسٌلة 
 أخرى

 اإلنذار -2

وهو وسٌلة لتفعٌل 

ماتم رصده بما 

ٌكفل مواجهة 

الخطر وإتاحة 

الفرصة لهروب 
 العاملٌن 

 اإلبالغ -3

وهو مرتبط باإلنذار وٌتم تحدٌد 
األفراد والجهات التى ٌتم اٌصال 

اإلنذار إلٌهم وذلك طبقا  
للمستوٌات اإلدارٌة والمٌدانٌة 

 .وكذا أسلوب أخذ القرار



 :وسائل اإلنذار  والتحذٌر المستخدمة 
 تكرارها مع حرٌ  بكلمة مرتفع بصوت النداء ٌتم حرٌ  اكتشاف حالة فى
 الحدث مع الحرٌ  جماعات تعامل ٌتم حتى الحرٌ  مكان تحدٌد مع
 :بواسطة اإلنذار ٌتم

 للعاملٌن مسموعة اإلنذار أجراس من بعدد مرتبطة كهربائٌة إنذار شبكة
  .بالكامل للمبنى
 لجمٌع والتحذٌر اإلنذار توصٌل لتأكٌد كهربائٌة إنذار سرٌنة من عدد

 بالمبنى العاملٌن
 . الضرورة حالة فى (صفارة ) الٌدوٌة اإلنذار وسائل

 أإلنذار

 تعرٌف

 

 عملٌة إشعار المتواجدٌن بالمنشأة بوجود حالة تستوجب إخالء المنشأة



 4-ألمواجهة

تتم طبقا  لنوع الخطر 

ومكانه ومدى إنتشاره 

واآلثار المترتبة علٌه 

وتتم بواسطة عناصر 
 .بشرٌة مدربة

 اإلمداد -5

ٌقوم باإلمداد طاقم 

بشرى لتوفٌر 

المعدات ومواد 

ووسائل المكافحة 
 والمواجهة

اإلسعاف  -6
 والخدمات الطبٌة

البد من تواجد خدمة طبٌة 

ذات كفاءة مناسبة وعٌادة 

مٌدانٌة بموقع الحدث 

الستقبال أى إصابات وتقدٌم 

الخدمة واإلسعافات األولٌه 

الالزمة للعاملٌن المصابٌن 

ونقلهم إلى المستشفٌات إذا 
 .دعت الضرورة



وتددتم طبقددا  لنددوع الخطددر ومكاندده ومدددى انتشدداره واآلثددار 

المترتبة علٌه وتتم بواسطة عناصدر بشدرٌة مدربدة طبقدا  

 :لآلتى 

ٌددتم تقسددٌم المبنددى إلددى قطاعددات كددل قطدداع لدده سددلم 

هروب داخلى ومخرج هروب خارجى كمدا ٌدتم تعٌدٌن 

مسئول عن كدل دور وٌدتم تحدٌدد مسدئولٌاته ومهامده 
 ( .كارت مهمة ) فى الخطة وإعطائه 

 ألمواجهة



 التسجٌل -7

ٌتم تسجٌل كل حدث 

وساعة حدوثه 

والوقت الذى استغرقه 

ومدى كفاءة العاملٌن 
.القائمٌن علً التنفٌذ  

إتمام السٌطرة  -8
 ومراجعة موقع الحدث

بعد القضاء على الخطر 

ٌتم عمل مسح شامل 

ودقٌ  لموقع الحدث 

بواسطة فرٌ  ذو خبرة 

 .للتأكد من زوال الخطر

9- صٌانة المعدات 
 المستخدمة

ٌقوم فرٌ  الصٌانة 

بصٌانة جمٌع األجهزة 

والمعدات واألدوات 

المستخدمة وإعادة 

توزٌعها مرة أخرى فى 

 .أماكنها السابقة



 10- التحقٌ  والتحلٌل

ٌقوم فرٌ  متخصص 

بالتحقٌ  فى الحادث 

لمعرفة أسبابه وتحلٌل 

نتائجه وآثاره ووضع 

تقرٌر مفصل ٌشتمل على 

تقدٌر تكلفة الخسائر 

والتوصٌات الالزمة لعدم 

 .تكرار وقوع الحادث

 11- التوعٌة 

عمل خطة عاجلة للتوعٌة 

ممن لم ٌتم تدرٌبهم من 

العاملٌن بنسبة التقل عن 

على اإلطفاء %  25

واإلنقاذ واإلسعاف وذلك 
 بواسطة مشرف األمن

 12. مسالك الهروب 

هً مسارات االنتقال 

التى ٌسلكها شاغلى 

المبنى من اى نقطة 

داخله للوصول إلى 
.خارج المبنى  



 13. وصف المنشأة 

توصددف المنشددأة وصددفا  دقٌقددا  مبٌنددا  بهددا جمٌددع األقسددام واألدوار 
وطبٌعة العمل وأماكن الخطورة فى كل موقع والمدداخل والمخدارج 
وأبددواب الطددوارئ وأمدداكن التجمددع فددى حالددة الطددوارئ ومسددالك 
الهددروب وكددذلك عدددد العدداملٌن والمسدداحة الكلٌددة مددن خددالل رسددم 
كروكددى موضددحا  بدده األقسددام وعدددد العدداملٌن بكددل قسددم ومسددالك 

 الهروب وأماكن التجمع الخاصة بهم وأٌضا  اتجاة الرٌح



 طبٌعة عمل المنشأة والمهام التى تؤدٌها وعدد العاملٌن بها1.

 ....(.معدنٌه-خرسانٌه)أعداد ونوعٌة المبانى داخل المنشأه 2.

 .محتوٌات المنشأه ودرجة خطورتها3.

 .مدى توفٌراألطقم المدربة ونظم االنذار واألطفاء والمكافحة4.

 .مدى توفٌر مسالك الهروب للمبانى التى تتكون أكثر من طاب 5.

 مدى توفٌرمصادر المٌاه وتخزٌنها6.

 .مدى توفٌر مصادرالكهرباء فى حالة انقطاع التٌار الكهربى 7.

 األسس التى بنٌت علٌها خطة اإلخالء والطوارئ 

 مثال :

هل المبنى خرسانً أو هٌكل من 

 الصلب ؟ 

 مبنى خرسانً ما هً عدد أدوار المبنً؟
 هٌكل من الصلب



 فرٌ  طوارئ مٌدانى. 2             فرٌ  طوارئ إدارى. 1 
        

  

 فر  الطوارئ



 .  التأكد من إغال  األبواب والنوافذ
 .التأكد من فصل التٌار الكهربائى 

 .اإلشراف على تنفٌذ عملٌات اإلخالء 
 .التأكد من عملٌات االتصال بالجهات المختصة 

 .التأكد من وصول الفر  المتخصصة إلدارة الحماٌة المدنٌة
للتأكد من وجود جمٌع ( مكان اإلخالء ) التوجه إلى نقطة التجمع 

 .العاملٌن وعدم تخلف أى منهم داخل المبنى 
التأكد من أن جمٌع األبواب المركبة على مخارج الطوارئ والممرات 

وأنها سهلة الفتح للخارج فى ساعات العمل المؤدٌة إلٌها مفتوحة طٌلة 
 . اتجاه اندفاع األشخاص 

   واجبات فرٌ  الطوارئ اإلدارى



 تابع واجبات الفريق اإلدارى على مدار العام

 • التأكد من عدم وجودمخلفات على الساللم تعٌ  عملٌة الخروج             

  .لتأكد من صالحٌة طفاٌات الحرٌ  وصٌانتها الدورٌةأ

    

.طورئحالة الساللم ومدى تسببها فً حوادث اثناء الخروج بسرعة فً حاالت   

.حالة الوصالت الكهربائٌة   

.توفر لوحات ارشادٌة فً جمٌع االدوار لتوضح مسارات الهروب  



Glow – in – dark evacuation guidance 

أمثلة لعالمات مختلفة خاصة بحالة الطوارئ واإلخالء عند 
 قطع التٌار الكهربائً



Glow – in – dark evacuation guidance 

مسلك هروب إضاءتها ذاتٌه عند قطع الكهرباء فى 
 حاالت الطوارئ لٌال



مصابٌح الطوارئ عناصر ضرورٌة لحاالت 
 اإلخالء



 واجبات فرٌ  الطوارئ المٌدانى 
 

 .التأكد من خلو مسالك الهروب من العوائ 1.

 .  وضوح اللوحات اإلرشادٌة الدالة على تلك المسالكالتأكد من 2.

 .التأكد من موقع الحرٌ  وابالغ رئٌس فرٌ  الطوارئ اإلدارى 3.

 .فصل التٌار الكهربى قبل بدء عملٌات المكافحة 4.

 .استخدام أجهزة اإلطفاء المناسبة والمتواجدة بالقرب من الحرٌ 5.

تجهٌز حنفٌات الحرٌ  المناسبة والمتواجدة بالقرب من الحرٌ  6.
 .ومد خراطٌمها

 .تزوٌد فرٌ  المكافحة بمعدات اإلطفاء اإلحتٌاطٌة 7.

إسعاف المصابٌن بالموقع واإلمكانٌات المتوفرة ثم نقلهم إلى 8.
 .المستشفى

مكافحة الحرائ  ومساعدة فر  اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعافات 9.
 .األولٌة 

التحلى بالهدوء وعدم االرتباك والتدافع أثناء عملٌة المكافحة 10.
 .للحرٌ  

 .التوجه إلى نقطة التجمع والتأكد من وجود جمٌع العاملٌن11.



إجراءات الواجب االلتزام بها من قبل فرٌ  الطوارئ 
 اإلدارى والمٌدانى

 .ارتداء شارة الفرٌ  لتمٌزهم عن غٌرهم 1.

 .تلبٌة النداء فورا من قبل الفرٌ  عند اإلبالغ2.

 .التقٌد بالمهام والواجبات الموضحة بخطة الطوارئ3.

 .التعاون بٌن فرٌقً العمل المٌدانً واإلداري4.

 .عدم السماح بتواجد أى شخص غٌر معنى بخطة الطوارئ فى موقع الحرٌ 5.

 قبل المدربٌن علٌهاأن تكون جمٌع أجهزة اإلطفاء خاضعة لالستخدام من 6.

 .عدم إشغال خطوط التلٌفونات7.

 .فتح جمٌع أبواب الطوارئ8.

 .إخالء جمٌع العاملٌن بموقع العمل من خالل أبواب الطوارئ9.
 ( .منطقة اإلخالء ) شخص من ترك موقع التجمع المتف  علٌه  أىمنع 10.
حراسة أبواب المنشأة والٌتم السماح ألى شخص بالدخول إال ألغراض اإلخالء 11.

والمكافحة واإلسعاف مع إخالء الساحات والممرات الجانبٌة من السٌارات لفتح 
 .الطرٌ  أمام سٌارات اإلسعاف واإلطفاء والنجدة 

 (أقرب مستشفى منذ لحظة الحادث –الحماٌة المدنٌة ) ابالغ الجهات الرسمٌة 12.

 حصر جمٌع العاملٌن الذٌن تم إخالئهم بأماكن التجمع المتف  علٌها 13.



 مكونات المبنى

رسم.ص تعلٌمى  ورش معامل 
. غ  

 األساتذه

 إدارة

 .  
 إجتماعات

كونتر
 ول

 خدمات
دورات 

 مٌاه
 البٌان مكتبة

 --- 1 بوفيه --- 1 1 --- 2 --- ---
 الدور األرضى

2 --- 3 --- 8 2 --- --- 1  --- 
 الدور األول

 

2 --- 3 --- 5 --- --- --- 3 1 
 الدور الثانى

 

--- --- 1 ---- 33 --- 4 
+  بوفية 

 مصلى 
2 --- 

 الدور الثالث
 



 :جهات ٌتم اإلتصال بها عند وقوع الحدث 
   : ت  المحافظة عملٌات غرفة - 1
  122  : ت   النجده شرطة - 2
 180 : ت  المدنٌة الحماٌة إدارة - 3

دقائ  ..... الوصول زمن الكلٌة مبنى عن  م ....... بمسافة وتبعد     
   . دقائ  ........... بعد الحدث مع للتعامل جاهز وٌكون 

 123 : ت  الرئٌسى اإلسعاف مركز - 4
   دقائ  ..... الوصول وزمن الكلٌة مبنى عن  م ..... بمسافة وٌبعد     

 . الوصول لحظة منذ الحدث مع للتعامل جاهز وٌكون 
 :ت   مثال المصرٌٌن أم   العام المستشفى - 5

     دقائ  ....... الوصول زمن الكلٌة مبنى عن  م ..... بمسافة وتبعد     
 .الوصول لحظة منذ الحدث مع للتعامل جاهز وٌكون 

  

 أالبالغ



 
اإلشررشاف وانسرررٍلشة ػهررى حىجٍرررت األشررخبص رنرررً يخررشس انهرررشوة  -1

انًحذد ببنخلت ورنك بؼذ ححزٌشهى ين خلش انخذافغ وانخأكرذ انخربو يرن 

 .ػذو وجىد أي رصبببث حؼىق يخشس انهشوة فً قلبػه 

انًسئىنٍت انكبيهت ػن االنضببط واننظبو أرنبء حنفٍز خلت اإلخالء فرً - 2

 .قلبػه 

رػذاد حقشٌش ػن كبفـت اإلحرـذاد انخرى حًرج أرنربء حنفٍرز خلرت اإلخرالء - 3

فً قلبػه نخسهًٍه رنى رداسة انساليت حًهٍذاً ألػرذاد انخقشٌرش اننهرب ى 

 .نؼشضه ػهى انسٍذ ػًٍذ انكهٍت

 المهام المكلف بها المسؤل المٌدانً



 انقلبع              

 انًسؤل انذوس انذوس
اإلدسة 

 انخببغ نهب

 الدوراألرضى 0
 هللا  وفاء عبــــــــــــــد.ب

 حسن عـــــــــــــــزت .ب

 جابر عبد النعيـــــــــم .ب

 قسم القوى الكهربية 

 انذوس األول 1
 سهير عيد عبد الكريم .ب

 احمد عبـــــــــــاس .م.ب

 عثمــــــــــــــان حمدى.أ

 قسم هندسة االتصاالت 

 انذوس انزبنى 2
 منال محمد الشيــــــخ .م

 لمعــــى فوزى ايهاب.أ

 عبد الحميد عبـــــد هللا.أ

 قسم هندسة االتصاالت 

 انذوس انزبنذ 3
   حنفـــــىمحمد سالمة .أ

 سمرة رجـــــــــــــــب .أ

 منى صابر تمـــــــــام .ا

 قسم هندسة االتصاالت 

 مسؤلو األدوار
 ) الفرٌ  اإلدارى (



 م فرٌ  االسم اإلدارة التابع لها
 1جماعة الحرٌ  رقم 

 الدور األرضى
1 

 2جماعة الحرٌ  رقم 
 الدور الثانى

2 

جماعة الحرٌ  رقم 
الدور الثالث3  

3 

 4 جماعة اإلخالء
 5 جماعة اإلسعافات األولٌة

فر  الطوارئ واإلخالء واإلسعاف   



( كدارت مهمدة ) تكلٌف كل مدٌر إدارة بمهدام السدٌطرة علدى إدارتده وتسدلٌمه أٌضدا  
 :بالمهام المكلف بها وهى 

 
ا-1  .التأكد من فصل التٌار الكهربائى  بداخل اإلدارة وإٌقاف العمل  فور 
 .التنبٌة على العاملٌن  بعدم استخدام المصعد الكهربائى -2
التنبٌددة علددى العدداملٌن  بالتوجدده  إلددى نقدداط  التجمددع  مددن خددالل مسددالك  الهددروب  -3

 (. ماعدا  أفراد جماعات  الطوارئ)ومخارج  الطوارىء 
التنبٌددة  علددى العدداملٌن  بعدددم  الددركض او تجدداوز  زمالئهددم والتعامددل بهدددوء تددام  -4

 .حفاظا  على أمن وسالمة  األفراد  والممتلكات 
التنبٌددة  علددى العدداملٌن  بشددأن التأكٌددد  مددن غلدد  مكاتددب اإلدارة  بعددد االخددالء -5

وتسلٌم نسخة  إحتٌاطٌة  من مفاتٌح اإلدارة  للشئون اإلدارٌة  الستخدامها  فى 
 . حاالت الطوارىء 

التنبٌة على العداملٌن بدالعودة الدى مكداتبهم  بعدد االنتهداء مدن اإلخدالء بعدد التمدام -6
 . علٌهم  ومعرفة من تخلف منهم وعمل تقرٌر بذلك 

 ٌتم توقٌع  جمٌع السادة العاملٌن بكل إدارة بالعلم لتنفٌذ التعلٌمات بكل -7
 .دقة  للحفاظ على سالمتهم ولصالح العمل    

 مهام مدٌرى اإلدارات أثناء تنفٌذ خطة اإلخالء والطوارئ



 مهام طاقم جماعة الحرٌ 
 

 وهم أفراد مدربون على استعمال كافة األجهزة ووسائل مكافحة الحرٌ  
 .بعد تجهٌزه  nozzleاستعمال الخرطوم بالقاذف -: 1مهمة الفرد رقم 
 .كجم 6استعمال جهاز اإلطفاء البودرة الكٌماوٌة  -: 2مهمة الفرد رقم 
فددى فددرد الخرطددوم وفددتح  1مسدداعدة الفددرد رقددم  -: 3مهمددة الفددرد رقددم 

 .المحبس واستعمال جرادل الرمل
 

 مهمة جماعة اإلسعافات األولٌة
مدددرب علددى اإلسددعافات األولٌددة وحاصددل علددى دورة  -: 1مهمددة الفددرد رقددم 

 .تدرٌبٌة
 . حامل نقالة -: 3، 2مهمة الفرد رقم 

 مهام جماعات الطوارىء )الحرٌ -اإلخالء-اإلسعافات األولٌة (



 مثال لحالة إخالء ذوى اإلحتٌاجات الخاصة



التابع لها اإلدارة  م منطقة اإلخالء المسؤل  

1منطقة اإلخالء رقم   1 

2منطقة اإلخالء رقم   2 

3منطقة اإلخالء رقم   3 

 :  المهام المكلف بها كل مسؤل•

 .اإلشراف الكامل على اإلخالء وحصر العاملٌن المتواجدٌن فعلٌا  . 1

المسئولٌة الكاملة عن المنطقة والعودة للوضع الطبٌعى . 2

 .بإنتهاءالخطر

 .  إعداد تقرٌر عن كافة األحداث داخل منطقة اإلخالء أثناء تنفٌذ الخطة. 3

تقٌٌم خطة اإلخالء تمهٌدا  وعرضها على عمٌد الكلٌة بعد معرفة نقاط . 4
   .القوة الضعف والوقوف على الدروس المستفادة من تنفٌذ الخطة

 ( من الفرٌ  اإلدارى ) مناط  اإلخالء والمسئول عنها 



عند اإلنتهاء من تنفٌذ اإلخالء والطوارئ والسدٌطرة علدً 1.

 األوضاع

 ٌتم إعداد التقارٌر من كل القطاعات واألدوار2.

 تجمٌعها إلمكان تحدٌد أوجه اإلجاده وأوجه القصور3.

إسدددددتخالص الددددددروس المسدددددتفادة مدددددن األزمدددددة وعمدددددل 4.

 سٌنارٌوهات جدٌدة علً األوضاع الجدٌدة

إعداد تقرٌر كامل ٌشمل كافة األحداث تقوم بإعدداده إدارة 5.

سدداعة مددن إنتهداء الحدددث لعرضدده  24السدالمة فددً خدالل 
 .علً عمٌد الكلٌة

 التحقٌ  والتحلٌل والتسجٌل



 م أألسم الدور أإلدارة التابع لها نوع اإلعاقة

 كشف بذوى اإلحتٌاجات الخاصة



 ٌمكن تلخٌص عملٌة اإلخالء فى ثالث نقاط

عند سماع جرس اإلنذار، فورا اترك مكانك  – 1

المخرج القرٌب ) وتوجه إلى أقرب مخرج لك 

 )...منك هو المخرج رقم 

 والتتزاحمالمحددة سلفا توجه إلى نقطة التجمع  – 2

 (  قرٌبة من المبنى(نقطة التجمع     

 التترك مكان التجمع حتى التأكد من زوال الخطر – 3



 إن التأخٌر فى اتخاذ إجراءات عاجلة مهما كانت قلٌله قد تكون سببا  
 

 مباشرا  فى فشل إنجاز مهام كبٌره تترتب علٌها خسائر جسٌمة، 
 

 وإن اإلستجابة البطٌئة أو التردد فى تنفٌذ أمور حتمٌة تتعل  بالحفاظ 
 

 .على األرواح والممتلكات أمران ال ٌمكن إحتمالهما

حفظ هللا مصروأهلها من كل 
 سوء

 ختاما

شكرا لكم إلصغائكم ومنحكم إٌانا تلك 
 الفرصة للقائكم
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